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 والية االختصاص بنظر طعون انتخاب
 "دراسة مقارنة"جملس األمة الكويتي 

 كاوىاالء حممد موندى الفيل الباحث/
 :مستخلص

يتبلوو األساسوولفألسفيللوويمألفلطية استقوودألسفت لاطيوودألاوومألسفةووائمألسفيوواالألسف وول  أل لوو أل يلفوودأل
وت طيسألسفح و  ألوسفحااولاألسفلقلسوقدألسفلةوق دألرولاااسا ألنفوإلألساألساللولاألسفيوااألئو ألسفح ق ودأل
ساسلسوقدألاوومألء ولمألسفة.تةوو كألو ووطأل ولاألفوو ألاوورألسفح و  ألوسفحااوولاألسفوبق قوودألاولألسووب ألو وو األ

كألواورألمو ألر واألاولألس وولاألا  ولمألسف ولل األسفطسوت الأل لو ألتلوةات ألل و  أل سف.او أل(1)سفطوفد
ساول ألرةوولألايوولالأل سفح وو  ألسفةطلقوودألوسفلقلسووقد  ألول وو  ألسف.اوو ألسفالووللمأل سفح وو  ألس  تةوولايدأل
س  تةلعقوودألوسفال لةقوود  ألرل تأوولاألساأل وو ألا  ةوولأل ووالمستألوسلووطستأل أليت.ووالسألوت سقلوولتأل لوو ألسفح وو أل

فلقلاةألفألادألتةلاس لأل رألتاا ألاةاللا ل ألوسلتشلاألل و  ألساللولاألاومألسفطية استمألامألساألس
كألواو ألااس ولةألساأل لاودأل(2)كلادألسفة.ل األوسفتمألت و  ألس ولفدأل لو ألسايطي ف  قودألسفطية استقود

سفح ووو  ألوسفحااووولاألسفلقلسوووقدألا  ووولألوس  تةلعقووودألوس  تةووولايدألي أأووومألساألت ووو  أل لووو ألابوووطسأل
و ضوووووولمت ألالفةلوووووولوسةألتةووووووطألاواألا ل  وووووودألاةووووووطاستألألألسفةلوووووولوسةألولةليتوووووو ألسفطسووووووت اادألت االوووووولتأل

فلطية استقوودألوسفتوومألءووطول لأل ألية وورألساألت  ووطأل وو ألاوورألل وو  ألسف.اوو ألساولألسوألل وو  ألسف.اوو أل
ألك(3)سفالللم

                                                 

أل ا.لودألسفح و  ألأل سفطية استقدألسفلقلسقدألءارألسف س  ألوسفوة لولاألسفةلوت بلقدأل اكألاةوي ألاحة األ فقيمأل(1)
أل138صألأل 1999ي لاوو ألأل سفةووطاألسفالووللمأل سفلوو دألسفاللفالوودألوسفةشوواواألأل  لاةوودألسف  اوو أل ا.لووسألسف شوواألسفةلةووم

 والألرةطئلكألأل

ساولألفلح ووو  ألأل:  وووطيرألاوفاوووارأل1966سوووبتةباألأل16و وووطألتب ووو ألسف.ة قووودألسفةلاووودألفألاووو ألسفةتحوووطةألاووومألأل(2)
ابوطسألأل سلظوا:ألاكألالفوطألاحةوطألسف.ةةودأل سفةطلقدألوسفلقلسقدألوسفالللمألفلح   ألس  تةلايدألوس  تةلعقدألوسفال لةقد

ا.لووودألأل ااسسووودألا لالووودأل سسوووت الألسف ضووولمألاووومألسفة وووطألسفوووطوفمألفلح ووو  ألسفلقلسوووقدألوسفةطلقووودألفطسوووت األسف  اووو 
سفحووو ألاووومألأل ؛ألاكألوس ووو ألللوووارأل بوووطأل ألسفةةوووالألأل124صألأل 2008اووولافألأل32 ألفلووو دأل1سفةوووطاألأل سفح ووو  أل

 كألأل115صألأل 2018طألأل اساألسفي األسف.لا قدأل سفتةلق ألامألر ألسفةةليااألسفطوفقد

ةق و لألسفوط ت األيحاومألسف.ةو ألاومألئواسألسفشو األأل وتتاسافأل لةتمأل سفح ألوسفحااود ألاومألاسلألللفبقودألسفي  ولمأل(3)
 وسفح ق وودألساألسفتيا وودألءووارألسفحااوولاألوسفح وو  ألئوومألتيا وودألاوو لقدأل وولالألاا وولألا ووو  ألسف ةوو صألسفطسووت اادأل
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وئ وواسألتةووطألسفطوفوودألالالاوودألء ووالألسفح وو  ألواةبووطسألسفةلوولوسةألاوومألاةلاسووت ل ألت ياوواستألفلحةليوودأل
ءو ألأل  ألوسا الولاألسفةلفةقودألفح و  ألساللولاسفطست اادألف لألوسفتالسالتألرلفةةولا دأل لو ألسفة سماو

وستيل وووولتألاوووو ألاأوووولاسألسف ضوووولمألسفطسووووت الألاوووومألئوووواسألسفشوووو األولاوووو ألتتةتوووو ألسل لاوووو ألرلفح.قوووودأل
سفةول دكألاةلأليبااألسئةقدأل  ألااسسدألامألئاسألسفش األو لو أللحو ألسفتوباو ألاومأل تولاألاولألي والأل

ألسف ضلمألسفطست الكأل
 أهمية الدراسة:

لفةمأل بواألسفة سماو ألسفطوفقودألفح ومألس لتوولتألوسفتااوقاألسف س  ألساألسفتللق ألسفطست الألوسفةو
رل تألاألسل ةلألل ودألس ات ل ألف  أللظل ألاية استمألل ق مألوفلةةلاسدألسفيةلقودألف لاودألسفح و  أل
وسفحااووولا ألاةووولألييلووواألساتأووولطألسفح ووو  ألسفلقلسوووقدألرلفطسوووت ا أليلوووتتأ ألسفتةوووافأل لووو ألاوووط أل

فألسف ضولمألسفطسوت الألاورألس لتولرولاألاست اادألسف  سلارألسفتومألتو ظ ألسفةةلقودألس لتولءقودألوا  و
سفبافةللقووود ألنفوووإلألساألس لتولرووولاألسفبافةللقووودألاووومألاوفووودألسف  اووو ألس وووأح أل وووالمستألاووورألسفحقووولةأل
سفطسوووت اادألوسفلقلسوووقدكأل نألسلووو أل  ووومأل ووو ألسلتولرووولاألءافةللقووودألتالووو األاشووو لدألاوووط ألاسوووت اادأل

ةوضألرةضألسفشاوطألسفول دألفلةض اد ألال دألوسل لأل طألتلتاألواسمئلألسفاغأدألاومأل  ةولمألر
سا ضوووولمألوسفحوووو ألسفأاوووواألاسووووت الألفة.لووووسألسااوووود ألوئوووو ألاوووولألاوووو طت ألسالووووطس ألسفلقلسووووقدأل
سفةةل وواةكألوئ وواسأليلووت طفألئوواسألسفأحوو ألت وولولألساسوولفألسفطسووت الألفحوو ألس لتووولت ألواوومأل
 توولاألا ظ اووودألا لالووودألر ووطاألساا ووولا ألفةووولألفلطاسسوودألسفة لالووودألاووورألسئةقوودألاووومألا ووو ألساا ووولاأل

احوواتألفل  ووللألوسف.ووطلألسف وولل لمأللوو لألسفة  ووفألسفطسووت الألسف لل لقوودألوضيضوول ألاوولألي وو األاس ةوولتأل
سفلوولق ألواوومأل توولاألاوولأليضووة ألسف ضوولمألسفطسووت الألاوورألاأوولاسألتة ووسألسفتوباوو ألسفةةلوومألف س وو أل

ألسفحقلةألسفلقلسقدألوسفتمأل طألتةةفألر  ألالألئ أللظالألااللفمكأل

                                                                                                                       

طألأل اساألسف  ضوودألسفةااقوودأل اةوواألسفةااقودألسف ظول ألسفطسووت الألاوومأل ة  ااودأل اكأليحاومألسف.ةوو أل:ليلو ل ألسلظووا
ل ووو  ألساللووولاألأل اكأل بوووطألسفةظوووق أل بوووطألسفلوووا أل بوووطألسفحةاوووطأل:وفةالاوووطألاووورألسفتيل وووا أل 144 ألصأل1974

طألأل اساألسف  ضودألسفةااقودأل ااسسودألا لالودأل ولاالت ألسفةلادألوا لتألالطس ألسفطسلتااألسفةلفةقودألوسفة سماو ألسفطوفقود
 ك38صأل 2005
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 دمة:ـاملق
 ائوولاألا لوو ألسفأل سلة ووطألس اتةوولصألفل ظوواألاوومألسفوةوو األس لتولءقوودألفلة.وولفسألسف قلءقوود

سف ضل قدألسفةولتأدألس لفدألءتيلااألوتوبا ألسل ل ألسفطست الألوسفتمألتتةت ألسل لا ولألرلفح.قودأل
سفةول ووودألاووومألا س  وووودأل لاووودألسفلووولولاألسفةلاوووودألاووومألسفطوفووودكألا ووووطأل  وووطألاسوووت األسف.ة  ااوووودأل

(ألا وو ألفلة.لووسألسفطسووت الألسفيةوو أل59اوومألسفةوولاةأل)أل1958سفولالوودألسفياللووقدألسفةوولااأل وول أل
كألوسووولاأل(4)دألرةوووحدأل ضووو ادألسف ووو ستألوس ضووولمألا.لوووسألسفشوووا  اووومألللفووودألسفة ل  ووودألسفول ووو

رشووو األ لشووولمألأل1973(ألفلووو دأل14سفةشوووالألسف ووو اتمأل لووو ألنساألسفووو  نألرة  ووومألسف ووولل األا ووو أل)
(ألاورألسفطسوت ا ألا ةو ألسفةولاةألساوفو أل173سفةح ةدألسفطسوت اادألوسفوالأل ولمألتوبق ولتألفلةولاةأل)

لألءتيلووااألسف ةوو صألاوورألئوواسألسف وولل األ لوو ألساأل ت شوو ألاح ةوودألاسووت اادألتوووت ألاواأللاائوو
سفطسووت اادألوالفيةوو ألاوومألسفة ل  وولاألسفةتةل وودألءطسووت اادألسف وو سلاركككألواوومألسفوةوو األسفول وودأل
رللتولتألا.لسألساادألسوألرةحدأل ض ات  ألوا و األل و ألسفةح ةودألسفطسوت اادألالالاولتألفل لاودأل

ألك(5)وفلل األسفةحلك  
أل ألساألية وووطألفةح ةوووود2014و وووطألسمووواألسفةشووووالألسفطسوووت الألسفةةووووالألرة تضووو ألاسووووت األ
كألوئ وواسألي تضوومألسافةوول أل(6)سفوو  ضألئوواسألس اتةوولصألو ووافإلألسفةشووالألسفطسووت الألسفت.اابووم

رة ضوو لألسفأحوو ألساأللتةووافألاوومألسفة وول ألساولأل لوو ألسفوبقةوودألسف لل لقوودألفحوو ألس لتووولت ألموو أل
سفةألاسألساسلسقدألفلةةلقدألس لتولءقدكأل افإلألاط ألسفا لردألفلة ل  دألس لتولءقدألساول ألسفةح ةودأل

دألواوومأل توولاألسفةوو  نألسفة وولااألر ووطاألساا وولاكألونفووإلأل لوو أللحوو ألسفت لووق ألسفطسووت اادألسف  اتقوو
ألسفتلفم:أل

 

                                                 

أل:للقدألف الألسفةلاةأل ل ألئاسألسف ح (ألو طأل لماألسفةقللدألسفياأل4)
"| Le conseil constitution statue en cas de contestation sur la regularité de 

election des deputes et des sénateurs", Const. Dalloz , Edition , 2008.   أل 
أل سف.ووالمألسفووولاسأل ف  اتقوودا.ة  وودألسفتشووااةلاألسأل سفيتوو  ألوسفتشوواا أل ا.لووسألسفوو  اسمأل (ألسفطسووت األسف وو اتم5)

ألكأل196صألأل 2004ي لياألأل سفوأةدألسفللرةد
(ألاورألسفطسوت األسفأحاا ومأل62وسفةولاةأل)أل 2014(ألارألاست األ ة  ااودألاةواألسفةااقودألفةول أل107(ألسفةلاةأل)6)

ألوسفتمأل  طاألس اتةلصألامألسفة ل  دألس لتولءقدألفةح ةدألسفتةااال كألألأل2002سفةةطلألفةل أل
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 الطبيعة القانونية لحق االنتخاب. :المبحث األول
 المبادئ األساسية للعملية االنتخابية.  :المبحث الثاني
 مدى رقابة المحكمة الدستورية الكويتية للمنازعة االنتخابية. :المبحث الثالث

 املبحث األول 
 الطبيعة القانونية حلق االنتخاب 

 تمهيد وتقسيم:
تتضةرألسفطية استقدألساأليشلاكألسفشوةمألاومألاةلاسودألسفلولود ألسااواألسفوالأليووا ألاةو أل
سفةشووو لدألسفةالاو ووودألفللوووقلاةألواووولأليتاتووومأل لا ووولألاووورأللتووول نألتتةلووو ألرووولاتافألت اقووو أللووو أل

سفلوووووقلاةألألس لتووووولتكألونفوووووإلألللوووومألاووووولأل نسألساوووواللألرةوووووارألس  تأوووولاألابوووووطسألسووووقلاةألسااووووودألسو
كألواووووومألسفة لءووووو ألت ولووووو أل لاووووودألسفطاسسووووولاألسفطسوووووت اادألو لووووو ألئوووووط ألسف ةووووو صأل(7)سفشوووووةبقد

سفطسوووت اادألاووورألت كاوووطألل ق ووودألساألل ووومألس لتوووولتألوسفتااووواألئةووولأل ةووولاألسفح ووو  ألوسفحااووولاأل
سفةلادكألاضاتأل رألسئتةل ألسفة سما ألسفطوفقودألءت كاوطألئوالألسفح و  كألوئو ألاولألي أأومألءقللو أل لو أل

أللح ألسفت لق ألسفتلفم:أل
 حق االنتخاب في النصوص الدستورية والمواثيق الدولية. :المطلب األول
 التكييف القانوني لحق االنتخاب  :المطلب الثاني

 املطلب األول
 حق االنتخاب يف النصوص الدستورية واملواثيق الدولية

يتةت ألساااساألرح مألس لتولتألوسفتاااألامأل لادألسفطسولتااألسفطية استقودألسفةةل واةألوسفتومأل
حا أل ف ألسف  سلارألسفةلايدألسااألت ظق ألاةلاسدألئالألسفح   كألو وطألسوأ  ألسفطسولتااألسف ضو قدألت

اوومألئوواسألسفشوو األا.ة  وودألاوورألسف موول  ألسف ت قوودألوتلووإلألسفتوومألتتلوو ألرلفةلفةقوودأل وو  ااألل وو  أل
وسفووالأليتةووفألرلفةلفةقوودأللاوو ألفوو ألي ووفألأل1789ساللوولاألوسفةوو سترألسفةوو ا ألاوومألااللوولأل وول أل

ضلةوولأل ةووطألساللووللقدألرةوويدألاول وودكأل ةوولألسلوو ألرةووطألسفحوواتأل لوو ألل وو  ألسفةوو سترألسفياللوومألوأل
                                                 

اةووي ألاحةوو األ فقيومألسفوو  االألاومألاأوولاسألسف ولل األسفطسووت الألسف وو اتمألألاكأل:(ألسلظواأل لوو ألسوبا ألسفةالوولل7)
ألأل:كألوامألسفي  ألسفياللم259صألأل 1984طألأل  لاةدألسف  ا أل وسف ظ ألسفلقلسقدألسفة لالد

Pactet , P., Droit constitutionnel, Sirey , Paris , Edition , 2008 , P. 85 et S.  
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سفةلفةقووودألسفالللقووودألتوووو ااألل ووو  ألساللووولاألسمووواألسفتحووواكألسفةووولفةمألوسا لقةووومألفحةليت ووولكألاةووولأل
ي تضمأل ف لمألسفض مأل ل ألسفحةليدألسفطست اادألوسفطوفقدألفح ومألس لتوولتألوسفتااواألواومأل تولاأل

ألأل:ا لااألر طاألساا لاألونفإلأل باألسف  لطألسفتلفقد
 : تكسيح حقي االنتخاب والتس ف في الدستور الكويتي.أوالا 

ساأل لظول ألسفح و ألاومألأل1962سكطاألسفةلاةألسفللاسدألارألسفطست األسف  اتمألسفةولااأل ول أل
سف  اوو ألاية استووم ألسفلووقلاةألةقوو ألفألاوودألاةووطاألسفلوولولاأل ةقةوولت ألوت وو األاةلاسوودألسفلووقلاةأل

سفول وودألرلفلوولودألأل لوو ألسف  وو ألسفةبووارألاوومألئوواسألسفطسووت ا كألواوورألموو أل وولمألضووةرألسف ةوو ص
سفتشوواا قدألسفوو  أل لوو ألس لتووولتألسفةوول ألسفلووالألسفةألاوواألوا وولتألفألل وول ألسفتوومأليبا  وولأل وولل األ

ونفوووإلألاضووواتأل ووورألتحطيوووطألسفةشوووالألسفطسوووت الألسف ووو اتمألفشووواوطألسفةضووو ادألاووومألأل(8)س لتوووولت
ألكأل(9)ا.لسألسااد

 .2002ثانياا: حق االنتخاب والتس ف في الدستور البحسيني الصادر عام 
سفةشالألسفطست الألسفأحاا مألل ألس لتولتألوااوطألاةلاست ألاومألسف.والمألسفوولصألت لولأل

رة.لووسألسف وو ستألوسفووالأليتوو ففألاوورألسااةووارأل ضوو ستألي توبوو األروااوو ألس لتووولتألسفةوول ألسفلووالأل
ألك(10)سفةألااألوا لتألفألل ل ألسفتمألءا  لألسف لل األ

  أللوو ألونفووإلألرةووطألساألسكووطألاوومألسفةوولاةألساوفوو ألا وو أل لوو ألساأل فلةوو ست ار ألا وول تكألللوولمتأل
سفةشلا دألامألسفشئ األسفةلادألوسفتةت ألرولفح   ألسفلقلسوقدألرةولألاا ولأللو ألس لتوولتألوسفتااوقاكأل
وا ووولتألف ووواسألسفطسوووت األوسفشووواوطألوساوضوووللألسفتووومأليبا  ووولألسف ووولل ا ألو ألي.ووو  ألساأليحوووا ألسلوووطأل

ألسفة ست ارألارألل ألس لتولتألسوألسفتااقاأل  ألوا لتألفل لل اك
 :2014ر جمهورية مصس العسبية الصادر عام ثالثاا: حق االنتخاب والتس ف في دستو 

اوومأل ووقللدألرلفأوودألسفةطيووطألاوورألسفةأوولاسألأل2014كووافألسفطسووت األسفةةووالألسفةوولااأل وول أل
نساألسفةوولدألاوومألاوو األلظوول ألسفح وو ألسفووطية استمألوسفتوومألتووطواأللوو ل:ألسفلووقلاةألفلشووةمألولووطلأل

                                                 

أل(ألارألاست األاوفدألسف  ا كألأل80(ألسفةلاةأل)8)
أل(ألارألاست األاوفدألسف  ا كألأل82(ألسفةلاةأل)9)
ألك14/2/2002(ألارألاست األاةل دألسفأحاارألسفةلااألامأل56(ألسفةلاةأل)10)



 والية االختصاص بنظر طعون انتخاب مجلس األمة الكويتى"دراسة مقارنة"

 االء محمد موندى الفيلكاوى الباحث/ 

 

77 

كألوساألسف ظووول ألسفلقلسووومألي ووو  أل لووو ألسسووولفأل(11)وئووو ألاةوووطاألسفلووولولاأل يةلاسووو لألواحةا ووول
طايووودألسفلقلسوووقدألوسفحالاقووود ألوسفتوووطسولألسفلووولةمألفللووولودألوسفيةووو ألءوووارألسفلووولولاألوسفتووو س األسفتة

ءا  ةوولألوتووا  ألسفةلووئ فقدألاوو ألسفلوولودألوسلتوواس ألل وو  ألساللوولاألولاالتوو أل لوو ألسف  وو ألسفةبووارأل
كألوساألاشلا دألسفة سترألامألسفحقلةألسفةلادألوس مألوت م ألوف و ألاو سترأللو أل(12)امألسفطست ا

فاسلألامألس ستيتلمكألوا ظ ألسف ولل األاألاواةألئوالألسفح و   ألوا.و  ألس لتولتألوسفتاااألوضءطسمألس
ألكأل(13)سا يلمألارألساسمألئاسألسف س مألامأللل األاحطاةأليبا  لألسف لل األ

رابعاااا: حقااي االنتخاااب والتس ااف ودسااتور الخمهوريااة الخامسااة العسنسااية الصااادر عااام 
1958 : 

ااألل وو  ألساللوولاألتلووت طألسفح وو  ألوسفحااوولاألاوومألسف ظوول ألسفطسووت الألسفياللوومأل فوو أل  وو
وسفةووو سترألوسفتووومألساووولااأل فقووو ألايأل ووودألاسوووت األسف.ة  ااووودألسفولالووودألسفياللوووقد ألولوووللأل قةووودأل

كأل ووافإلأل(14)1971اسووت اادألرة  وومألسف وواساألسفةوولااألاوورألسفة.لووسألسفطسووت الألسفياللوومأل وول أل
وضووو ألاسوووت األسف.ة  ااووودألسفولالووودألسفياللوووقدألسفةطيوووطألاووورألسف  س وووطألسفتووومألت  وووطألسوووة ألسف ظووول أل

فوووالأل ألت. لووو ألسالوووطس ألسف.لااووودكألا وووطأللةووو ألسفةووولاةألساوفووو ألا ووو أل لووو ألساألسفوووطية استمألوس
 كككككأليشوو. ألسف وولل األالوولوسةألااوو لألسف لوولمألوسفا ووللألاوومألسف  وول األس لتولءقوودألوسف رووول فأل
س لتولءقد أل افإلألامألسفةلئ فقلاألسفة  قدألوس  تةلعقود كأل وافإلألوضوة ألسفةولاةألسفالللقودألابوطسأل

ةم  ألوسكةلوووو ألسفةوووولاةألسفاللفالوووودألاأوووولاسألسف ظوووول أل ل  اوووودألسفشووووةمأل وووورألتااوووو ألسفشووووةمألوفلشوووو
سفطسووت الألسفياللوومألوسفتوومألت وو  أل لوو :ألساألسفلووقلاةألفألاوودألتوو ولألفلشووةمألسفووالأليةلاسوو لأل وورأل

                                                 

وسفالأل لمألرةطألتةوطي ألسفطسوت األسفةةوو ألوسفوالأليةوافألتحو ألتلوةقدألأل2014(ألسفةلاةألسفاسرةدألارألاست األ11)
ألكألأل2012 است األساا سا ألسفة ا أل ل أل

أل(ألسفةلاةألسفولالدكألألأل12)
ألاةألسفللرةدألوسفالةلل اكألألأل(ألسفةل13)

أل )14(71 – 44 Dc, Rec. 29, RJC. 1. 24 ; les grandes decisions du conseil 

constitutionnel, Dalloz , 14e edition , 2007 , P. 235.                                                                                  

لألسفياللمأل ف ألسفةلاةألساوف ألارأل  ااألل   ألسالللاألوسفة سترألواولألااةألو طألسست طألسفة.لسألسفطست األ
ألأل:رة لسأدألسف لل األسفولصألرلفةللوسةألامألسفياص ألسلظاأل2006 ل أل

Pactet , P. Droit const. op. cit. P. 533.  
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تااووو ألاةاللا ووولألواوااووو ألس سوووتيتلمكألو ألية ووورألساألتووو ولألاةلاسووودألئوووالألسفلوووقلاةألف.وووالمألاووورأل
األوا وولتألفلشوواوطألسفشووةم ألسوألالألاووااكألوساألس  توواسلألية وورألساألي وو األاألاوواستألسوأللاوواألاألاوو

سفتمألي  أل لا لألسفطست اكألوسل ألاس ةلتأل لاولتألوالفةلولوسةألوسواالتكأليةوطألسف ولاب األوا ولتألفلشواوطأل
سفتمأليحطائلألسف لل األ لادألسفة ست ارألسفياللواارألسفأولفأارألاورألسف. لوارألوسفةتةتةوارألرح و    أل

ألسفةطلقدألوسفلقلسقدكأل
الووودألاووورألسفطسوووت األسفياللوووم ألو وووطأل ووولااأل ووويدألسفةووو سترألسفتووومألساووولااأل فا ووولألسفةووولاةألسفاللف

سفة.لسألسفطسوت الأل فو أل  واسالألر ل ولألتيوتاألسفحو ألاومألس لتوولتألوسفتااوقاألواومأل تولاألاواوطأل
اتةلملدألف  ألارألف أليلتأةطألامألئاسألسفش األرلبمألسفلر أل ط ألسائلقدألسوألسف. لوقدألسوألفلوبمأل

ألوساألسف  س وووطألسفتووومألتتضوووةرأل(15)يت.ووو أل فووو ألس لتيوووللألرحااووودألسف لاووومألسوألسسوووت الألسفة تووووم
ألكأل(16)تةااالستألءارألسفةااحارألرلبمألسف. سألتةطألاولفيدألفلةألاسألسفطست ااد

 خامساا: حق االنتخاب والتس ف في المواثيق الدولية:
سئتة ألا.ة  دألارألسفة سما ألسف ت قدألامألسولألسااواألرح و  ألساللولاألوا  ولألل و ألاومأل

 ألوض وااأل1215س لتولتألوسفتاااألاال ألسفة طألسا ظ ألفلحطألارألسولودألسفةلوإلأل) و ا(ألسو دأل
كأل وووووافإلأل  وووووااألل ووووو  ألساللووووولاأل(17)رلف  يووووولاألسفةتحوووووطةألساااا قووووودأل1776سفح ووووو  ألسووووو دأل

 أللاوووو ألتضووووةرألل   وووولتألفطللوووولا ألفلةوووو سترأل1789وسفةوووو سترأل روووولاألسفالوووو اةألسفياللووووقدأل وووول أل
واألاسألت ظق ألسقلسمكألا طأللا  أللة صألسا ااأل ل ألساالاةأل ف ألس حلتألسفح و  أل

امألاطف ف لأل ف ألسف لاد:ألسف ولف ألسفةو ستر ألسفة.تةو ألألوسف س ألاألامألعألاساألا.ااةألتتةاف
وسااساةألسفشووةبقدكألالفةوولاةألساوفوو ألتوو  أل لوو ألابووطسألسفةلوولوسةألا ظوو استأل فقوو أل لوو ألسلوو ألسفةلوولوسةأل

كألموو ألتةلوورألسفةوولاةألسفالللقوودألساأل ألئووطفأل وو ألا.تةوو أل(18)اوومألسفح وو  ألونفووإلألا وواألاوواااألساللوولا

                                                 

                   .Décision 82 – 146 , Dc. Rec. 66 ; Pactet , P., Droit const. op. cit. P. 378)15(أل

أل )16(Favoreu , L. et Philip., les grandes decisions du conseil const., op. cit. P. 

483 et s.  

ألسفةلفا17) ألئشل  ألاك ألسف لل األأل ( أل لقد ألا.لد ل ألس لتولتألوسفتاااألءارألسفطست األوسف لل األامألسف  ا  
ألكألألألأل53 ألصأل2017(ألي لا أل18)سفةطاألسفتللللمألأل–سفل دألسفولالدألأل–أل2سفةطاألأل سف  اتقدألسفةلفةقد

ألأل:(ألو طأل لماألئالألسفةلاةألامأل قللت لألسفياللقدأل ل ألئاسألسف ح 18)
"Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits…".  
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ت بووو ألسفت ووولا ألفطللووولاألوسفتووومألتوووطواألسقلسووومألئووو ألسفحيوووللأل لووو ألسفح ووو  ألسفوبق قووودألوسفتووومأل أل
ألوا لوادألسف. األوسفظل  كألأل ساالاأل سفةل قدأل ل ل:ألسفحااد

كافإلأللاصألسا ااألامألسفةلاةألسفاللفالودألا و أل لو ألسااولاةأل فو ألساألابوطسألسفلوقلاةألي ةورأل
رةوويدألسسلسووقدألاوومألسااوودكألاوواألية وورألالألئائوودألسوألاووااأليةوولافألسفلوولودألوسفتوومأل ألتةووطاأل

سف وووو سةألساوفوووو ألفحوووو ألس لتوووولتألاوووومألسفةوووولاةألسفللاسوووودألاوووورألئوووواسألألكألوت ةوووور(19)ا  ووولأل وووواسلد
سا ااأللا أل لمأللة لألر األ سف لل األتةبااأل رألسااساةألسفةلادكألوساأل لاودألسفةو ست ارألف و أل
سفح ألامألسفةللئةدألرةيدألاوةقدألسوأل رألتاا ألاةاللا  ألاومألت  ا و كألسلو أل ءوطألساألي و األ

كألو ووطأللظاوو ألل وو  أل(20)ألاالككك وسلووطستألرلف لووأدألفل لاوودألسوو سمألتضووةرأللةوو صأللةليوودألسوأل
سالللاألرحةليدألاوفقدألرةطألل ليودألسفحواتألسفةلفةقودألسفالللقود ألونفوإلأل لو ألسمواألسفتحواكألسفةولفةمأل
وسا لقةوومألسف سسوو ألاوومألئوواسألسفشوو ا ألرل تألائوولألاوورألسفح وو  ألسفلقلسووقدألساسلسووقدكألفووافإلأل ووا أل

وسفة وطألسفوطوفمألأل1948رلاالاةألاومألئواسألسفة ول أل فو ألسا وااألسفةولفةمألفح و  ألساللولاألفةول أل
ألونفإلأل ل ألئاسألسف ح :ألأل1966فلح   ألسفةطلقدألوسفلقلسقدألوسفة ا أل ل أل

 )أ( اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان.
تت ا.ولتألف. و األسااو ألأل1948ايلوةباألأل10 طاألسا ااألسفةلفةمألفح   ألساللولاألاومأل

ظةودأللاو ألرولاااألسفة أل1945سفةتحطةألرةطألسفت  قو أل لو ألااالل  ولألاومألسولاألااسللقلو  أل ول أل
امأل ر لاألاط ألس ئتةل ألء واسألسفة ضو لأل ورألتااو أل وقللدألومق ودأل لفةقود أل ألتةوطألا.وااأل
ئطفألارألسئطسفألسفة ظةودكألواتةباواألراواألفو ألتةوطألل و  ألساللولاألاورألسفةلول  ألسفتومألتوطا أل
اوووومألس اتةوووولصألسفووووطسالمألفلووووطولألا وووو  ألوضلةوووولألي أأوووومألسفلووووةمألسف.وووولاألاوووورألنولألسفضووووةل األ

 أل سوووقةلألاووولأليشووو طلألسفةووولف ألاووورألاةلاسووولاألتةلوووفقدألساللوووللقد ألاووومألا س ووولدألئووواسألس ئتةووول

                                                 

ألأل:(ألو طأل لماألسفةقللدألسفياللقدألف الألسفةلاةأل ل ألئاسألسف ح 19)
"le principe de toute souveraineté reside essentiellement dans La Nation. Nul 

corps ; nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en emane expressement.". ألأل  
ألأل:(ألو طأل لماأل قللدألئالألسفةلاةأل ل ألئاسألسف ح 20)

" La loi est L'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de 

concourir personnellement , ou par leurs représentants , á sa formation…".  

 Constitution de la Rep. Française á jour au 23 juill et 2008 , Editionأل:سلظا

Dalloz.   أل
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وسلت لكوولاألارلوو ألل وو  ألساللوولاألاوومألسفحقوولةكألا ووطأل وولماألايأل وودألئوواسألسا ووااألرةووقللت أل
كألو وطأل(21)سفللاقدألفي اةأل ساللللقدألاسواةألسفة.تةو ألسفوطوفم ألوض وامألفةبوطسألسفةلولوسةألساللوللقد 

ساأل  اساةألسفشةمألئمألسسولفألسولودألأللة ألسفةلاةألسف سلطةألوسفةشاواألارألا ات لألسفاللفالدأل ل 
سا  الةألسفةلادكألوسل ألي أأمألسفتةبااأل رألئالألسااساةألرللتولرلاأللالا دألواةويدألاوااودألرول تاسلأل

ألكأل(22) ل ألرلفةللوسةألواتة ا ألسالألسوألوا لتألا اسمألات لائألي ي أللاادألسفتة ا  
ت  وقدأللااألساألئاسألسا ااأل أليةطألاةطاستألاألااستألفلح    أللا أل ل أل طاألرة  ومأل

 ووورألسف.ة قووودألسفةلاووودألفألاووو ألسفةتحوووطة ألوسفتووومألفقلووو ألف ووولألاوووا أل  س وووطألالالاووودأل لووو ألسفوووطولأل
سا ضووولم ألواووورألمووو أل أليةوووأاألسا وووااألسفةووولفةمألفح ووو  ألساللووولاألنسأل قةووودألالالاووودأل  أل نسأل

 ألوضاأل وولاألية وورألس سووت لاألاوومألئوواسألسفشوو األ فوو ألسفةوولاةأل(23)تضووة ت ألستيل قوودألالالاوودألاتاسا وول
سفةتحووطةألوسفتوومألتوو  أل لوو ألساأل يتة ووطألس ضوولمألسااوو ألسفةتحووطةألروو األ(ألاوورألااالوول ألسااوو أل56)

ي  اوووو سألا يوووواايرألسوألا.تةةووووارألرةوووولألي.وووومأل لووووا  ألاوووورأل ةوووو ألرلفتةوووولواألاوووو ألسف قوووودألاااسكأل
(ألوسفتووومألاووورألسئة ووولألسلتووواس ألل ووو  ألساللووولاأل55سفة ل وووطألسفة ةووو صأل لا ووولألاووومألسفةووولاةأل)

ألك(24)ولاالت ألساسلسقدألفل.ةق  

                                                 

أل سفوأةودألساوفو أل ساتلاألسف لل لمألفح و  ألساللولاألاومألسف ولل األسفوطوفمأل (ألاكأل بطألسفةالاالألاحةطألساللا21)
اساألسف  ضوودألأل اةولااألل وو  ألساللولاأل اكأل بوطألسف ل وواألسءو أل اووطأل 63 ألصأل1987أل ااقووداساألسف  ضودألسفة

ألكألألألأل113صألأل 2014سفةااقد أل
لوو ألس لتووولتألوسفتااوواألءووارألسفطسووت األوسف وولل األاوومألسف  اوو  ألاا وو ألسوولء ألن ووال ألأل (ألاكألئشوول ألسفةوولفا22)

ألكألألأل54ص
أل اا وو ألسوولء ألن ووالأل مألسف  اوو لوو ألس لتووولتألوسفتااوواألءووارألسفطسووت األوسف وولل األاووأل (ألاكألئشوول ألسفةوولفا23)

ألكألألأل55ص
 ألوفةالاوطألاورألسفتيل وا أل117صألأل اا و ألسولء ألن والأل اةلااألل   ألساللولاأل (أل بطألسف ل األسء أل اط24)

أل سفحةليوودألسفطسووت اادألفةبووطسألسفةلوولوسة ألااسسوودألا لالوود ألاسوولفدألا توو اسلألأل سلظووا:ألاكألا اوواةألاأوولاكألسلةووطألسفيلضوو 
ألكأل2019ي لياألأل  لاةدألسفأحاار
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 مدنية والسياسية.)ب( العهد الدولي للحقوق ال
يةووطألسفة ووطألسفووطوفمألفلح وو  ألسفةطلقوودألوسفلقلسووقدألسولألستيل قوودألاةلقوودألالالاوودألتتةلوو ألرح وو  أل

 ألا وطألتب و أل(25)سالللاألسفةطلقدألوسفلقلسقدألوسفتمألي.مألساأليتةت ألء لألامألسلألاوفودألي  وطألء ول
ألوس وأاألللاواستألأل 1966ايلوةباألأل16سف.ة قدألسفةلادألفألا ألسفةتحوطةألسفة وطألسفوطوفمألاومألتولاا أل

 ألوسلت لوو ألءووافإلألسف  س ووطألسف لل لقوودألسفتوومألت ووافألل وو  ألساللوولاألوا  وولأل1976اوولافألأل23اوومأل
ألك(26)سفح   ألسفلقلسقد ألارألللفدألسفت  قدألوسفتةالاالأل ف ألااللدألس فتالس 

وتتو تمألسف وو ةألسفةلالاودألفلة ووطألسفوطوفمألفلح وو  ألسفةطلقودألوسفلقلسووقدألاورأللوو ألسفةولاةألسفالللقوودأل
توافألاومألئواسألسفة وطألروللتاس ألسفح و  ألسفةةتوافألء ولألألا  ألوسفتمألرة تضلئل:ألتتة طأل و ألاوفود

ةق  ألوا يلفدألئاسألسفح   ألف.ةق ألساااساألسفة   ايرألاومأل  لقة ولألوسفوطسالارألاومألو يت ول ألاواأل
سلألتةااووالألرلووبمألسفةووا  ألسوألسفلوو ا ألسوألسف.وو س ألسوألسفلأوود ألسوألسفووطير ألسوألسفوواسلألسقلسووقلتألسوأل

فالوواوةألسوألسف لوومألسوأللاوواألنفووإلألاوورأللاوواألسقلسووم ألسوألسا وو ألسف وو امألسوألس  تةوول م ألسوألس
ساسووووألتكألوساألتتة ووووطأل وووو ألاوفوووودألاوووومألئوووواسألسفة ووووطأل نسأل للوووو ألتووووطسءاائلألسفتشوووواا قدألسوأللاوووواأل
سفتشاا قدألسف ل ةدأل ألت ي ألاةاتأل  ةللألسفح   ألسفةةتافألء لألامألئواسألسفة وطألرو األتتوواألتأ ولتأل

اووورألتوووطسءااألألا اسمست ووولألسفطسوووت اادألوال ووول ألئووواسألسفة وووطألاووولألي ووو األضووواواالتألف ووواسألسا ةووولل
ألتشاا قدألسوأللااألتشاا قدكأل

و وووطأل وووط  ألااللووولأل لووو أل ووو ألاووورألسفة وووطألسفوووطوفمألفلح ووو  ألسفةطلقووودألوسفلقلسوووقدألوسفة وووطأل
سفطوفمألفلح و  ألس  تةولايدألوس  تةلعقودألوسفال لةقودألوسفةو ا ألاومألنساألسفتولاا ألونفوإلألرة  ومأل

ألكأل(27)1980ي لا ألأل25 لل األ

                                                 

ألq , C., libertés publiques , Litec , Èdition , 1996 , P. 52.        Leclerc    (أل25)
(ألاكألالفطألاحةطألسف.ةةد ألابطسألسست الألسف ضلمألامألسفة وطألسفوطوفمألفلح و  ألسفلقلسوقدألوسفةطلقودألوسفطسوت األ26)

واوولألرةووطئلأل؛ألاكألأل124صألأل 2008اوولافألأل 12 ألسفلوو دأل1سف وو اتم ألااسسوودألا لالوود ألا.لوودألسفح وو   ألسفةووطاأل
اساألسف  ضودألسفةااقودألأل ل و  ألساللولاألءوارألسفشوااةدألساسوااقدألوسف ولل األسفوطوفمأل حةطألسفحلا مألاةالحما

ألألألألألألألك1صأل 1988
أل                       .Leclercq , C., Libertès publiques , op. cit. P. 57            (أل27)
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رللضوةل ألسف  او أل فو ألسفة وطألأل1996فلو دألأل12وس األا.لسألساادألسف  اتمألسف لل األا و أل
سفطوفمألفلح   ألسفةطلقدألوسفلقلسقدكألو طألسلضة ألاةل دألسفأحواارأل فو ألسفة وطألسفوطوفمألسفوولصأل

أل12روووولفح   ألسفةطلقوووودألوسفلقلسووووقدألفألاوووو ألسفةتحووووطةألوتوووو ألسفتةووووطي أل لوووو ألسلضووووةلا لألءتوووولاا أل
ألكأل(28)2006(ألفل دأل56 أللا أل طاألسف لل األا  أل)2006سللوسأل

ةوطألسفوطوفمألفلح و  ألسفةطلقودألوسفلقلسوقدألاومألسفاسرو أل شواألاورألو طأل ط  ألاةواأل لو ألسف
(ألاورأل93كألوئو أليتةتو ألر و ةألسف ولل األونفوإلأل  ةول تألفو  ألسفةولاةأل)(29)1982ا األي لياأل ول أل

 ألوسفتمألرة تضلئلألتلتال ألسفطوفدألرل تيل قلاألوسفة و األوسفة سماو ألسفطوفقودألفح و  أل2014است األ
سف وولل األرةووطأللشووائلألوا وولتألفألوضووللألألساللوولاألسفتوومألتةووط أل لا وولألاةووا ألوتةووأاألف وولأل وو ة

(ألاوووورألسفطسووووت األسف وووو اتمألوسفووووولصألروووو ءاس أل70سفة ووووااةكألوتت لءوووو ألئووووالألسفةوووولاةألاوووو ألسفةوووولاةأل)
ألسفةةلئطساكألأل

(ألا و أل لو ألساأل22وا ي ألسفة طألسفطوفمأل ةق ألسفح   ألسفلقلسوقد أللاو أللةو ألسفةولاةأل)
  لرولاألسفةلاودألسوأل ف  ألاااألسفح ألاومأللااودألسفةشولا دألاو ألسناواار ألرةولألاومألنفوإلألتشو ا ألسف

س لضةل أل فا لألفحةليدألاةلفح كأل ألي.  ألوض ألسف ا األ ل ألاةلاسدألئاسألسفحو أللاواألتلوإلأل
سفة ةووو صأل لا ووولألاووومألسف ووولل ا ألوسفتووومألتلوووت  ب لألاووومألا.تةووو ألاية استووومألاةووولفاألسااووورأل
سف وو ام ألسوألسفلوواادألسفةلاووود ألسوألسف ظوول ألسفةووول ألسوأللةليوودألسفةوووحدألسفةلاوود ألسوألسااوووا ألسوأل

ألسنااارألولاالت   كأللةليدألل   أل
(ألا وو أل لوو ألساأل ف وو ألاوو سترألسفحوو ألوسفيا وودألاواألسلألتةااووالأل25كووافإلأللةوو ألسفةوولاةأل)

ساأليشولاكألاومألسوااألسفحقولةألسفةلاودألأل-1أل:وااألامألسفةلاةألسفالللقدألواواأل ا األلاواألاة  فودألاوم
ساألي توومألوا تحومألاومألسلتولرولاألأل-2 الألاألاواةألسوأل ورألتااو ألاةاللوارألاوتولاارألرحااودكأل

                                                 

أل اا وو ألسوولء ألن ووالأل  األاوومألسف  اوو لوو ألس لتووولتألوسفتااوواألءووارألسفطسووت األوسف ووللأل (ألاكألئشوول ألسفةوولفا28)
 أل206صألأل اا و ألسولء ألن والأل سفحةليدألسفطسوت اادألفةبوطسألسفةلولوسةألأل  ألاكألا ااةألاألاكألسلةطألسفيلض 55ص

أل10أل 3164سف.ااوطةألسفاسوةقد ألسفةوطاألأل 2014ي فاو ألأل2ل  ألسفةح ةدألسفطست اادألسفأحاا قودألسفةولااألر.للودأل
ألكألألألأل2014ي فا أل

أل ألسفة29) ألوس  ألللارأل بط ألاك ألسفي األسفةاام ألأل ةالأل( ألاسا ألسفطوفقد  ألامألر ألسفةةلياا سفح ألامألسفتةلق 
ألكألألألألأل115صألأل 2018سف لئاة ألطكأل
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و لاوودألو لوو ألسسوولفألاوورألسفةلوولوسة أل لوو ألساألتووت ألس لتولروولاألروااوو ألس  توواسلألاوااوودألس وولقدأل
ساألي وووو األفوووو ألسفحوووو ألاوووومألأل-3سفلووووال ألوساألتتضووووةرألسفتةباوووواألسفحوووواأل وووورأل اساةألسف وووولاباركأل

كألو ووطألتةاووالاأل(30)سفحةوو لأل لوو ألسفوطاوودألسفةلاوودألاوومألءوواالأل لوو ألسسووسأل لاوودألاوورألسفةلوولوسةأل
توو اااألسووبا ألاةووللألأل:اسفأل لوو أل يلفوودسئةقوودألئوواسألسفة ووطألرةوولألوااألةقوو ألاوورألتة ووطألسفووطولألساتوو

فلووتظل ألالألاووو ألسلت  وو ألل   وو ألسوأللاالتوو ألسفةةتووافألء وول أللتوو ألوفوو أل ووطاألس لت وولكأل
 رألساولصألرةويت  ألسفاسوةقدكألوسفبو ألاومألس لت لكولاألسفتومألتات ب ولألسفلولولاألسفةلاودألاومأل

ألسفبااكأل افإلأل قل ألسفللولاألسفةوتةدألر ليلنألسال ل ألسفةلااةألفةلفاألسفةتظلةارك
 ساا: االتعاقيات اإلقليمية لحقوق اإلنسان:ساد

 أللاوو أللوو ألاوومأل1997ل ةووطألءووافإلألسفةاالوول ألسفةااوومألفح وو  ألساللوولاألسفةوولااأل وول أل
(أل ل ألساأل سفشةمألاةطاألسفللولا ألوسائلقدألسفلقلسقدألل ألف و ألاو سترألااواطأل19الات أل)

 وول أل ةوولأل وولمألاوومألسفةاالوول ألسفةااوومألفح وو  ألساللوولاألسفةوو ا ألاوومألأل(31)يةلاسوو ألتأ وولتألفل وولل األ
-2لااوودألسفةةلاسوودألسفلقلسووقدكألأل-1(ألساأل ف وو ألاوو سترألسفحوو ألاووم:أل24اوومألالاتوو أل)أل2004

-3سفةشوولا دألاوومأل اساةألسفشووئ األسفةلاوودأل اوولألاألاوواةألسوألء سسووودألاةاللووارأليوتوولاواألرحااوودكأل
تااووقاألليلووو ألسوألساتقووولاألاووورأليةاللووو ألرواا ووودأللووواةألولالا ووود ألو لووو أل وووط ألسفةلووولوسةألءوووارأل ةقووو أل

ألك(32)األسفحاأل اساةألسفة ست ارسفة ست ار ألرحا ألتتضةرألسفتةبا
كافإلأللة ألسفةلاةألسفاللفالودألاورألسفباوت  و لألساولألسفةلحو ألرل تيل قودألساواواقودألفلحيوللأل

 أل لوو أل1950لوو اةباألأل4 لوو ألل وو  ألساللوولاألوسفحااوولاألساسلسووقدألوسفةبااوودألاوومألاواوولألاوومأل
                                                 

أل اا وو ألسوولء ألن ووالأل لوو ألس لتووولتألوسفتااوواألءووارألسفطسووت األوسف وولل األاوومألسف  اوو أل (ألاكألئشوول ألسفةوولفا30)
ألكألألألأل56ص
 ألسفةاالووول ألسفةااووومأل7199ءتووولاا ألأل5427(ألس تةوووطألولشووواألرة  ووومأل ووواساألا.لوووسأل لاةووودألسفوووطولألسفةااقووودأل31)

وسفوالألس تةووطألولشوواألرة  ومأل وواساألا.لووسأل لاةودألسفووطولألسفةااقوودألأل2004فح و  ألساللوولاألسفةولااألاوومأل وول أل
و طأل لمألساااستألسف ظل ألساسلسمألفلةح ةدألسفةااقدألفح   ألسالللاألونفإلألسسوت لاستألأل4/3/2004ءتلاا ألأل6405

سلظووا:ألاكألا اوواةألأل 26/3/2013مأل(ألوسفةوولااألاوو579 فوو أل وواساألا.لووسألسف.لاةوودأل لوو ألالووت  ألسف ةوودألا وو أل)
ألكألألألألألأل189صألأل اا  ألسلء ألن الأل األاكألسلةطألالض  ألسفحةليدألسفطست اادألفةبطسألسفةللوسةأل

لوو ألس لتووولتألوسفتااوواألءووارألسفطسووت األوسف وولل األاوومألسف  اوو  ألاا وو ألسوولء ألن ووال ألأل (ألاكألئشوول ألسفةوولفا32)
ألكألألألأل58ص
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 بواألضاواةألساألتتو ف ألساتواسفألسفةتةل وطةألسف قول ألرللتولرولاأللواةألاومألاتواساأل ا قودألاة  فودأل
س  توواسلألسفلووالألواوومألروواوفألتضووةرألسفتةباوواألسفحوواأل وورألاسلألسفشووةمألاوومألساتقوولاألسفةشووالكأل
و ووطألتةاووالاألئووالألس تيل قوودألرمفقوودألسفحةليوودألسف ضوول قدألفةوولألتضووة ت ألاوورألل وو  ألونفووإلألر لشوولمأل

ألك(33)سفةح ةدألساواواقدألفح   ألسالللا
 سابعاا: موقف القضاء الدستوري من ممارسة الحقوق السياسية.

يدألسف لاوومألسفتووومأل اسوووت لألسفةوولاةألسفاللفالووودألاووورألاسووت األسف.ة  ااووودألسفولالووودألت ووط ألساأل ووو
سفياللوووقد أل ووولااألسفة.لوووسألسفطسوووت الألسفياللووومأل فووو أل  ووواساألساألئوووالألسفةووويدألتيوووتاألسفحووو ألاووومأل
س لتووولتألوسفتااووقاألاوومأل توولاألاوواوطألاتةلملوودألف وو ألاوورألفوو أليلووتأةطألاوومألئوواسألسفشوو األرلووبمأل

فوو ألس لتيووللألرحااوودألسف لاوومألسوألسسووت الألسفلوور أل ووط ألسائلقوودألسوألسف. لووقدألسوألفلووبمأليت.وو أل 
ألكألونفإلأل ل أللاساألالألس اسلألرة لسأدألءقلاألااوطألسفتةت ألرةيدألسف لامك(34)سفة توم

كافإلأللا  ألسفةح ةدألسفطسوت اادألسفةلقولأل لو أللةليودألابوطسلألسفةلولوسةألوت ولا ألسفيواصأل
األ(ألاومألئواسألسفشو األفت وااألس8(ألوأل)40امألسفة.وللألسفلقلسوم أللاو ألسسوت طاأل فو ألسفةولاتارأل)

ساوتاسطألتةاوالألءالوولانألسفحوالتألوسقلسولت ألسوألسسوولفاأ ألاومألتح او ألاألا وو ألوسئطساو ألتةاوالألروولئاأل
 وورألسالووالستألسااووا  أليووطا ألاوومأللووول ألسفت ظووق ألسفتشووااةمألسفووالأل  ووطألروو ألسفطسووت األ فوو أل
سف لل ا ألو طألوااألسف  أل لق ألامألسفب طأل)مللقلت(ألاورألسفةولاةألسفاسرةودألاورأل ولل األسالوالستأل لاولتأل

ةوو أل لوو أل ةقوو ألسالووالستألسفلقلسووقدألسفتوومأل ووطاألسف وولل األا ظةوولتألف وولألاواألا.ووااستألفا وبوو ألل 
ساأليةاالألامألا.للألتوبق  ألءارأللالتألوراوا ألسو سمأل  وطأللشو مألسفحوالتألسوأل شواطأل سوتةاسالأل

                                                 

يوودألل وو  ألساللوولا ألااسسوودألتوبق قوودألفووطواأل(ألاكأل وو ااألو وولفاألاحووم ألاواألسف ضوولمألسفووطوفمأل مفقوودألفحةل33)
ألوالألرةطئلكألأل137صألأل 2015أل  لاةدألسف لئاةأل اسلفدألا ت اسلألأل سفةح ةدألساواواقدألفح   ألسالللا

أل:سلظاألسيضلتأل
 Levinet , M., La convention europèenne des droits de L'homme socle de laأل

protection des droits de l'homme , Revue de droit constitutionnel, no 86, avril 

2011, P.227.                                                                                                       ألألألألألألأل
                                                          .Dècision no 146, Dc. 18 nov. 1982 , prècitè)34(أل

 ألأل
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سااوواألسفوووالأليتح ووو ألرووو ألابوووطسألت ووولا ألسفيوووا ألوابوووطسألسفةلووولوسةألفوووط ألسف ووولل ا ألسفلووواساأل اائةووولأل
ألكأل(35)سفطست ا

فةلقووولألاووومألل ووو أللوووطي ألف ووولأل وووطاألاووومألسولألاووولافألو وووطألاسوووو ألسفةح ةووودألسفطسوووت اادألس
 وويدألسفة ست وودألاوومألاةلاسوودألسفح وو  ألسفلقلسووقدألونفووإلألرل سووت لاأل فوو ألسفةوولاةألساوفوو ألأل 2015

وسفتوومأل ةلوو ألاوورألسووقلاةألسف وولل األسسلسوولتألفل ظوول ألسف.ة وو الألسفووطية استمألأل2014اوورألاسووت األ
لوقلاةألفلشوةمألولوطلألسفالألت   أل لق ألسفطوفد أل افإلألل ألسفةلاةألسفاسرةدألا و  ألوسفتومأل ةلو ألسف

 لوو ألأل–(ألوسفتوومأللةوو أل87اضوواتأل وورألسفةوولاةأل)أل يةلاسوو لألواحةا وولألوئوو ألاةووطاألسفلوولولا
 ل ألاشولا دألسفةو سترألاومألسفحقولةألسفةلاودألوس ومألوت ومألوف و ألاو سترأللو ألأل–لح ألالألت ط أل

كألوارألمو ألسكوطاألسفةح ةودألسفطسوت اادألسفةلقولألاومألل ة ولألسفةولااأل ول أل(36)س لتولتألوسفتااا
لامألت يمألفت سااألااطألسفةةلحدألاومألسفوط   ألسفطسوت ااد ألاومألسفوةورأل ألساأل يدألسف 2015

 ل ألسف  سلارألسفة ظةدألفةألاواةألسفح و  ألسفلقلسوقدألوس لتولرولاكألوساألتح او ألسفلوقلاةألفلشوةمأل
 أليت ت أل  ألارألاالأل يلفدألل ألسفة ست ارأل ةقةلتألامألسلتولتأل قولات  ألواةاللوا  ألاومأل اساةأل

 لتوولتكألواورألمو أل ألي.و  أللااولاألسلألاو سترألاورألاادألسفح   ألات ألت ساااألاا  ألااوطألس
ألك(37)اةلاسدألئاسألسفح ألسفطست الأل  أل نسأللللألءا  ألواارألاةلاست ألابااألا ض  م

                                                 

است ااد ألا.ة  ودألسل ول ألأل9فل دألأل37امألسف ضقدألا  ألأل1990(ألل  ألسفةح ةدألسفطست اادألسفةلااأل ل أل35)
 ألسلظاألسيضلت:ألاكألاحةطأل18 ألصأل14 أل أل2000ي فا ألأل8ل ة لألسفةلااألامألأل 256صألأل 4سفةح ةد ألج

 ألاكأل247 ألص1999سلووووسأل لسوووو أل ةيووووا ألسفوووو ظ ألسفلقلسووووقدألوسف وووولل األسفطسووووت ال ألاساألسف  ضوووودألسفةااقوووود أل
 أل1984اةوي أل فقيم ألسف  االألامألاألاسألسف لل األسفطست الألوسف ظ ألسفلقلسوقدألسفة لالود ألسفوأةودألسفالللقود أل

ألكأل342ص
ا وااألأل9 ألسف.ااوطةألسفاسوةقد ألسفةوطاأل2015اولافألأل1 أل اسوت ااد  أل للودألأل37فلو دألأل16(ألسف ضقدألا و أل36)

ألكألألألألأل2015الافألأل1سفةلااألامأل
ألوسفللء ألساالاةأل فق كألأل2015(ألل ة لألسفةلااألامألسولألالافأل37)
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 املطلب الثاني 
 التكييف القانوني حلق االنتخاب 

 :تمهيد وتقسيم
ياتأ ألسفت اق ألسف لل لمألفالتوولتألرةي و  ألسفلوقلاةألواقولاألس وحلء ل ألرولفتةااالألسفت لاوطلأل

رألابوطسأل سفلووقلاةألفألاود ألواوارألابووطسأل سفلوقلاةألسفشووةبقد  ألوسفوالألا وطألللفقوولتألوضو ل ألسفةبووط مألءوا
كألنفووإلألسلوو أليوو ولألف وواسألسفتةااووالأللتوول نألاوتليوودأل(38)سفووالألسوولاألت لاووطيلتألواوومألسف ووااألسفالوولارأل شووا

رش األت اق ألس لتولتألءارألسف ظاأل فق أل ل ألسل ألورقيدألسوألل كألت  ا ألنفوإلألساألسفةوقللدأل
فلقلاةأل ل ألسل ولألتو ولألفألاودألر سوائل ألرولف ظاأل فا ولأل لو ألسل ولألئائودأل ةلعقودألساوف ألفةبطسألس

وسلووطةأل ألت بوو ألس ل لوول ألواتةاووالةأل وورألسااوواساألسفة وو لارألف وولألوسفتوومألتاتووطألاوومأل وواوائلألساوفوو أل
 أل ووطألت لوف ولألرةووضألا  ولمألسف ووااألسفالولارأل شوواألساالووللأل(39) فو ألال قوولاألسف وااألسفووولاسأل شوا

Sieyesاوورأل  ووااألل وو  ألساللوولاألأل– لوو أللحوو ألاوولألت ووط ألأل–لفالوودألو بووااأل   وولألسفةوولاةألسفالأل
لاو أللةو أل لو ألساأل ابوطسألسفلوقلاةألأل1789وسفة سترألسفة ا ألا أل قول ألسفالو اةألسفياللوقدأل ول أل

  ألو ألية رألالألئائدألسوألاوااألساأليةولافألسفلولودألNationي ةرألرةيدألسسلسقدألامألساادأل 
فةوولاةألسفاللفالوودألاوورألاسوووت األسفتوومأل ألتةووطاأل وواسلدألا  وول كألوت وووط ألساألئوواسألسفةبووطسأل وولمألاووو ألس

كألوتتضووووةرألئووووالألسفةووووقللدألفةي وووو  أل1958سف.ة  ااوووودألسفولالوووودألسفياللووووقدألسفةوووولااأل وووول أل
سفلوووقلاة ألساألسااووودألف ووولألرل تألائووولألئائووودأل ةلعقووودألوسلوووطة أل اساةألوسل ووولأل اساةألوسلوووطةألتي ضووو لأل

دألو ألفةةاللا لألسفة توبار ألرةة مألفلة.لفسألسف قلءقد ألت سقلولتأل لو ألساألسفلوقلاةأل ألت بو ألسفت.ال و
ية ووورألسفتةووووافألاا ووول ألفوووواسألي ووو األسفتيوووو اضألفةةلاسووووت لألرةووويدألا  توووودألفيتووواةألاوووورألسفووووالاركأل
والفتوولفمأليلووتأةطألئوواسألسفةي وو  ألفللووقلاةألا وواةألت اقوو ألس لتووولتأل لوو ألسلوو أللوو ألونفووإلألفةوولفاأل
ا وواةألس لتووولتألورقيوود ألاةوولأليبووااألاةوو ألسسووتأةلاألس  توواسلألسفةوول ألوسفووالألي وو األ فقوو ألرلفضوواواةأل

ألكأل(40)لتألل اي   أللظاادألس لتو

                                                 

                                                                       .Pactet , P., Droit const. op. cit. P. 85)38(أل

                                                                                    .Pactet , P., Droit const. Ibid)39(أل

 .Burdeau , G., Hamon , F. et Troper , M., Droit constitutionnel, L.G.D.J)40(أل

Edition 1997, P. 297 ; Pactet , P., Droit const. op. cit. P. 86.                                                      
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وضنسألاوولألساوواللألرةووارألس  تأوولاأللظااوودألسفلووقلاةألسفشووةبقد ألا ل وولألت ةووافألرلفضوواواةأل فوو أل
سفة ست ارألوضنسألالألسااللأل ف ألسفشةم ألرحا ألتت لس ألةقةلألءارألساااساألسفة  لارألفو كألاةولألي و األ
 فووو ألس تأووولاألس لتوووولتأللووو ألوفوووقسألورقيووود ألواووو ألااس ووولةألسل ووولأل ألت بووو ألاس ةووولتألسفتةوووافألسوأل

كأل ةووولألفووو ألتةوووطألتيتوووا ألرلفضووواواةألا سلووولاأللقلءقووودألوضلةووولألتتيووو ألرووولالا ألاووو أللةووو ألسفت ووولا 
سفطية استقوودألسفةألاوواةألواووأ ألسفةألاوواة ألا وو ألاوو سترأل  ووطألسفتةوو ا أليةوولافألل وولتأليوو ولأل فقوو أل

ألكأل(41)رةيدألال دألرل تألاألسل أللل الستأل ل أل المتألارألسفلقلاة
 :رأينا في الموضوع

سف توول نألسفة و قوودألسفتوومألت وو األ فا وولأل وو ألاوورألألسف س وو ألسلوو أل ألت  ووطألاولألتلووت طأل فوو أل لاوود
لظااتوومألس لتووولتألورقيوودألسوأللوو كأل نألساأل وواألا  ةوولأليتشوولرإلألواوواتأ ألروولنااألرةوولدألومق وودأل
ولت أل نسألتاسم ألسة ألسفلقلاةألسف ت قدألاومألسفوطية استقلاألسفتةطايودكألو وطألر واألسفولو ألاأ واستأل

وسفووووالألأل1793 لووو ألسا ووو أل لوووو ألسفةوووةاطألس  ووووالمألاوووومألااللووولكأل نألسلووو ألاوووو ألاسوووت األ
ا ووو ألسف  لفووودألأل29سسوووت ل ألس ووولفدألاووورألا ووواةألسفلوووقلاةألسفشوووةبقد ألا ووو ألاووو ألنفوووإلألاووومألسفةووولاةأل

كألوت.لوووو ألئوووواسألسفأةوووو  ألاوووو أل وووو ألاوووورألاسووووت األسف.ة  ااوووودألسفاسرةوووودألوسفولالوووودأل(42)سناوووواة
واسوت األسف.ة  ااودألسفولالودألأل1946سفياللقد أللا ألسالاألاسوت األسف.ة  ااودألسفاسرةودألفةول أل

سفةوولاةألسفاللفالوودألا وو أل فوو ألتةباووالأل سفلووقلاةألسف ت قوودألتوو ولأل فوو ألاوومألأل– لوو أللحوو ألاوولألت ووط ألأل–
ألسفشةم كأل

وئ اسأل نسألساواللألرةوارألس  تأولاألسوة ألاي و  ألسفلوقلاةألسف ت قودأل لو ألسف حو ألسفوالألسكطتو أل
سفةولاةألسفاللفالودألاورأل  وااألل و  ألساللولاألوسفةو ستر ألا لو ألي أأومأل لو ألسفيو األ ضولادألسفيل وطةأل

لو ألسفحظواألسفت لاوطلألفل  لفودألسناواة أللاو أليلوتةاأل و ألساسلسقدألف والألسف ظواةألاومألسفحيوللأل 
للامألامألتةالا ألساادألر كةل ول ألوةقةولأليت.ولو ألنفوإلألا لو ألي أأومأل  وامألس  تواسلألسفةول ألسفوالأل

                                                                                                                       

األوسف ولل األاومألسف  او  ألاا و ألسولء أللو ألس لتوولتألوسفتااوقاألءوارألسفطسوت ألأل سلظاألسيضلت:ألاكألئشل ألسفةلفا
ألوالألرةطئلكألألأل24ن ال ألص

                                                                      .Pactet , P., Droit const., op. cit. P. 86)41(أل

ألكألأل25صألأل اا  ألسلء ألن الأل ل ألس لتولتألوسفتاااكككككأل سلظاألسيضلت:ألاكألئشل ألسفةلفا
                                                .Burdeau , G. et. Autres , Droit, const. op. cit. P. 183)42(أل
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 أللاو أللو ألس لتوولتأللو ألاحو ألس لتوولتألورقيودألواواألساأل1848ت سسألاومألااللولأل ول أل
دألسفطسوت اادألسفةةل واة ألوئ واسألتي طألساسلفامألسفطية استقدألاأ ألسفةألااةألا للت ولألاومألسالظةو

ي أأوومأل  ووامأللوو ألس لتووولتألضووةرألسفح وو  ألسفلقلسووقدألوسفتوومألاوو ل ألاوومألسفوو ظ ألسفطسووت اادأل
ل و  ألسف.او ألساول أللاوو ألتت ساو ألئوالألسف ظوواةألتةلاولتألاوو ألاولألسكوطلألا  وولمألسف ولل األسفطسووت الأل

أليتوو ت ألونئبوو أل فقوو ألسفةح ةوودألسفطسووت اادألسفةلقوولألسفةةوواادألاوومألساألتح اوو ألسفلووقلاةألسفشووةبقدأل 
  ألاوورألاووالأل يلفوودأللوو ألسفةوو ست ارأل ةقةوولتألاوومألسلتووولتأل قوولات  ألواةاللووا  ألاوومأل اساةألااوودأل
سفح   ألات ألت ساااألسفشاوطألسف لل لقودألفةةلاسوت  ألوالفتولفمألي و األسفةةو لألسفح ق ومألاومألئواسأل
سفشووو األاووولأليبتلقوووللألسفةشوووالألرلووولوت ألسفت طيااووودألاووومألت ظقةووو ألفحووو ألس لتوووولتألواوووط أل  ا ووو أل

استمألامألسفشاوطألسفتمأليضة لألفةةلاسودألئواسألسفحو كألواورألمو أليةوطألس لتوولتألفلة و ألسفطية 
امألل ق ت ألسلودأل لل لقدأليحطائلألسفةشوالألفقةوومألسف ولابارأللو ألسفةشولا دألسفلقلسوقدألرشو  أل
 وولالألواتلوولول ألسلوو ألسوولودأل لل لقوودألت أوو ألاوورألاا ووالألا ضوو  مألي شووئ ألسف وولل األاوورألس وو أل

سفطوفوود ألونفووإلألاواألاولفيوودألسفطسووت األلةوولتأل اوواسكألسااوواساألاوومألساتقوولاألسفلوولولاألسفةلاوودألاوومأل
ألكألألأل(43)واوللتأل

وضنسألاووولألو ي ووولأل لووو ألسفةبوووطسألسفوووطية استمألرلف لوووأدألفلة.لوووسألسفطسوووت الألسفياللووومألوسفوووالأل
سلتواس ألابوطسألسفتةطايودألأل:ي ةافألامألل ليودألسف وااألسفةشواارألفق.ةو ألضواواةألاسوت اادألاالاو ود

ي تضووومألءقللووو ألوضيضووولل أل بووواألألكألاةووول(44)اووومألساا ووولاألوسناسمألوس لتيوووللألرلفلوووقلاةألسف ت قووود
ألأل: ضلمألسفة.لسألسفطست الألسفياللمألو باألسف  لطألسفتلفقد

 سفضاواةألسفطست اادألفةبطسألسفتةطايدكأل 

ف وطأللووطاألسفتةطايودألسفي ااوودألتوطاا.قلتألاوومأل  وطسائلألوض اسائوولأل بواألا لروودألاسوت اادألسف وو سلارأل
كأل1990 وول ألألسفول وودألرحااوودألس تةوولل ألرةاللروودألابووطسأل وول ألوسسوولفألسفطية استقوودألونفووإلألا ووا

                                                 

لوو ألس لتووولتألوسفتااوواألءووارألسفطسووت األوسف وولل األاوومألسف  اوو  ألاا وو ألسوولء ألن ووال ألأل (ألاكألئشوول ألسفةوولفا43)
ألكألألألألأل201سف ظ ألسفلقلسقد ألاساألسف  ضدألسفةااقد ألصألأل  ألاكألماواألءطولأل27ص

 Rosseau , D. Droit de contentieux constitutionnel , Montchrestien , Èdition)44(أل

1999 , P. 303 et s.                                                                                                        

 ألألألألألألأل
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لاو ألسلولو ألسفة.لوسألسفطسوت الألسفياللومألاتحيظولتألواتواااستألرشو األسفةةوولا ألمو ألسكوطأل بواأل
 كأل(45) اساست ألسفولر ألسفةل ألوساسلسمألفلتةطايد

 سفتةطايدألسسلفألسفطية استقدكألألأل 

سكوووطألسفة.لوووسألسفطسوووت الألسفياللووومألساألضووواواةألسفتةطايووودألاووومألسفي ووواألوسناسمألتةوووطألسسووولفأل
أل18ايومأل واسالألسفةولااألاومألألك(46)1990ي ولياألأل11الألسفةولااألاومألسفطية استقدألونفإلألامأل اس

 ألسلولوو ألسفة.لووسألسفطسووت الألسفياللوومألاوورألسفت كاووطأل لوو ألساأل سفتةطايوودألسلووطأل1986سووبتةباأل
 ألواوورألموو ألتةبوواألئلتوولاألسفةووقأتلاأل وورألتأااوواألاوومألسف ظوواةأل فوو ألابووطسأل(47)اوواوطألسفطية استقوود 

سفت ظوق ألس  تةول م ألسفال ولام ألألسفتةطايد ألارألس لوا ألارألل ودألا و قودألسااأل فو ألا.ةو ل
سفلقلسووووومألوسفطسوووووت الكألنفوووووإلألساألسفتةطايووووودألسلول ووووو ألرحلوووووألل لألسلوووووطألسفشووووواوطألسفضووووواواادأل

 أل فوو ألسف ظوواأل فا وولأل لوو ألسل وولألساسوولفألنستوو ألفلطية استقوود أل1990فلطية استقوود ألو وو  تأل وول أل
 قوود ألسسووت لاستأل فوو ألسل وولأل ضووةللدألسسلسووقدأل لتوواس ألسفح وو  ألوسفحااوولاألسااووا ألوسفلووقلاةألسف ت

ألك(48)1984 ل أللاساألالألس الألسفة.لسألسفطست الألسفياللمألامأل اسالأل ل أل
 س لتيللألرةبطسألسفلقلاةألسف ت قدك 

ف ووطأل ةلوو ألسفي وواةألسف لل لقوودألنساألسف قةوودألسفطسووت اادألفلشووةمألسفياللووم ألوضااووللألسفةووأأدأل
سف قلءقووودألاووومألابوووطسألسفلوووقلاةألسف ت قووود ألسفة.لوووسألسفطسوووت الألسفياللووومألساألي ظووواأل فووو ألسفلوووقلاةأل

 ت قووودأل لووو ألسل ووولألاووواطألسسلسووومألفةةلاسووودألسف قلرووودألسفلقلسوووقد ألواتةباووواألراووواأل مووولاةألالووو فدألسف
ألسف رل فأللااألسفة يةلدألفةةلاسدألسفلقلاةألسف ت قدكأل

ت  وووا ألنفوووإلألابوووطسألساألسفلوووقلاةألت ةووورألاووومألسااووودألوسفتووومألس ائووولأل  وووااألل ووو  ألساللووولاأل
 لاولتألأل187طألاضومألوسفة سترألامألسفةلاةألسفاللفالدألا   أل لااألسفة.لسألسفطسوت الألسفياللومألرةو

اورألتوولاا أل  ووااألل وو  ألساللوولاألوسفةوو سترأل فوو أل  وولاةألت كاووطألئوواسألسفةبووطسألاوومأل وواسالألسفةوولااأل
                                                 

 CC. 81 – 129 DC. 30 – 31 oct. 1981 , Rec. P. 35 ; CC. 82 – 141 DC. 27)45(أل

juil. 1982, Rosseau D., Droit du contenieux., op. cit. P. 304.                                         
                                                   .CC. 89 – 271 DC. 11 Janv. 1990 , Rec. P. 21)46(أل
                                             .Rosseau, D. Droit du contentieux const. op. cit. P.308)47(أل

 CC. 84 – 181 DC., 10 – 11 oct. 1984. R.P. 73: "une des garantie essentielle)48(أل

du respect des autres droits , et libertés et de la souveraineté nationale".                              
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كأللا ألسكطألئالألسف قةود ألوسضولفأل فو أل و ةألل.اتو ألسلوطألسفةأولاسأل(49)1976ايلةباألأل30امأل
ساسلسوووقدألفل ووولل األسفطسوووت ال ألواةووو اةألسكالووواألستلووول لتألسالظةووودألسفلقلسوووقدألوسف لل لقووودألسفتلفقووودأل

 اةألسفياللووووقدكألو ووووطأل وووولاألنفووووإلألرة لسووووأدألسلتووووولتألسف.ة قوووودألساواواقوووودألرل لتووووولتألسفةوووول ألفلالوووو
سفةألاووووا أللاوووو ألتالوووو ألالوووو فدألسفطسووووت اادأل وووورألتااوووو ألا ووووقسألسف.ة  ااوووودألرشوووو األ وووواساأل
سفة.ة  دألساواواقدألسفولصألرللتوولتألسف.ة قودألساواواقودألرول  تاسلألسفةول ألسفةألاوا أل نألاساأل

ساألاوولففألرةو اةألوسضوحدألفللوقلاةألسف ت قودألوسفتومألسلت.الت ولألساللبقدألسفبافةللقدألساألئاسألسف األ
سفةووولاةألسفاللفالووودألاووورألسفطسوووت األفلشوووةمأليةلاسوووو لأل ووورألتااووو ألاةاللقووو كألو وووطألااوووضألسفة.لووووسأل
سفطست الألسفياللمألئالألسفح.د ألا ااستألساألسفلقلاةألسف ت قودأل ألتتةولا ألاو ألسلتوولتألسفشوةمأل

فتووومأللوووطات لألسفةووولاةألسفاللفالووودألاووورألفةةاللقووو ألسفياللووواارألاووومألسف.ة قووودألساواواقووودألوساأل سفلوووقلاةألس
سفطسووت األسفياللووم ألسوو سمألاوومألسسلسوو لألسوألاوومألاةلاسووت ل أل ألية وورألساألت وو األلاوواألسفلووقلاةأل
سف ت قود ألوساألاةاللومألسفشوةمألسفياللومألسفة توبوارألاومأل تولاألت ظقةولاألسف.ة  ااود ألئو ألا وو أل

ألكأل(50)سفايرألية رألس تألائ ألاشلا ارألامألاةلاسدألئالألسفلقلاة 
سألسف وواساألسفةوولااأل وورألسفة.لووسألسفطسووت الألسفياللووم ألساألسف.ة قوودألوئ وواسأليلووتيلاألاوورألئووا

ساواواقدألفقل ألت ظقةلتألفل.ة  اادألسفياللقد ألرةلألايلالألسل لأل ألتو ألسفلوقلاةألسف ت قودألوساأل
لةوووو ألسلتولء وووولأل أليشوووو  ألرلفتوووولفمألا و قوووولتألس تووووطسمت ألت سقلوووولتأل لوووو ألساألس لتووووولتألسفشووووةبمأل

اطةألسف ت قودكألولوا ألرلااولاةألاومألئواسألسفلوقل ألا ضلمألسف.ة قدألساواواقدأل أليةباأل رألسفل
ساأل(أل51)1991اوولي ألأل9ساألسفة.لووسألسفطسووت الألسفياللوومألسكووطألء ضوو  ألاوومأل وواسالألسفةوولااألاوومأل

 سفي وواةألسف لل لقوودألفلشووةمألسفياللوومألف وولأل قةوودألاسووت ااد ألونفووإلألسسووت لاستأل فوو ألماموودأل  ل ووا:أل
فياللوومألرل تأوولالألايأل وودألاسووت األسف.ة  ااوودألسفولالوودألوسفتوومألسللفوو أل وواسلدأل فوو ألسفشووةمألس

سفةوووللمألسف.ةووول مألفلح ووو  ألسفتووومأليشوووااأل ووواسلدأل فا ووول ألمووو ألسفتةااوووالألسفوووالألس لاووو ألاسوووت األ
سف.ة  ااودألسفياللووقدألءووارألسفشووةمألسفياللوومألوسفشووة تألةقةولألواسمألسفأحوواألوسفتوومألس وواألف وولألسفحوو أل
امأللاادألسفتحطيطكألوساااستألساللفدأل ف ألسفشةمألسفياللمألامألسفةطيطألارألسف ةو صألسفطسوت اادأل

                                                 

                                                            .CC. 76 – 71 DC. 29 – 30 déc. 1976, R. P. 15)49(أل
                                    .Rosseau , D., Droit du contentieux const. op. cit. P. 312)50(أل
                                                       .CC. 91 – 290 DC. 9 mai 1991 , Rec. P. 50)51(أل
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 لووو ألسفوووال ألاووورألساألأل–وسفتووومألتووو  أل ةقة ووولألأل1848وألأل1795وألأل1793طسوووت األونفوووإلأل 
 لووو ألساأل سفشوووةمأل وووللمألأل–اسوووت األسف.ة  ااووودألسفولالووودألفووو أليةووو ألسااللووودألف وووالألسفطسووولتااأل

ألكألألألألأل(52)سفلقلاةألئ أل ة  ألسفة ست ارألسفياللاار 
 املبحث الثاني 

 املبادئ األساسية للعملية االنتخابية 
 تمهيد وتقسيم:

س لتوووولتأل لووو ألسلووو ألااوووالألسفطية استقووود أللتووو ألفووو ألسا ووورأل ووورألتاا ووو ألأل األسف ظووواأل فووو 
و ووو لألا توبوووارألفللووولودألي ووو اواألسيطي ف  قووودأللاووواألاية استقووودكأليتولووومألساألت ووو  ألسفةةلقووودأل
س لتولءقوودأل لوو ألاأوولاسألسسلسووقدألوتحوولطألءا لروودأل ضوول قدألاوومألسءلوورألا  ت وولألوتةة  وولأل)ا لروودأل

 سااأل ويدألسف لاومكألنفوإلألساأل ة اقودألسفطسوت ااد(كألوتوطواألئوالألسفةأولاسألاومألاوة ف لأللو لألتو
généralitéس لتووولتألسوألسفتةوو ا  ألت اوواألاوومألا  ت وولأللظوواةألسوولبقد ألتياووطأل ووط أل ا للقوودألأل

سلأل  ةوولمألفلحوو ألاوومألس لتووولتألواووطا ألاوومأل توولاألسفحااوولاألسفةلاوود ألاةوولأليتولوومألاوو ألنفووإلأل
ا أووولاةألرةوووضألسفحوووطواألتتةلووو ألرلاللبقووودألس لتولءقووودألواووولفتةت ألرووولفح   ألسفةطلقووودألوسف. لوووقد ألوأل

ساا ألضاواةألت سااألااوطأل كتللتأل يدألسف لامكألم ألي تمألسفةبطسألساسلسمألسفالوللمألوسفوالأل
يتةل ألرلااألسفةةلقدألس لتولءقدألنست لألوالألياتأ ألء ولألاورألسلةولطألس لتوولتكألوئو ألاولألي تضومأل
ت لوفووو ألر وووطاألساا ووولاأل بووواألا ظ اووودألا لالووودألف ووولألسئةات ووولألاووومأللوووول ألااسسوووت لألونفوووإلأل بووواأل

ألألسفت لق ألسنتم:
  سوط اكتساب صعة الناخب.  :المطلب األول
 أحكام تنظيم العملية االنتخابية.  :المطلب الثاني

                                                 

(أللاوواألسلوو ألت.ووطاألسااوولاةأل فوو ألساألاسووت األسف.ة  ااوودألسفولالوودألسفياللووقدأليحاوو أل فوو ألاووة تألس وولفق ألةقةوولأل52)
واسمألسفأحلاألضةرألسفشةمألسفياللم أللاو ألفو أليةتوطألءتةباواأل سا لوق  ألسااواألسفوالأليووا ألسفتواااألرشو األ  لاودأل

اوورألاسووت األسف.ة  ااوودألسفولالوودألسفياللووقدألرة تضوو ألسفتةووطي ألسفطسووت الألأل72/3سفةوولاةألأل:سلظوواألئوواسألسفتةااووال 
ألكأل2008فةل أل

ألسلظا:أل
Constitution de la Rec. Française á jour au 23 juill. 2008.  
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 املطلب األول 
 شروط اكتساب صفة الناخب

  :تمهيد وتقسيم
 فووو أل ووو سلارألسلتولءقووودألفتحطيوووطألأل–رةووويدألسسلسوووقدألأل–تحاووو ألللفبقووودألسفطسووولتااألسفةةل ووواأل

(ألاووورألسفطسوووت األسف ووو اتم أل80ةأل)اووواوطألسكتلووولتأل ووويدألسف لاوووم ألونفوووإلأل لووو أللووواساألسفةووولا
(ألاووورألاسوووت األ ة  ااووودألاةووواألسفةااقووودكأل وووافإلألسفةووولاةألسفاللفالووودألاووورألاسوووت األ102وسفةووولاةأل)

(ألارألاسوت األاةل ودألسفأحوااركأليضولفأل فو ألنفوإلأل56سف.ة  اادألسفولالدألسفياللقدكألوسفةلاةأل)
سلووو أليلوووال ألفضوووةلاألسفوووولر ألسفوووطية استمألرةووويدألل ق قووودألفل ظووول ألسفلقلسووومألساألت ووو  ألسف  س وووطأل

ول وودألروول  تاسلأل لوو ألاأوولاسألتةلا وولألسفطسوولتااألوساألت وو األاحووطاةألرةوو اةأل لةقوودألفووطامأل وو ألسف
تةلفأل  طألتوبق  لكألو لقو ألا لو ألي أأومألساأللت ولولألاومألسفة ول ألساولألاواوطألسكتلولتأل ويدأل

وسفةةووالألوسفأحاا وومكأل ووافإلألاوومأل وولل األس لتووولتألأل اوومأل وولل األس لتووولتألسف وو اتمأل:سف لاووم
سو سمألةقةولأليتةلو ألرةة اقودألس  تواسلألأل اادألرشو األلو ألسفتةو ا مو ألسفةأولاسألسفطسوت ألأل سفياللم

ألألأل:ولطوالألسوألر  ةللألابطسألسفةللوسةألوسلةلطألس لتولتألوئاسأل ل ألسف ح ألسفتلفم
 أوالً: شروط اكتساب صفة الناخب: 

 )أ(  سوط قانون االنتخاب الكويتي لصعة الناخب. 
سااوودألاوورألاةلووارألأل(ألاوورألسفطسووت األسف وو اتمأل لوو ألساأليتوو ففألا.لووس80توو  ألسفةوولاةأل)

 ضوو ستألي توبوو األروااوو ألس لتووولتألسفةوول ألسفلووالألسفةألاووا ألوا وولتألفألل وول ألسفتوومأليبا  وولأل وولل األ
س لتولتككك كألوئ واسألرةوطألاولأللةو ألسفةولاةألسفللاسودألاورألسفطسوت األسف و اتمأل لو ألساأل لظول أل
سفح  ألامألسف  ا ألاية استم ألسفلقلاةألةق ألفألادألاةطاألسفلولولاأل ةقةولت ألوت و األاةلاسودأل

لوووقلاةأل لووو ألسف  ووو ألسفةبوووارألرلفطسوووت ا كألتب وووومألسفةشوووالألسفطسوووت الألسف ووو اتمألابوووطسألسفلووووقلاةألسف
سفشوووةبقدألاووومألس لتوووولت أللاووو ألساووواألرةبوووطسألس  تووواسلألسفةووول ألسفوووالأليوووو لأل ووو ألاووو سترأللووو أل
س لتووولتألاواألساأليلووتأةطألسلووطستألاوورألسسووتوطس ألئوواسألسفحوو ألتحوو ألنااةوودألساسووألتألسفتوومأل وولاأل

سفتوووو األسفوووالألللضووول ألسفشوووة تألفلةوووطولأل  ووو ألوا  ووولألأليت اوووطألء ووولأللووو ألس  تووواسلألسفة اوووطأل بووو 
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كألوساألساللفوودأل فوو أل وولل األس لتووولتألفبقوولاألسفشوواوطأل(53)سف  اوو ألفتح اوو ألابووطسألس  توواسلألسفةوول 
سف س ووومألت ساائووولألاووومألسف لاووومألسف ووو اتم أل ألت يووومأل ووورألسسووول تألس لتوووولتأل ووويدألسفةة اقووودأل

 ووودألسسوووت لاستألفشووواوطألت سقلووولتأل لووو ألساألسفةشوووالألسفطسوووت الألفووو أليحةووواألسف ووولابارألاووومألائووودألاةا
تتةل ألرلف طاةألسفةلفقدألسوألسف يليدألسفةلةقدألسوأللااألنفإلألارألسفشاوطألسفتمألت يومأل ورألس لتوولتأل

ألك(54) يدألسفةة اقد
وسف س وووو ألساألاالوووو ألئوووواسألسفوووو  ألسفطسووووت الأليشووووااأل فوووو ألسف وووو سلارألساسلسووووقدألسوألسفة ةلوووودأل

 loisةضو اد  ألفلطست ا ألوسفتمألت اواألاومألسف ولل األسفطسوت الألسفياللومألاةوولاأل سف و سلارألسف

organiques لا ألتتةاالألر  اسمساألاةا دألامأل  وطسائلألاومأل و ألاورألسفطسوت األسفةةوالألأل
وسفطست األسفياللمكألامأللارألساألسفطست األسف  اتمألوسفأحاا مألسااأل و ألا  ةولألرل ت.وللألسف ول  أل
 ل أل ط ألسفو  أل لو أل  واسمساألال ودألرشو األئوالألسف و سلار ألاةولألي سوسألوضوة لألاومأل و أل

وسفأحاا وووومألا ضوووو ألسف وووو سلارألسفةلايوووودكألوا ةووووافألتةباوووواألسف وووو سلارألألاوووورألسفطسووووت األسف وووو اتم
ساسلسووقدألسوألسفة ةلوودألفلطسووت األ فوو ألتلووإلألسفتوومأليوو  أل لا وولألسفطسووت األرأووا ألتحطيووطألسل وول أل
رةضأللة   ألونفوإلأل ولف  سلارألسفتومأللحورألرةوطائلأل سف و سلارألس لتولءقود ألسوألتلوإلألسفول ودأل

فتةوو ا أل لوو ألئووالألسف وو سلارألوا وولتألكألواووت ألس(55)ر ل وول أل لشوولمألسفةحوولك ألوتحطيووطألساتةل وو ل
                                                 

(ألف طأل ولاألسعقولاألسف  او ألوو  ولمألسفوبااأليأولية األسفحولك ألرةوطألساأليشوتات سأل لقو أل  لاودألسفةوطلألوسفةلولوسةأل53)
اكأل بووطألسفيتووول ألللوور ألاأووولاسألسف ظوول ألسفطسوووت الألاوومألسف  اووو  ألاساألأل:قةوولألءاووو    ألسلظوواألاووومألتيةووا ألنفوووإلة

كألو وووطألساووولااألسفةوووا اةألسفتيلوووااادألفلطسوووت األسف ووو اتمألساأل143 ألصأل1968طكألأل سف  ضووودألسفةااقووود ألسف ووولئاة
أل–ت وولأل ةوولألئوو ألسفحووللألاوومألسفةوولاةألسفللاسوودألواالااأل–سفة ةوو األءليوومأل ساوود أل  ووطألتوةقةوو لألءطوفوودألسف  اوو أل

سء وولمألسااوودألسفةااقوودألاوومألاوفوودألسف  اوو  ألسلألسااوودألسفةااقوودألاوومألسف  اوو كألوفةالاووطألاوورألسفتيل ووا ألرةووطاألئوواسأل
 أل1964سفتةباووا ألسلظووا:ألاكألموواواألءووطول ألسفوو ظ ألسفلقلسووقد ألسف.ووالمألساولألسف ظااوودألسفةلاوودألفلوو ظ ألسفلقلسووقد أل

كألسلةوووطأل بوووطألسفحةاوووطألواووولألرةوووطئلكألواوةووو صألس لتوووولتألسفة اوووط ألسلظووواأل لووو ألسوووبا ألسفةالووولل:ألاأل33صأل
ألكألألألألألألألألألأل193 ألصأل2011طكألأل اةاأل سفولفطل ألسف لل األسفطست ال ألسف ظ ألسفلقلسقد ألاساألسف تمألسف لل لقد

ألكأل61ل ألس لتولتألوسفتااا ألاا  ألسلء ألن ال ألصألأل (ألاكألئشل ألسفةلفا54)
ساسلسووقدألاكأل ةوواألسلةووطألللووب  ألسف وو سلارألأل:(ألسلظوواألاوومألاةوو صألسف وو سلارألساسلسووقدألسفة ةلوودألفلطسووت ا55)

واوولألرةووطئلكألواوومألأل81 ألصأل2000سفة ةلوودألفلطسووت ا ألااسسوودألا لالوود ألاساألسف  ضوودألسفةااقوود ألسف وولئاة ألطكأل
 .Pactet, P., Droit const. op. citسفي و ألسفياللومألسلظواأل لو ألسوبا ألسفةالولل:ألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألأل

P. 586 – 587.  
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(ألاووورألسفطسوووت األ46فلشووواوطألسفةلايووودألوف ووورألاووو ألااس ووولةألرةوووضألسفتحيظووولاأللوووطات لألسفةووولاةأل)
سفياللووووم:ألضوووواواةألاوووواواألاتوووواةألاةلوووودأل شوووواألي اوووولتألف لاوووودألسف وووو سلارألسفةضوووو ادألءووووارأل يووووطسلأل
لة صألسف ولل األساول ألسف.ة قودألسف ت قودألوض واسمألسفتةو ا كألو ألية ورألفل.ة قودألسف ت قودألساأل

ةوووو ألرةياائوووولألواةوووويدألل ل قوووودأل  ألرلاللبقوووودألسفةول وووودألا ضوووول  ل ألةقةوووولأل ووووطسألسف وووو سلارألتي
سفةضوو ادألسفول وودألرة.لووسألسفشووا   أللاوو ألي أأوومألسفتةوو ا ألاوورأل للوومألا.للوومألسفبافةوولا أل

ل ق ومأل سوقةلأل نسألتةلو ألسااواألرللتوولتألألVetoساااألسفالألي الأل ف أل  اساألل ألس تاس أل
سف ووو سلارألسفةضووو ادألتوضووو أل  ةووول تألفووو  ألألس ضووولمألا.لوووسألسفشوووا  كأليضووولفأل فووو ألنفوووإلألسا

(ألاوورألسفطسووت األسفياللوومألفا لروودألاسوووت اادألالالاوودألاةوولأليةوا وولأل وو ةألالالاوودألت.وووللأل61سفةوولاةأل)
كأل وووافإلألتةاوووالألاسوووت األ ة  ااووودألاةووواألسفةااقووودألسفةووولااأل ووول أل(56)سفةشوووالألو بووو أل  وووطسائل

روووولف  أل لوووو ألساألتةووووطاألسف وووو سلارألسفة ةلوووودألفلطسووووت األرة سا وووودألملالوووومأل ووووطاألس ضوووولمألأل2014
فة.لوووسكألوتةوووطألسف ووو سلارألسفة ظةووودألفالتولروووولاألسفا لسوووقد ألوسفبافةللقووودألوسفةحلقووودألوسالووووالستألس

سفلقلسوووقدألوسفلووولودألسف ضووول قدألوسفةتةل ووودألرلف. ووولاألوسف ائووولاألسف ضووول قدألوسفة ظةووودألفلح وووو  أل
ألكألألألأل(57)وسفحاالاألسف سااةألامألسفطست األا ةلدألف 

سفةةلقودألس لتولءقود ألألولا أل األسفتااقاألفةضو ادألا.لوسألسااودألفو ألسئةاتو ألسف ةو  ألاوم
ا وطألسوفوو ألسفطسووت األسف وو اتمألئوالألسفةلوو فدألسئتةلاوولتألو وول ألءت ظقة ولألاوومأل وولمألسفطسووت األنستوو كأل

ساألأل-1(ألاوورألسفطسووت األ لوو ألساأل يشووتاطألاوومأل ضوو ألا.لووسألسااوود:أل82ا ووطأللةوو ألسفةوولاةأل)
ساألتتو سااألةقو ألاواوطألسف لاومألوا ولتألأل-2ي  األ  اتمألسف. لوقدألرةويدألس ولقدألوا ولتألفل ولل اكأل

ساألي.اوطألأل-4  ألي  ألسو  أليو  ألس لتوولتأل ورألماموارألسو دألاااايودكألأل-3 األس لتولتكألف لل
 ووواسمةألسفلأووودألسفةااقووودألو تلءت ووول كألواووورألمووو ألي يوووااألسفةشوووالألسفةووولالألولوووطلألرللة ووولاألساتةل ووو أل
رشووو األت ظوووق ألاةلاسووودأللووو ألس لتوووولتألوسفوووالأليةوووطألس ووولفدأل ووو الألاووورأل ووو األسفتةباووواأل ووورأل

دألسفووو  ألسفطسووت الأل  وووطألت ظقةوو ألفشووواوطألس لتوووولتألسفوواسل ألاةووولأليلووال ألسفةشوووالألرةووط ألاولفيووو
 كألوئواسألاولأل ضو ألرو ألسفةح ةودألسفطسوت اادألسف  اتقودأل36فلو  ألسفوولصألء والألسفحااودأل سفةولاةأل

ر  ف ووول:أل لووو ألس  تووواسلأل ووو اةألاووورأل ووو األسفتةباووواأل ووورألسفووواسلألاووورألاوووالأل ا مألسف ووولابارأل
                                                 

)56(Pactet , P., Droit const. Ibid.                                                                            
ألكأل2014ارألاست األ ة  اادألاةاألسفةااقدألفةل ألأل121(ألسفةلاةأل57)
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سفةشوووالألسفطسوووت الألكألوسفح ق ووودألساأل(58)س ووو ست  ألسفتووومأليبلووو اواألء ووولأل اساةألساتقووولاألاةاللوووا   
  طالأليول ألسفح و  ألوسفحااولاأل تا ولتأل لاولتأليلتةةومأل لو ألسفت ااوطألسوألسفت ظوق  ألاو األنفوإلأل
ايلالألسفتالس ألسفةشالألةقةلأليةأ ألارألتشااةلاألء اسألسفضوةلاألسفطسوت ال ألرحاو أل نسأل اوطألل ولتأل
 ألوااألاول لتألامألسفطست األسوألسئطاألل لتألسوألسلتيضألا و ألتحو ألاوةلاألسفت ظوق ألسف.ول األاسوت االتأل

كألونفإلأل لو أللحو ألاولأل ولمأل لو ألسوبا ألسفةالوللألاومأل(59)و  ألتطال ألسفتشااةمألاولفيلتألفلطست ا
(ألاووورألسفطسوووت األء ةووو لأل لووو ألساأل سف ووولفألس سسوووق ألاووومألسف اساووودألساللوووللقد ألوئووو أل29سفةووولاةأل)

اتلووولوواألفوووط ألسف ووولل األاووومألسفح ووو  ألوسف س أووولاألسفةلاووود أل ألتةااوووالألءاووو   ألاووومألنفوووإلألرلوووبمأل
سوألسفوووطير  ألوسفووو  أل لووو ألساأل سفة  اووودألاوةوووقد ألاووومألسفةووولاةألسف.ووو سألسوألسا ووو ألسوألسفلأووودأل

(ألوساأللااوووودألس  ت وووولاألاول وووود ألوتحةوووومألسفطوفوووودأللااوووودألسف قوووول ألرشووووةل األساايوووولاألتأ وووولتأل33)
فلةوولاساألسفةاعقوود أل لوو ألس أليووو ألنفووإلألرلف ظوول ألسفةوول  ألسوألي وولامألسناست  ألونفووإلألاوومألسفةوولاةأل

أل(ألارألسفطست اكأل35)
فطسوووت اادألسف  اتقووودأل وووالأل لووو ألت كاوووطألساألسفحووو ألولوووا ألرلااووولاةألساأل ضووولمألسفةح ةووودألس

سفووالأليلووت طألاوومألاةووطالأل فوو ألسفطسووت األي اووطألسفلوولودألسفتشوواا قدألرحاوو أل األت ظقةوو أل ألي.وو  أل
ألكألألألألأل(60)ساألي للألارألس  ألسفح ألوس أل طألنفإلألاولفيدألفلطست ا

كووافإلأل ووا أل ضوولمألسفةح ةوودألسفطسووت اادألسفأحاا قوودأل لوو ألساألسا وو ألسفطسووت الألفلوولودأل
لألت ظووق ألسفح وو  ألوسف س أوولاألسلوو ألسوولودألت طيااوودألاوولألفوو ألي وورألسفطسووت األ ووطألسفةشووالألاوومألا.وول

اا أل لق ألامألا األاةلاسوت لألضو سر ألاحوطاةألتحوطألاورأل تا  ول ألرل تأولاألساأل و ئاألئوالأل
سفلووولودأليتةالووو ألاووومألسفةيلضووولدألسفتووومألي.اا ووولألسفةشوووالألءوووارألسفبوووطس  ألسفةوتليووودألسفتووومألتتةووو أل

ةولأليواسلألسللوب لألفةضوة ل لألوس وطائلألءتحطيوطألرلفة ض لألاح ألسفت ظق  ألا س للتألءا  ولألواا حولتألف

                                                 

أل ضل قدألاست اادكألأل19فل دألأل27 أل ضقدألا  أل7/2/1998 للدألأل (ألل  ألسفةح ةدألسفطست اادألسفةلقل58)
اساألسف تومألأل سف.والمألساولأل دأل لو ألسفطسوت اادس لحواسفألسفتشوااةمألوسفا لروأل (ألاكألاحةطألالئاألسء ألسفةا وار59)

ألكأل26صألأل 2006أل سفةةااد ألسف لئاة
اسوت ال ألأل1/81(ألا طأل لمألئاسألسفح و ألرة لسوأدأل لو ألسفةل قود ألسلظوا:ألسفةح ةودألسفطسوت ااد ألسفوةورألا و أل60)

سال ول ألسفطسوت اادألاومألسفيتواةألاورألأل سفة.لوطألساولأل سفةح ةدألسفطسوت اادأل  ألاوفدألسف  ا 11/7/1981 للدأل
ألكأل47صألأل 8/3/1997لت ألأل12/5/1979
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اةوولفاألسف.ةل وودألوساتقوولاألس وولح لألااماوودألفل ضوولمألرةتولألت وولألاوومألاةوو صألسفة ضوو لأل
سفوووالأليت لوفووو ألسفت ظوووق  أل  ألساألئوووالألسفلووولودألا اوووطةألرضووو سر ألسفطسوووت األولوووطوال ألسفتووومألتةوووطأل

سفتشواا قدألألسقل لتأل ألي.  ألس تحلا ألسوألتووقو كألاو نسألاولأل  وطألسفطسوت األ فو ألسلألاورألسفلولود
سوألسفت ياايوودألءت ظووق ألا ضوو لألاةووارأل وولاألفالساوولتأل لوو ألسف  س ووطألوسف وو سلارألسفتوومألتةووطاأل وورألسلأل
ا  ةلألامألئاسألسف ول ألس ألت للألارأل  ئاألسفح و  ألسوألسفحااولاألسفتومأل يل ولألسفطسوت ا ألسو سمأل
ء  ة لألارألسسلسو لألر ئوطسائل ألسوألرللت ل و لألاورألستاسا ولألءت ةقشو ل ألوض أل ولاألنفوإلألرةاللرودأل

ألكأل(61)األ ل ألا.ل ت لألسفحا اد طوس
أل1962(ألفلووو دأل35و وووطألوضووو أل ووولل األسلتوووولتألس ضووولمألا.لوووسألسااووودألسف ووو اتمألا ووو أل)

وتةطياتووو ألسفشووواوطألسفول ووودألفةووويدألسف لاوووم ألوسفتووومألتوووطواأللووو لألاووواطألسف. لوووقد ألوسفتةتووو أل
رلائلقدألسف لل لقدألو ط ألسفح  ألرة  ادأل  ليودألسوألاومأل ااةودألاولودألرلفشوافألسوألسااللودأللتو أل

كألت  ا ألنفوإلألساأللو ألاةلاسودألسفح و  ألسفلقلسوقدأل نسأل ولاأليةبواأل ورأل ويدأل(62)ألاااألس  ت
 أل  ألساألئوووالألسفةووويدأل أل(63)سفة ست ووود أل ووورألتلوووإلألسفةا ووودألسفتووومألتووواا ألسفيوووااألر. لوووقدألسفطوفووود

تلةاألفليااألر األيشلاكألاومألسفتةو ا ألاولةولأل اوطألسوألاواط ألوضلةولأليلوال ألفوافإلألتو سااألسفشواوطأل
كألفووافإلأل اووطأل وولل األس لتووولتألسف وو اتمأللوو ألس لتووولتأل(64)سف لل لقوودأل كتلوولتأل وويدألسف لاووم

 ف وو أل وو اتمألاوورألسفووا  األأل:رةووطاألاوورألسفشوواوطأل وولماألاوومألا ووطات لألسفةوولاةألساوفوو ألت ووااألسا
سفأوولفرألاوورألسفةةوواأل لووط ألو شوواارألسوو دألاااايوودأل لالوودأللوو ألس لتووولت ألوالووتال  ألاوورألنفووإلأل

(ألاوورأل6ةوولاةأل)سفةت.وو سألسفووالألفوو ألتةووضأل لوو ألت. لوو أل شوواواألسوو دألاااايوودألوا وولتألفح وو ألسف
                                                 

(أل ضوول قد أل9(ألفلوو دأل)7/11 ألسف ضووقدألا وو أل)ا/2012اوولي ألأل30(ألسفةح ةوودألسفطسووت اادألسفأحاا قوود أل للوودأل61)
ألكألأل231 ألصأل2012أل–أل2010ا.ة  دألاألاسألوسل ل ألسفةح ةدألسفطست اادأل)سف تلتألسفاللف ( أل

  ألوسفتشوواا  ألا.ة  وودألسفتشووااةلاأل(ألسلظوواألاوومألاوو األئوواسألسف وولل ا ألاوفوودألسف  اوو  ألا.لووسألسفوو  اسم ألسفيتوو62)
ألكأل144 ألصأل2004سف  اتقد ألسف.المألسفولاس ألسفطست األسف  اتم ألسفوأةدألسفللرةد ألي لياأل

ابوطسألسفة ست ودألوسا وا ألسفطسوت ال ألااسسودألأل اكألاحةطألسلةطأل بطألسف  وق أل:امألاي   ألسفة ست دأل:(ألسلظا63)
ةوووطألسفةووو سام ألسفة ست ووودأل لووو ألضوووو مألاكسلةووووطألسلأل 84أل–أل83تحلالقووودألا لالووود ألاساألسف  ضووودألسفةااقووود ألصأل

ألكأل8صأل 2008سفتةطيااألسفطست اادألامأل ة  اادألاةاألسفةااقد ألااسسدألا لالد ألاساألسف  ضدألسفةااقد ألطكأل
ل ألسفةشلا دألامألسفحقلةألسفلقلسقد ألاسلفدألا ت اسل أل لقدألسفح و   أل لاةودألساسو  طااد ألأل (ألاكألاسواألسفأل 64)

ألكأل158 ألصأل1992
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كألو وووولماألسفةوووولاةأل(65)ر وووولل األسف. لووووقدألسف  اتقوووود أل1959فلوووو دألأل15سفةاسوووو  ألساااووووالألا وووو أل
سفالللقوودألاوورألسف وولل األس لتووولءمألسف وو اتمألوسفةشوولاأل فقوو ألرشوو األسفة سلوو ألاوورألس لتووولت ألا ضوو أل
ر لوو أل يحووا ألاوورألس لتووولتألسفةح وو  أل لقوو ألرة  اوودأل  ليوودألسوألاوومأل ااةوودألاولوودألرلفشووافألسوأل

ساأليوووااأل فقووو ألس تأووولال كألوئ ووواسأل ووولماألئلتووولاألسفةلاتووولاألرأوووا ألتحطيوووطألئائووودألسااللووودأل فووو أل
سف لابار ألرةة و ألا.ةو لألسف ولابارألسفوايرألف و أللو ألسفةلولئةدألاومألس لتوولتكألووضوة ألاومأل
ئوواسألسفشوو األاوواوتلتألا ضوو عقدألتتةالوو ألاوومألاوواتمألسف. لووقدألوسوورألس لتووولت ألوساووا ألسوولبقدأل

ألي تضمألت لوف أل باألسف  لطألسفتلفقد:ألت فأل ل أل ط ألو  األالل ألارألا سل ألسفتة ا  ألاةلأل
  سط الخنسية الكويتية:  -1

ساألأل1962فلو دألأل35يلتيلاألارألل ألسفةلاةألساوف ألاورأل ولل األس لتوولتألسف و اتمألا و أل
لوووو ألس لتووووولتأل ل وووواأل لوووو ألسفةوووو ست ارألسف وووو اتاارألا وووو ألاواألسا للوووومكألواةووووطألسفةاسوووو  أل

كألفوافإلألتةوطلأل(66)ةويدألس ولقد ألسولأل ولل األيو ظ ألسف. لوقدألر1959(ألفل دأل15ساااالألا  أل)
كألوسفتومأل اوطئلألسفةشوالأل(67)ئاسألسف لل األرش األا األسف. لقدألسف  اتقدألوتحطيطألرملائولأل سفت.و س 

سف  اتمألةقةلأليتةلو ألرحو ألس لتوولتكأللاو ألي أأومألفةةلاسودألئواسألسفحو ألاواواأل شواارألسو دأل

                                                 

 ألسفة ش األاومأل ااوطةألسف  او  أل1999(ألفل دأل9سفتةطي ألرلفةاس  ألر لل األا  أل)أل(ألسفةلاةألساوف ألرة تض 65)
كألوف رألا.لسألساادألف ألي ال ألا طأل سلألس تألاستألارأل1 ألسفل دألسفولالدألوساااة األصألجأل414سف  ا  ألسفةطاأل

أل(ألاوورألسفطسووت ا أل  ووااألسااللوودألسفةلاوود71اوولأل وولاألفوو ألاوورأل وو ةألسف وولل األوا وولتألفلةوولاةأل)أل1999اوولي ألأل25يوو  أل
ةقظو ألأل  ألسفل دألسفللاسدألوساااة ا ألصألج443فة.لسألسف  اسمألوسفة ش األامأل ااطةألسف  ا ألسفا   ألسفةطاأل

 ألسفلوو دأل218سفة شوو األاوومأل ااووطةألسف  اوو ألسفاوو   ألسفةووطاألأل1995فلوو دألأل32يلووالألاوولأللوو أل لقوو أل وولل األا وو أل
فةةوواأل لووط أل ف وو أل وو اتمألاوورألسفووا  األروولفرألاوورألسأل:سفحلايوودألوساااةوو األصألجكألو وولاأللةوو لأل بوو ألسفتةووطي 

و شاارألس دألاااايدأل لالدألل ألس لتولت ألوالتال  ألارألنفإلألسفةت. سألسفالألف ألتةضأل ل ألت. ل أل شاأل
ألرش األسف. لقدألسف  اتقدكألأل1959فل دألأل15س  ساألرةطألسفةة ألرلف لل األا  أل

(ألسفةلاةألساوف ألوسفتمأللة أل ل ألساأل سف  اتا األسسلسلتألئ ألسفة ست  األسا لا األاومألسف  او أل بو ألسو دأل66)
أل ألو لل سألاحلاظارأل ل أل  لات  ألسفةلايدألاا لأل ف ألي  أللشاألئاسألسف لل ا كأل1920

 ألسفلووو دأل1393 أل ااوووطةألسف  اووو ألسفاووو   ألسفةوووطاأل1982(ألفلووو دأل1(ألسفةووولاةألسفاسرةووودألرة  ووومألسف ووولل األا ووو أل)67)
ألكألأل1سفاللا دألوسفةشاوا ألصأل



 المجلة القانونية )مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية(                             مجلة علمية محكمة 
 

(ISSN : 2537 - 0758)  

 

98 

كألواتةباوووواألراوووواألس ووووو ألسفةشووووالأللوووو ألس لتووووولتأل(68)اوووورألتوووولاا أل لوووومألسف. لووووقدألسف  اتقوووود
تااواألفل و اتمألرةويدألس ولقدألاواأل اوط ألو اووطأللو ألسفةت.و سألاومألس لتوولتألاواألسفتااووقاألوسف

رةوواواأل شوواارألسوو دألاااايوودأل لوو ألت. لوو كألونفووإلألوا وولتألفح وو ألسفةوولاةألسفللاسوودألاوورألسف وولل األ
سفووووولصألرلف. لووووقدألسف  اتقوووودكألوسف س وووو ألساألسفحووووطي أل وووورألس لووووطالجألأل1959فلوووو دألأل15ا وووو أل

مألسفةةلقوودألس لتولءقوود ألفوو ألسئةقوودألال وودألاوومأل توولاألسف.ال وومألفا ليوودألسفة.ة  وودألساواواقوودألاوو
ألااوطألسفتةت ألرح ألس لتولتألامألاالللألونفإلأل ل أللاساألالألس اسلكأل

  سط السن االنتخابي:  -2
س توووطألسفةشوووالألسف ووو اتمألرلائلقووودألسفةطلقووودألفةةلاسووودأللووو ألس لتوووولت:ألسفبلووو  ألاووورألسفةةووواأل

فوو أليةووضأل لوو ألت. لوو ألأل لووط ألو شوواارألسوو دألاااايوودأل لالوود ألواوو ألسسووتال لمألسفةت.وو سألسفووال
 شووواواألسووو دألاااايووود ألونفوووإلأل لووو ألسف حووو ألسفوووالأللةووو أل لقووو ألسفةووولاةألساوفووو ألاووورأل ووولل األ

 أل2005(ألفلو دأل7س لتولتألسف  اتمكألواومألسفة لءو ألتةوطف ألئوالألسفةولاةألرة  ومأل ولل األا و أل)
ف وووومألتةوووو األسفةووووارةألسف  اتقوووودألل  وووولألاوووومألاةلاسوووودألسفح وووو  ألسفلقلسووووقدأل)سفتااوووواألوس لتولروووولاأل

كألول مأل رألسفبقلاألساألسستأةلاألسفةارةألارألل ألس لتولتأل ل ألسفال ألاورأل(69)ألفة.لسألسااد(
س  توواسفألف وولألرةوويدألسفة ست وود أل لةوولأليةووطألااو وولتأل وولاالتأل لوو ألابووطسألسفةلوولوسةألفووط ألسف وولل األ

(ألا وو  ألت سقلوولتأل لوو ألسلوو ألابووطسألايتووا أليح وو أل29وسفووالألسكووطلألسف وولل األسف وو اتمألاوومألسفةوولاةأل)
 ووو  ألوسفحااووولاألسفةلاووودكأل ةووولألساألسفةةووولحدألسفةلاووودألاووومأل ووو ئالألضوووةللدألاةلاسووودأل لاووودألسفح

ت تضووومألتحطيوووطألسف لاووومألوت ظوووق أل ةلقووودألس لتولرووولا ألا ووومأل ألتيتوووا ألو ألتتةووو ا ألوضلةووولأل
                                                 

 ألسفلووو دأل218  ألسفةوووطاأل أل ااوووطةألسف  اووو ألسفاووو أل1995فلووو دألأل32(ألسفةووولاةألسفللاسووودألرة  ووومألسف ووولل األا ووو أل68)
ألسفحلايدألوساااة ا ألصألجكألأل

وسفووالأللشوواألاوومألسف.ااووطةألأل2005(ألفلوو دأل17(ألو ووطأل وولماألئووالألسفةوولاةألرةووطألسفتةووطي ألرة تضوو ألسف وولل األ)69)
 لو ألئواسألسف حو :ألأل5/6/2005(ألسفل دألسفحلايدألوسفوةلو األءتولاا أل719سفاسةقدأل)سف  ا ألسفا  (ألسفةطاألا  أل)

و شووواارألسووو دألاااايووودأل لالووودأللووو ألس لتوووولت ألوالوووتال  ألاووورألنفوووإلأل ف ووو أل ووو اتمألرووولفرألاووورألسفةةووواأل لوووط أل
(ألاورألسفةاسو  ألساااوالأل6سفةت. سألسفالألفو ألتةوضأل لو ألت. لو أل شواواألسو دألاااايودألوا ولتألفح و ألسفةولاةأل)

ر وولل األسف. لووقدألسف  اتقود ألواشووتاطألفلةوواسةألاوومألسفتااوقاألوس لتووولتألس فتووالس ألرلف  س ووطألأل1959(ألفلوو دأل15ا و أل)
ا.ة  ووودألسال ووول ألوسف ووواساساألأل اووومألسفشوووااةدألساسوووااقد أل؛ألسلظوووا:ألسفةح ةووودألسفطسوووت اادألوسال ووول ألسفةةتةوووطة

ألكأل616سفةلااةألارألسفةح ةدألسفطست ااد ألسفة.لطألسفولاس ألسف.المألسفالللم ألصأل
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ي.ووومألساتألت ووولألرلف وووطفألسفوووالأليت اوووللألسفتشووواا  ألواووورألمووو ألفوووقسألئ ووولكألاووورألتبااووواألااوووالأل
ت كاوطألاسوت ال ألألسفةشالألرةبوطسألسفةلولوسةألو ة اقودألس لتوولتألءوارألسف. لوارأل سوقةلأل ل ولألنسا

كألألوت كاووطستألفةبووطسألسفةلوولوسةألساوول ألسف وولل األوسل وولأل(70)وتتوواسافألاوو ألالوولوسةألسف.ةقوو ألساوول ألسف وولل األ
فقلوو ألسفةلوولوسةألسفةول وودألسفحلوولءقدألااضوو ألسفةح ةوودألسفطسووت اادألسف  اتقوودألسفوةوورألسفة ووط ألاوورأل

 و ألرةوط ألاسوت اادألسفةولاتارألساوفو ألوسفالللقودألاورألسف ولل األاألأل13/8/2012ا.لوسألسفو  اسمألاومأل
 ألر  لاةألتحطيطألسفطوس األس لتولءقدألفةض ادألا.لوسألسااودألءوط   ألسفالاولاةأل2006(ألفل دأل42)

رة ووليقسألأل–رشوو  ألاوطيطألأل–وسفتيولواألاومألس ووطساألسف ولابارألاوومألاس واةألوئوو ألاولأليااوو ألسااوالأل
سفةطسفوووودألوسفةلوووولوسة ألروووو األمةوووودألتةووووليالستألءووووارألسف وووولابارألاوووومألو األئوووواسألسفةوووو األاوووومألسفةةلقوووودأل

لوووبمألت  اووو أللاووواأل ووولالألفلوووطوس األالاتليووو ألسف قةووودألس لتولءقووودألفةووو األس لتولءقووودألءاات ووولألر
كألو وطألسسلو أل(71)سفة سترألءارألاس اةألوساا  ألوئ ألالأليش  أل اا تأل لوقةلتألر ل ول ألسفطسوت ا

سفةح ةدألسفطست اادألااضألسفوةورألرةوط ألسفطسوت اادألف واسألسف ولل األرولف ظاأل فو ألاولأل وا أل لقو أل
 لو ألسفةلولوسةألسفةول ودألسوألسفحلولءقدألاومألت وطياألألسف ضلمألسفطست الألامألسل أل أليلو  ألس سوت لا

كأليضوولفأل فوو ألنفووإلألساألت ااووطألسلأللظوول ألسلتووولءمألفحوو ألس لتووولتأل(72)اووط ألاسووت اادألسف وو سلار
وسفتيا دألءارألسفة ست ارألولاالاألسلألتل يدألارألئاسألسفح ألاسألتألتا  أل ف ألس اتافألاومأل

ساسووووول تألس لتوووووولءمألسف.ووووو سألسوألسا ووووو ألسوألسفلووووو األسوألسفلأووووودألسوألسفوووووطيرألسوألسفة اوووووطةأليي وووووطأل
ألكأل(73)فةة اات  ألوا.ةل ألسلتولرلتألا اطستأل

                                                 

(ألسلظوواألاوومألتيةووا ألابووطسألسفةلوولوسة ألاسوولفدألاكألا اووواةألاأوولاكألسلةووطألسفيلضوو  ألسفحةليوودألسفطسووت اادألفةبوووطسأل70)
 لاةووودألسفأحووواار أل لقووودألسفح ووو   ألو لووو ألسوووبا ألسفةالوووللألا.ة  ووودألسال ووول ألسفتووومألألسفةلووولوسة ألااسسووودألا لالووود 

لتوو ألأل2003س ووطات لألسفةح ةوودألسفطسووت اادألسفةلقوول ألسف.ووالمألسفحوولالأل شووا ألسفة.لووطألسفالووللم ألاوورألسولألسكتوو ااأل
ألوالألرةطئلكألأل1886 ألصأل2006

تةووورأل أل وووحقيدأل2006فلووو دألأل42(ألسلظووواألاووومألسسوووألتألتةووورألا.لوووسألسفووو  اسمألر ووولل األس لتوووولتألا ووو أل71)
ألكألألألأل25/9/2012وا طألسفةةل الاألسفة ش األامألأل سفح  ادألسفة ش األ ل ألا   ألاا الألسفولقنألفلقلسلاألسفت ةقد

ألكألألأل25/12/2012 أل للدأل2012فل دألأل26(ألسفةح ةدألسفطست اادألتةرألا  أل72)
سف ظووول ألسفطسوووت الألاووومألسف  اووو  ألا طاووودألاووومألااسسووودألسفةأووولاسألسفطسوووت اادألسفةلاووود ألأل (ألاكأليحاووومألسف.ةووو 73)

ألكأل238 ألصأل1971 ألسف  ا 
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و طألملااألا ل شلاأل لاةألامألاوفدألسف  ا ألرش األت سق ألئائدألسف ولابارألونفوإلألا واألسيول أل
واو أل توا ألسفاساقودألسفتةلوق ألوتوو األأل–سفة.لسألسفت سقلمألرل تألاألساألسفيااأل لةولأل ولاألاولرلتأل

اومألسفتي اواأللحو ألسفت.طيوطألوسفتوو ااألوسفت ةقودكألأل لةلأل لاألم ااولتألأل–وسل  ألسفةةل التقدألسفحطيالدأل
أل–وارألم ألساتية ألسا  ساألفلة لاسةألرو األي و األسورألس لتوولتألمةوللمأل شواأل لاولتألاااايودأل

 قلسوولتأل لوو ألسوورألسفااووطألسفةووطلمألأل– لوو أللوواساألاوولألنئبوو أل فقوو ألرةووضألسفتشووااةلاألس لتولءقوودأل
ألك(74)امألسفشااةدألساسااقد

 النتخاب الكويتي:الموانع من االنتخاب في قانون ا -3
ابوووطسألأل1962(ألفلووو دأل35وضوووة ألسفةووولاةألسفالللقووودألاووورأل ووولل األس لتوووولتألسف ووو اتمألا ووو أل)

سفحااووولاألاووورألس لتوووولتألفلةح ووو  أل لقووو ألرة  اووودأل  ليووودألسوألاووومأل ااةووودألاولووودألرلفشوووافألسوأل
فقضووق أل فا ةوولألللفوودألأل2016فلوو دألأل27سااللوودأل فوو ألساأليووااأل فقوو ألس تأوولالكألو وولمأل وولل األا وو أل

ألاسلدألامأل اس  ألسفةللفألرلفاساألساف قدألوسالبقلمألوسفاساألسااااادكساا :ألوئمألللفدألسا
وئ وواسألسسووتأةطألسفةشووالألسف وو اتمألرة تضوو ألسفةوولاةألسفالللقوودألاوورأل وولل األس لتووولتألتوول يتارأل
ارألسفة ست ارألارألاةلاسدألسفح   ألسفلقلسقدألئةل:ألسفةح   أل لا  ألرة  ادأل  ليدألاولألفو أليوااأل

رلفشوووافألسوألرلااللووودألاووولألفووو أليوووااألس تأووولائ  ألاةووولألألس تأووولائ  ألسوألسفةوووطسل األاووومأل ااةووودألاولووود
ألي تضمأل يضلل أل باألسف  لطألسفتلفقد:أل

 يلت طألئواسألسفحااولاألاومألوس ةو أل فو ألضواواةألتو سااألسف.وطساةألوس سوتح ل ألاورأل للومأل
 ك(75)سفةشلاكألامألس لتولت ألارألاالألسلتاس ألوااس لةألسف  سلارألسفلل طةألامألسفة.تة 

 ة  اودألسف. ليوودكألا و ألفو أليشوواطألسات ولتأل ااةوودأل األ ولل األس لتوولتألسف وو اتمألس توطألر
:أل1962(ألفلو دأل16  ليدألوسفتمألتةل مأل لا لألسفةلاةألسفاللفالدألارأل لل األسف.السمألسف و اتمألا و أل)

رلا طس  ألسوألرلفحأسألسفة اط ألسوألرلفحأسألسفة   ألاطةألتالاوطأل لو ألموا ألسو  ساكألساولألسفح و أل
(ألاوورأل وولل األسف.ووالسمألرحااوولاأل68رة  اودألسف. ليوودألا لوو أليتةاووالألر لوو أليلووت  مألرة  وومألسفةوولاةأل)

                                                 

(ألسلظاألامألتيةا ألنفإل ألاكألئشل ألسفةلفا ألل ألس لتولتألوسفتاااألءارألسفطست األوسف لل األامألسف  ا  أل74)
 ألا ووطألاووواألسفة ووالل ألسوورألسف لاوومألءووارألسفالأوولاألوسفويووض ألا شوو األاوومألا  وو أل77اا وو ألسوولء ألن ووال ألصأل

ألكأل2009ا.لسألساادأل ل ألاأ دألسالتال  ألااسسلاألواح  أل
ألكأل187ل ألسفةشلا دألامألسفحقلةألسفلقلسقد ألاا  ألسلء ألن ال صألأل(ألاكألاسواألسفأل  75)
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سفةح وو  أل لقوو ألاوورأل ووطةألل وو  ألا  وول:أللوو ألسفتااوواألفةضوو ادألسفة.وولفسألوسف ائوولاألسفةلاوود أل
اضوواتأل وورألسفحااوولاألاوورأللوو ألس لتووولتألاوو استألونفووإلأل نسأل وولاألسفةح وو  أل لقوو ألرة  اوودأل  ليوودأل
يتةتوو ألو وو أل ووااواةألسفح وو ألوس وومألسف يوولنألرحوو ألاوورألسفح وو  ألسفة ةوو صأل لا وولألاوومألسفةوولاةأل

 ك(76) فا لسفةشلاأل

 س تووطأل وولل األس لتووولتألسف وو اتمألرلف لووأدألفلول يوودألسفالللقوودألسفتوومألا ةوو ألاوورألاةلاسوودأل
ل ألس لتوولتألوالفتولفمأللو ألسفتااواألء  و لأل ااةودألاولودألرلفشوافألسوألسااللود ألواو ألااس ولةأل
ساألئووالألسف.وواس  ألفوو ألت وو ألتحطيووطستألسوو سمألاوومأل وولل األسف.ووالسمألسف وو اتمألسوألاوومألسلأل وولل األراوواكأل

ااالألسف  اتقدألوضة ألامألئاسألسفش األتةاايلتأل لالتأل أليةوطأل لاةولتألواللةولتأللااألساألاح ةدألسفتة
ف  فألسف.ااةودألسفةولودألرلفشوافألسوألرلااللود ألونفوإلألر  ف ول:أل ساألي و األسف.وا ألاورألسااةوللأل
سفتمألتا  أل ف ألضةفألامألسفول  ألوسلحاسفألامألسفوأ ألوتي طألاات ب ولألسفال ودألسوألس  تأولاألسوأل

مألا.تةة ألارأل ق ألراست ألرةولأل ألي و األاةو ألسفشوو ألسئواتألسف اساد ألوا لتألفلةتةلافأل لق ألا
فتوو فمألسفة ل وومألسفةلاوود ألاوو ألسااوواألاوومألس  تأوولاألروواوفأل وو ألللفوودأل لوو أللووطة ألرحلوومأل

 ك(77)سفظاوفألوسفةارللاألسفتمألتحق ألرلات لتألسف.ااةد ألوسفأل  أل ل ألسات لء ل 

األسفةااقودألولا ألرلاالاةألساأل لل األت ظق ألاألااةألسفح   ألسفلقلسقدألاومأل ة  ااودألاةو
ر ل ةوودألتيةووالقدألفةوورأليحووا ألا  توولتألاوورألأل– لوو أللوواساألاوولألسوو اسلألأل– ووطأل وولمألاوومألئوواسألسفشوو األ
 األااةألسفح   ألسفلقلسقدك

 األسفحووأسألس لتقوولتمألرل تأوولالألفووقسأل   اوودألوضلةوولألاوورأل  وواسمساألسفتح اوو ألا لوو أل أل 
اومألية  ألسفةحب فألسلتقلتقلتألارألاةلاسدألل   و ألسفلقلسوقدألت سقلولتأل لو أل ل وطةألساألسا و أل

ساللوولاألسفبوواسمةكأل ةوولألساألفيوومألسفة  اوودألرلف لووأدألفلول يوودألساوفوو ألفلةحوواواارألاوورألس لتووولتأل
يلووتلال أل تأووللأل   اوودألسف. ليوودألسفتوومألي ووو ألء ووولألسف لضوومألوفووقسأل ةوولأللووطائلألسفةشووالألفليةووو أل

                                                 

أل(ألارأل لل األسف.السمألسف  اتمكأل69(ألسفةلاةأل)76)
 أل21/6/1999ت.لال أل للدألأل1997فل دألأل615(ألل  ألاح ةدألسفتةااالألسف  اتقد ألسفوةرألرلفتةااالألا  أل77)

أل ألأل2016اطلمألفل دألأل3201تةرألا   ألسفح 24/11/2016 للد ألسلظاألسفتةلا أل ل ألئاس ألاكألئشل أل    
ألصأل ألن ال  ألسلء  ألاا   ألسف  ا   ألام ألوسف لل ا ألسفطست ا ألءار ألس لتولتألوسفتااا ألل  والألأل82سفةلفا 

ألرةطئلكأل
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رولف.ا كألواورألمو أل نسأل ولاألت اقو ألسف.ااةودألوو وي لألاومألسف ولل األسل ولأل  ليود ألوف ورألسفةشووالأل
األي وواللألسف لضوومألاوومألل ةوو أل فوو أل   اوودألسف. حوود ألا لوو أليةتووطألرلفة  اوودألسووةاألاوومألا س  ت وولألس

 سفةح   ألء لكأل

 يةووطألسفحااوولاألاوومألسفحوولفتارألسفةشوولاأل فا ةوولألاوومألسفةوولاةألسفالللقوودألاوورأل وولل األس لتووولتأل
سف  اتم ألرةاللردأللاالاألا  و  أللاو ألية ورألااألس  تأولاألرح و ألسف ولل األسوألرح و أل ضول مكأل

رةطألاضمأل شاألس  ساألارألتةل ألت ياواألاوطةألسفة  اود ألسوألواتةال ألااألس  تألاألرح  ألسف لل األ
 ووطواأل يوو ألسااووال ألسوألسوو  ت لألرلفت وولا كألساوولألااألس  تأوولاألرح وو أل ضوول مألةقحةوو أل لقوو أل
سفةح   أل رألتاا ألاح ةدألس ستئ لفألاااودألساألت و األسفة  اودأل وطألليوااألسوأل وطاأل   ولأل

األسفة  اوودألوساأل يوو ألسااووال ألسوألسوو و ألرلفت وولا كألوساألتةضوومألاووطةألاةووسألسوو  ساألرةووطألت ياوو
(ألاورأل ولل األسف.والسمألسف و اتمألاومأل50كألوت وااألسفةولاةأل)(78)ي  األسفةح و  أل لقو ألللورألسفلوااة

ئاسألسفش األسل أل ألي.  ألس ستيلاةألارألااألس  تأولاأل  ألاواةألوسلوطةألاومأللقولةألسفةح و  أل لقو  أل
رةة وو ألساألاوورأليةوو األ فوو ألسات وولتأل  ليوودألسوأل  حوودألاولوودألرلفشووافألسوألرلااللوودألاوواةألساووا أل

 رألل ألس لتولتألت سلأللقلت كأليحا ألا

 فوو ألسفةوولاةألسفالللقوودألأل2016فلوو دألأل27واوةوو صألساضوولادألسفتوومأل وولمألء وولألسف وولل األا وو أل
اوورأل وولل األس لتووولتألسف وو اتمألوسفتوومألتوو  أل لوو ألسلوو :أل أل ةوولأليحووا ألاوورألس لتووولتأل وو ألاوورأل

سفووواساألأل-سالبقووولمكألجأل-سفووواساألساف قوودكألتأل-سايوورألرح ووو ألل وول مألاووومأل ااةوودألسفةلووولفألءووو:ألس
د  ألا ل ولألت ةوافأل فو أل و أل اسلودألوفو أل للو ألرة  اودأل  حودألواو ألو وفألت ياواألسفح و كألساااااو

كةوولألساألسفحااوولاألاوورأللوو ألس لتووولتألوسفووالأليلووتتأة ألسفحااوولاألاوورأللوو ألسفتااوواألاوومألاالووللأل
كألاةولألي تضومأل يضولل أل بواألسف  ولطأل(79)ئالألسفحلفدأليةطأللاالللتألا اوطستأل أليالالو ألااألس  تأولا

 سفتلفقد:ألأل

 اتمألامألسف لل األسفةشلاأل فق أل  قأدألسفةلضمأل)ك ألاولألسايور( ألسستوط ألسفةشالألسف  أل
سفةوووا اةألسايضوووللقدألفل ووولل األأل– ووواسلدألأل–رةووولأليياوووطألتوبق ووو ألرووو ماألا ةووومألوئووو ألاووولألسكطتووو أل

                                                 

ألارأل لل األسا اسمساألوسفةحلكةلاألسف.الس قدكأل246أل–أل244(ألاس  ألامألنفإلألل ألسفةلاةأل78)
ألاا  ألسلء ألن ال79) ألئشل ألسفةلفا ألل ألس لتولتألوسفتاااألءارألسفطست األوسف لل ا  والألأل84 ألص(ألاك

ألرةطئلكأل
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ء ة لأل ل ألساأل ألس طألئواسألسف ولل األسفةاساو ألفقة و ألاورألاةلاسودأللو ألس لتوولتألرو ماألاألاواأل
س لتولءقودأل و ألاورأل وطاأل لقو ألاورأليو  ألليولنل ألوفقةةو ألرة تضوللألاومألسفحوافألاورألسف.وطسولأل

اوومألسلأل ااةوودألاوورألسف.وواس  ألسفةووا  اةكألأل–سيوولتأل وولاألا ووو  ألسااسلوودألأل–ل وو ألل وول مألرلااسلوودأل
واووورألمووو أليةوووطأل وووط ألسااسلووودألرح ووو ألل ووول مألاووومألتلوووإلألسف.ووواس  ألاووواتلتأل  ئااووولتألفةةلاسووودأللووو أل
س لتووولت ألواوولأليلووتتأة ألاوورأللوو ألسفتااووا ألوئوو ألاوولألية وومألسوواالاألئوواسألسفةوولل ألسف وولل لمألاوورأل
لااوولاألاوورأللووو ألس لتووولتألوسفتااوواألرووو ماألا ةوومأل لووو ألسف.وواس  ألسفلوولر دأل لووو ألسفةةوو ألرووو كأل
وسفح ق وودألساألسفة وو ألسفوو سااألاوومألسف وولل األسفةشوولاأل فقوو ألاوومألل ق توو ألئوو أل   اوودألتأ قوودألااتأووودأل
رة  ادأل الس قدألي اائلألسفةشال ألواح  ألسف ضولمألء ولكألوسفحااولاألسمواألاألاواألفو أليتب وللألسف ولل األ

 قووود ألو أليأاووواألاووورألو وووي لأل ة  اووودأل الس قووودألسل ووولأل وووطألواااألاووومأل ووولل األااوووولألرلفة  اووودألسف.الس
سلتووولتألا.لووسألسااوودألسوألاوومألسلأل وولل األراوواأللاوواأل وولل األسف.ووالسمكأل نألساألئ وولكألسفةطيووطألاوورأل
سف  سلارألتضة  أل السمساألواااألامأللااأل لل األسف.السم ألاال أل ولل األلةليودألسااو سلألسفةلاودأل

لة أل  سلارأل الس قدألال دكألوامألنفوإلألتو  ألو لل األسفبلطيدألو لل األس لتولتألليل كألوئمألت
(ألارألسفطست األسف  اتمأل ل ألساأل  ألتلالألسل ل ألسف  سلارأل  أل ل ألالألي و ألاورأل179سفةلاةأل)

تلاا ألسفةة ألر  ألو أليتاتومأل لا ولألسمواألةقةولألو و أل بو ألئواسألسفتولاا  ألوا.و  ألاومأللاواألسفةو ساأل
ضولمألسفوايرأليتو ففألاوو   ألسف.الس قودألسفو  ألاومألسف ولل األ لوو ألاوافألنفوإلألرة سا ودألسللبقوودألسا 

 ا.لسألسااد كأل

و لقووو ألا لووو ألوا ووولتألف ووواسألسفووو  ألئووو ألسووواالاألسف ووو سلارألرووو ماألاووو الألوس سوووتال لمألئووو أل ووو س أل
ساالل أل لو ألسفةاسكوالألسف لل لقودألسفة تةلودأل بو أل وطوالألونفوإلألرلفشواوطألسفتومأل ولل لألسفو  كأل

سف وولل األو ووطألسسووت األسف ضوولمألاوومألتوباوو ألئوواسألسفةبووطسألسفطسووت الأل لوو ألساألسفةبوواةألاوومألتحطيووطأل
ألسف س مألسفتوبا ألئ ألء   ألسات لتألسف.ااةدألوفقسألء   أل طواألسفح  ألامألسفط   كأل

 ارألال فدألسفت  ا  أللا ألفو أليتضوةرألللفودألااألس  تأولاألأل– اسلدألأل–ااألسف  أل
وسمالألامألسستئ لفألو  اةألسفحقلةألسفلقلسقد ألاةلأليةوطألت.ااوطستألاورألل و  ألسفة ست ودألوسفتومألتةوطأل
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 ألساسلسمألفةبطسألسفة ست د ألاضواتأل ورأل وط ألتحطيوطلألفةل قودألاةلاسدألسفح   ألسفلقلسقدألسف  
 ك(80)ئالألسف.اس  

واضووولفأل فووو ألنفوووإلألساأل ووولل األس لتوووولتألسف ووو اتمألفووو أليووو  أل لووو أللااووولاألسفةةووولءارأل
ألر ااس أل  لقدألارألل ألس لتولت ألسوألسفةح. األ لا  ألتالدألاطةألل.ائ كأل

اسألسااوو لاألكةولألسلوو ألفوو أليتةووا ألفألاووولصألسفوايرألساوو األ ااسوو   ألرل تأوولاألساألئووأل
(ألفلو دأل68(ألارأل لل األسفت.ولاةألا و أل)575كأللااألساألسفةلاةأل)(81)يةباأل رألا طألسفال دألوسااللد

لة أل ل أل  س لطألل   ألسفةيلسألسفلقلسقدألرش األ ااس  ألااألي.و  ألفو ألساألي و األأل1980
اااحلتألسوألللاألتألامألسفة.لفسألسفلقلسقدألسوألسفة.لفسألسفة  قد ألو ألساألي   ألء رقيودألسوألا  ودأل

و ألساألي  األاطياستألسوأل ض ستألاومألا.لوسأل اساةألسيودألاوا دألونفوإلأل لو أللتو أليةولاأل فقو ألأل لاد 
ألكأل(82)ل    ألوا لتألفل لل األ

 الوقف عن المشاركة في االنتخاب:  -4أل
يتةل ألئاسألسف  وفألرة  ومألسفةولاةألسفاللفالودألاورأل ولل األس لتوولتألسف و اتم ألءا وللألسف و ساأل

وس أوولت  ألو ةل وو ألسفتوومأل ألت لوو. ألاوو ألألسفةلوولحدألوسفشوواتدكألوئوو ألاوولألي.ووطألتبااووالألاوومألتبقةوود
كألواووورألمووو أليلوووتةاألئووواسألسفحااووولاأللتووو ألسلت ووولمألئووواسألسف ضووو أل(83)اةلاسووودألسفح ووو  ألسفلقلسوووقد

سفوو رقيمألسوو سمألرلفت ل ووطألسوألرل سووت لفدكألوت.ووطاألسااوولاةأل فوو ألساألسفةشووالألسف وو اتمألفوو أليحووا أل
كألسفحووافألسفوو ت مألاوورأللوو ألس لتووولتأل لوو ألسفووال ألاوورأل قوولا  ألرةةوو ألنلألتبقةوودأل لوو ااد

امألسفةولاةألساوفو ألا و أل لو ألساأل سفحوافألسفو ت مألأل1967(ألفل دأل2لا ألل ألسف لل األا  أل)
ألئائدألالت لدأل رألسف  ساألسفةللحدألوئائلاألساارألسفةل  كأل

وسالااألسفةلاتلاألسفاللفالدألوسفاسرةدألارألنساألسف ولل األ فو ألسل و ألي  او األرةةو ألنلألتبقةودأل
سووت اادألي.وومألتااا وول ألت سقلوولتألاولفيوودألاأل–ل وولتألأل– لوو اادكألو لقوو ألاوو األئوواسألسفوو  أليشوو  أل

                                                 

ألاا  ألسلء ألن ال أل80) ألسفةلفا ألل ألس لتولتألوسفتاااألءارألسفطست األوسف لل األامألسف  ا   ألئشل  ألاك )
ألوالألرةطئلكألألأل86ص
ألكأل209(ألاكألاسواألسفأل  ألل ألسفةشلا دألامألسفحقلةألسفلقلسقد ألاا  ألسلء ألن ال ألص81)
ألكأل53ن ال ألصألأل(ألسلظاألامألسفتةلا أل ل ألئاسألسف   ألاكألئشل ألسفةلفا ألاا  ألسلء 82)
ألكألأل29/2/1992 للدألأل 1992(ألفل دأل4تةرألا  أل)أل (ألسفةح ةدألسفطست اادألسف  اتقد83)
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 ل ألسل ألف أليح  ألابط مألسفةللوسةألو ة اقدألس لتولتألف لادألسفةو ست ارألاومألس لتوولت ألا و أل
يلوت طألس ولفدأل فوو ألا واةألسفة ست وودألواتلو ألرلفةة اقوودألاومألاةلاسووت كألوئواسألاوولألسكطتو ألسفةح ةوودأل

ألي.وو  أللاوو ألس ووااألر لوو :أل  أل2013سفطسووت اادألسفةلقوولألسفةةوواادألاوومألل ة وولألسفةوولااأل وول أل
لااووولاألسلألاووو سترألاووورألاةلاسوووودألل ووو ألسفطسوووت الألاووومألس لتووووولت ألاتووو ألاووولألتووو ساااألةقوووو أل
ااوت  أل  أل نسأللللألءا  ألواارألاةلاست ألابوااألا ضو  مألا  و ألسوألاس و ألياتوطألاومألسسلسو أل
 ف ألتبقةدألل ألس  تاسلألوالألي تضق ألارألاتولألاكأل ةولألساأللو ألسفة ست ودأليلوتلال ألسفةلولوسةأل

وسف س أوووولاكألواوووورألموووو ألي وووو األلااوووولاألضووووألطألوساوووواساألسف وووو ساألءووووارألسفةوووو ست ارألاوووومألسفح وووو  أل
رلوبمألساس  و ألأل–سفةللحدألوئائدألسفشاتدألارألاألااةألل و    ألسفلقلسوقدألتو سلألاوطةألاوطالت  أل

ي وووو لأل لووو ألس لت ووولصألاووورألسفلوووقلاةألسفشوووةبقدألأل–ف وووالألسف رووول فألالووو ألسئلاوووت  ألفةألاوووات لأل
أل ك(84) اوضئطساستألفةبطسألسفة ست د ألوئ ألالأليةة ألرةولفيدألا ساألسفطست

أل–واوورألموو ألس تووطأل وولل األت ظووق ألاألاوواةألسفح وو  ألسفلقلسووقدألاوومأل ة  ااوودألاةوواألسفةااقوودأل
رولفةبااساألسفة ضوو عقدألسفطس ةودألسوألسفة  توودألأل– لو أللوواساألاولألسوو اسلألأل–أل2014سفةولااأل وول أل

ألفلحاالاألارألاةلاسدألل ألس لتولتكألأل
 )ب(  سوط قانون االنتخاب المصسي لصعة الناخب: 

 ووو  ألسفلقلسوووقدألوت ظوووق ألا.لوووسألسف ووو ستأل فووو أل ووو ألاووورأل ووولل األيووو ولألت ظوووق ألاألاووواةألسفح
أل45األااةألسفح   ألسفلقلسقدألوسفالأل طاألر اساألر لل األا قسأل ة  اادألاةاألسفةااقودألا و أل

 ألو ووولل األا.لوووسألسف ووو ستألرة  ووومأل ووواساألا وووقسأل ة  ااووودألاةووواألسفةااقووودأل(85)2014فلووو دأل
ت األ ة  ااودألاةواأل(ألاورألاسو102كألونفإلألت يااستألفلةلاةأل)(86)2014فل دألأل46رلف لل األا  أل

وسفتمأللة أل لو ألساأل يشو  ألا.لوسألسف و ستألاورأل وطاأل ألي و ألأل2014سفةااقدألسفةلااأل ل أل
                                                 

ألكأل25/5/2013 أل للدألأل35(ألفل دأل2سفوةرألا  أل)أل (ألل  ألسفةح ةدألسفطست اادألسفةلقلألسفةةااد84)
ر  ووطساأل ووولل األت ظووق ألاألاووواةألأل2014فلووو دألأل45(أل وواساألا وووقسأل ة  ااوودألاةووواألسفةااقوودألرلف ووولل األا وو أل85)

رشو األت ظوق ألاألاواةألسفح و  ألسفلقلسوقد ألسلظوا:ألأل1956فلو دألأل73سفح   ألسفلقلسقدكألو طألسفأو ألسف ولل األا و أل
ألكألأل2014ي لق ألس دألأل5)تلر (ألامألأل23سفةطاألأل–سف.ااطةألسفاسةقدأل

ر  ووطساأل وولل األا.لووسألسف وو ست ألأل2014فلوو دألأل46(أل وواساألا ووقسأل ة  ااوودألاةوواألسفةااقوودألرلف وولل األا وو أل86)
و  ألل  أليتةلا ألاو ألسل ول ألسف ولل األأل امألا األا.لسألسفش ا ألأل1972فل دألأل38 ألوسفالألسفأ ألسف لل األا 

ألكأل2014ي لق ألس دألأل5)تلر (ألامألأل23سفةطاألأل–سفةاسا  ألسلظا:ألسف.ااطةألسفاسةقدأل
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 ووورألسااةةل ووودألواةلووو األ ضووو ستألي توبووو األرووول  تاسلألسفةووول ألسفلوووالألسفةألاووواكألواشوووتاطألاووومأل
سفتااووواألفةضووو ادألسفة.لوووسألساألي ووو األاةووواالتألاتةتةووولتألرح   ووو ألسفةطلقووودألوسفلقلسوووقد أللل ووواتأل

سفتةلووق ألساسلسوومأل لوو ألسا وو  ألوس ألي وو ألسوو  أليوو  ألاووتاألروولتألسفتااوواأل وورأل لو ألاوو لاةأل تةوول أل
اةووسألو شوواارألسوو دألاااايوودكألوابووارألسف وولل األاوواوطألسفتااوواألسااووا  ألولظوول ألس لتووولت أل
وت لووووق ألسفووووطوس األس لتولءقوووودألرةوووولألياس وووومألسفتةالاوووو ألسفةوووولالألفللوووو لا ألوسفةحلاظوووولاألوسفتةالاوووو أل

لتولءمألسفياالألسوألسف ل ةدألسوألسف.ة ألر يودألللوأدألسفةت لائألفل لاباركألوا.  ألساااألرلف ظل ألس 
ءا  ةلكأل ةلألي.  ألفا قسألسف.ة  اادألتةاوارأل وطاألاورألسا ضولمألاومألا.لوسألسف و ستأل أليالاوطأل

ألواةارألسف لل األ قفقدألتااقح  كألأل%5 ل أل
و ووطألسضووق ألف وووالألسفةوولاةألرة تضوو ألس سوووتيتلمألسفووالألتووو ألاوومألسفةشوواارألاووورأل ءااوو أل ووول أل

دألاوورألا ل ووطألسفبافةوولاألفلةوواسة ألرحاوو أل ألت وو أل وورألا وواةألتوو  أل لوو ألتوةووق ألللووأأل2019
ألارألس ضلمألسفبافةلا كألأل25%

أل2014فلووو دألأل45و وووطأل ووولمألسفيةووو ألساولألاووورأل ووولل األاألاووواةألسفح ووو  ألسفلقلسوووقدألا ووو أل
تح أل   ساأل ل ألس  تواسل كألواورألمو ألوضوة ألسفةولاةألساوفو ألا و ألسفةطيوطألاورألسفةأولاسألا  ولأل

لأليوو ألا سلو ألس لتوولت ألاةولألي تضومألالأليتةل ألرشاوطألسكتلولتأل ويدألسف لاوم ألوا  ولألاو
ألت لوف أل باألسف  لطألسفتلفقد:أل

  سوط اكتساب صعة الناخب:  -1
ساووواألسفةشوووالألسفةةوووالألاووومألت ظقةووو ألفةةلاسووودألسفح ووو  ألسفلقلسوووقدألر ووو ألاووورأل ة اقووودأل
س لتوووولتألواةبوووطسألسفةلووولوسةكأل نألسلووو ألفووو ألي اوووطألاةلاسووودأللووو ألس لتوووولتألءتووو سااأللةووولتألاووولفمأل

كألا ووطأل ضوو ألسفةوولاةألساوفوو ألاوورأل وولل األاألاوواةأل(87)دألسوألا  قووداحووطاألسوألءتوو سااأل يوولمةأل لةقوو
  لوو أل وو ألاةووالألواةوواادألءلوورألمةووللمأل شوواةألسوو دألأل:سفح وو  ألسفلقلسووقدألسفةشوولاأل فقوو ألر لوو 

س ضولمألا.لوسألأل-2اااايدألساأليألااألء يل ألسفح   ألسفلقلسوقدألسنتقود:ألمللقولت:ألس لتوولتكككأل
اةلاسوودألسفح وو  ألسفلقلسووقدأل  ةوول تألألسف وو ست كألو وولمألابووطسألسفةلوولوسةألءووارألسفووا  األوسالوول ألاووم

(ألاووورألسفطسوووت ا ألوسفتووومألوضوووة ألابووووطسألالووولوسةألسفةووو ست ارألفوووط ألسف ووولل ا ألوئوووو أل53فلةووولاةأل)
                                                 

اوو  الألاوومألسفةأوولاسألسفطسووت اادألسفةلاوودألولظوول ألسفح وو ألاوومألاةووا ألا تأوودأل لاةوودألأل (ألاكألااةوو أل اووطألسوواط87)
ألكألأل233 ألصأل2018أل سف لئاة
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اتلولوواألاوومألسفح وو  ألوسفحااولاألوسف س أوولاألسفةلاوودأل ألتةااووالألءاو   ألرلووبمألسفووطيرألسوألسفة اووطةأل
  تةوول م ألسوألسف.وو سألسوألسا وو ألسوألسفةووا ألسوألسفلوو األسوألسفلأوودألسوألسا ل وود ألسوألسفةلووت  ألس

سوألس لتةوولمألسفلقلسوومألسوألسف.أاساوومألسوألالألسووبمألراوواكألو ووطألس تووطألسفةشووالألسفةةووالألسيضوولتأل
امألنساألسفةلاةألرضاواةألت سااألااطألسف. لقد أللا أل ةااألل ألس  تاسلأل ل أل  ألاةوالأل
واةوواادكألسااوواألسفووالأليالاوواألسفتلوول لأللوو لألاووط ألسل قوودألسفةت.وو سألسفووالألي تلوومألسف. لووقدأل

لوو ألسفةوواااألاوومألاةلاسوودأللوو ألس لتووولتكألوئ وولألس وولتأل وولل األسفةةوواادألاوومألتوولاا أل لوو أل 
 ألرةوووط ألسل قووودألسفةت.ووو سألاووومألاةلاسووودأللووو ألس لتوووولتأل بووو أل1975فلووو دألأل26سف. لوووقدألا ووو أل

سل ضلمألاةسألس  ساألارألتلاا ألسكتللر ألف الألسف. لوقدكألوف ورألاو ألااس ولةألسلو ألي.و  ألر واساأل
ساألسفةةوواادألسفةحلااوودألاوورألو اوواألسفطسالقوودألسا يوولمألاوورألئوواسألسف اووطأل وو ألاوورألسلضوو أل فوو ألسف وو أل

ولوولاتألاوومأل ووي ا ل ألونفووإلألرل تأوولاألساألئوواسألس لضووةل أليظ وواألر وو ألت كاووطألسفوو  مألفل.ةل وودأل
سف ت قد ألاةلألي يمأللل دألسف ض ألتح ألس اتألاألسوألسفحاالاألارألاةلاسدألل و  ألسفو ت اارأل

كألواأوا ألت سوق ألئائودألسف ولابارأل ةو ألسفةشوالألسفةةوالألسورألسفااوطألسفلقلسومأل(88)سفلقلسقد
ألاايدكألس دألااأل18

و ووطياألرلفووا األاوومألئوواسألساتوولاألساألسل وول ألا.لووسألسفطوفوودألسفةةووالألساوولااألةقةوولأليتةلوو أل
ساألولووطةألسف. لووقدألتتيوو ألاوو ألابووطسأل ووط ألأل(89)ءووااضألتااوواألاووالاوجألسف. لووقدألفة.لووسألسفشووةم

تةلا ألاةلحدألسف  او ألسوألسف ل ومأل)سفةااوا(ألاو ألاةولحدألسفة  و أل)سفشوةم(كألونفوإلأل لو أل
ساوا ألييضومأل فو أل سو لطألسف. لوقدألسفةةواادأل  و  ألسفال ألارألساألسكتللتألسفةةالأل  لوقدأل

كأل ووافإلأل وولمألاي وو  ألسف. لووقدألاوومأل ضوولمألسفةح ةوودأل(90)و ألتوووا ألسفةشوو لدألاوومألئوواسألسفيووا 

                                                 

ألكألأل233صألأل اا  ألسلء ألن الأل كككا  الألامألسفةألاسألسفطست اادأل اة أل اطألساط(ألاكألاأل88)
ا.ة  وودألأل–أل27/10/2000أل–سفةح ةوودألسااسااوودألسفةلقوولألأل:(أليةووطألسولألسال وول ألسفةوولااةألاوومألئوواسألسفةووطا89)

أل–أل2000ايلوةباألأل–سكتو ااألأل–سفةألاسألسفتومألس ات ولألسفةح ةودألسااسااودألسفةلقولألاومألاو األسفوةو األس لتولءقودأل
ي لاووو ألأل اكألاتحووومألا وووال ألو اوووالألسف ووولل األسفبافةوووللمألاووومألاةووواأل:سلظووواألاووومألتيةوووا ألئووواسألسفح ووو  أل97صأل

ألوالألرةطئلكألألألألأل93ا تأدأل لاةدألسف لئاة ألصألأل 2006
ألكألألأل102صألأل و االألسف لل األسفبافةللمألامألاةا ألاا  ألسلء ألن الأل (ألاكألاتحمألا الأل90)
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كأل(91)سااساادألسفةلقلألسفةةاادألامألئاسألسفلقل ألر ل لألتتبل األاومألاسروودألو مألءوارألسفيوااألوسفطوفود
أل2014فلوو دألأل46تألا وو أل وو رأل وولل األا.لووسألسف وو سأل وا ةوولتألف وو أل ووطلألا  وومألاوومألئوواسألسفة.وولل

ست.ووللألسفةح ةوودألسااسااوودألسفةلقوول أللاوو أللوو ألاوومألسفةوولاةألسفاللا وودألا وو ألرشوو األاوواوطألسفتااوواأل
ساألي ووووو األاةووووواالتألاتةتةووووولتألرلف. لوووووقدألسفةةووووواادألا يوووووااة ألواتةتةووووولتألرح   ووووو ألسفةطلقووووودألأل-1 

ألكأل(92)وسفلقلسقد 
  :موانع االنتخاب -2

أل2014فلو دألأل45سفلقلسقدألا  ألساااألسفةشالألسفةةالألامأل لل األت ظق ألاألااةألسفح   أل
 ل ةدألفة سل ألس لتولتألس سمألسف لت.ودأل ورألسفحااولاألاورأللو ألس لتوولت ألسوأل لو ألسمواألو وفأل

ألسستةةللألئاسألسفح  ألسوألسا يلمألارألاألاات كألاةلألي تضمألت لوف أل باألسف  لطألسفتلفقد:
 :الحسمان من ممارسة حق االنتخاب 

حااوولاألسفة  وو ألاوورألاةلاسوودأللوو أللظةوو ألسفةوولاةألسفالللقوودألاوورألسف وولل األسوولففألسفووا األسف
س لتولتألوسفالأليالولألءالوسلألسسألر كألوااتطألئاسألسفحاالاألاومألاةظةو أللو لألسات ولتأل ااةودأل
وا لتألف لل األسفة  الاكأللا ألسالااألئالألسفةلاةأل ف :ألارأل طاألضطلألل و ألل ول مألرةةل بتو أل

س  ألرة  ادألسفحأسكأل افإلألسفةح   أل لقو ألرح و ألل ول مألاومأل  ليودألسوألاورألسات ومأل لوط ألسف.واأل
سفة ةوو صأل لا وولألاوومألسفيةوو ألسفلوولر ألاوورألت ظووق ألاةلاسوودألسفح وو  ألسفلقلسووقدألول وو أل لقوو أل

روبقةودألسفحوللألأل–كألوا.وطألت  او ألسفحااولاألاورأللو ألس لتوولتأل(93)اا ولألرة  اودألسولفأدألفلحااود
ألتبااالألامألو فألت يااألسفح  ألسوألااألس  تألاأل ف ألارألللمأل فق ألسات لتألسف.ااةدكألألأل–

                                                 

فةولااةأل ورألسفةح ةودألسااسااودألسفةلقولألا.ة  ودألسال ول ألسأل–أل27/8/2001أل–(ألسفةح ةودألسااسااودألسفةلقولأل91)
كألواوووومألاووووطف لأل537صألأل  أل47سفلوووو دألأل–أل2000 فوووو ألسووووبتةباألأل–أل2000)سفووووطس اةألساوفوووو (ألاوووورأل ءااوووو أل

س وو لألسف. لووقدألاوومألسف وولل األسفووطوفمألأل–اكألاوو ساأل بووطألسفةوو ة ألااوول ألأل:سف. لووقد ألسلظوواأل لوو ألسووبا ألسفةالوولل
 ا مألسوولال ألااسسوولاألواحوو  أللوو لألواوولأليلا وولأل؛ألاكأل ووأل13صألأل–أل1995أل–وسف وولل األسفةةووالألسفة وولااأل

ألكأل104 ألصأل2001أل سفتاااألفلة.لفسألسف قلءقد
ألكألألأل2014ي لق ألأل5)تلر (ألامألأل23سفةطاألأل–(ألسف.ااطألسفاسةقدأل92)
(ألواتةل ألسفية ألسفللر ألارأل لل األت ظق ألاألااةألسفح   ألسفلقلسقدألر.اس  ألس لتولتكألو طأل طااألسفةلاةأل93)

تألسفحااوولاألاوورأللوو ألس لتووولتألاوورأل ووطاألضووطلألل وو ألل وول مألسفالللقوودألسيضوولتألاوورألئوواسألسف وولل األضووةرألسسووأل
 ات لروو أل لووط أل وواس  ألسفتيوولفسألرلفتووطفقسألسوألرلفت ةووااكألاضوواتأل وورألاوورأل ووطاألضووطلألل وو ألل وول مأل ات لروو أل
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  :وقف استعمال حق االنتخاب 
يتح  ألسف  فألسفة   ألاورألاألاواةألسفح و  ألسفلقلسوقدألفلةح.و األ لقو ألونفوإلألاوالألاوطةأل
سفح.وواكأل ووافإلألفلةةوولتألرلضووواستألليلوومألسوأل  لووم ألونفووإلألاووالألاووطةألسلت.وول لألسافالساوومأل
ر لوووط ألا شوووماألسفةوووحدألسف يلوووقدألتأ ووولتألفألل ووول ألسفووو سااةألر ووولل األا ليووودألسفةوووااضألسف يلووومأل

ألألك(94)2009فل دألأل71سفةلااألرلف لل األا  أل
  :اإلععاء من مبا سة حق االنتخاب 

ت يلوو ألء وواسألسا يوولمألسفةووولاةألساوفوو  أللاوو أل ضوو ألر لووو أليلةيوو ألاوورألساسمألئوواسألسف س ووومأل
ضووألطألوساوواساألسف وو ساألسفةلوولحدألسفا قلووقدألوسفياعقوودألوساضوولةقدألوضووألطألوساوواساألئائوودألسفشوواتدأل

  ةوولمألألتو سلألاووطةألاووطات  ألروولف  ساألسفةلوولحدألسوألسفشوواتدكألول.ووطألئوواسألسا يوولمألروبقةتوو ألاووم
كووو ألاووورألا وووللألسف ووو ساألسفةلووولحدألوا وووللألسفشووواتدأل ووورألسل لووولا ةلألرلوووبمألس اتااووولاألاووومأل

كأل(95)س لتةلمألسفلقلسمكأل افإلأللةليدألس لتولرلاألنست لألارألساأليةتوطأل فا ولألتو مااألئوالألسف و سا
وارألم ألية األل ألس لتولتألالألاوااألاورألساواساألسف و ساألسفةلولحدألسوألسفشواتدألاتو ألءلورألسورأل

ألسست لفت ألارألسفوطادكألألسفةةللألسوأل ل ألسما
 )ج(  سوط قانون االنتخاب البحسيني الكتساب صعة الناخب: 

 ألوسفوالأل(96) ل ألااالل ألسفةةو ألسفو ت مأل2002 ل ألاست األاةل دألسفأحاارألسفةةطلأل ل أل
اة ألضةرألسفية ألسفالللمألا و ألاومألاو األلظول ألسفح و ألء وطستألي ضومألرو ا:أل يتةتو ألسفة ست و األ

امألسفشئ األسفةلاودألوسفتةتو ألرولفح   ألسفلقلسوقدألاومألسفوبااألرح ألسفةشلا دألأل–ا ل تألولللمتألأل–
ءطمستألرح ألس لتولتألوسفتااقاألتأ لتألال ل ألسف لل اكألوت كاطستألفافإلأللة ألسفةولاةألساوفو ألاورأل
سفطسوووت األسفأحاا ووومألاووومألء وووطأل)ئوووو(أل لووو ألساألفلةووو ست ار ألا ووول تألوللووولمت أللووو ألسفةشووولا دألاووومأل

                                                                                                                       

رش األ الولاألسفحقولةألسفلقلسوقد ألأل1952فل دألأل344 لط ألسف.اس  ألسفة ة صأل لا لألامألسفةاس  ألر لل األا  أل
ألكألألأل2014ي لق ألأل5)تلر (ألامألأل23سلظا:ألسف.ااطةألسفاسةقد ألسفةطاأل

ألسو ت:ألارألسفةلاةألسفالللقدألارألسف لل األسفةشلاأل فق ألرش األت ظق ألاألااةألسفح   ألسفلقلسقدكألأل:(ألسفب ط94)
ألكألأل235اا  ألسلء ألن ال ألصألأل ا  الألامألسفةألاسألسفطست اادألسفةلادكككأل (ألاكألااة أل اطألساط95)
 ل ألااالل ألسفةة ألسف ت مألوسفوالأل وطاألاومألألرلفتةطي أل2001(ألفل دأل17(أل طاألساااألساااالألا  أل)96)

أل كألألأل2001اباسياألأل16سفة سا ألأل ئوأل1421نلألسف ةطةألأل22 ةاألسفااللألءتلاا أل
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لألاا وولأللوو ألس لتووولتألوسفتااووقا ألونفووإلألوا وولتألسفشووئ األسفةلاوودألوسفتةتوو ألروولفح   ألسفلقلسووقد ألرةوو
ف اسألسفطست األوسفشاوطألوساوضوللألسفتومأليبا  ولألسف ولل اكألو ألي.و  ألساأليحوا ألسلوطألسفةو ست ارأل
اوورأللوو ألس لتووولتألسوألسفتااوواأل  ألوا وولتألفل وولل اكألو ووطألسئووت ألسفطسووت األسفأحاا وومألءبقوولاألاوواوطأل

يتةلو ألرةألاواةألسفح و  ألألساولألةقةولأل(97)سفةض ادألامأل  ألارألا.لسألسفشو ا ألوا.لوسألسف و ست
ألكأل(98)2002(ألفل دأل14سفلقلسقد ألا طأل طاألرش ل لألااس  ألا  أل)

و ووطألتيووااأل وولل األس لتووولتألسفأحاا وومألاوومألاوواوطألسكتلوولتأل وويدألسف لاوومأللاوو أل ةوواأل
ئالألسفةيدألارأللللقدأل ل أل  ألاو سترأليبلورألاورألسفةةواأل شواارألسو دأل لالودأليو  ألس سوتيتلمأل

اضوواتأل وورألسا لاوودألسفةلايوودألاوومألسفووطس اةألس لتولءقوودألسوألس لتووولتكألوساألي وو األ لاوو ألسائلقوود أل
تأ وولتألفةوولألئوو ألملءوو ألاوومألرول توو ألسفلوو للقدكألواوومألللفوودأل  لاتوو ألاوومألسفووولاجألي وو األساوواألاحوو أل
  لادألف ألامألاةل دألسفأحاارألئ ألاس ات ألس لتولءقد ألا األف ألي رألفو ألاحو أل  لاودألاومألسفةةل ودأل

األسفحااولاألسفة  و ألاورألاألاواةأللو ألكألسالأللل (99)يةتطألامألئالألسفحلفدألرةح أل  لادأل ل لت 
س لتولت ألا ل لألتطواألارأللللقدأللو ل:ألسفح و ألرة  اودأل  ليودألسوألاومأل ااةودألاولودألرلفشوافأل
سوألسااللوودأللتوو ألااألس  تأوولاكألوسفح وو ألروولفحأسألاوومأل لووط ألسف.وواس  ألس لتولءقوودألسفة ةوو صأل

 أل لقو أل وطألااأل لا لألامألئاسألسف لل ا ألونفإلألالألف ألي رألسفح  ألا   اولتألت ياوالألسوأل ولاألسفةح و أل
كألو وووطألسللفووو ألسفةووولاةألسفولالووودألاووورألسف ووولل األس لتوووولءمألسفأحاا ووومأل فووو ألاووولأل(100) فقووو ألس تأووولال

                                                 

(ألاوومألاوو األاوواوطأل ضوو أل57(ألروةوو صألاوواوطأل ضوو ألا.لووسألسفشوو ا  ألوسفةوولاةأل)53)أل:(ألسفةلاتوولا97)
ألا.لسألسف  ستكأل

ألكألألأل2007فةلاد ألسااللدألسأل (ألاةل دألسفأحاار ألا.لسألسف  ست ألسفة.ة  دألسفتشاا قد98)
ءتةوطي ألرةوضألسل ول ألسفةاسو  ألر ولل األأل2006(ألفلو دأل36(ألرة  ومألسف ولل األا و أل)1(ألسفةلاةألسفالللقدألء وطأل)99)

 ساألي و األ وطألأل-1أل:رش األاألااةألسفح   ألسفلقلسوقدألو ولاأللو ألسفةولاةأل بو ألسفتةوطي أل2002(ألفل دأل14ا  أل)
أللت كألءلرألارألسفةةاأل لط ألو شاارألس دأل لالدألي  ألس ستيتلمألسوألس لتو

ءتةووطي ألرةووضألسل وول ألسفةاسوو  ألر وولل األا وو ألأل2006(ألفلوو دأل36(ألسفةوولاةألسفاللفالوودألرة  وومألسف وولل األا وو أل)100)
رشوو األاألاوواةألسفح وو  ألسفلقلسووقدكألو وولاأللوو ألسفةوولاةأل بوو ألسفتةووطي :أل يحووا ألاوورألاألاوواةألأل2002(ألفلوو دأل14)

لمألت ياوووالألفلة  اووودألسفح ووو  ألسفلقلسوووقدألسفةح ووو  أل لقووو ألاووومأل  ليووودألسوأل  حووودألرة  اووودألسووولفأدألفلحااووودألونفوووإلألسم ووو
ألسفةح   ألء لكأل
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تووو  أل لقووو ألسف ووو سلارألوسالظةووودألوسفتةلقةووولاألسفول ووودألروطاووودألا تلوووبمأل ووو ةألااوووللألسفأحووواارأل
ألو  ساألساارألسفةل ألوسفحافألسف ت مألةقةلأليتةل ألرةألااةألل ألس لتولتك

 لعسنسي الكتساب صعة الناخب:)د(  سوط قانون االنتخاب ا
 أللوطاألاومأل1958سكتو ااألأل4ت ط ألساألاست األسف.ة  ااودألسفولالودألسفياللوقدألسفةو ا ألاومأل

سفةلاةألسفاللفالدألا  ألئائدألسف لابارألووا لتألفلشاوطألسفتمأليبا  لألسف ولل اكألا وطأللو أل لو ألساألئوالأل
   ألسفةطلقوودألسف ائودألئوومأل لاوودألسفةوو ست ارألسفياللوواارألسفاساوطيرألاوورألسف. لووار ألسفةتةتةووارألرح وو أل

وسفلقلسقدكألوارألم ألا ل ألرلست اسمألئالألسفةلاةأليتضاأل ة اقدألس لتولتألسفتمألتت ولا ألاو ألسلأل
ألكأل(101)  ةلمألايدألتل يدألس تةلعقدألارألاةلاسدألسفح ألس لتولءم

كةوولألساألئووالألسفةوولاةألسللفوو أل فوو أل وولل األرشوو األاوواوطألسفتةتوو ألرلفةوويدألس لتولءقوودألوسفتوومأل
ةتوو ألروولفح   ألسفةطلقوودألواوواطألسف. لووقدكأللاوو أللةوو ألتووطواأللوو ل:ألسوورألسفااووطألسفلقلسووم ألسفت

فلوو دألأل631 لوو ألئووالألسفشوواوطألسفةوولاةألسفالللقوودألاوورألسف وولل األس لتووولءمألرة تضوو أل وولل األا وو أل
ألكألاةلألي تضمألت لوف أل ل ألسف ح ألسفتلفم:أل(102)1974
  سط الس د السياسي:  -1

 ألساأللووطااألسفةوولاةألسفالللقوودألاوورأل وولل األس لتووولتألسفياللوومألسفلوورألس لتووولءمألء ةوو لأل لوو
 سف وولابارألئوو ألسفياللووقلاألوسفياللوواارألسفأوولفأ األاوورألسفةةوواألمةللقوودأل شوواةأل لاوولت ألسفةتةتةوو األ
رح و    ألسفةطلقوودألوسفلقلسووقدألوفقلوو سألاوومأل لووط أللوول األ ووط ألسائلقوودألسفة ةوو صأل لا وولألاوومأل

كألو ووطألسلولوو ألئوواسألسفلوورألس لتووولءمألفةةلاسوودأللوو ألس لتووولتألوسفتااوواألاوورألءلوو  أل(103)سف وولل األ
ألك(104)1884 ءاا ألأل5لالدألونفإلألرة  مأل لل األ لط ألو شاارألس دأل 

                                                 

 ألأل           Fraisseix, P., Droit constitutionnel, yuibert, 5e edition, 2012. P.70 )101(أل
أل                 .Code électoral , Dalloz , Edition 2002 , Art. 2 , P. 4     أل:(ألسلظا102)
 ألسلظوا:أل631رة  مألسف لل األا و ألأل1974ي فق ألأل5امأل(ألسفةلاةألسفالللقدألارألسف لل األس لتولءمألوسفةلااأل103)

Code electoral , Dalloz , 2002 , P. 4.  

 لاولتألأل35(ألونفإلألا ألااس لةألوض أللةو صألال ودألفةةلاسودأللو ألسفتااوا:أل لو ألسوبا ألسفةالولل:ألءلو  أل104)
 لوو ألسا وو ألفةضوو ادألا.لووسألسفشووا  كألو ووطألسلويووضألئوواسألسفلوورأل لوو ألسفتوو سفم:أل فوو ألمامووارأل لاوولتألرة  وومأل

رش األتحطيطألاطةألسف  لفدألوسفتاااألفة.لسألسفشا  ألوت  ا   ألأل2003ي فا ألأل30لل األسفةض لألسفةلااألامألسف 
وسفالألتةل ألرللتولتألسف  ستألوس ضلمألا.لسألسفشا  كأل ف ألأل2011 ءاا ألأل14 لالتألرة تض أل لل األأل24 ف أل
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  سط التمتع بالحقوق المدنية:  -2
أل1336تضوووة  ألئووواسألسفشووواطألسفةووولاةألسفولالووودألاووورألسف ووولل األس لتوووولءمألسفياللووومألا ووو أل

 أللاوو أل ضوو ألرةووط ألسف اووطألاوومألسف.ووطسولألس لتولءقوودأل1992ايلووةباأل وول ألأل16وسفةوولااألاوومأل
اسودألاورألنساألسف ولل األ لو أل وط ألسف اوطألكأل ةلأللة ألسفةلاةألسفلل(105)فلاساطيرألتح ألسف  ليل

اوووومألسف.ووووطسولألس لتولءقوووود ألفةوووورأل ووووطاألضووووطلألل وووو ألرلفحااوووولاألاوووورأللوووو ألسفتةوووو ا ألاوووومأل
س لتووووولت ألوتوووو لألاووووطةألسفحااوووولاألسفتوووومأليحووووطائلألسفح وووو ألوا وووولتألفل وووو سلارألسفتوووومألت.اووووالألئوووواسأل

(ألاوورألسف وولل األسفةووطلمألسفياللوومألرة  وومأل22كألواووطا ألاوومألئوواسألسفلووقل ألسفةوولاةأل)(106)سفحااوولا
أل22سفةووولااألاووومألأل933وسف ووولل األا ووو ألأل1983ايلوووةباألأل8سفةووولااألاووومألأل104ا ووو ألسف ووولل األ
 أللاووو أللةووو أل لووو ألساأل سفشوووو ألسفوووالألي تلووومألسف. لوووقدألسفياللوووقد أليتةتووو أل1993ي فقووو أل

ر لاووودألسفح ووو  ألوالتوووال ألر لاووودألس فتالساووولاألسفتووومألتووواتأ ألرةووويدألسفياللوووم ألونفوووإلألا ووواألتووولاا أل
سفو  ضألسفياللوقدأل  ةول تألفو  ألسفةولاةألألسكتللر ألسف. لقد كألو طأل ض ألسفطس اةألسفةطلقدألفةح ةد

أل8 نسأل وولاألسولألل وو ألل وول مألت ياووالألاوومألتوولاا ألأل:سفللاسوودألاوورألئوواسألسف وولل األس لتووولءمألر لوو 
 ألفةوطةألسو دكألءا ةولألinéligibilité ألساساألسفةط مألرة  ادأل ط ألسف لءلقدألفلتاااأل 1996ي لياأل

سفح وو  ألسفةطلقوود ألسفةووط مألرلفحااوولاألاوورألأل1997اوولافألأل6ساساألسفح وو ألسفالووللمألسفةوولااألاوومأل
ولوو ألسفتةوو ا ألوسفتااوواألفةووطةألاةووسألسوو  سا ألواوو ألسفح وو ألءووطانألئووالألسفة  اوودألاوو ألسفة  اوودأل
سفلوووولر دكألاوووو األسفة  اوووولاألسفة ضوووومألء وووولألاوووومألئووووايرألسفح ةووووارألرل تألائوووولأل   اوووودألاوووورألنساأل
سفوبقةوود ألتتةووا ألفلوو  ضألفةولفيوودأللوو ألسفةوولاةألسفللاسوودألاوورألسف وولل األس لتووولءمألونفووإلأل نسأل

رو األأل– مألتااضألتلمألسفةط مأل اطلألاومألسف.وطسولألس لتولءقودألسفةحلومألفأل–س تطاألسفةح ةدأل

                                                                                                                       

اوولتألونفووإلألاوو أل لأل18 لاوولتألرلف لووأدألفووا قسألسف.ة  ااوودألوسف ل وومكألموو ألسلويووضألسفلوورألاوومألسفحوولفتارأل فوو ألأل23
أل18وسفوولصألرللتوولتألسف و ستألوس ضولمألا.لوسألسفشوا   ألوأل2011 ءاا ألأل14سف لل األسفةض لألسفةلااألامأل
وسفووالألسسووت طفألتةالاووالألالوولوسةألسفةوواسةألوسفا وو ألاوومألسفووطا لألأل2007ي وولياألأل31 لاوولتألفلةةووطةألرة  وومأل وولل األ

  .Fraisseix , P., Droit const.op.cit. P. 70فل  ل األس لتولءقدألوسف رل فألس لتولءقد ألسلظا:أل

 ,Code électoral , Édition , 2002 ألسلظا:أل1994(ألو طألاا ألليلنألئالألسفةلاةألامألسولألالافأل105)

Précité.  

 وووافإلألسفةووولاةألسفاللا ووودألاووورألأل 131/26وألأل131/10(ألسلظووواألاووومألئووواسألسفشووو ا:أل ووولل األسفة  اووولا ألسفةووولاةأل106)
ألسف لل األس لتولءمكأل
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 ألنساألتبقةوودألتوتلووفأل1997اوولافألأل6سفة  اوودألنساألسف ووول ألسف سسوو ألسفتوومأل ضوومألء وولألاوومأل
 رألساوف  ألوساألس لطالجألءا  ةلأليةتباألرلفتلفمأللااألاة ر:ألءارأل   ادأل ط ألسفتاااألو وط أل

ألكأل(107)رألل ألسفتة ا سائلقدألس لتولءقد ألواظ أل للمألسفش األاحاوالتألا
و طألتضة  ألسفةلاةألسفللرةدألارأل لل األس لتولتألسفياللمألسفةطيطألارألا سلو ألس لتوولت أل
وسفتووومألتاتوووطأل فووو ألسفح ووو أل لووو أل وووللمألسفشووو األرة  اووودأل ات لرووو أل ااةووودألاووورأل ووواس  أل ووولل األ
سفة  اوولاألوسفتوومأل ووطات لألسفةوولاة ألونفووإلألفةووطةألاةووسألسوو  ساألاوورألسفتوولاا ألسفووالأليةووأاألةقوو أل

ارأل لل األسفة  اولاألسفياللومألأل131/26كألوت.طاألساالاةأل ف ألسفةلاةأل(108) ل قلتألل  ألسااسلدألل
وسفتووومأللةووو أل لووو ألسفحااووولاألاووورألسفح ووو  ألسفتووومألتوووااأل لووو أللووو ألسفتةووو ا ألوسفتااووواكألوساأل
سفحاالاألارألل ألسفتة ا ألسوألسفتاااألوسفالأليح  ألرو ألتوبق ولتألف والألسفةولاةأليتضوةرأللااللولتأل

اوو ألااس وولةأل ووط ألت.وولو ألاووطةألسفحااوولاأل شوواألسوأل ووط ألسئلقوودألفةةلاسوودألورقيوودأل لاوود ألونفووإلأل
ألك(109)س  ساألامألللفدألسااسلدألامأل  ليد ألواطةألاةسألس  ساألامألللفدألسااسلدألامأل  حد

  سط الخنسية: -3
ابوووطسألأل–اووورأللاووو ألسفةبوووطسألأل–يلوووتيلاأل لووو ألئوووط ألاووولألت وووط ألت كاوووطألسفطسووولتااألسفةةل ووواةأل

سفيووااألر. لووقدألسفطوفوودألسفة ست وودألاوومألاةلاسوودألسفح وو  ألسفلقلسووقدكألرةوولألايوولالألضوواواةألساتأوولطأل
فةألااةألئالألسفح   كألو ل أللاساألالأللطات ألسيضلتألسفةولاةألسفاللفالودألسفلولء ألن ائولألاورألاسوت األ
سف.ة  ااوووووودألسفولالوووووودألسفياللووووووقدكألواوووووولف ظاأل فوووووو أل ووووووط ألو وووووو األتةااوووووو ألفي وووووواةألسفة ست وووووودأل

Citoyennetéووا ألسفت لاووطألسف وولل لمألسفياللوومألو ضوولمألسفة.لووسألسفطسووت ال أل لوو ألساتأوولطألأل 
كأل(110)رلف. لووووقدألواوووولفتةت ألرحوووو ألسفتااوووواألوسفتةوووو ا ألاوووومألس لتولروووولاألسفلقلسووووقدسفة ست وووودأل

ي فاو ألأل22واطا أل ولل األسف. لوقدألسفياللومألضوةرأللةو صألسف ولل األسفةوطلمألرة  ومأل ولل األ
كألواسي وووولألسلوووو ألرة تضوووو ألسف وووولل األ(111)1998اوووولافألأل16وسفةةووووطلألرة تضوووو أل وووولل األأل1993

                                                 

                        .Civ. 2e , 8 Fev. mellick , JCP. 2001 IV 1569., D. 2001 , noq, iR 748)107(أل

)108(Code électoral , Edition 2002 , P. 8.                                                                         

ألك1992ي فا ألأل22وسفةلااألامألأل1992فل دألأل683(أل لل األسفة  الاألرة تض ألسف لل األا  أل109)
)110(Pactet , P., Droit const. op. cit. P. 344.                                                                     
)111(Décision. no 82 – 146 , DC. du 18 nov. 1982, Pactet, P., ibid.                                
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لوووقدألسفياللوووقدأليتةتووو ألر لاووودألا ووو :ألساألسفشوووو ألسفوووالألي تلووومألسف. أل22سفةوووطلمألاووومألسفةووولاةأل
سفح ووو  ألوالتوووال ألر لاووودألس فتالساووولاألسفتووومألتووواتأ ألرةووويدألسفياللووومألواووورألتووولاا ألسكتلووولتألئوووالأل

ألكأل(112)سف. لقد
 أل لةووولأل1992لاووواألساألساتوووطساألا ووواةألسفة ست ووودأل لووو أل وووةاطألسفة.ة  ووودألساواواقووودأل ووول أل

قلسوقدألاومأليالااألسفتلل لألرش األاس أل تلاألاةلاسدألاولألا ليلألس تحولاألساواواومألفلح و  ألسفل
ك ألاوفدألارألاولألئاسألس تحلاكألواتةبااألرااألا ل شدألاط ألس لوطالجألفا ليولألسفوطولألساوااقودأل
اوومألسف ائوودألسف لاأوودألوا وولتألال وول ألاسووت األسف.ة  ااوودألسفولالوودألسفياللووقد ألاةوولألي تضوومألءقللوو أل

أل باألسف  لطألسفتلفقد:أل
 أل(ألاوووورألاسووووت األسف.ة  ااوووودألسفولالوووودألسفياللووووقدألرة تضوووو 88/3س وووول األسفةوووولاةأل)أل

 أللوو ألسفتةوو ا ألوسفتااوواألفا ليوولألسفووطولأل1991ي لاوو ألأل25سف وولل األسفطسووت الألسفةوولااألاوومأل
واووو ألااس ووولةألألMunicipalesساواواقووودألسفة قةوووارألاووومألااللووول ألونفوووإلألفالتولرووولاألسفبلطيووودأل

ووا ووولتألفألل ووول ألسفة ةووو صأل لا ووولألاووومألسفةةلئوووطةألأل Reciprocitéاووواطألسفةةلالووودألرلفةالووو أل
)وسفتومألتةوافألتحو ألتلوةقدألاةلئوطةألأل1991اباسيواألأل7اومألرش األس تحلاألساواوامألوسفة  ةدأل

Maastrichi)ك(113)أل 

ءاطألساألاةلاسدألئالألسفح   ألوسفتمألت ولألفلة ست ارألتتل ألرلفت ااطأللا ألسل ولألت وفأل لو أل
ل لألاحطاألارأل  األس لتولرلا أل ل ألس لتولرلاألسفبلطيدألوسالقلمأل ةلألئو ألسفحوللألرلف لوأدأل

 ك(114)فةطي دألرلااس ألفا األوااسالقل

 يتضةرألل ألسفتاااأل ا للقدألسا لمألا ليلألس تحلاألساواوامألرةةلاسودألورول فألأل أل
سفةةووطألسوأللوو سء  ألونفووإلأل  ةوول تألف وولل األسف ائوولاألسا لقةقوودكأل ووافإلأل ووط ألسفةشوولا دألاوومألساتقوولاأل

 ك(115)للابمألا.لسألسفشا  ألسوألسلتولتألس ضلمألا.لسألسفشا  

                                                 

)112(Code électoral , Edition 2002 , Dalloz , P. 5.                                                            
)113(Fraisseix , P., Droit const., op. cit. P. 71.                                                                   

لروولاألس ضوولمأل(ألواتةلوو ألسااوواألسيضوولتألرحوو ألسفتةوو ا ألاوومألس لتولروولاألسفبلطيوودألواتلووإلألسفتوومألتتةلوو ألرللتو114)
 سلظا:أل سفة.لفسألسفبطفقد:ألا.لسألرلااسأللت أل  طالألي ة طألئاسألسفة.لسألرل تألالألا.لسأل ة  

Fraisseix , P., Droit const., op. cit. P. 71 (note 7) 
)115( Fraisseix , P., Droit const. ibid.                                                                                    
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 ااووا أل ألت وبوو أل األئووالألس سووتال لمساأل لوو ألسفووولر ألسفوو ت مألفحوو ألس لتووولتألوسفتأل
  ألفةوووولفاألا ليوووولألس تحوووولاألساواواوووومكألا وووومأل ألتولتوووومألسا للوووومأللاوووواألسفة تةووووارألفا ليوووولأل
س تحوولاألساواواوومكألواوورألموو أل ووطا أل ووطةألس تاسلوولاألف وولل األاسووت الألفةوولفاألسا للوومألساوول أل
سف.ة قوودألسف ت قوودألرأووا ألسااوواألرةووارألس  تأوولاألرلف لووأدألف وو أللوو ألسا لاوودألسا لقةقوودكألو ووطأل

ااسللوو سألسوف ووطألفةوولفاألأل2012 فوو ألسفةااوواألفالتولروولاألسفا لسووقدأللووطياللتأل وول ألت.وولو ألسااوواأل
 ك(116)ئاسألس ستحطس 

ولوووا ألرلااووولاةألساألسفةأووولاسألسفتووومأل ووولل لألسفة.لوووسألسفطسوووت الألسفياللووومألاووومأل ووواسالألأل
وسفووالألرة تضوللأل ساأل وويدألسفةو سترألتةووومألسفحوو ألأل1982لوو اةباألأل18سفشو ااألسفةوولااألاومأل

دألف و ألاورألفو أليلوتأةطألرلوبمألسفلور ألسوأل وط ألسائلقوودألسوألاومألسفتةو ا ألوا ولتألفشواوطألاتولر و
سف. لووووقد ألفوووو ألتة وووو ألسفة.لووووسألسفطسووووت الألاوووورألسفتةووووا ألفشوووواوطألسكتلوووولتأل وووويدألسف لاوووومكأل

 أل أل1974ي لقوو أل وول ألأل5ةألف لووأدألفشوواطألسفلوورألسفةحووطاألءالةللقوودأل شوواأل لاوولتألرة  وومأل وولل األ
 أللاو ألية ورألية رألروبقةودألسفحوللألايوضألئواسألسفلورألسوأل الاتو ألرحااودألاورأل للومألسفبافةولا

فلة.لسألسفطست الأل نسأل لاألئ لكألا تض ألساألياس مألةقةلأل نسأل لاألئاسألسفتةوطي أليشو  ألس أل أل
س توووطسمتأل لووو أل ووويدألسفةووو ستركألونساألسفحوووللألةقةووولأليتةلووو ألرشووواطألسائلقووودألس لتولءقووود أللاووو أل
ي.اووالألئوواسألسفشوواطألفلة.لووسألسفطسووت الألساألياس وومألةقةوولأل نسأل للوو ألت ووطياساألسفةشووالألفللوول كأل

كألواوواطألسف. لووقدألسفووالألي ةوواأل(117)تبقةوودألتبووااأل ووط ألسائلقوودألس لتولءقوودألس  تةوول مألنسا
روبقةت ألل ألسفتة ا ألوسفتاااأل ل ألسفة ست ار ألرل تألائةولأليةبواساأل ورألسفلوقلاةألسف ت قود أل

                                                 

وسفووالأل ووط أللظلاوولتألأل1793فوو أليةووافألسفتوولاا ألسفطسووت الألسفياللوومألاالوو ألئوواسألس سووتحطس أللاوواألاسووت األ (116)
فلة سترألف  ألس  بمأليبلرألارألسفةةاأل لط ألو شواارأل لاولتألوا وق ألا واأل لاولتألاومألااللولكألوف ورألئواسألسفطسوت األ

ألأل  .Fraisseix , P., Droit const. op. cit. P. 73ف ألي  ألتوبق لتكألسلظا:أل
 ألفووو ألي وووطاألسفة.لوووسألسفطسووت الألسفياللووومألاسوووت اادألسفووو  أل1985ي وولياألأل18(ألواوومأل ووواسالألسفةووولااألاووومأل117)

سفتشااةمألسفالأليحا ألارألس لتولتألسااولصألسفةح   أل لا  ألامألسفتيلفسألسفشوةم أل لو ألسفوال ألاورألساأل
 ئالألسااسلدألف ألتتةل ألس سمألرلفح   ألسفةطلقدألسوألسفلقلسقد ألسلظا:أل

C.C. 84 – 183 DC. 25 janv. 1985, R. P. 32 ; Rosseau , D., Droit du contentieux 

constitutionnel , op. cit. P. 327.  
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ا لوووو أل أليلوووووتأةطأللووووو ألسا للووووومألاووووورألسفتةووووو ا ألاووووومألس لتولرووووولاألسفة  قووووود ألسوألسلتولرووووولاأل
ألسف.لاةلاألسوألامألسفة ساألسفت.لاادك

لمألسفةح ةدألسفطست اادألسف  اتقدأل ل ألساأل مب األلو ألسف لاومألاومألساا مألو طأل ا أل ض
رة ت ألامألس لتولتألائا دألامألساسلفألء   األسسة ألا اطستألر.وطولألس لتوولتألوا ولتألفةواااأل

(ألسفةةلووو  ألساأل وووطسولألس لتوووولتأل ألتشوووتة أل  أل1962فلووو دألأل35لووو ألسف ووولل األ) ووولل األا ووو أل
ةويلا ألسفةول اودألفتو فمألسفح و  ألس لتولءقود أل ل ألسسةلمألسااوولصألسفوايرألتو ساااألاوا  ألسف

وساووتاسطألسف وولل األاوومألسف لاوومألساألي وو األسسووة ألا اووطستألر لووطأل ووطسولألس لتووولتأليلووتتأ ألرح وو أل
نفإلألساألي  األف ألل ألس لتولت ألسلألف أل ويدألسف لاومألرحاو أل ألية ورألسفتح و ألاورألت ساائولأل

أا ألو تولتألتو اات أل ةقةلتألامأل  ألللامأل ل أللطةألسم لمأل ةلقودألس لتوولت ألااألنفوإلأل وطأليلوت
كةلأليلتط  ألتحاالاألواحاللتألفلت كطألارألت ساائلكألوف واسألسفلوبمأللشو أللظول أل وطسولألس لتوولتكأل
كةوولألسلوو أللظوواستألفلضووةلللاألسفتوومألتحووق ألءتحااوواألئووالألسف.ووطسولألا ووطألس تبوواألسف وولل األسف اووطألاوومأل
سف.ووووطسولألافووووااتأل لوووو ألساألسفشووووو ألسفة اووووطألء وووولأللوووو ألس لتووووولت ألو لوووو ألسفة ووووسألفوووو ألي.ووووالأل

اوووووووتاسكألاووووووومألس لتولرووووووولاأل  أل نسأل ووووووولاألسسوووووووة ألا اوووووووطستألاووووووومأل وووووووطولألاس اتووووووو ألفلشوووووووو ألس 
ألكألألألأل(118)س لتولءقد

 ثانيًا: املبادئ الدستورية حلق االنتخاب: 
تحلطألاةلاسدألل ألس لتوولتألرةأولاسألاسوت اادألتاسو ألاةلفةو  ألسو سمألةقةولأليتةلو ألرةبوطسأل

اوطألسلو ألر.للومألئوايرألسفةة اقد ألسوألارأللا ألابطسألسفةلولوسةألاةولأليةبواأل ورألابوطسألسفة ست ودكألء
ئ وولكألاوولأللةوو أل لقوو ألسفطسوولتااألسفةةل وواةألأل– لوو أللحوو ألاوولألاسي وولألأل–سفةبووطسيرألسفطسووت ااارأل

سيضوولتألاوورألاأووولاسألرشوو األ قفقوودألاةلاسووودألئوواسألسفحوو ألوضا للقووودألسفتةوو ا ألسفةألاوواألسوأللاووواأل
ألسفةألاا ألاةلأليلت  مأل  امألئالألسفوةل  أل ل ألئاسألسف ح :أل

 )أ( كيفية ممارسة حق االنتخاب: 

                                                 

 ألا.ة  وودألسال وول ألوسف وواساساألسفةوولااةألاوورأل2007ي وولياألأل22 أل للوودأل2006(ألفلوو دأل7(ألسفوةوورألا وو أل)118)
لتووو ألايلوووةباألأل2005سفةح ةووودألسفطسوووت ااد ألسفة.لوووطألسفوووولاس ألسف.وووالمألسفالوووللم:ألاوووالألسفيتووواةألاووورألسللووووسأل

ألكأل7 ألصأل2008
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 أللووو ألس لتوووولتألاووومألاةلاسوووت ألاووومألسفة ووول ألساولألرلفلوووااد أللاووو أل ألية ووورألفأاووواأليتلووو
اووو ألسف لاوومألاةااوودألساتقوولالكألواوورألموو ألي.ووالألسفتةوو ا ألرةوواللألسف لاوومألرةيوواالألواةوويدأل

كألونفووووإلأل لوووو ألل ووووقضأل(119) فالساقوووودأل  ةوووول تألال وووول ألسفطسوووولتااألسفةةل وووواةألاوووومألئوووواسألسفشوووو ا
 القوودألرلف شووفأل وورألسسوو ألسفةااوواألألسفتةوو ا ألسفةل وومألوسفووالألرة تضووللأليووطفمألسف لاوومألءاسيوو 

سفوووالألي ووو أل لقووو ألساتقووولالألساووول ألف. ووودألس لتولرووولاكألول ووومأل ووورألسفبقووولاألساأل ووويدألسفلووواادألاووومأل
سفتةوو ا ألتةبوواأل وورألسف.وو ئاألسفح ق وومألفة ووو ألسفطية استقوودأللاوو ألتيتووا ألساألي وو  ألسف لاوومأل

األر ءوووطسمألساتقووولالألوا ووولتألف  ل تووو ألسفشوةوووقدألاواألاووو فألسوألسلتةووول األسفتووو مااأل لقووو ألسيووولتأل ووول
كألواووورألمووو ألاووو األئوووالألسفةووويدألتلوووت طفأللةليووودألسف لاووومألءت. أووو ألاووورألسلتةووول األ(120)ل   ووول

سفتوو مااأل لوو ألاسيووو  ألسوأل وورألتااووو ألسسووتوطس ألسفتةووو ا أل  سووالدألفلتشووو ااألوسفط ليوودألفةووولفاأل
ألكأل(121)ست.للألاةار

كافإلألتتل ألاةلاسدألل ألس لتولتألامألسفة ل ألسفالللمألرلفولر ألس اتقلالكألرةلألايولالألسلو أل
لاوومألسفتووالس ألرلفووائلتألفوواا مألرةوو ت كألو أليتةووا ألرلفتوولفمألالأل ووالسمأل  ووطأل ألي وو أل لوو ألسف 

سات ل  أل رألسفتة ا كألواةطألئاسألسف ظل ألئو ألسفةتأو ألاومألللفبقودألسالظةودألسفةةل واةكأللاو أل
 أليةبووواألسفتةووو ا ألاحلووومأل ووورأللووو  ألوضلةووولألسيضووولتأل ووورألوس ووومألاة ووو لألاتووواوكألف  ل وووودأل

قووود ألاووومألءل.ق ووولأل لووو ألسوووبا ألكألونفوووإلأل لووو ألاوووافألرةوووضألسالظةووودألسفطية است(122)سف لاوووم
سفةاللل أللا ألتتب  أللظول ألس لتوولتألسفةلوال ألسفوالألرة تضوللألي و أل لو ألسف لاومألسفتوالس أل ولل لمأل

                                                 

اووومألاوووو األأل1962(ألفلوووو دأل35(ألاووورأل وووولل األا ووو أل)33(ألاووورألسفطسووووت األسف ووو اتمألوسفةوووولاةأل)80(ألسفةووولاةأل)119)
وسفةوولاةألأل2002(ألاوورألاسووت األاةل وودألسفأحوواارألسفةوولااأل وول أل56سلتولروولاألس ضوولمألا.لووسألسااوود ألوسفةوولاةأل)

(ألاوورألاسووت األ102 ووافإلألسفةوولاةأل)(ألرشوو األاألاوواةألسفح وو  ألسفلقلسووقد أل14(ألاوورألسفةاسوو  ألر وولل األا وو أل)22)
ءت ظووق ألأل2014(ألفلوو دأل45(ألاوورأل وولل األا وو أل)44 ألوسفةوولاةأل)2014 ة  ااوودألاةوواألسفةااقوودألسفةوولااأل وول أل

 (كأل1958األااةألسفح   ألسفلقلسقدكألوسفةلاةألسفاللفالدأل)سفي اةألسفاللفالد(ألارألاست األسف.ة  اادألسفولالدألسفياللقدأل)

رألسفطسوت األوسفتشواا ألاومألسف  او  ألاا و ألسولء ألن وال أل(ألاكألئشول ألسفةولفا أللو ألس لتوولتألوسفتااواألءوا120)
ألكأل36ص

 .Favoreu , L. et autres , Droit constitutionnel , Dalloz , 16e edition 2014, P)121(أل

603.   
                                                    .Favoreu , L. et autres , Droit const , op. cit. 604)122(أل
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رلفوووووائلتأل فووووو ألسفتةووووو ا  ألتحووووو أل وووووالسمألسفأاساووووودألاووووومألللفووووودألسات ل ووووو ألاواألابوووووااأل ووووورأل
ألك(123)سفتة ا 

فوو ألوسف س وو ألساألتب وومأللظوول ألس لتووولتألسفةلووال أل لل لوولت أل لةوولأليةبوواألروولالا أل وورألسف ظوواأل 
س لتولتأل ل ألسل ألوس مألوت م أل ل أللاساألالألسالاأل فق ألاست األ ة  اادألاةواألسفةااقودأل

ا و كألوا.وطألئواسألسف ظول ألتيةالو ألأل87اومألسفةولاةألأل– لو أللحو ألاولألت وط ألأل–أل2014سفة ا أل ول أل
ألسيضلتألامألا س  دأل لدأل طاألسف لابارألسوألسفةة أل ل أل الات  أل ل ألسفةةاطألسفةةلمكأل

قوووولالألاوووومألاةلاسوووودأللوووو ألس لتووووولتألوا تةوووو ألرلفووووولر ألوا تووووااألرلفووووولر ألسفحوووواألوس ات
سفشوةوومألفوو ألوسفووالألي يوو ألضوواواةأللالسئوودألسفةةلقوودألس لتولءقوودكأللاوو ألتة وومألئووالألسفلووةدألاوومأل
اةلاسوودألس لتووولت ألس فتووالس ألروو األي وو األساا مألرلفةوو األاوورأل للوومألسف لاوومألسفووالألتتوو سااأل

 أل(124)فلشووو ألtattribuفطيوو أل وويدألسف لاووم ألوال تأوولاألساألس لتووولتأليةووطألرةاللروودألال ووقدأل
رةوولألايوولالألساألي ت وو ألء يلوو ألواضوو ألرول وودأل وو ت ألاوومألاس اتوو ألس لتولءقوودكألواوورألموو أللوواصأل

(أل35سفةشووالألسف وو اتمأل لوو ألسفوو  أل لوو ألئووالألسفةوويدأل وواسلدألاوومألسف وولل األس لتووولءمألا وو أل)
ونفإلألامألسفةلاةألسفاسرةدألا  كأل وافإلأللو ألسفةشوالألسفأحاا ومألاومألسفةولاةألساوفو ألأل1962فل دأل

رشووولاألاألاووواةألسفح ووو  ألسفلقلسوووقدألوسفلووولء ألأل2002(ألفلووو دأل14ا ووو أل)ألاووورألسفةاسووو  ألر ووولل األ
سااوولاةأل فقوو  أل لوو ألساأل كككألواألاوواألسفة ست وو األسفح وو  ألسفلوولفيدألسفووا األ سفح وو  ألسفلقلسووقد أل

(ألارأل لل األت ظق ألاألااةألسفح   ألسفلقلسقدألسفةةوالألا و أل45ر ليل  ككك كألو لماألسفةلاةأل)
 األ  ألي بوووو ألاوووومأل مأوووولاألاوةووووقدألاوووومألنساألسفةة وووو أللاوووو أل ضوووو ألرووووأل2014(ألفلوووو دأل45)

ألسف لامألس  ألرول دألسفا  ألسف  امألسوأل  س ألسفلياألسفةتضةرألسفا  ألسف  ام كأل
و وووطألا ووو ألسفةشوووالألسفياللووومألسفتةووو ا ألروااووو ألسفةاسسووولدأل) ووورألتااووو ألسفبااوووط(ألرة  ووومأل

 ألونفووووووإلألاوووووولاجألسفتةوووووو ا ألساف تاولوووووومألرلف لووووووأدألفلياللوووووواارأل1975ايلووووووةباألأل31 وووووولل األ
كألواوووومأل(125)2009ي فاوووو ألأل29.ة قوووودألسف ت قوووودألواة تضوووو ألساوووواألسفة وووول اارألو لتولروووولاألسف

                                                 

                                                                                       .Favoreu , L. et autres , ibid)123(أل

 Gicquel, J. et Eric Gicquel, J., Droit constitutionnel et institutions)124(أل

politiques, Montchrestien , 23e edition 2009, P. 530.                                                                        

                                                                          .Gicquel , J. et Eric Gicquel , J., ibid)125(أل
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سفة لءووو ألسر ووو ألسفةشوووالألسفياللووومألواةووو اةألوسسوووةدأل لووو ألس لتوووولتألروااووو ألسف  لفووود ألونفوووإلأل
كأللاوو ألي يووومأل2003ايلووةباألأل8اوورألسف وولل األس لتوووولءمألتوبق وولتألااوواألأل71رة  وومألسفةوولاةأل

 ا ألاسوألتألاة قودألسوأل ل ألسف لامألامألللفدألتةااألت س طلألامألاس ات ألس لتولءقدأليو  ألسفتةو
رلووبمألس وول ةألساأليحووااألف وواسألسفأووا ألتوو  ااتألي وو األاوورأللاوو ألسفةبووطسألساوول أل لضوومألسفةح ةوودأل

كألوت تةوواأل ووحدألسف  لفوودأل لوو ألسفتةوو ا أل(126)س ءتطس قوودألسوألساوول ألاوو ا األسفضووأ ألسف ضوول م
اوواةألوسلووطةكألوضوواواةألساألي وو األسف  اوو ألاتةتةوولتألرح   وو ألسفلقلسووقدألوا اووطستألاوومألليووسألسفووطس اةأل

(ألفلة  وووو ألساألييلوووو أل75ءقوووودألفلة  وووو كألوا.اووووالأل وووولل األس لتووووولتألسفياللوووومأل)سفةوووولاةألس لتول
سفت  اوو ألساولألواحووااألتوو  ااتأل طيووطستألوالتووال ألاوومأل لاوودألسالوو سلألرلف قوول ألء ووالألسفوووو ةألونفووإلأل

كأل ةوولألسلوو أل أل(127)تحو أل ووالسمأل فأوولمألس لتووولتألاحوو ألسفة ل شوودألاوورأل للوومأل لضوومألس لتووولت
ألفتارألت  األ لطسئةلألملءتدألامألاالللكألية رألفل  ا ألساأليح  ألسكالاألارألو ل

 )ب( إمكانية التصويت المبا س أو غيس المبا س: 
ي يووااألسف ظوول ألسفياللووومألروولف ظاأل فوو ألت ووو ارألسفبافةوولاألاوورألا.للوووار:ألسف.ة قوودألسف ت قووودأل
وا.لووسألسفشووا  ألر ا للقوودألس  توواسلألسفةألاوواألسوأللاوواألسفةألاووا ألونفووإلألرة  وومألسفةوولاةألسفاللفالوودأل

س  تووواسلألسفةألاووواأل فووو ألنفوووإلألسف ظووول ألسفوووالألرة تضوووللأليوتووولاألألكألوا ةووواف(128)اووورألسفطسوووت ا
سف لاب األسف  ستألاألااةألسو سمألرلف لوأدألفوا قسألسف.ة  ااود ألسوألرلف لوأدأل فو ألسفة.ولفسألسفبلطيودأل

كألساولألس  تواسلأللاواألسفةألاواألا لو أل(129)سوألسفةة اقدألسوألسا لقةقدألونفإلأل ل ألسفةةاطألسفةحلوم
ارأل وورألتااوو ألا توبووارأللاووائ  ألونفووإلألرلف لووأدألسف ظوول ألسفووالأليووت ألرة تضووللألساتقوولاألسفة توبوو

ا ضووولمألا.لوووسألسفشوووا  ألاووومألااللووول أل لوووو ألسفةوووةاطألسفووو ت م ألوالف لوووأدألفلةةوووطألوا سوووولمأل
ألسفة.لفسألسفةة اقدألوسا لقةقدأل ل ألسفةةاطألسفةحلمكأل

                                                 

)126(Gicquel , J. et Eric Gicquel , J., ibid.                                                                         
 C.C. 29 janv. 1992, A., Niloire – Atlantique, Rec. P. 22, Cité par , Gicquel)127(أل

, J. et Eric Gicquel , J., Droit const, op. cit. P. 530.                                                                  

ألأل:الألسفةلاةألرلفلأدألسفياللقدأل ل ألئاسألسف ح  لماأل قللدألئ (128)
" le suffrage peut être directe ou indirect" constitution de la Rep. Française á 

jour au 23 juill et 2008.   

 ,Favoreu , L. et autres, Droit constitutionnel, Dalloz, 16e edition, 2014)129(أل

P.603.     
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واةلأل ألاإلألةق ألساألفلولر ألسفةألااألسوأللااألسفةألااألاااواستأل ل ألاا ودألاورألسائةقودأل
قةووولأليتةلووو ألرلووولولاألسفة توبووواركألنفوووإلألساألس لتوووولتألسفةألاووواأل لووو ألسفةوووةاطألسفوووطية استمألة

يةومألسفة تومألاواعقدألاية استقودألسكالواأل و ةألا لالودألرل لتوولتأللاواألسفةألاوا ألاةولأليةوومأل
رلفتوولفمألسوولولاألسكالوواألستلوول لت ألالف.ة قوودألسف ت قوودألاوومألااللوولألتتةتوو ألرلوولولاألس وو  ألا لالوودأل

ألك(130)ف  سلارر  ضلمألا.لسألسفشا  ألو سقةلألامألا.للألسفتة ا أل ل ألس
ولالألرلاالاةألساألا.لسألسفش ا ألاومألسف ظول ألسفطسوت الألسفأحاا ومأليتو ففألاورألس ضولمأل

ألك(131)يةا  األر ااألال م
 املطلب الثاني 

 أحكام تنظيم العملية االنتخابية 
 تمهيد وتقسيم:

أل–وس و ألساأل وو ئاألسفةةلقوودألس لتولءقودألي ةوورألاوومأل تللوودألسفيا ودألفل لاوومألاوومألساأليوتوولاأل
ةااوووواألسفووووالأليوووو ارألر يلمتوووو كألي تضوووومألساأللت وووولولألسل وووول ألت ظووووق ألئووووالألسفأل–ر لاوووو أللااتوووو أل

سفةةلقود ألرةة وو ألسا وواسمساألسفتة اطيوودألسفة ايودألف وواسألسفأووا كألواوورألمو ألي أأوومألساأللشووااألاوومأل
سفة وول ألساولأل فوو ألسف ظوول ألس لتووولءمألسفةتأوو  ألموو ألتحطيووطألسفووطوس األس لتولءقوودألوض ووطساألسف.ووطسولأل

ألنفإلأل ل ألسف   ألسنتم:ألوسف اطألء لألوسفضةلللاألسفةةللأدألف ل ألوأل
 
 

 أوالا: النظام االنتخابي المتبع:
تةوووطألسلةووولطألس لتوووولتألرةاللرووودألسااووو للألسفتووومألرة تضووولئلأليةووولافألسف ووولاب األسفتةووو ا  أل
ا مألسف  س طألسفي قدألسفتمألت  لألسفةااحارألامألس لتولتكألف اسألتتواكألسفطسولتااألسفةةل واةألئوالأل

لت ألوف  ووو ألية ووورألت.ةقة ووولألواوووو ألسفة ةووودألفااتةووولصألسفتشوووااةمكألوتت ووو لألسلةووولطألس لتوووو
ا قوولاار أليةتووطألساولألرةووطاألسفةااووحار ألواوورألموو ألسفتةااووالألءووارألس لتووولتألسفيوواالألوس لتووولتأل

                                                 

)130(Favoreu , L. et autres, Droit const, ibid.                                                                    
                                      كأل2002اباسياألأل14(ألارألسفطست األسفأحاا مألسفةلااألامأل52(ألسفةلاةأل)131)
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رلف ل ةدكألوا فألسفة قلاألسفالوللمأل لو أل وطاألسا و ساألف واسألسفأوا كألاةولألايولالألسفتةااوالألءوارأل
يوواالأليتةلوو ألس لتووولتألرلاللبقوودألوسفتةالاوو ألسف لووبمكألتيلووااألنفووإلألسلوو ألاوومأل توولاألس لتووولتألسف

سااوواألرلاتقووولاألاااوواألوسلوووط ألوساألرول وودألسفتةووو ا أل ألية وورألساألتوووااأل  أل لوو ألسسووو ألوسلوووطأل
)للفدألس لتولرلاألسفا لسقدألوسفتشاا قدألاومألااللول(أللتو أل  وطألتحطيوطألاورأليحو ألاحو ألسف ل ومأل
سا لمألامألللفدألتةااألسستةاساألو لفت ألس لتولءقد أل حلفدألسف الةأل ل ألسوبا ألسفةالولل ألواواأل

كألساولألاومأل تولاألس لتوولتألرلف ل ةود ألاو األسااواأليتةلو أل(132)  اسمألسلتولتأل ال وملل دأل ف أل
رللتووووولتأل ووووطاألاااووووحاركألواوووورألموووو أليةوووو األ وووو ألللاوووومأل لوووو ألا.ة  وووودألاوووورألسفةااووووحارأل
سفة اووطيرألاوومأل ل ةووودألاس اتوو ألس لتولءقووودألوسفتةااووالألءوووارألس لتووولتألرلاللبقووودألوسفتةالاوو ألسف لوووبمأل

 لو ألساألس لتوولتألسفيواالأليةوطألاس ةولتألرلاللبقود ألي تااألرل لتولتألرلاللبقد ألونفوإلألت سقلولتأل
سالألس لتولتألرلف ل ةدألا ل ألية رألساألي ةافأل ف ألس لتولتألرلاللبقدألسوألرلفتةالاو ألسف لوبمكأل

اوورأل وولل األس لتووولتألسفياللوومألء ةوو لأل لوو ألساأل ي تووومألأل23وئوواسألاوولألساوولااأل فقوو ألسفةوولاةأل
اوورألأل24إلألسسووت لاستأل فوو ألسفةوولاةألكألونفوو(133)سف وو ستألروول  تاسلألسفيوواالألرلاللبقوودأل لوو ألاا تووار

اسوووت األسف.ة  ااووودألسفولالووودألسفياللوووقدألوسفتووومألرة تضووولئلأل ي توووومأللووو ستألسف.ة قووودألسف ت قووودأل
ألرل  تاسلألسفةألاا كأل

س لتوووولتألأل– لووو أللحووو ألاووولألت وووط ألأل–(ألاووورألسفطسوووت األسف ووو اتمأل80و وووطأل اسووو ألسفةووولاةأل)
اورألمو أللةو ألسفةولاةألسفةألااأل س لتولتألسفياال ألوالف ظاأل ف ألغقولتألسالوالستألسفلقلسوقدكألوأل

 لووو ألساألأل2008(ألفلووو دأل25(ألاووورألسف ووولل األس لتوووولءمألسف ووو اتمألرة  ووومألسف ووولل األا ووو أل)39)
 كككألوا وووو األسلتووووولتأل ضوووو ألا.لووووسألسااوووودألرلاللبقوووودألسف لووووبقدألفة.ةوووو لأل ووووطاألسا وووو ساأل
سفةوووحقحدألسفتووومألس واووو  ألاووو نسأللةووو ألسم ووولاألسوألسكالووواأل لووو ألس ووو ساأل وووحقحدألاتلووولوادأل

أل ألرلفةض ادألارألتةا  ألسف ا دككك كألس تا  ألسفل. دألةقةلألءا   ألوال
أل1980لتوو أل وول ألأل1971و ووطألساووااأل ة  ااوودألاةوواألسفةااقوودألاووالألسفةةوو ألءطسووت األ

ء ظل ألس لتولتألسفياال ألوارألم ألا األسفتةالا ألرلاللبقدألسفوالألي تيومألرحةو لألسف ل ومأل لو أل
بمألسللبقودألرلوقودألسوألاول وودألفتةالاو ألسفووطس اةألاومألسفة.لوسألسف قوولءم ألاومأللووارألساألسفتةالاو ألسف لوو

                                                 

)132(  Fraisseix , P. Droit const., op. cit. P.79.                                                                   
                                                                       .Code éléctoral , Edition 2002, Précitéأل)133(
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ييتوووا ألسااووواألء ظووول ألسف ل ةووودكأللاووواألسلووو ألاووو ألتب ووومألسفطوفووودألفةبوووطسألسفتةطايووودألسفحالاقووود ألساووواأل
ء ظووول ألسف ل ةووودألسفةأل ووود ألوسفتووومألتحظووواألأل1983فلووو دألأل114سفةشوووالألسفةةوووالألرلف ووولل األا ووو أل

ألكأل(134) ل ألسف لامألساأليةالجألءارألسف  س  ألسوأليةاطألتاتامألسفةااحارألامألنساألسف ل ةد
فةلقووولأل ضووو ألرةولفيووودألئووواسألسف ووولل األف ةووو صألسفطسوووت األلاووواألساألسفةح ةووودألسفطسوووت اادألس

ت سقللتأل ل ألسااالألرةبطسلألت ولا ألسفيواصألوسفةلولوسةألفوط ألسف ولل اكألنفوإلألساألسفةشوالأللوارأل
لوو أل لوو ألساألي وو األسلتووولتألس ضوولمألا.لووسألسفشووةمأل)ا.لووسألسف وو ستألللفقوولت(أل وورألتااوو أل

 ل ةوودألسفحووالتألألس لتووولتألروولف  س  ألسفحالاقوودألواوولألسسووتتأ ألنفووإلألاوورألسفوو  أل لوو ألس تأوولاأل وو اة
سفالألي تةمأل فق ألسفةاااألسفةالب ألء لأل ااس و ألاا ولألاواتلتأللتةقولتألف بو لألتلومألتااوح  ألي و األ
 وووطأل ةووواأللووو ألسفتااوووقاألفةضووو ادألا.لوووسألسفشوووةمأل لووو ألسفة تةوووارأل فووو ألسالوووالستألسفلقلسوووقدأل
سفةطا وودألسسووةل ئ ألر وو س  ألئووالألسالووالست ألوالفتوولفمأللووا أللاوواألئوو  مألاوورألنفووإلألاواألا تضوو أل

لاألاألاات كألفةلأل لاألنفإلألو لاألل ألسفتااقاألارألسفح و  ألسفةلاودألسفتومألارألتبقةت ألواتولأ
ككألواورألموو ألاوو األلااولاألتل يوودألاةا وودألاوورألك(ألا وو 62كيل ولألسفطسووت األفلةوو ست ارألاومألسفةوولاةأل)

كألو ووووطأل  وووومألنفووووإلألسفتةووووطي أل(135)ئووواسألسفحوووو أل لوووو ألاوووولألسوووولفألي ووووو لأل لوووو أل ئووووطساألا وووول 
سفالللقوودألروو األ يوو ظ ألسف وولل األ(ألاوومألا ات وولأل62 أللاوو أل ضوو ألسفةوولاةأل)2007سفطسووت الألفةوول أل

لوو ألسفتااوووقاألفة.لوووسألسفشوووةمألوسفشووو ا  ألوا ووولتألفل ظوول ألس لتوووولءمألسفوووالأليحوووطال ألرةووولألي يووو أل
تةالاووو ألسالوووالستألسفلقلسوووقد ألواتوووقاألتةالاووو ألسفةووواسةألاووومألسفة.للووواركألوا.ووو  ألساألي اووواألسف ووولل األ

  ألساألء ظل ألي.ة ألءارألسف ظول ألسفيواالألوسف و س  ألسفحالاقودألرو لألللوأدألءا  ةولأليحوطائل أل ةولألي.و
أليتضةرأللطألسال ألفةشلا دألسفةاسةألامألسفة.للار كأل

(ألاورألاسوت األ102 أل لماألسفةلاةأل)2007 ل ألأل1971و ااألتألارألئاسألسفتةطي ألفطست األ
فتوو  أل لوو أل س  توواسلألسفةوول ألسفلووالألسفةألاوواألوفتتوواكألفلةشووالألسفةوولالأللااوودألساتقوولاألأل2014

سفةولالألفللو لاألوسفةحلاظولا ألأللظل ألس لتولتألوت لق ألسفطوس األس لتولءقودألرةولألياس ومألسفتةالاو 
وسفتةالاوو ألسفةت وولائألفل وولابارألوا.وو  ألسااوواألرلف ظوول ألس لتووولءمألسفيوواالألسوألسف ل ةوودألسوألسف.ةوو أل

                                                 

أل كألأل1/5/2008 أل(ألسفل دألسفاسرةدألوسفوةل األءتلاا868(ألسف.ااطةألسفاسةقدأل)سف  ا ألسفا  (ألسفةطاألا  أل)134)
 كأل31 ألسفة.ة  دألسفاسةقد ألسف.المألسفاسر  ألص16/5/1987(ألسفةح ةدألسفطست اادألسفةلقل أل135)
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اوورألنساألسفطسووت األء ةوو لأل لوو ألساأل ت وو األسلتولروولاألأل229ءا  ةوول كألوئوو ألاوولألسكطتوو ألسفةوولاةأل
أل   كأل(ألا102ا.لسألسف  ستألسفتلفقدألفتلاا ألسفةة ألرلفطست األوا لتألال ل ألسفةلاةأل)

واةووولأل ألاوووإلألةقووو ألساأل وووط ألتحطيوووطأللظووول ألس لتوووولتألاووومأل ووولمألسفطسوووت األوضللفتووو أل فووو أل
سف وولل األسفةوولالألفتحطيووطل أليةووطألا.وولاسةألفتووو ااألسفحقوولةألسفلقلسووقدألاوومألسفطوفوود ألنفووإلألساألتحطيووطأل
سف ظل ألس لتولءمألالألاوفدأليتحطاأل ل ألض مألتو األسفحقلةألسفلقلسقدألوس  تةلعقودألوسفال لةقودأل

تتأ ألتأااووواألسف ظووول ألس لتوووولءمألءتأااووواألئوووالألسفظووواوف ألواووومأل تووولاأل ووو ألاووومألسفطوفووودألاةووولأليلووو
وئ اسأل لمأل لل األا.لسألسف  ستألسفةةالألءت  ا ألسفة ل طألءارألسف ظولاارألسفيواالألكأل(136)اوفد

وسف ل ةووود أللاووو أللةووو ألسفةووولاةألسفاللفالووودألا ووو أل لووو ألساأل ي ووو األسلتوووولتألا.لوووسألسف ووو ستألء س ووو أل
ل ألسف  س  ألسفةأل دألسفةول ودألوا.و  ألفأللوالستألا ةطستألء ظأل120ا ةطستألرلف ظل ألسفياال ألوأل420)

كألمو أللةو ألسفةولاةألسفاسرةودأل لو ألساأل ت لو أل ة  ااودأل(137)وسفةلت لارألسفتاااألامأل  ألا  ةل(
(ألاوس واأل4اةاألسفةااقودأل فو أل وطاألاورألسفوطوس األتوةو ألفالتوولتألرلف ظول ألسفيواالألو وطاأل)

 ضوولمألسفووالألتوةوو ألفالتووولتألء ظوول ألسف وو س  كككألوا تووومأل وورأل وو ألاس وواةألا  وولأل ووطاألسا
يت لسووومألو وووطاألسفلووو لاألوسف ووولابارألء ووول ألرةووولألياس ووومألسفتةالاووو ألسفةووولالألفللووو لاألوسفةحلاظووولا أل
وسفةت لائألفل لابار كألو ل ألساأليشوتاطألرة  ومألسفةولاةألسفللاسودألاورألنساألسف ولل األ سوتةاساأل
سفةض ادألرة.لسألسف  ستألساأليظ ألسفةض ألاحتيظلتألرلفةويدألسفتومألتو ألسلتولرو أل لو ألسسلسو ل أل

سفةيد ألسوأللااألسلتةلملألسفحالامألسفة توومأل لو ألسسلسو ألسوألس وأاألالوت ات ألسوألألا األا طألئال
 لاألسفةلت  أللالاقلت ألتل  أل   ألسفةض ادألر اساألارألا.لسألسف  ستألر للبقودألملالاومألس ضولمأل
سفة.لووسكألواوومأل ةقوو ألسالوو سلأل ألتلوو  أل ضوو ادألسفةوواسةأل  أل نسأللاووااألسلتةلمئوولألسفحالاوومألسوأل

ألسفةلت  ألسفالألسلتوب أل ل ألسسلس كأل

                                                 

سفة  الاألساسلسقدألتوبق لتأل ل ألسفطست األسفةةل ا ألاساألسفي األأل سف لل األسفطست الألأل (ألاكألللل ألااسم136)
 لتووولءمألسف.وولا ألسف ظوول ألسأل اكأل ااوودألاحةووطأل بووطألسف وو لأل اووطأل 667صأل 2013أل ساسوو  طاادأل سف.وولاةم

 كألألأل520صألأل 2017أل  لاةدألسسا طأل ءارألس لتولتألسفياالألوس لتولتألرلف ل ةد ألاسلفدألا ت اسلأل

ر  وطساأل ولل األا.لوسألسف و ست ألأل2014(ألفل دأل46(أل اساألا قسأل ة  اادألاةاألسفةااقدألرلف لل األا  أل)137)
 كأل2014ي لق ألس دألأل5)تلر (ألامألأل23سفةطاألأل–سف.ااطةألسفاسةقدأل
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و وووطألت لوفووو ألسفةح ةووودألسفطسوووت اادألسفةلقووولألئوووالألسفةووو ساألونفوووإلألااستأل لووو ألسفووو  ألرةولفيووودأل
اأووولاسألسفةلووولوسةألوسفةوووطلألوت ووولا ألسفيووواص ألوال تأووولاألساألسفةووولاةألسفاسرةووودألاووورأل ووولل األا.لوووسأل
سف وو ستأل ووطألسفتالاوو ألاوومألت ظقة وولألسفضوو سر ألسفطسووت اادألفت لووق ألسفووطوس األوت  اوو ألسفة ل ووطألءا  وول أل

وسفةلوولوسةألوت وولا ألسفيوواص أل ةوولألفوو ألتووولففألسلأللوو ألراوواألاوورألوفوو ألتووولففألاأوولاسألسفةووطلأل
سفطسوووت اكألوساألسفطسوووت األ لووو ألسفوووال ألاووورألسلووو أللووواصألاووومألسفةووولاةألسفاسرةووودألا ووو أل لووو أل يلفووودأل
اأووولاسألسفةلووولوسةألوسفةوووطلألوت ووولا ألسفيووواصألرل تألائووولألسسلسووولتألفب ووولمألسفة.تةووو ألوتح اووو ألولطتووو أل

  ألساألاي و  ألسفةوطلألسو سمألرةب وللألسف ت قد أل  ألسل ألااألامألسف   ألنست ألارألتحطيطألفةة لئول أل
ساألي وو األل .وولتألات س وواتألا ألووولتألأل– ةوولأل ووا أل ضوولمألئوالألسفةح ةوودألأل–سوألسرةولالأل أليأووطوأل

 ل ألسا للألارألسفحقلةألتتةطاألسف سل لألو للتألرلف لو ألتلوإلألساعأولمألسفتومأليياضو لألسفةشوالأل لو أل
لا ألسفيوواصألسفةوو ست ار ألاوواألت وو األوت ت وولأل لوو ألرةضوو  أل ووطوسللتكككألوساألاضووة األابووطسألت وو

سفووالأليلتووال ألسفةشووالألءتح ق وو ألءووارأل ةقوو ألسفةوو ست ارألاواألتةااووال ألتأ وولتألف ةوو صألسفطسووت ا:أل
روولفياصألأل– لوو ألاوولأل ووا ألروو أل ضوولمألئووالألسفةح ةوودألأل– لةوولأليتةوو ألأل (27أل 9أل 4سفةوو ساأل)

سفتوومألتتة ووطألسفطوفوودألءت ووطية ل ألوساأل  ةلفوو ألي وو أل  ووطألسفتووالسل أل لا وول ألوساألسفحةليوودألسفطسووت اادأل
ت وولألت ااوواألسوف اوودألتتحووطاألوا وولتألاسووسألا ضوو عقدألي تضووا لألسفةوولفاألسفةوول كألفتلووإلألسفيوواصألللي

 لوو ألاوولأل ووا ألروو أل ضوولمألئووالألأل–(ألاوو اسلأل53أل 4وساألابووطسألسفةلوولوسةألسفووالأل يلتوو ألسفةلاتوولاأل)
سلوووووووو أل ألي.وووووووو  ألالألاوووووووورألسفلوووووووولوتارألسفتشوووووووواا قدألسوألسفت ياايوووووووودألساألتألاوووووووواألأل–سفةح ةوووووووودأل

رةولأليوو ألرلفحةليودألسفةت لائودألسفتومأل يل ولألساتةل لت لألسفتشاا قدألسفتمألسللت لألسفطسوت األء ولأل
سفطست األفلح   أل ةقةلت ألس سمألتلإلألسفتومأللو أل لا ولألسوألسفتومأللوطائلألسف ولل ا ألواةاس ولةألساأل
سفحةليووودألسفةت لائووودألساووول ألسف ووولل األسفتووومألس توووطألء ووولألسفطسوووت ا أل ألتت ووولولألسف ووولل األاووورألاي ووو  أل

لشوووو ت لألسوضووووللألف وووولألا.وووواا ألوضلةوووولألروووولف ظاأل فوووو ألساألسف وووولل األتةباوووواأل وووورألسقلسوووودألاحووووطاةألس
اش ات ل ألوسل ألتلقلألرلف ة صألسفتومألتضوة  لألتح او ألسلواس ألءواوست لألاورألاوالألسف سول  أل
سفتمأللطائل ألو لةلأل ولاألسف ولل األاأولياستألءوارألسوضوللألسوألااسكوالألسوألساوولصأل ألتتحوطألوس ةولتأل
ألةقةلألءا  ل ألو لاألت طيالألامألنفإلأل ل ةولتأل لو ألسسوسألا ضو عقد ألالوتل ةلتألسئوطسالتأل أللوالسلألاوم
اشوواو ات لكككألولاوو أل األسفةووط مألي ةوو أل لوو ألعأوولاةأل سفتوومأليوتلائوولألفلتااووا ألسفوو سااةألءوو  أل

(ألاورأل102(ألارأل ولل األا.لوسألسف و ستألاولفيت ولأللو ألسفةولاةأل)10سفي اةألساوف ألارألسفةلاةأل)
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سفطسوووت األرة  فووودألساأل توووا ألئووواسألسفووو  أللووو ألتلفووومألسفتااووواألاووومألساتقووولاألسفةحلاظووودألسفتووومأل
 ألسفتوومأللووطائلأللوو ألئووالألسفةوولاةألوسفتوومألتلووتلال ألساألي وو األيوتلائوولألفلتااووا ألاووولففألفلضوو سر

سفةاااألارألسء ولمألسفةحلاظودألسوألسفة فو ايرألسوألسفةولالارألء ولألسوألسفة قةوارألاا ولكككألولاو ألساأل
(ألا ووو ألسفووو سااةألرلفأوووولتألسفاللفووو ألسفوووولصألروووولفح   أل17سفطسوووت األلووو أل ووواسلدألاوووومألسفةووولاةأل)

اورألسفح و  ألوسف س أولاألسفةلاودألوسف س ألاألسفةلادأل ل ألل مألسفتااقاألوس لتوولتألرل تألائةولأل
فلة ست اركككألوئةولألل ولاألات ولاااأل ألت و  ألسفحقولةألسف قلءقودألءوطواألسي ةولكككألواورألس و ألنفوإلأل

(ألارألسفطست األر األسفح   ألوسفحاالاألسفلةق دألرشو ألسفةو سترأل ألت بو أل92 ض ألسفةلاةأل)
ةووسألس وول لألتةوووااتألو ألسلت ل وولت ألوفوو ألت.ووالألفلةشووالأل  ووطألت ظووق ألاةلاسووت لألساألي اووطئلألرةوولألي

و  ئائلألوئ ألس فتالس ألسفالألي اطألسفةشالأل  طألت لوف ألت لق ألسفطوس األس لتولءقودألتأ ولتألفلةةوليااأل
(ألاوورألسفطسووت األوسفتوومألسو بوو ألتح اوو ألسفتةالاوو ألسفةوولالألفللوو لاأل102سفتوومألتضووة ت لألسفةوولاةأل)

ألوسفةحلاظلاألوسفتةالا ألسفةت لائألفل لاباركأل
سفتااوواألءوو  ألسفي وواةألساوفوو ألاوورألو لوو ألنفووإلأل نسألاوولأللوواصألسفةشووالألاوومألت ظقةوو ألفحوو أل

(ألارأل لل األا.لسألسف  ستأل ل أل تا ألل ألسفتاااألامألساتقلاألسفةحلاظدألسفتومأل10سفةلاةأل)
يتاااألاا ل ألئلاالتألءوافإلأل يلفودألئواسألسفحو ألوضوةلاأللااودألاةلاسوت ألرةولأليح و ألفو ألاضوة ل أل

فلقلسوقدألوستالألسفطست ااد ألرل تألالألسلطألسئ ألاظلئاألوتوبق لاألاةلاسدألسفة ست ارألل و    ألس
وسلطألسف سل  ألسفطية استقدألفلتةبااأل رألساس   ألوضس لا  ألاومألسفحقولةألسفةلاود ألاو األئواسألسفو  أل

(ألارألسفطست ا أل ةلأل أليوولففألسلأللو ألراواأل102أل 87 ألي  األاةلاالتألف  ألسفةلاتارأل)
ألكألأل(138)ةق  ألوارألم أليتةارألسف ضلمألءااضألسفط   ألرلف لأدألف 

لووو ألسف ووو اتمألاووومألتب ووومأللظووول ألس لتوووولتألو وووطألسووولاألسفطسوووت األسفأحاا ووومأل لووو أللووواساألاالا
(ألا وو أل لوو ألسف حوو ألسفووالأل56سفةألاوواألوا وولتألفألل وول ألسفتوومألءا  وولألسف وولل األونفووإلألاوومألسفةوولاةأل)

رشو األاألاواةألأل2002(ألفلو دأل14(ألارألسفةاس  ألر ولل األا و أل)17ن الللكألو طأللة ألسفةلاةأل)
ل األ فو أل ووطاألسفح و  ألسفلقلسوقدأل لو ألساأل ت لوو ألاةل ودألسفأحواارألاوومألتوباو ألسل ول ألئوواسألسف ول

                                                 

ا.ة  ووودألسال ووول ألسفتووومألأل 2015اووولافألأل1 للووودألأل  ضووول قدأل اسوووت ااد أل37فلووو دألأل16 ووو أل(ألسف ضوووقدألاأل138)
لتوو ألأل2013س ووطات لألسفةح ةوودألسفطسووت اادألسفةلقوول ألسف.ووالمألسفووولاسأل شووا ألسفة.لووطألساولألاوورألسولألي فاوو أل

  كألألأل2016رااألي لا أل
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اوورألسفة وولت ألس لتولءقوودألتشووتة أل وو ألا  وولأل لوو أل ووطاألاوورألسفووطوس األس لتولءقوود ألوا تووومأل وورأل
ألك ألاس اةألسلتولءقدأل ض ألوسلطككك كأل

 ثانياا: تحديد الدوائس والخداول االنتخابية:
فتحطيووطألسفووطوس األس لتولءقووودألسئةقوودألرلفأوودألونفوووإلألفةووط ألت ماائوولأل لووو ألسفةةلقوودألس لتولءقووودأل

 ألتةالاووو ألسف ل ووومألفألاووود أل نسألاووولأل للووو ألسفوووطس اةألس لتولءقووودأل الاووواةألسفةوووطاألوا  ووو ألاووولصأل لووو
و أااةألسفح.  ألساااألسفالأليو الأل فو ألساأليلوة ألسف ل ومأل فو أل اوأللألاولفومألسء ولمألاس اتو أل

(ألاووورأل108كألفلةووولاةأل)(139) لووو ألللووولتألسووول األسااووود ألاةووولأليةوووطألاولفيووودألال ووول ألسفطسوووت ا
سألسااوودأليةالوو ألسااوودألر سووائلألواا وو ألسفطسووت األسف وو اتمألوسفتوومألرة تضوولئلألساأل  ضوو ألا.لوو

سفةةوووولحدألسفةلاوووودألو ألسوووولولاألالألئائوووودأل لقوووولألاوووومأل ةلوووو ألروووولفة.لسألسوألف.للوووو  كألوسفووووطس اةأل
س لتولءقووودألتةوووطألرةاللرووودألولوووطةألسلتولءقووودأل ل ةووودألءووواست ل ألي ووو  ألسفة ست ووو األسفة اوووطواألرلف.وووطسولأل

ط مألسلتولروولاألكألواوورألموو أل ألتلووت(140)س لتولءقوودألرللتووولتألاةاللووا  ألاساوو ألسفة.وولفسألسف قلءقوود
ألك(141)ا قسألسفطوفدألت لق ألسفطوس األس لتولءقد

و طأل ل ألسفةشوالألسف و اتمألءت لوق ألسفوبااأل فو أل شواألاوس واألسلتولءقودألرة  ومألسف ولل األا و أل
سفووولصألرللتولروولاألس ضوولمألسفة.لووسألسفت سقلوومكألوسوولإلألليووسألس ت.ووللألأل1961(ألفلوو دأل25)

تولءقووودألفةضووو ادألا.لوووسألسفوووولصألءتحطيوووطألسفوووطوس األس لأل1966فلووو دألأل87اووومألسف ووولل األا ووو أل
سااوودكألا وووطأللةووو ألسفةووولاةألساوفووو ألا ووو أل لوو ألساألت لووو ألسف  اووو أل فووو أل شووواألاوس ووواألسلتولءقووودأل
وت تووومأل وو ألاس وواةألاةلوودألس ضوولم ألونفووإلألت سقلوولتأل لوو ألساألس ضوولمألا.لووسألسااوودألرة  وومأل

(ألاورألسفطسوت األاةلوارأل ضو ستكألواةولألاو اسلألساألسف لاومأليلوتوق ألساألي توومألسلأل80سفةلاةأل)

                                                 

لر ألاأووولاسألواةلاسووولاأل)سف  اووو ألاووووأل:سف ظووول ألسفلقلسووومألاووومألسف  اووو أل (ألاكأل بوووطألسفاضووولأل لووومألسااوووالأل139)
   كأل88صألأل 9( ألطكأل2007سف تر أل

(ألاكألسةلاألسفشا لول ألاكأل بطأل أللل وف أللظو ألس لتولرولاألاومألسفةولف ألواةوا ألاساألسف  ضودألسفةااقود أل140)
   كأل326صألأل  ألسفوأةدألسفالللقد1994سف لئاة أل

 ألسف.وووالمأل1962اساألسف  ضووودألسفةااقووود ألسف ووولئاة ألأل (ألاكألمووواواألءوووطول ألسف ظااووودألسفةلاووودألفلووو ظ ألسفلقلسوووقد141)
  كألأل218اول ألصس
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وااوسألاووومأل ل ةووودألوسلوووطةألرشووواطألس أليت.ووولو أل وووطائ ألاةلووودألوض ألروووو ألألاووورألسفةااوووحارألوفووو 
ألسلتولر أل)س لتولتألسفياال(كأل

 لوو ألسموواأللوو ألأل1980لاوواألساألسفةشووالألسف وو اتمألس وولاألت لووق ألسفووطوس األس لتولءقوودأل وول أل
ا.لوووسألسااووود أل فووو ألاةوووسألو شووواارألاس ووواةألسلتولءقووود أل لووو ألساألتوتووولاأل ووو ألاس ووواةأل ضووو ارأل

كألو وووطأل1980فلووو دألأل99وفووو ألاووورألسفةاسووو  ألر ووولل األا ووو ألفلة.لوووسألونفوووإلألرة  ووومألسفةووولاةألسا
ءواااألسفةوا اةألسايضووللقدألئواسألسفتةووطي ألفلوطوس األس لتولءقوودألءالاولاةألسفة وولت ألسفلو للقدألوتأاوواأل

أل طاألسفل لاألاةلألسالأل ف ألتيلواأل بااألامأل طاألسف لابارألامألسفطوس اكأل
فةضووو ادألألر  وولاةألتحطيووطألسفووطوس األس لتولءقوودأل2006(ألفلوو دأل42واة تضوو أل وولل األا وو أل)

ا.لووسألسااوود أل لوو ألسفةشووالألسف وو اتمألسف  اوو أل فوو ألاةووسألاوس وواألسلتولءقوودألفةضوو ادألا.لووسأل
كألولة ألسفةلاةألسفالللقودألاورألئواسألسف ولل األ(142)ساادألوتأ لتألفل.طسولألسفتمألساا  ألء اسألسف لل األ

 ل ألساأل ت تومأل  ألاس اةأل شاةألس ضلمألفلة.لس أل ل ألساألي و األف و ألللاومأللو ألساا مأل
فةااوحارألاومألسفوطس اةألسفة اوطألاا ول ألواةتبواألرولتاتألسفتةو ا ألاكالواألاورألرة ت ألاااةدألاورألس

ئوواسألسفةووطا كألو ووطألسسووت طفألئوواسألسف وولل األ لوو ألضوو مألسفةووا اةألسايضووللقدألفوو أل ت سووق ألسف ل ووطةأل
س لتولءقوودألاوومأل وو ألسفووطوس ا ألوت ووااسألابووطسألسفةطسفوودألاوومألسفتةالاوو ألوسفةلوولوسةألف.ةقوو ألسف وولابار أل

ة استقوودألسفح وود ألرةوولأليحووطألاوورألسفتوو مااساألسفلوولبقدألسفةاتأووودألوتاسووق ألسفةيوول ق ألسفطسووت اادألوسفطي
ر لوودأل ووطاألسف وولابارألاوومألسفووطوس اكأل ةوولأليتيوولا ألسف ضوو ألسفةوبوو ألللفقوولت ألسفووالأليحةوو ألسف ل وومأل
 ل ألس تألاألليل ألاةالاتألفطس ات ألا  أل ألفة.ة لألسات ألاةلألي وط ألاةو ألا  ولتألئلاولتألاورألسا ولاأل

ضووةلفألا  اوولاألسف لووطةألسف ت قوودألوسفتوو مااألسف ظوول ألسفبافةووللم ألواوولأليتاتوومأل لوو ألنفووإلألاوورأل 
أل ل ألتال ألسفة.تة ألسف  اتمألوتةلس  ألسفةة  ا كأل

لااألساألسئ ألالأليةلتأل ل ألئاسألسف لل األسل ألف أليتافألسفولو ألاومألت  او ألسف ولابارأل لو أل
(ألءا ةووولألءلووورأل وووطاألسفوووطس اةأل66.647سفوووطوس األس لتولءقووودألسفوةوووس:ألالفوووطس اةألساوفووو ألتضوووة  أل)

(ألللاأووووولتألوس وووووأح ألسفوووووطس اةألسفاللفالووووودأل58.641أووووولتألوسفوووووطس اةألسفاللفالووووودأل)(ألللا41.365سفالللقووووودأل)

                                                 

ا.ة  وودألسال وول ألوسف وواساساألسفةوولااة ألسفة.لووطألأل سفةح ةوودألسفطسووت اادأل:(ألسلظوواألاوومألاوو األئوواسألسف.ووطول142)
  كأل635صأل سفولاس ألاا  ألسلء ألن ال
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 وافإلألسااواألرلف لوأدألفلوطس اةألسفولالودأللاو ألأل (93.711(ألللاأولتألوسفوطس اةألسفاسرةودأل)58.641)
ألك(143)(ألللاألتأل102.294 سااألس طساألللابا لألفتةأاأل)

لل األر  وووطساأل وووأل2014(ألفلووو دأل46وت وووط ألساألسفةووولاةألسفاسرةووودألاووورألسف ووواساألر ووولل األا ووو أل)
ا.لوووسألسف ووو ستألسفةةوووالألوسفوووالألتب ووومأللظووول ألس لتوووولتألسفةووووتل  أللةووو أل لووو ألساألت لووو أل

(ألاوس واأل4 ة  اادألاةاألسفةااقدأل ف أل طاألارألسفطوس األتوة ألفالتوولتألسفيواالألو وطاأل)
رشوو األأل2014فلوو دألأل202توةوو ألفالتووولتألء ظوول ألسف وو س  كألو ووطألساوواألسف وواساألر وولل األا وو أل

 ألرة قلاألاالاوجألي.ة ألءارأل طاألسفلو لاألو وطاأل(144)  ستت لق ألسفطوس األس لتولءقدألفة.لسألسف
أل237سف ووولابارألسفة اوووطيرألاووومأل ل وووطةألءقللووولاألسف ووولابارأل)سف.وووطسول(أل نسأل لووو ألسف.ة  ااووودأل فووو أل

اس اةألسلتولءقدألتوة ألفالتولتألرلف ظل ألسفياال أل ل ألساألتةالو أل و ألاس واةألا  ولألرةوطاألاورأل
 لو أللحو ألاولألت وط ألأل–لو ألسف.ة  ااودألسا ضلمألتأ لتألفل.طسولألسفةاا دألرلف اساألر لل ا أل ةلأل 

 فوووو ألسااوووو ألاوس وووواألسلتولءقووووودألتوةوووو ألفالتووووولتألء ظووووول ألسف وووو س  كألو ووووطألسواااألسفةوووووا اةألأل–
سايضللقدألفل لل األسفض سر ألسفتمألت أل ل ألسسلس لألت لق ألسفوطوس ا ألسفتومألت لو. ألاومأل ةلت ولأل

شووالألاوو ألتلووإلألسفتوومألوضووة لألسفطسووت األو وولل األا.لووسألسف وو ستألوسفتوومألي.وومألساأليلتووال ألء وولألسفة
  ووطألت لووق ألسفووطوس األس لتولءقوود:ألسفتةالاوو ألسفةوولالألفللوو لاألوسفةحلاظوولاألوسفةت وولائألفل وولابار أل

ألك(145)وئ ألالألسكطلأل ل ألسفتشاا ألرة.لسألسفطوفدأل  طأل ا ألاشاولألسف لل األ لق 
ءاووطألسلوو أل ووطألتةوورأل لوو ألئوواسألسف وواساألر وولل األرةووط ألاسووت اادألسفةوولاةألسفاللفالوودألا وو ألو وو ألاوورأل

ةألسايضووووللقدألفلطسووووت ا ألو ضووو ألسفةح ةوووودألسفطسووووت اادألسفةلقوووولألسف.وووطولألسفةاساوووو ألفوووو ألوسفةوووا األ
رةوووط ألاسوووت اادألسفةووولاةألسووولفيدألسفوووا ا ألأل1/3/2015سفةةووواادألاووومألل ة ووولألسفةووولااألءتووولاا أل

ت سقلوولتأل لوو ألساألئوواسألسفوو  ألفوو أليلتووال أل ل ووطتمألسفتةالاوو ألسفةوولالألفللوو لاألوسفتةالاوو ألسفةت وولائأل
يواالألفالتووولتألتةااوالألاوومألفل ولابار أللاو ألتضووةرألاومألسف.ووطولألسفةااو ألسفوولصألرلف ظوول ألسف

                                                 

)143(http//www.98vp.com/vb/t2250.htm1.1-2-2011.                                                           

اوومألاوو األت لووق ألاوس وواألسلتووولتألا.لووسألأل2014(ألفلوو دأل202ة  ااوودألرلف وولل األا وو أل)(أل وواساألا ووقسألسف.144)
  والألرةطئلكألألأل2 ألص2014ايلةباألأل21(ألا ااألءتلاا أل51سف  ست ألسف.ااطةألسفاسةقد ألسفةطاأل)

(ألسلظاألفةالاطألارألسفتيل ا  ألاكأل اادألاحةطأل بطألسف  لأل اط ألسف ظل ألس لتولءمألسف.ولا ألءوارألس لتوولتأل145)
 كأل74تألرلف ل ةد ألاا  ألسلء ألن ال ألصألسفياالألوس لتول
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تيوولواألسفوو  األسف لووبمألفلةوو ست ارألروولاتافألسفووطوس األس لتولءقوودألواواألسلألابووااألا ضوو  مأل
ف اسألسفتةااال ألاتحفقلتألءافإلألل ألس لتولت ألوات  ألتألسف طفألسفوالألتلقوللألسفطسوت األاورألت ااوال أل

لتألفوافإلألوا ت  لتأل  ألاورألابوطسلألت ولا ألسفيواصألوسفةلولوسةألاومألاةلاسودألئواسألسفحو ألواوواتألتأةو
رةبوووطسألسوووقلاةألسفشوووةمألرل تأووولالألاةوووطاألسفلووولولاكككألو وووطألتةاضووو ألسفةح ةووودألاووومألل ة ووولأل
ف قفقووودألتحطيوووطألسفةشوووالألفلووو  األسف لوووبمألفلة ةوووطألسلأل وووطاألسف ووولابارألسفوووالأليةوووالل  أللل ووومألوسلوووطأل
ونفووووإلألتأ وووولتألفلةةلافوووودألسفتلفقوووود:ألسفوووو  األسف لووووبمألفلة ةووووطأل أل ووووطاألسوووو لاألسف.ة  ااوووودأل أل ووووطاأل

واووت أل لووةدألسف وولتنأل لوو أل ووطاألأل2ءقللوولاألسف وولابارألا لوو التأل لوو ألألسف وولابارألسفة اووطيرألر ل ووطة
ألك(146)ألسفة ل طألسفياايدألرة.لسألسف  ستككك

أل2014فلووو دألأل202واةوووطأل وووطواألئووواسألسفح ووو أل ووول ألسفةشوووالألءتةوووطي ألسف ووواساألر ووولل األا ووو أل
اوس واألأل205وسفوالألرة تضوللألتو ألت لوق ألسف.ة  ااودأل فو ألأل2015فل دألأل88رلف اساألر لل األا  أل
فالتولتألرلف ظل ألسفياالألوضف ألساا ألاوس واألسلتولءقودألتوةو ألفالتوولتألسلتولءقدألتوة أل

فلوو دألأل202ء ظوول ألسف وو س  ألواوو ألسسووتبطسلألسف.ووطولأل)سو تألسفيوواال(ألسفةااوو ألروولف اساألر وولل األا وو أل
ألك(147)وسفة ضمألرةط ألاست اات ألر.طولألرااألااا ألرلف اساأل2014

 ثالثاا: الخداول االنتخابية وضماناتها: 
.وووطسولألس لتولءقووودألسوأل ل وووطةألءقللووولاألسف ووولابارألوا ووولتألف ووولل األت ظوووق أليةتبووواألسف اوووطألاووومألسف

ارألسفشاوطألسفش لقدألسفتومألي.ومألأل2014(ألفل دأل45األااةألسفح   ألسفلقلسقدألسفةةالألا  أل)
ت ساائووولألفةألاووواةألسفح ووو  ألسفلقلسوووقدألوا  ووولألسفحووو ألاووومألس لتوووولتألسوألسفتةووو ا ألوسفحووو ألاووومأل

 ووووو األسفة اوووووطةألسسوووووةل ئ ألرلف.وووووطسولألسفتااوووووقا ألرحاووووو أل أليةووووولافألئوووووالألسفح ووووو  أل  ألسفة ست
س لتولءقوود ألوا يوومألاوومألسفةااوواألساألي وو األا اووطستألر لووطألسف.ووطسولألس لتولءقوودألسيوولتأل وولاألا  وو أل

كألواووورألمووو أل ووولمألسفأووولتألسفالوووللمألاووورأل ووولل األس لتوووولتأل(148)سفوووطس اةألسفتووومأليالووومألسفتااووواألاا ووول
تحووو أل  ووو ساأل سف.وووطسول ألسووو سمألاووورأللاووو ألاضوووة ل لألسوألأل1962(ألفلووو دأل35سف ووو اتمألا ووو أل)

                                                 

(ألا ووااألءتوولاا ألسولألاوولافأل9سفةووطاأل)أل سف.ااووطةألسفاسووةقدأل  أل اسووت ااد أل37(ألفلوو دأل18(ألسفوةوورألا وو أل)146)
  كأل3 ألصأل2015

  ألك2صألأل 2015ي لق ألأل9)تلر (ألءتلاا ألأل28سفةطاألأل (ألسف.ااطةألسفاسةقد147)

  كأل17/2/2007كلألر.للدأل أل52فل دألأل4656(ألسفةح ةدألسااساادألسفةلقلألامألسفوةرألا  أل148)
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سف. دألسفةوتةدألر  طسائلألوسل ل ألسفوةرألامأل اساست ولكألت  وا ألنفوإلألساألسفةولاةألسفلولرةدألاورأل
سف وولل األسفةشوولاأل فقوو أللةوو أل لوو ألساأل يشووة أل ووطولألس لتووولتألسسوو أل وو أل وو اتمألا ت وو ألاوومأل
سفطس اةألس لتولءقدألت ساااألةق ألامألسولألاباسياألارأل  أل ل ألسفةيلاألسفةول ادألفتو فمألسفح و  أل

  ت ألوتلاا ألاااالألواح ألسو   كألو ألي.و  ألساألي اوطألسف لاومألاومألسكالواألس لتولءقدألو ف أ ألوا
ألارأل طولألوسلط كأل

واحوووااألسف.وووطولألس لتوووولءمألف. ووودألسوألف.ووولاألا فيووودألاووورألا وووقسألو ضووو اركألواوووت ألت لوووق أل
كألواحوااألسف.وطولألاورألللووتارأل(149)سفل.لاألوت فقي لألوتحطيوطألا ائولألر واساألاورألو اواألسفطسالقود

ا ةلألارألا قسألسفل. دألو ض ا لألوتحيومألسلوطسئةلألاومأل ل ألتاتامأللاوفألسف .لمألوا   أل ل
اويواألسفشوواتدألر و ألاس وواةألسلتولءقودألوسااووا ألرلااللوودألسفةلاودألفة.لووسألسااودكألوا.وو  ألفل. وودأل
ساألتولوووووومألاوووووورألسلألاووووووو أل مأوووووولاألسلألاوووووواطألاوووووورألسفشوووووواوطألسفا اوووووودألفت فقوووووو ألسفح وووووو  أل

لتووولءمألسف وو اتمألكألواة  وومألسفي وواةألساوفوو ألاوورألسفةوولاةألسفاللا وودألاوورألسف وولل األس (150)س لتولءقوود
 يووت ألتحااوواأل ووطسولألس لتووولتألسوألتةووطيل لألاووالألأل:2006(ألفلوو دأل1وسفةةطفوودألرلف وولل األا وو أل)
ألأل:واشة ألسفتةطي ألسفل  لألأل ا األاباسياألارأل  أل ل 

 ضوووولادألسسووووةلمألسفووووايرألس ووووأح سأللوووول الارألفلةوووويلاألسفتوووومأليشووووتات لألسف وووولل األفتوووو فمألأل-س
سفةشواارألوسسوت ا سألسول األسفةويلاألأل ضولادألسسوةلمألسفوايرألءلأو سألسورأل-سفح   ألس لتولءقودكألت

سفتمأليتولب لألسف لل األفت فمألسفح   ألس لتولءقد ألوا ااألساول ألسسوةل   ألء  وفألاألاوات  أللو أل
 ضوولادألسسووةلمألاوورألسئةلوو سألرأاوواألأل-س لتووولتأل فوو أللووارألءلوو ل  ألسوورألسفحلايوودألوسفةشووااركألج

لووووافألسسووووةلمألاوووورألا ووووطوسألأل-لووووافألسسووووةلمألسفةتوووو ااركألئوووووأل-لوووو ألاوووومألسف.ووووطسولألسفلوووولر دكألا
لوافألأل-سفةيلاألسفةول ادألا األرااألااس ةدألسوألاورأل للو ألسسوةل ئ ألساا و ألرأاواأللو كألو

ارألل ل سألاو ت   ألاورألسفوطس اةألوضضولادألاورألل لو سألاو ت   أل فا ولكألو ألي.و  أل  واسمألسلألتةوطي أل
ألامألسف.طسولألرةطأل طواألااس  ألا  ةألسف لابارألفالتولتكأل

سفتومألتتةالو ألاومألسفة ول ألواةللمألس وطساألسف.وطسولألس لتولءقودألضوةلللاألال ودألرشو ل لألوأل
ساولألاووومأل وووا أل وووطولألس لتولرووولاألف ووو ألاس ووواةألسلتولءقووود ألاطا ووودألةقووو ألسسوووةلمألسف ووولابارأل

                                                 

 (ألسفةلاةألسفللاسدألارألسف لل األس لتولءمألوسفللء ألساالاةأل فق كأل149)

 (ألسفي اةألسفالللقدألارألسفةلاةألسفللرةدألارألسف لل األس لتولءمكأل150)
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ءتاتامألسفحاوفألسف .ل قد ألامألا لاألرلا ألرةوولااألسفشواتدألوسااولكرألسفةلاودألسااوا ألسفتومأل
يحووطائلألو اوواألسفطسالقوود أل ةوولألي شوواألاوومألسف.ااووطةألسفاسووةقد ألونفووإلألاوومألسفيتوواةألاوورألسولألاوولافأل

كألواوورألموو ألف وو أل وو اتمألا ووق ألاوومألسفووطس اةألس لتولءقوودألساأليولوومأل(151)سفووولاسأل شوواألا وو  فوو أل
 ااسجألسسووة ألاوومأل ووطولألس لتووولتألسفووولصألء وول أل نسأل وولاأل ووطألسئةوو أل ااسجألسسووة ألرأاوواأللوو  أل
كةولألساألف و ألللاوومألاوطاجألاوومأل وطولألس لتووولتألساأليولومأل ااسجألسسوو ألاورألسئةوو ألرأاواأللوو أل

ألألكألألأل(152)سوأللافألسس ألارألسااجألرأااألل أل افإل
وت ط ألئوالألسفولأولاأل فو ألا واألسفل. ودألونفوإلألاومألسفيتواةألسفتومأللوطات لألسفةولاةألسفةلاواةألاورأل
 لل األس لتولت:أل امألسفيتاةألارألسولألالافأل ف ألسفةشاارألا   ألوت اطألرحلمألتولاا ألواوائولأل
اوووومألااتوووواألاوووولصألوتةووووومأل يةوووول تألفة ووووطاا ل ألوا.وووو  ألف وووو ألللاوووومألساأليولوووو أل لوووو ألئوووواسأل

ألكأل(153)سفطاتا
الللقوودألسفتوومألتةووللمأل  ووطساألسف.ووطسولألس لتولءقوودألةقةوولأللةوو أل لقوو ألوتتةالوو ألسفضووةللدألسف

سفةلاةألسفاللفالدأل شاألارأل لل األس لتوولتألسف و اتمأللاو ألس ول األف و ألنلألاو األوف و ألللاومأل
اطاجألامأل طولألسلتولتألسفطس اةألساأليوةرألامأل اساألسفل. د ألرولمألي وط أل فو ألاويواألسفشواتدأل

 كألوتحووللألاوو استأل فوو ألسفةح ةوودألسفةوووت ألاوومألا  ووطألس ةووللألسفاوو  ألسفةشوواواألاوورألاوو األ ءااوو
سف لقوووودألسفةوتةوووودكألوسفتوووومألييةوووو ألاا وووولألل ل قوووولتألرة  وووومألسفةوووولاةألسفاسرةوووودأل شوووواألاوووورأل وووولل األ
س لتولتألسف  اتمأل لضمألارأل ضولةألسفةح ةودألسف لقودألي طرو ألا قلو ل ألوا.و  أللوطتأل وطاألاورأل
سف ضلةألي  لأل لا  ألسفةة أل ل ألللمألسفطوس األس لتولءقدكألوا  األسفية ألاومألئوالألسفوةو األ

مألا  طأل أليت.لو ألرااألا األي لا كألوارألم أليتاتمأل لو ألئوالألسفوةو األساألتةوطلأل وطسولألا
س لتولرلاألوا ألسف اساساألسف  ل قدألسفتمألتةطاألرلفتوبا ألف الألسفةولاةكألوت شواألسفتةوطيااألاومأل
سف.ااوووطةألسفاسوووةقدألاووووالألاةلووودأل شووواألي اوووولتألاووورألتووولاا أل ووووااواةألسف ووواساساألسفةووولااةألء وووولأل

                                                 

  (ألسفةلاةألسفتلسةدألارأل لل األس لتولتألسف  اتمكألأل151)

  (ألسفةلاةألسفةلااةألارأل لل األس لتولتألسف  اتمكألأل152)

 الللقدألارألسفةلاةألسفةلااةألارأل لل األس لتولتألسف  اتمكأل(ألسفي اةألسف153)
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لألس لتوولتألسف  ل قودألل.ودأل لتةودألو و ألس لتوولت ألو ألي.و  ألكأل ةولألتةتبواأل وطسوأل(154)ل ل قد
ألكأل(155)الطألس اتاسكألةق  ألالألف ألي رألسسة ألا اطستألء ل

 ل أللح ألاولألت وط ألأل– ة  اادألاةاألسفةااقد ألوا ألااس لةوضنسألت لوف لألنساألسف ض ألامأل
ساألسفةشوووالألسفةةوووالألسسوووتبطلأل  ل وووطةألءقللووولاألسف ووولابار ألءتلوووةقدأل سف.وووطسولألس لتولءقووود ألأل–

ف  وطللألساألسفةشووالألسفةةووالأل ووطألاةوو ألسفيةوو ألسفاللفو ألاوورأل وولل األت ظووق ألاألاوواةألسفح وو  أل
 ألال ول أل2014(ألفلو دأل45سفلقلسقدألوسفةلااألرة  مأل اساألا قسألسف.ة  اادألر ولل األا و أل)

 ل ووطةألءقللوولاألسف وولابارألسوو سمألاوورأللاووو ألسف اووطألسوألسفةةووطاألسفا قلوومألف وول ألسوألسفتةووطي ألاووومأل
ألف ل ألاةلألي تضمألساالاةأل فق أل ل ألسف   ألسفتلفم:ألألا ل لكأل افإلألسفضةلللاألسفةةللأد

 )أ( القيد في قاعدة بيانات الناخبين والمصدر السئيسي لها:  
ي اطألامأل ل طةألءقلللاألسف لابارأل و ألاورألفو أللو ألاألاواةألسفح و  ألسفلقلسوقدألاورألسفوا  األ

 وطألألوسالل  ألوا ألنفإلأل ألي اطألارألسكتلمألسف. لقدألسفةةواادألروااو ألسفت.و سأل  أل نسأل للو 
كألواةتباألسفةةوطاألسفا قلومألف ل وطةأل(156)اض ألاةسألس  ساأل ل ألسا  ألارألسكتللر أل يلئل

ءقلللاألسف لابارألءقلللاألسفا  ألسف  امألسفاللءتدألر ل طةألءقللولاألاةولحدألسالو سلألسفةطلقودألءو  ساةأل
سفطسالقدألاسةلمألارألتت سااألةقو ألاواوطألسف لاوم ألوفو أليلحو ألرو ألسلألاولل ألاورألا سلو ألاألاواةأل

سوووقدأل لووو ألاوووطساألسفةووول  ألونفوووإلألاووومألسفة ووولاألوالف قفقووودألسفتووومألتبا  ووولألسفا حووودألسفح ووو  ألسفلقل
ألكأل(157)سفت ياايد

واوورألموو ألت وو  ألسف قلروودألسفةلاوودألروو ءا ألسفل. وودألسفةلقوولألءوو  ساةألسفطسالقوودألرلال وول ألسف ضوول قدأل
سفتووومأليتاتووومأل لا ووولألسفحااووولاألاووورألاألاووواةألسفح ووو  ألسفلقلسوووقدكأل ةووولألسلووو ألاووومألللفووودألاةووو أل

 وووللألسفةوول ألسوأل وووللألسا ةووللألسفةوول ألاسووألتألاولوودألرلفشووافألت وو  ألسفةوولالارألرلفطوفوودألسوألسف

                                                 

  (ألسفةلاةألسفولالدأل شاألارأل لل األس لتولتألسف  اتمكألأل154)

  (ألسفةلاةألسفللرةدأل شاألارأل لل األس لتولتألسف  اتمكألأل155)

 (ألسفةلاةألسفاللفالدأل شاألارأل لل األت ظق ألاألااةألسفح   ألسفلقلسقدكأل156)

 ق ألاألااةألسفح   ألسفلقلسقدكأل(ألسفةلاةألسفاسرةدأل شاألارأل لل األت ظ157)
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سف. وودألسفتوومأل وولاأليتأة وولألسفةلاوو ألء وواسألساءووا كألوا.وومألساأليووت ألساءووا ألاوومأل ةقوو ألسفحوول األ
ألكأل(158)االألاةسأل شاألي التألارألسفتلاا ألسفالأليةأاألةق ألسفح  ألسوألسف اساألل ل قلتأل

 ب( تعديل قاعدة بيانات الناخبين)
تل وول مألاوومأل ل ووطةألسفبقللوولاأللاوو ألتلتووال ألسفطوفوودألروو ااسجألسسوو أل وو ألاوو سترألوا.للوومألسف اووطألسف

اواألتلوومألا وو ألاتوو ألتوو ساااألةقوو ألاوواوطألسف لاووم ألا ل وولألتلتووال ألسيضوولتألءت  قوودألئووالألسف ل ووطةأل
ألكألألألألألألألألألألألألألأل(159)رة اةألاواادألوا لتألفل لل األ

(ألاوورأل وولل األت ظووق ألاألاوواةألسفح وو  ألسفلقلسووقدألاوومألئوواسألسفشوو األروو األ19و ضوو ألسفةوولاةأل)
ف  ألارألسئة أل اطألسسة ألامأل ل طةألءقلللاألسف لابارألرأااألل ألسوأللوط ألاوو ألاومألسفبقللولاأل 

سفول وودألر اوووطلألسوألتوو ساااألةقووو ألاوواوطألسف لاوووم ألسوأل سفوو أل  ووو ألسفة سلوو ألرةوووطألتحااوواأل ل وووطةأل
(أل16سفبقلللاألساأليولمأل اطألسسة ألسوألتةحقاألسفبقللولاألسفول ودألر اوطلكألو وطأللةو ألسفةولاةأل)

  ألأل: ألل.قووودأل ل وووطةألسفبقللووولاألو ووو ألس لتوووولتألونفوووإلألر  ف ووولاووورألسف ووولل األسفةشووولاأل فقووو أل لووو
ي.وو  أل  وواسمألسلألتةووطي ألاوومأل ل ووطةألءقللوولاألسف وولابارألرةووطألا وو ةألسف وولابارأل فوو ألس لتووولتألسوأل
س سووتيتلمكألواوو ألنفوووإلألي.وو   أللتووو أل بوو ألسفوةلووودأل شوواألي اووولتألسفلوولر دأل لووو أليوو  ألس  تووواسل أل

فح ووو أل ضووول مألوس ووومألسف يووولنألسوألأل  ووواسمألتةوووطي أل لووو أل ل وووطةألسفبقللووولا أل األ ووولاألنفوووإلألت ياووواستأل
ألفحافألسسةلمألسفةت اارألارألئالألسف ل طة كأل

 لمصاحبة للقيد في قاعدة البيانات)ج( الضمانات ا
تةووطألااس ةوودأل ل ووطةألءقللوولاألسف وولابارألا ةوودأل ضوول قدأل وواا أل ألي.وو  ألساألتت  ئوولألو ساةأل

 اوطواألاومألسفطسالقدألوئمأل المألارألسفلولودألسفت ياايود ألونفوإلألاورألوس و ألساألسااوولصألسفوايرألي
(ألاووورأل20كألواوورألموو أللةوو ألسفةوولاةأل)(160)ئووالألسف ل ووطةأليتةتةوو األرةألاوواةألل وو    ألسفلقلسوووقد

 وولل األت ظووق ألاألاوواةألسفح وو  ألسفلقلسووقدأل لوو ألساأل ت شوو ألف. وودألفل ظوواألاوومألسفولأوولاألسفةشوولاأل
 فا وولألاوومألسفةوولاةألسفلوولر دأل)ااس ةوودألسف اووطألاوومأل ل ووطةألءقللوولاألسف وولابار(أليةووطاألءتشوو ال لأل وواساأل

                                                 

 (ألسفةلاةألسفولالدأل شاألارأل لل األت ظق ألاألااةألسفح   ألسفلقلسقدكأل158)

 كأل2014(ألارألاست األ ة  اادألاةاألسفةااقدألفةل أل87(ألسفةلاةأل)159)

اا والألاا قو أل ولاألأل سفا لرودألسف ضول قدأل لو ألاسوت اادألسف و سلارألاومألاااح ولألسفا قلوقدأل (ألاكأل   ألسفةا160)
 كألأل609صألأل فت ةقدالألء لألفل لل األوس
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لقوولألءا لسوودألا ووقسألسفةح ةوودألس ءتطس قوودألفلةحلاظوودألا قلوولتألو ضوو ارأل لضوواارألاوورألسفل. وودألسفة
رلفةحوولك ألس ءتطس قوودأليوتلائةوولألا.لووسألسف ضوولمألسا لوو  ألواتوو ف ألسااللوودألسفي قوودألفل. وودألاةالوو أل
فوو  ساةألسفطسالقوودأليوتوولالألو اائوول ألوتيةوو ألسفل. وودألر وواساألا  وولألاوومألسفولوومألسفة ووط أل فا وولألاووالأل

رأل اسائلأل ف ألنولألسفش األاالألمامدألسيل ألاورألتولاا أل وطوالكألسسب لألارألتلاا ألت طية  ألوتبل
ألوتبارألسفا حدألسفت ياايدأل قفقدألت طي ألسفولمألو اطلألولظالألوسفية ألةق ألوض ال  ك

وت ب أل اساساألسفل. دألسفوةرألسال ألاح ةودألسف ضولمألسااسالألسفةوتةودألونفوإلألاورأل للومأل
تولتألئوالألسفةح ةودأل اوطألك ألارألااضألتلأ ألسوألت ااأللافألسسة ألواواألاس  كألو ل أل لو أل 

تلووإلألسفولأوولاألرحلوومألواوائوولألاوومألسوو. ألاوولص ألوضاووولاألا ووط ألسفولوومألوا ووقسألف. وودألسف اووطأل
(ألوسفلووولء ألسااووولاةأل فا ووولألونولألسفشووو األ20وا وووقسألسفل. ووودألسفة ةووو صأل لا ووولألاووومألسفةووولاةأل)

ر تلتألال. ألاةح التألرةل ألسف   لألءتلاا ألسف.للدألسفةحطاةألف ظاألسفوةور ألو لو ألساأليوت أل
كألوتلتوال ألاح ةودألسف ضولمألسااسالألرلفيةو أل(161)فوإلألروةلودألسيول أل لو ألسا و سااولاأل بو ألن

اوومألسفوةوورأل لوو ألو وو ألسفلووا دكألوا.وو  ألف وولألساألت ضوومأل لوو ألاوورأليووااضألتة وو ألرأاساوودأل أل
ألكأل(162)ت  أل رألال دأل  ق ألو ألت.لو ألسففأل  ق 

واضوويلمأللوو لألاوورألا لروودألسف وولابارأل لوو أل ل ووطةألسفبقللوولاألو وواجألسلألسوو  ألسوألاووو ألاوومأل
األ ل وطةألءقللولاألسف ولابارألسو ومأل ولل األت ظوق ألاألاواةألسفح و  ألسفلقلسوقدأل وا ألااللدأل  طس

ألك(163) ل طةألءقلللاألسف لابار
كوافإلأل ألية ورألاةلاسودأللو ألس  توواسلألسوألسفتةو ا ألاومألسف ظول ألسفياللوم أل  ألسف وولاب األ
سفة اوطواألاوومألسف و س  ألس لتولءقوودألوت سقلولتأل لوو ألساألسف اوطألاوومألئوالألسف وو س  أليةوطألالالاوولتألرة  وومأل

ةوولاةألسفتلسووةدألاوورألسف وولل األس لتووولءمألسفياللوومكأل ةوولأل ألية وورألفل لاوومألساألي اووطألسسووة ألاوومألسف
سكالاألارأل ل ةدألسلتولءقدأل  ةل تألفلةلاةألسفةلاواةألاورأل ولل األس لتوولتكألوت  وطأل ل ةودألسلتولءقودأل

                                                 

 (ألارأل لل األت ظق ألاألااةألسفح   ألسفلقلسقدكألأل21(ألسفةلاةأل)161)

 (ألارأل لل األت ظق ألاألااةألسفح   ألسفلقلسقدكألأل22(ألسفةلاةأل)162)

اوو  الألاوومألسفةأوولاسألسفطسووت اادألسفةلاوودألولظوول ألسفح وو ألاوومألاةووا ألاا ووالألسوولء ألأل (ألاكألااةوو أل اووطألسوواط163)
 كأل241صأل ن ال
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وسيضوولتألف وو ألا توومألتةوو ا ألاوومألللفوودألت لووق ألسفة لتةوودأل فووو ألألCommuneف وو ألا لتةوودأل
ألكأل(164)سكالاألارألا تمألتة ا 

وتةووطألسف ل ةوودألس لتولءقوودألاوومأل وو ألا لتةوودألسوألا توومألتةوو ا ألنساأل وويدألاس ةوود ألوسل وولأل
تش  ألاحاتألفلةاس ةدألسفل  ادألت.اا لألف. دأل اساادكألو لقو ألاو األئوالألسفةاس ةودألتةتبواألرةاللرودأل
 ةلقدألسف اطألساكالاألسئةقود ألواو ألسااواألرةوارألس  تأولاأل ا للقودألسفتةوطيااألسفتومألتوواسألاولاجأل

فتوومألتوضو ألاوومألا.ة   ولألفا لروودألسفة تومألسف وو امألفطلةولمألوسفطاسسوولاأل ةلقودألسفةاس ةودألوس
ألكأل(165)س  تةلايد

تة لولتألي ة وطألأل– ل أللواساألاولألسو اسلألأل–وتتضةرألسفة ل  دألس لتولءقدألرةي  ا لألسفط ا أل
س اتةلصألرش ل لألفلةح ةدألسف لقدألواح ةدألسف  ضكأللا أل ل ألية رألسفوةورألاومألسف واساساأل

اووومألاووو األسف اوووطألاووومألسف.وووطسولألس لتولءقووود ألسووو سمألاووورأل للووومألألسفتووومألتتووووائلألسفل. ووودألسااسااووود
سف ووولابارألاووورألس ووو ألتةوووحقاألسااوووولمألسفةلايووود ألسوألاووورأل للووومألاووورألسئةووو أل اوووطئ  ألسوألاووورأل
 للمألسفأااألسفة اطير ألرأا ألسف اطألسوألاومألارألت أل اطلألرأاواأللو كألواتةلمو ألسفةحولاظ األ

ي ألتةو ل  ألاوالألسفوةوسألول سء  ألا ألسفأااألسفة اطيرألامألئاسألسفشو ا ألونفوإلألاو ألااس ولةألت وط
سيل ألسفتمألتلمألسستا ألسف ل ةدكأل ةولألي أأومألت وطي ألسفوةو األ ولاةألرة.وااأل  وااألف لو ألسفةح ةودأل

ألك(166)ونفإلألاالألسفةشاةألسيل ألسفتمألااف لأليت أل ا ألسف  س  ألس لتولءقد
وت وط ألسفوةوو األساوول ألاح ةودألسفوو  ضألضووطأل واساساألسفةح ةوودألسف لقوودألونفوإلألاووالألسفةشوواةأل

 وووااأل ووواساألسفةح ةووودكألونفوووإلألاواألس سوووتةللدألرةحووول كألا ووومألت ووو  ألرة.وووااألسيووول ألاووورألتووولاا أل أل
 ااضووودألاواألاةووولاا أل ضووول قدكألوف ووورأليلوووال ألت وووطية لألاووورأل للووومألسفحضووو األسفوووايرأل ووولل سأل
للضووواارألساووول ألسفةح ةووودألسف لقووودألواواألساألي ووو األف ووولألسمووواألوس وووفكألوضنسألاووولألتووو ألل وووضأل ووواساأل

ألكألألألألأل(167)سفةح ةدألسف لقد ألا األسف ضقدألتحللأل ف ألاح ةدأل لقدألساا أل

                                                 

)164(Pactet , P., Droit const. op. cit. P. 375.  
)165(Pactet , P., Droit const. op. cit. P. 376 et l'art. 30 du code éléctoral, édition 

2002        
)166(Pactet , P., Droit const. op. cit. P. 377.                                                                      

)167(Pactet , P., ibid                                                                                                            
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 املبحث الثالث
 مدى رقابة احملكمة الدستورية الكويتية للمنازعة االنتخابية 

 تمهيد وتقسيم: 
ف طألسسلو ألسوقلاةألسفة.ولفسألسف قلءقودألت لاوطستألءافةللقولت ألي و  أل لو ألساأليووت أل و ألا.لوسأل
لقوولءمألروولف ظاألاوومألسفة ل  وولاألسفول وودألرةووحدألس ضوول  كألايوومألسف ظوول ألسفطسووت الألسفياللوومأل

لتولروووولاألسف وووو ستألوس ضوووولمألا.لووووسألسفشووووا   ألتوووو ولأل بوووو أل ووووطواألاسووووت األكللوووو أل ووووحدألس
 أل فو أل و ألاورألسف.ة قودألسف ت قودألرلف لوأدألفل و ست أل1958سف.ة  اادألسفولالدألسفياللوقدأل ول أل

وضفوو ألا.لووسألسفشووا  ألرلف لووأدألا ضوول  كأللاوواألسلوو ألساوول ألسفتةلووفألوسفة سماوولاألسااووا ألءووارأل
اسووت األسف.ة  ااوودألسفولالوود ألت ظووق ألسالووالستألسفلقلسووقد أل وواااألسف.ة قوودألسفت سقلووقدألف ضوو أل

ا لردألالا قدأل رألسفبافةلاكألونفإلألر س لاألا ل  دألس لتولرولاألسفبافةللقودألفلة.لوسألسفطسوت الأل
وسفالأليةلافألامألئاسألسفش األورقيودأل ضول قدألر و ألوضو  ألوتةاوالأل ورألساتةولصألسفة.لوسأل

كألوا ة ووووطألئوووواسألس اتةوووولصألفلة.لووووسألسفطسووووت الأل(168)سفطسووووت الألء ظوووواألاسووووت اادألسف وووو سلار
(ألاووورألاسووت األسف.ة  ااووودألسفولالوودألسفياللووقدألوسفتووومألرة تضوولئلألييةووو أل59ة  وومألسفةوولاةأل)ر

سفة.لسألسفطست الألامألللفدألسفة ل  ودألاومأل وحدألسلتوولتألسف و ستألوس ضولمألا.لوسألسفشوا  كأل
ونفووإلألر.للوومألساتةل وو ألرلااوواسفأل لوو أل ووحدألسلتووولتألا ووقسألسف.ة  ااوودكألا وو ألييحوو أل

ولالووودألسفياللوووقدألس فتةلسووولاألواةلووورأللتووول نأل(ألاووورألاسوووت األسف.ة  ااووودألسف58توبق ووولتألفلةووولاةأل)
(ألاووورألاسوووت األ60س لتوووولتكأل وووافإلأليووو ولألفلة.لوووسألسفطسوووت الألسفياللووومألرة تضووو ألسفةووولاةأل)

سف.ة  ااوودألسفولالوودألسااوواسفأل لوو أل ووحدأل ةلقوولاألس سووتيتلمألسفة ةوو صأل لا وولألاسووت االتأل
ألكأل(169)وض ااألسف تل ن

(ألا و ألتو  أل95لألسفةولاةأل)ف  وطلأل1962وضنسألو ي لأل ل ألسفطست األسف  اتمألسفةولااأل ول أل
 ل ألساأل يية ألا.لسألساادألاومأل وحدألسلتوولتألس ضول   ألو أليةتبواألس لتوولتألرولتاتأل  أل
ر للبقوودألسا ضوولمألسفووايرأليتوو ففألاوو   ألسفة.لووسكألوا.وو  ألر وولل األساألية ووطألئوواسألس اتةوولصأل

                                                 

 Rosseau , D., Droit du contentieux constitutionnel , Montchrestien, 5e)168(أل

édition 1999, P. 341.                                                                                                                      

                           .Constitution de la Rep. Française à jour , au 23 juill. 2008, Dalloz)169(أل
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 فو أل  ودأل ضول قد كألوئ واسألساساألسفةشوالألسفطسووت الألتةوطي ألئواسألسفةلولاألاومألسف  و ألسفة لسوومأل
 وول ألف وولل األساألية ووطألء وواسألس اتةوولصأل فوو أل  وودأل ضوول قدكألو ووطألسسووت.لتألسفةشووالأللاوو ألس

سف و اتمألف واسألسفت  قو ألسفطسوت الألاة وطأل فو ألسفةح ةودألسفطسوت اادألرة  ومأل ولل األ لشول  لألا و أل
ا ةدألسفية ألامألسفوة األس لتولءقدألا ضلمألا.لسألساادألسوألرةوحدألأل1973(ألفل دأل14)

 اتةووولصألفلةح ةووودألسفطسوووت ااد أليلوووت طأل فووو أل ضووو ات  كألواة ووورألسف ووو لألساألتحطيوووطألئووواسألس
(ألاورألسفطسوت اكألوئو ألنساأل95سستوطس ألسفةشالألسفطست الألتةبااأل   دأل ضل قد ألاومألسفةولاةأل)

(ألاوووورألسفطسووووت األاوووومألاوووو األسف ظوووواألاوووومألا ل  وووولاأل173سفةةووووولاألسفووووالألوااألاوووومألسفةوووولاةأل)
اووورألألاسوووت اادألسف ووو سلارألوسفلووو س األنفوووإلألساألئووواسألسفةةوووولاألفووو أليوووااأل  ألاووومألئووولتارألسفةووولاتار

سفطسووت األرةوولألايوولالألساألسفةشووالألسفطسووت الألسف وو اتمألفوو ألي ةووطألساألتتوو ف ألا ةوودألسفيةوو ألاوومأل
ألك(170)سفوة األس لتولءقدألسيدألاح ةدألساا  أللا ألف أليلتوط ألتةبااأل اح ةد 

ر لشوولمألأل1973(ألفلوو دأل14والووتيلاألاوورأل ة اقوودأللوو ألسفةوولاةألساوفوو ألاوورأل وولل األا وو أل)
ح ةووودألسلة ووولاستألاووولااتأليةتوووطأل فووو أل ووو ألاووورألسفةح ةووودألسفطسوووت ااد ألسلة ووولاألساتةووولصألئوووالألسفة

ألسفةاللدألسفللر دأل ل ألسفةةلقدألس لتولءقدألوسفةةلقدألس لتولءقدألنست لألولتل . لكأل
ووس وو ألساألسفيةوو ألاوومأل ووحدأل ضوو ادألس ضوولمألا.لووسألسف وو ست أليةووطألاوومأل وو ئالأل ةوواتأل
 لل لقووولتألي ووو  أل ووورألتوووطا ألا.لوووسألسف ووو ستألاووومألئووواسألسفشووو ا أللاووو ألية ووومألسفت كوووطألاووورألسلتووواس أل

 أل لاألسفةشوالألسفطسوت الأل(171)اسمساألسفة ة صأل لا لألامألسف  سلارألوسف اساساألسفة ياةألف لسا 

                                                 

 أل2005(ألاكأل وولالألسفوأوأوول م ألسفةح ةوودألسفطسووت اادألسف  اتقوود ألا.لووسألسف شوواألسفةلةووم ألسف  اوو  ألطكأل170)
 لكألاورألاس أل ا للقودألسفةشوالألاومألساألية وطألا ةودألسفيةو ألاومألسفوةو األس لتولءقودأل فو ألسيودألكألوئ141ص

اح ةوودألساووا كألاكألاحةووطألسفيالوومكألست.لئوولاألسف ضوولمألسف وو اتمألاوومألسفوةوو األسفةتةل وودألرللتولروولاألا.لووسأل
 كألألألأل14 ألص1997 أل21س دألأل3سااد ألا.لدألسفح    ألل

ل ألف وولألسفوبقةوودألسف ضوول قدألفليةوو ألاوومأل ووحدأل(ألو ووطألسوضووح ألسفةح ةوودألسااسااوودألسفةلقوولألاوومأل ووطةألسل وو171)
   تأوولاساألسفةاماوودألسفتوومألساتلئوولألسفةشووالألأل:سفةضوو ادألفلة.لووسألسف قوولءمكألواوورألئووالألسال وول ألاوولأل وولمأللةوو 

سفطسووت ال ألا ووطأل  ووطألرلفيةوو ألاوومأل ووحدألسفةضوو ادألفلة.لووسألسف قوولءمألنستوو  أليةووطاأل وواسالألةقوو ألرةووطألتح اوو أل
األرةةلقوودألسفتةباوواأل وورألسااساةألسفشووةبقدألسفتوومألتووطواألاوومأل ضوول مألت.ااوو ألاح ةوودألسفوو  ض ألونفووإلأل اتأوولطألسااوو

 تلاألسفلقلسلاألوسفباسانألسفةت لالد ألوارألم ألااأليل  ألسف ظاأل ف ألال فدألسفية ألامأل حدألسفةض ادأل لو أل
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 ألواوورألرةووطلألسفطسووت األسفحوولفمألسفةوولااأل2012سفةةووالأل فوو ألساأليلوولإلألس تأوولاستألاوورألاسووت األ
 ألست.للألسفطسلتااألسفتمأل  طاألرة ةدألسفية ألامأل حدأل ض ادألا.لوسألسف و ستأل2014 ل أل

وئ واسألألك(172)لألنئمأل فق ألسفةشالألسفطست الألسفأحاا وم ف ألئائدأل ضل قد ألونفإلأل ل أللاساألا
ا ل ألي  األارألسفةياطألساأللت ولولألو يودألساتةولصألسفةح ةودألسفطسوت اادألسف  اتقودألرولف ظاألاومأل

أل–اةووولتألأل–سفة ل  وولاألس لتولءقوود ألاوومأل تووولاألا ظ اوودألا لالوودألر ووطاألساا ووولاألتةتووطألروولفتةافأل
ةوو  نألسفة وولااألاوورألسئةقوودألاوومأل لوو ألسف ضوولمألسفطسووت الألوسف ضوولمألسفةوولال ألونفووإلألفةوولألف وواسألسف

 يضول ألوضموواسمألساا وولاألسف لل لقوودألا ضوو ألسفطاسسوودكألواورألموو ألت  لوو ألااسسووت لألاوومألئوواسألسفةأحوو أل
أل ف ألسفةولفمألسفالامدألسفتلفقد:أل

س اتةووووووولصألسفشووووووولا ألفلةح ةووووووودألسفطسوووووووت اادألسف  اتقووووووودألرووووووولفوة األأل:سفةولووووووومألساول
ألس لتولءقدك

ياللوومألرلفيةوو ألاوومألسفة ل  وودألاووط ألساتةوولصألسفة.لووسألسفطسووت الألسفأل:سفةولوومألسفالووللم
ألس لتولءقدكأل

ألاط ألساتةلصألاح ةدألسف  ضألسفةةاادألامألسفة ل  دألس لتولءقدكألأل:سفةولمألسفاللف 
 املطلب األول

 بالطعون االنتخابيةاالختصاص الشامل للمحكمة الدستورية الكويتية 
 :تمهيد وتقسيم

سألسف قلءقووود أللووا ألرلااووولاةألاووومألسفة وول ألساولألساألسفوةووو األاووومأل ووحدأل ضووو ادألسفة.ووولف
تت.ووو أل فووو ألااللووودألس لتوووولتألرووولفةة  ألسفي ووومألسفوووط ا ألا ووواألااووو لألسف لاووومألسفة ووواألس لتوووولءمأل
سفةةوووووووطألاا مألسف ووووووولابارألر  ووووووو ست  أليووووووو  ألس لتوووووووولتألولتووووووو ألسلت ل  ووووووولألوض وووووووااأللتوووووووول نأل

كألاةلألي تضمألسفتةااوالألءا  ولألواوارألاةوولحلاألساوا ألاالو ألس سوت لفدألوضسو لطأل(173)س لتولت

                                                                                                                       

 أل25 ألسفة س  دألسااسااودألسفحطيالود ألج20/4/1991سل لأل ة ألسقلسمككك  ألسفةح ةدألسااساادألسفةلقل أل للدأل
ألكألألأل614 ألص179 ل طةأل

 كأل2014(ألارألسفطست األسفةةالألفةل أل107(ألارألسفطست األسفأحاا م ألوسفةلاةأل)62سفةلاةأل)أل(172)

(ألفةالاووطألاوورألسفتيل ووا ألسلظووا:ألاكألاوو س ألاحةووطألل.وو ألسفشووةاال ألسفوةوو األس لتولءقوودألسفةتةوولدألرللتولروولاأل173)
 والألرةطئلكألألأل208 ألصأل2015سفة.لفسألسف قلءقد ألاسلفدألا ت اسل أل لاةدألسف لئاة أل
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(ألفلوو دأل35(ألاوورأل وولل األس لتووولتألسف وو اتمألا وو أل)50ا وولألسفةوولاةأل)سفةضوو ادألوسفتوومأللةوو أل ل
 أللا أل ض ألر األ ألتل  ألسفةض ادأل رأل ض ألا.لسألسااودأل نسألا وطألسلوطألسفشواوطأل1962

سفةشتاتدألامألسفةض ألسوألتبارألسل ألال طئلأل ب ألس لتولت ألواةلرألس  طألسفةضو ادألر واساألاورأل
ألسفة.لس ك

فلوةو األس لتولءقودألتتلو ألرلفشوة ل أللاو ألوت ط ألساألا لردألسفةح ةدألسفطسوت اادألسف  اتقودأل
تبووطسألاوورألسفةاسلوو ألسفلووولر دأل لوو ألس لتولروولاألوتةتوووطأل فوو ألاوولأليل.وووا ألاوومألسفةةلقوودألس لتولءقووودأل

كألونفووإلألرة لسووأدألتةوورألي ووط أل فا وولألوا وولتألا وواسمساألاةا وودكألواوورألموو ألي وو األاوورأل(174)ولتل . وول
دألسف  اتقوودألاوومألسائةقوودألساأللت وولولألئوواسألسف ووول ألسفة ضوو  مأل اتةوولصألسفةح ةوودألسفطسووت اا

ا.ووووللألسفوةوووو األس لتولءقوووود ألوض وووواسمساألستةوووولف لألء ووووالألسفوةوووو األوسفح وووو ألسفةوووولااألء تق.وووودأل
ألسفوةركألونفإلأل باألسف  لطألسفتلفقد:أل

 أوالا: رقابة المحكمة الدستورية الكويتية للمسحلة السابقة على االنتخاب.  
سوت اادألسف ةو صألا لرودألسفةح ةودألسفطسوت اادألفطأل–ءطسيودألأل–سف س  ألسل ألي أأمألساأللت ولولأل

سف لل لقودألسفتوومألتتةلوو ألرلفةةلقوودألس لتولءقوودألوتالولاألرة لسووأدألسلة وولاألساتةل وو لألفا لروودألسفةةلقوودأل
س لتولءقووووودألءاات ووووولكأل وووووافإلألسفتةوووووافأل لووووو ألا  وووووفألسفةح ةووووودألسفطسوووووت اادألسف  اتقووووودألرشووووو األ
سا ووواسمساألسفةة وووطةألفلةةلقووودألس لتولءقووودكألساووولألا لرووودألسفةح ةووودألسفطسوووت اادألسف  اتقووودألفلةاللووودأل

اوفوو ألفلةةلقوودألس لتولءقوود ألسلألتلووإلألسفتوومألتلووب ألئووالألسفةةلقوودألرةة لئوولألسفي وومألسفووط ا ألا ل وولألس
تتةال ألامألا لردألسف.طسولألس لتولءقدألوسفةو ترألس لتوولءمألواو ألااس ولةألساألسف ضولمألسفطسوت الأل
اووومألاةلاسوووت أل اتةل ووو ألاووومألسفة.وووللألس لتوووولءمألءااتووو أليةوووطأل لضووومألا ضووو لكألواووورألمووو أل

أل ل ألسف   ألسفتلفم:ألألي أأمألت لولألئالألسفةلل  
)س(أل ا للقووودألسفوةووورألاووومألاسوووت اادألسف ةووو صألسفتشووواا قدألرة لسوووأدألسفوةووو األس لتولءقووودأل

(ألاووورأل16تةاضووو ألسفةح ةووودألسفطسوووت اادألسف  اتقووودألفلوةووورألسفةألاووواألرةوووط ألاسوووت اادألسفةووولاةأل)
 ألونفوإلألرة لسوأدأل1963(ألفلو دأل12سفا حدألسفطسالقدألفة.لوسألسااودألوسفةولااةألرلف ولل األا و أل)

                                                 

ةوودألسفطسووت اادألاوتةوودألء ظوواألسفوةوو األس لتولءقوودألا ضوولمألسفة.لووسألسفبلووطلألونفووإلأل(ألس ووأح ألسفةح 174)
أل710رشوو األءلطيوودألسف  اوو  ألسف.ااووطةألسفاسووةقد ألسف  اوو ألسفاوو   أللألأل2005فلوو دألأل5رة  وومألسف وولل األا وو أل

 كألألأل3/4/2005سفةلااألءتلاا ألأل51ف
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كألو وووطألستووول ألئووواسألسفوةووورألفلةح ةووودأل(175)2018(ألفلووو دأل6لتوووولءمألوسفة اوووطألءوووا  أل)سفوةووورألس 
ألسفطست اادأل يضل ألسفةألاسألسفتلفقد:أل

 و لو ألاولألأل– األسفوة ادألامألسفوةرألسفةاا لألرواا ألساا لمألسا ولمألسفةألاواألأل
ئومألاةو ادأل ا قودألا   ودألس واتأل فو ألسفو  ألسفتشوااةمألأل– ا ألر أل ضولمألئوالألسفةح ةودأل

فطست ااد ألا لت لألئ ألساتةل ألنفوإلألسفو  ألاومألنستو ألسسوت طسالتألفةاس بتو ألسفةوة األةق ألرةط ألس
أل–رحلوومألتبقةتوو ألسفول وودألأل–وسفتح وو ألاوورألاووط ألا سا توو ألفلطسووت ا ألوسفوةوورألء ووالألسفةاللروودأل

فوقسألتة وولتألءوارألاةوو   ألوف  و ألتةوورألضوطألسفوو  ألسفتشوااةمألسفةوةوو األ لقو كألواوورألمو ألاوواأل
لتألسوألسلضووةلاقلتألاوومألنفووإلألسفوةوور ألسوألساأليتةوو األ ألوس ةوولتألو أل لل لوولتأل وو س ألسفتووطا ألساتةوولا

تلووت.امألسفةح ةوودألفولوومأل ااووللألسلألاةوو ألةقوو ألفقةووطاألسفح وو ألاوومألا س  توو  ألرل تأوولاألساأل
سال ل ألسفةلااةأل ورألئوالألسفةح ةودألف ولألل.قودألاول ودألاومألا س  ودألسف لاود ألوالالاودألف.ةقو أل

رأل وةو  ألا ضوةاأل–ككككألسفتوطا ألاومألسفوةورألكسلولاألسفطوفد ألوالفتلفمألا األتلمأل  ألاور
 ي  األلااأل ل الألوئ ألالألت ضمألر ألسفةح ةدكألأل– ف ألا.لسألساادأل

 اومألاو األسفا حودألسفطسالقودألفة.لوسألسااودألأل1963(ألفلو دأل12 طاألسف ولل األا و أل)أل
(ألاوورألسفطسووت األسفووالأل ضوو ألروو األيضوو ألا.لووسألسااوودأل  حتوو أل117وت ياووايلتألفح وو ألسفةوولاةأل)

فا حودأل لل لولت ألوتوبق و  ألسفطسالقد ألونفإلأل ل أللح ألالألستأةت ألاولأل طيطةألساوا ألاورأل ةو ألس
لتوو ألي وو األفللوولودألسفت ياايوودألاوورألسفشوو األاوومألساوو األسفا حوودألاوولألف وولألاوورألسفشوو األاوومألساوو األ

رل تألائةووولألاووورألنولألأل–سف ووو سلارألسااوووا كألوالفتووولفمألاووو األ اوووةلاألسفح  اووودألوا.لوووسألسااووودأل
ءوو اواألسفوةوورألسفةلموو ألأل–سفشوو األواةا وولاألاةوولتألو لوو أللحوو ألاووتا  ألرلف وولل األسفةوةوو األ لقوو أل

توولاا ألا  ووطألس  تةوولل ألونفووإلألفل  وو فأل لوو ألاوولأل لوو ألساألتبووط ألاوورألاسلألةقوو  ألفووقسألاوورألوا
ا األ قل ألسفةح ةدألء اسألسا اسمألساأليأااألارألتبقةدألسفوةرألسوألساأليلوتيلاألاورألنفوإلأل ااوللأل
سلألتوافألةقو  ألسوأل تللوودألسفة.وللألفةوولأل وطأليالو األرة لسووبت ألاورألااوو لألوتلأولا أل نأل أليتةوو األ

 اة  أليت ل   األسوألستاسفأليتحطاواكأل–سلفألءقلل ألأل ل ألالأل–ساألي  األسفوةرألسفةلم أل

 اا ألسفووووووالألتاس وووووومألسفةح ةوووووودألسفتحووووووطلألروووووو األسفتشووووووأل–   وووووو أل وووووول ألأل– أليلوووووو  ألأل
ف أل  ةألسفطست األو ألي.  ألل ض  ألالفحل و ألأل–ا ةلألءلأ ألسئةات ألوسرةلالألورملالألأل–است اات 

                                                 

 كألأل2018ايلةباألأل19(ألل  ألسفةح ةدألسفطست اادألسفةلااألامأل175)
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ساألسفطست األف أليلأرأل ل ألسلأل لل األسفةيدألسفطسوت اادألسو  أل لو ألسف ولل األسفوولصألر ل ول أل
توو سا ألسااوولاةألوالفتوولفمألا لوو أل ألا.ووللألفل وو لألروو األسفا حوودألسفطسالقوودألفة.لووسألسااوودألسفةوولااةأل

 ل ألسفوضو لألفا لرودألئوالألف لأل  ةألسفطست األسوألسل لأل ةقدألأل1963(ألفل دأل12رلف لل األا  أل)
سفةح ةدألارأللا ألستلل  لألسوألاولفيت ولألفلطسوت ا ألو وطياألرلااولاةألاومألئواسألسفة ول أل فو ألسلو أل
 ووطألسووب ألف ووالألسفةح ةوودألسف ظوواألاوومألتةوورألس ووق ألسالا وولأللوو لألاووط ألاسووت اادأللوو ألاوومألتلووإلأل

 سفا حدألونفإلألء لمتأل ل ألتلمألارألا.لسألساادكأل

 ت ا ألفوواسألا ووطألاسوو ألف وو ألسوولودألاوورأل األاةوو ألسفلوولولاألاوورألسف  س ووطألساوفقوودألفلطسووأل
سفلوووووووولولاألسفووووووووالا ألسفت ياايوووووووودألوسفتشوووووووواا قدألوسف ضوووووووول قدأللووووووووطواألساتةل وووووووو لألوورل ي وووووووولأل
و وووالقلت لككألو ةقووو ألئوووالألسفلووولولاألالضوووةدألفلطسوووت اكألوسفطسوووت األ لةووولأل ةوووطألاووورألئووواسأل
سفةبطسألس أليةومألل و  ألسولودألفلولودألساوا  ألوفو أليوااألساألتلةوو ألسولود ألسولودألساوا ألاومأل

 لألواألااةألساتةل  لكألسف قل ألء س ب 

 األاووولأليةووووطالألا.لوووسألسااوووودألاووورأل وووواساساألواووولأليتوووووالألاووورأل  وووواسمساأليةوووطألاوووورألأل 
سا ةووللألسفبافةللقوودألسفتوومأل ألتتلوو ألرلفةوويدألسفتشوواا قدألوا حةوواأل   وولألا لروودألئووالألسفةح ةوودأل
اواأللووالسل أل ةوولألسلوو ألاةوولأل أللووالسلألةقوو ألسيضوولتألساألف ووالألسفةح ةوودأل وو ألسفحوو ألاوومألرلوو ألا لءت وولأل

لأللوووو ألتشووووااةمألاواألساأليح.ب وووولأل وووورألنفووووإلألسلأل  وووواسمألسوأل ةوووو ألاوووومألسفطسووووت اادأل لوووو ألس
اوورألسفطسووت ا ألاةالوو ألنفووإلألسا وواسمألسوألسفةةوو أل ألأل–س وواتألأل–اةلاسوودألساتةل وو لألسفةلووتةطأل

ي رووووو ألنمووووولال ألو أليحووووو لألءوووووارألسفةح ةووووودألواةلاسووووودألاوائووووولألاووووومأل وووووقللدألسل ووووول ألسفطسوووووت األ
 ولة   كأل

حودألسفطسالقودألفة.لوسألسااودأل(ألاورألسفا 16ولا ألساألاب  أللةمألسفول رأل ل ألسفةولاةأل)أل
 ألسل ووولأل وووطألسلوووو األ لووو ألاوووة لألل ة ووولألف.ةقووو أل1963(ألفلووو دأل12سفةووولااةألرلف ووولل األا ووو أل)

لل األا طساأل ضو ألسفة.لوسألالوطألسفشواوطألسفتومألي أأومألت ساائولألاومأل ضو ألا.لوسألسااودأل
(ألاووورألسفطسوووت األوضاضووول  لألا ووواسمساألاةا ووودألوسللبقووودأل82وسفة ةووو صأل لا ووولألاووومألسفةووولاةأل)

ات  ألرةلألاا لألللفدألاورألا وطألاواتلتألاورألاواوطألسفةضو ادأل و ماأللتةومألال دألاس لطأل ض أل
فح وو أل ضوول مألروولا ألرحاوو أل ةلوو ألئوواسألسااوواألائا وولتألرةشووائدألسفة.لووسألوت ووطيالألاوومأل سوو لطأل
 ض ات  ألاةلأليةطألنفإلألتطااتألارألسفللودألسفتشاا قدألامألس ةللألسفلولودألسف ضول قدألوضاوا تأل
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(ألاورألسفطسوت ا ألاضواتأل ورأل163(ألوأل)50رةبطسألاة ألسفللولاألرلفةولفيدألفو  ألسفةولاتارأل)
سلووو سمألنفووإلأل لوو ألتةااووالأللاوواأل وول الألوا  وومأل  وو ألاوورألسف للقوودألسفطسووت ااد أل نسأل ةلوو ألتلووإلأل
سفةوولاةأل ضوو ألسفة.لووسألرة وو  أل وورأل  ةووللألسموواألسال وول ألسف ضوول قدألسفألتوو أل لقوو ألوتةااوواللأل وورأل

اوومأل(ألاوورألسفطسووت اكأل ةوولألسضووي أل لقوو أللةووللدأل29لاووالألاوورألسفةوو ست ارألرلفةولفيوودألفلةوولاةأل)
لااألا ضة لألتةةة ألارألسفوضو لألفل ولل ا ألوئو ألاولأليةو ألسفةولاةألسفةوةو األ لا ولألرةاومأل
 ووط ألسفطسووت اادكألو ووطألسيووطاألسفةح ةوودألسفطسووت اادألسف  اتقوودألئوواسألسف ةوومألاوومأل ةلتوو  ألت سقلووولتأل

سلووو أل ألي.ووو  ألأل–اووورألسفةلوووت األ لقووو ألوللوووأةلأل وووا ألرووو أل ضووولمألئوووالألسفةح ةووودألأل– لووو ألسلووو أل
للألسسوو طئلألسفطسووت األ فوو ألسفلوولودألسف ضوول قدألسفتوومأل يوو ألفللوولودألسفتشوواا قدألسفتووطا ألاوومألس ةوو

سسووووت اف ل ألو ةوووو ألئوووواسألس سووووت الأل ل ووووةلتألاوووورألسفتووووطا ألاوووومألس ةلف وووولألسوألسفتوووو مااأل لوووو أل
ا.االت وووول ألسوألسفةلوووولفألرلال وووول ألسف ضوووول قدألسفةوووولااةأل   وووول ألوت وووو اضألرملائوووول ألسوأل ئووووطساأل

سمتأل لو ألو يودألوسسوت الألل.ات ل ألوض أل لاألنفإلألساتقلتلأل ل ألل   ألسفللودألسف ضول قد ألوس توط
(ألاورألسفطسوت اكأل50سف ضلمألوتةوااتألفطوالألوضاا تألفةبطسألاة ألسفللولاألرلفةولفيودألفلةولاةأل)

(ألا و أل لو ألساألسف ولفألسو سمألساول ألسف ولل ا ألاواألاوا ألءوارأل29كةلألل ألسفطست األامألسفةولاةأل)
 فو ألألسف ل مألرة.لسألساادألسوأللااألسف ل مكككألو ألي.  أل ضيلمأللةللدأل ل ألسف ل مألتيضوم

 ااس ووو ألاووورألسووولودألسف ووولل ا أل نألساألسا ووو ألاووومألسفحةوووللدألسفبافةللقووودألسل ووولأل ألتةوووطألساتقووول ستأل
فةضووو ألسفبافةووولا ألوضلةووولألئووومألا وووااةألفلةةووولحدألسفةلاووود ألوفقلووو ألفةةووولحدأل ضووو ألسفة.لوووسأل
سفشوةوووقد ألوسلووو أليتةوووارألساألتأ وووو ألسفحةوووللدألاووومألسفحوووطواألوسف اوووو األسفتووومألاووورألاووو ل لأل يلفوووودأل

 ألاوومألسف قوول ألء س أوولت  ألاساوو ألسفة.لووسألوئوو ألاوومألاوو ارألاوورألسسووت الألسفبافةوولاألولااوودألس ضوول 
كاووطألاةوو ا  ألسفلقلسوواار ألوساألت وو األسفلوولودألسفتشوواا قدألرة وو  أل وورألسلتةووللأل  تووطسمألاوورأل

أل للمألسفللودألسفت ياايد ألوفقسألسفحةللدألا ااةألفة س  دألسال ل ألسف ضل قدك
 ولألفةوقللت لألوئ اسألسلت  ألسفةح ةدألسفطست اادأل ف أل ط ألاست اادألسفةولاةألسفةوةو األ لا

سفتووومأل ووولماأل لاووودألواول ووودألرشوووة لألل ة ووولألف.ةقووو أللووول األا وووطأل ضووو ألسفة.لوووسألالوووطأل
(أل82سفشاوطألسفتمألي أأمألت ساائولألاومأل ضو ألا.لوسألسااودألوسفة ةو صأل لا ولألاومألسفةولاةأل)

ارألسفطست ا ألونفإلألرةلألاا ولألللفودألاورألا وطألاواتلتألاورألاواوطألسفةضو ادأل و ماأللتةومألفح و أل
 لوو ألسفة.لوووسألسلألت ووطياألاووومألئووواسألأل–س ووواتألأل– ةووط أل ضوول مألرووولا أل لوو ألسفوووال ألاوورألسلووو ألي
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سفشو اكأل ةوولألساألاوومألسسوتةاساأل ضوو ادألسف ل وومألوا ولتألفلةوولاةألسفةوةوو األرةوط ألاسووت اات ل أل لوو أل
سفال ألارأل طواألل  ألرة  اودأل  ليودألاومألل و ألوسسوتةاساألتةتةو ألرح   و ألسفلقلسوقدألاومأللوارأل

تةااوالستأللاواألأل–طألنستو ألاومأللوأل–سل أل طألسضح ألاحاوالتأل لل للتألا  ولألرة  ومألئواسألسفح و أليةوطأل
ا بو ل ألوا  ومأل  و ألاورألسف للقودألسفطسوت ااد أل نسأل ةلو ألتلوإلألسفةولاةأل ضو ألسفة.لوسألرة و  أل
 رأل  ةللألسماألسال ل ألسف ضول قدألسفألتو أل لقو  ألوتةااواللأل ورأللاوالألاورألسفةو ست ارألرلفةولفيودأل

تةةووة ألأل–اوومأللاوواألا ضووة لألأل–(ألاوورألسفطسووت ا ألوسل وولألسضووي أل لقوو أللةووللدأل29فلةوولاةأل)
 لألفل وولل اكألو ووطألساوولااألسفةح ةوودألسفطسووت اادألسف  اتقوودألاوومألئوواسألسفح وو أل فوو ألسموولاألاوورألسفوضوو

ل ة لألرةط ألسفطست ااد ألامألس تأولاألتلوإلألسفةولاةألسفةوةو األاا ولأل و األفو ألت ور ألوفوالو أل  ةوللأل
(ألاورألسفطسوت األوسفتومألت ضومألسلو ألاومألللفودألالو ألاحو أل84رملائلألوسئة ولأل ليولنألل و ألسفةولاةأل)

ليوودألاطتووو ألالألسووبمألاوورألساسووألت ألسلتووومألءطيلوو ألاووومألسلووطألس ضوولمألا.لووسألسااوودأل بوو ألل 
ألاالألسا  ألسفةضاوتأل   اسمأللتةمأل ألاقلاألةق كأل

فووافإلألتةاضوو ألسفةح ةوودألسفطسووت اادألسف  اتقوودألرة لسووأدألتةوو األسلتولروولاألا.لووسألسااوودأل
فطسووت اادألسا وواسمساألسفةة ووطةألوسفتوومألتةاللوو ألاوومألسفةوو ساألسفطسووت الألسفووالألاوولتألأل2012فةوول أل

رحو ألا.لوسألسااودألواولأليتاتومأل لقو ألاورألرمولاكألت  ووا ألأل2011لو دأل(ألف443سفةاسو  ألا و أل)
نفوووإلألساألسفول  ووودأل)ككك(أل وووطا ألتلأووولتألتة ووو ألةقووو ألءوووأوااألسلتولرووولاألا.لوووسألسااووودألسفتووومأل

اوومألسفووطس اةألس لتولءقوودأل)سفاللفالوود(ألوتلوومألراوواألسووب ألف وولألت طيةوو ألأل2/2/2012س ااوو ألءتوولاا أل
وااأل فوو ألأل6/2/2012ءتوولاا ألءوواساألسفشوو  ألوسفةضووة األ فوو ألسااللوودألسفةلاوودألفة.لووسألسااوودأل

وتو أل  وااألأل2012(ألفلو دأل30 ا أل اطلألرل.ل لألءا  أل)أل19/2/2012ئالألسفةح ةدألءتلاا أل
سفةوة األضطئ ألءافإلكألوسسل ألسفولفأدألتة  ول أل لو أللحو ألاولأل ولمألء وايرألسفولبوار أل لو أل
سوو طأللل وول ألساألئووالألس لتولروولا أل ووطألس ت ائوولألاولفيوولاألاسووت اادألاوومألسا وواسمساألسفةة ووطةأل

ة لألرلفأوااأل لو س  لأل لو ألاوا ألسف ةو صألسفطسوت اادكألو وطأل ولمألل و ألسفةح ةودألف لألتة
سفطست اادألسف  اتقودألر رووللأل ةلقودألس لتوولتألءاات ولألوس ول ألل ة ولألر.للومألءقولاألساسوألتأل
سفتمألء مأل لا لألسفوة ار ألءتي اطألوسفااأل ل ألاولألسملاتو أل اساةألسفيتو  ألوسفتشواا ألاومألئواسألسفشو األ

ألونفإلأل ل ألئاسألسف ح كأل
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:ألساألسف سضوواألاوورأللةوومألسفول  وودألاوومألئوواسألسفشوو ألاوورألتلب وولألساأللول وو أل ووطألس تةوواألوالا أ
 لوو ألسا وواسمساألسفتوومألستوووات لألسفلوولودألسفت ياايوودألاوومأللوو ألا.لووسألسااوود ألو وواسألاوومألا وو ةأل
سف وولابارأل لتوووولتألس ضووولمألا.لوووسألسااووود أل ووو  تألاوورألسفول  ووودألرووو األئوووالألسا ووواسمساألوسفتووومأل

 اوو األسا اس قوودألسفة ةوو صأل لا وولألاوومألسفطسووت ا ألا ووطاأل فوو ألئووالألس لتولروولاأل ووطألالفيوو ألسف
وامألئاسألسف ول ألولطلألي حةاأللةا لألامألئواسألسفشو ألو أليتةوطسلأل فو ألسفأحو ألاومألسفةاماولاأل
سوألسفتألأوو ألاوومألء س وو أل  ووطساألئووايرألسفةاسوو اار ألسوألسفتووطا ألاوومألسف  يوودألسفة يووااةألفللوولودأل

سووت األ لا وولكألو ووطأل وولماألسفت ياايوود ألوسفتوومأل ألتووو لألسف ضوولمألسفحلوو لألاحل وولألةقةوولأل ةووالألسفط
ئووالألسفحاالقوولاألاووورأل للوومألسفةح ةوودألسفطسوووت اادألسف  اتقوود ألااستأل لوو ألاووولألسملاتوو أل اساةألسفيتووو  أل
وسفتشوواا ألاوومألاال  وولأل وورألسفةاسوو  ألساااووالألرحوو ألا.لووسألسااوودألوسفةاسوو  ألساااووالألءووط  ةأل
سف وولابارأل لتووولتألس ضوولمألا.لووسألسااووودألءووال  ألساألسفةح ةوودألسفطسووت اادأل ألتوووت ألء ظوووالأل

ألاألساألئايرألسفةاس اارألةقةلألت ولو لأليتةو ألرو ا ألسفةلول  ألسفةتةل ودألرةا ودألسفلولودألرل ت
سفت ياايوودألرلفلوولودألسفتشوواا قد ألوئوومألاوورألسا ةووللألسفلقلسووقدألسفتوومألتتوو ءمألرح وو ألتبقةت وولألساأل
ت و األاحواتألفلت لضومألتح ق وولتألفلوقلاةألسفطوفودألوليظولتألف قلل وولألوا ليودألفةةولفح لألسفةلقوول ألاواأل

ألدألسفتة امأل لا لكألتو ا ألسف ضلمألسلو
:ألساألسفوةو األسفةتةل ودألرللتوولتألا.لوسألسااودألسوألرةوحدأل ضو ات  ألف ولألتبقةت ولألثانياا 

سفول وووودكألولظوووواألئووووالألسفوةوووو األساوووول ألسفةح ةوووودألسفطسووووت اادألتح ةوووو ألسفتشووووااةلاألسفة ظةوووودأل
 اتةل وو ل ألوسا وواسمساألسفةتةل وودألء ووالألسفوةوو األت ظة وولأللةوو صألال وود ألوضفوو ألسل وول أل

األساااألامألاألااةألساتةل  لألءاأل اواسطألسوألتيواا ألسوألت سوة ألسوألئالألسفتشااةلاألي  األااأل
تضاا ألواواألتأ لألسوألسلت لصكألوسفةح ةدألوئمألتية ألامألئالألسفوةو األء  وي لألاح ةودأل
ا ضووو لألالتالاووودألرووو لالسلألل ووو ألسف ووولل األ لووو ألوس ووو ألاووولألئووو ألاةووواو أل لا ووولألتألاووومألسل ووول أل

رضوو سر ألسفةةوو ألسف ضوول مألألسفطسووت األ لوو ألاوولألسوو سئلألاوورألسف  س ووطألسف لل لقوود ألا اووطةألاوومألنفووإل
وضووةلللت  ألرةاووطستأل وورألسفةةوو ألسفلقلسوومألرحلوولرلت ألوت طياستوو كألوئوومألاوورألرةووطأل ألتووو  ألاوومأل
ساتةوولصألفووقسألف وول ألسوألتتولوو أل وورألساتةوولصألسلووق ألء وول أل ةوولأل ألي.وو  ألف وولألرلفتوولفمألساأل
تتاا ألةقةلأل  طأل فا لألر  أل لةلأل لاألتةاض لألفةلألسمااألسالا ولألاورألالول  أل  اولتألتوطال ل أل

أل ي ألسقلاةألسفطست اكألرةلألي
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:أل األساتةولصألئوالألسفةح ةودألرلفيةو ألاومألئوالألسفوةو األئو ألساتةولصألاولا كألثالثاا 
و طأل ولمأللو ألسفةولاةألساوفو ألاورأل ولل األ لشول  لألاس تأل لو ألنفوإل ألواةولأليشوة ألرلو ألا لءت ولأل
 ل أل ةلقدألس لتولتألءاات لألفلت كطألارأل حت لألسوألاللائلكألو ألاوافألاومألساألس لتولرولاأل

رلفبطسئوودألروول فتالس ألرضوو سرو لألوض اسمست وول ألاوو األ ووح ألئووالألسا وواسمساألوسفتالاوو أل لةولألتوواتأ أل
ضوو سرو لألا ووطاألفةووحدأل ةلقوودألس لتووولتألوضاألتلوواتأل فا وولألسفولوو ألتال وواللألس لتووولتألاوورأل
سسلسوووو  ألوالفتوووولفمألاوووو األسفوةوووورأل لوووو أل  وووواسمساألئووووالألس لتولروووولاأليلووووتأا  كألرح وووو ألسفلووووالو أل

أل ألرح  ألسفضاواةأل ل أل ةلقدألس لتولتكألساتةلصألئالألسفةح ةدألء ظالألفت مااألسفية ألةق
:ألفوقسألاورألسفة بو لألساأليلوةاألسف ظوول ألسفطسوت الألرلفا لرودألسف ضول قدأل لو ألاسووت اادألرابعااا 

سف وو سلارألوسفةاسسوو ألر وو سلارألوسفلوو س ا ألت  وواتأل فوو ألسفح وو ألرةووط ألاسووت اادألسفتشووااةلاألسفةولفيوودأل
سفلولودألسفت ياايودكككألفلطست األسو سمأل وطااألئوالألسفتشوااةلاألاورألسفلولودألسفتشواا قدألسوألاورأل

امأللارألتلتةةومألرةوضألسا واسمساألسفةة وطةألفلةةلقودألس لتولءقودألوسفةولااةألرشو ل لأل واساساأل
 وووورألسفلوووولودألسفت ياايوووودأل لوووو ألسفيحوووو ألوسفتح اوووو ألاوووورأل بوووو ألئووووالألسفةح ةوووودألفووووط ألاألاوووواةأل
ساتةل وو لألء ظوواألسفوةوو األس لتولءقوودألفاستقلوول ألاوورألستيوول ألسوألتةوولا ألئووالألسا وواسمساأل

أل ل ألسفت  لألء  و األا ولت ألاورألسفطسوت األ ألي.و  ألف والألسفةح ةودألساألتةوطألا ألسفطست اكألوض 
سكالواأل و ةألوساتقول ستألاورألأل–وئمألسال ألااتأدألارألسف ولل األأل–رةائلأل فا ل ألاتأطوألئالألسف اساساأل

سف ووولل األليلووو كألوئ ووواسألت  ووول ألسفةح ةووودألسفطسوووت اادأل فووو ألساألاووولألنئبووو أل فقووو أل اساةألسفيتووو  أل
سووت اادألرشوو األئووالألسا وواسمسا أل أليلتووئ ألاوو ألتبقةوودألوسفتشوواا ألفأوو ألساتةوولصألسفةح ةوودألسفط

ألكألألألألأل(176)ساتةلصألئالألسفةح ةد
)ب( موقااااف المحكمااااة الدسااااتورية الكويتيااااة ماااان اإلجااااساءات الممهاااادة للعمليااااة 

 االنتخابية.
ف ووطألستووقاألفلةح ةوودألسفطسووت اادألسف  اتقوودألرة لسووأدأللظائوولألاوومألسفوةوو األس لتولءقوود ألءقوولاأل

 طةألفلةةلقدألس لتولءقدألونفوإلألروةو صألسفوةورأل لو ألسف واساألا  ي لألرلف لأدألفط اسمساألسفةة
ءتشوو ا ألف. ودألفيحوو ألأل19/10/2016سفةولااألءتولاا ألأل2016(ألفلوو دأل2508سفو  سالألا و أل)

                                                 

اوومألسفولبووارألسفة اووطيرألاوومألسوو. ألسفةح ةوودألأل2012ي لقوو ألأل20فطسووت اادألسفةوولااألاوومأل(ألل وو ألسفةح ةوودألس176)
 كأل2012(ألفل دأل30(ألوأل)6سفطست اادألءا  أل)
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تلأوولاألسفتااووقاألفةضوو ادألا.لووسألسااوودألرلفةولفيوودألال وول ألسفطسووت ا أللاوو أللةوو أل لوو ألئوواسأل
سألسفو ترألاورأللو ألاسوت الألسف اساألر ل ألالر أل  ساألاست ال ألف قل ألتلإلألسفل. دألرة  ألسء لمألئوا

س ووا ألئوو أللوو ألسفتااووقاألف اوو ألاووافألتةالاوو ألسااوود أللاوو ألس ةلوو ألتلووإلألسفل. وودألسوولوت لألاوومأل
سستأةلاألسفول رألارأل ل ةدألسفةااحارأل ل ألسفال ألارألسستقيل  أل لاودألسفشواوطألسفة وااةألرح و أل

اوومألأل–سف وولل اككأللاوواألساألسفةح ةوودألسفطسووت اادألسف  اتقوودألاساألاوومألئوواسألسفوةوورألسلوو ألي ةووافأل
 ف أللالسلألرش األ اساألسستأةلاألارأل ل ةدألسفةااوحار ألوئو ألساواأل ألية ورألللوبت أل فو ألأل-ل ق ت 

 ةلقووودألس لتوووولتألنست ووولألاووورألتةووو ا ألسوألاوووا ألسوأل  وووااألرلف تق.ووود أل نألئووو ألسووولء أل لا ووولأل
يلووت  ضألساتةوولصألسف ضوولمألسااسالألسفةوووت ألفل ظوواألاوومألساووال ألوالفتوولفمأل ألي وو األسف ووالسلأل

لت ألااأليةتطأل فقو ألساتةولصألئوالألسفةح ةود أل سوقةلألرش األئاسألسف اساألاتةل لتألرةحدألس لتو
وساألالألو  أل ف ألئاسألسف اساألارألاول رأل أليتةل ألرةط ألاسوت اات ألوضلةولألرةوط ألاشواو ات كأل
و طألسست طاألسفةح ةدألسف  اتقدألامألت سقسألا  ي ولألاومأل وط أل بو لألسفوةور أل لو ألايولاأللو أل

و لوو ألأل–أل1962لوو دأل(ألف35(ألاوورأل وولل األسلتولروولاألس ضوولمألا.لووسألسااوودألا وو أل)41سفةوولاةأل)
 األسفةشوالألوضاألسرول ألف و ألللاومألسوألاااواألساأليولومألأل–الأل ا ألرو أل ضولمألئوالألسفةح ةودأل

 رووووللألس لتوووولت أل  ألسلووو أل ةووواأللووو ألسف لاووومألسوألسفةااووواألاووومألئووواسألسفةوووطاأل لووو أل رووووللأل
س لتولتألامألاس ات ألس لتولءقد ألاحطاستألئاسألسف  ألا.للألئواسألسفولومألولول و كألو وطألساوت أل

أل–أل1973(ألفلوووو دأل14تأ وووولتألف وووولل األ لشوووول  لألا وووو أل)أل–دألاواأللاائوووولألسفةشووووالألئووووالألسفةح ةوووو
رلفيةووو ألاووومألسفوةووو األسفول ووودألرللتولرووولاألس ضووولمألا.لوووسألسااووودألسوألرةوووحدأل ضووو ات   أل
و  س ألئالألسفوةو ا ألسفولأولاألسفتومألت وط أل فا ولألر رووللألس لتوولتأل لو ألسف  و ألسفةت وط  ألوئوالأل

ل ألت ةقلتألفةولأليوالو أل لا ولألسفةح ةدأل لةلألتية ألامألتلإلألسفولألاألء  ي لألاح ةدألا ض أل
سفولفمألارأل  ل األوو ل  ألاةا ودألت ةومألسسلسولتأل لو ألاولألي ول لألةقو ألس واتألاتةل ولتألرةةلقودأل
س لتووولتألاووومألاس اتووو ألس لتولءقووود ألواووولأليتةووو ألء ووالألسفة ل ووواألوسف  ووول  ألاووورأل  س وووطأل لل لقووودأل

ألكألألألأل(177)وس أدألسفتوبا ألاتةل دألء ل
أل

                                                 

اوووومألسفوةوووورألسفة اووووطألاوووومألسوووو. ألسفةح ةوووودألأل3/5/2017(ألسفةح ةوووودألسفطسووووت ااد ألل ة وووولألسفةوووولااألاوووومأل177)
 كألأل2016(ألفل دأل1سفطست اادألءا  أل)
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 لخداول االنتخابية. )ج( رقابة المحكمة الدستورية الكويتية ل
ئ لكألااللدألتلب أل قل ألسفةح ةدألسفطست اادألءا لردألسف اطألامألسف.وطسولألس لتولءقود ألوئومأل

اوورألأل12-10 قوول ألسف ضوولمألرلفا لروودأل لوو ألسف اووطألاوومألسفلوو. ألس لتووولءم أللاوو ألتوو ظ ألسفةوو ساأل
 ةلقوولاألساضوولادألوسفحووافألاوورأل بوو ألف.وولاألأل1962فلوو دألأل35 وولل األس لتووولتألسف وو اتمألا وو أل

(ألاوورألئوواسألسف وولل األ لوو ألساأل ألف وو ألنلأل13سفةوولاةأل)أل– لوو أللحوو ألاوولألت ووط ألأل–وتوو  ألسف اووطكأل
او األوف و ألللاومألاوطاجألاومأل وطولألسلتوولتألسفوطس اةألساأليوةورألاومأل واساألسفل. ودألرولومألي ووط أل
 ف ألاويواألسفشواتدألسفةووت ألاومألا  وطألس ةوللألسفاو  ألسفةشواواألاورألاو األ ءااو ألوتتأو ألاومأل

سفةلاوواةألاوورألئوواسألسف وولل ا ألوتحووللألاوو استأل فوو ألألاوو األئووالألسفوةوو األسا وواسمساألسفةبا وودألرلفةوولاة
ألسفةح ةدألسف لقدألسفةوتةد كألألأل
(ألاووورألسف ووولل األس لتوووولءمألوسفلووولء ألسااووولاةأل فا ووول ألييةووو أل14وض ةووول تألفووو  ألسفةووولاةأل)

ل ل قلتألامألئالألسفوة األ لضمألارأل ضلةألسفةح ةدألسف لقدألي تطر ألا قل ل ألوا.و  أللوطتأل وطاأل
سفووطوس األس لتولءقوودكألوا وو األسفيةوو ألاوومألئووالألألاوورألسف ضوولةأليوو  لأل لووا  ألسفةةوو أل لوو ألللووم

(ألاوووورألسف وووولل األ17سفوةوووو األاوووومألا  ووووطأل أليت.وووولو ألراوووواألاوووو األي لاوووو  كألوتوووو  ألسفةوووولاةأل)
 لو ألساأل تةتبواأل وطسولألس لتوولتألسف  ل قودألل.ودأل لتةودألأل1962(ألفلو دأل35س لتولءمألا  أل)

ألو  ألس لتولتألو ألي.  ألالطألس اتاسكألةق ألالألف ألي رألسسة ألا اطستألء ل كأل
ت ةاألسفةح ةدألسفطست اادألل.قدألسف.طسولألس لتولءقدأل لو ألاورألواااألسسوةل ئ ألاا ول ألوأل

اوواألي.وو  ألفأاووائ ألس اووتاسكألاوومألس لتووولت ألساوولأل نسألساووتاكألاوومألسفتةوو ا ألاوورأل أليحوو ألفوو أل
س اتألاةلاسدألئاسألسفح ألا األ ةلقدألسفتة ا ألئالأليلح  لألسفأوااكألوساألسف  ألاومألسفةولاةأل

األتةتبوواأل ووطسولألس لتووولتألسف  ل قوودألل.وودأل لتةوودألو وو أل(ألاوورأل وولل األس لتووولتأل لوو ألس17)
س لتووولت ألو ألي.وو  ألالووطألس اووتاسكألةقوو ألاوولألفوو ألي وورألسسووة ألا اووطستألء وول  أليووطلأل لوو ألساألئووالأل
سفح.قوووودأل ألت وووو األ  ألفل.ووووطولألس لتووووولءمألرةوووولألساووووتة أل لقوووو ألاوووورألسسووووةلمألف وووولألسفحوووو ألاوووومأل

األتةتوطألرةولألتلوأأ ألس لتولت ألوامأللااألئاسألسف ول ألتضح ألل.قدألنفإلألسف.طولأل ل واة ألاو
اوووورألتحةووووارأل فوووو ألتةوووو ا ألسف لاوووومألسفة  وووو فألل وووو ألفةوووويدألفح وووو ألروووو ألو وووو ألسفةةلاسوووودأل
س لتولءقوود ألسيوولتأل وولاألو وو ألستةوولا ألء ووالألسفةوويد ألوضنسأل وولاألنفووإلألاوو األسفةبوواةألاوومألمبوو األلوو أل
سف لاوومألاوومألساا مألرةوويت ألسوألسلتيل وو  ألء وواسألسفوةوو ص ألائووارألرحلفتوو ألو وو ألسفتةوو ا  أل
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اوورألسسووتةةللألل وو ألس لتووولءمألاوورأل طاوو أل  ألأل–لا ئوواألأل–سف لاوومألألواووط ألتوو سااألسفةوولل ألفووط 
ء   أل  طساألسف.طولألس لتولءم ألرةلأل ألتوا  ألاةو ألءوارألسااواار أل  وطساألسف.وطولألس لتوولءم أل

ألك(178)وت  فألسفح ألامألسفتة ا 
وئ وووواسأليتضوووواألساألسفةح ةوووودألسفطسووووت اادأل ألتةووووومألفل.ووووطسولألس لتولءقوووودألل.وووودأل لتةوووودأل

(ألارأل ولل األس لتوولت ألوضلةولألتةتبواألتلوإلألسفح.قودأل ل واةأل17لاةأل)ول ل قدأل ةلألواااألامألسفة
ةقةلأليتةل ألرةةلقدألسفتةو ا  ألسلألساألسف لاومأل نسأل ولاأل ألي.و  ألفو ألس لتوولتألاو األساوتاسك أل
امألسفتة ا ألرلت كألوضنسأل لل ألسفةح ةدألسفطست اادألتةتبواأل ةلقودألسفتةو ا ألليلو لألرلتلود أل

  وولأل لوو ألسف اووطألاوومألسف.ووطولألس لتووولءم ألسلألسل وولألتاس وومأل ةلقوودألسفتةوو ا ألوئوومألااللوودأل ل
ا ل وولألااتأووودأللتةوولتألرلف اووطألاوومألنفووإلألسف.ووطولكألواوورألموو أل نسأل وولاألسف لاوومألا اووطستألاوومألسف.ووطولأل
س لتووولءمألرلفيةوو  ألوف وورألاةلاسووت ألفح وو ألاوومألس لتووولتألا   اوود ألاوو األسفةح ةوودألاوومألل ق وودأل

فألل ووو ألاووومألسااووواألتةووو األ فووو ألااس أووودألسف اوووطألاووومألسف.وووطول ألواوووط أل ا ووولاألسف لاووومألساأليةووولاأل
ألس لتولتأل ل ألض مألتبقةدألل  ألس لتولءمكأل

 )د( رقابة المحكمة الدستورية للموطن االنتخابي. 
أل14سو بوو ألسفةوولاةألسفاسرةوودألاوورأل وولل األس لتووولتألسف وو اتمألواوو ألسفتةووطي ألرلف وولل األا وو ألألأل
:أل  لوو أل وو ألللاوومألساأليتوو ف ألل   وو ألس لتولءقوودألء يلوو ألاوومألسفووطس اةألس لتولءقوودأل1998فلوو دأل
 وولألا ت وو كألواووو ترألس لتووولتألئوو ألسفة ووولاألسفووالألي ووق ألةقووو ألسفشووو ألرةوويدألاةلقووودألسفتوومألء

واس ةوووودكألو لقوووو ألاوووومألللفوووودألتةووووطاألا ت وووو ألساأليةووووارألسفةوووو ترألسفووووالأليااووووطألسسووووتةةللألل   وووو أل
س لتولءقووودألةقووو كألوا.ووومأل لووو ألسف لاووومأل نسأللاووواألا ت ووو ألساأليةلووورألسفتأااووواأل تلرووودأل فووو ألو ساةأل

 لتوولتألاومألسفة س اوطألواولا اسمساألسفة ةو صألسفطسالقدألا اسمألسفتةطي ألسفا  ألامأل طولألس
أل–واةتبووواألا ت ووولتألأل– لا ووولألاووومألئووواسألسف ووولل األووا ووولتألفل ةووو نجألسفوووالألتةوووطالألو ساةألسفطسالقووودأل

سفة وولاألسفووالأليت س ووطألةقوو ألسف لاوومأل نسألسسووتحلف أل  لاتوو ألاوومألا ت وو ألسا وولمألف وو ةأل وولئاةألسوأل
أل1980رة تضو ألتةوطي ألراوفألتلا د كألو طأل ا أل قللدألئالألسفةلاةألامألسفةاللدألسفللر دأل

ا تالدألرل  طألسفح ألامألس لتولتألونفإلأل نسألف أليةلرألسف لامأل  وطألتأااواألا ت و أل تلرودأل فو أل
                                                 

 ألسلظاألامألتيةا ألنفإل أل29/12/1992 أل للدأل4/1992  أل(ألسفةح ةدألسفطست اادألسف  اتقد ألسفوةرألاأل178)
 كألأل154صألأل اكأل لالألسفوأوأل م ألسفةح ةدألسفطست اادألسف  اتقد ألاا  ألسلء ألن ال
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و ساةألسفطسالقوووودألا وووواسمألسفتةووووطي ألسفووووا  ألاوووومأل ووووطولألس لتووووولتألاوووومألسفة س اووووطألواوووولا اسمساأل
ألكأل(179)سفة ة صأل لا لألامألئاسألسف لل األووا لتألفل ة نجألسفالألتةطالألو ساةألسفطسالقد

 ألسلوو أللووافأل1998فلوو دألأل14ا لوو أليوو ولألفلةشووالألرة تضوو ألتةووطي ألسف وولل األا وو ألألوئ وواس
اوورأللللقووودألعأوولاةأل)وض أليلووو  ألل وو ألاووورألس لتووولت(ألسفتووومأل للوو ألا  ووو اةألاوومأللووو ألسفةووولاةأل
سفاسرةوووودأل بوووو ألتةطيلوووو  ألواوووورأللللقوووودألساووووا أل ووووااألل ةوووولتأل طيووووطستألايوووولالألس  توووواسفألروووولفة ترأل

سوأل وو ةأل وولئاةألسسووتحلف أل  لاتوو ألاوومألألس لتووولءمألسفة  وو ألتلفةوولأل للوو ألئ وولكألروواوفألتلا وود
ا ت  ألسا لمكأل افإلألي أأمأل اسمةألل ألسفةلاةألسفاسرةدألرش األسفةو ترألس لتوولءمألرل تلول أل

(ألاورألسف ولل األس لتوولءم ألوسفوالأل ضومألاومألا اتو ألساااواةألر لو أل كككو أل41ا ألل ألسفةلاةأل)
 ألاووومألي.ووو  ألفل لاووومألو ألفلةااووواألرووو لأللوووللألسفوةووورألرولووومأل رووووللألس لتوووولتألسفوووالأللةووو

اس اتوو ألس لتولءقوودألسوألاوومألسفووطس اةألسفتوومأل وولاألاااووحلتألاا وولأل نسأل وولاألاب وو ألسفوةوورألسفيةوو ألاوومأل
أللالسلألل لألسفة ترألس لتولءم كأل

ا والألسفي وواةألتوواجألاوورأللوول ألسفوةوو األس لتولءقوودألساول ألسفةح ةوودألسفطسوت اادألللفوودألسف ووالسلأل
رلوبمألساا ولمألساألل لألسفة ترألس لتولءم ألرحا ألفو أليةوطأل ول الستألسفوةورألء تق.ودألس لتوولتأل

رةووضألسف وولابارأل ووطألسافوو سألر  وو ست  ألاوومألاس وواةألسلتولءقوودأللاوواألاس وواةألسوو    ألسفيةلوومألوسفووطس  كألأل
وئ ألالأليظ واألاومألنساألسف  و ألت كاوطألل.قودألسف.وطسولألس لتولءقود ألاولفةولألفو أليةوطألاومألا وطاةأل
 ألسفةاااألسوألسف لامألتلمأل روللألس لتولتألرلبمأليا  أل فو ألسا لاودألاومألسفوطس اةألس لتولءقود

اوو األنفووإلألايوولالألساألسف.ووطسولألس لتولءقوودألسفتوومألس يلوو ألاوومألا س اووطئلألسف لل لقوودألس ووأح ألل.وودأل
                                                 

ا للو ألتو  أل لو ألأل1980(ألسالألسفةقللدألساوف ألفلةلاةألسفاسرةدألارأل لل األس لتولتأل بو ألتةوطيل لأل ول أل179)
 ألاومألسفوطس اةألس لتولءقودألسفتومألء ولألا ت و كألاو ترألساأل  ل أل  ألللاومألساأليتو ف ألل   و ألس لتولءقودألء يلو

س لتوولتألئو ألسفة وولاألسفوالألي وق ألةقوو ألسفشوو أل وولاة ألسوألسفوالألةقو ألا وواأل ل لتو  ألو لقو ألاوومألللفودألتةووطاأل
ا ت وو ألساأليةووارألسفةوو ترألسفووالأليااووطألسسووتةةللألل   وو ألس لتولءقوودألةقوو كألوا.وومأل لوو ألسف لاوومأل نسأللاوواأل

سفطسالقودألا واسمألسفتةوطي ألسفوا  ألاومأل وطولألس لتوولتكألاو نسألفوو ألا ت و ألساأليةلورألسفتأااواأل تلرودأل فو ألو ساةأل
يةلرألتأاااألسفة ترأل ب ألا  ةألسف لابار ألسستةة ألل    ألس لتولءقدألامألسفطس اةألسفتمأل لاألسسة ألا اطستألء ولأل
سو ت كألو ووطألتاتوومأل لوو ألئوواسألسفتةااوو ألفلةوو ترألسلوو ألسا وورألفل لاوومألسفوقوولاألاوومأل اووطألسسووة ألاوومألسلألاس ووواةأل

ل ألر ووو األرووولئاةألل ووو ألسا ووو ساألس لتولءقووودألو ةة ووولألاووومألا و ووودألوسلوووطة ألسلظووواألاووومأليوتلائووول ألاةووولألس ووو
 كألأل156سفةح ةدألسفطست اادألسف  اتقد ألاا  ألسلء ألن ال ألصألأل تيةا ألنفإل:ألاكأل لالألسفوأوأل م
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 لتةوودألول ل قوودأل لوو أل ووحدألوسوواادألسفةوو ترألس لتووولءمألسفوو سااألء وولكأللاوواألساألئووالألسفح.قوودأل
فل.ووطسولألس لتولءقووودألتأ ووومألاوو ألنفوووإلألا ةووو اةأل لوو ألئوووالألسفحلفووود ألاوواألتشوووة ألللووومألسل ووول أل

سفتة ا ألفلةل ااار أل نألتأ  ألااس أودألاةلاسوت  ألفح  و ألاومألألسفةح ةدألسفطست اادألللفدألو ف
سفتة ا ألاح ألا لردألاورألسفةح ةودألسفطسوت اادكألواتةباواألراواأل األ واألاورألسفةولاتارألسفاسرةودأل

(ألارأل لل األس لتولتألسف  اتم أل طألساا ولأل لل لولتألاورألساتةولصألسفةح ةودألسفطسوت اادأل41و)
ترألس لتوولءم ألوف ورألئوالألسفة ل  ودألللفدألسفوةرألس لتوولءمأل لو ألسسولفألسفة ل  ودألاومألسفةو أل

 ألتووالسلأل ل ةووودألواة وورأل مألت ووولألروبقةوودألسفحوووللألاوومألسفةاللووودألسفلوولر دأل لووو ألس لتولروولاألساووول أل
ألكألأل(180) لضمألسف.طول

و طألسوضح ألسفةح ةودألسفطسوت اادألسف  اتقودألاي و  ألسفةو ترألس لتوولءمألاومألرو ألتوباو أل
سفةلوووتيلاألاووورألئووواسألسفووو  ألونفوووإلألر  ف ووولأل  األأل1998لووو ألسفةووولاةألسفاسرةووودأل بووو ألتةطيلووو أل ووول أل

ءلوو اةألاي وو  ألسفةوو ترألس لتووولءمألأل1980سفةووا  األ ساألسفةشووالألتلقوولألرة تضوو ألتةطيلوو أل وول أل
اتتب  ألا اةألسقلسقدألامألتحطيطلأليطا ألء لألالأل لاأليحق ألر ألارأل ء ل  ألواالاو ألاولأليشو ا ألاورأل
فووأسألولةوو   ألا.ةوو ألاحوو األسفةوو ترألس لتووولءمألئوومألسا لاوودألسفيةلقوودألسفطس ةوود ألسلألا وواأل

سفح ق ووومألفلشوووو كألوفلحيوووللأل لووو ألئووواسألسفةي ووو  أللليووولألرووو أل ووورألسسوووتأاف ألفت.ةقووو ألألسفلووو ر
سا ووو ساألاووومألا و ووودألءووواست لألر ةوووطأل ل.ووول ألاااووواألاةوووارألوفل ضووولمأل لووو ألسفت وووتاا ألا وووطأل
وضوو ألسفةشووالأل ووالسمأل لوو ألاولفيتوو ألاوولألتضووة ت ألتلووإلألسفةوولاةألرشوو األسفةوو ترألس لتووولءم أل نأل

 و ألوفو أليةلورألسفتأااواأل تلرودأل فو ألو ساةألاتب ألس  طألل ألسف لامألامألس لتوولتأل نسأللاواألا ت
سفطسالقدألا اسمألسفتةطي ألسفا  ألامأل طسولألس لتولت ألوااالتألفةلأل لاألي ضومألرو ألل و ألئوالأل

 ألاورأل  وولمألسفحو ألفل لاومألاومأل1962سفةلاةأل بو ألسفتةوطي أل اومألرو ألسفةوقللدألساوفو أل ول أل
اوومألسفووطس اةألسفتوومألتلوومألسفتةووطي أل فوو ألاوولأل بوو ألا وو ةألسف وولابارألو وو ألسسووتةةللألل وو ألس لتووولءمأل

كوولاألا اووطستألاا وولألسو تألوضنسألتوو ااألتلأوو أل فوو ألاوولألرةووطألا وو ةألسف وولابار ألا ووطألتحووا ألسفةشووالألاوومأل
ا  ووطألتةووطي ألسفةوو ترألس لتووولءمألروو األساووتاطأل  وواسملألاوومألسفة  ووطألواوولا اسمساألسفة ةوو صأل
 لا ووولألاووومألسف ووولل األضوووأولتألفألوضوووللألوا ةووولتألا ووواسمألسلألتةوووطي ألاووومألسف اوووطألاووومأللاووواألئوووالأل

ألسفة س اطك
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واوو ا ألنفووإلألساألسف لاوومأل نسألساوو ألرلفتاتاأوولاألسفتوومألسسووتحطم لألسف وولل األسف.طيووطألرلف لووأدأل
فلة تر أل و األلاواألا ت و ألوفو أليلولإلألسفوااو ألسفةاسو  ألفتةوطي ألسف اوط ألرو األفو أليووواألو ساةأل
سفطسالقدألء اسألسفتأاااألا اسمألسفتةطي ألامألسفة س اطألسفةحطاة ألسوألتاسامألسااولاأللتو ألالتو أل

 السمألنفإلألسو  طألل و ألاومألس لتوولت ألو ألاواسمألاومألساألسفلو  طأل نسأل ولاألألتلإلألسفة س اط أل لا
ااتألتأل ل ألا.ااأل ئةللألسف لامألسوألتاساق ألامألسااولا ألاةرألرلتألسوف ألساأليلح ألسفلو  طأل
ل  ألس لتولءمأل نسأل اطألسسة ألامأل طولألاس اةألفوقسألء ولألا ت و ألولواااألسف.وطسولألء ولمأل لو أل

لألسلفألساألسف لاومألسفوالألي ضومألسف ولل األرلو  طألئاسألسف اطألوس أح ألل ل قدكألوا ب مأل ل ألا
ل وو ألاوومألس لتووولتأل ألي.وو  ألفوو ألس لتووولتألااألل وو ألسوو  ألر وو ةألسف وولل األاوورألسفلحظوودألسفتوومأل
سلت و ألاا وولألا س اووطألتحااوواألسف.ووطسولألاواألتةووحقاألوضووة  ألواحووا ألاوورألسفتةتوو ألء وواسألسفحوو  أل

وفوووقسألاا ووولألاوو نسألالاسووو ألالوو أللااللووو ألا ووو  أل وولاألسافووو ألرةوو ت ألاووومألاس ووواةأل اووطألسسوووة ألاا وولأل
ألك(181)ا ت   ألا األئاسألسفتة ا أليةطألرلتاتألواالولأل  ألسماألف  

وتوبق وولتألف وواسألسفي وو ألفلةوو ترألس لتووولءمأل ضووو ألسفةح ةوودألسفطسووت اادألروو األا.ووااألت وووطي أل
الوووت طساألتشوووااأل فووو ألو ووو األ  ووولوارألساوووا ألفلةوةووو األ لووو ألتةووو ات   ألسوألسا ووول ألئ ستوووفأل

لءقدألسفةل.لارألء ول أل ألت يومألف  وطئلألال.لدألر سةل   ألامألا لت ألساا أللااألسفطس اةألس لتو
ألك(182)ف يمألسا لادألسفطس ةدألوسفةلتةاة

 ثانياا: رقابة المحكمة الدستورية الكويتية للعملية االنتخابية: 
 أل1973(ألفلوو دأل14  ووطاألسفةوولاةألساوفوو ألاوورأل وولل األ لشوولمألسفةح ةوودألسفطسووت اادألا وو أل)

ساتةووولصألسفيةووو ألاووومألألفلةح ةووودألسفطسوووت اادأل– لووو أللحووو ألاووولألت وووط ألأل–رةوووقللت لألسفةلاووودأل
(ألاورأل41سفوة األسفول ودألرللتولرولاألا.لوسألسااودألسوألرةوحدأل ضو ات  كألوت.اوالألسفةولاةأل)

سيضوولتألف وو ألللاوومألساأليولوومأل روووللألس لتووولتألأل1962(ألفلوو دأل35سف وولل األس لتووولءمألا وو أل)
سفووالأللةوو ألاوومألاس اتوو ألس لتولءقوود ألوف وو ألاااوواألتلوومألنفووإلألاوومألسفووطس اةألسفتوومأل وولاألاااووحلتأل

 ألسفةح ةووووودألسفطسوووووت اادألسف  اتقووووودألساتةل ووووو لألفل ظووووواألاووووومألسفة ل  ووووودألاا ووووولكألوئ ووووواسألتألووووو

                                                 

اسوووت الأل)سلتوووولتألا.لووووسألسااووود(أل للوووودألأل1981(أل1سفوةووورألا وووو أل)أل   اتقوووود(ألسفةح ةووودألسفطسوووت اادألسف181)
 كألألأل11/1/1997است الأل)سلتولرلاألا.لسألسااد(أل للدألأل1996(أل1 ألوسفوةرألا  أل)30/6/1981

 وسفللء ألساالاةأل فق كألألأل1981(ألفل دأل1(ألسفوةرألا  أل)182)
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س لتولءقد:ألسفتة ا ألوسفيا ألوسفت.ةق ألوض ااألسف تل ن ألونفإلألاوااودألساأليبوارألسفوول رألاورأل
  ل األوو ل  ألاةا دألت ةمألسسلسلتأل ل ألالألي ل لألةق ألس اتألاتةل لتألرةةلقودألس لتوولتألاومأل

األوسف  وول  ألاوورأل  س وووطأل لل لقوودألوس أوودألسفتوباووو ألاس اتوو ألس لتولءقوودألواووولأليتةوو ألء ووالألسفة ل ووو
ألكأل(183)اتةل دألء ل ألوسفتمألت ظائلألسفةح ةدألرل تألائلأل لضمألا ض ل

و وطألسوضووح ألسفةح ةوودألسفطسووت اادألسف  اتقوودألئوواسألس اتةوولصألر  ف وول:أل سلوو ألساتةوولصأل
اووولا ألف.ةقووو ألااسلووو ألسفةةلقووودألس لتولءقووودألرحلوووألل لأل ةلقووودألاا أووودأل ألي.ووو  ألاةووول لأل ووورأل

ييا ألسفتالسالتألتةلق ألا تضقلاألللرألسوااألسفةطسفودألوساسمألاسولفت لألرةوط ألت وقو ألرةض ل ألاةلأل
سو وووللألسفة ل  ووودألسف سلوووطةألاووومأل وووحدألسفةضووو ادألسوألاووومألاوووط أل وووحدألسفةةلقووودألس لتولءقووودكأل
فلةح ةدألوئمألتية ألامألئالألسفوة األء  ي لألاح ةدألا ض لألتأل ألا لءت لأل ل أل ةلقودأل

وألو ووفألسف وواساألسفةوولااألاوومألاوو ل ل ألواةوولألس لتووولتألءاات وولألسيوولتأل وولاألو وو ألسف ةوومأل لا وولألس
يشة ألااسلل لألسفةتتلرةدألوسفةتةطاةألارألتةو ا ألواوا ألوض وااألسف تق.ود ألواو ة سألسموالأل لو أل
 وووحدألسفةضووو ادألفةووورألاووول ألاووومألس لتوووولتكألونفوووإلألفلت كوووطألاووورألسووواات لألو وووحت لكألسف ووواساأل

لقوووودألسفةوووولااألروووو  ااأللتق.وووودألس لتووووولتألرةووووطألس لت وووولمألاوووورألسفتةوووو ا ألوسفيووووا ألتت ا.وووولتألفةة
س لتووولت ألئوو ألاوومألوس وو ألسااوواأل وواساألرلف شووفأل وورأل اساةألسف وولابارألوض ال وولأل لوو ألسف لاوودكأل
سفةض ادألامألا.لسألساادألاا ة لألس اتأل ف أل ةلقدألس لتولت ألا نسألفح  ألاول أدألء ولألاورأل
ا ل لألساألتيضمأل ف أل رولف ل أليو ة سألنفوإلألرح و ألسفلوالو أل لو أل وحدألسفةضو ادألفةورألس لورأل

نفوووإلألمبووو األساألسو ووو ألسفوةووورألت ةووومأل لووو ألااسلووو ألسفةةلقووودألألاووو  لألاووومألس لتوووولتكألاووو ال
كألوئ اسألا ل ألي  األارألسائةقدألسفتةافأل ل ألسفةألاسألسفتمألساسوت لألسفةح ةودأل(184)س لتولءقد

سفطسووت اادألسف  اتقوودألرة لسووأدألرلوو ألا لءت وولأل لوو أل ةلقوودألس لتووولتألفلت كووطألاوورألسوواات لألواوورأل
 للتووودألئوووالألسفةةلقووودألرلوووقلجألاووورألأل وووحدألسف تووول نألسفتووومألس ل ووو ألسسوووت لاستأل فا ووول أل سوووقةلألاووو 

ألسفضةلللاألرة تض أل لل األس لتولتألسف  اتمكألونفإلأل باألسف  لطألسفتلفقد:أل

                                                 

 لاةأل فق كألألوسفللء ألسااأل3/5/2017ول ة لألسفةلااألامألأل2016(ألفل دأل1(ألسفوةرألا  أل)183)

 ألا.ة  ودألسال ول ألوسف واساساألسفةولااةألاورأل2007ي ولياألأل22 أل للودأل2006(ألفلو دأل10(ألسفوةرألا  أل)184)
لتووو ألايلوووةباألأل2005سفةح ةووودألسفطسوووت ااد ألسفة.لوووطألسفوووولاس ألسف.وووالمألسفالوووللم:ألاوووالألسفيتووواةألاووورألسللووووسأل

ألكأل50 ألصأل2008



 والية االختصاص بنظر طعون انتخاب مجلس األمة الكويتى"دراسة مقارنة"

 االء محمد موندى الفيلكاوى الباحث/ 

 

153 

 سفوةرألس لتولءمأليتةل ألرةةلقودألس لتوولتألنست ولألواولألاولء لألاورألساوولمألسو سمألاومأل
سفتةووو ا ألسوألسفيوووا ألسوأل  وووااألسف تق.ووود ألاووو ا ألنفوووإلألساألاووولأليتوووواألاووومألالووول  ألسف اوووطألاووومأل

مساألسفتااوووقاألاووورألس ةوووللألوتةووواالاأل)  ووواسمساألاة وووطة(ألئووومألساووو األسف.وووطسولألسوألاووومأل  ووواس
سوولر دأل لوو ألسفةةلقوودألس لتولءقوودكألفووقسألاوورألاوولاألسضوووالألسف. وودألسااسااوودألءتلووإلألسا ةووللأل
وستولنئلألف الألسف اساساألساأليحا ألسف السلألامألا ل لأل ف ألتةرألامأل حدألس لتوولت ألءو ألتظو أل

 كألأل(185)ائلاتةل دألر اساساأليلت  ضألساتةلصألسف ضلمألسفةوت ألامألسا

 ووا أل ضوولمألسفةح ةوودألسفطسووت اادألسف  اتقوودأل لوو ألسااوواألرةووارألس  تأوولاألسااووولمأل 
سف. ئااووودألوسفةاووو تألسف.لوووقةدألسفتووومألتشووو تأل ةلقووودألس لتوووولتألسووو سمألاووومألس  تووواسلألسوألاوووا أل
سا وووو ساألسوألت.ةقة وووول ألاةوووولأليوووو الأل فوووو أل روووووللألس لتووووولتألاوووومألسفووووطس اةألس لتولءقوووودألاحوووو أل

دألس لتولءقوودألءاات وول أل نسأل وولماأل ةلقوودألس لتووولتألاةاأوودألسفوةووركألو وو  تأل فوو أل فأوولمألسفةةلقوو
اوووومأل ةلت وووولألوساألسفةاوووومألسفووووالألفحوووو ألر  اسمست وووولأل ألي تةوووواألاحلوووومأل لوووو ألسفووووطس اةألاحوووو أل

رة لسوووأدألأل2012اووورألي لاووو ألأل20سفة ل  ووودكألونفوووإلأل لووو أللووواساألل ة ووولألسفةووولااألاووومأل للووودأل
ر روووللألوسفلولء ألءقللو كأللاو أل ضو ألسفةح ةودألأل2012تةو األسلتولرولاألا.لوسألسااودأل ول أل

اووومألسفوووطوس األسفوةوووس ألواةوووط ألأل2/2/2012 ةلقووودألس لتوووولتألءاات ووولألسفتووومألس ااووو ألءتووولاا أل
 وحدأل ضو ادألاوورألس لورألاوو  ئ ألاا ول ألفووأوااأللو ألا.لووسألسااودألواوووااألا و ةألسف وولابارأل
 لتووولتألس ضوولمألا.لووسألسااوودألوسفتوومألتةوو أل لوو ألسسلسوو لألئووالألس لتولروولا ألاوو ألاوولأليتاتوومأل

سووولوت ألأل–ر ووو ةألسفطسوووت األأل–اطألسفة.لوووسألسفة حووو أل لووو ألنفوووإلألاووورألرمووولا ألساةووو لألساأليلوووتة
 سفطست اادأل  األسفح ألف ألي ركأل

 (أل41 ووا أل ضوولمألسفةح ةوودألسفطسووت اادألسف  اتقوودأل لوو ألسلوو ألفووقسألاوورألاوو األسفةوولاةأل)
اوووورأل وووولل األس لتووووولت ألساألتيووووتاألسفأوووولتأل لوووو ألاةوووواسعق ألاواألضوووو سر ألسوألاوووواوطأليتةووووارأل

اومألسفوةورأل واس رألورواوفألرحاو ألت ساائل ألارألسئة لألساألت  األسفة ل  دأل طيود ألوساألتتو سااأل
ت.ةوو ألتح ق وو ألاتحتةوولت ألوساألي وو األئوواسألسفتح اوو ألاوومأللووطألنستوو ألا ت.وولتألاوو ماستألرح وو ألسفضوواواةأل
اوومأللتق.وودألس لتووولتألسف  ل قوودكككألوفةوولأل وولاألنفووإل ألو وولاألسفووول رأل ووطألء وومألتة وو أل لوو ألسوو طأل
لل ووول ألسلووو أل وووطألاووولتأل ةلقووودألس لتوووولتألاووومألسفوووطس اةألسفولالووودألساوووولمألاووورأل للووومألسفل. ووودأل

                                                 

 كألأل69ن ائل ألصألأل ألسفة.ة  دألسفللء 16/7/2008 أل للدأل2008(ألفل دأل8(ألسفوةرألا  أل)185)
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ا قلووقدألاةوولأليلووتلال ألاة وولأل  وولاةألاووا ألسا وو ساألوت.ةقة وولألوتةووحقاألسف تق.وودألسفةةل وودألاوومألسف
تلووإلألسفووطس اة ألواواألساأليحووطاألال قوودألسفةولفيوولاألوسااووولمألسفةووط  ألء وول ألسوألسلأل  ل وواألسوأل
و وول  ألاةا وودألت اووطأل ووحدأل ا ل وو  ألسوأليووط  ألتلأوو ألر افوودألواوواسئار ألالوو أل تللوودألسفيوواصألفوو  أل

دألاوورأل وو األوالوو.ااألواحلضوواألف.وولاألسفووطس اةألس لتولءقوودألفطتووالأل لوو ألاوولألوااألفلةح ةوو
  ألسلوو ألو ووفألا  يوولتألسوولبقلتأللحوو أل ءووطسمألسلألتةووورأل لا وول ألوئوو ألاوولألي شووفأل وورأل ووط أل طيووودأل

 كأل(186)سفة ل  د ألواتةارألارألم ألسف ضلمألءااضألسفوةر

 وووا أل ضووولمألسفةح ةووودألسفطسوووت اادألسف  اتقووودأل لووو ألسلووو أل نسألاووولألاووولتألااللووودألسفيوووا أل 
او ألامأل لةلمأل وطاألسا و ساألسفتومأللةو أل لا ولألسفةااوا ألاو األوسفت.ةق أل امألاا لألسوأل

نفإلأل ألي ماأل ل أل ةلقدألس لتولت ألوضلةولألي و األرولتاتألةقةولأليووت ألء واسألسا واسمألسفةةاومأل
سوألسفووولتئ ألوا ةوودألئووالألسفةح ةوودألساألتةووحح  ألوساألتظ وواأللتق.وودألس لتووولتأل لوو ألسف  وو أل

لا وولألتأةوولتألفوافإلألساألتأووو ألسلتووولتألسفةوحقاألاوورألساائوولأللوالو تأل لوو أل اساةألسف وولابارألسفح ود ألو 
ارألس لرألا  ل ألوساألتةلرألسس ألسفةااواألسفوالألسسوياألس لتوولتأل ورألاو  لألل ق ود ألااستألفألاو األ
 فوو أللةوولء ل ألوسفتالساوولتألروو اساةألسااوودألواوولأليوواتأ ألرح    وولألاوومألساألتةالوو ألتةالووااتأل ووحقحلت ألوساأل

 كأل(187)ي  تأل   لألارأليةال ألساتقلائلألس ط ألتةالا 

 اووا ألس وو ساألسف وولابارأل  ألرةووطألسلت وولمألسفتةوو ا ألاوومأل ةقوو أل ووط أل وو س ألسفبووطمألاوومأل
اوومألاوو األأل1962(ألفلوو دأل35ف.وولاألسفووطس اةألس لتولءقوود أللاوو أل األسفةشووالألاوومألسف وولل األا وو أل)

 أل  وطأل1995(ألفلو دأل19سلتولرلاألس ضلمألا.لسألسااودألرةوطألتةطيلو ألرة  ومألسف ولل األا و أل)
دأل ل أللوطألسو سمأل اساةألس لتوولتأل(ألا  أل ف ألسفل.لاألسا لقدألوسفل.لاألسفياعق36تأ لتألفلةلاةأل)

واووو ألسا ووواسمساألسفة وووااةأللتووو ألاتووول أل ةلقووودألس لتوووولت ألو قووول أل ووو ألف. ووودألريوووا أل ووو طو أل
س لتوووولتألرلف وووطسمألسفةل وووم ألونفوووإلألاووو األسلت ووولمأل ةلقووودألس لتوووولتألاووومأل ةقووو ألف.ووولاألسفوووطس اة أل

                                                 

 كألأل2017ارألالي ألأل3ر.للدألأل 2016(ألفل دأل7(ألسفوةرألا  أل)186)

 كألأل2017ارألالي ألأل3 ألر.للدأل2016(ألفل دأل2(ألسفوةرألا  أل)187)
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األوسواااألسفةا اةألسايضللقدألف اسألسف لل األامألئاسألسفة ل ألساألئواسألس اتةولصألس وأاألفل.ول
 كألأل(188)سا لقدألوسفياعقدألاةلت ألوفقسألفل.لاألسا لقدألا  ألفةالاطألارألسفط دألوسال ل 

 لالألا وقسألسفل. ودألس لتقولتمألاحو ألا وقسألسفل. ودألسا ولمألفوقسألاورألاو ل ألاومأل 
لطألنست ألساأليحة أل ل ألسل أل طأل ا ألنفإلألفةوط أللقولاألا وقسألسفل. ودألسا ولمألسوأل ضوواستأل

 كألأل(189) ةلقدألسفتة ا ألرلفل. د

 ألساوول ألسفةح ةوودألسفطسووت اادألرة لسووأدألساتةل وو لألاواأللاائوولألرلفيةوو أل وو س ألسفووطا 
اوومألسفوةوو األسفول وودألرللتولروولاألس ضوولمألا.لووسألسااوودألسوألرةووحدأل ضوو ات   ألوا  ووي لأل
اح ةوودألا ضووو لألرةووط ألاسوووت اادأللوو ألتشوووااةمأل   ألفليةوو ألاووومألسفوةوورألس لتوووولءمكأل ةووولأل

يةو ألاومأل ةقو ألسفةلول  أل(ألا  ولألء والألسفةح ةودألسف12سللت أل  حدألسفةح ةودألتأ ولتألفلةولاةأل)
سفياعقودألسفتومألتةووا أل لا ولألرة لسوأدأللظائوولألفلولأولاألوسفوةو األسفةواولوودأل لا ولكألواورألموو أل
تةاضووو ألسفةح ةووودألسفطسوووت اادألسف  اتقووودألف.طيووودألسفوووطا ألرةوووط ألاسوووت اادألسفةاسووو  ألر ووولل األا ووو أل

اووومألاووو األسلتولرووولاألس ضووولمألأل1962(ألفلووو دأل35سفةةوووطلألفل ووولل األا ووو أل)أل2008(ألفلووو دأل25)
 ل ألسسلفألساألئاسألسفةاس  أل طألسلو  أل ل ألل  ارألاورألسفةاو تألسفطسوت ااد ألألا.لسألسااد 

سوف ةلألايلالألساألالألتضة  ألارألسل ل أل ألتطا ألامأل تولاألسفضو سر ألوسفشواوطألسفتومأللوطات لأل
(ألارألسفطست األفةألااةألسفللودألسفت ياايدألالألف لألارألسولودألسسوتال ل قدألاومأل  وطساأل71سفةلاةأل)

(ألاوورأل27لل وول ألساأللوو ألسفي وواةألسفالللقوودألاوورألسفةوولاةأل)ألسف ةوو صألسف لل لقوود ألوسفةاوومألسفالووللم
 ووولل األس لتوووولتألسفةةطفووودألرة  ووومألئووواسألسفةاسووو  ألر ووولل ا ألةقةووولألتضوووة  ألاووورألل ووو ألي ضووومأل
رل  تةوولاأل لوو ألساتقوولاألاةلوودأل شوواألا ووطوالتأل وورألسفةااووحارألاوومأل وو ألف. وودألاوورألسفل.وولاأل

س تيول  ألي و األسفو  ألألس لتولءقدألرلفطس اة أل الألرل تيل ألةقةلألءا   ألسوألرلف ا دألامألللفدأل وط 
ءت ااالألئاسألسفح  أل طألاا أل اوطستأل لو ألسفةااواألاورألاو ل ألساألي وطاألسفضوةلاألسفة وااألفو ألاومأل
ساتقووولاألاووورأليةاللووو ألاووومألف.ووولاألس لتوووولتألفاتةئ ووولاأل لووو ألللووورألسوووااأل ةلقووودألس لتوووولت أل

                                                 

 ألا.ة  وودألسال وول ألوسف وواساساألسفةوولااةألاوورأل2007ي وولياألأل22 ألر.للوودأل2006(ألفلوو دأل7(ألسفوةوورألا وو أل)188)
لتو ألايلوةباألأل2005االألسفيتاةألاورألسللووسألسفةح ةدألسفطست ااد ألسفة.لطألسفولاس ألسف.المألسفالللم أل

 كألأل7 ألص2008

 كألأل52 ألسفة.ة  دألسفللء ألن ائل ألصأل2007ي لياألأل22 ألر.للدأل2006(ألفل دأل10(ألسفوةرألا  أل)189)
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ا و التألئاسألسفح  ألءافإلأل ل ألتةااالألتح ةمألا  مأل    أليةالو أل اوا تألرةبوطسألت ولا ألسفيواصأل
ااووووحارألواةبووووطسألسفةلوووولوسةألوا لةقوووولتألف  س ووووطألسفةووووطلألسفووووالألساسوووو ألا ل ةوووو ألسفشووووااةدألءووووارألسفة

ساسووااقدألسفأوواسمألاةوولأليووولففألاوو ساألسفطسووت اكألو ووطألاااألسفةح ةوودألسفطسووت اادألسف  اتقوودأل لوو أل
ئوواسألسفةاوومألسفطسووت الألسفالووللمألرة  فوودألساألسال وول ألسفوو سااةألاوومألسفةوو ساألسفةوةوو األ لا ةوولألرةووط أل

فةةلقوودألس لتولءقوودألاوورأل  وودأل  اسمست وولألرةوولأل ألي ووللألاوورألسفح وو  ألسفطسووت ااد ألتتةلوو ألءت ظووق ألس
سفطسووت اادألسفة ووااةألوسلوو أل ووطألستووواألاوومألتاا وودألتشوو ا ألف.وولاألس لتووولتألاوورألسف سوول  ألاوولأليوو ااأل
سفا لمألامألتةالا ألسفةااحارألاا لألر طاألساا لاألامألض مألس  تأولاساألسفةةلقودكألوسلو أللا ولتأل

(ألف و أل27لءقدألوضةلللتألفافإلألا طألسرلل ألسفةولاةأل) ل أللاادألسف لابارألوساادألسفةةلقدألس لتو
ااااألساأليوتلاألا طوالتأل  و أليةاللو ألاومألف.ولاألس لتوولتألرلفوطس اةألسفةااواألاا ولكأل ةولألسرللو أل

(ألف وو ألاااوواأللوو ألسفووطا لألاس ةوولتألاوومأل ل وولاألس لتووولتكأل ووافإلألاااألسفةح ةوودأل30سفةوولاةأل)
فبوووارألاووورألاءقل ووودألسفةاسووو  ألسفطسوووت اادألسف  اتقووودأل لووو ألسفةاووومألسفطسوووت الألساولألر  اسائووولألساألس

(ألاورألسفطسوت األ71 ألسلو أل وطألسات ورألاومأل  وطسالأل لو ألسفةولاةأل)2008(ألفل دأل25ر لل األا  أل)
لوووللألغقووولتألا.لوووسألسااووودألرةوووطألساألتووو ألللووو كألو للووو ألساسوووألتألسفتووومألااةووو ألسفح  اووودألاووومأل
سفتة.ا ألامأل  طسالألتتةالو ألةقةولألسوااتو ألسفةوا اةألسايضوللقدألاورألسلو أل وطأل وطاألسف ولل األا و أل

ر  لاةألتحطيوطألسفوطوس األس لتولءقودألفةضو ادألا.لوسألسااودألو ةل ولألاةوسألأل2006ل دأل(ألف42)
اوس األا  ألءط تألارألاةسألو شاارألاس اةألوفة س  دألئواسألسفتأااواألسف.و ئالألاومأل وطاألسفوطوس األ
س لتولءقدألوالألتاتمأل لق ألرلفضاواةألارألو  تألتةوطي أل  واسمساألسفةةلقودألس لتولءقودألفتتلو أل

ف اسألسفأا ألا طألس طألسفةاسو  ألر ولل األسفةاساو ألفقةوطاأل لو ألو و ألا ألئاسألسفتأاااكألوتح ق لتأل
(ألاورألسفطسوت اكألوئ واسألالةو ألسفةح ةودألسفطسوت اادأل فو أل71س ستة.للألتأ لتألفح  ألسفةلاةأل)

 كألأل(190)ااضألسفوةرألا ض  لتأل

 وووط ألسسوووت.لردألسفةح ةووودألفولووومألسفوووول رألسسوووتط لمألاوووطياأل اساةألس لتولرووولاألءووو  ساةأل 
ةوورألفلووةللألاوو لات ألوت  قوو ألسفقةووارأل فقوو ألرح وو ألورقيتوو ألسفطسالقوودألسفةوتةوو ألرةوويت ألاوومألسفو

لو لألاوط أل وحدألاولألسافومألرو ألاورألتةوااحلاألاتةل ودألرةةلقودألس لتوولت ألفوواوجألنفوإلأل ورأل
تبقةوودألسفوةوو األس لتولءقووودألواةوول  أل  اسمست وولألسفة ضووو عقدألوسفتوومأل ألتلووت ق ألا  ألت ووولأل

                                                 

 كألأل397 ألسفة.ة  دألسفللء ألن ائل ألصأل2008ايلةباألأل17 أل للدأل2008(ألفل دأل21(ألسفوةرألا  أل)190)
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ةو لأل لو أل  واساألاو   ألرل فت.لمأل ف ألتلإلألسف سالدألاومألسامأولاألرلسوتط لمألا وللألسااساةألفلح
 كألأل(191)سوألت  ق ألسفقةارأل فا  ألرح  ألورل ي  

 ثالثاا: إجساءات اتصال المحكمة الدستورية بالطعون االنتخابية:
وسفا حودألأل1962(ألفلو دأل35لطااأل  ألارأللةو صألسف ولل األس لتوولءمألسف و اتمألا و أل)

ءقودألساول ألسفةح ةودألسفطسالقدألفلةح ةدألسفطست ااد ألسا اسمساألسفول ودألءت وطي ألسفوةو األس لتول
سفطست ااد ألس سمألةقةلأليتةل ألرةقةلاألت طي ألسفوةور ألسوألسف. ولاألسفتومألي وط أل فا ولكأل وافإلألةقةولأل
يتةلووو ألرشووواتمألسفةةووولحدألوسفةلوووت طساألسفوووا  ألت وووطية لكألاةووولألي تضووومألت لوفووو أل بووواألسف  ووولطأل

ألسفتلفقد:أل
 )أ( ميعاد تقديم الطعن االنتخابي.

ف وووو اتمألوسفةوووولاةألسفتلسووووةدألاوووورأل  حوووودأل(ألاوووورأل وووولل األس لتووووولتألس41لووووطااألسفةوووولاةأل)أل
سفةح ةوووودألسفطسووووت اادألاقةوووولاألت ووووطي ألسفوةوووورألرةووووطةألاةلوووودأل شوووواألي اوووولتألاوووورأل  ووووااأللتق.وووودأل

 أاوووالألاووورألأل–س لتوووولتكألونفوووإلألاووورأل للووومألا وووقسألف. ووودألس لتوووولتكألواةتبووواألئووواسألسفةقةووولاأل
اوورألسف ظوول ألسفةوول  ألرحاوو أليتاتوومأل لوو ألاولفيتوو ألساألت ضوومألسفةح ةوودألأل–سفة س اووطألسف ضوول قدأل

أل ب لألسفوةرألارألتل لمألليل ل ألوف ألف أليالاالألسلطألسفوة  كألألرةط 
 )ب( الخهات التي يقدم إليها الطعن االنتخابي.

س ل األسفةلاةألسفتلسةدألارأل  حودألسفةح ةودألسفطسوت اادأل ا للقودألت وطي ألسفوةورألس لتوولءمأل
 ف أل لط ألسف. تارألسفتلفاتار:ألساوفو ألساأليااو ألسفوةورألرولومألي وط أل فو أل لو أل تولتألسفةح ةودأل
سفطسووت اادكألوسفالللقوودألسااللوودألسفةلاوودألفة.لووسألسااوودكألواوومألئووالألسفحلفوودألت وو  ألسااللوودألسفةلاوودأل
فلة.لووسألرلفت اووااأل لوو ألسفولوومألءتوولاا ألت طيةوو ألموو ألتحالوو أل فوو ألسفةح ةوودألسفطسووت اادكألوا ووط أل
سفولووومألاووومألسفحووولفتارألاةوووط لتأل لووو ألسفت  قووو ألةقووو ألفوووط ألاوتووولاألسفة و ووودألسوألفوووط أل لووو أل تووولتأل

أللدألسفةلادألفة.لسألساادألامألللفدألت طي ألسفوةرألسالا لكسفةح ةدألسوألفط ألساال
أل
أل

                                                 

 ألسفة.ة  وودألسفلوولء ألسااوولاةأل2008سووبتةباألأل17لوودأل أل ل2008(ألفلوو دأل35(ألوأل)26(ألسفوة وولاألا ةوولأل)191)
 كألأل422صألأل  فا ل
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 )ج(  سط المصلحة في الطعون االنتخابية.
ي أأوومألتوو سااألاوواطألسفةةوولحدألاوومألسفوةوو األس لتولءقوودكألا وومألرح وو ألسفي وواةألساوفوو ألاوورأل

(ألاورألسف وولل األس لتوولءمأل ف و ألللاوومألسفوالأللةو ألاوومألاس اتو ألس لتوولت ألوف وو أل41سفةولاةأل)
فتمأل لاألاااحلتألاا ل كألوارألم ألالفةةلحدألسفةشوتاتدألتي و ألئ ولألرولفةة  ألااااألامألسفطس اةألس

سف سسو  ألا ومألفقلو ألاةولحدألاوةوقدألي.ومألت ساائولألاومألسف لاومألوضلةولألاةولحدأليةبواأل وو أل
للاووومألاووورألااف ووولأل ووورألسفةةووولحدألسفةلاووود أللاووو ألتة وووسألاووولألي أأووومألساألتوووت ألس لتولرووولاأل

ألك(192)اس اةألسلتولءقدرواا دألااعقدألتةباأل رأل اساةألسف لابارألسفح ق قدألامأل  أل
و ووطألس تووطاألسفةح ةوودألسفطسووت اادألسف  اتقوودألرة قوولاألاوولا ألسا وو ساألفلط فوودأل لوو ألتوو سااأل
اوواطألسفةةوولحدألسوو سمألرلف لووأدألفوةوو األسف وولابارألسوألرلف لووأدألفوةوو األسفةااووحار ألاوو نسأل وولاأل
سفاللءووو ألاووورألسواس ألسفوةووورألساألفلوووول رألا يةووودألاح  ووودألةقووو ألس اووومأل فووو ألتلأووو  ألوتتةالووو ألئوووالأل

  لألاوومألس لتولروولاأل وورألسفووطس اةألس لتولءقوودألسفةااوواأل   وول أل نسألاوولألس اووطألسفيووا ألسفة يةوودألاوومألاوو
وتبارألساألرةوضألسا و ساألسفتومألس واو ألفو ألسو و ألسو  ستألسوألاوو  ألوسلو أل نسألسضوقي ألئوالأل
سا  ساألفأل  ساألسفتمألسلتلب ألف  ألا األ وطاألسا و ساألسواالاطأل لو ألس و ساألسفةوةو األ

ألكأل(193)لحدألسكاطةألامألسفوةرألسفةاللاضطل ألواافإلأليي  ألارألاول  ألوا  األفلول رألاة
كووووافإلألفوووو أل ووووح ألا وووو  ألسف وووولابارألاوووورألساألسااووووولصألسفةووووا  اارألرلف شووووفألسفة وووو لأل
  وووو كككألوئوووو أل ألي قةوووو األاوووومألسفووووطس اةألس لتولءقوووودألسفةةا وووود ألف وووولاألنفووووإلألاوووو ماستألاوووومأللتق.وووودأل

والفتوولفمأليتةووارألأل–فوو ألمبتوو ألسفووط   ألأل–س لتووولتككألواوورألموو ألاوو األسفةةوولحدألت وو األا  ووطةأل
ألك(194)رةط ألسفةةلحدألااضألسفطا 

أل

                                                 

 كألأل145صألأل اا  ألسلء ألن الأل سفةح ةدألسفطست اادألسف  اتقدأل (ألاكأل لالألسفوأوأل م192)

 ألاكأل لالألسفوأوأل م ألسفةح ةدألسفطسوت اادألسف  اتقود ألاا و ألسولء ألن وال أل1975فل دألأل1(ألسفوةرألا  أل193)
ألكأل147ص

است الأل)سلتولرلاألا.لسألسااود(أل للودألأل1981(ألفل دأل1  اتقد ألسفوةرألا  أل)(ألسفةح ةدألسفطست اادألسف194)
 ألا.ة  ووودأل2007ي ووولياألأل22 للووودألأل2006(ألفلووو دأل10كألسلظووواألسيضووولت:ألسفوةووورألا ووو أل)30/6/1981

 كألأل50سال ل ألوسف اساساألسفةلااةألارألسفةح ةدألسفطست ااد ألوسفللء ألساالاةأل فا ل ألصأل
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 )د( المستندات الالزم تقديمها في الطعن االنتخابي.
سو بوو ألسفةوولاةألسفتلسووةدألاوورأل  حوودألسفةح ةوودألسفطسووت اادألساأليشووتة ألتلوومألسفوةوورأل لوو أل
ءقووولاألسسوووألتألسفوةووورألوساأليشوووي ألرلفةلوووت طساألسفة اووووطةألفووو كألوسفةلوووتيلاألاووورألئووواسألسفوووو  ألساأل

ألفةووووط ألسفت اووووطألء وووو اسألسف س وووومكألوئوووواسألاوووولألسكطتوووو ألسفةح ةوووودألسفةشووووالألفوووو ألياتوووومألسفووووأوااأل ووووالسمت
سفطسووووت اادألر  ف وووول:أل ولاوووو أل وووورألسفووووطا ألرةووووط أل بوووو لألسفوةوووورألاوووو اتألفةووووط ألت ووووطي ألسفووووول رأل
سفةلووت طساألسفة اووطةألفوة وو  ألا وو ألاووااواألر لوو ألفةوولأل وولاألسفوو  أل ووطألاوواألاوورأل ووالسمألسفووأواا أل

رأل(ألاووورأل  حووودألسفةح ةووودألسفطسوووت اادألت.اوووالألفلةح ةووودألساألت.وووالألاووولألتووواسلألاووو14وساألسفةووولاةأل)
تح اووو ألاووومألسفة ل  ووولاألسفةةاوضووودأل لا ووولألسوألت وووطتألفوووافإلألسلوووطألس ضووول  لكألوف ووولألتلووومألسلأل

ألسواس ألسوألءقلللاألارألسفح  ادألسوألسيدأل  دألساا ألفطتالأل لا لكأل
اووو األنفوووإلألاووو اسلألساألسفةشوووالألفووو أليشووو ألساألي.ةووو ألا  وووفألسفةح ةووودألسووولبقلتألةقةووولأليتةلووو أل

رل تأووولاألسل ووولألر.للووومأل  ل ووولألألرلفة ل  ووولاألسفةةاوضووودأل لا ووول ألءووو أل ةووو ألف ووولألا  يووولتأل ي.لءقووولتأل
اح ةوودألسفة ل  وولاألسف لل لقوودألا وومألاح ةوودألا ضوو لألسفوةوو األس لتولءقوودأل تةوولف لألستةوول تأل

كأل(195)ومق وولتألرلفةةوولحدألسفةلاوودألرةوولأليضووح ألاةوو ألسفووطا أل لوو أللاوواألسسوولفألاتةا وولتأل تاسلوو  
واوووااودألساألتتوووواألسفة ل  ووودأل ووويدألسف.طيووودألوساألتتووو سااألاووومألسفوةووورأل ووواس رألورووواوفألت.ةووو أل

ا ت.لت ألوساألي  األسفتح ا ألامأللطألنست ألا ت.لتألوا ماستألاومأللتق.ودألس لتوولتألسف  ل قودكألألتح ق  
اووو نسأل ووولاألسفوووول رأل ةووواألتلأووو أل لووو أل  ووولاةألاوووا ألسا ووو ساألاووومألف.ووولاألسفوووطس اةألرة  فووودألساأل
 ةلقودألس لتوولتأل ووطألاولء لألاوو ألاوومألاوا ألسا وو ساألسمواألاومأللتق.وودألئوالألس لتولروولا ألاواأل

  ألس  سفووو ألرووو لألا  ووو ألسوأل ووواس رألتووو ااألفلةح ةووودألسف  ل ووودألساأليوووا األسلألسووو طألفولأووو  ألسوأليوووط
واوومألسفة لءوو أل أليتولوومألألك(196)فتح اوو ألاوولألتلأوو  ألاوو األتلأوو أليتةووارألرلفتوولفمألسف ضوولمألءااضوو 

سفةشالأل ااس ألتلمألسفوةرألامألا  ألاةارأل شاطألف ب فو  ألوضلةولألي يومألاومألءقلللتو ألساألي و األ
لووتلال ألسف وولل األس لتووولءمألساألسفة ةوو األا  وولألوسضووحلتألوفوو أل وولمألر  ةووللألوضي.وول  أل ةوولألفوو ألي

                                                 

 ألسلظووا:أل1996(ألفلوو دأل1فلوولء ألسااوولاةأل فقوو ألوسفوةوورألا وو أل)اسووت الألسأل1981(ألفلوو دأل1(ألسفوةوورألا وو أل)195)
 كألأل149اك لالألسفوأوأل م ألاا  ألسلء ألن ال ألص

 ألا.ة  دألسال ل ألوسف واساساألسفلولء ألن ائول أل2008ي فق ألأل16 للدألأل2008(ألفل دأل10(ألسفوةرألا  أل)196)
 كألألأل80ص
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كأل وووافإلألي ووو األسفوووطا ألءوووأوااأل وووحقيدألسفوةووورألفةوووط أل(197)ي ووو األسفولووومألا  ةووولتألاووورألاحووول 
سفتةووطي أل لوو ألت  قوو ألسفولفووم أللاوواأل وول  أل لوو ألسسوولف أل نسأل وولاألسفاللءوو ألاوورألساواس  ألساأل
سفول رألئ ألسفالألسوالألرشوة أل حقيدألسفوةرأل اساةأل تلتألسفةح ةدألوسفت  قو أل لا ولألساول أل

ألك(198)سفةوت ألرةطألسفت كطألارألاوةات ألارألوس  ألرول ت ألسفةطلقدسفة رفأل
 رابعاا: الحكم الصادر من المحكمة الدستورية في الطعون االنتخابية. 

لوووطااألسفةح ةوووودألسفطسووووت اادألسف  اتقوووودألل.قوووودألسال ووول ألسفتوووومألتةووووطائلألرةوووولألاا وووولألتلووووإلأل
ائووولألسفول ووودألرووولفوة األس لتولءقووودألسوألرةوووحدأل ضووو ادألس ضووولمألا.لوووسألسااووودألوسفتووومألت ظ

 سل ول ألرلتو ألتالبو ألف ولألسفح.قودألوس أودألس لتواس ألالالاودألفل لاودألأل:كةح ةدألا ض لألر  ف لألسل ل
رةلألاا  ألسلولاألسفطوفدألسفةوتليدألوسف لفألس ةةاركأل ط أل  س ألسفوةورألاا ولألرو لألتااو ألاورأل

ألكأل(199)ألتا ألسفوةرألرةلألاا لألسفتةلفأل  لاةألسف ظاككك 
ر لووو :أل  نألاووواألاحووو ألس ضووولمأل(ألاووورألسفطسوووت األاووومألئووواسألسفشووو األ84و وووطأل ضووو ألسفةووولاةأل)

ا.لسألساادأل ب ألل ليدألاطت ألالألسبمألارألساسألت ألسلتوومألءطفو ألاومألاوالألاو اارألاورأل
توولاا أل  ووااألسفة.لووسألئوواسألسفولوو  ألوت وو األاووطةألسفةضوو ألسف.طيووطألف  ليوودألاووطةألسوولي كألوضنسألو وو أل
سفولوو ألاوومألاووالألسووتدألسااوو األسفلوولر دأل لوو ألسلت وولمألسفيةوو ألسفتشووااةمألفلة.لووسألاوواألي.ووالأل

لتأل ض ألءطي  كألوئ اسألتةاضو ألئوالألسفةولاةألفحلفودألل و أل وطاألس ضولمألا.لوسألسااودألسلتو
سفووالأللووطالألسفطسووت ا ألوالفتوولفمألضوواواةألسسوووت ةللألسفةووطاألسفة ةوو صأل لقوو  ألرةوولألايووولالألساأل
سااووواأليتةلووو ألرللتولرووولاألت ةالقووود ألي ةووو ألاا ووولألسف ل ووومألسف.طيوووطألاوووطةألسف ل ووومألسفوووالألسرولووو أل

ألكألأل(200) ض ات 
                                                 

 أل للوودأل2008لوو دأل(ألف10 ألوسفوةوورألا وو أل)2008ي فقوو ألأل16 أل للوودأل2008(ألفلوو دأل40(ألسفوةوورألا وو أل)197)
 كأل109وألأل80 ألا.ة  دألسال ل ألوسف اساساألوسفللء ألساالاةأل فا ل ألص2008ي فق ألأل16

 ألسفة.ة  وودألسال وول ألوسف وواساساألسفةوولااةأل2008سووبتةباألأل17 أل للوودأل2008(ألفلوو دأل13(ألسفوةورألا وو أل)198)
 كأل219وسفللء ألساالاةأل فا ل ألصألأل ارألسفةح ةدألسفطست ااد

 أل للودأل2008(ألفلو دأل46 ألسفوةورألا و أل)2008لو اةباألأل25 أل للودأل8200(ألفلو دأل47(ألسفوةرألا  أل)199)
 ألا.ة  دألسال ول ألوسف واساساألسفةولااةأل ورألسفةح ةودألسفطسوت ااد ألوسفلولء ألسااولاةأل2008ل اةباألأل25

 كألألأل557وأل540 فا ل ألص

 والألرةطئلكألألأل184اا  ألسلء ألن ال ألصألأل اكأل لالألسفوأوأل مأل:(ألفةالاطألارألسفتيةا ألسلظا200)
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 املطلب الثاني
 ص اجمللس الدستوري الفرنسي بالفصل يف املنازعة االنتخابيةمدى اختصا
 :تمهيد وتقسيم

 لووو أللحووو ألاووولألأل–(ألا ووو أل59  وووطألاسوووت األسف.ة  ااووودألسفولالووودألسفياللوووقدألاووومألسفةووولاةأل)
ا ةودألسفيةو ألاومألا ل  ودأل وحدألسلتوولتألسف و ستألوس ضولمألا.لوسألسفشوا  كألواورألمو ألأل–ت ط 

فياللوومألاوومألئوواسألسفشوو ا ألساألي تضوومألسفتةووافأل لوو ألاووط ألساتةوولصألسفة.لووسألسفطسووت الألس
لت وولولألاةوول  أللظوول ألئووالألسفة ل  وودألس لتولءقوودألرشوو األ ضوو ادألس ضوولمألسفبافةوولا ألوسفتوومأل
توووااألاووورأللللقووودأل لووو ألسوووةلاألسا ووواسمساألسف ضووول قد ألواووورأللللقووودألساوووا ألسووولودألسفة.لوووسأل

ألسفطست الألسفياللمألامألا لءت ألف الألسفة ل  دكألوئ ألالأللت لوف أل ل ألئط ألئالألسف  لط:أل
 ت اإلجساءات القضائية للمنازعة االنتخابية:أوالا: سما

 ألسفوةووور ألمووو ألتووولر ألRequêteتوووطواألئوووالألسفلوووةلاألاووومألسفة ووول ألساولأللووو لأل ااضووودأل 
اوومألسا وواسمكألت  ووا ألنفووإلألسلوو ألي.وو  ألألContradictoireسفة س  وودألسوألسفووولر ألسفحضوو الأل

فوووول يتارألاوووورألسااووووولصألت ووووطي ألسفوةوووورألاووومألسلتووووولتألس ضوووولمألسفبافةوووولاأل لوووو ستألسف.ة قوووودأل
ت قوودألوس ضوولمألا.لووسألسفشووا    ألوئةوولألسفة توبوو األواوورألف وو أللوو ألس لتووولتألاوومألسفووطوس األسف أل

س لتولءقووود ألوتل يوووودألسفةااووووحارألاا وووولكألوا وووولمتأل لوووو ألنفووووإلأل ألية وووورألسفوةوووورألساوووول ألسفة.لووووسأل
سفطسوووت الألسفياللووومألاووومألئووواسألسفة.وووللألفأللوووالستألسوألسف.ةل ووولاألسفلقلسوووقد أللتووو ألفووو أل ووولاأل

سف.ةل ولا ألا اوطستألاومألسف و س  ألس لتولءقودألسوألألسفشو ألسفالأليت لض ألرلسو ألئوالألسالوالستألسو
كأل افإلأل ألية رألت طي ألئاسألسفوةرألاورأل للومأل(201)اااحلتألاا لألوسفتمألتتةل ألرةح ألسفة ل  د
كألساوولأل نسأل وولاألسفووول رألللاأوولت ألاوو األسفة.لووسأل(202) ة قوود ألسوألاةالوو ألسفطوفوودألاوومألسفةحلاظوود

سفتوووومألس ووووا ألاا وووولألألسفطسووووت الألسفياللوووومأليتح وووو ألاوووورأل اووووطلألاوووومألسف.ووووطولألس لتووووولءمألفلووووطس اة

                                                 

 – Rousseau , D., Droit du contentieux const. op. cit. P. 342 ; CC. 88)201(أل

1040/1054 , 13 juill et 1988. Rec. P. 97.                                                                              

                                                          .CC. 88 – 1043 , 21 juin 1988 , Rec P. 84)202(أل



 المجلة القانونية )مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية(                             مجلة علمية محكمة 
 

(ISSN : 2537 - 0758)  

 

162 

س لتولتكألرةولألاو اسلألسلو أليوااضألسفوةورألسفة وط ألاورألاوو ألفو أليوت أل اوطلألاةواتألاومألسف.وطولأل
ألك(203)س لتولءم أل ل ألسفال ألارألل  ألامألئاسألسف اط

وضنسأل لاألسفول رألاااحلتألامألس لتولت ألا األسفة.لسألسفطسوت الألسفياللوم أليتح و ألاورأل
سفوةووورألسفة وووط ألاووورألاوووو ألسكتيووو ألألل ق ووودألسفتااوووا ألواوووااضألرلفتووولفمأل لووو ألسوووبا ألسفةالووولل 

رة.ااألتلمألسف ةلنجألسف لل لقدألسفتمألي أأمألسفت وط ألء ولألفالتوولتألاورألا ا ااودألسااور ألوف  و أل
امألسفة لء ألي بو ألسفوةورألاورألاوو ألفو ألي اوطألتااوح  ألت سقلولتأل لو ألساألئواسألسفوااضألية ورأل

 وولاألساألي وو األسووبألتألفةووط ألاشوواوعقدألس لتووولت ألساوولألةقةوولأل ووطسألنفووإلألاوو األف وو ألاااوواألسوو سمأل
للضوووووواستألس أل ألاوووووومألسفةاللوووووودألسفالللقوووووودألفالتووووووولت ألية وووووورألساألي ووووووط ألتة وووووولتألساوووووول ألسفة.لووووووسأل

وسفولصألرلف ولل األأل1958ل اةباألفةل ألأل7(ألارألسااأل33و طأللطااألسفةلاةأل)ألك(204)سفطست الأل
سفةض لألفلة.لسألسفطست الألاقةلاألا ل  دألس لتولرلاألسفبافةللقدألرةطةأل شاةألسيل ألاورألتولاا أل

ألك(205)  ااألسف تل ن
اسأليأوووطوأللاووواألا بووو لألسفوةووورألسفة وووط ألضوووطألسفةةلقووولاألس لتولءقووودألفلةاللووودألساوفووو ألوئ ووو

فالتولت أل  طالألف ألية ألا.ل تألفلةااا ألونفإلأل  طألت طية ألرةطألسلت ولمألسفةةلقودألس لتولءقود أل
كألو طألاوطألسفة.لوسأل(206)وف رأل ب ألسا ااألسفاسةمألفل تل ن ألسوألرةطألسف ضلمألاطةألسفةشاةألسيل 

سفشووواطألسفوووولصألرلفةقةووولاأل فووو ألاضوووة األسفوةووورألنستووو  ألرحاووو أل ألسفطسوووت الألسفياللووومألئووواسأل
ية رألفلول رألرةطألسل ضلمألاقةلاألسفوةورألساألي وط ألسسوللاطأل طيوطةألفوة و ألواتةاوالةأل ةولأل طاو أل

 ألوضلةولألية ورألفو ألساأليحوطاألسوألي ضواألاوط ألساسوللاطألسفتومألسملائولألاومأل(207)امألسفوةورألساول
ألك(208)ا ة ألفلوةرألساول

                                                 

 C.C. 7 nov. 1968, Rec. P. 114, V. Rousseau , D., Droit du contentieux)203(أل

const., op. cit. P. 342.                                                                                                      

        .C.C. 13 déc. 1970 , Rec. P. 51 ; C.C. 88 – 1033 , 13 juillet 1988, R. P. 89)204(أل

 ألأل                     .Rousseau , D., op. cit. P. 342 ; Journal official du 9 nov. 1958)205(أل

 ألأل.C.C. 27 avril 1978 , R. P. 53 ; C.C. 88 – 1121 , 13 juillet 1988 , R. P)206(أل
                                            .C.C. 88 – 1040/1054 , 13 juillet 1988, Rec. P. 97)207(أل

                                                    .C.C. 88 – 1093 , 25 nov. 1988, Rec. P. 246)208(أل
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ساألي وو األسفوةوورألا  ةوولتألواتضووة لتأل اضوولتألأل– بوو لألتحوو أل ووالسمأل ووط ألسفأل–كووافإلألي أأوومأل
 ألاضواتأل ورأل(209)فل  ل  ألوساسللاطألسفتمأليتةلإلألء لألسفول رألضطأل حدألسفةةلقودألس لتولءقود

ضووواواةألساأليوووااألا ضووو لألسفوةووورأل لووو ألا ل  ووودألسلتوووولتأللل ووومألسوأل ضووو ألا.لوووسألاوووا   أل
ألك(210)الفوةرألي  األلااألا ب لأل نسألوااأل ل ألا.ة لألس لتولت

 مواجهة في اإلجساء:ثانياا: طابع ال
يةوووطألسا ووواسمألساووول ألسفة.لوووسألسفطسوووت الألسفياللووومأل تلءقووولتألولضووو االت أللاووو ألف ووو ألاةووو أل
ساتووالألسم وولمألسفتح اوو أل لوو ألا.ةوو لألالووفألسفوةوور ألرةوولأليشووة ألسفةالظوولاألسفتوومألي ووطا لأل

 ألالفة تومألسفوة ألسوألاحلاق ألي ط ألاا اةألرولفااأل لو أل1973و ااألسفطسالقدألونفإلألا األ ل أل
فووول ر ألوسفوووالأليووااألءوووطوالألرةالظوولاأل طيوووطة ألونفووإلألاوووالألاووطةأليحوووطائلألل.وونألوسسوووللاطألس

كألواتضووةرألسا وواسمألسيضوولتأل ا للقوودألتووطا ألسفة.لووسأل(211)سفلوو اتااألسفةوول ألفلة.لووسألسفطسووت ال 
سفطسوووت الألاألاووواة ألسوألء ووولمأل لووو ألتلووومألسلوووطألسفوةووو   ألوسفوووالألرة تضوووللأليووو ااألسفة.لوووسأل

مألاوورألسفةة وورألساألتشوو  ألا ضوو  لتألروو  اسمألتووطسءااألتح اوو  أليتوو  لألا ووااألاوورألسفة.لووس ألوسفتوو
ألكأل(212) لالتأليشة ألسااألسفةةلقدألس لتولءقدألوامألسفطس اةألس لتولءقدألاح ألسفة ل  د

 ثالثاا: سلطة المخلح الدستوري العسنسي في رقابته للمنازعة االنتخابية: 
 ل أللواساألسفةح ةودألأل–يةطألسفة.لسألسفطست الألسفياللمألامألاةل ألفلة ل  دألس لتولءقدأل

(ألاوورألسف وولل األسفةضوو لأل44 لضوومألا ضوو ل ألونفووإلألسسووت لاستألفلةوولاةأل)أل–سف  اتقوودألألسفطسووت ااد
وسفلولء ألسااولاةأل فقو  أللاو ألأل1958لو اةباأل ول ألأل7رش األسفة.لوسألسفطسوت الألسفةولااألاومأل

 يوت ألسفة.لسألسفطست الألء ظاأل لادألسفةلل  ألوسفطا لألسفتومألتالولاألأل:سل ألرة  مألئالألسفةلاة
فةوولاةأل لوو ألساأل وواساألسفة.لووسألسفطسووت الألاوومألئووالألكألفووافإلأللةوو ألئووالألس(213)رة لسووأدألسفوةوور 

ألسفحلفدألفقسألف ألسماستأل لل لقلتأل  ألةقةلأليتةل ألرلفة ل  دألس لتولءقدألسفتمألي ظائلك

                                                 

                                                 .C.C. 88 – 1021 , 13 juill et 1988, Rec. P. 118)209(أل

                                                                .Rousseau , D. op. cit. P. 342 – 343)210(أل

)211(Rousseau , D. op. cit. P. 344.                                                                            

                                                                .C.C. section. 7 oct. 1988 , R. P. 248)212(أل
ألأل:(ألو طأل لماأل قللدألئالألسفةلاةألرلفياللقدأل ل ألئاسألسف ح 213)
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لاوووواألساألسفة.لووووسألسفطسووووت الألسفياللوووومألاوووومألتوبق وووو ألف وووواسألسفوووو   ألو لوووو ألسفووووال ألاوووورأل
فووإلألسسووت لاستأل ة اقوودأل ووقللت  أليةتبوواألليلوو أل لضووقلتألفلة ل  وودألس لتولءقوودألروولفةي   ألسفووط ا ألون

(ألاوورألسفطسووت األسفتوومألتة ووطأل فقوو ألساتةل وولتألاوومألئوواسألسفشوو اكألواوورألموو ألا لوو أل59 فوو ألسفةوولاةأل)
يشااألرةيدألا تظةدأل فو ألسلو أل أليو ولأل فقو ألت وطياألاسوت اادأل ولل األيالولاألروااو ألسفوطا ألسم ولمأل

ألكأل(214)لظاألسفة ل  دألس لتولءقد
أل1981ا ووواأل ووول ألواووومألسفة لءووو ألت.وووطاألسااووولاةأل فووو ألساألسفة.لوووسألسفطسوووت الألفووو أليتووواااأل

(ألاوورألسفطسووت األرشوو األساتةل وو ألسفةوول ألاوومألسفة ل  وودألس لتولءقوود أل59وسسووت لاستأل فوو ألسفةوولاةأل)
اووومأل بووو لألسفوةووو األسفتووومألت  ووو ألضوووطألسف ووواساساألساوفقووودألفلةةلقووودألس لتولءقووود ألضوووطألسفةاسسوووق أل
سفول ووودألءوووط  ةألسف ووولابارألفالتوووولت ألرةووولألاووو اسلألت وووطياألاشووواوعقدألئوووالألسفةاسسوووق ألسفول ووودأل

ألك(215)س لتولءقدألوا س  ت لألرلف ة صألسفطست اادرلفةةةلقدأل
وسف س ووو ألساألسااووواأليتةلووو ألئ ووولألر بووو لألت وووطياألاشووواوعقدألااسووو  ألسووولر لتأل لووو ألس لتوووولتأل
والاجألسيدألا ل  دألسلتولءقودألواة لسوبت ل ألاومأللوارألسلو ألس واألرةوط ألساتةل و ألفا لرودألااسو  أل

سفة.لوووسألي ضووومألرحووو ألسف.ة قووودألسف ت قووودكألواووورألمووو أل وووطألي.وووطألئووواسألس اوووتافألاووومألا  وووفأل
سفطسوووت الألءتبااوووال ألاووومأللا ووو أل لووو ألسفحيوووللأل لووو ألسووولوت أل  سمأل ووواساساألتتلووو ألروبقةت ووولأل

كألسالألسست لاستأل ف ألسلو ألسف لضومألسفة يوااأل(216)رلفولر ألسفلقلسمأل  اساساألل ألسف.ة قدألسف ت قد 
فليةوو ألاوومألسفة ل  وودألس لتولءقوود ألا لوو أل ووااألساأل احوو ألللوولتألسفط ليوودألس لتولءقوودألفةااوواأل

سف ت قووودألسفة ليووودألء ووواسألسفيحووو  أل أليةوووطألل ةووولتألالوووأ لتألف ووواساألسفة.لوووسألاووورأل للووومألسفل. ووودأل
كألواوورألموو أل(217)(ألاوورألسفطسووت ا 59سفطسووت ال أل لضوومألاشوواوعقدألس لتووولتألرة  وومألسفةوولاةأل)

                                                                                                                       
" ….. le conseil constitutionnel a compétence pour connaitre de toute question 

et exception posée à l'occasion de la requête ….". ألأل 
                                                     .C.C. 88 – 1046 , 21 Oct. 1988 , Rec. P. 161)214(أل

 ; Pactet , P., Droit const., op. cit. P. 386 ; C.C. 11 juin 1981, Rec. P. 95)215(أل

RDP. 1981, P. 1347, et P. 186, C.C. Décis. 16 et 20 avr. 1982 , Rec. P. 109.                     

 .Rousseau , D., op. cit. P. 346 ; C.C. 88 – 1040/1054 , 13 juill et 1988. Rec)216(أل

P. 97.   

 ألأل                                 .C.C. 91 – 1141 , 31 juill et 1991, Rec. P. 114)217(أل
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س ولاألسفة.لووسألسفطسووت الألسفياللوومألرة تضو ألئوواسألسفةبووطسألت اووق ألسفل. ودألسف ت قوودألونفووإلألر ااووللأل
ألك(218)لاألسفط ليدألس لتولءقدألفةااالي لاألسستوالألسفاسلألءت  قدألارأللالا  ألامأللي 

ولالألرلاالاةألسيضولتأل فو ألسفت كاوطأل لو ألسولولاألسفة.لوسألسفطسوت الألسفياللومألسفول ودأل
رلفةةلقلاألسفللر دأل ل ألس لتولرلاألسفبافةللقدألوةقةلأليتةل ألءت سوقسألسف و س  ألس لتولءقودألوسفتومأل

 أل ضووومألسفة.لوووسألرشووو ل لأليووو ولألس اتةووولصألوا ووولتألفل ووولل األس لتوووولءمألفلةحووولك ألس ءتطس قووود
سفطست الألسفياللمألال ألنفإلألرلاتةل  ألتلفةلألساأل وط ألسفةشواوعقدألسفة تااودأللتول نألضوأ أل
 ل ألسف لابار ألفحةل  أل ل ألسف اط ألسوألسفشووم ألسوألسا ةوللألس لتقلفقودألسفتومألاورألاو ل لألساأل
تةوووطلألاووورأللتووول نألس لتوووولت ألسوألتشووو  ألس توووطسمتأل لووو أللالسئتووو ألا وووطألسفأووو ألسفة.لوووسألسفطسوووت الأل

تولرلتألرلبمألساألرةضألسف لابارألسفة قةارألاولاجألااللول أل وطألتو أل اوطئ أل ورألتااو ألسفياللمألسل
ألكألألأل(219)سفأااألامألسف  س  ألس لتولءقد

 املطلب الثالث
 مدى اختصاص حمكمة النقض املصرية يف املنازعة االنتخابية

 :تمهيد وتقسيم
أل(ألا و 107 ألاومألسفةولاةأل)2014ت ط ألساألاست األ ة  اادألاةاألسفةااقدألسفةولااأل ول أل

  ووطألفةح ةوودألسفوو  ضألس اتةوولصألرلفيةوو ألاوومأل ووحدأل ضوو ادألس ضوولمألا.لووسألسف وو ست أل
و لوو ألساألت ووط أل فا وولألسفوةوو األاووالألاووطةأل ألت.وولو ألمامووارألي اوولتألاوورألتوولاا أل  ووااألسف تق.وودأل
سف  ل قوودألفالتووولتكألوساألتيةوو ألاوومألسفوةوورألاووالألسووتارألي اوولتألاوورألتوولاا ألواوالأل فا وولكألوساأل

.لووووسألروووولفح   ألونفووووإلألاوووومألللفوووودألسفح وووو ألءووووأوااألتأووووو ألسفةضوووو ادألاوووورألتوووولاا أل ءووووا ألسفة
(ألاوورأل93سفةضوو ادكألوسف س وو ألساألئووالألسفةوولاةألتةووطألسسووتحطسملتألا لالوودألرةوولأللةوو أل لقوو ألسفةوولاةأل)

 أللاوو ألسللتوو ألئووالألسفةوولاةألفة.لووسأل1971اسووت األ ة  ااوودألاةوواألسفةااقوودألسفةوولااأل وول أل
سفشوووةمألس اتةووولصألرلفيةووو ألاووومأل وووحدأل ضووو ادألس ضووول  كألو لووو ألساألتووووت ألاح ةووودأل

روولفتح ا ألاوومأل ووحدألسفوةوو األسفة طاوودأل فوو ألسفة.لووسألرةووطأل للفت وولأل فا وولألاوورألا قلوو كألسفوو  ضأل
لاوواألساألئووالألسفةوولاةألسو بوو ألاوورأللللقوودأل للفوودألسفوةوورأل فوو ألاح ةوودألسفوو  ضألاووالألاةلوودأل

                                                 

                                                                           .Rousseau , D., op. cit. P. 347)218(أل

 أل                                                                                        .Rousseau , D., ibid)219(أل
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 شوواألي اوولتألاوورألتوولاا أل لوو ألسفة.لووسألروو  ألوساألي ت وومألاووالألتلووةارألي اوولتألاوورألتوولاا أل للفتوو أل
 ووووطواأل وووواساألر للبقوووودألملالوووومألس ضوووولمأل فوووو ألاح ةوووودألسفوووو  ض ألواوووورأللللقوووودألساووووا ألضوووواواةأل

سفة.لوووس ألف ووومألتةتبووواألسفةضووو ادألرلتلووود ألونفوووإلألرةوووطأل وووا أللتق.ووودألسفتح اووو ألوسفووواسلألسفوووالأل
سلت  أل فق ألسفةح ةدأل ل ألسفة.لسألفلية ألامأل وحدألسفوةورألاوالألسوتارألي اولتألاورألتولاا أل

ألك(220) ا أللتق.دألسفتح ا أل ل ألسفة.لس
لووسألسف وو ستأل)ا.لووسألوئ وواسألتحتوولجألئووالألسف ةوو صألسفول وودألرلفيةوو ألاوومأل ضوو ادألا.

ألأل:(أل اامألئالألسفةالظلا1971سفشةمألامألر ألاست األ
 األسفية ألامأل حدألسفةض ادألي الأل ف ألتوبا ألسف لل األ ل أللوالسلألاةوارأل  ساو ألأل 

سفيةوو ألاوومأل ووحدألسفةضوو اد ألرةة وو ألسفت كووطألاوورألسلتوواس ألسا وواسمساألسفة ةوو صأل لا وولألاوومأل
 واسمساألستأةو ألسوألفو ألتتأو  ألاو األل و ألسف  سلارألوسف اساساألسفة ياةألف ل ألا نسألت ألسفت كاوطألرو األسا

سف ووولل األيوبووو أل لووو ألسف وووالسلألسفةةووواو ألسووو سمألرةوووحدألسفةضووو ادألسوأل رولف ووول ألسااووواألسفوووالأل
 كأل(221)ي.ةل أل ةاتأل لل لقلت ألي.مأل س لاألس اتةلصألر أل ف أل  دأل ضل قد

 األسسووتأةلاألاووو األسفبافةوولاألسووولودألسفيةووو ألاوومأل وووحدألسفةضووو ادألي.ووطألتبااوووالألاووومألأل 
توومألللفأوولتألاوولألتلووة أل لوو ألس  تأوولاساألسف لل لقوود أللووللألرحوو ألسفبافةوولاألسف. سلوومألسفلقلسووقدألوسف

                                                 

لوو ألسفةوولاةأل ألاوو أل2014(ألاوورألاسووت األ ة  ااوودألاةوواألسفةااقوودألسفةوولااأل وول أل107(ألوتت لءوو ألسفةوولاةأل)220)
 أللاوو ألسو بوو ألئووالألسفةوولاةألسيضوولتألس فتووالس ألرح وو ألاح ةوودألسفوو  ضألاوومألللفوودأل2012(ألاوورألاسووت األ87)

 روااألسفةض ادألالطألس ضلمألسفة.للارأل)ا.لسألسف  ستألوا.لسألسفش ا (كأل

اوو  الألاوومألسفةأوولاسألسفطسووت اادألسفةلاوودألولظوول ألسفح وو ألاوومألاةووا ألاا وو ألسوولء ألأل (ألاكألااةوو أل اووطألسوواط221)
اولألسوضوحت ألسفةح ةودألسااسااودألسفةلقولألاومأل وطةألسل ول ألف ول أللاو أل ضو ألرو األكألوئواسأل268ن وال ألصأل

 سفية ألامأل وحدألسفةضو ادألفو ألتبقةودأل ضول قدكككألونفوإلأل اتأولطألسااواألرةةلقودألسفتةباواأل ورألسااساةأل
سفشووةبقدألسفتوومألتووطواألاوومأل توولاألسفلقلسوولاألوسفبوواسانألسفةت لالوودككألواوورألموو أل أليلوو  ألسف ظوواأل فوو ألالوو فدأل

دأل لوو ألسلوو أل ةوو ألسقلسووم ألءوو ألئوو أل ةوو أل ضوول مألاحووض أليبووطسألروولفتح ا ألسفيةوو ألاوومأل ووحدألسفةضوو ا
سفووالألت.ااووو ألاح ةووودألسفووو  ضألوا ت ووومألرووولف اساألسفوووالأليةوووطالألسفة.لوووسألسف قووولءمألرةوووحدألسفةضووو اد ألسوأل

 أل1991 ءااوو ألأل20 رولف وولألاوومألضوو مألئوواسألسفتح اوو ألوئطيوو   ألل وو ألسفةح ةوودألسااسااوودألسفةلقوول أل للوودأل
 كألأل614صأل 179 طةأل أل ل25سفة س  دألسااساادألسفحطيالد ألجأل
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فةحدألسفةضو اد ألال لتولرولاألتلوياأل ورألسللبقودألوس لقودألواورألسفوبقةومألساألتحولءمألساللبقودأل
 ك(222)سلةلائل ألضطألاة ا ل

ونفووإلألاضوواتأل وورألساألسفبافةووولاأل أليلووت  ألرةةووااألس ضووول  أل  ألرةووطألمبوو األ ضووو ات  أل
سفوةوور ألساوولأل  ووطألسفوةوورألاوومأل ووحدألسفةضوو ادألاوو األسفأحوو ألرةووط ألسفوةوورألاا وول ألسوأليووااضأل

ألك(223)يتةل ألرةاللدألسلر دأل ل ألمب األسفةض ادألسفبافةللقد
 (ألاوورألاسووت األ93 األا.لوسألسفشووةمأل)ا.لووسألسف وو ستألللفقتوول(أل أليت اوطألاوومألسفةوولاةأل)أل
رلف تق.ودألسفتومألت ت ومأل فا ولألاح ةودألسفوو  ض ألاضواتأل ورألساألئوالألسفةولاةأل  وطاأل فوو ألأل1971

ودألسفتح او ألروةو صألسفيةو ألاومأل وحدألسفةضو اد ألواورألسفةلوت األساألاح ةدألسف  ضألسل
كألوئ وواسألسسووتةاأل(224)اسلألسوولودألسفتح اوو أل أليلووال ألسفلوولودألسفةوتةوودألرلفيةوو ألاوومألسفة ضوو ل

 كأل2014والألرةطلألاست األأل2012ئاسألسف ض ألسفة ت طأللت أل طواألاست األ

 ي ة ووطألس اتةوولصألفل ضوولمألسااسالأل  ووطالأليتةلوو ألسفوةوورألاوومأل وواساأليةووطاأل وورألأل
سااساةألاوومألسلألااللوودألاوورألااسلوو ألسفةةلقوودألس لتولءقوودألسوألرةووطألسلت ل  وولألتةبوواألةقوو أل وورألأل  وود

كألنفووووإلألساألسااساةألسفشووووةبقدألتت.لووووطألاوووومأل ةلقوووودأل قوووول ألسف وووولابارأل(225) اسات وووولأل لوووولودأل لاوووود
رلاتقلاألاةاللا  ألامألسفبافةلاألوسفايرألتالب ألف  أل يدألسفةض ادألوا لتألفةلأل اات ألسفةح ةدألاورأل

لقودألسفتةو ا كألواورألمو أليووت ألا.لوسألسفشوةمألرلفيةو ألاومأل لاودألتلاا ألوسل دألسلت لمأل ة

                                                 

 كأل195سف.المألسفاسر  ألصألأل 2004أل–أل2003(ألاكألاتحمألا ال ألو االألسف لل األسفبافةلا ألطكأل222)

(ألاكأل بالألاحةطألسفل  سم ألس اتةلصألرلفية ألامأل حدألسفةض ادألسفبافةللقودألولوطواألساتةولصأل223)
 ك26أل–أل25صألأل 2000ا.لسألسفشةم ألطكأل

فشةم ألا.لودألا.لوسألسفشوةم ألسفةوطاألسفالوللم أل(ألاكألا  ادأل بطألسفلتلا أل حدأل ض ادألس ضلمألا.لسألس224)
او  الألاومألسفةأولاسألسفطسوت اادألسفةلاودألأل اكألااة أل اوطألسواطأل 14 ألص1992سفل دألساوف  ألسللوسأل

 كأل271صألأل ولظل ألسفح  ألامألاةا ألاا  ألسلء ألن ال

ءتوولاا ألأل3069/2997ل وو ألسفةح ةوودألسااسااوودألسفةلقوولألاوومألل ة وولألسفةوولااألاوومألسف ضووقدألا وو ألأل:(ألسلظووا225)
(أل3344 أل افإلألسل لا لألسفةلااةألاومألسفوةورألا و أل)4/2/1990ول ة لألسفةلااألامألأل 25/5/1980

كألوفةالاوطأل26/3/1995 للودألأل  أل41(ألفلو دأل2182 ألوسفوةورألا و أل)4/6/2005 أل للودألأل47فل دأل
ارألسفتيل ا ألرشو األئوالألسال ول ألسلظوا:ألاكألاو س ألاحةوطألل.و ألسفشوةال ألسفوةو األس لتولءقودألسفةتةولدأل

 كأل248ءقد ألاا  ألسلء ألن ال ألصألرللتولرلاألسفة.لفسألسف قل
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سفوةوووو األسفتوووومألتالوووولاألرةووووطألسلت وووولمأل ةلقوووودألساا مألرلا وووو ساكألرةوووولألاوووو اسلألسااوووواألرلفةةلقوووودأل
 س لتولءقدألرةة لئلألسفي مألسفط ا ألوسفةتةال ألامألسفتة ا ألوسفيا ألوض ااألسف تق.دكأل

 وضاأل ولاألسفاللءو ألف ألتحطاألسف ة صألسفطست اادأل اسلدألاورألفو ألسفحو ألاومألسفوةورألأل
ساألئوواسألسفحوو ألا يوو لألفةضوو أل وولاألاااووحلتألاوومألسفووطس اةألسفتوومأليتأة وولألسفةضوو ألسفةوةوو األاوومأل

رشووولاألأل2012فلووو دألأل24 وووحدألسلتولرووو كألوئووواسألاووولألسكطتووو ألسفةووولاةألسفالللقووودألاووورألسف ووولل األا ووو أل
  وواسمساألسفوةوورألساوول ألاح ةوودألسفوو  ضألاوومأل ووحدأل ضوو ادألس ضوولمألا.لووسألسف وو ست أللاوو أل

 للمألسلألااااألامألس لتولرلاألسفتمأل ااألامألسفوطس اةألسفتومألألس ل األئالألسفةلاةألسفوةرألار
تاااأل   لألا   أل ةلألس ل األسفوةرألارألسلأللالتألسقلسمألامألس لتولرلاألسفتمأل وااألاومأل
سفطس اةألسفتمألتااواأل   ولألسلوطألاااوحمألسفة ل وطألسفياايودأل ورألئواسألسفحوالتألسوألاومألس لتولرولاأل

تاسكألاووومأل لوووط أل  س ة ووولكألساووولألسفتووومأل وووااألاووومألسفوووطس اةألسفتووومألء ووولأل ل ةووودألف ووواسألسفحوووالتألسوألساووو
  ووووولمألئوووواسألسفحوووو ألفل لاوووومألاوووومألئووووالألسفووووطس اةألسوألالألللاوووومألرأووووضألسف ظوووواأل وووورألاس اتوووو أل

كألواومألسفوااأل لو ألئواسألسفتلول لألئ ولكأل(226)س لتولءقدألسوألالأل ض ألرااألا و ألاحو ألتلول ل
ارألاس أل  ولمألل أل روللألسلتولتأل ض ألسفبافةلاأل ف ألسلألللامألسوأل ض ألرأوضألسف ظواأل

 ألسفووالألت لوفوو ألسفوةوورأليتأوو ألاس وواةألسف لاوومألسوألسفةضوو ألسفووول  اركألونفووإلأل ةوولأل نسأل وولاألسفةضوو
ت سقللتأل ل ألساألسفةةلحدألات سااةألفط أل  ألللامألسوأل ض أليااطألساأليضةرألس أليةو أل فو أل

كألرحاو أل ألي تةواأللو ألسفوةورأل لو أل(227)ا ل طألسفبافةلاأل  ألاورألااو ألسفباو األاورألسء سء ول
سفوةوووورألضووووطألسفةااوووواألسفووووالألل.وووواألألللاوووومألسفووووطس اةألسفةةا وووودألرل تأوووولاألتوووو سااألاةوووولحت ألاووووم

 ك(228)رلفةولفيدألفل لل األو ل أللااأل اسات 

 ي ط ألسفوةرألاةح التألءبقلاألسافت أل فو ألاح ةودألسفو  ضألاوالألسفةوطةألسفتومأللوطات لألأل
(ألاووورألسفطسوووت األ)ماموووارألي اووولت(ألاووورألتووولاا أل  وووااألسف تق.ووودألسف  ل قووودألفالتوووولتأل107سفةوولاةأل)

دألسف ت قوودألفالتولروولا(ألاوومألسف.ااووطةألسفاسووةقدكألسفةوولااألاوورألسفل. وودألسفةلقوولألفالتولروولاأل)سف ائوو

                                                 

اوو  الألاوومألسفةأوولاسألسفطسووت اادألسفةلاوودألولظوول ألسفح وو ألاوومألاةووا ألاا وو ألسوولء ألأل (ألاكألااةوو أل اووطألسوواط226)
 كأل272ن ال ألص

 كأل272اا  ألسلء ألن ال ألصألأل (ألاكألااة أل اطألساط227)

 كأل536 ألصأل1995سف  االألامألسف ظ ألسفلقلسقدألسوألسف لل األسفطست ال ألطكألأل (ألاكأل ءاس ق ألاقحل228)
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ونفإلألرلف لأدألفلةض ألسفة توم ألسالألسفةض ألسفةةارألارأل ب ألا قسألسف.ة  ااد ألا األسفوةورأل
ي ط ألاالألليسألسفةطةألارألتلاا أللشاأل اساألسفتةاارألامألسف.ااطةألسفاسةقدكألوتيةو ألسفةح ةودأل

اا ألواوالأل فا ولكألوسفةشوالأل(ألامألسفوةورألاوالألسوتارألي اولتألاورألتول107  ةل تألفاساألسفةلاةأل)
سفطست الألسفةةالألف أليلتوط ألامألا األئالألسفةطةأل قأدألتياوطألس فتوالس ألء واسألسفةقةولا ألونفوإلأل
 لوو ألاووافألاوولألن ووالألرشوولاألتحطيووطألاووطةألسفوةوورألفأل ضوولمألسفة توبووارأللاوو ألسسووتوط ألعأوولاةأل

  اطةأل ألت.لو ألمامارألي الت كأل

 لوووو ألسفوووووطس اةألوض ووووولاةأل ةةوووو ألسفا حووووودألسفطسالقوووودألفة.لوووووسألسف ووووو ستألل وووو أل  وووووااألاأل
س لتولرلا ألسيلتأل لاألاااأل روللألسفةضو اد ألسلألسو سمألسكولاألسفوأوااألفووو ألاولالألس ألرلوبمأل

 اولفيلاأل  ئاادألت ماألامألسفةةلقدألس لتولءقدأل   كأل

 

 اخلامتـة
يةطألسلتولتألس ضلمألا.لسألساادألسف  اتمأل والمستألاورألسفحقولةألسفطسوت اادألوسفلقلسوقد ألفةولأل

تولءقووودألاووورألالووول  ألتووواتأ ألرةوووط ألاسوووت اادألرةوووضألسفشووواوطألتالاوووالألوتوالووو أل ووو أل ةلقووودألسل
سفول دألفلةض اد أل سقةلألالألتحةل ألامألتقلت لألارأل  ةلمألفوأةضألسا ضولمألوسفحو أللاواأل

ألسفطست الألفة.لسألساادألوامألض مألسالطس ألسفلقلسقدألسفةةل اةكأل
واووورألمووو أل ووولماألااسسوووت لألاحلوفووودألايضووول ألاوووط ألسفحةليووودألسفطسوووت اادألفةةلاسووودأللووو أل

ضوو مأل ضوولمألسفةح ةوودألسفطسووت اادألسف  اتقوودألواوومأل توولاألا ظ اوودألا لالوودألر ووطاألس لتوولتألاوومأل
ساا لاألتحتل  ولأل و ألااسسودأل لل لقودألت و األاس ةولتألاحواتألفل  وللألوسف.وطلألسف ولل لم أللو لألاولأل
ت اسو أل لاودألسفطسولتااألسفةةل واةألاورألا وول الألفلب ولمألسفوطية استمألسفح ق ومألف و ألا.تةو كألنفووإلأل

 فووودألسف  اووو ألف ظووواألسفوةووو األس لتولءقووودألفلة.ووولفسألساألسلة ووولاألس اتةووولصألسف ضووول مألاووومأل 
سف قلءقدألا لو ألسف. ولاألسف ضول قدألسفةولتأودألس ولفدألءتوباو ألسل ول ألسفطسوت األوتيلواالألوسفتومأل
تليا ألسل لا لأل ل أل لادألسفلولولاألسفةلاودألاومألسفطوفود أل لةولأليلوتط مألاس ةولتألسفتةوافأل لو أل

د ألال وووودألساألسفةح ةوووودألسف ضوووولمألسفطسووووت الألسفةةل وووواألف وووو ألاوووولألتالاووووالألسفةةلقوووودألس لتولءقوووو
سفطست اادألامألاةلاسوت لألف واسألس اتةولص ألتةتبواألرةاللرودأل لضومألا ضو  مألف ظواأل و ألاولأل

أليحلطألسفةةلقدألس لتولءقدألارألالل  ألتتةل ألءطست اادألسف  سلارألوسفل س اكأل
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وسناألواةووطألساألسلت ا وولألاوورأل تةوول ألئوواسألسفأحوو ألفحوو ألسفةشوولا دألسفلقلسووقدألو لوو ألسوووبا أل
ا لو ألي و األاورألسفوبقةومأل ءواس ألسئو ألأل الألسفةشلا دأل ل ألس لتولت سفحةاألسفا االةألساوف ألف 

أللتل . ألوالألسلت  أل فق ألارألت  قلاألوارألاالألاودألسفطاسسدألونفإلأل ل ألئاسألسف ح :
أل

 أوالً: النتائـج: 
سر ووااألسفطاسسوودألاوومألاأحال وولألساولألسفوبقةوودألسف لل لقوودألفحوو ألس لتووولتألونفووإلألرةووطألءقوولاأل

 اةألوسفتمألسللف ألاومألئواسألسفشو األ فو أل و سلارألفت ظوق ألسف  أل لق ألامأل لمألسفطسلتااألسفةةل
ألاةلاسدألئاسألسفح كألوارألم ألية رأل  ةللأللتل نألااسسدألئاسألسفةأح أل باألسف  لطألسفتلفقد:

*أليوووواتأ ألسفت اقوووو ألسف وووولل لمألفالتووووولتألرةي وووو  ألسفلووووقلاةألواقوووولاألس ووووحلء ل ألروووولفتةااالأل
قد  ألوسفوالألا وطألللفقولتألوضو ل ألسفت لاطلألءارألابوطسأل سفلوقلاةألفألاود ألواوارألابوطسأل سفلوقلاةألسفشوةب

سفةبط مألسفالألسلاألت لاطيلتألامألسف ااألسفالللمأل شاألنفإلألسل ألي ولألف اسألسفتةااوالكأللتول نألاوتليودأل
رشووو األت اقووو ألس لتوووولتألءوووارألسف ظووواأل فقووو أل لووو ألسلووو ألورقيووودألسوأللووو كألو وووطألسووو.ل لألاووومألئووواسأل

 و ألاورأللظااتومألألسفةطاألسل أل ألت  طألاولألتلت طأل ف أل لادألسف تل نألسفة و قدألسفتمألت و األ فا ول
س لتووولتألورقيوودألسوأللوو  أللاوو ألتتشوولرإلأل وو ألا  ةوولألوتوواتأ ألروولنااألرةوولدألومق وود ألرحاوو أل
ي أأوومأل  ووامأللوو ألس لتووولتألضووةرألسفح وو  ألسفلقلسووقدألوسفتوومألاوو ل ألاوومألسفوو ظ ألسفطسووت اادأل
ل   ألسف.ا ألساولكألوئ لألاسو ألسفةح ةدألسفطسوت اادألسفةلقولألسفةةواادألاومألل و أللوطي ألف ولأل

سفة ست ودألاومألاةلاسودألسفح و  ألسفلقلسوقدكألواورألمو ألت كاوطئلأل لو أل أل ويدأل2015 طاأل ول أل
ساأل وويدألسف لاوومألت يوومألفتوو سااألاوواطألسفةةوولحدألاوومألسفووط   ألسفطسووت ااد ألاوومألسفوةوورأل لوو أل
سف  سلارألسفة ظةدألفةألااةألسفح   ألسفلقلسقدألوس لتولرلاكأل وافإلألساولااألسفطاسسودأل فو أل ضولمأل

دألاالاو د:ألسلتاس ألابطسألسفتةطايودألاومألسفة.لسألسفطست الألسفياللمألامألت كاطلألفضاواةألاست اا
ساا ووولاألوسناسمألوس لتيوووللألرلفلوووقلاةألسف ت قووودكأللاووو ألسسلووو ألسفي ووواةألسف لل لقووودألنساألسف قةووودأل
سفطسووت اادألفلشووةمألسفياللوومأللظوواةألسفة.لووسألسفطسووت الألسفياللوومألفللووقلاةألسف ت قوودأل لوو ألسل وولأل

 روووول فأللاوووواألاوووواطألسسلسوووومألفةةلاسوووودألسف قلءقوووودألسفلقلسووووقد ألواتةباوووواألراوووواأل موووولاةألالوووو فدألسف
ألسفة يةلدألفةةلاسدألسفلقلاةألسف ت قدكأل
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و طألت لولألسفةأح ألسفالللمألارألسفاسلفدألسفةألاسألساسلسقدألفلةةلقودألس لتولءقود ألرل تألائولأل
سفا اووووالةألساسلسووووقدألفةةلاسوووودألسف ضوووولمألسفطسووووت الأل اتةل وووو ألرشوووولاألسفوةوووو األاوووومأل ووووحدأل

 لووو ألاووواوطألأل ضووو ادألسفة.ووولفسألسف قلءقووودكألواووورألمووو ألستللووو ألئوووالألسفطاسسووود أل بووواألسفتةووواف
ألأل:سكتللتأل يدألسف لامألوسل ل ألت ظق ألسفةةلقدألس لتولءقدألسستواصألئالألسف تل ن

 ابوطسألس  تواسلألأل– أاالألاورألسفطسولتااألسفةةل واةألأل–تب مألسفةشالألسفطست الألسف  اتمأل
سفةوووول  ألوساألساللفوووودأل فوووو أل وووولل األس لتووووولتألفبقوووولاألسفشوووواوطألسف س وووومألت ساائوووولألاوووومألسف لاوووومأل

تألس لتولتأل يدألسفةة اقود ألت سقلولتأل لو ألساألسفةشوالألسف و اتمألسف  اتم أل ألت يمأل رألسسل أل
ف أليحةاألسف لابارألامألائدألاةا ودألسسوت لاستألفشواوطألتتةلو ألرلف وطاةألسفةلفقودألسوألسف يليودألسفةلةقودأل

ألسوأللااألنفإلألارألسفشاوطألسفتمألت يمأل رألس لتولتأل يدألسفةة اقدكأل
 ةاللرووودأل ووولل األتةوووطألساللفووودأل فووو أل ووولل األفت ظوووق ألاةلاسووودأللووو ألس لتوووولتألوسفتااووواألر

سسلسوومألسوألا ةوو ألفلطسووت األوسفووالألي اوواألاوومألسف وولل األسفطسووت الألسفياللوومألاةووولاألسف وولل األ
 لووو ألأل–سفةضووو ل ألونفوووإلأل لووو ألسفوووال ألاووورأل وووط ألتةاوووالألئووواسألسف ووولل األاووومألسفطسوووت األسف ووو اتمأل

 ر  اسمساألال دألامأل  طسالكألأل–اافألسفطست األسفياللمألوسفةةالأل

 فل و اتمألرةويدألس ولقدألاواأل اوط ألس و ألسفةشوالألسف و اتمأللو ألس لتوولتألوسفتااواأل
و اطألل ألسفةت. سألامألس لتولتألاواألسفتااقاألرةاواأل شواارألسو دألاااايودأل لو ألت. لو كأل
كةووولألس توووطألسفةشوووالألسف ووو اتمألرلائلقووودألسفةطلقووودألفةةلاسووودأللووو ألس لتوووولت:ألسفبلووو  ألاووورألسفةةووواأل
 لط ألو شاارألس دألاااايودأل لالودكألواو ألسسوتال لمألسفةت.و سألسفوالألفو أليةضومأل لو ألت. لو أل

شوواواألسوو دألاااايوودكألو ووطألتةووطف ألسفةوولاةألساوفوو ألاوورأل وولل األس لتووولتألسف وو اتم ألرة  وومأل 
 ألف وووومأليةوووو األسفةوووواسةألسف  اتقوووودألل  وووولألاوووومألاةلاسوووودألسفح وووو  أل2005(ألفلوووو دأل7 وووولل األا وووو أل)

سفلقلسقد ألوارألم ألسلياألسفةشالألسف  اتمألرة  ومألئواسألسفتةوطي ألسفةبوطسألسفطسوت الألسفلول طألاومأل
سةألاوومألس لتووولتألءووارألسفةوواسةألوسفا وو ألوسفووالأل اسووت ألسفةوولاةألئوواسألسفشوو األاوومألت ااوواأللوو ألسفةلوولوأل

سفاللفالوودألاوورألاسووت األسف.ة  ااوودألسفولالوودألسفياللووقدكألونفووإلألرةووطالأللةوو ألسفةوولاةألساوفوو ألا وو أل
 لوووو ألساأل ككككأليشوووو. ألسف وووولل األالوووولوسةألااوووو لألسف لوووولمألوسفا ووووللألاوووومألسف  وووول األس لتولءقوووودأل

   تةلعقدكألوسف رل فألس لتولءقد أل افإلألامألسفةلئ فقلاألسفة  قدألوس
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ر لشوولمألأل1973(ألفلوو دأل14والووتيلاألاوورأل ة اقوودأللوو ألسفةوولاةألساوفوو ألاوورأل وولل األا وو أل)
سفةح ةووودألسفطسوووت ااد ألسلة ووولاألساتةووولصألئوووالألسفةح ةووودألسلة ووولاستألاووولااتأليةتوووطأل فووو أل ووو ألاووورأل
سفةاللدألسفللر دأل لو ألسفةةلقودألس لتولءقودألوسفةةلقودألس لتولءقودألنست ولألولتل . ولكألواورألمو ألستول أل

ةح ةووودألسفطسوووت اادألسف  اتقووودأل اسووولمألسفةطيوووطألاووورألسل لا ووولألنساألسفط فووودألسف  اووودألئووواسألسفووو  ألفل
 رشلاألاةلاسدألسفةةلقدألس لتولءقد ألوسفتمألية رأل  ةلف لأل باألسف  لطألسفتلفقد:أل

 سفةةل  ألساأل طسولألس لتولتأل ألتشتة أل  أل لو ألسسوةلمألسااوولصألسفوايرألتو ساااأل
وساوتاسطألسف ولل األاومألسف لاومألساألي و األألاا  ألسفةيلا ألسفةول ادألفتو فمألسفح و  ألس لتولءقود 

سسة ألا اطستألر لوطأل وطسولألس لتوولتأليلوتتأ ألرح و ألنفوإلألساألي و األفو أللو ألس لتوولت ألسلألفو أل
 وويدألسف لاوومألرحاوو أل ألية وورألسفتح وو ألاوورألت ساائوولأل ةقةوولتألاوومأل وو ألللاوومأل لوو أللووطةألسم وولمأل

لتألفلت كوطألاورأل ةلقدألس لتولتألااألنفإلأل طأليلتأا ألو تلتألت اات أل ةلأليلتط  ألتحااولاألواحالو
 ت ساائلكألوف اسألسفلبمأللش أللظل أل طسولألس لتولتكأل

 ا للقدألسفةح ةدألسفطسوت اادألسف ظواألاومألسفوةورألاومألاسوت اادألسف ةو صألسفتشواا قدأل 
رة لسووأدألسفوةوو األس لتولءقوودكألا ووطألسيووطاألسفةح ةوودألسفطسووت اادألسف  اتقوودأللةوو ألسفووول رأل لوو أل

اسوووت اات ل ألت سقلووولتأل لووو ألسل ووولألأل(ألاووورألسفا حووودألسفطسالقووودألفة.لوووسألسااووود ألرةوووط 16سفةووولاةأل)
سلوووو األ لووو ألاوووة لألل ة ووولألف.ةقووو أللووول األا وووطساأل ضووو ألسفة.لوووسألالوووطألسفشووواوطألسفتووومأل

(ألاووورألسفطسوووت األ82ي أأووومألت ساائووولألاووومأل ضووو ألسفة.لوووسألوسفة ةووو صأل لا ووولألاووومألسفةووولاةأل)
وضاضووول  لألا ووواسمساألاةا ووودألوسللبقووودألال ووودألاسووو لطأل ضووو ات ألرةووولألاا ووولألللفووودألاووورألا وووطأل

ادأل وو ماأللتةوومألفح وو أل ضوول مألروولا ألرحاوو أل ةلوو ألئوواسألسااوواألاوواتلتألاوورألاوواوطألسفةضوو أل
ائا ووولتألرةشوووائدألسفة.لوووسألوت وووطيالألاووومأل سووو لطأل ضووو ات  ألاةووولأليةوووطألنفوووإلألتوووطااتألاووورألسفلووولودأل
سفتشووواا قدألاووومألس ةوووللألسفلووولودألسف ضووول قدألوضاوووا تألرةبوووطسألاةووو ألسفلووولولاألرلفةولفيووودألفووو  أل

 ألتةااووالأللاوواأل وول الأل(ألاوورألسفطسووت اكألاضوواتأل وورألسلووو سمألنفووإلأل لوو163(ألوأل)50سفةوولاتارأل)
 وا  مأل   ألارألسف للقدألسفطست اادكأل

 نسأل ةل ألتلإلألسفةلاةأل ض ألسفة.لوسألرة و  أل ورأل  ةوللألسمواألسال ول ألسف ضول قدألسفألتو أل
(ألاوورألسفطسووت ا أل ةوولألسضووي أل29 لقوو ألوتةااوواللأل وورأللاووالألاوورألسفةوو ست ارألرلفةولفيوودألفلةوولاةأل)

لأليةو ألئوالألسفةولاةأل لق أللةللدألامأللااألا ضة لألتةةوة ألاورألسفوضو لألفل ولل ا ألوئو ألاو
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سفةوةوو األ لا وولألرةاوومأل ووط ألسفطسووت اادكألو ووطألسسلوو ألسفةح ةوودألسفطسووت اادألسف  اتقوودألت ياووطئلأل
 ساألسفوةو األسفةتةل ودألرللتوولتألأل:فةامأل ط ألسفطسوت اادألفلةولاةألسفةوةو األ لا ولألسيضولتألر  ف ول

ا.لووووسألسااوووودألسوألرةووووحدأل ضوووو ات  ألف وووولألتبقةت وووولألسفول وووودألولظوووواألئووووالألسفوةوووو األساوووول أل
ت اادألتح ةوو ألسفتشووااةلاألسفة ظةوودأل اتةل وو لألوسا وواسمساألسفةتةل وودألء ووالألسفةح ةوودألسفطسوو

سفوةوو األت ظة وولأللةوو صألال وودكككألوسفةح ةوودألوئوومألتيةوو ألاوومألئووالألسفوةوو األء  وووي لأل
تألاوومألأل–اح ةودألا ضوو لألالتالاوودألروو لالسلألل وو ألسف وولل األ لوو ألوس وو ألاوولألئوو ألاةوواو أل لا وولأل

طةألاووومألنفوووإلألرضووو سر ألسفةةووو ألسل ووول ألسفطسوووت األ لووو ألاووولألسووو سئلألاووورألسف  س وووطألسف لل لقووود ألا اووو
سف ضوول مألوضووةلللت ألرةاووطستأل وورألسفةةوو ألسفلقلسوومألرحلوولرلت ألوت طياستوو كألوضاألساتةوولصألئووالأل
سفةح ةووودألرلفيةووو ألاووومألئوووالألسفوةووو األئووو ألساتةووولصألاووولا ألرة  ووومأل ةووو  أللووو ألسفةووولاةأل

ألساوف ألارأل لل األ لشل  لكأل
 يلوووت  ضألساتةووولصألسف ضووولمألسااسال ألرووولف السلألرشووولاأل ووواساألسسوووتأةلاألاووورأل ل ةووودأل

فةااحارأل نسألئ ألسلء أل ل ألسفةةلقودألس لتولءقودألنست ول أل ألية ورألللوبت أل فا ولألاورألتةو ا ألس
ألسوألاا ألسوأل  ااألرلف تق.دكأل

 ت ةوواألسفةح ةوودألسفطسووت اادألسف  اتقوودألل.قوودألسف.ووطسولألس لتولءقوودأل لوو ألاوورألواااأل
سسةل ئ ألاا ل ألااألي.  ألفأاائ ألس اتاسكألامألس لتولت ألسالأل نسألساتاكألاومألسفتةو ا ألاورأل

 يح ألف ألس اتألاةلاسدألئاسألسفح  ألا األ ةلقدألسفتة ا ألئالأليلح  لألسفأوااكألأل 

 ضوو ألسفةح ةوودألسفطسووت اادألسف  اتقوودألرضوواواةألساأليتوو سااألاوومألسفة ل  وودألس لتولءقوودأل 
ضووو سر ألسوألاووواوطأليتةوووارألت ساائووول ألاووورألسئة ووولألساألت ووو األسفة ل  ووودأل طيووودألوساألتتووو سااألاووومأل

 ألوساألي و األئواسألسفتح او ألاومأللوطألنستو ألسفوةرأل اس رألوراوفألرحاو ألت.ةو ألتح ق و ألاتحتةولتأل
 ا ت.لتألا ماستألرح  ألسفضاواةألامأللتق.دألس لتولتألسف  ل قدكأل

 س تووطاألسفةح ةوودألسفطسووت اادألسف  اتقوودألرة قوولاألاوولا ألسا وو ساألفلط فوودأل لوو ألتوو سااأل
 ااطألسفةةلحدألس سمألرلف لأدألفوة األسف لابارألسوألرلف لأدألفوة األسفةااحاركأل

  اتقوودألل.قوودألسال وول ألسفتوومألتةووطائلألرةوولألاا وولألتلووإلأللووطااألسفةح ةوودألسفطسووت اادألسف 
سفول ووودألرووولفوة األس لتولءقووودألسوألرةوووحدأل ضووو ادألس ضووولمألا.لوووسألسااووودألوسفتووومألت ظائووولأل
كةح ةوودألا ضوو ل ألر  ف وولألسل وولأل ألسل وول ألرلتوو ألف وولألل.قوودألوس أوودألس لتوواس ألالالاوودألفل لاوودألرةوولأل
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روو لألتااوو ألاوورألألاووا  ألسوولولاألسفطوفوودألسفةوتليوودألوسف وولفألس ةةووارككأل ووط أل وو س ألسفوةوورألاا وول
 تا ألسفوةرألرةلألاا لألسفتةلفأل  لاةألسف ظاكأل

و وووطألت ووولولألسفأحووو ألاوووط ألساتةووولصألسفة.لوووسألسفطسوووت الألسفياللووومألرلفيةووو ألاووومألألألألأل
سفة ل  ووودألس لتولءقووود ألسووو سمألاووورأللاووو ألسا ووواسمساألسف ضووول قدألفلة ل  ووودألس لتولءقووود ألسوألاووورأل

ءقوووود أللاوووو أليةووووطأللاوووو ألسوووولودألسفة.لووووسألسفطسووووت الألسفياللوووومألاوووومألا لءتوووو ألفلة ل  وووودألس لتول
 لضومألا ضو لكألأل– ل أللاساألسفةح ةدألسفطست اادألسف  اتقودألأل–سفة.لسألسفطست الألسفياللمأل

أل7(ألاورألسف ولل األسفةضو لألرشو األسفة.لوسألسفطسوت الألسفةولااألاومأل44ونفإلألسسوت لاستألفلةولاةأل)
 يوووت ألسفة.لووسألسفطسووت الألء ظوواأل لاوودألسفةلوول  ألأل: ألوسفتوومألرة تضوولئل1958لوو اةباأل وول أل

رة لسوووأدألسفوةووور كألفووووافإلأللةووو ألئوووالألسفةووولاةأل لووو ألساأل ووواساألسفة.لووووسألألوسفوووطا لألسفتووومألتالووولا
سفطسووت الألاوومألئووالألسفحلفوودألفووقسألفوو ألسموواأل لل لقوولتأل  ألةقةوولأليتةلوو ألرلفة ل  وودألس لتولءقوودألسفتوومأل

ألي ظائلكأل
 أل2014كافإلألسءا ألسفأح ألالألسستحطم ألاست األ ة  ااودألاةواألسفةااقودألسفةولااأل ول أل

فية ألاومأل وحدأل ضو ادألس ضولمألا.لوسأل(ألا  ألس اتةلصألرل107لا أل  طاألسفةلاةأل)
سف  ستألفةح ةدألسف  ضكألو ل ألساألتأو ألسفةض ادألاورألتولاا أل ءوا ألسفة.لوسألرولفح  ألونفوإلأل
اومألللفودألسفح و ألءووأوااألسفةضو ادكألواوااودألساألي وط ألسفوةوورألاوالألاوطةأل ألت.ولو ألمامووارأل

الألي التألاورألتولاا أل  وااألسف تق.ودألسف  ل قودألفالتوولت ألوساألتيةو ألسفةح ةودألاومألسفوةورألاو
ألستارألي التألارألتلاا ألواوالأل فا لكأل

أل
 ثانيًا: التوصيات: 

ألأل:ف طألستل ألف لألئاسألسفأح ألسفواوجألءأةضألسفت  قلاألل اائلأل باألئالألسف  لطألأل
 ضواواةألتحطيوطألسفةشوالألسف و اتمألسسو ةألر ولل األت ظوق ألاألاواةألسفح و  ألسفلقلسوقدألاوومأل

تةوطألاللةولتألاورألس لتوولتألأل ة  اادألاةواألسفةااقودألفل.واس  ألسفةولودألرلفشوافألسوألسااللودألسفتوم
 فوو ألساأليووااألس  تأوولاألفةووللمألسفشوو ا أل سووقةلألاوو ألااس وولةألساألئووالألسف.وواس  ألفوو ألت وو ألتحطيووطستأل
امأل لل األسف.السمألسف  اتمألسوألاومألسلأل ولل األراواكألواورألمو أليلوال أل  وطساأل ل ةودألتيةوالقدألفةورأل

أليحا ألا  تلتألارألاألااةألسفح   ألسفلقلسقدكأل
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 رش األسفحاالاألارألس لتولتألف  ألاورألأل2016فل دألأل27ضاواةأل فألمألسف لل األا  أل
سالبقلمألوسفواساألساااااود أللاو أليةوطألأل سايرألرح  ألل ل مألامأل ااةدألسفةللفألرلفاساألساف قد

سفحااولاألئ وولأللااللوولتألا اوطستأل أليالالوو ألااألس  تأوولاكأل ةولألساألسفة وو ألسفوو سااألاومألئوواسألسف وولل األ أل
ل األئووو ألاووومألل ق تووو أل   اووودألتأ قووودأليالالووو ألااألس  تأووولاكأل ةووولألساألسفة ووو ألسفووو سااألاووومألئووواسألسف ووول

ااتأودألرة  ادأل الس قدألي اائلألسفةشالألواح  ألء لألسف ضلمكألوسفحااولاأل و ماألاألاواألفو أليتب وللأل
 وووولل األسلتووووولتألا.لووووسألسااوووودألسوألسلأل وووولل األراوووواكألواوووورألموووو أليةووووطألئوووواسألسفحااوووولاألاولفيوووولتأل

 ف ة صألسفطست اكأل

 (ألفلوو دأل2 األا وو أل)ضوواواةألتااوومأل ووط ألاسووت اادألسفةوولاتارألسفاللفالوودألوسفاسرةوودألاوورأل وولل
رشوولاألسفحووافألسفوو ت مأللاوو ألساوولااألئلتوولاألسفةلاتوولاأل فوو ألسل وو ألي  اوو األرةةوو ألنلألأل1967

تبقةوودأل لوو اادألواوو ألنفووإلألفوو أليحوواا  ألسفةشووالألسف وو اتمألاوورأللوو ألس لتووولتأل ةوولأللووا ألئوواسأل
 سفح ألرلف  ساألسفةللحدألوسفشاتدكأل

 ألضوووواواةألتااوووومألسفولوووو ألاوووومألت  اوووو ألسف وووولابارأل لوووو ألسفووووطوس األس لتولءقوووودألسفوةووووس
 و ل ألسف ح ألسفللء ألءقلل ألامألا ضة كألأل2006(ألفل دأل42رة تض أل لل األا  أل)

 

 قائمة املراجع
 أوالا: المساجع العسبية: 
  :)أ( المؤلعات العامة

 ءووواس ق ألاوووقحل ألسفووو  االألاووومألسفووو ظ ألسفلقلسوووقدألوسف ووولل األسفطسوووت ال ألا شووو ةألسفةةووولاف أل 
 كأل1995ساس  طااد ألطكأل

 ظ ألسفلقلسوووقد ألاساألسف  ضووودألسفةااقووود ألسف ووولئاة ألاكألمووواواألءوووطول ألسف ظااووودألسفةلاووودألفلووو 
 ك1962سف.المألساول ألطكأل

 اكألللووول ألااسوووم ألسف وووولل األسفطسوووت ال ألسفة  اووولاألساسلسووووقد ألاساألسفي ووواألسف.وووولاةمألأل
 كأل2013ساس  طااد ألطكأل

 اكألااةو أل اوطألسواط ألاو  الألاومألسفةأوولاسألسفطسوت اادألسفةلاودألولظول ألسفح و ألاومألاةووا أل
 كأل2018    ألطكألا تأدأل لاةدألسف لئاة أل لقدألسفح
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 اكأل بطألسفاضلأل لمألسااال ألسف ظل ألسفلقلسمألامألسف  ا  ألسف  او  ألسفوأةودألسفتلسوةد أل
 كأل2007طكأل

 اكألاةوي ألاحة األ فقيوم ألسفو  االألاومألاأولاسألسف ولل األسفطسوت الألوسفو ظ ألسفلقلسوقدأل
 كأل1984سفة لالد أل لاةدألسف  ا  ألطكأل

 كأل1971اكأليحامألسف.ة  ألسف ظل ألسفطست الألامألسف  ا  ألطكأل 

  :)ب( المؤلعات المتخصصة

 اكألسلةوووطألسلةوووطألسفةووو سام ألسفة ست ووودأل لووو ألضووو مألسفتةوووطيااألسفطسوووت اادألاووومأل ة  ااووودأل
 ك2008اةاألسفةااقد ألااسسدألا لالد ألاساألسف  ضدألسفةااقد ألطكأل

 اكألسلةطأل بطألسفحةاطألسفولفطل ألسف ولل األسفطسوت ال ألاساألسف تومألسف لل لقود ألاةوا ألطكأل
 كأل2011

 كأل2001  ألل لألسفتاااألفلة.لفسألسف قلءقد ألطكاكأل  اجألسلال ألااسسلاألواح 

 ووووبالألاحةووووطألسفل  سووووم ألس اتةوووولصألرلفيةوووو ألاوووومأل ووووحدألسفةضوووو ادألسفبافةللقوووودأل 
 كأل2000ولطواألساتةلصألا.لسألسفشةم ألطكأل

 اكأل لالألسفوأوأل م ألسفةح ةدألسفطسوت اادألسف  اتقود ألا.لوسألسف شواألسفةلةوم ألسف  او  أل
 كأل2005طكأل

 لل لمألفح   ألساللولاألاومألسف ولل األسفوطوفم ألاكأل بطألسفةالاالألاحةطألساللا ألساتلاألسف 
 كأل1987اساألسف  ضدألسفةااقد ألسفوأةدألساوف أل

 اكأل بطألسفةظق أل بطألسفلا أل بطألسفحةاط ألل   ألسالللاألولاالت ألسفةلادألوا لتألالوط أل
 كأل2005سفطسلتااألوسفة سما ألسفطوفقد ألاساألسف  ضدألسفةااقد ألطكأل

 ا ألاساألسف  ضووووودألسفةااقووووود ألطكألاكأل بوووووطألسف ل ووووواألسءووووو أل اوووووط ألاةووووولااألل ووووو  ألساللووووول
 كأل2014

 اكأل وو  ألسفةوووا ألسفا لرووودألسف ضووول قدأل لووو ألاسووت اادألسف ووو سلارألاووومألاااح ووولألسفا قلوووقد أل
 اا الألاا ق أل لاألالألء لألفل لل األوسفت ةقدكأل

 اكأل بووووطألسفيتوووول ألللوووور ألسف ظوووول ألسفطسووووت الألاوووومألسف  اوووو  ألاساألسف  ضوووودألسفةااقوووود ألطكأل
 كأل1968
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 لمألاوومألاةووا ألا تأوودأل لاةوودألسف وولئاة أل لقوودألاكألاتحوومألا ووال ألو اووالألسف وولل األسفبافةوول
 كأل2006سفح    ألطكأل

 اكألا ساأل بطألسفةو ة ألااول  ألس و لألسف. لوقدألاومألسف ولل األسفوطوفمألوسف ولل لمألسفةةوالأل
 كأل1995سفة لاا ألطكأل

 اكألاحةووووطألسلووووسأل لسوووو أل ةيووووا ألسفوووو ظ ألسفلقلسووووقدألوسف وووولل األسفطسووووت ال ألاساألسف  ضوووودأل
 كأل1999سفةااقد ألطكأل

 ألابوووطسألسفة ست ووودألوسا وووا ألسفطسوووت ال ألااسسووودألتحلالقووودألاكألاحةوووطألسلةوووطأل بوووطألسف  وووق  
 ا لالد ألاساألسف  ضدألسفةااقدكأل

 اكألاحةووووطألسفحلووووا مألاةووووالحم ألل وووو  ألساللوووولاألءووووارألسفشووووااةدألساسووووااقدألوسف وووولل األ
 كأل1988سفطوفم ألاساألسف  ضدألسفةااقد ألطكأل

 المألاكألاحةووطألاوولئاألسءوو ألسفةا ووار ألس لحوواسفألسفتشووااةمألوسفا لروودأل لوو ألسفطسووت ااد ألسف.وو
 كأل2006ساول ألاساألسف تمألسفةةااد ألطكأل

 اكألوس وو ألللووارأل بووطأل ألسفةةووال ألسفحوو ألاوومألسفتةلووق ألاوومألروو ألسفةةووليااألسفطوفقوود ألاساأل
 كأل2018سفي األسفةاام ألسف لئاة ألطكأل

  :)ج( السسائل واألبحاث

 اكألالفطألسف.ةةد ألابطسألسست الألسف ضلمألامألسفة وطألسفوطوفمألفلح و  ألسفلقلسوقدألوسفةطلقودأل
 كأل2008 ألالافأل12 ألسفل دأل1ف  اتم ألااسسدألا لالد ألا.لدألسفح    ألسفةطاألوسفطست األس

 اكألاسواألسفأوووووول  أللوووووو ألسفةشوووووولا دألاوووووومألسفحقوووووولةألسفلقلسووووووقد ألاسوووووولفدألا توووووو اسل أل لاةوووووودأل
 كأل1992ساس  طااد أل لقدألسفح    أل

 اكأل ااوودألاحةوووطأل بووطألسف ووو لأل اووط ألسف ظووول ألس لتووولءمألسف.ووولا ألءووارألس لتوووولتألسفيووواالأل
 كأل2017 ألاسلفدألا ت اسل أل لاةدألسسا ط ألطكألوس لتولتألرلف ل ةد

 اكأل ةوووواألسلةووووطألللووووب  ألسف وووو سلارألساسلسووووقدألسفة ةلوووودألفلطسووووت ا ألااسسوووودألا لالوووود ألاساأل
 كأل2000سف  ضدألسفةااقد ألطكأل

 اكألاوووو ساألاحةووووطألل.وووو ألسفشووووةاال ألسفوةوووو األس لتولءقوووودألسفةتةوووولدألرللتولروووولاألسفة.وووولفسأل
 كأل2015سف قلءقد ألاسلفدألا ت اسل أل لاةدألسف لئاة ألطكأل
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 اكألا  اوووودأل بووووطألسفلووووتلا أل ووووحدأل ضوووو ادألس ضوووولمألا.لووووسألسفشووووةم ألا.لوووودألا.لووووسأل
 كأل1992سفشةم ألسفةطاألسفالللم ألسفل دألساوف  ألسللوسأل

 ا ااةألاألاكألسلةطألسفيلض  ألسفحةليدألسفطست اادألفةبوطسألسفةلولوسة ألااسسودألا لالود ألاسولفدأل
 كأل2019ا ت اسل أل لاةدألسفأحاار أل

 رألسفطسوت األوسف ولل األاومألسف  او  ألا.لودألاكألئشل ألسفةلفا ألل ألس لتولتألوسفتاااألءا
 كأل2017 ألسفل دألسفولالدأل ألي لا أل2كلقدألسف لل األسف  اتقدألسفةلفةقد ألسفةطاأل
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