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 :اإلهـــداء
 الحمد هلل الذي وفقنا لإلتمام هذا العمل الذي أنتهى بفضله وكرمه

 أهدي ثمرة هذاالجهد

لذي أنتظر ا''والدي العزيزين ''إلى الذين لهما بالفضل بعد هللا تبارك وتعالى 

 لحظة نجاحي وتشربفي لهما

 أطال هللا في عمرهما ومنحهما الصحة والعافية

 رحمها هللا''جدتي ''إلى من كان يشجعني على مواصلة املسار العلمي 

إلى أخواتي عبد الرزاق ، سالم ،عبدا الفضيل ، إلى أخوتي خديجة وحليمة 

 الذين ساعدوني طيلةمساري الدراس ي

 ''نبيلة '' وسعاد''إلى زوجات إخواتي 

 إلى فرحة بيتنا أبناء أخي ''محمد '' ياسر ''إياد''

إلى الذين أحببتهم وأحبوني أصدقائي من بعيد أو قريب ''سعيدة ''نور الهدى 

 ''فاطمة الزهراء ''سمية ''هاجر ''وكل زمالئي في الفوج الكشافي

 إلى من جمعني بهم مقاعد الجامعة فأصبحو أغلى الناس .

 صفية                                                                                                                             

 



 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :اإلهـــداء
 إلى من تعجز الكلمات عن ذكر فضلهما

 إلى من حلما أن يرياني أتخطى درجات العلم والنجاح

 ''أبي ''وإلى ''أمي '' يهما إلى إلى الذين لن أوفيهما حقهما مهما قلت ف

إلى كل أفراد عائلتي الصغار والكبار وخاصة إخواتي الذين حملو معي إكمال 

 مشواري الدراس ي

إلى كل الزميالت والزمالء الذين تركوا بصماتهم في حياتي الذين يؤمنون بأن 

 األخالق البد أن تسبق العلم

 وأن تكون قاعدته إذ ال ينفع علم بال أخالق

 لى كل من جمعني بهم قسم واحدإ

                                                                                                                              إلى كل طلبة قسم الحقوق عامة والقانون اإلداري خاصة .

 

 ةسمي                                                                                                                                

 



 

 
 

 

 

 الشــــكر:
على سيدنا وحبيبنا وقدوتنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد ''صلى هللا عليه 

 وسلم ''

 
 
  فالحمد والشكر هلل حمدا

 
كما نتقدم  على إتمام هذا العمل املتواضع، كثيرا

''باخويا  األستاذ الدكتور: ظيم اإلمتنان إلى أستاذنا الفاضلبجزيل الشكر وع

لقبوله اإلشراف على هذه املذكرة وعلى كل مساعدته املعنوية دريس'' 

والعلمية ومالحظاته القيمة التي أضات أمامنا سبل البحث ليصل عملنا هذا 

 إلى ختامه.

ل األساتذة الذين كما ال يفوتنا في هذا املقام أن نتقدم بالشكر الخالص إلى ك

 وإلى كل من ساعدنا في إنجاز هذا العمل. لى أيديهم في جميع املراحل، تلمذنا ع

التي لم ''بومدين محمد'' يفوتنا أن نتقدم بجزيل الشكر إلى األستاذ  كما ال

 يبخل علينا بمساعدته لنا وتقديمه للنصائح التي أفدتنا في هذا العمل.

التقدير ألعضاء لجنة املناقشة على تفضلهم ويطيب لنا تقديم جزيل الشكر و 

 بقبول فحص وتدقيق هذه املذكرة .

 نسأل 
 
 هللا أن يحفظهم وأن يجازيهم خيرا

 

 

 ةسمي                                                                                                                                
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 مقدمـــــــــــــــة:
ومن حاالت  كثرية,  اختالالتمن  العالقة بني الربملان والسلطة التنفيذية تعاين دائما         

ابعتبارمها من هيئات التمثيل اليت يقوم  لسلطة التنفيذية,لربملان ضعف وتبعية مفرطة من ال
وهذا  عليها النظام السياسي اجلزائري, إال أهنما مرا مبجموعة من الظروف اليت عرفتها الدولة,

يف دستور الدولة تبين نظام التعددية اليت عرفتها  إىل وصوال   ,األحادية احلزبية فرتة من ابتداء  
 املشرع عن ذلك وتبىن ىمث ختل يتشكل من غرفة واحدة,آنذاك الربملان  أين كان ,9191

وبذلك أصبح  ابلنظام البيكامريايل, ىيسم نظام الثنائية الربملانية, أو ما 9111دستور  مبقتضى
 .الربملان يتكون من غرفتني اجمللس الشعيب الوطين وجملس األمة

 ,عام املباشر والسريال ععن طريق اإلقرتا  يتم انتخاب أعضاء اجمللس الشعيب الوطين       
من اجمللسني ولكل  ن أشخاص معينني وأشخاص منتخبني,يتكون مبينما جملس األمة 

متمثلني يف رئيس  ؛متكونة من جهازينفهي مستوي السلطة التنفيذية  ىأما علو  ,هياكله
لدستور لل اجلزئي وبعد التعدي ,9111مبوجب دستور  ا  م تعديلهواليت اجلمهورية واحلكومة,

ستبدا  منبب رئيس احلكومة ابلوزير اباحلكومة  ىمستو  ىري عليأحدث تغ 8009سنة 
كرس املؤسس الدستوري نظام , 8091تعديل الدستوري لسنة الومن خال   األو ,

 ما ووه زدواجية التشريعية من خال  إشراك جملس األمة يف مجيع مراحل العمل التشريعي,اإل
 . لتجسيد فعلي لسلطة الربملان التشريعية يعرب عن حماولة

العمل  ىكل هذا مل حيد من تدخل السلطة التنفيذية وسيطرهتا علجدير ابلذكر أن         
من خال  خمتلف القيود والعراقيل اليت حتد من سلطة الربملان التشريعية, وذلك التشريعي, 

 ,ى املبادرة التشريعيةاملبادقة علوكذا التدخل املباشر يف عملية املناقشة والتبويت, وكذا 
أعما   ىبسلطات واسعة يف املراقبة واملتابعة واإلشراف عل يتمتع الربملانابلرغم من أن و 

تقليص سلطة  إىل ىالتداخل بني صالحيات هذه اهليئات أدغري أن السلطة التنفيذية, 
نفيذية يف تشكيل وتكوين لسلطة التلنتيجة تغليب الدور التمثيلي  ,الربملان التشريعية وضعفها
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لدورة العادية أو لوكذا يف سري عمل الربملان, من خال  دعوته لالنعقاد  السلطة التشريعية,
وهو ما يسبب  لقوانني,اتحكم يف عملية إصدار الوحتديد جدو  أعماله و  اإلستثنائية,

 الضعف الكبري لعمل الربملان وفاعليته. 
 أمهية الدراسة:

ذه الدراسة يف معرفة التداخل والتكامل بني السلطتني التشريعية والتنفيذية تكمن أمهية ه      
وبيان ما إذا   ,من خال  الكشف عن مستوى التعاون بني جهازيهما يف اجلانب التشريعي

أم فبل قائم على تفوق  ,هناك فبل مطلق أو مرن بني السلطات يف هذا اجملا  كان
وإبراز حجم البالحيات  ,األصل باصهااختعلى األخرى حىت يف  إحدى السلطتني

, ومن جهة أخرى إبراز اجلانب أو إجرائيا   املمنوحة للحكومة يف وظيفة التشريع موضوعيا  
الرقايب الذي ختضع له احلكومة يف عملها من قبل الربملان ومدى حجم هذه اآلليات املمنوحة 

 8091عديل الدستوري لسنة وذلك يف إطار الت ,وواقعيا   للربملان هبذا اخلبوص قانونيا  
 .98-91والقانون العضوي 
 أهداف الدراسة:

واهلدف من الدراسة يفهم  ,لكل دراسة هدف أو غرض معني جيعلها ذات قيمة علمية     
 ,عادة على أنه السبب الذي من أجله قام الباحث إبعداد هذه الدراسة والبحث العلمي

داللة علمية, وابلتايل هتدف هذه الدراسة وهو يسعى إىل حتقيق أهداف عامة ذات قيمة و 
 نذكر منها: ,إىل حتقيق مجلة من األهداف

التعريف ابلسلطة التنفيذية والتشريعية كمؤسستني من مؤسسات الدولة يف األنظمة  -
 والكشف عن العالقة بينهما . ,السياسية بشكل عام

 ئر.التعرف على واقع السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية يف اجلزا -
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التنفيذية والتشريعية يف اجلزائر, وبيان ما الكشف عن طبيعة العالقة القائمة بني السلطتني  -
 .إىل غاية اآلنو  9111ما بني فرتة , خبوصا  يف التوازن أم هيمنةإذا كانت عالقة 

 املوضوع: اختيارمربرات 
لبدفة أو موضوع الدراسة عملية خاضعة لعامل ا اختيارعملية حتديد أو  ليست       

لذا تعددت األسباب اليت  ,العفوية, بل هي عملية قائمة على مجلة من األسباب والعوامل
, "التداخل بني صالحيات هيئات التمثيل ودوره يف إضعاف الربملان"دفعتنا لدراسة موضوع 

  :اليت بدورها تنقسم إىل أسباب ذاتية وأخرى موضوعية
 األسباب الذاتية: .2

زيد من التعرف على طبيعة شخبية يف دراسة هذا املوضوع إىل متكمن رغبتنا ال     
يدور داخل النظام السياسي اجلزائري مبؤسساته الرمسية وابألخص  , وكذا معرفة مااملوضوع

 السلطتني التنفيذية والتشريعية.
 األسباب املوضوعية : .1

 :نذكراملوضوع هذا لنا للخوض يف  ا  من أهم األسباب اليت كانت حافز       

وعلى رأسها  مدى أمهية السلطات العامة اليت تعرب عن قيمة التنظيم املؤسسايت,بيان  -
 السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية.

السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية يف اجلزائر إثر  القائمة بني عالقةالالتعرف على  -
 .إىل اآلنو  9111ال سيما الفرتة من سنة التغيريات واإلصالحات الدستورية 

ومن خال  جاءت به  ,التعرف على واقع السلطتني يف اجلزائر من الناحية القانونية -
  بواقع األمر.التعديالت الدستورية ومقارنتها 

التناقض احلاصل بني تعدد وسائل رقابة الربملان يف مواجهة احلكومة اليت معرفة خلفية  -
 هيمنتها على اختباصها التشريعي.يف مقابل تفوق احلكومة عليها و  ,متكنه من إدانتها
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 الدراسات السابقة:
تبني أن األمهية اليت اكتسبها املوضوع جعلت منه  ,يف حدود البحث واإلهتمام ابملوضوع     
 ,ظل التعديالت الدستورية السابقة جمملها يف كانت يف  غري أهناللعديد من الدراسات,  حمورا  

 :نذكر يف هذا البحثومن أهم الدراسات اليت اعتمدان عليها 
جماالت العالقة الوظيفية بني الربملان والسلطة التنفيذية " :دراسة الباحثة إميان الغريب بعنوان .9

 , موسم:لنيل شهادة ماجستري مقدمة دراسة ,"8009على ضوء التعديل الدستوري اجلديد 
إىل  دراستهاتقسيم حيث قامت الباحثة ب جامعة اجلزائر, كلية احلقوق ,8090-8099
أما  ,مدى تدخل السلطة التنفيذية يف اجملا  التشريعيلدراسة  خببت األو  ؛فبلني

دى فاعلية اجملا  الرقايب املخبص للربملان يف إطار عالقته مع مل فخببتهالفبل الثاين 
حيث ختتلف دراسة الباحثة عن دراستنا أن الباحثة عاجلت  العالقة . السلطة التنفيذية
وذلك من خال  مدى مشاركة السلطة التنفيذية يف  ؛ملان والسلطة التنفيذيةالوظيفة بني الرب 

العمل التشريعي, بينما عاجلت دراستنا مدى مسامهة نظام الثنائية الربملانية يف تداخل بني 
وى والذي حيت ,صالحيات الغرفتني وضعف الدور التشريعي له يف مواجهة السلطة التنفيذية

على التداخل  ابعتمادانهيئات التمثيل يف ظل الثنائية الربملانية التداخل بني  على دراسة 
ني احلكومة مبناسبة العمل التشريعي, والتداخل بني هيئات التمثيل يف عملية ببني الغرفتني و 

توضيح دور التداخل بني  ,إجراء املناقشة والتبويت والقيود الواردة عليها يف نظام الغرفتني
 الربملان. هيئات التمثيل يف إضعاف

بو الطني بعنوان: "اآلليات القانونية لرقابة السلطة التشريعية على دراسة الباحث حسني  .8
والتعديالت الالحقة به", دراسة لنيل شهادة  9191السلطة التنفيذية يف ظل دستور 

كلية احلقوق ,  8092-8092ماجستري فرع املؤسسات اإلدارية والسياسية, املوسم اجلامعي: 
الفبل األو  تناو  يف  ,فبو  ةتطرق الباحث ملوضوعه من خال  ثالث, نطينةجامعة قس

مدى استقاللية السلطتني التشريعية والتنفيذية غداة التعددية احلزبية, أما الفبل الثاين 
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فتطرق فيه لوسائل الرقابة املتبادلة بني السلطتني التشريعية والتنفيذية يف النظام القانوين 
مدى فاعلية آليات الرقابة الدستورية إلقرار تطرق فيه إىل الثالث واألخري اجلزائري, الفبل 

املسؤولية السياسية على السلطة التنفيذية وتقيم عام ألداء السلطة التشريعية يف جما  
 .التشريع والرقابة

واملتضمن التعديل  09-91 أما خببوص دراستنا, فلقد جاءت يف ظل القانون رقم       
للكشف عن التعديالت اليت أدخلها املؤسس الدستوري على السلطتني  ,8091الدستوري 

 التشريعية والتنفيذية واليت كانت غائبة يف التعديالت السابقة.
التشريع بني اإلختباص األصيل " :دراسة الباحثني ابيبو فارس وابكلي بشري بعنوان .2

قانون  ,ادة املاسرت يف احلقوق, دراسة لنيل شه"للسلطة التشريعية وهيمنة السلطة التنفيذية
 خبصالفبل األو   ؛ م تقسيم هذه الدراسة إىل فبلني ,8091-8092 موسم: عام,

تنامي دور ل فخبصإلختباص األصيل للربملان يف جما  التشريعي, أما الفبل الثاين ل
وختتلف دراسة الباحثان عن دراستنا أن  .السلطة التنفيذية يف التدخل يف جما  التشريعي

والذي يعترب من  ,وببفة عامة موضوع التشريعمن خالهلا  ان عاجلدراسة الباحثا
عىن مب ؛وهينمة السلطة التنفيذية يف جما  التشريع إلختباص األصيل للسلطة التشريعية,ا

هيمنة السلطة التنفيذية يف اجملا  التشريعي, يف حني مشلت  على مااقتبرت دراسته
هيئات التمثيل يف ظل الثنائية الربملانية وضعف الدور دراستنا التداخل بني صالحيات 

والذي تناولنا فيه التداخل بني صالحيات الغرفتني وبني احلكومة مبناسبة  ,التشريعي له
وكذا التداخل بني هيئات التمثيل يف إجراء عملية املناقشة  ,العمل التشريعيممارسة 

, والتداخل بني صالحيات جملس الشعيب نيوالقيود الواردة عليها يف نظام الغرفت ,والتبويت
ودور هذا التداخل يف إضعاف  ,الوطين وجملس األمة يف الرقابة على أعما  احلكومة

 الربملان.
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 :الدراسة إشكالية
 :التاليةوملعاجلة هذا املوضوع ارأتينا طرح اإلشكالية بيانه, سبق  على ضوء ما     

يف تداخل البالحيات بني الغرفتني,  ملانهيئتا الرب إىل أي مدى ساهم نظام ثنائية  -
 يف مواجهة السلطة التنفيذية ؟  هوإضعاف الدور التشريعي ل

 :املتمثلة يففرعية ويتفرع عن هذه اإلشكالية جمموعة من التساؤالت ال       

 فيما تتمثل هيئات التمثيل يف النظام السياسي اجلزائري ؟ -

 النظام السياسي اجلزائري ؟يف يذية والتنف السلطتني التشريعية واقع ما هو -

 ؟ بني السلطتني التشريعية والتنفيذية يف اجلزائرالعالقة القائمة  هي طبيعةما  -
  :فرضيات الدراسة

الواردة أعاله والتساؤالت املرتبطة هبا, نستعني اإلشكالية  عنإلجابة من أجل ا     
 ابلفرضيات التالية :

هيمنة األوىل على , و نفيذية والتشريعية يف اجلزائرتتوازن بني السلطتني الوجود عدم  -
  .األخرى

 , كلما أدى ذلك إىل ترجيح كفة السلطة التنفيذية.كلما ضعف أداء السلطة التشريعية -

أدى إىل هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة  9111 سنة تعدد التعديالت الدستورية منذ -
 التشريعية.

 منهجية الدراسة:
لتشعب حماوره استخدام الطرق املنهجية املالئمة وأدوات  وع الدراسة نظرا  يقتضي موض      

 البحث الضرورية, لإلجابة ابلقدر الكايف والوايف عن اإلشكالية املطروحة على النحو التايل:
النظام اجلزائري لتبيان طبيعة حدود ومهام كال  معاينة وذلك من خال  املنهج التحليلي: .2

مث للوقوف على أوجه التداخل بينهما واآلليات اليت  ة والتنفيذية,التشريعي من السلطتني
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على التحليل والنقد للعديد من  اعتمادا  تستند إليها كل سلطة يف مراقبة السلطة األخرى, 
انية النبوص الدستورية والقانونية, مث إسقاط هذه النبوص على املمارسات العملية امليد

النتائج بواسطة  استخالصجتة عن تطبيقاهتا, مث الناالستجالء الظواهر واألحداث 
 احللو  اليت نراها مالئمة لسد النقائص والثغرات. القرتاحاإلستنباط واإلستنتاج 

الذي يهتم بتقبي احلقائق العلمية وتفسريها, جلمع أكرب قدر من  املنهج الوصفي: .1
 يعية.املعطيات والبياانت لفهم وحتديد طبيعة السلطتني التنفيذية والتشر 

على تسلسل األحداث التارخيية ملعرفة الدوافع والظروف  للوقوف املنهج التارخيي واملقارن: .3
وتطبيقاهتما  يف اجلزائر, التشريعيةواكبت ظهور السلطتني التنفيذية و والتطورات اليت 

 ويف النظام اجلزائري على اخلبوص. ,املختلفة يف األنظمة املقارنة عموما  
 تقسيم الدراسة:

ارأتينا تقسيمها وتقدميها  ,وهبدف بلوغ غاايت ومقاصد الدراسة ,من خال  ما سبق       
 ضمن خطة تتضمن ثالثة فبو  على النحو التايل:

والقائم  ,لإلطار املفاهيمي هليئات التمثيل وتنظيمها القانوينخببناه  الفصل التمهيدي: -
فيه ل, أما املبحث الثاين تناولنا على مبحثني نتناو  يف املبحث األو  مفهوم هيئات التمثي

 التنظيم القانوين هليئات التمثيل.

خببناه لدارسة التداخل بني صالحيات هيئات التمثيل, والذي قسمناه  الفصل األول:  -
حيث تناولنا يف املبحث األو  التداخل بني صالحيات هيئات  ؛كذلك إىل مبحثني

املبحث الثاين تناولنا التداخل بني صالحيات التمثيل يف ظل نظام الثنائية الربملانية, ويف 
 اجمللس الشعيب الوطين وجملس األمة يف الرقابة على أعما  احلكومة.

والذي  ,ثيل يف إضعاف الربملانفقد خببناه لدور تداخل هيئات التم الفصل الثاين: أما -
إضعاف  حبيث يتضمن املبحث األو  دور الثنائية الربملانية يف ؛ىل مبحثنيإ م تقسيمه 
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السلطة التشريعية, أما املبحث الثاين فيتضمن تغليب الدور التمثيلي للسلطة التنفيذية 
 نتيجة الثنائية الربملانية.

من خال   ورد يف الدراسة واإلجابة عن اإلشكالية عبارة عن حوصلة ألهم ماواخلامتة         
 .هلاوتقدمي التوصيات املالئمة  النتائج اليت  م التوصل إليها, 



 ا القانوينالفصل التمهيدي: اإلطار املفاهيمي هليئات التمثيل وتنظيمه

 

 
 

 

 

 

 :تمهيديالفصل ال

اإلطار املفاهيمي هليئات التمثيل 

 وتنظيمها القانوني
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 تمهيدي: الفصل ال
 وتنظيمها القانوين. ملفاهيمي هليئات التمثيلااإلطار 

 

يستلزم احلديث عن أي موضوع اإلحاطة مبفاهيمه األساسية, وهذا إبعطاء مفهوم        
الذي  و واضح وشامل هليئات التمثيل, ابإلضافة إىل تناو  التطور التارخيي لنظام الغرفتني, 

واألزمات اليت عاشتها اجلزائر, وهلذه  من الظروف السياسية واالجتماعية كان وليد مجلة
اهليئات تنظيم قانون حيدده الدستور, ختتص كل منها مبجموعة من اخلبائص والوظائف اليت 

واليت يعرب  ؛يف السلطة التنفيذية والسطلة التشريعية اهليئاتوتتمثل هذه  ,متيزها عن بعضها
 .خيتلف واقعه ومكانته ابختالف األنظمة السياسية حبيث ,لربملاناب عنها

فهي , تتمثل من رئيس اجلمهورية والوزير األو  )احلكومة( واليت أما السلطة التنفيذية       
نتطرق إليه  , وهو ماالتشريعية السلطةني اليت تبدرها انسلطة رمسية ختتص بتنفيذ القو 

مث التنظيم  ,)املبحث األو (بتطورها التارخيي ؛ بدءا  مبفهوم هذه اهليئات, مرورا  ابلتفبيل
 .)املبحث الثاين (القانوين هليئات التمثيل 
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 املبحث األول:
 .ملفاهيمي هليئات التمثيلاإلطار ا

 

ذلك أن النظم  يعترب األخذ بنظام الغرفتني يف أنظمة احلكم الفيدرالية ضرورة ملحة,        
مها التمثيل النسيب لكل إقليم أو والية من  ؛جانبني أساسيني الفيدرالية تكون مطالبة مبراعاة

ذلك تقوم إبنشاء جملسني, لواحلفاظ على وحدهتا ككتلة واحدة من جهة أخرى, و  ,جهة
بني ممثلي األعضاء  خر يؤكد على مركزية الدولة ومساواهتاواآل ,أحدمها يراعي هذا اإلختالف

 يتالءمبعض الدو  بنظام اجمللس النيايب الواحد الذي , أما احلكم املوحد فتأخذه املكونني هلا
 .بدوره مع خبوصياهتا

كانت حتوالت, حيث  عدة عرفت املؤسسة التشريعية  ,ابلرجوع إىل التجربة اجلزائريةو         
 9191سنة , واستمرت على هذا الوضع إىل غاية دستور بدايتها تتكون من جملس واحد

ألنه فتح جما  املشاركة السياسية, وزاد  ؛ام السياسي اجلزائريالذي أحدث نقلة نوعية يف النظ
, حيث  م تبين نظام 9111 سنة اإلهتمام أكثر بتطوير هذه املؤسسة من خال  دستور

 .وهذا ابستحداث غرفة اثنية مسيت مبجلس األمة ؛الغرفتني
التمثيل إىل التعريف هبيئات املبحث خال  هذا وبناء  على ما ذكر, نتطرق من        

التطور التارخيي لثنائية الربملانية ومربرات اعتماد نظام الغرفتني مث إىل  )املطلب األو (,
 .)املطلب الثاين(
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 .املطلب األول: مفهوم هيئات التمثيل
فمنهم ", ممثلي الشعب"عبارة  ميطلق عليه ,من جمموعة من األشخاصالربملان يتكون        

وهم بذلك ميثلون اإلرادة احلرة  ,نهم من يتم تعيينهم مبرسوم رائسيوم ,منتخبون ببفة مباشرة
يف  نتطرق على الشعب وإرادته, وعليه صرحيا   عتداء  ا على هذه اهليئة يعترب وأي تعد   ,للشعب

ختلف أشكا  الغرف تطرق مل,كما ن(لثنائية الربملانية )الفرع األو اتعريف إىل هذا املطلب 
    )الفرع الثالث(.  إىل األركان اليت تقوم عليها الثنائية الربملانية وصوال   (,الربملانية )الفرع الثاين

  .الفرع األول: تعريف الثنائية الربملانية
أن تتشكل السلطة التشريعية من   Système Bicaméralيقبد بنظام اجمللسني        

 .1حيث يتوىل هذان اجمللسان مهمة التشريع الرئيسي جملسني,

" ويقبد هبا اثنان biواليت تتكون من جزئني " ؛هي يواننية األصل  Bicaméralكلمة   إن    
"cameraوابلتايل حنبل على كلمة غرفتان, وهنا يتضح مبطلح غرفة عليا,  ," تعين الغرفة

الذي يتم فيه ممارسة السلطة  أبنه ذلك النظام 2البعض, وهو النظام الذي عرفه وغرفة سفلى
: نظام الغرفتني, نظام أمهها جملسني, وللثنائية الربملانية عدة تسميات التشريعية من طرف

 اجمللسني, االزدواجية الربملانية البيكامريالية.
 .الفرع الثاين: أشكال الثنائية الربملانية

حسب اختالف الدو  اليت وذلك  الربملانية مناذج خمتلفة, زدواجيةااللقد عرف نظام      
واجملالس الفيدرالية  ستقراطية )البند أو (,ر اجملالس األالتمييز بني ميكن  لذلك ,أخذت به

 اجملالس االقتبادية )البند الرابع(.ف ,(واجملالس الدميقراطية )البند الثالث )البند الثاين(,

                                                           

  :, ص8009نعمان أمحد اخلطيب, الوسيط يف النظم السياسية والقانون الدستوري, دار الثقافة للنشر والتوزيع, األردن,  1
223. 

, ختبص قانون اجلماعات احمللية واهليئات اإلقليمية,  يف الغرف الربملانية, مذكرة لنيل شهادة املاسرت, االزدواجية بكريي سفيان 2
 .1 -9, ص: 8092-8092, جامعة عبد الرمحان مرية, جباية, ةكلية حلقوق والعلوم السياسي
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 .ستقراطيةر : اجملالس األاألول البند

الذي ميثل الغرفة و , يطاين, ومثاله جملس اللوردات الرب يعترب هلذا اجمللس األقدم اترخييا        
, ولقد أتثرت (92)بع عشر واليت يعود اترخيها إىل القرن الرا ,ةستقراطير الثنائية من الطبقة األ

 وفنلندا,مثل الدمنارك , ففقدت وجودها يف بعض الدو  هذه اجملالس بتطور الفكر الربملاين
 . 1ميقراطية مثل فرنسامثل اجنلرتا, وحتولت إىل شبه ديف دو  أخرى وقلبت اختباصاهتا 

اليت تنحدر و إن األصل التارخيي للغرف الثانية يعود إىل ما يعرف ابسم جمالس الدو ,       
مل أيت النواب إال فيما بعد عن طريق حبيث امللكيني العلمانيني,  من احتاد اإلقطاعيني

 .  2نتخاابتاإل
 .لس الفيدراليةاالبند الثاين: اجمل

ما  الدو  تتم املزاوجة بني طموح وآأين  ,يف الدو  الفيدرالية من غرفتنين يتشكل الربملا    
إن الغرفة  .يف الرغبة لضمان املساواة يف متثيل املواطنني متساواي   الفيدرالية يف متثيلها متثيال  

الثانية هي نتيجة طبيعية هلياكل الدولة الفيدرالية, فمن جهة تظهر الدولة الفيدرالية ككتلة 
واملؤسسات الفيدرالية تعكس  خر كمجموعة دو  أعضاء يف اإلحتاد,آومن جانب  موحدة,

واحدة تعكس  ؛لذلك جند أن الربملان الفيدرايل يتكون من غرفتني ,3هذا الطابع املزدوج
اليت هي منتخبة حسب التمثيل النسيب و  متثل جمموع الشعب, وحدة الدولة الفيدرالية,

حتاد, والثانية متثل فيها كل دويلة ببفة خاصة, ولذلك يف كل دويلة عضو يف اإلللسكان 
 .  4املمثلني متساوي ابلنسبة لكل دويلةمن تتشكل هذه الغرفة من عدد 

                                                           

 .89 :, ص8002اجلزائر,  اجلامعية, ديوان املطبوعات, 8الشعري, القانون الدستوري والنظم السياسية املقارنة, ج و ب سعيد 1
  .98 :, ص8008, العدد األو , اجلزائر ,مسعود شيهوب, نظام الغرفتني الربملاين, جملة الفكر الربملاين, جملس األمة 2
 .90 :, مرجع سابق, صبكريي سفيان 3
 .89 :سعيد بو الشعري, مرجع سابق, ص 4
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جملس النواب  ؛زدواجية الربملانية مطبق يف أغلب الدو  الفدراليةهذا النموذج من اإل      
ومي وجملس الدو  يف سويسرا واجمللس الق وجملس الشيوخ يف الوالايت املتحدة األمريكية,

 .1حتادية سابقا  يف أملانيا اإل "Bundestrat" ت" والبند سرتاBundestarg" جالبندستتار 
  .البند الثالث: اجملالس الدميقراطية

من الناحية التارخيية قامت هذه اجملالس بسبب ظهور الرغبة يف التبدي جلماح        
ختيار . وتتعدد الطرق املتبعة يف اإلاجملالس السفلىاحلركات الشعبية اليت كانت ممثلة يف 

 , سواء عن طريق:الدميقراطي للمجلس الربملاين الثاين
  ,درجتني ىنتخاب الشعيب غري املباشر علاإل -
كأن   ؛تطبيق نظام انتخايب خمتلف عن النظام االنتخايب املطبق يف اختيار اجمللس األو  -

 ,جمللسني, والنظام النسيب للمجلس األخرييطبق نظام األغلبية لالنتخاابت إحدى ا
نتخاب أو إما بشرط اإل ؛فرض سن أكرب من شرط السن املطبق ابلنسبة للمجلس األو  -

  ,بشرط الرتشح
 .  2متثيل اجملموعات اإلقليمية اجلغرافية داخل اجملالس الثانية -

  .قتصاديةالبند الرابع: اجملالس اإل
على جتماعية يف الدولة, ثيل خمتلف الفئات املهنية اإلو متاهلدف من هذه اجملالس ه        

حيث جند أن االقتباد يف هذه الدو  يقوم على فكرة  ؛االشرتاكية ةيف األنظمغرار ما طبق 
جتماعية يف إعداد اخلطة التخطيط, لذلك فإن هذه الغرف تضمن مشاركة خمتلف الفئات اإل

 .3قتبادية ورسم السياسة االقتبادية بوجه عاماإل
, "كار  ماركس" اإلقتبادي قتبادية فكرة بدأت منإن متثيل املباحل والفئات اإل       

 ,وزن وشأن يف جمتمع الدو  احلديثةن القوة االقتبادية هلا أب , اللذان يراينو"سان سيمون"
                                                           

 .92 :مسعود شيهوب, مرجع سابق, ص 1
 .99-90 :, مرجع سابق, صانبكريي سفي 2
 .88 :سعيد بو الشعري, مرجع سابق, ص 3
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, حيث أن بعض املفكرين من أمثا  (80)مث بدأ هذا التيار ابلتبلور يف بداية القرن العشرين 
 .1من التنظيمات املهنية والنقابية ن يكون الربملان بكامله مكوان  أبر  ابنسوا" دعا "شا

  .الفرع الثالث: أركان نظام الغرفتني
 ميكن متيز إن دراسة نظام الغرفتني يقتضي ابلضرورة التطرق إىل أركاهنا, اليت بدوهنا ال       

 ,و (األاملغايرة بني اجمللسني )البند  دراسةتتم عن نظام الغرفة الواحدة, وهلذا  هذا النظام
 وضرورة موافقة اجمللسني على القرارات املتخذة )البند الثاين(.

  .البند األول: ضرورة املغايرة بني اجمللسني
 ,ام, وعدد أعضائههماتظهر مظاهر املغايرة بني اجمللسني من خال  املغايرة يف تكوين      

  .ذا املغايرة يف االختباصويف شروط ومدة العضوية فيهما, وك
 املغايرة يف تكوين اجمللسني:  .2

, ولفرتة معينة تكون معقولة لكي شعبيا   انتخااب   يكون أحد اجمللسني يف الغالب منتخبا       
, ومتكينه من مراقبة نوابه واحلكم على أعماهلم, يطلق على هذا صحيحا   ميثل الشعب متثيال  

  .2العموماجمللس ابجمللس األدىن أو جملس 
وبوصفه ممثل احلقيقي لألمة فنجد جملس العموم يف بريطانيا يتم انتخاب أعضائه على      

ما فيما خيص طريقة تكوين اجمللس األعلى, فهي ختتلف . أأساس االقرتاع العام املباشر
وقد  ابختالف الدساتري فقد تكون تشكيلة هذا اجمللس ابلوراثة مثل اللوردات االجنليزي,

نتخاب ني واالنتخاب, وقد يكون تكوينه ابإليوقد جيمع التكوين بني التع ني,يابلتع كونت
 .3الكامل

                                                           

, مذكرة لنيل شهادة املاجيسرت, فرع 9111نوفمرب  89شاهد أمحد, املؤسسة التشريعية بنظام الغرفتني كما ورد يف دستور  1
 .  80 :ص, 8001 -8009التنظيم السياسي واإلداري, كلية العلوم السياسية واإلعالم, جامعة اجلزائر, 

 . 98 :بكريي سفيان, مرجع سابق, ص 2
 .89 :ص مرجع سابق, ,شاهد أمحد 3
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 : نياملغايرة من حيث عدد األعضاء لكل من اجمللس .1
أبن يكون عدد ؛ إن املغايرة من حيث عدد األعضاء يف اجمللس األدىن واجمللس األعلى      

لس األعلى, ذلك أن اجمللس األدىن يعترب أعضاء اجمللس األدىن أكثر من عدد أعضاء اجمل
  .هذا التفوق العددي يف دساتري دو  نظام اجمللسنيأن للشعب, ويتضح لنا  أكثر متثيال  

إن التفوق العددي للمجلس األدىن على اجمللس األعلى ينطلق من مبدأ أن األو  يعترب       
, بينما 1بختيارهم على أساس االنتخاأعضاؤه قد  م اأن مادام  ,لألمة وإرادهتا أكثر متثيال  

 الثاين يف الغالب يتضمن أعضاء يتم تعيينهم من قبل سلطة عليا عادة ما تكون الرئيس.

 املغايرة بني اجمللسني يف شروط العضوية: .3
 ,خرختتلف من جملس آل؛ من حيث اشرتاط السن القانوين لعضوية كل من اجمللسني       

اشرتط الدستور األمريكي من يرشح  جمللس األعلى, فمثال  حيث يشرتط سن أكرب ألعضاء ا
خبالف ذلك اشرتط على و سنة,  (82)نفسه لعضوية جملس النواب أن يكون ابلغ لسن 

. كذلك تكون العضوية يف 2سنة( 20) لعضوية جملس الشيوخ أن يكون ابلغ لسن حاملرتش
ذلك راجع إىل استبعاد و  ,يةمن حيث العضو  من اجمللس األدىن دا  ياجمللس األعلى أكثر تعق

 .3لس األعلىاجملإمكانية وصو  عموم املواطنني إىل الرتبع على كرسي يف 

 املغايرة بني اجمللسني يف مدة العضوية: .4
اجمللس األدىن( أقبر من مدة نيابة اجمللس األعلى, ذلك أن )مدة نيابة اجمللس املنتخب       

أما فيما  .4بل الشعب, وذلك بواسطة االنتخاابتورقابة من ق اجمللس األدىن أكثر متثيال  

                                                           

 .92-98 :بكريي سفيان, مرجع سابق, ص 1
 .222-222 :ص سابق,مرجع  اخلطيب,أمحد  نعمان 2
 .89 :, صنفسهمرجع  أمحد,شاهد  3
 .222 :نعمان أمحد اخلطيب, مرجع سابق, ص 4
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, واحلد سبب ذلك أهنا تسعى إىل حتقيق االستقرار والتوازنف خيص طو  مدة جملس األعلى,
 من التنازع بني اهليئتني.

  :ختصاصاملغايرة بني اجمللسني يف اإل .5
ما يف نتيجة واقعية بسبب اختالفه وإن االختالف بني اجمللسني يف االختباص ه      

كما جند بعض  التشكيل, فنجد بعض الدساتري متنح اختباصات أكرب للمجلس األدىن,
دساتري الدو  أعطت حق فرض الضرائب, ومناقشة امليزانية للمجلس األدىن على حساب 

كما معمو  به   موسحب الثقة منه ,كما متنح له حق مساءلة الوزراء سياسيا   اجمللس األعلى,
, يف حني يتوىل اجمللس األعلى احملكمة  1سألة االهتام اجلنائي واحلكم بهيف بريطانيا, كذلك م

 .2كما هو احلا  يف بريطانيا والوالايت املتحدة األمريكية وفرنسا

  .موافقة اجمللسني على القرارات املتخذةضرورة البند الثاين: 
عليها, حبيث ال ويكون هذا مبوافقة كال اجمللسني على مشاريع القوانني والتبويت        

, إال بعد املوافقة واإلمجاع عليه يف كال اجمللسني, ويف حالة يكون مشروع أي قانون انفذا  
فال جيوز إصداره إال بعد موافقة اجمللسني  ,ظهور خالف بني اجمللسني على مشروع قانون

ص معىن ذلك ذهاب وإايب النو  ؛وهذا إبتباع طريقة الذهاب واإلايب ,عليه بشكل متساو  
ويف حالة استمرار اخلالف بني الغرفتني  بني اجمللسني إىل غاية املوافقة عليه من كال اجلانبني,

وعادة ما متنح  ,غرفتنيسلطة فبل اخلالف إلحدى ال ىتعط يف نظام الذهاب واإلايب,
 .3للغرفة األدىن ابعتبارها املمثلة للشعب

 
 

                                                           

 .92: ص مرجع سابق, بكريي سفيان, 1
 .210-221ص  ,نفسه مرجع نعمان أمحد اخلطيب, 2

 .92 :بكريي سفيان, مرجع سابق, ص 3
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  .نية يف اجلزائر ومربرات اعتماد نظام الغرفتنياملطلب الثاين: التطور التارخيي للثنائية الربملا
 إن إعتماد نظام البيكامريالية مرتبط أساسا جبملة من األسباب السياسية و اإلجتماعية     

اخلاصة هبا , وكذا اختالف األهداف اليت تسعى كل دولة إىل حتقيقها , وال ميكن دراسة 
عرفت اجلزائر  ور التارخيي هلا يف اجلزائر , ولقد موضوع الثنائية الربملانية دون التطرق أىل التط

عرفت نشأهتا يف فلقد لثنائية الربملانية ابلنسبة ل أما املؤسسة الربملانية أثناء الثورة التحريرية,
, , نتيجة األحداث والظروف الىت طرأت يف بداية 9111 سنة من دستور اجلزائر ابتداء  

وري كاد يؤدي إىل اهنيار اجلمهورية اجلزائرية , وابلتايل  التسعنيات , وما جنم عنه من فراغ دست
, فتبين اجلزائر كان لزاما على املؤسس الدستوري األخذ بغرفة اثنية واملتمثلة يف جملس األمة 

لنظام الغرفتني مل وليد البدفة وال نتيجة فراع و إمنا كان بناء على خلفيات و أسباب جعلته 
 يتخذ هذا الشكل . 

مربرات اعتماد إىل تطور الربملان اجلزائر )الفرع األو (, مث طرق إىل نتخال  هذا سومن      
 املؤسس الدستوري لنظام الغرفتني )الفرع الثاين(.

  .الفرع األول: تطور الربملان اجلزائري
عرفت اجلزائر بعد االستقال  جمموعة من الدساتري اليت أثرت يف أن جتعل منها دولة       

إىل دراسة الربملان اجلزائري يف هذا الفرع نتطرق هذه الدساتري ومن خال  لك نون, احلق والقا
 مث الربملان اجلزائري يف فرتة التعددية احلزبية )البند الثاين(. فرتة احلزب الواحد )البند األو (,يف 

  .البند األول: الربملان اجلزائري يف فرتة احلزب الواحد
ة اليت جاءت بعد توقيف القتا  وإطالق النار بني جيش التحرير خال  املرحلة االنتقالي     

اتريخ إصدار  9112ديسمرب  90 غاية إىلو  9118مارس  91يف  1الوطين واجليش الفرنسي

                                                           

,  , ختبص قانون عامكرازدي احلاج, الفبل بني السلطات يف النظام اجلزائري, أطروحة لنيل درجة الدكتورة يف العلوم القانونية 1
 .   922 :, ص8092 –8092ة, تنكلية احلقوق والعلوم السياسية, جامعة احلاج خلضر اب
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, حيث أقيمت أو  انتخاابت تشريعية 1واليت تقررت مبوجب اتفاقية إيفيان الدستور اجلزائري,
, فبعد 2التأسيسي وكانت لغرض إنشاء اجمللس ,9118سبتمرب  80ابجلزائر املستقلة بتاريخ 
الذي بدوره كرس مبدأ أحادية السلطة التشريعية, و  ,9112 سنة انتخابه  م وضع دستور

, , التشريع ابسم الشعبتعني احلكومة :وحددت للمجلس التأسيسي ثالثة مهام رئيسية هي
 . 3ووضع دستور للجزائر وعرضه للتبويت عليه

إىل غاية انتخاب اجمللس الوطين  ,لس الوطين التأسيسي املنتخب قائما  ستمر اجملا       
وهيمن عليه حزب جبهة التحرير الوطين ابحتكاره التمثيل يف  9112سبتمرب  80بتاريخ 

 .4اجمللس, فنجم عنه تفوق احلزب وتبعية بقية مؤسسات النظام له

والوضوح, فقد  إلجيازامتاز اب نالحظ أنه 9112لدستور اجلزائري لسنة ل وابستقرائنا       
, وكانت السلطة التشريعية متارس السيادة والسلطة ابسم الشعب 5فقط مادة 39احتوى على 

وتتوىل التبويت على القوانني, واقرتاح  وتراقب نشاط احلكومة, , وتعرب عن إرادته,من خالله
اءلة احلكومة والتأثري النواب مشاريع القوانني, فأسند للسلطة التشريعية مهمة مراقبة ومس

سبتمرب  90ابتداء من  يوما   82, إال أن هذا الدستور مل يكتب له االستمرارية إال مدة 6فيها
  آنذاك. بعد ما قام رئيس اجلمهورية بتجميده ,9112أكتوبر  2غاية  إىلو  9112

                                                           

شريط وليد, السلطة التشريعية من خال  التطور الدستوري اجلزائري, أطروحة لنيل شهادة الدكتورة يف القانون العام, كلية  1
 .   90 :ص ,8098 –8099احلقوق والعلوم السياسة, جامعة أبوبكر بلقايد تلمسان, 

 .922 :, صسابقجع مر كرازدي احلاج,   2
مداخلة مقدمة يف اليوم الربملاين حو  "التجربة  اجلزائر,دور الربملان يف بناء دولة احلق والقانون يف  علي, بن سهلة اثين بن 3

 .2 :ص ,8093 اجلزائر, ,تلمسان ,"الربملانية اجلزائرية
 .922 :مرجع سابق, ص كرازدي احلاج,   4
 .89 :ص , نفس املرجع,شريط وليد 5
 .922  :, صنفسهكرازدي احلاج, مرجع   6
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الذي  ,لتبحيح الثورياب ما يعرفاستمر العمل ابحلالة االستثنائية إىل غاية حدوث        
 أأنش , الذيالعقيد هواري بومدينمن قبل وتوىل رائسة الدولة  ة,أطاح ابلرئيس أمحد بن بل

 .1وحكومة يرتأسها رئيس جملس الثورة والوزراء ,جملس الثورة 9112جويلية  9مبوجب أمره 

وأسندت له اختباصات احلزب وصالحيات  وحل جملس الثورة حمل اجمللس الوطين,       
 .هورية, واجمللس الوطين ومراقبة احلكومة ابعتباره مبدر للسلطة املطلقةرئيس اجلم

لنمط االشرتاكي القائم على لاختياره فميزه  9131نوفمرب  88دستور ابلنسبة لأما         
واعتماده الوظائف بد  السلطات, فنجم عنه جتريد الربملان )اجمللس الشعيب  ,احلزب الواحد

الرقابة, فكان دوره اثنوي بعد أن أوقف العمل ابلربملان من سنة الوطين( من أغلب وسائل 
 .91312إىل سنة  9112

 لنشاط بغرفة واحدة, فعمله كان شبه منعدم مقيد عضواي  لعاد اجمللس الشعيب الوطين و        
عن طريق التشريع أبوامر  ووظيفيا   ,يف أتطريه وتزكيته من طرف حزب جبهة التحرير الوطين

 .3الستقاللية وعدمي الفاعليةل ا  حيث يببح الربملان فاقد ,ومراسيم

وإمنا يف هيمنة  ,أو وظيفيا   وال يكمن املشكل يف تقيد اجمللس الشعيب الوطين عضواي         
 رئيس اجلمهورية على السلطات أبكملها.

  .البند الثاين: الربملان اجلزائري يف فرتة التعددية احلزبية
وإبقائه على اجمللس الشعيب  بوحدة السلطة التشريعية, 9191 ةسن احتفظ دستور       

, واستقالة 9118جانفي  90الوطين إىل غاية إيقاف املسار االنتخايب أثناء جتديده بتاريخ 

                                                           

( مذكرة ضمن متطلبات شهادة املاسرت ختبص 8092 -9113غزيل مهداوي, تقيم أداء املؤسسة التشريعية يف اجلزائر ) 1
قسم العلوم السياسة, كلية احلقوق والعلوم السياسة, جامعة الدكتور موالي الطاهر بسعيدة,  السياسات العامة والتنمية,

 .   22 -22 :, ص8092 -8092اجلزائر, 
    922 :ص مرجع سابق, رازدي احلاج,ك   2
 . 22 :, صنفسهغزيل مهداوي, مرجع  3
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نوين, أدى إىل استحداث اجمللس فراغ قامن وما ترتب عن ذلك  رئيس اجلمهورية,
نشاء اجمللس إ, تاله ني لسد الفراغ القائمعن طريق التعي ,9118أفريل  98ستشاري بتاريخ اإل

, إىل غاية إجراء 1, ليقوم مقام اجمللس الشعيب الوطين9112ماي  99الوطين االنتقايل بتاريخ 
, الذي أحدث تغريات جذرية يف السلطة 9111نوفمرب  89تعديل الدستوري بتاريخ 

 .2"جملس األمة"و "جملس شعيب وطين"أضحى الربملان يتكون من غرفتني ف ,التشريعية

على أن ميارس السلطة التشريعية  9111من دستور  19ويف هذا البدد تنص املادة        
وله السيادة الكاملة يف  برملان يتكون من غرفتني مها اجمللس الشعيب الوطين وجملس األمة,

سيادة إعداد القوانني والتبويت عليها, وهبذا دعم البناء املؤسسايت مبجلس ألجل تكريس ال
 .3وحتسني األداء الربملاين ,الشعبية

  .الفرع الثاين: مربرات اعتماد املؤسس الدستوري لنظام الغرفتني
لقد تعددت وتنوعت أسباب ودوافع اعتناق املؤسس الدستوري اجلزائري لنظام        

 (.لثاين)البند ابني الدوافع القانونية )البند األو (, وكذا الدوافع السياسية  الغرفتني ما

  .البند األول: األسس القانونية لألخذ بنظام الغرفتني يف اجلزائر
 أنلتبين نظام الغرفتني  ترتكز الدوافع واألسس القانونية اليت أخذ هبا املؤسس الدستوري    

جملس األمة وسيلة لتحقيق استقرار املؤسسات الدستورية, وكذلك اعتبارها وسيلة لرتتيب 
 العمل التشريعي.

 
                                                           

 .922 :ص مرجع سابق, كرازدي احلاج,  1
 .922 :, صنفسهكرازدي احلاج, مرجع   2
ديسمرب 3مؤرخ يف  ,229-11منشور مبوجب املرسوم الرائسي رقم  ,9111نوفمرب  89 من الدستور  19املادة نظر نص ا 3

يتضمن التعديل الدستوري ,ج ر عدد  ,8008أفريل  90املؤرخ يف  02-08معد  ابلقانون رقم  ,31 د,ج ر عد9111
 عدد ج ر ,يتضمن التعديل الدستوري ,8009نوفمرب  92املؤرخ يف  ,91-09معد  ابلقانون رقم  ,8008لسنة  ,82
 .8009لسنة  ,12
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  :جملس األمة وسيلة لتحقيق استقرار املؤسسات الدستورية -والً أ
هناك اتفاق على أن نظام اجمللسني نشأ نتيجة  ابستثناء إجنلرتا والدو  الفيدرالية,       

هي الوسيلة املفضلة  واملراحل االنتقالية, حيث جند عادة الغرفة الثانية البراعات السياسية,
اليت شهدهنا اجلزائر يف بداية التسعينات أين  ث, ونتيجة األحدا1إلرساء اإلستقرار املؤسسايت

يل بن ذأعلن الرئيس الراحل "الشاو  ,9118-09-02 : م حل اجمللس الشعيب الوطين يف
ما  ,مما خلق حالة شغور مزدوج,2 9118 -09-99 :جديد" استقالته من رائسة اجلمهورية يف

, وهذا بسبب 9191دستور من  92لنص املادة  ا  جعل املؤسس الدستوري آنذاك مل جيد تفسري 
مع استقالة رئيس اجلمهورية  مل تنص على حالة حل اجمللس الشعيب الوطين, ؛ حبيثغموضها

هنا يتوىل رئيس فيف آن واحد, بل نبت على حاالت حدوث املانع واستمرار املانع والوفاة, 
إىل حني إجراء انتخاابت  يوما   22اجمللس الشعيب الوطين مهام رئيس الدولة ابلنيابة ملدة 

 . 3تشريعية جديدة

من دستور  908وتؤكد مكانة رئيس جملس األمة يف سلم السلطة حسب أحكام املادة        
أن غرض املؤسس الدستوري هو ضمان االستمرارية  09-91املعد  مبوجب القانون  9111

 . 4واالستقرار السياسي ملؤسسة الدولة

وهذا  ,والظروف أسفرت عن وجوب خلق غرفة اثنية يف الربملان ثحداكل هذه األ         
منه, لسد الفراغ املؤسسايت الذي ينجم عن حالة  19يف املادة  9111 سنة ما كرسه دستور

األمة هو  , وهنا يببح رئيس جملسحل اجمللس الشعيب الوطين واستقالة رئيس اجلمهورية
                                                           

ختبص القانون  املاسرت يف احلقوق,ائر, مذكرة لنيل شهادة قويدر الواحد فضيل, ظهور نظام الغرفتني ومدى فعالية يف اجلز  1
-8091 مستغامن, جامعة عبد احلميد بن ابديس, كلية احلقوق والعلوم السياسية, قسم القانون العام,, العام املعمق

 . 8  :ص, 8093
 . 982 :, ص8002, زائر, اجلوالتوزيعلنشر لالقانون اإلداري, اجلزء األو , التنظيم اإلداري, لباد  ,لباد انصر 2
 1عدد .ر , ج89/08/9191املؤرخ يف  ,99- 91منشور مبوجب املرسوم الرائسي رقم  9191من الدستور  92املادة  3

 .9191لسنة 
 . 2 :قويدر الواحد فضيل, مرجع سابق, ص 4
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جعل  9111ن دستور فإتشريعية جديدة, وللعلم  رئيس الدولة إىل غاية القيام ابنتخاابت
جملس األمة هيئة غري قابلة للحل, ابإلضافة إىل زايدة مدة نيابته بسنة واحدة على خالف 

على استقرار  وهذا حفاظا   ,مدة عهدة رئيس اجلمهورية ومدة نيابة اجمللس الشعيب الوطين
 .1واستمرارية املؤسسات الدستورية

   .وسيلة لرتشيد العمل التشريعي: جملس األمة اثنياً 
إن من بني الدوافع اليت أدت إىل استحداث جملس األمة, هي احملاولة من رفع مستوى        

يكتسبها أعضاء اجمللس الشعيب الوطين الذين يتم  اليت الو  الكفاءات العلمية ألعضاء الربملان,
فوز مرتشحني  عنه مما ينجم شيح,الكفاءة واخلربة للرت  اشرتاطدون  انتخاهبم من قبل الشعب,

 .2هذا ما يؤدي إىل سوء صياغة القواننيو انقبي اخلربة يف اجملا  التشريعي, 
وابلتايل فإن نواب اجمللس الشعيب الوطين قد يغفلون عن بعض املسائل حبكم عدم       
من خمتلف االختباصات  يف حني أن اجمللس األمة يضم كفاءات وطنية ,هم هباإملام
بلوغ درجة كافية  مما يسمح بتحسني األداء التشريعي, وهذا ما يؤدي بدوره إىل االت,واجمل

من اعتماد نظام مجهوري يف التمثيل, هبدف ضمان  انطالقا   من رشادة احلكم يف الدولة,
 .3التالحم الوطين, وشد بنية الدولة اجلزائرية وتكريس وحدهتا الوطنية

  .خذ بنظام الغرفتني يف اجلزائرالبند الثاين: األسس السياسية لأل
اعتبار جملس األمة مبثابة وسيلة لتحقيق توازن بني  من دوافع األخذ بنظام الغرفتني    

وذلك لتعزيز  جملس األمة وسيلة لضمان الوحدة الوطنية, كما يعترب، املؤسسات الدستورية
 .على مستوى مجيع مناطق اجلمهوريةمبدأ الدميقراطية 

 
                                                           

 . 82 :سابق, صالرجع املبكريي سفيان,  1
 .82 :, صنفسهبكريي سفيان, مرجع  2
, أطروحة لنيل درجة الدكتورة دولة يف القانون, كلية 9111ة يف الدستور اجلزائري لسنة , السلطة التشريعيجيقةجلوانسي  3

 . 89-83  :وزو,  ص تيزياحلقوق, جامعة مولود معمري 
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  :األمة وسيلة لتحقيق توازن املؤسسات الدستورية جملس -أوالً 
إجياد نوع من التوازن بني السلطة  9111سنة دستور عن يسمح نظام اجمللسني املنبثق        

التشريعية والسلطة التنفيذية, فإن حدث خالف بني السلطتني, يسمح خبلق نوع من التسوية 
الغرفتني وممثلي  ىحدإنزاع بني ممثلي إذا حدث و ويقلل من حدة النزاع الناشئ بينهما, 

 .1احلكومة, تكون الغرفة الثانية مبثابة حكم بينهما, وتقوم ابلتقليل من حدة النزاع

ومحايتها يف حالة  والغاية من استحداث جملس األمة هي حتبني السلطة التنفيذية,       
د يف اجمللس الشعيب حبو  أحد األقطاب املعارضة غري املرغوب فيها على أغلبية املقاع

, فإن 2لرئيس اجلمهورية املخو  دستوراي   الوطين, فإىل جانب حق حل اجمللس الشعيب الوطين
تعيني ثلث أعضاء جملس األمة يقف يف وجه األغلبية, وقد عمل الدستور كذلك على جعل 

 .3رئيس جملس األمة الرجل الثاين يف قمة هرم السلطة بعد رئيس اجلمهورية

ما  ,الرجل الثاين يف قمة هرم السلطةجعل رئيس جملس األمة  أنتبني لنا الغرض هنا وي       
كما ميكن أن يكون جملس . هو إال شكل من أشكا  الدفاع عن برانمج رئيس اجلمهورية

األمة أداة لباحل اجمللس الشعيب الوطين, وهذا يف حا  ما إذا حدث نزاع بينه وبني احلكومة, 
ه من قبل رئيس اجلمهورية, فيتدخل جملس األمة ويقدم استشارة لرئيس مما قد يؤدي إىل حل

 .اجلمهورية, والذي ميكن أن يعد  عن قرار احلل

  :جملس األمة وسيلة لضمان الوحدة الوطنية -اثنياً 
إن من بني األسباب اليت أدت إىل إنشاء جملس األمة, هو العمل على ترسيخ مبدأ        

حبيث أصبحت كل  ؛العد , وذلك ابعتماد مبدأ التمثيل اإلقليمي الوحدة الوطنية وحتقيق

                                                           

 . 81–82 :بكريي سفيان, مرجع سابق, ص 1
 .1: مرجع سابق, ص ,لقويدر الواحد فضي 2
   ابق الذكر.الس, 9111من دستور 81نظر املادة ا 3
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حيث أن االعتماد  ,ممثلة بعضوين يف جملس األمة ,1والايت الوطن مهما كان عدد سكاهنا
على طريقة التمثيل الوطين, يسمح بتغطية سلبيات نظام التمثيل الناتج عن االقرتاع العام 

إىل إغفا   , الذي يؤدي حتما  لس الشعيب الوطيناملعتمد يف انتخاب أعضاء اجملو املباشر, 
 .2متثيل بعض املناطق

ضمان لتوسيع جما  املمارسة هو  ,جدير ابلذكر كذلك أن وجود غرفة اثنية ابلربملان       
, الدميقراطية مبشاركة أكرب للمواطنني, السيما النخبة منهم يف عملية صنع السياسات العامة

على األقل التأثري فيها, إذ جند هلذا النظام مزااي عديدة, منها متكني  أو والقرارات السياسية,
تلك النخبة يف الدولة من أن يكون هلا متثيل خاص يتناسب مع أمهية املباحل اليت متثلها 

ني, ومن ذلك حتقيق أاثر مبدأ االقرتاع العام نسواء كانوا منتخبني حمليني, أو كانوا معي ,للبالد
 اللجوء , فكان لزاما  3يف مستوى الكفاءة لدى أعضاء الربملان ملحوظا   وطا  الذي نشأ فيه هب

عن طريق التعيني بذوي الكفاءات  إىل خيار تدعيم أحد اجمللسني )الغرفة الثانية للربملان(,
يف البلدان  والذين قد يفشلون يف دخو  الربملان عن طريق االقرتاع, خبوصا   ,املطلوبة
 .4النامية

 

 

 
                                                           

 .81 :مرجع سابق, ص بكريي سفيان, 1
 . 21 :سابق, صالرجع املأمحد شاهد,  2
, 29, العدد , جملة العلوم اإلنسانية8091ديل الدستوري اجلزائري لسنة السلطة التشريعية يف ضوء التع ةمكان ,نذير عمريش 3

 .922 :, ص8091اجلزائر 
مداخلة ألقيت بندوة مبجلس األمة حو  املنطلقات الفكرية  سياسي جمللس األمة,عرض حو  الدور الفكري وال زهور ونيسي, 4

: ص ,9111 ,اجلزائر املؤسسة الوطنية لالتبا  والنشر وإلشهار, ,9119نوفمرب , والسياسية جمللس األمة, )غري منشورة(
92. 
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 :ثاينالاملبحث 
 .التنظيم القانوين هليئات التمثيل

 

 ما وهو ,بتنظيم جديد للسلطة التشريعية 8091 املعد  يف سنة 9111 سنة جاء دستور      
وكذا  ,)املطلب األو ( هذا املبحث, بدءا  بتنظيم الثنائية الربملانية ستعراضه من خال ا يتم

سنة  تنفيذية يف اجلزائر من خال  دستورالتطور الذي طرأ على اجملايل التنظيمي للسلطة ال
 .)املطلب الثاين( 9111

 .تنظيم الثنائية الربملانية :املطلب األول
مها اجمللس الشعيب الوطين,  تتكون الثنائية الربملانية مبوجب الدستور اجلزائري من غرفتني,      

, مث نتطرق رع األو (اجمللس الشعيب الوطين )الف ةتشكيلوجملس األمة. وسنتناو  ابلتفبيل ل
 تشكيلة جملس األمة )الفرع الثاين(.ل بعدها

 .تشكيلة جملس الشعيب الوطين :الفرع األول
إن دراسة اجمللس الشعيب الوطين يتطلب بيان كيفية حتديد أعضاءه وشروط الرتشح       
مجلس لتنظيم اهليكلي لالأما عن عملية  وهذا ما سنتطرق له يف )البند األو (, ,لواليته

 اليت وهيئاته التنسيقية واإلستشارية ,ستلزم التطرق إىل أجهزته الدائمةفت ,الشعيب الوطين
 الثاين(. نتحدث عنها يف )البند

 .التشكيلة البشرية جمللس الشعيب الوطين :البند األول
 فئتني؛ األوىل تتكون من ينقسمون إىل ا ,عضو  218 يتشكل جملس الشعيب الوطين من       

نواب ميثلون اجلالية الوطنية  (09)ومثانية  ,عضو ميثلون عدد النواب داخل الوطن 222
 90.000بتخبيص مقعد واحد لكل  انتخابيةوحيدد عدد املقاعد يف كل دائرة  ,ابخلارج
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وينتخب  ,نسمة 20.000على أن خيبص مقعد إضايف لكل حبة متبقية تشمل  ,نسمة
 .1قرتاع العام السريالاجمللس الشعيب الوطين عن طريق اأعضاء 

قرتاع سنوات قابلة للتجديد بطريقة اال( 02)مخس ينتخب اجمللس الشعيب الوطين ملدة        
 ظروف خطرية ال تسمح إبجراء الربملان إال يف وال ميكن متديد مهمة ,النسيب على القائمة

 .2نتخاابت عاديةا

يتم توزيع املقاعد حسب نسبة يعين وجود مرتشحني جمتمعني يف قوائم و  وهذا ما       
أشهر اليت تسبق  (02)ت يف ثالثة نتخاابوجتري اال ,ليت حتبل عليها القائمةاألصوات ا

 220.000أما فيما خيص الوالايت اليت ال يبل عدد سكاهنا  نقضاء مدة النيابة اجلارية,ا

 .اجلنوبومثا  ذلك  ,(02)فال ميكن أن يقل عدد املقاعد املخببة هلا أبربعة نسمة, 

 290 يف اجمللس الشعيب الوطين فقد كان شغلهااملخبص للمقاعد  وابلنسبة للعدد       

 09-13وبعد تعديل األمر مقاعد لتمثيل اجلالية ابخلارج, (09)خبص له مثانية  مقعدا  

نتخاابت جتديد أعضاء اجمللس جرت ا, 8008فيفري  82 املؤرخ يف 02-08مبوجب األمر رقم 
 مقعدا   290مع رفع شغلها يف اجمللس الشعيب الوطين من  8008 ماي 20 يف الشعيب الوطين

مقعد  218عدد املقاعد يف الربملان إىل  ارتفع 90-91ويف القانون العضوي  ,مقعدا   291إىل 
 .3منهم للجالية ابخلارج 01 خبص

 .مجلس الشعيب الوطينلالتشكيلة اهليكلية ل :البند الثاين
د أن للمجلس أجهزة دائمة جن ,نظام الداخلي جمللس الشعيب الوطينابلرجوع إىل ال      

 نتطرق هلذه األجهزة فيما يلي: ,ستشارية وتنسيقيةوهيئات ا
                                                           

 يتضمن قانون االنتخاب. 8098ير ينا 98املوافق  9222صفر  99املؤرخ يف  90-98من القانون العضوي  92املادة  1
 من نفس القانون. 92املادة  2
يتعلق  8091غشت سنة  82املوافق  9223ذي القعدة عام  88املؤرخ يف  90-91من القانون العضوي رقم  99املادة  3

  بنظام اإلنتخاابت.
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 لمجلس الشعيب الوطين:لاألجهزة الدائمة  -أوالً 
جمللس ذا امن خال  النظام الداخلي جمللس الشعيب الوطين جند أن األجهزة الدائمة هل       

 اللجان الدائمة.و  مكتب جملس الشعيب الوطين, ,يس جملس الشعيب الوطينتكون من رئت

 رئيس اجمللس الشعيب الوطين: .2
قرتاع السري يف حالة تعدد التشريعية ابإلينتخب رئيس اجمللس الشعيب الوطين للفرتة        

حبو  ويف حالة عدم  ,ويعلن فوز املرتشح املتحبل على األغلبية املطلقة للنواب ,املرتشحني
األو  والثاين  بني يتم فيه التنافس اثن   يلجأ إىل إجراء دور ,أي من املرتشحني على األغلبية

ويف  يعلن فوز املرتشح املتحبل على األغلبية,و  ,املتحبلني على أكرب عدد من األصوات
يف حالة املرتشح الوحيد يكون و  ,املرتشح األكرب سنا   ا  فائز  حالة تعاد  األصوات يعترب

 .ويعلن فوزه حببوله على أغلبية األصوات نتخاب برفع اليد,اإل

العجز أو أو , 1ستقالةسة اجمللس الشعيب الوطين بسبب االمنبب رائ ويف حالة شغور       
نتخاب رئيس اجمللس الشعيب الوطين بنفس الطرق احملددة يف هذا النظام يتم ا ,التنايف أو الوفاة

ولرئيس  من اتريخ إعالن الشغور, ا  عتبار ا يوما   (92) يف أجل أقباه مخسة عشرالداخلي 
ام الداخلي للمجلس الشعيب اجمللس الشعيب الوطين صالحيات خوهلا له الدستور والنظ

 ,ين صالحية إخطار اجمللس الدستوريعلى ذلك لرئيس اجمللس الشعيب الوط عالوةو , الوطين
واحلاالت  ,ئوحالة الطوار  ,وكذلك يستشار من قبل رئيس اجلمهورية يف حالة احلبار

 .2وحالة احلرب ,وحالة التبعية العامة ,ستثنائيةاإل

 

                                                           

الذي حيدد  ,9111مارس  09 املوافق 9291ذي القعدة  80املؤرخ يف  08-11من القانون العضوي رقم  02املادة  1
 ,بينهما وبني احلكومة الوظيفيةوكذا العالقات  ,وكذا العالقة بينهما ,تنظيم اجمللس الشعيب الوطين وكذا جملس األمة وعملها

 .21 اجلريدة الرمسية العدد
 .القانوننفس من  01املادة  2
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 مكتب جملس الشعيب الوطين: .1
وعند  ,نواب (01)وتسعة  ,اجمللس يتكون مكتب جملس الشعيب الوطين من رئيس      

مكتبه ملدة سنة واحدة  ابنتخابلس الشعيب الوطين اجملويقوم  ,خرينآقتضاء من أعضاء اال
وميكنه عقد  ,بدعوة من رئيسه وراي  جتماعاته ديعقد مكتب اجمللس ا قابلة للتجديد,

ملكتب اجمللس دور وصالحيات , و 1جتماعات غري عادية كلما دعت الضرورة لذلكا
ويقوم  ,القانون والنظام الداخلي للمجلس فهو الذي ينظم سري اجللسات يف إطار ؛متعددة

والسهر  ,تعليمات عامة مبوجبيفيات تطبيق النظام الداخلي قرتاع وحتديد كاالبتحديد أمناط 
  .2وحسن سري أشغا  اللجان ,اإلمكاانت البشرية واملادية والعملية على توفري

 لمجلس الشعيب الوطين:لاللجان الدائمة  .3
لنظامه  يشكل اجمللس الشعيب الوطين جلانه الدائمة يف بداية الفرتة التشريعية طبقا         

أو  كما ميكن إعادة جتديد أعضاء اللجان الدائمة كليا  , 3ملدة سنة قابلة للتجديد الداخلي
كل انئب أن يكون عضو يف جلنة لميكن و  بنفس األشكا  احملددة يف النظام الداخلي, جزئيا  
يتم توزيع , و 4يف أكثر من جلنة دائمة واحدة نائب أن يكون عضوا  للميكن  ولكن ال ,دائمة

بكيفية تناسب مع العدد الفعلي  لجان الدائمة فيما بني اجملموعات الربملانيةاملقاعد داخل ال
 .5عضائهاأل

 ستشارية والتنسيقية:اهليئات اال -اثنياً 
وهيئة التنسيق واجملموعات  ,ستشارية والتنسيقية من هيئة الرؤساءتتمثل اهليئات اال       
  , وتفبيلها كما يلي:الربملانية

                                                           

 كر.السالف الذ  ,08-11من القانون العضوي رقم  98واملادة  ,99املادة  1
 .من نفس القانون 92املادة  2
 .من نفس القانون 28املادة  3
 .92, السابق الذكر ,ص:08_11رقم  القانونمن  22املادة   4
 ,ن ص.من نفس القانون 22املادة  5
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 هيئة الرؤساء: .2
وجتتمع  تتكون هيئة الرؤساء من أعضاء املكتب ورؤساء اللجان الدائمة للمجلس,       
ختتص هيئة الرؤساء إبعداد مشروع جدو  أعما  . وة من رئيس اجمللس الشعيب الوطينبدع
أشغا  اللجان  وتنظيم سري ,وحتضري دورة اجمللس وتقوميها ,اجمللس الشعيب الوطين دورة

وإعداد مشروع اجلدو  الزمين جللسات  ,عماهلا وتنظيم أشغا  اجمللسالتنسيق بني أو  الدائمة,
  .1وحتديد جدو  أعماهلا ,اجمللس

 هيئة التنسيق: .8
, 2سري جلسات اجمللسابلتنسيق بني خمتلف الكتل الربملانية لتسهيل هذه اهليئة تقوم        

عالوة على  ,ربملانيةرؤساء اجملموعات ال وتتكون من أعضاء املكتب ورؤساء اللجان الدائمة,
تستشار هيئة و  نية,التشاور الذي جيريه رئيس جملس الشعيب الوطين مع اجملموعات الربملا

قتضاء يف املسائل املتعلقة جبدو  األعما  وتنظيم أشغا  اجمللس الشعيب التنسيق عند اال
 .3اهناوتوفري الوسائل املتعلقة بسري اجملموعات الربملانية وضم ,الوطين وحسن أدائها

 اجملموعات الربملانية: .2
وهذا سبب تبين نظام التعددية  9111 سنة هرت اجملموعات الربملانية يف دستورظ       
والنص الذي وردت فيه اجملموعات الربملانية هو النظام الداخلي للمجلس الذي , 4احلزبية

جيوز للنواب إذ  يف احلياة الداخلية للمجلس, ودورها ,تضمن أحكام متعلقة بكيفية إنشائها
يسمح للنائب  وال ,نواب على األقل (90)أن يشكلوا جمموعات برملانية حتتوي على عشرة 

م إىل أية جمموعة ضين كما ميكن له أن ال, م إىل أكثر من جمموعة برملانية واحدةضأن ين
                                                           

 .91نفس القانون , ص:من  21املادة  1
ديوان املطبوعات  ,8الطبعة  إىل اليوم,املؤسسات السياسية والقانون الدستوري يف اجلزائر من االستقال   بلحاج صاحل, 2

 .823: ص ,8092 اجلزائر, اجلامعية,
 .91: ص ع السابق,جاملر  بكريي سفيان, 3
 .21: ص ع السابق,جاملر  ججيقة, يلوانس 4
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يل تشكبيسمح  وال ,حزب أن ينشئ أكثر من جمموعة برملانية واحدةي وال ميكن أل .1برملانية
 .2اجملموعات الربملانية على أساس مبلحي أو حملي

 .تشكيلة جملس األمة :الفرع الثاين
ختلفت اإذ  ة من دولة إىل أخرى,أي جملس األم ؛تتباين مسألة تنظيم الغرفة الثانية       

وبعضها  فبعض األنظمة أخذت أبسلوب التعيني, ؛نظمة السياسية يف طريقة تنظيمهاألا
تبناه املؤسس الدستوري  وهذا األخري ما ,معا   األخذ ابألسلوبنيوأخرى  ,بنتخاأبسلوب اإل

من  999املادة واليت أصبحت  ,9111سنة  من دستور 909لنص املادة  اجلزائري إسنادا  
 .80913التعديل الدستوري لسنة 

 .التشكيلة البشرية جمللس األمة :البند األول
نتخاب ومها طريقة ا ؛اجلمع بني طريقتني جملس األمةعتمد املشرع اجلزائري يف تكوين ا       
أما الطريقة  ,قرتاع السري وغري املباشرعن طريق اإلذلك ويكون  ,ضاء جملس األمةثلثي أع

نتخاب هذا البدد سنقوم بتوضيح كيفية اويف  الثانية فهي طريقة التعيني للثلث الرائسي,
  :الرائسي املعني لثلثل طرقمث الت ,الثلثني

 نتخاب ثلثي أعضاء جملس األمة:ا -أوالً 
ائر عضاء جملس األمة يف اجلز اب الثلثني من اجملالس احمللية ألنتخإن احلديث عن ا      

وكذلك إبراز أهم الشروط  نتخاب ثلثي أعضاء جملس األمة,يتطلب التطرق إىل طريقة ا
  .4كذلك  نتخابيةعملية االومراحل ال ,والواجب توافرها يف املرتشح

                                                           

 , السابق الذكر.08-11من القانون العضوي رقم  29املادة  1
 العضوي. من نفس القانون 29املادة  2
 ,رج لنيل شهادة املاسرت يف احلقوقمذكرة خت ام الدستوري,ظالنيف املركز القانوين جمللس األمة  عايدة, براهيميو  ,فريج وفاء 3

 .893: ص ,8093-8091 اجلزائر, جامعة جباية, كلية احلقوق والعلوم السياسية, ختبص اجلماعات احمللية,
مذكرة خترج لنيل شهادة املاسرت يف  ام الدستوري,ظاإلختباص التشريعي جمللس األمة يف الن مقين علي,و  ,غناي عبد هللا 4

 .90: ص ,8099-8093 اجلزائر, أدرار, جامعة أمحد دراية, كلية احلقوق والعلوم السياسية, احلقوق واحلرايت,
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 نتخاب ثلثي أعضاء جملس األمة:يقة اطر  .2
املتضمن التعديل الدستوري لسنة  09-91من القانون رقم  999/8نص املادة ابلرجوع ل

قرتاع غري املباشر والسري ح أن ثلثا أعضاء جملس األمة يتم انتخاهبم عن طريق االيتض, 8091
حسب ما وهذا , 1ل واليةومبقعدين عن ك ,من بني أعضاء اجملالس الشعبية البلدية والوالئية

حيث  نتخاابت,املتعلق بنظام اال 90-91لعضوي رقم من القانون ا 909أشارت إليه املادة 
أن املشرع  922من أصل  (11)يعاد  ما أي  ؛يكون متثيل كل والية يف جملس األمة بعضوين

أسلوب  من خال  تبين ,اجلزائري أتثر يف طريقة تشكيلة جملس األمة مبجلس الشيوخ الفرنسي
 .2الفرنسي من الدستور 81/02قرتاع غري املباشر الذي نص عليه املشرع الفرنسي يف املادة اال

 شروط الرتشح لعضوية جملس األمة: .8
إىل نقطتني وبذلك تقسيمها  ,سيتم احلديث عن الشروط الواجب توافرها يف األعضاء       

 :ملرتشحما يتعلق ابلناخب, ومنها ما يتعلق اب منها رئيسيتني؛
 :نتخاب ابلنسبة للناخباالشروط أ(. 

أعضاء جملس األمة اجلزائري من أعضاء اجملالس  (8/2)تتكون اهليئة الناخبة ثلثي        
وهؤالء األعضاء جيب أن تتوافر فيهم شروط املنبوص  الشعبية البلدية واجملالس الوالئية,

 واملتمثلة يف: ,3ابنتخاملتعلق بنظام اال 90-91ن العضوي القانو يف عليها 

  ,حبقوقه املدنية والسياسية عا  تأن يكون متم -

  ,اجلنسية اجلزائرية األصلية أو املكتسبة -

  ,يكون يف إحدى حاالت فقدان األهلية احملددة يف التشريع املعمو  به أن ال -

                                                           

مبقعدين عن   غري املباشر والسري, االقرتاعأعضاء جملس األمة عن طريق  2/8 ''ينتخب ثلثا أن: على 999/8تنص املادة  1
 .والية من بني أعضاء اجملالس الشعبية البلدية والوالئية'' كل

هومة للطباعة  دار ,-دراسة مقارنة- آليات تنظيم السلطة يف النظام السياسي اجلزائري :القانون الدستوري عبد هللا بوقفة, 2
 .929-923: ص ,8008سنة  اجلزائر, والنشر,

 .22: ص ,8001 عني مليلة اجلزائر, دار اهلدى, اجلزائر, جمللس األمة يف التشريعيةالوظيفة  عمري سعاد, 3
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 ,موطنه اليت هبا نتخابية للبلديةيف القائمة اال يكون الناخب مسجال  أن  -

أي أن ؛ والئي ط يف الناخب أن يكون عضو يف جملس بلدي أوحيث يشرت  :البفة -
أو  ,يكون املنتخبني احملليني فقط سواء رئيس بلدية أو رئيس اجمللس الشعيب الوالئي

  .أو عضو يف اجمللس الشعيب الوالئي ,عضو يف اجمللس الشعيب البلدي

األقل يوم  سنة على( 82)عشرون جيب على الناخب أن يكون ابلغ سن ثالثة و  السن: -
خلوه من هذا ابإلضافة إىل  نتخابية,يسمح له ابلتسجيل يف القائمة اال حىت قرتاعاال

 ,90-91ي رقم من القانون العضو  02املنبوص عليها ببريح نص املادة  العوارض
حكم عليه جبناية ومل يرد أال يكون قد  يف: واملتمثلة أساسا   ,1نتخابواملتعلق بقانون اال

احلبس واحلرمان من ممارسة  حكم عليه من أجل جنحة بعقوبةال يكون قد أ ,هعتبار له ا
إشهار إفالسه ومل يرد له أال يكون قد  م  ددة,احمل ةنتخاب والرتشح للمدحق اال

  م احلجز عليه.أال يكون قد  عتبار,اال
 نتخاب املرتشح:شروط اب(. 

فهذا يعين أنه جيب  ,لس حمليةيف جملس األمة اجلزائري هو عضو يف جما مبا أن العضو       
عضوي رقم من القانون ال 39و 2و 2فر فيه الشروط العامة املنبوص عليها يف املواد اتو أن ت

إىل شروط خاصة تتعلق فقط أبعضاء جملس ابإلضافة  ,نتخاابتاملتعلق بنظام اال 91-90
 .2األمة املنتخبني

 نتخاب املرتشح:الشروط العامة ال -(2)
  :الشروط التاليةفيه األمة أبن تتوافر جملس نتخاابت يف لمرتشح لالبد ل ال       

                                                           

 ,09العدد اجلريدة الرمسية, املتعلق بنظام االنتخاابت, 90-91من القانون العضوي رقم  2و 2و 2و 8و 2/9املادة  1
 .90ص:

ذكرة لنيل شهادة املاجستري م الدور التشريعي جمللس األمة اجلزائري وجملس املستشارين املغريب )دراسة مقارنة(, حجاب ايسني, 2
 ,8092سنة  اجلزائر, بسكرة, جامعة حممد خيضر, ختبص قانون دستوري, كلية احلقوق والعلوم السياسية, يف القانون,

 .81: ص
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 ,اجلنسية األصلية اجلزائرية -

تعلق ابلذكور دون ,وهذا الشرط امل أن يثبت أداء اخلدمة الوطنية أو اإلعفاء منها -
 ,1اإلانث

رتشح من امليستطيع  ال ؛ حبيثنتخابية اليت يرتشح فيهايف الدائرة اال مسجال  يكون أن  -
 ,والية الرتشح يف والية أخرى

من  02لنص املادة  طبقا   هعتبار يف اجلناايت واجلنح ومل يرد له ا عليه يكون حمكوما   أن ال -
يكون حمكوم عليه حبكم  وأن ال ,نتخاابتاملتعلق بنظام اال 90-91ون العضوي القان

 .2هنائي بسب هتديد النظام العام واإلخال  به
 :ب املرتشحنتخاالشروط اخلاصة ال -(1)

 الشروط املوضوعية:. 2.1
يف  ا  عضوية جملس األمة أن يكون عضو رتشح لحيث يتوجب يف امل ؛صفة املرتشح      

الرتشح لعضوية جملس األمة حمبور على أبن وهذا ما يعتربه البعض  ,جملس بلدي أو والئي
ة اليت ال تقيد يطقراعن التقاليد الدمي بعيدا  األمر وهذا  فئة معينة دون فتح اجملا  للجميع,

أعضاء  يف حني يعترب البعض أن اهلدف من جعل وحبر الرتشح يف. 3فئة معينةأية حق 
نشغاالت راكها لغرض منحهم دور فعا  لنقل ا, هو ضمان إشاجملالس احمللية املنتخبة

عتبار أن أعضاء جملس األمة أقرب إىل اجملالس وذلك اب تلف مناطق الوطن,املواطنني من خم
نتماء يعزز ويدعم فكرة متثيل هذا االفإن وابلتايل  ,من هيئة حملية ألهنم منتخبني ؛نتخبةامل

سلمنا حبقيقة هذا  عتبار أنه لوحني ينتقد البعض هذا الشرط على ا يف ,ليماقجملس األمة لأل
                                                           

دراسة مقارنة لكل من اجلزائر ومبر وفرنسا وبعض األنظمة - السلطة التشريعية النظام القانوين الربملاين, بركات حممد, 1
-89: ص ,8008 ,ديوان املطبوعات اجلامعية وتعيني مث حقوق وواجبات عضو الربملان, انتخاب اجلزء األو , ,-األخرى

81. 
  , السالف الذكر.90-91من القانون العضوي رقم  02املادة  2
جامعة  ية احلقوق,كل فرع اإلدارة واملالية, رسالة ماجستري, مكانة جملس األمة يف النظام الدستور اجلزائري, فاتح شنقوقي, 3

 .80: ص ,8009 اجلزائر,
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أن يكون املرتشح عضو يف أحد  ةيعين ابلضرور  اجمللس الذي ميثل اإلقليم, فإن ذلك ال
 .1احمللية البلدية أو الوالئية بل البد من فتح اجملا  لكل مواطنني جهة إقليمية معينةاجملالس 

 الشروط الشكلية: .1.1
 ,ستمارة التبريح تسلم من طرف اإلدارةبداع املرتشح على مستوى الوالية اوتتمثل يف إ      

 ,حزب سياسياية وإذا كان املرتشح حتت رع ,يتم ملؤها من طرف املرتشح والتوقيع عليها
ويتم  ستمارة بشهادة تزكية موقعة من طرف املسؤو  األو  عن احلزب,البد من توافق اال

 ,العنوان اللقب, سم,)اال :يدون فيه معلومات ,ذا الغرضتسجيل امللف يف سجل خاص هل
ويسلم وصل إيداع  (,اتريخ اإليداع وساعاته واملالحظات حو  تشكيل امللف صفة املرتشح,

 (.املرتشح

يوم قبل اتريخ  (80)باه عشرون ستمارة ابلرتشح يف أجل أقوالبد أن يودع اال      
 .3ميكن تغيري املرتشح أو سحبه بعد إيداعه إال يف حالة الوفاة وال, 2قرتاحاال

نتخابية الوالئية املكونة من ثالثة صحة الرتشيحات من طرف اللجنة اال ويتم الفبل يف      
ني من طرف وزير العد  واليت جتتمع مبقر اجمللس القضائي, حيث عومستشار م ,قضاة (02)

( 08) يف غضون يومني شروط املنبوص عليهاميكن هلا أن ترفض أي مرتشح مل تتوفر فيه ال

وميكن الطعن يف قرار الرفض أمام احملكمة  ,ستمارة املرتشحمن اتريخ إيداع اال كاملني ابتداء  
ا أن حتكم واليت عليه, 4أايم من اتريخ التبليغ قرار الرفض (02) خال  ا  ياملختبة إقليم اإلدارية

                                                           

 ,تري يف القانون فرع دولة ومؤسساتلنيل شهادة ماجسة مقدم رسالة وأثره على العمل التشريعي, اجمللسنيم انظ شفار علي, 1
  .22: ص ,8002سنة  ,جامعة اجلزائر كلية احلقوق,

 السالف الذكر., 90-91من القانون رقم  992املادة   2
 القانون. نفس من 992املادة  3
 القانون. من نفس 991املادة  4



 التمثيل هليئات املفاهيمي اإلطار: تمهيديال فصلال
 

 
35 

 

صدوره لألطراف  يبلغ احلكم فور من اتريخ تسجيل الطعن, أايم كاملة ابتداء   (02)خال  
 .1وال يكون قابل ألي شكل من أشكا  الطعن ,املعنية والوايل

 طريقة التعيني الرائسي ألعضاء جملس األمة: -اثنياً 
 أي ما ؛لرئيس اجلمهورية حق تعيني ثلث أعضاء جملس األمةاجلزائري ور دستال ىأعط

من القانون  999نص املادة  مبقتضى, وهذا ا  عضو  (922) عضو من أصل (29)يعاد  
 رئيس يعني" , واليت جاء فيها:8091 سنةابلتعديل الدستوري ل املتعلق 09-91العضوي 

 ,2"بني الشخبيات والكفاءات الوطنيةمن خر من أعضاء جملس األمة اجلمهورية الثلث اآل
يقع  وينبغي أن ال ,ضاء جملس األمةأع 9/2لرئيس اجلمهورية أن يتدخل يف تعيني أن أي 

 .3ويكون التعيني مبوجب مرسوم رائسي, يف املادة أعاله ةاحملددختياره خارج الفئة ا

 الكفاءةشرط بع كتفى املشر ا  ,املعيننيجب توافرها يف األعضاء ومن بني الشروط الوا
الء األعضاء جزء من تشكيلة جملس هؤ ومبا أن  ألعضاء على مستوى جملس األمة,يف تعيني ا

أي الشروط العامة اليت أشار إليها  ؛األمة, فإنه يشرتط فيهم نفس الشروط السابقة الذكر
 رط أن يكون العضو منتخب يفستثناء شاب ,نتخاابتاال املتعلق بنظام 90-91القانون رقم 

 .4(8/2) أي لوالية ابلنسبة لألعضاء املنتخبنياأو البلدية  جملسي

 .التشكيلة اهليكلية جمللس األمة :البند الثاين 
ميلك نفس اهلياكل اليت  هذا اجمللسجند أن  ,ابلرجوع إىل النظام الداخلي جمللس األمة

 ستشارية والتنسيقية.اهليئات اال يف األجهزة الدائمة, وتتمثل ؛ميلكها اجمللس الشعيب الوطين

                                                           

 السابق الذكر. 90-91القانون رقم  من 19املادة  1
 القانون. نفسمن  999/08املادة  2
 .21 :ص املرحع السابق, لوانسي ججيقة, 3
جويلية  نشرايت جملس األمة, تبدر عن ,01 العدد جملة الفكر الربملاين, حملة عن نظام الغرفتني يف العامل, حرز هللا قدابر, 4

 .32-32: ص , اجلزائر,8002
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 األجهزة الدائمة جمللس األمة: -أوالً 
 وتتمثل يف رئيس جملس األمة, مكتب جملس األمة, جلان جملس األمة.

 رئيس جملس األمة: .9
ينتخب  ,هوريةيعترب رئيس جملس األمة الشخبية الثانية يف الدولة بعد رئيس اجلم

 فوز املرتشح املتحبل ملرتشحني يعنيويف حالة تعدد ا ,سريقرتاع الرئيس جملس األمة ابال
يلجأ إىل دور اثن  ,على األغلبية املطلقة, ويف حالة عدم حبو  أي مرتشح على األغلبية

على املرتشحني احلائزين على أكرب عدد من  يكون فيها التنافس مقتبرا   ,ساعة (82)خال  
ويف حالة تعاد   حبل على األغلبية النسبية,تويعود الفوز للمرتشح الذي ي ,األصوات

التبويت , إما يف حالة وجود مرتشح واحد فيكون املرتشح األكرب سنا   األصوات يعترب فائزا  
 .1رفع اليد عن طريق

 مكتب جملس األمة: .8
تكون من رئيس ومخسة يلس, و هذا اجمليعد مكتب جملس األمة اجلهاز الثاين يف 

من رئيس وتسعة نواب, وينتخب لمجلس الشعيب الوطين الذي يتكون ل وهذا خالفا   ,نواب
 :2وتتمثل مهامه األساسية يف ,جملس األمة نواب الرئيس ملدة سنة واحدة قابلة للتجديد

مبذكرة إعالمية تضبط  مرفقةحتديد اتريخ وتوزيع النبوص احملالة على جملس األمة  -
  ,آجا  تقدمي أعضاء اجمللس مالحظاهتم عليها

 ,دها ابلتشاور مع احلكومةواعيد عقضبط جدو  أعما  الدورة وم -

                                                           

البادرة يف  ,09 عدد ,لجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبيةاجلريدة الرمسية لمن النظام الداخلي جمللس األمة,  02املادة  1
 ,9111نوفمرب  89ادرة يف الب 92 عدداجلريدة الرمسية  ,املعد  واملتمم ابلنظام الداخلي جمللس األمة, 9119فيفري  99

جويلة  20يف  البادر 21 عدداجلريدة الرمسية  املعد  واملتمم ابلنظام الداخلي جمللس األمة إبضافة مادتني جديدتني,
8000. 

 املذكور أعاله. من النظام الداخلي جمللس األمة 90املادة  2
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مراقبة املباحل املالية  وعلى كيفية ,يمي للمباحل اإلداريةاملبادقة على اهليكل التنظ -
  ,للمجلس

  .1قرتاعحتديد منط اال -
 اللجان الدائمة جمللس األمة: .2

واليت يشكلها اجمللس ملدة  ,يوجد على مستوى جملس األمة عدد من اللجان الدائمة       
أعضاء إىل  (90) بني عشرة ديد, على أن يرتاوح عدد أعضاء هذه اللجان ماللتجسنة قابلة 
جلنة  (98)لمجلس الشعيب الوطين الذي يتكون من ل وهذا خالفا   ا ,عضو ( 91) تسعة عشر

وفقا  ختباص كل جلنة يتم حتديد او  من النظام الداخلي جمللس األمة. 91حسب نص املادة 
ما فيما يتعلق ن النظام الداخلي جمللس األمة, أم 28إىل  93 من املوادملا ورد يف مضمون 

من النظام الداخلي جمللس  23إىل  22 من املواديف أحكام  فوفقا  ملا ورد من هاطبتسيريها وضب
  .2األمة

 يقية:االستشارية والتنساهليئات  -اثنياً 
ستشارية والتنسيقية اال هيئاته جند أنه ينظم ,ابلرجوع إىل النظام الداخلي جمللس األمة      

 واملتمثلة يف: ,21و 22و 22و 22واملادة  28حسب نص املادة 

 هيئة الرؤساء: .9
يقدر  الذين , ورؤساء اللجان الدائمةهتتكون هيئة الرؤساء من رئيس جملس األمة ونواب       

لس أو بدعوة من رئيس جم ,خال  الدورات يوما   92عددهم بتسعة رؤساء, فتجتمع كل 
ساعة  38جتماع ألعضاء اهليئة قبل ويبلغ جدو  أعما  اال ,تضت الضرورةقة كلما ااألم

                                                           

 النظام الداخلي جمللس األمة املذكور سابقا .  من 98املادة  1
 .النظام الداخلينفس من  28إىل املادة  93و 91املواد  2
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ساعة على األكثر  38رف جتماعات اهليئة على أعضائها يف ظوتوزيع حماضر ا ,على األقل
 .1جتماعمن اتريخ انعقاد اال

 ختباصات هيئة الرؤساء فيما يلي:وتتمثل ا      

  ,إعداد جدو  أعما  دورات اجمللس -

  ,حتضري دورات اجمللس وتقييمها -

 .2يم سري أشغا  اللجان الدائمة والتنسيق بني أعماهلاتنظ -
 هيئة التنسيق:  .1

ورؤساء  ,ورؤساء اللجان الدائمة ,هيئة تنسيق جملس األمة من أعضاء  املكتب تتكون      
نسيق بدعوة من هلا النظام الداخلي جمللس األمة أن جتتمع هيئة الت رقأو  ,اجملموعات الربملانية

  الدورات, كما ميكن دعوهتا لالجتماع عند على األقل خال رئيس اجمللس كل شهر
  .3أو بطلب من اجملموعات الربملانية عند الضرورة ,قتضاءاإل

 هي:وتستشار يف عدد من املسائل         

  ,جدو  أعما  اجللسات -

  ,توفري الوسائل الضرورية لسري اجملموعات الربملانية -

 .4يم أشغا  اجمللس وحسن أدائها وتقيمهاتنظ -
 اجملموعات الربملانية: -اثنياً 

واألحكام اليت  ,من قبل ا  حيث مل يكون موجود ,9111 سنة ظهر هذا اهليكل بعد      
تنظم هذه اجملموعات الربملانية هو النظام الداخلي جمللس األمة الذي حيدد كيفية إنشائها 

لمجلس, حيث جيوز لألعضاء أن يشكلوا جمموعات برملانية من ودورها يف احلياة الداخلية ل
                                                           

 .22: ص ,8003, جملس األمة, فيفري 92جملة الفكر الربملاين, العدد عمري سعاد, النظام القانوين جمللس األمة, 1
 .82: ص , املرجع السابق,بلحاج الباحل 2
 السالف الذكر.من النظام الداخلي جمللس األمة,  21املادة  3
 .29: ص النظام القانوين جمللس األمة, مرجع سابق, سعاد, عمري 4
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م ألكثر من ضميكن لعضو اجمللس أن ين ويف املقابل ال أعضاء على األقل, (90)عشرة 
وميكن للثلث  ,جمموعة برملانية واحدة, كما ال ميكن لكل حزب إنشاء أكثر من جمموعة

 ستالم مكتب اجمللس ملفا  ملانية بعد اوتؤسس اجملموعة الرب  املعيني تشكيل جمموعة برملانية,
لواثئق وتنشر هذه ا ,سم الرئيس وأعضاء املكتبسمية اجملموعة قائمة ألعضائها, ايتضمن ت

 .1التيف اجلريدة الرمسية للمداو 

وال النظام الداخلي جمللس  ,لم يتطرق النظام الداخلي جمللس األمةفريها يأما عن تس        
وطرق  ,إلجراءات تسري اجملموعات الربملانية 90-91قانون العضوي رقم وال ال ,الشعيب الوطين

األحزاب اليت  فأو من طر  ,ختضع لقوانني داخلية موضوعة من طرفها أهناعملها, مما يعين 
 .2مكتوبة يستتكون عرفية ول ما تنتمي إليها, ومثل هذه القواعد اليت تنظم عملها غالبا  

 .ذيةلتنفيتنظيم السلطة ا :املطلب الثاين
 سنة دستوري وهذا من خال  ,عتمدت اجلزائر على مبدأ أحادية السلطة التنفيذيةلقد ا      
ينبان على أن رئيس احلكومة هو املسؤو  الوحيد على أعما   انذلال 9131و 9112

جتاه السلطة التنفيذية, وقد حرية وسلطة رئيس الدولة الكاملة اعلى  اناحلكومة, كما ينب
والذي  9191 سنة   دستورالتعددية السياسية من خال تبين نظامإىل غاية لوضع ا ادام هذ

واليت  ؛مؤسسة الرائسة زدواجية السلطة التنفيذية من خال  مؤسستني مها:ينص على مبدأ ا
سبب وبومؤسسة احلكومة واليت تتمثل يف رئيس احلكومة, إال أنه  تتمثل يف رئيس اجلمهورية,

, وكذا إيقاف املسار 9118لسنة واملتمثلة يف األزمة األمنية  ؛ا اجلزائراألوضاع اليت تعرضت هل
 سنة يف دستور متمثال   ,بتعديل دستوري ذلك إىل التعجيلنتخايب والفراغ املؤسسايت أدى اال

                                                           

 السالف الذكر. من النظام الداخلي جمللس األمة, 29واملادة  23املادة  1
 .23 :ص عمري سعاد, النظام القانوين جمللس األمة, مرجع سابق, 2
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 ألزمة األمنية اليت متر هبا البالديف إطار البحث عن املساعي الالزمة للخروج من ا 9111
 .1آنذاك

 ,التنفيذية وثنائية السلطة ,اء هذا الدستور مببادئ جديدة كالثنائية الربملانيةوقد ج        
 ,سواء من جهة بنيتها ؛ات خاصة من جانب ممارسة السلطة التنفيذيةري حيث أدخل عدة تغي

الذي تراجع عن  8009 سنةتور وهذا إىل غاية تعديل دس أو من جهة السلطات املخولة هلا,
 احلكومةستبدا  منبب رئيس اهليئة التنفيذية من انحية اتنظيم  زدواجية إبعادةهذه اإل

 .2نبب الوزير األو مب

رئيس اجلمهورية  :تتكون من جهازين مها 9111فالسلطة التنفيذية من خال  دستور         
وابلتايل سنتطرق يف هذا املطلب وبشكل خمتبر إىل تنظيم السلطة  ,ورئيس احلكومة

, 8091سنة التعديل الدستوري ل , مث يف ظل9111 سنة دستور يف ظلالتنفيذية يف اجلزائر 
 :وذلك كما يلي

 .رئيس اجلمهورية :الفرع األول
لرئيس اجلمهورية مكانة هامة وحمور فعا  يف النظام السياسي اجلزائري, كونه الفاعل        

لواسعة اليت إىل جانب البالحيات ا ,ختيارهو  الذي يستمد مكانته عن طريق االسياسي األ
من دستور  30نبت عليه املادة  حبيث يعترب رئيس اجلمهورية حسبما خوهلا الدستور إايه,

 جيسد رئيس اجلمهورية," :على ما يلي 8091سنة لتعديل الدستوري لمن ا 92واملادة  ,9111
وله أن  هاداخل البالد وخارج ةدة األمة, وهو حامي الدستور وجيسد الدولحو  رئيس الدولة,

 .3"اطب األمة مباشرةخي

                                                           

مذكرة لنيل شهادة  ,8091-9111اجلزائر  ذية على السلطة التشريعية يفيفالح مسرية, هيمنة السلطة التنفو  ,زرزور فازية 1
 .21: ص ,8091-8092 جامعة تيزي وزو, اجلزائر, املاسرت العلوم  السياسية ختبص سياسات عامة وإدارة حملية,

 .21: ص رجع,نفس امل فالح مسرية,و  فازية, زرزور  2
 .90: ص ,92 , اجلريدة الرمسية العدد8091من دستور  92املادة  3
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ونظرا  ألمهية هذا املنبب والبالحيات اليت يتمتع هبا رئيس اجلمهورية, نتطرق يف         
 هذا الفرع إىل مسألة انتخاب رئيس اجلمهورية )أوال (, مث انتهاء العهدة الرائسية )اثنيا (.

  .نتخاب رئيس اجلهوريةا :البند األول
إال أن  , 1قرتاع املباشر والسري من طرف الشعبعن طريق اإل ينتخب رئيس اجلمهورية       

مرحلة الرتشح ومرحلة  ؛يتني مهاكيفية وصوله إىل منبب الرائسة متر عرب مرحلتني أساس
يتم  , حبيثومجع الواثئق الالزمة قانوان   استكما  وتوفر الشروط,ويكون ذلك بعد , قرتاعاال

 . ويف آجا  معينة ,ةإيداع ملف الرتشح ابحرتام إجراءات حمدد
 .نتهاء العهدة الرائسيةا :البند الثاين

وهي مخس  ؛نتهاء املدة املقررة يف الدستورإما ابتنتهي العهدة الرائسية لرئيس اجلمهورية       
 :مها وأتخذ شكلني ,ستقالةبسب اإل , وأيضا  سنوات إن مل يتم جتديدها (02)

 ستقالة الوجوبية:اال -أوالً 
نقضاء املدة املقررة ا فبعد, لرئيس اجلمهورية ق يف حالة استمرار حالة املانعحقتوت        

وتكون , 2ور وجوابغتقوم اهليئة املختبة إبثبات ذلك إبعالن حالة الش ,إلثبات حالة املانع
 يف احلاالت التالية:

س حالة عدم موافقة الربملان على خمطط احلكومة مما يرتتب عنه جلوء رئي احلالة األوىل:
من التعديل  12وهذا ما جاء يف املادة  ,اجلمهورية من جديد تعني وزير أو 

 8091.3الدستوري لسنة 
يف حالة ترشح الوزير األو  لرائسة اجلمهورية عند شغور منبب رئيس  احلالة الثانية:

من الفقرة الثانية من التعديل  902هذا ما نبت عليه املادة و  ,اجلمهورية

                                                           

 .902: ص السلطات الثالثة, ديوان املطبوعات اجلامعية, اجلزائر, :ق, الوايف يف شرح القانون الدستوريفوزي أوصدي 1
ديوان  ,8الطبعة  إدريس, تطور املؤسسات الدستورية يف اجلزائر منذ االستقال  من خال  الواثئق والنبوص الرمسية, ابوكر  2

 .890: ص ,9112 اجلزائر, املطبوعات اجلامعية,
 , السالف الذكر. 09-91من القانون رقم  12ادة امل 3



 التمثيل هليئات املفاهيمي اإلطار: تمهيديال فصلال
 

 
42 

 

لرائسة لترشح  إذا  يستقيل  الوزير األو  وجواب  بقوهلا: " ,8091الدستوري لسنة 
وميارس وظيفة الوزير األو   حينئذ أحد أعضاء احلكومة الذي يعينه رئيس 

 .1"الدولة
يف حالة التبويت على ملتمس الرقابة إذا وافق على ملتمس الرقابة  أغلبية  احلالة الثالثة:

فعلى الوزير األو  تقدمي  , الوطينوصادق عليها اجمللس الشعيب ,ثلثي النواب
من التعديل الدستوري  922 سب املادةحاستقالته احلكومية إىل رئيس اجلمهورية 

إذا صادق اجمللس الشعيب الوطين على ملتمس بنبها: "وذلك  ,8091لسنة 
 .2"الرقابة يقدم الوزير األو  استقالة احلكومة إىل رئيس اجلمهورية

 ة:ـــــــيدار ستقالة اإلاال -اثنياً 
دون  ,تحقق عندما يشعر رئيس اجلمهورية أبنه أصبح غري قادر على ممارسة مهامهتو        

يكون حتت يف هذه احلالة ية فإن رئيس اجلمهور لذلك املانع,  أي حالة ؛احلالة السالفة الذكر
حالة  ويف هذه احلالة يتم إثبات من عبئ املسؤولية, ستقالته ختلبا  ضغط يؤدي إىل تقدمي ا

أما يف حالة الوفاة تعلن حالة الشغور النهائي ويثبت  شغور من طرف اهليئة املختبة,ال
 ,ويبلغ شهادة التبريح ابلشغور إىل الربملان الذي جيتمع وجواب   ,اجمللس الدستوري هذه احلالة

ظيم تنيتم يف حني  ,يوم 22دة أقباها ويتوىل رئيس جملس األمة مهام رئيس الدولة ابلنيابة مل
 .3نتخاابت رائسية جديدةا

 .الوزير األول :الفرع الثاين
تعترب احلكومة الشق الثاين للسلطة التنفيذية, وتتمتع ابلعديد من البالحيات خاصة        

صالحيات أخرى كوهنم يعتربون  فيها الوزراء أيضا  (, كما ميارس الوزير األو املمولة لرئيسها )
 .كل احلكومة بعد املوافقة من رئيس اجلمهوريةحيث تتش ,رأس اجلهاز التنفيذي

                                                           

 من نفس القانون . 902املادة  1
 من نفس القانون.  922املادة  2

 .912 :بلجاح الباحل, املرجع السابق, ص 3
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 احلكومة )البند األو (, مث يتم التطرق بعدها  لذلك, نتطرق يف هذا الفرع إىل تشكيلة      
 وزير األو  )البند الثاين(هناء مهام رئيس الإل

 .تشكيلة احلكومة :البند األول
ألو  )أوال (, مث تعيني الوزراء )اثنيا (, ويتم التطرق يف هذا البند لكيفية تعيني الوزير ا       

 وذلك على النحو التايل:

 :الوزيــــــــر األولتعيني  -أوالً 
يتم تعيني رئيس " أن: واليت تنص على ,9111من دستور  33لنص املادة  ستنادا  ا      

 إال أنه. وابلرغم من ذلك 1"وله صالحية إهناء مهامه ,احلكومة من طرف رئيس اجلمهورية
التعديل الدستوري  ال سيماالسلطة التنفيذية,  مست هيكلةالتعديالت الدستورية اليت يف ظل 

ستبداله مبنبب الوزير األو  مع إمكانية و م ا ,ألغى منبب رئيس احلكومةالذي  8009سنة ل
دور الوزير األو   إنقاصمع  ,ختيار الوزراءابرئيس اجلمهورية  وانفرادله, تعيني انئب أو نواب 

والنص على إمكانية  ,8091 ي لسنةدستور التعديل اليف تعيني الوزراء يف  تهستشار تقدمي ا يف
 .2اء مهامه من طرف رئيس اجلمهوريةهنا

 ني الوزراء:ــــــــتعي -اثنياً 
ختيارهم من قبل رئيس بعد ا ,ينهم من طرف رئيس اجلمهوريةختيار الوزراء وتعييتم ا      

يقدم رئيس احلكومة , واليت جاء فيها: "9111سنة  من دستور 31ة لنص املاد احلكومة وفقا  
 يالدستور  غري أن التعديل. 3"ختارهم لرئيس اجلمهورية الذي يعينهمالذين اأعضاء حكومته 

                                                           

  السابق الذكر., 9111من دستور  33املادة  1
  السالف الذكر., 8091دستور من  02فقرة  19املادة  2
 .9111من دستور  31املادة  3
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الرئيس لألغلبية الربملانية يف تعيني الوزير األو ,  ستشارةأضاف خاصية ا 8091و 8009سنة ل
 .1رف رئيس اجلمهورية أثناء تعيينه ألعضاء احلكومةالوزير األو  من ط وكذا استشارة

 .إهناء مهام الوزير األول :البند الثاين
 , وهي سلطةهو سلطة دستورية خمولة لرئيس اجلمهورية الوزير األو إن إهناء مهام          

. ونتطرق يف هذا البند ملسألة انتهاء مهام الوزير األو  عن طريق سلطة تعيينهل ةمقابل
  تقالة )أوال (, مث من خال  إقالته )اثنيا (, فحالة الوفاة )اثلثا (, وذلك على النحو التايل:اإلس
  :هو إرادي ومنها ما ,منها ما هو وجويب ؛ إذحالتني يفينظمها الدستور و  ستقالة:اال -أوالً 

أو بسبب التبويت  ,وتكون بسبب عدم موافقة الربملان على عمل احلكومةوجوبية:  -
 ة ملتمس الرقابة.على الئح

 .2وتتم مبحض إرادة الوزير األو  إرادية: -
 :ةـــــــــــــاإلقال -اثنياً 

حيث تنص  ,إن الدستور منح لرئيس اجلمهورية إقالة الوزير األو  دون قيد أو شرط       
يعني الوزير األو  بعد استشارة  -2: "... على أن 8091 سنة من دستور 19/2املادة 

ستثناء الوحيد الذي ميكن إخراجه من هذا النص هو واال, 3ملانية وينهي مهامه"األغلبية الرب 
 .حالة شغور منبب رئيس اجلمهورية

 :اةـــــــــــــــــالوف -اثلثاً 
نتهاء م رئيس اجلمهورية إبصدار مرسوم ابإذ يقو  ,وتتم يف حالة ما إذا تويف الوزير األو        

.4سابقا   هذه احلالةثل إال أن اجلزائر مل تتعرض مل مهام الوزير األو  بسبب الوفاة,

                                                           

 .8091من دستور  19املادة  1
  السالف الذكر., 8091من دستور  900املادة  2
 السالف الذكر, 8091 من دستور 19/2املادة  3
 .32 :فالح مسرية, املرجع السابق, ص, و زرزور فازيةنقال  عن:  4
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 فصل األول: ال
 .التداخل بني صالحيات هيئات التمثيل

 

إىل  -حيث كان فيها الربملان املشرع الوحيد-تطور مفهوم الدولة من الدولة القانونية         
كومة تشارك الربملان الوظيفة أصبحت احلفدولة القانون اليت خيضع فيها اجلميع للقانون, 

خال  تدخل  وهو األمر املعمو  به يف اجلزائر كذلك؛ منالتشريعية كاختباص أصيل هلما, 
إىل  9112دستور سنة ب ابتداء   ؛مبوجب الدستور ايف اجلانب التشريعي املمنوح هلاحلكومة 

بعمل اجمللس  ةوما كرسه يف القوانني العضوية املتعلق ,8091آخر تعديل دستوري لسنة 
 .احلكومة هما وبنيوالعالقة الوظيفية بين ,الشعيب الوطين وجملس األمة

ي والتطبيقي للعالقة بني السلطتني التشريعية والتنفيذية ملالواقع الع جيعل إن هذا األمر       
األمر حنو تغليب السلطة التنفيذية على السلطة  فقد يتجه  خيتلف من دولة إىل أخرى,

حبيث خيتص الربملان جبميع االختباصات, وميلك رقابة فعالة متكنه من إسقاط  ؛ ةالتشريعي
ممارسة الربملان  , وهلذا سنتناو  يف هذا الفبل1احلكومة, دون أن يكون هلا حق حل الربملان

املبحث ة )من جهوما مييزه من تدخل حكومي يف ظل نظام الغرفتني  ,لدوره التشريعي
قبد  ,للربملان دستوراي   خموال   لوظيفة الرقابية ابعتبارها اختباصا  ومن جهة أخرى ا ألو (,ا

مبينني يف ذلك التداخل بني صالحيات اجمللس الشعيب  ,التحري عن واقع العمل احلكومي
 املبحث الثاين(.(الوطين وجملس األمة يف الرقابة على أعما  احلكومة 

 

 
                                                           

, مذكرة لنيل شهادة 8091سنة سباع شرف الدين, تفعيل وظائف الربملان يف ظل التعديل الدستوري لو  ,بن بداش بال  1
: ص ,8093-8091, جامعة أمحد بوقرة, بومرداس, والعلوم السياسية ماسرت قانون, ختبص القانون العام, كلية احلقوق

23. 
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 املبحث األول:
 .تنيفر غيل يف ظل نظام الالتداخل بني صالحيات هيئات التمث

 

إذا كان الغرض من إنشاء جملس األمة هو تقوية العمل التشريعي ابلدرجة األوىل        
فهذا يعين أن  ,من إشراك الغرفة الثانية إىل جانب الغرفة األو  يف عملية التشريع انطالقا  

ني والتبويت عليها, يف إعداد القوان ا  املمارسات الدستورية تؤكد أن الربملان مل يعد سيد
تدخل املباشر لفسح اجملا  ل وهو ماالتدخل الالمتناهي يف اختباصه, ظل خاصة يف 

 .1يف املبادرة مبشاريع القوانني ا  شريك اليت أصبحت لسلطة التنفيذية,ل

إىل  9112فبالرجوع إىل اتريخ الدساتري يف اجلزائر جند أنه منذ صدور أو  دستور سنة        
مل ميتنع املؤسس الدستوري على إقراره ثنائية املبادرة  8091عديل دستوري سنة غاية آخر ت

بني  للتداخلسنتطرق  إليه  من خال  هذا املبحث وهذا ما  ,ابلقوانني بني احلكومة والربملان
  , مث يتم التطرق بعد ذلك)املطلب األو (الغرفتني وبني احلكومة مبناسبة العمل التشريعي 

يئات التمثيل يف إجراء املناقشة والتبويت والقيود الواردة عليها يف نظام التداخل بني ه
 )املطلب الثاين(.الفرقتني 

 
 
 
 
 
 

                                                           

 . 29 :اهلامشي مشاكرة, املرجع السابق, ص 1
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  .املطلب األول: التداخل بني الغرفتني وبني احلكومة مبناسبة العمل التشريعي
وجملس  اجمللس الشعيب الوطين ؛إن العميلة التشريعية تتم ابلتشارك بني غرفيت الربملان       

من خال  إقراره هلا  السلطة التنفيذية, إال أن املشرع اجلزائري أشرك أيضا   , ورغم ذلكاألمة
مث نتطرق بعد ذلك , )الفرع األو (اجلهة املخولة هلا حق املبادرة التشريع أي  ,حبق املبادرة

 .)الفرع الثاين (إيداع املبادرة على اللجان الربملانية ملسألة 

  .جلهة املخولة هلا حق املبادرة ابلتشريعالفرع األول: ا
عملية املبادرة تتقامسها السلطة  أن 8091من دستور  921نالحظ من خال  نص ملادة       

, التنفيذية والسلطة التشريعية, وختتلف تسمية املبادرة إذا ما صدرت عن السلطة التنفيذية
 شريعية تسمى ابقرتاح قانون.صدرت عن السلطة الت, لكن إذا تسمى مبشروع قانونفإهنا 

(, مث حلق نواب لذلك, نتطرق يف هذا الفرع حلق الوزير األو  يف املبادرة )البند األو        
 فحق نواب الغرفة الثانية يف املبادرة )البند الثالث(.الغرفة األوىل يف املبادرة )البند الثاين(, 

  .البند األول: حق الوزير األول يف املبادرة
إىل رئيس  9131و 9112 سنةترجع املبادرة مبشاريع القوانني مبقتضى دستوري        

لمادة ل وفقا  لكن  ,1على وحدة السلطة كان مبنيا    آنذاكأن النظام القائم  ؛ ذلكاجلمهورية
 .2ى جملس الوزراء, أصبحت مشاريع القوانني تعرض عل8091 يمن التعديل الدستور  921

لدي مكتب جملس الشعيب الوطين  القوانني اليت تضعها احلكومة أوال  يتم إيداع مشاريع        
 98-91ن القانون العضوي رقم م 80إلطار املادة اومن طرف الوزير األو , لذا تنص يف هذا 

"يودع الوزير األو  مشاريع القوانني املتعلقة ابلتنظيم احمللي وهتيئة اإلقليم, والتقسيم  :على أن

                                                           

املاسرت يف احلقوق, ختبص القانون قويدر الواحد فضيل, طهور نظام الفرقتني ومدى فعلية يف اجلزائر, مذكرة لنيل شهادة  1
 .12 :ص 8093 -8091 العام املعمق, كلية احلقوق والعلوم السياسية, جامعة عبد احلميد بن ابديس, مستغامن,

 .السابق الذكر ,09-91من قانون رقم  921نظر املادة اـ 2
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ى مكتب اجمللس وتودع كل املشاريع القوانني األخرى لد لس األمة.اإلقليمي لدى مكتب جم
 .1من الدستور" 923 ,921اليت تنص عليها أحكام املادتني  تلإلجراءا , طبقا  الشعيب الوطين

أن يطلع عليها رئيس اجلمهورية  بعد عرض مشاريع القوانني على جملس الوزراء,ت       
مكتب  أو اجمللس الشعيب الوطينكتب مبال بعد إيداعه ولن يتأتى ذلك إ ,ليعطي رأيه فيها

 .2ما يكون جمرد رأي استشاري والذي غالبا   األمة, وبعد أخذ رأي جملس الدولة, جملس

  يف املبادرة.نواب الغرفة األوىلحق  البند الثاين:
 ابقرتاحرة إن التطور الدستوري يف النظام اجلزائري قد مكن نواب الغرفة األوىل من املباد       

إال أن الدستور قد أشرتط قيود توفر النباب القانوين, وبذلك ختضع املبادرة  ,القوانني
 :3هو شكلي ومنها ما هو موضوعي منها ما ؛البادرة عن هذه الغرفة إىل شروط

 الشروط الشكلية:  -أوالً 
 :الشروط التالية تتلخص يفو          

كما نص عليها القانون  ,921يف املادة  عليه الدستور وهذ الشرط نص قيد العدد: .9
ضرورة أن يكون   ىالفقرة األوىل منه إذ تنص عل 88يف نص املادة  98-91العضوي رقم 

 .4انئبا   (80(عشرون  قبل عليه من قانون موقعا   اقرتاحكل 
هذا الشرط يشمل كافة املبادرات سواء كانت  :صياغة املبادرة يف مواد وتسبيبهاقيد   .8

عليه  تلسلطة التنفيذية, أو من السلطة التشريعية بغرفتيها, وهذا الشرط نبصادرة من ا

                                                           

  السالف الذكر. ,98-91من القانون العضوي  80انظر املادة  1
 .11 :ضيل, مرجع سابق, صقويدر الواحد ف 2
جملة اإلجتهاد  ,دخينسة أمحد, دور نظام الفريقني يف تطوير العمل التشريعي يف النظام القانوين اجلزائريو  ,ـ إيدابري عبد القار3

 .899 :ص ,اجلزائراملركز اجلامعي متنراست, , 8091يناير  29, 9للدراسات القانونية واالقتبادية, ع 
 .السالف اإلشارة إليه ,98-91القانون العضوي  من 88ادة نظر املا 4
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إذا تنص على أن يرفق كل مشروع أو اقرتاح  98 -91من القانون العضوي  91املادة 
 .1وحيرر نبه يف شكل مواد ,قانون بعرض األسباب

فعا  يف ملكتب اجمللس الشعيب الوطين دور  قيد رقابة مكتب اجمللس الشعيب الوطين: .2
من الناحية الشكلية اليت نص  , وذلكجما  الرقابة على املبادرات اليت تودع على مستواه

 ,والقانون القانون العضوي الناظم لغرفيت الربملان وعالقتهما ابحلكومة ,عليها الدستور
يببح غري موجود   ويرجع له سلطة قبو  اقرتاحات القوانني من عدمه, ويف حالة رفضه,

 .2م إيداعهكأن مل يت
على  98-91من القانون العضوي  82نبت املادة  قيد متابعة إجراءات إحالة النص: .2

ومينح للحكومة أجل  أن يبلغ مكتب اجمللس إىل احلكومة اقرتاح القانون الذي  م قبوله,
 ,, وتبدي احلكومة رأيهايخ التبليغ من أجل أن تبدي رأيهاال يتجاوز الشهرين من اتر 

حسب اقرتاح القانون  س اجمللس الشعيب الوطين أو رئيس جملس األمة,حييل رئيبعدها 
 .3على اللجنة املختبة لدراسته

 الشروط املوضوعية:  -اثنياً 
  الشروط التالية: تتلخص يفو       

سلطة جما  التشريع, كما حدد لكل لكل لقد حدد الدستور  :قيد االختصاص العام .2
تشرع فيها على سبيل احلبر, ومكن الدستور  غرفة من غرف الربملان اجملاالت اليت

قرتاحات اليت يتقدم هبا أعضاء الفرقتني إذا كانت حلكومة حق الدفع بعدم قبو  اإلا
وأداة احلكومة يف  خارجة عن االختباصات اليت خيو  هلا التشريع فيها من قبل الدستور,

                                                           

 القانون.نفس من  91نظر املادة ا 1
 .899 :دخينسة أمحد, مرجع سابق, صو  ,إيدابري عبد القادر 2
 .السالف الذكر, 98 -91من القانون العضوي رقم  82نظر املادة ا 3
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دستورية إىل حتكيم اجمللس الدستوري حو  مدى  أأو تلج ,ذلك هي االعرتاض
 .1القوانني

من الدستور على أن ال يقبل              921تنص املادة  ضمون ونتيجة املبادرة:املقيد مراقبة  .1
ختفيض املوارد العمومية, أو زايدة النفقات املبادرة اقرتاح أي قانون مضمونه أو نتيجة 

دولة, أو توفري مبالغ بتدابري تستهدف الزايدات يف إيرادات ال إال إذا كان مرفقا   ,العمومية
 .2تساوي على األقل املبالغ املقرتح إنفاقها ,يف فبل آخر من النفقات العمومية مالية

 .لنواب الغرفة الثانية: املبادرة حق البند الثالث
ارس السلطة التشريعية يف اجلزائر برملان مي من التعديل األخري على أن 998تنص املادة        

ا اجمللس الشعيب الوطين وجملس األمة, وأقر هلما السيادة يف إعداد ومه ؛يتكون من غرفتني
والعمل بنظام  ,يف اجملا  التشريعي ا  كبري   ا  وهذا النص عرف تطور  .3القانون والتبويت عليه

 الغرفتني من خال :

فاملؤسس الدستوري اجلزائري من خال   اخلروج من التعارض بني النصوص القانونية: .2
من  19ة بني نص املادقائما  خرج من دائرة التعارض البارخ الذي كان  الدستور األخري,

اليت أقرت ابملشاركة التشريعية بني غرفتني الربملان, وكان و , 8009الدستور املعد  سنة 
اليت مل ختو  للغرفة الثانية حق  من نفس الدستور, 991مع نص املادة  ا  التعارض قائم

على حق املبادرة ابلقوانني, وهذا ما يعترب تعارض حىت  إذ كانت تنص املبادرة ابلتشريع,
بعد التعديل الدستوري  لكن املشرع اجلزائري .4نظام الغرفتني يف اجلزائر مع مربرات تبين

                                                           

, 8009سنة طة التنفيذية على ضوء تعديل الدستوري اجلديد ميان,  جماالت العالقة الوظيفة بني الربملان والسلإي ــــالغراب 1
 ,8099-8090 اجلزار, , جامعةمذكرة لنيل شهادة املاجستري, قانون عام, فرع الدولة واملؤسسات العمومية, كلية احلقوق

 .91 :ص
 السالف الذكر., 09ـ-91من القانون رقم  921نظر املادة ا 2
 .القانون نفس من 998نظر املادة اـ 3
 .892 :دخينسة أمحد, مرجع سابق, صو  ,إيدابري عبد القادر 4



 الفصل األول: التداخل بني صالحيات هيئات التمثيل 
 

 
51 

 

 ,عضاء  جملس األمة حق املبادرةرج من كل هذه التناقضات, وأقر أل, قد خ8091لسنة 
 جملا  التشريعي.وهبذا يكون قد رد االعتبار للغرفة الثانية يف ا

يرجع تبين النظام القانوين  تطوير نظام الغرفتني من أجل حتسني األداء التشريعي: .1
من خال  وذلك  اجلزائري لنظام الغرفتني, من أجل حتسني وتطوير األداء التشريعي,

وهذا يعطي إضافة إىل حجم  إشراك أعضاء الغرفة الثانية يف حتريك املبادرة ابلقوانني,
من خال  ما يتميز به أعضاء جملس األمة من تشكيلة تضم ذوي اخلربة  تشريعي,األداء ال

والعلمية  ,هلا خربة يف العديد من اجملاالت اإلقتبادية, والسياسية وكفاءات وطنية,
 .1جتماعيةواإل

القوانني  تمن التعديل الدستوري األخري على أن تكون اقرتاحا 921بت املادة ن        
يف جملس األمة, وذلك يف املسائل املنبوص عليها  إذا قدمها عشرون عضوا   قابلة للمناقشة

تقسيم الابلتنظيم احمللي وهتيئة اإلقليم و خاصة من الدستور, هذه االقرتاحات  923يف املادة 
للمؤسس الدستوري مبنحه هذا االختباص للغرفة الثانية,  ةابيجيإتعد خطوة هذا و  .2اإلقليمي

 رية يف جما  التسيري احمللي.ملا هلا من خربة كب

 .الفرع الثاين: إيداع املبادرة على اللجان الربملانية
إذا تعمل هذه  ؛الربملان يف جما  العمل التشريعي داخل غرفيت هاما   للجان الربملانية دورا         

, مةاللجان علي قراءة وحتليل أسباب املبادرة التشريعية, وتقوم كذلك بتقدمي التعديالت الالز 
مرحلة وبعد ذلك أتيت  ,)البند األو ( من دارسة املبادرة ابتداء   مراحل ويتم ذلك عرب

 .)البند الثاين( 3إجراءات التعديل على املبادرة

 
                                                           

  . رجعنفس امل دخينسة أمحد,و  ,إيدابري عبد القادر 1
 السالف الذكر.  ,09-91من القانون رقم  923و 921نظر املادة ا 2
 .892 :دخينسة أمحد, مرجع سابق, صو إيدابري عبد القادر,  3
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 .اللجنة املختصة من قبلدراسة املبادرة التشريعية  :البند األول
املبادرة مشروع قانون بادرات التشريعية على مستوى مكتب اجمللس, فإذا كانت املتودع       

  نفإ 98-91من القانون العضوي  80لنص املادة  فيودعه الوزير األو  حسب احلالة, تطبيقا  
تودع مشاريع  ,اإلداري مكان مشروع القانون يتعلق ابلتنظيم احمللي وهتيئة اإلقليم والتقيي

ألخرى لدى وتودع كل مشاريع القوانني ا ,مستوي مكتب جملس األمة ىعلالقوانني حينها 
خيو  القانون للحكومة احلق يف أن تقوم بسحب مشاريع و . 1مكتب جملس الشعيب الوطين

إيداع  قبل أن يتم التبويت عليه من طرف اجمللس الذي  م ,القوانني يف أي مرحلة كان فيها
 .2مشروع القانون على مستواه

ندوب أصحاب االقرتاح, يتم إيداعه من قبل مفإنه أما ابلنسبة القرتاح القانون,        
, وأن يوقع من طرف عشرون يتضمن اسم مندوب أصحاب االقرتاح ويشرتط القانون أن

ا ذوك األقل, ويتضمن مضمون اإلقرتاح أسبابه, ىيف جملس األمة عل ا  أو عضو  انئبا   (80)
 .3الشروط اليت أشران إليها سابقا   ابإلضافة إىل ,حتريره يف شكل مواد

 أو واننياجمللس حسب كل حالة إبحالة املبادرات سواء كانت مشاريع ق يقوم مكتب       
 إىل اللجنة املختبة ابجمللس, وبعد ذلك تقوم اللجنة املختبة بدراستها واننياقرتاحات ق

كما   ,قرتاح, أو ممثل احلكومةستماع إىل مندوب أصحاب اإلاإل ىلإ ابإلضافة ,بشكل مفبل
ستعانة بلجنة , وكذلك اإلذين من املمكن اإلستفادة منهمالميكن هلا أن تستعني ابخلرباء 

 .4وبعد كل هذا الفحص تقوم اللجنة إبعداد تقرير متهيدي ,أخرى من اللجان الدائمة

                                                           

 السالف الذكر. ,98 -91ي رقم من القانون العضو  82نظر املادة اـ 1
 .892 :رجع, صنفس املدخينسة أمحد, , و ـ إيدابري عبد القادر2
 .السابق الذكر ,98-91من القانون العضوي  91نظر املادة ا 3
 .990 :لوانسي جيجقة, املرجع السابق, ص 4
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وتعترب أعما  اللجان املختبة يف املرحلة التمهيدية ذات أمهية كبرية ابلنسبة للعمل        
أهم عمل للنواب يف السلطة  ساهتا اخلاصة,التشريعي, إذ تعترب مناقشات هذه اجلان يف جل

ألهنا تعد مكان لتعدد وجهات النظر, والبحث عن األسس القانونية, وهذا ما  ؛التشريعية
 .1تفتقده املناقشات اليت يقوم هبا النواب يف اجللسات العامة

  .اللجان على مستوىاملبادرة التشريعية  علىإجراءات التعديل  :البند الثاين
لتعديل يعترب أساس املبادرة التشريعية, ويعترب اجملا  اخلبب الذي تتقابل فيه السلطة ا      

الربملان إضافة تعديالت على مشاريع  , إذ خيو  القانون لغرفيتالتشريعية مع السلطة التنفيذية
 .2على اقرتاحات القوانني البادرة عن غرفيت الربملان وكذلك , البادرة عن احلكومةنيانو الق

ومن الناحية القانونية يعرف التعديل أبنه كل اقرتاح, الغاية منه تغيري أو إلغاء نص أو        
وتكون الغاية  ,عدة نبوص يف املبادرة التشريعية, سواء كان مشروع قانون أو اقرتاح قانون

 .3منه إضافة أحكام حمددة

 للجان املختبة فقرهتا األوىل 98-91من القانون العضوي  89وقد نبت املادة        
تقدمي اقرتاحات التعديالت على مشروع أو  وللحكومة, ولنواب وأعضاء غرفيت الربملان

اقرتاحات قانون حما  على اللجنة املختبة لدراسته, وقد نبت يف الفقرة الثانية على أنه ال 
عليه من ميكن اقرتاح التعديالت على النص املعروض للمناقشة يف الغرفة املعنية بعد التبويت 

 .4قبل  الغرفة األخرى
نالحظ هنا أن القانون استثىن األوامر اليت يبدرها رئيس اجلمهورية, بني دورتني       

 الربملان, فيتم التبويت عليها من قبل غرفتني الربملان دون تعديل أو مناقشة.
                                                           

  .892: ص مرجع سابق, ,دخينسة أمحدو  ,إيدابري عبد القادر 1
 .22 :, ص8003 ,القة الوظيفية بني احلكومة والربملان, دار اخللدونية, اجلزائرـ عقيلة خرابشي, الع2
 :, ص, جملس األمة8002أكتوبر  90العدد  ,األمني شريط, حق التعديل داخل النظام الربملان اجلزائري, جملة الفكر الربملاين 3

19. 
 السابق الذكر., 98 -91من القانون العضوي  89نظر املادة ا 4
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 89 ادةالناظم لعالقات الربملان من خال  نص امل 08 -11إن القانون العضوي رقم       
مل يقر ألعضاء الغرفة الثانية احلق يف تقدمي اقرتاحات التعديالت عن مشروع أو اقرتاح  ,منه

وقد عد  يف اجلديد الناظم لعالقات الربملان,  98-91وجاء القانون العضوي رقم  .1قانون
أصبحت تقر حبق أعضاء جملس األمة بتقدمي اقرتاحات حبيث , السابقة 89نص املادة 

, من نفس القانون 80املادة حسب ما تقره وذلك مشروع أو اقرتاح قانون,  لىت عالتعديال
 .2ومل يلغي حق أعضاء الغرفة األوىل واحلكومة من هذا احلق

املطلب الثاين: التداخل بني صالحيات هيئات التمثيل يف إجراء املناقشة والتصويت 
  .والقيود الواردة عليها يف نظام الغرفتني

النتهاء من مرحلة دراسة املبادرات سواء كانت مشروع قانون أو اقرتاح, يتم بعد ا       
ناقشة امللتتم  عرض هذه املبادرات على اجمللس الشعيب أو جملس األمة حسب احلالة,

)الفرع  الغرفتنيلذلك, يتم التطرق إلجراءات املناقشة والتبويت يف نظام  ,والتبويت
 )الفرع الثاين(.الواردة عليها يف نظام الغرفتني  عملية التبويت والقيوداألو (, مث 

  .الفرع األول: إجراءات املناقشة والتصويت يف نظام الغرفتني
ختتلف ابختالف  تتم عملية املناقشة والتبويت عرب جمموعة من املراحل واإلجراءات,        

أو التبويت , األو ()البند  عامةالاملناقشة مع  حبسب ما إذا كان تبويتا  و  أشكا  التبويت,
  )البند الثاين(. مع مناقشة حمدودة وبدون مناقشة

  .التصويت مع املناقشة العامة :األول البند
 ,دراسة مشاريع واقرتاحات القواننيالتبويت مع املناقشة العامة هو اإلجراء العادي ل      

 .3ادةمب واملناقشة مادة : املناقشة العامة,وجيري يف مرحلتني متتاليتني مها

                                                           

 .891 :دخينسة أمحد , صو ابري عبد القادر, إيد 1
 .املذكور 98 -91من القانون العضوي  89نظر املادة ا 2
 , السالف الذكر.98 -91من القانون العضوي رقم  28نظر املادة ا 3
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يباشر اجمللس الشعيب الوطين أو جملس األمة مناقشة النص املعروض عليه, بعد مساع       
مث إىل  ,مث مقرر اللجنة املختبة أو مندوب أصحاب االقرتاح حسب احلالة, ممثل احلكومة,

 .1املتدخلني حسب ترتيبهم املسبق

ظم لعالقات الربملان, يف نص النا 98 -91خو  القانون العضوي رقم من جانب آخر,       
ن لنواب الغرفتني وللحكومة احلق يف اقرتاح أ ,منه اليت أشران إىل فحواها سابقا   89املادة 

 التعديالت على املبادرة القانونية, وال ميكن اقرتاح التعديالت على النص املعروض  للمناقشة
وترك القانون العضوي للنظام  التبويت عليه من قبل الغرفة األخرى, يف الغرفة املعنية بعد

 .2الداخلي للمجلسني إجراءات وشروط تقدمي التعديالت

ويقوم مكتب اجمللس حسب كل حالة ابلبث يف إمكانية قبو  التعديالت الواردة على        
, معلال   هويف حالة رفضه هلذه التعديالت البد أن يكون قرار  ,املبادرة القانونية أو رفضها

إىل مندوب أصحاب التعديالت, أما التعديالت املقبولة فيتم إحالتها إىل  وجيب أن يبلغه
 .كما توزع على نواب جملس الشعيب الوطين  ,اللجنة املختبة, وتبلغ إىل احلكومة

يفتح اجمللس حسب كل حالة نقاش عام يشمل كل النص, ويتدخل يف هذا لنقاش        
 وتتم قراءةم أصحاب املبادرة التشريعية, قرتاح بوصفهممثل احلكومة, ومندوب أصحاب اإل

وما  م  ,تقرير التمهيدي للجنة الربملانية املختبة, وتبني فيه رأيها حو  املبادرة القانونيةال
ألعضاء الغرفة الراغبني يف التدخل هلذا , ويقوم بعدها إعطاء الكلمة إضافته من تعديالت

 .3الغرض

                                                           

 .82 :ص قويدر الواحد فضيل, مرجع سابق, 1
 املذكور. 98-91من القانون العضوي رقم  89نظر املادة ا 2
 الشعيب الوطين السابق اإلشارة إليه. ن النظام الداخلي للمجلس م 10املادة  3
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إما التبويت على النص الوطين أو جملس األمة  ثر ذلك يقرر اجمللس الشعيبإوعلى       
بعد إعطاء  الغرفة املعنيةوتبث فيه  ,أو أتجيله ,ادةمبوإما التبويت عليه مادة  بكامله,

 .1واللجنة املختبة ابملوضوع الكلمة لكل من ممثل احلكومة,

اح اقرت  مثل احلكومة أو مكتب اللجنة الربملانية املختبة, أو مندوب أصحابملوميكن       
ادة, ويف حالة ما تبني لرئيس اجللسة مبخال  املناقشة مادة  القانون أن يقدم تعديالت شفوية

يقرر  ,أو اللجنة املختبة أن التعديل املقدم من طرف املخولني لتقدميه يؤثر يف فحوى النص
لتمكني اللجنة من املداولة يف شأن استنتاجاهتا خببوص  رئيس اجللسة توقيف اجللسة,

على طلب ممثل احلكومة, أو مكتب اللجنة  بناء   وهنا يكون توقيف اجللسة وجواب   ,لتعديلا
 .2أو مندوب أصحاب اقرتاح القانون ,املختبة

لرتتيب الذي حددته مع مراعاة ا تبويت,الثر ذلك يتم عرض التعديالت على إ ىعلو        
أو  رض تعديل احلكومة,حيث يع ؛السالف الذكر 98-91من القانون العضوي  22املادة 

 ,يقدم تعديل اللجنة املختبة انعدامها ويف حالة رفضها أو قرتاح,اإلتعديل مندوب أصحاب 
يالت النواب أو أعضاء جملس تقدم تعد ويف حالة انعدام تعديل اجلنة املختبة أو رفضه,

أو , ويف حالة انعدام تعديالت النواب الرتتيب الذي حيدده رئيس كل غرفةحسب األمة 
خر مادة يعرض آأعضاء جملس األمة أو رفضها يعرض نص التبويت, وبعد التبويت على 

 .3النص بكامله للتبويت

تدخل مندوب أصحاب  أنه يسمح بادة, مبما ميكن مالحظته يف حالة املناقشة مادة  إن      
 كل تعديل, وعند الضرورة يتدخل مكتب اللجنة املختبة وممثل احلكومة.

 
                                                           

  السالف الذكر., 98 -91ن القانون العضوي م 22نظر املادة اـ 1
 .القانون العضوينفس من  22نظر املادة اـ 2
  السالف الذكر., 98 -91ن القانون العضوي م 22نظر املادة ا 3
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  .بدون مناقشة وأالتصويت مع املناقشة احملدودة  :البند الثاين
قتبر على يلكون أن حق املناقشة فيه  ؛ستثنائيإلجراء اهذا اإلجراء مبثابة اإليعترب       

يتم اعتماد هذا اإلجراء مبوجب قرار يبدر من مكتب اجمللس  , حبيثأشخاص حمددين
أو اللجنة  ى طلب ممثل احلكومة,عل الشعيب الوطين أو جملس األمة حسب احلالة, وبناء  

, وخال  املناقشة احملدودة ال يتم فتح مناقشة , أو مندوب أصحاب اقرتاح القانوناملختبة
ومن . 1ال غري دقائق 90 ـــــ:عامة, بل يتم ختبيص وقت حمدد ملناقشة املوضوع واملقدرة ب

دوب أصحاب اقرتاح ممثل احلكومة, ومن الادة ال أيخذ الكلمة إمبخال  املناقشة مادة 
 .2ومندوب أصحاب التعديالت ورئيس اللجنة املختبة أو مقررها, القانون,

يطبق هذا اإلجراء على األوامر اليت يعرضها رئيس ف أما التبويت بدون مناقشة,       
 928لثانية من املادة األوىل وا فقرتنيألحكام ال وفقا   رية على كل غرفة للموافقة عليهااجلمهو 

, ويف هذه احلالة ال ميكن تقدمي تعديل, كما يعرض النص بكامله للتبويت دستورمن ال
ومقرر اللجنة  ,واملبادقة عليه دون مناقشة يف املوضوع بعد االستماع إىل ممثل احلكومة

 .3املختبة

  .الفرع الثاين: عملية التصويت والقيود الواردة عليها يف نظام الغرفتني
ات اليت يتمتع هبا الربملان يف مباشرة عملية التشريع, إال أن هذه ابلرغم من البالحي       

االختباصات ترد عليها جمموعة من القيود اليت حتد من سلطته على مستوى املناقشة 
 (,)البند األو  الغرفتنيلذلك يتم التطرق ملسألة تنظيم عملية التبويت يف نظام  ,والتبويت

 )البند الثاين(.يف نظام الغرفتني  والقيود الواردة على عملية التبويت

                                                           

مذكرة لنيل شهادة املاسرت يف  ,8091ن القوانني على ضوء التعديل الدستوري لسنة فرصاوي عبد احلميد, سلطة الربملان س 1
 :, السنة اجلامعيةاحلقوق ختبص قانون اجلماعات اإلقليمية, كلية احلقوق والعلوم السياسية, جامعة عبد الرمحان مرية, جباية

 . 83 :ص ,8093-8099
 ف الذكر.السال, 98-91من القانون العضوي  21نظر املادة ا 2
 . 29 :ص سباع شرف الدين, مرجع سابق,و  ,بن بداش بال  3
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  .تنظيم عملية التصويت يف نظام الغرفتني :البند األول
ابإلضافة إىل  لتبويت,امناط أ 98 -91حدد القانون الناظم لعالقات الربملان رقم        

من القانون  20حبيث نبت املادة  توفري نباب معني حىت حيقق االنتخاب دوره, وجوب
لتبويت على املبادرة القانونية لعلى منطني من التبويت يتم اللجوء إليهما  املذكور أعاله

 ومها: ,1اليت تعرض أمام غرفتني الربملان
 التصويت برفع اليد: -أوالً 

يف كل النظم,  استعماال   وأ ا  ميتاز هذا الشكل ابلبساطة والسرعة, وكونه األكثر انتشار        
ذلك ما حيد من و معرفة رؤية واجتاهات أعضاء الربملان, هي غري أن السلبيات اليت يفرزها 

موقفهم من نص خلوف أعضاء غرفتني الربملان من إبداء  ؛ نظرا  حتقيق النتائج املرجوة منه
أو اجملموعة الربملانية اليت ينطوي حتتها, سواء يف  , خاصة إذا كان خمالف لروية احلزب,معني

 .2الغرفة األوىل أو يف الغرفة الثانية
 التصويت االمسي: -اثنياً 

هذا النمط يتم  98-91الفقرة الثانية من القانون العضوي رقم  20حسب نص املادة        
ة رئيس اجمللس حسب كل حالة أعضاء اجمللس أبمسائهم, من أجل اإلجابة اعن طريق مناد

 .3ممتنع( ( ال( أو(نعم ( أو )موافقة النص املعروض لتبويت, إما بعبارة  لىع

ألعضاء كل غرفة يف استعما  النمط  ا  ما نالحظه هنا أن املشرع ترك األمر مفتوح إن        
ولعملية التبويت أمهية كبرية كوهنا وسيلة لتعبري عن , الذي يناسبها يف إجراءات املناقشة

مبعىن أنه مينع على أي عضو أبن  ,إرادة الشعب, فاستعما  أي منط جيب أن يكون شخبيا  
  .بويت أبكثر من توكيل واحديقوم ابلت

                                                           

 .889 :دخينسة أمحد, مرجع سابق, صو  ,إيدابري عبد القادر 1
 .202 :, ص8002اجلزائر, عبد هللا يوقفه, آليات تنظيم السلطة يف النظام السياسي اجلزائري, دار هومة,  2
 السابق الذكر., 98 -91من القانون العضوي رقم  20نظر املادة ا 3
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ما جتب اإلشارة إليه أن الربملان اجلزائري أتخر يف تبين منط التبويت االلكرتوين, و         
رار , بوضع ثالث أز تتم عملية التبويت فيه الكرتونيا  ي ذعلى غرار النظام الربملاين الفرنسي ال

ديثة تضمن نوع من رفع احلرج عن ممتنع(, وهذه الوسائل احل (و ال( (نعم( و (أمام النائب:
 .1كوهنا غري مكلفةلأعضاء الغرفتني, ابإلضافة 

  .القيود الواردة على عملية التصويت يف نظام الغرفتني :البند الثاين
حتكم عملية التبويت العديد من الضوابط املنبثقة من النبوص القانونية املختلفة,         

, حبيث تتم عملية املناقشات داخل اجمللس 8091لسنة  فته يف التعديل األخريوهذا ما أضا
من  923لنص املادة  وتطبيقا   ,دق عليه اجمللس األو  حسب احلالةعلى النص الذي صا

فالنظام الداخلي للمجلس الشعيب الوطين نص على مناقشاته مهما كان عدد  ,2الدستور
جملس األمة فنص نظامه  اأماحلضور, إال أن التبويت ال يبح إال حبضور أغلبية النواب, 

 .3أعضائه على األقل (2/2(الداخلي على أنه ال تبح املبادقة إال حبضور ثالثة أرابع 

وما جيب أن نشري له هنا أن األغلبية اليت حيددها الدستور ختتلف حسب ما إذا كانت       
  :أو قانون عادي نون عضوي,املبادرة قا

: كون القوانني العضوية كم األغلبية يف التصويت علىابلنسبة لألحكام القانونية اليت حت .2
 أن هذه األخرية تعد جمموعة القواعد القانونية اليت يسنها الربملان وفق إجراءات خاصة

 .4احلبر وهي حمددة يف الدستور على سبيل خمتلفة عن إجراءات سن القوانني العادية,
ضوية يف النظام الدستوري اجلزائري, يف وتتمثل اإلجراءات املتبعة لسن القوانني الع       

لتأكد من لخضوع القوانني العضوية للرقابة السابقة واإللزامية من قبل اجمللس الدستوري, 

                                                           

   .888: ص دخينسة أمحد, مرجع سابق,و  ,إيدابري عبد القادر  1
 السابق اإلشارة إليه., 09 -91من القانون رقم  921نظر نص املادة ا 2
 .888 :ص دخينسة أمحد,  مرجع سابق,و  ,إيدابري عبد القادر 3
 .99 :فرصاوي عبد احلليم, مرجع سابق, ص 4
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حيث  مدى مطابقتها ألحكام الدستور, وهذا بعد إخطاره من طرف رئيس اجلمهورية,
الدستوري بعد أن  "يبدى اجمللس: من التعديل األخري على ما يلي 2فقرة  991تنص املادة 

عليه  قيف دستورية القوانني العضوية بعد أن يباد خيطر رئيس اجلمهورية رأيه وجواب  
 .1الربملان"

املطلقة لنواب وأعضاء جملس القوانني العضوية األغلبية  ىلتبويت عللويشرتط       
 8فقرة  929يف نص املادة  ,8091وهذا ما جاء به التعديل الدستوري اجلديد لسنة  ,األمة

"تتم املبادقة على القانون العضوي ابألغلبية املطلقة للنواب واألعضاء جملس  بقوهلا:
 . 2األمة"

   ابلنسبة لألحكام القانونية اليت حتكم األغلبية يف التصويت على القوانني العادية: .1
ا مبوجب أي ينظمه ؛يقبد ابلقانون العادي جمموع املواد واملواضيع اليت يشرع فيها الربملان

ومن دستور إىل  خر,آمن نظام إىل  وضيقا   وخيتلف هذا اجملا  اتساعا   نبوص قانونية,
لتبويت ابلنسبة لدد األغلبية الالزمة حيمن الدستور مل  929وأن نص املادة آخر. 

تبويت ابلنسبية جمللس لللمجلس الشعيب الوطين, كما أهنا قد عدلت األغلبية الالزمة ل
ط فقط األعضاء احلاضرين ابلنسبة ملشاريع القوانني العادية, بعد أن كان عاد يشرت ف األمة,

, فاملبادرة اليت حتبل على عدد من أصوات أعضاء  الغرفتني 3أعضائه (2/2)يشرتط أغلبية 
يعترب ذلك قد حاز على  أكرب ببوت واحد على األقل من األصوات السلبية, ةاإلجيابي

 .4ا النباب يتم إلغاء النص القانوينوإذا مل يتحقق هذ موافقة اجمللس,

 
 

                                                           

 .السالف الذكر, 09-91من القانون رقم , 991نظر املادة ا 1
 .القانون العضوينفس من  8فقرة  929نظر املادة ا 2
   من نفس القانون. 929نظر املادة ا 3
 .882 :دخينسة أمحد, مرجع سابق, صو  ,إيدابري عبد القادر 4
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  :املبحث الثاين
 .التداخل بني صالحيات جملس الوطين وجملس األمة يف الرقابة على أعمال احلكومة

         

وتتجلى 1إن الوظيفة الرقابية للسلطة التشريعية أهم من التبويت يف الدو  احلديثة ,         
السلطة التنفيذية يف الوسائل واإلجراءات الرقابية العديدة  مظاهر رقابة السلطة التشريعية على

اليت ميلكها أعضاء الربملان جتاه احلكومة, وتعترب هذه الوسائل واإلجراءات عبب الدميقراطية 
ذلك تراجع دور السلطة التشريعية يف اجملا  التشريعي لباحل بو  النيابية يف عاملنا املعاصر,

املشكالت  تفشي خمتلفإذ مع  وذها واحنبر دورها,السلطة التنفيذية وانكمش نف
ظهرت احلاجة امللحة إىل تدخل الدولة وقيامها بدورها الفعا   ,جتماعيةاالقتبادية واإل

وذلك إبعداد الربامج اخلاصة واخلطط  ملواجهة هذه املشكالت وحتقيق طموحات اجلماهري,
وهذا يتناىف مع بطئ السلطة  ,ة احلركةالتنموية طويلة األجل, ومباشرة املتابعة الدقيقة وسرع

التشريعية وافتقار النواب إىل معرفة الفنية املختبة, األمر الذي جعل السلطة التنفيذية تربز 
ضف أ ,إىل الوجود وأتخذ مكان البدارة, وذلك ملا يتسم به موظفوها ابملعرفة الفنية والتقنية

 .2ماهرياجل منقرهبا و  ,القدرات املادية اهلائلةذلك إىل 
السلطة التنفيذية  نفوذ أساسي ملواجهة ازدايد دور للسلطة التشريعية هكذا مل يبقو        

قد تبادر السلطة التنفيذية إىل طلب الثقة واليت  كماجتاهها,  اسوى مباشرة وظيفتهم الرقابية 
مث  (,و املطلب األ)وسائل الرقابة غري املرتبة للمسؤولية لذلك نتطرق ل ,مسؤوليتها رتبقد ت

 .(املطلب الثاين)للمسؤولية ة تبر وسائل الرقابة امل
 
  

                                                           

 .32: ص ,8092 ية, لبنان,, منشورات احلليب احلقوقوالتنفيذيةجميد زيرك, مدى التوازن بني السلطتني التشريعية  1
جامعة عني  كلية احلقوق, حسن مبطفى البحري, الرقابة املتبادلة لنفاذ القاعدة الدستورية ''دراسة مقارنة '', أطروحة دكتورة, 8

 .903: ص ,8001-8002 الشمس,
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 .رتبة للمسؤوليةاملوسائل الرقابة غري  :ملطلب األولا
متلك السلطة التشريعية وسائل متعددة ملمارسة وظيفتها الرقابية على عمل السلطة         

الربملان   حيركها أعضاءواهلدف من هذه الوسائل اليت وهي رقابة دائمة ومستمرة, التنفيذية,
النبوص التشريعية اقرتاح بغرفتيه هو جمرد احلبو  على املعلومات اليت تسمح هلا ابللجوء إىل 

نطالق من أن األساس من الرقابة هو احلوار واال د النقائص والفرغات املسجلة,لس
 .1ستعالمواال

عمل السلطة  الرقابية ملراقبةؤسس الدستوري على جمموعة من الوسائل ولقد اعتمد امل         
  لسؤابدءا  ابذه الوسائل يتم التطرق هلاحلكومة, وعليه  اجتاهالتنفيذية مببادرة من الربملان 

 ,(الفرع الثالث), والتحقيق الربملاين (الفرع الثاين)ستجواب واال ,(الفرع األو )الربملاين 
 .(الفرع اخلامس)ة املالية وأخريا الرقاب ,(الفرع الرابع)مناقشة السياسة العامة ف

 .يـــــــالسؤال الربملان :الفرع األول
األسئلة الربملانية هي واحدة من األدوات الرقابية املهمة اليت متكن أعضاء الربملان من        

تعريف , لذلك نتطرق يف هذا الفرع ل2أداء واجبهم يف رقابة خمتلف أوجه النشاط احلكومي
 .(البند الثالث)وشروط تقدمي السؤا   (,البند الثاين)وأنواعه  ,(د األو البن)السؤا  الربملاين 

 تعريف السؤال الربملاين : :البند األول
السؤا  وسيلة رقابية يستهدف هبا عضو الربملان احلبو  على معلومات عن أمر         

كما  بذاهتا, معرفة ما تنوي احلكومة اختاذه يف مسألة أو التحقق من حبو  واقعة أو ,جيهله
وهناك  بشأن موضوع يدخل يف اختباصها,ة لفت انتباه احلكوم منهقبد البعض أن اليرى 

كما  ,3"متكني أعضاء الربملان من استفتاء يف موضوع من املوضوعات" :من يعرفه على أنه

                                                           

والتعديالت  9191ظل دستور  اآلليات القانونية لرقابة السلطة  التشريعية على عمل السلطة التنفيذية يف حسني بو الطني, 1
 .18: ص ,8092 الالحقة عليه, مذكرة ماجستري, كلية احلقوق, جامعة قسنطينة,

 .909: ص حسن مبطفى البحري, مرجع سابق, 2
 .901حسن مبطفى البحري, نفس املرجع, ص:  3
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فال تعقيب وال  ,  ال تتعدى إىل ابقي األعضاءالقة املوجودة بني السائل واملسؤو أن الع
 ة وال مشاركة من طرف الغري يف التعقيب الوارد على السائل من غموض واستفسارات.مناقش
الذي مبوجبه يطلب انئب من السؤا  هو ذلك التبرف " " أبنه:بوردو"ويعرفه الفقيه       

 لنواب طرح أسئلة كتابية وشفوية.لوميكن , 1"الوزير توضيحات حو  نقطة معينة
 ة.يـــــــــــلربملاناسئلة أنواع األ :البند الثاين

ألسئلة الشفوية ل نتطرقوعليه  ,ستعما  والشكلاألسئلة حسب طريقة اال تنقسم        
 على اعتبار أن املؤسس أخذ هبم.)اثنيا (, األسئلة الكتابية )أوال (, مث 

  :ةـــــــاألسئلة الشفوي -أوالً 
والثاين  ,هو الربملايناألو  يسمى السائل و  ؛قوم على حقيقة وجود شخبيوت         

هو إال حق دستوري يسمح لكل  والسؤا  الشفوي ما ,يسمى اجمليب وهو الوزير املختص
 تبىنوقد , 2ات حو  مسألة معينةإيضاحعضو من أعضاء الربملان أبن يطلب من احلكومة 

حيث نص عليها من خال  املادة  ,9191املؤسس الدستوري هذه الوسيلة يف ظل دستور 
, واليت جاء 9فقرة  928يف املادة  8091 سنةوقد أكدها يف التعديل الدستوري ل منه, 982
  احلكومةأي سؤا  شفوي أو كتايب ألي عضو يف اميكن ألعضاء الربملان أن يوجهو " فيها:

.فهي متثل " ابلنسبة لألسئلة الشفوية جيب أن ال يتعدى أجل اجلواب ثالثني يوما   ...
ألعضاء الربملان طرحها على أعضاء احلكومة يف موضوع معني جمموعة األسئلة اليت ميكن 
 .98-91من القانون العضوي  11 ةللماد وذلك طبقا   يدخل ضمن اختباصهم,

 30املادة الواردة بنص  تطلب مجلة من اإلجراءاتفإن هذه العملية ت ولتوجيه السؤا        
 , واليت تتمثل يف:98-91من القانون العضوي 

                                                           

 ,, اجلزائرقوق, جامعة تلمسانالضماانت القانونية لتطبيق القواعد الدستورية, مذكرة ماجستري, كلية احل سعاد حافظي, 1
 .12-19: ص ,8003-8009

 .280: املرجع السابق, ص وليد شريط, 2
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السؤا  الذي يتم قبوله إىل  الوطين لس األمة أو رئيس اجمللس الشعيبيرسل رئيس جم -
 أنواع وهو نوع من ,مبراقبة أسئلة النواب واألعضاء اجمللس حيث يقوم رئيس احلكومة,

كما أن املدة  االستفسار حو  مسألة معينة, حرية وضد حقه يف قييد لسؤا  النائب,الت
نه يتم مراجعة األسئلة ومراقبتها, ولكن املؤسس على اعتبار أ اليت يرسل فيها مل حتدد,

املادة  وفقا  ملا ورد يفعن األسئلة لإلجابة  ا  يوم (20) يتعدى ثالثني وجب أن الأالدستوري 
 .8091لسنة  من التعديل الدستوري 2فقرة  928

 1حيث يعقد اجمللس الشعيب الوطين وجملس األمة ,إدراج السؤا  يف جدو  األعما  -
أن اليوم الذي يتم تناو  فيه  98-91من القانون العضوي  39املادة  ةوبقراءابلتداو  

 تفاق مع احلكومة.ابالاألسئلة الشفوية يتم ابلتشاور بني غرفيت الربملان و 

نعقاد وذلك قبل ا ,حتويله لسؤا  كتايب وقد مكن املشرع من سحب السؤا  الشفوي أو -
ضو الربملان أن يطرح أكثر من سؤا  يف  ميكن لع كما ال اجللسة املخببة لذلك الغرض,

 كل جلسة.

 تفاق بني كل غرفة واحلكومة.اباليتم ضبط األسئلة الشفوية اليت جتيب عنها احلكومة  -
  .ةــــــاألسئلة الكتابي -اثنياً 

وهي تسمح للنواب وأعضاء جملس  ,هي األداة الربملانية املستخدمة واألكثر شيوعا        
فاألسئلة الكتابية  وطلب معلومات من خمتلف أعضاء احلكومة.األمة بطلب توضيحات 

إىل عضو من  يقبد هبا طلب معلومات موجهة من قبل انئب برملاين أو عضو جملس كتابيا  
للدستور  طبقا   يوما  ( 20)خال  أجل أقباه ثالثون الرد الذي جيب عليه و  ,2أعضاء احلكومة

يكون " أن: قانون العضوي حيث نبت علىمن ال 23كما تضمنته املادة , وذلك  3كتابيا
                                                           

 السالف الذكر. 98-91من القانون العضوي  8و 9فقرة  39املادة  1
 تااملبدر القومي لإلصدار  وسائل الرقابة الربملانية على أعما  احلكومة يف النظام الربملاين, مدحت أمحد يوسف غامن, 2

 .922-922 :ص ,8099 القانونية,
  السالف الذكر.  ,90-91من القانون  08فقرة  928املادة  3



 الفصل األول: التداخل بني صالحيات هيئات التمثيل 
 

 
65 

 

املوالية لتبليغ  يوما   (20)جواب عضو احلكومة عن السؤا  الكتايب خال  أجل الثالثني 
فإنه حيدد املدة اليت  وابلرجوع للنظام الداخلي للمجلس الشعيب الوطين, ,"السؤا  الكتايب

اإلجابة عن وعليه ف ,1"حكومةلل الرئيس فورا   يبلغه... و " :يبلغ فيها احلكومة سوى بعبارة
 .ا  يوم (20)تعدى الثالثني تالسؤا  الكتايب قد 

وتعد هذه األسئلة مبدر مثني للمعلومات, تساهم يف حل املسائل العديدة املعروضة        
ألن من  ؛ستشارة القانونية اجملانيةهم, وآلية للحبو  على االيرف انخبعلى النواب من ط

 ب أكفاء.جييبون عليها يف الغال
هو أن السؤا  الشفهي  ؛بني األسئلة الشفاهية والكتابيةمن تفرقة وما ميكن إجياده         

عكس السؤا   ,جماله واسع وغري مقيد ألنذو طابع سياسي, وله أتثري على الرأي العام 
 ,بتنفيذ أو تطبيق قانوين أو تنظيمي معني ويتعلق غالبا   ,ضيقالجاله الذي يتميز مبالكتايب 

أو لفت نطرها إىل مشاكل حيتاج إىل  ,أو احلل الذي أعطته احلكومة أو الذي ستعطيه
ي العام وحىت الربملانيني أنفسهم, ومع ذلك فإن كالمها وسيلة تدخلها, أثره حمدود على الرأ

 لرقابة الربملانية هتدف إىل مجع احلقائق واإلطالع عليها.ل
  .البند الثالث: شروط تقدمي السؤال

لقد  م وضع جمموعة من القيود والضوابط حتدد الشروط الواجب توافرها يف األسئلة        
 8000-03-98املؤرخة يف  9الشفوية والكتابية, وعلى هذا األساس  م إصدار تعليمة رقم 

املتمثلة  وهي جمموعة من الشروط الشكلية واملوضوعية, 2املتعلقة ابألسئلة الشفوية والكتابية
  فــــــــي:
  :الشروط الشكلية -أوالً 

 ,أن يوجه السؤا  من عضو الربملان إىل الوزير املختص -

                                                           

 السالف الذكر. من النظام الداخلي للمجلس الشعيب الوطين, 8فقرة  10املادة  1
 .282 :ص وليد شريط, املرجع السابق, 2
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 ,أن يكون مكتوب وموقع من مقدمه -

أو فيها مساس بكرامة  ,ن يكون واضح وسليم العبارات وال يتضمن عبارات غري الئقةأ -
 ,األشخاص أو اهليئات

 ,وحمددا   جزا  أن يكون مو  -

  .نعقاددورة االتقدم أبكثر من سؤا  خال  عدم ال -
  :الشروط املوضوعية -اثنياً 
 ,عدم تعارضه مع أحكام القانون والدستور -

 ,أمر غامض أو جمهو  ضاحيالستملاين أن يوجه الرب  -

 ,أن يتعلق بشأن من شؤون اليت تدخل يف اختباصات الوزير املوجه إليه السؤا  -

  ,أن ال يؤدي إىل اإلضرار ابملبلحة العامة العليا للبالد -

  ,يتعلق أبمر من األمور ذات األمهية العامةأن  -

 ,موكليهتعلق مببلحة خاصة من السائل أو أقاربه حىت الدرجة الرابعة أو أحد ي الأن  -

 ور أو مطروح أمام احملاكم.يتعلق أبمر منظ أن ال -
تكون إبجابة الوزير املعين, أو انتقاء  تهوهناي ,افر هذه الشروط يتم جدولة السؤا وبتو        

يتحو  إىل  ؛ حينهاتح السؤا  حقائقأو قد يف ,فة السائل أو املسؤو  له )الوزير(ص
 ستجواب.ا

  .ستجوابي: االــــالفرع الثان
وهو  ,التنفيذية ستجواب آلية من آليات الرقابة الربملانية على أعما  السلطةيعد اال        

من الزير األو  بياانت عن يطلب  وسيلة وأداة رقابية يستطيع مبوجبها عضو الربملان أن
 .1عن الوزير يف تسيري شؤون وزارته أو ,لدولةلالسياسة العامة 

                                                           

 .221: ص ع سابق,جمر  وليد الشريط, 1
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اب ستجو عضاء الربملان احيث منح أ؛ 80911 سنةوقد تضمنه التعديل الدستوري ل      
وعليه  ,يوما   (20)خال  الثالثني ويكون رد احلكومة  ,احلكومة يف إحدى قضااي الساعة

 .(البند الثالث)اثره آو  ,(البند الثاين)وإجراءاته  (,البند األو )تجواب سسنتناو  شروط اال
  .ستجوابشروط اال البند األول:

 لذا, 2حتقيق إذا كان رد احلكومة غري مقنع ينخلطورة اإلجراء فإنه يؤدي إىل تكو  نظرا       
ني للمجلس والنظاميني الداخلي, 98-91أحاطه املشرع اجلزائري من خال  القانون العضوي 

 , تتمثل يف:الشعيب الوطين وجملس األمة ببعض الشروط
  :إبحدى قضااي الساعة ستجواب متعلقاً أن يكون موضوع اال -أوالً 

 ,8091من التعديل الدستوري  929لفقرة األوىل من املادة من ايستفاد هذا الشرط       
مع وجوب أن  ,لعامةويقبد بقضااي الساعة موضوع من املوضوعات املرتبطة ابلشؤون ا

 .3وقائع حمددة تنسب للوزير املوجه إليه يتضمن
قيد يف منح  ستجواب يف قضية من قضااي الساعة يعتربوإضافة إىل ذلك فإن اال      

وتعطي للمجلس سلطة تقديرية يف املشكل  ,ستجوابفتح ا لس الشعيب الوطين إمكانيةاجمل
وجتدر اإلشارة  ستبعاده,فإن مل يكن كذلك يقوم اب العامة, املطروح واعتباره متعلق ابملبلحة

كان جيدر به حتديد قضااي و حيث استعمل لفظ عام  ,أن قضااي الساعة مل يوضحها املؤسس
 .4الساعة ألهنا حتتمل أي موضوع

 
 

                                                           

 السالف الذكر.  ,09-91ون من القان 9فقرة  929املادة  1
 .221 :ص ,سابق مرجع وليد شريط, 2
 .21, ص: 8098أبريل  82 جملة الفكر الربملاين, العدد يف عملية الرقابة الربملانية, االستجوابآلية  عقيلة خرابشي, 3
 .808: ص ي, الضماانت القانونية لتطبيق القواعد الدستورية, املرجع السابق,ظسعاد حاف 4
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من اجمللس  انئباً  (30)ستجواب من طرف ثالثني توقيع على نص االال أن يتم -اثنياً 
  .من جملس األمة اً عضو  (30)الشعيب الوطين أو ثالثني 

ملباشرة  انئبا  ( 20)ألمة أو ثالثني من جملس ا ا  عضو  (20)اشرتط ثالثني  أنويالحظ        
يؤدي و  ,على أرض الواقع يف غاية البعوبة حتقيقه , كما أنقيد ال مربر له أبنه ستجواباال

 .1وإفراغها من حمتواها إىل كسر هذه اآللية
 : وابستجاال تبليغ -اثلثاً 

رئيس طرف من  وذلك حبيث جيب أن يتم تبليغ اإلستجواب إىل الوزير األو ,        
  .جملس األمة حسب احلالة اجمللس الشعيب الوطين أو

  :ةـــــــــــالكتاب -رابعاً 
يشرتط يف تقدمي , حبيث 98-91من القانون العضوي  8فقرة  11للمادة  وهذا طبقا          

املشرع و  ,وهذا الشرط أمجعت عليه معظم التشريعات ,مكتواب   ونستجواب أن يكاال
من  8فقرة  11املادة  نص من ستنتاجه ضمنيا  ولكن ميكن ا صراحة, همل يشرتطاجلزائري 

يفهم دون  وهو ما", ستجواباال صــــنإىل  ..." :فيها جاءليت وا, 98-91القانون العضوي 
ألن و قبل عرضه أو تبليغه للوزير األو , إىل رئيس اجمللس  أن النص يقدم مكتواب  شك 

 .2طبيعته تستدعي شروط وإجراءات البد من توافرها حىت يكون مقبو 

  .ستجوابإجراءات اال البند الثاين:
حيث يتم إيداع نص  ؛ني أساسيتنيستجواب وفق مرحلتيتم حتريك آلية اال       

أو رئيس جملس األمة وطين ستجواب لدى مكتب جملس األمة أو مكتب جملس الشعيب الاال

                                                           

 .38 :ص, ملرجع السابقبو الطني, احسني  1
 :االستجواب كوسيلة من وسائل الرقابة الربملانية على أعما  احلكومة يف النظام اجلزائري والنظام املبري ايسني بن بربح, 2

 .20: ص معهد البحوث والدراسات العربية, دراسة مقارنة, الطبعة األوىل, جامعة الدو  العربية,
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من وقت  اعتبارا   (29)بسرعة مثانية وأربعني ساعة  ,إىل الوزير األو ستجواب بتبليغ نص اال
 .1اي  , وهو زمن قياسي مقارنة ابإلجراءات املنبوص عليها دستور إيداعه رمسيا  

جيب أن اجللسة اليت ب والتشاور مع احلكومة بتحديد جواستبعدها يقوم  اجمللس ابال      
واليت  98-91من القانون العضوي  8فقرة  13واليت حددهتا املادة  ,ستجوابيدرس فيها اال

وخال  اجللسة املختبة لالستجواب يقدم  ,ر تقديرعلى أكث ا  يوم (20)حددهتا بثالثني 
تلتزم احلكومة ابإلجابة على و  ستجواب,يتناو  فيه موضوع اال صاحب االستجواب عرضا  

 .2وجه هلاستجواب املاال
  .ستجوابالبند الثالث: آاثر اال

ستجواب سواء الواردة يف الدستور أو القانون إن تفحص النبوص القانونية لال       
عنه أي أثر ميكن أن يرتب مل يسفر  ,أو النظام الداخلي جمللس األمة, 98-91العضوي 
فأقباها يف النظام  خاصة حالة عدم تقدمي احلكومة إلجابة غري مقنعة, ,ستجوابعلى اال

وعليه  ,ستجواباء جلنة التحقيق يف موضوع حمل االأو إنش ,الدستوري هو إلجراء مناقشة
 .3هتام حىت بثبوت األدلةميكن حتريك اإل ال

وهل يبقى  ؟ تهستجواب ؟ وما قيمته وفعاليحو  الفائدة من االالتساؤ  ومنه نطرح       
؟  قرار وهو ممثل الشعب واملدافع عن مباحلهدور الربملان املشاهدة من دون أي سلطة 

 ستجواب كآلية رقابية الوجناعة اال ,فاألثر القانوين الالزم هلذه اآللية مفقودة متاما   وعليه
هبا فاملبادئ العامة ينتهي  ,اثرهاأو  وحتقيق هدفها ,قرر الربملان حتريك املسؤوليةا إذتكون إال 

 :4املطاف إىل حد األمور الثالثة
 

                                                           

 .32 :ص نفسه, مرجع حسني بو الطني, 1
 .السابق الذكر, 98-91من القانون العضوي  19املادة  2
 .32: ص مرجع سابق, حسني بو الطني, 3
-21: ص ,8002 ,دار النهضة العربية القاهرة أمحد بسالمة بدر, االختباص التشريعي لرئيس الدولة يف النظام الربملاين, 4

20. 
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 ,من اللوم  املناقشة أن احلكومة قامت بدورها وتستحق الشكر بدال  تبنيقد  -

 ,نتقا  إىل األعما وعندها عادة يقرر اال كن جتاوزه,احلكومة مل ختطئ أو أن خطأها مي -

 ها.ومنه تسحب الثقة من ,ر إبدانة احلكومة أو بعض أعضائهاقد ينتهي إىل صدور قرا -
ستخدامه هلذه اآللية ل اظالربملان اجلزائري  , أنقوله يف هذا البددوما ميكن أن      

 الربملان.فعالية وهذا راجع إىل ضعف  ,حمتشما  
  .يــــــــالفرع الثالث: التحقيق الربملان

الرقابية الربملانية على  ةين آلية هامة وحساسة من آليات عمليايعد التحقيق الربمل        
حساسية هذه اآللية فيما يتعلق ابلعالقة الوظيفية بني و لدقة  أعما  السلطة التنفيذية, ونظرا  

فيما يتعلق بقيم وضوابط مبدأ الفبل , وكذلك 1السلطتني التنفيذية والتشريعية ببورة عامة
البند )لمقبود ابلتحقيق الربملاين نتطرق ل بني السلطات يف هذا اجملا  ببورة خاصة,

 .(البند الثاين)ته ءااشروطه وإجر (, على حنو ميكننا من التطرق لاألو 
  .يـــــالبند األول: املقصود ابلتحقيق الربملان

من أشكا  الرقابة اليت ميارسها اجمللس النيايب على  يعد التحقيق الربملاين شكال         
حيث تقوم جلنة مؤلفة من أعضاء ينتخبهم الربملان ابلتحقيق يف مسألة أو قضااي  احلكومة,

, املرتبطة مبوضوع أو مشروع ما احليثيات الكشف عن كافة إىل ذات مبلحة عامة, يهدف
مجيع ستفسار عن واال ندات والواثئق املتعلقة هبا,وحيق للجنة لإلطالع على كافة املست

  .2ستدعاء املسؤولني للمثو  أمامهاكما حيق ا  ,هتا ووقائعهاامالبس
ضع معني يف أجهزة السلطة عملية من عمليات تقبي احلقائق عن و  ا  هوفالتحقيق إذ       

خال  التحقيق حياو  , ومن أو أخالقيا   أو قانونيا   قتباداي  ا يذية, سواء كان الوضع ماليا  التنف
خر, وال قيد على جما  دخله ريب بسب أو آل الربملان الوقوف على احلقيقة بنفسه إذا ما

                                                           

 .31: ص , مرجع سابق,الطني حسني بو 1
  ,دار الكتاب احلديث ,9الطبعة  القانون الدستوري االستجواابت والتحقيقات الربملانية يف النظم املقارنة, يد السيد علي,السع 2

 .92 :ص ,8001 , القاهرة
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واملباحل أو املؤسسات  فقد يستهدف به الربملان التحقيق يف فساد بعض اإلدارات ؛التحقيق
أو شركات القطاع العام, وقد يرد من وراءه فحص بعض املسائل املنسوبة إىل أحد الوزراء 

علومات اليت يقدمها امل علىوال يعتمد الربملان يف ممارسة حقه يف التحقيق  .1الهتامه متهيدا  
سه مباشرة عن طريق علومات بنفيبرحون به من حقائق, وإمنا يستقبي املما أو  ,إليه الوزراء

 .2واإلطالع على امللفات واملستندات احلكومية تبا  ابألفراد واملوظفني,اال
وللقيام ابلتحقيق يقوم الربملان إبنشاء جلنة حتقيق قبد الوصو  إىل احلقيقة, وقد نص        

 كن كلميواليت جاء فيها: " 9فقرة  990على ذلك يف املادة  8091 سنةالتعديل الدستوري ل
ختباصها أن تنشأ يف أي وقت جلان حتقيق يف قضااي ذات غرفة من الربملان يف إطار ا

 ".مبلحة عامة
هتام األن هدفها وخطورهتا حتتوي على  ؛ستجوابوتعترب جلان التحقيق أقرب لال      

ستجواب فرمبا تسبقه, وقد تكون معاصرة له, ناقشة, وإن كانت غري مرتبة ابالمبحوب مب
ستجواب د انتهاء االعحيث يبدأ التحقيق ب ؛على تقدمهنحيان غري الحقة ويف بعض األ

بقرار لتشكيل جلان حتقيق, إذن فموضوع تشكيل جلان التحقيق حق أصيل تشرتك فيه كل 
 سواء كانت رائسية أو برملانية. ,برملاانت العامل بكل أنظمتها

  .يـي: شروط إجراءات التحقيق الربملانــــالبند الثان
واكتفت أهنا قررت  ,عامة 8091 لسنة من التعديل الدستوري 990لقد جاءت املادة        

 ,احلق لكل غرفة من غرفيت الربملان أن تنشئ جلان حتقيق خببوص قضااي ذات مبلحة عامة
 ميكن إنشاء جلنة حتقيق خببوص وقائع تكون حمل إجراء قضائي. على أنه ال

                                                           

 .33: ص حسني بو الطني, مرجع سابق, 1
 .889: ص ملرجع السابق,ا ي, الضماانت القانونية لتطبيق القواعد الدستورية,ظسعاد حاف 2
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يف حتديها اهلدف من تشكيل  1فضفاض ء مضموهناجاوما يالحظ أن هذه املادة         
, فاملبلحة واسعا   والذي يعطيها مفهوما   وربطها بقضية ذات مبلحة عامة, ,تحقيقالجلنة 

ضف إىل أ, ها أحياان  دديحتف املبلحة يبعب يألن تكي ؛العامة مفهوم غامض يف اجلزائر
 أمام القضاء . ةنظور ميف قضااي ذلك ما أضافه التعديل مبنع إنشاء جلان التحقيق 

 اآللية, وأحاطهاإجراءات وشروط هذه  98-91لذلك نظم القانون العضوي  وتبعا          
 , حبيث تتمثل هذه اإلجراءات والضماانت فيما يلي:بضماانت

  :تشكيل جلان التحقيق -أوالً 
اء جلان إبمكان اجمللس إنشفإنه  98-91من القانون العضوي  33على نص املادة  بناء        

ملبلحة العامة, حبيث تنشئ هذه اللجان اببشرط أن تتعلق القضية  ,التحقيق ويف أي وقت
قرتاح ف أعضاء كل جملس حسب احلالة على اتبويت من طر لاب املذكورةحسب املادة 

ويوقها على األقل عشرون  ,تودع لدى مكتب اجمللس الشعيب الوطين أو جملس األمة ,الئحة
س األمة إن كان اهلدف من إجراء التبويت على مستوى كل غرفة بشأن يف جمل ا  عضو  (80)

 ملبداقية ملواجهة احلكومة.ااملوافقة على أتسيس جلنة التحقيق من شأنه أن مينحها الشرعية و 
التحقيق بنفس  ويعني اجمللس الشعيب الوطين أو جملس األمة من بني أعضاء جلان      

 31لنص املادة  وهذا طبقا   ,ة إبنشاء اللجان الدائمة فيهاواخلاص 2غرفة الشروط احملددة لكل

, ويشرتط أن تعلم كل غرفة الغرفة األخرى إبنشاء هذه اللجان,  98-91 من القانون العضوي
نواب اجمللس الشعيب الوطين أو  أن علىمن نفس القانون العضوي  98كما اشرتطت املادة 

ميكنهم أن يعينوا أعضاء يف  التحقيق, ال جملس األمة املوقعني على الئحة إلنشاء جلنة
كما أشارت املادة  واملوضوعية والشفافية أثناء ممارسة التحقيق,للحياد  وهذا ضماان   ,اللجنة

جلنة التحقيق إذا كانت الوقائع  تشكيل إىل عدم إمكانية 98-91من القانون العضوي  90
                                                           

 ,, اجلزائرجملس األمة ,عمار عوابدي, مكانة آليات األسئلة الشفوية والكتابية يف عملية الرقابة الربملانية, جملة الفكر الربملاين 1
 .981: ص

 السالف الذكر.  لمجلس  الشعيب الوطينلمن النظام الداخلي  9فقرة  11املادة  2
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, احرتاما ملبدأ وعاب ونفس املوضماتزا  جارية التحقيق أمام اجلهة القضائية بنفس األسب
 .1ستقال  الوظيفي لكل سلطةواال التخبص

  :هالتحقيق وسري  الشروع يف -اثنياً 
تقوم مبا هلا من مهام جلنة التحقيق بنص  ,نتخاب مكتبهابعد تشكيل جلان التحقيق وا       

ين كافة , إذ متارس جلان التحقيق الربملا98-91من القانون العضوي  92و 92املادتني 
مع إىل أي شخص وتعاين أي تفلها أن تس البالحيات اليت يتطلبها التحقيق الربملاين,

ماعدا تلك  ,معلومة أو وثيقة ترى أن هلا عالقة مبوضوع التحقيق ةوأن تطلع على أي ,مكان
 قتباد الوطين,دفاع الوطين واملباحل احليوية لاليهم ال جيا  ياسرتات وأ اليت تكتسي طابعا سراي  

, أما املباحل معقوال   ا  فاستبعاد جما  الدفاع الوطين يعترب أمر  وأمن الدولة الداخلي واخلارجي.
التحقيق فيشكل إخراجها من جما  تدخل جلان  ,قتباد الوطين وأمن الدولةالليوية احل

 .2لسلطات الربملان يف رقابة احلكومة تقليبا  
ابلسرية املطلقة يف أعماهلا, وهذا ما  جيب أن تتقيد جلنة التحقيق أخرى من جهة       

للثقة بني اجلهة املعنية  , إذ تعترب السرية ضماان  98-91من القانون العضوي  92أكدته املادة 
 ابلتحقيق وجلان التحقيق.

نقضاء مدة نتهي مهمتها إبيداع تقريرها أو ابإذ ت ؛مؤقتا   وتكتسي جلان التحقيق طابعا         
أشهر على  (01) مكانية متديد هذا األجل ملرة واحدة وملدة ستةمع إ ,أشهر (01)ستة 

نقضاء أجل اثين جلنة حتقيق لنفس املوضوع قبل ا مع عدم إمكانية إعادة تشكيل ,األكثر
 تها.منتهاء مهمن اتريخ ا شهرا   (98)عشرة 

  :إعداد وتسليم التقرير -اثلثاً 
ومعاينة كل  ,ىل كل شخصالستماع إنة التحقيق من تقبي احلقائق وانتهاء جلبعد ا      

ومجع كل احلقائق اليت تبين عليها تقريرها النهائي, تعد  ,مكان له عالقة مبوضوع التحقيق
                                                           

 .233 :ص , املرجع السابق,وليد شريط 1
 .928 :, املرجع السابق, صواب يف عملية الرقابة الربملانيةآلية االستج عقيلة خرابشي, 2
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جملس األمة  وأس الشعيب الوطين وتسلمه إىل رئيس جمل ,مبوضوع التحقيق خاصا   تقريرا  اللجنة 
يوزع على النواب أو و  ,زير األو كما يبلغ هذا التقرير إىل رئيس اجلمهورية والو  حسب احلالة.

 .1أعضاء جملس األمة حسب احلالة
قرتاح على ا فيت الربملان تبث فيه بناء  فإن غر  ,أما فيما يتعلق بنشر التقرير جزئيا أو كليا        

وقد يكون البث يف مسألة  ,2مكتبها أو رؤساء اجملموعات الربملانية بعد أخذ رأي احلكومة
الت يف التقرير يف النشرة الرمسية للمداو  جلسة مغلقة خببوص نشر النشر بدون مناقشة يف

, منه 33نص عليه النظام الداخلي جمللس األمة يف املادة  , وهذا مايوما   (20)غضون ثالثني 
 ؛ومن املفروض أن يتم نشر تقرير جلنة التحقيق إلعالم الرأي العام بدون أخذ رأي احلكومة

 كومة نشر تقرير يدنيها.احل ألنه من غري املنطق أن تؤيد
ليات اليت تتحرك هبا السلطة التشريعية ضد اآلومنه نستخلص أن جلان التحقيق من       

حتمل السلطة التنفيذية  السياسي اجلزائري, وهي آلية استعالمية الالنظام السلطة التنفيذية يف 
جزاء أو مسؤولية على  يرتب أي حيث ال ؛املسؤولية السياسية, ويبقى أثرها حمدود للغاية

 احلكومة.
  .الفرع الرابع: مناقشة السياسة اخلارجية

ميكن الربملان أن يفتح مناقشة حو  السياسة أنه: " من الدستور على 929تنص املادة        
كن أن تتوج هذه على طلب رئيس اجلمهورية أو رئيس إحدى الغرفتني, مي اخلارجية بناء  

الئحة يبلغها لرئيس  صدار الربملان املنعقد بغرفتيه اجملتمعني معا  قتضاء إباملناقشة عند اال
 ."اجلمهورية

                                                           

 السالف الذكر. 98-91من القانون العضوي  19املادة  1
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دون السياسة  ,فاملؤسس الدستوري فتح املناقشة على السياسة اخلارجية للدولة فقط       
لسلطة التنفيذية على اوتعترب هذه اآللية وسيلة من وسائل الرقابة للسلطة التشريعية  ,الداخلية

 .1السياسي اجلزائري يف النظام
لنص  فطبقا   ,وإن كانت حمبورة هبيئات معنية هلا احلق يف طلبها ومعدومة يف نتيجتها        
فإن فتح مناقشة حمددة مبواضيع السياسة  8091سنة من التعديل الدستوري ل 929املادة 

ى أو رئيس إحد ,إبجراء الطلب الذي هو حق رئيس اجلمهورية ومقيدة ,اخلارجية فقط
 .فقط الغرفتني
ألن هذا األخري جيسد  ؛على طلب رئيس اجلمهورية فتح املناقشة بناء  وعليه يكون        

ملعرفة  فهو حيتاج أحياان  , 3ويقرر السياسة اخلارجية لألمة وحيددها, 2وخارجيا   الدولة داخليا  
غبة منه يف لطلب ر يسمى رئيس اجلمهورية هبذا اموقف الربملان من السياسة اخلارجية العامة, و 

وإما يكون طلب املناقشة . بذلك مركزه السياسي أمام املعارضة مقواي   ,د الربملان لسياستهيأتي
ني ملناقشة تاجملتمعبغرفتيه نعقاد الربملان رئيس إحدى الغرفتني, فإىل جانب اعلى طلب  بناء  

 الوطين أو جملس السياسة اخلارجية بطلب من رئيس اجلمهورية, ميكن لرئيس اجمللس الشعيب
على أعما  السلطة تبني أن هذا النوع الرقايب يو  األمة طلب فتح مناقشة لنفس الغرض,

 .نعقاد الغرفتني معا  السابق ذكرهم, ويكون اب التنفيذية ال يتم إال من طرف أحد الرؤساء
اقشة ميكن لغرفة برملانية دون األخرى أن جتري من حبيث ال ,وليس كل غرفة على حدا       

ميكن أن تنتج عن هذه , و من الدستور 929للفقرة الثانية من املادة  السياسة اخلارجية طبقا  
قتضاء ببريح تبدر إال عند اال املناقشة الئحة تبلغ لرئيس اجلمهورية, وهذه الالئحة ال

وإبالغها لرئيس اجلمهورية ال يتوقف يف حا  ما إذا طلب املناقشة حمل الدراسة, بل  ,النص

                                                           

 .99 :ص املرجع السابق, حسني بو الطني, 1
 الذكر.  , السابق09-91, من القانون 2فقرة  92املادة  2
 .القانوننفس من  2فقرة  19املادة  3
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فإنه من الالزم  ,على طلبه, وإمنا من أحد رئيس الغرفتني  وإن فتحت املناقشة ليس بناء  حىت
 الئحة عليه إبالغ رئيس اجلمهورية.إذا صدر عن الربملان 

لرئيس السلطة املطلقة يف لوالالئحة البادرة عن الربملان املنعقد بغرفتيه عدمية األثر, ف      
أو  ,و جزء منهالسلطة التقديرية يف األخذ مبضمون الالئحة أأي ترك املشرع ا ؛تقدير الالئحة

 عتبار.عدم أخذها بعني اال
 من الدستور تبقى املادة الوحيدة اليت متنح مظهرا   929املادة , فإن ومهما يكن األمر       

ا فإهن ,يف مواجهة رئيس اجلمهورية, وإن كانت ال تقيم مسؤوليته السياسية أمام الربملان رقابيا  
تسمح هلذا األخري إببراز موقفه بشكل رمسي لرئيس اجلمهورية اجتاه السياسة اخلارجية 

  .1أو رفضا   دا  ياملنتهجة أتي
  .ة املاليةــــــــس: الرقابـــالفرع اخلام

دمي عرض من من بني وسائل  أتثري السلطة التشريعية على السلطة التنفيذية تق      
من  8فقرة  931لكل سنة مالية, وهذا ما نبت عليه املادة  ت املاليةعتمادااستخدام اإل

عيب الوطين والذي مبقتضاه تقدم احلكومة للمجلس الش ,8091سنة التعديل الدستوري ل
 املالية اليت أقرها لكل سنة مالية.عتمادات عن استعماالت اإل عرضا  

 ,الية على السلطة التنفيذيةومن هذا يتضح دور السلطة التشريعية يف ممارسة الرقابة امل       
لمناقشة واملبادقة عليه, حيث لتقدمي مشروع قانون املالية  ومن آليات الرقابة الربملانية أيضا  

يعترب قانون املالية وميزانية الدولة مرآة عاكسة وترمجة مالية للنشاط العام واألعما  احلكومية 
ناقشة من طرف أعضاء غرفيت الربملان واإلدارية يف الدولة خال  السنة املالية, وتتم امل

حيث يتم  ؛وتدخالت أعضاء احلكومة أمام اللجان الدائمة املختبة, ويف مناقشات علنية
وكذا التعرف على  ها,إطالع الربملان على جمموع األعما  اليت تعهدت احلكومة إبجناز 

 اإليرادات بكل أنواعها اليت سيتم احلبو  عليها.
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موعة النفقات العامة وأوجه وجماالت إنفاقها ابلتحديد والتفبيل , جموعالوة على ذلك      
لدى الربملان للرقابة الدقيقة واملوضوعية على أعما   رقابيا  إجراء  , ويشكل هذا األمر قانوان  

, وفبلت 931والوسيلة الرقابية أحكام املادة وقد تعرضت إىل أتسيس هذه اآللية  ,احلكومة
إذ , 98-91من القانون العضوي  22أحكام املادة  حملددة يف هذه املادةالضوابط واإلجراءات ا

داخل كل غرفة من غرفيت الربملان ال تتجاوز  لية والتقنية الداخليةيفبلت اإلجراءات التفب
 ذلك بواسطة أحكام النظام الداخلي لكل من جملس الشعيب الوطين وجملس األمة.

ان بفاصل زمين للمبادقة على مشروع قانون املالية وقد قيد املؤسس الدستوري الربمل      
يبوت اجمللس الشعيب الوطين حيث  ,1من اتريخ إيداعه يوما   (32)أقباه مخسة وسبعون 

من اتريخ إيداعه, ويبادق جملس األمة  ء  ابتدا يوما   23ملالية يف مدة أقباها على مشروع ا
حالة عدم املبادقة على مشروع  يف, و 2يوما   (80)على النص املبوت عليه خال  عشرون 

فإن رئيس اجلمهورية يبدر قانون املالية  قانون املالية من طرف الربملان يف األجل احملددة,
 أبمر له قوة القانون.

يف حالة اخلالف بني غرفيت الربملان,  2يف فقرته  98-91وقد عاجل القانون العضوي        
اخلالف بني جملس األمة وجملس الشعيب الوطين أايم للبت يف  (09)حدد أجل مثانية حيث 

 من طرف اللجنة متساوية األعضاء حو  قانون املالية.
عرتاض على أي معىن وجملس األمة حياو  اال فإن اخلالف لن يكون له ,ومهما يكن       

قانون املالية, طاملا أنه يعلم أن هذا القانون سيبدره رئيس اجلمهورية أبمر بعد مرور مخسة 
 ستدعاء اللجنة املتساوية األعضاء., وعليه ما الفائدة العملية من ايوما   (32)وسبعون سنة 

  .وسائل الرقابة اليت ترتتب عنها املسؤولية املطلب الثاين:
ستجواب, جلان التحقيق, مناقشة السياسة اال يات الرقابة السابقة )السؤا ,إن آل      

لذلك لية السياسة للحكومة, فهي معدومة األثر, ب املسؤو رتت اخلارجية, الرقابة املالية(, ال
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بل عمل مببدأ التالزم بني السلطة  ,ن املؤسس الدستوري مل يكتف هبذه اآلليات فقطفإ
يف مواجهة السلطة  ويعززه ,الذي يقوي مكانة الربملان الشيءملسؤولية السياسية للحكومة, وا

 .1على العالقة بني السلطتني التنفيذية والتشريعية ظقامة توازن من شأنه أن حيافالتنفيذية, إل
آليات  8091سنة وعلى هذا األساس كرس املؤسس الدستوري يف التعديل األخري ل        

مهمة للرقابة الفعالة على السلطة التنفيذية, ومن هذه الوسائل اليت سنتناوهلا تقدمي خمطط 
والتبويت ابلثقة  ,(الفرع الثاين)اسة العامة بيان السيو  ,(الفرع األو )العمل أمام الربملان 

 .(الفرع الثالث)
  .: تقدمي خمطط العمل أمام احلكومةالفرع األول

, بل جيب أن األصل أن خمطط عمل احلكومة الذي يتبناه جملس الوزراء ليس هنائيا        
حيث نبت , 2خيضع لرقابة مزدوجة أن اجمللس الشعيب الوطين, فعلى الوزير األو يوافق عليه 

األو  خمطط  يقدم الوزيرعلى أن: " 8091سنة ل الدستوري ليمن التعد 9فقرة  12املادة 
لس الشعيب الوطين للموافقة عليه, وجيري اجمللس الشعيب هلذا الغرض عمل احلكومة إىل اجمل

راء عليه, وتتوج هذه اآلمناقشة عامة يتدخل فيها النواب من أجل تقدمي املالحظات و 
هذه املناقشة أو ابلرفض, لينتقل إىل جملس األمة لتقدمي عرض حو  على شة ابملوافقة املناق

, 3, حيث إبمكانه إصدار الئحةخمطط عمل احلكومة بعد موافقة اجمللس الشعيب الوطين
مث  ,(البند األو )عمل احلكومة أمام اجمللس الشعيب الوطين ملناقشة خمطط  يتم التطرقوعليه 

 .(الثاين بندال)احلكومة أمام جملس األمة عمل خمطط مناقشة 
  .البند األول: مناقشة خمطط عمل احلكومة أمام اجمللس الشعيب الوطين

للدستور يلتزم الوزير األو  بتقدمي خمطط عمل احلكومة إىل اجمللس الشعيب الوطين  طبقا         
ف يم على ضوئها بتكي, يقو ا األخري هلذا الغرض مناقشة عامةللموافقة عليه بعد إجراء هذ
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عامل حو  هذا املخطط ملاوهذا من أجل إعطاء ببمات واضحة  ,برانجمه قبل التبويت عليه
على اعتبار أنه جاء من أجل تنفيذ برانمج رئيس اجلمهورية, وجتدر اإلشارة أن مناقشة خمطط 

لقانون عمل احلكومة أمام اجمللس الشعيب الوطين ختضع إىل جمموعة من اإلجراءات حددها ا
 , وتتمثل يف :98-91العضوي 

  :تقدمي خمطط عمل احلكومة -أوالً 
يلتزم خالهلا الوزير األو  بتقدمي  آجاال   8091سنة مل يتضمن التعديل الدستوري ل       

الذي تضمن أجل تقدمي  ,981-91ولكن ابلرجوع إىل القانون العضوي  ,برانمج حكومته
وهذا  يوم املوالية لتعيني احلكومة. 22 الوطين خال  خمطط عمل احلكومة إىل اجمللس الشعيب

وإجراء  ,لتمكني الوزير األو  وأعضاء احلكومة من حتفيز التوجيهات الكربى لسياسة احلكومة
 املشاورات مع مجيع األطراف.

  :ةـــــــــمناقشة عمل احلكوم -اثنياً 
مناقشة خمطط عمل احلكومة إال عملية تم ت , فإنه الاملذكورابلرجوع للقانون العضوي       

أايم من اتريخ تبليغ النواب به, واملالحظ أن األجل قبري ابلنظر إىل أمهية  (03)بعد سبعة 
لنواب من ل وابلتايل يكون غري كاف ,خمطط عمل احلكومة املقدم من اجمللس الشعيب الوطين

لق مبستقبل ط يتعألن هذا املخط؛ 2بشأنه اإلطالع عليه وتقدمي املالحظات اجلديةأجل 
جتماعي للدولة, بل وحيتوي على بعض املسائل اليت تتطلب دراسات النشاط االقتبادي واال

السيما فيما يتعلق ابجلوانب املالية والضريبة والسياسات  ,قةموأحباث وإحبائيات مع
 وقد أغفل القانون العضوي طريقة تبليغ النواب مبخطط عمل احلكومة.. 3التشريعية املختلفة
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  :ةــــــتكييف خمطط عمل احلكوم -اثلثاً  
إن تكييف الوزير األو  ملخطط عمل احلكومة على ضوء مناقشات اجمللس الشعيب        

واملالحظ أن تكييف خمطط عمل , يتم إال بعد عودته لرئيس اجلمهورية الستشارته الوطين ال
وما الوزير  ,مناقشتهميف النواب  هااالحظات اليت أبداملعلى  احلكومة لرئيس اجلمهورية بناء  

األو  إال مبجرد منسق للعمل احلكومي, وليس له دخل يف التعديالت على برانمج رئيس 
 . 1إال بعد استشارته اجلمهورية

  :ةـــــالتصويت على خمطط عمل احلكوم -رابعاً 
اجب كي يببح و يعترب إجراء التبويت اجلسر الذي مير عليه خمطط عمل احلكومة         

ي ابلقبو  ظوعلى هذا األساس فموافقة النواب شرط ضروري مبعىن أن املخطط قد ح ,النفاذ
أايم على األكثر من اتريخ تقدميه للجلسة بعد  (90) يتم التبويت بعد عشرة. و 2أو ابلرفض

 :983-91ملا نص عليه القانون العضوي  تبعا   ,تكييفه إن اقتضى األمر ذلك
  :احلكومةاملوافقة على خمطط عمل  .2

عترب املوافقة على خمطط عمل احلكومة الضوء األخضر من اجمللس الشعيب الوطين ت       
 .4هذايومنا غاية وبطريقة تلقائية وإىل  ,عمليا  

  :ةـــــــــيف حالة رفض عمل احلكوم .1
مل يسبق للمجلس الشعيب الوطين أن رفض برانمج احلكومة أو خمطط عمل احلكومة,        

خببوص هذه املسألة, فإن الوزير  8091لسنة  ند حتليل ما أورده التعديل الدستوريولكن ع
 من جديد الوزير األو  وتشكيل حكومته لرئيس اجلمهورية الذي يعنيستقالة ا يقدم األو 
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إذا حبلت عدم املوافقة على خمطط عمل احلكومة من جديد ينحل و  .1حكومة جديدة
للدستور, وتستمر احلكومة القائمة يف تسري شؤون العادية  قا  طب وجواب  اجمللس الشعيب الوطين 

 .2إىل غاية انتخاب جملس جديد, وذلك يف أجل أقباه يف ثالثة أشهر
من التعديل الدستوري هو احلل الوجويب الذي  11وما ميكن حتليله من نص املادة        

لزمة ابالستقالة, بل يست مل أهنا ترتب على عدم املوافقة على عمل احلكومة للمرة الثانية
ستمرار يف تسري الشؤون العادية إىل غاية انتخاب اجمللس الشعيب الوطين اجلديد, مطالبة ابإل

ني نفس الطاقم احلكومي السابق يأكثر من ذلك فال مانع على رئيس اجلمهورية أن يقوم بتع
هو الذي يتحمل اجمللس الشعيب الوطين . وهو ما يبني أبن 3بعد انتخاب اجمللس اجلديد

ذلك أن خوف النواب على , اثر عدم املوافقة على خمطط عمل احلكومة للمرة الثانيةآلوحده 
  ليست فعالةفقدان مناصبهم يدفعهم إىل املوافقة على املخطط, وابلتايل فإن هذه اآللية 

 .4كذلك
  .ي: مناقشة عمل احلكومة أمام جملس األمةــــالبند الثان

فقرة  12, فمن خال  املادة لس األمة يف مناقشة عمل احلكومة حمدود جدا  إن دور جم        
, فإنه مل يلزم الوزير األو  بعرض خمطط عمله أمام 8091سنة من التعديل الدستوري ل 2

جملس األمة, بل ألزمه فقط بتقدمي عرض جولة ليطلع عليه دون مناقشة, حبيث يقدم الوزير 
 ,مثلما وافق عليه اجمللس الشعيب الوطين جملس األمةاألو  عرض حو  خمطط عمله أمام 

أايم على األكثر اليت تعقب موافقة هذا األخري وفق املادة  (90)بشرط أن يتم خال  عشرة 
وبعد ذلك ميكن جمللس األمة أن يبدر , 8091لسنة من التعديل الدستوري  2فقرة  12

 ليس ملزما   وهوال  هذا اإلجراء, الئحة, ولكن ليس إبمكانه إاثرة مسؤولية احلكومة من خ
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إبصدار هذه الالئحة, فهو يتمتع بسلطة تقديرية يف ذلك, مما يد  أن جملس األمة يفتقر 
للوسائل الرقابية على خمطط عمل احلكومة, ابعتبار اللوائح البادرة عنه معدومة, وليس 

 عما  مسؤولية احلكومة.إإبمكاهنا 

  .امةي: بيان السياسة العــالفرع الثان
, ةرمما  م تطبيقه خال  السنة املنب عن السياسة العامة تبني بياان   تقدم احلكومة سنواي         

فاق املستقبلية, وهذا البيان تقدمه نفس األغلبية, ة العراقيل واآلنطور التطبيق, مبي هو وما
, فالبيان هو وسيلة اإلبالغ عمها إن جنحت أو إسقاطها إن فشلتوعليه ستواصل د

  .وإحاطة الربملان املمارس ملهنته الرقابية بطريقة فعالة على نشاط احلكومة
م من مبجرد تقدمي بيان السياسة العامة للمجلس الشعيب الوطين من قبل النواب متكنهو        

ج هذه سياسة احلكومة اليت ميكن أن تتو  يف, وإبداء رأيهم ةاإلطالع على خطة عمل احلكوم
 .()البند الثاين لتمس الرقابةمب, أو ختتتم (لبند األو ا)املناقشة بالئحة 

  .ةــــــــالبند األول: الالئح
ميكن أن ختتتم هذه : "نهفإ 8091 سنةمن التعديل الدستوري ل 19ملادة  لنص تبعا        

فاقرتاح الئحة أو عدة لوائح بشان السياسة العامة املقدمة من طرف  ",املناقشة بالئحة
خالله إبداء آرائهم ومراقبة نشاط احلكومة من  مميكنه ,وله الدستور للنواباحلكومة حق خ

 :تتمثل يف, 98-91قرتاح لضوابط حددها القانون العضوي اإلوخيضع  ,دوراي  

  :أجل تقدمي الالئحة املتعلقة ببيان السياسة العامة -أوالً 
مي اللوائح املتعلقة فإن اقرتاح تقد 98-91من القانون العضوي  28حسب نص املادة       

أما القانون  ,ساعة املوالية الختتام املناقشة 38ببيان السياسة العامة جيب أن يتم خال  
 ساعة املوالية الختتام املناقشة. 29ــــــ: ب االداخلي للمجلس الشعيب الوطين فقد حدده
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  :ةـــــــالعدد املطلوب القرتاح الالئح -اثنياً 
اقرتاح  العدد املطلوب للتوقيع على  98-91من القانون العضوي  22حددت املادة         
مع عدم توقيع النائب  ,على األقل ليكون مقبوال   انئبا   (80) عشرون, واملتمثل يف الالئحة

 .1الواحد أكثر من الئحة
  :داعــــــــــــــــــــــاإلي -اثلثاً 

يب الوطين من طرف ممثل أصحاب إيداع الالئحة لدى مكتب اجمللس الشعإلزامية        
 .98-91من القانون العضوي  8فقرة  22للمادة  االقرتاح طبقا  

كما ال يتدخل أثناء املناقشات اليت تسبق التبويت على اقرتاحات اللوائح اليت         
 إال: ,تتعلق ببيان السياسة العامة

  ,على طلبها احلكومة بناء   -

 ,مندوب أصحاب اقرتاح الالئحة -

 ,ب يتدخل ضد اقرتاح الالئحةانئ -

من القانون  21لنص املادة  وهذا طبقا   ,انئب يرغب يف التدخل لتأييد اقرتاح الالئحة -
 .98-91العضوي 

وهذا جلعل  ,وقد حبر املشرع التدخل ملناقشة بيان السياسة العامة لفئات معينة      
ة العامة والالئحة على تغطي مناقشة بيان السياس جا  قبرية حىت الآمناقشتها تتم يف 

 من طرف أعضاء اجمللس الشعيب الوطين تبعا   ويلي مناقشة الالئحة تبويتا  . 2أشغا  اجمللس
 .98-91من القانون العضوي  22ملا نبت عليه املادة 

                                                           

 السابق الذكر., 98-91القانون العضوي  من 23إىل  28املواد  1
 .929: إميان الغريب, املرجع السابق, ص 2
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فإنه جيري التبويت عليها حسب اتريخ يف حالة تعدد اللوائح جدير ابلذكر أنه       
  .1األعضاء جيعل بقية اللوائح الغية لى إحدى اللوائح أبغلبيةإيداعها, كما أنه إذا صوت ع

نتباه إال أهنا تعد وسيلة مهمة للفت اإل ,وعلى الرغم من غموض األثر القانوين لالئحة       
لتزامات املتفق عليها يف إطار برانمج رئيس وعدم الوفاء ابال , جوانب التقبرياحلكومي إىل

للحكومة مقتضاه أن استمرار ثقة اجمللس الشعيب الوطين  د إنذارا  وتع اجلمهورية املتفق عليه,
أمر مستبعد نتيجة وجود أغلبية برملانية  اللتزاماهتا, وهو هبا متوقفة على احرتام احلكومة
 .2حماولة إلاثرة مسؤولية احلكومةكل على   مساندة للحكومة, مما يؤثر سلبا  

  .ي: ملتمس الرقابةــــــــــــالبند الثان
مببدأ التالزم بني السلطة واملسؤولية وإقرار قاعدة التوازن بني املؤسستني  عمال          

فإذا كان من حق السلطة التنفيذية حل اجمللس الشعيب الوطين, فإن من  ,التنفيذية والتشريعية
ة فتستقبل هذه األخري  ,حق السلطة التشريعية أن تقرر املسؤولية الوزارية اجلماعية للحكومة
وقد تضمن التعديل  .3برمتها عن طريق الالئحة الفاعلة أو ما يسمى ملتمس الرقابة

ت على ملتمس الرقابة يبو التأن لدى مناقشة بيان السياسة العامة  8091 سنةالدستوري ل
 النواب.  (9/3)ينبب على مسؤولية احلكومة, وال يقبل هذا امللتمس إال إذا وقعة 

 :تتمثل يفجمموعة من الشروط وضع املؤسس الدستوري  ,الرقابةولتوقيع الئحة ملتمس      
  :ربط الالئحة ببيان السياسة العامة -أوالً 

ميكن اجمللس الشعيب الوطين لدى أبنه: " من التعديل الدستوري 922أوردت املادة       
, "مناقشة بيان السياسة العامة أن يبوت على ملتمس الرقابة ينبب على مسؤولية احلكومة

 ممارسته إال مرة واحدة على األكثر يف السنة. همميكن ومعناه أن النواب ال

                                                           

 املذكور. 98-91, من القانون العضوي 8و 9فقرة  22املادة  1
 .922-922 :إميان الغريب, املرجع السابق, ص 2
احلكومية كوسيلة دستورية ذات أثر فهي تقضي بتحميل املسؤولية  ,الئحة اللوم أو حجب الثقة ؛بالئحة ملتمس الرقابة يقبد 3

  .إلجراءات دستورية وفقا   االستقالة تستلزم دستوراي   ماعي للحكومة برمتها )مسؤولية تضامنية(,قانوين هو العز  اجل
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  :نوابال (2/7)اقرتاحه من طرف سبع  -اثنياً 
فإنه  98-91من القانون العضوي  29املادة و  ,من التعديل الدستوري 922للمادة  وفقا        

  النواب على األقل.  (9/3)إذا وقع عليها سبع  إال يقبل اقرتاح الئحة ملتمس الرقابة ال
 أخرى تتمثل يف:  ا  شروط 98-91كما أضاف القانون العضوي        

 ,ال ميكن أن يوقع النائب الواحد على أكثر من ملتمس الرقابة واحد -

  ,يودع نص ملتمس الرقابة لدى مكتب اجمللس الشعيب الوطين -

س الشعيب الوطين, ويعلق ينشر نص ملتمس الرقابة يف اجلريدة الرمسية ملناقشات اجملل -
 .1ويوزع على كافة النواب

  :ةـــــــمناقشة ملتمس الرقاب -اثلثاً 
أقرت أنه ال يتدخل أثناء املناقشات  واليت 98-91من القانون العضوي  10للمادة  تبعا       

 اليت التبويت على ملتمس الرقابة املتعلق ببيان احلكومة على السياسة العامة إال:

  ,على طلبها ناء  احلكومة ب -

 ,مندوب أصحاب ملتمس الرقابة -

  ,انئب يرغب التدخل ضد ملتمس الرقابة -

  .انئب يرغب التدخل لتأييد ملتمس الرقابة -
  :ةـــــــالتصويت على ملتمس الرقاب -رابعاً 

أايم  (02) ال يتم التبويت على ملتمس الرقابة إال بعد ثالثة 8فقرة  922حسب املادة       
سواء املوقعني على ملتمس إيداعه, وتعد هذه املدة كافية فهي تسمح للنواب  من اتريخ

الرقابة أو الذين يرغبون يف التبويت لباحلها من التفكري يف العواقب اليت قد تنجر عن 
للنواب املبادرين مبلتمس الرقابة من إسقاط احلكومة من جهة, ومن جهة أخرى تسمح 

                                                           

 , السالف الذكر.98-91من القانون العضوي رقم  29املادة  1
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وبفضل هذه . 1هتم أثناء التبويت إلسقاط احلكومةالبحث عن دعم زمالئهم قبد مساند
 هلذه الالئحة وإيقاف مفعوهلا . يبدتاملدة تستطيع احلكومة ال

  :ةــــــنصاب املوافقة على ملتمس الرقاب -خامساً 
وتعترب هذه النسبة  ,2النواب (8/2)ثلثي أصوات تستوجب املوافقة على ملتمس الرقابة       

الالئحة, خاصة أن احلكومة من الناحية السياسية تنبثق عن األغلبية  على قبو  حقيقا   قيدا  
, وهبذا القيد فقد نتمي إليهابويت األغلبية ضد احلكومة اليت تالربملانية, فال نستطيع تبور ت

ما تبادر هبا غالبا  ألن الئحة ملتمس الرقابة  ؛الدستوري هذه الرقابة من حمتواها فرغ املؤسسأ
 .3األخرية ال ميكن أن جتمع هذه النسبة حوهلاوهذه , املعارضة
 ويرتتب عن التبويت على الئحة ملتمس الرقابة نتيجتني:        

 من النواب تستمر احلكومة يف العمل. 8/2إذا مل حتبل الئحة ملتمس الرقابة على موافقة  .9
ك يد  من النواب على الئحة ملتمس الرقابة, فإن ذل 8/2يف حالة تبويت األغلبية ثلثي  .8

مما  ,اجمللس الشعيب الوطين يعارضون السياسة املنتهجة من طرف احلكومةعلى أن النواب 
يؤدي إىل قيام املسؤولية للحكومة, حيث يقدم الوزير األو  استقالته إىل رئيس اجلمهورية 

 .984-91من التعديل الدستوري, وكذلك القانون العضوي  922للمادة  طبقا  
بق أن آلية ملتمس الرقابة قد أحيطت بعراقيل عديدة جتعل عملية ونستخلص مما س       

التنفيذ أمر شديد البعوبة على اجمللس الشعيب الوطين, وابلتايل يكاد يستحيل وضعها حيز 
 إاثرة مسؤولية احلكومة من خالهلا.

 
 

                                                           

 .899 :ص عبد هللا بوقفة, املرجع السابق, 1
 .السابق ذكره 09-91من القانون  9فقرة  922 املادة 2
 . 913 :إميان الغريب, املرجع السابق, ص 3
 السالف الذكر., 98-91من القانون العضوي  2فقرة  18املادة  4
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  .ةـــــــالفرع الثالث: التصويت ابلثق
ة خمرية ابللجوء إليها من عدمها, أي أن تتوجه هذه اآللية تكون السلطة التنفيذيويف        

يف  8091سنة وقد تناوهلا التعديل الدستوري ل, 1ى الربملانبنفسها لتطرح مسألة الثقة عل
للوزير األو  أن يطلب من اجمللس الشعيب الوطين التبويت : "حيث نبت 2 ةفقر  19مادته 

الوزير األو  استقالة احلكومة يف هذه ابلثقة, ويف حالة عدم املوافقة على الئحة الثقة يقدم 
من  923ميكن لرئيس اجلمهورية أن يلجأ قبل قبو  االستقالة إىل أحكام املادة و احلالة, 

أنه: "ميكن لرئيس اجلمهورية أن يقرر حل اجمللس الشعيب الوطين,  الدستور, واليت تنص على
لس األمة, ورئيس اجمللس أو إجراء انتخاابت تشريعية قبل أواهنا, بعد استشارة رئيس جم

الشعيب الوطين, ورئيس اجمللس الدستوري, والوزير األو . وجترى هذه اإلنتخاابت يف كلتا 
 ,2, وعليه فالتبويت ابلثقة من اختباص احلكومةأشهر" (02)احلالتني يف أجل أقباه ثالثة 

ف بني ملتلمس الرقابة املخبص للنواب, وينشأ هذا احلق يف حالة حدوث خال خالفا  
السلطة التنفيذية والتشريعية حو  موضوع معني, أو نتيجة عدم موافقة الربملان على قانون 

البند ), والنتائج املرتتبة عليه (البند األو )معني, وعليه سنتناو  شروط التبويت ابلثقة 
 . (الثاين

  .ةــــــالبند األول: شروط التصويت ابلثق
ملا نص عليه  على الوزير األو  دون غريه طبقا   كرا  يعد طلب التبويت ابلثقة ح       

من القانون  12 املادة ألحكام وتطبيقا  , 2فقرة  19يف مادته  8091سنة التعديل الدستوري ل
, وابلتايل يتم علنيا  فإن هذا اإلجراء القانون نفس من  12ابملادة  وعمال  , 98-91 العضوي

إلفباح عن رأيه, ويرجع ذلك إىل املراقبة اليت مبعىن غري حر من حيث ا ؛يببح النائب مقيد

                                                           

 .921 :عبد هللا بوقفة, املرجع السابق, ص 1
 السابقة الذكر. 98-91من القانون العضوي  12املادة  2
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ويشرتط يف مسألة التبويت ابلثقة عليه  تفرض عليه من اجملموعة الربملانية اليت ينتمي إليها.
 .1األغلبية البسيطة

 .ةـــالنتائج املرتتبة على التصويت ابلثق ي:ـــــــالبند الثان
 :مها يرتتب على التبويت ابلثقة احتمالني        

الئحة الثقة ابملوافقة دون عناء وقد يرجع ذلك إىل حتكم احلكومة  ظىحت حتمال األول:اال -
 التبويت, وأييت ذلك عندما تساند احلكومة أغلبية برملانية يف الغرفة األوىل.يف إجراء 

حالة الرفض, فينجر عليها مبا قضى به الدستور يف هذا الشأن وفق ما  ي:ــحتمال الثاناال -
من جهة أخرى حل و ضمن جهة استقالة احلكومة )الفقرة اخلامسة(,  19املادة وردة يف 

اجمللس الشعيب الوطين )الفقرة السادسة(, ونستنتج أن حل اجمللس الشعيب الوطين يف احلالة 
ولذلك يلجأ إىل سلطة احلل املنبوص  اليت يساند فيها رئيس اجلمهورية الوزير األو ,

ومن مث فاجمللس الذي , 8091سنة من التعديل  الدستور ل 923عليها يف أحكام املادة 
الئحة الثقة, وإن ما تلوح لمن رفض على ما يبدره  لاحلحمل رقابة يببح الميلك سلطة 

تنبيه للنواب ليتفطنوا ملا ميكن أن يلحقهم من عز  من التعديل الدستوري هو  19به املادة 
ي إىل هيمنة رئيس تفضالقة العضوية مجاعي, ومن هذا املنظور نقو  إهنا من حيث الع

 اجلمهورية.

                                                           

 .821 :ص عبد هللا بوقفة, املرجع السابق, 1
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  ي:ـــــالفصل الثان
 .دور تداخل هيئات التمثيل يف إضعاف الربملان اجلزائري

 

إن ظاهرة تدخل السلطة التنفيذية يف عمل الربملان حقيقة وواقع يظهر من خال      
دعاء اللجنة املتساوية ستاتحكم يف الو  احتكارها للمجا  املايل بتحضري قانون املالية,

وال  ,1كافة الوسائل املخولة للربملان يف مراقبة العمل احلكومي  ىوكذا استحواذها عل ,األعضاء
التدخل يف تشكيل وتكوين السلطة التشريعية  إىل ىيتوقف التدخل هنا فقط, بل يتعد

لربملان لعقد دورة ا استدعاءوإمكانية  وقيامها بتوجيه الربملان, وحتديد جدو  أعما  الغرفتني,
  ب ضعفا  بيس وهو ماوكذا احتكار رئيس اجلمهورية لسلطة إقرار القوانني ونفاذها,  ,استثنائية

يف سن القوانني مقابل هذا التدخل و سيطرة اجلهاز التنفيذي على  عمل  للربملان كليا  
 الربملان .

ربملانية يف إضعاف الربملان دور الثنائية ال يتم التطرق من خال  هذا الفبل إىللذلك,        
ية نتيجة الثنائية تغليب الدور التمثيلي للسلطة التنفيذ اجلزائري )املبحث األو (, مث إىل

 (.املبحث الثاين  الربملانية

 

 

 

 

 

                                                           

 .18: ص املرجع السابق, قويدر الواحد فضيل, 1
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 املبحث األول:
 لسلطة التشريعيةادور الثنائية الربملانية يف إضعاف 

   

بسبب تركيز السلطة يف وذلك وره كما جيب, لقد أصبح الربملان غري قادر على أداء د      
يد املؤسسة التنفيذية, كما ساعد على ذلك انعدام الثقافة القانونية لدى النواب وانشغاهلم 

 ؛, فوجدوا أنفسهم غري قادرين على ممارسة مهامهم من تشريع ورقابةالشخبيةمبباحلهم 
 لتشريعية, حيث ترمجت دائما  وسائل الرقابة اليت زودت هبا السلطة ا لعدم فعالية نظرا  

بلغتها اليت ن االنبوص الدستورية والتشريعية املهيكلة للرقابة الربملانية درجة الضعف واهلو 
يف عمل  هليئة التنفيذيةالتدخل  وذلك نظرا   ؛السلطة التشريعية يف النظام السياسي اجلزائري

 .لتشريعيةا ةسلطللثنائية الربملانية لاف اضعإترتب عنه ما  الربملان,

مث  الربملانية )املطلب األو (,دراسة جدوى الثنائية ل يتم التطرق يف هذا املبحثوعليه         
 لسلطة التشريعية )املطلب الثاين(.لأوجه إضعاف الثنائية الربملانية 
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  .جدوى الثنائية الربملانية املطلب األول:
مبعين له صالحية إعداد القوانني  ؛القواننيختباص يف سن يعترب الربملان صاحب اإل       

على  يفرض نوعا  من التهميشاملشرع اجلزائري  أبن جنديف الواقع لكن  اجملاالت, يف شىت
  املايل )الفرع األو (, وكذا حمدوديته يف حتريك اللجنة املتساوية األعضاء الربملان يف اجملا
 )الفرع الثاين(.

  .يــــــن يف اجملال املالدور الربملاقصور  الفرع األول:
هبذا  ىألدر اأساس أهنا  ىاحلكومة عل تسند عملية إعداد مشروع قانون املالية إىل         

, 1وهي كذلك تعد اجلهة اليت تتويل تنفيذ هذا املشروع اجملا  لكوهنا متلك تقنيات متخببة,
غاية  ن أو  دستور إىللسلطة التنفيذية ما ا  علىيعترب هذا اجملا  حكر  األساس هذا ىوعل

تسمح للنواب  منه جندها ظاهراي   921ابستقراء املادة إذ و  ,80912التعديل الدستوري لسنة 
لكن يف حقيقة األمر الربملان ويف هذا اجملا  أحيط  يل,اابقرتاح قوانني تتعلق ابجلانب امل

حبيث أن النائب  لية,اقرتاح القوانني املاقدرته على عدم  مبجموعة من احلواجز اليت تؤدي إىل
ترفع مبالغ مالية يف فبل  أو بري إضافية ترفع من مداخيل الدولة,االبحث عن تد ىجمرب عل

 .3األقل املبالغ  املقرتح إنفاقها ىتساوي عل خر من النفقات العمومية,آ

مشروع قانون  ىوجدير ابملالحظة أن الربملان مقيد مبدة زمنية حمددة للمبادقة عل       
ى قانون لتبويت عللخلاص اللطابع  ا  وأتكيد ,4يوما   (32)لية أقباها مخسة وسبعون املا

 منه, 22للمادة  طبقا   ةتفبيل هذه املهلة الزمني 98-91القانون العضوي رقم  فقد توىل ,املالية
ايم للجنة املتساوية أ 9و ,جمللس األمة يوما   80و ,الشعيب الوطين للمجلس يوما   23مدة  ماحنا  

                                                           

ختبص قانون  مذكرة لنيل شهادة املاسرت يف احلقوق, األداء احلكومي, ىالرقابة الربملانية عل قاضي كاهنة,و  صنادي إهلام, 1
 .23 :ص ,8092-8092 جباية, جامعة عبد الرمحان مرية, كلية احلقوق والعلوم السياسية, اجلماعات اإلقليمية,

 .22 :ص املرجع السابق, سباغ شرف الدين,و  ,بن بداش بال  2
 السالف الذكر. 09-91من القانون رقم  921انظر نص املادة  3
 .28: ص مرجع سابق, فرصاوي عبد احلليم, 4
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إذ هلا قرابة ثلثي املهلة احملددة  ؛أتخذ حبة األسد حبيث يالحظ أن الغرفة األوىل عضاء,األ
ويف حالة عدم ملبادقة عليه من طرف الربملان يف  ملناقشة قانون املالية والتبويت عليه,

 .1فإن رئيس اجلمهورية يبدر مشروع قانون املالية أبمر له قوة قانون املالية ,األجل احملدد

ابلرغم من سيطرة الربملان ابعتباره السلطة املختبة  هميكن مالحظته هنا أن ماإن        
 يف اجملا  املايل. جدا   يبقي ضعيفا  دوره إال أن  ,مشروع قانون املالية ىابملبادقة عل

 حمدودية سلطة الربملان يف حتريك اللجنة املتساوية األعضاء. ي:ـــالفرع الثان
 ,ان, وأن اخلالف هو خالف برملاينالتشريع اختباص أصيل للربمل علي الرغم من أن      
إال أن السلطة التنفيذية تتجاوز كل ذلك  حىت اللجنة املكلفة حبل النزاع برملانية كذلك,و 

حبيث خيضع طلب استدعاء اللجنة املتساوية ؛ من استدعاء اللجنة ابتداء  لتفرض هيمنتها, 
يف حالة " :بنبها على أنه 929/2 ا ما أكدته املادة, وهذ2األعضاء لسلطة الوزير األو 

إذ  ,3"حدوث خالف بني الغرفتني يطلب الوزير األو  اجتماع اللجنة املتساوية األعضاء ..
 إىل وصوال   سلطة الربملان التشريعية, ىهاز التنفيذي علرب هذا الطلب أحد أوجه هيمنة اجليعت

لجنة لث صرح الدستور أنه بعد اجتماع احي الغرفتني للمبادقة عليه, ىعرض النص عل
األحكام حمل اخلالف, تقوم احلكومة بعرض النص  اقرتاحإىل املتساوية األعضاء ووصوهلا 

اإلقرتاح الذي  ىي تعديالت علأميكن تقدمي وإجراء  حيث ال ,الربملان للمبادقة عليه ىعل
ملؤسس الدستوري إبلزامية يؤكد متسك ا , وهذا ما4إال بعد موافقة احلكومة تقدمه اللجنة,

                                                           

  املذكور., 98-91من القانون العضوي  22نظر املادة ا 1
, مذكرة لنيل شهادة املاسرت 8091 علي ضوء التعديل الدستوري لسنة سلطة الربملان يف سن القوانني فرصاوي عبد احلليم, 2

-8093 جباية, جامعة عبد الرمحان مرية, كلية احلقوق والعلوم السياسية, ختبص قانون اجلماعات اإلقليمية, يف احلقوق,
 .22 :ص ,8099

 السابق الذكر.  09-91من  القانون رقم  2فقرة  929نظر املادة ا 3
  .22: ص ,سابقمرجع  بد احلليم,فرصاوي ع 4
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 وهذا ما قرتاح اللجنة املتساوية األعضاء,اب متعلقأي تعديل برملاين  ىموافقة احلكومة عل
 .80911 لسنة من التعديل لدستوري 1فقرة  929نبت عليه املادة 

يتضح لنا  ,السالف الذكر 98-91من القانون العضوي  12وابستقرائنا لنص املادة       
يعزز من  وهذا ما ,كن ألعضاء احلكومة حضور أشغا  اللجنة املتساوية األعضاءأنه مي جليا  

 .2هاز التنفيذي يف كافة مراحل دراسة األحكام حمل اخلالفتواجد اجل

املؤسس الدستوري اجلزائري قيد من سلطة الربملان التشريعية  كذلك أن  يتبني لنا هنا      
وذلك من خال  منح احلكومة دور فعا  يف سري  ,فيما خيص عمل اللجنة املتساوية األعضاء

 يشكل مساس بسيادة الربملان التشريعية. وهذا ما ,وعمل اللجنة

  .أوجه إضعاف الثنائية الربملانية للسلطة التشريعية :املطلب الثاين
وعدم التوازن  ,كثرية  اختالالتإن العالقة بني السلطتني التشريعية والتنفيذية تعاين من        

فرطة من السلطة التشريعية للسلطة التنفيذية, وهذا املتبعية الضعف و الالواضح من حاالت 
من بينها احتكارها على التعيني الثلث  ؛يف جماالت عديدة تفوق السلطة التنفيذيةراجع إىل 

ذي ال تستطيع ف العمل الرقايب للربملان العض )الفرع األو (, وكذلك نلحظ من جملس األمة
  يف حالة حيادها عن الربانمج املبادق عليه قبل ذلك )الفرع الثاين(. ؤولية احلكومة مس إقامة

   .وجه إضعاف الثنائية الربملانيةأحد أتعيني الثلث الرائسي جمللس األمة : األولالفرع 
بعد استفائهم جلملة من الشروط اليت  إلجراءات حمددة دستوراي   ا  ذلك وفقيتم و          

أعضاء جملس األمة مبوجب مرسوم رائسي من  (2/9)يث يتم تعيني ثلث , حبتؤهلهم لذلك
ني توفر مجلة من الشروط نيشرتط يف األعضاء املعيو  بني الشخبيات والكفاءات الوطنية,

هذه التعيينات اليت يقوم هبا رئيس اجلمهورية على إكما  حيث تعمل  السابقة الذكر(,)
                                                           

 املذكور. 09-91من القانون رقم  1فقرة  929نظر املادة ا 1
 السابق اإلشارة إليه. 98-91من القانون العضوي  12نظر املادة ا 2
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ستقطاب الكفاءات واخلربات املتخببة يف خمتلف ابوذلك  قص الذي يطرأ على اجمللس,الن
اجملاالت, واليت تساعد على ترقية عمل اجمللس واليت جتعله يقوم بدوره التشريعي على أحسن 

يكون من بني الشخبيات املشكلة للثلث  ما وأن رئيس جملس األمة غالبا   وجه, خبوصا  
 .1الرائسي
جملس األمة بعد يومني من اتريخ انتخاب  ويقوم رئيس اجلمهورية بتعيني أعضاء       

األعضاء املنتخبون, إال أن هناك من يرى أن قيامه بذلك بعد يومني من انتخاب الثلثني 
الذي يقتضي أبن تبدأ الفرتة التشريعية  9111للنص الدستوري لسنة  طبقا  ذا وه, 2(2/8)

أما ابلنسبة  .9111لدستور  هذا ابلنسبة يف اليوم العاشر من اتريخ انتخاب اجمللس, وجواب  
, وهذا يف نص 9111مقارنة بدستور  أايم (02)ة إبضافة مدة مخسفقد قام  8091دستور ل

 منه . 920املادة 
من دستور  920, واملادة 9111من الدستور  992املادة إال أن نص وابلرغم من ذلك,        
 ,ابلنسبة جمللس األمة ا التاريخ أساسا  واحملددة لتاريخ بداية الفرتة التشريعية مل حتدد هذ 8091

حكام األبل حددته ابلنسبة لبداية أعما  اجمللس الشعيب الوطين, واكتفت ابلنص على أن 
 نفسها تطبق على جملس األمة .

لم ينظم اإلجراءات واملدة اليت فلقانون العضوي املتعلق ابالنتخاابت, أما ابلنسبة ل       
إذ أن , حرتامها يف ممارسة سلطته يف انتقاء أعضاء جملس األمةجيب على رئيس اجلمهورية ا

يث حبكعضو يف جملس األمة هي سلطة واسعة, سلطة رئيس اجلمهورية يف تعيني من يريد  
ابلنص على ضرورة تعيني  8091من دستور  999واملادة  9111من دستور  909اكتفت املادة 

حيد وال ينقص  اءات الوطنية, وهذا األمر الرئيس اجلمهورية أعضاء جملس األمة من بني الكف
 من نطاق حرية رئيس اجلمهورية يف تعيني من يريد كعضو يف جملس األمة.

                                                           

 الذكر.  السابق 09-91من القانون  999املادة و  ,9111من دستور  909املادة  1
 , رسالة ماجستري غري منشورة, جامعة تيزي وزو,9111يعية يف ظل الدستور اجلزائري السيادة التشر  إنتفاء لوانس مزايين, 2

 .22: , ص8099 كلية احلقوق والعلوم السياسية,
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 ,1نواتأعضائه كل ثالثة س (8/9)دد نبف جديد أعضاء جملس األمة, فيأما عن جت      
وفئة فإن العضوية تشمل فئة املنتخبني  ,8091من دستور  999ألحكام املادة  وتطبيقا  

 إال أن فكرة تعيني ثلث أعضاء جملس األمة من طرف رئيسوابلرغم من ذلك,  ني.ناملعي
نتقادات على اعتبار أهنا ال تتماشى واملمارسة الدميقراطية,  اجلمهورية قد القت العديد من اال

 كما اعتربه البعض مبثابة وسيلة لفرض هيمنة السلطة التنفيذية على الربملان, وهو ما من شأنه
خاصة ابلنسبة اليت اشرتطها املؤسس الدستوري للمبادقة ضمن  ؛تعطيل العمل التشريعي

حقق إال إذا اشرتك الثلث املعيني يف واليت لن تت ,(2/2جملس األمة )نباب ثالث أرابع 
 .2عملية املبادقة, مما جعل البعض يطلق عليه اسم الثلث اجملمد

قد القت بدورها ردود موضوعية تبني عدم ادات نتقأن هذه االوابلرغم من ذلك, إال       
اليت تتبىن نظام , فالعديد من الدو  جزائراي   بداعا  , فال يعترب إالتعينيفبالنسبة ملبدأ  ؛صحتها

 .أو كليا   التعيني الذي يكون جزئيا   سلوباجمللسني تعتمد أ

رسة الربملانية عكس أما ابلنسبة العتبار الثلث املعيني ثلث جممد, فقد أثبتت املما       
بل هو  ,معينا   سياسيا   أو تيارا   ألن هذا الثلث مل يكن ابملتجانس فهو مل يكن حزاب   ؛ذلك

داخله قد  يف , فاالختالفات اليتكفاءات قد ختتلف ميوهلا السياسيةثلث مكون من مجلة ال
ته خال  عملية املناقشة مالحظ ميكنوهو األمر الذي  ,ال جندها بني حزب وآخر

 .3عن كتلة خاضعة واتبعة للرئيس يعترب أنه ال , األمر الذي يؤكد فعال  والتبويت

  .ضعف وسائل الرقابة الربملانية ي:ـــــالفرع الثان
 إىل واللجوء خمطط عمل احلكومة, ىلييت عدم املوافقة علآعجز كل من  إضافة إىل      

قات الربملانية هي األخرى وسائل كل من األسئلة واالستجواب والتحقي  ىملتمس الرقابة, تبق

                                                           

 ..22-28: ص املرجع السابق, حجيقة لوانسي, 1
 .81: ص املرجع السابق, فاتح شنقوقي, 2
 .21: ص املرجع السابق, سعاد عمري, الوظيفة التشريعية جمللس األمة, 3
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يف ظل سيطرة اهليئة التنفيذية  ضعيفة يف امليدان الرقايب, وذلك بسب افتقادها لطابع الردع
 . جراءاهتاإمجيع  ىعل

 التواجد الفعلي للحكومة يف إجراءات األسئلة الربملانية الشفوية والكتابية:  -أوالً 
وتتم  أعضاء احلكومة يف إطار اختباصاهتم, ىحبيث يتم طرح األسئلة الشفوية عل        

أما األسئلة الكتابية فيتم الرد عليها   يف جلسات خمببة هلذا الغرض, اإلجابة عليها شفواي  
 ,عضو احلكومة من اتريخ تبليغ السؤا  املكتوب إىل كتابة خال  أجل أقباه ثالثون يوما  

 .1أو أن متتنع احلكومة عن الرد إطالقا   ,ال  طوي تستغرق اإلجابة وقتا   ما غالبا   ولو أنه عمليا  

 :إغفال وسيلة االستجواابت الربملانية -اثنياً 
يتضح أن هناك جمموعة من  98-91من القانون العضوي  13و 11املواد  ابالستناد إىل       

وبتوفر هذه الشروط  ,2وسيلة االستجواب الربملاين إىل اللجوءالشروط اليت جيب توفرها عند 
م مكتب الغرفة املعنية ابلتشاور مع احلكومة بتحديد اجللسة اليت جيب أن يدرس فيها يقو 

 .3االستجواب
مسؤولية احلكومة, ويرجع  قيام ىلإوال تؤدي  آلية االستجواب غري جمدية, ىلكن تبق         

إال  أغلبية برملانية حتو  دون ظهور رؤية معارضة استناد هذه األخرية إىل ىلإالسبب يف ذلك 
أنه خال  الفرتة التشريعية  استعما  هذه اآللية, احملتشم إىل اللجوءوما يعكس  ,برضاها

 .4فقط استجواابتستة  الرابعة وصل عدد االستجواابت الربملانية إىل
 

                                                           

 .38: ص مرجع سابق, قويدر الواحد فضيل, 1
 قضااي الساعة إحدى"ميكن أعضاء الربملان استجواب احلكومة يف  ه:علي أن98-91من القانون العضوي  11تنص املادة  2

 ."من الدستور 929ألحكام املادة  وفقا  
 .السابق الذكر 98-91من القانون العضوي  13نظر املادة ا 3
 ,9ج ,مللتقي الوطين حو  نظام الغرفتنيمداخلة يف ا نظام الغرفتني يف الربملان بني الدميقراطية متثيل احلكومة, مد,بوسلطان حم 4

 .32 :, ص8008 اجلزائر,
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 رير جلان التحقيق الربملانية:اعدم فعالية تق -اثلثاً 
قيق الربملاين هو حق اثبت, التح أنو  الق ذهب بعض الفقهاء ورجا  القانون إىل       

 .1أي نص دستوري يقرره دون احلاجة إىل ةاجملالس النيابية والتشريعيومعرتف به جلميع 

هذا ميكن قوله بشأن دور جلان التحقيق الربملاين يف مراقبة النشاط احلكومي, أن  ماو        
, تنتهي مهمتها مؤقتا   جان تكتسي طابعا  لخاصة وأن هذه ال ,وحمدودا   يزا  ضعيفا   الاإلجراء 

 تؤدي إىل يتضمن إال مالحظات وتوضيحات شكلية, ال مبجرد انتهائها من إعداد تقرير ال
 .2نتائج قانونية واضحة مثلما أدرجته بعض الدو  يف دساتريها وقوانينها

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           

 .32 :ص مرجع سابق, قويدر الواحد فضيل, 1
 اجلزائر, ,08 العدد عيب الوطين,اجمللس الش جملة النائب, الفبل بني السلطات يف النظام القانوين اجلزائري, بودهان موسي, 2

 .29 :ص ,8002
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 ي: ـــاملبحث الثان
 .لربملانيةتغليب الدور التمثيلي للسلطة التنفيذية نتيجة الثنائية ا

 
مما  ,1يف تشكيل وتكوين وعمل السلطة التشريعية مهما   تلعب السلطة التنفيذية دورا         
حياهتا ذلك يف استمرارية مكانة السلطة التنفيذية يف النظام السياسية , إىل توسيع صالأدت 

, يتضح لنا 8091فعند تفحص التعديل الدستوري لسنة  على حساب السلطات األخرى؛
الربملان جيعل ما  وهو  ,2املؤسس الدستوري منح للسلطة التنفيذية العديد من البالحيات أن

 .اليت جتعله ميارس سلطته الكاملة يف اجملا  التشريعي غري قادر أن يرقى إىل الدرجةاجلزائري 
 ميكن ربطها أساسا  اليت و  ,أدت إىل ضعف املؤسسة التشريعية دد األسباب اليتوتتع        

واإلعرتاف بتفوق املؤسسة  ,ور املنوط ابلسلطة التنفيذية على حساب املؤسسة التشريعيةابلد
متتلك مجيع الوسائل الضرورية  التنفيذية على املؤسسة التشريعية يقتضي التسليم أبهنا فعال  

يف  وهو ما أدى إىل تقيد السلطة التشريعية ,3للتداخل من أجل مواجهة متطلبات العبر
الربملان التدخل يف تشكيلة  يفدور الفعا  هذا الويتجلى صها األصيل, ممارسة اختبا

 .(املطلب الثاين)ويف سري عمل الربملان  ,(املطلب األو )
 
 
 
 

 

                                                           

 .912: ص ,حسن مبطفى البحري, املرجع السابق 1
دراسة مقارنة ابلنظامني الدستوري  :حممد هاملي, هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية يف النظام الدستوري اجلزائري 2

 .01 ص: ,8092املبري والفرنسي, دار اجلامعة اجلديدة, 
شعري, عالقة السلطة التشريعية ابلسلطة التنفيذية يف النظام القانوين اجلزائري, أطروحة دكتوراه, جامعة اجلزائر, السعيد بو  3

 .802 ص: ,9192
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  .الربملانوحل  تغليب الدور التمثيلي للسلطة التنفيذية يف تشكيلة املطلب األول:
من أوجه عديدة, وهو ما يتم  1تتدخل السلطة التنفيذية يف تشكيلة السلطة التشريعية      

 ,(األو  فرعال)إعداد قوائم االنتخاابت  التطرق له يف هذا املطلب ابتداء  من التدخل يف
  .)الفرع الثاين( حل اجمللس الشعيب الوطينوإمكانية 

  .األول: إعداد قوائم االنتخاابت فرعال
, 2اي  املدة احملددة دستور  ابنتهاء وتنتهي العهدة من املعروف أن لكل برملان عهدة نيابية,      

حبيث  لذلك يستلزم يف هذه احلالة أن تتخذ كافة اإلجراءات الالزمة لتكوين برملان جديد,
دعوة اهليئة االنتخابية و إعداد القوائم,  االنتخابية,تتمثل هذه اإلجراءات يف حتديد الدوائر 

 .3من اإلجراءات األخرىللمراجعة والتبويت وغريها 
 لذلك البد من االهتمام هبا طبقا   ,ويعترب إعداد القوائم االنتخابية مرحلة حساسة       

القوائم االنتخابية دائمة وتتم " على أن: اليت نبت 90-91من القانون العضوي  92للمادة 
مبقتضى املرسوم  كما ميكن مراجعتها استثنائيا    ,مراجعتها خال  الثالثي األخري من كل سنة

 .4"تتامهاتضمن استدعاء اهليئة االنتخابية الذي حيدد فرتة افتتاحها واخالرائسي امل
ق فتح وأيمر رئيس اجمللس الشعيب البلدي أو رئيس املمثلية الدبلوماسية والقنبلية بتعلي      

من الفاتح أكتوبر إىل غاية الواحد والثالثون منه من كل  ابتداء   5مراجعة القوائم االنتخابية
 سنة.

 من: ةجلنة مكون من قبلويتم إعداد القوائم االنتخابية ومراجعتها يف كل بلدية         

  ,رئيسا    ا  يإقليم املختصقاضي يعينه رئيس اجمللس القضائي  -

                                                           

 .92: ص املرجع السابق, ,سعاد حافظي 1
 السابق الذكر.  09-91 من القانون 991و 999املواد  2
 .92: ص سعاد حافظي, مرجع نفسه, 3
 السالف الذكر. ,90-91من القانون العضوي  8و 9فقرة  92ادة امل 4
 السابق الذكر., 90-91من القانون العضوي  93املادة  5
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 ,رئيس اجمللس الشعيب البلدي عضوا   -

 ,األمني العام للبلدية عضوا   -

 .من البلدية يعينهما رئيس اللجنة (08)انخبني اثنني  -
وتوضع حتت تبرفها كتاب  ,على استدعاء رئيسها اللجنة مبقر البلدية بناء   وجتتمع       

وتوضع حتت  دائمة ينشطها املوظف املسؤو  عن مبلحة االنتخاابت على مستوى البلدية,
لألحكام التشريعية  رقابة رئيس اللجنة بقبد ضمان مسك القائمة االنتخابية طبقا  

 .1والتنظيمية
  .ق املرتشحني: قبول أوراولالبند األ

 اشرتطفقد  املتعلق بنظام االنتخاابت, 90-91من القانون العضوي  18لنص املادة  تبعا        
 يف املرتشح للمجلس الشعيب الوطين:

 ,سنة على األقل يوم االقرتاع( 82)أن يكون ابلغ مخسة وعشرون  -

  ,أن يكون ذات جنسية جزائرية -

كابه جناية أو جنحة سالبة احلرية ومل يرد اعتباره هنائي الرتحبكم أن ال يكون حمكوم عليه  -
  ,ابستثناء اجلنحة غري العمدية

 .2أن يثبت أداء اخلدمة الوطنية أو اإلعفاء منها -
ويعد غري قابل لالنتخاب للمجلس الشعيب الوطين خال  ممارسة وظائفهم وملدة سنة        

أو سبق هلم أن مارسوا وظيفة حيث ميارسون  ,بعد التوقف عن العمل يف دائرة االختباص
 ,, املفتش العام للواليةعليا وهم: الوايل, الوايل املنتدب, رئيس الدائرة, األمني العام للوالية

القاضي, أفراد اجليش الشعيب الوطين, موظفو أسالك األمن,  عضو اجمللس التنفيذي للوالية,
 القنبل العام.أمني خزينة الوالية, املراقب املايل للوالية, السفري أو 

                                                           

 .القانون العضوي نفس من 8و 9فقرة  92املادة  1
 السالف الذكر., 90-91من القانون العضوي  18املادة  2
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  .: تسري احلملة االنتخابية وتوزيع املقاعد على القوائم الفائزةاينالبند الث
تشرف السلطة التنفيذية على سري احلملة االنتخابية من بدايتها إىل هنايتها, وذلك        
وتوزع مساحتها  ,ص الدوائر االنتخابية أماكن عمومية لنشر القوائم االنتخابيةيبتخب
من اتريخ  يوما   (82)وتكون احلملة االنتخابية مفتوحة قبل مخسة وعشرون وي, ابلتسا

وإذا جرى دور اثين لالقرتاع, فإن  أايم من اتريخ االقرتاع, (02)وتنتهي قبل ثالثة  ,االقرتاع
من  يوما   (98) احلملة االنتخابية اليت يقوم هبا املرشحون للدور الثاين تفتح قبل اثين عشر

 .1من اتريخ االقرتاع( 08)وتنتهي قبل يومني  ,اعاتريخ االقرت 
ويتعني على املرتشحون بعنوان  ,ومينع استعما  اللغات األجنبية يف احلملة االنتخابية      

 وال ميكن أاي  , األحزاب السياسية التقيد برباجمهم احلزبية وتقييد األحرار برباجمهم االنتخابية
 .حلملة االنتخابية خارج الفرتة املنبوص عليها قانوان  كان ومهما كانت الوسيلة القيام اب

على توزيع املقاعد املطلوب شغلها بني القوائم  التنفيذية أيضا  السلطة وكذلك تشرف         
مع تطبيق قاعدة الباقي  ,ابلتناسب حسب عدد األصوات اليت حتبلت عليها كل قائمة

عدد املرات اليت حبلت فيها على  وحتبل كل قائمة على عدد املقاعد بقدر, 2األقوى
 من القانون العضوي املتعلق بنظام االنتخاابت. 8فقرة  99للمادة  عامل االنتخايب طبقا  امل

نتخايب حسب الشروط وبعد توزيع املقاعد على القوائم اليت حتبلت على املعامل اإل      
واألصوات  ,ئم الفائزة مبقاعد, ترتب األصوات الباقية اليت حبلت عليها القوااحملددة قانوان  

فائزة مبقاعد حسب أمهية عدد األصوات اليت حبلت عليها  الاليت حتبلت عليها القوائم غري 
 وتوزع ابقي املقاعد حسب الرتتيب. ,منها كال  

اليت حبلت عليها قائمتان أو أكثر, مينح املقعد األخري وعند تساوي األصوات       
املتعلق بنظام  90-91من القانون العضوي  2فقرة  99للمادة , طبقا للمرتشح األصغر سنا  

 االنتخاابت.
                                                           

 .القانون العضوي نفس من 8و 9فقرة  32املادة  1
 .القانون العضوي نفس من 2و 8فقرة  91 املادة 2
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ابملئة من األصوات املعرب عنها, تؤخذ  2ويف حالة عدم حتبل أي قائمة مرشحني على       
يف احلسبان لتوزيع املقاعد مجيع قوائم املرتشحون وتوزع املقاعد املطلوب شغلها بني القوائم 

بعدما تدخلت السلطة التنفيذية يف , 1 حبلت عليها كل قائمةحبسب عدد األصوات اليت
السلطة التشريعية  وهنا نطرح التساؤ  عن كيفية أتثري السلطة التنفيذية على ,تشكيلة الربملان

 ؟2إبهناء مهامها
  .ي: حل اجمللس الشعيب الوطينــــالفرع الثان

وجتديد , 3ل اجمللس الشعيب الوطينسلطتها حب استعما قد تلجأ السلطة التنفيذية إىل        
أخطر األسلحة اليت ميكن للحكومة أن  وهو إجراء يعترب من ,تشكيلته قبل انتهاء عهدته
 :منهاودوافع استعما  حق احلل عديدة  تستعمله يف مواجهة الربملان,

  ,كوسيلة لتحكم األمة يف نزاع قائم بني اجمللس واحلكومة -

 ,وأراءهكدفاع رئيس الدولة عن حقوقه  -

من أجل إجياد أغلبية برملانية من شأهنا أن تؤدي إىل استقرار احلكم, وهو يبدر من  -
ورئيس  ,بعد استشارة رئيس جملس األمة ورئيس جملس الشعيب الوطين 4رئيس اجلمهورية

 .5لنص الدستور والوزير األو  طبقا   ,اجمللس الدستوري
  .واع احللــــــــــــالبند األول: أن

أو إبرادة رئيس اجلمهورية  ,إما وجواب   ؛بطريقتني يتمإن حل اجمللس الشعيب الوطين        
من التعديل  923للمادة  الذي ميتلك السلطة التنفيذية للجوء إىل استعما  احلل طبقا  

 .8091سنة الدستوري ل

                                                           

 السالف الذكر. 90-91من القانون  9فقرة  10املادة  1
 .10: ص , املرجع السابق,سعاد حافظي 2
 .18-19ص عبد هللا بوقفة, املرجع السابق, 3
 .922: ص ,8090 ,اجلزائر, دار هومة, املعاصرةعمار عباس, العالقة بني السلطات يف األنظمة السياسية  4
 . السابق الذكر 09-91من القانون  923املادة  5
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  :يــــــــاحلل الوجوب -أوالً 
وهو ما أكدته , 1الوجويب يكون برملانيا  ابلرجوع إىل التعديل الدستوري جند أن احلل        

افقة اجمللس الشعيب ينحل إذا مل تتحبل من جديد على مو " :من الدستور بقوهلا 11 املادة
فنحن هنا أمام احلل الوجويب واهلدف منه ضمان االستقرار احلكومي, وابلتايل  ..", وجواب  

اد إحداث التوازن بني السلطتني, فاملؤسس الدستوري أراد الربط بني احلل واإلسقاط وكأنه أر 
 .للربملان يف حالة استقالة احلكومة مرة أخرى وميكن اعتباره هتديدا  

حل اجمللس الشعيب الوطين استمرار احلكومة القائمة يف تسري الشؤون ويرتتب عن        
 (02)خال  أجل أقباه ثالثة الوطين اجلديد العادية إىل غاية انتخاب اجمللس الشعيب 

وإن كان املؤسس الدستوري قد حدد املدة القبوى اليت جيب أن جتري فيها , 2هرأش
, فهل يعاد انتخاابتأنه يف حالة وجود ظروف طارئة ال تسمح إبجراء االنتخاابت, إال 

أو  ؟ أو البد من إجراء االنتخاابت مهما كانت الظروف ؟ اجمللس الشعيب الوطين املنحل
ات اجمللس الشعيب الوطين يف التشريع لتفادي فراغ املؤسسة إعطاء جملس األمة كافة صالحي

 ؟ التشريعية
 :)الرائسي( احلل اإلرادي -اثنياً 

أدى إىل تكريس احلل  ,إن تطور مفهوم التداخل بني صالحيات هيئات التمثيل        
 بد أن تساير سياسة الرائسي, حيث وضع اجمللس الشعيب الوطين حمل انتباه أو حذر, لذا ال

, فمبدأ احلل حيرك املسؤولية السياسية للمجلس الشعيب قائمة السلطة التنفيذية حىت تبقى
ثر التبويت ابلثقة أو رفض برانمج احلكومة, وعليه فاجمللس الشعيب الوطين ال إالوطين على 

ذلك من ضوابط دستورية تنتهي ابحلل التلقائي يف ميكن أن ميارس ماله من سلطة رقابية ملا 
 . 8091سنة من التعديل الدستوري ل 11للمادة  طبقا  

                                                           

 .902: صاملرجع السابق,  ,عبد بوقفة 1
 املذكور. 09-91من القانون  11و 12 ناملادات 2
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يرية يف حل اجمللس الشعيب أن رئيس اجلمهورية ميلك السلطة التقدمما ذكر نستنتج       
أن قيامه هبذه الوسيلة الدستورية يتوقف على ما يتمتع به حيث  ؛, غري أنه مقيد مبوانعالوطين

 .1رتكللباحل العام املش بعيدا   ونظرا   ,من شخبية قوية

  .لسلطة التنفيذية يف سري عمل الربملانلاملطلب الثاين: تغليب الدور التمثيلي 
تتدخل السلطة التنفيذية يف سري عمل الربملان, ويتضح ذلك من خال  دعوة الربملان        

 تفوق السلطة التنفيذية يف إعداد جدو  أعما  الربملان يفكما تلالنعقاد )الفرع األو (,  
حق طلب إجراء إضافة إىل ثاين(, واالشرتاك يف العمل التشريعي )الفرع الثالث(, )الفرع ال

 مداولة اثنية )الفرع الرابع(.

  .دعوة الربملان لالنعقاد الفرع األول:
, الوجويب يكون بقوة استثنائيوجويب أو بشكل  ؛البورتني ىجيتمع الربملان إبحد       

 يعرف ابالستدعاء التلقائي املتمثل يف ستور, وهو ماي حسب الوجه املبني يف الد؛ أالقانون
 احلاالت التالية:

 :  ةــــــــالدورة العادي .2
"جيتمع الربملان واليت جاء فيها:  ,8091من دستور  922نبت عليه املادة وذلك كما        

أشهر, تبدأ من اليوم الثاين من أايم العمل من شهر  90يف دورة واحدة كل سنة مدهتا 
ايم معدودة لغرض االنتهاء من و  طلب متديد الدورة العادية ألوميكن للوزير األ ,مربسبت

 .2دراسة جدو  األعما "

الدورة العادية ابلتنسيق بني مكتيب الغرفتني, وابلتشاور مع  اختتاموحيدد اتريخ        
لربملان "تبتدئ دورة ا , واليت نبت:98-91من القانون العضوي  2للمادة  احلكومة طبقا  

                                                           

 .901 :ص سعاد حافظي, الوظيفة التشريعية جمللس األمة, املرجع السابق, 1
 .السابق الذكر, 8091من دستور  922نظر املادة ا 2
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الدورة العادية ابلتنسيق بني مكتيب  اختتامحيدد اتريخ  العادية يف اثين يوم من شهر سبتمرب,
الغرفتني وابلتشاور مع احلكومة, وتفتح الدورة وختتتم بتالوة سورة الفاحتة وعزف النشيد 

 .1"الوطين

 بعد إجراء اإلنتخاابت التشريعية : .1
من اتريخ إعالن اجمللس  (92)يف اليوم اخلامس عشر  اب  عند جتديد الربملان جيتمع وجو        

حيث يعترب بداية  صغر انئبني منهم,أومبساعدة  ,ب سنا  االدستوري حتت رائسة أكرب النو 
 .2الفرتة التشريعية

وما ميكن مالحظته هو أن السلطة التنفيذية تتحكم يف افتتاح الفرتة التشريعية عن        
 ال ميكن افتتاح الفرتة التشريعية دون إعالن اجمللس الدستوري.طريق اجمللس الدستوري, ف

 مبناسبة توجيه خطاب لألمة :  .3
وحتديد الوقت املناسب لتوجيه  ختيار,اجلمهورية سلطة مالئمة من حيث اإللرئيس       

بل ميكن أن  والرئيس غري ملزم أن خياطب مباشرة الربملان يف انعقاده جبميع غرفتيه, اخلطاب,
 .فقط كأن يقرأ اخلطاب من قبل رئيس اجمللس  ؛بطريقة غري مباشرة بذلك يقوم

 اإلنعقاد اإلستثنائي: .4
أو اخلطر الداهم الذي يواجه  ,إما يف حالة الضرورة القبوى ينعقد الربملان استثنائيا         
وهي حالة حل اجمللس الشعيب  ,الربملان استثنائيا   فيها وهناك حالة أخرى ينعقد ,الدولة
هي مسائل مرهونة  ,ستثنائية, أو توقيفها أو متديدهاإعالن احلالة اإلمبا يفيد أبن  .3الوطين

 .4رئيس اجلمهورية وحده دون أن يتدخل فيها الربملان بغرفتيه دةاإبر 
                                                           

 .السالف الذكر, 98-91من القانون العضوي  2ة نظر املادا 1
 السابق الذكر. 09-91من القانون  920نظر املادة ا 2
 . 20 :ص ,املرجع السابق اهلامشي مشاكرة, 3
 .21 :املرجع  السابق, ص قويدر الواحد فضيل, 4
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 .تفوق السلطة التنفيذية يف إعداد جدول أعمال الربملان الفرع الثاين: 
إعداد جدو   حتتاج إىل من النشاطات, معينا   ا  يئة أو مؤسسة متارس حجمإن أية ه        

سلطة لح لوإذا مس وجه من  البساطة والسرعة, ىلألعما  ميكنها من تسري شؤوهنا عل
يفقد  هذا مافإن  حق األولوية يف إعداد جدو  أعما  الدورة الربملانية,مبنحها التنفيذية 

احلكومة حتديد وضبط جدو  أعما   مكتب كل غرفة ابلتشاور مع  إذ يتوىل ,1فعاليتهالربملان 
 ,982-91من القانون العضوي  93نبت عليه املادة  حسب ماوذلك  اجللسات ومواعيدها,

حقيقة الوضع, وحجم السلطة  تعكس ال املذكورة فكلمة تشاور املنبوص عليها يف املادة
رف فاعل إن ألن احلكومة ط ؛املمنوحة للحكومة يف جما  إعداد جدو  أعما  غرفيت الربملان

, فوضعه لن يكون إال مبا يتماشى وترتيب 3عملية إعداد اجلدو  ىمل نقل مهيمن عل
لتدخل, من ابب شراكتها يف املبادرة ااحلكومة أحقيتها يف هذا  ىاألولوايت الذي حتدده وتر 

 .4ابلتشريع

 ,من خال  ذلك تتمكن من مسايرة ومراقبة العمل التشريعي يف مراحله األوىلو         
مرحلة املناقشة أو  من ترتيب جدو  األعما  يتحدد مبري املبادرة, إما ابملرور إىل وانطالقا  

أنه "نقطة  ىاجلدو  عل مما جعل الكثريين ينظرون إىل وقت الحق, اإللغاء أو التأجيل إىل
وإما أن يكون موطن  ,ن وتكاملو تعا ىيكون ملتق نوابلتايل إما أ ,تقاطع بني السلطتني

 .5تضاد"صراع و 

إن الغرض الرئيسي من تدخل السلطة التنفيذية يف حتديد جدو  أعما  الغرفتني هو        
. من جانب آخر اليت تتميز بدرجة عالية من التعقيد ري العملية التشريعية,يالتحكم يف تس

                                                           

 .929 :ص املرجع السابق, فالح مسرية,و  ,زرزور فازية 1
 .السابق الذكر. 98-91العضوي من القانون  93نظر املادة ا 2
 .929 :ص فالح مسرية, مرجع سابق,و  ,زرزور فازية 3
 .19 :ص مرجع سابق, ,قاضي كاهنة صنادي إهلام, 4
 .929 :ص مرجع نفسه, فالح مسرية, و ,زرزور فازية 5
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من خال  التبريح وذلك  ى؛ميكن للحكومة التدخل يف حتديد جدو  األعما  بطريقة أخر 
إذ مبجرد تبرحيها ابستعجا  املشروع يتم  ,لكي مشروع قانون, ومىت أرادت ذأابستعجا  

يف  يف هذا الظرف يتأثر عمل النواب سلبا  و  إيداعه بشكل تلقائي وفوري من خال  الدورة,
 فعليا   مما يشكل ضعفا   وتقدمي األزمة بسبب ضيق الوقت, مناقشة املشروع اإلستعجايل,

 .1النواب

أال  احلكومة يف ضبط جدو  األعما ,ك آلية أخرى تتحكم من خالهلا  كما أن هنا       
مل تقم اللجنة املختبة احملا  عليها إبعداد تقرير  اقرتاحوهي حق طلب إدراج مشروع, أو 
إن السماح للحكومة دون النواب إبدراج اقرتاحات . بشأنه بعد مرور شهرين من ذلك

لنائب يف حقه يف ممارسة أهم لدائم واملستمر القوانني, يؤكد لنا مرة أخرى التهميش ال
فإن كان اإلقرتاح القانوين  وأهدافها, ىألن احلكومة تستخدم هذه اآللية مبا يتماش ,2وظائفه

 .3املطالبة إبدراجه, ويف حالة العكس متتنع عن ذلك , فإهنا تلجأ إىلم مع سياساهتاءيتال

بشكل  ايظهر لن ,أعما  الربملان د جدو وبتتبع كيفية تدخل احلكومة يف ضبط وحتدي       
 وبذلك يببح حتديد جدو  األعما  عمال   جلي مدى تبعية مكتيب غرفيت الربملان للحكومة,

 .4برملانيا   ال حكوميا  

  .االشرتاك يف العمل التشريعي الفرع الثالث:
املؤسس غري أن  رغم أن للربملان السيادة الكاملة يف إعداد القوانني والتبويت عليها,       

يف املبادرة  ا  شريك تسلطة التنفيذية ابلتدخل املباشر, وأصبحلالدستوري فسح اجملا  ل
صدار إب كما أن رئيس اجلمهورية ممثل السلطة التنفيذية هو املخو  قانوان   مبشاريع القوانني,

                                                           

 .19 :ص مرجع سابق, سعيد بو الشعري, 1
 .928 :ص مرجع سابق, فالح مسرية,, و زرزور فازية 2
 .19 :ص مرجع سابق, قاضي كاهنة,و  ,دي إهلامصنا 3
 .928 :ص ,سابقمرجع  فالح مسرية,, و زرزور فازية 4
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مث لعملية إصدار , )البند األو (لتطرق ملسألة املبادرة مبشاريع القوانني يتم اوعليه  ,1القانون
 )البند الثاين(.القوانني 

  .املبادرة بتشريع القوانني :البند األول
 ىجيب عرضه من مشاريع القوانني عل معرفة ما ىتعترب السلطة التنفيذية األقدر عل       

ومن هنا ظهرت  ,2كوهنا متلك الوسائل الفنية والتقنية الالزمة للقيام هبذه الوظيفة  ؛الربملان
 921ابلوزير األو  مبقتضي املادة   ةة حلق املبادرة ابلقوانني, وتتمتع السلطة التنفيذية ممثلاحلاج
حبق املبادرة ابلقوانني يف مجيع املسائل املخببة  8091ي لسنة دستور المن التعديل  9فقرة 

 .3للقانون دون استثناء

يع القوانني املتعلقة "تودع مشار  على أن: من الدستور 923 املادة يضا  كما نبت أ       
 .4ابلتنظيم احمللي وهتيئة اإلقليم والتقسيم اإلقليمي مكتب جملس األمة"

  .إصدار القوانني :البند الثاين
يعترب إصدار القوانني شهادة ميالد تبدر عن رئيس اجلمهورية, يعلن مبقتضاه نفاذ        

ف الرئيس وبذلك التبرف يعرت  من اتريخ تسلمه, ا  يوم (20)القانون اجلديد خال  ثالثني 
 .5الرمسية نص تشريعي صادر يف اجلريدة ىعلللربملان أنه سن وصوت 

 ىة لإلعرتاض علافالواقع اجلزائري وطبيعة املمارسة السياسية فيه تثبت أنه جمرد أد       
مل والع الربملان,ختفي بني طياهتا آلية أخرى تتجسد يف إعاقة عمل  العمل التشريعي للربملان,

 .1تقليص فعاليتها بشكل يبقي السلطة التنفيذية متفوقة ومهيمنة عليها ىعل

                                                           

 .28-29 :مرجع سابق, ص اهلامشي مشاكرة, 1
 .911: ص مرجع سابق, الغرايب إميان, 2
 .السالف الذكر ,09-91من القانون رقم 921نظر املادة ا 3
 القانون.من نفس  923نظر املادة ا 4
 .22 :ص مرجع سابق, مشي مشاكرة,اهلا 5
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  .حق طلب إجراء مداولة اثنية الفرع الربع:
أن يطلب رئيس اجلمهورية إجراء مداولة اثنية  يمن التعديل الدستور  922نبت املادة        

طلب مداولة , و 2ية لتاريخ إقرارهاملوال يوما   (20)يف قانون  م التبويت عليه يف غضون الثالثني 
وتعترب  ,اثنية سلطة ميكن مبوجبها رئيس اجلمهورية إيقاف القانون الذي أقره الربملان مؤقتا  

لسنة  فقرة اثنية من التعديل الدستوري 922حيث نبت املادة  املداولة الثانية قرب للقانون,
القانون إال أبغلبية ثلثي أعضاء يتم إقرار  "يف حالة طلب مداولة اثنية العلى أنه:  8091

 .3وجملس األمة" اجمللس الشعيب الوطين

ختص القوانني العضوية, حبكم أهنا  كما ال وال ختص املداولة الثانية قوانني املالية,       
راء وقرارات اجمللس الدستوري آمع العلم أن  جمللس الدستوري,من قبل اختضع لرقابة وجوبية 
 .4ت العامة ومنها رئيس اجلمهوريةملزمة جلميع السلطا

حبيث يتيح  ومن جهة أخرى يعترب هذا حلق لرئيس اجلمهورية مبثابة تشريع غري مباشر,      
يرتب  وهذا ما لرئيس اجلمهورية تعديل النص املعروض عليه مبا قد يتعارض مع إرادة الربملان,

 .5ضعف سيادة الربملان

 ,لتنفيذية تتمتع برقابة مسبقة على التشريع الربملايناومنه ميكن القو  أن السلطة        
 إعادة النظر فيما اعرتض ىل اجمللس الشعيب الوطين علواهلدف من طلب مداولة هو مح

 .6لبعوبة جتاوز شروط املداولة الثانية فهي تعد سبب اإلعرتاض املطلق ا  , ونظر عليه

                                                                                                                                                                      

 .922 :ص مرجع سابق, فالح مسرية,, و زرزور فازية 1
 .السابق الذكر ,09-91من القانون رقم 922نظر املادة ا 2
 .القانوننفس من  8فقرة  922نظر املادة ا 3
 .22 :ص مرجع سابق, اهلامشي مشاكرة, 4
 .12: ص مرجع سابق, سباع أمحد,و  بن بداش بال , 5
 .22 :ص مرجع سابق, هلامشي مشاكرة,ا 6
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  :ةــــــــــــــخامت
يكن  هو أمر مل, و 9111 سنة منذ دستور ابتداء  الثنائية الربملانية نشأهتا يف اجلزائر عرفت       
  .على خلفيات وأسباب جعلته يتخذ هذا لشكل وإمنا كان بناء   ,لبدفة وال نتيجة فراغ وليدا  

التداخل بني صالحيات هيئات التمثيل ودوره يف إضعاف ومن خال  دراستنا ملوضوع "
  توصلنا إىل جمموعة من النتائج, نوردها فيما يلي: ،"يالربملان اجلزائر 

 النتائج املتوصل إليها:  .2
اجلزائري  مبدأ الفبل بني السلطات عن طريق إنشاء عالقة  الدستوريالنظام  تبىن -

  .وظيفية بني احلكومة والربملان

 مل ينقص أو خيفف من 8091لتعديل الدستوري لسنة ل إقرارهإن املؤسس الدستوري عند  -
, بل العكس فقد للسلطة التنفيذيةاليت منحتها الدساتري السابقة  الكبريةالبالحيات 

 ابقي فيها تعد علىأخرى هلذه السلطة املؤسس الدستوري صالحيات  اأضاف إليه
 يةتشريعالاالت وذلك من خال  التوسع يف اجمل, ال سيما التشريعية منهاالسلطات 

بد  العكس للرقابة على الربملان للسلطة التنفيذية ة خال  األدوات املتاح, ومن وامرألاب
 من ذلك.

التدخل يف سري العمل الربملاين هيمنة السلطة التنفيذية على نظريهتا التشريعية من خال   -
 .واستثنائيةمن خال  دعوته لإلنعقاد يف دورات عادية 

 جدو  التدخل يفالسلطة التنفيذية على نظريهتا التشريعية كذلك من خال   تعدي -
 أعما  الربملان, واإلشرتاك يف التشريع )املبادرة مبشاريع القوانني, وإصدار القوانني(.

ولكن هي جمرد  السلطة التنفيذية, ملسؤوليةبغرفتيه وسائل رقابية غري مرتبة ميتلك الربملان  -
وسائل جلمع املعلومات واحلقائق, ورغم شكليتها إال أهنا ختضع إلجراءات معينة لطرحها 

  .التحقيق الربملاينو السؤا , اإلستجواب, ؛ على غرارومناقشتها 
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, فمنحها ال يثري أي إشكا  إجراء  شكليا  تتوجه احلكومة إىل الربملان لطلب الثقة  يعترب -
ابلرغم من أنه أمر  استقالتهويقوي مركز الوزير األو , ويف حالة العكس يقدم الوزير األو  

 .اندر الوقوع
فكرة تفعيل وظائف الربملان على ضوء املراجعة الدستورية األخرية تبقى  ربوبناء عليه, تعت

التفعيل مس جوانب حمبورة من ضمن اجلوانب املتعلقة  ذلك أن هذا فكرة نسبية,جمرد 
اليت واصل املؤسس الدستوري  و  ,بتنظيم السلطة التشريعية ابملقارنة مع السلطة التنفيذية

يؤدي إىل مواصلة بسط هيمنتها على  , وهذا مااتالبالحيإعطائها حبة األسد من 
ما جيعلنا خنلص إىل أن التعديل الدستوري األخري وهو السلطة التشريعية,  اختباصات

إىل رد اإلعتبار للمؤسسة  ى, إال أنه مل يرقابلرغم من حماولته لتفعيل العمل الربملاين
 الربملانية وإعطائها اختباصات فعلية.

 التوصيات: .1
قد اليت نراها ويف ظل النتائج اليت  م التوصل إليها, ارأتينا تقدمي جمموعة من التوصيات        

, دائها للبالحيات املمنوحة هلاأل التشريعية, ومنحها الفعالية الالزمة مكانة املؤسسةمن تعزز 
 وتتمثل يف: 

زمة حلسن إدراج شرط املستوى التعليمي للعضوية يف الربملان, وهذا لضمان الكفاءة الال -
 أداء املهام املنوطة أبعضاء الربملان.

واإلستغناء عن الثلث املعني من  ,جعل اإلنتخاب الوسيلة الوحيدة للعضوية داخل الربملان -
  يف جملس األمة. طرف رئيس اجلمهورية

اإلشراف على  جعل اهليئة العليا املستقلة ملراقبة اإلنتخاابت هي اهليئة الوحيدة املخو  هلا -
وهذا لضمان  ,مع انسحاب السلطة التنفيذية من مراحل هذه العمليةة اإلنتخابية, العملي

 شفافيتها ونزاهتها.
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إعطاء الربملان صالحية إعداد جدو  أعما  دورة الربملان إىل غرفيت الربملان نفسه مع  -
 استشارة احلكومة يف ذلك .

 لية الربملان .رد اإلعتبار ملسألة استقال -

 دة على حق النواب واألعضاء يف املبادرة ابقرتاح القوانني.ختفيف القيود الوار  -

وخاصة يف مسألة عدم مبادقة الربملان  ؛وقف احتكار احلكومة للمبادرة يف اجملا  املايل -
على مشروع قانون املالية, وهذا عن طريق تنفيذ املشروع إال يف جما  متعلق ابلنفقات 

 .دوأبقساط ذات ثالثة أشهر تكون قابلة للتجدي

وإعادة تكييف  اإلسراع يف تكييف النظام الداخلي لغرفيت الربملان مع التعديالت اجلديدة -
  الوظائف املعهودة للربملان تفاداي للتداخل بني الغرفتني .

اإلختباص جما  تقليص صالحيات السلطة التنفيذية ممثلة يف رئيس اجلمهورية يف  -
 .له التشريعي

 وذلك بتخفيف عرضها يف الربملان. ,ةتفعيل وسائل الرقابة الربملاني -

 إلغاء حق حل اجمللس الشعيب الوطين , وكلما كان دوره يف ممارسته للرقابة الربملانية . -
مسودة مشروع تعديل الدستور هلذه السنة  وبعد اإلطالع علىويف األخري نشري أنه       
, تبني أبن هذه املبادرة مل اليت قد تطرأ على الدستور اجلزائريالتعديالت الدستورية , و 8080
 التشريعية.نظريهتا السلطة التنفيذية على  بل كرس أكثر هيمنة ,جبديد لباحل الربملانأيت 
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 قائمة املراجـــــــع:
 الكتب: -أوالً 

أمحد سالمة بدر, اإلختباص التشريعي لرئيس الدولة يف النظام الربملاين, دار النهضة  .9
 ., ب س ن, القاهرةالعربية

 ةمنظاإلستجواب والتحقيقات الربملانية يف األ :السعيد السيد علي, القانون الدستوري .8
 ., ب س ن, دار الكتاب احلديث, القاهرة9املقارنة, الطبعة 

دراسة مقارنة لكل من اجلزائر -السلطة التشريعية  :بركات حممد, النظام القانوين الربملاين .2
 .8002اجلزائر,  , ديوان املطبوعات اجلامعية, -ظمة األخرىمبر فرنسا وبعض األن

 إىل بلحاج صاحل, املؤسسات السياسية والقانون الدستوري يف اجلزائر من اإلستقال  .2
 .8092 , املطبوعات اجلامعية, اجلزائر,8, الطبعة اليوم

امعية , بوكرا إدريس , نظام انتخاب رئيس اجلمهورية يف اجلزائر , ديوان املطبوعات اجل .2
 .8003اجلزائر , 

تطور املؤسسات الدستورية يف اجلزائر منذ اإلستقال  من خال  الواثئق  إدريس, اكر بو  .1
 .9112ديوان املطبوعات اجلامعية, اجلزائر,  ,8والنبوص الرمسية, الطبعة 

 .8002, التنظيم اإلداري, لباد لنشر, اجلزائر :القانون اإلداري, اجلزء األو  ,لباد انصر .3
مد هاملي , هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية يف النظام اجلزائري )دراسة حم .9

 .8092ابلنظامني الدستور املبري والفرين , دار اجلامعة اجلديدة , مقارنة 
 النظام يف احلكومة أعما  على الربملانية الرقابة وسائل غامن, يوسف أمحد مدحت .1

 .8099 القاهرة,, القانونية راتلإلصدا القومي املركز الربملاين,
, مدى التوازن بني السلطتني التشريعية والتنفيذية, منشورات احلليب احلقوقية, جميد زيرك .90

 .8002 ,لبنان
نشر لدار الثقافة ل الوسيط يف النظم السياسية والقانون الدستوري, نعمان أمحد اخلطيب, .99

 .8009 األردن, والتوزيع,
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دراسة مقارنة, دار  :يم السلطة يف النظام السياسي اجلزائريوقفه, آليات تنظبعبد هللا  .98
   .8002هومة للطباعة والنشر والتوزيع, اجلزائر, 

عمار عباس, العالقة بني السلطات يف األنظمة السياسة واملعاصرة والنظم السياسي, دار  .92
 .8090هومة للطباعة, اجلزائر, 

اجلزائر, دار اهلدى, عني مليلة, اجلزائر عمري سعاد, الوظيفة التشريعية جمللس األمة يف  .92
8000. 

 .8003 ,عقيلة خرابشي, العالقة الوظيفية بني احلكومة والربملان, دار اخللدونية, اجلزائر .92
السلطات الثالثة, ديوان املطبوعات  :فوزي أوصديق, الوايف يف شرح القانون الدستوري .91

 ., اجلزائر9اجلامعية, الطبعة 
املطبوعات , ديوان 8نون الدستوري والنظم السياسية املقارنة, ج سعيد بو الشعري, القا .93

 .8002, زائراجل اجلامعية,
ايسني بن بربح, اإلستجواب كوسيلة من وسائل الرقابة الربملانية على أعما  احلكومة يف  .99

جامعة الدو  العربية,  دارسة مقارنة, الطبعة األوىل,: النظام اجلزائري والنظام املبري
  , القاهرة.حوث والدراسات العربيةمعهد الب

 الرسائل العلمية: -اثنياً 
 أطروحات الدكتوراه: -)أ(

 ,-دراسة مقارنة-حسن مبطفى البحري, الرقابة املتبادلة لنفاذ القاعدة الدستورية  .91
 .8001-8002 ,القاهرةكلية احلقوق, جامعة عني الشمس,  أطروحة الدكتورة,

يف النظام اجلزائري, أطروحة لنيل درجة الدكتورة يف  كرازدي احلاج, الفبل بني السلطات .80
, ابتنةالعلوم القانونية, قانون عام, كلية احلقوق والعلوم السياسية, جامعة احلاج خلضر 

8092–8092   . 
, أطروحة لنيل درجة 9111ري لسنة لوانسي جيجقة, السلطة التشريعية يف الدستور اجلزائ .89

 ., اجلزائراحلقوق, جامعة مولود معمري بتزي وزو الدكتورة دولة يف القانون, كلية
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, ختبص اهدكتور ظام الرائسي اجلزائري , أطروحة حممد أومايوف, الطبيعة الرائسوية للن .88
 .8092 قانون إداري, جامعة تيزي وزو, اجلزائر,

شريط وليد, السلطة التشريعية من خال  التطور الدستوري اجلزائري, أطروحة لنيل شهادة  .82
ة يف القانون العام, كلية احلقوق والعلوم السياسة, جامعة أبوبكر بلقايد تلمسان, الدكتور 
8099–8098. 

سعيد بوشعري , عالقة السلطة التشريعية ابلسلطة التنفيذية يف النظام القانوين اجلزائري ,  .82
   .9192أطروحة دكتورة , جامعة اجلزائر , 

 رسائل املاجستري: -)ب(
تعديل الالعالقة الوظيفة بني الربملان والسلطة التنفيذية على ضوء  ميان, جماالتإالغرايب  .82

, مذكرة لنيل شهادة املاجستري, قانون العام, فرع الدولة 8009الدستوري اجلديد سنة 
 .8099-8090 ر,ئاجلزاجامعة  ,واملؤسسات العمومية, كلية احلقوق

 ,املغريب )دراسة مقارنة( حجاب ايسني, الدور التشريعي جمللس األمة وجملس املستشارين .81
مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف القانون, كلية احلقوق والعلوم السياسية, ختبص قانون 

 .8092 بسكرة, اجلزائر, جامعة حممد خيضر, دستوري,
حسني بو الطني, اآلليات القانونية لرقابة السلطة التشريعية على عمل السلطة التنفيذية  .83

كلية احلقوق, جامعة  ديالت الالحقة عليه, مذكرة ماجستري,والتع 9191يف ظل دستور 
 .8092, 9قسنطينة 

محيد مزايين , عن واقع اإلزدواجية التشريعية  والعمل التشريعي يف النظام الدستوري ,  .89
مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجسري يف القانون العام , جامعة مولود معمري تيزي وزو ,  

 .8099اسية ,كلية احلقوق والعلوم السي
, رسالة ماجستري 9111لوانس مزايين, انتقاء السيادة التشريعية يف ظل دستور اجلزائري  .81

 .8099جامعة تيزيوزو,  ,)غري منشورة (, كلية احلقوق والعلوم السياسية
فرع  ,فاتح شنقوقي, مكانة جملس األمة يف النظام الدستور اجلزائري, رسالة ماجستري .20

 .8009 ة احلقوق, جامعة اجلزائر,اإلدارة واملالية, كلي
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سعاد حافظي, الضماانت القانونية لتطبيق القواعد الدستورية, مذكرة ماجستري, كلية  .29
 .8009-8003 احلقوق, جامعة تلمسان, اجلزائر,

 ,9111نوفمرب  89شاهد أمحد, املؤسسة التشريعية بنظام الغرفتني كما ورد يف دستور  .28
رع التنظيم السياسي واإلداري, كلية العلوم السياسية مذكرة لنيل شهادة املاجستري, ف

 .8001-8009 واإلعالم, جامعة اجلزائر,
شهادة  رسالة مقدمة لنيلشفار علي, نظام اجمللسني وأثره على العمل التشريعي,  .22

 .8002 املاجستري يف القانون فرع دولة ومؤسسات, كلية احلقوق, جامعة اجلزائر,
 مذكرات املاسرت: -)ج(

لعالقة بني السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية يف إطار التعديل ا امشي مشاكرة,اهل .22
, , ختبص منازعات عمومية, مذكرة لنيل شهادة املاسرت, شعبة احلقوق8091الدستوري 

 .8093-8091 جامعة أم البواقي, اجلزائر,
هادة املاسرت, بكريي سفيان ابيبونسيم, االزدواجية يف الغرف الربملانية, مذكرة لنيل ش .22

جامعة  ختبص قانون اجلماعات احمللية واهليئات اإلقليمية, كلية حلقوق والعلوم السياسية,
 .8092-8092عبد الرمحان مرية, جباية, 

سباع شرف الدين, تفعيل وظائف الربملان يف ظل التعديل الدستوري و بن بداش بال ,  .21
قانون العام, كلية احلقوق, , مذكرة لنيل شهادة ماسرت قانون, ختبص ال8091لسنة 

 .8093ـ-8091جامعة أمحد بوقرة, بومرداس, 
فالح مسرية, هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية يف اجلزائر و  ,زرزور فازية .23

, مذكرة لنيل شهادة املاسرت, العلوم السياسية, ختبص سياسات عامة 9111-8091
 .8091-8092 جامعة تيزي وزو, اجلزائر, وإدارة حملية,

مذكرة لنيل شهادة  الرقابة الربملانية علي األداء احلكومي, قاضي كاهنة,و  صنادي إهلام, .29
 ,كلية احلقوق والعلوم السياسية ختبص قانون اجلماعات اإلقليمية, املاسرت يف احلقوق,

 .8092-8092 جباية, جامعة عبد الرمحان مرية,
مذكرة ضمن  ,(8092-9113يف اجلزائر )غزيل مهداوي, تقيم أداء املؤسسة التشريعية  .21

, كلية قسم العلوم السياسة متطلبات شهادة املاسرت ختبص السياسات العامة والتنمية,
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 -8092احلقوق والعلوم السياسة, جامعة الدكتور موالي الطاهر بسعيدة, اجلزائر, 
8092  . 

ظام الدستوري, مقين علي, اإلختباص التشريعي جمللس األمة يف النو  ,غناي عبد هللا .20
 ,, كلية احلقوق والعلوم السياسيةمذكرة خترج لنيل شهادة املاسرت يف احلقوق واحلرايت

 .8099-8093 اجلزائر, , أدرار,جامعة أمحد دراية
سلطة الربملان يف سن القوانني علي ضوء التعديل الدستوري لسنة  فرصاوي عبد احلليم, .29

كلية  ,ختبص قانون اجلماعات اإلقليمية ق,, مذكرة لنيل شهادة املاسرت يف احلقو 8091
 .8099-8093 جباية, جامعة عبد الرمحان مرية, احلقوق والعلوم السياسية,

براهيمي عايدة, املركز القانوين جمللس األمة النظام الدستوري, مذكرة خترج و  ,فريج وفاء .28
لعلوم , كلية احلقوق وااحمللية لنيل شهادة املاسرت يف احلقوق, ختبص اجلماعات

 .8093-8091 , جامعة جباية, اجلزائر,السياسية
قويدر الواحد فضيل, ظهور نظام الغرفتني ومدى فعالية يف اجلزائر, مذكرة لنيل شهادة   .22

كلية احلقوق  ختبص القانون العام املعمق, قسم القانون العام, املاسرت يف احلقوق,
 .8093-8091 من,مستغا جامعة عبد احلميد بن ابديس, والعلوم السياسية,

 اجملالت العلمية: -اثلثاً 
دخينسة أمحد, دور نظام الفريقني يف تطوير العمل التشريعي يف و  ,إيدابري عبد القار .22

يناير  29, 9, ع جملة اإلجتهاد للدراسات القانونية واالقتبادية ,النظام القانوين اجلزائري
 .اجلزائر املركز اجلامعي متنراست, ,8091

, واقع البيكامريالية يف العامل ومكانة التجربة اجلزائرية فيها , جملة الفكر األمني شريط   .22
 .09, العدد8008الربملاين , اجلزائر ,

اجمللس  جملة النائب, الفبل بني السلطات يف النظام القانوين اجلزائري, بودهان موسي, .21
 .8002 اجلزائر, ,08العدد  الشعيب الوطين,

العدد األو ,  ,الربملاين, جملة الفكر الربملاين, جملس األمة مسعود شيهوب, نظام الغرفتني .23
 .8008, اجلزائر
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 :ملخص الدراسة  

تناولنا ضمن هذه الدراسة البحث يف التداخل بني صالحيات هيئات التمثيل ودوره يف إضعاف  
الربملان يف ظل نظام الثنائية الربملانية  وحتليل طبيعة هذا التداخل ، وذلك من خالل تسليط الضوء 

هتها ، على جوانب تدخل احلكومة يف العمل التشريعي ومدى إمكانية تقوية مركز الربملان يف مواج
وتتجلى ضعف اهليئة التشريعية منذ التكوين املؤسسايت والقانوين للدولة اجلزائرية ، حيث كان اجمللس  
الوطين التأسسي صاحب اإلختصاص الوحيد يف وضع الدستور ، ومناقشته  والتصويت عليه ، كما 

نظرية هامة مل  أحليت له سلطة التشريع والرقابة إىل حني إنتخاب اجمللس الوطين ، وهي سلطات 
ميارس شيما منها يف الواقع إىل أن تبنت  اجلزائر نظام الغرفتني )البيكامريالية ( والذي يعترب نظام عاملي 

.وكرس املؤسس   1996أخذت به معظم الدول واإلعالن عن تطبيقيه يف اجلزائر جاء به دستور 
من خالل   2016توري لسنة الدستوري نظام اإلزدواحية  التشريعية وذلك يف ضوء التعديل الدس 

اعتبار واألخذ مبجلس األمة كغرفة اثنية وإشراكها يف مجيع مراحل العمل التشريعي ،وهذا ما يعرب عن  
السلطة التشريعية ميارسها الربملان بغرفتبيه ، وهلما السيادة يف ممارسة وظائفها التشريعية والرقابية ، 

ب جملس الشعيب الوطين كان لزاما على املؤسس وابستحداث جملس األمة كغرفة اثنية إىل جان
اليت جاء هبا نظام الغرفتني تفاداي  الدستوري إعادة تكييف الوظائف املعهودة للربملان وفق لألسباب 
للتداخل بني الغرفتني ، كما ال ميكن اإلغفال عن التدخل احلكومي واهليمنة على السلطة التشريعية  

ئية الربملانية وسري عمل الربملان وحتديد جدول أعمال الغرفتني ،  بدءا من تدخلها يف تشكيلة الثنا
اجلمهورية لسلطة إقرار القوانني   وكذا احتكار رئيس  وإمكانية إستدعاء الربملان لعقد دورة إستثنائية 

ونفاذها ، ابلرغم من امتالك السلطة التشريعية لوسائل رقابية متنوعة إال أن هذه الوسائل لن جتدي 
إاثرة مسؤولية احلكومة وهذا لتهديها ابحلل ، كل هذا يؤدي ابلنتيجة إىل شلل وضعفا كليا  نفعا يف 

 للربملان يف سن القوانني مقابل سيطرة اجلهاز التنفيذي على العمل التشريعي . 

الربملان    -الثنائية الربملانية –السلطة التنفيذية  –السلطة التشريعية  –هيئات التمثيل الكلمات املفتاحية:  
 اجلامعي.



 

Study summary. 

Within this study, we discussed research on the overlap 

between the powers of representative bodies and its role 

in weakening parliament in light of the parliamentary 

dual system and analyzing the nature of this 

interference, by highlighting aspects of government 

interference in the legislative work and the extent to 

which the position of Parliament can be strengthened in 

facing it, and the weakness of the legislature is evident 

since The institutional and legal formation of the Algerian 

state, where the National Constituent Assembly was the 

only jurisdiction in drafting the constitution, discussing 

and voting on it, and it was also empowered by 

legislation and oversight until the election of the National 

Council, which are important theoretical powers that did 

not exercise anything in reality until Algeria adopted the 

two-chamber system (Becameralism), which is 

considered a world order in which most countries were 

introduced, and the announcement of its application in 

Algeria was stipulated in the 1996 constitution. The 

constitutional founder devoted the system of legislative 

duplication in light of the constitutional amendment of 

2016 by considering and adopting the National 

Assembly as a second room and involving it in all stages 

of the legislative work, and this is what expresses the 

legislative authority exercised by Parliament in its two 



chambers, and they have sovereignty in exercising its 

legislative and oversight functions, and by introducing 

the National Assembly as a room Again, in addition to 

the National People's Assembly, the constitutional 

founder had to re-adapt the usual functions of 

Parliament according to the reasons provided by the 

two-chamber system to avoid overlapping between the 

two chambers, and government interference and the 

domination of the legislative authority cannot be 

overlooked, starting with its interference in the 

parliamentary dual formation and the functioning of 

Parliament and determining The agenda of the two 

rooms, And the possibility of calling the parliament to 

hold a special session, as well as the president’s 

monopoly over the authority to pass laws and enforce 

them, despite the legislative authority having a variety of 

control means, but these methods will not help in raising 

the responsibility of the government and this to guide it 

to a solution, all of this leads to a paralysis and a total 

weakness of parliament in the enactment of laws In 

exchange for the executive branch controlling the 

legislative work. 
 

Key words: representation bodies - the legislative 

authority - the executive - the parliamentary binary - the 

university parliament. 
 


