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 ق ال ا تعالى: 

إِن َّا َعرَْضنَ ا اْْلََماَنَة َعَلى   ﴿
 السََّماوَاِت وَاْْلَْرِض وَاْلِجبَ الِ 

 فَ أَبَْيَن أَْن َيْحِمْلَنَها وَأَْشفَْقنَ  
 ۖ  ِمْنَها وََحَمَلَها اْْلِْنَساُن   

 ﴾َجُهولً  ظَ ُلوًما َكانَ  إِنَّهُ  
 صدق ا العظيم

 27 اآلية  اْلحزابسورة  
 

 

 

 



 

 
 

 

 

ال أ ن أ ثقدم يف  طار ىذإ إمبحث إمعلمي إملتوإضع ال يسعين إ  خبامص شكري إ 

ىل أ س تاذي إمفاضل وإمتناين رشفين إذلي  بومدين محمــــدإل س تاذ إدلكتور   :إ 

 من مناقشاثو إس تفدت، وإذلي طاملا إل طروحــةعىل ىذه بقبوهل الارشإف 

 حىت أ متمت ىذإ إمعمل.وهطاحئو إمنرية ، إمقميـــة وثوجهياثو إدلقيقة

ىل أ س تاذي إمفاضل إدلكتور  إذلي رشفين  رمحــوين محمـــدكام أ ثقدم ابمشكر إ 

 برتؤسو ىذه إنلجنة فهل مين لك إمتقدير.

ىل أ س تاذي إمفاضل إدلكتور  متفضليام  ســدي معـــر وإدلكتور محودي محمــــدوإ 

ثرإء ىذإ إمعمل ابملناقشة فليام مين خام  .ص إمشكر وإمتقديرابملوإفقة عىل إ 

جناز ىذه كام أ ثقدم  ابمشكر وإمتقدير   إل طروحــةملك من ساعدين يف إ 

 - وإدلكتور يخ عبد هللا  ،ل س تاذ إدلكتور ذرإع إمطاىروأ خص ابذلكر: إ

ىل أ رسة مكتبة لكية إحلقوق جبامعة بسكرة، ،  -جبامعة أ درإر حمارض أ  أ س تاذ  وإ 

ىل أ رسة لكية إحلقوق  أ رسة مكتبة جامعة منتوريو  بن جامعة قس نطينة، وإ 

مدإدي بفافة إموئاق  ابعكنون  زجلاإرر، إذلين  م ددخروإ دهدإ يف مساعد ي وإ 

 .إل طروحةوإملرإجع، وإدلورايت إخلاضة مبوضوع 
 

 إبرإىمي ثوهطري

  



 
 

 

 

 

 أ يمامكرميني  ا امعمل ا ىل وادلايذهدي هأ  

 ،هللا يف معره ابرك أ يبا ىل و رمحها هللا 

ىل زوجيت وأ بنايئ فاروق وهورهان  ،وا 

 ،و ا خواينو ا ىل لك أ خوايت 

 ،"عبد امحليد" صديقي وزمييل  و ا ىل

من مد يل يد املساعدة ل جناز هذا لك ا ىل 

 امعمل وأ خص ابذلكر : 

 "، و " أ محد حمـــروق". " فريد تيغيوارت
 ابراهمي توهصري            



 قائمــــة المختصرات:

 :العربيـــة باللغة-1

 ةــدون جامع                        ج:  .د. 

 الجريدة الرسمية لمجمهورية الجزائرية                   ج: .ج.ر.ج. 

 :لممممكة المغربية.الجريدة الرسمية                       ج.ر.م.م 

 دار النشر دون                        ن: .د.د. 

 النشر بمددون                          :ن.ب.د. 

 دون سنة جامعيـــــة                      ج: .س.د. 

  :دون سنة النشر                      د.س.ن. 

  :الطبعة                            ط. 

                          :الصفحة  ص. 

 باللغة الفرنسيــــة:-2

- D:              Dalloz. 

- éd :            edition. 

- L.G.D.J :     Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence. 

- Op. Cit :    Opus citatum. 

-  P :             Page. 

- P.U.F:        Presses Universitaires France. 

-   R.D.P :        Revue de Droit Public 



 

1 

 ةـــــــمقدم

 ائف األساسية في الدولة بين ثالثيقتضي مبدأ الفصل بين السمطات توزيع الوظ
حيث تعود القواعد القضائية، السمطــة التنفيذية و السمطة و  وىي السمطة التشريعية ،سمطات

روح القوانين الذي ألفو عام في كتابو  دأ إلى المفكر الفرنسي مونتيسكيواألولى ليذا المب
إطار التشريع القائم في  ما ىو محدد فيفتتولى كل منيا القيام بوظائفيا وفق ، ، 87481
دولة يختمف من  غير أن تطبيقـــو ،العالم فيالدساتير خذت بيذا المبدأ أغمب وقد أ ،الدولة

 .غيرىاختالف ظروف كل واحدة عن الألخرى 
من أبرز السمطات في األنظمة السياسية  البرلمان() السمطة التشريعية وتعتبر 

محط أنظار الشعوب كما أضحت باعتبارىا المجسدة لمديمقراطية النيابية  المعاصرة،
تحافظ عمى حقوقيم وتراعي  من خالل سنيا لمقوانين التي شغاالتيمنألتعبيرىا عن 

 تكون عبارةوقد  ،المقررة بموجب الدستورإعداد التشريعات الالزمة وتتولى ، إذ مالحيمص
التشريعية  السمطةمثمة أساسا في توالم يتولى ميام السمطة التشريعية واحد مجمس عن

، وقد 8996، وىو ما كان موجودا في الجزائر قبل التعديل الدستوري لسنة والرقابية
التجربة الدستورية في ول مرة الجزائر ألمجمسين وىو النظام الذي عرفتو  تتشكل من
بعد وجعمت منو مبدأ دستوريا  ،8996 التعديل الدستوري لسنة بموجبالجزائرية 
فتم إحداث ىيئة  ،8989التي عرفتيا والثغرات التي برزت في دستور  اإلجراءات

 8996لسنة التعديل الدستوري من  98بالبرلمان الجزائري بناء عمى ما تقضي بو المادة 
بنص صريح  2186الجزائري لسنة  يالدستور التعديل من  882والتي تقابميا المادة 

 بقوليا:
ون من غرفتين ىما المجمس الشعبي ـ" يمارس السمطة التشريعية برلمان يتك

 الوطني ومجمس األمة.
 ولو السيادة في إعداد القانون والتصويت عميو."

                                                           
 .837، ص 8986 ، المغرب،، الجزء األول، دار توبقالالسياسيةالقانون الدستوري والمؤسسات رقية المصدق،  - 1
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عن طريق ، الدستورفي الدول الديمقراطية بواسطة  يتم تنظيم مجال التشريعو 
مسألة ــ " تحديد مجاالت تدخل كل من السمطتين التشريعية والتنفيذية، وىو ما يعرف ب

، والتي تعتبر من المواضيع "توزيع االختصاصات بين السمطتين التشريعية والتنفيذية
ذي قد تشيده ىياكل الدولة، ومن ثم ير اليالديناميكية التي تتجدد باستمرار، لعالقاتيا بالتغ

فإن البحث عن أنجع األنظمة السياسية يعتبر من أبرز التحديات التي تطرأ عمى مستوى 
 الفقو الدستوري.

وقدا اتجيت بعض الدساتير إلى حجز مجاالت التشريع لمبرلمان وترك ما دون 
والتي تقوم عمى " تقميص ، » البرلمانيـــةالعقمنة  «  بـــ ك لمسمطة التنفيذية تحت ما يسمىذل

عمل البرلمان عمى مستوى مراقبة الحكومة وعمى مستوى الوظيفة التشريعية، في مقابل 
وىو اإلجراء الذي عرف بو دستور الجميورية الخامسة ، 1تقوية مركز السمطة التنفيذيــة"

تغي من وراء ذلك ، حيث يب« De Gaulle  » ديغولوالذي اقترحو ألول مرة الجنرال 
نظرا الحد من سمطة البرلمان التشريعية أمام تعاظم السمطة التنظيمية لمسمطة التنفيذية، 

لييمنة البرلمان عمى السمطة التشريعية في الجميوريتين الثالثة والرابعـــة وما نجم عنو من 
 .2أزمات سياسية بسبب عدم استقرار الحكومات

وتعتبر عممية صناعة التشريع من الميام األساسية التي تتوالىا المؤسسات 
الدستورية في الدولة في كافة المجاالت لتنظيم الشؤون العامة لممجتمــع،  لذلك ال تستقيم 

وىو ما تم  دراسة نطاق العممية التشريعية دون الحديث عن إجراءات سنيا ومسارىا،
انطالقا من المبادرات التشريعية إلى إصدار القانون  ،التطرق إليو في نطاق ىذه الدراسة

كا لمعالقات الدستورية المختمفــة، وكذا النص التطبيقي لو ونفاذه، وتعتبر ىذه العممية محر  
جراءات ت   ط بشروط ضب  وتحكم ىذه العممية مجموعة ضوابط قانونيــة، تمر بعدة مراحل وا 

                                                           
، مجمة العموم 3122العقمنة البرلمانية ومجاالت التدخل الحكومي في مجال التشريع في ظل دستور ، محمدسرار  - 1

 .89ص ، المجمد الثالث، برلين ألمانيا، 2189نوفمبر  88دد العالسياسية والقانون، المركز الديمقراطي العربي، 
 .91، ص المرجـــع نفســـو - 2
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 ، ويبقى إقرار ىذه القوانين رىينا بوجود نصوص تنظيميةوميكانيزمات دستوريــة وقانونية
 .محددة لكيفيات التنفيذ

ويمارس رئيس الجميورية في الجزائر التشريع عن طريق األوامر في حالة شغور 
في المجمس الشعبي الوطني أو خالل العطل البرلمانية بعد رأي مجمس الدولة، وكذلك 

الحالة اإلستثنائية، ويمكنو أيضا إصدار قانون المالية بموجب أمر في حالة تأخر البرلمان 
في المصادقة عميو في األجل المحدد بموجب الدستور، ويمكنو اتخاذ عدة إجراءات 

رئاستو لمجمس الوزراء، واالعتراض  من خاللتشريعية بدءا من مراقبتو لمشاريع القوانين 
د مصادقة البرلمان عمييا، كما يحق لو أيضًا المجوء إلى استفتاء الشعب عمى القوانين بع

ص قيمة لك قانون استفتائي لما لو من دار بموجب ذفي أية قضية ذات أىمية وطنية، وا 
 ن القوانين.ـدار التنظيمات المستقمة عــبسمطة إص فضال عن تمتعو، قانونية

ن يمارس ـــحيباعتباره مشرع ثانوي وري دور بالغ األىميــة ــس الدستـــولممجم 
عن طريق الرقابة السابقة عندما يتم سواء  ،دستوريــة القوانين ة عمىــو في الرقابــوظيفت

إخطاره من طرف الجية المخول ليا دستوريا ذلك، وقد تكون ىذه الرقابة رقابة إلزامية 
مة وكذا القوانين بالنسبة لمنظامين الداخميين لممجمس الشعبي الوطني أو مجمس األ

العضويــة، كما قد تكون رقابة الحقة وىو األسموب الذي انتيجو المؤسس الدستوري حين 
مكن األفراد من الدفع بعدم الدستورية لقانون معين ينتيك الحقوق والحريات المنصوص 

من التعديل  888ا لإلجراءات المنصوص عمييا في المادة قعمييا في الدستور، طب
 . 2186سنة الدستوري ل
 بحث في ىذا الموضوع أىمية كبرى تتمثل في اآلتي:لمو 

 .لسير العممية التشريعيـــةمعرفة اإلطار الدستوري  -8
 .عـــــدم قيــــــام السمطة التشريعية بالتشريعالوقوف عمى األسباب المؤدية إلى  -2
تمك الوقوف عمى الجانب الرقابي لمبرلمان عمى األوامر التشريعية وعمى حدود  -3

 الرقابة.
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إبراز دور المجمس الدستوري في التشريع سواء فيما يتعمق بالرقابة السابقة عمى  -4
من  888دستورية القوانين أو فيما يتعمق بالرقابة الالحقــــة والتي تتم استنادا إلى المادة 

 .2186التعديل الدستوري لسنة 
تشريعية فعالة في ت االستفادة من تجارب بعض الدول والتي احتوت عمى إجراءا -5

 .مجاالت معينة
ويعتبر التغيير والتبديل في المنظومات القانونية والتي شيدت وال تزال تشيد 
إصالحات عديدة من حين آلخر، سواء كان ذلك عمى مستوى التشريع األساسي لمدولة أو 
عمى مستوى التشريعات العادية، العوامل المشكمة لمسبب الرئيسي الختيار موضوع 

 دراستنا.
وتعتبر ىذه الدراسة من الموضوعات المصيقة بتنظيم المسائل العامة في المجتمع 

 وىي ترمي إلى تحقيق األىداف اآلتية:
 ايجاد الحمول إلشكالية الدراسة. -8
معرفة األسباب المؤدية إلى تراجع الدور التشريعي لمبرلمان حتى يسترد البرلمان  -2

 .1سيما في ظل وجود دستور مكتوبسمطتو األصمية المتعمقة بالتشريع ال
ويثير موضوع العممية التشريعية إشكالية ىامة تتعمق بطبيعة ىذا العمل تتمثل في 

 اآلتي: 
ضبط ب استئثارهو  المحجوز لو بسمطة التشريع في المجالالبرلمان  تمتعمدى ما 

 ؟.  المجال التشريعي في ةالسمطة التنفيذيتدخل 
 تتفرع عن ىذه اإلشكالية بعض التساؤالت الفرعية تتمثل فيما يمي:

                                                           
كما دافع أنصار العرف الدستوري في بدايات تدوين الدساتير عمى الدستور العرفي منتقدين الدستور المكتوب بحجة أنو  -1

، أنظر: أحمد  Jean Maistre" ال يمكن لمناس صنع دستور كما يصنع الساعاتي ساعتو" كما قال بذلك جون ماستر 
القانون الدستوري والمؤسسات السياسية، المفاىيم األساسية: الدولة، الدستور، الديمقراطية وآليات المشاركة حضراني، 
 .878، ص 2181.ن، بد.، 2ط ن،  د ، دالسياسية
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 841المادة يمكن لمبرلمان التشريع خارج نطاق المجاالت المنصوص عمييا في ىل  -8
 .؟2186يل الدستوري لسنة تعدالمن 
 فيما تكمن أساليب التدخل الحكومي في المجال التشريعي؟.  -2
المداولة الثانية في النظام القانوني  خضع ليا طمبتتمثل الضوابط التي يفيما  -3

 .؟الجزائري
 ؟.دور المجمس الدستوري في التشريعتمثل ي فيما -4
 العمل التشريعي؟، في دور السمطة التنفيذيةاألسباب المؤدية إلى تعاظم فيما تتمثل  -5
 ماىي مرتبة القانون االستفتائي ضمن التدرج اليرمي لمقوانين في الجزائر؟. -6
 المختصة بالتصديق عمى المعاىدات الدوليــة؟.ماىي السمطة  -7
الصادرة من طرف رئيس الجميورية قبل وبعد عرضيا عمى األوامر كيف يتم تكييف  -8

 ؟.البرلمان
 ماىي مجاالت ممارسة رئيس الجميورية لمسمطة التنظيمية في التشريع الجزائري؟. -9

 ما ىي الطبيعة القانونية لممراسيم التنفيذية؟. -81
 ما ىي الضوابط القانونية التي يخضع ليا إصدار القوانين ونشـــرىا؟.  -88

طرف العديد من األكاديميين بعض الجوانب من  فيىذا الموضوع  وتمت دراســة
جامعية إال أن كل منيا خصو برؤية ودراسة معينة نذكر الرسائل األطاريح والعن طريق 

 :منيا
، الجزائر بين النص الدستوري والتطبيقالعمل البرلماني في بولوم محمد األمين،  -8

-2184 ة أبي بكر بمقايد تممسان،الحقوق والعموم السياسية، جامع ـة دكتوراه، كميةأطروح
2185. 

، حيث عالج قسمين وكل قسم منيا قسم إلى بابينحيث قسم الباحث دراستو إلى 
، وعالج في القسم 8996-8963البرلمانية في الجزائر في القسم األول تطور التجربة 

 الثاني العمل البرلماني بين ممارسة حقي التشريع والرقابة.
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لى دراسة العمل التشريعي في الجزائر، إتتفق الدراستين في أن كمييما تعرضت 
 بيد أن ىناك اختالفات في دراستيما يمكن إبرازىا فيما يمي: 

ر من دراستو عمى التجربة البرلمانية في الجزائر بين لباحث في جانب كبياتركيز  -
بسيط بما يتناسب أما ىذه الدراسة فتناولت ذلك لكن بشكل  ،وأفاض في ذلك 8963-8996

 .2186مع متطمباتيا وصوال إلى التعديل الدستوري لسنة 
عالج الباحث في القسم الثاني من دراستو العمل الرقابي والتشريعي لمبرلمان،  -

فقط عمى دراسة الجانب التشريعي في كل أجزائيا بدءا من ىذه الدراسة ىذه اقتصرت بينما 
المبادرة بو إلى التصويت والمصادقة عميو وما يمكن أن يطرأ عميو بعد ذلك وصوال إلى 

 إصداره ونشره.
 دكتوراه، أطروحة الجزائري، الدستوري التطور خالل من التشريعية السمطة وليد، شريط  -2

 .2182-2188 تممسان، د،ـــبمقاي بكر أبو جامعة السياسية، لعموموا الحقوق كمية
 التطور إلى األول الباب في الباحث تطرق بابين إلى دراستو الباحث قسم حيث

 األول الفصل في عالج فصمين، إلى وقسمو األحادية عيد في التشريعية لممؤسسة المؤسساتي
 عيد في التشريعية المؤسسة الثاني والفصل الحزبية األحادية عيد في التشريعية المؤسسة
 النظام ظل في التشريعية لمسمطة الوظيفي التطور إلى الثاني والباب الحزبية التعددية
 التشريعي االختصاص األول الفصل في عالج فصمين إلى وقسمو الجزائري، الدستوري
 .الرقابي االختصاص الثاني الفصل وفي لمبرلمان

 نيماأ غير الجزائر، في التشريعي العمل إلى تعرضت كمييما أن في الدراستين تتفق
 :حيث من تختمفان

 حين في التشريعية، لمسمطة والتشريعي الرقابي الجانبين دراستو في الباحث تناول -
 . ذلك في التفصيل مع فقط التشريعي الجانب تناولت الدراسة ىذه أن

ن -  التعديل قبل تناوليا فإنو دراستو في التشريعية العممية إلى الباحث تطرق وا 
 الباحث درسو ما تناولت الدراسة ىذه أن حين في ذلك، في وفصل 2186 لسنة الدستوري

 2186 لسنة الدستوري التعديل بو جاء ما إلى باإلضافة 2186 لسنة الدستوري التعديل قبل
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مت حيث ذلك، في وبالتفصيل  من التشريعي لمعمل المنظمة اآلليات عمى طرأ فيما فصَّ
 بموجب بالقوانين المبادرة في األمة مجمس حق عن الدستوري المؤسس بإقرار السيما تغيير،
 تمت كما التعديل، في حقو من عنيا ينجم وما ،2186 لسنة الجزائري الدستوري التعديل
 إخطاربخصوص  أو متشريعل بالنسبة سواء المعارضة حقوق إلى الدراسة ىذه في  اإلشارة
 التعديل عمى السابقة والدساتير التعديالت إليو تتطرق لم حق وىو الدستوري، المجمس
 تودع التي المعينة الحاالت إلى الدراسة ىذه أشارت كما ،2186 لسنة الجزائري الدستوري

لى األمة، بمجمس القوانين مشاريع فييا  .الدستورية بعدم الدفع في األفراد حق وا 
مشاكل العالقة بين النصوص التشريعية والنصوص التنظيمية لمسمطة بمحاج نسيمة،  -3

 .2117-2116، مذكرة ماجستير، كمية الحقوق، جامعة الجزائر، التنفيذية
قسم الباحث دراستو إلى فصمين، وكل فصل منيا قسم إلى ثالث مباحث،  حيث

عالج في الفصل األول حقائق الضوابط الدستورية لمعالقة بين النصوص التشريعية 
 .والتنظيميةـ وفي الفصل الثاني المشاكل التي تعوق تنفيذ النصوص التشريعية

، غير ل التشريعي في الجزائرالعمدراسة إلى  ن كمييما تعرضتأتتفق الدراستين في 
 نيما تختمفان من حيث:أ

تركيز الباحث في دراستو عمى العالقة بين النصوص التشريعية والنصوص  -
أما ىذه الدراسة فقد تناولت ذلك في جزء من البحث فقط حين  ،في كل بحثو التنظيمية

قة، في مبحث مستقل تناولت كل من السمطتين التنظيمية المستقمة والسمطة التنظيمية المشت
 من جزء منيا فقط.

اإلجراءات المتطمبة في سير العممية التشريعي، ة إلى تدراسالباحث في شر لم ي -
بخالف دراستي ىذه والتي أشارت إلى ذلك بدءا من المبادرة بيا وصوال إلى إصدارىا من 

 .ونشرىا طرف رئيس الجميورية
التشريعية لرئيس الجميورية في النظام الدستوري  اإلختصاصاتبركات أحمد،  -4

 .2118-2117، مذكرة ماجستير، كمية الحقوق، جامعة أبو بكر بمقايد، تممسان، الجزائري
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حيث قسم الباحث دراستو إلى فصمين عالج في الفصل األول منيا وسائل مباشرة 
وفي الفصل الثاني  رئيس الجميورية الختصاصات السمطة التشريعية في مجال صنع القانون

 .عالج االختصاصات التشريعية األصيمة لرئيس الجميورية
تتفق الدراستين في أن كمييما تعرضت إلى دراسة العمل التشريعي، غير أنيما 

 احي اآلتيـــة:و تختمفان من الن
 الباحث في مجمل دراستو عمى دراسة العمل التشريعي من طرف السمطة  ركز

التنفيذية وأفاض في ذلك، أما دراستي ىذه فتناولت ذلك باإلضافة إلى سمطة البرلمان في 
 القيام بالتشريع باعتباره صاحب الوالية العامة في ذلك.

 2186 من الواضح بأن الباحث لم يشمل في دراستو التعديل الدستوري لسنة ،
 .2186الدستوري لسنة بخالف دراستي ىذه التي شممت ذلك وصوال إلى التعديل 

 العتبارات تتعمق بالموضوعولموصول إلى الغاية المتوخاة من ىذه الدراسة و 
عند وصفنا لآلليات  انتيجت المنيج الوصفي باعتباره المنيج األصمي ليكذا دراسات
المنيج  ، كما انتيجتالمختمفة لمعممية التشريعية وذلك بتوضيح ىذه اآلليات وشرحيا

من المراجع بما يتفق وطبيعة الدستورية الفقيية  واآلراء التشريعاتتحميل بوذلك ، التحميمي
التشريعية التطبيقات  بالنظر فيالمنيج المقارن وذلك  انتيجتباإلضافة إلى ذلك ، الموضوع
وبيان أوجو  الجزائري وبعض التشريعات المقارنةالتشريع في  لمعممية التشريعيةالمختمفة 

المنيج التاريخي وذلك بالوقوف عمى بعض  انتيجت، كما القصور والتناقض فيما بينيا
ر الدول ودساتي 2186األحداث والتشريعات السابقة عمى التعديل الدستوري الجزائري لسنة 

 .محل المقارنة
في ضوء المرجعية الدستورية، تم  بالموضوع وتحميل تطبيقاتوومن أجل اإلحاطة 

 ، وفق الشكل اآلتي:فصمينقسم إلى  اتقسيم ىذه الدراسة إلى بابين، وكل باب مني
 البرلمان بين التشريعيـــة المبادرات لمســـار الدستوري الباب األول: تناولت فيو التأطير  -

 .والحكومـــة
 ،والحكومـــــة البرلمان بين القوانين بإعداد المتعمقــة اآلليات :الفصل األولفي  درست
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 الالحقة وباإلجراءات البرلمان غرفتي بين الخالف بحل المتعمقة وفي الفصل الثاني: اآلليات
 .التصويت عن
 التشريعي. العمل عمى التنفيذية الييمنة لتعاظم الدستوري تناولت فيو التأطير: الثاني الباب  -

الخاصة، وفي  التشريعات ببعض المتعمقــة اآلليات: األول عالجت في الفصل
 القانون. ونفاذ التنظيمية السمطة بممارسة المتعمقة اآلليات: الثاني الفصل
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، وفي سبيؿ تحقيؽ ذلؾ أوكمت 1يشكؿ البرلماف إطارا لمتعبير عف اإلرادة الشعبية
لتطوير المجتمع  2في العمؿ التشريعي تو، لعؿ أىميا ىو مساىممياـعدة  عضو البرلمافل

، ليمارس ميامو طبقا لمدستور والقانوف العضوي الذي يحدد تنظيـ 3وإلرساء قواعد الديمقراطية
بينيما وبيف  المجمس الشعبي الوطني ومجمس األمة وعمميما، وكذا العالقات الوظيفية

، ومف 4الحكومة، وأحكاـ القانوف المتعمؽ بعضو البرلماف، والنظاـ الداخمي لكؿ مف الغرفتيف
 ثـ فإف البرلماف يعتبر صاحب الوالية العامة بالتشريع.

الية حتى يصؿ إلى قانوف كامؿ، ولعؿ أولى تويتـ العمؿ التشريعي بعدة مراحؿ مت 
يعية ) فصؿ أوؿ( عف طريؽ تحضير النصوص القانونيػػة، انطالقاتو ىي المبػػػػادرات التشر 

تتطمب دراستيا ومناقشتيا داخؿ المجاف البرلمانية وتعديميا باإلضافة إلى الدور البارز التي 
لمحكومة في التحكـ في جدوؿ األعماؿ) فصؿ ثاني(،  ألف النص التشريعي يتطمب موافقة 

ية إصداره أو طمب مداولة ثانيػػػة حولو، كما كمتا الغرفتيف عميو حتى يمكف لرئيس الجميور 
عمى مصير  فعاالً  اً يحؽ لو إخطار المجمس الدستوري بشأنو، ضؼ إلى ذلؾ بأف ىناؾ تأثير 

ليصبح العمؿ التشريعي في ، طرؼ الثمث المعيف في مجمس األمة النص السيما مف
 بيف مجمسي البرلماف والحكومة. عمال متقاسماالدستور الجزائري 
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، وتتكوف لمسمطة التشريعية ميمة إعداد التشريعات الالزمة في الدولةتـ إسناد 
في الدستور الفرنسي السمطة التشريعية إما مف غرفة واحدة ، أو مف غرفتيف كما ىو األمر 

  1996ودستور المممكة المغربية لسنة  20141الدستور المصري لسنة و  1958لسنة 
والتي تنص عمى أنو: منو  112طبقا لنص المادة  2016التعديؿ الدستوري الجزائري لسنة و 

" يمارس السمطة التشريعية برلماف يتكوف مف غرفتيف، وىما المجمس الشعبي الوطني 
 األمة".ومجمس 
رة بيا ومف المسمـ بو إف العممية التشريعية تسمؾ مسارا معقدا فتبدأ مف المباد 

النواب بالمجمس الشعبي الوطني أو ، الحكومةكوف إما مف طرؼ )المبحث األوؿ( والتي قد ت
أعضاء مجمس األمة، فضال عف دراسة المبادرة بعد إرساليا إلى مكتب أحد المجمسيف حسب 

المجاف الدائمة ) مبحث ثاني(، وىو ما يستوجب توزيعيا ثـ يقـو الرئيس  الحالة مف قبؿ
بإحالتيا عمى المجنة الدائمة المختصة بموضوع المشروع أو المقترح لممناقشة والتصويت 

 عمييا.
إضافة تحسينات أو ب التعديؿ،غير أنو قد تخضع مشاريع واقتراحات القوانيف إلى 

) مبحث القانوف المعروض لممداولة عمى الغرفة المعنيةتعديؿ شكؿ أو اقتراح أو مشروع 
 :ىو قادـ مف ىذه الدراسػػػػةثالث(، وىو ما سيتـ تفصيمو فيما 
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 المبحث األول: التحديد المفاهيمي والموضوعي لممبادرة بالقوانين
وقد نصت أغمب الدساتير عمى  ،لقوانيفاجوىر العمؿ التشريعي ىو اقترح مف إف 

المبادرة بالقوانيف ىي مف صالحيات السمطتيف التشريعية والتنفيذية، وىو ما يعني بأف  أف
ا تكوف مف طرؼ البرلماف ومف كمتالمبادرة قد تكوف مف طرؼ السمطة التنفيذية كما قد 

يتـ تقديـ ىذا ف ،إحداىما فقط وقد تختص بووف مف غرفتيف، كالغرفتيف إذا كاف البرلماف يت
قد يكوف و جنة مف لجاف البرلماف أو مف طرؼ عدد معيف مف أعضائو، الطمب مف طرؼ ل

 ألي عضو مف البرلماف ممارسة ىذا الحؽ.
في النظاـ الدستوري الجزائري ىي المبادرة بالتشريع التي يكوف القوانيف  فمشاريع

"حؽ إيداع نص يتعمؽ بقانوف أو ميزانية أو الئحة مف أجؿ أو ىي  1مصدرىا الحكومػػػة
 .2مناقشتو والتصويت عميو مف طرؼ البرلماف"

" ويقصد بيا إعداد مشروعات قواعد قانونية وتقديميا لمسمطة التشريعية لمناقشتيا 
قراراىا، يستطيع رئيس الجميورية أو مجمس الوزراء أو أحد أعضاء المجمس أف يقترح  وا 

 اء مجمس الشعبػو مف أعضػػس الجميورية ولكؿ عضػؽ رئيػراح التشريع ىو حػػع، فاقتػػػالتشري
 .3أو مجمس النواب"
إقرار الحؽ بإيداع نص قانػػػوني مف أجؿ مناقشتو والمصادقة عميو مف قبؿ " أو ىي 

 .4"البرلماف
بأف العمؿ  2016مف التعديؿ الدستوري الجزائري لسنة  112وكرست المادة 
منو المبادرة  136بيف البرلماف بغرفتيو، وحصرت المادة  اً مشترك التشريعي يعتبر عمالً 

                                                           
1
-1100والعلوم السياسية، جامعة تلمسان، دكتوراه، كلية الحقوق  ، أطروحةإرساء دولة القانون آليات، هاملي محمد- 

 .02ص .1101
، دراسة مقارنة، دار الفكر الوظيفة التشريعية لرئيس الدولة في النظامين الرئاسي والبرلمانيعمر حممي فيمي،  - 2

 .11، ص 1980العربي، القاىرة، 
، 2010ف، .ب.د، منشورات الحمبي الحقوقية، 1ط ، المدخل إلى القانون ) القاعدة القانونية(محمد حسيف منصور،  - 3

 .115ص 
، أطروحػػػة دكتوراه، كمية الحقوؽ العمل البرلماني في الجزائر بين النص الدستوري والتطبيقبولـو محمد األميف،  - 4

 .171، ص 2015 -2014تممساف،  ،والعمـو السياسية، جامعػػة أبي بكر بمقايد



 

 
04 

بالقوانيف بيف النواب في المجمس الشعبي الوطني والحكومة، ويتضح مف نصوص الدستور 
المقصود بالنواب ىنا ىـ أعضاء المجمس الشعبي الوطني وىو ما يفسره استعماؿ  بأف

أنو بعد التعديؿ الدستوري لسنة ، غير 1المشرع لمفظ النواب إلى جانب أعضاء مجمس األمة
لكف  ،جانب المجمس الشعبي الوطني إلى، أصبح بإمكاف مجمس األمة اقتراح قوانيف 2016

 في مجاالت محددة بمقتضى نصوص الدستور. 
مف السمطة التنفيذية ليسمى  تتـوبناء عمى ما تقدـ فإف المبادرة بالقوانيف يمكف أف 

مف السمطة التشريعية ليسمى  تتـويمكف أف ، "Projet de loiالنص حينئذ بمشروع قانوف "
 ".proposition de loiالنص حينئذ بػػػػػػ اقتراح قانوف" 

وبذلؾ فإف المبادرات بقانوف قد تكوف مف صالحيات الوزير األوؿ وىو ما يصطمح 
، كما قد تكوف مف صالحيات النواب في المجمس (أوؿمطمب )" عميو بػػػ " مشروع قانوف

مطمب ) الشعبي الوطني وأعضاء مجمس األمة وىو ما يصطمح عميو بػ " اقتراح قانوف
 ، وىو ما سيتـ تفصيمو فيما يمي: (ثاني
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 المبادرة بمشروع قانون: األولالمطمب 
، يتضح بأف 2016مف التعديؿ الدستوري لسنة  136عند القراءة المتأنية لممادة 
بيف البرلماف والحكومة، غير أف مشاريع القوانيف تتطمب المبادرة ىي نتاج عمؿ مشترؾ 

، وتتطمب أيضا توافر (فرع أوؿ) صفة المبادرة بمشروع القانوف  فيو قياميا ممف تتوافر
جراءات قياميا   .(فرع ثاني) شروط وا 

 نوع قانو ر ل: السمطة المختصة بالمبادرة بمشالفرع األو
يتضح بأف  ،20161لسنة  الجزائري الدستوريالتعديؿ مف  112بالرجوع إلى المادة 

السمطة التشريعية تمارس مف طرؼ البرلماف المكوف مف غرفتيف وىما المجمس الشعبي 
، 2وأصبح لمغرفػػة الثانية بموجب ىذا التعديؿ الحؽ في اقتراح القوانيفالوطني ومجمس األمة، 

باإلضافة  ،2016لسنة ي التعديؿ الدستور مف  136وىو ما يتضح جميا مف صياغة المادة 
ف لـ تشر المادة  مف الدستور  136إلى الوزير األوؿ والنواب بالمجمس الشعبي الوطني، وا 

إلى الشخص الذي بإمكانو أف يتقدـ بمشاريع قوانيف، فقد جاءت المادة  2016الجزائري لسنة 
  16-12يمف القانوف العضو  20

 إيداعيامكاف  إلىالشخص الذي يتقدـ بيا وكذا بتحديد  ،3
بقوليا: يودع الوزير األوؿ مشاريع القوانيف المتعمقة بالتنظيـ المحمي وتييئة اإلقميـ، والتقسيـ 
اإلقميمي لدى مكتب مجمس األمة، وتودع كؿ مشاريع القوانيف األخرى لدى مكتب المجمس 

 الشعبي الوطني...".
تضى المادة بمق 1976ودستور  36بمقتضى المادة  1963ولئف جعؿ دستوري 

منو سمطة التقدـ بمشاريع القوانيف إلى رئيس الجميورية، وقد يبدو لنا بأف األمر  148
ة، غير ػػػػػػة التنفيذيػػػة السمطػػػػػا عمى أحاديػػػػػػػػد أساسػػػػؽ آنذاؾ والمعتمػػػػػػػطبممنطقي نظرا لمنظاـ ال

                                                           
 .1996مف التعديؿ الدستوري الجزائري لسنة  98وىو ما نصت عميو أيضا المادة  - 1
المبادرة بالقوانيف عمى الوزير األوؿ ونواب المجمس الشعبي الوطني  1996تعديؿ الدستوري الجزائري لسنة قصر ال - 2

منو كما قصد بالنواب أعضاء المجمس الشعبي الوطني وىو ما يتضح مف عدة  119يتضح مف نص المادة  وىو ما
التعديؿ الدستوري  مف 109والمادة  104المادة و  103، مثاليا المادة 1996نصوص في التعديؿ الدستوري الجزائري لسنة 

 . 1996الجزائري لسنة 
، 2016أوت  28، المؤرخة في 50، العدد ج.ر.ج.ج، 2016أوت  25المؤرخ في  12-16القانوف العضوي رقـ - 3

 الحكومة.الذي يحدد تنظيـ المجمس الشعبي الوطني ومجمس األمة، وعمميما، وكذا العالقات الوظيفية بينيما وبيف 
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ف كاف يبدو م 2016أف األمر في التعديؿ الدستوري لسنة  غايرا حيف خص الوزير األوؿ وا 
و ، إال أنبإيداع مشاريع القوانيف مف القانوف العضوي المشار ليا أعاله 20بمقتضى المادة 

حيف أوجبت بأف تعرض مشاريع القوانيف  في ىذه العممية فعاالً  اً رئيس الجميورية تأثير ل يبقى
مف التعديؿ  91 ، الذي يرأسو رئيس الجميورية طبقا لنص المادة1عمى مجمس الوزراء

 .2016الدستوري لسنة 
إال أف ما شيده العالـ مف تطور في ىذا المجاؿ وبفضؿ التجربة الدستورية لمدوؿ 
والتطورات التي شيدتيا الساحػػة التشريعيػػة، شمت مبادرات البرلماف في ىذا المجاؿ، 

المجاؿ  تباطالر أصبحت المبادرات التشريعية في المجاؿ المالي تتـ مف قبؿ الحكومة، ف
المجاؿ السياسي، فيو يرتبط ارتباطا وثيقا باألىداؼ االجتماعية لنشاط الدولة، وليس بالمالي 

لمبرلماف إمكانية تحقيؽ تمؾ األىداؼ ماداـ أف مبادراتو تعد برلمانية محضة، األمر الذي 
 .عمى إثره قصرت المبادرات في المجاؿ المالي عمى الحكومة

كما أف دراية الحكومة الكافية بحالة البالد في مختمؼ المجاالت، يعػػد مف األسباب  
ر التشريع في المجاؿ المالي عمى الحكومة، ومف األسباب الموجبة لذلؾ أيضا ىو التي تقص  

إف إعداد مشروع قانوف المالية يتطمب معمومات دقيقة مف طرؼ خبراء وىو أمر ال يتوفر إال 
مف  الماليةلما تحويو مف إمكانات مادية وبشرية، ومف ثمة اعتبرت المبادرات لدى الحكومة 

 .2ضمف اختصاصات الحكومة
منو عمى أنو: " ال يقبؿ  139في المادة  2016وقد نص التعديؿ الجزائري لسنة 

اقتراح أي قانوف، مضمونو أو نتيجتو تخفيض الموارد العمومية، أو زيادة النفقات العمومية، 

                                                           
 .2016مف التعديؿ الدستوري لسنة  3/ 136أنظر المادة  - 1
2

التجربة  شيدتفي التأثير عمى العمؿ التشريعي داخؿ الدولة، إذ  اكبير  القد كاف لمجمس العمـو البريطاني دور و  - 
اختصاص المموؾ في مجاؿ التشريع المالي، غير أف الصراع الذي وقع بينيـ وبيف المجالس المنتخبة، أدى في البريطانية 

إلى سيطرة البرلماف عمى العمؿ التشريعي السيما في المجاؿ المالي، وبذلؾ كاف ىناؾ صدى كبير في معظـ البداية 
فأصبح البرلماف يتولى دراسة المشاريع المتعمقة مف ذلؾ الحيف، البرلمانات لمدوؿ وأصبح البرلماف يستأثر بدوره في التشريع 

أطروحة ، 6991معوقات التجربة البرلمانية في الجزائر في ظل دستور معمري نصر الديف، . أنظر: بميزانيػػة الدولة
 .215و ص  214، ص 2019_2018، 2كمية الحقوؽ والعمـو السياسية، جامعة محمد لميف دباغيف، سطيؼ دكتوراه، 
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ا كاف مرفوقا بتدابير تستيدؼ الزيادة في إيرادات الدولة، أو توفير مبالغ مالية في إال إذ
 .1إنفاقيا"فصؿ آخر مف النفقات العمومية، تساوي عمى األقؿ المبالغ المقترح 

جراءات التقدم الثانيالفرع   قانونع و بمشر : شروط وا 
ف كانت تنطمؽ مف كؿ  إف المبادرة بمشروع قانوف ىي مف صالحيات الوزير األوؿ، وا 
وزير في قطاعػػو، عمى أف يودعيا الوزير األوؿ مكتب المجمس الشعبي الوطني أو مجمس 

، (بند أوؿ) األمػػة حسب الحالػػة، غير أف صالحية الوزير األوؿ بالمبادرة مقيػػدة بشروط 
جراءات معينة   .(د ثانيبن) وا 

 البند األول: شروط التقدم بمشاريع قوانين
وىو ما  ،تتمثؿ شروط التقدـ بمشاريع القوانيف في شروط شكميػػة وأخرى موضوعيػػة

 سيتـ تفصيمو فيما يمي:

  الشروط الموضوعية: -1
 تتمثؿ الشروط الموضوعية فيما يمي:

ضمف المجاؿ المخوؿ لمسمطة التشريعية بمقتضى نصوص  فييجب أف يدخؿ  - أ
 الدستور.

 مشروع قانوف تجرى دراستو في البرلماف أو أال يكوف نظير لموضوع اقتراح قانوف أو - ب

 .2شيرا عمى األقؿ 12تـ سحبو أو رفضو منذ أقؿ مف  
 الشروط الشكمية: -2

أف يحرر المشروع في شكؿ مواد ويرفؽ بعرض تتمثؿ الشوط الشكمية في وجوب 
بقوليا: " عالوة عمى الشروط   16-12مف القانوف العضوي 19لنص المادة األسباب طبقا 

                                                           
الذي يحدد تنظيـ المجمس الشعبي  2016أوت  25المؤرخ في  12-16القانوف العضوي مف  22/2المادة  تنص - 1

 28، المؤرخة في 50، العدد ج.ج.ر.جالوطني ومجمس األمة، وعمميما، وكذا العالقات الوظيفية بينيما وبيف الحكومة، 
 139عمى أنو: " ال يقبؿ اقتراح أي قانوف يكوف مخالفا لمشروط المنصوص عمييا في الدستور السيما المادة  ،2016أوت 
 منو".

 ذات القانوف.مف  23أنظر المادة  - 2
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مف الدستور، يرفؽ كؿ مشروع أو اقتراح قانوف  137و 13 فالمنصوص عمييا في المادتي
مف نفس القانوف  20بعرض أسباب، ويحرر نصو في شكؿ مواد."، فضال عما أوردتو المادة 

والقاضية بأف يودع الوزير األوؿ مشاريع القوانيف المتعمقة بالتنظيـ المحمي وتييئة اإلقميـ، 
والتقسيـ اإلقميمي لدى مكتب مجمس األمة، وتودع كؿ مشاريع القوانيف األخرى لدى مكتب 

نة مف التعديؿ الدستوري لس 137و 613المجمس الشعبي الوطني طبقا ألحكاـ المادتيف 
، ويشعر مكتب المجمس الشعبي الوطني أو مكتب مجمس األمة حسب الحالة 2016

باالستالـ، كما يتمقى مكتب الغرفة مشروع او اقتراح القانوف المودع لدى الغرفة األخرى 
 لالطالع عميو.

 البند الثاني: إجراءات التقدم بمشاريع قوانين
جراءات محددة ، قانوفالمشروع المتطمبة في شروط البعد توافر  فإنو يسمؾ مسػػػارا وا 

دراستو عمى مستوى ىياكؿ السمطة التنفيذية ) الوزارة المبادرة واألمانة العامة ب بنص الدستػػػور
، إذ أف مبادرة الوزير األوؿ (، مجمس الدولة ومجمس الوزراءلمحكومة واجتماعات الحكومة

مجمس األمػػػة حسب الحالة تتبع قبؿ عرضيا عمى مكتب المجمس الشعبي الوطني أو مكتب 
 المسػػػار اآلتي:

 ترسؿ إلى األمانة العامػػػة لمحكومػػػة لدراستيا، - أ
 يتـ إرساليا أيضا إلى مجمس الدولػػة،  - ب
 تعرض كذلؾ عمى مجمس الوزراء، - ت

  وىو ما سيتـ تفصيمو فيما يمي: 

 الوزير األول عمى مستوى األمانة العامـــة لمحكومــــة: عرض مبادرةأوال: 
تتكفؿ اإلدارات التابعة لمختمؼ السمطات الحكومية بدور ىاـ في القياـ بجميع 
األعماؿ التحضيرية الضرورية إلعداد المشاريع القانونيػػة، ولذلؾ فإف كؿ وزارة تحتوي عمى 

اع الذي تشرؼ عميػػو ونوعية النشاط المنوطة وحدة أو وحدات قانونيػػػة بالنظر إلى حجـ القط



 

 
11 

 1الوزاريةبو، فتناط بيا إعداد الصيغػػة األوليػػػة لمشاريع القوانيف المقترحػػة في الدوائر 
وذلؾ بوضع تصور أولي  ،باإلضافة أيضا إلى القرارات الوزاريػػة ،النصوص التنظيميةو 

، 2لمشروع القانوف، وكذا صياغتو عف طريؽ مسودة تبمور األفكار األولية لمتصور المقترح
وعموما فإنو يفترض توافر مجموعة مؤىالت قانونية في األشخاص القائميف عمى صياغة 

 النصوص القانونية بشكؿ عاـ تتمثؿ في اآلتي: 
 يكوف تكوينا مزدوجا. توافرىـ عمى تكويف لغوي قوي ويحبذ أف -1
 معرفة القواعد القانونية العامة لمنظاـ القانوني لمدولة،  -2
 المعرفة الدقيقة لمضوابط التشريعية سواء التحرير اإلداري و البناء العاـ، -3
اإللماـ الجيد بالمعطيات القانونية والتقنية التي تتعمؽ بالقطاع المراد صياغة نص  -4

 .3بخصوصو
رة وكذا مصالحيا تحضير ىذه المشاريع في إطار " االجتماعات وتتولى كؿ أجيزة الوزا

الوزارية المشتركػػة" التي تعقد مف طرؼ مساعدو الوزارة، وأيضا في إطار " المجاف الوزاريػػة 
المشتركػػة"، التي تعقد فيما بيف الوزراء، لدراسة مسائؿ متنوعة نذكر منيا عمى سبيؿ المثاؿ 

عية، فباجتماع الوزراء فيما بينيـ، تتـ معرفة اآلراء مسألة إعداد النصوص التشري
والمالحظات المقدمة مف بيف الوزراء إذا كاف مف شأف مشروع القانوف المساس بالجوانب 

 .4المختمفة لمقطاعات المختمفػػة

                                                           
، رسالة دكتوراه، كمية الحقوؽ والعموـ عن وحدوية السمطــة التنفيذية في النظام الدستوري الجزائريواعمي ياسميف،  - 1

 .152، ص 2018السياسية، جامعػػة مولود معمري تيزي وزو، 
(، العمل التشريعي بالمغرب ) أصوله التاريخية ومرجعياته الدستورية دراسة تأصيمية وتطبيقيةعبد اإللو فونتير،  - 2

، مطبعة المعارؼ 4يعية(، سمسمة دراسات وأبحاث جامعية يقات العمؿ التشريعي وقواعد المسطرة التشر بالجزء الثالث ) تط
 .142، ص 2002الجديدة، الرباط، المغرب، 

، أطروحة دكتوراه، كمية الحقوؽ والعمـو اإلدارية، جامعة الجزائر، الممارســة التشريعية في الجزائر، فاروؽحميدشي  -
 .262، ص 2004  -2003

 .143عبد اإللو فونتير، مرجع سابؽ، ص  - 3
 .262فاروؽ، مرجع سابؽ، ص  حميدشي - 4
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وبعد االنتياء مف األعماؿ التحضيرية لمشروع القانوف إلعداد الصيغة الرسمية لو مف  
، التي  يترأسيا 1قبؿ الوزارة المعنية، تقوـ ىذه األخيرة بإرسالو إلى األمانة العامػػػػة لمحكومػػة

األميف العاـ لمحكومة وىي تقـو بتنسيؽ عمؿ الحكومة وتحضير جدوؿ األعماؿ وكذا تنظيـ 
دراستو النصوص مف مختمؼ جوانبيا التقنية والقانونية  تقـو بيا ىيأىـ ميمة و جتماعات، اال

والدستورية والمغويػػة ومدى توافقيا مع أحكاـ الدستور، ويتـ تبميغ كؿ عضو في الحكومة 
، لكي يتمكف األميف العاـ لمحكومة 2بنسخػػة منو لتقديـ مالحظاتو وآرائو خالؿ آجاؿ معينػػة

 .3اج مشروع النص ضمف جدوؿ أعماؿ مجمس الحكومػػةمف إدر 
وفي حالة عدـ إبداء أية آراء أو مالحظات حوؿ مشروع القانوف وانقضاء اآلجاؿ 
المحددة إلبدائيا، يدرج مشروع القانوف في جدوؿ أعماؿ مجمس الحكومة، غير أنو في حالة 

تسمـ نسخة منيا إلى رئيس ما تـ إبداء مالحظات أو آراء، يتـ إعداد مذكرة حوؿ الموضوع 
، وفي حالة وجود خالؼ بيف اآلراء والمالحظات المبداة 4الحكومة واألميف العاـ لمرئاسػػة

ولتسوية  عمى مشروع القانوف تنظـ اجتماعات وزاريػػة لمنظر في جميع المالحظات المبداة
عداد النص  الخالؼ الذي يمكف أف يحدث بيف مختمؼ السمطات الحكومية وذلؾ لمتنسيؽ وا 

 . 5النيائي
يجب إلزاما ، 2016مف التعديؿ الدستوري لسنة  136وبناء عمى ما تقضي بو المادة 

عرض مشاريع القوانيف عمى مجمس الدولة ألخذ رأيو فييا، وىو إجراء لـ يكف موجودا في 
 .1996الدساتير السابقة عمى التعديؿ الدستوري لسنة 

 
 

                                                           
 .262، ص المرجػػػع السابؽ حميدشي فاروؽ، - 1
 .262ص  ،المرجػػع نفسػػػػػػػػػػػو - 2
 .144عبد اإللو فونتير، مرجع سابؽ، ص  - 3
، الذي يحدد األجيزة واليياكؿ الداخمية لرئاسة 1994ماي  29المؤرخ في  132-94أنظر المرسـو الرئاسي رقـ  - 4

 .1994جواف  18، الصادرة في 39، العدد ج.ج.ر.جالجميورية، 
 .362، مرجع سابؽ، ص فاروؽحميدشي  - 5
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 عرض مبادرة الوزير األول عمى مستوى مجمس الدولــــة:: اثاني

يعتبر العمؿ االستشاري عمال تخييريا يضيؽ ويتسع حسب المجاؿ المستشار فيو، 
 غير أف مجمس الدولة يسيـ في العمؿ التشريعي عف طريؽ إثرائو لمنص المستشار فيو،
وذلؾ بالنسبة لمشاريع القوانيف المقدمة مف قبؿ الحكومة واألوامر المتخذة مف قبؿ رئيس 
الجميورية في مسائؿ عاجمة في حالة شغور المجمس الشعبي الوطني أو خالؿ العطؿ 

، واستبعدت االستشارة فيما يتعمؽ بالقوانيف العضوية وبالنسبة القتراحات القوانيف 1البرلمانيػػة
، وتمر االستشارة بإجراءات معينة نصت عمييا 2ف قبؿ النواب أو أعضاء البرلمافالمقدمة م

 تتمثؿ في اآلتي: 3مف القانوف العضوي لمجمس الدولة 41المادة 
 تهيئة المشـــروع:-6

إف العمؿ اإلستشاري يمر بإجراءات أولية لمنقاش والبت فيو مرورا بمراحؿ معينة 
 تتمثؿ في اآلتي: 

 اإلخطار واستالم الممف:  عممية -أ 
تأتي ىذه المرحمة بعد إمضاء الوزير المعني بالمشروع، أو المفوض بذلؾ عمى 
رسالة اإلخطار المرسمة إلى مجمس الدولة باسـ الحكومة التي يعتبر مستشارا فييا، ليستمـ 

 كما يمي: مجمس الدولة النص ليثريو برأيو

                                                           
 .2016مف التعديؿ الدستوري لسنة  142أنظر المادة  - 1
رسالة دكتوراه، كمية الحقوؽ، جامعة مولود معمري تيزي وزو، ، اإلداري في الجزائر القضاءإختصاص بوجادي عمر،  - 2

 .365، ص 2011
، 1998أوت  30، المؤرخة في 64العدد  ،ج.ر.ج.ج، 1998أوت  29مؤرخ في ال 01-98القانوف العضوي   -3

 ، المعدؿ بموجب: المتعمؽ باختصاصات مجمس الدولة وتنظيمو وعممو
، المتعمؽ باختصاصات مجمس 2011أوت  03، مؤرخة في 43، العدد ج.ر.ج.ج، 13-11رقـ  القانوف العضوي
 الدولة وتنظيمو وعممو.
، المتعمؽ باختصاصات مجمس 2018مارس  07، مؤرخة في 51، العدد ج.ر.ج.ج، 02-18رقـ  القانوف العضوي
 الدولة وتنظيمو وعممو.
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  :لمجمس الدولة أوال عمى عممية اإلخطار يقوـ العمؿ اإلستشاري عممية اإلخطار
 ، ويعتبر اإلخطار1التي تتوالىا الحكومة طالبة منو إبداء رأيو حوؿ مشروع قانوف معيف

عف طريؽ األميف العاـ المكمؼ بالعالقات بيف الحكومة  3تتواله الحكومة 2إجراء وجوبي
، عمى أف 4يفومجمس الدولة، ويجب في اإلخطار أيضا أف ينصب عمى مشروع قانوف مع

 .5يتـ تسجيؿ ذلؾ بالسجؿ الزمني المتعمؽ باإلخطار
  :يسمـ مشروع القانوف المصادؽ عميو مف قبؿ مجمس الحكومة التسجيل باإلخطار

 إلى مجمس الدولة فيسجؿ في السجؿ المتعمؽ باإلخطار ويتخذ ذلؾ وفؽ شكميف:
عند إبالغ الحكومة أمانة المجمس أف مشروع القانوف ال يحمؿ  الوضع العادي: -

طابعا استعجاليا، يسجؿ المشروع في طائفة الممفات العادية ويتبع اإلجراءات العادية في 
ذلؾ، ثـ يتـ إبالغ رئيس مجمس الدولة حوؿ ذلؾ ليصدر أمرا بموجبو يتـ تعييف أحد 

معية خبراء في الميداف الذي صدر فيو مستشاري الدولة كمقرر يتولى دراسة المشروع ب
 .  6المشروع

نكوف أماـ الوضع اإلستثنائي عند ما تنبو الحكومة بالصبغة  الوضع االستثنائي: -
اإلستعجالية لمشروع قانوف المعيف، لتتـ إحالة مشروع القانوف مف قبؿ رئيس مجمس الدولة 
إلى رئيس المجنة الدائمة ذو رتبة رئيس غرفة ليعيف في حينو مستشارا لمدولة كمقرر، وليس 

فسو بناء عمى مضموف المشروع، بؿ يشترط أف لمجمس الدولة تقصي طابع االستعجاؿ بن
 ةػػػػػات التسجيؿ تتولى الحكومػػػػػػد بأف وضعيػػػػػتشير الحكومة الى طابع االستعجاؿ، وىو ما يفي

                                                           

 .380 ، صمرجػػػع سابؽبوجادي عمر،  - 1
، يتضمف تحديد أشكاؿ اإلجراءات 1998أوت  29المؤرخ في  261-98مف المرسـو التنفيذي  2أنظر المادة  - 2

 .1998أوت  30،  الصادرة بتاريخ 64عدد  ،ج.ج.ر.جوكيفياتيا في المجاؿ االستشاري أماـ مجمس الدولة، 
 .ذات المرسػػػػػػػػػـومف  3أنظر المادة  - 3
 .ذات المرسػػػػػػػػػـومف  2المادة  أنظر - 4
 .ذات المرسػػػػػػػػػـومف  4أنظر المادة  - 5
 .ذات المرسػػػػػػػػػـومف  5أنظر المادة  - 6
 .382بوجادي عمر، مرجع سابؽ، ص  -
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 .1تحديدىا

 : المقـــرر -ب 
ف كاف ذلؾ يتـ بطريقة  تتحكـ الحكومة في طريقة تعييف مستشار الدولة المقرر وا 

مشروع القانوف مدعما بالوثائؽ التي توضح كيفية التعامؿ مع غير مباشرة، فترسؿ الحكومة 
 الممؼ إف كانت عادية أو استعجالية، وذلؾ وفؽ ما يمي:

 :تعيين المقـــرر 
عندما ال تتضمف وثائؽ المشروع المودعة مف  التعيين في االستشارة العادية: -

ؿ في القياـ بو، فيسجؿ قبؿ األمانة العامة لمحكومة بأف طمب االستشارة ال يتطمب االستعجا
الممؼ بطريقة عاديػػة، ويعيف مستشار المقرر مف بيف القضاة المستشاريف العامميف بمجمس 
الدولة مف قبؿ المشرؼ العاـ عمى تسيير مجمس الدولة، بموجب قرار صادر في شكؿ أمر 

 . 2مف رئيس مجمس الدولة
وثائؽ المشروع المودعة مف عندما تتضمف التعيين في االستشارة اإلستثنائيــة:  -

قبؿ األمانة العامة لمحكومة بأف طمب االستشارة يتطمب التدخؿ اإلستعجالي، يؤشر عمى ذلؾ 
في العناصر المرفقػػة بالممؼ، فيحيؿ رئيس مجمس الدولة منفذا طمب الوزير األوؿ بإحالة 

اليتيا ليعيف مستشارا مشروع القانوف إلى المجنة الدائمة، التي ينبو الوزير األوؿ عمى استعج
 .3مقررا في حينو
  :عداده، وفي تهيئـــة ممف اإلستشارة يتولى المقرر متابعة ممؼ االستشارة وا 

 سبيؿ ذلؾ أتيحت لو عدة وسائؿ لتسييؿ وتييئة ممؼ االستشارة متبعا الخطوات اآلتيػػة:

                                                           
 .261-98مف المرسـو التنفيذي  5/2المادة أنظر المادة  - 1
 .382، ص مرجػػػع سابؽبوجادي عمر،  -
 .261-98مف المرسـو التنفيذي  5/1المادة المادة  أنظر -2
 .384و 383بوجادي عمر، مرجع سابؽ، ص  - 
 .261-98مف المرسـو التنفيذي  5/2أنظر المادة  - 3
 .01-98مف القانوف العضوي  38أنظر المادة  -
 .383بوجادي عمر، مرجع سابؽ، ص  -ػ
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يقـو المقرر بقراءة الممؼ حتى يتسنى دراســة الممف وتحديــد جدول األعمـــال:  -
 لو فيـ موضوعو وبالتالي تحديد جدوؿ األعماؿ: 

حيث يتولى المقرر قراءة وتفحص الموضوع مف كؿ جوانبػػو، دراســة الممف:  -
مراعيا توافره عمى الشروط المطموب فيػػو، كاألساس القانوني والتحكـ بيف الوزارات وسبب 

 .1اقتراحو
يحدد رئيس مجمس الدولة جدوؿ األعماؿ بإخطار تحديــد جدول األعمـــال:  -

، ويحضر محافظ الدولة أو أحد مساعديو الجمسات 2الوزير المعني أو الوزراء المعنييف
والمداوالت، ويقدـ مذكرات وفؽ الكيفيات المحددة في النظاـ الداخمي لمجمس الدولة، عمى أف 

 ة والمجنة الدائمة بأغمبية أصوات األعضاء الحاضريف. تتخذ مداوالت الجمعية العام
 مناقشـــة المشروع والبت فيــــه بالرأي: -2

قبؿ إصدار الرأي في مشروع القانوف المقدـ لإلستشارة، ينبغي أوال أف يمر المشروع 
ر المجمس بموجب مداولتو رأيا حوؿ المشروع صد  بإجراء المناقشة التي تقـو بيا ىيئتاف، لي  

 المقدـ لإلستشارة.

 ،دراسة الموضوع والبحث في مكوناتو إلبداء الرأي فيوتتمثؿ المناقشة في المناقشـــــة:  -أ 
غير أف ذلؾ يختمؼ فيما إف كانت استشارة عادية تقـو بيا الجمعية العامة أو استشارية 

 .استثنائية تقـو بيا المجنة الدائمة
 ة: ــــالجمعية العام 

 نتناوؿ في ىذا اإلطار تكوينيا وعمميا وفؽ  ما يمي:
 :3تضـ الجمعية العامةتكوين الجمعية العامة:  -
 نائب الرئيس، 

                                                           
 .384، ص بوجادي عمر، مرجع سابؽ - 1
 .261-98مف المرسـو التنفيذي مف  6أنظر المادة  - 2
 .01-98مف القانوف العضوي  37أنظر المادة  - 3
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 محافظ الدولة، 
 رؤساء الغرؼ، 
  مف مستشاري الدولة، (5)خمسة 
  يمكف لوزير المعني أو الوزراء المعنييف بمشروع القانوف أو مف يمثميـ في القضايا التابعة

 لقطاعاتيـ.
 :الجمعية العامة عمل -

في المداولة حتى تكوف صحيحة أف تتخذ  261-98 اشترط المرسـو التنفيذي
، وال يصح الفصؿ إال 1بأغمبية األصوات وفي حالة تعادؿ األصوات يرجح صوت الرئيس

، غير أف األعماؿ التي تتطمب 2بحضور نصؼ عدد أعضاء الجمعية العامة عمى األقػػػػػؿ
إلى  261-98مف المرسـو التنفيذي   3(10أحالتيا المادة العاشرة )إجراءات أخرى فقد 

، ويتوجب عمى 01-98الرابعة مف القانوف العضوي  04نظامو الداخمي طبقا إلى لممادة 
 .4عضو البرلماف اإلحتفاظ بسر مداوالت المجنة التي ىو عضو فييا

  :المجنة الدائمــة 

القوانيف العادية عنيا في االسعجالية، تختمؼ اإلجراءات المتبعة في مشاريع 
 وسنتناوؿ تكويف المجنة وعمميا وفؽ ما يمي:

تتشكؿ المجنة الدائمة المكمفة بدراسة مشاريع القوانيف : الدائمة تكويـــــن المجنـــة -
 مف:

 ،رئيس برتبػػة رئيس غرفة 
  مف مستشاري الدولة عمى األقػػػؿ، (04) أربعػػة 

                                                           
 .261-98المرسـو التنفيذي مف  8أنظر المادة  - 1
 .01-98مف القانوف العضوي  37أنظر المادة  - 2
عمى أنو: " تحدد قواعد اإلجراءات األخرى المطبقة أماـ مجمس  261-98مف المرسـو التنفيذي   10تنص المادة  - 3

صفر عاـ  4المؤرخ في  01-98مف القانوف العضوي  4الدولة في المجاؿ اإلستشاري في نظامو الداخمي طبقا لممادة 
 والمذكور أعاله." 1998مايو سنة  30الموافؽ  1419

 برلماف.المتعمؽ بعضو ال 01-01مف قانوف  13أنظر المادة  - 4
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  1مساعديومحافظ الدولة أو أحػػد، 
  موظفيف برتبة مدير إدارة مركزية عمى األقؿ يتـ تعيينيـ مف طرؼ الوزير األوؿ باقتراح

 .2ةمف الوزير المعني عمى مستوى كؿ وزار 
 :عمل المجنة الدائمـــة -

فإنو يشترط في مداوالت  261-98 مف المرسـو التنفيذي 08بالرجوع إلى المادة 
يرجح و أصوات األعضاء الحاضريف، حيحػػػة أف تتخذ بأغمبيػػة المجنة الدائمة حتى تكوف ص

مف القانوف العضوي  37، مع مراعاة أحكاـ المادة في حالة تعادؿ األصواتصوت الرئيس 
98-01. 

 طبيعة الرأي اإلستشاري: -ب 
حوؿ  ، أيرأيو فيو إلبداءيتـ عرض مشروع القانوف عمى مستوى مجمس الدولة 

والبحث في مكوناتو، ليتـ تبميغو  تطابؽ نصوصو مع القوانيف السارية المفعوؿ وترابط أحكامو
 ،، وىو إجراء غير متطمب في اقتراحات القوانيفإلى الوزير األوؿ بعد استيفاء شكمو النيائي

مف  12، وىو ما أكدتو المادة 3رأيو فييا إلبداءحيث ال يشترط عرضيا عمى مجمس الدولة 
بقوليا: " يبدي مجمس الدولة رأيو في المشاريع التي يتـ  01-98القانوف العضوي رقـ 

أعاله، ويقترح التعديالت التي  04إخطاره بيا حسب األحكاـ المنصوص عمييا في المادة 
 يراىا ضرورية."

دي مجمس عمى أنو: " يب 01-98مف القانوف العضوي رقـ  04ونصت المادة 
الدولة رأيو في مشاريع القوانيف حسب الشروط التي يحددىا ىذا القانوف والكيفيات المحددة 

عمى أنو: " تعرض مشاريع  613، وقد نصت الفقرة الثالثة مف المادة ضمف نظامو الداخمي."
 بعد رأيالقوانيف عمى مجمس الوزراء، بعد رأي مجمس الدولة... ."، ويتضح مف عبارة 

                                                           
 .01-98مف القانوف العضوي  38أنظر المادة  - 1
 .ذات القانػػػػػػػػػػوفمف  39أنظر المادة  - 2
، ــ السمطة 6991النظام السياسي الجزائري، )دراسة تحميمية لطبيعة نظام الحكم في ضوء دستور بوالشعير ، سعيد  - 3

 .118، مرجع سابؽ، ص التشريعية والمراقبـــة ــ (
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وثيقة شكمية يجب أف يرفؽ بممؼ  ، فيوايجابية اً أف لرأي مجمس الدولة آثار  الدولةمجمس 
ال يعد ىذا المشروع فاق   مف  (02) ، وقد نصت المادة الثانية 1لمدستورية داً مشروع القانوف، وا 

عمى أنو: " يتـ وجوبا إخطار مجمس الدولة بمشاريع القوانيف  261-98المرسـو التنفيذي 
مف قبؿ األميف العاـ لمحكومة، وذلؾ بعد مصادقة مجمس الحكومة عمييا." ، فيذا األمر جاء 
حامال ألمر واجب التطبيؽ، غير أف الحكومة ليست مجبرة في تطبيؽ االستشارة، بؿ تبقى 

 .2مجمس الدولة أو عدـ األخذ بوقبؿ مقترح مف مطمقة في األخذ بالرأي الالليا الحرية 
الدور التشريعي لمجمس الدولة في تقديـ رأيو  ويتجو الفقياء لمقوؿ بأنو ال يكمف

يتمحور في الصياغة جدًا  لو دور آخر ىاـ روعات القوانيف فحسب، بؿاالستشاري في مش
 .3التشريعية، حيف تطمب الحكومة مف مجمس الدولة إعداد وكتابة النصوص التشريعية

فقط، إال أنو وجوبي  ااستشاري اوبناء عمى ما تقدـ فإف رأي مجمس الدولة يعتبر رأي
، وترجع الحكمة مف وراء إشراؾ مجمس الدولة في ىذا وتخمفو يعتبر سببا لرفض القانوف

و الحرص عمى إقامة التنسيؽ بيف النصوص القانونية، وتفادي وجود تعارض فيما الفرض ى
، فيتولى مجمس الدولة تنبيو الحكومة حوؿ مشاريع القوانيف غير المطابقة لمتشريعات 4بينيا

 وصػػػػػػاـ النصػػػػػػ،كما يمكنو العمؿ مف أجؿ انسج5ةػػػػػف العاديػػػػػة أعمى مف القوانيػػػػػا قيمػوالتي لي
 .6القانونية أو ما يعرؼ برقابة المالئمة

 
 

                                                           
 .388بوجادي عمر، مرجع سابؽ، ص  - 1
 .391، ص المرجػػػػػػػػػػع نفسػػػػػػو - 2
صدار وتنفيذ القوانين اإلصالحيةيحيى محمد مرسي النمر،  - 3 مجمة كمية . دراسة مقارنة، المشاكل التي تواجه إعداد وا 

 .457، ص 2017 مايو القانوف الكويتية العالمية، السنة الخامسػػػػة،
 .178محمد األميف، مرجع سابؽ، ص  بولـو - 4
، مجمة الفكر البرلماني، نشريات الوظيفة اإلستشارية لمجمس الدولة والعممية التشريعية في الجزائرصاش جازية،  - 5

 .91، ص 2008، جويمية 2002، 20مجمس األمة الجزائري، العدد 
مجمة الوسيط، نشريات المنظومة القانونية الجزائرية، المبادرة بالقوانين بين الحكومة والبرلمان في مسعود شييوب،  - 6

 .91 ، ص2008، جويمية 20العدد الجزائر، مجمس األمة الجزائري، 
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 ير األول عمى مستوى مجمس الوزراءعرض مبادرة الوز  الثا:ث
مف التعديؿ الدستوري لسنة  136المادة  بنصبعد وجوب طمب رأي مجمس الدولة حيث أنو 
ضرورة عرض مشاريع القوانيف عمى مجمس أيضا ، أوجب المؤسس الدستوري 2016
، وىو ما يجعمنا ومف الوزير األوؿ والوزراء الذي يتكوف مف رئيس الجميورية رئيساً  ،الوزراء

لتتعاظـ سمطة الرئيس في ندرؾ بأنو لـ ي ستبعد رئيس الجميورية مطمقا في المبادرة بالقوانيف، 
 وفػػػف تكػػع القوانيػػػاء بأف أصؿ مشاريػػرى بعض الفقيػػػؿ ذلؾ يػػوفي سبي ،اتػػػػراح التشريعػػػػػاقت

 .1بالقوانيف عمى المبادرة في ذلؾ اً ستحوذم بتوجيو منو  
ف  2016مف التعديؿ الدستوري لسنة  136ومف الجدير اإلشارة إلى أف المادة   وا 

 ،مجمس الوزراء يرأسػػو رئيس الجميورية ولكوف زير األوؿ حؽ المبادرة بالقوانيفمنحت لمو 
يمكنو تعديؿ أو إضافة أو القوانيف المحالة عميو ىي بيده إذ  فإف صالحية الحسـ في مشاريع

في بندىا الرابع التي نصت عمى أف رئيس  91كما أنو بعد العودة إلى المادتيف  ،توجيو
والتي أوجبت بأف تعرض  في فقرتيا الثالثة 136والمادة  ،الجيورية يرأس مجمس الوزراء

لدور رئيس الجميوريػػة خصوصا  اً تعزيز  كمو يعتبريذا فمشاريع القوانيف عمى مجمس الوزراء، 
عماؿ األأي مشروع في جدوؿ  ورفض رئيس الجميورية تسجيؿ، 2في عممية المبادرة بالقوانيف

 .3إلى الغرفة المعنيػػػػة يمكف لموزير األوؿ مواصمة تقديمو ، واليقبر ذلؾ المشروع
وانطالقا مما تقدـ، فإنو يدرج مشروع القانوف ضمف جدوؿ أعماؿ مجمس الوزراء، 
ولموزير المختص توضيح جوانبو وتفصيمو، وبعد مصادقة مجمس الوزراء عميو يتولى األميف 
العاـ لمحكومة باسـ الوزير األوؿ لدى مكتب المجمس الشعبي الوطني أو مجمس األمة حسب 

ضوعو لممناقشة في المجنة المختصة وبحضور الوزير المعني، الحالة متابعتو إلى حيف خ

                                                           
1

 - Philippe Ardant , institutions politiques et droit constitutionnel, Ed Delta L.G.D.J , 8
e
 

édition , France , 1997 , p 472. 
 .177محمد األميف، مرجع سابؽ، ص  بولـو -  2
 .915واعمي ياسميف، مرجع سابؽ، ص  - 3
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وتبميغو بالتقارير التمييدية والتكميمية والمتعمقة بيذا المشروع، كما أف لموزير المعني حضور 
 .1مناقشتو والتصويت عميو

وال يقبؿ أي مشروع قانوف مضمونو نظير مضموف مشروع تجرى دراستو في البرلماف 
 .2شيرا (12) أو تـ سحبو أو رفضو منذ أقؿ مف اثني عشر 

ؿ الوزير األوؿ عرض مشاريع القوانيف عمى مجمس الوزراء، حتى ولو افترضنا تجاى  
وسائؿ يمكنو مف خالليا الوقوؼ أماـ ىذه القوانيف، فيمكنو عدة فإف رئيس الجميورية يممؾ 

االمتناع عف إصدار القانوف حتى بعد دراستو ومناقشتو والمصادقة عميو مف كمتا غرفتي 
مف التعديؿ  145البرلماف، كما لو أف يطمب إجراء مداولة ثانيػػة بشأنػػػو طبقا لنص المادة 

أيضا إخطار المجمس الدستوري بشأنو طبقا لنص ، ويمكنو 2016الدستوري الجزائري لسنة 
منو، وبما أف لو صالحية تعييف الوزير األوؿ، فيمكنو أيضا صالحيػػػػة عزلو  187المادة 

لزاـ الوزير األوؿ  91وتعييف وزير أوؿ آخر محمو طبقا لنص المادة  في بندىا الخامس وا 
ة سحب مشروع القانوف الذي لمحكومإذ أنو يمكف  ،الجديد بسحب مشروع القانوف المودع

مجمس  أودعتو في أي وقت وقبؿ التصويت عميو مف طرؼ المجمس الشعبي الوطني أو
كما يتوقؼ إدراجو أيضا في جدوؿ  ،، ليتوقؼ إيداعو لمجنة المختصة3األمة حسب الحالة

 األعماؿ.
ودع وبعد تحديد قائمة المشاريع التي قرر المجمس الوزاري إحالتيا عمى البرلماف، ي

 ،الوزير األوؿ المشاريع لدى مكتب المجمس الشعبي الوطني أو مجمس األمة حسب الحالة
والنظاـ القانوني الذي يحدد تنظيـ المجمس الشعبي الوطني ، 4وذلؾ طبقا لنصوص الدستور

 .5ومجمس األمة وكذا العالقات الوظيفية بينيما وبيف الحكومة

                                                           
 .362فاروؽ، مرجع سابؽ، ص  حميدشي - 1
 .16-12مف القانوف العضوي  23أنظر المادة  - 2
 .ذات القانػػػػػػوفمف  21/1المادة أنظر  - 3
 .2016مف التعديؿ الدستوري لسنة  137أنظر المادة  - 4
 .12-16مف القانوف العضوي  20المادة  أنظر - 5
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التي تعدىا الحكومة لمختمؼ ىذه  وبعد مرور كؿ مشروع مف مشاريع القوانيف
 ،1يشرع البرلماف في دراستيا ومناقشتيا والتصويت عمييا ،المراحؿ مف المسار التشريعي

 راؼػػة اإلشػػة لمحكومػػػة العامػػػرة والمتمثمة في إصداره والتي تتولى األمانػػػلتأتي المرحمة األخي
 .2عمييا

يبدي رأيو في ونشير في األخير إلى أف الوزير المكمؼ بالعالقات مع البرلماف 
 .3المشاريع التمييدية لمقوانيف مف حيث الشكؿ والمضموف

 قانونالاقتراح المبادرة ب: الثانيالمطمب 
يشكؿ اقتراح القانوف الشكؿ اآلخر لممبادرة التشريعيػػة، وىو ما أقرتو معظـ دساتيػػػر 

الديمقراطيػػة، بمنح تمؾ الصالحية لمبرلماف صاحب االختصاص بالتشريع، وقػػػػد أقػػػر الدوؿ 
المؤسس الدستوري الجزائري حؽ اقتراح القوانيف لكؿ مف نواب المجمس الشعبي الوطني وكػػذا 

، ليسير 4أعضاء مجمس األمػػػة، ويمكف القياـ بذلؾ بناء عمى آراء وانشغاالت المواطنيف
اف عمى رفع انشغاالت المواطنيف إلى الجيات المعنية والتحسيس بيا والدفاع عضو البرلم

، وكذا شروط (فرع أوؿ) طمب ضرورة توافر شروط إجرائية ت، غير أف ذلؾ ي5عنيا
 . (فرع ثاني) موضوعية حتى يمكف الشروع في دراستيا

 الفرع األول: الشروط الشكمية واإلجرائية الواجبة في اقتراحات القوانين
إف حؽ النواب في تقديـ اقتراحات " حؽ أقرتو الدساتير عمى اعتبار أف ىذا الحؽ 

ف أمقرر لمسمطة التشريعية، والتي ليا بموجب حؽ إقرار القوانيف حؽ إقتراحيا عمى أساس 

                                                           
 .152عبد اإللو فونتير، مرجع سابؽ، ص  - 1
 .362فاروؽ، مرجع سابؽ، ص  حميدشي - 2
، الذي يحدد صالحيات 1998يناير  17المؤرخ في  04-98( مف المرسـو التنفيذي رقـ 06أنظر المادة السادسة )  -3

 .04، العدد ج.ج.ر.جالوزير المكمؼ بالعالقات مع البرلماف، 
 04، الصادرة بتاريخ 09، العدد ج.ج.ر.ج، 2001يناير  31، المؤرخ في 01-01مف قانوف  10أنظر المادة  - 4

 .، المتعمؽ بعضو البرلماف2001فبراير
 المتعمؽ بعضو البرلماف. 01-01مف قانوف  08أنظر المادة   - 5
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مف يممؾ األكثر يممؾ األقؿ، وألف المبدأ الديمقراطي المسمـ بو في الدوؿ الديمقراطية يقوـ 
 .1ف ىو عضو التشريع األصيؿ"عمى أف البرلما

 فػػوى المجمس الشعبي الوطني، كما يمكػػػعمى مستة ػػػالمبادرة البرلمانييمكف أف تتـ و 
جرائيػػة  أف تتـ عمى مستوى مجمس األمة أيضا، بيد أف ذلؾ يتطمب توافر شروطا شكميػػة وا 

 معينة، وىو ما سيتـ دراستػػو فيما يمي:
 2عضوا 22نائبا أو 22األول: العمل الجماعي في االقتراح  البند

لمبرلماف بغرفتيو والوزير األوؿ أيضا  1958لقد منح الدستور الفرنسي لسنة 
جعؿ المبادرة بالقوانيف  1996غير أف التعديؿ الدستوري لسنة  صالحية المبادرة بالقوانيف،

تـ التوسيع  2016، لكف وبعد التعديؿ الدستوري لسنة 3مف صالحيات الوزير األوؿ والنواب
مف ذلؾ الحؽ وأصبحت المبادرة عمؿ مشترؾ بيف غرفتي البرلماف والوزير األوؿ، فأصبح 

وىو  ،وتحسيف العمؿ التشريعي إلثراءبإمكاف مجمس األمة أيضا صالحية اقتراح قوانيف 
 136بموجب الفقرة الثانية مف المادة  وذلؾ ،جديد عرفتو العممية التشريعية في الجزائر إجراء

 .2016مف التعديؿ الدستوري لسنة 
أف االقتراح في النظاـ الدستوري الجزائري يحمؿ الصبغة  إليو اإلشارةومما تجدر 

( حتى ترقى إلى مستوى المبادرات Membre نائبا أو عشروف عضوا 20الجماعية )
  .الحكومية التي توصؼ بجودتيا وجديتيا

مف شأنو عرقمة العمؿ  نائبا أو عشروف عضوا( 20اإلجراء ) ىذاغير أف 
ف كاف مف الممكف حدوث ذلؾ في ظؿ نظاـ الحزب الواحد يصعب في إنو ف ،التشريعي، وا 

خاصة بالنسبة ألحزاب  ،ظؿ التعددية الحزبية، لصعوبة الوصوؿ إلى العدد المطموب
قد سمحت بعض الدساتير محؿ و في المجالس البرلمانية،  يقؿ عددىـالمعارضة والذيف قد 

                                                           
اقتراح القوانين بين المبادرة التشريعية البرلمانية والمبادرة الحكومية.. مراجعة لمنصوص محمد عباس محسف،  - 1

األكاديمية لمدراسات االجتماعية واالنسانية، قسـ العمـو االقتصادية  الدستورية ولقرارات القضاء االتحادي العراقي،
 .71، ص 2014، جانفي 11والقانونية، العدد 

 .2016مف التعديؿ الدستوري لسنة  136/2أنظر المادة  - 2
 .1996مف التعديؿ الدستوري لسنة  119أنظر المادة  - 3



 

 
22 

المقارنة لكؿ عضو في مجمس النواب حؽ اقتراح القوانيف ومنيا الدستور المصري لسنة 
 . 1منو 212في المادة  2014

عشروف نائبا مف المجمس  طرؼفإف اقتراحات القوانيف تتـ مف  ،وبناء عمى ما تقدـ
مف التعديؿ  136/2ف مجمس األمة طبقا لنص المادة الشعبي الوطني أو عشروف عضوا م

، وباألحرى تتـ إما مف فرؽ أغمبية مف جية أو مف فرؽ المعارضة 2016الدستوري لسنة 
سواء كاف  إليومف جية أخرى، ويتـ إيداع مقترحات القوانيف إلى مكتب المجمس الذي ينتموف 

بعد ذلؾ عمى  إحالتيالتتـ  2ذلؾ عمى مستوى المجمس الشعبي الوطني أو مجمس األمة،
وذلؾ كمو يكوف تمييدا  ،مستوى المجنة الدائمة المختصة لمناقشتيا ودراستيا والتصويت عمييا

 لعممية عرضيا في الجمسة العامة لممجمس. 
ويبمغ إلى الحكومة اقتراح القانوف الذي تـ قبولو والذي استوفى الشروط الالزمة 

ذا  (02) لتبدي الحكومة رأييا فيو في أجؿ ال يتجاوز شيريف ،لذلؾ مف تاريخ التبميغ، وا 
يحيؿ رئيس المجمس الشعبي الوطني أو رئيس  ،فيو اانقضى األجؿ ولـ تبدي الحكومة رأيي

 .3مجمس األمة حسب الحالة اقتراح القانوف إلى المجنة المختصة لدراستو
 ؿ نائبػػض مف قبػػية الفرنسية بأف تدعـ العرائويشترط النظاـ الداخمي لمجمعية الوطن

                                                           
، 2014مكرر أ لسنة  3،  الجريدة الرسمية، العدد 2014يناير 18الصادر في  المصري الدستور 122لمادة تنص ا - 1

 المعدؿ بػػػ:
مكرر ) و(، الصادرة في  16، الصادر في الجريدة الرسمية، العدد 2019لسنة  38قرار الييئة الوطنية لالنتخابات رقـ  -

بقوليا: " لرئيس الجميورية، ولمجمس ، المتعمؽ بإعالف نتيجة االستفتاء عمى تعديؿ بعض مواد الدستور،  2019أبريؿ  23
 ".ح القوانيفالوزراء، ولكؿ عضو في مجمس النواب اقترا

: " يودع كؿ اقتراح قانوف لدى مكتب المجمس الشعبي الوطني أو 16-12مف القانوف العضوي  22/3تنص المادة  - 2
 مكتب مجمس األمة، حسب الحالة".

، 46ج العدد.ج.ر.، ج2000مف النظاـ الداخمي لممجمس الشعبي الوطني لسنة  14أنظر البند التاسع مف المادة  -
بقوليا : " ... يقـو مكتب المجمس الشعبي الوطني: البت في قابمية اقتراحات القوانيف  30/07/2000المؤرخة في 

، 49العدد  ج رج ج،، 2017مف النظاـ الداخمي لمجمس األمة  12المادة  3والتعديالت والموائح شكال". وأنظر أيضا البند 
ة تحت إشراؼ رئيس المجمس عمى وجو الخصوص ، بقوليا: " ... يضطمع مكتب مجمس األم2017أوت  22مؤرخة في 

 بما يأتي: البث في اقتراحات القوانيف والتعديالت والموائح مف حيث الشكؿ."
 .16-12مف القانوف العضوي  24أنظر المادة  - 3
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 .1برلماني وتوجو إلى رئيس الجمعية الوطنية
منو أيضا حؽ األفراد في تقديـ  14في الفصؿ 2كما تضمف الدستور المغربي

 ممتمسات في مجاؿ التشريع بقوليا:
" لممواطنات والمواطنيف، ضمف شروط وكيفيات يحددىا قانوف تنظيمي، الحؽ في 

 تقديـ ممتمسات في مجاؿ التشريع".
 الثاني: فرض الرقابة من طرف مكتب المجمسين والحكومة البند

بأف االقتراح البرلماني  12-16مف القانوف  24و 22يتضح مف خالؿ المادتيف 
 وعند 3يودع لدى مكتب الغرفة األولى بالبرلماف أو لدى مكتب الغرفة الثانية حسب الحالة

 .4قبولو يبمغ إلى الحكومة
بوجوب تبميغ اقتراح القانوف  12-16مف القانوف العضوي  25وقد أوردت المادة 

موقعا  ومن 22ويجب أف يكوف ىذا االقتراح كما تقضي المادة  ،الحكومة إلىالذي تـ قبولو 
عضوا مف مجمس األمة، لتبدي الحكومة  (20)ف و نائبا أو عشر  (20عشروف )عميو مف قبؿ 

 مف تاريخ التبميغ. (02)الرأي فيو خالؿ أجؿ ال يتجاوز الشيريف 
مف النظاـ الداخمي لممجمس الشعبي الوطني بأف مكتب  12ويتضح مف المادة 

وىو ما يعتبر قيدا عمى  ،المجمس الشعبي الوطني يتكوف مف رئيس وتسعة أعضاء

                                                           
الداخمي مف النظاـ  151إلى  147لـ يتضمف الدستور الفرنسي ما يقر بحؽ تقديـ العرائض بؿ تضمنت ذلؾ المادة  - 1

 مف النظاـ الداخمي لمجمس الشيوخ. 99إلى  87لمجمعية الوطنية الفرنسية والمادة 
، 2011جويمية   29بتاريخ   1_11_91 بالمرسـو الصادر 2011 سنة المعدؿ 1996 لسنة المغربية المممكة دستور - 2

 .2011جويمية  30، المؤرخة في 5964ج.ر.ـ.ـ، العدد 
 .12-16مف القانوف العضوي  22مف المادة  الفقرة الثالثةأنظر  - 3
 مف ذات القانػػػػوف. 25انظر المادة  - 4

 12-16مف القانوف العضوي  22/3والمادة في  2016مف التعديؿ الدستوري الجزائري لسنة  137وقد أوجبت المادة  -
 ة  حسب اآلتي:بأف تودع جميع اقتراحات القوانيف مكتب المجمس الشعبي الوطني، أو مكتب مجمس األم

 المشاريع المتعمقة بالتنظيـ المحمي وتييئة اإلقميـ والتقسيـ اإلقميمي تودع مكتب مجمس األمة. -أ
 أما باقي المشاريع األخرى فتودع مكتب المجمس الشعبي الوطني. -ب 

والتي أوجبت أف تودع كؿ مشاريع القوانيف  02-99مف قانوف  21خالفا لما كاف يجري عميو العمؿ بالمادة  وذلؾ       
 الوطني. بمكتب المجمس الشعبي
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سيما إف تـ إيداعيا مف طرؼ أحزاب األقمية مما يعرقؿ عمميا، ال ،االقتراحات البرلمانية
 .وسيمة لتحقيؽ مساعييايكوف  ووبمفيـو المخالفة فإف تكوينو مف أحزاب األغمبية الشؾ بأن

، وطبقا 1يبت مكتب المجمس في اقتراحات القوانيف والتعديالت مف الناحية الشكميةف
شيرا  ( 12) لذات المادة يتأكد مف عدـ رفض اقتراح أو مشروع قانوف مماثؿ قبؿ سنة أي 

ف مف يراح القانوف خالؿ مدة أقصاىا شير مف إيداعو، كما يبت مكتب مجمس األمة في اقت
 وف الذي يجب أف يكوفػػراح القانػػقتإو يبمغ لمندوب أصحاب ػػي حالة رفض، وفوػػػإيداعخ ػػتاري

 .2مسببا
يتـ تبميغ المقترح إلى الحكومة إف لقي قبوال مف طرؼ مكتب المجمس الشعبي 

ف لـ  ،الوطني أو مكتب مجمس األمة لتبدي رأييا في ذلؾ في غضوف شيريف عمى األكثر، وا 
يتـ ذلؾ في تمؾ المدة يحيؿ رئيس المجمس الشعبي الوطني أو رئيس مجمس األمة حسب 

  .3المجنة المختصة لدراستو الحالة اقتراح القانوف عمى
 الفرع الثاني: الشروط الموضوعية الواجب توافرها في اقتراحات القوانين

باإلضافة إلى الشروط الشكمية واإلجرائية الواجب توافرىا في اقتراحات القوانيف 
 والمتمثمة فيما يمي: ،شروط موضوعية أيضاتتوافر في االقتراحات  أففيجب 

 أن تكون المبادرة بالقوانين تدخل ضمن االختصاص التشريعي : األول البند
 لممشرع              

ف كاف األمر  إذ ال يمكف لمنواب الخروج عف المجاالت المحددة بموجب الدستور، وا 
باعتبارىا  الحجزيبدو واضحا بالنسبة لمقوانيف العضوية إذ أف مجاليا محددا عمى سبيؿ 

ألمر ليس كذلؾ بالنسبة لمقوانيف العادية، األمر الذي أدى إلى فإف ا ،مكممة لمواد الدستور
 140بيف الشراح والباحثيف حوؿ تحديد اختصاصات المشرع في المادة  اً جدىاـ إثارة تساؤؿ 

عمى سبيؿ  ةرداو ىي ىؿ  ،2016مف التعديؿ الدستوري الجزائري لسنػػػػة  141والمادة 

                                                           
1
 .2000مف النظاـ الداخمي لممجمس الشعبي الوطني لسنة  14أنظر المادة  - 

 .2017مف النظاـ الداخمي لمجمس األمة لسنة  66أنظر المادة  - 2
 .16-12مف القانوف العضوي  24أنظر المادة  - 3
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المبادرة باقتراح القوانيف إلى نوعيف: المبادرة باقتراح وتنقسـ  ،الحصر أـ عمى سبيؿ المثاؿ؟
 ، وىو ما سيتـ تفصيمو فيما يمي:القوانيف العادية والمبادرة باقتراح القوانيف العضوية

 القوانين العادية:المبادرة باقتراح  -6
والتي تنص عمى  140إلى المادة  وخصوصاً بالرجوع إلى أحكاـ الدستور الجزائري 

 :وأن
يشرع البرلماف في المياديف التي يخصصيا لو الدستور وكذلؾ في المجاالت " 

 اآلتية:
  حقوؽ األشخاص وواجباتيـ األساسية، السيما نظاـ الحريات العمومية، وحماية  -1
 ،ريات الفردية، وواجبات المواطنيفالح   

 ميدانا. 29أي  ... ."
 القوانين العضويــة:المبادرة باقتراح  -2

إلى التطور الدستوري الجزائري نالحظ بأف المشرع الجزائري استحدث فئة  وعػػػبالرج
منو والمطابقػػػة لنص المادة  123في المادة  1996في دستور مرة القوانيف العضوية ألوؿ 

مجاالت أخرى يمكف لمبرلماف أف يشرع فييا وىي تشكؿ أيضا  ،2016مف دستور  141
 بموجب قوانيف عضوية بنصيا:

لى المواد المخصصة لمقوانيف العضوية بموجب الدستور، يشرع البرلماف " إضافة إ
 بقوانيف عضوية، في المجاالت اآلتية:

 تنظيـ السمطات العمومية، وعمميا، -
 نظاـ االنتخابات، -
 القانوف المتعمؽ باألحزاب السياسية، القانوف المتعمؽ باإلعالـ، -
 القانوف األساسي لمقضاء، والتنظيـ القضائي، -
 وف المتعمؽ بقوانيف المالية،القان -

 تتـ المصادقة عمى القوانيف العضوية باألغمبية المطمقة لمنواب وألعضاء مجمس األمة.
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يخضع القانوف العضوي لمراقبة مطابقة النص مع الدستور مف طرؼ المجمس  
 الدستوري قبؿ صدوره".

والمرتبطة بموضوع ىي تمؾ القوانيف الصادرة مف المشرع العادي، " والقوانيف العضوية 
مف الموضوعات المتصمة بالنظاـ األساسي لمدولة، سواء مف حيث شكميا أو نظاـ الحكـ 

 . 1فييا، وبتنظيـ سمطاتيا العميا، وتحديد اختصاصاتيا وكيفية ممارستيا لوظيفتيا"
األغمبية المطمقة  )ونظرا الرتباط القوانيف العضوية بالدستور، ونصاب المصادقة عمييا 

باإلضافة إلى خضوعيا لرقابة المطابقة مف طرؼ المجمس ، (2لمنواب وألعضاء مجمس األمة
 .3الدستوري قبؿ صدورىا، فيي تعتبر أسمى مف القوانيف العادية

بموجب الدستور ولقد اتجػػو بعض الفقياء إلى اعتبار تحديد ىاتو االختصاصات  
عمى سبيؿ الحجػػػز ال الحصػػػػػر، وىي تعتبر مف المسائؿ المحجوزة لممشرع، أما المسائؿ  ورد

المسكوت عنيا فيمكف أف ينظميا المشػػػرع بقانوف يمارس عمييا االختصاص التشريعي 
مف  141و 140، غير أف اإلجابة عف ىذا التساؤؿ تستدعي منا البحث في المواد 4النسبي

مف دستور  116و 115ومقارنتيا مع نظيراتيا المادتيف  2016سنة التعديؿ الدستوري ل
19895. 

مف دستور  115وتـ االستناد في ذلؾ عمى أف مجاالت التشريع المذكورة في المادة 
المادة يدؿ بأف التعداد الوارد ىػػػذه أف نص  ذإ ،وردت عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر 1989

مجمس الشعبي الوطني أف يشرع فيو، ومف الواضح لميمكف فييا ليس المجاؿ الوحيد الذي 
يشرع المجمس الشعبي الوطني في المجاالت التي خوليا أياه الدستور.  مف نص المادة : "

                                                           
دراسة )حماية المجال التنظيمي المستقل عن طريق الرقابة عمى دستورية القوانين العضوية" " بف دحو نور الديف،  - 1

العدد ، ، مجمة البحوث القانونية والسياسية، جامعة طاىر موالي سعيدة(في ظل النظام الدستوري الجزائري المعدل والمتمم
 .145ص ،2015الرابع، جواف 

2
 .2016مف التعديؿ الدستوري لسنة  141/2أنظر المادة  - 

3
 .145ص ،مرجػػػع سابؽبف دحو نور الديف،  - 

ضوابط توزيع االختصاص بين السمطتين التشريعية والتنفيذية )دراسة مقارنة في تحديد مجال عزاوي عبد الرحماف،  - 4
 .57، ص 2011الجزء الثاني، دار الغرب لمنشر والتوزيع الجزائر، ،كل من القانون والالئحة(

ف كاف ىناؾ اختالؼ في أف المادة  - 5  .مجاال 26أوردت  115مجاال والمادة  29أوردت  140وا 
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المؤسس الدستوري لفظ  يا استعماؿفي مجاؿ القانوف ما يأتي..."، والواضح من كذلؾويدخؿ 
ولو أراد المشرع  ،والتي يستنبط منيا بأنو توجد إضافات أخرى عمى ىذه المجاالت كذلؾ

يمارس رئيس الجميورية السمطة التنظيمية " حصر تمؾ المجاالت لكانت الصياغة كاآلتي: 
ضمف  إدراجيا"، كما أف ىناؾ عدة مياديف تـ  115في المجاالت غير المذكورة في المادة 

مف  115مف عدـ تعدادىا مف ضمف مجاالت المذكورة في المادة مجاالت القانوف بالرغـ 
نيا عمى سبيؿ المثاؿ العمـ الوطني والنشيد الوطني وخاتـ الدولة   م، نذكر 1989دستور 

 .1(20 المادة(، قواعد نزع الممكية لممنفعة العامة )50 المادة)
ومف المفيد أف ننوه بأنو توجد بعض المجاالت التي لـ تدرج ضمف مجاالت  

ومع  ،وال بمقتضى أي مادة متفرقة منو 1989مف دستور  115التشريع ال بمقتضى المادة 
ذلؾ تـ تنظيميا بموجب قانوف صادر عف السمطة التشريعية، وأصدر رئيس الجميورية 

القانوف  ومنيادفاعا عف اختصاصو التنظيمي، القانوف ولـ يخطر المجمس الدستوري عنو 
 المتعمؽ بالمجاىد والشييد. 16-91 رقـ 

وردت  1989مف دستور  115فإف التعداد الوارد في المادة  ،وبناء عمى ما تقدـ
مف  125و 122ال الحصر، وىو ما يجعمنا نستنبط الحكـ مف المادتيف  الحجزعمى سبيؿ 

مف التعديؿ الدستوري لسنة  143و 140لؾ المادتيف ، وكذ1996التعديؿ الدستوري لسنة 
 يشرع"  2016مف التعديؿ الدستوري لسنة  140الواضح مف جوىر المادة و ، 2016

في المجاالت اآلتية..."، فمصطمح  وكذلؾالبرلماف في المياديف التي يخصصيا لو الدستور 
" يعني إضافة إلى مجاالت أخرى موجودة في نصوص أخرى مف الدستور يشرع كذلؾ" 

حصر مجاالت التشريع  المؤسس الدستوري لو أرادالبرلماف في ىذه المجاالت، حيث أنو 
منو لكانت صياغتيا كاآلتي: يمارس رئيس الجميورية  143بأمر جمي بمقتضى المادة 

 " ، وبالتالي يعد البرلماف ىو 140ادة ػػددة في المػػػالمح ريف غػػػة في المياديػػػة التنظيميػػػػالسمط

                                                           
هيمنة السمطة التنفيذية عمى السمطة التشريعية في النظام الدستوري الجزائري) دراسة مقارنة ، محمدىاممي  - 1

 .200ص ، 2014، دار الجامعة الجديدة لمنشر، األزاريطة، مصر، (المصري والفرنسي الدستوريبالنظامين 
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 .1صاحب االختصاص الفعمي في التشريع والسمطة التنفيذية ىي االستثناء
بأف ىناؾ اختالؼ بيف االصطالح الفرنسي لمقوؿ بينما اتجو جانب فقيي آخر 

 بقوليا: 1996مف التعديؿ الدستوري لسنة  125والعربي  لممادة 
 " les matières autres que celle réservées a la loi relevant du 

pouvoir réglementaire du président de la république…" 

" المستعممة في النص الفرنسي تفيد لغويا " تندرج  "relevant فالمالحظ أف عبارة  
مع نص  عارضتضمف اختصاصاتو لتصبح حكرا عميو" فميس لغيره ممارستيا كما أف ذلؾ ي

و كاف مف كما أن ،مف الدستور والتي تجعؿ لمبرلماف السيادة في إعداد القانوف 98المادة 
في النص  "exerce "لفظ  يمارس" المستعممة في النص العربيعبارة " أف يقابؿ األفضؿ
 الفرنسي.

غير أف المؤسس الدستوري الجزائري حجز مجاالت البرلماف المتعمقة بالتشريع وال 
يمكف لمسمطة التنفيذية بالتالي التدخؿ فييا مع أف لمسطة التنفيذية مجاؿ واسع لممارسة 

ؾ ىو رأي المجمس الدستوري رقـ لفيما تبقى مف مياديف، وما ي دعـ ذ التنظيميةالسمطة 
المتعمؽ بمطابقة القانوف األساسي لمقضاء  2004أوت  22 المؤرخ في 01/ر.ؽ ع/02

لمدستور حيث اعتبر فيو المجمس الدستوري أنو" ...تكريسا لمبدأ الفصؿ بيف السمطات خوؿ 
المشرع صالحية التشريع في المجاالت المخصصة لو حصرا في الدستور، دوف أف يتعداىا 

ة..."، فاعتبار أف السمطة التنفيذية ليا الى المجاالت التنظيمية المخصصة لمسمطة التنفيذي
ة اجتماعية مستجدة ظاىر  ألينظرات شاممة لما تمتمكو مف خبرات تساعد في ايجاد الحموؿ 

البرلماف الذي عادة ما يفتقر الى أشخاص ذوي خبرة وليـ كفاءة الزمة  تطرأ، عمى عكس
 .2بي أي مؤىؿ عمميلعدـ اشتراط قانوف االنتخابات فيمف يترشح لعضوية المجمس النيا

                                                           
1
هيمنة السمطة التنفيذية عمى السمطة التشريعية في النظام الدستوري الجزائري) دراسة مقارنة  ،ىاممي محمد - 

 .204، ص مرجع سابؽ ،(المصري والفرنسي بالنظامين الدستوري

 .204 ص ،نفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو المرجع - 2
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مف الدستور تقتضي بأف  140وبالتالي فإف مجاالت التشريع التي عددتيا المادة 
ىناؾ مياديف أخرى يمكف لمبرلماف التدخؿ فييا وىي محددة في نصوص متفرقة مف 

)المادة نيا عمى سبيؿ المثاؿ: العمـ الوطني والنشيد الوطني وخاتـ الدولة مالدستور، نذكر 
مف التعديؿ  22)المادة ، نزع الممكيػػػة لممنفعة العامة (2016ديؿ الدستوري لسنة مف التع 06

 .(2016مف التعديؿ الدستوري لسنة  82) تسميـ المجرميف المادة  ،(2016الدستوري لسنة 
مبرلماف سمطة الموافقة عمى بعض المعاىدات الدولية، ل ومما تجدر اإلشارة إليػػػو، أف

 مف التعديؿ الدستوري 149المعاىدات الدولية وردت ضمف المادة  إذ أف ىناؾ طائفة مف
، تحتاج إلى الموافقة الصريحة مف طرؼ غرفتي البرلماف قبؿ المصادقة عمييا 2016 لسنة

كاتفاقية اليدنة ومعاىدات السمـ والتحالؼ واالتحاد والمعاىدات المتعمقة بحدود الدولة وكذا 
وتـ  ،رتب عمييا نفقات غير واردة في ميزانية الدولةالمتعمقة بمركز األشخاص والتي تت

تجسيدا ليذه المادة عمى سبيؿ المثاؿ االتفاؽ األوروبي المتوسطي لتأسيس شراكة بيف 
تحاد األروبي والذي تمت الموافقة عميو مف طرؼ غرفتي البرلماف بموجب الجزائر واإل
  .20051أبريؿ  26الصادر في  05/05القانوف رقـ 

تسمو المعاىدات عمى القانوف متى تمت المصادقة عمييا وفؽ  ىدى ما تقػػدـ،وعمى 
ات موافقة أو ػػػدالشروط المنصوص عمييا في الدستور، ويصوت البرلماف عمى ىذه المعاى

رفضا دوف المناقشة في الموضوع، وىو ما يوضح لنا بأف موافقة البرلماف موافقة شكمية 
ة خاصة في التصويت ليكوف عمؿ البرلماف عمؿ رقابي خصوصا أنو ال ي تطمب أية أغمبي

إذف فإف أي تصديؽ مف قبؿ رئيس الجميورية عمى إحدى  أكثر منو اختصاص تشريعي،
ىذا التصديؽ  فالمعاىدات المتعمقة بالموضوعات السابقة دوف أف يوافؽ عمييا البرلماف فإ

  رى فييػػألخادات ػػأما المعاى المعاىدات،وف ػػلقان 46ارت إليو المادة ػػوىو ما أش الطاب رػػيعتب

                                                           
المتضمف الموافقة عمى االتفاؽ األروبي المتوسطي لتأسيس شراكة  2005أبريؿ  26الصادر في  05/05قانوف رقـ  - 1

بيف الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية مف جية والمجموعة األروبية والدوؿ األعضاء فييا مف جية أخرى الموقع 
والوثيقة النيائية المرفقة بو،  7إلى  1والبروتوكوالت مف رقـ  6إلى  1ومالحقو مف  2002أبريؿ  22الونسيا يـو بف
 .5، ص 27/04/2005، مؤرخة في 30، عدد ج.ج.ر.ج
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 . 1تدخؿ ضمف االختصاص االنفرادي المطمؽ لرئيس الجميورية مف حيث التصديؽ عمييا
 

 من القانون العضوي 22الثاني: التقييد الموضوعي المحدد بموجب المادة  البند
 62ــــ61              

ال تقتصر الشروط الموضوعية في أف ترد ضمف المجاالت المحددة أو المفرقة مف 
مف القانوف  23الدستور، فيناؾ ضوابط أخرى يجب توافرىا وىو ما نصت عميو المادة 

حيث أنو ال يقبؿ أي مشروع أو اقتراح قانوف مضمونو نظير مضموف  12ػػػػ16العضوي 
ي البرلماف أو تـ رفضو أو سحبو منذ أقؿ مف اثني مشروع أو اقتراح قانوف تجري دراستو ف

مف التعديؿ الدستوري لسنة  139، باإلضافة إلى ما جاء في نص المادة ( شيرا12عشر)
ال يقبؿ أي اقتراح قانوف يكوف مضمونو، أو نتيجتو تخفيض الموارد العمومية، حيث  ،2016

ر تستيدؼ الزيادة في إيرادات الدولة، أو أو زيادة النفقات العمومية، إال إذا كاف مرفوًقا بتدابي
توفير مبالغ مالية في فصؿ آخر مف النفقات العمومية تساوي عمى األقؿ المبالغ المقترح 

، وبالتالي إنفاقيا، وىو مف األمور الصعبة التي مف العسير عمى النواب توفيرىا وتحقيقيا
، غير أف ذلؾ يجب أف فإنو يمكف سحب اقتراحات القوانيف مف طرؼ مندوبي أصحابيا

يكوف قبؿ التصويت أو المصادقة عمييا مف طرؼ المجمس الشعبي الوطني أو مجمس األمة 
 .2حسب الحالة

 الشرط المتعمق بمجال الدفاع الوطني: الثالث البند
ومع  بمجاؿ الدفاع الوطنيباإلضافة إلى الشرطيف السابقيف ىناؾ شرط آخر متعمؽ 

جعمتو مف  2016مف التعديؿ الدستوري لسنة  140 المادةمف  26المطػػػة رقـ أف 
، وبما أف مجاؿ الدفاع الوطني يدخؿ ضمف المجاالت التي يمكف أف اختصاص القانوف

تنظـ بموجب قانوف، لكف باعتباره مف المجاالت الحساسة ولكوف رئيس الجميورية ىو 
                                                           

، أطروحة دكتوراه، كمية الحقوؽ، جامعة الحاج لخضر باتنة، الصالحيات التشريعية لرئيس الجمهوريةلوشف دالؿ،  - 1
 . 109، ص 2011/2012الجزائر، 

هيمنة السمطة التنفيذية عمى السمطة التشريعية في النظام الدستوري الجزائري) دراسة مقارنة بالنظامين ىاممي محمد،  -
 .201ص  مرجع سابؽ، الدستوري والمصري(،

 .12-16القانوف العضوي مف  21/2أنظر المادة  - 2
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عمى أف تنظيـ ىذه المجاالت ، فجري العمؿ 1المسػػؤوؿ عف تنظيـ السياسة العامة وتوجيييا
 إفػػػ، ومف ىنا ف2ر رئاسيػػػػػػوف أو أمػػػػػة بمقتضى مشروع قانػعادة ما يرجع إلى السمطة التنفيذي

ي اقتراح قانوف يدخؿ ضمف إطار السياسة الخارجية لمدولة يعتبر غير دستوري، فقد تـ أ
 تجريـ والمتعمؽ بػ " سحب اقتراح القانوف الذي اقترحو نواب المجمس الشعبي الوطني

حيث أنو بعد إحالتو عمى الحكومة لتبدي رأييا فيو رأت بأنو يرتبط بالسياسة  ،االستعمار"
 .3الخارجية لمدولة، األمر الذي أدى إلى سحبو

ف كانت عمى قدـ المساواة بيف ف، وبناء عمى ما سبػػػؽ إف المبادرة بالقوانيف وا 
النقص في التأطير و ، أف قمة اإلمكانات لدى أعضاء البرلماف إالالحكومة وأعضاء البرلماف، 

وفي الشخصيات القانونية المتمكنة مف إعداد النصوص القانونية سواء عمى مستوى المجاف 
، فكؿ ذلؾ مف شأنو التأثير عمى مستوى المبادرات البرلمانية، ونوعية ككؿ أو في البرلماف

جميا مف خالؿ التجارب البرلمانية مف خالؿ وطبيعة النصوص المقترحة، وىو ما يتضح 
األمر الذي يؤثر سمبا عمى النظاـ التشريعي ككؿ، لذلؾ  ،نقص الجودة والقواعد والصياغة

ي الغالب أف المبادرات البرلمانية تكوف عبارة عف تعديالت جزئية لنصوص قانونية سارية فف
 .4ىا ثانويةالمفعوؿ، أو تتمحور في بعض المسائؿ التي تعتبر في جوىر 

وقد تتجمى أىمية سياسية لالقتراحات البرلمانية إذ تعتبر أداة لتغيير اىتماـ الحكومة 
بمجاؿ معيف يثار عف طريؽ االقتراحات البرلمانية، األمر الذي قد يدفع الحكومة لتقديـ 

 .5مشاريع في نفس ىذه المجاالت
 

                                                           
 .2016مف التعديؿ الدستوري الجزائري لسنة  91مف المادة  3أنظر المطة  - 1
هيمنة السمطة التنفيذية عمى السمطة التشريعية في النظام الدستوري الجزائري) دراسة مقارنة ىاممي محمد،  - 2

 .204ص ، مرجع سابؽ، بالنظامين الدستوري والمصري(
هيمنة السمطة التنفيذية عمى السمطة التشريعية في النظام الدستوري الجزائري) دراسة مقارنة ، ىاممي محمد - 3

 .206ص  ،مرجع سابؽ ،(المصري والفرنسي بالنظامين الدستوري
 .153عبد االلو فونتير، مرجع سابؽ، ص  - 4
 .154، ص المػػػػػرجػػػع نفسػػػػػػو - 5
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 المبحث الثاني: دراســـة المبادرات التشريعية من قبل المجان الدائمــة 
 وقواعـــد الموافقـــة عميها

ًًانطالقاًً ًالمادة ًنص 136ًًمف ًلسنة ًالجزائري ًالدستوري ًالتعديؿ فإف2016ًًمف
المبادراتًالتشريعيةًتكوفًمفًطرؼًالوزيرًاألوؿًوالنوابًوكذاًأعضاءًمجمسًاألمػػة،ًغيرً
أفًذلؾًيتطمبًدراستياًومناقشتياًوكذاًالتصويتًعميياًوالًيتأتىًذلؾًإالًباجتماعًالبرلمافً

،ًعمىًأفً(مطمبًثاني)دوراتًمعينةًًوفؽعمموًًووضعًضوابطًمعينةًلتنظيـً(مطمبًأوؿ)ً
مطمبً)النصًالمحاؿًعمىًالبرلمافًيتطمبًدراستوًومناقشتوًداخؿًالمجافًالدائمةًالمختصػػةً

ًىناؾًإجراءًوً،(ثالث ًفيماًاأف ًتفصيمو ًسيتـ ًما ًوىو ًالتصويتًوالمصادقة، ًتنظـ تًمعينة
ًيمي:ًً

 اجتماعات البرلمانالمطمب األول: تنظيم 
ً ًجدوؿ ًوفؽ ًالبرلماف ًطرؼ ًمف ًبالقانوف ًالمبادرات ًدراسة ًمسبقاًتتـ ًمعد أعماؿ

ً ًالحكومػػة ًتحددىا ًالتي ًاألولويات ًوفؽ ًومنظـ ًأوؿ) ًالدستوريً(فرع ًالمؤسس ًمنح ًوقد ،
ماًسيتـًتفصيموًفيماًً،ًوىو(فرعًثاني)ًلممعارضةًالبرلمانيةًحؽًاإلسياـًفيًالعمؿًالتشريعي

ًيمي:
 الفـــرع األول: جدول أعمال البرلمان

ًالتيًتناقشياً ًالًيتأتىًإالًبترتيبًالقضايا ًإلييا ًالمسندة إفًقياـًأيًسمطةًبالمياـ
أىميةًكبرىًفيًالنظاـًالسياسيًالجزائريًبالنظرًًتياز،ًوباعتبارًالبرلمافًسمطةًذاوفؽًام

ًوفؽًترتيبً ًإعماؿًمخططًعمميًمعيف ًإذًا ًفوجبًعميو ًإليو، ًالمسندة ًاألعماؿ إلىًحجـ
ًمعيفًعفًطريؽًماًيسمىًبػػ"ًجدوؿًاألعماؿ".

 البنـــد األول: المقصود بجدول أعمال البرلمان
ًنشاطات ًتعدد ًوراء ًبمياميا ًالمؤسساتًالدستورية ًأفرادًتقـو ًالعالقاتًبيف ًوتعقد يا

ًتطمبًمضاعفةًعمؿًالسمطةًالتشريعية،ً ًالمسائؿًالتيًتتطمبًحموال،ًوىوًما ًوكثرة شعبيا
ًتمميياً ًاألولوياتًالتي ًوفؽ ًومرتبا ًمنظما ًأعماؿ ًجدوؿ ًوفؽ ًإال ًيتحقؽ ًال ًذلؾ ًأف غير
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ؿًاألعمػػػاؿ"،ًالحياة،ًلذلؾًفإفًجمساتًودوراتًالبرلمافًتنظـًوفؽًماًيصطمحًعميوًبػػً"ًجدًو
وبالتاليًفإفًجدوؿًاألعماؿًلماًلوًمفًدورًفيًإبرازًالعالقةًبيفًالبرلمافًوالحكومة،ًفماًىوً

ًإالًترجمةًحقيقيةًإماًلتحكـًالبرلمافًفيًتنظيـًأعمالو،ًأوًخضوعو.
"ًيقصدًبجدوؿًأعماؿًالبرلمافًذلؾًالتصرؼًالبرلمانيًالذيًبموجبوًيحددًبرنامجًو

عدةًجمساتًبحسبًطبيعةًالعمؿًالمطموبًةًتشريعيةًأوًجمسةًواحدةًأوًعمؿًالنوابًفيًدوًر
ً.1إنجازه"

كؿًمفًالمجمسًالشعبيًالوطنيًومجمسًاألمػػةًمستوىًلتتولىًىيئةًالرؤساءًعمىً
 منو 1/ 15فيًالمادة12ًػػػػ16بإعدادًمشروعًجدوؿًاألعماؿ،ًوقدًنصًالقانوفًالعضويًًرقـً

عمىًأنوً"ًيجتمعًمكتباًالغرفتيفًوممثؿًالحكومةًفيًمقرًالمجمسًالشعبيًالوطنيًأوًمقرً
ًلترتيبً ًتبعا ًالدورة، ًأعماؿ ًجدوؿ ًلضبط ًالبرلماف، ًدورة ًبداية ًفي ًبالتداوؿ، مجمسًاألمة

ًاألولويةًالذيًتحددهًالحكومة."ً
 إشراك الحكومة في تحديد جدول األعمالالبنــد الثاني: 
القوانيفًوكذاًاألنظمةًالداخميةًلمبرلماف،ًبأفًالحكومةًتشارؾًالبرلمافًفيًيتضحًمفً

رًلكونياًتحضً ًفيًتحديدهًاًًمباشًرًاًًتحديدًجدوؿًاألعماؿًوفؽًاألولويةًالتيًتراىا،ًوتعدًشريك
ًالمجمسيف ًاجتماعات ًباعتبار2ًفي ًالمكتب ًعمؿ ًتوجيو ًفي ًفعاؿ ًتأثير ًلو ًفحضورىا ،
ً ًاألمرًالذيًيعطيياًالمبرراتًالتيًتمتمكيا ًإقناعًمكتبًالمجمس، ًيمكنيا والتيًمفًخالليا

،ًكماًلياًأفًتتممصًمف3ًًاألولويةًفيًترتيبًالمواضيعًوفؽًالرؤىًالتيًتراىاًمجسدةًلعمميا
ًفيً ًطرؼًالبرلماف، ًمف ًعمييا ًالمفروضة ًالسياسية ًالرقابة ًحالة ًفي ًالتقصيرية المسؤولية

 .4سببًفيًعرقمةًبرنامجياحالةًعدـًتمريرًأيًنصًواعتبارهًال

                                                           

السمطة  -6991النظام السياسي الجزائري ) دراسة تحميمية لطبيعة نظام الحكم في ضوء دستور سعيدًبوًالشعير،ًً-1 
ً.61،ًص2013ًالجزائر،ً،ًالجزءًالثالث،ًديوافًالمطبوعاتًالجامعية،ً(-التنفيذية

 .12ػػػػ16مفًالقانوفًالعضوي17ًًأنظرًالمادةًً-2ً
ً.ذاتًالقانػػػػوفمف15ًًأنظرًالمادةًً-3ً
السمطة  -6991النظام السياسي الجزائري ) دراسة تحميمية لطبيعة نظام الحكم في ضوء دستور سعيدًبوًالشعير،ًً-4ً

ً.91،ًمرجعًسابؽ،ًصً(-التشريعية والمراقبة
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ًينصًعمى ًالدستوريًالجزائريًيتضحًبأفًالتعديؿًالدستوريًلـ ًوبالرجوعًإلىًأحكاـ
12ًػػػػ16مشاركةًالحكومةًفيًإعدادًجدوؿًاألعماؿ،ًغيرًأنوًبالرجوعًإلىًالقانوفًالعضويً

ًالنظاميفًالداخمييفًلممجمسًالشعبيًالوطنيًومجمسًاألمة،ًيتضحًبأفًلمحكومةًدوراً وكذا
أكثرًأىميةًفيًتحديدًجدوؿًاألعماؿ،ًبؿًوترتيبوًحسبًأولوياتيا،ًوىوًماًيتضحًمفًخالؿً

ً.12ػػػػ16مفًالقانوفًالعضوي15ًًالمادةً
قتراحاتًالمقدمةًمفًقبؿًوبالتاليًفإفًلمحكومةًحريةًفيًوضعًمشاريعًالقوانيفًوكذاًاال

ًوباقيً ًاألعماؿ، ًلجدوؿ ًاألولى ًالمراتب ًفي ًمنيا ًوقبوال ًاستحسانا ًلقيت ًوالتي النواب،
ً ًالترتيب، ًجدوؿًأعماؿًالدورةًًليافضالًعفًذلؾًفإفًاالقتراحاتًتكوفًمتتالية ًتحديد بعد

ًا ًجدوؿ ًفي ًمدرجا ًيكف ًلـ ًالجاريػػة ًالدورة ًفي ًجديد ًقانوف ًمشروع ًإدراج ألعماؿًإمكانية
،121ًػػػػ16مفًالقانوفًالعضوي16ًًطبقاًلممادةًًاألوؿ،ًولياًفيًذلؾًأفًتمحًعمىًاستعجاليو

غيرًأفًحاالتًاالستعجاؿً،2ًمرًانتقؿًمفًمرحمةًالتشاورًإلىًمرحمةًالموافقةػفاألًوبذلؾًفإف
تخضعًلمسمطةًالتقديريةًلمحكومةًفييًالتيًتقررًتوافرًحالةًاالستعجاؿًمفًعدميا،ًحتىً
ولوًكانتًمشاريعًقوانيفًجديدة،ًوىوًماًيمكفًالحكومةًمفًتغييرًالترتيبًالواردًفيًجدوؿً

ًبأن مبرلمافًالحريةًفيًسيرًعممو،ًفعمموًضمفًىذاًلًليسًواألعماؿ،ًاألمرًالذيًيبرزًلنا
ًمجاالً ًلمبرلماف ًالحكومة ًتركت ًإف ًإال ًلمقانوف، ًطبقا ًالحكومة ًتمميو ًبما ًمرىوف اإلطار

ً.3ضبطًجدوؿًأعمالوإلشراكوًفيً
ومفًالمفيدًأفًنضيؼ،ًبأفًلمحكومةًأيضاًأفًتستشارًفيًضبطًجدوؿًأعماؿًً

ً ًنصًالمادة ًمف ًانطالقا ًالعضوي17ًالجمسات ًالقانوف ًباستشارة12ًً-16ًمف والقاضية
ًمكتبيًالغرفتيفًليا.

                                                           
عمىًأنو:ً"ًيمكفًالحكومة،ًحيفًإيداعًمشروعًقانوف،ًأفًتمحًعمى12ًًػػػػ16مفًالقانوفًالعضوي16ًًالمادةًًتنصً-1ً

 .استعجاليتو"
2ً-ًً ًوليد، ًالسمطة التشريعية من خالل التطور الدستوري الجزائريشريط ًوالعمـو ًالحقوؽ ًكمية ًدكتوراه، ًأطروحة ،

 .237ً،ًص2012ً-2011السياسية،ًجامعةًأبوًبكرًبمقايد،ًتممساف،ً
السمطة  -6991نظام السياسي الجزائري ) دراسة تحميمية لطبيعة نظام الحكم في ضوء دستور ، السعيدًبوًالشعيرً-3ً

 .91،ًمرجعًسابؽ،ًصً(-التشريعية والمراقبة
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ويمكفًعندًاالقتضاءًلرئيسيًالمجمسيفًاستشارةًىيئةًالتنسيؽًفيماًيتعمؽًبالمواضيعً
التيًيمكفًإدراجياًفيًجدوؿًأعماؿًالدورة،ًغيرًأفًجدوؿًأعماؿًالجمساتًالتيًتتكوفًمنياً

ً.1الدورةًيتـًضبطوًمفًطرؼًمكتبًكؿًغرفةًباستشارةًالحكومة
2ًأياـًعمىًاألقؿًقبؿًالجمسػػةًالمعنيػػةً(07)ًًػػػػػػعمىًأفًيبمغًبوًالنوابًوالحكومةًب

ًً(10ً)ًبعشرةًعمىًمستوىًالمجمسًالشعبيًالوطني،ًكماًيبمغًبوًأعضاءًالمجمسًوالنوابً
،ًوكأفًالمشرعًيبتغيًمف3ًقبؿًالجمسػػةًالمعنيػػةًعمىًمستوىًمجمسًاألمػػػةًأياـًعمىًاألقؿ

ًفيً ًوالتنفيذية ًالتشريعية ًالسمطتيف ًبيف ًالتكامؿ ًوتحقيؽ ًلمبرلماف ًاالعتبار ًإعادة ًذلؾ وراء
فًكافًالواقعًيقرًبغيإطارً ًحػػػػرًذلؾ،ًإذًيتضػػػػػممارسةًكؿًسمطةًماًلياًمفًاختصاصات،ًوا 
مجمسًاألمةًًولممجمسًالشعبيًالوطنيًًيف،ًوالنظاميفًالداخمي12ػػػػ16القانوفًالعضويًمفً
ً:4،ًبأفًيتضمفًجدوؿًاألعماؿًماًيمي2017لسنةً
 مشاريعًالقوانيفًالتيًأعدتًتقاريرًبشأنياًباألسبقية، -1
 اقتراحاتًالقوانيفًالتيًأعدتًتقاريرًبشأنيا، -2
 األسئمةًالشفوية، -3
المسائؿًالمختمفةًالمسجمةًطبقاًلمدستور،ًولمقانوفًالعضويًالذيًيحددًتنظيـًالمجمسً -4

الشعبيًالوطنيًومجمسًاألمةًوعمميماًوكذاًالعالقاتًالوظيفيةًبينيماًوبيفًالحكومة،ًوليذاً
 النظاـًالداخمي،ً

القوانيفًالتيًلـًتعدًتقاريرًبشأنياًفيًآجاؿًشيريفًمفًالشروعًفيًمشاريعًواقتراحاتً -5
دراستوًمفًطرؼًالمجنةًالمختصة،ًبناءًعمىًطمبًالحكومةًوموافقةًمكتبًالمجمسًالشعبيً

5الوطنيًأوًمكتبًمجمسًاألمػػػػػػػػػة
. 

 
                                                           

ً.12ػػػػ16مفًالقانوفًالعضوي17ًًأنظرًالمادةًً-1ً
ً.2000مفًالنظاـًالداخميًلممجمسًالشعبيًالوطنيًلسنة55ًًأنظرًالمادةًً-2ً
ً.2017مفًالنظاـًالداخميًلمجمسًاألمػػةًلسنة62ًًالمادةًًأنظرً-3ً
 .2000مفًالنظاـًالداخميًلممجمسًالشعبيًالوطنيًلسنة55ًًأنظرًالمادةًً-4ً
ً.2017مفًىذاًالنظاـًالداخميًلمجمسًاألمةًلسنة44ًً،ًوأنظرًالمادة12ًػػػػ16مفًالقانوفًالعضوي25ًًأنظرًالمادةًً-5ً
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 .1النصوصًالتيًتـًالتصويتًعميياًوالتيًأعدتًتقاريرًبشأنياًباألسبقية -6
ًب ًالجدير ًجدوؿًومف ًفي ًالقوانيف ًواقتراحات ًمشاريع ًتسجيؿ ًيمكف ًال ًأنو الذكر

ًلـًيتـًتوزيعًتقريرًالمجنةًقبؿًثالثةً ً(03)أعماؿًجمسةًفيًالمجمسًالشعبيًالوطني،ًإذا
ً ًأنو ًغير ًالجمسػػة، ًىذه ًتاريخ ًمف ًاألقؿ ًعمى ًعمؿ ًتمؾًيسأياـ ًمف ًالمالية ًقانوف تثنى

جدوؿًاألعماؿًإلىًالمجمسًلمناقشتوًبغضًالنظرًاإلجراءاتًليمرًمباشرةًبعدًتسجيموًفيً
ً.2عفًتقريرًالمجنةًفيفضؿًعمىًأيًمشروعًحكوميًأوًاقتراحًبرلماني

ًوتوزيعوً ًطبعو ًمرحمة ًلتأتي ًالمجاف، ًداخؿ ًالتقرير ًيحػرر ًالمناقشػات ًنياية وبعػػػػد
ًبغرضًإحالتوًلممناقشةًفيًالجمسةًالعامةًلمبرلماف.

أعماؿًالدورةًمفًطرؼًىيئةًالرؤساءًفيًكؿًمفًالمجمسًيتـًإعدادًمشروعًجدوؿًًو
،ًعمىًأنوًيمكفًاستشارة3ًالشعبيًالوطنيًومجمسًاألمة،ًثـًيضبطًمفًطرؼًمكتباًالغرفتيف

ًفيًجدوؿًأعماؿًالدوراتًعندًاالقتضاءًمفً ىيئةًالتنسيؽًفيًالمواضيعًالتيًيتـًإدراجيا
ً.4قبؿًرئيسيًالمجمسيف

لدورةًالعاديةًلغرضًاالنتياءًمفًدراسةًنقطةًفيًجدوؿًولموزيرًاألوؿًطمبًتمديدًاً
،ًوىوًماًيعنيًوقوؼًالحكومةًالمحكـًعمىًمشاريعًالقوانيفًالتيًأقرتيا،ًولمحكومة5ًاألعماؿ

إمكانيةًدعوةًالبرلمافًلعقدًدورةًغيرًعادية135ًًولمحكومةًأيضاًانطالقاًمفًنصًالمادةً
تدعاءًمفًرئيسًالجميوريةًبطمبًبمبادرةًمفًرئيسًالجميورية،ًويمكفًكذلؾًأفًيجتمعًباس

.ً ًاألوؿ،... ًالوزير ًالبرلماف6ًًمف ًفيو ًيدعو ًرئاسيا ًمرسوما ًالجميورية ًرئيس ًليصدر ،
ًلالنعقاد،ًمتضمناًجدوؿًأعماؿًالدورةًغيرًالعاديةًوفؽًاألولوياتًالتيًيحددىاًالرئيس.

                                                           
ً.12ػػػػ16مفًالقانوفًالعضوي42ًًوانظرًالمادة2017ًًظاـًالداخميًلمجمسًاألمةًلسنةًمفًالن62ًأنظرًالمادةًً-1ً
ً.2000مفًالنظاـًالداخميًلممجمسًالشعبيًالوطنيًلسنة55ًًالفقرةًالثانيةًمفًالمادةًأنظرًً-2ً
ً.2000مفًالنظاـًالداخميًلممجمسًالشعبيًالوطنيًلسنة53/2ًًوالمادة49/2ًًأنظػػرًالمادةًً-3ً
4ً-ًً ًاألوؿًمفًالمادة ًالداخميًلممجمسًالشعبيًالوطنيًلسنة50ًًأنظرًالبند ًاألوؿًمفًالمادة2000ًًمفًالنظاـ والبند

ً.2017مفًالنظاـًالداخميًلمجمسًاألمةًلسنة54/2ًً
 .2016ًالجزائريًلسنةًمفًالتعديؿًالدستوري135/2ًانظرًالمادةًً-5ً
ً.ذاتًالتعديؿمف135/3ًًانظرًالمادةًً-6ً
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جدوؿًولقدًتـًتخصيصًجمسةًشيريةًلمبرلمافًفيًفرنساًلتمكيفًكؿًغرفةًمفًضبطً
ًيمكفًمفًدراسةًاالقتراحاتًالبرلمانية ًأنصًعميوًًما،ًوىو1ًأعماليا،ًوىوًما المشرعًيضا

ً.2011ً2لدستورًالمغربيًلسنةًامف82ًًالمادةًالفقرةًالثانيةًمفًالمغربيًفيً
ًتضمنو ًما ًاًوىو ًالجزائري ًالمشاركةًًتمكيفبًأيضالتشريع ًمف ًالبرلمانية المعارضة

ً ًلممادة ًطبقا ًالبرلمانية ًاألشغاؿ ًفي ًلسنة114/2ًًالفعمية ًالجزائري ًالدستوري ًالتعديؿ مف
،ًوالقاضيةًبأفًتخصصًكؿًغرفةًمفًغرفتيًالبرلمافًجمسةًشيريةًلمناقشةًجدوؿ2016ً

ًالذ ًاألمر ًوىو ًالمعارضػػة، ًمف ًمجموعاتًبرلمانية ًأو ًمجموعة ًتقدمو ًتأكيدهًأعماؿ ًتـ ي
ً.123-16ًمفًالقانوفًالعضوي18ًبمقتضىًالمادةً

عمىًمستوىًيجبًأفًيتضمفًجدوؿًأعماؿًالمجموعةًالبرلمانيػػةً،ًوفيًكؿًالحاالت
ًالتيًتدخؿًضمفًاختصاصاتًمجمسًاألمػػةًمجمسًاألمػػة ًكما4ًإالًالمسائؿًأوًالقضايا ،

ًأف ًمفًًيجب ًالبرلمانية ًالمجموعات ًأو ًالمجموعة ًأعماؿ ًجدوؿ ًمشروع ًاقتراح يودع
أياـًمفً(10ً)المعارضػػةًمفًقبؿًرئيسػػياًلدىًمكتبًالمجمسًلمبتًفيو،ًوذلؾًقبؿًعشرةً

ًالرفضًيجبًأفًيكوفًقرارً ًوفيًحالة ًالشيريػػةًعمىًاألقػػؿ، ًالجمسػػة التاريخًالمقترحًلعقد
 ً.5يسًالمجموعػػةًالبرلمانيػػػةًالمعنيػػةالرفضًمعمال،ًويبمغًإلىًرئ

ًجد ًتحديد ًعند ًالحكومة ًتمثيؿ ًالبرلماف ًمع ًبالعالقات ًالمكمفة ًالوزارة وؿًفتتولى
الوزاراتًالمعنيةًوالجياتًالحكوميةًالمعنيةًبمشاريعًالقوانيفًًاألعماؿ،ًولياًفيًذلؾًاستشارة

ً.6التيًسيتـًإيداعياًمكتبًالمجمسًالشعبيًالوطني
                                                           

ً.1995طبقاًلمتعديؿًالذيًحصؿًلمدستورًالفرنسيًسنة1958ًًمفًالدستورًالفرنسيًلسنة48ًًالمادةًًأنظرً-1ً
ًعمىًأنو:2011ًًمفًالدستورًالمغربيًلسنة82ًًالمادةًالفقرةًالثانيةًمفًتنصًً-2ً

 ."المعارضة قبؿ مف المقدمة تمؾ بينيا ومف القوانيف، مقترحات لدراسة الشير في واحد يـو يخصصً"
بقوليا:ً"ًتخصصًكؿًغرفةًمفًغرفتيًالبرلمافًجمسةًشيريةًلمناقشة12ًًػػػػ16مفًالقانوفًالعضوي18ًًتنصًالمادةًً-3ً

ًمفًالدستور."114ًجدوؿًأعماؿًتقدموًمجموعةًأوًمجموعاتًبرلمانيةًمفًالمعارضةًوفقاًألحكاـًالمادةً
ً.2017مفًالنظاـًالداخميًلمجمسًاألمةًلسنة85ًًأنظرًالمادةًً-4ً
ً.ذاتًالنظاـمف86ًًأنظرًالمادةًً-5ً
ًالتنفيذي04ًًأنظرًنصًالمادةًً-6 ،ًالصادرة04ً،ًالعددًج.ج.ر.ج،1998ًيناير17ًًالمؤرخًفي04ًً-98مفًالمرسـو

ً.الذيًيحددًصالحياتًالوزيرًالمكمؼًبالعالقاتًمعًالبرلماف،1998ًيناير28ًًبتاريخً



 
38 

ًأفضؿًومفً ًيعتبر ًالبرلماف ًالمكمؼًبالعالقاتًمع ًالوزير ًإلىًأف ًاإلشارة األىمية
ً.1وسيطًلتبميغًانشغاالتًأعضاءًالبرلمافًإلىًالحكومػػػػػة

 التنسيق في البرلمان مع بالعالقات المكمفة الوزارة دور الفرع الثاني:
ثراء والبرلمان الحكومة بين  التشريعي العمل وا 

الذيًينظـًالعالقةًبيفًالمجمسًالشعبيًالوطني12ًً-16ًبموجبًالقانوفًالعضوي
ًالوظيفي ًالعالقات ًوكذا ًوبيػػػومجمسًاألمة ًبينيما ًالحكومػػػػة ًالمعػػػػف ًلمقانػػػة ًالعضويًػػدؿ وف

ًالمكمؼ99-02ً ًالوزير ًيتولى ًحيث ًالبرلماف، ًمع ًبالعالقات ًالمكمفة ًالوزارة ًإنشاء ًتـ ،
ًتمثيؿً ًمياـ2ًالحكومةًلدىًالبرلمافبالعالقاتًمعًالبرلمافًميمة ًبعدة ،ًولوًفيًذلؾًالقياـ

ًتتمثؿًفيماًيمي:
مهام الوزير المكمف بالعالقات مع البرلمان ذات التنسيق بين أجهزة :ًالبند األول

ًًةـــالبرلمان والحكوم
ًوالبرلماف،ً ًالحكومة ًبيف ًلمتنسيؽ ًمياـ ًالبرلمافًعدة ًالمكمؼًبالعالقاتًمع لموزير

ً:3تتمثؿًفيماًيمي
ًبيدؼً - ًاألمة، ًمجمس ًومكتب ًالوطني ًالشعبي ًالمجمس ًمكتب ًاجتماعات ًفي يشارؾ

 تحديدًجدوؿًأعماؿًدوراتًالبرلمافًالعادية،ًوغيرًالعادية،
يضبطًبالتشاورًمعًاألجيزةًالبرلمانيةًالمعنية،ًكيفياتًدراسةًمشاريعًالقوانيفًواقتراحاتً -

 ةًالمفعوؿ،ًالقوانيفًواآلجاؿًالمخصصةًلياًطبقاًلألحكاـًالساري
يحضرًأشغاؿًالجمساتًالعمنيةًوالمغمقةًوكذلؾًجمساتًالمجافًالبرلمانية،ًبيدؼًتبميغً -

 موقؼًالحكومةًبخصوصًالنقاطًالمدرجةًفيًجدوؿًاألعماؿًوتوضيحو.
ً
ً

                                                           
ًالتنفيذيًرقـ08ًأنظرًالمادةًالثامنةً)ًً-1ً ً.04-98(ًمفًالمرسـو
 .ذاتًالمرسػػػػـومفً(01ً)ًأنظرًالمادةًاألولىًً-2ً
ً.ذاتًالمرسػػػػـومفً(04ًأنظرًالمادةًالرابعػػةً)ًً-3ً
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 مهام الوزير المكمف بالعالقات مع البرلمان ذات اإلسهام في العمل ًالبند الثاني:
ًالتشريعي

ً:1المكمؼًبالعالقاتًمعًالبرلمافًعمىًوجوًالخصوصًفيماًيميتتمثؿًمياـًالوزيرً
 ينسؽًالعالقاتًبيفًغرفتيًالبرلمافًواليياكؿًالحكوميػػػػة. -
 يتابعًعمميةًالمصادقةًعمىًمشاريعًالنصوصًذاتًالطابعًالتشريعي، -
 يساىـًفيًإثراءًمشاريعًالنصوصًذاتًالطابعًالتشريعي، -
 فعوؿ،يساىـًفيًتحييفًالقوانيفًالساريةًالم -
 يقيـًعالقاتًواتصاالتًمعًأعضاءًالبرلمافًوالمجموعاتًالبرلمانية، -
 يشارؾًفيًالمقاءاتًالبرلمانية. -

 إثراء مشاريع  مجالمهام الوزير المكمف بالعالقات مع البرلمان في :ًالبند الثالث
ًالنصوص ذات الطابع التشريعي

ًمجاؿ ًفي ًالبرلماف ًمع ًبالعالقات ًالمكمؼ ًالوزير ًمياـ ًفيماًًتتمثؿ ًالتشريع إثراء
ً:2يمي
- ً ًيبدي ًالبرلماف ًبالعالقاتًمع ًالمكمؼ ًمفًالوزير ًلمقوانيف ًالتمييدية ًالمشاريع ًفي رأيو

ً،3حيثًالشكؿًوالمضموف
 يبمغًإلىًمكتبًالغرفةًالمعنيةًتحفظاتًالحكومةًالمحتممةًحوؿًاقتراحاتًالقوانيف، -
ًرأيً - ًيبمغ ًاإلقتضاء ًوعند ًالبرلماف، ًأعضاء ًيقترحيا ًالتي ًالتعديالت ًمتابعة يضمف

 الحكومةًأوًاقتراحاتياًالمرتبطةًبذلؾ.
ً
ً
 

                                                           

ًالتنفيذيًرقـً(03ًأنظرًالمادةًالثالثةً)ًً-1ً ً.04-98مفًالمرسـو
ً.ذاتًالمرسػػػػـومفً(06ًأنظرًالمادةًالسادسةً)ًً-2ً
ً.ذاتًالمرسػػػػـومفً(06ًأنظرًالمادةًالسادسةً)ًً-3ً
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 أشغال البرلمانالفرع الثالث: دور المعارضــة البرلمانيـــة في 
ًاألشغاؿً ًفي ًالفعمية ًالمشاركة ًمف ًالبرلمانية ًالمعارضة ًالجزائري ًالدستور مكف

،ًوىوًماًأوجبًعميناًدراسةًالمقصودًبياًوكذاًالمياـًالموكمة114/2ًالبرلمانيةًطبقاًلممادةً
 فيماًيمي:ًإلييا

 رضـــة البرلمانيـــةاالمقصـــود بالمعالبند األول: 
ًبرزفورسكي ًوآدـ ًجزري ًالفقيياف"ج/ ًعمىًًيتجو ًالرقابػػة "ً ًتعني: ًالمعارضػػة بأف

ًالؿػػػػػػفًخػػػػػذهًالمعارضػػػةًإالًمػػػػػـًىػػػػػيا،ًوالًتتػػػػػػػاؿًالتيًتجريػػػأعمػػاؿًالحكومػػةًفيًكافػػػةًاألعم
ً.1األحزابًالسياسية"ً

ًلناحيةًالدستوريةًفإنوًكثيراًماًيوحيًلفظًالمعارضػػةًالبرلمانيػػةًعمىًالتعارضاومفً
بيفًالحكومةًوجزءًمفًمكوناتًالبرلماف،ًوالمتمثمةًفيًالفرؽًوالمجموعاتًالبرلمانيةًوالتيًلـً

ًتصوتًعمىًالبرنامجًالحكومي،ًوالتيًالًيشارؾًمناضميياًفيًتشكيؿًالحكومة.
تؤسسًالمجموعةًالبرلمانيةًبعدًاستالـًًلمجمسًاألمةًبأفوقدًأوجبًالنظاـًالداخميً

تحديدًماًإذاًكانتًً،الذيًيتضمفًباإلضافةًإلىًوثائؽًأخرىً،مكتبًالمجمسًممؼًالتأسيس
عمىًأفًتنشرًىذهًالوثائؽًفيًالجريدةًً،الطبيعةًالسياسيةًلممجموعةًالبرلمانيةًمفًالمعارضػػة

ً.2الرسميػػةًلمناقشاتًالمجمس
ًتقدـ ًمما ًمفًالفاعميفًً،وانطالقا ًمجموعة ًتقتضيًتواجد ًالبرلمانيػػة فإفًالمعارضة

وجودًالمعارضةًالسياسيةًيعتبرًمفًمظاىرًعمىًأفً،3ًبانتخاباتًشرعيةًًيفوزواالذيفًلـً
استقرارًتمؾًالدولػػة،ًكماًأفًمشاركتياًالمستمرةًفيًالعمؿًالسياسيًيعتبرًمفًصميـًالسياسةً
ًحزبيةً ًتعددية ًبوجود ًالذيًيفيد ًالسمميًلمسمطة ًاالنتقاؿ ًفيًطياتو ًويحمؿ ًطويال، اليادئة

ً.4ةًفاعمةومعارضػػةًسياسيػػ
                                                           

ًاإلدارية،ًالمركزًالمعارضة البرلمانية في النظام الدستوري المغربيىشاـًعميػػري،ًً-1ً ،ًمجمةًالقانوفًالدستوريًوالعمـو
 .274،ًص2018ًالعددًاألوؿ،ًأكتوبرً،ًالديمقراطيًالعربي،ًبرليفًألمانيا

ًمفًالنظاـًالداخميًلمجمسًاألمة.58ًالمادةًًأنظرً-2ً
3
 .275،ًصًمرجػػػعًسابػػػػؽىشاـًعميػػري،ًً- 

 .276،ًصًالمػػػػػرجعًنفسػػػػوً-4ً
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 ممعارضـــة البرلمانيـــةل الصالحيات التشريعيــة: البنــد الثاني
ًالتشريعً ًتمارسًوظيفة ًلكونيا ًالبرلماف، ًبنية ًفي ًأساسي ًمكوف ًالمعارضة تعتبر
والمراقبػػةًباإلضافةًإلىًوظائؼًأخرى،ًومفًالناحيةًالفعميةًفقدًتـًدسترةًحقوؽًالمعارضةً

ً ًالتعديؿ ًفي ًالجزائريالبرلمانية ًبالوظائؼًً،الدستوري ًبالقياـ ًليا ًتسمح ًآليات ًمنحيا وتـ
ًإلييا،ًفيًالمادةً ًتتمتعًالمعارضةًالبرلمانيةًبحقوؽًتمكنياًمف114ًًالمسندة ًبقوليا:" منو،

ًالمشاركةًالفعميةًفيًاألشغاؿًالبرلمانيةًوفيًالحياةًالسياسية،ًالسيماًمنيا:
 حريػػةًالرأيًوالتعبيػػرًواالجتماع، -1
 االستفادةًمفًاإلعاناتًالماليةًالممنوحةًلممنتخبيفًفيًالبرلماف، -2
 المشاركةًالفعميةًفيًاألشغاؿًالتشريعية، -3
 المشاركةًالفعميةًفيًمراقبةًعمػػؿًالحكومػػة، -4
 تمثيؿًمناسبًفيًأجيزتيًغرفتيًالبرلماف، -5
6- ً ًالمادة ًألحكاـ ًطبقا ًالمجمسًالدستوري، 187ًًإخطار 3ًو2ً)الفقرتاف ًالدستور،( ًمف

 بخصوصًالقوانيفًالتيًصوتًعميياًالبرلماف،
ًالمشاركةًفيًالدبموماسيػػةًالبرلمانيػػػة." -7

ًًو ًالجزائري ًالتشريع ًأحكاـ ًإلى ًبالرجوع ًمف ًتتـ ًالقوانيف ًاقتراحات ًطرؼفإف
عضواًمفًمجمسًاألمةًً(20)نائباًمفًالمجمسًالشعبيًالوطنيًأوًعشروفًً(20)عشروف

ً ًلنصًالمادة ًمف136/2ًًطبقا ًالدستوريًلسنة عمىًأفًيختصًكؿًمفًً،2016التعديؿ
ًالذيًيتضمفًمشاريعًومقترحاتًالقوانيفًمجمسيًالبرلمافً ًباألولويةبوضعًجدوؿًأعمالو،

ًجمسةً ًالبرلماف ًغرفتي ًمف ًغرفة ًتخصصًكؿ ًأف ًعمى ًالحكومة، ًتحدده ًالذي والترتيب
،ًوطبقا1ًمفًالمعارضػػةمجموعاتًبرلمانيةًًوأشيريةًلمناقشةًجدوؿًأعماؿًتقدموًمجموعةً

ً ًالمادة ًأعماؿ86ًًلنص ًجدوؿ ًمشروع ًاقتراح ًفإف ًاألمػػة، ًلمجمس ًالداخمي ًالنظاـ مف
ًمكتبً ًلدى ًرئيسػػيا ًقبؿ ًمف ًيودع ًالمعارضػػة ًمف ًالبرلمانية ًالمجموعات ًأو المجموعة

                                                           
 .12-16مفًالقانوفًالعضوي18ًًالمادةًأنظرًً-1ً
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ً ًوذلؾًقبؿًعشرة ًالشيريػػً(10)المجمسًلمبتًفيو، ًالجمسػػة ًالمقترحًلعقد ًالتاريخ ًمف ًةأياـ
ًرئيسً ًإلى ًويبمغ ًمعمال، ًالرفض ًقرار ًيكوف ًأف ًيجب ًالرفض ًحالة ًوفي ًاألقػػؿ، عمى

ً.1المجموعػػةًالبرلمانيػػػةًالمعنيػػة
عمىًمستوىًًوفيًكؿًالحاالتًيجبًأفًيتضمفًجدوؿًأعماؿًالمجموعةًالبرلمانيػػة

ً.2األمػػةًإالًالمسائؿًأوًالقضاياًالتيًتدخؿًضمفًاختصاصاتًمجمسًمجمسًاألمػػػػػػػػػػػػة
ًنتفؽًعمىًضعؼًالمبادراتًالتشريعيةًعموما فًكنا ًفي3ًوا  ًفقدًنكوفًأكثرًاتفاقا ،

لمعارضػػػة،ًلذلؾًفقدًاتجيتًمعظـًالتشريعاتًالمقارنػػةًإلىًالمبادرةًبياًمفًطرؼًاًضعؼ
إعطاءًالمعارضػػةًوقتاًكافياًلممناقشػػةًدفعاًلتحسيفًوجودةًوتطويرًمياراتياًالتشريعيػػة،ًكماً

ً.4ىوًاألمرًفيًمجمسًالنوابًااليطاليًمثالًبإعطائياًوقتاًكافياًلمتدخؿًفيًأيًموضػػوع
ً
ً

ً
ً
ً
ً
ً
ً

                                                           
ً.2000مفًالنظاـًالداخميًلمجمسًاألمةًلسنة86ًًأنظرًالمادةًً-1ً
ً.ذاتًالنظاـمف85ًًأنظرًالمادةًً-2ً
عقب1963ًًفقدًتعرضًلمحؿًأكثرًمفًعشرًمراتًبدءاًمفًسنةًًنتيجةًلمقصورًالتشريعيًلمجمسًاألمةًالكويتي،ً-3ً

ً.452،ًصًيحيىًمحمدًمرسيًالنمر،ًمرجعًسابؽً:ًأنظر:االستقالؿ
مضموفًىذاًرضػػةًتعنيًفيًامفًقانوفًنظاـًالمعارضػػةًعمىًأفً"ًالمع02ًتـًالنصًفيًمدغشقرًفيًالمادةًالثانيػػةًً-4ً

القانوف،ًأيًحزبًمشكؿًبصفػػةًقانونيػػػة،ًأوًمجموعةًسياسيةًالذيًيطورًأساساًموقؼًوآراءًمختمفػػػةًعفًتمؾًالمتخػػذةًأوً
المعبػػػرًعنياًمفًقبؿًالحكومة،ًوعمىًأفًاالنتماءًإلىًالمعارضػػةًيكوفًموضػػػوعًتصريحًرسميًوعمومي،ًويجبًأفًيسجؿً

ً.274صًً،مرجعًسابؽىشاـًعميػػري،ً:ً.ًأنظربوزارةًالداخميػػة
ً.278،ًصًالمػػػرجػػػعًنفسػػػػػوً-
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 المطمب الثاني: دورات البرلمان
وىوًً(فرعًثاني)ًكماًقدًتكوفًاستثنائيةًً(فرعًأوؿ)ًقدًتكوفًدوراتًالبرلمافًعادية

ًماًسيتـًتفصيموًفيماًيمي:
 أدوار االنعقاد العاديةالفرع األول: 

نصتًعمىًأفًىناؾًاختالؼًفيًعددًدوراتًانعقادًالبرلمافًفمفًالدساتيرًمفًًإف
دورةًواحدةًلمبرلمافًفرنساًًقدًجعمتًودورتيفًلمبرلماف،ًومنياًمفًجعمتياًدورةًواحدة،ًتكوفً

وقدًحذتًمصرًنفسًالنيجً،1958ًالفرنسيًدستورًالمف28ًًاًيتضحًمفًنصًالمادةًمك
مجمسًالنوابًفيًدورةًواحدةًفيًالسنةًلمدةًتسعةًأشيرًعمىًالذيًأخذتًبوًفرنساًليجتمعً

تبتدئًحيثًً،20141مفًالدستورًالمصريًلسنة115ًًاألقؿ،ًكماًيتضحًمفًنصًالمادةً
مفًوقتًدعوةًرئيسًالجميوريةًالمجمسًلالنعقادًقبؿًيوـًالخميسًاألوؿًمفًاالنعقادًفترةً

ذاًلـًيدعًالرئيسًالمجمسًلالنعقادًا ًعمىًشيرًأكتوبر،ًوا  جتمعًبحكـًالدستورًفيًنفسًاليـو
ً.وريةًاالجتماعًالعادي،ًلكفًليسًقبؿًاعتمادًالموازنةًالعامةػػػأفًينييًرئيسًالجمي

ًجعؿ2016ًالجزائريًلسنةًًيالدستوًروًبمقتضىًالتعديؿًومماًتجدرًاإلشارةًإليوًأن
ًًالمؤسسًالدستوري ًالنعقاد ًواحدة ًدورة ًالبرلماف ًعشرة ًلمدة ًفييا ًيجتمع ًالسنة، ً(10)في
منو:ً"ًيجتمعًالبرلمافًفيًدورةًعاديةًواحدةًكؿًسنة135ًًبنصًالمادةًًًأشيرًعمىًاألقؿ
ً.(ًأشيرًعمىًاألقؿ"10مدتياًعشرةً)ً

ًعمؿًمفًشيرًسبتمبر ً.2تبتدئًدورةًالبرلمافًالعاديةًفيًثانيًيـو

                                                           
1-ًً 115ًًتنصًالمادة ًلسنة ًالمصري ًالدستور ًًالمصريًالدستور2014ًمف ًفي ًالجريدة2014ًيناير18ًالصادر ً ،

ًالعددً ًلسنة3ًًالرسمية، ًالمعدؿًبػػػ:2014ًمكررًأ ،ً ًالوطنيةًلالنتخاباتًرقـ ًالصادرًفي2019ًلسنة38ًًقرارًالييئة ،
ًالعددً ًالرسمية، ًفي16ًًالجريدة ًالصادرة ًو(، ًالمتعمؽًبإعالفًنتيجةًاالستفتاءًعمىًتعديؿ2019ًًأبريؿ23ًًمكررً) ،

ًالخميسًاألوؿً،ًبعضًموادًالدستور عمىًأف:"ًيدعوًرئيسًالجميوريةًمجمسًالنوابًلالنعقادًلمدورًالعاديًالسنويًقبؿًيـو
ًالمذكورًمفًشيرًأكتوبر،ًفإذاًلـًتتـ ً.الدعوة،ًيجتمعًالمجمسًبحكـًالدستورًفيًاليـو

ًاألقؿًًًًًًًً ًعمى ًأشير ًتسعة ًلمدة ًالعادي ًاالنعقاد ًدور ًموافقةًويستمر ًبعد ًاالنعقاد ًدور ًالجميورية ًويفضًرئيس ،
 المجمس،ًوالًيجوزًذلؾًلممجمسًقبؿًاعتمادًالموازنةًالعامةًلمدولة".

ً.12-16مفًالقانوفًالعضوي5/1ًًالمادةًًأنظرً-2ً
ًً.دورتيفًعاديتيفًفيًالسنةب،1996ًًقدًأخذًالتعديؿًالدستوريًالجزائريًلسنةًًوً-ًً
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الذيًيمكفًأفً،ًعفًطريؽًاألوامرالتقميؿًمفًالتشريعًوىوًماًيوضحًنيةًالمشرعًفيً
ً.فيًوقتًالعطمةًالبرلمانيةًنظراًالستحالةًاستمرارًاجتماعًالبرلمافًطيمةًالسنةيكوفًفقطً

 أدوار االنعقاد غير العاديةالفرع الثاني: 
ًالدساتير ًمعظـ ًإلى ًرئيسًً،بالرجوع ًمف ًبدعوة ًتتـ ًلالنعقاد ًالبرلماف ًدعوة فإف

بجدوؿًاألعماؿًالذيًالبرلمافًليتقيدًً،الجميوريةًأوًبعددًمعيفًمفًأعضاءًالمجمسًالنيابي

ًففيًمصرًمثالًيمكفًاجتماعًمجمسًالنوابًلنظرًأمرًعاجؿًبناءًعمىًعً دً  يًمفًأجمو،
 .1شرًأعضاءًمجمسًالنوابعً دعوةًمفًرئيسًالجميورية،ًأوًمفً

لدورةًاستثنائيةًإماًبمرسوـًأوًبطمبًمفًًفيًالمممكةًالمغربيةًوًيتـًدعوةًالبرلماف
 .2ثمثًأعضاءًمجمسًالنوابًأوًبأغمبيةًأعضاءًمجمسًالمستشاريف

ً ًرئيسًالجميوريةًأما ًمف ًدعوة ًعمى ًبناء ًلالنعقاد ًالبرلماف ًدعوة ًيتـ ًالجزائر في
أوًباستدعاءًمفًرئيسًالجميوريةًبطمبً،3ًبموجبًمرسوـًرئاسيًيحددًجدوؿًأعماؿًالدورة

مفًالوزيرًاألوؿ،ًأوًبطمبًمفًثمثيًأعضاءًالمجمسًالشعبيًالوطنيًعندماًيتوافرًعنصرً
ً.4االستعجاؿًفيًبعضًالقضايا

لجزائريًإالًأفًاوبالرغـًمفًأفًمجمسًاألمةًالجزائريًيشكؿًالغرفةًالثانيةًبالبرلمافً
ً.5إمكانيةًدعوةًالبرلمافًلعقدًدورةًاستثنائيةًيمنحولـًالمشرعً

ويتجوًالفقوًالراجحًلمقوؿًبأفًفترةًالتأجيؿًالًتدخؿًضمفًالفترةًالفاصمةًبيفًدورتيً
ًافًدورةػػػؽًوالتأجيؿًالًينييػػػػاسًأفًالتعميػػػػػػادًعمىًأسػػػػفًفترةًاالنعقػػػػاالنعقادًبؿًتدخؿًضم

                                                           
1ً-ًً ًالمادة 116ًًأنظر ًلسنة ًالمصري ًالدستور ًًالمصريًالدستور2014ًمف ًفي ًالجريدة2014ًيناير18ًالصادر ً ،

 بػػػ:،ًالمعدؿ2014ًمكررًأًلسنة3ًًالرسمية،ًالعددً
مكررً)ًو(،ًالصادرةًفي16ًً،ًالصادرًفيًالجريدةًالرسمية،ًالعدد2019ًلسنة38ًًقرارًالييئةًالوطنيةًلالنتخاباتًرقـًً-

 .،ًالمتعمؽًبإعالفًنتيجةًاالستفتاءًعمىًتعديؿًبعضًموادًالدستور2019ًأبريؿ23ًً
 .2011لسنةًًمفًالدستورًالمغربي66ًًالفصؿأنظرًً-2ً
ً.2016مفًالتعديؿًالدستوريًالجزائريًلسنة135ًًالثالثةًمفًالمادةًالفقرةًأنظرًً-3ً
ً.ذاتًالتعديؿمف135ًًالفقرةًالرابعةًمفًالمادةًأنظرًً-4ً
فقرةًالثانيةًمفًالتعديؿًالدستوري118ًًولـًتتضمنوًأيضاًالمادةًذاتًالتعديؿًمف135ًًأنظرًالفقرةًالرابعةًمفًالمادةًً-5ً

 .1996الجزائريًلسنةً
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ً.1البرلمافًبؿًيقطعانياًفقط
 جمسات البرلمان الفـــرع الثالث: 

فإف2016ًًالجزائريًلسنةًًيالدستوًرالتعديؿًمف133ًًطبقاًلماًنصتًعميوًالمادةً
،ًفيمكفًلممواطنيفًالحضور،ًكماًيمكفًلمصحافةًتغطيػػةًما2ًتًالبرلمافًتكوفًعالنيةاجمس

ً ًالجمسة، ًفي ًأنويدور ًاإلذاعة،ًًعمى ًأو ًالتمفزيوف ًطريؽ ًالجمساتًعف ًوقائع ًنقؿ يجوز
 ً.3ونشرىاًكاممةًفيًالجريدةًالرسمية

يمكفًلمبرلمافًعقدًجمساتًمغمقةًبطمبًمفًرئيسيًالغرفتيفًأوًالوزيرًاألوؿ،ًأوًًو
السابعةًً،ًويتـًنشرًىذهًالمحاضرًطبقاًلماًنصتًعميوًالمادة4أغمبيةًاألعضاءًالحاضريف

ً.12ً-16نوفًالعضويًمفًالقاً(07)ً

ًالذيًيتولىًإدارةً ًمفًقبؿًرئيسيا ًافتتاحيا ًيتـ ًإلىًأفًالجمسة ًاإلشارة ومفًالمفيد
ولوًفيًكؿًوقتًً،عمىًالنظاـًةحافظوالمً،كماًيسيرًعمىًاحتراـًالنظاـًالداخميً،المناقشات

ً.5أفًيرفعًالجمسةًأوًيوقفيا

ًلدىًرئاسةً ًالكممةًتسجيؿًأنفسيـًمسبقا وألعضاءًمجمسًاألمةًالراغبوفًفيًأخذ
ًبساعةً ًالجمسة ًموعد ًقبؿ ًالقائمة ًفي ًالتسجيؿ ًباب ًويغمؽ ًالمتدخميف، ًقائمة ًفي الجمسة
ًالعضوًالحاضرًمفًحؽًالتدخؿًفيًحاؿًماًنوديًعميوًوكافًغائبا،ًوليسً واحدة،ًويحـر

مىًأفًتنشرًقائمةًالمتدخميفًقبؿًبدايةًكؿًجمسةًأليًعضوًالتدخؿًمكافًعضٍوًآخر،ًع

                                                           
1ً-ًً ًمحمدىاممي هيمنة السمطة التنفيذية عمى السمطة التشريعية في النظام الدستوري الجزائري) دراسة مقارنة ،

 .23،ًمرجعًسابؽ،ًصً(والفرنسي بالنظامين الدستوري المصري
 .1996مفًالتعديؿًالدستوريًالجزائريًلسنة133ًًىوًماًنصتًعميوًأيضاًالمادةًً-2ً
ً.12-16مفًالقانوفًالعضوي7ًًالمادةًًأنظرً-3ً

-Gilles Champagne, L’essentiel du droit constitutionnel, 9. éd, Gualino éd, paris, 2009, p144. 
أف:ً"ًتكوفًجمساتًالبرلمافًعالنيةًأوًمغمقة12ًً-16الفقرةًالثانيةًمفًالمادةًالسادسةًمفًالقانوفًالعضويًًتنصً-4ً

ً)ًالفقرةًالثانية(ًمفًالدستور".133ًوفقاًألحكاـًالمادةً
 .2000مفًالنظاـًالداخميًلممجمسًالشعبيًالوطنيًلسنة60ًًو59ًًتيفأنظرًالمادً-5ً

 .2017الداخميًلمجمسًاألمةًالجزائريًلسنةًمفًالنظاـ64ًًأنظرًالمادةً -
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ً ًبذلؾ، ًالرئيس ًلو ًيأذف ًأف ًبعد ًالكممة ًأخذ ًولمعضو ًالترتيب، ًاحتراـ ًالمجنػػةًًومع لرئيس
ً.1المختصةًالتدخؿًفيًالمناقشاتًالعامػػة

ًوًتحظىًنقطػػةًالنظاـًباألولويةًعمىًطمباتًالتدخؿًفيًالموضػػوع."
ًمقتضياتًسيرًالجمسػػةًوتطبيؽًالنظاـًالداخمي.ًتنصبًنقطػػةًالنظاـًوجوباًعمى

ًالًيمكفًأفًتتجاوزًمدةًنقطػػةًالنظاـًدقيقتيف.
ًيذكرًرئيسًالجمسػػةًالمتدخؿًالذيًيحيدًعفًالموضوعًبالنظاـ.

2ًإذاًخرجًالمتدخؿًعفًموضوعًنقطػػةًالنظاـًتسحبًمنوًالكممػػةًفورا."
عالقاتًمعًالبرلمافًيمكفًأفًيقترحًومفًاألىميةًاإلشارةًإلىًأفًالوزيرًالمكمؼًبال

ً.3تدخالًأماـًالبرلمافًحوؿًقضاياًالساعةًكمماًرأىًذلؾًمناسبا

 المطمب الثالث: دراسة النص ومناقشته من قبل المجنة الدائمة المختصة
ًفيتـً ًالحالة، ًحسب ًالبرلماف ًغرفتي ًلدى ًالقوانيف ًومشاريع ًاقتراحات ًإيداع يتـ

ًعمىًالمجنة حالتيا ًوا  ًدائمةًفيًكؿًغرفػػة،ًً،الدائمةًالمختصػػةًلمبرلمافًتوزيعيا وىيًأجيزة
تتكوفًمفًمجموعةًمعينةًمفًالنوابًأوًاألعضاءًعمىًأساسًكفاءتيـًتتمثؿًأبرزًمياميـً

عدادًالتقاريرًالتمييديةًوالتكميمية،ًوىوًماًسيتـًتفصيموًفيماًيمي:ً  فيًتحضيرًعممياًوا 
 المجان الدائمة  الفرع األول: تحديد مضمون عمل

تتولىًالمجافًالدائمةًتحضيرًالنصًالتشريعي،ًعفًطريؽًدراسةًالمبادرةًالتشريعيةً
مفًطرؼًنوابًأوًأعضاءًالبرلمافًًاًًمقدمًمفًالحكومةًأوًاقتراحاًًًاًًمقدمًسواءًكانتًمشروعاًً

مشروعًالقانوفًأوًاالقتراحًالبرلمانيًعمىًًقبؿًعرضياًعمىًالجمسةًالعامة،ًولذلؾًيعرض
ةًمفًغايةًومفًدًرالجمسةًالعامة،ًلتظيرًماًليذهًالمبافيًالمجنةًالمختصةًقبؿًأفًيعرضً

                                                           
ً.2017مفًالنظاـًالداخميًلمجمسًاألمةًلسنة69ًًأنظرًالمادةًً-1ً
ً.2017النظاـًذاتًمف70ًًأنظرًالمادةًً-2ً
ًالتنفيذيًرقـ08ًأنظرًالمادةًالثامنةً)ًً-3ً  .04-98(ًمفًالمرسـو
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،ًليتمكف1ًالممكفًأفًتقترحًعميياًتعديالتًشكالًأوًمضمونا،ًلتصاغًفيًشكؿًصياغةًجيدة
ًلتيًتعرضًعميوًبكؿًتقنية.البرلمانيًعضوًالمجنةًالدائمةًمفًاكتسابًخبرةًفيًالمسائؿًا

 تشكيل المجان الدائمةالفرع الثاني: 
ًبموجبًالتعديؿً ًوعمميا ًالمجافًالدائمة ًالتيًتنظـ ًالضوابطًالقانونية ًتنظيـ ًتـ لقد

ً ًلسنة 2016ًالدستوري ًًو، ًالعضوي ًلممجمس12ً-16القانوف ًالداخمييف ًالنظاميف ًوكذا ،
ًالشعبيًالوطنيًومجمسًاألمة.

ًعمىًأنو:2016ًًالتعديؿًالدستوريًلسنةًمف134ًًنصتًالمادةًحيثً
"ًيشكؿًالمجمسًالشعبيًالوطنيًومجمسًاألمةًلجانيماًالدائمةًفيًإطارًنظاميماً

 الداخمي.
يمكفًكؿًلجنةًدائمةًمفًلجافًالغرفتيفًتشكيؿًبعثةًاستعالـًمؤقتةًحوؿًموضوعً

ًمحددًأوًوضعًمعيف.
ًمف ًغرفة ًلكؿ ًالداخمي ًالنظاـ ًالبعثةًًيحدد ًليا ًتخضع ًالتي ًاألحكاـ الغرفتيف

ًاإلعالمية."
ً ًالعضوي 12ًً-16نصًالقانوف ًالدائمةعمى ًالمجاف ًًتشكيؿ ًالمادة منو09ًًفي

ًبقوليا:ً"ًأجيزةًكؿًمفًالمجمسًالشعبيًالوطنيًومجمسًاألمةًىي:ً
 الرئيس، -
 المكتب، -
 المجافًالدائمة." -

البرلمافًلتصؿًعددًلجافًالمجمسًوتـًتجسيدًذلؾًأيضاًفيًالنظاـًالداخميًلغرفتيً
ًالم12ًالشعبيًالوطنيًإلىً ًمفًخالؿ ًلجنة ًالداخميًلممجمسًالشعبي19ًًادة ًالنظاـ مف

ًًالوطني.
 "ً:في تتمثؿ و

                                                           
،ًدارًىومةًلمطباعةًوالنشرًالسياسي الجزائري) دراسة مقارنة(ممارسة السمطة في النظام ًأساليبعبدًاهللًبوقفة،ًً-1ً

ً.156صً،2002ًوالتوزيع،ًالجزائر،
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  والحريات. واإلدارية القانونية الشؤوف لجنة -1
  .والجالية والتعاوف الخارجية الشؤوف لجنة -2
ً. الوطني الدفاع لجنة -3
  .والميزانية المالية لجنة -4
  .والتخطيط والتجارة والصناعة والتنمية االقتصادية الشؤوف لجنة -5
 . الدينية والشؤوف العممي والبحث العالي والتعميـ التربية لجنة -6
 . البيئة وحماية البحري والصيد الفالحة لجنة -7
ً.والسياحة واالتصاؿ الثقافة لجنة -8
 .الميني والتكويف والعمؿ االجتماعية والشؤوف الصحة لجنة -9

 . العمراني والتييئة والري والتجييز اإلسكاف لجنة -10
ً.والالسمكية السمكية واالتصاالت والمواصالت النقؿ لجنة -11
ً".الجمعػوي والنشاط والرياضة الشباب لجنة -12

ًتسعة. ىو لجانو عدد فإف األمة لمجمس بالنسبة أما
 ،2017ًأوت22ًمفًالنظاـًالداخميًلمجمسًاألمػة16ًًًوىوًماًأشارتًإليوًالموادًمفً

ً":في وتتمثؿ
ًاإلقميـًً - اإلنساف وحقوؽ واإلدارية القانونية الشؤوف لجنة -1 ًالمحميًوتييئة والتنظيـ

ً،والتقسيـًاإلقميمي
 ،والمالية االقتصادية الشؤوف لجنة -2
  ،الوطني الدفاع لجنة -3
  ،الخارج في الجزائرية والجالية الدولي والتعاوف الخارجية الشؤوف لجنة -4
  ،الريفية والتنمية الفالحة لجنة -5
 ،الدينية والشؤوف العممي والبحث العالي والتعميـ والتكويف التربية لجنة -6
  ،المحمية والتنمية التجييز لجنة -7
  ،الوطني والتضامف والعمؿ االجتماعية والشؤوف الصحة لجنة -8
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ً."والسياحة والتنمية واإلعالـ الثقافة لجنة -9
ً ًحددتًالمواد ًالمجمسًالشعبي31ًًإلى20ًًوقد ًفي ًالدائمة اختصاصاتًالمجاف

ً ًمف ًالمواد ًحددت ًبينما 24ًًالوطني ًمستوى32ًًإلى ًعمى ًالدائمػػػة ًالمجاف اختصاصات
ًاإلنسػػافً ًوحقوؽ ًواإلدارية ًالقانونية ًالشؤوف ًلجنة ًالمثاؿ ًسبيؿ ًعمى ًمنيا ًاألمة، مجمس

ً ًلممادة ًتختصًطبقا ًالتي ًاإلقميمي ًوالتقسيـ ًاإلقميـ ًوتييئة ًالمحمي بالمسائؿ24ًًوالتنظيـ
ًالمتعمقةًبػػػػػػ:

 الدستػػػور، -
 عممياتًتنظيـًالسمطاتًالدستػػػورية، -
 ،الػػعػػػامػػة الػػيػػيػػئػػات -
 ،الػػػنػػظػػػاـًالػػقػػػانػػونػيًلحػػقػػػوؽًوحػػريػػػاتًاإلنػػسػػاف  -
 ،ػػػظػػػػاـًاالنػػػػتػػػػخػػػػػابيالػػػػنػ -
 ،الػػػػقػػػػانػػػػوفًاألسػػػػاسيًلػػػػمػػػػقػػػػضػػػػاء -
 الػػتػنػظػيـًالػقػػضػائي، -
 ،الػشػخػصيػة وفػروعًالػنػظػػاـًالػقػانػونيًواألحػواؿ -
 .اإلقػػمػػيػػمياإلقػػمػػيـًوالػػتػػقػػسػػيـً بػالمػسػائؿًالمػتعػمػقػةًبػالػتنػظػيـًالمحػميًوتػيػيػئة  -
 ،لػمػوظػيػفػةًالػعػمػومػيػة الػػقػػانػػوفًاألسػػاسػيًالػػعػاـ -
 ،مػجػػمسًاألمػة ػوظػفيبم القػانػوفًاألسػاسيًالخػاص  -
اخػػتػصػػاصًًاإلداريػػةًالػػتيًتػػدخؿًفػيًنػػطػػاؽ ػػتػعػػمػقػةًبػػالػشػؤوفلمكػػافػةًالػقػػواعػدًالػػعػامػةًا  -

 ،مػػجػػمػسًاألمػة
 ،ًإثػػػبػػاتًعػػػضػػػويػػػةًاألعػػػضػػػاءًالجػػػدد -
 ،ػػػانػػيػػةًعػفًاألعػػضػػاءلمالحػػصػػانػػػةًالػػبػػًر دراسػػػةًطػػمػػػبػػػاتًرفع -
 .كفًأفًيحيمياًعميياًمكتبًالمجمسيم التي ػػػسػػائؿًاألخػػرىلمكؿًا  -
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جماعية،ًحيثًتختصًوبناءًعمىًماًتقدـ،ًفإفًالمجافًالدائمةًتتولىًالقياـًبميمةً
بفحصًالمبادراتًالتشريعية،ًغيرًأنوًيستثنىًمفًذلؾًبعضًمشاريعًالقوانيفًالتيًسحبتً

ًمفًطرؼًالحكومةًأوًالتيًتـًتأجيميا.
ًوضعو،ً ًأسباب ًلمعرفة ًتحميمو ًتتولى ًالمختصة ًالمجنة ًعمى ًالنص ًإحالة وبعد

لقانونيًلمدولة،ًمنتييةًإلىًواألىداؼًالمرجوةًمنو،ًوالنظرًفيماًإفًكافًيتماشىًمعًاإلطارًا
(ً ًبمادة ًمادة ًتفصيمية(ًدراستو ًالنصًً،مناقشة ًمفًمواد ًمادة ًكؿ ًذلؾًفيًمناقشة ويتمثؿ

ًإلىً ًواإلنصاتًأيضا ًاالقتراح، ًمفًقبؿًالسمطةًصاحبة بانفرادًعفًطريؽًتقديـًمضمونيا
ًًراءاآل ًوالتدخالت ًدراسة ًتنتيي ًحتى ًوذلؾ ًاألعضاء، ًمف ًالمقدمة النصًوالمالحظات

ً.1كامال
ىاًـًتعدًتقريًرث،ًاألمرًذلؾًاستمـزكمماًيمكفًلمجنةًالمختصةًإعادةًصياغةًالنصً

ًثـًتعدًتقريرىاًالنيائي.ً،تدرسًالتعديالتًالتيًتحاؿًعميياًولمناقشتوًفيًالجمسةًالعامة،ً
ًلمجمسًًو ًالداخمي ًوالنظاـ ًالوطني ًالشعبي ًلممجمس ًالداخمي ًالنظاـ ًإلى بالرجوع

ًبالنسبةًلتعييفًأعضاءًالمجافًالدائمةًيتـًتوزيعًالمقاعدًداخؿًالمجافًالدائمةًفيمااألمة،ًفإنوً
ويعيفًالمكتبًالنوابًً،بيفًالمجموعاتًالبرلمانيةًبكيفيةًتتناسبًمعًالعددًالفعميًألعضائيا

مراعياًفيً،2ًغيرًالمنتميفًلمجموعةًبرلمانيةًبناءًعمىًطمبيـًكأعضاءًفيًالمجافًالدائمة
ً.3وتخصصاتًالمعنييفًقدرًاإلمكافذلؾًرغباتً

ًالداخميًلممجمسًالشعبيًالوطنيًلمدةً ًلمنظاـ ًطبقا ًالمشكمة وتعيفًالمجافًالدائمة
ً.5لوًأيضاًالنظاـًالداخميًلمجمسًاألمةً،ًوىوًماًأشار4سنػػةًواحػػدةًقابمةًلمتجديد

ًاإلشاًر ًتجدر ًأفًةومما ًالداخمييالنظامًإليو ًالوطنيًومجمسيف ًلممجمسًالشعبي ًف
ً،أعضاءًعمىًاألقؿً(10ًعشػػرةً)ًلتشكيؿًمجموعةًبرلمانيةًماًالًيقؿًعفًافاألمةًيشترط

                                                           
 .161عًسابؽ،ًصًػر،ًمرجػػػعبدًااللوًفونتيً-1ً
 .12-16مفًالقانوفًالعضوي18/3ًًالمادةًأنظرًً-2ً
 .ذاتًالقانػػػػػػػػوفمف18/3ًًالمادةًأنظرًً-3ً
 .2000الداخميًلممجمسًالشعبيًالوطنيًلسنةًمفًالنظاـ32ًًالمادةًأنظرًً-4ً
ً.2017مفًالنظاـًالداخميًلمجمسًاألمةًلسنة20ًًالمادةًأنظرًً-5
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ًإالًأفًالمالحظًبأفً ًأفًيشكؿًأكثرًمفًمجموعةًبرلمانيةًواحدة، والًيمكفًلمحزبًالواحد
لذلؾًيبرزًويتضحًاعتمادًالمجافًالبرلمانية،ًًىناؾًتبعيةًحكوميةًمفًطرؼًأغمبًأعضاء

ًمبتغاىا.العمؿًالتشريعيًوفؽًًريرالحكومةًعميياًلتم
أوًعمىًًيؿًالضعيؼًفيًالبرلمافقيداًعمىًاألحزابًذاتًالتمثالشرطًىذاًًيعدًوقدً

ًتوفي ًفي ًبرلمانيةًراألحرار ًمجموعة ًلتشكيؿ ًالقانوني ًالنصاب ًأعضاءً، ًيعيف ًأف ويمكف
قبؿًمكتبيًًالبرلمافًغيرًالمنتميفًأليًمجموعةًبرلمانيةًبناءًعمىًطمبيـًفيًىذهًالمجافًمف

،ًلكوفًاألولويةًفيًشغؿًالمقاعدًفيًالمجاف1ًًفيًحالةًبقاءًبعضًالمقاعدًشاغرةًالمجمسيف
ًً.وعاتًالبرلمانيةمالدائمةًألعضاءًالمج

ًالمنظور ًىذا ًالمجافًً،وضمف ًعمى ًالسمطة ًألحزاب ًالييمنة ًمف ًالحد وقصد
ًىذهًً،البرلمانية ًعضوية ًفي ًالحؽ ًالمعارضة ًأحزاب ًمنح ًإلى ًبعضًالتشريعات اتجيت

ًبالتشريعًبمجمسًالنوابًوىوًماً ًوىيًالمجنةًالمكمفة ًمفًرئاسةًإحداىا المجاف،ًبؿًمكنتيا
ًلممعارضةً ًالدستور ًيضمف "ً ًبقوليا: ًالمغربي ًالدستور ًمف ًالعاشر ًالفصؿ ًعميو نص

تمكينياًمفًالنيوضًبمياميا،ًعمىًالوجوًاألكمؿ،ًالبرلمانيةًمكانةًتخولياًحقوقا،ًمفًشأنياً
ًفيًالعمؿًالبرلمانيًوالحياةًالسياسية.

ًويضمفًالدستور،ًبصفةًخاصة،ًلممعارضةًالحقوؽًالتالية:
-ً.ً...ً
المشاركةًالفعميةًفيًمسطرةًالتشريع،ًالسيماًعفًطريؽًتسجيؿًمقترحاتًقوانيفًبجدوؿًً-

ً؛أعماؿًمجمسيًالبرلماف
ميةًفيًمراقبةًالعمؿًالحكومي،ًالسيماًعفًطريؽًممتمسًالرقابة،ًومساءلةًالمشاركةًالفع-

ًالشفويةًالموجيةًلمحكومة،ًوالمجافًالنيابيةًلتقصيًالحقائؽ؛ًةالحكومة،ًواألسئم
ًالمساىمةًفيًاقترحًالمترشحيفًوفيًانتخابًأعضاءًالمحكمةًالدستورية؛-
ً؛مافتمثيميةًمالئمةًفيًاألنشطةًالداخميةًلمجمسيًالبرلً-

                                                           
مفًالنظاـًالداخميًلمجمس18/2ًًوالمادة2000ًًلسنةًًمفًالنظاـًالداخميًلممجمسًالشعبيًالوطني36ًأنظرًالمادةًً-1ً

 .2017لسنةًًاألمػػة
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ً؛رئاسةًالمجنةًالمكمفةًبالتشريعًبمجمسًالنوابً-
-.ً...ً
ممارسةًالسمطةًعفًطريؽًالتناوبًالديمقراطي،ًمحمياًوجيوياًووطنيا،ًفيًنطاؽًأحكاـًً-

ً؛الدستور
ً.يجبًعمىًفرؽًالمعارضةًالمساىمةًفيًالعمؿًالبرلمانيًبكيفيةًفعالةًوبناءة

ً ًليذه ًفرؽًالمعارضة ًكيفياتًممارسة ًبموجبًقوانيفًتحدد ًحسبًالحالة، الحقوؽ،
ًتنظيمية،ًأوًقوانيفًأوًبمقتضىًالنظاـًالداخميًلكؿًمجمسًمفًمجمسيًالبرلماف."

ًالمجموعاتًالبرلمانيةًوقد ًىيمنة ًأفًًتظير ًإذ ًالدائمة، ًالمجاف ًعمىًتشكيؿ أيضا
ًالمجموعاتً ًرؤساء ًمف ًباتفاؽ ًرئيسًونائبًرئيسًومقرر ًمف ًمكاتبًالمجاف ًمياـ توزيع

ً.1بدعوةًمفًرئيسًالمجمسًمكتبًالمجمسبرلمانيةًفيًاجتماعًيعقدًمعًال
ًإليو ًتجدرًاإلشارة أفًالبرلمافًالجزائريًومفًخالؿًالمجافًالدائمةًالمشكمةًً،ومما

فًًيايمكنً،لغرفتيو ًوا  االستعانةًبأشخاصًليستًلياًصفةًالعضويةًفيًالبرلماف،ًخصوصا
ًنقصًالخبرةً ًيبرر ًما ًوىو ًالتشريعي، ًالعمؿ ًإثراء ًأجؿ ًمف ًإضافة ًتعتبر ًبيـ االستعانة
ًفيًعمؿً ًالمشاركة ًفي ًالحؽ ًالغرفتيف ًليسًألعضاء ًكاف ف ًوا  ًالبرلمانية، ًلمجاف والتجربة

ًً.2المجاف
 المجــان الدائمــة الفرع الثالث: أحكــام عمــل

ًتعمؽً ًما ًأو ًلسيرًعمميا ًبالنسبة ًسواء ًإجراءاتًمعينة ًالمجافًالدائمة ًعمؿ يحكـ
ًبأشغاليا،ًوىوًماًسيتـًتفصيموًفيماًيمي:

ً
ً

                                                           
1ً-ًً ًالدا19ًأنظرًالمادة ًلسنةمفًالنظاـ 2017ًًًخميًلمجمسًاألمػػػة ًالداخميًلممجمسًالشعبي37ًًوالمادة مفًالنظاـ

ً.2000الوطنيًلسنةً
ًالداخميًلمجمس40ًًوالمادة2000ًًلسنةًًمفًالنظاـًالداخميًلممجمسًالشعبيًالوطني43ًأنظرًالمادةًً-2ً مفًالنظاـ

ً.2017لسنةًًاألمة
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 البند األول: سير عمــــل المجان الدائمـــة
بعدماًتتـًإحالةًمشاريعًواقتراحاتًالقوانيفًبمكتبًأحدًالمجمسيفًحسبًالحالة،ًيتـً
ًأوً ًالمشروع ًبموضوع ًالمختصة ًالدائمة ًالمجنة ًعمى ًبإحالتيا ًالرئيس ًيقـو ًثـ توزيعيا،
ًالمجافً ًعمى ًالدراسػػػة ًأو ًالرأي ًإلبداء ًالصمة ًذات ًوالوثائؽ ًبالمستندات ًمرفقة المقترح،

ً.1الدائمة
ًإعالفًلجنةًدائمةًعدـًاختصاصياًأوًفيًحالةًتنازعًاالختصاصًبيفًوفيًحالة

ًلجنتيفًدائمتيفًأوًأكثر،ًيضطمعًمكتبًالمجمسًبحؿًالتنازعًلتحديدًالمجنةًالمعنيةًبالنظر
ً.2فيًالموضوع

وتمارسًالمجافًعممياًعمىًمدارًالسنةًعمىًأفًتستدعىًمفًطرؼًرؤسائياًلدراسةً
ًبيفًالدوراتًالبرلمانيةًتستدعًومشاريعًواقتراحاتًالقوانيفًأثناءًالدوراتًالبرلمانية،ً ًىفيما

ًالوطني ًالوطنيًمفًطرؼًرئيسًالمجمسًالشعبي ًالمجمسًالشعبي ًمجمس3ًًلجاف ولجاف
كماًتستدعىًالمجافًالدائمةًخارجًاألمةًمفًطرؼًرئيسًمجمسًاألمةًوفقاًلجدوؿًاألعماؿ،ً

والًيمكفًلمجافًالدائمةًأفًتجتمعًً،4الدوراتًالبرلمانيةًمفًقبؿًرئيسًالمجمسًعندًاالقتضاء
ً.5ًفيًمسائؿًعاجمةًأحالياًعميياًرئيسًالمجمسًوالبرلمافًمنعقدًإالًاستثناءًً

                                                           
1ً-ًً 33ًًأنظرًالمادة ًلسنة ًالداخميًلمجمسًاألمػػػة 2017ًًمفًالنظاـ ًالداخميًلممجمسًالشعبي38ًًوالمادة مفًالنظاـ

ً.2000الوطنيًلسنةً
مفًالنظاـًالداخميًلمجمس42ًًوالمادة2000ًًلسنةًًمفًالنظاـًالداخميًلممجمسًالشعبيًالوطني46/2ًأنظرًالمادةًً-2ً

ً.2017األمػػػػةًلسنةً
 .2017لسنةًًظاـًالداخميًلمجمسًاألمةمفًالن34ًأنظرًالمادةًً-3ً
 .ذاتًالنظػػػاـمف34/2ًًأنظرًالمادةًً-4ً
مفًالنظاـًالداخميًلممجمس39/3ًً،ًأنظرًالمادة2017ًمفًالنظاـًالداخميًلمجمسًاألمػػػةًلسنة34/3ًًأنظرًالمادةًً-5ً

 .2000الشعبيًالوطنيًلسنةً
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ًك ًتً ًانتوكمما ًأف ًإحداىا ًتستطيع ًدائمتيف ًلجنتيف ًبيف ًلالختصاص طمعًصمة
ًأفًاألخرىًحوؿًالنصًالتشريعي،ًوبعدًدراسةًالمجنةًالدائمةًلممشروعًأوًاالقتراحًتستطيع

ً.1تبديًمالحظاتياًواقتراحاتياًفيًإطارًتقريرًتمييدي
ًضائيا،يشترطًلصحةًالمناقشاتًأوًالتصويتًفيًالمجافًالدائمةًحضورًأغمبيةًأعًو

ًغضوف ًفي ًثانية ًجمسة ًتعقد ال ً)ًوا  ًويكوف06ًست ًالوطني، ًبالمجمسًالشعبي ًساعات )
ًالحاضريف ًاألعضاء ًكافًعدد ًميما ًصحيحا ً)2التصويتًحينئذ ًوعشريف ًأربعة ًأو ،24ً)

ساعةًعمىًاألقؿًبمجمسًاألمة،ًويمكفًالتصويتًبالوكالةًفيًحالةًالغيابًفيًحدودًتوكيؿً
ً.3مكتوبػػةواحدًعمىًأفًتكوفً

ًالشعبيً ًلممجمس ًالداخمييف ًالنظاميف ًفي ًالواردة ًالمقتضيات ًىذه ًأف والمالحظ
الوطنيًومجمسًاألمةًجاءتًناقصة،ًحيثًأفًوجوبًعقدًاجتماعًثانيًسواءًفيًغضوفً

(ًساعةًعمىًاألقؿًبمجمس24ًأوًأربعةًوعشريفً)4ً(ًساعاتًبالمجمسًالشعبيًالوطني،06)
فكافًمفًالجديرًالتشديدًدائماًفيًتوافرًالنصابًفيًشيء،ًًليسًمفًشأنوًالتغييراألمة،ً

ًسواءًأثناءًالدورةًالبرلمانيةًأوًخارجًالدورةًالبرلمانية.ًفيًكؿًاجتماعاتًالمجنة
ومماًتجدرًاإلشارةًإليػػو،ًأنوًيمكفًلرئيسيًالغرفتيفًولمنوابًوأعضاءًمجمسًاألمةً

،5ًدوفًأفًيكوفًليـًحػػؽًالتصػػويتًلياًالغرفةًالتيًينتموفحضورًأشغاؿًالمجافًالدائمػػةًب
كماًيمكفًأليًعضوًمفًالمجمسًأيضاًوبعدًالحصوؿًعمىًإذفًمفًمكتبًالمجنةًحضورً

ً.6أشغاؿًالمجنةًدوفًحؽًالمناقشةًوالتصويت

                                                           
1ً-ًً ًالمادة ًلممجمسًالشعبيًالوطني45ًأنظر ًالداخمي ًالنظاـ ًًمف 2000ًًلسنة ًالمادة ًالد41ًوأنظر ًالنظاـ اخميًمف

 .2017لمجمسًاألمػػػػةًلسنةً
 .2000لسنةًًمفًالنظاـًالداخميًلممجمسًالشعبيًالوطني40ًأنظرًالمادةًً-2ً
ً.2017مفًالنظاـًالداخميًلمجمسًاألمػػػةًلسنة35ًًأنظرًالمادةًً-3ً
 .2000لسنةًًمفًالنظاـًالداخميًلممجمسًالشعبيًالوطني40ًالمادةًًأنظرً-4ً
5ً-ًً 41ًًأنظرًالمادة ًالداخميًلممجمسًالشعبيًالوطنيًلسنة ًًو2000مفًالنظاـ ،ً ًالداخمي36ًًانظرًالمادة مفًالنظاـ

ً.2017لمجمسًاألمػػػةًلسنةً
ًاـ.ػػػػػػػالنظذاتًمف37ًًأنظرًالمادةًً-6ً
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ًفيًأيًوقتًوقبؿًًو ًالذيًأودعتو ًالقانوف ًبسحبًمشروع ًتقوـ ًأف ًلمحكومة يمكف
،ًليتوقؼ1ًمجمسًاألمةًحسبًالحالةًنيًأوالتصويتًعميوًمفًطرؼًالمجمسًالشعبيًالوط

ًإيداعوًلمجنةًالمختصةًكماًيتوقؼًإدراجوًأيضاًفيًجدوؿًاألعماؿ.
 البنــد الثاني: قواعد عمل المجان الدائمة

ًاالقتراحًًلمجاف ًأو ًالقانوف ًمشروع ًتمرير ًفي ًفعاؿ ًدور ًالمجمسيف ًفي الدائمة
ًإليوًبموجبً ًفيًممارسةًأعمالوًالتشريعيةًالمسندة البرلماني،ًألفًكؿًمجمسًيعتمدًعمييا

ًالدستور.
ًوانطالقاًمفًأحكاـًالدستورًوالنظاـًالداخميًالمنظـًلعالقتيًالبرلمافًوكذاًالعالقات

ًالحكومةًوالنظاميفًالداخمييفًلغرفتيًالبرلماف،ًفإفًىذهًالقواعدًتتمثؿبينيماًوبيفًًةالوظيفي
ًفيماًيمي:

ًبيفًأوال: قاعدة االستمرارية:  ًفيما ًأو ًالدورات ًأثناء ًسواء ًالمجاف ًعمؿ ًيستمر حيث
ً.2الدورات

 ثانيا: قاعدة الدعوة إلى عقد االجتماع:
 : 3بالنسبة لممجمس الشعبي الوطني - أ

حيثًتستدعىًالمجافًالدائمةًأثناءًالدورةًمفًقبؿًرؤسائياًفيًقبل رئيس المجنة:   من -
ًإطارًدراسةًالمشاريعًوالمسائؿًالمحالةًعميياًمفًقبؿًرئيسًالمجمسًالشعبيًالوطني.

وذلؾًفيماًبيفًالدوراتًحيثًيتـًاستدعاؤىاًًمن قبل رئيس المجمس الشعبي الوطني: -
 حسبًجدوؿًاألعماؿ.

 :4مجمس األمةبالنسبة ل - ب
ًاءًالدورةًمفًقبؿًرؤسائياًفيػػػػػافًالدائمةًأثنػػػػػحيثًتستدعىًالمجمن قبل رئيس المجنة:  -

                                                           
ً.12-16لقانوفًالعضويًمفًا21/1ًأنظرًالمادةًً-1ً
ً.129عبدًاإللوًفونتير،ًمرجعًسابؽ،ًصًً-2ً
 .2000لسنةًًمفًالنظاـًالداخميًلممجمسًالشعبيًالوطني39ًأنظرًالمادةًً-3ً
ً.2017مفًالنظاـًالداخميًلمجمسًاألمةًلسنة34ًًأنظرًالمادةًً-4ً
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ًإطارًدراسةًالمشاريعًوالمسائؿًالمحالةًعميياًمفًقبؿًرئيسًالمجمس.
ًعندًًمن قبل رئيس مجمس األمة: - ًاستدعاؤىا ًيتـ ًحيث ًالبرلمانية ًالدورة ًخارج وذلؾ

ًاالقتضاء.
 المجان الدائمة القواعد المتعمقة بأشغــالالثالث:  البند

ًتتمثؿًالقواعدًالمتعمقةًبأشغاؿًالمجافًالدائمةًفيماًيمي:
ًمشاركةًأعضاءًالحكومةًورؤساءًغرفتيًالبرلمافًونوابيـًفيًأشغاؿًالمجافً -

ً،الدائمةًًًًً
ًً،استعانةًالمجافًالدائمةًبخبراءًومختصيفًألداءًأشغاليا -
ًأشغاؿًالمجافًالدائمةًالمتعمقةًبنتيجةًاالجتماعات،ً -

ً:وىوًماًسيتـًتفصيموًفيماًيمي
 مشاركة أعضاء الحكومة ورؤساء غرفتي البرلمان ونوابهم في أشغال المجان أوال: 
 الدائمة     

ياًوميامياًإلىًممثؿًليمكفًلمجافًالدائمةًأفًتستمعًفيًإطارًجدوؿًأعما
ً ًإلى ًأو ًالحكومة، ًبناءًأعضاء ًذلؾ، ًتستدعي ًكانتًىناؾًضرورة ًمتى الحكومة

،ًكماًيمكفًالحكومةإلىًحسبًالحالةًعمىًطمبًيرسؿًمفًطرؼًرئيسيًالغرفتيفً
ًبناءًعمىًطمبًمفًالحكومة،ًيوجوًألعضاءًالحكومةًحضورًأشغاؿًالمجافًإرادياًً

ً.1إلىًرئيسًكؿًمفًالغرفتيفًحسبًالحالة
فًكافًًإذاإالًأفًىذاًالنصًلـًيبيفًحالةًماً تـًرفضًالطمبًمفًطرؼًالحكومةًوا 

معًً،نظراًلمعالقةًالوطيدةًالتيًتربطًبيفًرئيسيًالغرفتيفًوالحكومةً،مفًالصعبًتصورًذلؾ
ًالمجافً ًفيًأشغاؿ ًدائما ًتحضر ًالحكومة ًأف ًوبما ًالسياسي، ًنفسًاالتجاه ًمف ًأنيما العمـ

فمفًشأفًذلؾًأفًيوجوًنظرًالمجافًالدائمةًوفؽًالرؤيةًالتيًتبتغيياًالحكومة،ًنظراًً،الدائمة
لمشؾًًلتدخؿًالوزيرًالمعنيًمتىًشاءًوتقديموًلمحججًوالتبريرات،ًاألمرًالذيًالًيدعًمجاالًً

                                                           

ً. 12-16مفًقانوف26ًًأنظرًالمادةًً-1
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ًاستقاللية ًبدوف ًالتشريعية ًالنصوص ًدراسة ًتمارس ًالدائمة ًالمجاف ًأف ًعف1ًفي ًفضال ،
فًلـًيمنحًليـًحؽًالتصويتمشاركةًرؤساءًغرفتيً ،2ًالبرلمافًفيًأشغاؿًالمجافًالدائمةًوا 

ًالنصًلمجافً ًمف ًواألىداؼًالخفية ًالمبيمة ًاألمور ًتوضيح ًىي ًذلؾ ًمف ًالمرجوة والغاية
ًتتماشىًورغبةً ًبطريقة ًيمكفًاستغالؿًذلؾًوتوجييو ًإالًأنو الدائمةًوموقؼًالمجمسًمنيا،

ً.3ًالحكومة
لرئيسًمجمسًالوزراءًونوابو2014ًًالمصريًلسنةًًوفيًىذاًاإلطارًسمحًالدستور

ًعمىًأفًيكوفًحضورىـً والوزراءًونوابيـًحضورًجمساتًمجمسًالنوابًأوًإحدىًلجانو،
ًويمكنيـً ًالكالـ، ًمتىًطمبوا ًاالستماعًإلييـ ًيتـ ًعمىًأنو ًبناءًعمىًطمبًالمجمس، وجوبيا

ً.4صويتأيضاًالردًعمىًالقضاياًموضوعًالنقاشًدوفًأفًيكوفًليـًحؽًالت
 استعانة المجان الدائمة بخبراء ومختصين ألداء أشغالها        ثانيا: 

ًالمجافًالدائمةً بالرجوعًإلىًالنظاميفًالداخميفًلغرفتيًالبرلمافًفإنوًيمكفًاستعانة
،ًفضال5ًفيًدراسةًمشاريعًواقتراحاتًالقوانيفًبخبراءًومختصيفًألداءًعممياًبصورةًحسنة

ًيمكفًلمجافًالمجمسًالشعبيًالوطنيًاستدعاءًمندوبًعفًأصحابًاالقتراحًأوً عمىًأنو
ً ًالتعديؿ ًأصحاب ًمندوب ًالحالػػة ًحسب ًالحكومػػة، ًممثؿ ًإليوأو ليوضحًً،6لالستماع

ًوبعضًاألحكاـ ًتتماشى ًال ًغموضًأو ًيشوبيا ًالتي ًبعضًالنقاط ولتوضيحًً،المقترحيف
                                                           

 .161صً،ًمرجعًسابؽ،ً) دراسة مقارنة(،ًممارسة السمطة في النظام السياسي الجزائريًأساليبعبدًاهللًبوقفة،ًً-1ً
2ً-ًً ًلسنة36ًًتنصًالمادة ًالداخميًلمجمسًاألمة ًأف2017ًًمفًالنظاـ ًيمكفًرئيسًمجمسًاألمػػةًونوابػػو "ً عمىًأنو:

 يشاركواًفيًأشغاؿًأيػػةًلجنةًدائمةًدوفًأفًيكوفًلوًحؽًالتصويت".
ًاً-3ً ًبو ًسعيد السمطة -6991) دراسة تحميمية لطبيعة نظام الحكم في ضوء دستور السمطة التشريعية، لشعير،

 .66صً،2013ً،ًمرجعًسابؽ،ً(-التشريعية والمراقبة
4ً-ًً ًالمادة 136ًًأنظر ًلسنة ًالمصري ًالدستور ًًالمصريًالدستور2014ًمف ًفي ًالجريدة2014ًيناير18ًالصادر ً ،

 ،ًالمعدؿًبػػػ:2014مكررًأًلسنة3ًًالرسمية،ًالعددً
مكررً)ًو(،ًالصادرةًفي16ًً،ًالصادرًفيًالجريدةًالرسمية،ًالعدد2019ًلسنة38ًًقرارًالييئةًالوطنيةًلالنتخاباتًرقـًً-

ً.،ًالمتعمؽًبإعالفًنتيجةًاالستفتاءًعمىًتعديؿًبعضًموادًالدستور2019ًأبريؿ23ًً
ًمفًالنظاـًالداخميًلمجمسًاألمة40ًو2000ًلسنةًًمفًالنظاـًالداخميًلممجمسًالشعبيًالوطني43ًفًيالمادتأنظرًً-5ً

 .2017لسنةً
ًأنظرًً-6ً ًالداخميًلمجمس39ًًوالمادة2000ًًلسنةًًمفًالنظاـًالداخميًلممجمسًالشعبيًالوطني44ًالمادة مفًالنظاـ

 .2017األمػػػةًلسنةً
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ًيمكفًلم ًكما ًوأحكامو، ًبمجافًأخرىًفيًإطارًدراستيماًمضمونو جافًالمجمسيفًاالستعانة
لمنصوصًلمساعدتياًبأفًتطمبًمفًمكتبًالمجمسًعرضًمشروعًأوًاقترحًالقانوفًالمحاؿً

ً.1عميياًعمىًلجنةًأخرىًلتبديًرأيياًفيوًخصوصاًفيًمضمونو
فًتبدوًمعالـًااليجابيةًفيًاستدعاءًالمجافًلخبراءًومختصيفًىوًتحسيفًالعمؿًً وا 

ً.2تشريعي،ًإالًأفًذلؾًيوحيًبنقصًخبرةًأعضاءًالمجافًوعدـًدرايتيـًبكؿًالتخصصاتال
ًمفًقبؿًأعضاءً ًالتدخالتًالمثارة ًفإفًالمناقشاتًتتمحورًمفًخالؿ وفيًاألخير
المجنةًالدائمةًنفسيا،ًكماًقدًتكوفًمفًأعضاءًخارجياًوذلؾًدوفًأيًتحفػظ،ًعمىًأفًيقوـً

ً.3وسيرىارئيسًالمجنةًبتنظيـًالتدخالتً
 ثالثا: أشغال المجان الدائمة المتعمقة بنتيجة االجتماعات

إفًالمجافًالدائمةًلدىًإحالةًمشاريعًواقتراحاتًالقوانيفًعميياًتتولىًدراستياًووضعً
ًتكميمي ًتمييديًوآخر ًتقرير ًوفؽًتقريريفًعنيا ًيترجـ ًالمجاف ًعمىًمستوى ًالعمؿ ًأف ًإذ ،

ًوالتيًتعتبرًمساعدةًلغرفتيًالبرلمافًفيًمناقشةًمشاريعًالعامة،اتًػػػػرًتقدـًإلىًالجمسػػػػػتقاري
ً:4اقتراحاتًالنوابًالمعروضةًعميياًأو

 :التقرير التمهيدي  -6
ًالنصً ًحوؿ ًلغرفتيًالبرلمافًيتضمفًمالحظاتيا ًالدائمة ًالمجاف ًتصدره ًتقرير ىو
ًعمىً ًعرضو ًيتـ ًخالؼ ًمحؿ ًبقي ًوما ًوجدت، ًإف ًوتوصياتيا ًواستنتاجاتيا واقتراحاتيا،

 .5المجمسًلمناقشتوًالتيًقدًتنتييًبتقديـًاقتراحاتًتعديؿًالنص

                                                           
ًأنظرًً-1ً ًالداخميًلمجمس41ًًوالمادة2000ًًلممجمسًالشعبيًالوطنيًلسنةًمفًالنظاـًالداخمي45ًًالمادة مفًالنظاـ

 .2017األمةًلسنةً
ًالشعير، - 2 ًبو ـ السمطة  6991) دراسة تحميمية لطبيعة نظام الحكم في ضوء دستور السمطة التشريعية،  سعيد

 .66صًمرجعًسابؽ،ًالتشريعية والمراقبةــ(، 
 .161صًعبدًااللوًفونتير،ًمرجعًسابؽ،ًً-3ً
4

ًلزىػػبوزي -  ًػػػد ًالعالقاتًمعًًنشرياتمن الدستور،  621الدور التشريعي لمجمس األمة عمى ضوء المادة اري، وزارة
 .45صً،2006مفًالدستور(،ًالجزائر،ًالعددًاألوؿ،ًجانفي120ًًالبرلماف)ًآراءًودراساتًحوؿًالمادةً

5ً-ًً ًالشعير، ًبو ـ السمطة  6991لطبيعة نظام الحكم في ضوء دستور )دراسة تحميمية السمطة التشريعية، سعيد
 .67،ًصًمرجعًسابؽًالتشريعية والمراقبةــ (،
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أساساًفيًدراسةًالنصوصًولممارسةًغرفتيًالبرلمافًعممياًبشكؿًجديًوالمتمثؿً
ًتستعيفًالًمحالةًبالتقاريرًالصادرةًعفًالمجاف ًمنيا،ًفإنيا التابعػػةًًالقانونيةًوتحديدًموقفيا

ًلمتقاريرًليا،ًوبالتاليًفإفً لجافًالبرلمافًتشارؾًفيًاإلجراءاتًالتشريعيةًبصورةًجديةًلما
ً ًمفًأثرًتوجيييًىاـ ًعنيا ًاقتراحًوبالرغـًمفًأنوًالًً،مغرفتيفلالصادرة تممؾًسوىًسمطة

ًغيرً ًتوجييية ًأعماؿ ًالتقارير ًىذه ًتعد ًكما ًالنص، ًإلىًتعديؿ ًاألمر التعديالتًفالًيصؿ
داخؿًجمساتًالبرلمافًفتوضحًالنقصًالموجودًفيًالنصًًىاماًًًلكفًتمعبًدوراًًًمةًقانونا،ممزً 

الزمفًًوكذلؾًلضيؽلعدـًتخصصيـًمعرفتو،ًعضاءًالبرلمافًالًيمكفًألالتشريعي،ًوىوًماً
ً ًقبؿًثالثحيثًتوزعًتقالمخصصًلممناقشاتًفيًالجمساتًالعامة، ًاريرًالمجافًالبرلمانية

ً ًاثنيفًوسبعيفًساعةًعمىًاألقؿ(03)أياـ ًتاريخًً(72)فيًالمجمسًالشعبيًالوطنيًأو مف
،ًإالًأنوًتبقى1ًجًضمفًجدوؿًاألعماؿًرليدًويستثنىًقانوفًالماليةًمفًىذاًاإلجراءًالجمسة

القوانيف،ًحيثًبامةًًلكؿًغرفةًعمىًحدةًمختصةًبالفصؿًالنيائيًفيًالمبادراتًالجمعيةًالع
ً ًلممادة ًوطبقا ًتتبعيا، ًالتي ًلمغرفة ًالمختصة 138ًًتعرضًالمجنة ًالثانية ًالتعديؿًالفقرة مف

ًيجبًأفًيكوفًكؿًمشروعًأوًاقتراحًقانوفًموضوعًمناقشةًمف،ًفإنو2016ًالدستوريًلسنةً
ً.2طرؼًالمجمسًالشعبيًالوطنيًومجمسًاألمةًعمىًالتواليًحتىًتتـًالمصادقةًعميو

 التقرير التكميمي-2
ًفيياًً ًالنظر ًيعاد ًقبؿًغرفتيًالبرلماف، ًمف ًالنصوصًالتشريعية ًدراسة ًتتـ بعدما

ً،عميياًالتيًأبديتمجدداًمفًقبؿًالمجافًالدائمةًلتبديًموقفياًمفًالتعديالتًوالمالحظاتً
ًتقػػفتعً  ًًاًًريًرد ًبالتقريرًالتكميمي، ًيصطمحًعميو ًوىوًما ًمجددا ًىوًمتفؽًًوىوًيضػػػػـعنيا ما

                                                           
1ً-ًً ًالمادة 43/2ًًأنظر ًلسنة ًالداخميًلمجمسًاألمة ًالنظاـ 2017ًًمف ًلممجمس55/5/6ًًوالمادة ًالداخمي ًالنظاـ مف

 .2000الشعبيًالوطنيًلسنةً
2ً-ًً ًماجس6991ستور اإلجراءات التشريعية وفقا لدحمدافًخميؿ، ًمذكرة ًالجزائر، ًجامعة ًالحقوؽ، ًكمية -2010تير،

 .70،ًص2011ً
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ًالمجنةًبعرضً عميوًبيفًالمجنةًوالحكومةًوأصحابًالتعديالت،ًوماًيبقىًمحؿًاختالؼًتقـو
ً.1ًصياغاتًأصحابًاالختالؼًلتعرضًلمتصويتًلتعتمدًتمؾًالتيًتحوزًاألغمبية

ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً

 

                                                           
ـ السمطة  6991النظام السياسي الجزائري ) دراسة تحميمية لطبيعة نظام الحكم في ضوء دستور سعيدًبوًالشعير،ًً-1ً

 .67مرجعًسابؽ،ًصًًالتشريعية والمراقبةــ(،
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 المبحث الثالث: اإلطار التشريعي لمحق في التعديل
 ومآل النصوص داخل البرلمان

يعتبر حق التعديل من الموضوعات الميمة في العممية التشريعية التي تم إسنادىا 
، ولو السيادة في 2016الدستوري الجزائري لسنة من التعديل  112لمبرلمان بمقتضى المادة 

 إعداد القانون والتصويت عميو، حيث منحت ىذه المادة لمغرفتين ممارسة العممية التشريعية.
ويستوجب النص التشريعي مصادقة الغرفتين معا بنفس الصيغة وبال اختالف وىو  

بو المجمس  نفس الدور الذي يقومالسائد في معظم النظم المقارنة، وبذلك فإن لمجمس األمــــة 
نتاج عمل  عبارة عنالنص القانوني  ألننجاز العمل التشريعي، الشعبي الوطني أثناء إ

عممية وضع القانون تتعرض إلى تغييرات وتعديالت  مشترك بين غرفتي البرلمان، بيد أن
، فبعد دراسة النص التشريعي في البرلمان، ييدف أصحابيا إلى تحسينيا نحو األفضل
التشريعية محل الدراسة عن طريق المناقشات يستطيع أعضاء البرلمان إثراء النصوص 

والمالحظات التي تثار حوليا وىو ما يستوجب اقتراح تعديالت بشأنيا، لذلك سنتناول 
التصويت  وكذا إجراءات )مطمب أول (التعديلبالدراسة اإلطار التشريعي لمحق في 

رسال النصوص المصادق عمييا داخل البرلمان  .)مطمب ثاني (والمصادقة وا 
لمنظم  وفقاً  ؤطـــريم حق التعديل وشروطو يا تجدر اإلشارة إليو ىو أن تنظموم

الداخمية لمغرفتين وىو السائر في معظم البمدان المعتمدة لمثنائية البرلمانية، كما تضمن 
الذي يحدد تنظيم المجمس الشعبي  2016أوت  25المؤرخ في  16-12 عضويالقانون ال

التنصيص الوطني ومجمس األمة وعمميما، وكذا العالقات الوظيفية بينيما وبين الحكومة 
 منو. 28في المادة ىذا الحق أيضًا  عمى
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 المطمب األول: اإلطار التشريعي لمحق في التعديل
يعتري النص التشريعي المحال عمى البرلمان بعض المسائل التي تجعمو عرضة  قد

ال محالة لبسط تعديالت عميو إلثراء النص التشريعي قيد الدارسة أمام البرلمان، لذلك 
 سنتناول مفيومو وكذا الشروط المتطمبة في إعمالو. 

 الفرع األول: مفهوم الحق في التعديل
ىو صب بعض التحسينات عمى النص التشريعي  إن  جوىر الحق في التعديل

ذلك الحق، بعد توافر شروط  يخول لياالمحال عمى البرلمان من طرف شخصيات معينة 
 .وىو ما يستوجب تعريف الحق في التعديل  والجية المتمتعة بو معينة في ذلك

 البنــد األول: تعريف الحق في التعديل
عمى مستوى وى الدستور الجزائري أو الجزائري سواء عمى مستلم يشر التشريع 

لتعديل، وىو ما أحالنا إلى البحث عن لمحق في األنظمة الداخمية لمغرفتين تعريفا محددا ا
تعريفو في الجانب الفقيي الدستوري، لما لمفقو من دور فعال في خمق القاعدة القانونية، 

مع إمكانية اقتراح اإللغاء  فيناك من عرفو بأنو: " اقتراح تغيير نص، يصادق عميو البرلمان
كمال النص بأحكام جديدة في  الكامل أو الجزئي، أو تغيير في أحكام مشروع أو مقترح وا 

، أو ىو تغيير في نص يوجد قيد المناقشــة، لتصحيح عيب 1شكل تعديل يحمل مادة ممحقــة"
 .2حذفيا"في الصياغة، أو خطأ في الجوىر بالتغيير الكمي أو الجزئي لمادة معينة أو 

ويعتبر التعديل حقا مشتقا ومترتبا من الحق في المبادرة بالقوانين، وىو الوسيمة التي 
 . 3يممكيا أعضاء البرلمان في تشريع القوانين

 "remplacement"، أو التبديل وتعويض" modification" والتعديل " يشمل بالتغيير
، أو إضافـــة حكم أو أحكام جديـــــدة في باب " suppression" حكما بآخر أو حتى إلغائــو  

                                                           
أحكام تعديل النصوص القانونية في التشريع المغربي عمى ضوء الدستور واألنظمة الداخمية ، سمير والقاضي - 1

 .75ص  ،2017، 35مجمة القانون المغربي، مطبعة دار السالم، الرباط، العدد لمبرلمان، 
 .76، ص المـــرجـــع نفســــــــو - 2

3  - Dominique Rousseau, Droit du contentieux constitutionnel, Montchrestien,7 éd, Paris, 

2006, p.308. 
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أو فصـــل أو مادة من مواد مشروع أو اقتـــــراح القانون بعد عرضو عمى البرلمان لمدراســـة 
 .1والمناقشـــــة وقبل الموافقة والمصادقـــــة عميــــــو"

ة برلمانية أو نكون أمام التعديل عندما يتقدم برلماني أو مجموعوبناء عمى ما تقدم، 
الغاية من ورائو إضافة تحسينات أو تعديل شكل أو اقتراح أو  ،السمطة التنفيذية باقتراح

حيث يمكن أن يضيف أحكاما  ،مشروع القانون المعروض لممداولة عمى الغرفة المعنية
كما يمكن أن يقوم بحذفيا، ويمكن لمغرفة المعنية أن تأخذ بو  ،أو لمشروع القانون لالقتراح

الصادرة عن رئيس الجميوريــــة  ستثنى من التعديل األوامر الرئاسيــــةلي، 2يمكنيا أال تأخذ بوو 
في حالة شغور المجمس الشعبي  2016من التعديل الدستوري لسنـــة  142بناء عمى المادة 

تعديل، الوطني أو خالل العطــــل البرلمانيـــــة، حيث يصوت عمييا البرلمان دون مناقشـــة وال 
لمموافقة " بقوليا:  2016من التعديل الدستوري لسنـــة  142وىو ما نستشفو من نص المادة 

 ."عمييا
التعديل الوسيمة الحقيقية التي تعبر عن مشاركة أعضاء البرلمان في العمل  ويعتبر

التشريعي، حيث يمكنيم تعويض قمة مبادراتيم عن طريق التعديالت التي يقومون بيا السيما 
 عمى المشاريع القانونيــة.
 الجهة المتمتعة بحق التعديل البنــد الثاني: 

ا وظيفيا بالحق في التعديل، باعتبارىما من يرتبط حق المبادرة بالقوانين ارتباط
يناك من يجعل من شروط التعديل أن تكون الجية فمراحل إنجـــاز العممية التشريعيـــة، 

القائمة بالتعديل ليا صالحية المبادرة بالقوانين، وىو ما فعمو المؤسس الدستوري الجزائري 
يكن لمجمس األمـــة ممارسة حقو في  لم ، إذ1996بمقتضى التعديل الدستوري الجزائري لسنة 

، 3التعديل إال في إطار المجنة المتساوية األعضاء التي تجتمع بطمب من الوزير األول
األنظمة كذا ة و عضويوبالرجوع إلى النظام القانوني الجزائري السيما الدستور والقوانين ال

                                                           
 .219مرجع سابق، ص ، عزاوي عبد الرحمان - 1
 .219، ص المــرجــــع نفســــو - 2
 .227، ص المــرجــــع نفســــو - 3
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 الغرفتين من صالحية 2016من دستور  136المادة قد مكنت الداخمية لغرفتي البرلمان، ف
 .1ة بالقوانينر المباد

من  136ولقد اقتضى تمكين مجمس األمة من المبادرة بالقوانين بمقتضى المادة 
أن يكون ىناك تعديل في النظام الداخمي لمجمس  2016التعديل الدستوري الجزائري لسنة 

متضمنا  2األمة بما يتماشى والتعديل الدستوري، وبالتالي صدر النظام الداخمي لمجمس األمــة
عمى وجو الخصوص حق مجمس األمـــة في التعديل من طرف المجنة المختصة، ليكون 

   ة بالحق في التعديل.النظام القانوني الجزائري ربط بين من لو الحق في المبادر 
وبالتالي فإن اإلجراءات التشريعية كما تبدأ في المجمس الشعبي الوطني، يمكن أن 

من حيث الدراسة والمناقشة والمصادقة عمى مشاريع  تنطمق أيضا من مجمس األمــة
فإن اقتراحات  12-16 عضويمن القانون ال 28، وبناء عمى المادة واقتراحات القوانين

 عمى مشاريع واقتراحات القوانين تعتبر من صالحيات: التعديالت
 المجنـــة المختصـــة، -1
 الشعبي الوطني، المجمس نواب  -2
 أعضـــاء مجمس األمة،  -3
 .الحكومة -4

                                                           

ن كان دستور  - 1 المجمس الشعبي منو نص عمى أن تبدأ اإلجراءات التشريعية عمى مستوى  120في المادة  1996وا 
الوطني وتنتيي في مجمس األمة من حيث الدراسة والمناقشة والمصادقة عمى مشاريع واقتراحات القوانين، وبالتالي ال يتعدى 
مجمس األمة مناقشة النصوص التي صوت عمييا المجمس الشعبي الوطني أو رفضيا كميا أو جزئيا والمصادقة عمييا، أي 

من القانون  28/1، وقد حددت المادة ) ن يكون ذلك في إطار المجنة المتساوية األعضاءإال أ (دون إمكانية تعديميا
، الذي يحدد تنظيم المجمس الشعبي الوطني ومجمس األمة وعمميما وكذا 1999مارس  08المؤرخ في  02-99 عضويال

الجية التي ليا إمكانية  ،1999مارس  09 ، المؤرخة في15، العدد .ر.ج.جالعالقات الوظيفية بينيما وبين الحكومة، ج
 التعديل وىي:

 المجنة المختصة،  -1
 نواب المجمس الشعبي الوطني، -2
 الحكومة. -3

2
 .2017أوت  22، مؤرخة في 49العدد  ،ج.ج.ر.، ج2017النظام الداخمي لمجمس األمة  - 
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في يد البرلمانات لمضغط عمى السمطة أداة ومن المفيد أن ننوه بأن التعديالت تعتبر 
السمطة التنفيذية أمام البرلمان في مجال المبادرة بالقوانين  السيما بعد تفوق ،التنفيذية

التعديالت أداة ىامة  فتبقىوتحكميا في جدول أعمال البرلمان وفق األولوية التي تراىا، 
 .1ت بيا البرلمان مشاركتو في العممية التشريعيةثب  ي  

 الفـــرع الثاني: أشكال التعديل
ييدف التعديل إلى االتجاه نحو الخروج بنص قانوني خاٍل من العيوب ولو قابمية 

 التطبيق، ومن ىذا المنطمق فيو يتخذ أشكاال مختمفة تتمثل أىميا فيما يمي: 
نكون أمام ىذا النوع من التعديل عندما يطرأ تغير عمى  التعديل في حد ذاته:أوال: 

مادة معينة من مواد النص المعروض عمى المجمس، عمى أن تكون لو عالقة صريحة 
أو مجموعة مواد ويمكنو أن يمغي مادة معينة  ،ومباشرة بتمك المواد المعروضة عمى المجمس

 .2من مواد النص أو يمغي النص كمية
ر من مادة أو فقرة ـــدة أو أكثـــادة جديـــة مــوذلك بإضاف :ةــــــــاإلضافب التعديلثانيا: 

تكون  أنوىنا يجب أو فصل أو عبارة في النص المعدل لم تكن موجودة في النص األصمي، 
دة مع مضمون االقتراح أو مشروع القانون بغض النظر عما إذا كانت ليا ـــليا عالقة وطي

 .3بالذات صمة مباشرة بمادة معينة
بل غايتيا جودة  ،: إنيا ال تتعمق بمضمون النصاإلصالحات الشكميةثالثا: 

قامة تنسيق  ،الصياغة المغوية والشكمية وتفادي المبس واألخطاء والتضارب بين النصوص وا 
 .4بين مواد النص كمية

                                                           
بالقوانين من خالل األولويات المقررة لصالحيا في وقد اتسعت سمطة الحكومة في تنظيم عمل البرلمان وقياميا بالمبادرة  -1

 عمميات التصويت وحقيا في التعديل. أنظر:
نشريات وزارة العالقات مع ، مجمة الوسيط، التعديل في النظام البرلماني الجزائري) دراسة مقارنة(شريط األمين، حق  - 2

 .135، ص2013العدد العاشر، البرلمان، الجزائر، 
 .80والقاضي، مرجع سابق، ص سمير  - 3
 .135، ص مرجــــع سابق، نـــــاألميشريط  - 4
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: وىو التعديل الذي يرد عمى sous-amendement )التعديل الباطني)رابعا: 
سابق، يختمف عن التعديل السابق من حيث الدرجة فقط، ليكون الغرض من التعديل تعديل 

ىو الفارق بين التعديل ككل والتعديل الفرعي الذي ال يعتبر إال تعديل يرد عمى تعديل، 
ليستمر بموجبو القائم بالتعديل في البحث عن التحسينات من ناحيــة الصياغة القانونية 

 .1والمضمون أيضا
وبالرجوع إلى النظام القانوني الجزائري، فإن النظام الداخمي لممجمس الشعبي الوطني 

 بشكل صريح، أشارتا 2من النظام الداخمي لمجمس األمــــــة 71/3منو والمادة  61في المادة 
وذلك قصد الوصول إلى نص معدل 3دون الشكل الثالث والرابع،  إلى الشكمين األول والثاني

النصوص المدروسة لموصول بو إلى مرحمة التصويت والمصادقة عميو في يشمل كافة 
 .4الجمسة العامة

ومن النصوص التي عرفت تعديالت كثيرة مشروع القانون األساسي لموظيفة العامة 
دامت دراستيا أمام المجنة  ،طمب تعديل 112مسجال  1999قبل الحكومة عام  المقدم من

المتضمن القانون  عضوييوما، كما سجل القانون ال 15الوطنية لممجمس الشعبي الوطني 
 .5طمب تعديل 106، 2000األساسي لمقضاء في دراستو سنة 

ذا كانت االتفاقيات الدولية تحتل مرتبة سامية في التشريع الوطني، فقد عمل  وا 
  150 عمى مكانة المعاىدات الدوليــة، خصوصا في المادة 2016التعديل الدستوري لسنة 

منو، وتقضي القاعدة العامة بأن لكل دولة الحق في إبرام المعاىدات الدولية، غير أن كل 

                                                           
 .135، ص مرجــــع سابقن، ـــــشريط األمي -1

 .221عزاوي عبد الرحمان، مرجع سابق، ص  -
عمى أنو: " يجب أن يكون اقتراح التعديل محررا  2017من النظام الداخمي لمجمس األمة لسنة  71/3المادة  تنص -2 

بالمغة العربية، وفي شكل مواد قانونية، مرفقا بعرض األسباب، وأن يخص مادة واحدة من مواد مشروع أو اقتراح القانون 
 جديدة."المودع، أو لو عالقة مباشرة بو، إن تضمن إدراج مادة 

 .222، ص السابقمرجع العزاوي عبد الرحمان،  -3
 .131، مرجع سابق، ص األمينشريط  - 
 .135، ص المرجـــع نفســــــــو - 4
 .224عزاوي عبد الرحمان، مرجع سابق، ص  - 5
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تعديل أو إضافة فييا يقضي موافقة الدول األعضاء فييا، ولكل دولة طرفا في إبرام االتفاقية 
 .1الدولية  تعتبر طرفا أيضا في إحداث تغيير أو تعديل في ىذه المعاىدة

من التعديل الجزائري  149الدستور الجزائري في المادة  لكن بالرجوع إلى أحكام
، نجدىا تؤكد بأن سمطة رئيس الجميورية ليست مطمقة في التصديق عمى 2016لسنة 

، إذ أن ىناك نوع من المعاىدات التي تحتاج إلى الموافقة الصريحة من 2المعاىدات الدولية
ن كان التصديق البرلمان قبل المصادقة عمييا وىو ما يتضح من مقتضيا ت ىذه المادة، وا 

من طرف رئيس الجميورية عمى المعاىدات الدولية مرىون بالموافقة الصريحة من طرف 
 األمر ال يصل إلى حد قيام البرلمان بإدخال تعديالت عمى ىذه المعاىدة غير أن البرلمان، 

 .3األطراف في المعاىدةدول ـــق بين الـاق المسبـــــــلكون المعاىدة الدولية تقوم عمى اإلتف
فتدرس المجنة المختصة مشروع القانون المتضمن الموافقة عمى االتفاقية أو  

المعاىدة الدولية، باالستماع إلى ممثل الحكومة، وتعد تقريرا في الموضوع، ثم يعرض ىذا 
 لالمشروع في جمسة عامة لمناقشتو والمصادقة عميو بكاممو، باالستماع تواليا إلى عرض ممث

، وىو ما يتضح من مقتضيات المادة 4بدون أي تعديالت الحكومة وتقرير المجنة المختصة
 بقوليا:    16-12  عضويالمن القانون  38

يمكن أن تكون مشاريع القوانين المتضمنة الموافقة عمى االتفاقيات أو  " ال
 المعاىدات عمى غرفتي البرلمان، محل تصويت عمى موادىا بالتفصيل، وال محل أي تعديل.

تقرر كل غرفة، عقب اختتام المناقشة، الموافقة عمى مشروع القانون أو رفضـــو، أو 
 ."تأجيمو

 

                                                           
 .81ابق، ص ـــسمير والقاضي، مرجع س - 1
2

في المادة الثانية المعاىدة عمى أنيا: " االتفاق الدولي المعقود بين الدول في صيغة  1969اتفاقية فينا لسنة  عرفت - 
مكتوبة والذي ينظمو القانون الدولي، سواء تضمنتو وثيقة واحدة أو وثيقتان متصمتان أو أكثر وميما كانت تسميتو 

 الخاصة."

 .82، ص سابق عـــــسمير والقاضي، مرج - 3
 .2017 لسنة من النظام الداخمي لمجمس األمة 82أنظر المادة  - 4
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 لــــــالتعديشروط الفـــرع الثالث: 
من أنواع العممية التشريعية  هإلقامة نوع من التوازن بين الحق في التعديل باعتبار 

وتكثيفو الذي قد يتحول إلى نوع من المعارضة لمشاريع الحكومة، اتجيت معظم الدساتير 
في  عن طريق األنظمة الداخمية إلى إحاطتو بجممة قيود، كاشتراط أن يقدم التعديل قبل البدء

ى لمجنة المختصة الوقت الكافي لدراستو لموصول إلى قانون عط  المناقشات العامة، حتى ي  
 ممتاز. 

جوىر األعمال التشريعية سواء منيا المبادرات التشريعية من صياغة القانونية تعد ال
ن لتي تنصب عمييما، وقد حدد النظامين الداخمييأو مشاريع القوانين، أو حتى التعديالت ا

لممجمس الشعبي الوطني ومجمس األمة شروط التعديالت، وتنقسم شروط التعديل إلى شروط 
جرائية، تضمنيا كال من النظام الداخمي لممجمس الشعبي الوطني  موضوعية وأخرى شكمية وا 

، وكذا الدستور والقانون 71/3والنظام الداخمي لمجمس األمـــة في المادة  61في المادة 
 وسيتم تفصيل ذلك عمى النحو اآلتي:، 12-16 عضويال

 الشروط الموضوعيـــــة لمتعديل البنــد األول:
رط أن يكون مرتبطا بالحق في االقتراح أو مشروع القانون، وأن يكون من شت  في  

التشريعي لمبرلمان، ولمحديث عن الشروط الموضوعية  االختصاصضمن ما يدخل في 
 مدى ارتباط نص التعديل بالنص األصمي؟ننطمق من سؤال في ىذه الحالة وىو: لمتعديل، 

واإلجابة عن ىذا التساؤل تختمف باختالف النظام القانوني لكل دولــة، إذ أن ىناك بعض 
يعترف فييا باقتراح  حيثالدول ال تجعل أي ارتباط بين حق المبادرة بالقوانين وحق التعديل، 

 . 1ييا بالتعديل، كما ىو الشأن مثال في النمسا وألمانياالقوانين وال يعترف ف
بينما اتجيت بعض الدول الى اعتبار حق التعديل حقا لصيقا بحق المبادرة 

، 40وىي 1958بالقوانين، منيا النظام القانوني الفرنسي مخصصا أربع مواد في دستور 
سياسي في عيد ، إذ أنو نظرا لضعف الحكومة الفرنسية الدستوري وال45و 44، 41

                                                           
 .240عزاوي عبد الرحمان، مرجع سابق، ص  - 1
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الجميورية الرابعة لتمتعيا بحق المبادرة بمشاريع قوانين دون حق التعديل، وبإحالل دستور 
الجميورية الخامسة منحت الحكومة الفرنسية مركزا قويا دستوريا وسياسيا في مواجية 

 ق ــا بحـــلصيقو حقا ــق التعديل عمى أنــــوري الفرنسي إلى حــــر المجمس الدستــــان، فنظــالبرلم
 . 1المبادرة بمشاريع القوانين

ويتجو بعض الشراح إلى اعتبار مشروع القانون واقتراح القانون يفتقران إلى القوة 
ن اختمفا من ناحيــة شروط إعدادىما التي تخضع لقواعد  ، فإنيما يمتقيان إجرائيةالقانونية، وا 

الصبغــة القانونيــة، ذلك أن  اكتسبان ليتصويت البرلمفي المناقشــة، إذ أن كمييما يستوجب 
كل تعديل مودع يستوجب توجيو نحو المناقشـــة، وال يعدو التعديل الذي تم إيداعو قبل 
المناقشة أو التعديل الذي تمت دراستــو من طرف مجمس الوزراء إال أن يكون مجرد إعالن 

   "simple déclaration d'intention"2. نيــة
فإن  1996بمقتضى التعديل الدستوري أما عن التطبيق الجزائري لحق التعديل 

وىو ما يتضح  المجمس الدستوري جعل من حق التعديل حقا مرتبطا بحق المبادرة بالقوانين،
بأنو ليس  تضمن حين، 10/02/19983المؤرخ في  98/04وري رقم من رأي المجمس الدست

لمجمس األمة ال حق المبادرة بالقوانين وال حق تعديميا، عند النظر في مطابقة نظامو 
الداخمي لمدستور، معتبرا إجراءات تعديل األعمال التشريعية الواردة من طرف المجمس 
الشعبي الوطني إلى مجمس األمــة إجراءات غير مطابقة لمدستور، عمى أساس أن الدستور 

دون غيرىما بالمبادرة بالقوانين، كما أكدت المادة  والحكومةالشعبي الوطني خص المجمس 
عمى إنشاء لجنة متساوية األعضاء بين الغرفتين  1996من التعديل الدستوري لسنة  120

 ردة في المادةالعبارة الوا وأنالقتراح نص يتعمق بفحوى خالفو مع المجمس الشعبي الوطني، 
 منح مجمس األمة حق إدخال أي تعديل ياوري منــــس الدستـــد المؤســـال يقص" تعـــديل"،  120

                                                           
 .240، ص عزاوي عبد الرحمان، مرجع سابق -1
 .241، ص المـــرجــــع نفســــــــو - 2

3
، مؤرخة في 08ج، العدد .ج.ر.، ج1998فبراير  10/ ر.ن.د/ م.د/ مؤرخ في 04رأي المجمس الدستوري رقم أنظر:  - 

 تعمق بمراقبة مطابقة النظام الداخمي لمجمس األمة لمدستور، الم1998فيفري  18
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  .1لممناقشةعمى النص المعروض عميو 
وتشيد السوابق عمى أن ىذه المجنة قامت بتعديل عدة نصوص قانونيــة أىميا 

 ســـاء عمى ذلك فميس لمجمـــاء وقانون عضـــو البرلمان، وبنــالخاص بالقض ويــعضقانون الال
 .1996الحق في التعديل بمقتضى التعديل الدستوري  األمة

الذي مكن مجمس  ،2016تضى التعديل الدستوري لسنة وضمن ىذا اإلطار، وبمق
 عضويمن القانون ال 28األمة من حق المبادرة بالقوانين، وما نصت عميو أيضا المادة 

لمجنة المختصــة ولمحكومــة المتعمقة بمن لو الصفــة في التعديل، إذ يحق بمقتضاىا  16-12
ولنواب المجمس الشعبي الوطني وأعضـــاء مجمس األمــــــة أيضا تقديم اقتراحات التعديالت 
عمى مشـــروع أو اقتــراح قانون محـــال عمى المجنــة المختصـــة لدراستــو، ومن ذلك أيضا ما 

يمكن ممثل الحكومـــة أو بأنـــو: "  12-16 عضويمن القانون ال 34نصت عميو المادة 
مكتب المجنـة المختصــة، أو مندوب أصحاب اقتراح القانون، أن يقدم تعديالت شفويــة خالل 

 المناقشـــة مادة بمادة.
وانطالقا مما تقدم فإن حق التعديل مرتبطا بالنص األصمي المعروض لممناقشـــة في 

ة، متناوال القانون موضــوع التعديل مادة جمســة عامة لممجمس الشعبي الوطني أو مجمس األمـــ
بمادة لكي تتحقق الصمة بين النص األصمي محل التعديل، واقتراح التعديل من قبل المخول 

، وما يؤكد ضرورة وجود ىذه الصمة واالرتباط ما تقضي بو الفقرة الثانيــة 2لو قانونيا القيام بو
تقضي بأنو في حالة ما اتضح لرئيس التي  12-16 عضــويمن القانون ال 34من المادة 

الجمســة أو المجنــة المختصــة أن التعديل المقدم عمى ىذا النحو يؤثر في فحوى النص، يقرر 
رئيس الجمســـة توقيف الجمســـة لتمكين المجنـــة من المداولة بشأن استنتاجاتيا بخصوص 

در الطمب من ممثل الحكومــة التعديل، عمى أن توقيف الجمســة يكون وجوبا في حالة ما ص
 أو مكتب المجنــة المختصـــة، أو مندوب أصحـــاب اقتراح القانون.

                                                           
، مؤرخة في 08، العدد ج.ر.ج.ج، 1998فبراير  10/ ر.ن.د/ م.د/ مؤرخ في 04رأي المجمس الدستوري رقم أنظر  -1

 .لمجمس األمة لمدستورتعمق بمراقبة مطابقة النظام الداخمي ، الم1998فيفري  18
 .12-16 عضويمن القانون ال 28أنظر المادة  -2
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من النظام الداخمي  61 ومن المفيد أن ننوه، بأن حق التعديل محدد في المادة
من النظام الداخمي لمجمس األمة وفق األحكام  71/3 لممجمس الشعبي الوطني وكذا المادة

 اآلتيـــة:
 المتطمبن اقتراح أو مشروع القانون ــــة مـــدة ومعينـــل عمى مادة واحـــوي التعديـــينطأن  -1

ال يتجو التعديل إلى حتى دراستو عمى مستوى المجمس الشعبي الوطني أو مجمس األمــــــة، 
 .1يصبح بديال عن الغاية من المبادرة بالقانونغاية أخرى و 

يا عن النص األصمي، عن طريق إضافة مواد يمكن أن يكون التعديل مستقال نسب -2
أي  -أن تكون ىناك عالقة بين النص األصمي والمادة أو المواد اإلضفية، إضافية بشرط 
يفيد الغرض  ، بإضافة شكل أو مادة أو عدة مواد لتجعل من النص نصاً -تعديل بإضافة

 .2المرجو منو
تكون المبادرة بالقوانين والتعديالت الواردة عمييا تدخل ضمن االختصاص  أن -3

التشريعي لممشرع، ومن ىنا فقد أثير تساؤل ىام يتمحور حول تحديد اختصاصات المشرع 
، ىل وردت عمى سبيل 2016من التعديل الدستوري الجزائري لسنــــة  140في المادة 

إلى اعتبار تحديد ىذا االختصاص ورد الفقياء عض الحصر أم عمى سبيل المثال؟، ليتجــو ب
عمى سبيل المثال ال الحصـــــر، وىي تعتبر من المسائل المحجوزة لممشرع، أما المسائل 

عمييا االختصاص التشريعي  المسكوت عنيا فيمكن أن ينظميا المشـــرع بقانون يمارس
 ــــر إلى اعتبار أن اختصاصآخ ي  ويشمميا بالتالي حق التعديل، بينما اتجو جانب فقي النسبي

، أما ما عداىا فيدخل في المجال التنظيمي 140المشرع ورد عمى سبيل الحصر في المادة 
 .20163من التعديل الدستوري  143وفقا لممادة 

ويتجو بعض الفقياء لمقول بأنو إذا كان اقتراح القانون وكذا التعديل ال يدخل في 
 لسنة من التعديل الدستوري 140لمبرلمان بمقتضى المادة المجال التشريعي المخصص 

                                                           
 .244عزاوي عبد الرحمان، مرجع سابق، ص  -1
 .244، ص المـــــرجـــع نفســــــــو -2
 .245، ص المـــــرجـــع نفســــــــو -3
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 لسنة  من التعديل الدستوري 143، بل يدخل في المجال التنظيمي الذي تنظمو المادة 2016
، فإن ىذا التعديل يعتبر غير دستوري بسبب عدم االختصاص الموضوعي، 2016

مقيدة الختصاص البرلمان عمى األمر الذي تشيده البمدان الوىو ولمحكومة وحدىا أن تثيره، 
غرار المغرب وفرنسا، حيث يمكن في فرنسا عمى سبيل المثال لرئيس الغرفة باألولوية 
لمفصل فيو، ففي حالة ما استمر الخالف وقبل التصويت عمى التعديل المطعون فيو، يمكن 

 (08 )ية ثمانرئيس الغرفة المجوء لممجمس الدستوري الذي عميو أن يفصل فيو في خالل 
من النظام الداخمي  20و 204تقضي المادتين  حيث أيام، كذلك األمر بالنسبة لممغرب

تعديالت الواردة من النواب تطرح اللمجمس النواب بأن كل اعتراضات الحكومة عمى 
، وفي حالة استمرار الخالف يمكن لمحكومة أو فييا باألولوية عمى نفس المجمس ليبدي رأيـــو

لمفصل فيو، وينطبق نفس األمر عمى  الرقابة الدستوريةلمنواب أيضا إحالة المسألة إلى 
مجمس المستشارين، وىو ما يغيب عن النظام القانوني الجزائري، األمر الذي دفع بعض 

ت لمسمطة التشريعية حدد مجاال 2016الفقياء لمقول بما أن التعديل الدستوري لسنة 
، فإنو حتى 143، وترك المجاالت األخرى لمتنظيم بمقتضى المادة 140بمقتضى المادة 

تكون االقتراحات وكذا التعديالت مقبولة يجب أن تندرج ضمن المجال التشريعي المحدد ليا، 
من النظام الداخمي لممجمس الشعبي الوطني، كما لم  61وىو ما لم تحدده أيضا المادة 

 .1تفصل أيضا في حل االختالفات بينيا وبين الحكومة
من الدستور الفرنسي عمى أن اقتراحات القوانين وكذا  40وقد أكدت المادة 

 التعديالت ال تكون مقبولة إذا كانت المصادقة عمييا تترتب عنيا زيادة النفقات العمومية، أو
 من 139الجزائري في المادة  ، وىو األمر نفسو الذي نص عميو المشرع2نقص في اإليرادات

 .2016التعديل الدستوري لسنة 

                                                           
 .144، مرجع سابق، ص األمينشريط  - 1
المساجين أحياء وبالتالي تكون ىناك زيادة نفقات الدولة.  اءبقل في فرنسا اإلعدامعقوبة  إلغاءتم االعتراض عمى  - 2

 .142، ص المـــــرجـــع نفســــــــوأنظر: 
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 من النظام الداخمي لممجمس الشعبي الوطني ىذا األمر، بل  61ولم تتضمن المادة 
فقط بأن لمكتب المجمس الشعبي الوطني أن يقّدر قبول التعديالت عمى ضوء  تضمنت

 2016أحكاميا، غير أنو يمكن لمحكومة إثارة ىذا األمر مادام أن التعديل الدستوري لسنة 
منو، ليطرح اإلشكـــــــال عمى المجمس لمفصل فيو، غير أن  139نص عميو في المادة 

من  139لمحكومة ويمرر تعديالت مخالفة ألحكام المادة المجمس قد يتجو في موقف مغاير 
، وفي ىذه الحالة تضطر الحكومة النتظار مصادقة البرلمان 2016التعديل الدستوري لسنة 

حالتو عمى المجمس الدستوري، لتثير الحكومة عمى المجمس الدستوري بأن  عمى ىذا النص وا 
نص األصمي مخالفة ألحكام الدستور، وما تم إدخاليا عمى الوالتي التعديالت المطعون فييا 

عمى المجمس الدستوري في ىذه الحالة إال أن ينظر إلى األحكام المطعون فييا والتي أدخمت 
، 2016من التعديل الدستوري لسنة  139عمى النص األصمي بطريقة تخالف أحكام المادة 

 .20161الدستوري لسنة التعديل من  139ليقضي بعدم دستوريتيا لمخالفتيا أحكام المادة 
والتي تم اقتراحيا  2من الدستور 121ومـــن نماذج التعديالت المخالفة ألحكام المادة 

ىو وتم رفضيا من قبل مكتب المجمس الشعبي الوطني  2014بمناسبة قانون المالية لسنة 
لتعديل باقتراح مادة جديدة تنص عمى تخصيص منحة تدعى منحة اإليـــواء لكل طالب سكن ا

دج، عمى أن تحدد كيفيات تطبيق ىذا اإلجراء عند  40.000ال يتجاوز دخمو الشيري 
االقتضاء عن طريق التنظيم، وتتكفل الخزينة العمومية بتمويل ىذا اإلجراء، واستند في رفض 

 آلتية: التعديل عمى الحجج ا
إن ىذه التعديالت التي مضمونيا أو نتيجتيا تخفيض الموارد العمومية، أو زيادة النفقات  -

العمومية، لم تكن مرفوقة بتدابير تستيدف الزيادة في إيرادات الدولة، أو توفير مبالغ مالية 
في فصل آخر من النفقات العمومية تساوي عمى األقل المبالغ المقترح إنفاقيا، بحيث 

 من الدستور. 121بحت ىذه التعديالت في حكم المقترح المخالف ألحكام المادة أص

                                                           
 .141، ص شريط األمين، مرجع سابق - 1
من التعديل الدستوري الجزائري لسنة  121المادة  2016من التعديل الدستوري الجزائري لسنة  139المادة  تطابق - 2

1996. 
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ن األمر المخالف ألحكام الدستور ال يمكن النظر فيو شكال وال إومن جية أخرى  -
 موضوعا.

وانطالقًا مما تقدم فإن القرار المتخذ من قبل مكتب المجمس الشعبي الوطني 
والتي تخالف أحكام  2013/2014نون المالية والمتضمن رفض التعديالت عمى مشروع قا

 .1وال موضوعاً  وال يمكن النظر فيو ال شكالً  مبرراً  من الدستور يعتبر قراراً  121المادة 
 الشروط الشكميـــــــــــة لمتعديـــــــــل: البنــد الثاني

بأنو يحق لمجنة المختصة ولنواب  12-16 عضويمن القانون ال 28أشارت المادة 
المجمس الشعبي الوطني وألعضاء مجمس األمة تقديم اقتراح التعديالت عمى مشروع أو 

من النظام الداخمي  61اقتراح قانون محال عمى المجنة المختصـــة لدراستو، وعالجت المادة 
 2017أوت  22من النظام الداخمي لمجمس األمـــــة  71لممجمس الشعبي الوطني والمادة 

 مة فيما يمي:ىذه الشروط المتمث
 عشرة نواب من المجمس الشعبي الوطني أو (10عشرة ) أن يقدم التعديل من قبل  -1
أعضاء من مجمس األمـــة عمى األقل، حيث اتجو المشرع إلى إعمال مبدأ المبادرة  (10)

جميع أصحابــو ويودع لدى مكتب المجمس في أجل وأن يكون موقعا من طرف ، الجماعية
وقد تكون ىذه المدة  من الشروع في المناقشة العامة لمنص محل التعديل،ســاعة ابتداء  24

قصيرة ال تسمح لمنواب بالتحضير واإلطالع عمى كافة الوثائق المتصمة بالموضــوع والمتمثمة 
ضف إلى ذلك  أساسا في نص االقتراح، وذكر األسباب الممحقة بيا وتقرير المجنة التمييدي،

لتزامات عديدة باإلضافة لسماع ونقل انشغاالت األمة إأو عضو مجمس منائب ل فإن
الحضور في الجمسات العامة وفي اجتماعات المجان الدائمة، وىو ما نصت  ،المواطنين

من النظام  71والمادة  من النظام الداخمي لممجمس الشعبي الوطني 61/1عميو المادة 
 .لمتعمق بعضو البرلمانا 01-01من قانون  12الداخمي لمجمس األمة ، وكذا المادة 

                                                           
من الدستور والممارسة العممية لممجمس الشعبي الوطني عند دراسة مشاريع قوانين  121محمد بريك، " المادة  -1

 .67ص  ،2014، 11العدد لمان، الجزائر، نشريات وزارة العالقات مع البر مجمة الوسيط، المالية "، 
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،  وىو ينطبق عمى النواب موقعا من طرف أصحابـــوكما يشترط أن يكون التعديل 
التي يكتفي بتوقيع رئيسيا أو  بخالف المجان البرلمانيةواألعضاء والمجموعات البرلمانيـــة، 

الجزائر ، ويبدو بأن التوقع في التعديالت أمر بدييي ومرده في 1مقررىا لكون عمميا جماعي
نواب في حين أن معظم النظم كفرنسا عمى ( 10عشرة )اشتراط تقديم التعديل من طرف 

سبيل المثال يمكن ألي عضو أن يقدم تعديالت بمفرده أو عن طريق المجموعة البرلمانية 
المنتمي إلييا ويكفي في ىذه الحالة توقيع وختم رئيس المجموعة البرلمانية ميما كان عدد 

 .2أعضائيا
مما  ،حتي يتم تداولو بين أجيزة المجمس والنواب وجيزاً  تعميالً  أن يكون مكتوبا ومعمالً  -2

  .سيمكنيم من دراستو ومناقشتو
وحتى تكون ىناك عالقة بين مضمون التعديل والنص األصمي، أوجبت الفقرة الثانية  -3

ى مادة من النظام الداخمي لممجمس الشعبي الوطني أن ينصب التعديل عم 61من المادة 
، وذلك بغية التعرف فيما إن 3واحدة ومعينة من اقتراح أو مشروع التعديل الذي ينصب عميو

 .4تضمن التعديل نصا إضافيا جديدا وذلك لممحافظة عمى وحدة النص
تضمنت األنظمة الداخمية لغرف البرلمان لمعديد من الدول ىذا الشرط، منيا  ولقد

من النظام الداخمي لمجمعية الوطنية لفرنسا  98/5عمى سبيل المثال ما نصت عميو المادة 
 بأنو ال تقبل التعديالت إال إذا تعمقت حقيقة بالنص الذي انصبت عميو، أو إن كانت مقترحــة

                                                           
من النظام الداخمي لممجمس الشعبي  61/3، والمادة 2017من النظام الداخمي لمجمس األمة لسنة  72أنظر المادة  -1

 .2000لسنة  الوطني
في إطار  و نائب تقديم تعديل بمفرده أون لتقديم تعديل، فيمكن لكل عضو أفي بعض النظم المقارنة ال يشترط عدد معي -

المجموعة البرلمانية المنتمي الييا مكتفيا في ىذه الحالة بتوقيع رئيس المجموعة البرلمانية وتوقيعو ميما كان عدد أعضاء، 
إذن فاشتراط عدد أعضاء أو نواب لتقديم تعديل بالرغم من أن لو مزايا عديدة إال أنو يعاب عميو عدم تناسقو مع مرحمة 

عزاوي عبد أنظر:  وعات وكذا الكتل البرلمانيـــة ال سيما وأن التعديالت عادة ما تكون شكميـــة.التعددية الحزبية والمجم
 .248مرجع سابق، ص الرحمان، 

 .137، مرجع سابق، ص األمينشريط  - 2
 .145، ص جـــع نفســــور الم - 3
 .249مرجع سابق، ص عزاوي عبد الرحمان،  - 4
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 . 1تراح قانون إذا كانت مواد إضافيــةفي إطار مشروع أو اق
ومن المفيد أن ننوه بأن ىناك تجاوزات في ىذا المجال، ففي فرنسا عمى سبيل 

رئيس المجمس الوطني الفرنسي لسنة ( Chaban- DelmasJ) دالماس شابانالمثال يرى 
الذي بأنو ليس ىناك نص قانوني يحدد حجم وأىمية وأثر التعديل بالنسبة لمموضوع  8772

مادة بالرغم من عرضو كمشروع قانون  877ــــ صدر قانون ب 8777ينصب عميو، ففي سنة 
 . 2مادة 57عمى 

أما بالنسبة لمدول التي تعتمد عمى تقنية الذىاب واإلياب فإنو متى صادقت الغرفة 
األولى عمى النص تحيمو عمى الغرفة األخرى، فإن صادقت عمى بعض أحكامو وعدلت 

ادت النص إلى الغرف األولى، ففي ىذه الحالة ال يمكن ليذه الغرفة أن تعدل األخرى وأع
وتناقش فقط ما أدخمتو الغرفة الثانية من تعديالت، وىو األمر الذي ينطبق أيضا عمى عمل 
المجنة المتساوية األعضاء في كافة النظم سواء التي تعتمد عمى تقنية الذىاب واإلياب أو 

من التعديل  877حيد، كما ىو األمر في الجزائر وفق المادة التي تعتمد عمى نظام و 
يتم عرض النص المنظم لألحكام محل االختالف عمى الغرفتين ل ،2016الدستوري لسنة 
 .4إدخال أي تعديل عميو بموافقة الحكومة 3ولمغرف المعنية

 الشروط اإلجرائيـــــــــة لمتعديـــــــــل: البنــــد الثالث
تتمثل الجوانب اإلجرائية عموما في المسائل اإلجرائية التي يتوجب عمى أعضاء 
مجمس األمة ونواب المجمس الشعبي الوطني اتباعيا الستكمال العمل التشريعي بالتعديل، 

 من النظام الداخمي لممجمس الشعبي الوطني، وكذا المادة  61وذلك وفقا لما قضت بو المادة 
والمتمثمة  2017أوت  22الداخمي لمجمس األمــــة الجزائري المؤرخ في من النظام  72/1

 فيما يمي:

                                                           
 .145ص  ،مرجــــع سابق، األمينشريط  - 1
 .146، ص المـــــرجـــع نفســــــــو - 2
 .2016 من التعديل الدستوري لسنة 137أنظر المادة  - 3
 .148، ص مرجــــع سابق، األمينشريط  - 4
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أوجب النظامين الداخميين لممجمس الشعبي الوطني ومجمس األمة بأن يودع التعديل   -1
، 1ساعة من الشروع في المناقشة العامة لمنص محل التعديل 24بالمجنة المختصــة في أجل 

ديل في آخر فترة زمنية تسبق عممية التصويت عمى القانون، وقد يستعمل النواب حق التع
والتي تمي مباشرة المناقشة العامة لتقديم تعديالت، والتي قد تكون معرقمة لمعمل التشريعي 

بعد أن يكون نواب المجموعات البرلمانية اقتنعوا بفكرة سياسية فوعمى كل أعمال البرلمان، 
الو عمى النص األصمي، ليكونوا بالتالي مجبرين عمى بنص جديد يتم إدخ كاممة، يتفاجأوا  

إدخال النص المعدل في زمن قصير في قائمة النصوص المناقشة التي تخضع لمتصويت 
كن ال الذي ال يم   والرفض، وىو أمر يصعب تحققو خالل ىذا الظرف القياسيأوالموافقة 

وضوع التعديل، وقد يحدث النواب وال المجنة المختصة من اإللمام بفكرة حقيقية مممة بم
تعارض أيضا بين النص المعدل وأحكام قوانين أخرى وبسبب ضيق الوقت ال يمكن 

 . ألصحاب اقتراح التعديل اإللمام بيا
ساعة الواردة في  24وأمام ىذا الوضع يرى بعض الفقياء بإعادة النظر في ميعاد 

من النظام  72/1والمادة من النظام الداخمي لممجمس الشعبي الوطني  61/3المادتين 
ح ـــة وأن يمنــــ، بأن تودع التعديالت قبل الشروع في المناقشة العامالداخمي لمجمس األمة

التعديل ولمقارنتو  ة مضمونــلدراس اً ـــكافي اً ـــة وقتـــة المختصـــذا المجنـــاء وكـــواب أو األعضــلمن
  .2مع أحكام النص األصمي

ومن الجدير بالذكر أنو كقاعدة عامة، ال يقبل التعديل المقدم خارج اآلجال المحددة 
في النظامين الداخميين لغرفتي البرلمان، غير أنو يمكن لمحكومة ولمجان المختصـــة تقديم 

 .3التعديالت قبل المصادقة عمى النص موضوع التعديل

                                                           
من النظام الداخمي  72/1والمادة  2000من النظام الداخمي لممجمس الشعبي الوطني لسنة  61/3ر المادة ـــانظ - 1

 .2017لسنة لمجمس األمة 
 .251، 250مرجع سابق، ص عزاوي عبد الرحمان،  -2
 .144، مرجع سابق، ص شريط األمين -3

من النظام الداخمي لمجمس  73/4والمادة  2000لسنة من النظام الداخمي لممجمس الشعبي الوطني  9/ 61أنظر المادة -
 .2017األمـــة لسنة 
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عديل بمكتب المجمس الشعبي يتمثل الشرط اإلجرائي الثاني في وجوب عرض نص الت -2
الوطني أو  مكتب مجمس األمة لفحصو والتأكد من مدى توافر شروط إجرائيا ليتم قبوليا أو 

من النظام الداخمي لممجمس الشعبي  61من المادة  5و 4رفضيا شكال، وفق أحكام الفقرتين 
وذلك حسب  ،لداخمي لمجمس األمــةمن النظام ا 72من المادة  4و 3الوطني، والفقرتين 

اقتناعو بعرض أسباب التعديل والتسبيب الذي يجب عمى أصحاب التعديل إرفاقو باالقتراح 
تي غرفية، إذ أن كل األنظمة الداخمية ل، وىو إجراء ذو صبغة تنظيم1المتضمن التعديل

تؤكد عميو لمتحقق من مدى شروط إعماليا، ثم ليتم توزيعيا بعد نسخيا عمى النواب  البرلمان
وكذا المادتين  2016من التعديل الدستوري لسنة  139و 138الحكومة طبقا لممادتين  وكذا
الذي يحدد تنظيم المجمس الشعبي الوطني ومجمس  12-16 عضويمن القانون ال 24و 23

 .األمة وكذا العالقات الوظيفية بينيما وبين الحكومة
لمحكومة ولمجنة المختصة تقديم التعديالت قبل  ومما تجدر اإلشارة إليو أن

ت عمى المادة المتعمقة بيذا التعديل، كما قد يصبح التعديل مبادرة بقانون في حال التصوي
الموافقة عمييا أو رفضيا متجاوزة الغاية من التعديل، كما قد تقف في موقف المتصدي 

، غير أنو ىناك  بعض التعديالت التي تطرح مباشرة أمام 2وعرقمة الموافقة عمى النص
تعديالت الشكمية التي يمكن طرحيا في جمسات التصويت، وىي المجنة المختصـــة وىي ال

 .3تعديالت سابقـــة تدخل في إطار التعديالت الباطنية كونيا ترد عمى
ومما تجدر اإلشارة إليـــو، أنو بعد اإلتمام من تالوة التعديالت مادة بمادة وتالوتيا تعرض  -3

 وذلك وفقا لما يمي: 12-16 عضويمن القانون ال 35ويت وفقا لما نصت عميو المادة لمتص
 تعديل الحكومة أو تعديل مندوب أصحاب اقتراح القانون،"  -
تعديل المجنة المختصــة، في حالة انعدام تعديل الحكومة، أو مندوب أصحاب اقتراح  -

 القانون أو في حالة رفضيما، تعديالت النواب أو أعضاء مجمس األمــة، حسب الترتيب الذي

                                                           
 .251مرجع سابق، ص عزاوي عبد الرحمان، -1
 .252، ص المـــــرجـــع نفســــــــو -2
 .138، مرجع سابق، ص األمينشريط  -3
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 حدده رئيس كل غرفـــة، حسب الحالة، في حالة انعدام تعديل المجنة أو في حالة رفضو،ي
مادة أو مواد مشروع أو اقتراح القانون، في حالة انعدام تعديالت النواب أو أعضاء  -

 مجمس األمــة أو في حالة رفضيا المتتالي.
بكاممو أو وبعد التصويت والموافقة عمى آخر مادة يعرض الرئيس النص األصمي 

 .121-16 عضويمن القانون ال 40و 39بعد التعديل وذلك وفقا لممادة 
 والمصادقــة التصويت المطمب الثاني: إجراءات

رسال   عميها المصادق النصوص وا 
والنظامين الداخميين لغرفتي البرلمان، يتضح  16-12 عضويبالرجوع إلى القانون ال
تدرس حسب إجراء التصويت مع المناقشة العامة، أو إجراء بأن مشاريع واقتراحات القوانين 

التصويت مع المناقشة المحدودة، أو إجراء التصويت بدون مناقشـــة، ولكل غرفة اختيار نمط 
 التصويت الذي يتخذ أحد الشكمين:

 ة.ــسميــوذلك برفع اليد أو بالمناداة اإل عن طريق االقتراع العام: - أ
  .2عن طريق االقتراع السري - ب

 وسيتم تفصيل ىذه اإلجراءات فيما يمي:
 
 

                                                           
 عمى أنو:  12-16 عضويمن القانون ال 39/4/5/6تنص المادة  - 1

 ،الـنص بــكاممو إما المصادقة عــمى يقرر مكتب المجمس الشعبي الوطني أو مكتب مجمس األمة، عمى إثر المناقشات "
ما الشروع في مناقشتو مادة مادة  إذا لم يـكـن مـحل مالحظـات أو تــوصـيـات،  .وا 

 .قراره بعد تدخل كل من ممثل الحكومة والمجنة المختصة  الــشـــعــبـي الــوطـــني أو مــجـــمس األمــة المجمسيــتـــخـذ 
 الغرفة األخرى." كل غـــرفـــة عــمى الـــنص الـــذي صـوتت عـــمــيو تــصادق     
أن يـعرض  خالل المـنـاقشـة مـادة مادة، يمكن الـرئـيسعمى أنو: "  ات القانونذ عضويمن القانون ال 40تنص المادة  -

 .مالحظات أو توصيات من المجنة لمـمصادقـة جزءا من النص إذا لم يـكن موضوع
 والـتي تــمـثل رأي اجـمس الــشـعـبي األحـكـام مــحل الخالف، تقدم الـمجنـة المختصة الـتوصيـات المتعمـقة بالحكم أو          

 .تساوية األعضاءلمإلى المجنة ا ،الوطني أو مجمس األمة
عدادىا."المالحظات والتو  يــحـدد الــنــظــام الــداخـمـي لـكـل غـرفــة إجــراءات تــقـديم            صيات وا 

 .12-16 عضويالقانون المن  31إلى  29أنظر المواد من  - 2
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 الفرع األول: إجراءات التصويت عمى النصوص القانونية
إن التصويت عمى النصوص القانونية يكون إما عن طريق التصويت مع المناقشة 
العامة، أو التصويت مع المناقشة المحدودة، أو التصويت بدون مناقشـــة، وىو ما سيتم 

 تفصيمو فيما يمي:
 البنــد األول: إجراء التصويت مع المناقشـــة العامة

سنتناول بالدراسة في ىذا الفرض المقصود بإجراء التصويت مع المناقشة العامة 
، وىي تقع 1وكذا مراحل إجرائيا، مع أنو يتوجب عمى عضو البرلمان المشاركة في التصويت

 .2تعمى كامل النص، عمى أن يوضع تنظيم دقيق لمختمف التدخال
 أوال: المقصود بإجراء التصويت مع المناقشــة العامـــة

يعتبر " التصويت مع المناقشــة العامة ىو اإلجراء العادي لدراسة مشاريع واقتراحات  
 3"القوانين، ويجري في مرحمتين متتاليتين، ىما: المناقشة العامة والمناقشــة مادة بمادة.

 اقشــة العامـــةثانيا: مراحل إجراء التصويت مع المن
يتم الشروع في مناقشـــة مشروع القانون بعد االستماع إلى تدخل ممثل الحكومة الذي  -1

يقدم عرضا عن أىداف ومضمون مشروع القانون الذي أودعو رئيس الحكومة، ثم باالستماع 
إلى مقرر المجنة المختصـــة ثم إلى المتدخمين حسب ترتيب تسجيميم المسبق، أو بعد 
االستماع إلى مندوب أصحاب االقتراح إذا تعمق األمر باقتراح القانون، واالستماع كذلك إلى 

 .4ممثل الحكومة، ثم بعد ذلك يقوم المقرر بعرض تقرير المجنة المختصــة بالموضوع
تتمحور التدخالت أثناء المناقشــة العامة عمى النص بكاممو، ثم تحال الكممة إذا طمب  -2

 .5ة، ورئيس المجنة المختصــة، أو مقررىا ومندوب أصحاب اقتراح القانونذلك ممثل الحكوم

                                                           
 المتعمق بعضو البرلمان. 01-01من قانون  12أنظر المادة  - 1
وزارة العالقات مع  نشريات، من الدستور 121الدور التشريعي لمجمس األمة عمى ضوء المادة بوزيــد لزىـــاري،  - 2

 .46، ص2006من الدستور(، الجزائر، العدد األول، جانفي  120البرلمان) آراء ودراسات حول المادة 
 .12-16 عضويمن القانون ال 32أنظر المادة  -3
 .ذات القانــــونمن  33/1/2أنظر المادة  -4
 .ذات القانــــونمن  33/3/4أنظر المادة  -5
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إلى لممجمس أن يقرر في حالة ما كان ىناك قرار بالتأجيل بعد االنتياء من المناقشة،  -3
بكاممو أو التصويت عميو مادة بمادة ولمغرفة المعنية صالحية البت التصويت عمى النص 

 . 1لحكومة والمجنة المختصـــة بالموضوعفيو بعد إعطاء الكممة إلى ممثل ا
يمكن تقديم تعديالت شفوية خــــالل المناقشــة مادة بمادة، من قبل ممثل الحكومة، أو  -4

 مكتب المجنة المختصــة، أو مندوب أصحاب اقتراح القانون.
يتدخل خالل المناقشة مادة بمادة، وبصدد كل مادة يحتمل تعديميا، مندوب أصحاب كل  -5

وعند االقتضاء، مكتب المجنة المختصــة، وممثل الحكومة، وبعد االنتياء من تالوة تعديل، 
 من  35/2ا لما نصت عميو المادة ــرض لمتصويت وفقــا تعــادة بمادة وتالوتيـــالت مــالتعدي

 كما يمي: 12-16 عضويالقانون ال
 " تعديل الحكومة أو تعديل مندوب أصحاب اقتراح القانون، -
المجنة المختصــة، في حالة انعدام تعديل الحكومة، أو مندوب أصحاب اقتراح  تعديل -

 القانون أو في حالة رفضيما.
 س األمــة، حسب الترتيب الذي يحدده رئيس كل غرفـــة،ـــاء مجمـــتعديالت النواب أو أعض  -

 حسب الحالة، في حالة انعدام تعديل المجنة أو في حالة رفضو،
اقتراح القانون، في حالة انعدام تعديالت النواب أو أعضاء مادة أو مواد مشروع أو  -

 مجمس األمــة أو في حالة رفضيا المتتالي.
 بعد التصويت عمى آخر مادة، يعرض الرئيس النص بكاممو لمتصويت."

 البنــد الثاني: إجراء التصويت مع المناقشـــة المحـــــــدودة
المقصود بـــــــإجراء التصويت مع المناقشـــة  حــــتتطمب دراسة ىذا اإلجراء توضي

 المحـــــــدودة وكذا مراحل إجرائيا.
 أوال: المقصود بإجراء التصويت مع المناقشــة المحدودة

 س الشعبي الوطني أو لمكتب المجمس األمة، ــو اإلجراء الذي بموجبــو يمكن لممجمــــى

                                                           

 .12-16 عضويال القانــــونمن  33/5أنظر المادة  -1
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 دودة بناء عمى طمب ممثل الحكومة، أوأن يقرر حسب الحالة التصويت مع المناقشـــة المح
 .1المجنة المختصـــة، أو مندوب أصحاب اقتراح القانون
 2ثانيا: مراحل إجراء التصويت مع المناقشــة المحدودة

 ال يمكن فتح المناقشــة العامة خالل المناقشـــة المحددة. -1
الحكومة، ومندوب أصحاب اقتراح أثناء المناقشــة مادة بمادة، ال يأخذ الكممـــة إال ممثل  -2

 القانون، ورئيس المجنة المختصــة أو مقررىا، ومندوبو أصحاب التعديالت.
 البنــد الثالث: إجراء التصويت بدون مناقشـــة 

إن إجراء التصويت بدون مناقشة إجراء تخضع لو األوامر، لذلك وجب توضيح 
 المقصود بو، واإلجراءات المتطمبة في إعمالو. 

 أوال: المقصود بإجراء التصويت بدون مناقشـــة
منو،  142في المادة  2016بالرجوع الى أحكام التعديل الدستوري الجزائري لسنة 

فإنو يمكن لرئيس الجميورية التشريع بأوامر في مسائل عاجمة في حالة شغـــــــور المجمس 
، وقد أكدت ذلك أيضا 3لدولة،الشعبي الوطني أو خالل العطل البرلمانيــة، بعد رأي مجمس ا

الفقرة الثانيــة منيا بقوليا: " ويعرض رئيس الجميورية النصوص التي اتخذىا عمى كل غرفة 
"، ومن ىنا فإن ىذه األوامر تخضع إلجراء لتوافق عمييامن البرلمان في أول دورة لو 

 التصويت بدون مناقشــة بعد عرضيا عمى غرفتي البرلمان.
 ثانيا: إجراءات الموافقــة عمى األوامر 

تدرس المجنة المختصة النص المتضمن الموافقة عمى األمر، باالستماع إلى ممثل  -1
 الحكومة، وتعد تقريرا في الموضوع.

                                                           
 .12-16 عضويمن القانون ال 36/1أنظر المادة  - 1
 .ذات القانــــونمن  36/2/3أنظر المادة  - 2
 .ذات القانــــونمن  37/1أنظر المادة  - 3
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والمعروضة عمى  142/1/2ال يمكن تقديم تعديالت عمى األوامر الصادرة وفق المادة  -2
 .1البرلمان لمموافقة عمييا

األوامر عمى كل غرفة من البرلمان في أول دورة برلمانيــة، لمتصويت يتم عرض  -3
، دون مناقشـــة في الموضـــوع، بعد االستماع إلى ممثل الحكومة ا بكاممياوالمصادقة عميي

 .2ومقرر المجنــة المختصــــة
 الفرع الثاني: إجراءات المصادقـــة عمى النصوص القانونيـــة

راح ـــــلقد أوجب المؤسس الدستوري الجزائري بأن يمر مشروع القانون أو اإلقت
عمى إحدى غرفتي البرلمان حسب الحالة وىي التي تقوم بعممية التصويت عمى البرلماني 
، 3عمى الغرفة األخرى في مرحمة ثانيـــة وىي التي تقوم بإجراء المصادقة يمر القانون ثم

 مي: وسيتم تفصيل ذلك فيما ي
تجرى المناقشة في الغرفة األولى أو الثانية حسب الحالة عمى النص الذي تم التصويت  -1

، باالستماع إلى ممثل الحكومة، ثم إلى مقرر المجنة المختصـــة، ثم عميو في الغرفة األخرى
 .4إلى المتدخمين حسب ترتيب تسجيميم المسبق

 .5النصتجرى التدخالت أثناء المناقشــة العامة عمى مجمل  -2
 .6تؤول الكممة إلى ممثل الحكومة والمجنة المختصــة بناء عمى طمبيما -3
يمكن لمكتب المجمس الشعبي الوطني أو مكتب مجمس األمة حسب الحالة إما  -4

التصويت عمى النص بكاممو إذا لم يكن محل توصيات أو مالحظات، أو الشروع في 
 لمرئيس أن يعرض الجزء الذي ليس محال، وفي ىذه الحالة يمكن 7التصويت عميو مادة بمادة

 
                                                           

 .12-16 عضويالقانون المن  37/1أنظر المادة  - 1
 .2017من النظام الداخمي لمجمس األمة لسنة  81وانظر المادة  ذات القانــــون،من  37/2أنظر المادة  - 2
 .46، صمرجع سابق، من الدستور 121الدور التشريعي لمجمس األمة عمى ضوء المادة بوزيــد لزىـــاري،  - 3
 .12-16 عضويمن القانون ال 39/1المادة أنظر  - 4
 .ذات القانــــونمن  39/2المادة أنظر  - 5
 .ذات القانــــونمن  39/3المادة أنظر  - 6
 .2017من النظام الداخمي لمجمس األمة لسنة  77/1والمادة  ذات القانــــونمن  39/4المادة أنظر  - 7
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 .1لمتوصيات أو المالحظات من المجنة لممصادقة
لممجمس الشعبي الوطني أو مجمس األمة اتخاذ قراره بعد تدخل كل من ممثل الحكومة  -5

 والمجنة المختصــة.
 لكل غرفة من البرلمان أن تصوت عمى النص الذي صوتت عميو الغرفة األخرى. -6
المختصة تقديم التوصيات المتعمقة بالحكم أو األحكام محل الخالف لمجنة  لمجنة -7

 المتساوية األعضاء، والتي تتمحور حول رأي المجمس الشعبي الوطني أو مجمس األمة.
يصادق المجمس الشعبي الوطني عمى القوانين العادية باألغمبية البسيطة وباألغمبية  -8

، ويصادق مجمس األمة عمى النص الذي صوت 2ةعضويالمطمقة فيما يتعمق بالقوانين ال
عميو المجمس الشعبي الوطني بأغمبية أعضائو الحاضرين فيما يتعمق بالقوانين العادية، 

ة، عمى أن مراقبة النصاب تكون قبل البدء عضويوباألغمبية المطمقة فيما يتعمق بالقوانين ال
ذا لم يكتمل النصاب لمكتب المجمس أ ن يحدد جمسة ثانية بالتشاور مع في المصادقـــة، وا 

 .4، مع أنو يتوجب عمى عضو البرلمان المشاركة في المصادقة عمى القوانين3الحكومة
ومن األىمية اإلشارة إلى أن الوزير المكمف بالعالقات مع البرلمان يتابع اإلجراءات 

 .5الخاصة بالمصادقة عمى القوانين عمى مستوى كل غرفة من البرلمان
رســـال النصــــوص المصـــادقالفرع الث  عميها الث: تداول النصوص بين المجمسين وا 

المنظم لعالقتي البرلمان وكذا العالقات الوظيفية  عضويبالرجوع إلى القانون ال
رسال النصوص المصادق عمييا  بينيما وبين الحكومة فإن تداول النصوص بين الغرفتين وا 

 تتبع اإلجراءات اآلتية:

                                                           
 . 12-16 عضويمن القانون ال 40/1المادة أنظر  - 1
 .2016من التعديل الدستوري لسنة  141/2أنظر المادة  - 2
من النظام الداخمي  76والمادة 16-12 عضويالقانون المن  41والمادة  ذات التعديلمن  138/4أنظر المادة  - 3

 .2017لسنة  لمجمس األمة
 المتعمق بعضو البرلمان. 01-01من قانون  12أنظر المادة  - 4
 .04-98( من المرسوم التنفيذي رقم 05أنظر المادة الخامســة )  - 5
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بعد التصويت عمى النص من قبل المجمس الشعبي الوطني أو مجمس األمة يرسمو رئيسو  -1
أيام ويشعر الوزير األول بيذا  (10) حسب الحالة إلى الغرفة األخرى في خالل عشرة 

 .1اإلرسال مرفقا بنسخة من ىذا النص
ة بعد المصادقة عمى النص النيائي من قبل المجمس الشعبي الوطني أو مجمس األم -2

أيام ويشعر رئيس  (10) يرسمو رئيسو حسب الحالة إلى رئيس الجميورية في خالل عشرة 
 .2الغرفة األخرى والوزير األول بيذا اإلرسال

ومما تجدر اإلشارة إليو أن الوزير المكمف بالعالقات مع البرلمان يحضر جمسات 
 .3التصويت عمى القوانين في مستوى غرفتي البرلمان

 الرابــع: خصوصيات المصادقــة عمى قانون المالية الفرع
اتجيت معظم الدول إلى إسناد ميمة إعداد مشروع قانون المالية لمسمطة التنفيذية 

، وذلك ألسباب سياسية، فنية وعممية، ألن السمطة التنفيذية تتمتع 4وحدىا وبصفة مطمقـــة
ام بالتقديرات المستقبمية لتنفيذ بمركز يسمح ليا بتحقيق األىداف العامة عن طريق القي

والذي   12ــــ16 عضويمن القانون ال 44، وبموجب المادة 5برامجيا لتسيير مرافقيا العمومية
في مدة  مشروع قانون الماليةينظم العالقة بين البرلمان والحكومة: " يصادق البرلمان عمى 

يوما من تاريخ إيداعو ويرسل فورا إلى مجمس األمـــــة"،  (75 ) أقصاىا خمسة وسبعون 
وبالتالي فإن أصل قانون المالية ىي الحكومة وليس السمطة التشريعية، وقد يكون الغرض 
من وراء جعل االختصاص المالي لمسمطة التنفيذية ىو أن النواب ليست ليم دراية كافية 

سراف في صرف ميزانية الدولة لنيل رضى يكون سببا في اإلقد بالجوانب المالية وىو ما 
الييئة الناخبة، كما أن الميزانية العامة تعد من االختصاصات الميمة في الدولة فوجب 

                                                           
 .12-16 عضويمن القانون ال 42ة المادأنظر  - 1
 .ونـــــذات القانمن  43المادة أنظر  - 2
 . 04-98( من المرسوم التنفيذي رقم 05أنظر المادة الخامســة )  - 3
أن: " يصادق البرلمان عمى مشروع قانون المالية في مدة  عمى 16-12 عضويالمن القانون  44نصت المادة  - 4

 يوما...". 75أقصاىا خمسة وسبعون يوما 
كمية الحقوق والعموم  ،أطروحة دكتوراهفي الجزائر ) بين النص والممارسة(، باألوامر آلية التشريع ، دمزياني حمي - 5

 .176، ص 2016السياسية، جامعة مولود معمري تيزي وزو، 
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إسنادىا إلى من ليم دراية كافية ويكون من ضمن اختصاصيم ىو السير عمى تنفيذ 
 .1القوانين

، غرفتي البرلمانوحتى يكون قانون المالية واجب التنفيذ وجب إقراره من طرف 
وطريقة توزيع ىذه األموال عمييم، فتكون الحكومة حاضرة  إلقراره ضرائب عمى أفراد الشعب

في مراحل دراسة مشروع قانون المالية بدءا من إيداعو عمى مستوى مكتب المجمس الشعبي 
ي تعقد الوطني والذي يحيمو إلى لجنة المالية والميزانية بعد استيفائو لمشروط الشكمية والت

جمساتيا بحضور ممثل عن الحكومة حتى يمكنيا إعداد تقريرىا، ثم تحيمو إلى الجمعية 
 العامة لممجمس الشعبي الوطني والتي ستبدأ أشغاليا بعرض وزير المالية لمقانون. 

ن كنا نتفق في أن لكل من الوزير األول والنواب وأعضاء مجمس األمة حق اقتراح  وا 
ل الدستوري الجزائري جعل دور البرلمان في مجال قانون المالية يتمحور ، فإن التعدي2القوانين

خمسة وسبعون ، ليصادق البرلمان عمى قانون المالية في مدة أقصاىا 3في المصادقة عميو
 يوما من تاريخ إيداعو عمى النحو اآلتي:  (75)
سبعة  يصادق المجمس الشعبي الوطني عمى مشروع قانون المالية في مدة أقصاىا -

 يوما ابتداء من تاريخ إيداعو . (47) وأربعون
( 70ولقد حدد المشرع الفرنسي أجال لممصادقة عمى قانون المالية قدره سبعون )

( يوما لممصادقة عميو من طرف الجمعية الوطنية والقيام بقراءة أولى 40)أربعون يوما منو 
الشيوخ لمقيام بقراءة أولى لمنص، فإن صوتت عميو خالل ىذا األجل يحال إلى مجمس 

 ( يوما.20والتصويت عميو خالل أجل عشرون ) 

                                                           
1

عمى أن: " يمارس الوزير األول زيادة عمى السمطات  2016من التعديل الدستوري  6في البند رقم  99تنص المادة  - 
 التي تخوليا أياه صراحة أحكام أخرى في الدستور الصالحيات التالية: يسير عمى حسن سير اإلدارة العمومية".

 .ذات التعديلمن  136/1أنظر المادة  - 2
 التعديل.ذات من  138/9نظر المادة أ - 3
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إن لم تصوت عميو الجمعية الوطنية خالل األربعون يوما الممنوحة ليا يحال النص 
من طرف الحكومة إلى مجمس الشيوخ مرفقا بالتعديالت التي ابداىا عميو النواب في الجمعية 

 ،( يوما15أولى في ىذه الحالة خالل أجل خمسة عشر ) الوطنية ليقوم مجمس الشيوخ بقراءة
رف مجمس الشيوخ أم لم عند انقضاء ىذا األجل وسواء تمت المصادقة عمى النص من طو 

، يحال النص إلى الجمعية الوطنية، وفي حالة انقضاء األجل وعدم تتم المصادقـــة عميو
 ب أمر.المصادقـــة عميو فإن الحكومة تصدر قانون المالية بموج

يصادق عمى مشروع قانون المجمس الشعبي الوطني ومما تجدر اإلشارة إليو أن 
يوما تحسب ابتداء من تاريخ إيداع مشروع قانون  (47 سبعة وأربعون ) المالية في مدة

تودع الحكومة مشروع ، عمى أن الماليـــة لدى مكتب المجمس، ويرسمو فورا إلى مجمس األمة
مكتب المجمس الوطني، لتستمع المجنة المكمفة بالمالية لمعرض الذي قانون المالية لدى 

المالية المخصصة لكل قطاع الذي يشرف عميو، ثم بعد  اتيقدمو كل وزير عن االعتماد
عن مشروع الميزانية وتقدمو لرئيس المجمس لكي يعرضو عمى  اً ذلك تعد ىذه المجنة تقرير 

ذلك وزير المالية في جمسة عمنية بالمجمس  أعضاء المجمس ليطمعوا عميو، ثم يقوم بعد
بعرض مشروع قانون الماليــة عمى أعضـــاء المجمس الشعبي الوطني، لتأتي بعد ذلك مراحل 

سبعة أخرى من مرحمة المناقشـــة ثم مرحمة التصويت، وكل ىذه المراحل يجب أال تتجاوز 
ال فإن ذلك يعد دليال عمى أن المج( 47وأربعون )  مس الشعبي الوطني لم يصوت يوما، وا 

 عمى المشروع المتضمن لقانون المالية.
إلى مكتب مجمس األمة الذي لو أن  قانون المالية فوراً ويرسل المشروع المتضمن 

سبعة يوما تحسب ابتداء من تاريخ نياية ميمة  (20) عشرون يصادق عميو خالل أجل
يوما المخصصة لممجمس الشعبي الوطني لكي تصوت عمى مشروع القانون ( 47وأربعون )

 .16-12 عضويمن القانون ال 44/3طبقا لممادة 
يثور الخالف بين الغرفتين حول مشروع قانون ومن األىمية اإلشارة إلى أنو قد 

ثمانية المالية، ففي ىذه الحالة تشكل لجنة متساوية األعضاء لمفصل في الخالف في أجل 
يوما المخصصة لمجمس األمة  (20)عشرون أيام تحسب ابتداء من نياية مدة  (08)
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ن لم تحصل المصادقة بعد كل ذلك ألي سبب كان و لمتصويت عمى مشروع قانون المالية،  ا 
خالل المدة المحددة يصدر رئيس الجميورية مشروع قانون المالية المقدم من الحكومة بأمر 

ن تحسب المدة ابتداء من تاريخ إيداع مشروع قانون الماليـــة لدى لو قوة قانون المالية، عمى أ
مكتب المجمس الشعبي الوطني باعتباره الغرفة األولى التي تمر عمييا مشاريع القوانين 

 المتعمقة بيذه المجاالت.
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 ل الثـــاني:ــــــــالفص

 بحل الخالف بين الغرفتيناآلليات المتعمقــة 
 وباإلجراءات الآلحقـــة عن التصويت عمى القوانين

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
010 

والتي قد تكون إما من يسمك العمل التشريعي مسارا طويبل بدءا من المبادرة بو 
طرف الوزير األول أو من طرف النواب أو أعضاء مجمس األمة، عمى أن تودع في كل 
الحاالت إما بمكتب المجمس الشعبي الوطني أو بمكتب مجمس األمة حسب األحوال، عمى 
أن يعمم مكتب الغرفة بإيداع مشروع أو اقتراح القانون المودع لدى الغرفة األخرى، ويمكن 

كومة سحب مشاريع واقتراحات القوانين في أي وقت قبل أن تصوت عمييا إحدى الغرف لمح
ويمكن سحب اقتراحات القوانين من طرف مندوبي أصحابيا قبل التصويت أو المصادقة 
عمييا عمى أن تعمم الحكومة والمجمس الشعبي الوطني أو مجمس األمة حسب الحالة بذلك، 

لقوانين في المجان، أين يمكن أن تطرأ عمى المشروع أو لتتم دراسة مشاريع واقتراحات ا
االقتراح بعض التعديبلت وصوال إلى عممية التصويت عمى ىذا النص من قبل كل غرفة 

 والمصادقة عميو.
غير أنو قد يكون ىناك خبلف بين الغرفتين حول النص التشريعي وىو ما يستوجب 

المجنة المتساوية و في الفقو الدستوري بــ " تشكيل لجنة من كبل الغرفتين وىو ما يصطمح عمي
إلى رئيس  وترسموالغرفة األخرى عمى القانون وقد تصادق ) المبحث األول(،  األعضاء"
أن يعترض عمى ىذا القانون وىو ما يتطمب إعادتو إلى في ىذه الحالة  ويمكنفالجميورية 

المجمس الدستوري لمنظر طار وقد يتم إخالبرلمان لمتصويت عميو مرة أخرى ) مبحث ثاني(، 
) مبحث ثالث(، وىو ما ممن خول ليم القانون حق اإلخطارفي مدى دستورية ىذا القانون 

قد يكون مانعا لنفاذ ىذا القانون، وذلك فيما يتعمق بالرقابة القبمية، وقــد منح القانون لؤلفراد 
اكمة بأن الحكم أيضا حق الدفع بعدم الدستورية عندما يدعي أحد األطراف في المح

التشريعي الذي يتوقف عميو مآل النزاع ينتيك الحقوق والحريات التي يضمنيا الدستور، 
 وسيتم تفصيل ذلك فيما يمي:
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 عن طريقالمبحث األول: توجيــه الحكومة لمعمل التشريعي 
 المجنة المتساوية األعضاء

التي وردت في التعديل لقد تم تكريس العبلقة بين غرفتي البرلمان من خبلل اآللية 
الدستوري الجزائري والمتمثمة في المجنة المتساوّيــة األعضاء، والتي عالجيا المؤسس 

نص  حيث، 2016من التعديل الدستوري الجزائري لسنة  138/5الدستوري من خبلل المادة 
ن كانت 112عمى أن السمطة التشريعية يتوالىا البرلمان بغرفتيو طبقا لممادة  المادة  منو، وا 

قيدت من ذلك وقصرت حق المبادرة بالقوانين عمى الغرفة األولى  1996من دستور  119
دون مجمس األمة، حيث يتم دراسة النص القانوني عمى مستوى الغرفة األولى أي المجمس 
الشعبي الوطني، وال تتم مناقشة النصوص القانونية أمام مجمس األمة إال إذا صوت عمييا 

منو أيضا أسبقية المجمس الشعبي  120الوطني، وقد أوضحت المادة  المجمس الشعبي
الوطني عمى مجمس األمة في مجال دراسة ومناقشة النصوص، فيكون ألعضاء مجمس 

مع التعديل الدستوري الجزائري لسنة غير أنو األمة إذا إما التصويت عمى النص أو رفضو، 
منو  136مبادرة بالقوانين طبقا لممادة أصبح بإمكان الغرفة الثانية أيضا سمطة ال 2016

 باإلضافة إلى المجمس الشعبي الوطني والوزير األول. 
تعرض الحكومة النص الذي صوتت عميو إحدى الغرف عمى الغرفة األخرى، وتتم و 

، إال أنو 1عميو إحدى الغرف عمى الغرفة األخرى وتصادق عميو صوتتمناقشة النص الذي 
المجنة  اجتماعفيطمب الوزير األول  ،اختبلف بين الغرفتين من الممكن أن يكون ىناك

لموصول إلى حل توفيقي  ،الخبلفالمتساوية األعضاء القتراح نص يتعمق باألحكام محل 
لذلك سنتطرق إلى مفيوم  ،2016من دستور  138( من المادة 05طبقا لمفقرة الخامسة )

إلى حاالت تداول النصوص بين  وكذا (مطمب أول )المجنة المتساوية األعضاء المجنة 
لى إجراءات سير عمميا  (مطمب ثاني )المجمسين   .(مطمب ثالث ) وا 
 

                                                           
 .2016من التعديل الدستوري لسنة  138من المادة  3أنظر الفقرة  - 1
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 طرق حل الخالف بين غرفتي البرلمان في األنظمة الدستوريةاألول:  المطمب
 المقارنة وفي النظام الدستوري الجزائري

الدساتير تتنوع طرق حل الخبلف بين غرفتي البرلمان بين عدة أنظمة فبعض 
اعتمدت نظام الذىاب واإلياب، ومنيا من اتبعت نظام الذىاب واإلياب مع إعطاء سمطة 
الفصل في حالة استمرار الخبلف إلحدى الغرفتين ومنيا من اتبعت نظام الذىاب واإلياب 
وعرض النص عمى لجنة خاصة في حالة استمرار الخبلف، وىو ما سنتطرق لو في ىذا 

 يضا إلى النموذج المتبع من قبل المؤسس الدستوري الجزائري.المطمب مع اإلشارة أ
 الفرع األول: طرق حل الخالف بين غرفتي البرلمان في األنظمة

 المقارنة الدستورية                  
النصوص القانونية إلى التصويت والمصادقة عمييا بنفس الصيغة ومن كبل تحتاج 

بين الغرفتين حول التوافق عمى نفس الصيغة بسبب  الغرفتين، غير أنو أحيانا يحدث خبلفا
قيام إحدى الغرف بتعديبلت ال توافق عمييا الغرفة األخرى، األمر الذي يطرح إشكاالت 
تتعمق بالوصول إلى نص توفيقي محل االختبلف والذي ال يكون إال عن طريق تشكيل 

 المجنة المتساوية األعضاء.
لنص القانوني بين غرفتي البرلمان أمر وارد ومن ىذا المنطمق فإن الخبلف حول ا

ال محالة، لذلك وجب البحث عن تقنيات وسبل جديدة لموصول إلى نص توافقي، وىو الذي 
 .ال يكون إال بتشكيل لجنة مختمطة من الغرفتين

بالرجوع إلى األنظمة الدستورية المقارنة يتضح بأن ىناك اختبلفا في طريقة حل 
بنص وقد عالجت بعض الدساتير لمان حول النص التشريعي، الخبلف بين غرفتي البر 

كما ىو األمر مثبل في الدستور الفرنسي  ،صريح مسألة حل الخبلف بين غرفتي البرلمان
والدستور المغربي والدستور الجزائري أيضا، ولم تتعرض دساتير بعض الدول لتنظيم ذلك 

 المتحدة األمريكية تاركة األمر إما لمعرف أوكما ىو األمر مثبل بالنسبة لبريطانيا أو لمواليات 



 

 
013 

 .1لنصوص أخرى
تتمثل نظما مختمفة لحل الخبلف وقد أتاحت األنظمة الدستورية ضمن ىذا اإلطار 

 أىميا فيما يمي: 
 (la navette (البند األول: نظام الذهاب واإلياب 

يقتضي ىذا النوع ذىاب النص من الغرفة إلى األخرى ورجوعو إلى األولى وىكذا، 
ياب بين الغرفتين حتى يتم الوصول إلى نص توفيقي، وقد يستمر الذىاب  ليتم بذلك ذىاب وا 

كما ىو األمر  (نياية في حالة عدم الوصول إلى نص توفيقي بين الغرفتين الام إلى واإلياب
 .(مثبل في المكسيك

تحقيق المساواة بين غرفتي  وىذا النظام ى الغرض منومن األىمية اإلشارة إلى أن 
من شأن ذلك إعاقة عمل  وقد يكونالنص إال باتفاق الغرفتين،  إقرارالبرلمان، حينما ال يتم 

 .2الحكومة في تجسيد برنامجيا لعدم صدور النص القانوني أو تأخر صدوره
 الثاني: نظام الذهاب واإلياب مع إعطاء سمطة الفصل في حالة استمرار  البند

 الخالف إلحدى الغرفتين            
من األسباب الموجبة لقيام ىذا النظام ىو مواجية حالة اإلنسداد الذي قد يكون 

يقتضي بأن يذىب النص من الغرفة األولى إلى الغرفة فيو نتيجة لنظام الذىاب واإلياب، 
الثانية ورجوعو إلييا مع إدخال بعض التعديبلت عميو عند المزوم، غير أنو بعد قراءة واحدة 

ذلك يمنح  ماالحق في حل الخبلف بشكل نيائي وعادة  تينأو قراءتين يمنح إلحدى الغرف
 .3لمغرفة السفمىالحــق 

منو  84ومن الدساتير التي اتبعت ىذا النموذج الدستور المغربي حيث نصت المادة 
 بقوليا: 

                                                           
مداخمة بالممتقى الوطني األول حول نظام المجنة المتساوية األعضاء في النظام الدستوري الجزائري، بوزيد لزىاري،  -1

، الجزء األول، وزارات 2002أكتوبر  30 -29اسي يومي ر الغرفتين في التجربة البرلمانية الجزائرية واألنظمة المقارنة، األو 
 .120، ص العبلقات مع البرلمان

 .121ص ، نفـســــــــو المرجع - 2
 .121ص ، المرجع نفـســــــــو - 3
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" يتداول مجمسا البرلمان بالتتابع في كل مشروع أو مقترح قانون، بغية التوصل إلى 
المصادقة عمى نص واحد، ويتداول مجمس النواب باألسبقية، وعمى التوالي، في مشاريع 
القوانين، وفي مقترحات القوانين التي قدمت بمبادرة من أعضائو، ويتداول مجمس المستشارين 

باألسبقية، وعمى التوالي، في مشاريع القوانين وكذا في مقترحات القوانين التي ىي من  بدوره
مبادرة أعضائو، ويتداول كل مجمس في النص الذي صوت عميو المجمس اآلخر في الصيغة 

 التي أحيل بيا إليو.
ويعود لمجمس النواب التصويت النيائي عمى النص الذي تم البت فيو، وال يقع ىذا 

يت إال باألغمبية المطمقة ألعضائو الحاضرين، إذا تعمق األمر بنص يخص التصو 
 الجماعات الترابية، والمجاالت ذات الصمة بالتنمية الجيوية والشؤون االجتماعية."

 ة ــة خاصة في حالـــالبند الثالث: نظام الذهاب واإلياب وعرض النص عمى لجن
 استمرار الخالف            

لحالة أيضا نظام الذىاب واإلياب بين غرفتي البرلمان، غير أنو يتحقق في ىذه ا
عند عدم الوصول إلى نص توفيقي محل الخبلف بين الغرفتين، يتم تشكيل لجنة خاصة من 
طرف برلمانيين فقط إما من طرف السمطة التنفيذية أو من طرف البرلمان ذاتو، قد تكون 

األعضاء، تسند ليا ميمة فض النزاع القائم  ىذه المجنة متساوية األعضاء أو غير متساوية
بين غرفتي البرلمان حول النص التشريعي، عمى أن الحل الذي تتوصل إليو المجنة يعرض 

 . 1عمى البرلمان وفي الغالب يتم التصويت عميو
  الفرع الثاني: طريقة حل الخالف بين غرفتي البرلمان في النظام الدستوري 

 الجزائري             
عرفت الجزائر ألول مرة نظام االزدواج البرلماني بمقتضى التعديل الدستوري األول 

وىو ما تضمنو أيضا التعديل الدستوري الجزائري منو،  98، إعماال لنص المادة 1996لسنة 
فإن مشاريع واقتراحات القوانين تكون موضوع  منو 138وطبقا لنص المادة ، 2016لسنة 

                                                           
 .121ص ، ، مرجـــع سابقبوزيد لزىاري، المجنة المتساوية األعضاء في النظام الدستوري الجزائري - 1
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لشعبي الوطني ومجمس األمة عمى التوالي حتى تتم المصادقة مناقشة من طرف المجمس ا
مشاريع القوانين المتعمقة  عمنو، حيث تود 137مع مراعاة ما تقضي بو المادة ، وذلك اعميي

مكتب مجمس األمة، وعدا ىذه الحاالت ببالتنظيم المحمي وتييئة اإلقميم والتقسيم اإلقميمي 
 مكتب المجمس الشعبي الوطني.بفإن كل مشاريع القوانين األخرى تودع 

وتناقش الغرفة المودع لدييا مشروع القانون أو الغرفة صاحبة االقتراح البرلماني  
المشاريع واالقتراحات المعروضة عمييا، بينما تناقش الغرفة األخرى النصوص التي صوتت 

شة الغرفة الثانية فإن مناق 138عمييا الغرفة األولى، وكما يتضح من الفقرة الثالثة من المادة 
عادتو لمغرفة  جب أن تنتيي بالمصادقة عميوعمى النص ي وليس بإدخال تعديبلت عميو وا 

السيما الفرنسي  ،الجزائري والنظم األخرى النظاماألولى، ويعتبر ىذا ىو جوىر الخبلف بين 
مى والمغربي التي اعتمدت نظام الذىاب واإلياب سواء مرتين أو بصفة مستمرة كالمكسيك ع

 سبيل المثال.
وتقوم حالة الخبلف في النظام الدستوري الجزائري حينما ال تصوت الغرفة الثانية 
عمى النص التشريعي أو عمى بعٍض من أحكامو وال يمكن لمغرفة الثانية المصادقة اإللزامية 
عمى كل النصوص المصوت عمييا من قبل الغرفة األولى، وفي حالة الخبلف تجتمع المجنة 

ساوية األعضاء بطمب من الوزير األول الذي ال يترأسيا وال يعتبر عضوًا فييا وال يشارك المت
في صنع القرار المنبثق عنيا، وتتمثل ميمتيا في الوصول إلى نص توفيقي لؤلحكام محل 

بلف، كما ال يمكن اعتبار المجنة برلمانا مصغرا فحسب بل تنحصر ميمتيا في اقتراح ـــالخ
 .1كام محل الخبلفنص توفيقي لؤلح

بأن استعمال من التعديل الدستوري الجزائري  138/5نص المادة الواضح من و 
 " مصطمح فإن، " ...En cas de desaccord "المشرع لمصطمح خبلف الذي يقابمو بالفرنسية

Desaccord"  تعني بالعربية اختبلف وىو مصطمح أصح من مصطمح خبلف "Differend" 
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 اً نزاع أو خصومة بالعربية، ويكون الخبلف من ىذا المنطمق أمر الذي يرادف مصطمح 
 .1عمى أساس أن لكل غرفة الحرية في وضع نظاميا الداخمي اً مستبعد

فإن الغرض من ىذه المادة ىو االختبلف حول وجيات النظر بين نواب  وبالتالي
المجمس الشعبي الوطني وأعضاء مجمس األمـــة، باعتبار خضوع النص التشريعي لممناقشة 

حالتو عمى األخرى  .والتصويت أمام كل غرفة من البرلمان وا 
الغرفة  وال إشكال يطرح حين موافقة إحدى الغرف عمى النص الذي صوتت عميو 

خبلف حول وجيات النظر بين أعضاء الغرفتين اليكون يطرح اإلشكال حينما األولى بل 
 . 2باالعتراض عمى النص الذي صوتت عميو الغرفة األخرى

ولقد ذىب المجمس الدستوري الفرنسي إلى أن األحكام محل الخبلف ىي التي تعد 
المتماثل من كبل الغرفتين، أو لم  المعنية بالحل دون غيرىا،  وىي التي ال تخضع لمتصديق

تخضع لممصادقة عمييا من طرف الغرفة الثانيــة، بل تم االعتراض عمييا من قبل ىذه 
 منو. 45عمى ىذه المسألة في المادة  1958الغرفـــة، وقد أشار الدستور الفرنسي لسنة 

 2016سنة من التعديل الدستوري ل 138ووفقا ألحكام الدستور الجزائري فإن المادة 
 تينالتصويت عمييا في إحدى الغرف ل الخبلف في تمك األحكام التي تمحددت األحكام مح

حسب الحالة ولم تصادق عمييا الغرفة الثانية، وقد تتعمق األحكام محل الخبلف بمادة واحدة 
 .3أو مجموعة مواد أو بقانون بأكممو... 

إحالة مشاريع واقتراحات القوانين، ، تتم 2016وطبقا ألحكام التعديل الدستوري لسنة 
رفض  )  عن طريق إرسال النص بنفس الصيغة التي تمت الموافقة عمييا أو رفضيا

من طرف المجمس األول الذي أحيل عميو النص إلى المجمس الثاني  الصيغــة مع التعديل(

                                                           
، أطروحة دكتوراه، كمية الحقوق والعموم السياسية، مركز مجمس األمة في النظام الدستوري الجزائري، عقيمة خرباشي - 1

 .255، ص 2009،2010قسم العموم القانونية، جامعة باتنة، 
 .255، ص المرجع نفـســــــــو - 2
، مذكرة ماجستير، كمية الحقوق، الجزائريحل الخالف بين مجمسي البرلمان في النظام الدستوري مداني عبد القادر،  - 3

 .55، ص 2015-2014، 01جامعة الجزائر 
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ودع بيا لممناقشة والتصويت عميو أيضا، عمى أن تتم ىذه العممية بواسطة ورقــة رسمية ي
 .1رئيس المجمس الذي صوت عمى النص إلى المجمس الثاني

وانطبلقا مما تقدم، فإن المجنة المتساوية األعضاء ىي المجنة التي يعيــد إلييا حل 
( من 10محدد بـ عشرة ) الخبلف بين غرفتي البرلمان حول النص التشريعي، وتتشكل بعدد متساوٍ 

، وتجتمع بالتداول إما في مقر المجمس الشعبي الوطني أعضاء عن كل غرفة من غرفتي البرلمان
 أو في مقر مجمس األمة.

 الثاني: تداول النصوص بين الغرفتين المطمب
لقد تم التنصيص عمى ىذه اإلجراءات المنظمة لعممية التداول في النظامين 

باإلضافة إلى التعديل الدستوري لسنة  ،الداخميين لممجمس الشعبي الوطني ومجمس األمة
 .12-16والقانون العضوي  2016

وبالتالي فإن عممية التداول تتمثل في الموافقة عمى النص بنفس الصيغة من قبل 
 المجمسين سواء بالقبول أو بالرفض، كما في اآلتي:

ومصادقة دون أي تعديل فموافقة الغرفة األولى عمى النص : الحالة األولى -1
يترتب عميو إحالة النص عمى الحكومة حتى يخضع  ،دون أي تعديل الغرفة الثانية عميو
 إلجراء اإلصـدار.

، فينجر عن فة األولىالغر من قبل : أما في حالة رفض النص الحالة الثانيـة  -2
 .2ذلك سحب النص لعدم موافقة البرلمان عميو

أما في الحاالت األخرى، فتبقى حــاالت اختبلف بين المجمسين لعدم اتفاق  -3
، حيث تقدم المجنة المختصـة التوصيات المتعمقة 3بين المجمسين حول الصيغة النيائية لمنـص

 يـــس الشعبــمـالمجل رأي ــات ىي التي تمثــوتمك التوصيبلف، ـــل الخــــام محــــم أو األحكـــــبالحك

                                                           
 .180عبد االلو فوةنير، مرجع سابق، ص  - 1
 .181، ص المرجع نفـســــــــو -2
 تقوم الغرفة األولى بإجراء التصويت عمى القوانين وذلك حسب الحالة، بينما تقوم الغرفة األخرى بإجراء المصادقة وليس -

 .45، صمرجع سابقمن الدستور،  120بوزيــد لزىـــاري، الدور التشريعي لمجمس األمة عمى ضوء المادة الموافقة. أنظر: 
 .16-12من القانون العضوي  40/2أنظر المادة  -3
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 . 1المجنة المتساوية األعضاء عند اجتماعالوطني أو مجمس األمة، 
يتم المجوء إلى المجنة المتساوية  ،وبالتالي فإنو متى لم يكن ىناك اتفاق بين الغرفتين

األعضاء تمقائيا، حتى يتسنى ليا الوصول إلى اتفاق عمى صيغة واحدة لمنص محل 
الخبلف، واليدف من ذلك ىو تمكين كل مجمس من مراجعة موقفو بشأن موقف المجمس 

س اع كل مجمـــــقنإاآلخر، ثم تفحص النقاط محل الخبلف، وقد تكون الغاية من ذلك أيضا 
 .2وـلآلخر بشأن موقف

وقد يكون الخبلف بين غرفتي البرلمان شكميا كما قد يكون جوىريا، فالخبلف 
الشكمي ىو الخبلف الذي ال يتعدى ترتيب المواد أو التبويب ويتعمق أيضا بالصياغة الواردة 
في النص، أما الخبلف الجوىري ىو الذي يتعمق بالتباين في وجيات النظر بين غرفتي 

 مان حول مسألة معينة متعمقة بجوىر القانون المراد إصداره.البرل
غير أن ما يمكن مبلحظتو ىو أن المؤسس الدستوري الجزائري لم يميز ين الخبلف 

من  138/5الشكمي البسيط والخبلف الشكمي الجوىري، وىو ما نستشفو من نص المادة 
خبلف بين الغرفتين"، وبالتالي ، " وفي حالة حدوث 2016التعديل الدستوري الجزائري لسنة 
 .3فإنو يستوجب انعقاد المجنة المتساوية األعضاء أو جوىرياً  سواء كان الخبلف شكميا بسيطاً 

ومما تجدر اإلشارة إليو أن التمييز بين الخبلف البسيط والخبلف الجوىري من شأنو 
متساوية  أن يحرر الخبلفات البسيطة من أن تحرك من طرف الوزير األول لعقد لجنة

األعضاء، وذلك بحثا عن آلية أخرى كأن تتم دراسة وحل الخبلف من طرف المجنة 
مغرفة المعنية حسب الحالة، لترسمو إلى نظيرتيا في الغرفة األخرى، عمى أن يتم لالمختصة 

 . 4تجسيد آلية اإلرسال ىذه إلى حين الوصول إلى نص توفيقي ين الغرفتين
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مادة، مجموعة مواد، أو  ،أية مسألة في ىذا الشأنيمكن أن ينصب الخبلف حول و 
 95/1عمى مجمل النص، ولو اتصل الخبلف بالصياغـــة، وىو ما يتضح من نص المادة 

 .12 -16من القانون العضوي 
أنو بعد إيداع القانون  ،ومن التجارب الجزائرية لعمل المجنة المتساوية األعضاء

 17اء بمكتب المجمس الشعبي الوطني يوم العضوي المتضمن القانون األساسي لمقض
 12، وصوتت عميو الغرفة األولى في 1998، ليسجل في جدول دورة ربيــع 1997ديسمبر 
 1999مارس  01وتمت إحالتو عمى مجمس األمة الذي صادق عميو يوم  ،1999جانفي 

تم  2002( مواد منو، ولحل ىذا الخبلف وأثناء دورة الخريف 05متحفظا عمى خمســـة )
مبر سبت 11عت بمقر مجمس األمــة يوم استدعاء المجنة المتساوية األعضاء التي اجتم

، بحضور وزير العدل حافظ األختام ووزير العبلقات مع البرلمان لدراسة المواد محل 2002
   . 1الخبلف

 اءعمل المجنـة المتساوية األعضــ إجراءات سيرالثالث:  المطمب
والنظام  12-16وكذا القانون العضوي  2016مــن التعديل الدستوري لسنة  إنطبلقا

 ،فإن ىناك ضوابط معينة تنظم عمل المجنة ،الداخمي لممجمس الشعبي الوطني ومجمس األمة
 نبرزىــــا فيما يمي: ،ســــواء من حيث التشكيــــل أو طريقـــــة العمل

 األول: آلية تحريك المجنة المتساوية األعضاء الفرع
يتم تحريك عمل المجنة المتساوية األعضاء من طرف الوزير األول، وقد تضمن 

 بعض الدساتير السماح لمبرلمان بتحريك ىذه اآللية وىو ما سنوضحو فيما يمي:
 البند األول: من طرف الحكومة

، 2) الوزير األول( عمى طمب الحكومةبناء المجنة المتساوية األعضاء  اجتماعيتم  
 88بعد أن يبمغ طمب الوزير األول إلى رئيس كل من الغرفتين طبقا لمقتضيات المادة وذلك 
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، عمى أن تجتمع خبلل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ تبميغ 12-16من القانون العضوي 
 .1الطمب

ير األول ىو أن ويمكن تدعيم استدعاء المجنة المتساوية األعضاء من طرف الوز 
حل الخبلف يستوجب بأن تكون ىناك جية محايدة حتى ال تنحاز ألي من الغرفتين، 
ولكونيا حريصة عمى تنفيذ برامجيا الذي قد يكون مرىونا بإصدار قانونا معينا في أسرع زمن 

 معين.
حصر استدعاء المجنة المتساوية األعضاء من طرف الوزير األول، ىو ومن شأن 

  .2الحكومة في المجال التشريعي لمبرلمان زيادة تدخل
 البند الثاني: مدى مشاركة البرلمان في استدعاء المجنة المتساويـــة األعضاء

ذلك بسمطة  ز  ز  في الوظيفة التشريعية وقد ع   ابارز  امحكومة دور من الواضح أن ل
استدعاء المجنة المتساوية األعضاء عند حدوث خبلف بين غرفي البرلمان، األمر الذي 
يجعل من غرفتي البرلمان في موقف متذبذب بين المصادقة عمى القانون أو رفض ذلك، وما 

 ينجر عنو من تدخل حكومي في استدعاء المجنة المتساوية األعضاء لحل الخبلف.
 رفتي البرلمان في استدعاء المجنة المتساوية األعضاءأوال: سمطة رئيسي غ

الواضح بأن تقنية المجنة المتساوية األعضاء ىي تقنية مستوحاة من النظام القانوني 
من دستور  45الفرنسي، الذي حصر سمطة االستدعاء بيد الوزير األول وحده في المادة 

ن البرلمان من استدعاء المجنة قبل التعديل، فكانت ىناك عدة نداءات من أجل تمكي 1958
 . 3المتساوية األعضاء

ومن الجدير اإلشارة إلى أن رئيس مجمس الشيوخ الفرنسي يتم انتخابو بعد كل 
من  32تعديل جزئي بينما ينتخب رئيس الجمعية الوطنية لمفترة التشريعية طبقا لممادة 
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ات مشتركة بحكم الدستور الفرنسي، فقد خصيما التشريع الفرنسي بمجموعة اختصاص
لمؤسسة واحدة ىي السمطة التشريعية، وقد تتعمق ىذه االختصاصات بتسيير الفترة  اانتمائيم

التشريعية ليمارسيا كل رئيس في الييئة التي يرأسيا، وىناك اختصاصات أخرى يشترك فييا 
تي كل من الرئيسين وىي التي تجسد لنا دور البرلمان داخل المنظومة التشريعية، وىي ال

كبيرين عن طريق حق رئيسي الغرفتين في تحريك عدم الدستورية،  القيت تطورا وتحسن
( 03)  لمقضاء، وكذا حقيم في تعيين ثبلثوحقيم في تعيين شخصية في المجمس األعمى 

 ة سياسية كبيرة في أيــــد اختصاصات ليا مكانــــا تعـــاء في المجمس الدستوري وكميــــأعض
 .1دولة

رئاسة الجمسات في كل غرفة يترأسيا،  ذلك فإن لرئيسي غرفتي البرلمانى ضف إل
فضبل عن إلزام رئيس الجميورية باستطبلع رأييما في بعض المسائل، كما ىو األمر عند 
لجوئو إلى حل الجمعية الوطنية وكذا عند لجوئو إلى اتخاذ إجراءاتو االستثنائية المنصوص 

 .2لفرنسيمن الدستور ا 16عمييا في المادة 
والتي سمحت في فقرتيا الرابعة لرئيسي غرفتي  45وىو ما تبمور بتعديل المادة 

البرلمان حق استدعاء المجنة بقرار مشترك فيما يتعمق باقتراحات القوانين، بقوليا: " يمكن 
األول أو رئيسي المجمسين معا فيما يتعمق باقتراح قانون، أن يدعو النعقاد لجنة  الوزير

 .3تساوية األعضاء..."مختمطة م
ولم يقيد الدستور حق استدعاء المجنة المختمطة من طرف رئيسي الغرفتين بأجل 
معين لتجاوز سمطة الوزير األول، ليتدخل الرئيسين تمقائيا بقرار مشترك بينيما لتحريك عمل 

 المجنــــة.
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نع عمى ولقد ميز الدستور الفرنسي بين اقتراحات القوانين ومشاريع القوانين، فم
المقدمة من قبل  المختمطة بخصوص مشاريع القوانين رئيسي الغرفتين حق استدعاء المجنة

الحكومة، في حين يمكن ذلك بالنسبة القتراحات القوانين المقدمة من قبل النواب في الجمعية 
الوطنية أو أعضاء مجمس الشيوخ، عمى أساس أن ىذه االقتراحات صادرة عن أعضاء 
البرلمان، فممبرلمان أحقية استدعاء المجنة المتساوية األعضاء بخصوص ىذه المواضيع من 

حكومة، فضبل عمى أن سمطة رئيسي غرفتي البرلمان في استدعاء المجنة المتساوية ال
قراءتين لكل غرفــة، عمى أن تجاوز  ياء الغرفتين بدراســة اإلقتراح،األعضاء مرىونة بــانت

 القراءتين ىو حق لموزير األول فقط بموجب آليــــة االستعجال.  
دخل السمطة التشريعية الفرنسية من حقيا ويعتبر ىذا القيد ىو المحدد لطبيعة ت 

 .1استدعاء المجنة المختمطـــة
ويبدو بأن حق رئيسي الغرفتين في استدعاء المجنة المتساوية األعضاء بخصوص 
اقتراحات القوانين في الدستور الفرنسي أمر حسن فكان عمى المؤسس الدستوري الجزائري أن 

حذوه بتمكين رئيسي الغرفتين في استدعاء المجنة المتساوية األعضاء بخصوص  يحزو
ن كان البررلمان في الغالب ال يبادر بالقانون.  اقتراحات القوانين، وا 

 ثانيا: سمطة أعضاء البرلمان في استدعاء المجنة المتساوية األعضاء
وىيئات ومجموعات برلمانية  ن في البرلمان الفرنسي مجموعة لجانلمغرفتي

 باإلضافـــة إلى مؤتمر الرؤساء، ولكل منيا وظيفة محددة مكممة لموظائف البرلمانية األخرى.
عمى أنو عند حدوث خبلف بين غرفتي البرلمان يمكن ألعضاء البرلمان المساىمة 

 (conference des   في تحريك المجنة المتساويـــة األعضاء عن طريق ىيئة مؤتمر الرؤساء

(presidents  19112حيث تعود نشأتيا إلى سنة. 
ويتألف مؤتمر الرؤساء باإلضافة إلى الرئيس من نواب رئيس المجمس، ورؤساء 
المجان الدائمة، والمقرر العام لمجنة المالية في االقتصاد العام والرقابة المالية، رئيس لجنة 
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أن رئاستيا تعود إلى رئيس الغرفة المعنية  ، عمى1الشؤون األروبية، رؤساء المجموعات... 
 الذي يممك باإلضافة إلى ميام أخرى أحقية دعوة ىيئة الرؤساء لبلجتماع.

ولكل عضو من ىيئة الرؤساء صوتا واحدا عدا رؤساء المجموعات البرلمانية الذين 
 تتعدد أصواتيم بحسب عدد أعضاء المجموعة التي ينتمون ليا.

اءة الثانية لكل مشروع أو اقتراح قانون آليا بعد تداول النصوص ويتم المجوء إلى القر 
بين المجمسين وعدم توصميما إلى نص توافقي بينيما إذا لم تعمن الحكومة االستعجال، 
ذا طمبت  طالبة من البرلمان التعجيل عن طريق رسالة إلى الوزير األول لمبت في النص، وا 

يكتفي ال محالة بقراءة واحدة لمنص، األمر الذي  الحكومة من البرلمان ذلك، فإن البرلمان
يعني إلى أنو عدم توصميما إلى اتفاق عمى صيغة واحدة لممشروع أو المقترح  بعد عرضو 

 .2عمييما بالتوالي، مع بقاء نقاط الخبلف قائمة يؤدي إلى تشكيل المجنة الثنائية المختمطــــة
كل مجمس منفصبل عن المجمس  ويرجع الغرض من القراءة الثانية التي تتم في

اآلخر، إلى إعطاء الفرصة لكل مجمس من مراجعة موقفو حيال موقف المجمس اآلخر تجاه 
النص، ودراسة النقاط الحاصل حوليا الخبلف، وقد تكون سبيبل إلقناع كل مجمس بموقف 

و إذا المجمس  اآلخر، خصوصا إن تعمق األمر ببعض الخبلفات الشكمية أو الثانوية، غير أن
تعمق الخبلف بالمسائل الجوىرية فبل تعدو القراءة الثانية كفيمة بحل الخبلف، األمر الذي 

 .   3يستوجب تشكيل المجنة المختمطة لتولي ىذه الميمــة متى طمبت الحكومة ذلك
وليس لييئة الرؤساء االعتراض عمى حالة االستعجال والتي بناء عمييا تستدعي 

ياب النص بين  الحكومة اجتماع المجنة المتساوية األعضاء، والتي تنيي حالة ذىاب وا 
الغرفتين، وقد ألزم الدستور الفرنسي رئيس الحكومة باستشارة ىيئة الرؤساء قبل إعبلن حالة 

 االستعجال وىو إجراء شكمي قبل إعبلنيا.
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وعن الوضع في الجزائر، فإن البرلمان الجزائري يتكون من غرفتين ىما المجمس 
الشعبي الوطني ومجمس األمة، ويختمف تكوين كل غرفة عن األخرى، حيث يتشكل المجمس 
الشعبي الوطني عن طريق االنتخاب، بينما تختمف تشكيمة مجمس األمة بين االنتخاب 

لرئيس مجمس األمة عدة صبلحيات لعل أقواىا ىي  الدستور الجزائري وقد منحوالتعيين، 
رئاسة الدولة بالنيابة في حالة المرض المزمن لرئيس الجميورية أو وفاتو أو استقالتو طبقا 

منح لرئيس  كما، 2016من التعديل الدستوري الجزائري لسنة  102لمقتضيات المادة 
يرة ليأخذ بالنص الذي أعدتو المجمس الشعبي الوطني بناء عمى طمب الحكومة الكممة األخ

ذا تعذر ذلك بالنص األخير الذي صوت عميو المجمس الشعبي  المجنة المتساوية األعضاء، وا 
 .1الوطني

النواب وأعضاء مجمس األمة  2016ولقــد خص التعديل الدستوري الجزائري لسنة 
بالرجوع إلى النظام القانوني  ير أنوبحق المبادرة بالقوانين باإلضافة إلى الوزير األول، غ

، 2016من التعديل الدستوري لسنة  138المؤطر لمجنة المتساوية األعضاء، والسيما المادة 
فإن استدعاء المجنة المتساوية األعضاء ىي بيد الوزير األول وحده وال يمكن مشاركتو من 

 البرلمان افا في حقـد إجحــيعو ما ــ) البرلمان(، وى بــرى ولو كانت ممثمة لمشعــة أخـة سمطـأي
 .2باعتباره صاحب الوالية العامة بالتشريع

 المجنة المتساوية األعضاء وتشكيمها الفرع الثاني: مقـــر اجتماع
أوجب الدستور الجزائري عمى الوزير األول استدعاء المجنة المتساوية األعضاء في 

لو مكان معين، كما إن اجتماعيا بحالة حدوث خبلف بين غرفتي البرلمان، وبالتالي الشك 
 وىو ما نتناولو فيما  يمي: بضوابط معينة،يكون أن تكوينيا 
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 : مقــــــــر اجتماعهـــاالبند األول
إما في مقر المجمس الشعبي الوطني أو  بالتداولتجتمع المجنة المتساوية األعضاء 

 .2عمى أن يعقد االجتماع األول ليا بدعوة من أكبر أعضائيا سنا ،1في مقر مجمس األمة
يشرف عمى المجنة رئيس ونائب لو ومقررين اثنين، وىم الذين يشكمون مكتبا ليا و 

، عمى أن يتم انتخاب الرئيس من بين أعضاء الغرفة التي 3تنتخبيم المجنة من بين أعضائيا
عن  ان أعضاء الغرفة األخرى، وينتخب مقرر وينتخب نائبو من بي ،تجتمع المجنة في مقرىا

 .4كل غرفة
 : تشكيل المجنة المتساوية األعضاءالبند الثاني

عدد أعضاء المجنة المتساوية فإن  12-16من القانون العضوي  89مادة طبقا لم
( أعضاء عن كل غرفــة حيث يرجع إلى النظامين الداخميين لممجمس 10عشرة ) األعضاء

( أعضاء 05، بأن يكون من بينيم خمســة )5الشعبي الوطني ولمجمس األمة طريقة تعيينيم
قناعا بوجية نظر المجمس،  عمى األقل من المجنة المختصـــة باعتبارىم األكثر اطبلعا وا 

 .6في حالة غياب األعضاء األساسيين ستخبلفلئلن  ( أعضاء احتياطيي05وخمســة )
وبالرجوع إلى النظامين الداخميين لغرفتي البرلمان فإن المشرع الجزائري أولى 

 :اعتبارين، أحدىما اعتبار فني وتقني واآلخر اعتبار سياسي
أعضاء من المجنة  ،يتمثل في أن يكون من ضمن المجنة فاالعتبار التقني -

( أعضاء في كل 05وأال يقل عددىم عن خمســة ) ،من غرفتي البرلمانالمختصـــة بكل 
 لــــمما سيسي ،بلفــــــة كافية بالحكم أو األحكام محل الخــــغرفـــة وىم األعضاء الذين ليم دراي
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 .1ميمة المجنة
في تمثيل المجموعات البرلمانية عمى مستوى  فيتمحور سياسيأما االعتبار ال - 

المجنة المتساوية األعضاء، األمر الذي يؤدي إلشراك التشكيبلت السياسية المكونة لممجمس 
 .2في المجنة المتساوية األعضاء حسب الوزن السياسي

ومن األىمية اإلشارة إلى أن الوزير المكمف بالعبلقات مع البرلمان يتابع عممية 
 .3جنة البرلمانية المتساوية األعضاء وأشغالياإنشاء الم

يتم اختيار أعضاء المجنة المساوية األعضاء من قبل مكتبي المجمسين بعد و  
 تكوين المجنة يكون عمى أساس ثنائي بعدد متساوٍ  ، عمى أن4االتفاق مع المجموعات النيابيــة

حضور أشغال المجنة المتساوية ة ـــاء الحكومـــن ألعضـــــــيمك، و 5معان ــــمن الغرفتي متساوٍ 
، كما يمكن لمجنة االستماع ألي عضو في البرلمان، عن طريق إرسال من رئيس 6األعضاء

رئيس المجنة طمب االستماع إلى عضو البرلمان حسب الحالة إلى رئيس المجمس الشعبي 
االستعانة بو  أنالوطني أو رئيس مجمس األمة، كما يمكنيا االستماع ألي شخص آخر ترى 

 .7فيــد في أشغاليام
وقد أوجب الدستور الفرنسي الحضور اإلجباري ألعضاء البرلمان في أشغال المجان 

من النظام الداخمي لمجمس الشيوخ، في حين  15الدائمة التي ينتمون إلييا طبقا لنص المادة 
 من 116ادة ـــالم ا لنصــــان طبقــــة عممو في البرلمـــــرع الجزائري من النائب متابعــــأوجب المش
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 .2016التعديل الدستوري لسنة 
 : مهام المجنة المتساوية األعضاءالثالثالفرع 

تتمثل ميام المجنة عمى سبيل الحصر في دراســة النقاط محل الخبلف لموصول إلى 
باالنتياء من إعداد تقريرىا النيائي المتعمق يا ينتيي عمم، و 1نص مشترك بين المجمسين

 أقصاه خمســـة عشر ،دة زمنية محددة لمقيام بالعمل المنوطة بوـــبلف في مـل الخـام محـباألحك
 .2يوما (15)

عند انتياء  ليايس لو  مقترح المجنة عمى المجمسين،وجوبا لمحكومة أن تعرض و  
 المجنة من عمميا ووصوليا إلى نص توفيقي حفظ النص الذي اقترحتو المجنة عندىا حارمةً 

وال يقبل أي تعديل عمى المقترح المقدم من قبل  ،3رفضــو البرلمان من المصادقة عميو أو
األحكام محل الخبلف التي صوت بإال  ياال تتعمق استنتاجات، و 4المجنة إال بموافقة الحكومة

يبمغ ، عمى أن أو صادق عمييا المجمس الشعبي الوطني ولم تحصل عمى األغمبية المطموبــة
تقرير المجنة المتساوية األعضاء إلى الوزير األول من قبل رئيس الغرفة التي عقدت المجنة 

 .5في مقرىا االجتماعات
الحكومة تعرض النص الذي أعدتو المجنة المتساوية ومما تجدر اإلشارة إليو أن 

من  138األعضاء عمى الغرفتين لممصادقة عميو وفقا لئلجراء المنصوص عميو في المادة 
 ة أوال في التعديبلت المقترحة قبلــــل كل غرفـــ، عمى أن تفص2016ة ــــي لسنالدستور التعديل 

 .6المصادقة عمى النص بكاممو
ن لم تتوصل المجنة إلى اقتراح نص مشترك، أو في حالة ما لم تتبنى الغرفتين و  ا 

بسبب عدم توصل المجنة إلى اقتراح نص يتعمق باألحكام محل النص الذي اقترحتو المجنة، 
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الخبلف متفق عميو من قبل أعضائيا، أو بسبب عدم إقرار ما توصمت إليو المجنة المتساوية 
األعضاء من قبل المجمسين، فإن ذلك يمنح لمحكومة عمى سبيل الجواز أو االختيار إما أن 

عمى المجمس الشعبي الوطني لمبت  اً برلماني كان أو اقتراحا تعرض النص مشروعا حكومياً 
، وفي ىذه الحالة لممجمس الشعبي الوطني أن يأخذ بالنص الذي النيائي فيو والتصويت عميو

أعدتو المجنة المتساويــة األعضاء، وفي حالة تعذر ذلك بالنص األخيــر الذي صوت عميو 
ف ولم تطمب الحكومة من في حالة استمرار الخبل، غير أنو 1المجمس الشعبي الوطني

 .2يتم سحب النص ،المجمس الشعبي الوطني الفصل نيائيا
 عمل المجنـــــة المتساويــــــــة األعضــــاءنتائج : الفرع الرابع

ميام المجنة المتساوية األعضاء الوصول إلى نص توفيقي متضمنا األحكام  من
محل الخبلف، غير أنو قد يتعذر الوصول إلى نص متضمنا األحكام محل الخبلف، وىو ما 

 سيتم تفصيمو فيما يمي: 
 األول: الوصول إلى نص توفيقي لؤلحكام محل الخالف البند

في تقرير المجنة التي تعده وتبمغو إلى الوزير  يترجم اتفاق المجنة المتساوية األعضاء
 ، وىو ما يستوجب إجراءات3األول، من قبل رئيس الغرفة التي عقد االجتماع في مقرىا

 معينة تتمثل فيما يمي:
    : عرض الحكومة النص الذي أعدته المجنة المتساوية األعضاء عمى أوالً 

 الغرفتين لممصادقــة عميه            
والتي  2016من التعديل الدستوري لسنة  138/6الواضح من صياغة المادة  إن 

جاء فييا ما يمي: " تعرض الحكومة ىذا النص عمى الغرفتين لممصادقة عميو..."، وىو ما 
 .12-16من القانون العضوي  96ورد أيضا في المادة 
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  عدته : شرط موافقة الحكومة عمى إدخال التعديالت عمى النص الذي أاً ثاني
 المجنة المتساوية األعضاء            
عمى أنو: " تعرض الحكومة 2016ي لسنة الدستور من التعديل  138/6تنص المادة 

ىذا النص عمى الغرفتين لممصادقة عميو، وال يمكن إدخال أي تعديل عميو إال بموافقة 
بقوليا: " تبت  12-16من القانون العضوي  96المادة في الحكومة..."، وىو ما ورد أيضا 

 كل غرفة أوال في التعديبلت المقترحة قبل المصادقة عمى النص بكاممو".
وبالتالي فإن موافقة الحكومة تعد شرط أساسي إلدخال التعديبلت عمى النص الذي 
أعدتو المجنة المتساوية األعضاء، وىو ما يعتبر مبررا لمحكومة باعتبارىا شريكا متساويا مع 

وقد يكون من وراء اشتراط موافقة الحكومة عمى إدخال التعديبلت صناعة التشريع،  البرلمان في
 عمى النص المعروض عمى المجنة ىو االبتعاد عن إعادة الخبلف من جديد أو ترجيح رؤية غرفة

  .1عمى رؤية غرفة أخرى
   الثاني: المجوء إلى المجمس الشعبي الوطني والموافقة النهائية عمى النص  البنــد

 في حالة بقاء الخالف               
فيقي ال يعد عمل المجنة المتساوية األعضاء كفيبل بالوصول دائما إلى نص تو 

من الممكن أن يتعذر عمييا ذلك، السيما إن كان الخبلف جوىري، لؤلحكام محل الخبلف، ف
ب من عمل المجنة، األمر الذي ع  وىو الذي يحمل في طياتو صراعات إيديولوجية عميقة تص  

المجنة في الوصول إلى نص محل الخبلف أو استحالتو، غير أن نص القانون  ئ عملبطي
 منو عمى أنو:  97جاء واضحا إذ نصت المادة  12-16العضوي 

" إذا لم تتوصل الغرفتان، عمى أساس نتائج المجنة المتساوية األعضاء، إلى 
ذا اس تمر الخبلف بين الغرفتين، يمكن الحكومة أن تطمب من المصادقة عمى نص واحد، وا 

المجمس الشعبي الوطني الفصل نيائيا، وفي ىذه الحالة يأخذ المجمس الشعبي الوطني 
بالنص الذي أعدتو المجنة المتساوية األعضاء، أو إذا تعذر ذلك بالنص األخير الذي صوت 

 عميو.
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ك، يسحب النص، طبقا ألحكام إذا لم تخطر الحكومة المجمس الشعبي الوطني بذل
 من الدستور." 138من المادة  8الفقرة 

ومن المفيد اإلشارة إلى أن الحكومة تعتبر وحدىا حاممة لمصير الحكم أو األحكام  
المستمرة في الخبلف في حالة ما لم تتوصل الغرفتين إلى المصادقة عمى نص واحد عمى 

 مى أساس أنيا تممك وسيمتين:أساس نتائج عمل المجنة المتساوية األعضاء ع
: حينما خوليا القانون إمكانية أن تطمب من المجمس الشعبي الوطني الوسيمة األولى -1

الفصل نيائيا، وفي ىذه الحالة يأخذ المجمس الشعبي الوطني بالنص الذي أعدتو المجنة 
 المتساوية األعضاء، أو إذا تعذر ذلك بالنص األخير الذي صوت عميو.

استحداث المؤسس الدستوري الجزائري لـ" الكممة ومن الجدير اإلشارة إلى أن 
و بإمكانية فشل المجنة المتساوية األخيرة" إلى جانب المجنة المتساوية األعضاء يعد إقرارا من

األعضاء في اقتراح نص حول األحكام محل الخبلف، أو عدم مصادقة غرفتي البرلمان 
 .1الخبلفعميو مما يطيل في زمن 

فكان عمى المؤسس الدستوري ضمانا لنجاح عمل المجنة تمديد المدة الزمنية 
يوما قد تكون غير كافية  (15)عشر خمسة الممنوحة لمجنة المتساوية األعضاء، ألن مدة 

 في كل الحاالت، كما أن عدم إلزام أعضائيا بالحضور قد يؤثر عمى أداء عمميا.
إخطار المجمس الشعبي الوطني يتم سحب النص، وذلك في : إذا لم يتم الوسيمة الثانية -2

 حالة استمرار الخبلف كما في ىذه الحاالت:
إذا رفض المجمس الشعبي الوطني اقتراح المجنة المتساوية األعضاء بعدم التصويت  - أ

 عميو باألغمبية المطموبة حسب طبيعة النص فيما كان قانونا عاديا أو عضويا.
يبلت التي قدميا المجمس الشعبي الوطني عمى النص الذي إذا رفضت الحكومة التعد - ب

أعدتو المجنة المتساوية األعضاء مع تمسك المجمس الشعبي الوطني بالتعديبلت التي أبداىا 
 رافضا التصويت عمى اقتراح المجنة دون ىذه التعديبلت.
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ىذين الحالتين تسحب الحكومة النص دون إحالتو إلى مجمس األمة باعتبار أن  وفي
مجمس األمة ال يمكنو التصويت إال عمى النصوص التي صوت عمييا المجمس الشعبي 

 الوطني في مثل ىذه الحاالت.
رفض مجمس األمة لمتعديبلت المقترحة من طرف المجمس الشعبي الوطني طبقا لنص  -ج

 .12-16ن القانون العضوي م 96/2المادة 
رفض مجمس األمة لمنص الذي اقترحتو المجنة المتساوية األعضاء والذي صوت عميو  -د

 المجمس الشعبي الوطني.
 .1ليسحب النص في مثل ىذه الحاالت من طرف الحكومة

ومن الجدير اإلشارة إلى أن مسألة سحب النص من طرف الحكومة قد تكون 
مشروع قانون تقدمت بو الحكومة، لكن قد يكون غير ذلك إذا تعمق منطقية إذا تعمق األمر ب

لممجيودات المبذولة المتطمبة في سير  باقتراح قانون تقدم بو النواب أو أعضاء البرلمان نظراً 
، في الممكن أن تمنح آلية سحب النص إلى الغرفتينودراسة ىذا االقتراح، لذلك كان من 
إخطار المجمس الشعبي الوطني، كما ليا حرية سحب حين أن الحكومة تممك الحرية في 
 .2016من التعديل الدستوري لسنة  138/6النص أيضا طبقا لمقتضيات المادة 
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 عن طريق المبحث الثاني: توجيه الحكومة لمعمل التشريعي
 طمب إجراء مداولة ثانية

، بوبالمبادرة  أف يحقؽ الغاية المرجوة منو، بدءيمر القانوف بعدة مراحؿ تشريعية قبؿ 
والتصويت عميو بعد ذلؾ، طبقا لمنظاـ القانوني الذي يحكـ تمؾ لتتـ مناقشتو داخؿ البرلماف 

العممية، ثـ يحاؿ النص الذي تـ التصويت عميو مف طرؼ البرلماف عمى رئيس الجميورية 
، كما لو الحؽ أيضا في أف يعترض عميو متى 1إلصداره لتنتيي عند ذلؾ العممية التشريعية

ع والتيور، سواء مف ناحية الشكؿ أو رأى أف النص معيبا وصدر تحت وطأة االندفا
الموضوع، فعممية االعتراض سميت في الدستور الجزائري بػػػ" طمب إجراء مداولة ثانية"، كما 

 سميت أيضا في الفقو الدستوري بػػ " حؽ االعتراض". 
فيعتبر االعتراض عمى القانوف أو طمب إجراء مداولة ثانية " صماـ األماف" وكما 

"ىاممتوف ماديسوف" إجراء توقيفيا لنص تـ التصويت عميو مف طرؼ البرلماف، يسميو الفقيػو 
ذلؾ أف إعادة النص إلى النواب بعد تصويتيـ عميو يعتبر بمثابة معارضة حقيقية عف 
تعبيرىـ األوؿ والقاضي بالموافقة عمى القانوف، لكونو يشعرىـ بمسؤولياتيـ حتى يقوموا بإعادة 

ما تحدث القراءة الثانية إذا كانت األغمبية رئاسية أو تقـو عمى النظر في عمميـ، وقميال 
 . 19762و 1963وحدة السمطة والحزب كما في دستوري 

ومف المفيد أف ننوه بأف طمب إجراء المداولة الثانيػػة نصت عمييا مختمؼ الدساتير 
 (50خمسيف )في المادة  1963حيث نص عميو دستور  والتعديالت الالحقػػػة عمييا الجزائرية

، والتعديؿ 117في المادة  1989منو، ودستور  155في المادة   1976منو، ودستور 
 وري الجزائري لسنةػػػو، وورد في التعديؿ الدستػػػػمن 127ادة ػػػفي الم 1996الدستوري لسنة 

                                                           
المجمس الدستوري مف بسط الرقابة الدستورية الالحقة بتوافر شروط معينة بقوليا: " يمكف  188وقد خصت المادة  - 1

الدفع بعدـ الدستورية بناء عمى إحالة مف المحكمة العميا أو مجمس الدولة، عندما يدعي أحد بإخطار المجمس الدستوري 
الحكـ التشريعي الذي يتوقؼ عميو مآؿ النزاع ينتيؾ الحقوؽ والحريات التي األطراؼ في المحاكمة أماـ جية قضائية أف 

 .يضمنيا الدستور"
السمطة  -6991النظام السياسي الجزائري ) دراسة تحميمية لطبيعة نظام الحكم في ضوء دستور سعيد بو الشعير،  - 2

 .224، مرجع سابؽ، ص (-التنفيذية
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  ، وىو ما سيتـ تفصيمو فيما يمي:145في المادة  2016
 األول: ماهية حق االعتراض عمى القوانين المطمب

بعد موافقة الغرفة األولى عمى القانوف ومصادقة الغرفة األخرى عميو أيضا، يرسؿ 
القانوف إلى رئيس الجميورية إلصداره، بيد أف رئيس الجميورية يممؾ سمطة رد القانوف إلى 

لذلؾ ، (االعتراض عمى القوانيف)البرلماف إلقراره مرة ثانية بأغمبية محددة بنص الدستور
  فيما يمي: ريفو وخصائصو وتمييزه عف التصديؽسنتطرؽ إلى تع

  الفرع األول: تعريف االعتراض عمى القوانين
حيف يوقؼ رئيس الجميورية القانوف الذي وافؽ  (Veto)يتجسد حؽ االعتراض 

، ولقد وجدت 1أعترضأني وتعني  (Veto)عميو البرلماف فيعرقؿ نفاذه، وىي كممة التينية 
سمطة وتأسيسا عمى ذلؾ فقد عرفو البعض بأنو " عدة تعريفات مختمفػػػة لحؽ االعتراض 

 .2البرلماف" عميو وافؽ الذي القانوف إيقاؼ في الدولة رئيس تمكيف
" ذلؾ الحؽ الذي يمنح لرئيس الدولة بمقتضى الدستور،  بووفي تعريؼ آخر يقصد 

والذي مف شأنو أف يمكنو مف إنياء مشروعات القوانيف والقرارات المحالة عميو مف البرلماف 
 .3بصورة نيائية أو مؤقتة عند توفر مسوغ لذلؾ الحؽ"

فيقتصر حؽ االعتراض عمى توقيؼ رئيس الجميورية لمشروع القانوف الذي وافؽ  
يو البرلماف برده إليو خالؿ مدة زمنية معينة، فإف أقره البرلماف مرة أخرى بتوافر أغمبية عم

معينة بعدما أعاد النظر فيو مرة أخرى، يصدر ذلؾ القانوف رغـ اعتراض رئيس الجميورية 
عميو، لذلؾ فإف ىذا االعتراض ال يؤدي في كؿ الحاالت إلى إلغاء القانوف بؿ قد يؤدي إلى 

 داره.تأجيؿ إص

                                                           
 .263مرجع سابؽ، ص  خالل التطور الدستوري الجزائري،السمطة التشريعية من شريط وليد،  - 1
 .105ص  عمر حممي فيمي، مرجع سابؽ، - 2
، مجمة القادسية لمقانوف والعمـو التنظيم الدستوري لإلعتراض عمى القوانين ) دراسة مقارنة(وليد حسف حميد الزيادي،  - 3

 .361، ص 2015 جانفيالسياسية، العدد الثاني، المجمد السادس، 
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، فيناؾ مف الدساتير مف تعريفات مختمفة  وبناء عمى ما تقدـ فإف لحؽ االعتراض
خصت ىذا الحؽ لمشعب كما فعؿ المشرع االيطالي وىو ما يعرؼ باالعتراض الشعبي عمى 
القوانيف والذي يعتبر مف مظاىر الديمقراطيػػػة شبو المباشرة، والذي يتحقؽ بإعطاء عدد معيف 

الحؽ في االعتراض عمى قانوف صادر عف البرلماف بعد زمف معيف مف نشره،  مف الناخبيف
فإذا تـ االعتراض عميو يعرض ىذا القانوف عمى الشعب لالستفتاء فيو، فيعمؽ مصير ىذا 

يمكف لنصؼ مميوف  1947، وبموجب الدستور االيطالي لسنة القانوف عمى نتيجة االستفتاء
األقؿ وقؼ تنفيذ القانوف الذي صادؽ عميو البرلماف،  ناخب أو خمسة مجالس محميػػػة عمى

 .1وال يتـ ذلؾ إال بعد موافقة الشعب عميو عف طريؽ االستفتاء
في المادة  2016وتـ النص عمى ىذا اإلجراء في التعديؿ الدستوري الجزائري لسنة 

 تـ قانوف في ثانية مداولة إجراء يطمب أف الجميورّية رئيس منو بقوليا: " يمكف 145
 إقراره. لتاريخ يوما الموالية ( 30 ) الّثالثيف في غضوف عميو الّتصويت

 الّشعبيّ  لسلمجا أعضاء 3)/(2ثمثي بأغمبّية إالّ  القانوف إقرار يتـّ  ال الحالة ىذه وفي
 األمة".  وأعضاء مجمس  الوطنيّ 

بقوليا:  123عمى ذلؾ أيضا في المادة  20142كما نص الدستور المصري لسنة 
ذا اعترض رئيس الجميورية  "لرئيس الجميورية حؽ إصدار القوانيف أو اإلعتراض عمييا، وا 
عمى مشروع قانوف أقره مجمس النواب، رده إليو خالؿ ثالثيف يوما مف إبالغ المجمس إياه، 

ذا رد في الميعاد المتقدـ فإذا لـ يرد مشروع القانوف في ىذا الميعاد اعتبر قانونا وأصد ر، وا 
 إلى المجمس، وأقره ثانية بأغمبية ثمثي أعضائو، أعتبر قانونا وأصدر."

 
 

                                                           
، مجمة كمية 0225فق دستور العراق لعام و حق رئيس الجمهورية في االعتراض عمى القوانين أحمد حمزة الناصػػػر،  - 1

 .482، ص 2015الجامعة اإلسالمية، النجؼ األشرؼ،، 36، اإلصدارالعمـو اإلسالمية الجامعػػػة
 ، المعدؿ بػػػ:2014مكرر أ لسنة  3الرسمية، العدد  ،  الجريدة2014يناير 18الدستور المصري الصادر في  - 2
مكرر ) و(، الصادرة في  16، الصادر في الجريدة الرسمية، العدد 2019لسنة  38قرار الييئة الوطنية لالنتخابات رقـ  -

 .، المتعمؽ بإعالف نتيجة االستفتاء عمى تعديؿ بعض مواد الدستور 2019أبريؿ  23
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 الفرع الثاني: خصائص االعتراض عمى القوانين
 يمي: يتميز الحؽ في االعتراض عمى القوانيف بعدة خصائص نبرز أىميا فيما 

  االعتراض عمى القوانين حق شخصٌي: -1
الجميورية ىو المجسد لرئيس الدولة كما يجسد وحدة األمة وحامي يعتبر رئيس 

، رية في المجوء إلى حؽ االعتراض عمى القوانيفيسمطة التقدال لو، وبالتالي فإف 1الدستور
أف  االعتراض عمى القوانيف كمما رأىحيث يمكنو المجوء إلى اختيار الزمف األنسب لذلؾ، و 

 .ع القانوف إلى البرلمافرجِ في القانوف المصادؽ عميو مف قبؿ البرلماف مخالفة دستورية، ليُ 
وقد أوجبت بعض الدساتير أف يكوف إجراء رجوع القانوف إلى البرلماف مبررا بذكر  

حيف  1963كما كاف عميو الحاؿ مثال في دستور الجزائر لسنة  ،األسباب الداعية لذلؾ
، ويمكف لمبرلماف إقرار 2ضرورة تسبيب طمب إجراء مداولة ثانيةبمنو  50أوجبت المادة 

 .3القانوف بالتصويت عميو باألغمبية المتطمبة والتي تختمؼ مف دستور آلخر
  يعتبر االعتراض عمى القوانين أداة فعالة بيد رئيس الجمهوريــــة: -0

اإلعتراض عمى القوانيف مف شأنو أف يزيد مف فإقرار الدساتير لرئيس الجميورية حؽ 
ويتماشى  حرص البرلماف عمى جودة ومضموف القوانيف التي يرسميا إلى رئيس الجميورية،

اإلعتراض عمى القوانيف مع مبدأ الفصؿ بيف السمطات بشكمو النسبي والقائـ عمى التوازف 
نبيو البرلماف بأمور كثيرة يمكف أساسا بيف السمطتيف التشريعية والتنفيذية، والذي مف شأنو ت

أف يكوف قد أغفميا حيف إعداده ومصادقتو عمى القانوف، ألف ىدؼ النظاـ ىو الحفاظ عمى 
 .4العاـ لحاصالذي ييدؼ إلى خدمة الاالستقرار الحكومي والنظاـ السياسي 

 
 

                                                           
 .2016لتعديؿ الدستوري لسنة مف ا 84أنظر المادة  - 1
هيمنة السمطة التنفيذية عمى السمطة التشريعية في النظام الدستوري الجزائري) دراسة مقارنة ، محمدىاممي  - 2

 .46، مرجع سابؽ، ص بالنظامين الدستوري والمصري(
 .482، ص مرجع سابؽأحمد حمزة الناصػػػر،  - 3
 .482، ص المػػػػػػػػرجػػػػػػػػع نفسػػػػػػػو - 4
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 االعتراض عمى القوانين حق مؤقٌت أو نسبٌي:  -3
ثمي الشعب موصؼ االعتراض عمى القوانيف بيذا الوصؼ يقتضي بأنو يمكف لم إف

وىو ما أقرتو معظـ الدساتير،  باألغمبية المقررة بموجب الدستوروأعضاء البرلماف تجاوزه 
 ادؽ عميياػػاالت التي صػػػؿ الحػػف وفي كػػػاـ القوانيػػأم اً ػػػمنيع داً ػػػػؿ صػػػػو ال يشكػػػوبالتالي في

 .1البرلماف
 عمى القوانين الفرع الثالث: تمييز االعتراض عمى القوانين عن التصديق

القانوف يرسؿ إلى رئيس الجميورية لمموافقة عميو مشروع البرلماف عمى  ػػػةموافقبعد 
قبؿ إصداره يصطمح عميو الفقو  المشروعقبؿ إصداره، فموافقة رئيس الجميورية عمى ىذا 

، وىو ما اعتمدتو بعض الدساتير وخصت رئيس الجميورية حؽ التصديؽ""  ػػػػػػػالدستوري ب
فيصدر أو يرفض الموافقة عميو فيقبر ىذا أو اقتراح القانوف   مشروعإما الموافقة عمى 

، وبالتالي فإف حؽ التصديؽ ىو سمطة تقريرية ومطمقة بيد رئيس الجميورية، 2القانوف نيائيا
يمكف أف تزوؿ بموافقة  ،لكف بصفة مؤقتة حؽ منع االعتراض عمى القوانيف ىوأما حؽ 

، وبناء عمى 3البرلماف لممرة الثانية عمى القانوف وفقا لألغمبية التي يشترطيا الدستور في ذلؾ
 ذلؾ فإنو يمكف التمييز بيف حقي التصديؽ واإلصدار مف الجوانب اآلتية:

 من حيث المضمون:   -6
، وبموجبو لمموافقػػة عمى مشروع القانوفإف التصديؽ ىو حؽ يمنح لرئيس الجميورية 

يشارؾ رئيس الجميورية في العمؿ التشريعي الذي وافؽ عميو البرلماف عف طريؽ تصديقو 
ال نظرا لسمطة رئس الجميورية المطمقة في التصديؽ عمى مشروعات القوانيف، فعميو، و 

التصديؽ عمى ىذا يمكف ليذا المشروع أف يخرج لموجود حينما يرفض رئيس الجميورية 
 .القانوف

                                                           
 .483، ص أحمد حمزة الناصػػػر، مرجع سابؽ - 1
 ،)دراسة مقارنة  (حق رئيس الجمهورية في االعتراض عمى القوانين في النظام الدستوري الجزائري سعودي باديس،  - 2

 .9، ص 2005– 2006كمية الحقوؽ والعمـو السياسية، جامعة منتوري قسنطينة، 
 .483، ص سابؽع ػػػػػػأحمد حمزة الناصػػػر، مرج - 3
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أما حؽ االعتراض عمى القانوف يقصد بو توقيؼ رئيس الجميورية لمقانوف المرسؿ 
إليو مف قبؿ البرلماف، فيتـ إرجاعو لمبرلماف لمموافقة عميو مرة ثانية وفقا لألغمبية المطموبة 

ف عمى القانوف مف قبؿ الدستور طبقا لمنظاـ السياسي لكؿ دولة، وبالتالي فموافقة البرلما
 باألغمبية المطموبة توجب إصدار القانوف مف طرؼ رئيس الجميورية، رغـ اعتراض رئيس

 .1الجميورية عميو
 من حيث الطبيعـــة:  -0

ىو جزء ال يتجزأ مف يتخذه رئيس الجميورية، و  عمال تشريعيايعتبر التصديؽ 
مف القانوف نافذا، أما حيف األعماؿ التشريعية، فموافقة رئيس الجميورية عمى القانوف تجعؿ 

 رفضو لو يجيض القانوف نيائيا.
بؿ ىو عمال تنفيذيا حؽ االعتراض ال يعتبر عمال أساسيا في العمؿ التشريعي،  أما

وبذلؾ يعتبر اإلعتراض عمى عمى اعتبار تفوؽ إرادة البرلماف عمى إرادة رئيس الجميورية، 
 البرلماف باألغمبية المتطمبة يصوتحينما  ويمكف إصدار القانوفالقوانيف حؽ فيتو توفيقي، 
 .2رغـ اعتراض رئيس الجميورية عميو عمى ذلؾ بموجب الدستور

 من حيث اآلثار:  -3
بالرغـ مف المرحؿ التي يسمكيا مشروع القانوف داخؿ البرلماف وموافقتو عميو إال أف 

أية قيمة قانونية، وىو ليست لو عدـ تصديؽ رئيس الجميورية عميو يجعؿ مف عمؿ البرلماف 
مف أخطر الوسائؿ التي يمتمكيا رئيس الجميورية لمتأثير واعتبره ما ذىب إليو الفقو الدستوري 

عميو يقبر ذلؾ المشروع نيائيا وال يمكف التغمب  وبيا عمى العمؿ التشريعي، وعدـ تصديق
 عمى ذلؾ بأغمبية معينة ولو تمثمت في الموافقة باإلجماع.

اإلعتراض اإليقاؼ المؤقت لمقانوف ونفاذه، عمى أنو يرجع القانوف إلى بينما يقتضي 
البرلماف لمموافقة عميو مرة أخرى مف جديد، وموافقتو عميو تمـز رئيس الجميورية بإصدار 

                                                           
 .483، ص سابؽع ػػػػػػأحمد حمزة الناصػػػر، مرج - 1
 .10ص سعودي باديس، مرجع سابؽ،  - 2
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كما نصت عمى ، 1القانوف، لذلؾ يشكؿ اإلعتراض توقيؼ مؤقت لإلصدار فقط ال لمقانوف
ذا رد في الميعاد المتقدـ  بقوليا: " 2014ي لسنة مف الدستور المصر  123/3ذلؾ المادة  وا 

 إلى المجمس وأقره ثانية بأغمبية ثمثي أعضائو، أعتبر قانونا وأصدر."
رغـ صعوبة الفصؿ بيف حقي اإلعتراض والتصديؽ ألف كمييما يصدر عف وما موع

 (droit d’opposition)عمى الرغـ مف أف التصديؽ و  ،سمطة واحدة وىو رئيس الجميورية
ر القانوف نيائيا وليست مرىونة بالتغمب قبِ سمطة مطمقة تُ  عبارة عف وفإنيعتبر عمال تشريعيا 

ىو سمطة  (Droit de sanction) اإلعتراض عمى القوانيفأما  ،عمييا بأغمبية برلمانية معينة
 .2مؤقتة مرىونة بإرادة البرلماف وموافقتو عمييا

  االعتراض عمى القوانين: صور الرابـــعالفرع 
اجمع فقياء القانوف عمى أف لحؽ االعتراض صورتيف: إعتراض مطمؽ واعتراض 

 نسبي، وسيتـ تفصيؿ ذلؾ فيما يمي:
 (Absolute Veto )  االعتراض المطمقالبنـــد األول: 

مف خصائص االعتراض المطمؽ ميزتي النيائية واإلطالؽ، فحيف يعترض رئيس 
القانوف يصبح ىذا القانوف كأف لـ يكف، وال يمكف لمبرلماف تجاوز اعتراض الجميورية عمى 

قرار رئيس الجميورية بأي وسيمة دستورية، كما أف رئيس الجميورية غير ممـز بتسبيب 
 اعتراضو في مدة زمنية معينة.

تجدر اإلشارة إليو أنو ليس ليذا النوع مف االعتراض أي صمة مع الديمقراطية،  ومما
 ألف المبدأ الديمقراطي يعطي لممثمي األمة األصؿ في سف القوانيف، فمو قيمة تاريخية فقط.

ولـ يطبؽ ىذا النظاـ في معظـ الدوؿ، كما لـ يعد ساري تطبيقو في الدوؿ التي 
 .3أبقت عميو
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  (Relative Veto) النسبي: االعتراض البنـــد الثاني
ف البرلماف مف إعادة الموافقة عمى القانوف مف جديد وفؽ القواعد ك  فيذا النوع يمَ 

الدستورية المتطمبة، ولرئيس الجميورية مدة زمنية معينة محددة دستوريا في استخداـ ىذا 
ولالعتراض النسبي صور عديدة تختمؼ فيما بينيا بيف الشدة  ،1النوع مف االعتراض

 :وىي والضعؼ
 عتراض الواقؼ، اإلأوال: 
 الموصوؼ،اإلعتراض ثانيا: 
 الناقؿ.اإلعتراض ثالثا: 
 البسيط أو حؽ طمب مداولة ثانية،اإلعتراض رابعا: 

 يمي: فيماوسيتـ تفصيؿ ذلؾ 
 : (Veto suspensif)  االعتراض الواقفأوال: 

يعتبر االعتراض الواقؼ مف أقوى أنواع االعتراض النسبي، فال يمكف لمبرلماف الذي 
وافؽ عمى القانوف ألوؿ مرة أف يتغمب عمى اعتراض رئيس الجميورية بأي أغمبية، ويتجو 
الفقو أف ىدؼ ىذا النوع تحكيـ األمة بصدد قانوف اختمؼ حولو بيف رئيس الدولة والبرلماف، 

وانتخاب برلماف جديد يقـو بالتحكيـ بيف رئيس الدولة والبرلماف القديـ، فإف  ويتـ بحؿ البرلماف
وافؽ البرلماف الجديد عمى القانوف الذي صادؽ عميو البرلماف القديـ وجب عمى رئيس الدولة 

 . 2إصداره دوف اشتراط أغمبية مشددة لمموافقة
  :(Veto qualife) االعتراض الموصــوفثانيا: 

الفقو إلى إطالؽ وصؼ االعتراض الموصوؼ عمى االعتراض الذي يتطمب  اتجو
ددة منصوص عمييا في الدستور، ػلمتغمب عميو أف يوافؽ البرلماف عمى القانوف بأغمبية مش

 كأف يتطمب لمموافقة عمى القانوف ألوؿ مرة أغمبية الحاضريف المطمقة، بينما يتطمب لتجاوز
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 .1األعضاء المطمقةاعتراض رئيس الجميورية أغمبية 
  :(Veto translatif) االعتراض الناقلثالثا: 

إلعتراض الناقؿ ينقؿ سمطة الفصؿ في النزاع بيف رئيس الجميورية والبرلماف إلى ا
جية ثالثة، قد تكوف الشعب أو إلى سمطة سياسية محددة بنص الدستور، وىذا ىو الفرؽ بيف 

إذ أنو في األنواع األخرى حيف يعترض رئيس ىذا النوع مف االعتراض واألنواع األخرى، 
الجميورية عمى القانوف يرجع القانوف إلى البرلماف الذي وافؽ عميو، أو إلى البرلماف الالحؽ 
لتقدير االعتراض، بينما االعتراض الناقؿ ينقؿ سمطة التقرير والفصؿ في النزاع إلى جية 

 محايدة وىي جية ثالثة، ويأخذ صورتيف:
اعتراض ناقؿ لمشعب متى تطمب الدستور عرض األمر عمى الشعب في  :األولى الصػػػػورة -

 استفتاء شعبي.
اعتراض ناقؿ إلى ىيئة سياسية، إذا تطمب الدستور عرض األمر عمى  :الصػػػػورة الثانيػػة -

ىيئة سياسية ينص عمى تكوينيا، وىو ما يطمؽ عميو بالرقابة الدستورية عف طريؽ ىيئة 
 .2سياسية
 Veto simple demender unاالعتراض البسيط )حق طمب اجراء مداولة ثانية( رابعا:

autre deliberation:  

مف خصائص ىذا النوع مف االعتراض أف الدستور ال يشترط أغمبية معينة لتجاوز 
إرادة الرئيس، بؿ يعاد القانوف لمبرلماف لمموافقة عميو بنفس األغمبية المتطمبة إلقراره ألوؿ 

 مرة.
وقد اتجو الفقو عمى أف ىذا النوع مف االعتراض ىو أضعفيا جميعا مف حيث 
نجاحو، السيما أنو يتطمب أف توافؽ نفس األغمبية التي أقرت القانوف ألوؿ مرة عميو في 

 .3نظاـ ديمقراطي يقـو عمى تعدد األحزاب
                                                           

مقارنة هيمنة السمطة التنفيذية عمى السمطة التشريعية في النظام الدستوري الجزائري) دراسة ، محمدىاممي  - 1
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حيث  1958ىو الدستور الفرنسي لسنة  الثانيةومف الدساتير المنظمة لطمب المداولة 
رئيس حيث يحؽ لعمى حؽ اإلعتراض عمى القوانيف،  ومن( 10)المادة العاشرة  أشارت

عمى أو  وت عميو كمصو مقانوف الممف البرلماف إجراء مداولة جديدة لأف يطمب الجميورية 
يوما تبدأ مف اليـو التالي إلرساؿ القانوف  (15) بعٍض مف مواده، وذلؾ خالؿ خمسة عشر 

  إليو.
 والواضػػػح مف ىذه المادة أنيا أدخمت أمرا جديدا بخصوص اإلعتراض عمى القوانيف

عمى بعض مف  االعتراضوىو اإلعتراض الجزئي عمى القانوف، فيمكف لرئيس الجميورية 
 .مواد القانوف

ويتعيف عمى رئيس الجميورية احتراـ المدة الزمنية لطمب المداولة الثانية والمقررة 
يوما تبدأ مف اليـو التالي إلرساؿ القانوف  (15) والمحددة بػػػ  خمسة عشر بموجب الدستور 

حقو في االعتراض إذا كاف القانوف رئيس الجميورية لاستعماؿ  ينقطعإليو، إال أنو يمكف أف 
 conseil)المعروض عميو مخالؼ لمدستور، ليرسؿ ىذا القانوف إلى المجمس الدستوري 

constitulionnel)    وال يمكف لرئيس الجميورية في مثؿ ىذه في دستورية ىذا القانوفلمنظر ،
مف النظر في القانوف  الحاالت استعماؿ حقو في االعتراض إال بعد انتياء المجمس الدستوري

 .1958مف الدستور الفرنسي لسنة  61المحاؿ عميو وذلؾ إعماال لمقتضيات المادة 
وبناء عمى ذلؾ إذا اتضح لممجمس الدستوري الفرنسي بأف القانوف المحاؿ عميو 
عادتو لمبرلماف إلجراء  مخالؼ لمدستور، فيتوجب عمى رئيس الجميورية عدـ إصداره، وا 

عماال لما تقضي بو المادة العاشرة  مف الدستور الفرنسي، يمتـز  (10) مداولة ثانية حولو، وا 
ي إليو المداولة الثانية، وبالتالي فإف موافقة البرلماف عمى القانوف رئيس الجميورية بما تفض

نما  تجبر رئيس الجميورية عمى إصداره، غير أنو ال يشترط في ىذه الحالة أغمبية معينة وا 
 .  1تكفي في ذلؾ األغمبية العادية
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وبالرجوع الى التجربػػػة الدستورية الجزائرية، يتضح لنا بأف المؤسس الدستوري 
قد أخذ بفكرة االعتراض النسبي البسيط عمى القوانيف حيف  1963لجزائري في دستور ا

منو لرئيس الجميورية حؽ طمب إجراء مداولة ثانية مف المجمس  (50 خمسيف) منحت المادة
الوطني حوؿ قانوف ما دوف أف يتـ تحديد نصاب معيف لمتصويت عميو في ىذه المداولة 

 االعتراض النسبي الموصوؼ في باقي الدساتير الجزائرية ، في حيف أخذ بصورة1الثانية
، التعديؿ 1996، التعديؿ الدستوري لسنة 1989، 1976)والتعديالت الالحقة عمييا 

( أيف اشترط موافقة ثمثي أعضاء مجمس النواب إلقرار النص 2016الدستوري لسنػػة 
 المعترض عميو مف طرؼ رئيس الجميورية.
أو مداولة جديدة،  مداولة ثانيةعبارة عف  1963لذلؾ فإف ما ىو مقرر في دستور 

، ألف المداولة الثانية تستمـز فيتو موصوؼوما ىو مقرر في باقي الدساتير عبارة عف 
التي تـ التصويت بيا عمى النص األوؿ وبنفس  بذات األغمبيةالتصويت عمى القانوف 

في كال المجمسيف،  بنفس اإلجراءاتف البحث الجديد يمر اإلجراء التشريعي، كما تستوجب أ
( فيتو 2/3فالمداولة الثانية عموما ال تستوجب إجراء برلماني خاص أو أغمبية مشددة )

ال كنا أماـ إعتراض موصوؼ ،تشريعي  .2وا 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1

" يجوز لرئيس الجميورية أف يطمب مف المجمس الوطني برسالة مبينة :نوأ ىمع 1963 دستور  50 المادةتنص  - 
 األسباب خالؿ األجؿ المحدد إلصدار القوانيف، التداوؿ في شانيا مرة ثانية وال يمكف رفض طمبو ىذا".

 .276، مرجع سابؽ، ص ممارسة السمطة في النظام السياسي الجزائري ) دراسة مقارنة( ، أساليبعبد اهلل بوقفة - 2
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 وشروطه : الطبيعــــة القانونيـــة لحق االعتراضالثاني المطمب
عتبره عمال امف  وىناؾعتبره عمال تشريعيا امف  فيناؾاختمؼ الفقو إلى فريقيف  لقد

وىو ما  ،تنفيذيا، وقد أحاطت الدساتير الحؽ في االعتراض عمى القوانيف بجممة شروط
 نتطرؽ لو فيما يمي:س

 الفرع األول: الطبيعــــة القانونيـــة لحق االعتراض
المطمؽ، غير عتراض الصفػػػة التشريعية عمى اإلإصباغ لقد اجتمع الفقياء عمى  

 عتراض النسبي، فمنيـ مف اعتبره عمال تشريعيا، ومنيـ مف اعتبره عمالأنيـ اختمفوا حوؿ اإل
 تنفيذيا.

 ال تشريعياــالبنـــد األول: االعتــراض عم
 عمال تشريعيا، فسمطة التشريعيعتبر يتجو جانب مف الفقػػػػو لمقوؿ بأف االعتراض  

تتمثؿ في سف وصياغة القوانيف، عمى أساس أنو يشترط موافقة ىيئات وأشخاص في 
ممارسػػة الوظيفػػة التشريعية، وكؿ ما يحوؿ دوف اكتساب النص قوة القانوف، يعتبر مف يقوـ 
بيا عنصرا مؤثرا في العممية التشريعية، باعتبار أف مصادقة البرلماف عمى القانوف ال تكسبو 

نما يمنع أيضا عف 1ف إال بعد أف يتنازؿ رئيس الدولة عف حقػػو في االعتراضصفػػػة القانو  ، وا 
األمة النتائج المنجػػرة عف األحزاب المكونة لمبرلماف وتسرعيا أثناء التشريع، وما ينجر عف 
ذلؾ مف قوانيف معيبػػػة، السيما أف النواب ليست ليـ دراية كافية ويجيموف أيضا الصياغة 

 .2عمى االقتراحات المقدمة مف قبؿ النواب ىو ما يعتبر عيباً القانونية، و 
 البند الثاني: االعتــراض عمـــــال تنفيذيـــــــا

التي تعتبر مف وىي الطابع التشريعي فال تكتسي اإلجراءات السابقة لوجود القانوف  
، ولو اعتبر لقانوفالتي تعتبر الزمة لنفاذ او ضمف اإلجراءات التمييدية أو الالحقػػة لو 

كتسي الطابع يتجعؿ القانوف ساري المفعوؿ، وال وجودىا ضروري فإف مف شأنيا أف 
                                                           

، دار السمطات الثالث في الدساتير العربية المعاصرة وفي الفكر السياسي اإلسالمي)دراسة مقارنة(سميماف الطماوي،  - 1
 .179ف، ص .س.ف، د.ب.الفكر العربي، د
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التشريعي إال ما تقـو بو السمطة التشريعية كاإلجراءات التي تدخؿ في ميالد القانوف مباشرة 
 .1كموافقة البرلماف عمى القانوف

اعتبار اإلعتراض " إلى Boscوقد اتجو بعض الفقياء ومنيـ الفقيو بوش " 
الموصوؼ وحده ذو طبيعة تشريعية، عمى أساس أف القانوف الذي تـ االعتراض عميو ال 
يحمؿ أي صفة إلزامية إلى حيف الموافقة عميو مف قبؿ البرلماف، وبأغمبية مشددة مختمفة عف 

، أما 2أغمبية التصويت في المرة األولى، وىو ما سانده العديد مف الفقياء األمريكييف
اإلعتراض المطمؽ فيو ذو طابع تنفيذي ولو دور سياسي، عمى أساس أنو يناؿ مف النص 

 . 3ويقبره، كما يكوف مانعا أيضا أماـ إجراءات إصدار النص ونشػػػره
 الضوابط القانونية لإلعتراض: الثانيالفرع 

 تتمثؿ فيما يمي: لقد خصت معظـ الدساتير طمب إجراء مداولة ثانيػػػة بجممة شروط 
 مداولة ثانيــة والتقيد بالمدة الزمنيـــة إجراءالبند األول: تسبيب طمب 

إف منح رئيس الجميورية طمب إجراء مداولة ثانية لقانوف تـ التصويت عميو، 
يرد رئيس الجميورية أو الممؾ القانوف إلى البرلماف مشفوعا بذكر أسباب تقتضي، أف 

الرئيس إلى طمب المداولة الثانية، وذلؾ باعتبار اإلعتراض إليضاح المسوغات التي دفعت 
لذلؾ  ،االعتراض عمى القوانيف مف مظاىر تدخؿ السمطة التنفيذية في السمطة التشريعية

يستوجب ذكر الدوافع الموجبة الستخداـ ىذا الحؽ بتحرير األسانيد والحجج الواقعية والقانونية 
اعتبار ذكر األسباب  إلىىب جانب فقيٌي وقد ذ ،التي يؤسس عمييا طمب المداولة الثانية

ف لـ ينص الدستور عمى وجوبو  .4الموجبة لطمب المداولة الثانية ىو إجراء ضرورٌي حتى وا 
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 .44، مرجع سابؽ، ص بالنظامين الدستوري والمصري(
 .45، ص نفسػػػػػػػػػػػػػػػػو المػرجػػػػػػػػػػػػػػع - 2
 .526، مرجع سابؽ، ص السمطة التشريعية من خالل التطور الدستوري الجزائريد، ػػػػشريط ولي - 3

االعتراض النسبي قد يكوف مؤقتا أو توقيفيا، فيرجع بمقتضاه النص لمبرلماف لمتصويت عميو لممرة الثانية لتكتمؿ  -
 .526، ص المػرجػػػػػػػػػػػػػػع نفسػػػػػػػػػػػػػػػػو أنظر: النص لممرة الثانيػػػة فيو ذو طبع تشريعي.إجراءات إصداره ونشره فيؤجؿ صدور 

 .498، ص مرجع سابؽأحمد حمزة الناصػػػر،  - 4
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فإف طمب إجراء ، 2016مف التعديؿ الدستوري لسنة  145بالرجوع إلى المادة و 
مف  101مداولة ثانية ىو اختصاص حصري بيد رئيس الجميورية وحده، بؿ إف المادة 

تمنع رئيس الجميورية مف تفويض صالحياتو المتعمقة بطمب  2016التعديؿ الدستوري لسنة 
ف كاف عدـ ىذا الطمبضرورة تسبيب  145المادة تشترط  ـلو إجراء مداولة ثانيػػػة،  ، وا 

مف طرؼ رئيس الجميورية مف شأنو أف يجعؿ الغاية منو غامضػػة، وىو ما  تسبيب الطمب
مف  155يجعمو مفتقرا لمغاية مف إقراره، مع اإلشارة إلى أف ذات الغموض ورد في المادة 

 نص في المادة 1963في حيف أف دستور 1989دستور  مف 156و المادة  1976دستور 
 . 1اء مداولة ثانيةمنو عمى ضرورة تسبيب طمب إجر  (50 خمسيف)

تحديد حؽ االعتراض بسقؼ زمني  د تضمنت معظـ الدساتير المقارنة عمىقول
ػو في االعتراض عمى القوانيف، وىو يتمدد استخداـ حقػػ خاللو يمكف رئيس الجميورية معيف،

عمى سبيؿ المثاؿ بػػ عشرة  في كؿ دولة، فيو محدد لوتقمص بالنظر إلى التنظيـ الدستوري وي
يوما في الدستور  (15)وخمسة عشر ،1987أياـ في الدستور األمريكي لسنة  (10)

في وأيضا  2014في الدستور المصري لسنة يوما  (30)وثالثيف ، 1958الفرنسي لسنة 
فال  النظاـ العاـتعتبر مف  ة، وبالتالي فإف ىذه المدد المحدد2016التعديؿ الدستوري لسنة 

يمكف االتفاؽ عمى ما يخالفيا األمر الذي جعؿ معظـ الدساتير تقر بأنو عند انتياء المدة 
القانونية المحددة لالعتراض ولـ يطمب رئيس الجميورية خالليا مداولة ثانية فإف ىذا القانوف 

فإف الدساتير  تسمى الموافقة حينئٍذ بالموافقػػة الضمنية، وبمفيـو المخالفةل ،يعتبر قانونا نافػػذا
وىو األمر  ،تجعؿ مف االعتراض قائماً لالعتراض عمى القوانيف  معيناً  اً التي لـ تحدد زمن

  .2اً مطمق اً الذي يتنافى ومبادئ الديمقراطيػػػػة كما يعتبر مف الناحيػػػة الواقعية اعتراض
أيضا تقديـ طمب إجراء مداولة ثانيػػػة لمنص المصادؽ  145كما اشترطت المادة 

ا بأف صياغة ىذه المادة ، ليتضح لنيوما مف تاريخ إقراره (30)ثالثيف  عميو خالؿ أجؿ

                                                           
هيمنة السمطة التنفيذية عمى السمطة التشريعية في النظام الدستوري الجزائري) دراسة مقارنة ، محمدىاممي  - 1

 .46، مرجع سابؽ، ص الدستوري والمصري(بالنظامين 
 .498، ص مرجع سابؽأحمد حمزة الناصػػػر،  - 2
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الذي يحدد تنظيـ المجمس  12-16مف القانوف العضوي رقـ  43، إذ أف المادة ةدقيق تليس
، 1الشعبي الوطني ومجمس األمة وعمميما وكذا العالقات الوظيفية بينيما وبيف الحكومة

مف النظاـ الداخمي لمجمس األمػػة الجزائري، تمنح رئيس المجمس الشعبي  78وأيضا المادة 
( أياـ إلرساؿ النص إلى رئيس الجميورية، مع 10الوطني أو رئيس مجمس األمػػػة عشرة )

فينقص األجؿ ( 10تأخر اإلرساؿ إلى رئيس الجميورية إلى اليـو العاشر ) عندالعمـ أنو 
يوما، وقد  (30)يوما بعد المصادقة عميو بدال مف ثالثيف  (20) عشروف إلى المحدد لمرئيس
أياـ  (10)أكثر دقػػػة حيف حددت أجؿ العشرة  1963( مف دستور50)خمسيف كانت المادة 

ليو مف قبؿ إلة الثانية مف تاريخ إحالة النص المخولة لرئيس الجميورية لطمب إجراء المداو 
، 2014مف الدستور المصري لسنة  123جاء أيضا في المادة ، وىو ما 2المجمس الوطني

( يوما مف إبالغ مجمس النواب لرئيس 30حيف حددت تاريخ بدء سرياف أجؿ ثالثيف)
 .  3الجميورية لممارسة حقو في االعتراض

 النواب  0/3البند الثاني: إقرار القانون من جديد بالتصويت عميه بأغمبية 
ئيس الجميورية إمكانية االعتراض عمى القانوف الذي خوؿ الدستور الجزائري لر  

عادتو  أقرتو السمطة التشريعية خالؿ مدة زمنية معينة، وذلؾ بأف يرفض التوقيع عميو وا 
لممجمس الشعبي الوطني أو مجمس األمة حسب الحالة خالؿ المدة المحددة، فتمؾ العممية ال 

                                                           
عمى أف: يرسؿ رئيس مجمس األمػػػة أو رئيس المجمس الشعبي  12-16مف القانوف العضوي  43المادة  تنص - 1

أياـ، ويشعر رئيس  10الوطني، حسب الحالة، النص النيائي المصادؽ عميو إلى رئيس الجميورية في غضوف عشرة 
 ."الغرفة األخرى والوزير األوؿ بيذا اإلرساؿ

السمطة التنفيذية عمى السمطة التشريعية في النظام الدستوري الجزائري) دراسة مقارنة هيمنة ، محمدىاممي  - 2
 .47، مرجع سابؽ، ص بالنظامين الدستوري والمصري(

مكرر أ لسنة  3،  الجريدة الرسمية، العدد 2014يناير 18الصادر في  المصري الدستورمف  123المادة تنص  - 3
 ، المعدؿ بػػػ:2014

) و(، الصادرة في مكرر  16، الصادر في الجريدة الرسمية، العدد 2019لسنة  38قرار الييئة الوطنية لالنتخابات رقـ  -
عمى أف: " لرئيس الجميورية حؽ ، ، المتعمؽ بإعالف نتيجة االستفتاء عمى تعديؿ بعض مواد الدستور 2019أبريؿ  23

 إصدار القوانيف أو االعتراض عمييا.
ذا اعتر  ض رئيس الجميورية عمى مشروع قانوف أقره مجمس النواب رده إليو خالؿ ثالثيف يوما مف إبالغ وا 

 المجمس إياه، فإذا لـ يرد مشروع القانوف في ىذا الميعاد اعتبر قانونا واصدر.
ذا رد في الميعاد المتقدـ إلى المجمس وأقره ثانية بأغمبية ثمثي أعضائو اعتبر قانونا وأصدر".  وا 
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مى ىذا االعتراض، بإقراره لذات النص في تقبر القانوف نيائيا، بؿ يمكف لمبرلماف التغمب ع
( أعضاء المجمس الشعبي الوطني وأعضاء مجمس األمػػػة 2/3المداولة الثانية بأغمبية ثمثي )

، وفي حالة عدـ حصولو عمى ىذه 2016مف التعديؿ الدستوري لسنة  145/2طبقا لممادة 
 .1األغمبية فيمغى النص

دة الموافقة عمى النص بأغمبية ثمثي البرلماف ومما تجدر اإلشارة إليو أف اشتراط إعا
وليس الحاضريف فقط ىو شرط صعب تحقيقو، السيما في ظؿ الدستور الحالي ألسباب 
عديدة، منيا حيازة الرئيس عمى أغمبية مريحة تمكنو مف التغمب عمى النص، كما يجد 

بات الرئيس قد البرلماف نفسو في موقؼ الطرؼ الضعيؼ الذي إف امتنع عف التوافؽ مع رغ
 . 2يكوف مصيره الحؿ

ورغـ ذلؾ كمو، تـ المجوء إلى طمب المداولة الثانية في النظاـ السياسي الجزائري 
حوؿ القانوف المتضمف المدة القانونية لمعمؿ،  1982حتى في حالة وحدة األغمبية سنة 

 181حوؿ مشروع قانوف اإلعالـ الذي لـ يصوت عميو مف قبؿ  1989وأيضا في سنة 
 نائب.

ولـ يستعمؿ طمب إجراء المداولة الثانية في النظاـ الدستوري الفرنسي إال في حاالت 
حوؿ القانوف المتعمؽ بالمعرض الدولي والذي لـ يصوت  1983استثنائية، منيا في سنة 

بخصوص القانوف المتعمؽ بكاليدونيا  1985عميو البرلماف في المداولة الثانية، وفي سنة 
بخصوص مشروع القانوف المتعمؽ  2003، وفي سنة مف قبؿ الرئيس " ميتراف" الجديدة

 .3بنظاـ انتخاب النواب األروبييف والمستشاريف المحمييف
قمة استخداـ رئيس الجميورية لطمب  إلىويرى الفقو الفرنسي أف األسباب المؤدية 

 :يػػػػػػػػػػػػػػفاآلتي السببيفيعود إلى  اإلعتراض
                                                           

( نواب المجمس 2/3بأف: في حالة عدـ المصادقة بأغمبية ثمثي ) 12-16مف القانوف العضوي  45تنص المادة  - 1
 ."غياً عضاء مجمس األمة، يصبح القانوف آلالشعبي الوطني أو أ

السمطة  -6991النظام السياسي الجزائري ) دراسة تحميمية لطبيعة نظام الحكم في ضوء دستور سعيد بو الشعير،  - 2
 .229مرجع سابؽ، ص  (،-التنفيذية

 .246مزياني حميد، مرجع سابؽ، ص  - 3
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 الحكومة المستمر في العمؿ التشريعي: : تدخؿأوال
فباإلضافة إلى أف الدستور أقر لمحكومة بحؽ المبادرة بالقوانيف، فقد تضمنت المادة 

تعديؿ المسائؿ المالية يقتصر عمى الحكومة وحدىا، ولمحكومة أيضا االعتراض  بأف 40
 وىو صة أوالعمى كؿ تعديؿ يطرأ عمى مشروعات القوانيف ولـ يعرض عمى المجاف المتخص

، ولمحكومة حؽ تنفيذ مشروع الميزانية بأمر في حالت معينة وىو ما 44ما تضمنتو المادة 
، وليا أيضا التدخؿ في تحديد جدوؿ أعماؿ الجمعية الوطنية وفؽ 47نصت عميو المادة 

، وقد يكوف تجنب االعتراض عمى القوانيف 48األولوية التي تراىا وىو ما نصت عميو المادة 
تجنب الخالفات المحتممة التي قد تقوـ بيف الحكومة والبرلماف مف جراء لجوء الحكومة ىو 

الى استخداـ حؽ االعتراض، وفي ىذا الصدد يقوؿ األستاذ مويس ىوريو بأف " حؽ 
لـ يتعمؽ األمر بالرغبة في إصالح عيوب  االعتراض قد ال يستخدـ في النظاـ الفرنسي ما

 . 1الصياغػػػة"
عماال و  فإف البرلماف يمكنو أف يقر  1958لمقتضيات الدستور الفرنسي لسنة ا 

القانوف مف جديد عف طريؽ األغمبية العادية وىي نفس األغمبية التي وافقت عميو ألوؿ مرة، 
ولذلؾ فال يكوف لالعتراض معنى في ىذه الحالة، إذ يمكف لمبرلماف تجاوز ىذه العقبة 

قرار القانوف مف جديد في  نفس اليوـ الذي يصؿ فيو القانوف مف طرؼ رئيس بسيولة وا 
 .  2الجميورية

 تقنيف ظاىرة التشريع الحكومي: : ثانيا
بنصوص كثيرة نذكر منيا عمى سبيؿ  1958حيث تفاقمت ىذه الظاىرة في دستور 

 المثاؿ:
التي خصت رئيس الجميورية بالتشريع في الحالة اإلستثنائية، وأكثر  16المادة  -

 مف ذلؾ ىو أف تحديد مدتيا يتوقؼ عمى السمطة التقديرية لو.

                                                           
 .161صمرجع سابؽ، عمر حممي فيمي،  - 1
 .160ص، المػرجػػػػػػػػػػػػػػع نفسػػػػػػػػػػػػػػػػو - 2
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قانوف مباشرة اليمكف لرئيس الجميورية تجاوز البرلماف والحكومة بأف يطرح  -
 فيو. لمشعب عف طريؽ االستفتاء

والذي يمكف الحكومة مف المجوء  "التشريعيالتفويض  أقر الدستور ما يسمى بػػػ " -
 إلى البرلماف لمترخيص ليا باتخاذ تدابير تدخؿ في نطاؽ القانوف تمكنيا مف تنفيذ برامجيا

 .38وىو ما نصت عميو المادة 
اإلجراء الجمعية الوطنية  فتتخذتنويو رئيس الجميورية بحؿ الجمعية الوطنية  -

رادتػػويتماشى  الذي  مف الدستور. 12طبقا لممادة  وا 
كما يتمتع رئيس الجميورية بإحالة القانوف قبؿ إصداره إلى المجمس الدستوري  -

عمى أف يبدي المجمس الدستوري رأيو  1فتنقطع مدة اإلصدار المنصوص عمييا في الدستور
( أياـ في حاالت 08جؿ ثمانية )ولمحكومة أف تطمب قصر المدة إلى أفي غضوف شير 
دـ دستوريتو سقط إصداره وال يمكف الطعف فيو المجمس الدستوري ع أعمفاالستعجاؿ، فإف 

بأي وجو مف أوجو الطعف ألف قرارات المجمس الدستوري نيائية وممزمة لمجميع، ومف ثمة 
ف لو في تأييد رأيو مف طمب مَ فإف لجوء رئيس الجميورية إلى المجمس الدستوري أضْ 

 (09) ضاء مف ضمف تسعةعأ( 03)االعتراض البسيط لكوف رئيس الجميورية يعيف ثالث 
 يختار رئيس المجمس، وبالتالي فيو يتجنب الدخوؿ فيكما  ،أعضاء في المجمس الدستوري

 .2صراع مع البرلماف، ويعزز مكانتو كرئيس جميورية
ع البرلماني بوسيمتيف حيف حدد اختصاصات وقد ضيؽ الدستور مف ظاىرة التشري

منو، وما عداىا يعتبر مف  34السمطة التشريعية عمى سبيؿ الحصر بموجب المادة 
صالحيات التنظيـ الذي يتواله رئيس الجميورية أو الوزير األوؿ إعماال لمقتضيات المادة 

37. 

                                                           
 .162، ص عمر حممي فيمي، مرجع سابؽ - 1
، مجمة جامعة دمشؽ، المجمد السابع عشر، العدد مقارنة( الرقابة عمى دستورية القوانين ) داسةعمر العبد اهلل،  - 2

 .7، ص 2001الثاني، 
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ف سمحت المادة العاشرة ) لرئيس  1958( مف الدستور الفرنسي لسنة 10وا 
الجميورية حؽ طمب إجراء مداولة ثانية حوؿ قانوف تـ التصويت عميو، وذلؾ حوؿ القانوف 

( يوما الممنوحة لرئيس الجميورية 15كمو أو بعض مواده فقط قبؿ انتياء مدة خمسة عشر )
لكونو يتطمب في ىذا القرار الرئاسي  إلصدار القانوف، غير أف ذلؾ ال يعد إجراء سيالً 

 ع رئيسػر األوؿ بجوار توقيػػراء التوقيع المجاور لموزيػػب إجراء مداولة ثانية إجالمتضمف طم
 . 1الجميورية، فيمكف لموزير األوؿ معارضة رئيس الجميورية حوؿ ىذا األمر

ف أثيرت نقاشات عديدة وفقا لممادة  حوؿ  1996مف التعديؿ الدستوري لسنة  127وا 
مف التعديؿ  145/2، فإف نص المادة 2انيةإقصاء مجمس األمة مف نظر المداولة الث

 بأغمبّية القانوف إالّ  إقرار يتـّ  ال الحالة ىذه : " وفيبقولو جاء واضحا 2016الدستوري لسنة 
وأعضاء مجمس األمة." إذا أراد األخير  الوطني الّشعبي لسلمجا أعضاء  (3/2) ثمثي

التي حصؿ عمييا ىذا القانوف في  األغمبيةالتغمب عمى اعتراض الرئيس بصرؼ النظر عمى 
التصويت األوؿ، كما أف لرئيس مجمس األمة إعالـ المجمس بطمب إجراء المداولة الثانية 
لمقانوف المصادؽ عميو، إذ يتوجب عميو إحالة القانوف محؿ المداولة الثانية عمى المجنة 

بدورىا إعداد تقريرا في ، التي يتوجب عمييا 3المختصة بعد اجتماعو بأعضاء مكتب المجمس
يوما عمى األكثر مف تاريخ اإلحالة، وذلؾ ) 15 (الموضع خالؿ أجؿ ال يتجاوز خمسة عشر

 .4بعد االستماع إلى ممثؿ الحكومة
وانطالقا مما تقدـ، فإنو يمكف لرئيس الجميورية خالؿ الثالثيف يوما الموالية لتاريخ 

ي قانوف تـ التصويت عميو، وفي ىػػػذه الحالػػػػػة ال إقرار القانوف أف يطمب إجراء مداولة ثانية ف
أعضاء المجمس الشعبي  (3/2)يتـ إقرار القانوف أو ال يصادؽ عميو إال بأغمبية ثمثي 
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لى تقرير 1الوطني وأعضاء مجمس األمػػة ، وذلؾ بعد االستماع إلى عرض ممثؿ الحكومة وا 
عمى جزء مف النص التشريعي وليس عتراض ، وغالبا ما ينصب اإل2المجنة المختصػػة أيضا

 .3عمى النص كمو
البند الثالث: ال يمكن لرئيس الجمهورية ممارسة حقه في االعتراض إال لمرة 

 دةـــــواح
إف حؽ اإلعتراض عمى القوانيف أو طمب إجراء مداولة ثانية لقانوف تـ التصويت 

ف لـ ينص ال يستخدـ إال لمرة لرئيس الجميورية،  حصري   عميو، ىو حؽ   واحدة حتى وا 
الدستور عمى ذلؾ بشكؿ صريح، فاستعماؿ رئيس الجميورية لطمب إجراء مداولة ثانية ال 

 يخرج عف أحد االحتماليف:
 االحتماؿ األوؿ:  -

أف يوافؽ البرلماف باألغمبية المحددة بموجب الدستور وىي محددة في التعديؿ 
 الّشعبي لسلمجا أعضاء(3/2)  ثمثي بأغمبّية 145/2بموجب المادة  2016الدستوري لسنة 

بػػػ  2014مف الدستور المصري لسنة  123/3وأعضاء مجمس األمة، وفي المادة  الوطني
أعضاء مجمس النواب، وتكفي األغمبية العادية في الدستور الفرنسي (3/2) أغمبية ثمثي 

ىذه الحاالت يصدر في مثؿ منو، و  (10 ) إعماال لمقتضيات المادة العاشرة 1958لسنة 
ف لـ يحظى بموافقة رئيس الجميورية، وال يكوف العتراض رئيس  القانوف ويصبح نافذاً  حتى وا 

 .4الجميورية مرة ثانية عمى القانوف أي جدوى
  االحتماؿ الثاني: -

وحينيا يكوف  ،عدـ موافقة البرلماف عمى القانوف باألغمبية المتطمبة بموجب الدستور
 اإلعتراض قد حقؽ نتيجتو وال يمكف في ىذه الحالة أيضا إعادة االعتراض عمى ىذا القانوف
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 .1لممرة الثانيػػػة
إف طمب المداولة الثانية وضع في يد رئيس الجميورية لمسيطرة عمى الوظيفة 

عمى التشريعية، وقد يكوف دافعا لعدـ استخداـ أسموب اإلخطار لممجمس كآلية لمضغط 
األغمبية البرلمانيػػة السيما عند تمردىا، وبالتالي قد يحوؿ ذلؾ دوف إكماؿ مسار النص 

، بؿ أنو حتى في حالة نجاح البرلماف مف تخطي األغمبية المطموبة في المداولة 2التشريعي
بأغمبية ثمثي أعضائو، يمكف لرئيس الجميورية  الثانية بالتصويت عمى القانوف مجدداً 

يمة أخرى قد تحوؿ دوف صدور ذلؾ القانوف، وذلؾ عف طريؽ إخطار المجمس استعماؿ وس
الدستوري لمنظر في مدى دستورية ذلؾ النص، وبالتالي يمكف لممجمس الدستوري أف يعمف 

 .3عف عدـ دستورية ذلؾ النص، وبالتالي ال يمكف صدوره مف طرؼ رئيس الجميورية
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عن طريق الرقابة عمى  التشريعيةفي العممية المجمس الدستوري مساىمة المبحث الثالث: 
  دستورية القوانين

انطالقا من مبدأ سمو و البرلمان، غرفتي داخل  بمسار طويليمر العمل التشريعي 
مصادقة البرلمان رغم فإنو سواء من الناحية الشكمية أو من الناحية الموضوعية  الدستور
ىيئة  التي قد تتوالىاو  لمرقابة عمى دستوريتو،ىذا النص قد يخضع ف النص التشريعيعمى 

ىيئة سياسية وىو النموذج الفرنسي، وبالتالي فإن دراسة  أوقضائية وىو النموذج األمريكي، 
الرقابة عمى دستورية القوانين يحيمنا إلى توري في العممية التشريعية مساىمة المجمس الدس

دراسة مفيوميا ) مطمب أول(، وكذا إلى سمات توظيفيا في النظام السياسي الجزائري 
 )مطمب ثاني(.

 المطمب األول: مفيوم الرقابة عمى دستورية القوانين
لى صورىا. المطمبسنتطرق في ىذا   إلى تعريف الرقابة عمى دستورية القوانين وا 

 الفــــــرع األول: تعريف الرقابة عمى دستورية القوانين
يطمق الفقو مصطمح الرقابة عمى دستورية القوانين، عمى العمل الذي يتم من خاللو 

والدستور،   فحص التطابق بين النص التشريعي والدستور، أو بين التشريع الفرعي أو الالئحي
وىذا الفحص يجب أن يؤدي إلى إلغاء القانون أو عمى األقل عدم تطبيقو إذا كان يخالف 

 .1الدستور
وعرفيا جانب من الفقو بقولو " الرقابة عمى دستورية القوانين ىي  التحقق من 
تطابق القوانين العادية أو األساسية التي تصدرىا السمطة التشريعية مع أحكام الدستور 

ال عد ىذا القانون باطون ال، وىذا صوصو وعدم تعارض قانون عادي مع قانون أعمى منو، وا 
 .2منطقية مترتبة عمى مبدأ عمو الدستور" البطالن أمر طبيعي ونتائجو

                                                           
1

سمسمة الدراسات الدستورية  ،2011مستجدات الرقابة عمى دستورية القوانين عمى ضوء دستور سعيد الطواف،  - 
 .88، ص 2014والسياسية، مجمة العموم القانونية، العدد الثاني، 
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رقابة سياسية ولقد حدد الفقو الدستوري الرقابة عمى دستورية القوانين في نوعين، إما 
، وىو ما يصطمح عميو بالرقابة السياسية قبل إصدار القانونقابة ، تكون الر أو رقابة قضائية

رقابة السابقة عمى دستورية القوانين بينما الرقابة القضائية تتوالىا المحاكم وتتخذ شكمين، إما 
، ولقد أجاز المشرع الرقابة عن طريق الدفع أو االمتناع أو عن طريق الدعوى األصمية

ة الدفع بعدم الدستورية بناء عمى إحالة من المحكمة العميا، الجزائري ألول مرة لألفراد إمكاني
 .20081مستنبطا ىذا التعديل من التجربة الفرنسية حين تم تعديل الدستور في سنة 

إن من جوىر المسائل التي تتم دراستيا في مادة القانون الدستوري ىو مبدأ سيادة 
انوني، حتى يمكننا معرفة متى يكون الدستور، األمر الذي يجعل الدستور في قمة اليرم الق

 .التشريع غير دستوري، لتتحرك الرقابة وتقوم آثارىا
بمبدأ سمو الدستور " أن يكون الدستور مكان الصدارة بالنسبة لسائر القوانين  ويقصد

في الدولة، ويتعين عمى جميع السمطات الحاكمة احترام نصوصو والتزام حدوده والتصرف 
 ."2في النطاق الذي يرسمو

فالدستور حينئذ ىو الوثيقة التي تتضمن العالقة بين السمطات العامة في الدولة 
والحريات إزاء ىذه السمطات، كما يوضح فحوى عمل كل سمطة، فيو حينئذ يحتوي  والحقوق

تقيد ما عداه من قواعد قانونية باحترامو تعمى مبادئ تسمو عمى جميع القواعد القانونية، ل
 .3سواء كانت مكتوبة أو عرفية

 فعند صدور قانون من السمطة التشريعية وكان مخالفا ألحكام الدستور، وكان ىناك
اعتقاد في مخالفتو ألحكام الدستور، سواء من الناحية الشكمية أو من الناحية الموضوعية، 

بالرقابة عمى دستورية يتمثل فيما يصطمح عميو جزاء، الذي الفإن األمر يوجب توقيع 
 . 4قضائية ىيئةسياسية أو  ىيئةالقوانين، والتي تتوالىا إما 
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الدستور، تستند إلى أساس شكمي وآخر  فيذه المكانة السامية التي تحتميا نصوص
 موضوعي عمى النحو اآلتي:

فيو يرتبط إال بالدستور المكتوب الجامد، وىو الذي يتطمب  :السمو الشكمي - أ
ىو الذي و العادية،  القوانينفي وضعو إجراءات أشد من اإلجراءات المتطمبة في تعديل 
الدستور في ظل الدساتير يضمن احترام الدستور ونصوصو، وال يمكن الحديث عن سمو 

المرنة لمساواتيا من حيث التدرج اليرمي مع القوانين العادية، وبالتالي يمكن تعديل أحكامو 
 .1بنفس الطريقة التي يتم بيا تعديل القوانين العادية من طرف البرلمان

ستورية تأتي دوانطالقا مما تقدم، فإنو وتحقيقا لقاعدة التدرج اليرمي فإن القواعد ال
عمى قمة القواعد القانونية، بينما كل ما يمييا في التدرج اليرمي يجب أال يتعارض معيا حتى 
ال يفقد السمو الدستوري معناه، كما أن القواعد الدستورية في الدساتير الجامدة تختمف عن 

 .2القواعد العادية من حيث الموضوع ومن حيث الشكل أيضا
ويقصد بو أن الدستور يتناول موضوعات تختمف عن  :السمو الموضوعي - ب

موضوعات القوانين العادية، فيو الذي ينشئ البنيان األساسي لمدولة، ونظام الحكم فييا وعن 
 طريقيا تتحدد اإليديولوجية السياسية، االجتماعية واالقتصادية والعقائدية في الدولة.

ل سمطة وعالقتيا باألفراد، وىو الذي ينشئ السمطات العامة ويحدد اختصاصات ك
ويحدد العالقة بينيا، وما ينشأ عن ىذه العالقة من حقوق وحريات، فيتوجب عمييا احترام 
الدستور، ألنو يعتبر سند وجودىا احتراما لمبدأ المشروعية وتجسيدا لمبدأ تدرج القواعد 

ديد اختصاص القانونية القاضي بخضوع القاعدة السفمى لمقاعدة األعمى منيا درجة، وتح
ال يمكن تفويضيا كميا أو بعضيا لغيرىا إال والتي  طات الثالث المحدد بموجب الدستورالسم

 بناء عمى إذن أو نص صريح من الدستور.
غير أنو رغم اإلقرار بسمو الدستور، إال أن ذلك ال يتجسد فعال إال بإقرار الرقابة 

ور وكفالة احترامو، التي تتوالىا جية عمى دستورية القوانين كآلية لتجسيد مبدأ سمو الدست
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قضائية أو سياسية حسب النظام المتبع في كل دولة، وفي حالة حدوث خالف بين الدستور 
والقانون وجب تفضيل الدستور عمى التشريع فيتم تغميب إرادة الشعب واضعي الدستور عمى 

 .1إرادة ممثمي الشعب واضعي القانون
لرقابة عمى دستورية القوانين مستندين بأن الرقابة وىناك اتفاق فقيي حول إحالل ا

ىي النتيجة الحتمية لمبدأ سمو الدستور، غير أن ىناك من حرميا في دساتيره بنص صريح 
بحجة أن المحاكم ليس  1921وكذا الدستور البولندي  1831ومنيا الدستور البمجيكي لسنة 

حتيا بل يقتصر عمميا عمى من حقيا تعديل النصوص القانونية أو التحقق من مدى ص
 .2تطبيق القانون فقط

وبناء عمى ما تقدم، سنحاول إبراز الدعائم التي يبنى عمييا مبدأ سمو الدستور مع 
اإلشارة إلى مفيومي الرقابة السياسية والرقابة القضائية عمى دستورية القوانين، لنشير في 

 تورية القوانين.األخير إلى التجربة الجزائرية في مجال الرقابة عمى دس
 دستورية القوانينصور الرقابة عمى الفــرع الثاني: 

تأخذ الرقابة عمى دستورية القوانين صورتين، رقابة قضائية عمى دستورية القوانين 
ر بية عمى دستورية القوانين حيث تعتورقابة سياس ،وتعتبر الواليات المتحدة األمريكية منشؤىا

 فرنسا الرائدة في إعماليا.
 البنــد األول: الرقابة القضائية عمى دستورية القوانين

سنتطرق في ىذا البند إلى تعريف الرقابة القضائية عمى دستورية القوانين وكذا إلى 
 طرقيا كما يمي:

ىي عممية ذات طبيعة قانونية  تعريف الرقابة القضائية عمى دستورية القوانين: "أوال: 
ميمتو ميمة قانونية، ىي التحقق من تطابق واتفاق القانون الصادر  خاصة، يقوم بيا قاض  

 وطـــان المنــمن السمطة التشريعية مع قواعد وأحكام الدستور، والتعرف عمى ما إذا كان البرلم
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 .1بو التشريع قد التزم الحدود التي رسميا لو الدستور أم جاوزىا وخرج عن نطاقيا"
التحقق من مدى مطابقــة القوانين المختمفة لمدستور إلى كما يقصد بيا " إسناد ميمة 

 ".2القضاء
وتعد الرقابة القضائية عمى دستورية القوانين أقدم من الرقابة السياسية عمى دستورية 

ألول مرة في الواليات المتحدة األمريكية عمى  القوانين وأكثر انتشارا في العالم، حيث ظيرت
في الواليات المتحدة  1803ون" والتي وقعت في سنة إثر قضية " ماربوري ضد واديس

التي فاز بيا الرئيس الرئاسية  بعد االنتخابات 1800والتي بدأت أحداثيا في سنة  3األمريكية
األمريكي آنذاك " جون آدامز" والذي كان يعرف بتقوية السمطة المركزية الفدرالية أمام 

ي إلى تدعيم الالمركزية وتقوية سمطة الواليات، "توماس جيفرسون" المدعم لمتيار اآلخر والرام
، وقَّع عمى قرارات تعيين وحتى يبقى االتجاه الذي كان يؤيده الرئيس جون آدامز مستمراً 

بعض القضاة الذين كانوا يناصرون ىذا الفكر في آخر ليمة لو في المنصب، حيث كان من 
 من رفقائو.( 03 )بين ىؤالء القضاة القاضي ماربوي باإلضافة إلى ثالثة 

دعوى أمام المحكمة العميا والتي كان يرأسيا القاضي ( 04) فرفع القضاة األربعة 
طالبين منو إصدار أمرا قضائيا لموزير ماديسون لتسميميم قرارات التعيين، غير أن  ماريشال

القاضي مارشال رأى بأن األمر ليس بالييِّن، ولم يكن يسعى لمعاداة اإلدارة الجديدة بتسميم 
 قرارات التعيين، كما أراد المحافظة عمى ىيبة المحكمة العميا حين يحكم بعدم االختصاص.

 ق ماربوري وزمالئو فيـــالقاضي مارشال حكما رائعا يقضي باالعتراف بحفأصدر 
أمر المحكمة من الوزير ماديسون بتسميم قرارات  فض طمبيم والرامي بـــــــــالتعيين، غير أنو ر 

التعيين، مستندا في ذلك إلى عدم دستورية القانون الذي يمنح لممحكمة سمطة إصدار ىذه 
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جميع المراسيم بالقوانين الصادرة عن المجمس األعمى لمقوات  -الدستوري واإلعالن الدستوري المكمل ) دستور الطوارئ
، دار المطبوعات 1ط  ،2102المسمحة بشأن اإلنتخابات الرئاسية والبرلمانية أحكام القضاء الدستوري حتى عام 

 .363، ص 2013الجامعية، اإلسكندرية، مصر، 
، 86، مجمة الفقو والقانون، العدد مدى كفاية الدفع بعدم الدستورية لضمان سمو الدستور الجزائريبومدين محمد،  -3

 .86، ص 2019 ديسمبر
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ـة، وذلك عمى اعتبار أن الدستور األمريكي حدد اختصاصات المحكمة األوامر بصفــة أصميـ
 العميا عمى سبيل الحصر والتي لم يكن من بينيا إصدار األوامر.

واعتبر ىذا الحكم أساسا لسمطة القاضي في الرقابة عمى دستورية القوانين، لتأخذ 
 بيا العديد من دول العالم. 

ن: الرقابة القضائية عن طريق الدعوى األصمية وتنقســم الرقابة القضائية إلى نوعي
 والرقابة القضائية عن طريق الدفع الفرعي، وىو ما سيتم تفصيمو فيما يمي:

اختمفت الدول حول الرقابة القضائية طرق الرقابة القضائية عمى دستورية القوانين: ثانيا: 
الدعوى األصمية باتباع  عمى دستورية القوانين إلى شكمين، أحدىما يعرف بالرقابة عن طريق

أسموب يؤدي إلى إلغاء النص المخالف لمدستور، واألخرى تعرف بالرقابة عن طريق 
 االمتناع، وذلك باالمتناع عن تطبيق النص المخالف لمدستور دون إلغائو.

 وتنقسم الرقابة القضائية عمى دستورية القوانين إلى نوعين:
 الرقابة عن طريق الدعوى األصمية:  -1

ىذه الطريقة حين يتقدم المتضرر من قانون معين برفع الدعوى أمام المحكمة  تقوم
المختصة طالبا منيا إلغاء القانون المخالف لمدستور، فإن اتضح لممحكمة بأن ىذا القانون 
غير دستوري حكمت بإلغائو بصورة جذرية، وقد يكون ليذا اإللغاء أثر رجعي أو بالنسبة 

تو نصوص الدستور، وتتسم ىذه الطريقة بأنيا ىجومية يبادر لممستقبل فقط بحسب ما قرر 
بيا الفرد لمتخمص من القانون قبل تطبيقو عميو، كما أن الحكم بعدم دستورية قانون معين 
يقضي بإلغائو في مواجية الكافة، كما يمزم جميع المحاكم بعدم تطبيقو حتى ال نكون مرة 

 .  1أخرى أمام دعوى عدم الدستورية
العديد من الدول إلى جعل الرقابة الدستورية لخطورة ىذا األسموب فقد ذىبت  ونظرا

 لفصل في دستوريةباة ــدة المختصـــر ىي المحكمة الوحيـــــدة، لتعتبــــة واحــــة قضائيـــد محكمــــبي

                                                           
 الدستوري القانون مجمة ،المعاصرة الديمقراطية األنظمة في الدستورية الرقابة وسائل البرديني، اهلل عبد سميمان إياد - 1

، 2019 سبتمبر الرابع، العدد واالقتصادية، والسياسية اإلستراتيجية لمدراسات العربي الديمقراطي المركز اإلدارية، والعموم
 .213ص 



 

 

150 

 .1القوانين
فيدعي  تقوم ىذه الرقابة حين يثور نزاع أمام القضاء،الرقابة عن طريق الدفع الفرعي:  -2

أحد األطراف بعدم دستورية القانون المراد تطبيقو عميو، فإن اتضح لمقاضي عدم دستورية 
 ىذا القانون، يستبعد تطبيق ىذا القانون في القضية المطروحة أمامو.

ستوجب وجود نزاع يأنو أسموب دفاعي ال ىجومي، حيث  من مميزات ىذا األسموب
ق القانون عمى النزاع، ليدفع صاحب الشأن بعدم مطروح أمام المحاكم، ينتظر منيا تطبي

 دستوريتو، وال يمكن مياجمة القانون فور صدوره.
غير أن المحكمة يمكنيا أن تطبق ذات القانون في قضية تثار أماميا مرة أخرى 
فتقرر دستوريتو، وبالتالي ال يمكنيا إلغاء ذلك القانون، فيظل ىذا القانون قائما إلى أن يتم 

 قانون آخر.إلغاؤه ب
ويعاب عمى ىذا األسموب وجود تضاربات عديدة بين أحكام المحاكم، فقد تقرر 
محكمة بعدم دستورية قانون معين في حين تقرر أخرى بدستوريتو، ويمكن أن يحدث 

 .2التضارب بين ذات المحكمة في نزاع آخر مطروح أماميا
والحياد المستمد من االستقالل ىو تمتعيا بومن أىم مميزات الرقابة القضائية 

أىميا كيف يمكن من  وجيت ليا بعض االنتقادات غير أنواستقالل القضاء وموضوعيتو، 
رة عن إرادة الشعب وبالتالي فيي ـلجية قضائية أن تراقب السمطة التشريعية المنتخبة والمعب

 .3غير ديمقراطية
بيذا األسموب، حيث وتعتبر الواليات المتحدة األمريكية من الدول الرائدة في األخذ 

 يمكن ألي فرد أن يدفع بعدم دستورية القانون المراد تطبيقو عميو أمام جميع المحاكم.
 
 

                                                           
 .11رائد صالح أحمد قنديل، مرجع سابق، ص  - 1
 .45و ص 11ص  ،المـرجــــــــــــــع نفســــــــــــــــو - 2
 .95سعيد الطواف، مرجع سابق، ص  - 3
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 البنــد الثاني: الرقابة السياسية عمى دستورية القوانين: 
إلى  سنتطرق في ىذا البند إلى تعريف الرقابة السياسية عمى دستورية القوانين، وكذا

 أساليب ممارستيا كما يمي:
 تعريف الرقابة السياسيــة عمى دستورية القوانين: أوال:

تعرف الرقابة السياسية لدستورية القوانين والموائح بالرقابة الوقائية، حيث يعقد " 
اختصاص ىذه الرقابة لييئة سياسية، تتحدد ميمتيا في محاولة منع مخالفات الدستور عند 

 .1ق الحيمولة دون إصدار قانون مخالف لمدستور"المنبع، عن طري
وعميو فإن الرقابة السياسية ىي رقابة وقائية تسبق صدور القانون، تتوالىا لجنة 
سياسية مشكمة من السمطة التشريعية أو من طرف السمطة التنفيذية، ممن تتوافر فييم 

وتعتبر وقائية ألنيا  المؤىالت الالزمة لتولي تمك الميمة أو بناء عمى اعتبارات أخرى،
تمارس عمى القانون قبل صدوره، وعمى مشروعات القوانين أيضا، لذلك فيي ليست قضائية، 

 .2وتحريكيا غالبا ما يكون بيد القابضين عمى السمطة ويكون رىنا إلرادتيم
 :ما يمي السياسية عمى دستورية القوانين لرقابةاميزات ممن و 

اليدف منيا التحقق من مدى دستورية ألن أنيا رقابة سابقة عمى صدور القوانين:   - أ
القانون وعدم إصداره إذا كان مخالفا لمدستور، لذلك تعد رقابة وقائية، فميس ىناك مانع من 

 .3أنو قد تكون الرقابة السياسية رقابة الحقة
بيا ليس قضاة متخصصين بمعنى أن من يتولى القيام تتولى القيام بيا ىيئة سياسية:  - ب

بل لجنة سياسية يغمب الطابع السياسي عمى أعضائيا الموكل ليم مراقبة مدى دستورية 
وتعتبر فرنسا من الدول التي أخذت بيذا النوع من الرقابة منذ دستور السنة الثامنة ، القوانين
 .17994سنة 

                                                           
 .45وص 11رائد صالح أحمد قنديل، مرجع سابق، ص  - 1
 .93سعيد الطواف، مرجع سابق، ص  - 2
الرقابة عمى دستورية الموائح )دراسة مقارنة بين مصر وفرنسا والكويت وفقا ألحدث محمود صبحي عمي السيد،  -3

 .67، ص2011، دار النيضة العربية، مصر،1، ط (2100والتطبيقات القضائية حتى عام التعديالت الدستورية 
 .93سعيد الطواف، مرجع سابق، ص  - 4
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 أساليب ممارسة الرقابة السياسية:  ثانيا:
لمرقابة السياسية أسموبين، حيث يمكن ألعضاء البرلمان أثناء مناقشة القوانين  إن

مباشرتيا عن طريق األسئمة األولية، كما يمكن أن يتم ذلك بإنشاء ىيئة سياسية توكل ليا 
 ميمة الرقابــة عمى دستورية القوانين.

 الرقابة السياسية عن طريق األسئمة األولية -0
الدول التي يكون فييا البرلمان ىو السيد من الناحية  إن ىذه العممية تقام في

العممية، وتكون إرادة البرلمان قائمة إلخضاعو ليذا النوع من الرقابة، لذلك توصف بأنيا 
فعند قيام البرلمان بمداوالتو يمكن لرئيس البرلمان أن يقرر عدم فتح النقاش ، داخمية أو ذاتية

س في مخالفتو لمدستور، حيث يمكن ألي عضو أن حول مشروع القانون إذا كان ىناك لب
يطرح نفس السؤال عمى المجمس، وتكون صيغتو " ىل مشروع القانون أو اقتراح القانون 

 . 1دستوري أم غير دستوري؟ "
وبالتالي لممجمس أن يفصل في ىذا األمر بتصويت خاص فإن كانت نتيجة 

نتيي النقاش في ذلك الموضوع ويتم التصويت بعدم دستورية ذلك االقتراح أو المشروع، ي
 .2رفضو نيائيا

 الرقابة السياسية عن طريق ىيئة سياسية -2
يقوم ىذا النوع من الرقابة بإسناد ميمة الرقابة عمى دستورية القوانين إلى ىيئة 
سياسية خارجة عن نطاق عمل البرلمان تتولى ميمة الرقابة عمى دستورية القوانين، وتعتبر 
فرنسا األم في إحالل الرقابة عمى دستورية القوانين إلى لجنة سياسية، حيث نشأت الرقابة 

رة بفرنسا بموجب دستور السنة الثامنــة إلعالن الجميورية الصادر في عام السياسية ألول م
واستمرت في التطبيق إلى يومنا ىذا، وأخذت بعض الدول اإلفريقية المستقمة عن  1799

 .3فرنسا ىذه الطريقة واإلتحاد السوفياتي سابقا والدول االشتراكية

                                                           
 .208و ص  207إياد سميمان عبد اهلل البرديني، مرجع سابق، ص  - 1
 .37وص 11رائد صالح أحمد قنديل، مرجع سابق، ص  - 2
 .706، القسم الثاني، د.د.ن، د.ب.ن، د.س.ن، ص الدستوري النظم السياسية والقانونمحسن خميل،  - 3
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عمى دستورية القوانين في فرنسا قبل ولقد القت المحاوالت الرامية إلى إعمال الرقابة 
، 1نجاحا في ىذا المجال يقلالذي  1958را، إلى أن صدر دستور فشال كبي 1958سنة 

فعيد بميمة الرقابة عمى دستورية القوانين إلى ىيئة غير متخصصة أسماىا المجمس 
من ميامو الرقابة عمى دستورية القوانين قبل  "،Le Conseil Constitutionnel " الدستوري

صدورىا ولو أن يصدر قرارا بشأن القانون المحال إليو في غضون شير من تاريخ إحالتو 
( أيام لتقف مدة 08إليو، غير أنو في حالة الضرورة يمكن أن تقصر ىذه المدة إلى ثمانية) 

 .2سريان إصدار القانون
( صالحيات المجمس الدستوري ومن 61، 60، 59، 58، 54وقد حددت المواد ) 

ال يمكن لألفراد المجوء إلى المجمس أىم االنتقادات الموجية ليذا النوع من الرقابة ىو أنو 
 .3الدستوري لمطعن بعدم الدستورية لقانون يمس بحقوقيم

فبعد التدقيق والتمحيص في نوعي الرقابة عمى دستورية القوانين أرى بأن الرقابـــة 
ئية عمى دستورية القوانين تعتبر أحسن من الرقابة السياسية عمى دستورية القوانين عمى القضا

اعتبار أنيا باإلضافة الى جيات اإلخطار األخرى ) السمطتين التشريعية، التنفيذية،.. ( فإنيا 
يعزز من ىذه  اقيم المكفولة بنص الدستور، وىو مأمام األفراد لمدفاع عن حقو  أيضاً  متاحةً 

 .، وبسبب أنيا تسند إلى القضاءالرقابــة 
 
 
 
 
 

                                                           
، العدد 27، مجمة جامعة دمشق لمعموم اإلقتصادية والقانونية، المجمد الرقابة عمى دستورية القوانيننسرين طمبو،  -1

 .498، ص 2011األول، 
 .7، ص مرجع سابقعمر العبد اهلل،  - 2
 .105، ص 2003.ن، ب، دار العموم لمنشر والتوزيع، د.الدستوريالوجيز في القانون حسني بوديار،  - 3
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  مساىمة المجمس الدستوري الجزائري في العممية التشريعيةالمطمب الثاني: 
يمكن الحديث عن الرقابة عمى دستورية القوانين دون الحديث عن الجياز  ال

المكمف بالرقابة وصورىا، وىو ما يبرز مساىمة المجمس الدستوري باعتباره الييئة المكمفة 
 بالرقابة عمى دستورية القوانين في العممية التشريعية، وىو ما سيتم تفصيمو كما يمي: 

 عمــل المجمس الدستــــورينظام الفـــــرع األول: 
 عمى أن:  2016من التعديل الدستوري  182نصت الفقرة األولى من المادة 

 " بالسير عمى احترام الدستـور. لمجمس الدستوري ىيئة مستقمة تكمفا "
 وانطالقا من ىذه المادة سنتناول باألساس:

 عضويــة المجمس الدستوري الجزائري. -
 الدستوري الجزائري.مدة العضويــة في المجمس  -
 إخطــار المجمس الدستوري. -

 البنــد األول: عضويــة المجمس الدستوري الجزائري
 ( عضوا : 12يتكون المجمس الدستوري الجزائري من اثني عشر )

( أعضاء من بينيم رئيس المجمس ونائب رئيس المجمس يعينيم رئيس 04أربعة )  -1
 ،الجميورية

 الشعبي الوطني،( ينتخبيما المجمس 02اثنان) -2
ثنان) -3  ( ينتخبيما مجمس األمة،02وا 
ثنان) -4  ( تنتخبيما المحكمة العميا،02وا 
ثنان) -5  .( ينتخبيما مجمس الدولة02وا 

فإن كان النظام السياسي الفرنسي يمنع رجال القضاء من عضوية المجمس 
الذي لوحظ الدستوري العتبارات تاريخية من جية، ولمحفاظ عمى مبدأ الفصل بين السمطات 

حين منع رجال القضاء من  1تشديد في تطبيقو حول موضوع الرقابة الدستورية في فرنسا

                                                           
 .2016من التعديل الدستوري لسنة  183/1أنظر المادة  -1
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الدخول الى المجمس الدستوري من جية أخرى، غير أن األمر مختمف تماما في الجزائر 
( عن مجمس 02( عن المحكمة العميا، و عضوين )02حيث نالحظ تواجد عضوين)

 .1الدولة
استحداث نوع جديد من آليات الرقابة وىو آلية الدفع بعدم ولقد عرفت فرنسا 

، والمتمثل في آلية لمدفع بعدم الدستورية 2008الدستورية بمقتضى التعديل الدستوري لسنة 
 (la أو المسألة الفرعيــة  ( la question prioritaire) اصطمح عمييا اسم المسألة األولية

(question préjudicielle  الفصل فييا قبل الفصل في الموضوع، وىي تعد أولية حيث يجب
 .2فيجب أن تعالج دون تأخير أو تأجيل
القانون  10/12/2009الصادر بتاريخ  2009/1523ويعتبر القانون األساسي رقم 

 .3من الدستور الفرنسي 61/1المنظم آللية الدفع بعدم الدستورية استنادا إلى المادة 
من التعديل  188في المادة  المؤسس الدستوري الجزائريوىو األمر الذي انتيجو 

ن لم يشر إلى ذلك 2016الدستوري  ، فيكون قد جسد طبيعة المجمس الدستوري القضائية وا 
صراحة كما فعل المشرع المبناني في الفقرة الثانية من المادة األولى من القانون المتعمق 

 س الدستوري ىيئة مستقمة ذات صفةبإنشاء المجمس الدستوري والمتمثمة في أن المجم
 .4قضائية

تزايدت العالقة بين  2016ومما تجدر اإلشارة إليو أنو بعد التعديل الدستوري لسنة 
بإخطار  2016من التعديل الدستوري  188المجمس الدستوري والقضاء حين سمحت المادة 

، وقد صدر فعال المجمس الدستوري بناء عمى إحالة من المحكمة العميا أو مجمس الدولة
، الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق 2018سبتمبر  2بتاريخ  16-18 رقم القانون العضوي

 الدفع بعدم الدستورية.
                                                           

الدفع بعدم الدستورية في الدستور الجزائري: بين المكاسب واآلفاق ـ مقارنة بالتجربة عبد القادر بوراس، لخضر تاج،  -1
 .54، ص 2018العدد السادس، جوان جامعة محمد الصديق بن يحي جيجل، مجمة أبحاث قانونية وسياسية،  الفرنسية،

 .109محمود صبحي عمي السيد، مرجع سابق، ص  - 2
 .55عبد القادر بوراس، لخضر تاج، مرجع سابق، ص  - 3
 .55، ص المـرجــــــــــــــع نفســــــــــــــــو - 4
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 البنــد الثاني:  مدة العضوية في المجمس الدستوري 
سنوات ولفترة واحدة بما فييم  (08 ثماني )تحدد العضوية في المجمس الدستوري بــ

، وىو ما 1( سنوات04الرئيس ونائب الرئيس، عمى أن يجدد نصف األعضاء كل أربع )
 .2يحقق التداول والمساواة بين جميع أعضاء المجمـس

 ويتوقف أعضاء المجمس الدستوري بمجرد تعيينيم أو انتخابيم أعضاء في المجمس
، ليتخموا عن أي 3عن ممارسة أي نشاط أو وظيفة أو عضوية أو نشاط ميني حر الدستوري

وظيفة أو عمل أو المشاركة في أي تظاىرة سياسية ليا عالقة بالعضوية في المجمس 
، غير أنو 4الدستوري، كما يمنع عمييم االنتماء ألي حزب سياسي أو اتخاذ أي موقف بشأنو

بالمشاركة في األنشطة العممية  يص ألحد أعضائومس الدستوري الترخيمكن لرئيس المج
والفكرية ذات الصمة مع ميام المجمس إن كانت ال تؤثر عمى استقالليتو ونزاىتو، عمى أن 
 يقدم العضو المعني عرضا حول مشاركتو في االجتماع الموالي الذي يعقده المجمس

 .5الدستوري مرفقا بالوثائق المتعمقة بذلك النشاط
المجمس  ءلحالة التي يرتكب فييا أحد أعضاستور الجزائري عن اوقد سكت الد

عمال خطيرا إال أن النظام الداخمي المحدد لقواعد عمل المجمس الدستوري فصل  الدستوري
في المسألة، إذ اعتبر أنو متى تم التأكد من ذلك فعال، فيستدعي المجمس ) المجتمع بكل 

، ثم يجتمع المجمس مرة أخرى دون 6أعضائو( العضو المعني ليتم االستماع إلى أقوالو
 .7ه من ارتكاب العضو لعمل خطير يطمب منو تقديم استقالتوحضور المعني، وفي حالة تأكد

                                                           
 .2016من التعديل الدستوري لسنة  183/4/5المادة  أنظر - 1
مجمة االجتياد القضائي، جامعة محمد خيدر بسكرة، العدد الرقابة السياسية عمى دستورية القوانين، لشيب حورية،  - 2

 .156، ص2008الرابع، مارس 
 .2016من التعديل الدستوري لسنة  183/3أنظر: المادة  - 3
، ج.ر.ج.ج، العدد 2019جوان  30لنظام المحدد لقواعد عمل المجمس الدستوري المؤرخ في من ا 85أنظر: المادة  -4

42. 
 من ذات النظــــــــــــام. 86أنظر المادة  - 5
 من ذات النظــــــــــــام. 87أنظر المادة  - 6
 من ذات النظـــــــام. 88أنظر المادة  - 7
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وفي حالة وفاة رئيس المجمس الدستوري أو استقالتو، يجتمع المجمس الدستوري 
، وفي حالة وفاة 1بذلك ويبمغ رئيس الجميورية بذلك فورا برئاسة نائب الرئيس ويسجل إشياداً 

الدستوري ويبمغ رئيس الجميورية ، يتداول المجمس مانع دائمتعرضو لعضاء أو األأحد 
بنسخة من تمك المداولة، وحسب الحالة إلى رئيس المجمس الشعبي الوطني أو رئيس مجمس 

 .2األمة أو الرئيس األول لممحكمة العميا أو رئيس مجمس الدولة
 الدستوري البنــد الثالث: إخطار المجمس 

الرقابة الدستورية في فرنسا بناء عمى طمب رئيس الجميورية، أو رئيس الوزراء،  تتم
أو رئيس الجمعية الوطنية، أو رئيس مجمس الشيوخ، أو ستين عضوا من أعضاء الجمعية 

 الوطنية عمى األقل، أو ستين عضوا من أعضاء مجمس الشيوخ عمى األقل.
ىو إقحام لمرقابة  2008ي لسنة وما يالحظ بالنسبة لمتعديل الدستوري الفرنس 

البعديـة لمقوانين عن طريق فتح المجال لممتقاضين أمام قضاة الموضوع بالدفع بعدم دستورية 
 ة أو محكمة النقضـــــس الدولــــع يحيمو إلى مجمـــــول القاضي لمدفــــن، وفي حالة قبـــــون معيــــقان

 إحالتو إلى المجمس الدستوري لمنظر في دستوريتو. حسب الحالة، وبدورىما ليما صالحية
تتمثل في  وبالرجوع إلى أحكام الدستوري الجزائري يتضح بأن جيات اإلخطار 

 اآلتي:

 رئيس الجميورية -1
 رئيس المجمس الشعبي الوطني -2
 رئيس مجمس األمة، -3
 الوزير األول، -4
 ( نائبا،50خمسين ) -5
 .3( عضوا من مجمس األمة30ثالثون ) -6

                                                           
 .42، العدد ج.ر.ج.ج ،2019 جوان 30النظام المحدد لقواعد عمل المجمس الدستوري المؤرخ في  89أنظر المادة  - 1
 .ذات النظـــــــاممن  90أنظر المادة  - 2
 .2016من التعديل الدستوري لسنة  187أنظر المادة  - 3
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من  114طرف المعارضة البرلمانيــة طبقا لما نصت عميو المادة  من -7
لقوانين التي الفقرة األولى والثانية من الدستور بخصوص ا 187بقا ألحكام المادة طالدستور، 

 ،صوت عمييا البرلمان
من أحد األطراف أثناء النظر في قضيتو إذا كان الحكم التشريعي الذي  -8

الحقوق والحريات، فيتم إخطاره بالدفع بعدم الدستورية بناء  يتوقف عميو مآل النزاع ينتيك
 .1عمى إحالة من المحكمة العميا أو مجمس الدولة

وبالتالي فإن المجمس الدستوري الجزائري أخذ بالرقابة السابقة عمى دستورية القوانين، 
قضيتو إذا كان كما أخذ بالرقابة الالحقة عن طريق الدفع من أحد األطراف أثناء النظر في 

الحكم التشريعي الذي يتوقف عميو مآل النزاع ينتيك الحقوق والحريات، فيتم إخطاره بالدفع 
بعدم الدستورية بناء عمى إحالة من المحكمة العميا أو مجمس الدولة مع حصر االختصاص 

 المتعمق بالرقابة الدستورية لممجمس الدستوري دون غيره.
رلمانية باإلخطار ىي التي تدخل في النصوص التي كما أن صالحية المعارضة الب

يكون من المتوقع عدم مصادقة البرلمان عمييا، وبالتالي يمكن لممعارضة إخطار المجمس 
الدستوري بالنظر في دستوريتيا، تعبيرا عن عدم رضاىا بمضمونيا، بخالف ما كان عميو 

 ار في رئيسيــــة اإلخطـــــرت صالحيـــــــانحصأين  1996ة ــوري لسنــــل الدستــــر في التعديــــاألم
 .2المجمس الشعبي الوطني ومجمس األمة باإلضافة إلى رئيس الجميورية

رئيس ية المقدمة من طرف بأن اإلخطارات غير الوجو  ومما تجدر اإلشارة إليو
باألمر نذكر منيا عمى سبيل المثال اإلخطار االختياري المتعمق نادرة جدا، الجيورية تبدو 

وقد سمح توسيع ، المحدد لمقانون األساسي الخاص  لمحافظة الجزائر الكبرى 15 -97رقم 
يين الى إثارة بعض النصوص التي عارضة ببعض من المواطنين والسياساإلخطار إلى الم

                                                           
 .2016من التعديل الدستوري لسنة  188أنظر المادة  - 1
المعارضة البرلمانية في التشريع والرقابة عميو ) دراسة في الدستور الجزائري مقارنة نطاق مساىمة حبشي لزرق،  -2

مجمة القانون الدستوري والعموم اإلدارية، العدد الثالث، المركز الديمقراطي العربي، برلين ألمانيا، ماي ، بالدستور المغربي(
 .92، ص 2019
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تشكل خرقا لمحقوق والحريات المنصوص عمييا في الدستور، وضمن ىذا اإلطار تقدمت 
لى أحزاب المعارضة من أجل أن يتبناىا نواب المعارضة في البرلمان حركة مواطنة برسالة إ

متضمنة إخطار المجمس الدستوري ببعض النصوص المخالفة ألحكام الدستور، وىي 
 91/19المعدل والمتمم بالقانون  1989/ 13/12المؤرخ قي  89/28المتعمقة بالقانون 

، وكذا المرسوم رات العموميةالمتعمق باإلجتماعات والمظاى 02/12/1991المؤرخ في 
" غير المنشور" والمتعمق بمنع  18/0/2001التنفيذي المعمن عنو في مجمس الحكومة ليوم 

من الدستور  49المظاىرات والتجميرات السممية بالعاصمة، لمعارضتيا ألحكام المادة 
 .1ابتداء من صدور قرار المجمس" ألثرىماواعتبار ىذا النصين فاقدين 

 2016المجمس الدستوري قبل التعديل الدستوري لسنة  األىمية اإلشارة إلى أنومن 
رف غرفتي البرلمان في مقابل أعضاء يتم انتخابيم من ط( 04) أربعة )  يتشكل كما يمي:

 (01) أعضاء من بينيم رئيس المجمس يعينيم رئيس الجميوريــة وعضو واحد( 03)  ثالث
، أما في إطار التعديل 2ينتخبو مجمس الدولــة( (01) دتنتخبو المحكمة العميا وعضو واح

بواسطة رئيس ( 01) اً منو، أضيف عضو  183وطبقا لممادة  2016الدستوري لسنة 
ينتخب أحدىما من المحكمة العميا واآلخر من ( 02)الجميوريـــة، وأضيف عضوان آخران 

، وىو ما يوضح 3المجمسمجمس الدولة، لتصبح كل سمطة تتمتع بعدد متساو  في تشكيمة 
نيــة المؤسس الدستوري الجزائري في إحداث التوازن بين السمطات الثالث في تشكيمة 
المجمس الدستوري، بدال من الييمنة التي كانت تتمتع بيا السمطة التشريعية عمى تشكيمة 

، ولتتساوى بالتالي حظوظ كل 1996المجمس الدستوري في إطار التعديل الدستوري لسنة 
 داتـــة عمى المعاىــــة الرقابة الدستوريــــان في التصويت وممارســــات البرلمـــــن سمطــــــــسمطـــة م

                                                           
عمى تفعيل المجمس الدستوري الجزائري في تعديل الدستور  2106 أثر التعديل الدستوري الجزائريبومدين محمد،  - 1

، 2018، ديسمبر 02، العدد 02، المجمة األفريقية لمدراسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد دراية أدرار، المجمد وتفسيره
 .12ص 

 .6199من التعديل الدستوري لسنة  164أنظر المادة  - 2
 04أصبح المجمس الدستوري يتكون من سمطة تشريعيــة  2016التعديل الدستوري لسنة من  183طبقا لنص المادة  - 3

 أعضاء. 04أعضاء، سمطة قضائيـــة  04أعضاء، سمطة تنفيذيـــة 
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 .1والقوانيــن والتنظيمات
ومن جيـــة أخرى، تم التوسيع في أصحاب الحق في إخطار المجمس الدستوري، فإن 

من رئيس الجميورية  حصر سمطات اإلخطار في كل 1996كان التعديل الدستوري لسنة 
ورئيسي غرفتي البرلمان عمى سبيل الحصــــر، وىو األمر الذي قد يجعل من بعض 
النصوص تتممص من اإلخطار حوليا والرقابـــة الدستورية، خصوصا إن كان ىناك والء 

وســـع من ذلك بأن  2016، فإن التعديل الدستوري لسنة 2حزبي واحـــد لمشخصيات الثالث
( 30( نائبا أو ثالثون )50) سينخطار باإلضافـــة لتمك الشخصيات لكل من خممنح حق اإل

 .3عضوا فأصبح بإمكان البرلمان الوقوف أمام القوانين التي قد تبدو مخالفة ألحكام الدستور
ومن التجارب المقارنــة في ىذا اإلطار نجد بأن فرنسا منحت حق إخطار المجمس 

عضوا في مجمس (60)في الجمعيـــة الوطنية أو ستين  نائبا( 60)الدستوري لكل ستين 
 .4وخــــــــالشي

فإن المعاىدات  8519من الدستور الفرنسي لسنـــة  55و  45، 35وطبقا لـــممواد 
إلى القرارات الصادرة الرقابة الدستورية الدولية تخضع لمرقابة الدستورية السابقـــة، وقد تمتد 

قد ترتب التزامات دولية عمى فرنسا دون اشتراط خضوعيا  عن المنظمات الدولية، والتي
والمتعمق  1976لسنة  71إلجازة البرلمان، نذكر منيا عمى سبيل المثال قرار المجمس رقم 

 . 5بانتخاب البرلمان األروبي عن طريق االقتراع العام المباشر
 

 

                                                           
، أطروحــة دكتوراه، كمية الحقوق والعموم السياسية، جامعة مؤسسة إصالح وتطوير المؤسسة البرلمانيـــة في الجزائرتناح أحمــد،  - 1

 .232، ص 2019-2018مولود معمري تيزي وزو، 
 :اإللكتروني بالموقع منشور مقال ،الجزائر في القوانين دستورية عمى الرقابة واقع عباس، عمار - 2

www.ammarabbes.blogspot.com    00/00/0000تاريخ زيارة الموقع:  2013مارس 13 : بتاريخ. 
 .233، ص مرجع سابقتناح أحمــد،  - 3
 :اإللكتروني بالموقع منشور مقال ،الجزائر في القوانين دستورية عمى الرقابة واقع عباس، عمار - 4

www.ammarabbes.blogspot.com    08/02/2020تاريخ زيارة الموقع:  2013مارس 13 : بتاريخ. 
، أطروحة دكتوراه، قسم دور المجمس الدستوري في حماية مبدأ سمو الدستور ) دراســة مقارنة(كمال،  حمريط - 5

 .121، ص 2019-2018عة أبو بكر بمقايد تممسان، القانون العام، كمية الحقوق والعموم السياسيــة، جام
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  بالتشــريـــع وعالقتياعمى دستورية القوانين الرقابــة  ورصالفـــــرع الثاني: 
 

"... يفصل  2016من التعديل الدستوري لسنة  186طبقا لما نصت عميو المادة 
 المجمس الدستوري برأي في دستورية المعاىدات والقوانين والتنظيمات.

رئيس الجميورية، رأيو وجوبا في دستورية  يبدي المجمس الدستوري، بعد أن يخطره
 القوانين العضوية بعد أن يصادق عمييا البرلمان.

كما يفصل المجمس الدستوري في مطابقة النظام الداخمي لكل من غرفتي البرلمان 
 لمدستور، حسب اإلجراءات المذكورة في الفقرة السابقة."

" يمكن إخطار المجمس  2016من التعديل الدستوري لسنة  188المادة  ونصت
الدستوري بالدفع بعدم الدستورية بناء عمى إحالة من المحكمة العميا أو مجمس الدولة، عندما 
يدعي أحد االطراف في المحاكمة أمام جية قضائية أن الحكم التشريعي الي يتوقف عميو 

 ل النزاع ينتيك الحقوق والحريات التي يضمنيا الدستور".آم
عمى دستورية القوانين في الجزائر فإن الرقابة  تينالمادين ت ىذوبناء عمى مقتضيا

 وىو ما سنفصمو فيما يمي: الحقةورقابة  سابقةتنقسم إلى شقين رقابة 
 وتأثيرىا عمى التشريع السابقةالرقابة لبنــد األول: ا

اختيارية أو رقابة دستورية الرقابة الدستورية السابقة عمى دستورية القوانين  قد تكون
 رقابة إلزامية وىو ما سنتطرق إليـــــو فيما يمي:
 أوال: الرقابــة الدستورية اإلختياريــة

يمكن لمييئات التي ليا حق اإلخطار تحريك الرقابة الدستورية إذا تعمق األمر 
 بالمعاىدات أو القوانين أو التنظيمات، وىي رقابة دستورية اختيارية سابقة قبل أن تصبح ىذه

 القوانين نافذة ليفصل المجمس الدستوري فييا برأي. 
، فإن الرقابة 2016من التعديل الدستوري لسنة  186وبناء عمى ما جاء في المادة 
 الدستورية االختيارية تتمثل فيما يمي: 

 ـــ الرقابة عمى دستورية المعاىدات1
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 ــ الرقابة عمى دستورية القوانين2

 
 الدستوريأــ الرقابة عمى التعديل 

 
 ب ــ الرقابة عمى دستورية القوانين العاديــة

 ــ الرقابة عمى دستوريـة التنظيمات3
 وتتمثل الرقابة الدستورية االختيارية أساسا في:

 الرقابة عمى دستورية المعاىدات:  -0
 2016من التعديل الدستوري الجزائري لسنة  186تشير الفقرة األولى من المادة   

عمى أن الرقابة عمى دستورية المعاىدات تكون رقابة سابقة ليفصل المجمس الدستوري فييا 
نصت عمى أنو: " إذا  2016من التعديل الدستوري الجزائري لسنة  190برأي، إال أن المادة 

عدم دستورية معاىــدة أو اتفاق أو اتفاقية فال يتم التصديق عمييا"،  ارتأى المجمس الدستوري
المعاىدات التي تخضع لمرقابة الدستورية ىي المعاىدات التي نصت إن ف وبناء عمى ذلك
بنصيا: " يصادق رئيس  2016من التعديل الدستوري الجزائري لسنة  149عمييا المادة 

دات السمم والتحالف واالتحاد، والمعاىدات المتعمقة الجميورية عمى اتفاقيات اليدنة، ومعاى
بحدود الدولة، والمعاىدات المتعمقة بقانون األشخاص، والمعاىدات التي تترتب عمييا نفقات 
غير واردة في ميزانية الدولة، واإلتفاقيات الثنائية أو المتعددة األطراف المتعمقة بمناطق 

بعد أن توافق عمييا كل غرفة من البرلمان صادي، التبادل الحر والشراكة وبالتكامل اإلقت
 ".صراحة

 الرقابة عمى دستورية القوانين: -2
 لقد فصل الدستور في ىذه الحالة بين التعديل الدستوري والقوانين. 

نما  لم يتضمن الباب المتعمق بالرقابةالرقابة عمى التعديل الدستوري:  - أ ىذا النوع، وا 
من التعديل الدستوري لسنة  210تضمنو الباب المتعمق بالتعديل الدستوري من خالل المادة 

: " إذا ارتأى المجمس الدستوري أن مشروع أي تعديل دستوري ال يمس البتة بقوليا 2016
 يمس المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري وحقوق اإلنسان والمواطن وحرياتيما، وال

بأي كيفية التوازنات األساسية لمسمطات والمؤسسات الدستورية، وعمل رأيو، أمكن رئيس 
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الجميورية أن يصدر القانون الذي يتضمن التعديل الدستوري مباشرة دون أن يعرضو عمى 
 ."الثة أرباع أعضاء غرفتي البرلماناالستفتاء الشعبي متى أحرز ث

صدر المشروع المتضمن التعديل الدستوري بإمكان وبناء عمى ىذه المادة، إنو متى 
، وىو ما يتمثل في 1المجمس الدستوري التحقق من االلتزام بالضوابط المقررة في الدستور

فحص عدم مساس المشروع المتضمن التعديل الدستوري بالمبادئ األساسية أي المبادئ 
وحرياتيما، وال يمس بأي  العامة التي تحكم المجتمع الجزائري وحقوق اإلنسان والمواطن

كيفية التوازنات األساسية لمسمطات والمؤسسات الدستورية، وعمل رأيو، يمكن رئيس 
الجميورية أن يصدر القانون المتضمن التعديل الدستوري متى أحرز ثالثة أرباع غرفتي 

 البرلمان.
ن ومن التجارب الجزائرية في ىذا اإلطار، أنو تم إخطار المجمس الدستوري بشأ

مشروع القانون المتضمن التعديل الدستـــوري، من طرف رئيس الجميورية الجزائرية، بمقتضى 
 11حول تعديل الديباجة ومجموعة مواد أخرى منو في  1996من دستور  176المادة 
رأيـــو المتضمن دستورية  2016جانفي  28، فأصدر المجمس الدستوري في 2016جانفي 

 .2ييامواضيع اإلخطار المشار إل
وتعتبر ىذه الرقابة رقابة وجوبيــة حتى يدخل التعديل الدستوري حيز التنفيــذ، ومن 
ىنا إن ارتأى المجمس الدستوري أن مشروع التعديل الدستوري الذي يمس بتمك العناصر 

يعرض مشروع تعديل الدستور عمى استفتاء شعبي، فإن لقي موافقة الشعب يصدر مشروع ف
 :  (06)التعديل الدستوري، وىو ما نصت عميو المادة السادسة 

 " الشعب مصدر كل سمطة".
 السيادة الوطنية ممك لمشعب وحده".

                                                           
 .146حمريط كمال، مرجع سابق، ص  - 1
فبراير  03في  الصادرة، 06ج، العدد .ج.ر.ج 2016 يناير 28د/ م د المؤرخ في  ر.ت 1/01رأي رقم الأنظر  - 2

 .  تعمق بمشروع القانون المتضمن التعديل الدستوريالم، 2016
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ظر في وباعتبار أن السمطة التأسيسية ممك لمشعب، فال يمكن لممجمس الدستوري الن
مشروع التعديل الدستوري الذي تم عرضو عمى ى دستورية في اإلخطار المتعمق بمد

 .20161من التعديل الدستوري لسنة  08االستفتاء الشعبي، استنادا إلى المادة 
المقصود بالقوانين العادية ىي القوانين الرقابة عمى دستوريـة القوانين العادية:   - ب

إما بناء عمى مشروع تقدمت بو الحكومة أو اقتراح تقدم بو ىي التي تصدر عن البرلمان، 
النواب، وقد خص الدستور البرلمان الجزائري في ميادين متعددة بالتشريع بناء عمى المادة 

، وتكون ىذه الرقابة رقابة سابقة عن صدور 2016من التعديل الدستوري لسنة  140
ييا برأي، والرقابة في ىذه الحالة ليست القانون، وفي ىذه الحالة يفصل المجمس الدستوري ف

نما تتم بناء عمى من خولو الدستور تحريك ىذه الرقابة،  رقابة إلزامية أو رقابة تمقائية، وا 
، 2ويتعمق األمر ىنا بالقوانين التي صادق عمييا البرلمان بصفة نيائية ولم يتم إصدارىا بعد

المؤسس ، وقد سكت 3ذلك برأي كما قد تكون الحقة لو، ليفصل المجمس الدستوري في
 سواء بالنسبة لمرقابة السابقة أو الرقابة الالحقة. الدستوري عن ميمة اإلخطار

 الرقابة عمى دستوريـة التنظيمات: -3
عمى أنو: " يمارس رئيس  2016من التعديل الدستوري لسنة  143تنص المادة  

 قانون".الجميورية السمطة التنظيمية في المسائل غير المخصصة لم
"... يفصل 2016من التعديل الدستوري لسنة  186وطبقا لما نصت عميو المادة 

المجمس الدستوري برأي في دستورية المعاىدات والقوانين والتنظيمات."، ولرئيس الجميورية 
ممارسة السمطة التنظيمية في غير المسائل التي تم تخصيصيا لمسمطة التشريعية بموجب 

باإلضافة إلى مواد  2016من التعديل الدستوري لسنة  141ب المادة أو بموج 140المادة 

                                                           
 .146حمريط كمال، مرجع سابق، ص  - 1
 .99محمود صبحي عمي السيد، مرجع سابق، ص  -2
المادة السادسة من النظام المحدد لقواعد عمل المجمس الدستوري عمى أنو: " يفصل المجمس الدستوري في  تنص -3

دستورية المعاىدات والقوانين والتنظيمات إما برأي قبل أن تصبح واجبة التنفيذ، أو بقرار في الحالة العكسية طبقا لمفقرة 
 من الدستور". 165األولى من المادة 
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أخرى، وما عدا ىذه الحاالت تدخل في المجال التنظيمي ويمكن أن تحرك بشأنو الرقابة 
 الدستورية.

 186فيتم إخطار المجمس الدستوري بخصوص التنظيمات طبقا لنص المادتين 
ب النص بموجب رسالة اإلخطار المقدمة ، ليراق2016من التعديل الدستوري لسنة  187و

إليو، ليتأكد من أن النص التنظيمي الصادر من طرف رئيس الجميورية طبقا ألحكام المادة 
من الدستور، وعمى أنو تم احترام توزيع االختصاص بالتشريع الذي يختص بو  143

، كما يتأكد 2016من التعديل الدستوري لسنة  141و 140البرلمان، طبقا ألحكام المادتين 
من  143أيضا من احترام قواعد اإلختصاص بإصدار المراسيم التنظيمية طبقا لممادة 

، وعدم الخمط بينيما وبين المراسيم التنظيمية التي تصدر في 2016التعديل الدستوري لسنة 
من طرف األشخاص المخول لم يتم إخطار المجمس الدستوري ، لكن عمميا حاالت الضرورة

 .1بأي نص تنظيمي لفحص مدى دستوريتوه ليم إخطار 
 ثانيا: الرقابــة اإللزاميــة

من التعـــــــديل  186( من المادة 03( والثالثة )02بالرجـوع إلى أحكام الفقرة الثانية )
 والتي تنص عمى أنو: 2016الدستوري لسنة 

رئيس الجميـورية، رأيو وجوبا في دستورية  " يبدي المجمس الدستوري، بعد أن يخطره
 القوانين العضوية بعد أن يصادق عمييا البرلمان.

كما يفصل المجمس الدستوري في مطابقة النظام الداخمي لكل من غرفتي البرلمان 
 لمدستور، حسب اإلجراءات المذكورة في الفقرة السابقة."
 ومن ىنا فإن الرقابة اإللزامية تتمثل فيما يمي:

 ــ الرقابة عمى القوانين العضوية،1
 ــ الرقابة عمى النظام الداخمي لغرفتي البرلمان، 2
 ـــ الرقابة عمى اتفاقيات اليدنة ومعاىدات السمم، 3

                                                           
 ،تمنراستية واإلقتصادية، المركز الجامعي ، مجمة اإلجتياد لمدراسات القانونرقابة دستورية التنظيماتاس، جوادي إلي - 1

 .46، ص 2019، 04المجمد الثامن، العدد 
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 وسيتم تفصيل ذلك فيما يمي:
 الرقابة عمى القوانين العضوية ) رقابة المطابقــة(: -1

البرلمان الجزائري يمارس عممو التشريعي بالرجوع إلى أحكام الدستور الجزائري فإن 
من التعديل  140إما بموجب قوانين عادية أو بموجب قوانين عضوية، ولقد نصت المادة 

باإلضافة إلى مواد أخرى من الدستور عمى أن يشرع  2016الدستوري الجزائري لسنة 
جزائري لسنة من التعديل الدستوري ال 141البرلمان بقوانين عادية، كما تضمنت المادة 

 عمى أن يشرع البرلمان بقوانين عضوية باإلضافة إلى نصوص أخرى من الدستور. 2016
ىي فئة من القوانين تتميز بخصوصية مواضيعيا طبقا لما نصت  العضوية فالقوانين

، والمتمثمة في تنظيم السمطات 2016من التعديل الدستوري الجزائري لسنة  141عميو المادة 
يا، ونظام اإلنتخابات، وقانون األحزاب السياسية، والقانون المتعمق باألمن العمومية وعمم

الوطني، وقانون القضاء، وقانون اإلعالم، والتنظيم القضائي، وقانون المالية، باإلضافة إلى 
مجاالت أخرى، كما تتميز بإجراءات أشــد وأكثر تعقيدا من تمك المتبعة في إقرار التشريعات 

يا تتطمب أغمبية موصوفة وىي األغمبية المطمقة من طرف أعضاء المجمس العاديــة، كون
، كما تخضع ىذه القوانين 1الشعبي الوطني، واألغمبية المطمقة في مجمس األمـــة أيضا

 2بشكل إلزامي وليس تمقائي بناء عمى إخطار المطابقة من طرف المجمس الدستوريلمرقابة 
 .3من رئيس الجميورية

 
                                                           

والتي تنص عمى أنو: " تتم المصادقة عل القانون العضوي  2016من التعديل الدستوري لسنة  141/2المادة  أنظر -1
 باألغمبية المطمقة لمنواب وألعضاء مجمس األمة".

 .التعديلذات من  186/2المادة أنظر  -2
، ديوان المطبوعات إلى اليومالمؤسسات السياسية والقانون الدستوري في الجزائر من االستقالل صالح بمحاج،  -3

 .293، ص 2010الجامعية، الجزائر، 
لكن من الناحية العممية فقد سبق وأن أصدر رئيس الجميورية أوامر تدخل ضمن مجال القوانين العضوية منيا األمر رقم  -

المتضمن القانون  09-97المتضمن القانون العضوي المتعمق باالنتخابات الذي تم إلغاؤه، وكذا األمر رقم  97-07
عرضيما كذلك، ولم يبدي المجمس الدستوري أي اعتراض أو تحفظ بعد  العضوي المتعمق باألحزاب السياسية الذي تم إلغاؤه

صدارىما بموجب أمر ىيمنة السمطة التنفيذية عمى السمطة التشريعية في النظام الدستوري ، محمدىاممي . أنظر: عميو وا 
 .26، مرجع سابق، صالجزائري) دراسة مقارنة بالنظامين الدستوري والمصري(
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 :(رقابــة المطابقــــة) في مجال القوانين العضويــــــــة المتخذةاألوامر الرقابة عمى  -2
إن األوامر المتخذة من قبل رئيس الجميورية في مجال القوانين العضوية تأخذ نفس 
األحكام التي َتخضع ليا القوانين العضويـــة من وجوب خضوعيا لمرقابة اإللزامية من طرف 

من التعديل الدستوري  186/2وكذا المادة  141لمقتضيات المادة المجمس الدستوري إعماال 
 وقد ورد بموجب ذلك تطبيقين وىما:

أثناء  1997 لسنة بموجب األمر المتضمن القانون العضوي المتعمق باألحزاب السياسية - أ
المرحمة االنتقالية، فأحيل األمر عمى المجمس الدستوري لمراقبة مطابقتو لمدستور، فأصدر 

 الدستوري رأيو بخصوص ىذا األمر، وأخضعو لنفس اآلليات المطبقة عمى القوانين المجمس
 .1العضوية شكال وموضوعا، وألغى أحكاما وردت فيو بسبب عدم مطابقتيا لمدستور

بموجب األمر المتضمن القانون العضوي المتعمق باالنتخابات أثناء المرحمة االنتقالية،  - ب
تقالي أحيل األمر عمى المجمس الدستوري لمراقبة مطابقتو وبعد موافقة المجمس الوطني االن

 رــلمدستور، وبمطابقتو لمدستور شكال وموضوعا أكد المجمس الدستوري بأن كل مواد ىذا األم
 . 7512من المادة   14تعد دستورية عدى عبارة واحدة من البند 

 : المطابقة(الرقابة عمى النظام الداخمي لغرفتي البرلمان ) رقابة  -3
يجب أن يبدي المجمس  2016من التعديل الدستوري لسنة  186/3تطبيقا لممادة 

الدستوري رأيو في مطابقة النظام الداخمي لغرفتي البرلمان لمدستور، وتتم ىذه الرقابة بناء 

                                                           
، مرجع سابق، 2016التي يمارسيا المجمس الدستوري طبقا لمتعديل الدستوري  المطابقةات رقابة آليبومدين محمد،   -1

 .12ص

مارس  06الصادرة في  12، العدد ج.ج.ر.ج،  1997مارس  06ر.أ.ق. عضـــ//.د المؤرخ في  01رأي رقم أنظر: ال -
 .باألحزاب السياسية لمدستور تعمق بمراقبة مطابقة األمر المتضمن القانون العضوي المتعمقالم، 1997

، مرجع سابق، 2016التي يمارسيا المجمس الدستوري طبقا لمتعديل الدستوري  المطابقةآليات رقابة بومدين محمد،  -2
 .13ص

الصادرة  12، العدد ج.ر.ج.ج، 1997مارس  06ر.أ.ق. عضـــ//.د المؤرخ في  02رقم المجمس الدستوري رأي أنظر:  -
، تعمق بمراقبة مطابقة األمر المتضمن القانون العضوي المتعمق بنظام االنتخابات لمدستورالم ،1997مارس  06في 
 . 43ص
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، كما يجب أن تخضع التعديالت التي تطرأ عمى النظام 1عمى إخطار من رئيس الجميورية
، 2لغرفتي البرلمان عمى المجمس الدستوري ليبدي رأيو في مدى مطابقتيا لمدستورالداخمي 

حتى ال يتم تجاوز اإلطار الخاص بتنظيم ىياكل المجمسين وكيفيات سيرىما، ألن النظام 
الداخمي لمبرلمان يتعمق بتنظيم السمطة التشريعية، كما أن النواب وأعضاء البرلمان ليم ميل 

صالحيات البرلمان محددة   ألنمجمسيم وذلك يخالف أحكام الدستور نحو تعزيز صالحيات 
 .3بنص الدستور

وال يمكن تطبيق النظام الداخمي لغرفتي البرلمان إال بعد صدور رأي المجمس 
 مطابقتو لمدستور.المتضمن الدستوري 

ومن الجدير اإلشارة إلى أنو بالرغم من أن اإلخطار يعتبر إلزاميا عمى رئيس 
من التعديل الدستوري لسنة  186/2ية فاتجو بعض الفقياء إلى أن صياغة المادة الجميور 
 لم تكن صحيحة والتي تنص عمى أنو:  2016

في دستورية " يبدي المجمس الدستوري، بعد أن يخطره رئيس الجميورية، رأيو وجوبا 
 البرلمان. ابعد أن يصادق عمييالقوانين العضوية 

كما يفصل المجمس الدستوري في مطابقة النظام الداخمي لكل من غرفتي البرلمان 
لمدستور، حسب اإلجراءات المذكورة في الفقرة السابقة"، فالواضح من خالل ىذه المادة بأن 
الوجوبية متعمقة بالرأي وىذا ليس صحيحا، في حين أن المعنى المقصود من المادة ىو أن 

طار سواء بالنسبة لمقوانين العضوية أو بالنسبة لمنظام الداخمي لغرفتي الوجوبية متعمقة باإلخ
 .4البرلمان

" في دستورية القوانين ويرد خطأ آخر في الصياغة أيضا بخصوص ىذه المادة 
ىو ما يوحي بأن القوانين العضوية تخضع لمرقابة الدستورية في حين أنيا و  العضويـة"،

                                                           
 2016من التعديل الدستوري لسنة  186/3/2لمادة أنظر ا - 1
 .150، ص 2006، دار الفجر لمنشر والتوزيع، القاىرة، مصر، 1ط ، المجمس الدستوري الجزائريالعام رشيدة،  - 2
 .319بمحاج، مرجع سابق، ص  صالح - 3
مجمة ، 2106التي يمارسيا المجمس الدستوري طبقا لمتعديل الدستوري  المطابقةآليات رقابة بومدين محمد،  - 4

 .6ص ، 2019، 04، العدد 18الحقيقة لمعموم االجتماعية واإلنسانية، جامعة أحمد دراية أدرار، المجمد 
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تخضع لرقابة المطابقة وشتان بين الرقابة الدستورية ورقابة المطابقة، وذلك بالرغم من ورود 
التعديالت الدستورية  وتبعتو165  في المادة  1996الخطأ في التعديل الدستوري لسنة 

الالحقة عميو في نفس الخطأ، ولم يتدارك المؤسس الدستوري الجزائري األمر رغم ما طرأ 
 .20161ات الصمة من تعديل في إطار التعديل الدستوري لسنة عمى المادة ذ

من التعديل الدستوري  165ومن ناحية أخرى فإن الصياغة التي وردت في المادة 
التعديل الدستوري لسنة  186كانت أكثر دقة من تمك التي وردت في المادة  19962لسنة 
 واجبة التنفيذ أو بقرار في الحالةقبل أن تصبح  برأي، حيث أنو بعد حذف عبارة " 20163
مبيمة بمعنى ىل الرأي  2016التعديل الدستوري لسنة  من 186أصبحت المادة  ،"العكسية

 .4يكون قبل اإلصدار أم قبل أن تصبح واجبة التنفيذ
 : الرقابة عمى اتفاقيات اليدنة ومعاىدات السمم -4

لممجمس  عمى أن 2016تعديل الدستوري لسنة من ال 111يتضح من المادة 
وتعتبر الرقابة عمى ، 5الدستوري أن يبدي رأيو في المعاىدات المتعمقة بالسمم واتفاقيات اليدنـة

، كما أن إخطار المجمس الدستوري بشأنيا إخطار سابقةدستورية مثل ىذه المعاىدات رقابة 
حوليا، كونيا وجوبي، وال يتم عرضيا عمى البرلمان إال بعد أن يبدي المجمس الدستوري رأيو 

 تتعمق بأمن وسالمة البالد، كما ترتبط بسيادة الدولة وسالمتيا.
 
 

                                                           
 .7ص مرجــع سابق، ،2106التي يمارسيا المجمس الدستوري طبقا لمتعديل الدستوري  المطابقةآليات رقابة بومدين محمد،  - 1
عمى أنو: " يفصل المجمس الدستوري، باإلضافة إلى االختصاصات التي  1996من التعديل الدستوري لسنة  165تنص المادة  - 2

قبل أن تصبح واجبة التنفيذ أو  برأيخولتيا إياه صراحة أحكام أخرى في الدستور، في دستورية المعاىدات والقوانين، والتنظيمات إما 
 ".بقرار في الحالة العكسية

عمى أنو: " باإلضافة إلى االختصاصات التي خولتيا إياه صراحة أحكاما  1996من التعديل الدستوري لسنة  186تنص المادة  - 3
 ."برأي في دستورية المعاىدات والقوانين والتنظيماتأخرى في الدستور، يفصل المجمس الدستوري 

ديل التي يمارسيا المجمس الدستوري طبقا لمتع المطابقةآليات رقابة لمزيد من التفصيل أنظر: بومدين محمد،  - 4
 .7، ص مرجع سابق، 2106الدستوري 

  عمى أن:  1996من التعديل الدستوري الجزائري لسنة  97المادة الفقرة الثانية من نصت  - 5
 " ويتمقى رأي المجمس الدستوري في االتفاقيات المتعمقة بيما".
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 المساىمة في التشريع عن طريق الدفع بعـــدم الدستوريةالبنــد الثاني: 
يتضح بوجود  2016من التعديل الدستوري لسنة  188عند تحميمنا لنص المادة 

والنص  61/1اختالف بين المصطمحات المستعممة بين النصين الفرنسي من خالل المادة 
من الدستور الفرنسي المعدل   61/1، حيث نصت المادة 188الجزائري من خالل المادة 

منظورة أمام جية قضائية وجود نص قانوني  دعوى بقوليا: " إذا تبين أثناء 2008سنـــة 
يمس الحقوق والحريات التي يكفميا الدستور فيحال األمر إلى المجمس الدستوري من قبل 

"، وقد تدخل المشرع الفرنسي قض لمفصل فيو خالل أجل معيــــن.مجمس الدولة أو محكمة الن
والذي  10/12/2009در في الصا 2009لسنة  1523فعال بإقرار القانون األساسي رقم 

، فأطمق تسمية آلية 2008من التعديل الدستوري لسنـــة  61/1يتضمن كيفية تطبيق المادة 
منو،  23الدفع التي تثار من خالل دفع تتم بو المسألة األولية الدستوريــــة من خالل المادة 

 .1ة لمدفعالدستوري المسألة األوليةوبالتالي فإن المشرع الفرنسي اختار تسمية 
ويتجو بعض الفقياء ونسايرىم في ذلك، بأن المشرع الفرنسي كان أكثر تصويبا  

 188بتجنبو تسمية الدفع بعدم الدستورية التي وردت في النص الجزائري، من خالل المادة 
( من القانون العضوي 02، أو من خالل المادة الثانية )2016من التعديل الدستوري لسنة 

بعدم  ، الذي يحدد شروط وكيفيــــــات تطبيق الدفع2018سبتمبر  2يخ بتار  16-18رقم 
يجعل من  فيومن الناحية الدقيقة ال يقتضي دفعا بعدم الدستورية  ن ذلكالدستورية، أل

 مـــر والحســـة ىو المختص بالنظــالقاضي المختص بالنظر في الموضوع  أو الدعوى األصمي

                                                           
 .56عبد القادر بوراس، لخضر تاج، مرجع سابق، ص  - 1
لقد كانت ىناك محاوالت عديدة في فرنسا رامية إلى إدخال تعديالت عمى الدستور الفرنسي بدأت بعد عام من صدور  -

حيث نادى الفقيو موريس دوفرجيو بحق األفراد بالطعن أمام المجمس الدستوري وذلك سنة  1958الدستور الفرنسي لسنة 
أـمام الجمعية الوطنية إلقرار ىذا الحق، كما تمتو محاوالت أخرى، إلى  ، ثم تاله االقتراح الذي تقدم بو أحد األعضاء1959

من الدستور ومنح المجمس الدستوري االختصاص بممارسة  61بتعديل المادة  1990أن تقدم الرئيس الفرنسي"ميتران" سنة 
إحدى الجيات القضائية، لكن ىذا  الرقابة عمى دستورية القوانين وىي الرقابة الالحقة التي تتم عن طريق الدفع الفرعي أمام

االقتراح لم يحظ باألغمبية الالزمة إلقراره وىي أغمبية ثالث أخماس النواب في الجمعية الوطنية ومجمس الشيوخ مجتمعتين 
 . 105في ىيئة مؤتمر. أنظر: محمود صبحي عمي السيد، مرجع سابق، ص 
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 .1في الدعوى الدستورية، وىو األمر المتواجد في أسموب الرقابة القضائية
آلية لمدفع بعدم الدستورية  2008ولقد وضع التعديل الدستوري الفرنسي لسنة 

 (laأو المسألة الفرعيــة  ( la question prioritaire)اصطمح عمييا اسم المسألة األولية 
(préjudicielle question  في حين الفصل فييا قبل الفصل في الموضوعحيث يجب ،

من  188أصطمح عمييا في النظام القانوني الجزائري بالدفع بعدم الدستورية طبقا لممادة 
وىي تعد أولية وذات أولويـة فيجب أن تعالج دون تأخيــــــر أو  2016التعديل الدستوري لسنة 

إلى غاية توصميا بقرار من المحكمة  ، لتعمق الجية القضائية الفصل في الموضوعتأجيــــل
، 2العميا أو مجمس الدولة حسب األحوال، أومن المجمس الدستوري عند إحالة الدفع إليو

باعتبار أنيا تتعمق بنص تشريعي يتضمن انتياكا لمحقوق والحريات المكفولة بنص 
 .3الدستور

  ضوابط الدفع بعدم الدستورية:: أوال
بعدم الدستورية يجرنا إلى الحديث عمن  لو الحق في إن الحديث عن ضوابط الدفع 

جراءات الدفع بعدم  الدفع بيا، والمحاكم التي يثار أماميا الدفع بعدم الدستورية وكذا شروط وا 
 الدستورية.

 أصحاب الحق في الدفع بعدم الدستوريـــة:  -0
لجزائرية إن إخضاع القوانين لمرقابة الدستورية لم يعد حصرا كما سبق في الدساتير ا

والتعديالت الالحقة عمييا عمى الطبقة السياسية، بل أصبح لألفراد حق الدفع بعدم دستورية 
القوانين التي تنتيك الحقوق والحريات بمناسبة دعوى قضائية أمام إحدى الجيات القضائية، 

ما فحين قبول القاضي ليذا الدفع يحيمو إلى محكمة النقض أو إلى لمجمس الدولة المذان ليا
 .4صالحية إحالتو الى المجمس الدستوري دون غيرىما

                                                           

 .56، ص مرجع سابقعبد القادر بوراس، لخضر تاج،  -1 
 .16-18من القانون العضوي رقم  10أنظر المادة  -2
 .97محمود صبحي عمي السيد، مرجع سابق، ص  -3
 .57عبد القادر بوراس، لخضر تاج، مرجع سابق، ص  -4
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من التعديل الدستوري لسنة  188وقد سكت المؤسس الدستوري من خالل المادة  
ىل ىي مكنة بيد الشخص المتقاضي؟، بعدم الدستورية عمن لو الحق في إثارة الدفع  2016

ع في حين أشار المشر  ـو؟،أم كل أطراف الخصومة؟ وىل يمكن لمقاضي إثارتو من تمقاء نفســ
الصادر في  2009لسنة  1523من القانون األساسي رقم  23الفرنسي من خالل المادة 

، بقوليا: " المسألة الدستورية ن يثار من طرف أطراف الخصومة فقطأ 10/12/2009
األولية تثار من خالل دفع يتم الدفع بو أمام المحاكم التابعة سواء لمجمس الدولة أو لمحكمة 
النقض بسبب مرجعو وجود نص تشريعي متضمنا النتياك الحقوق والحريات التي كفميا 

إثارة ىذا الدفع  الدستور، عمى أن يقدم ىذا الدفع من خالل مذكرة مكتوبة ومسببة، ويجوز
 ألول مرة أمام محاكم اإلستئناف، لكنو ال يجوز لممحكمة إثارة ىذا الدفع من تمقاء نفسيا".

طبيعيين أم معنويين ليم الحق في الدفع  اوبالتالي فإن جميع األشخاص سواء كانو 
بعدم الدستورية، مع أن ىذا النص يتضمن أيضا حق األجانب، إذ استقرت أحكام المجمس 

ستوري الفرنسي بأن لألجانب المقيمين في فرنسا أيضا ذات الحقوق والحريات التي ليا الد
 وحدىم كحق الترشح واالنتخاب. الوطنيينقيمة دستورية، باستثناء الحقوق التي تقتصر عمى 

ومما تجدر اإلشارة إليو أنو ال يمكن لمقاضي إثارتو من تمقاء نفســـو كما جاء ذلك  
، 10/12/2009الصادر في  2009لسنة  1523لقانون األساسي رقم من ا 23في المادة 

 بتاريخ 16-18من القانون العضوي رقم  04، والمادة الرابعة 1ألنو ال يتعمق بالنظام العام
 ، الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية بقوليا:2018سبتمبر   02

 تمقائيا من طرف القاضي"." ال يمكن أن يثار الدفع بعدم الدستورية 
ومن الجدير اإلشارة إلى أنو قد يكون لإلحالة من طرف القاضي أىمية كبرى من 
الدفع الذي يثار من طرفي النزاع، لما لذلك من تسييل في عمل المجمس الدستوري وأقل وقتا 

مما  ،وجيدا وتكمفــة، باعتبار القاضي تولى القيام بذلك دون أية وساطة نظرا لتخصصو
يساعده عمى تبيين شبية عدم الدستورية، وىذا العامل قد يفتقر إليو طرفي النزاع إذ يقومون 

                                                           
"اإلصالح التشريعي المؤسسي" " والموائح البرلمانية" "دراسة مقارنة بالتشريع السياسي ، محمد عمي سويمم - 1

 .285، ص 2015مصرية لمنشر والتوزيع، مصر، ، ال1ط ، اإلسالمي"
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عادة بذلك بواسطة محام، وبما أن القضاء يعتبر السمطة المكفول ليا دستوريا حماية الحقوق 
 والحريات العامة لألفراد، فإن ذلك يستوجب تحويل المجمس الدستوري إلى محكمة دستورية، 

وقد استبدل المؤسس الدستوري المغربي المجمس الدستوري بالمحكمة الدستورية في التعديل 
كالدستور  ، كما فعمت بعض الدساتير األروبية أيضا2011الدستوري لمدستور المغربي لسنة 

 .1األلماني وااليطالي
 :المحاكم التي يجوز أماميا إثارة الدفع بعدم الدستوريـــة -2

الطعن في عدم دستورية القوانين لم تشيده الدساتير السابقة  إن منح األفراد حق
 2016لمجزائر وال حتى التعديالت الالحقة عمييا، إلى أن أتى بو التعديل الدستوري لسنة 

منو والتي سمحت لألفراد في المحاكمة عندما يكون القانون الذي يتوقف  188بموجب المادة 
ات المضمونة بنص الدستور، فيتم إخطار المجمس عميو مآل النزاع ينتيك الحقوق والحري

الدستوري بناء عمى إحالة من المحكمة العميا أو مجمس الدولــة حسب الحالة، فيتم ىذا الحق 
، إال أن أمر البت فيو يعود إلى المجمس الدستوري 2عمى مستوى المحاكم العادية أو اإلدارية

، ليتولى بعدئذ المجمس 2016لدستوري لسنة من التعديل ا 188وحده طبقا لما قررتو المادة 
الدستوري فحص دستورية القانون المطعون فيو عن طريق الدفع بإحالة من المحكمة العميا 

 أو مجمس الدولة، وليتوجب حينئذ عمى المحكمة العادية توقيف النظر في الدعوى.
القوانين،  يةدستور السيما وأن أغمب دول العالم تطبق نموذج الرقابة القضائية عمى 

أما النموذج الفرنسي فيعتبر تطبيقو محدودا إذ نجد تطبيقو غالبا في المستعمرات الفرنسية 
 .3خرى كساحل العاج وبوركينافاسواألوبعض الدول 

                                                           
مبررات االعتراف لمقضاء الجزائري بدور في الرقابة عمى دستورية القوانين وتحويل المجمس بومدين محمد،  - 1

المجمد  ،، المركز الجامعي لتمنراستواالقتصادية ، مجمة االجتياد لمدراسات القانونيةالدستوري إلى محكمة دستورية
 .26، ص 2019، 04الثامن، العدد 

 .16-18من القانون العضوي رقم  2أنظر المادة  - 2
مبررات االعتراف لمقضاء الجزائري بدور في الرقابة عمى دستورية القوانين وتحويل المجمس بومدين محمد،  - 3

 .27، مرجع سابق، ص الدستوري إلى محكمة دستورية
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إن ىذه الرقابة مستوحاة من التجربة الفرنسية عمى إثر إقرار مشروع التعديل 
المشروع الذي تضمن إدخال عدة  ، وىو2008جويمية  23الدستوري الجديد، بتاريخ 

الحيات المجمس الدستوري ويمنح بما وسع من ص 61تعديالت، منيا تعديل عمى المادة 
فراد حق الدفع بعدم دستورية القوانين بمناسبة دعوى قضائية أمام إحدى الجيات لأل

لة القضائية، فحين قبول القاضي ليذا الدفع يحيمو إلى محكمة النقض أو إلى مجمس الدو 
، والتي تنص عمى أنو: "إذا 1المذان لياما صالحية إحالتو إلى المجمس الدستوري دون غيرىما

ثبت بمناسبة دعوى منظورة أمام المحاكم، أن ىناك نصا تشريعيا يمس الحقوق والحريات 
التي يكفميا الدستور، فإنو يمكن عرض ىذه المسألة عمى المجمس الدستوري، بناء عمى 

في غضون فترة زمنية محددة،  أو محكمة النقض ليبدي رأيو فييا الدولةإحالة من مجمس 
 ويحدد قانون أساسي شروط تطبيق ىذه المادة وقد جاء النص الفرنسي كما يمي:

 « Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il 

est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que 

la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette 

question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce 

dans un délai déterminé.  

Une loi organique détermine les conditions d'application du présent 

article. »
 2
  

يتضح مما تقدم بأنو يمكن عرض القانون بعد صدوره والعمل بو عمى المجمس 
الدستور الفرنسي  مطابقتو لمدستور، وىو ما يوضح التحول الجذري في الدستوري ليقرر مدى

حين أخذ بالرقابة الالحقة عمى دستورية القوانين وحق األفراد في تحريكيا  والجزائري أيضا
 .3دستورية أمام المحاكم العادية أو اإلداريةالعن طريق الدفع بعدم 

 
 

                                                           
 .102الطواف، مرجع سابق، ص  سعيد - 1

2
 — article 61-1 de la Constitution 

 . 105محمود صبحي عمي السيد، مرجع سابق ، ص  -3
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 شروط الدع بعدم الدستــــورية: -3
من  61/1بشأن تطبيق المادة  2009لسنة  1523اشترط القانون األساسي رقم 

شروطا  2018 سبتمبر 02بتاريخ  16-18الدستور الفرنسي وكذا القانون العضوي رقم 
يجب التحقق منيا من قبل المحكمة التي أثير أماميا الدفع بعدم الدستورية قبل اإلحالة إلى 

 حسب الحالة وتتمثل فيما يمي:المحكمة العميا أو مجمس الدولة 
 الشروط الموضوعيــة: -أ 
أن يتوقف عمى الحكم التشريعي المعترض عميو مآل النزاع أو أن يشكل أساس  -

 المتابعـــة.
 أال يكون النص تمت مطابقتو لمدستور سابقا، إال إذا كان ىناك تغير في الظروف.  -
 .1أن يكون القضية المثارة ذات طابع خطير -

 الشكميـــة: الشروط -ب 
يجب أن تثار المسألة األولية الدستورية في شكل منفصل عن الدعوى األصمية مع 

 .2ضرورة إخضاعيا لمتسبيب
 إجراءات الدفع بعدم الدستوريـة: -4

من المسمم بو، أن الدفع بعدم الدستورية يثار بناء عمى دعوى مرفوعة أمام محكمة 
تابعة لجية القضاء العادي أو اإلداري حسب الحالة، ويمكن إثارتو لممرة األولى في 
اإلستئناف أو الطعن بالنقض، كما يجوز إثارتو أمام قاضي التحقيق لُيرفع في ىذه الحالة 

  .3محكمة المختصة لتتولى النظر فيو وفي مآلوإلى غرفة اإلتيــام بال
تحيل المحكمة التي أثير أماميا الدفع إلى المحكمة العميا إذا كانت تابعة إلى جية 
القضاء العادي أو لمجمس الدولة إذا كانت تابعة لجية القضاء اإلداري، وذلك في حالة ما 

وىي ات التي تضمنيا الدستـــور قدرت بأن النص المطعون فيو يتضمن انتياكا لمحقوق والحري

                                                           
 .16-18من القانون العضوي رقم  8أنظر: المادة  - 1
 .ذات القانــــــــــــــــــونمن  6أنظر: المادة  - 2
 .القانــــــــــــــــــونذات من  2أنظر: المادة  - 3
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أولية وذات أولويـة فيجب أن تعالج دون تأخيــــــر أو تأجيــــل، لتعمق الجية  تعد مسألة
القضائية الفصل في الموضوع إلى غاية توصميا بقرار من المحكمة العميا أو مجمس الدولة 

تالي فإن لممحكمة التي ، وبال1حسب األحوال أومن المجمس الدستوري عند إحالة الدفع إليو
و ال يقع عمييا التزام ية في قبولو أو رفضــو وفي حالة رفضيثار أماميا الدفع السمطة التقدير 

، وبناء عمى ما سبق فإن الدفع بعدم الدستورية 2إحالتو إلى المحكمة العميا أو مجمس الدولة
 يسمك إجراءات معينة تتمثل فيما يمي:

( أيام من صدوره، 10الدفع بعدم الدستورية خالل عشرة )تفصل محكمة الموضوع في  -1
ن رفضتو فال 08ويبمغ الى األطراف وقد حددىا القانون األساسي الفرنسي بثمانية ) ( أيام، وا 

يمكن الطعن في ذلك بصفة مستقمة، بل يمكن الطعن فيو فقط عند الطعن في الحكم النيائي 
 الصادر في الموضوع أو في جزء منـــو.

ألول مرة أمام المحكمة العميا أو مجمس الدولة فيحال  ةا يثار الدفع بعدم الدستوريعندم -2
 .3مباشرة الى المجمس الدستوري

عند قبول محكمة الموضوع الدفع بعدم الدستورية تقوم بإحالتو إلى المحكمة العميا أو  -3
لتحقق من توافر ، ( filtrage) مجمس الدولة حسب الحالة، وىي التي تقوم بدور التصفيـــة

الشروط السابقة في الدفع بعدم الدستورية المثارة، فإن اتضح ليا توافر الشروط السابقة تحيل 
( ابتداء من تاريخ استالم  02المسألة إلى المجمس الدستوري، وذلك في غضون شيرين )

لمحكمة قرار إرسال الدفع بعدم الدستورية من المحكمة التابعة لجية القضاء العادي أو من ا
 القانون األساسي الفرنسي بـثالث التابعة لجية القضاء اإلداري، وىي محددة في

 (.03أشيـــر)
 ا أو رئيســة العميــس األول لممحكمــــة إلى الرئيــــدم الدستوريــــع بعــــال الدفــــرار إرســـو قـــيوج -4

                                                           
 .16-18من القانون العضوي رقم  2أنظر المادة   - 1
"اإلصالح التشريعي المؤسسي" " والموائح البرلمانية" "دراسة مقارنة بالتشريع السياسي محمد عمي سويمم،  - 2

 .290"، مرجع سابق، ص اإلسالمي
 .16-18من القانون العضوي رقم  2أنظر المادة   - 3
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فظ الدولة، مع تمكين األطراف مجمس الدولة، الذين يستطمعان فورا رأي النائب العام أو محا
 .1من تقديم مالحظاتيم الكتابية

عند قبول الدفع بعدم الدستورية يتم وقف الفصل في ىذه الدعوى، باعتبار أن ذلك يعتبر  -5
مسألة أولية ينبغي الفصل فييا أوال قبل الفصل في الموضوع، وال يمكن لممحكمة التي تنظر 
في الدعوى اتخاذ إجراءات معينة بشأنيا، ما عدا اإلجراءات التحفظية والتي تحمل طابعا 

و التي بناء عمييا يتم تقييد الحرية الشخصية أو إذا كان المعني محروما من ستعجاليا، أإ
الحريــة بسبب الدعوى، وكذلك في الحاالت التي تمزم فييا المحكمة بالفصل في الموضوع 
عمى سبيل أجل محدد أو عمى االستعجال، فيي غير ممزمة في ىذه الحالة بوقف السير في 

 .2الدعوى
ري فور تمقيو اإلحالة بإخطار رئيس الجميورية ورئيس مجمس األمة يقوم المجمس الدستو  -6

و رئيس المجمس الشعبي الوطني والوزير األول، ولكل منيم لو الحق في إرسال مالحظاتو 
 .3حول الدفع بعدم الدستورية المعروض عميو

وتخضع إجراءات الدفع بعدم الدستورية لمبدأ العالنية والمواجية أمام المجمس  -7
 .4وريالدست

( 04يفصل المجمس الدستوري في المسألة األولية الدستورية خالل أجل ال يتجاوز أربعة) -8
أشير من تاريخ إخطاره من مجمس الدولة أو محكمة النقض، ويمكن تمديد ىذا األجل لمرة 

( أشيـــر في القانون األساسي 03(أشير، وىي محددة بثالثة )  04واحدة ال تتجاوز أربعة) 
 الفرنسي.

يخطر المجمس الدستوري األطراف المعنية إلبداء مالحظاتيم، ثم تعقد جمسات عامة ما  -9
 .5عدا الحاالت التي يتم تحديدىا بموجب النظام الداخمي لممجمس الدستوري

                                                           
 .16-18من القانون العضوي رقم  15أنظر المادة   - 1
 .مـــن ذات القانــــــــــــون 18أنظر المادة   - 2
 ذات القانـــــــــــــــون.من  21أنظر المادة   - 3
 .ذات القانــــــــــونمن  22أنظر المادة   - 4
 .112محمود صبحي عمي السيد، مرجع سابق، ص  - 5
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وقد تقوم بنظام التصفية المحاكم المثار أماميا المسألة الدستورية األولية في مرحمة 
 .1ة النقض أو مجمس الدولة في مرحمة أخرىأولى، كما قد تقوم بيا أيضا محكم

ويفصل المجمس الدستوري الجزائري في الدفع بعدم الدستورية المحال لو من 
( أشير 04المحكمة العميا او مجمس الدولة حسب الحالة، خالل أجل ال يتجاوز أربعـــة ) 

، في 2رــ( أشي04)  الموالية إلخطاره، ويمكن تمديد ىذا األجل لمدة أخرى ال تتجاوز أربعـــة
أشير من تاريخ إحالة المسألة إلى  (03ثالث )  ــــحين أنو تم تحديد ىذه المدة في فرنسا ب

 المجمس الدستوري. 
 آثار الحكم بعدم الدستوريةثانيا: 

بأنو: " إذا ارتأى  2016من التعديل الدستوري لسنة  190لقد حددت المادة 
تنظيميا غير دستوري، يفقد ىذا النص أثره ابتداء من  المجمس الدستوري أن نصا تشريعيا أو

 يوم قرار المجمس.
أعاله، فإن ىذا  188إذا اعتبر نص تشريعي ما غير دستوري عمى أساس المادة 

 النص يفقد أثره ابتداء من اليوم الذي يحدده قرار المجمس الدستوري.
لسمطات العمومية تكون آراء المجمس الدستوري وقراراتو نيائية وممزمة لجميع ا

 والسمطات اإلدارية والقضائية."
وبناء عمى مقتضيات ىذه المادة، فإنو يترتب عمى حكم عدم الدستورية إلغاء النص 
التشريعي تمقائيا، ولفظ اإللغاء الوارد في ىذه المادة ىو اإللغاء المباشر وليس اإللغاء بأثر 

 رجعي من تاريخ صدور قرار المجمس الدستوري.

                                                           
 .57عبد القادر بوراس، لخضر تاج، مرجع سابق، ص  - 1
 .2016من التعديل الدستوري لسنة  189/2أنظر المادة  - 2
تشمل الحقوق التي ورد النص عمييا في مقدمة دستور : الحقوق والحريات محل الرقابة الالحقة في الدستور الفرنسي -

، المبادئ األساسية التي أقرتيا القوانين 1946دستور ، مقدمة 1789، وىي إعالن حقوق اإلنسان والمواطن 1958
كحرية إنشاء األحزاب  1958الصادرة في ظل الجميوريات التي عرفتيا فرنسا، وكذلك الحقوق التي نص عمييا دستور 

بق، أنظر: محمود صبحي عمي السيد، مرجع سا .والحريات الفردية والحصانة البرلمانية، الحق في المساواة والديمقراطية
 .108ص
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دد المجمس الدستوري تاريخا آخر إللغاء النص التشريعي يكون الحقا عمى وقد يح
من  188تاريخ نشر الحكم بعدم الدستورية، وىو ما جاءت بو الفقرة الثانية من المادة 

 والمتعمقة بالدفع بعدم الدستورية. 2016التعديل الدستوري لسنة 
ية بالحجية المطمقة في وتتمتع قرارات المجمس الدستوري في الدفع بعدم الدستور 

مواجية الجميع، وباعتبار أن اإللغاء يشكل جزاء لعدم الدستورية، فال يستبعد النص 
التشريعي من التطبيق عمى جميع المنازعات أمام القضاء، وىو ما يستبعد النص المحكوم 

 .1بعدم دستوريتو من النظام القانوني لمدولة
طابع القضائي عمى المجمس الدستوري عن فقد جاءت ىذه الرقابــة بغرض إضفاء ال

طريق منح المجمس الدستوري سمطة البت في عدم الدستورية، في حين يتم الطعن بعدم 
الدستورية أمام أية جية قضائية وليس مباشرة أمام المجمس الدستوري، وتبعا لمسمم القضائي 

دستورية إلى المحكمة العميا يحيل القاضي بعد تحققو من توافر الشروط القانونية الدفع بعدم ال
بالنسبة لمقضاء العادي أو إلى مجمس الدولة بالنسبة لمقضاء اإلداري، لتتحقق المحكمة العميا 
أو مجمس الدولة حسب الحالة من توافر شروط الدفع بعدم الدستورية، وتتم إحالة الدفع الى 

 .2المجمس الدستوري ليفصل فيو في جمســة عمنية وبحضور طرفيو
د اتضح فشل التجربة السابقة المتعمقة باإلخطار من خالل العدد اليائل من وق

الدفوع التي رفعت إلى المجمس الدستوري بعد سريان مسألة األولوية الدستورية في فترة 
سنوات من  (08ثماني)مرة بعد  671قصيرة، فقد تم إخطار المجمس الدستوري الفرنسي 

قرارا، األمر الذي يفيم منو بأن  572ي الفرنسي تطبيقيا، حيث أصدر المجمس الدستور 
، كما أنو 3قانونا كانت تنتيك حقوق وحريات األفراد ومخالفة بذلك ألحكام الدستور 572

الذي منح لألفراد حق الدفع بعدم الدستورية،  2016وبعد التعديل الدستوري الجزائري لسنة 

                                                           
اإلصالح التشريعي المؤسسي" " والموائح البرلمانية" "دراسة مقارنة بالتشريع السياسي محمد عمي سويمم، " - 1

 .293"، مرجع سابق، ص اإلسالمي
 .88، ص ، مرجع سابقمدى كفاية الدفع بعدم الدستورية لضمان سمو الدستور الجزائريبومدين محمد،  - 2
 .92، ص نفســـــــــــو المرجــع - 3
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الذي يحدد  16-18ن العضوي رقم منو، فصدر عمى إثر ذلك القانو  188طبقا لنص المادة 
 شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية.

وقد صدر أول قرار لممجمس الدستوري حول الدفع بعدم الدستورية، وذلك عمال 
، وبموجب إخطار بناء عمى إحالة 2016من التعديل الدستوري لسنة  188بأحكام المادة 

 من قانون اإلجراءات الجزائية 416من المحكمة العميا والمتعمق بالفقرة األولى من المادة 
، وىي أول إحالة تتعمق بالدفع بعدم الدستورية في النظام القانوني الجزائري المعدل والمتمم

 .1الجزائري
 راء التشريع الفـــــرع الثالث:  دور المجمس الدستوري في إث

يتجمى دور المجمس الدستوري في إثراء التشريع حين يصدر المجمس الدستوري أو 
 من يقوم مقامو األحكام والقرارات واآلراء المختمفة من حيث القوة ومنيا:

 أو البناءة أو اإلنشائية Les réserves constructivesأسموب التحفظات البنائية  -0
خصوصا منو االمتناع التام من طرف المشرع، فيمفت المجمس الدستوري  لمواجية اإلمتناع

أو من يقوم مقامو نظر المشرع إلى ضرورة التدخل لتنظيم موضوعا من الموضوعات التي 
أصبحت من الموضوعات الضرورية، عن طريق إصدار نوع من األحكام تسمى باألحكام 

ورية إلى إعالن مطابقة أو عدم مطابقة النص التفسيرية أو التوجييية، فتنتيي المحكمة الدست
التشريعي لمدستور أو عدم مطابقتو لو، وىو ما يصطمح عميو بإعالن عدم الدستوريــــة 

"déclaration de non constitutionnalité".
2 

دستوري حين يقوم المجمس ال التحفظات التفسيريةويتحقق ىذا النوع المتمثل في 
تغيير في الصياغة المحرر بيا، وىو ما يطمق عميو أيضا  دونبتصحيح في معنى النص 

بالتفسير التوجييي لمنص الخاضع لرقابة القاضي الدستوري، يكون الغرض منيا لفت نظر 

                                                           
، 2019نوفمبر سنة  20الموافق  1441ربيع األول عام  23مؤرخ في  19/ق. م د/د ع د/01القرار رقم : أنظر - 1
 .، المتعمق بالدفع بعدم الدستورية2019ديسمبر  15 ، مؤرخة في77، العدد ج.ج.ر.ج
التشريعية والتنفيذية )دراسة مقارنة في تحديد مجال ضوابط توزيع االختصاص بين السمطتين _ عزاوي عبد الرحمان،  2

 .115، ص 2011، الجزء األول، دار الغرب لمنشر والتوزيع الجزائر،كل من القانون والالئحة(
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السمطة المكمفة بتطبيق وتنفيذ القانون بضرورة التقيد عند تنفيذه بضوابط معينة لما ليا من 
إذا تم احترام ىذه المبادئ الدستورية من طرف  مبادئ دستورية، ويعتبر ىذا النص دستوري

 السمطتين اإلدارية والقضائية.
وييدف ىذا الحكم عمى حث المشرع وندائو بالتدخل في تنظيم مسألة معينة أصبح 
ضروريا تنظيميا بنص تشريعي في إطار محدد، وذلك باعتبار أن المشرع ىو المعني األول 

مبادئ الدستورية العامة التي استخمصيا القاضي من بالمعني التفسيري في إطار أحكام ال
 .   1نصوص الدستور

يجرد المجمس الدستوري أو المحكمة الدستورية النص القانوني المعيب من  وقد
العنصر المشوب بعيب حتى يتطابق مع الدستور، فيتولى تعديل الصياغة األصمية لو، 

عادة تحريره مجددا، فيحافظ بذلك عمى معنى النص كما يمكنو إعادة صياغتو.  وا 
، وفي إطاره 2التفسيري استبداليا أو مضيفامنيج التفسير المحايد وقد يكون الحكم  -2

الذي  لسد النقصيعتبر القاضي الدستوري قاضي الرقابة الدستورية في العمل التشريعي، 
 بتضمينو يشوب القانون أو النص القانوني المعيب والذي يخضع لرقابة القاضي الدستوري،

كون ىذا النص التشريعي يمم قاعدة قانونية أو مجموعة قواعد قانونية قضائية جديدة، حتى ي
ويعالج موضوعو في إطار تام، وبتحقيق نتيجة عممية في تنظيمو لمعالقات بين المجتمـــع، 

لغائو.  وىو ما يجنب القاضي الحكم بعدم دستوريتو وا 
وبالتالي يتعدى دور القاضي الدستوري في ىذه الحالة عمى مجرد استنتاج النقص 

، ويمجا إليو المجمس الدستوري أو من يقوم مقامو كمما 3النقص في التشريع، بل لو إكمال ىذا
رأى بأن ىذا النص يحمل قواعد أقل مما يجب أن يحممو وفقا لممبدأ الدستوري الذي صدر 

 .  4عمى أساسو
                                                           

ضوابط توزيع االختصاص بين السمطتين التشريعية والتنفيذية )دراسة مقارنة في تحديد مجال عزاوي عبد الرحمان،  _ 1
 .116ص ، مرجع سابق، ، الجزء األولوالالئحة(كل من القانون 

 .115ص  المرجع نفســـــو، _ 2
 .115، ص ــوـــــع نفســـــالمرج - 3
 .119، ص ــوالمرجــــــــع نفسـ - 4
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تحت طائمة التحفظات الرقابة الدستورية: " ومن العبارات التي قد تستعمل في 
أو بأن  "،المعبر عنيا أعاله، يصرح المجمس الدستوري بأن المواد... مطابقــة لمدستور

المادة... مطابقة جزئيا لمدستور مع التحفظات المعبر عنيا أعاله، وتحرر كما يأتي...." "
حل عمى أن يعيد كتابة النص من جديد، وىو ما يجعل من إرادة المجمس الدستوري تحل م

 .1إرادة البرلمان
وبعد اإلطالع عمى قرارات وآراء المجمس الدستوري الجزائري، يتضح لنا بأن 
النصوص التشريعية أحيانا تشوبيا بعض العيوب التي تستدعي من المجمس الدستوري 
التدخل من أجل تصحيحيا وتصويبيا األمر الذي يقتضي من المجمس الدستوري إعادة 

 ن تبيان فحوى إثرائو التشريعي عمى سبيل المثال فيما يمي:صياغة ىذه النصوص ويمك
 : إعادة صياغـــة المواد -1

، فيما يتعمق بمراقبة مطابقة 2018-03وىو ما يتضح من رأي المجمس الدستوري 
القانون العضوي الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية لمدستور، حيث 

ييدف ىذا القانون العضوي إلى تحديد شروط وكيفيــات  كانت المادة األولى كما يمي: "
من الدستور وأعاد صياغتيا كما  188تطبيق الدفع بعدم الدستورية، طبقا ألحكام المادة 

 يمي: يحدد ىذا القانون العضوي شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية، طبقا ألحكام
 .2من الدستور" 188المادة 

كما يمي: " ينشر قرار المجمس الدستوري في الجريدة  26حيث كانت المادة 
الرسمية" وأعاد صياغتيا كما يمي: " ينشر قرار المجمس الدستوري في الجريدة الرسمية 

 .3لمجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية"

                                                           
ضوابط توزيع االختصاص بين السمطتين التشريعية والتنفيذية )دراسة مقارنة في تحديد مجال عزاوي عبد الرحمان،  - 1

 .119، ص ، مرجع سابق، الجزء األولالقانون والالئحة(كل من 
، مؤرخة في 54، العدد ج.ر.ج.ج، 2018أوت  2مؤرخ في  18/ ر.ق.ع/م.د/03رقم رأي المجمس الدستوري  :أنظر -2
بمراقبة مطابقة القانون العضوي الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية  المتعمق، 2018سبتمبر 5

 .8لمدستور، ص 
 .9ص ،أنظر: الرأي ذاتــــــــــــــو - 3
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ؤرخ في الم 10-16وكذلك بالنسبة لمقانون العضوي المتعمق بنظام االنتخابات رقم 
المؤرخ في  01-16، والذي صدر بعد مصادقة البرلمان عمى القانون رقم 20161أوت  25
، فقد خضع لرقابة المجمس 20162، المتضمن التعديل الدستوري لسنة 2016مارس  06

والمتعمق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المتعمق بنظام  16-02الدستوري بموجب رأيو رقم 
 ر.اإلنتخابات لمدستو 

وقد أكد المجمس الدستوري عمى تطابق أحكام ىذا القانون العضوي مع أحكام 
بخصوص بعض المواد، والتي أعاد  شريطة مراعاة التحفظات المبداة 2016دستور 

( في 02صياغتيا حتى تتطابق مع أحكام الدستور، ومنيا عمى سبيل المثال المادة الثانية )
فقرتيا الثانية التي تنص عمى ما يمي: " غير أن االقتراع يكون غير مباشر في الحالة 

 118/2المادة  من الدستور" بسبب أن 118المنصوص عمييا في الفقرة الثانية من المادة 
من الدستور التي تنص عمى أن انتخاب ثمثي أعضاء مجمس األمة يكون عن طريق االقتراع 

( في فقرتيا الثانية من 02غير المباشر والسري، وعدم إقرار سرية االقتراع في المادة الثانية )
" غير ىذا القانون العضوي ناتج عن سيو يجب تداركو، وأعاد صياغة ىذه المادة كما يمي: 

في الحالة المنصوص عمييا في الفقرة الثانية من المادة  يكون غير مباشر وسري ن االقتراعأ
 .3من الدستور ووفق الشروط المنصوص عمييا في ىذا القانون العضوي" 118

 : إعادة صياغــة العناوين -2
 مــــالرأي رق ا فيـــظ جميـــيالح و ماــــىة العناوين و ـــري صياغس الدستو ــفقد يعيد المجم

                                                           
أوت  28، المؤرخة في 50، العدد ج.ر.ج.ج، 2016أوت  25المؤرخ في  12-16القانون العضوي رقم أنظر:  - 1

 .المجمس الشعبي الوطني ومجمس األمة، وعمميما، وكذا العالقات الوظيفية بينيما وبين الحكومة، الذي يحدد تنظيم 2016
، 2016مارس  07، الصادرة في 14العدد  ،ج.ج.ر.ج، 2016مارس  06المؤرخ في  01-16القانون رقم أنظر:  - 2

 .والمتضمن التعديل الدستوري
، الصادر في 50، العدد ج.ج.ر.ج، 2016أوت  11، المؤرخ في 2016 -02رأي المجمس الدستوري رقم  :أنظر - 3

 .7و ص  4، ص المتعمق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المتعمق بنظام اإلنتخابات لمدستور، 2016أوت  28
باالنتخابات وأثرىا عمى صحة العممية الرقابة عمى دستورية القوانين والقوانين العضوية المتعمقة بومصباح كوسيمة،  -

، برلين، 02فبراير، المجمد  07، مجمة العموم السياسية والقانون، المركز الديمقراطي العربي، العدد االنتخابية في الجزار
 .323، ص 2018ألمانيا، 
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، المتعمق بمراقبة مطابقة القانون العضوي الذي يحدد شروط وكيفيات 18/ ر.ق.ع/م.د/03
تطبيق الدفع بعدم الدستورية، لمدستور، أين أعاد المجمس الدستوري صياغة عنوان الفصل 
الثاني حيث كان كما يمي: شروط ممارسة الدفع بعدم الدستورية" واستبدلو بـــ " شروط 

 .1فيات ممارسة الدفع بعدم الدستورية"وكي
  إعادة صياغة المصطمحات: -3

 العاشرة من المادة 2والفقرة  (07السابعة )فيما يخص كممة مستقمة" في نص المادة 
من القانون العضوي المتعمق بمراقبة مطابقة القانون العضوي الذي يحدد شروط  (10)

وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية، لمدستور،، وأعاد صياغتيا كما يمي: تستبدل كممة " 
 العاشرةمن المادة  2والفقرة  ( 07السابعة )مستقمة" بكممة " منفصمة" في نص المادة 

(10)2. 
 د واألحكام التي يرى بأنيا غير دستورية:إعادة حذف الموا -4

 1997مارس  06المؤرخ في  07-97وفيما يتعمق برقابتو عمى دستورية األمر 
والمتضمن القانون العضوي المتعمق بنظام االنتخابات باعتباره أول قانون عضوي ينظم 

، وأكد المجمس 1997مارس  06الصادر في  1997-02االنتخابات من خالل رأيو رقم 
من ىذا األمر والتي  157من المادة  14لبند الدستوري أن كممة " وسياسية الواردة في ا

تنص عمى أنو: " التزام المترشح لالنتخابات الرئاسية بالتعيد بعدم استعمال المكونات 
األساسية لميوية الوطنية في أبعاده الثالثة، اإلسالم والعروبة واألمازيغية ألغراض حزبية 

في فقرتيا  1996من دستور  70وسياسية" غير مطابقة لمدستور، عمى اعتبار أن المادة 
الثانية تجعل من رئيس الجميورية حاميا لمدستور، وىذه الميمة تتطمب منو العمل عمى ترقية 
المكونات األساسية لميوية الوطنية ) اإلسالم والعروبة واألمازيغية( والتي تكون في حد ذاتيا 

                                                           
، مؤرخة في 54، العدد ج.ر.ج.ج، 2018أوت  2مؤرخ في  18/ ر.ق.ع/م.د/03رقم رأي المجمس الدستوري  :أنظر - 1
بمراقبة مطابقة القانون العضوي الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية  المتعمق، 2018سبتمبر 5

 .8ص ، لمدستور
 .9ص  ،ذاتـــورأي ال :أنظر - 2
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المطابقة لمدستور قابمة  محل استعمال ذي طابع سياسي، وبالتالي فعبارة " وسياسية" غير
 .1لمفصل عن باقي أحكام الدستور

فيما يخص بعض المصطمحات الواردة في النظام الداخمي موضوع اإلخطار 
وعنوان الفصل الثاني من الباب  40و 35لـتحذف كممة "والنصوص القانونية" من المادتين 

 .2من النظام الداخميالخامس وعنوان القسم األول من الفصل الرابع من الباب الخامس، 
سبق، فإن القاضي الدستوري يحل محل إرادة البرلمان صاحب الوالية  وبناء عمى ما

العامة واالختصاص األصمي بالتشريع، ليستحوذ بطريقة غير مباشرة إن لم نقل مباشرة في 
 بعض جزئياتيا عمى الصالحيات التشريعية وتأخذ بالتالي القاعدة القانونية القضائية ذات

 .3المصدر القضائي مكان القاعدة القانونية التشريعية ذات المصدر البرلماني
سواء كنا أمام التحفظات البناءة أو المجردة فإن إرادة ونستنتج مما سبق أيضا أنو  

المجمس الدستوري تحل محل إرادة البرلمان )المشرع األصمي(، وذلك حين يضمن النص 
رادة المشرع الحقيقي وىو البرلمان، ناظرا  تفسيرا باختياره، دون مراعاة فيما إن كان يتماشى وا 

التشريعي من اإللغاء، األمر الذي قد يجعمو  النص إلنقاذبأن ذلك يعتبر الوسيمة األنجع 
 أوموسعا أو مضيقا من نطاقو وذلك بالنسبة لمتحفظات البناءة أو التفسيرية)الحالة األولى(، 

يتعدى ذلك إلى محو كل األلفاظ التي تضمنيا النص األصمي والتي كانت سببا في شوبو 
بنص  )نص البرلمان األصمي(بعدم الدستورية، فيعدل ىيكل النص، مستبدال نص المشرع 

آخر )نص المجمس الدستوري( وىو ما يصطمح عميو بالحكم اإلستبدالي أو القرار 
 اإلستبدالي، وىو ما يفيد باستخدام القاضي الدستوري ألقصى سمطتو في التفسير عند رقابتو

                                                           
 12، العدد ج.ج.ر.، ج1997مارس  06ر.أ.ق. عضـــ//.د المؤرخ في  02رقم المجمس الدستوري رأي أنظر:  - 1

تعمق بمراقبة مطابقة األمر المتضمن القانون العضوي المتعمق بنظام االنتخابات ، الم1997مارس  06الصادرة في 
 .43، ص لمدستور

 .321بومصباح كوسيمة، مرجع سابق، ص  -  
، 49 ، العددج.ج.ر.، ج2017يوليو، 25مؤرخ في  17/ ر.ن.د/ م.د/ 02رأي المجمس الدستوري رقم  :أنظر - 2

 .12تعمق بمراقبة مطابقة النظام الداخمي لمجمس األمة، لمدستور، ص الم
 .118الجزء األول، مرجع سابق، ص  عزاوي عبد الرحمان،  - 3
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 .1لدستورية القوانين
ي من وسائل مراقبة وقد اتجو معظم الفقياء إلى اعتبار الحكم التفسيري االستبدال

اإلمتناع التشريعي، والمتمثل في إىمال المشرع أو امتناعو عن تنظيم موضوع ما بصورة 
 .2موائمة مع أحكام الدستور، رغم أنو نتج مباشرة عن تفسيره بواسطة القاضي الدستوري

                                                           
 .120الجزء األول، مرجع سابق، ص  عزاوي عبد الرحمان،  - 1
 .121، ص المــــرجـــــــع نفســـــــــــو - 2
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   الباب الثاني:
 التأطير الدستوري لتعاظم ىيمنة

 

 التنفيذية عمى العمل التشريعيالسمطـــــة  
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ة عمميا عمى مضمون التشريع س  تتولى السمطة التنفيذية اختصاصات عديدة مؤس  
لمدولة وكذا القانون، وليا في ذلك تولي شؤون إدارة الببلد، والسعي من أجل إحبلل األساسي 

نب البرلمان بموجب األمن واالستقرار فييا كما ليا أيضا صبلحيات تشريعية الى جا
ليا بعض الخصوصيات، وقد عيدت الدساتير لرئيس الجميورية استشارة  تشريعات معينة

ا يترتب عنيا صدور قوانين استفتآئية مختمفة عن تمك الشعب في بعض من المسائل وىو م
المعاىدات الدولية والتي تمتزم سمطة إبرام الجميورية  ، ولرئيسالقوانين التي يسنيا البرلمان

ا تقنية التشريع عن أيضيتولى كما  الدولة بيا بعد المصادقة عمييا ووفق إجراءات معينة
المستقمة  التنفيذية ممارسة السمطة التنظيمية سواء، ولمسمطة (الفصل األول) طريق األوامر

تكون عن طريق إمبلئيا عمييا من طرف المشرع صراحة وجعميا من صبلحيات والتي 
المجال التنظيمي فينفرد بيا رئيس الجميورية وتستمد أساسيا من الدستور مباشرة ويقوم بيا 

حيات الوزير األول أو التي ال الرئيس كذلك في المجاالت التي يرى بأنيا ال تدخل في صبل
، وىي توجد بين القوانين والتنظيم التنفيذي باعتبار 1تدخل في المجاالت المحجوزة لمبرلمان

أن التنظيم المستقل يعتبر قانونا من الناحية المادية الحتوائو عمى أحكام عامة غير أنو ال 
ويستوجب  ،2تنظيم المستقليرتقي إلى مرتبة القانون من الناحية الشكمية لذلك يسمى بال

القانون إصداره ونشره عمى أن يتولى الوزير األول ممارسة السمطة التنظيمية المشتقة لمقوانين 
 ، وىو ما سيتم تفصيمو فيما يمي:(الفصل الثاني) ولممراسيم الرئاسية أيضا 

 
 
 

 

                                                           
السمطة  -1996النظام السياسي الجزائري ) دراسة تحميمية لطبيعة نظام الحكم في ضوء دستور سعيد بو الشعير  - 1

 .92مرجع سابق، ص (، -التنفيذية
 .440، ص المــــرجــــع نفســـــــــــو - 2



 

 

189 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :األولالفصل 

 الخاصــــــــــــــــةاآلليات المتعمقــة ببعض التشريعـــات 
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دستور، غير محددة ومضبوطة بموجب ال إلجراءاتتخضع التشريعات كقاعدة عامة 
 كما ىو األمر عندماالتشريعات ال تسمك تمك المسارات نظرا لظروف معينة،  أن ىناك بعض

يبتغي رئيس الجميورية الحصول عمى تأييد شعبي فيمجأ إلى االستفتاء الشعبي )مبحث أول( 
السيما إن ظن بأنو لن يحصل عمى تمرير قانونو إن تم عرضو كمشروع قانون عمى 

، وقد اإلرادة الشعبية باعتبار الشعب مصدر كل سمطةفيجأ في المقابل لذلك إلى  ،البرلمان
جميورية سمطة التوقيع عمى المعاىدات الدولية ) مبحث ثاني(، بيد خول الدستور لرئيس ال

أن ذلك يستوجب إجراءات معينة تختمف من دستور آلخر، وقد سمح التعديل الدستوري 
لرئيس الجميورية سمطة إصدار األوامر ) مبحث ثالث( في الظروف  2016الجزائري لسنة 

من  107المذكورة في المادة  ةاإلستثنائي العادية، عمى أنو يمكن أن يمارس ذلك في الظروف
 وىو ما سيتم تفصيمو فيما يمي:  ،2016التعديل الدستوري لسنة 
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 عـــــالمبحث األول: التأطير الدستوري لمتشري
 اإلرادة الشعبيــــةعن طريق 

في المادة  2016يعتبر الشعب طبقا لما نص عميو التعديل الدستوري لسنة  
وبالتالي فإن لو الحق في التعبير عن إرادتو دون أيـــة ، مصدرا لكل سمطـــة (07السابعـــة) 

، الذي يعتبر سمطة تشريعية أخرى يمكنو أن المطمب األول(وساطــــة عن طريــــق االستفتاء) 
عبلقة جد ميمــة بمبدأ سمو ولئلستفتاء الشعبي جاالت المحجوزة لمبرلمان، يمتد ولو إلى الم

، والذي قد تطرأ عميو تعديبلت الدستور، لمساسو باإلرادة السياسية التي أنشأت الدستور
في الباب الرابع  المطمب الثاني(وقد نص المؤسس الدستوري عمى التعديل الدستوري)  متتالية

 .2016من التعديل الدستوري لسنة  212دة إلى الما 208من المادة 
 المطمب األول: التشريع اإلستفتائي

القاعدة العامــة أن البرلمان الجية األصمية المنوط بيا عممية سن القوانين في 
الجزائر، غير أنو يمكن لرئيس الجميورية اإللتجاء إلى الشعب لطمب رأيو باعتباره صاحب 
السيادة ليتولى القيام بالشؤون العامة في الدولة، عن طريق ما يصطمح عميو بنظام اإلستفتاء 

 .1التشريعية والقضائيةو ر السمطات الثبلث التنفيذية التشريعي، بجوا
ويعتبر موضوع اإلستفتاء أمر قديــــــم جدا لدى األمم، فيناك من قصص القرآن ما 
أخبرنا بو اهلل سبحانو وتعالى في سورة النمل من استفتاء بمقيس ممكة سبأ بأرض اليمن لذوي 
الرأي في قوميا لقولو تعالى: " قالت يا أييا المؤل إني ألقي إلي كتاب كريم، إنو من سميمان 

نو بسم اهلل الرحمان الرحيم، أال تعمو عمي واتوني مسممين، قالت يأييا المؤل أفتوني في  وا 
أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشيدون، قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد واالمر إليك 

                                                           
 لقد جاء لفظ االستفتاء في القرآن الكريم في مواطن متعددة منيا: -1
 سورة النساء: " يستفتونك في النساء قل اهلل يفتيكم فيين...".من  127اآلية  -
من سورة الكيف: " قل ربي أعمم بعدتيم، ما يعمميم إال قميل، فبل تمار فييم إال مراء ظاىرا وال تستفت فييم  22اآلية  -

 منيم  أحدا".
ا األخر فيصمب فتآكل الطير من من سورة يوسف: " يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربو خمرا، وأم 41اآلية  -

 .رأسو، قضي األمر الذي فيو تستفتيان"



 

 

192 

فانظري ماذا تامرين، قالت إن المموك إذا دخموا قرية أفسدوىا وجعموا أعزة أىميا أزلة وكذلك 
ني ، وبذلك نوقش موضوع 1مرسمة إلييم بيدية فناظرة بما يرجع المرسمون".  يفعمون وا 

اإلستفتاء بين الممكة وقوميا وفوضوا إلييا اتخاذ ما تراه فرأت بأن ترسل إلى سميمان عميو 
 .2السبلم بيدية وتنتظر ما ذا يكون جوابو حتى نياية القصة القرآنية

  الفـــرع األول: مفيوم اإلستفتاء التشريعي
 سنتناول بالدراسة تعريف االستفتاء التشريعي، وكذا المجال الدستوري لو.

 البنــــد األول: تعريف اإلستفتاء التشريعي  
يقصد باإلستفتاء الشعبي " اإلستفتاء الذي يكون موضوعو قبول أو رفض مشروع 

 .3قانون يعرض عمى التصويت الشعبي"
 لتشريعي أربعـــة عناصر تتمثل في اآلتي:اويتضمن االستفتاء 

يعتبر االستفتاء التشريعي استشارة ألفراد الشعب وىو ما يتميز بو عن سبر   -1
 اآلراء.
 يتم تنظيمو بقوانين سابقة عمى أن يحدد بسؤال وجواب.  -2
يفترض التقرير حول موضوع ما وىو األمر الذي يميزه عمى االنتخاب الذي يكون   -3

 األشخاص. موضوعو منصبا حول
 .4يقوم عمى افتراض مشاركة الشعب في اتخاذ القرار  -4

 وينقسم اإلستفتاء التشريعي إلى نوعين ىما:
وفيو تقوم الحكومة  : (référendum de consultations)  اإلستفتاء االستئذاني -1

 باستشارة الشعب قبل وضع مشروع قانون معين.

                                                           
 من سورة النمل.  53إلى 32أنظر اآلية رقم  - 1
، 1ط ، مكتبــة المنار اإلسبلميـــة، االستفتاء الشعبي بين األنظمة الوضعيـــة والشريعة اإلسالميةماجد راغب الحمو،  - 2

 .13، ص 1980الكويت، 
 .208، ص المــــرجـــــع نفســـــــــو - 3
 .59لوشن دالل، مرجع سابق، ص  - 4
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وفيو تقوم الحكومة بعرض  : (référendum de ratification) اإلستفتاء التصديقي -2
ذا لم  مشروع القانون عمى الشعب لبلستفتاء فيو، فإذا وافق عميو الشعب يصبح قانونا نافذا وا 

ليكون لمشعب حق إقرار القانون أو الموافقة عميو بعد أن تم  ،يوافق عميو يمغى ىذا القانون
التصويت عميو من قبل البرلمان باعتباره ممثبل لمشعب لتقترن إرادة الشعب بإرادة ممثميو في 
البرلمان، وقد يكون مشروع القانون من إعداد رئيس الجميورية أو من إعداد المواطنين عن 

ين يقترن بنظام اإلستفتاء، غير أن صاحب الحق في طريق ما يسمى باالقتراح الشعبي ح
البرلمان أو رئيس أو طمب اإلستفتاء يختمف من دستور آلخر فقد يكون المواطنين 

 .1الجميورية
وىناك من برر أسموب اإلستفتاء التشريعي بقصور أو فساد البرلمانات وعدم نجاعة 

القرن العشرين ليتولى الشعب القيام  التشريعات، لذلك ازداد اإلستفتاء التشريعي انتشارا في
بأمر قوانينو مباشرة كبديل عن تدخبلت نوابو، ليشكل صمام أمان لؤلغمبية المظمومة بسبب 

 .2النظام االنتخابي المطبق في البمد، أو لتحكم أصحاب النفوذ عمى المنتخبين
ن اعتبره أنصاره بأنو يشكل دعامة قوية لمديمقراطية واحتفاظ الشعب بح ق اتخاذ وا 

، 5وسيولة اإلستفتاء مقارنة باالنتخاب ،4ورقابة الشعب عمى أعمال ممثميو، 3اليامةالقرارات 
 ، فإن معارضوه اعتبروه مشتتاً 7والوقاية من التذمر والثورة ،6وتربية المواطنين سياسيا

إضافية باإلضافة إلى  ي عمى كاىل الييئة االنتخابية أعباءً مق  كما أنو ي   ،8لممسؤولية التشريعية

                                                           
 .208ماجد راغب الحمو، مرجع سابق، ص  - 1
 .209، ص المـــــــرجــــع نفســـــــــــــو - 2
 .400، ص المـــــــرجــــع نفســـــــــــــو - 3
 .402، ص المـــــــرجــــع نفســـــــــــــو - 4
 .404، ص  المـــــــرجــــع نفســـــــــــــو - 5
 .410، ص  المـــــــرجــــع نفســـــــــــــو - 6
 .411، ص المـــــــرجــــع نفســـــــــــــو - 7
 .209، ص المـــــــرجــــع نفســـــــــــــو - 8
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، كما يرفــع من نسبة تغيب 2، ويقمل من أىمية البرلمانات1إلى تمك األعباء التي تعاني منيا
 .3المقترعين

السمطة التنفيذية كما ىو األمر في النظام و وقد تكون المبادرة من البرلمان 
ء كما ىو االنجميزي، أو يكون ذلك لرئيس الجميورية ليتولى عرض الوثيقة عمى اإلستفتا

األمر بالنسبة لمجزائر، غير أنو يمكن لمبرلمان أو الحكومة أو رئيس الجميورية نفسو القيام 
بالمبادرة لكن عرض الوثيقة عمى اإلستفتاء ال يتم إال من طرف رئيس الجميورية وحده وفقا 

دستوري  تحويل تمك المبادرة إلى استفتاء من عدمو، كما أنو ال يوجد طريقل لسمطتو التقديرية
 4آخر  لعرض الوثيقة عمى اإلستفتاء دون المرور عمى رئيس الجميورية.

وقد كرس الدستور الجزائري بموجب المادة الثامنة من التعديل الدستوري لسنة 
 موضوع اإلستفتاء حيث نصت عمى أن:  2016

 " السمطة التأسيسية ممك لمشعب.
 التي يختارىا.يمارس الشعب سيادتو بواسطة المؤسسات الدستورية 

 يمارس الشعب ىذه السمطة أيضا عن طريق االستفتاء وبواسطة ممثميو المنتخبين.
 لرئيس الجميورية أن يمتجئ إلى إرادة الشعب مباشرة."

 عمى ما يمي: 8مطة  91و نصت المادة 
" يضطمع رئيس الجميورية، باإلضافة إلى السمطات التي تخوليا إياه صراحة  

 ستور، بالسمطات والصبلحيات اآلتية:أحكام أخرى في الد
 يمكنو أن يستشير الشعب في أية قضية ذات أىمية وطنية." -8

لى  غير أن ىاتين المادتين افتقرتا إلى تحديد مجال المجوء إلى ىذه الوسيمة وا 
 لذلك سنحاول دراسة ذلك في ما يمي: ،إجراءات إعداده بدقة

                                                           
 .544، ص ماجد راغب الحمو، مرجع سابق - 1
 .344 ، صنفســـــــــــــو المـــــــرجــــع  -2
 .440، ص المـــــــرجــــع نفســـــــــــــو - 3
، رسالة دكتوراه، معيد الحقوق والعموم مبدأ تدرج المعايير القانونية ففي النظام القانوني الجزائريرابحي أحسن،  - 4

 .178، ص 5200/2006، بن عكنون، الجزائر، اإلدارية
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 البنـــد الثاني: المجال الدستوري لمتشريع اإلستفتآئي  
 ميز بعض الفقياء من حيث الموضوع بين ثبلث أنواع لئلستفتاء:لقد 
 .استفتاء دستوري: عندما يتعمق موضوع اإلستفتاء بالقواعد الدستورية أساساً   -1
تشريعي: عندما يتعمق موضوعو بالقوانين التي يختص بيا البرلمان  استفتاء  -2

 .استثناءً كقاعدة عامة أو السمطة التنفيذية 
استفتاء سياسي: عندما يتعمق موضوعو بأمر الحكم، أي بموضوع غير الدستور  -3
 .1والقانون

حول إمكانية  2016 وبالرجوع إلى ما تضمنو التعديل الدستوري الجزائري لسنة
فإن مجال المجوء إلى ىذه الوسيمة غير محدد دستوريا، األمر الذي  ،الرجوع إلى الشعب

، وقد يمجأ رئيس الجميورية 2في كل قضية ذات أىمية وطنيـــة" يجعل األمر مفتوحا "
، وأمام عدم وجود 3ض عمى البرلمان ما كان ليقبمور  لبلستفتاء لتمرير قانون ارتأى بأنو لو ع  

فقد يكون  لجزائري ونظرا لعمومية النص أيضانظر المؤسس الدستوري اما يوضح وجية 
موضوع اإلستفتاء يتمحور حول المواضيع التأسيسية والمتعمقة بالتعديل الدستوري، السيما 

اعتبرت بأن السمطة التأسيسية  2016من التعديل الدستوري لسنة  (08الثامنة )وأن المادة 
والتي يمكنو ممارستيا عن طريق اإلستفتاء أيضا وىو ما يختمف تماما عن  ،ممك لمشعب

من التعديل الدستوري لسنة  211و 210و 209و 208اإلجراءات المقررة والواردة في المواد 
2016. 

وقد يكون موضوع اإلستفتاء الشعبي يتمحور أيضا حول المجاالت المتضمنة في 
والمتعمقتين بالقوانين العادية  2016ستوري لسنة من التعديل الد 141و  140المادتين 

 والقوانين العضوية عمى التوالي.

                                                           
 .69لوشن دالل ، مرجع سابق، ص  - 1
 .2016من التعديل الدستوري لسنة  8مطة  91أنظر المادة  - 2

3
 - Francis Hamon, le référendum, étude comparative, LGDJ, Paris, 1995 ,p. .391  



 

 

196 

كما قد يكون موضوع اإلستفتاء يتعمق بالسمطة التنظيمية المقررة لرئيس الجميورية 
 .2016من التعديل الدستوري لسنة  143والمتضمنة في المادة 

من التعديل  147المادة موضوع اإلستفتاء بحل البرلمان وفق  ويمكن أن يتعمق
 .2016الدستوري لسنة 

 107و 510وقد يتعمق أيضا بالسمطات االستثنائية لرئيس الجميورية وفق المواد 
 .20161من التعديل الدستوري لسنة  111و 110و 109و 108و

 فإن ىذا األمر يترك المجال مفتوحاً  ،وأمام عدم تحديد مجاالت المجوء لبلستفتاء
 .ديرية لرئيس الجميوريةوفق السمطة التق

استفتاء حول تعديل الدستور في  وعمميا فقد عرفت الجزائر استفتاءات عديدة منيا 
، كما يعد قانون الوئام المدني من تجارب القوانين اإلستفتآئية في 19882نوفمبر  03

، وتم 3الجزائر، حين أصدر رئيس الجميورية الجزائري آنذاك القانون المتعمق بالوئام المدني
، تحت تسمية 19994سبتمبر  61عرضو عمى اإلستفتاء الذي صادق عميو الشعب يوم 

المسعى العام لرئيس الجميورية الرامي إلى تحقيق السمم والوئام المدني، كما لجأ رئيس 
 ،الجميورية إلى الشعب مرة أخرى حول مشروع الميثاق من أجل السمم والمصالحة الوطنية

ليصدر بذلك األمر المتضمن تنفيذ  ،52005سبتمبر  29عب يوم والذي صادق عميو الش
 والتشريعية. القانونية، والذي نص عمى العديد من اإلجراءات 6ميثاق السمم والمصالحة الوطنية

                                                           
 .510لوشن دالل، مرجع سابق، ص  - 1
تعمق ، الم05/11/1988، الصادرة بتاريخ 45، عدد ج.ر.ج.ج ،0/11/1988مؤرخ في  88/223المرسوم رقم  - 2

 .03/11/1988بنشر التعديل الدستوري الموافق عميو في استفتاء 
المتعمق  ،13/07/1999 المؤرخة في، 46، عدد ج.ر.ج.ج ،1999جويمية  13مؤرخ في  99/08القانون رقم أنظر  - 3

 .باستعادة الوئام المدني
، الصادرة 66، عدد ج.ر.ج.ج ،19/09/1999المؤرخ في  99/ أ.م.د/02 إعبلن المجمس الدستوري رقمأنظر  - 4

 .1999سبتمبر   61المتعمق بنتائج استفتاء يوم ، 21/09/1999بتاريخ 
سبتمبر  29يتعمق بنتائج استفتاء  01/10/5200مؤرخ في  50/ أ.م.د/01إعبلن المجمس الدستوري رقم أنظر  - 5
 .حول الميثاق من أجل السمم والمصالحة الوطنية، 50/10/5200الصادرة بتاريخ  ،76، عدد ج.ر.ج.ج ،5200
تضمن الم ،28/02/6200 المؤرخة في، 11، عدد ج.ر.ج.ج، 27/02/6200مؤرخ في  60/01األمر رقم أنظر  - 6

 .تنفيذ ميثاق السمم والمصالحة الوطنية
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ومما تجدر اإلشارة إليو أن المواضيع التي يتناوليا االستفتاء الشعبي يمكن أن تدخل 
لعادي بالقانون وىو ما يوضح بأنو يمكن أن يعدل القانون ا ،ضمن المجال المحدد لمبرلمان

ليصبح القانون اإلستفتآئي  في مرتبة أعمى من القانون   ،"La loi référendaire"  اإلستفتآئي
 الذي يصادق عميو البرلمان.
فإن االستفتاء في مجال التعديل الدستوري يتوافق مع المادة  ،وضمن ىذا اإلطار

 ،باعتبار السمطة التأسيسية ممك لمشعب 2016من التعديل الدستوري لسنة ( 08)الثامنة 
 (3/4)" يمكن ثبلث أرباع  2016من التعديل الدستوري لسنة  211وطبقا لنص المادة 

أعضاء غرفتي البرلمان المجتمعين معا، أن يبادروا باقتراح تعديل الدستور عمى رئيس 
ن كانت ىذه المادة وضعت قيدا  ،".الشعبي الجميورية الذي يمكنو عرضو عمى االستفتاء وا 

أعضاء غرفتي البرلمان  (3/4)والمتمثل في ثبلث أرباع  صعبا يتمثل في النصاب المطموب
ن أمكن ذلك فإن النص المجتمعين معا باعت بارىا تتعمق بالمبادرة وليس بالموافقة، وا 

الدستوري جاء واضحا " الذي يمكنو عرضو عمى االستفتاء الشعبي."، وىو ما يبرر بأن 
رئيس الجميورية غير مجبر عمى عرض التعديل الدستوري عمى االستفتاء الشعبي ضف إلى 

بأنــــو: " إذا ارتأى المجمس  2016ري لسنة من التعديل الدستو  210ذلك ما أتت بو المادة 
الدستوري أن مشروع أي تعديل دستوري ال يمس البتة المبادئ العامة التي تحكم المجتمع 
الجزائري وحقوق اإلنسان والمواطن وحرياتيما وال يمس بأي كيفية التوازنات األساسية 

القانون الذي  لمسمطات والمؤسسات الدستورية، وعمل رأيو، أمكن رئيس الجميورية أن يصدر
أصوات أعضاء غرفتي  3/4يتضمن التعديل الدستوري مباشرة متى أحرز ثبلث أرباع 

 1البرلمان."
وىو ما  ،من خبلل ما سبق يتضح بأن موضوع االستفتاء موضوع غير واضح

" يمكنو أن يستشير الشعب في كل قضية ذات أىمية  8مطة  91نستشفو من نص المادة 
، وىو ما يسمح لرئيس ىناك مجاالت محددة لموضوع االستفتاءفميس وطنية" وبالتالي 

                                                           
 .303مرجع سابق، ص  الدستوري الجزائري،السمطة التشريعية من خالل التطور شريط وليد،  - 1
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يتدخل في أي مجال من المجاالت المحجوزة الجميورية وفقا لسمطتو التقديرية في أن 
ولو كان ذلك يدخل في مجاالت القوانين العضوية، طالما أنو ال يوجد أي تحديد  لمبرلمان

 .1دستوري يحدد القضايا ذات األىمية الوطنية
 ـــرع الثاني: اجراءات االستفتاء في الدستور الجزائري الف

قراره من  تتمثل إجراءات اإلستفتاء في اقتراح اإلستفتاء، وعرضو عمى الشعب وا 
 .قبمو، وكذا إصداره من طرف رئيس الجميورية

 البنــد األول: اقتـــــراح االستفتاء
بخبلف وذلك من المسمم بو إن رئيس الجميورية منتخب من قبل غالبية الشعب 

تم انتخابيم من طرف ناخبي دوائرىم االنتخابية، كما يأعضاء غرفتي البرلمان الذين نواب و 
فيذه المكنة تجعل من  ،(الثمث الرئاسـي أن البعض منيم معين من طرف رئيس الجميورية )

رئيس الجميورية الشخص المؤىل لتحكيم اإلرادة العامة حول عرض قانون ما عمى االستفتاء 
من التعديل  101/2وال يمكن بأي حال تفويض ذلك إلى غيره طبقا لنص المادة  ،الشعبي

ائل ، ويبقى ذلك من صبلحياتو وحده وفقا لسمطتو التقديرية في المس2016الدستوري لسنة  
التي تعد من القضايا ذات األىمية الوطنية، السيما مشاريع القوانين إن كانت ىناك ريبة في 
معارضتيا من طرف البرلمان، فيتم المجوء إلى االستفتاء الشعبي خصوصا إن كانت ىناك  

 .  2مساندة من طرف الرأي العام لمسعى رئيس الجميورية
 بالبنـــد الثاني: عرض المشروع عمى الشع

 2016أوت  52مؤرخ في ال 10-16رقم  من القانون العضوي 149طبقا لممادة  
يوما من  (45) بنظام االنتخابات يتم استدعاء الييئة الناخبة قبل خمسة وأربعين يوما المتعمق

تاريخ االستفتاء عمى أن يرفق النص المقترح لبلستفتاء بيذا المرسوم الرئاسي، عمى أن 
واألخرى كممة  ))نعم توضع لكل ناخب ورقتان لمتصويت بمونين مختمفين أحدىما تحمل كممة

 ون عمىــــا يمي: " ىل أنتم موافقـــن يكون كمـرح عمى الناخبيـــؤال الذي يطــــة الســــوصياغ ،)ال(
                                                           

 .530، ص مرجع سابق السمطة التشريعية من خالل التطور الدستوري الجزائري،شريط وليد،  - 1
 .102لوشن دالل، مرجع سابق، ص  - 2
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 .1المطروح عميكم؟ )موضوع االستفتاء التشريعي(
 البنــد الثالث: إقراره من قبل الشعب

أيام،  )10(حيث يعمن المجمس الدستوري نتائج االستفتاء في مدة أقصاىا عشرة 
 451ابتداء من تاريخ استبلم محاضر المجان االنتخابية المنصوص عمييا في المادتين 

بنظام  المتعمق 2016أوت  52مؤرخ في ال 10-16من القانون العضوي رقم  361و
 .2االنتخابات

 البنــد الرابـــع: إصدار قانون االستفتاء
رف رئيس الجميورية في القانون حتى يكون واجب النفاذ وجب إصداره من ط إن
، غير أنو بالنسبة لمتشريع اإلستفتآئي  3يوما، ابتداء من تاريخ تسممو إياه   (30)أجل ثبلثين

وال في نصوص القانون العضوي رقم  2016لم يرد في التعديل الدستوري الجزائري لسنة 
، غير أنو من تعمق بنظام االنتخابات، ما يفيد طريقة إصدار القانون اإلستفتآئيالم 16-10

ات إصدار التعديل المفترض أن إجراءات إصدار القانون اإلستفتآئي ىي نفسيا إجراء
من التعديل الدستوري  208الدستوري بعد استفتاء الشعب، وذلك تماشيا مع نص المادة 

يوما من تاريخ إقراره من قبل ( 50)، ليتم إصداره بعد خمسين 2016الجزائري لسنة 
 .4الشعب

 الفـــرع الثالث: النتائج المترتبــة عن االستفتاء الشعبي
 (نعمــ )الشعبي يقتضي طرح موضوع عمى المواطنين لبلستفتاء فيو ب اإلستفتاء إن 

عمى الموضوع المطروح عمى  (نعمــ) ، ومتى تم التصويت في االستفتاء الشعبي ب(ال)أو 
االستفتاء فينتج عميو ميبلد قانون يتميز عن غيره من القوانين الصادرة عن السمطة 

                                                           
، 2016أوت  28، المؤرخة في 50العدد ، ج.ر.ج.ج، 2016أوت  52مؤرخ في  10-16القانون العضوي رقم أنظر   1

 .تعمق بنظام االنتخاباتالم
 .102ص مرجع سابق، لوشن دالل،  -
 .103ص ، المرجــــع نفســــو - 2
 .2016من التعديل الدستوري لسنة  144 أنظر المادة - 3
 .103لوشن دالل، مرجع سابق، ص  - 4
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القوانين ىو صدوره عن الشعب بناء عمى استفتاء  ولعل أىم ميزة تميزه عن ىذه ،المختصـــة
رة بإجراء استفتاء شعبي نيل ثقة الشعب تنال السمطة التنفيذية باعتبارىا المباد   شعبي، وقد ال

بدل السمطة المخول ليا دستوريا القيام بالعمل التشريعي، فتنجر عن ذلك آثار سمبية مرتبــة 
 ما سنتناولو بالتفصيل فيما يمي: . وىو ،لممسؤولية السياسية لرئيس الدولة

 األول: النتائج االيجابيــة لالستفتاء الشعبي البنــد
بالرجوع إلى أحكام الدستور الجزائري نجد بأنو لم يرد أي تعريف لمقانون اإلستفتائي،  

 غير أن ىناك بعض الفقياء من كانت ليم بعض المحاوالت في ذلك نذكر منيا: 
ىو " مجموعــة من القواعــد المندرجــة ضمن المجاالت التشريعيــة القانون اإلستفتائي 

"المحجوزة" لمبرلمان، يتم إعدادىا وتحضيرىا طبقا لئلجراءات التشريعيــة العاديــة، ولكن 
 .1إقرارىا النيائي مقرون بمصادقــة الشعب عمييا عن طريق اإلستفتاء"

تاء في الميادين المحجوزة لمبرلمان ويؤخذ عمى ىذا التعريف أنو حصر مجاالت االستف
 ،سواء كانت من السمطة التشريعية أو السمطة التنفيذية ،فقط بغض النظر عن طرق المبادرة

بينما تتعدى مجاالت االستفتاء سواء كانت من ضمن مجاالت القانون العادي، العضوي أو 
 الدستوري أيضا شريطة الحصول عمى الموافقــة الشعبيــة.

 لك القانون الذي صوت عميو الشعب مباشرة عن طريق إجراء اإلستفتاء".ذأو ىو " 
وىناك من عرفو بأنو مجموعة القواعد دستورية أو عضوية أو عادية وال تصبح نافــذة إال 

 ." 2بعد مصادقــة الشعب عمييا عن طريق اإلستفتاء
إلستفتائي ىو ذلك وأمام عدم وجود تعريف مانع لمقانون اإلستفتائي نقول بأن القانون ا

القانون الذي صوت الشعب عميو عن طريق االستفتاء في مجال القانون العادي، العضوي 
 أو الدستــوري، عمى أن تكون لو قوة أعمى من أي تشريع وال يجوز إلغاؤه إال باستفتاء آخر.

                                                           
 .177، مرجع سابق، ص مبدأ تدرج المعايير القانونيــةرابحي أحسن،  - 1
، أطروحة دكتوراه، ، كمية الحقوق اإلستفتاء كوسيمة لممارسة السيادة الشعبيــة ) دراسة مقارنــة(داندان بختــة،  - 2

 .634ص ، 2017-2016والعموم السياسيىة، جامعة أبو بكر بمقايد تممسان، 
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 ) (plébisciteفي أن االسترآس يتمثل ، فرق بين االستفتاء واالسترآسوىناك 
ألنو في الغالب نتيجة  ،يقتضي أخذ موافقة الشعب عمى المرشح الوحيــد لرئاسة الجميوريــة

فإن الكممة لذلك ، 1االستفتاء عمى شخصية الرئيس تعرف مسبقا قبل إجراء عممية االستفتاء
" وىي التي تفيد معنى " ىي مصطمح " استرآس "plébisciteالتي تعادل المصطمح الفرنسي 

طمب الرئاسة وىو ذات المعنى الذي تضمنو المصطمح الفرنسي، وقد اعتزل الرئيس الفرنسي 
بعد رفض الشعب الموافقــة عمى التعديل  9619ابريل  27شارل ديقول السمطة في 

، فربط  "referendum"ه في استفتاء حقيقيؤ جراإالدستوري الذي كان الرئيس يرغب في 
فكان ىناك مزج بين االستفتاء واالسترآس  ،بين نتيجة االستفتاء وبقائو في السمطةالرئيس 

 .2بالرغم من أنو لم يكمل عيدتو االنتخابيـــة
يقتضي طمب رأي الشعب في أمر  االستفتاء في أن، االنتخابعن  ويتميز االستفتاء

االنتخاب يقتضي قيام الشعب باختيار ممثميم  بينمامن األمور اليامة بالموافقــة أو الرفــض 
 .3أو ممثمييم من بين عدة شخصيات مرشحة لتمثيميم في حكم الببلد

رئيس الجميورية وحده بإصدار القانون  8519وقد خص الدستور الفرنسي لسنة 
يوما التي تمي إعبلن النتائج طبقا لمفقرة األخيرة ( 15)اإلستفتائي في غضون الخمسة عشر 

منو لعدم  89منو، غير أن ذلك ال يسري عمى التعديل الدستوري وفقا لممادة  111المادة من 
أكثر دقـــة في مسألة  20144لسنة الدستور المصري  ويعتبروجود ميعاد محدد في ذلك، 

من الدستور المصري عمى أنو: "  يعمل  247إذ نص في المادة  ،تنظيم التعديل الدستوري
 ددــــة عــــاء وذلك بأغمبيــــة الشعب عمييا في اإلستفتـــــن تاريخ موافقـــة مــــالدستورية ــــبيذه الوثيق

                                                           
 .79ماجد راغب الحمو، مرجع سابق، ص  - 1
 .80، ص المــرجـــــــع نفســــــــــو - 2
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4
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) و(، الصادرة في مكرر  16، الصادر في الجريدة الرسمية، العدد 2019لسنة  38قرار الييئة الوطنية لبلنتخابات رقم  -
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 .1د مواعيد محددة لبلستفتاءات األخرىيدحاألصوات الصحيحة لممشاركين"، بينما لم يتم ت
وأما عن الوضع في الجزائر، ففيما يتعمق بالتعديل الدستوري الجزائري فمم يتم تحديد 

من التعديل الدستوري  208معينة سواء كانت المبادرة من رئيس الجميورية طبقا لممادة مدة 
أو  ،" يصدر رئيس الجميوريــة التعديل الدستوري الذي صادق عميــو الشعب" 2016لسنة 

" يصدره في حالة الموافقة عميــو"، ولقد  211كانت المبادرة من طرف البرلمان طبقا لممادة 
ر دستور صد  أ  و أيام من استفتاء الشعب حولو،   (03)بعد ثبلث 3619تم إصدار دستور 

أيام من االستفتاء  (60) بعد ستــ 1989وأصدر دستور  ،أيام (04)بعد أربعة  6197
 .2أيام (10)بعد عشرة  6199وأصدر التعديل الدستوري لسنة 

 : النتائج السمبيـــة لالستفتاء الشعبيالثاني البنــد
يو الشعب بــــ مفإذا وافق ع ،يقوم االستفتاء عمى طمب موافقة الشعب حول موضوع معين

السمطة المختصة القانون اإلستفتائي الذي يعتبر نتيجــة حتميــة لبلستفتاء  تصدر" نعـــــم"، 
سمبية تمس  تنجر عنو آثاراً فقد  اإلستفتائي،اإليجابي، ونظرا لعدم قيام الرقابــة عمى القانون 

السيما من  ،بالحقوق والحريات، وقد تترتب عن رفض الشعب لموضوع االستفتاء آثارا سمبيــة
والذي يتوعد غالبا بالتخمي عن  ،دولة الذي يكون قد فقد ثقتــو مع الشعبطرف رئيس ال

 السمطــة في حالة رفض الشعب منحو الثقــة باالستفتاء.
مثل  اإلستفتائيتخضع القوانين الصادرة عن البرلمان لممطابقـــة مع القانون و 

السياسية لرئيس الدولــة تنجر عن االستفتاء الشعبي قيام المسؤولية ، كما خضوعيا لمدستور
ويربط بقاءه في الحكم ، أو الوزير األول، فيعرض الموضوع عمى الشعب لبلستفتاء فيو

ن كانت النتيجة سمبية ينسحب من السمطــة والحكم ، وقد قدم الجنرال 3بنتيجة االستفتاء، وا 
Jaruzelski ستفتاء الذي استقالتو في بولندا نظرا لمنتيجة السمبية التي حصل عمييا في اال

                                                           
 .341ص داندان بختــة، مرجع سابق،  - 1
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، ولم يتضمن 1رغم الصبلحيات الواسعــة التي كان يتمتع بيا 1987نوفمبر  29جرى يوم 
 .الدستور الجزائري ما يوجب المسؤولية السياسية لرئيس الدولة

 : القيمة القانونيـــــــــــــــــة لالستفتاءالفرع الرابع
 ن ذلك يطرح سؤاالً فإأن مجال اإلستفتاء يعتبر مجاال مفتوحا لرئيس الجميورية،  بما

يتمحور حول مكانة التشريع اإلستفتآئي ضمن التدرج اليرمي لمقوانين بالجزائر، وبالرجوع إلى 
يتضح بأنو يمكن لمقانون البرلماني تعديل قانون  ،مكانة التشريع اإلستفتائي في فرنسا

يكون دستوريا قانون  ): 1976ما يتضح من قرار المجمس الدستوري لسنة وذلك  ،استفتائي
عضوي صوت عميو البرلمان يعدل نصوص ليا قيمة قانون عضوي اتخذت عن طريق 

 .2(اإلستفتاء
 21/60/6198في حكميا الصادر بجمسة  المصرية قد أكدت المحكمة الدستوريــةو 

قضائية دستوريـــة، حين ميزت بين االستفتاء الدستوري التعديمي  6لسنـــة  56في الدعوى رقم 
وبالتالي فيو يسمو عمى القوانين العاديـــة، واالستفتاء  ،الذي ىو متضمن في بنود الدستور

وبالتالي فيو في مرتبة مساوية مع القوانين  ،التشريعي الذي لو مكانة أدنى من الدستور
 .3دي تعديل القانون اإلستفتائيويمكن لمقانون العا ،العاديــة

وبالرجوع إلى النظام القانوني الجزائري، فإنو ليس ىناك أية داللة تشير إلى مكانة  
التشريع اإلستفتآئي ضمن التدرج اليرمي لمقوانين، وقد ذىب جانب فقيي لمقول بأنو ليس 

لو قيمة قانونية ىناك تأثير لمتشريع اإلستفتآئي عمى طبيعة المجال الذي تضمنو، إذ تصبح 
حسب المجال الذي عالجو سواء كان قانون دستوري أو قانون عادي أو الئحة أو غير ذلك، 
بينما ذىب اتجاه آخر إلى إعطائو نفس مرتبة القانون العادي، كما ذىب جانب آخر إلى 

تاء، اقتصاره عمى الميادين التي ال يمكن لرئيس الجميورية القيام بيا إال بالمجوء إلى االستف
ال يمكن المساس بالمواضيع التي تم االستفتاء حوليا إال  ،ووفقا لقاعدة توازي األشكال

                                                           
 .406 ص، مرجع سابق ،داندان بختــة - 1
 .347 ص،  المــــرجــــع نفســــــــــو - 2
 .348ص ، المــــرجــــع نفســــــــــو - 3



 

 

204 

، وبالتالي فإن أي تعديل أو إلغاء لمتشريــع اإلستفتآئي يصطدم مع اإلرادة 1باستفتآء آخر
 ةـــا لنص المادة الثامنـــذا اإلطار طبقـــالشعبية، ألن نص التعديل الدستوري جاء صريحا في ى

 منو. (08)
بأن  2016من التعديل الدستوري لسنة  8مطة  91و 8المادتين نص ويتضح من 
سمو عمى ت، غير أنيا ال تسمو عمى القوانين العادية والعضوية أيضاالقوانين اإلستفتآئية 

قرار  ،الدستور قراره أكثر من إجراءات إعداد وا  لتضمين ىذا األخير إجراءات معقدة إلعداده وا 
القانون اإلستفتائي، وبالتالي فإن الدستور يسمو عمى القانون اإلستفتآئي من الناحيتين 

القانون اإلستفتآئي بدوره عمى القانون العادي والعضوي أيضا،  ويسموالشكمية والموضوعية، 
ن ارتبطت كل تمك القوانين بالمجاالت المحددة لمبرلمان فإن القانون اإلستفتآئي  ألنو حتى وا 

عداده بل حتى  ألن ،طبقا لقاعدة توازي األشكال يسمو عمى ىذين القانونين إجراءات إقراره وا 
المصادقة عميو أعقد بكثير من تمك المتضمنة في تمك القانونين، لذلك فيو يحتل مرتبة أقل 

 .2مى من القانونين العادي والعضويمن الدستور وأس
ذو مرتبة أدنى من  اإلستفتائيوقد أكد المجمس الدستـــوري الجزائري بأن القانون 

 12/ر./.د/ 01الدستور وأسمى من القانون العضوي والقانون العادي، بمناسبـــة رأيو رقم 
مطابقــة القانون  تعمق بمراقبـــةالم، 2012يناير  8الموافق  1433عام صفر  14مؤرخ  في 

 العضوي المتعمق باألحزاب السياسية، لمدستور.
وليس لمبرلمان إمكانو المجوء إلى االستفتاء لعدم تحديد مجاالت االستفتاء، والشعب 
بدوره لو أن يقبل فقط ما تم عرضو عميو من طرف رئيس الجميورية، لذلك يستحسن أن 

 .3تآئية مع التحديد الدقيق لميادين االستفتاءتكون ىناك رقابة مسبقة عمى اإلجراءات اإلستف
 
 

                                                           
 .530مرجع سابق، ص  السمطة التشريعية من خالل التطور الدستوري الجزائري،شريط وليد،  - 1
 .187ص ، ، مرجع سابقتدرج المعايير القانونية ففي النظام القانوني الجزائري مبدأرابحي أحسن،  - 2
 .630مرجع سابق، ص  من خالل التطور الدستوري الجزائري،السمطة التشريعية شريط وليد،  -3



 

 

205 

 المطمب الثاني: المبادرة بتعديل الدستور
من المسمم بو أن الدستور ىو القانون األسمى في الدولة، فيو الذي يحدد السمطات 

كما يبين الحقوق والحريات العامة فييا، ومن أجل الحفاظ  ،العامة في الدولة واختصاصاتيا
عمى استمرارية الدولة فإن معظم الدول انتيجت دساتير جامدة، وقد تكون الدولة بحاجة إلى 

 دستور في الحاالت اآلتيــة:
عند ميبلد دولة جديدة: وتتضح ىذه الحالة فيما إذا استقمت دولة ما بعد : أوال

يك دولة واحدة إلى عدة دول أو في حالة اتحاد أكثر من دولة في دولة احتبلليا أو بعد تفك
عبلنو دولة جديدة  .1واحدة، كما حصل بالنسبة لمسودان وانفصال الجنوب عن الشمال وا 

قيام ثورة أو انقبلب أو احتبلل: فيسقط نظام الحكم في ىذه الحاالت كما : ثانيا
يسقط الدستور القائم، وكثير من ىذه الحاالت يستتبع ذلك نشوء دستور جديد يتماشى 

وأعقبو في مصر  1923 جويمية 23وأىداف الثورة أو أسباب حدوث االنقبلب كما في ثورة 
 .2014و 2012وصوال إلى دستور  1956صدور دستور 

تغيير النظام السياسي واالجتماعي واالقتصادي بالمجتمع وينتج عن ذلك : ثالثا
إسقاط الدستور القائم ليظير دستور جديد يعبر عن اتجاىات نظام الحكم الجديد عن طريق 

 2005سمطة تأسيسية أصمية ال تستند إلى دستور قديم كما حدث في دستور العراق سنة 
 .20122ومصر سنة 
أن ذلك قد يخضع لتعديبلت في مجاالت محددة والتي قد تكون بناء عمى ما  بيد

تشيده الدولة من تطورات في ميادين ىامة، أو نظرا لمظروف االقتصادية المتغيرة التي 
 تشيدىا الببلد، كما قد يكون سبب ذلك راجعا إلى ظروف أخرى.

ر، وىي التي بما أن السمطة التأسيسية ىي صاحبة االختصاص بوضع الدستو و
تنشئ السمطات العامة في الدولة، فيي ال تخضع ألي قاعدة سابقة الوجود عمى ىذه 

                                                           
، المركز القومي 1، ط النظرية العامة في القانون الدستوري، أساليب وضع الدساتيرحنان محمد القيسي،  - 1

 .90، ص 2015.ن، بلئلصدارات القانونية، د.
 .90، ص المـــرجع نفســـــــــو - 2
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مدولة لاطيا، فيكون تدخميا حين ال يكون الممارسة، كما ال توجد نصوص قانونية تحدد نش
نصوص دستورية قائمة، فميا أن تعدل بين نظام الحكم من ممكي إلى جميوري ومن النظام 

لى النظام الديمقراطي شبو المباشر، النظام البرلماني بالرئاسي، تحول وجية الديمقراطي إ
 الدولة من اشتراكية إلى رأسمالية.

إجراء ييدف إلى إدخال تغيير جزئي عمى أحكام  ويعرف تعديل الدستور بأنو: "
ك ، وىنا1وذلك بإلغاء البعض منيا أو بإضافة أحكام جديدة أو بتغيير البعض منيا" ،الدستور

من عرفــو بأنــو: " األحكام واإلجراءات الدستوريــة الواجب اتباعيا في نطاق تعديل الوثيقـــة 
، أو ىو المراجعـــة الدستوريـــة التي تتم وفق الزمني الموضـــوعي"الدستوريـــة بالتقيــد بالحظــر 

بعضا من القواعد إجراءات وشكميات تنص عنيا الوثيقـــة الدستــــورية من أجل تغيير 
الدستوريـــة بيدف مسايرة تغير الظروف الدستورية والسياسية والمؤسساتيــة في الدولة ومواكبة 

، ونظرا لمتطور الذي يطرأ عمى الببلد من حين آلخر، اقتضى األمر 2تطمعات الشعب فييا"
مى إدراج بعض التعديبلت عمى الدساتير حتى يمكن ليا مسايرة الظروف التي تطرأ ع

 المجتمع، وتم تضمين تمك اآلليات في الدساتير الجزائرية عمى اختبلفيا.
بصدد تعديل الدستور حين قيامنا بتعديل جزئي لبعض مواد الدستور مع  نكونو  

بقاء الدستور قائما، فالغرض من ذلك إدخال بعض التغييرات عمى بعض مواد الدستور 
لمسايرة المتطمبات الجديدة في المجتمع، واإلبقاء عمى الدستور قائما، بينما إلغاء الدستور 

ستور دون القيام بتعديميا فقط، فاليدف منو اإلنياء يعني اإللغاء الكمي لكل نصوص الد
 .3لمدستور نظرا لعجز التعديبلت الجزئية عمى مسايرة التطورات الحاصمة في الدولة طعيقال

وقد اتجيت معظم الدساتير عمى النص عمى كيفية تعديميا ومنيا الدستور  
 ، أما212إلى المادة  208المادة ع من نص ــــري، حيث نص عمى ذلك في الباب الرابــالجزائ

                                                           
، مجمة المفكر، كمية الحقوق والعموم السياسية، جامعة محمد خيضر وصناعة الدستورعمميات إعداد مقدم سعيد،  - 1

 .14، ص 2013، ماي 9بسكرة، العدد 
، أطروحة دكتوراه، كمية الحقوق والعموم سمو الدستور في التشريع الجزائري بين النص والتطبيقصديق سعوداوي،  - 2

 .108، ص 2019-2018السياسيــة، جامعة مولود معمري تيزي وزو، 
 .706محسن خميل، مرجع سابق، ص  - 3
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 إلغاء الدستور، فنصت عميو القميل من الدساتير.
سيتم اإلشارة إلى أبرز  ،وبمــــا أن الجزائر عرفت عدة دساتير وعدة تعديبلت دستورية

 النقاط التي شيدتيا التجربة الجزائرية في ىذا اإلطار وىو ما يتم توضيحو فيما يمي:
 درة بالتعديل في التجربة الدستوريةالفـــرع األول: المبا

 ،1976، 1963سنتناول بالدراسة المبادرة بالتعديل الدستوري في ظل دستور 
 كما يمي: 2016وكذا  1996، التعديل الدستوري لسنة 1989

  1963البنــد األول: التعديل الدستوري في ظل دستور 
إجراءات التعديل في فإنو نص عمى  1963بالرجوع إلى الدستور الجزائري لسنة 

، غير أن ىذه األحكام اشترطت عمى أن تكون المبادرة بالتعديل من 74إلى  71المواد من 
 طرف:

 رئيس الجميورية، -1
 األغمبية المطمقة ألعضاء المجمس الوطني باعتباره البرلمان الذي يمثل الشعب. -2
وال األغمبية المطمقة وحدىا  ،فإنو ليس بمقدور رئيس الجميورية وحده ،وبالتالي 

القيام بالمبادرة بالتعديل، وضمن ىذا المنظور يتضح بأنو رئيس الجميورية وكذا المجمس 
 الوطني يجمع بينيما انتماء حزبي واحد.

ويتم إقراره النيائي عن طريق تآلوتيـــن وتصويتين باألغمبية المطمقة من قبل   
، وىي كما يبدو مدة كافية لتعميق الدراسة المجمس الوطني يفصل بينيما ظرف شيرين
ومعرفة موقف الرأي العام وكل ما ي تطمب  ،واالستعانة بالمتخصصين في القانون الدستوري

 .1اتخاذه قبل القيام بالتصويت الثاني
فإن اإلقرار النيائي لو يكون لمشعب عن طريق  1963من دستور 73وطبقا لممادة  

متى  ،أيام الموالية لتاريخ اإلستفتاء (08) يورية  في أجل اإلستفتاء، ليصدره رئيس الجم
 . 1963من دستور  74صادق عميو الشعب وذلك طبقا لممادة 

                                                           
، مجمة الفكر البرلماني، نشريات مجمس األمة 2008قراءة قانونية في التعديل الدستوري لسنة حمامي ميمود،  - 1

 .35، ص 2009، جويمية 23العدد الجزائر، الجزائري، 
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  1976البنــد الثاني: التعديل الدستوري في ظل دستور 
إلى  191تم التنصيص عمى إجراءات التعديل من المادة  1976في ظل دستور 

ويتضح من ذلك بأن المبادرة تكون من طرف رئيس الجميورية فقــط طبقا لنص  196المادة 
وتنحصر الجية التي يمكنيا القيام بعممية التعديل في شخص رئيس الجميورية  ،191المادة 

وحده، وىي كما يبدو تعــد تخميا عن االختصاص المزدوج الذي جاء بو الدستور الممغى لسنة 
االختصاص في شخص رئيس الجميورية ىو  تركيزراء جعل ، كما أن السبب من و 1963

 .1وـــــنفسلحزب جبية التحرير الوطني  األمين العامأن رئيس الجميورية ىو 
ويقتصر دور المجمس الشعبي الوطني عمى إقراره المبادرة التي تكون من طرف 

وذلك في ( أعضاء المجمس الشعبي الوطني، 3/4) رئيس الجميورية بنصاب ثبلث أرباع
حالة ما كان التعديل يمس المواد المتعمقة بإجراءات التعديل الدستوري، وبأغمبية ثمثي 

( إذا تعمق األمر بتعديل نصوص الدستور، غير أنو ال يمكن القيام 2/3أعضاء المجمس )
بالتعديل الدستوري إذا كان ىناك مساس بسبلمة التراب الوطني أو إذا تعمق بالمواضيع 

 .19762من دستور  195المادة  الواردة في
تراجع عن االختصاص المزدوج فيما يخص لمبلحظ عمى ىذا الدستور أنو وا

المبادرة، وعن مبدأ التصويتين بالنسبة لممجمس الشعبي الوطني، وكذا عن آلية اإلستفتاء 
 إلقراره.

وانطبلقا مما تقدم، فإنو كان من األجدر أن تمنح المبادرة أيضا إلى المجمس 
الجميورية في ذلك، خبلفا لما  رئيسوتقييد سمطة  ،واشتراط نصاب في ذلك ،شعبي الوطنيال

                                                           
 .113ص ، مرجع سابق، مبدأ تدرج المعايير القانونية، رابحي أحسن - 1
 عمى أنو: " ال يمكن ألي مشروع لتعديل الدستور أن يمس: 1976من دستور  195تنص المادة  - 2
 .ــ بالصفة الجميورية لمحكم1
 .ــ بدين الدولة2 
 .ــ باالختيار االشتراكي 3 
 .ــ بالحريات األساسية لئلنسان والمواطن 4 
 .والسريــ بمبدأ التصويت عن طريق االقتراع العام المباشر  5 
 ــ بسبلمة التراب الوطني". 6 
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ىو عميو األمر في ىذا الدستور الذي جعل من المبادرة بيد رئيس الجميورية وحده، ومنحت 
 .1يمكنو التأثير بيا عمى المجمس كاالنتماء السياسي مثبل ،لو أيضا عدة وسائل

 1989البنــد الثالث: التعديل الدستوري في ظل دستور 
، 167إلى  163جاءت إجراءات التعديل الدستوري في ىذا الدستور في المواد من 

وقد شيدت ىذه المرحمة إنشاء المجمس الدستوري كييئة مختصة بالرقابة عمى دستورية 
 ،ة التي ليا صبلحية المبادرةالقوانين واحترام الدستور، وقد أبقى ىذا الدستور عمى نفس الجي

 والمتمثمة في شخص رئيس الجميورية. 1976طبقا لدستور 
قراره يكون عمى فرضين:  وا 

يوما من التصويت عميو من طرف  45يكون باإلستفتاء الشعبي بعد  األول: 
 المجمس الشعبي الوطني بنفس صيغة تصويتو عمى قانون عادي، 

بعد أن  ،أعضاء المجمس الشعبي الوطني( 3/4): يكون بموافقة ثبلث أرباع والثاني
يبدي المجمس الدستوري رأيو بشأن التعديل الدستوري، يثبت فيو بأن التعديل الدستوري ال 

بنصيا:" إذا رأى  1989دستور من  164لمنصوص عمييا في المادة يمس المواضيع ا
ة التي تحكم المجتمع المجمس الدستوري أن مشروع أي تعديل ال يمس البتــة المبادئ العام

الجزائري وحقوق اإلنسان والمواطن وحريتيما، وال يمس بأي شيء التوازنات األساسية 
لمسمطات والمؤسسات الدستورية، وعمل رأيو، أمكن رئيس الجميورية أن يصدر القانون الذي 
 يتضمن التعديل الدستوري مباشرة دون أن يعرضو عمى اإلستفتاء الشعبي متى أحرز ثبلثة

 أرباع من أصوات أعضاء المجمس الشعبي الوطني". 
 عمى ىذا الدستور ىي: وقد أجريت عـــدة تعديبلت 

المادة  فيحيث نص عمى إجراءات التعديل في الباب الرابع  1996انطبلقا من سنة  -1
، ومن أىم ما ورد في ىذا التعديل انتياج الجزائر الثنائية 178 المادة منو إلى 174

 البرلمانية،
                                                           

السمطة  -1996النظام السياسي الجزائري ) دراسة تحميمية لطبيعة نظام الحكم في ضوء دستور سعيد بو الشعير،  - 1
 .254، ص مرجع سابق(، -التنفيذية
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 بتعديل المادة الثالثة منو والمتعمقة بالمغــة، 2002وفي سنة   -2
 والمتعمقة بتعزيز الحقوق السياسية لممرأة. 2008وفي سنة   -3
حيث نص عمى إجراءات التعديل في الباب  2016 التعديل الدستوري األخير لسنة  -4

 .212منو إلى  208الرابع انطبلقا من المادة 
تشابو في مصطمح التعديل الدستوري، فاصطمح  وتتمة لما سبق، فإنو ليس ىناك

بــ   1976بينما اصطمح عميو في دستور  "،تنقيــح الدستــور" بــ  1963عميو في دستور 
والتعديبلت الواردة عميو اصطمح عميو بـــ  1989، غير أن في دستور 1"الوظيفــة التأسيسيــة"

 ."التعديل الدستـــوري"
   الجزائري لسنة  يالدستور التعديل في  الثاني: المبادرة بتعديل الدستور الفــرع

 وآلية إقرارىا 2016              
انتيج المشرع الجزائري نيجا ثنائيا فيما يخص المبادرة المتعمقة بتعديل الدستور، في 

بأن منح لرئيس الجميورية طبقا لممادة  ،2016الباب الرابع من التعديل الدستوري لسنة 
من التعديل الدستوري لسنة  210، وكذا المادة 20162من التعديل الدستوري لسنة  208

أعضاء غرفتي البرلمان المجتمعتين  (3/4) ثبلث أرباع ، ولمبرلمان أيضا عن طريق20163
 .20164توري لسنة من التعديل الدس 211طبقا لممادة  ،معا حق المبادرة بتعديل الدستور

 البنـــد األول: مبادرة من رئيس الجميورية وآلية إقرارىا
 نتناول في ىذا البند مبادرة رئيس الجميورية ووسائل إقرارىا كما يمي:

 
 
 

                                                           
 .1976أنظر الفصل السادس من الباب األول من دستور  - 1
 .1996من التعديل الدستوري لسنة  174المادة  2016من التعديل الدستوري لسنة  208المادة  تطابق - 2
 .1996من التعديل الدستوري لسنة  176المادة  2016من التعديل الدستوري لسنة  210تطابق المادة  - 3
 .1996مكن التعديل الدستوري لسنة  177المادة  2016من التعديل الدستوري لسنة  211المادة  تطابق - 4
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 أوال: مبادرة رئيس الجميورية
فإنو لرئيس  ،2016من التعديل الدستوري الجزائري لسنة  208بالرجوع إلى المادة  

الجميورية حق المبادرة بالتعديل الدستوري، وقد اعترف المؤسس الدستوري الجزائري لرئيس 
الجميورية بحق التعديل الدستوري باعتباره حامي الدستور، وفي ذلك تقضي القاعدة العامة 

تصويت بأن تمر ىذه المبادرة بنفس المراحل التي تمر بيا باقي القوانين العادية من مناقشة و 
ثم  ،من غرفتي البرلمان بنفس الصيغة التي يتم بيا التصويت عمى باقي القوانين العادية

 .يوما الموالية إلقراره (50)يعرض التعديل عمى اإلستفتاء الشعبي خبلل خمسين 
 ثانيا: آلية إقـــــــــــرارىا

 ر مبادرة رئيس الجميورية فرضين كما يمي:اتأخذ آلية إقر 
 األول:  الفــرض

عرض مشروع  ويتم تكون المبادرة لمشروع التعديل ىنا من طرف رئيس الجميورية
ويتم التصويت عميو  ،تعديل الدستور عمى غرفتي البرلمان لتتم المصادقة عميو مصادقة أولية

ويعرض عمى المجمس الشعبي الوطني  ،المطبقة عمى نص تشريعي اإلجراءاتبنفس 
عمى  ،2016من التعديل الدستوري لسنة  208ومجمس األمة عمى التوالي طبقا لنص المادة 

ثبلث أرباع  يتم التصويت عميو باألغمبية البسيطة في المجمس الشعبي الوطني وبأغمبيةأن 
فتاء الشعبي في مجمس األمــة، ثم يعرض مشروع التعديل الدستوري عمى اإلست (3/4)

، فيصدره  إلقراره( يوما الموالية 50) نيليصادق عميو مصادقة نيائية وذلك خبلل خمس
يدخل ل رئيس الجميورية إذا صادق عميو الشعب باعتباره يممك سمطة إصدار ىذا التعديل

ن لم يحظى بمصادقة الشعب عميو يعتبر الغياً حيز التنفيذ ، وفي ىذه الحالة ال يمكن ، وا 
 .1جديد خبلل الفترة التشريعية التي يستغرقيا المجمس الشعبي الوطني عرضو من

فإن  ،فإنو إن لم يصادق البرلمان عمى مشروع التعديل الدستوري ،وبناء عمى ما تقدم
 رئيس الجميورية يمكنو أن يسمك عدة مسالك أىميا:

                                                           
 .2016من التعديل الدستوري لسنة  209و  208أنظر المادتين  1
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 .1انتظار انتياء الفترة التشريعية التي يستغرقيا المجمس الشعبي الوطني -1
 . 2حل المجمس الشعبي الوطني  -2
 عرض مشروع التعديل الدستوري مباشرة عمى اإلستفتاء الشعبي. -3

  الفــرض الثاني:
 176المطابقة لممادة  2016من التعديل الدستوري لسنة  210طبقا ألحكام المادة 
فإن رئيس الجميورية متى رأى أن تعديل الدستور ال  ،1996من التعديل الدستوري لسنة 

ج إلى تدخل الشعب، فيعرض رئيس الجميورية مبادرتو المتعمقة بالتعديل الدستوري عمى يحتا
ليبدي رأيو حول ىذا التعديل إن كان ال يمس المبادئ العامة التي  ،3المجمس الدستوري أوال

والمواطن وحرياتيما، وال يمس التوازنات األساسية  اإلنسانتحكم المجتمع الجزائري وحقوق 
مؤسسات الدستورية، ويمكن في ىذه الحالة أال يعرض مشروع التعديل عمى لمسمطات وال

 ة ثبلثــــــبأغمبي 4و لممصادقة عميوـــرف البرلمان بعد عرضو عميــــاإلستفتاء بل يتم إقراره من ط
 . 6عتين معامالمجت 5أعضاء غرفتي البرلمان وجوبا( 3/4)أرباع  

                                                           
 .1996من التعديل الدستوري لسنة  175المطابقة لممادة  2016من التعديل الدستوري لسنة  209أنظر المادة  -1
: " إذا لم تحصل من جديد موافقة المجمس الشعبي عمى أنو 2016ديل الدستوري لسنة من التع 96تنص المادة  -2

 الوطني ينحل وجوبا.
تستمر الحكومة القائمة في تسيير الشؤون العادية إلى غاية انتخاب المجمس الشعبي الوطني وذلك في أجل أقصاه 

 ( أشيـــــر." 03ثبلثة)
"  :1996من التعديل الدستوري لسنة  129المطابقة لممادة  2016من التعديل الدستوري لسنة  147تنص المادة  -

يقّرر حل المجمس الشعبي الوطني أو إجراء انتخابات تشريعية قبل أوانيا، بعد استشارة رئيس  أن الجميورّية رئيس يمكن
 والوزير األول.مجمس األمة، ورئيس المجمس الشعبي الوطني، ورئيس المجمس الدستوري، 

 أشير." (03وتجرى ىذه االنتخابات في كمتا الحالتين في أجل أقصاه ثبلثة )        
في الفرض األول يعرض رئيس الجميورية مبادرتو أول عمى البرلمان ليحظى بالمصادقة األولية وفي ىذه الحالة  - 3

 يعرض مبادرتو أوال عمى المجمس الدستوري أوال.
حين يصادق البرلمان عمى مشروع التعديل الدستوري بنفس  208لكن ليس كما في الفرض األول طبقا لممادة  - 4

وجوبا طبقا لممادة أعضاء غرفتي البرلمان  (3/4) 3/4ثبلث أرباع اإلجراءات المطبقة عمى القوانين العادية بل ىنا بأغمبية 
  .1996من التعديل الدستوري لسنة  176مادة المطابقة لم 2016من التعديل الدستوري لسنة  210

 .1996من التعديل الدستوري لسنة  176المطابقة لممادة  2016من التعديل الدستوري لسنة  210طبقا لممادة  - 5
: " يجتمع البرلمان بغرفتيو المجتمعتين معا بناء عمى استدعاء من 12-16من القانون العضوي رقم  99طبقا لممادة  - 6

 من الدستور،...". 210لجميورية في الحاالت المنصوص عمييا في المواد...ورئيس ا
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دخال أي تعديبلت عميو أمر مستبعد مناقشة النصومما تجدر اإلشارة إليو أن   ،وا 
الذي يحدد تنظيم المجمس الشعبي  12-16من القانون العضوي رقم  101كون المادة 

تتحدث عن  ،الوطني ومجمس األمة وعمميما وكذا العبلقات الوظيفية بينيما وبين الحكومة
عممو، وطبقا كما لم تتحدث أيضا عن  ،وال تتحدث عن العبلقة مع الحكومة ،سير الجمسات
ال يمكن تنظيمو إال بمقتضى قانون  ،2016من التعديل الدستوري لسنة  132لنص المادة 

عضوي وليس بمقتضى نظام داخمي، ولذلك أدرج المجمس الدستوري تحفظ لدى قراءتو لممادة 
 12-16من القانون العضوي رقم  101المطابقة لممادة  02-99من القانون العضوي  100

عتبارا أنو إذا كان من صبلحية البرلمان أن يوضح قواعد سيره عندما يكون بقولو: " وا
من  115مجتمعا بغرفتيو في نص غير النصين المذكورين في الفقرة الثالثة من المادة 

الدستور، فإنو يتعين أال تدرج في ىذا النص، عند إعداده، مواضيع من اختصاص القانون 
 .1العضوي"

المجمس الدستوري لم يفتح الباب أمام أي تأويل يدعوا وبناء عمى ما تقدم فإن 
ثم يتم عرضو  ،لممناقشة والتعديل لمشروع أي تعديل دستوري يعرض عمى المجمس الدستوري

 .2عمى البرلمان المنعقد بغرفتيو المجتمعتين معا
المتعمقة بالفرض الثاني إلقرار التعديل  210بأن المادة  ،ومن المفيد أن ننوه 

ري ال تستبعد تماما أسموب اإلستفتاء وىو ما يتضح من استخدام المؤسس الدستوري الدستو 
" أو ما يفيد المزوم، وبالتالي فالمجوء إلى زمــــأل"  وليس مصطمح " نــأمكلمصطمح: " 

تخضع لتقديرات رئيس الجميورية حتى في حالة حصول  آليـــةاإلستفتاء من عدمو ىو 
 المجتمعتين انماء غرفتي البرلأعض (3/4)اع ـثبلث أربوري عمى موافقة ـروع التعديل الدستـمش

 
                                                           

، مؤرخة 51، العدد ج.ر.ج.ج، 1999فبراير  21مؤرخ في  99/ر.ق.ع/م.د/ 08 رأي المجمس الدستوري رقمأنظر  - 1
الوطني ومجمس األمة، ، المتعمق بمراقبة مطابقة القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجمس الشعبي 1999مارس  09في 

 .وعمميما، وكذا العبلقات الوظيفية بينيما وبين الحكومة لمدستور
السمطة  -1996النظام السياسي الجزائري ) دراسة تحميمية لطبيعة نظام الحكم في ضوء دستور سعيد بو الشعير،  - 2

 .258، ص مرجع سابق(، -التنفيذية
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 .1وجوباً  معا 
ومن الواقع العممي الجزائري نجد بأن رئيس الجميورية آنذاك لجأ إلى أسموب 

كمغة وطنية في المادة الثالثة  التعديل الدستوري المتضمن إدراج تمازيغت إلقراراإلستفتاء 
 2008، وكذا التعديل الدستوري الذي جرى في سنة 1996من التعديل الدستوري لسنة 

 .2016و
يمكن رئيس الجميورية أن يستمد  8مطة  91ضف إلى ذلك أنو انطبلقا من المادة 

تالي ، وبال2من سمطتو المطمقة المتعمقة باستشارة الشعب في كل قضية ذات أىمية وطنية
، وىو ما عمل بو الرئيس الجزائري الراحل الشادلي بن تعديل الدستوريمكن أن يدخل ضمنيا 
ولم يعرض مشروع تعديل الدستور عمى المجمس  1988أكتوبر  05جديد آنذاك بعد أحداث 

 .3بل عرضو عمى اإلستفتاء الشعبي مباشرة ،الشعبي الوطني
 أعضاء المجمس الشعبي الوطني وآلية (3/4ثالث أرباع )البند الثاني: مبادرة من 

 إقرارىا             
 سنتطرق إلى ىذه المبادرة كما يمي:

 أعضاء المجمس الشعبي الوطني (3/4ثالث أرباع )أوال: مبادرة من 
أعضاء غرفتي البرلمان المجتمعتين معا أن يبادروا  (3/4ثبلث أرباع )يمكن 

، وىو األمر الذي يثير نقاشا يتعمق في ممارسة ىذه المبادرة ألن 4باقتراح تعديل الدستور
قد ال تكون منسجمة فيما األمر يبدوا صعبا في ظل برلمان مشكبل من عدة أحزاب سياسية 

ن أمكاـــبيني  راح مبادرة تتماشىـــدة القتـــل جاىـــة تعمـــل كل غرفـــة داخـــغمبيألإن اــــن ذلك فـــ، وا 
 السياسي.  وانتمائيا

                                                           
 .208صالح بمحاج، مرجع سابق، ص  - 1
: "يمكنو أن يستشير الشعب في كل قضية ذات أىمية 2016من التعديل الدستوري لسنة  8مطة  91تنص المادة  - 2

 وطنية عن طريق االستفتاء".
، 05/11/1988، الصادرة بتاريخ 45، عدد ج.ج.ج.ر ،0/11/1988مؤرخ في  88/223المرسوم رقم أنظر  - 3

 .03/11/1988في استفتاء  تعمق بنشر التعديل الدستوري الموافق عميوالم
 .2016من التعديل الدستوري لسنة  211أنظر المادة  - 4
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ويتجو بعض الفقياء الى القول بقبول ذلك النصاب المتعمق بالمبادرة مادام األمر 
يتعمق بالقانون األساسي لمببلد، حتى نتجنب التعديبلت المتكررة التي تتنافى مع طبيعة 

 .1القواعد الدستورية التي تتسم بالثبات واالستقرار
ولم يحدث في التجربة الدستورية الجزائرية إن بادر البرلمان بتعديل الدستور، ومرد 

اعضاء  (¾ )المبادرة بالتعديل باشتراط توافر اعتبارات أىميا النسبة العالية فيذلك عدة 
طبيعة النظام االنتخابي الحالي والحزبي، ونظام التحالف  غرفتي البرلمان، ضف إلى ذلك

 .2فع عن رئيس الجميورية كل قيد دستوري أو قانوني بخبلف البرلمانالرئاسي الذي يد
ولم يحدد التعديل الدستوري الجزائري إجراءات المبادرة البرلمانية المتعمقة باقتراح 

الذي يحدد  12-16تعديل الدستور، وقد خصصت مادة واحدة من القانون العضوي رقم 
وعمميما وكذا العبلقات الوظيفية بينيما وبين تنظيم المجمس الشعبي الوطني ومجمس األمة 

التي تتكمم عن إجراءات عمل البرلمان المنعقد بغرفتيو  99الحكومة، وىي المادة رقم 
المجتمعتين معا، حين تحدثت عن الشخص المكمف باستدعاء المجمسين لبلجتماع معا 

كل لو رئاسة ىذا وتحديد الشخص الذي تو  ،يالقتراح مبادرة متعمقة بالتعديل الدستور 
 .3االجتماع

 ثانيا: آلية إقرارىا
ن المبادرة البرلمانية المتعمقة بالتعديل الدستوري، تكون من البرلمان المجتمع في إ

أعضاء غرفتي  (3/4ثبلث أرباع ) شكل مؤتمر، ويجب أن يحوز مشروعو عمى اقتراح
 اء الشعبيــو عمى اإلستفتـــالذي لو أن يعرضة ـــالجميوري ســلرئيراح ــدم ىذا االقتــان، فيقـــالبرلم

 .4قبل أن يصدره

                                                           
، مجمة الفكر البرلماني، نشريات مجمس األمة الجزائري، الجزائر، تأمالت في التعديل الدستوري الجديدعمار عباس،  - 1

 .24، ص2014، جوان 34العدد 
، مجمة عالقة التركيبة باألداء 2016التعديل الدستوري لسنة المجمس الدستوري الجزائري في ظل طيبي عيسى،  - 2

 .598، ص 2018ديسمبر  ، المجمد األول، الجزء الثاني،29العدد  ،التراث، جامعة زيان عشور الجمفة
 .ذات القانــــونمن  100/1 ، والمادة 12-16من القانون العضوي رقم  3الفقرة  99أنظر المادة  - 3
 .14سعيد، مرجع سابق، ص  مقدم - 4
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وعموما فإنو تجب موافقة رئيس الجميورية عمى التعديل الدستوري ولو كان بمبادرة 
أعضاء البرلمان، فتكون مبادرة البرلمان في ىذه الحالة باقتراح  (3/4ثبلث أرباع ) من طرف

فرئيس الجميورية  ،ليا دور بارز في ذلكبرز شخصيات أخرى ي ذلك ألن ،وىو أمر صعب
والشخص الذي يترأس أعضاء غرفتي البرلمان  ،1ىو من لو صبلحية دعوة البرلمان لبلنعقاد

، ضف إلى ذلك أن الدستور أشترط أن يتقدم 2ىو رئيس مجمس األمة في غرفة واحدة
غرفتي  ءأعضا (3/4ثبلث أرباع )بالمبادرة باقتراح تعديل الدستور عمى رئيس الجميورية 

 . 3ويمكن لرئيس الجميورية رفض ذلك االقتراح ،البرلمان وليس الحاضرين فقط
 الفـــرع الثالث: نطاق التعديل ) الحظر الموضوعي والحظر الزمني(

بالرغم من أن الدستور منح لمسمطة المختصة حق المبادرة بتعديل الدستور، إال أن 
إذ ليس بمقدورىا اقتراح ما تشاء لتعديل النصوص الدستورية،  ،ذلك يعدو بأن يكون محدودا

وقد أناطيا المؤسس الدستوري بقيود عند مزاولتيا الختصاصيا المتعمق بتعديل الدستور، وتم 
تضمين الدستور ببعض القيود التي وضعتيا السمطة التأسيسية األصمية التي أقامت الدستور 

جمود الدستور صونا لبعض المبادئ األساسية الواردة ل مرة، واليدف من ورائيا تحقيق و أل
 وتتمثل فيما يمي: فيو
 

                                                           
في الحالة المنصوص عمييا  12-16من القانون العضوي  99يجتمع باستدعاء من رئيس الجميورية بناء عمى المادة  - 1

 .2016من التعديل الدستوري لسنة  210في المادة 
من القانون  99مادة يجتمع باستدعاء من رئيس مجمس األمة في الحالة المنصوص عمييا في الفقرة الثالثة من ال -

 .2016من التعديل الدستوري لسنة  211في الحالة المنصوص عمييا في المادة  12-16العضوي
 .12-16من القانون العضوي  100/1أنطر المادة  - 2
السمطة  -1996النظام السياسي الجزائري ) دراسة تحميمية لطبيعة نظام الحكم في ضوء دستور سعيد بو الشعير،  - 3

 .260، ص مرجع سابق، يذية(، التنف
أو بمقتضى المادة  2016من التعديل الدستوري لسنة  210أو  208ــ فإنو في نوعي التعديل سواء بمقتضى المادتين 

بعد توافر الشروط القانونية لرئيس الجميورية أن يصدر النص المتضمن التعديل  2016من التعديل الدستوري لسنة  211
" ألنو نال موافقة الشعب، وفي الحالة الثانية تكون لو سمة التعديل الدستوري: ـــيسمى في الحالة األولى بالدستوري غير أنو 

نما نال موافقة البرلمان المجتمع بغرفتيو معا، أنظر:  عدم عرضو عمى الشعببسبب  قانون يتضمن التعديل الدستوري وا 
 .259ص  ،المـــرجــــع نفســــــــو
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 البنــد األول: الحظــــــر الموضـــــوعي
يقصد بالحظر الموضوعي عدم جواز تعديل بعض مواد وأحكام الدستور وىي تتعمق 
بموضوعات معينة تضمنتيا الوثيقة الدستورية، يبتغي المشرع الحفاظ عمى دواميا بالشكل 

يكون مؤبدا كما قد يكون في الغالب المنصوص عميو في الدستور، والحظر الموضوعي 
 . 1مؤقتا

حظرت عمى  2016من التعديل الدستوري لسنة  212أن المادة  ،ومن الواضح
 السمطة القائمة عمى تعديل الدستور أثناء قياميا بعممية التعديل المساس بالمواضيع اآلتيــــة:

: كأن ييدف التعديل إلى االنتقال إلى نظام حكم آخر في ولةلمد   الجميوري الّطابع - أ
 ي إلى النظام الممكي القائم عمى الوراثـــــــــة. كاالنتقال من النظام الجميور  ،الدولة

من التعديل  42: حيث نصت المادة ةالحزبي   ةدي  عد  الت   عمى القائم يمقراطيالد   الّنظام - ب
 عمى أن: " حق إنشاء األحزاب السياسية معترف بو ومضمون". 2016الدستوري لسنة 

من التعديل الدستوري لسنة  02وىو ما تضمنتو المادة  الّدولة: دين باعتباره اإلسالم - ج
 عمى أن: " اإلسبلم دين الدولة ". 2016

المغة العربية  عمى أن 03وقد نصت المادة  ة:سمي  والر   ةالوطني   غةالم   باعتبارىا ةالعربي   - د
 ىي المغة الوطنية والرسمية

التعديل الدستوري لسنة : وقد نص المواطن و اإلنسان وحقوق األساسّية الحّرّيات - ه
إلى  32عمى ىذه الحقوق والحريات في الفصل الرابع من الباب األول في المواد من  2016

73. 
: فبل يجوز بأي حال التنازل عن أي جزء من التراب ووحدتو الوطني رابالت   سالمة - و

 الوطني.

                                                           
، مجمة المحقق - دراسة مقارنة -2005السمطة المختصة باقتراح تعديل دستور العراق لعام ، انعمي سعد عمر  - 1

 .204، ص 2011، 1، اإلصدار 3الحمي لمعموم القانونية والسياسية، جامعة بابل، العراق، المجمد 
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فيحظر حظرا  والجميورية: الثورة رموز من امباعتبارى الوطني والنشيد الوطني العمم - ز
مطمقا استبدال شكل العمم الوطني بشكل آخر باإلضافة أو بالنقصان أو استبدال النشيد 

 الوطني بنشيد آخر إذ أن النشيد الوطني والعمم الوطني يعتبران من رموز الثورة المجيدة.
إذ أن التداول السممي عمى السمطة ال  فقط: واحدة مرة الجميورية رئيس انتخاب إعادة - ح

 يمكن أن يتحقق إال بتحديد فترات الرئاسة لمدة محددة بمقتضى الدستور.
 البند الثاني: الحظــــــر الزمنـــــــــــي

يقصد بو أنو ال يجوز تعديل كل أو بعض نصوص الدستور لمدة زمنية محددة 
وتكون كافية لتثبيتيا وضمان نفاذىا، لذلك فإن القيد الزمني يمكن أن  ،ينص عمييا الدستور

يسري في الظروف العادية التي تمر بيا الدولة، حين يبتغي المؤسس الدستوري توفير الثبات 
السيما في الدستور المعمن عقب خروج الدولة من نظام  ،واالستقرار عمى نصوص الدستور

تمر بو الببلد، أو الذي يعمن بعد خروج الدولة من سياسي مغاير لمنظام الذي كانت 
االحتبلل، أو بعد قيام دولة جديدة، كما يمكن أن يسري الحظر الزمني في الظروف غير 
العادية في حالة ما يبتغي المؤسس الدستوري أال يكون اقتراح التعديل مناقضا لتحقيق 

 .1المصمحة العامة
السمطة المختصة باقتراح التعديل الدستوري  1787وقد قيد الدستور األمريكي لعام 

من شأنو  1808بقيد زمني في المادة الخامســـة منو، حين منع اقتراح أي تعديل قبل سنة 
التأثير عمى المادة األولى من القسم التاسع في فقرتيا األولى عمى سبيل المثال، وبالتالي فإن 

ري يبيح لمكونغرس سن تشريع يمنع تجارة ىذا القيد يتضمن عدم جواز اقتراح أي تعديل دستو 
 .18082حتى سنة العبيد 

عمى عدم  104/3في المادة  2016كما نص التعديل الدستوري الجزائري لسنـــة 
 والمتعمقة بالتعديل الدستوري. 211و 210و  208جواز تطبيق أحكام المواد 

                                                           
 .204، ص مرجع سابق، عمي سعد عمران - 1
 .205، ص المـــرجــــع نفســـــــــــو - 2
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 عن طريق المبحث الثاني: التشريع 
 التصديق عمى المعاهدات الدولية

تعتبر المعاىدات الدولية مف أبرز مظاىر االتفاؽ الدولي، فقد سمح لمدوؿ بالتممص 
، 19691تشريعاتيا الداخمية قبؿ مجيء اتفاقية فينا لعاـ مف التزاماتيا الدولية والخضوع إلى 

غير أف األمر لـ يعد كذلؾ بعد مجيئيا، فأصبح االلتزاـ بأحكاـ المعاىدات الدولية أمرا حتميا 
 لموافقة كؿ الدوؿ عمى ىذه االتفاقية. 

ولممعاىدات الدولية أىمية كبرى في حياة الدوؿ، لكفالتيا لمعديد مف الحقوؽ 
زامات الدولية، إذ أف العديد مف الدوؿ لـ تتعرض لإلعتداء عمى سيادتيا وأمنيا بفضؿ وااللت

ف ُمِنحت ليا مكانة ضمف التدرج  المعاىدات التي أبرمتيا، بيد أف المعاىدات الدولية وا 
اليرمي لقوانيف الدولة فإف مرتبتيا تختمؼ مف دولة ألخرى مف الدوؿ األطراؼ في المعاىدة، 

طرح بعض التساؤالت تتمحور حوؿ مكانة المعاىدة الدولية ضمف التدرج األمر الذي ي
اليرمي لمقوانيف في الدولة، وعف مصير المعاىدات المخمة باإلجراءات المتطمب اتباعيا قبؿ 

 المصادقة عمييا؟.
التصديؽ عمى المعاىدات إجراءات مف التفصيؿ  وفي سبيؿ ذلؾ سنتناوؿ بشيء 

 لقيمة القانونيةوكذا اوموقؼ المشرع الجزائري منو) مطمب ثاني(، ، الدولية) مطمب أوؿ(
 ، فيما يمي:لممعاىدات بعد المصادقة عمييا) مطمب ثالث(

 
 
 
 

                                                           
1
المتحدة اعتمدت مف قبؿ مؤتمر األمـ المتحدة بشأف قانوف المعاىدات الذي عقد بموجب قراري الجمعية العامة لألمـ  - 

، وقد عقد المؤتمر في دورتيف في 1967ديسمبر  6المؤرخ في  2287، ورقـ 1966ديسمبر  05المؤرخ في  2166رقـ 
، واعتمدت االتفاقية 1969ماي  22أبريؿ إلى  09وخالؿ الفترة مف  1968ماي  24مارس إلى  26فينا خالؿ الفترة مف 
 .1980يناير  27، ودخمت حيز التنفيذ في 1969ماي  23في ، وعرضت لمتوقيع 1969ماي  22في ختاـ أعمالو في 
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 المعاهدات الدولـية عمى(  La Ratification) التصديق إجراءات : األولالمطمب 
تحديد المقصود بالتصديؽ عمى المعاىدة الدولية والسمطة سنتناوؿ في ىذا الفرض 

 مي:وفؽ ما يالمختصػػة بو 
 : تحديد المقصود بالتصديق عمى المعاهدة الدولية األول الفرع

باستثناء  ،كافيا حتى تكوف ليا القوة الممزمةالدولية ال يكوف التوقيع عمى المعاىدة 
فالتصديؽ ىو " إقرار صادر عف السمطة الداخمية  ،المعاىدات التي ليا شكؿ مبسط

 ،المختصة بالموافقة عمى المعاىدة بصفة نيائية، وىو إجراء الحؽ عمى التوقيع النيائي
الـز في المعاىدات  إجراءيضفي عمى المعاىدة قوة السرياف وتتأكد بموجبو إرادة الدولة، وىو 

وقعيا ممثميا، بؿ وال تدخؿ حيز النفاذ بغير  بغيره ال تتقيد الدولة بالمعاىدة التيو الشكمية 
 .1تحقؽ العدد الذي اشترطتو مف التصديقات"

يعتبر الرضا الرسمي لإللتزاـ بالمعاىدة التي تـ (  La Ratification) التصديؽ و 
التوقيع عمييا، الغرض منو الحصوؿ عمى رضا السمطة المختصة لممعاىدة التي تـ التوقيع 

 عمييا. 
السيما في حالة ما اشترطت  ،التصديؽ إجراء الزما لإللتزاـ بأحكاـ المعاىدةويعتبر 

المعاىدة في محتواىا عمى ذلؾ أو اتفقت الدوؿ المتفاوضػػة عمى اشتراط ذلؾ أو إذا تـ 
التوقيع عمى المعاىدة مع التحفظ عمييا بشػػرط التصديؽ عمييا أو إذا ما عبرت الدوؿ 

، وتتجرد المعاىدة الدولية مف قوة القانوف إذا لـ يتـ أو ضمناالمتفاوضػػػة عف ذلؾ صراحة 
التصديؽ عمييا أو تمت المصادقة عمييا ولكنيا لـ تنشر، ألف نشرىا في الجريدة الرسمية 
 يعتبر شرطا جوىريا الفتراض العمـ بيا ولتطبيقيا مف طرؼ المحاكـ الوطنية وفرضيا عمى

 المخاطبيف بيا.
أف ابراـ المعاىدة الدولية يعتبر عمال تنفيذيا، بينما  ويتجو بعض الفقياء إلى
 التصديؽ عمييا يعتبر عمال تشريعيا

                                                           
، مجمة كمية الرقابة عمى دستورية المعاهدات الدولية دراسة مقارنة في الدساتير العربيةعمي يوسؼ الشكري،  - 1

 .11، ص 2007 ،10اإلصدار ،19جامعة النيريف، المجمد، الحقوؽ
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فالتصديؽ عمى المعاىدة الدولية واإلنضماـ ليا ىو تعبيرا مف الدولة المتعاقدة عف 
ف كاف التصديؽ يفترض فيو تبادؿ تفاوض الدوؿ التي تتبادؿ  التقيد بأحكاـ المعاىدة، وا 

فيما بينيا عمى مضموف المعاىدة، أما اإلنضماـ فيصدر عف جية إدارية  وثائؽ التصديؽ
منحيا الدستور ممارسة ىذا الحؽ بخصوص معاىدة لـ تتفاوض بشأنيا ولـ توقع عمييا، 
ويعتبر اإلنضماـ إلى المعاىدة قبوال مف الدولة لمدعوة المفتوحة الموجية ليا مف الدوؿ 

 .1لمشروط المتطمبة في اإلنضماـ ليا األطراؼ لمتقيد بأحكاميا وذلؾ وفقا
 السمطة المختصــة بالتصديق: الثاني الفرع

 ويحدد الدستور السمطة المختصػػػة بالتصديؽ عمى المعاىدات الدولية التي قد تتمثؿ
السمطػػة التنفيذية وحدىا أو السمطػػة التشريعية وحدىا أو السمطػػة التنفيذية باإلشتراؾ مع  في

وذلؾ تبعا لمنظاـ القانوني المعتمد في كؿ الدولػػة، وسيتـ تفصيؿ ذلؾ  ،السمطة التشريعيػػػة
 فيما يمي:

 التصديق عمى المعاهدات الدولية من اختصاص السمطة التنفيذية البند األول:

السمطة التنفيذية أو إحدى فروعيا ػػػ رئيس الدولة ػػػػ  بغض الفقياء لمقوؿ بأفيتجو  
تحت ذريعة أف إسناد ذلؾ االختصاص  ،ىي المختصة بالتصديؽ عمى المعاىدات الدولية

 .لمسمطة التشريعية مف شأنو التأخير في إصدار ىذه القرارات وتعقيد إجراءات عمميا
تجاه ىو أنو قد تنحرؼ السمطة التنفيذية بانفرادىا بالشؤوف عمى ىذا اال مما يؤخػػذو  

 ةػػاركػػدوف مشػػػة بػػة الدولػػدـ مصمحػػالح التي ال تخػػالمص د يغمبػػقذي ػػر الػػاألم ،ةػػارجيػالخ
 .2البرلماف

 
 

                                                           
جاف دبوي لمقانوف -، مركز رينيوالقوانين في مالمحها الرئيسيةالرقابة القضائية عمى دستورية المر،  عوض - 1

 .820، ص والتنمية
 .12ؽ، ص ػػػػػػػػػػػػػع سابػػػػػػػػػػػػعمي يوسؼ الشكري، مرج - 2
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 التصديق عمى المعاهدات الدولية من اختصاص السمطة التشريعية البند الثاني:

مف يمثؿ الشعب ىو الذي لو صالحية التصديؽ عمى  بأفىذا االتجاه  يرى      
المساس  أنووتجنب كؿ ما مف ش ،المعاىدات الدولية التي تصب في مصمحة الدولة

في المادة  1973بمصالحيا، ومف بيف الدساتير الذي أخذ بيذه الفكرة الدستور السوري لسنة 
 .1منو 91في المادة  2005منو، والدستور السوداني  71

التصديق عمى المعاهدات الدولية من اختصاص السمطة التنفيذية والسمطة  البند الثالث:
 التشريعية

فإف التصديؽ عمى المعاىدات الدولية مف اختصاص رئيس  ،فوفؽ ىذا االتجاه
الدولة شريطة حصولو عمى موافقة البرلماف، فيتولى البرلماف الدور الفعمي في المصادقة 
عمى المعاىدات و االتفاقيات الدولية، بينما يعتبر دور رئيس الدولة بروتوكولي وشكمي فقط 

 2005وىو ما أخذ بو الدستور العراقي لسنة  وقد أخذت معظـ دساتير العالـ بيذا االتجاه،
 .2منو 61في المادة 

في  20143مف الدستور المصري لسنة  151ومف األىمية اإلشارة إلى أف المادة 
عمى معاىدات الصمح  لإلستفتاء فقرتييا الثانية والثالثة أوجبت بأف تتـ دعوة الناخبيف

والتحالؼ وما يتعمؽ بحقوؽ السيادة، وال يتـ التصديؽ عمييا إال بعد إعالف نتيجة اإلستفتاء 
بالموافقػػة، وال يجوز عمى سبيؿ اإلطالؽ إبراـ معاىدة مخالفة ألحكاـ الدستور، أو ينتج عنيا 

 التنازؿ عف أي جزء مف إقميـ الدولة.
 
 

                                                           
 .15ص ، مرجػػػػػػػػػع سابػػػػػػػػػؽعمي يوسؼ الشكري،  - 1
 .16ص ، المػػػرجػػػع نفسػػػػػػػػػػػػػػو - 2
3
 ، المعدؿ بػػػ:2014مكرر أ لسنة  3،  الجريدة الرسمية، العدد 2014يناير 18الصادر في  المصريالدستور  - 
) و(، الصادرة في مكرر  16، الصادر في الجريدة الرسمية، العدد 2019لسنة  38قرار الييئة الوطنية لالنتخابات رقـ  -

 الدستور. ، المتعمؽ بإعالف نتيجة االستفتاء عمى تعديؿ بعض مواد 2019أبريؿ  23
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 الجزائري من التصديق : موقف المشرعالمطمب الثاني

لـ يكف لمبرلماف إال دورا استشاريا في التصديؽ عمى  1963في ظؿ دستور 
 ة عمىػػس الجميوريػػع رئيػػأف توقيػػدت بػػو، والتي جسػػمن 42ادة ػػة في المػػػدات الدوليػػػالمعاى

  .1) البرلماف( االتفاقيات والمعاىدات الدولية يتـ بعد استشارة المجمس الوطني
ؽ عمى المعاىدات الدولية في الفترة بيف ػػػػػاف دور في التصديػػػػػػد لمبرلمػػػػػػػولـ يع

فأصبح رئيس الدولة يصادؽ عمى  1963بعد ايقاؼ العمؿ بدستور  1976و 1965
 ـ.ػػػػػػالمعاىدات بأوامر أو مراسي

يشارؾ أصبح البرلماف) المجمس الشعبي الوطني(  1976ور ػػػػغير أنو في ظؿ دست
منو عمى أنو:  158رئيس الجميورية في التصديؽ عمى المعاىدات الدوليػػػة، إذ نصت المادة 

المعاىدات التي تعدؿ محتوى القانوف يصادؽ عمييا رئيس الجميورية بعد موافقة المجمس  "
الشعبي الوطني"، ومما يؤخذ عمى ىذه المادة أنيا لـ تميز بيف المعاىدات السياسية عف 

 .2دات التي تغير محتوى القانوفالمعاى
، حصرت 3والتعديالت الدستورية الالحقة عميو 1989غير أنو بدءا مف دستور 

 149المعاىدات التي تستوجب موافقة البرلماف عف المعاىدات األخرى حيث نصت المادة 
 عمى أنو: 2016مف التعديؿ الدستوري لسنة 

 والتحالؼ السمـ اليدنة، ومعاىدات اتفاقيات عمى الجميورية رئيس يصادؽ "
المتعمقة بحدود الدولة، والمعاىدات المتعمقة بقانوف األشخاص،  والمعاىدات واالتحاد،

الدولة، واالتفاقيات الثنائية أو  ميزانية في واردة غير نفقات عمييا تترتب التي والمعاىدات

                                                           
مداخمة بالممتقى ، أولوية تطوير األداء البرلماني في مجال الرقابة عمى المعاهدات واالتفاقيات الدوليةبف داود براىيـ،  - 1

 ،فورقمة، د.س. قاصدي مرباح جامعة ،السياسية والعمـو الحقوؽ كمية، المغاربية الدوؿ في البرلماني التطوير حوؿ الدولي
 .4ص

 .5، ص المػػػرجػػػع نفسػػػػػػػػػػػػػػو - 2
 .1989مف دستور  131أنظر المادة  - 3
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 أف بالتكامؿ اإلقتصادي، بعدو  المتعددة األطراؼ، المتعمقة بمناطؽ التبادؿ الحر والشراكة
 ".صراحة مف البرلماف غرفة كؿ عمييا توافؽ

اإلجراء يعتبر ف التصديؽ بأ 2016وقد اعتبر التعديؿ الدستوري الجزائري لسنة 
وىو مف اختصاص رئيس  ،ـز الدولة الجزائرية بالمعاىدات الدوليةتالوحيد الذي مف خاللو تم
وقد ذىب إلى أكثر  ،20161مف التعديؿ الدستوري لسنة  9 مطة 91الجميورية طبقا لممادة 

 ةالتعديؿ الدستوري لسنمف  101/2مف ذلؾ حيف منع التفويض في ذلؾ طبقا لممادة 
20162. 

غير أف ذلؾ ال يعني بأف الدستور منح لرئيس الجميورية السمطة المطمقة في  
  :حيث ميز الدستور بيف نوعيف مف المعاىدات الدولية ،التصديؽ عمى المعاىدات الدولية

  :المعاهدات التي تدخل في النشاط العادي لمسمطة التنفيذيةالفرع األول: 

فيتمتع رئيس الجميورية باعتباره صاحب السمطة في تسيير العالقات الدولية لمبالد 
ويمكف لرئيس الجميورية أف يطمب مف المجمس الدستوري رأي قبمي  ،التي تتمتع بنفاذ ذاتي

، وليذه المعاىدات معاني عامة تمكف قبؿ التصديؽ عمى ىذا النوع مف المعاىدات الدولية
الرئيس الجميورية مف تجاوز البرلماف، لذلؾ فإف كثيرا مف المعاىدات ذات الطابع التجاري 

ئيس الجميورية عمييا ونشرىا، تأكد لنا بعد مصادقة ر لـ يتـ عرضيا عمى البرلماف وىو ما ي
التصديؽ عمى االتفاقية الجيػػػػوية حوؿ قواعػػػد المنشأ التفصيمية  مثاؿنذكر منيا عمى سبيؿ ال

التصديؽ عمى االتفاؽ بيف و  ،20123أكتوبر  05األورو متوسطية الموقعة ببروكسؿ في 

                                                           
 .2016مف التعديؿ الدستوري لسنة  91المادة مف  9أنظر المطة  - 1
عمى أنو: " كما ال يجوز أف يفوض سمطتو في المجوء إلى اإلستفتاء، ...،  ػػػػديؿذات التعمف  101/2تنص المادة  - 2

 و... مف الدستور." 91وتطبيؽ األحكاـ المنصوص عمييا في المواد 
 21،  المؤرخة في  75، العدد ج.ج.ر.ج، 2016 سبتمبر 27، مؤرخ في 16-253المرسػػػػػػػػـو الرئاسي رقـ أنظر:  - 3

 .2016ديسمبر 
 



 

 
992 

حوؿ التعاوف في مجاؿ تكنولوجيات  بمغارياحكومة الجميورية الجزائرية وحكومة جميورية 
  .1اإلعالـ واالتصاؿ

 المعاهدات التي تتطمب إجراءات خاصـــة قبل المصادقـــة عميها:الفرع الثاني: 

 يتمثؿ ىذا النوع مف المعاىدات في:
 المعاىدات التي تتطمب الموافقة الصريحة لمبرلماف. -
 .السمـ الرقابة السابقة التفاقية اليدنة ومعاىدات -

 وسيتـ تفصيؿ ذلؾ فيما يمي:

 المعاهدات التي تتطمب الموافقة الصريحة لمبرلمان:البند األول: 

بالنسبة لبعض األنواع مف المعاىدات الدولية قبؿ التشريع الجزائري أوجب  لقد
منو وىي:  149وىو ما ورد في المادة  ،تصديقو عمييا الموافقة الصريحة لمبرلماف

اليدنة، ومعاىدات السمـ والتحالؼ واالتحاد، والمعاىدات المتعمقة بحدود الدولة، اتفاقيات ..."
والمعاىدات المتعمقة بقانوف األشخاص، والمعاىدات التي تترتب عمييا نفقات غير واردة في 
ميزانية الدولة، واالتفاقيات الثنائية أو المتعددة األطراؼ المتعمقة بمناطؽ التبادؿ الحر 

"، .التكامؿ االقتصادي، بعد أف توافؽ عمييا كؿ غرفة مف البرلماف صراحػػةوالشراكة وب
أخذ باالتجاه الثالث القائؿ بتقاسـ  2016والواضح مف ىذه المادة أف التعديؿ الدستوري لسنة 

 رئيس الجميورية والسمطة التشريعية لصالحية التصديؽ عمى المعاىدات الدولية.
مف  149وقد يحدث ىناؾ تنازع حوؿ المعاىدات التي تدخؿ في إطار المادة 

والتي يشترط فييا الموافقة الصريحة لمبرلماف قبؿ التصديؽ  2016التعديؿ الدستوري لسنة 

                                                           
1
 21،  المؤرخة في  75، العدد ج.ج.ر.ج، 2016ديسمبر  14، مؤرخ في 16-333ـو الرئاسي رقـ ػػػػػػػػالمرس :أنظر - 

 .2016ديسمبر 
التشريع عن طريق إبرام المعاهدات الدولية وأثره عمى غانس حبيب الرحماف، قرينعي جميمة، لمزيد مف التفصيؿ أنظر:  -

، مجمة الحقوؽ والعمـو اإلنسانية، وتونس وفقا لمستجدات اإلصالحات الدستوريةمكانة البرلمان السيادية في الجزائر 
 .72، ص 2019جامعة زياف عشور الجمفة، العدد األوؿ، ماي 
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عمييا، ليعتبر ىذا التنازع مف اختصاص المجمس الدستوري، فيتـ إخطاره مف طرؼ رئيس 
فيو بصورة قبمية ليصدر في ىذا الحالة رأيو، كما يمكف  الجميورية فينظر المجمس الدستوري

نائبا  (50)إخطاره مف طرؼ رؤساء غرفتي البرلماف أو الوزير األوؿ، أو مف طرؼ خمسيف 
مف التعديؿ الدستوري  187عضوا مف مجمس األمػػة طبقا لنص المادة  (30)أو ثالثوف 

وز الرئيس البرلماف ولـ يطمب ، إذا كاف التنازع حوؿ التكييؼ في حاؿ تجا2016لسنة 
موافقتو اعتقادا منو بأف تمؾ المعاىدة ال تدخؿ ضمف المعاىدات المنصوص عمييا في المادة 

 .20161مف التعديؿ الدستوري لسنة  149
أما عف اإلجراءات التشريعية لمموافقة عمى المعاىدات الدولية فقد تضمنت المادة 

عمى أنو ال تخضع المعاىدات  1997الوطني لسنة  مف النظاـ الداخمي لممجمس الشعبي 89
واالتفاقيات الدولية إلجراء التصويت عمى موادىا بالتفصيؿ كما ال يجب أف تكوف محال 

شكؿ الموافقة عمى االتفاقيات المنصوص  02_99لمتعديؿ، ولـ يتضمف القانوف العضوي 
جاء التعديؿ الدستوري  ، إلى أف1996مف التعديؿ الدستوري لسنة  131عمييا في المادة 

بمادة  02_99الذي ألغى القانوف العضوي  12_16وصدور القانوف العضوي  2016لسنة 
مف  38نصت المادة ، حيث 2صريحة مفصمة إلجراءات الموافقة عمى المعاىدات الدولية

 عمى أنو: " ال يمكف أف تكوف مشاريع القوانيف المتضمنة الموافقة 12_16القانوف العضوي 
االتفاقيات أو المعاىدات المعروضة عمى غرفتي البرلماف محؿ تصويت عمى موادىا  عمى

 ؿ.ػػػػػػبالتفصيؿ وال محؿ أي تعدي
تقرر كؿ غرفة عقب اختتاـ المناقشة الموافقة عمى مشروع القانوف أو رفضو أو 

 .تأجيمو"
معاىدات الدولية أحيانا شكؿ المراسيـ وأحيانا تأخذ شكؿ القوانيف، ال وتأخذ

 التصديؽفالمعاىدات التي تأخذ شكؿ المراسيـ ىي المعاىدات التي يمكف لرئيس الجميورية 

                                                           
، مجمة المجمس الدستوري، نشريات المجمس الدستوري ، الرقابة عمى دستورية المعاهدات في الجزائربوسمطاف محمد - 1

 .3، ص 01العدد الجزائر، الجزائري، 
 .74ص ،مرجػػػػع سابؽغانس حبيب الرحماف، قرينعي جميمة، - 2
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تأخذ شكؿ القوانيف ىي المعاىدات ى البرلماف، أما المعاىدات التي عمييا دوف عرضيا عم
 .1عمييا لتصديؽموافقة البرلماف قبؿ االتي تتطمب 

 الرقابة السابقة التفاقية الهدنة ومعاهدات السمم البند الثاني: 
باعتبار أف المؤسس الدستوري الجزائري أعطى الحرية في الرقابة الدستورية 
االختيارية لممعاىدات الدولية سواء التي تحتاج الى الموافقة الصريحة لمبرلماف أـ التي ال 
تحتاج إلى ذلؾ باستثناء اتفاقيات اليدنة ومعاىدات السمـ التي تخضع لمرقابة الوجوبيػػة حيث 

 عمى أنو:  2016مف التعديؿ الدستوري لسنة  111نصت المادة 
 " يوقع رئيس الجميوريػػة اتفاقيات اليدنة ومعاىدات السمـ.

 ويتمقى رأي المجمس الدستوري في االتفاقيات المتعمقػػة بيما.
 ويعرضيا فورا عمى كؿ غرفػػة مف البرلماف لتوافؽ عمييا صراحػػػة".

واإلخطار  السابقةضع لمرقابة الدستورية وبالتالي فإف ىذا النوع مف المعاىدات يخ
الوجوبي، األمر الذي يفيد بأنيا تحتاج إلى إصدار رأي مف المجمس الدستوري حوليا ثـ بعد 

ومف ىذا المنظور يتضح لنا أف إخطار المجمس  ،ذلؾ تعرض عمى البرلماف ليوافؽ عمييا
ع عمييا وقبؿ عرضيا عمى الدستوري بالنسبة ليذا النوع مف المعاىدات إجباري بعد التوقي

 البرلماف لكونيا تتعمؽ بطرؼ أجنبي وتعالج أمور حساسة تمس بأمف وسالمة الدولة وحرصا
 .مف المؤسس الدستوري في حماية الدستور

ذا ارتأى المجمس الدستوري بأف ىذه المعاىدات غير دستورية فإف ىذا الرأي يعتبر  وا 
مف  190طبقا لنص المادة  رئيس الجميورية ممزما لجميع المؤسسات الدستورية بما فييا

: " إذا ارتأى المجمس الدستوري عدـ دستورية معاىدة أو 2016التعديؿ الدستوري لسنة 
 اتفاؽ، أو اتفاقية، فال يتـ التصديؽ عمييا".

 
 

                                                           
 .75ص  ،مرجػػػػع سابؽغانس حبيب الرحماف، قرينعي جميمة،  - 1
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 هدات الدولية ذات التصديق الناقصمدى سريان المعا البند الثالث:
وقد يحدث أف يتجاوز رئيس الدولة حدود نيابتو في إبراـ المعاىدات الدولية متجاوزا 
فييا الحدود المرسومة لو في دولتو، وغير مراع فييا اإلجراءات المتطمبة في إبراـ المعاىدات 

؟، كما أف يقوـ رئيس الدولة بإبراـ معاىدات دولية فكيؼ يكوف مآؿ ىذه التصرفاتالدولية، 
وال، أو أنو صادؽ ب فييا الدستور الرجوع إلى البرلماف والحصوؿ عمى موافقتو أمما يتطم

فيؿ يكوف ىناؾ التزاـ دولي عمى الدولة، ما داـ البرلماف الموافقة عمييا،  عمى معاىدة رفض
أنيا ُأبِرَمت ممف يتفاوض نيابة عنيا باسميا في المجتمع الدولي، أـ ال تجبر عمى اإللتزاـ 

وقد برزت ضمف ىذا اإلطار بعض االتجاىات نذكر  ؟،قبوليانيا ال ترغب في بيا ما داـ أ
 منيا:

 :اإلتجاه األول_أوال
وينطمؽ ىذا الرأي مف فكرة االختصاص فال يمكف أف تترتب آثارا قانونية لمف  

وفؽ اإلطار الدستوري  كاف مف صدر عنو يممؾ القياـ بيا يتصرؼ باسـ الدولة إال إذا
أعتبر صادرا مف غير مختص وال  فإذا كاف التصرؼ مخالفا لمتفويض المقرر في دولتو،

تترتب عميو أية آثار بالنسبة لمدولة، ويقوؿ أحد الفقياء في ىذا اإلطار: " سمطة ممثؿ 
ر، وال ييـ الدولة، أيا كاف مركزه، في إلزاـ الدولة التي يمثميا، تتوقؼ أساسا عمى حكـ الدستو 

 حسف نيتو، كما ال ييـ االعتقاد الذي يقـو لدى الطرؼ اآلخر بشأف مدى سمطة مف يتعاقد
 .1معو"

بيف كوستاريكا  1858ومف السوابؽ التاريخية لتجسيد ىذا الرأي نذكر معاىدة 
لـ تمتـز بالحدود  ونيكاراغو التي تمت المصادقة عمييا مف كال الدولتيف، بيد أف نيكاراغو

التشريعية الداخمية المقررة لممصادقة عمى المعاىدات الدولية، فبعد تغيير الحكومة التي كاف 
                                                           

الجهاز المركزي لمشؤون  –القانون الدبموماسي والقنصمي  ) عموميات عن الدبموماسية عمي صادؽ أبو ىيؼ،  - 1
 .8، ص 1962، منشأة المعارؼ اإلسكندرية، 1ط ، التمثيل القنصمي( –التمثيل الدبموماسي  –الخارجية 

 .39، ص2009، مؤسسة موكرياني لمبحوث والنشػػر، أربيؿ العراؽ، مبادئ القانون الدولي العامطالب رشيد يادكار،  - 1
ف كاف لمدولة إبطاؿ مثؿ ىذه التصرفات التي لـ يتبع فييا اإلجراءات الدستورية غير أنيا تتحمؿ مف يتضرر مف  -   وا 

 .39، ص المػػػرجػػػع نفسػػػػػػػػػػػػػػونتائج ىذا اإلبطاؿ. أنظر: 
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التصديؽ في زمنيا، أبدت الحكومة الجديدة في نيكاراغو معارضتيا لتمؾ المعاىدة المصادؽ 
دة، األمر الذي عمييا بسبب عدـ االلتزاـ بالضوابط الدستورية المقررة لمتصديؽ عمى المعاى

) كوستاريكا( لالحتجاج وعرض القضية أماـ التحكيـ  دفع بالطرؼ الثاني في تمؾ المعاىدة
 . 1قرار مؤيدا لدفع حكومة نيكاراغو الجديدة 1988ليصدر في سنة 

  :اإلتجاه الثانيثانيا_
اتجو بعضا مف الفقياء إلى القوؿ بأف الدولة ُتجَبر عمى االلتزاـ بأحكاـ مثؿ ىذه 
المعاىدات، فال تؤثر اإلجراءات الدستورية الداخمية عمى مصمحة العالقات الدولية وذلؾ 
تأمينا لمعالقات الدولية واستقرار الثقة في المعامالت ماداـ أف ىذه التصرفات ال تحتوي عمى 

قوؿ تدخؿ الدوؿ في النظاـ عما يفيد مخالفتيا لألصوؿ والقواعد العامة، كما أنو مف غير الم
ذا كاف بإمكانو الس ياسي ألي منيا، لمبحث والتأكد مف السمطات التي يحوزىا رئيسيا وا 

التصرؼ باسميا في أمر معيف، لما في ذلؾ مف مساس بكرامة الدولة وتعارضو أيضا مع 
 .2سيادة الدولة ذاتيا

إال أف الرأي الراجح في الفقو الدستوري والفقو الدولي ىو الرأي األوؿ القاضي بعدـ 
د الدولة بتصرفات رئيسيا إذا كانت خارجة عف النطاؽ التشريعي لدولتو، ومف حؽ الدولة تقيي

، ومما يؤكد ذلؾ المادة 3عدـ االلتزاـ بأي اتفاؽ يقع خارجا عف اإلجراءات المتطمبة إلبرامو
مف اتفاقية فينا لقانوف المعاىدات التي تبيح لمدولة عدـ االلتزاـ بأحكاـ المعاىدة إذا كاف  46

 التعبير عف ارتضاىا بأحكاـ المعاىدة قد وقع مخال بقاعدة بيِّنة أو جوىرية ضمف تشريعيا
 .4الداخمي

                                                           
 .18بف داود براىيـ، مرجع سابؽ، ص  - 1
 .18، ص المػػػرجػػػع نفسػػػػػػػػػػػػػػو - 2
 .39، ص مرجع سابؽادؽ أبو ىيؼ، عمي ص - 3

ف كاف لمدولة إبطاؿ مثؿ ىذه التصرفات التي لـ يتبع فييا اإلجراءات الدستورية غير أنيا تتحمؿ مف يتضرر مف  - وا 
 .39، ص المػػػرجػػػع نفسػػػػػػػػػػػػػػونتائج ىذا اإلبطاؿ. أنظر: 

 .19بف داود براىيػػػـ، مرجع سابؽ، ص  - 4
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 "وتعتبر المخالفة بينة إذا كانت واضحة بصورة موضوعية ألية دولة تتصرؼ بيذا
 .1الشأف وفؽ التعامؿ المعتاد وبحسف النيػػػة"

انضمت الجزائر إلى اتفاقية فينا لقانوف المعاىدات بموجب المرسـو رقـ  وقد
والذي نص في مادتو األولى عمى أنو: " تنضـ الجميورية الجزائرية الديمقراطية  222_87

مايو، سنة  23يوـ  المبرمةالشعبية، مع التحفظ، إلى اتفاقية فينا لقانوف المعاىدات، 
1969".2 

فإف رئيس الدولة في الوقت الحاضر قمًّما ُيبِرـ تصرفات خارج ومف الناحية العممية 
اإلطار الدستوري السيما تمؾ المتطمبة الرجوع أوال إلى البرلماف، وفي الغالب ما ُيعَيد بإبراميا 
إلى شخص آخر كوزير الخارجية أو أحد معاونيو يتولوف القياـ بيا في الحدود المقررة 

 .3دستوريا في تشريعات الدولة
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .1969مف اتفاقية فينا لقانوف المعاىدات  46الفقرة الثانية مف المادة  أنظر -1
أكتوبر  14، المؤرخة في 42، العدد ج.ر.ج.ج، 1987أكتوبر  13المؤرخ في  222-87المرسـو الرئاسي رقـ أنظر  - 2

 .1969/ 23/05، المتضمف اإلنضماـ مع التحفظ إلى اتفاقية قينا لقانوف المعاىدات المبرمة يـو 1987
 .40، ص مرجع سابؽعمي صادؽ أبو ىيؼ،  -3
 مف ميثاؽ األمـ المتحدة عمى أنو:  102نصت المادة  -
" كؿ معاىدة وكؿ اتفاؽ دولي يعقده أي عضو مف أعضاء األمـ المتحدة بعد العمؿ بيذا الميثاؽ يجب أف يسجؿ في  -1

 أمانة الييئة واف تقـو بنشره بأسرع وقت ممكف.
أف يتمسؾ بتمؾ المعاىدة أو ذلؾ  ألي طرؼ في معاىدة أو اتفاؽ دولي لـ يسجؿ وفقا لمفقرة األولى مف ىذه المادة ليس -2

 االتفاؽ أماـ أي فرع مف فروع األمـ المتحدة".
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 الدوليـــةدات ــلممعاه القانونيــــة: القيمة الثالثالمطمب 
 اــبعد المصادقــة عميه

إف الحديث عف المعاىدات الدولية في الدساتير المرنة يتساوى مف حيث القيمة 
القانوف عند مخالفتيا لو، لذلؾ ستقتصر  أوالمعاىدة لمدستور  ؿعدِّ وبالتالي فقد تُ  ،قانونيةال

 دراستنا عمى الدساتير الجامدة.
 وأدنىوتختمؼ قيمة المعاىدة الدولية بيف مساواتيا لمقانوف العادي أو سموىا عميػػو 

مرتبة مف الدستور، فحينئذ تكوف المعاىدة التي توافػػػرت شروطيا القانونية والمخالفة لمتشريع 
في  2016الجزائري لسنة  يالدستور التعديؿ وىو ما أخذ بػػػو  ،الوطني معدلة لو بالضرورة

 .1منو 150المادة 
يا الداخمية، وقد اختمفت الدوؿ بشأف القيمة القانونية لممعاىدة الدولية طبقا ألنظمت

 واتجيت إلى مذاىب عدة، وىو ما سنتناولو بشيء مف التفصيؿ فيما يمي:
 األول: سمو المعاهدة عمى الدستور الفرع 

حيث اتجيت بعض الدوؿ إلى إعالء مرتبة المعاىدات الدولية عمى الدستور عمى 
( مف 63)  غرار ىولندا ) حيث يندر األخذ بيذا االتجاه( ونصت المادة الثالثة والستيف

عمى إمكانية مخالفة المعاىدة الدولية  1963المعدؿ في سنة  1922الدستور اليولندي لسنة 
بإعالء المعاىدة الدولية عمى  -إذا كاف تطور النظاـ القانوني الدولي يستمـز ذلؾ -لمدستور

كافة التشريعات الدولية ومنيا الدستور ذاتو، األمر الذي دفع البعض منيـ لمقوؿ بأف 
التصديؽ عمى المعاىدة المخالفة لمدستور يعتبر تعديال لمدستور، األمر الذي ال يمكف معو 
إحالؿ الرقابة الدستورية عمييا، طالما أنيا استوقفت اإلجراءات حوليا والمنصوص عمييا في 
الدستور ذاتو، وىو ما يعني بأنو يمتنع عمى المحاكـ اليولندية إعالف عدـ دستورية 

دولية السابقة عمى التشريعات الداخمية والالحقة عمييا أيضا، ويرجع الغرض مف المعاىدات ال

                                                           
المعاىدات التي يصادؽ عمييا رئيس الجميورية : " عمى أف 2016مف التعديؿ الدستوري لسنة  150تنص المادة  - 1

 روط المنصوص عمييا في الدستور، تسمو عمى القانوف."حسب الش
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سمو قواعد القانوف الدولي إلى إفساح المجاؿ لتطبيؽ قواعده دوف حواجز وحتى ال تثار 
  .1مسؤولية الدولة عف مخالفتيا لتمؾ القواعد

عمييا وفؽ ىذا وقد اتجو جانب فقيي لمقوؿ بأف المعاىدات الدولية بعد التصديؽ 
اإلطار، تعتبر بمثابة تعديؿ لمدستور القائـ، وبالتالي ال يمكف إحالؿ الرقابة الدستورية عمى 
ىذه المعاىدات طالما استوفت اإلجراءات الداخمية والواجب اتباعيا في ىذه الدوؿ 

 .2والمنصوص عمييا في دساتيرىا
 قانون الداخميالدولية في ذات مرتبة الالمعاهدة  وضع: الثانيالفرع 

ف كاف  يرى ىذا االتجاه بمعادلة أحكاـ المعاىدة الدولية لقواعد القانوف الداخمي، وا 
ذلؾ يشكؿ خطورة السيما عند وجود المعارضػػة بيف المعاىدة والقانوف الداخمي وىو ما 
سيؤدي بسمب أحكاـ المعاىدة، وىو ما ينعكس ال محالة عمى أحكاـ القانوف الدولي خاصة 

المعاىدات الدولية مف أىـ مصادره االتفاقية، وضمف ىذا المنظور فإف القانوف الدولي وأف 
العرفي في الواليات المتحدة األمريكية يعتبر جزءا مف القانوف الداخمي ليا، وما ينجـ عف 

 .ذلؾ مف سمو لمقانوف الدولي العرفي الالحؽ عمى القانوف الفدرالي السابؽ
 151اه أيضا، حيث نصت الفقرة األولى مف المادة وقد أخذت مصر بيذا االتج 

عمى أنو: " يمثؿ رئيس الجميورية الدولة في عالقاتيا  20143مف الدستور المصري لسنة 
بعد موافقة مجمس النواب، وتكوف ليا قوة القانوف  الخارجية، ويبـر المعاىدات ويصدؽ عمييا

 بعد نشرىا وفقا ألحكاـ الدستور".

                                                           
، دراسات، عمـو الشريعة والقانوف، الرقابة عمى دستورية المعاهدات الدولية )دراسة مقارنة(فيصؿ عقمة شطناوي،  - 1

 .47، ص 2015، العدد األوؿ، 42المجمد 
العدد الخامس،  ،جامعة قاصدي مرباح ورقمة، مجمة الباحث، عالقة القانون الدولي بالقانون الداخميشروف حسينػػة،  -  

 .36، ص 2007
 .48شطناوي، مرجع سابؽ، ص فيصؿ عقمة  -2
 ، المعدؿ بػػػ:2014مكرر أ لسنة  3،  الجريدة الرسمية، العدد 2014يناير 18الدستور المصري الصادر في  - 3
) و(، الصادرة في مكرر  16، الصادر في الجريدة الرسمية، العدد 2019لسنة  38قرار الييئة الوطنية لالنتخابات رقـ  -

 ، المتعمؽ بإعالف نتيجة االستفتاء عمى تعديؿ بعض مواد الدستور. 2019أبريؿ  23
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تسمو القاعدة الجديدة عمى القاعدة القديمة المماثمة ليا قوة عمى ما تقدـ،  وبناء
والمعارضة ليا مضمونا، وبمفيـو المخالفة، فإنو يمكف إلغاء أو تعديؿ المعاىدة الدولية التي 

 تمت المصادقة عمييا بواسطة قانوف الحؽ، غير أف حدوث مثؿ ىذا األمر ال يعفي الدولة
 .   1ية لعدـ التزاميا ببنود االتفاقيات الدولية المصادؽ عمييامف مسؤوليتيا الدول

منو جعؿ لممعاىدة الدولية  159في المادة  1976والواضح بأف دستور الجزائر 
نفس القيمة القانوف الداخمي، وال يمكف المصادقة عمييا في حالة تناقضيا مع القانوف إال إف 

نو، في ظؿ غياب ىيئة تسند ليا ميمة الرقابة م 160تـ تعديمو، إعماال لمقتضيات المادة 
( والتي نصت عمى 07عمى دستورية القوانيف، ومما يؤكد ذلؾ نص المادة السابعة منو ) 

  2أنو: " ال تجوز  معارضػػػة إجراء نزع الممكيػػػة لمصالح العاـ بحجة أية اتفاقية دولية".
 الداخمي المعاهدة الدوليـــة أدنى من القانون: الثالثالفرع 

وتعتبر بريطانيا النموذج التطبيقي ليذا االتجاه، فالواقع يجعؿ مف المعاىدات الدولية 
في مرتبة أدنى مف القانوف الداخمي، بالرغـ مف أف ىناؾ مساواة مف الناحية الشكمية بينيما، 

ولية فاعتبار القانوف الدولي جزءا مف قانوف البالد، فإف ذلؾ ال يتعمؽ أساسا بالقواعد الد
العرفية، ويمكف لمبرلماف البريطاني وضع قاعدة قانونية مخالفا فييا قاعدة دولية سابقػػة، مع 
اشتراط أف يكوف ىناؾ تشريعا برلمانيا مستقبال لالتفاقيات الدولية، األمر الذي يفيد بأولوية 

انوف القانوف الداخمي الصادر الحقا عمى االتفاقية الدولية في التطبيؽ عمى قواعد الق
 .3الدولي

 عدم تحديد مرتبة المعاهدة الدولية: الرابعالفرع 
لـ يكشؼ ىذا االتجاه عف مرتبة المعاىدات الدولية بالنسبة لمتشريعات الداخمية 
سواء كانت نصا دستوريا أو قانونا، وما إذا كانت المعاىدات الدولية تقؿ أو تسمو أو تعادؿ 

                                                           
 .48، ص فيصؿ عقمة شطناوي، مرجع سابؽ -1
 .36شروف حسينػػة، مرجع سابؽ، ص  - 
 .2بف داود براىيـ، مرجع سابؽ، ص   -2
 .36شروف حسينػػة، مرجع سابؽ، ص  -3
 .48فيصؿ عقمة شطناوي، مرجع سابؽ، ص  - 
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لي مف النماذج في ىذا اإلطار، حيث اكتفى باإلشارة مرتبة القانوف، ويعتبر الدستور االيطا
إلى أنو يجب أف يكوف ىناؾ اتفاؽ بيف قواعد القانوف الداخمي وقواعد القانوف الدولي دونما 

 اإلشارة إلى مرتبة قواعد القانوف الدولي في النظاـ القانوني لمدولة.
قانوف الداخمي، السيما ومما الشؾ فيو أنو قد يحدث تعارضا بيف المعاىدة الدولية وال

حوؿ الفراغ التشريعي الذي لـ ُيحّدد مكانة المعاىدة بالنسبة لمقانوف الداخمي، غير أف الفقو 
أقر بتغميب مصمحة المعاىدة عمى قواعد القانوف الداخمي، عمى أساس سمو قواعد القانوف 

الدولة تتممص مف الدولي بشكؿ عاـ عمى قواعد القانوف الدولي، وأف األخذ بغير ذلؾ يجعؿ 
المسؤولية الدولية، وىو األمر نفسو الذي أكدتو األحكاـ القضائية الدولية في العديد مف 

 .1مبادئيا
 الدولية في مرتبة أدنى من الدستور وأعمى من المعاهدة  وضع: الخامسالفرع 

 القانون                
المعاىدة وفؽ ىذا االتجاه في مرتبة وسطى بيف الدستور والقانوف ومف الدوؿ  توضع

التي أخذت بيذا االتجاه فرنسا والجزائر، فتكوف المعاىدة الدولية فوؽ القانوف وتحت 
 الدستور.

ف لـ  ويمكف لمقاضي عمى إثر ذلؾ استبعاد تطبيؽ القانوف المخالؼ لممعاىدة، وا 
إطالقو، إذ يختمؼ األمر مف دولة ألخرى وحسب نوع المعاىدة يؤخذ بيذا القوؿ عمى 

 .2واإلجراءات الواجب اتخاذىا حتى يتقرر ليا ذلؾ
عمى أنو:  1958وقد نصت المادة الخامسة والخمسيف مف دستور فرنسا لسنة  

"يكوف لممعاىدات الدولية أو لالتفاقات بعد التصديؽ عمييا أو اعتمادىا قانونا، منذ نشرىا، 
ية أعمى مف تمؾ القوانيف، مع مراعاة تطبيقيا بالنسبة لكؿ اتفاؽ أو معاىدة مف جانب حج

 الطرؼ اآلخر".

                                                           
 .49، ص اوي، مرجع سابؽػػػػػػػػػػفيصؿ عقمة شطن - 1
 .48، ص المػػػرجػػػع نفسػػػػػػػػػػػػػػو - 2
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والواضح مف ىذه المادة إنيا اشترطت نشرىا داخميا حتى تطبؽ وتدخؿ حيز التنفيذ، 
األحكاـ ميست لو عالقة بالمستوى الدولي، وقد قررت وباعتبار أف النشر مسألة داخمية ف

وغالبية الفقو الفرنسي بأف المعاىدة الدولية تعتبر نافذة بمجرد التصديؽ عمييا ولو أف الحديثة 
 نشرىا استغرؽ مدة زمنية طويمة الحقة عمى ذلؾ.

 ونقصػػد بذلؾ) 1989وفي الجزائر فإف المعاىدات الدوليػػػة قبؿ دستور 
ف لـ يعمػػػر طويال  مع أنو لـ ينص عمى مكانة المعاىدات  1963ودستور  1976دستور وا 

لـ تكف تخضع لمرقابػػػة الدستوريػػػػة، ومرد ذلؾ ىو أنو ( الدولية ضمف التدرج اليرمي لمقوانيف
في  1989لـ تكف ىناؾ ىيئة توكؿ ليا ميمة ممارسػػػة ىذه الرقابػػة، إلى أف جاء دستور 

مجمس دستوري، يتولى الرقابة عمى دستورية المعاىدات  والذي نص عمى إنشاء 153مادتو 
تخمى المؤسس الدستوري عف نص المادة السابعة مف دستور ي، كما لـ 1والقوانيف والتنظيمات

19762. 
 ىتقرير الرقابة عم متضمنػػةالمتعاقبة  ةيور الدستوسارت عمى ىذا النيج التعديالت 

مؤسسة دستورية عميا يختص بالرقابة كستوري أنشئ بذلؾ المجمس الدف، المعاىداتدستورية 
 2016الجزائري لسنة  يالدستور التعديؿ مف  186/1 طبقا لممادةو  ،عمى دستورية القوانيف

الدستور  في أخرى أحكاـ صراحة إياه خولتيا التي االختصاصات إلى باإلضافة فإنػػػو: "
 ".والتنظيمات والقوانيف، المعاىدات دستورية فيبرأي  الدستوري المجمس َيفِصؿ

ف المعاىدات المتعمقة بحقوؽ وحريات اإلنساف تتضمف ومف الجدير اإلشارة إلى أ
مة لجميع الدوؿ، وىو ما يفيد بأف الدولة التي توافؽ عمييا مزِ باإلضافة إلى أنيا مُ  ،قواعد آمرة

العالـ الخارجي وبانفتاح الجزائر عمى  ،تكوف مجبرة عمى موائمتيا ضمف منظومتيا التشريعية
براميا العديد مف االتفاقيات الدولية ومف أبرزىا العيد الدولي الخاص بالحقوؽ المدنية  وا 

 كؿ ( منو عمى أنو: " تتعيد02والسياسية والذي نص في البند الثاني مف المادة الثانية ) 

                                                           
 .1989مف دستور  155أنظر المادة  -1
" ال تجوز  معارضػػػة إجراء نزع الممكيػػػة لمصالح العاـ بحجة عمى أنو:  1976( مف دستور 07تنص المادة السابعة ) -2

 أية اتفاقية دولية".
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 تكفؿ ال ةالقائم التشريعية غير أو التشريعية تدابيرىا إذا كانت العيد، ىذا في طرؼ دولة
 الدستورية إلجراءاتيا طبقا تتخذ، بأف العيد، ىذا في بيا الحقوؽ المعترؼ إعماؿ فعال

 ،1"تشريعية غير أو تشريعية تدابير مف ليذا اإلعماؿ ضروريا يكوف ما العيد، ىذا وألحكاـ
 .672-89الرئاسي رقـ صادقت عميو الجزائر بموجب المرسـو  وقد

 فإف 2016مف التعديؿ الدستوري لسنة  150طبقا لما نصت عميو المادة و 
سمو عمى القانوف، وىو ما أكده أيضا تالمعاىدات التي يصادؽ عمييا رئيس الجميورية 
 3المتعمؽ بنظاـ االنتخابات 1989أوت  20المجمس الدستوري الجزائري في قراره المؤرخ في 

درج في القانوف الوطني بقوليا: " نظرا لكوف أي اتفاقية بعد المصادقة عمييا ونشرىا تن
سمطة السمو عمى القوانيف وتخوؿ كؿ مواطف جزائري أف  123وتكتسب بمقتضى المادة 

 .يتذرع بيا أماـ الجيات القضائية..."
 ف الدستورػػة أدنى مػػؿ مرتبػػتحتة ػػدة الدوليػػإف المعاىػػات فػػاء عمى ىذه المعطيػػوبن 

 .4ية المخالفة لمدستورلالتصديؽ عمى المعاىدات الدو وأسمى مف القانوف وبالتالي ال يمكف 
أنو عند تعارض أحكاـ المعاىدة مع الدستور كاف البد  ىإلف األىمية اإلشارة وم

إما تغميب أحكاـ الدستور أي االعتبار القانوني  ،تغميب أحكاـ أحد االعتباريف عمى اآلخر
                                                           

( المؤرخ 21-ألؼ ) د 2200أعتمد وعرض لمتوقيع والتصديؽ واإلنضماـ  بموجب قرار الجمعية العامة لألمـ المتحدة  -1
 .49، وفقا ألحكاـ المادة 1976مارس  23خ بدء النفاذ ، تاري1966ديسمبر 16في 

 ماي 17في  المؤرخة، 20 ، العددج.ر.ج.ج، 1989ماي  16المؤرخ في   67-89الرئاسي رقـ المرسـو أنظر  - 2
واالجتماعية والثقافية والعيد الدولي الخاص  ، المتضمف اإلنضماـ إلى العيد الدولي الخاص بالحقوؽ اإلقتصادية1989

بالحقوؽ المدنية والسياسية والبروتوكوؿ االختياري المتعمؽ بالعيد الدولي الخاص بالحقوؽ المدنية والسياسية الموافؽ عمييا 
تنضـ مى أنو: " والذي نص في مادتو األولى ع ،1969ديسمبر سنة   16مف طرؼ الجمعية العامة لألمـ المتحدة يـو 

 عيد الدوليواالجتماعية والثقافية والاالقتصادية الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى العيد الدولي الخاص بالحقوؽ 
حقوؽ المدنية والسياسية الموافؽ لة والبروتوكوؿ االختياري المتعمؽ بالعيد الدولي الخاص باالخاص بالحقوؽ المدنية والسياسي

 ."1969 ديسمبر سنة  16عية العامة لألمـ المتحدة يـو عمييا مف طرؼ الجم
، الصادرة 36رقـ  ج.ر.ج.ج،،  1989أوت  20ؽ مدػ مؤرخ في .ؽ -1قرار المجمس الدستوري الجزائري رقـ أنظر  - 3

 .1049، ص تعمؽ بقانوف االنتخاباتالم ،1989أوت  30بتاريخ 
عمى أنو: " إذا ارتأى المجمس الدستوري عدـ دستورية معاىدة أو 2016مف التعديؿ الدستوري لسنة  190تنص المادة  - 4

 اتفاؽ، أو اتفاقية فال يتـ التصديؽ عمييا".
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إذا أخذنا باالعتبار الواقعي  عمى الواقعي أو العكس وىو ما يقضي بو المنطؽ، غير أنو
القاضي بتغميب المصمحة عمى القانوف كاف البد مف تعديؿ نصوص الدستور بما يتماشى 

حتى ال تسقط ىذه المعاىدة  ،وأحكاـ المعاىدة لكف ىذا يكوف قبؿ التصديؽ عمى المعاىدة
 عديؿ المصادرباإلضافة إلى أنو قد يحتاج ىذا التعديؿ أيضا إلى ت ،في شبية عدـ الدستورية

 .1األخرى األدنى لمدستور في المرتبة مع أخذ بعيف االعتبار الحظر الوارد في الدستور
وتترؾ المعاىدات الدولية الحرية لمدوؿ وذلؾ بالتصديؽ أو اإلنضماـ أو القبوؿ أو 

، وقد استخدـ المشرع 1966اإلقرار وىو ما يتضح مف اتفاقية فينا لقانوف المعاىدات الدولية 
لذلؾ  جزائري مصطمح التصديؽ كداللة عمى التزاـ الدولة بالمعاىدة لتندمج المعاىدة إعماالً ال

 بالقانوف الداخمي.
وحتى تعد المعاىدة الدولية مصدرا مف مصادر القانوف الداخمي يجب أف تسمؾ 
إجراءات معينة ولعؿ أىميا ىو نشرىا، وال يوجد أي نص دستوري يفرض نشر المعاىدة 

ويعتبر النشر إجراء جوىريا حتى تعتبر المعاىدة مف ضمف المنظومة القانونية الدولية، 
قرار المجمس الدستوري الجزائري عمى ضرورة نشر المعاىدة  وقد نص  الداخمية لمدولة،

الدولية ومما جاء فيو: " ... نظرا لكوف أية اتفاقية بعد المصادقة عمييا ونشرىا تندمج في 
النص بأف إجراء نشر المعاىدة الدولية لو قيمتو ىذا يتضح لنا مف و ، 2القانوف الوطني..."

 05/01العممية، وقد ذىب المشرع الجزائري بعد ذلؾ مف خالؿ المادة األولى مف األمر 
 المتضمف تعديؿ قانوف الجنسية الجزائري إلى اشتراط أف يتـ نشر المعاىدات الدولية المحددة

  لجزائرية.لمشروط الالزمة لمتمتع بالجنسية ا

ف اعتبر النشر شرطا جوىريا إلدماج المعاىدة في القانوف الداخمي فقد اتجو  وا 
 ةػػػر المعاىدات المتعمقة بأمف الدولة وسالمتيا وكذا المتعمقػػػػػػػػبعض الفقياء إلى القوؿ بعدـ نش

                                                           
 .23عمي يوسؼ الشكري، مرجع سابؽ، ص  - 1
الرسمية لمجميورية  ج.ر.ج.ج، 1989أوت  20ؽ مدػ مؤرخ في .ؽ -1قرار المجمس الدستوري الجزائري رقـ أنظر  - 2

 .1049، ص تعمؽ بقانوف االنتخاباتالم ،1989أوت  30، الصادرة بتاريخ 36رقـ ، الجزائرية
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 .1في ذلؾ المعقولة ولمدولة كؿ األعذار ،باألسمحة وغيرىا تحقيقا لممصمحة العميا لمبالد
وتنتيي المعاىدة الدولية باتفاؽ أطرافيا أو إفصاح إحدى الدوؿ المتعاقدة عف رغبتيا 
في الخروج منيا، أو نظرا إلخالؿ إحدى الدوؿ المتعاقدة ببند أو بكافة بنود االتفاقية 

 الموضحة لشروط االلتزامات الدولية.
تشريعية فإف لرئيس وفي الحاالت التي يستدعي أف يكوف اإلقرار مف السمطة ال

الجميورية سمطة إنياء المعاىدة الدولية باعتباره المسؤوؿ األوؿ عف الشؤوف الخارجية، إذ 
دلت التجربة العممية عمى أف السمطة التشريعية قمما تصدر قانونا تمغي بو أحكاـ المعاىدة 

ف كانت تمنح لرئيس الجميورية موقفا مف معاىدة قائمة ب ما ينير الطريؽ الدولية النافذة، وا 
أمامو لمتدخؿ بإنيائيا، وقد اتخذ الكونغرس األمريكي قرارا مشتركا خوؿ بمقتضاه لرئيس 
الجميورية في حدود سمطتو التقديرية اخطار الحكومة البريطانية بإلغاء الحكومة األمريكية 

 .Oregon 2حتالؿ امريكا وبريطانيا إلقميـ أورقوف التي تتعمؽ با 06/08/1827التفاقية 
وسواء كاف اإللغاء مف طرؼ رئيس الجميورية أو مف طرؼ السمطة التشريعية فإف 

ذلؾ فإف نفاذ خضـ ، وفي 3إنيائيا يتجرد مف الرقابة القضائية باعتباره مف األعماؿ السياسية
، وبأثر 4المعاىدة يقتضي أف تتقيد أطرافيا بأحكاميا، وأف تسعى عمى تطبيقيا بحسف النية

 سابقة عمييا وال مراكز زاؿ وجودىا قبؿ سريانيا إال ي ال تحكـ المعاىدة أفعاالمباشر وبالتال
 .5إذا نصت المعاىدة عمى غير ذلؾ

                                                           
، اإلسكندرية، مصر، 1، مكتبػػة الوفاء القانونية، طانفاذ المعاهدات الدوليـــة في القانون الجزائريميمود خيرجة،  - 1

2015. 
 .821عوض المر، مرجع سابؽ، ص  -2
 .822ص ، المػػػرجػػػع نفسػػػػػػػػػػػػػػو -3
اتفاقية فينا لقانوف المعاىدات، اعتمدت مف قبؿ مؤتمر األمـ المتحدة بشأف قانوف مف  27و  26أنظر المادة  -4

 2287، ورقـ 1966ديسمبر  05المؤرخ في  2166المعاىدات الذي عقد بموجب قراري الجمعية العامة لألمـ المتحدة رقـ 
 1968ماي  24مارس إلى  26ي دورتيف في فينا خالؿ الفترة مف ، وقد عقد المؤتمر ف1967ديسمبر  6المؤرخ في 

، وعرضت 1969ماي  22، واعتمدت االتفاقية في ختاـ أعمالو في 1969ماي  22أبريؿ إلى  09وخالؿ الفترة مف 
 .1980يناير  27، ودخمت في حيز التنفيذ في 1969ماي  23لمتوقيع في 

 .824عوض المر، مرجع سابؽ، ص  -5
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 المبحث الثالث: التشريع عن طريق األوامــــــر
العمؿ التشريعي عمى البرلماف ف العديد مف األنظمة الدستورية لـ تقصر إمف الثابت 

تعد في جوىرىا مف  تشريعيةممارسة اختصاصات خصت رئيس الجميورية ب، بؿ فحسب
متى توافرت ظروؼ معينة  أصبح بإمكانو التدخؿ فييا بتشريعاتفاختصاص البرلماف، 

، وىو ما اصطمح عميو بالتشريع عف طريؽ األوامر والذي قد منصوص عمييا في الدستور
 يكوف بناء عمى تفويض مف البرلماف أو انطالقا مف اعتبارات أخرى ينص عمييا الدستور.

في الدساتير والتعديالت الدستورية نولي بالدراسة تفصيال تقنية األوامر  وفيما يمي
مطمب أوؿ(، التشريع بأوامر في ظؿ الوضع ) 2016السابقة عمى التعديؿ الدستوري لسنة 

مطمب ثاني(، التشريع بأوامر في ظؿ )2016العادي في إطار التعديؿ الدستوري لسنة 
وسيتـ تفصيؿ  ،مطمب ثالث()2016لدستوري لسنة الوضع اإلستثنائي في إطار التعديؿ ا

 ذلؾ كما يمي:
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 المطمب األول: التشريع عن طريق األوامـر في الدساتير السابقة 
 2016عمى التعديل الدستوري 

ال يمكف الحديث عف تقنية األوامر في التشريع الجزائري دوف النظر في المرجعية 
، 1963بالدراسة المعالجة التشريعية ليا في إطار دستور الدستورية لو، لذلؾ سنولي 

 ، كما يمي:1996، التعديؿ الدستوري لسنة 1989، 1976
 1963الفرع األول: التشريع عن طريق األوامـر في إطار دستور 

منو  58، إذ نظـ بموجب المادة 19631منذ دستور  نظاـ األوامرالجزائر عرفت 
ظير التفويض التشريعي ألوؿ مرة في أوؿ دستور لمجميورية فالتشريع عف طريؽ التفويض، 

منو عمى  58، حيث نصت المادة 1963الجزائرية الديمقراطية الشعبية، بمقتضى دستور 
أنو: " يجوز لرئيس الجميورية أف يطمب مف المجمس الوطني التفويض لو لمدة محددة قصد 

عية تتخذ في نطاؽ مجمس الوزراء اتخاذ تدابير ذات صبغة تشريعية عف طريؽ أوامر تشري
 وتعرض عمى مصادقة المجمس في أجؿ ثالثػػػة أشير".

يمكف لرئيس الجميورية أف يتوجو إلى المجمس  58وبناء عمى ما تضمنتو المادة 
صدار أوامر تفويضية في مسائؿ معينة.  الوطني بطمب متضمف الترخيص بالتفويض وا 

ر أحداث تستدعي حموال و ظيبلمية األولى ظير التفويض التشريعي بعد الحرب العاو 
مستعجمة، ونظرا لما يمر بو عمؿ البرلماف مف بطء، وما تقضي بو نظرية الضرورة أيضا، 

رئيس  إلىديد مف البرلمانات األوروبية إلى تفويض البعض مف اختصاصاتيا ػػػػدفع األمر بالع
 . 2الجميورية ليصبح األمر مبدأ دستوريا مف ذلؾ الوقت

                                                           
إلى أف أطمؽ عمييا الدستور الفرنسي اسـ األوامر  (،Décret-loi) كانت تعرؼ ىذه األوامر باسـ المرسـو بقانوف - 1
(Ordonnance) ،ىذا المصطمح في فرنسا عمى األعماؿ التي يصدرىا رئيس الجميورية بناء عمى تفويض مف  ويطمؽ

رئيس البرلماف وىو ما يتماشى مع االصطالح الذي أطمقو المشرع المصري عمييا "الموائح التفويضية" عمى أف يتقيد 
هيمنة السمطة ، محمدىاممي  الجميورية فييا بالمواضيع والمدة المحددتيف مسبقا في قانوف التفويض، أنظر في ذلؾ:

، (الفرنسيو  المصري دراسة مقارنة بالنظامين الدستوريالتنفيذية عمى السمطة التشريعية في النظام الدستوري الجزائري) 
 .16مرجع سابؽ، ص

 .233، مرجع سابؽ، صممارسة السمطة في النظام السياسي الجزائري ) دراسة مقارنة( أساليبعبد اهلل بوقفة،  - 2
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و غالبية الفقو الدستوري بأف ظاىرة التفويض التشريعي تعود في جوانب عدة يتجو 
منيا إلى نظرية الضرورة، نظرا لعجز التشريعات عف مواجية متطمبات الدولة العصرية، 
التي تشيد تزايدا مستمرا، سواء في الظروؼ العادية أو غير العادية، فكميا عوامؿ تجعؿ 

لعدد أعضاء صالحياتو مضطرا لصالح الحكومة، نظرا  البرلماف يتنازؿ عف العديد مف
وتعدد انتماءاتيـ السياسية والفكرية أيضا والتي مف شأنيا عرقمة النشاط  البرلماف المتزايد

" الػبطء" ، األمر الذي يكوف غير متوافؽ مع الظروؼ  ػالتشريعي لمبرلماف أو يجعمو متسما بػػ
ف مف وراء تقنية التفويض التشريعي االستفادة مف العصيبة التي تمر بيا الدولة، وقد يكو 

خبرة الحكومة السيما في المجاالت االقتصادية والمالية، حفاظا عمى سرية بعض اإلجراءات 
 .1حتى تكوف فعالة

: " يجوز عمى أنو  1958مف الدستور الفرنسي لسنة  38ولقد نصت المادة 
مجيا، أف يرخص ليا في خالؿ مدة الحكومة أف تطمب مف البرلماف بمناسبة تنفيذ برنا

 محدودة أف تتخذ عف طريؽ األوامر إجراءات تدخؿ عادة في نطاؽ القانوف."
خذ رأي مجمس الدولة وتكوف نافذة أوتصدر ىذه األوامر في مجمس الوزراء بعد 

المفعوؿ مف تاريخ نشرىا، عمى أنيا تصبح آلغية إذا لـ يعرض مشروع القانوف الخاص 
البرلماف قبؿ نياية المدة المحددة في قانوف التفويض وبانتياء الفترة المذكورة في بإقرارىا عمى 
ال يجوز تعديؿ األوامر التي تنظـ مجاالت تدخؿ في النطاؽ  ، عمى أنوالفقرة األولى
 .بقانوف إالالتشريعي 
عمى عدـ قبوؿ الحكومة  1958 لسنة مف الدستور الفرنسي 41وتضمنت المادة  

ف كانت المادة أي اعتراض يت لـ  38عمؽ باقتراح أو تعديؿ يتعارض مع التفويض السابؽ، وا 
تضؼ أي جديد إلى األحكاـ التي استقر العمؿ بيا خالؿ الجميوريتيف الثالثة والرابعة بؿ 

 .2تجسد عمميا فقط في إضفاء الدستورية عمى ظاىرة التفويض التشريعي
 مف 58يؽ التفويض الواردة في المادة فإف تقنية التشريع عف طر  ،وانطالقا مما تقدـ

                                                           
 .245عمر حممي فيمي، مرجع سابؽ، ص - 1
 .354، ص المػػػرجػػػع نفسػػػػػػػػػػػػػػو - 2
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 تقتضي توافر شروط معينة تتمثؿ فيما يمي: 1963الدستور الجزائري لسنة 
 تقديم طمب التفويض: -1

والعمة  ،وليس رئيس الجميوريةبطمب التفويض  تقـو الحكومة في الدستور الفرنسي 
تجسيد ما بقي ليا مف برامج، كما يتوجب أف يتقيد التفويض بالتشريع  إلىفي ذلؾ ترجع 

بخالؼ  ،طمب الترخيص بالتفويض حتى يصدر قانوف التفويض إلىبالسبب الداعي 
ت الحرية لرئيس الجميورية وفؽ سمطتو التقديرية، ك  ر  أيف ت   58الدستور الجزائري في المادة 

اتخاذ تدابير ذات  وىو ما يتضح مف عبارة "وىو ما يوضح بأف ىذه المادة جاءت عامة 
 .1صبغة تشريعية"

 أن يكون قانون التفويض الصادر عن البرلمان محدد بمدة زمنية معينة:  -2
فالنص عمى ذلؾ في الدستور يعتبر قيدا زمنيا عمى إطالؽ سمطة التشريع  

 .2الرئاسي في مجاؿ القانوف
 : ضرورة التقيد بالموضـــوع -3

التفويض ينبغي أف يتجسد بصدور قانوف، فينبغي أف يحدد بما أف موضوع 
األمر بالنسبة لألوامر الرئاسية، وىناؾ ىو ليس كما  ،موضوعو مسبقا، وفي مسائؿ محددة

العديد مف الموضوعات التي يمكف لمسمطة التنفيذية أف تفوض فييا وال تحتكر القانوف كمية 
ترجمة األمر المخوؿ ليا لتحقيؽ سياسة معينة، لذلؾ نص الدستور عمى أف تدرج  ألجؿ

 .3مسائؿ التفويض في القانوف
 : الموافقة باألغمبية العادية -4

البرلماف، في بما أف التفويض عف طريؽ األوامر يصدر بقانوف يتـ التصويت عميو 
 إذ أنو يعبر ،قانوف التفويضقد أخذ المشرع الجزائري بنصاب األغمبية عند التصويت عمى ف

                                                           
 .235سابؽ، ص ، مرجعممارسة السمطة في النظام السياسي الجزائري ) دراسة مقارنة( أساليبعبد اهلل بوقفة،  - 1
 .235، صالمػػػرجػػػع نفسػػػػػػػػػػػػػػو - 2
 .237، صالمػػػرجػػػع نفسػػػػػػػػػػػػػػو - 3
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 .1عف تخمي البرلماف عف جزء مف صالحياتو إلى ظرؼ آخر
يمكف لمحكومة في المدة المقررة لمتفويض المجوء لمبرلماف أو  ،وانطالقا مما تقدـ

واتخاذ أوامر  ،منو 58بالتفويض بموجب المادة  اً المجمس الوطني تطمب منو ترخيص
،  فتقوـ 2تشريعية تتخذ في مجمس الوزراء، وتخضع لمصادقة البرلماف في أجؿ ثالثة أشير

بتعديؿ القوانيف التي تدخؿ في إطار التفويض أو تمغييا أو تقوـ بتنظيميا، فإف انتيت المدة 
بتفويض ال يمكف لمحكومة أف تعدليا لتتمتع بالحصانة فال يمكف المساس بيا إال بقانوف أو 

 .3الحؽ
تطبؽ األوامر التفويضية مطمقا لكوف أف دستور لـ ، غير أنو مف الناحية العممية

، بسبب إعالف الحالة آنذاؾلـ يعمر طويال عقب األحداث التي عرفتيا الجزائر  1963
يوما فقط، ليتولى رئيس الجميورية جميع  23االستثنائية وتجميد الدستور الذي داـ لمدة 

 . 1965جواف  19غاية  إلىتنفيذية وقضائية، ليستمر العمؿ بذلؾ و يعية السمطات تشر 
فإف  1965وبالرغـ مف ذلؾ وبعد االنقالب عمى الرئيس أحمد بف بمة في جواف 

  .4رئيس الجميورية أصدر أوامر تشريعية في إطار مجمس الثورة
 1976الفرع الثاني: التشريع عن طريق األوامـر في إطار دستور 

بنص صريح تبيح فيو لرئيس الجميورية  1976مف دستور  153المادة جاءت 
أصبح  1988نوفمبر  03إمكانية التشريع بأوامر، لكف بعد التعديؿ الدستوري الذي جرى في 

 ،5رئيس الجميورية يقـو بعممية التشريع عف طريؽ األوامر لكف باقتراح مف رئيس الحكومة

                                                           
 .237، ص، مرجع سابؽممارسة السمطة في النظام السياسي الجزائري ) دراسة مقارنة( أساليبعبد اهلل بوقفة،  - 1
السمطة  -1996النظام السياسي الجزائري ) دراسة تحميمية لطبيعة نظام الحكم في ضوء دستور سعيد بو الشعير،  - 2

 .184ص مرجع سابؽ، (، -التنفيذية
 .362عمر حممي فيمي، مرجع سابؽ، ص  - 3
راسة مقارنة هيمنة السمطة التنفيذية عمى السمطة التشريعية في النظام الدستوري الجزائري) د، محمدىاممي  - 4
 .17، مرجع سابؽ، ص (والفرنسي المصريلنظامين الدستوري با
" لرئيس الجميورية فيما بيف دورتي المجمس الشعبي الوطني أف يشرع عمى أف:  1976مف دستور  153ادة نصت الم - 5

 ...".مف رئيس الحكومةبأوار بناء عمى اقتراح 
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تعرض عمى موافقة المجمس الشعبي الوطني في  ،1فيما بيف دورتي المجمس الشعبي الوطني
 .2أوؿ دورة مقبمة

ف كاف رئيس الجميورية يشرع بموجب أمر إال أف ذلؾ يجب أف يكوف بناء عمى  ،وا 
رئيس الجميورية دور وىو ما يعني بأف  ،اقتراح مف رئيس الحكومة ومرفقا بمشروع أمر

ة إصدار األمر تحت أي سبب يتمثؿ في اإلصدار فقط، وفي حالة رفض رئيس الجميوري
 ،غاية اجتماع البرلماف ليقدـ مشروعو لمبرلماف إلىيمكف لرئيس الحكومة االحتفاظ بمشروعو 

ف و ليصدر رئيس الجميورية مشروع األمر مجبرا بموجب الدستور إف وافؽ عميو البرلماف،  ا 
جراء مداولة كاف االقتراح ال يرد إال مف طرؼ رئيس الحكومة فإف لرئيس الحكومة طمب إ

  .19763ثانية أيضا في القانوف الذي تـ التصويت عميو في دستور 
 1989الفرع الثالث: التشريع عن طريق األوامـر في إطار دستور 

تـ إلغاء تقنية التشريع عف طريؽ األوامر باالقتصار عمى  1989وفي إطار دستور 
نظرا لمتوجو السائد  ،مداولة ثانيةالمبادرة بالقوانيف مف طرؼ رئيس الجميورية وطمب إجراء 

آنذاؾ والمتمثؿ في تعزيز مبدأ الفصؿ بيف السمطات وتقرير استقاللية البرلماف وتكريس مبدأ 
 .4سيادة الشعب وفؽ التوجو الميبرالي

 
 
 

                                                           
عمى أف: " لرئيس الجميورية فيما بيف دورتي المجمس الشعبي الوطني، أف  1976مف دستور  153المادة مف  تنص - 1

 يشرع بأمر، بناء عمى اقتراح مف رئيس الحكومة.
 وتعرض الحكومة النصوص الصادرة بيذه الكيفية عمى المجمس الشعبي الوطني في أوؿ دورة الحقة ليوافؽ عمييا."      

، ديواف المطبوعات ، الجزء الثالث1ط  ،(السمطات الثالث) الوافي في شرح القانون الدستوري،فوزي أوصديؽ،  - 2
 .133، ص د س فالجامعية، الجزائر، 

السمطة  -1996النظام السياسي الجزائري ) دراسة تحميمية لطبيعة نظام الحكم في ضوء دستور سعيد بوالشعير،  - 3
 .186، ص ابؽمرجع س(، -التنفيذية

راسة مقارنة هيمنة السمطة التنفيذية عمى السمطة التشريعية في النظام الدستوري الجزائري) د، محمدىاممي  - 4
 .18، مرجع سابؽ، ص(والفرنسي المصريبالنظامين الدستوري 
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 1996الفرع الرابع: التشريع عن طريق األوامـر في إطار التعديل الدستوري لسنة 
، طبقا 1996بأوامر في إطار التعديؿ الدستوري لسنة لقد عادت تقنية التشريع 

منو والتي سمحت لرئيس الجميورية بالتشريع عف طريؽ األوامر في حالة  124لنص المادة 
شغور المجمس الشعبي الوطني أو بيف دورتي البرلماف، عمى أف يعرض رئيس الجميورية 

لتوافؽ عمييا، كما منحو أيضا النصوص التي اتخذىا عمى غرفتي البرلماف في أوؿ دورة لو 
 منو. 93سمطة التشريع عف طريؽ األوامر في الحالة االستثنائية طبقا لممادة 

وبالرغـ مف وجود ىيئات ومؤسسات تتولى العممية التشريعية إال أنيا كرست التشريع 
بأوامر بكثرة مع غياب السمطة صاحبة االختصاص بالتشريع وىي السمطة التشريعية، فكيؼ 

  .؟2016وف الوضع في التعديؿ الدستوري لسنة يك
 الوضع العادي التشريع عن طريق األوامر في ظلالمطمب الثاني: 

 2016التعديل الدستوري لسنة في إطار 
القاعدة العامة أف البرلماف ىو السمطة القائمة بالعممية التشريعية، غير أنو يمكف 

في حالة شغور المجمس الشعبي  في مسائؿ عاجمة س الجميورية التشريع بموجب أوامرلرئي
الوطني أو خالؿ العطؿ البرلمانية، أو عند تأخر البرلماف في المصادقة عمى قانوف المالية 
في اآلجاؿ المحددة دستوريا، وكذلؾ عند تقرير الحالة اإلستثنائية كما ىو منصوص عميو في 

 .2016مف التعديؿ الدستوري لسنة  107المادة 
الجة ىذه الحاالت تستوجب تدخؿ رئيس الجميورية إلصدار تشريعات لمواجية فمع 

 مثؿ ىذه الحاالت، وىو ما سيتـ تفصيمو فيما يمي: 
 الفــرع األول: التشريع عن طريق األوامر في ظل الوضع العادي

إف األوضاع العادية ىي األوضاع التي ال تكوف الدولة فييا مقررة لمظروؼ 
أنو يمكف لرئيس الجميورية اتخاذ سمطة األوامر في ظميا وىي المتمثمة  اإلستثنائية، غير

 فيما يمي:
 التشريع بأوامر في المجاؿ المالي، -
 ،التشريع بأوامر في حالة شغور المجمس الشعبي الوطني أو خالؿ العطؿ البرلمانية -
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 وىو ما سيتـ تفصيمو فيما يمي:
 اليالبنــد األول: التشريع بأوامر في المجال الم

ويقصػػد بقانوف الماليػػة قانوف الميزانية، وىو المصطمح الذي ظير في فرنسا في أمر 
 .1، ثـ تحوؿ إلى قانوف المالية بعد ذلؾ1956جواف  19

بالرجوع إلى التجربة الدستورية الجزائرية فإف األوامر في المجاؿ المالي لـ تنص و 
، بؿ  تـ التنصيص عمييا ألوؿ 1996عمييا الدساتير السابقة عمى التعديؿ الدستوري لسنة 

مرة في ىذا الدستور، كما تضمف ذلؾ أيضا التعديؿ الدستوري الجزائري الحالي لسنة 
 في فقرتيا التاسعة والعاشرة عمى ما يمي: 138نصت المادة  حيث، 2016

يوما ) 75(" يصادؽ البرلماف عمى قانوف المالية في مدة أقصػػػػػاىا خمسة وسبعوف 
 مف تاريخ إيداعو، طبقا لمفقرات السابقة.

وفي حالة عدـ المصادقة عميو في األجؿ المحدد سابقا، يصدر رئيس الجميورية 
 مشروع الحكومة بأمر.
مف  132اءات األخرى بموجب القانوف العضوي المذكور في المادة تحدد اإلجر 

 2الدستور."
التي جعمت  األسبابفإف  2016بالرجوع إلى أحكاـ التعديؿ الدستور الجزائري لسنة 

في  تأخر البرلمافالمؤسس الدستوري يبيح التشريع في المجاؿ المالي ترجع أساسا إلى 

                                                           
 .175ص مرجع سابؽ، مزياني حميد،  - 1
 الثانية، الثالثة، الرابعػػة والخامسػػة عمى ما يمي: افي فقراتي 12-16مف القانوف العضوي  44نصت المادة  - 2

يوما، ابتداء  (47)" يصوت المجمس الشعبي الوطني عمى مشروع قانوف المالية في مدة أقصػػاىا سبعػػة وأربعوف 
 مف تاريخ إيداعو، ويرسؿ فورا إلى مجمس األمػػػة.

 يوما. (20)مجمس األمػػة عمى النص المصوت عميػػو خالؿ أجؿ أقصػػػاه عشروف يصادؽ
 في حالة خالؼ بيف الغرفتيف، يتاح لمجنة المتساويػػة األعضاء أجػػؿ ثمانيػػة أياـ لمبث في شأنػػو.

الذي في حالة عدـ المصادقة ألي سبب كاف خالؿ األجؿ المحدد يصدر رئيس الجميورية مشروع قانوف المالية 
 قدمتو الحكومة بأمر لو قوة قانوف الماليػػػة."
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في فقرتيا التاسعة  138في المادة  األجؿ المحدد دستوريادقة عمى قانوف المالية في االمص
 تودعمكتب المجمس الشعبي الوطني باعتباره الغرفة التي  إيداعويوما مف تاريخ  ) 75(وىو 
 مختمؼ المشاريع المقدمة مف الحكومة والمتعمقة بيذا المجاؿ. بيا

تأخر البرلماف في إصدار المشروع المتضمف لقانوف  جزاءوانطالقا مما تقدـ، فإف 
إصدار مشروع قانوف المالية بموجب أمر لو قوة  حؽ رئيس الجميوريةمنح ىو الماليػػػة، 

 قانوف المالية.
عمى أساس أف ما يقوـ  ،شكمياكما أف مناقشة البرلماف لمشروع قانوف المالية يكوف 

بو أغمب النواب وأعضاء البرلماف أثناء تواجدىـ بالبرلماف ما ىو إال ترجمة لتعميمات حزبية 
خصوصا في المسائؿ المطروحة لممناقشػػة، األمر الذي   أحزابيـ يمتزموف بتعميماتحيث 

 .1سياسيةتعميمات أحزابيـ الليجعؿ مف نواب البرلماف مف ممثميف لمشعب إلى ممتزميف  
عمى ومما تتميز بو األوامر الصادرة في المجاؿ المالي ىو أنو ال يتـ عرضيا 

، فالبرلماف ال يمارس بصددىا أي إجراء تشريعي بعد انتياء موافقةدوف بعد صدورىا البرلماف 
يوما مف تاريخ إيداعو بمكتب ) 75( وريا لممصادقة عمييا والمتمثؿ فياألجؿ المحدد دست

مف  44المجمس الشعبي الوطني، لتتسـ بأمػػر لو قوة قانوف الماليػػة وىو ما تضمنتو المادة 
 .2في فقرتو الخامسػػة 12-16القانوف العضوي 

كما أف رئيس الجميورية ليس مخيرا في إصدار أو عدـ إصدار قانوف الماليػػة، بؿ 
ألجؿ الذي االمؤسس الدستوري لـ ينص عمى  أف، بالرغـ مف لتزاـ دستوريإإف ذلؾ يعتبر 

يتوجب فيو عمى رئيس الجميورية إصدار قانوف المالية، ولـ ينص أيضا عمى مآؿ عدـ 
إصدار قانوف الماليػػة مف طرؼ رئيس الجميورية رغـ عدـ مصادقػػػة البرلماف عميو في 

 .األجؿ المحدد
                                                           

 .184ص مرجع سابؽ، مزياني حميد،  - 1
 :أنوفي فقرتو الخامسػػة عمى  12-16مف القانوف العضوي  44المادة تنص  - 2

حالة عدـ المصادقة ألي سبب كاف خالؿ األجؿ المحدد يصدر رئيس الجميورية مشروع قانوف المالية الذي قدمتو  " في
 الحكومة بأمر لو قوة قانوف الماليػػػة."
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مالي عف تمؾ المتخذة في مسائؿ عاجمة في األوامر المتخذة في المجاؿ ال وتختمؼ
 حالة شغور المجمس الشعبي الوطني أو خالؿ العطؿ البرلمانيػػػة، فيما يمي:

إف سمطة ممارسة رئيس الجميورية لمتشريع بموجب األوامر في المجاؿ المالي مقيدة  -1
في أنو ال يصدرىا رئيس الجميورية بموجب أوامر  التقييد الشكميشكال وموضوعا، يتجمى 

فيتجمى  التقييد الموضوعيإال في حالة عدـ مصادقة البرلماف عمييا في اآلجاؿ المحددة، أما 
في أنيا تتعمؽ بمشاريع القوانيف المودعة مف قبؿ الحكومة وىو ما نمتمسػػػو مف خالؿ نص 

، ومف ذلؾ يصدر 1كومة بموجب أمر"" يصدر رئيس الجميورية مشروع الح 138/9المادة 
 .2مشروع الحكومة بأمر رئاسي تضفي عميو صبغة قانوف المالية

إف األوامر المتخذة في المجاؿ المالي ال تعرض عمى البرلماف بسبب عدـ مصادقتو  -2
عمييا في اآلجاؿ المحددة، لتكتسب بذلؾ قوة القانوف بخالؼ األوامر األخرى التي يتوجب 

 .3لماف في أوؿ دورة لو ليوافؽ عميياعرضيا عمى البر 
( 9يمكف لمف يتولى رئاسة الدولة بالنيابة إصدار ىذه األوامر لعدـ ورود الفقرة التاسعة ) -3

مف ضمف االختصاصات التي ال  2016مف التعديؿ الدستوري لسنة  138مف المادة 
ي المجاؿ المالي مف يستطيع مف يتولى رئاسة الدولة بالنيابة القياـ بيا وباعتبار التشريع ف

مف  104المجاالت األساسية التي ال يمكف أف تخضع لمتأجيؿ طبقا لمقتضيات المادة 
 .20164التعديؿ الدستوري لسنة 

يعتبر إصدار قانوف المالية بموجب أمر إلتػػػزاـ دستوري يقع عمى رئيس الجميورية  -4
ر في عدـ إصدار قانوف ليست لو السمطة التقديرية في ذلؾ، نظرا لما قد يطرأ مف تأخو 

الماليػػة، ألف ذلؾ مف شأنو أف يؤدي إلى الشمؿ الكمي في قطاعات الدولة، مع أف المشرع لـ 

                                                           
، مذكرة ماجستير، كمية التشريعية لرئيس الجمهورية في النظام الدستوري الجزائري االختصاصاتبركات أحمد ،  - 1

 .13، ص 2008-2007الحقوؽ، جامعة أبو بكر بمقايد، تممساف، 
 .190، مرجع سابؽ، ص ممارسة السمطة في النظام السياسي الجزائري) دراسة مقارنة( أساليبعبد اهلل بوقفة،  - 2
 .13، ص مرجع سابؽبركات أحمد،  - 3
 .14، ص المػػػرجػػػع نفسػػػػػػػػػػػػػػو - 4
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ينص عمى جزاء عدـ إصدار قانوف المالية في األجؿ المحدد، كما لـ ينص عمى األجؿ 
 . 1الذي يتوجب عمى رئيس الجميورية إصدار قانوف المالية خاللػػو

 الثاني: التشريع بأوامر في حالة الشغور أو خالل العطــل البرلمانيةالبنــــد 
 عمى أف: 2016مف التعديؿ الدستوري الجزائري لسنة  142نصت المادة 

" لرئيس الجميورية أف يشرع بأوامر في مسائؿ عاجمة في حالة شغور المجمس 
 الشعبي الوطني أو خالؿ العطؿ البرلمانية بعد رأي مجمس الدولة.

ويعرض رئيس الجميورية النصوص التي اتخذىا عمى كؿ غرفة مف البرلماف في 
 .أوؿ دورة لو لتوافؽ عمييا

 .ت ع ّد آلغية األوامر التي ال يوافؽ عمييا البرلماف
يمكف رئيس الجميورية أف يشرع بأوامر في الحالة االستثنائية المذكورة في المادة 

 مف الدستور. 107
 2."الوزراء تتخذ األوامر في مجمس

شروط موضوعية وشروط )ضرورة توافر شروط معينة  ىذا النصمف يتضح و 
 حتى يمكف إصدار ىذا النوع مف التشريعات، وتتمثؿ ىذه الشروط فيما يمي: (شكميػػة

 : الشروط الموضوعية.أوال
 وتتمثؿ فيما يمي:

  ،غياب البرلماف -
 .اإلستعجاؿتوافر حالة  -

 وسيتـ تفصيؿ ذلؾ فيما يمي:

                                                           
 .190، مرجع سابؽ، ص ممارسة السمطة في النظام السياسي الجزائري ) دراسة مقارنة( أساليبعبد اهلل بوقفة،  - 1
 3،  الجريدة الرسمية، العدد 2014يناير 18الصادر في  المصري الدستور 156وىو ما نصت عميو أيضا المادة  -2

 ، المعدؿ بػػػ:2014مكرر أ لسنة 
) و(، الصادرة في مكرر  16، الصادر في الجريدة الرسمية، العدد 2019لسنة  38قرار الييئة الوطنية لالنتخابات رقـ  - 

  .فتاء عمى تعديؿ بعض مواد الدستور، المتعمؽ بإعالف نتيجة االست 2019أبريؿ  23
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i. 1 الزمن()القيود من حيث  غيبة البرلمان: 
 إف مف جوىر تطبيقات التشريع مف طرؼ رئيس الجميورية أف يكوف البرلماف غائبا،

  ة سمطة التشريع في ىذه الفترة كونيا تتعمؽ بظروؼػػػس الجميوريػػػػح رئيػػػػذه ىي عمة منػػػوى
 .تحتاج إلى السرعة لمواجيتيا

)فترة العطمة  غالبية الفقو إلى أف غيبة البرلماف تتحقؽ في الحاالت اآلتية ويتجو
يقاؼ مجمس النواب  (:2السنوية، فترة ما بيف الفصميف التشريعييف، فترة الحؿ وا 

 وسيتـ تفصيؿ ذلؾ عمى النحو اآلتي:
 العطمة السنوية : فترة  -1

نقصد بفترة العطمة السنوية الفترة الفاصمة بيف أدوار االنعقاد سوء كانت دورات 
 .عادية أو دورات غير عادية

 ما بين الفصمين التشريعيين:فترة  -2
وىي الفترة الممتدة مف انتياء المدة القانونية لممجمس القديـ وبداية انعقاد المجمس 

 .3الجديد
 

                                                           
قاد الواحد، ويتمـ اجتماع البرلماف بعد ىذه الفترة وال تدخؿ فترة التأجيؿ ضمف أدوار االنعقاد باعتبارىا تقطع دور االنع - 1

الدولة عن أعمالها المشرعة السيد محمد مدني، مسؤولية أنظر: نفس الدورة، عمى أف تحدد مدة التأجيؿ بفترة زمنية معينة،
، ص 1952(، أطروحة دكتوراه، جامعة فؤاد األوؿ، مصر، ) القوانين والموائح( في القانون المصري ) دراسة مقارنة

255. 
السمطات الثالث في الدساتير العربية المعاصرة وفي الفكر السياسي اإلسالمي)دراسة سميماف محمد الطماوي،  -

 .523مرجع سابؽ، ص ، مقارنة(
مدى ضرورة السمطات االستثنائية في جمهورية مصر العربية والرقابة أنظر ثروت عبد اليادي خالد الجوىري،  - 2

 .278، ص 2005، دار النيضة العربية، القاىرة، مصػػر، مقارنة بالقانون الدستوري الفرنسي(عميها) دراسة 
 .286محمود صبحي عمي السيد، مرجع سابؽ، ص  - 3
عمى أف :" ي نتخ ب المجمس الشعبي الوطني لمدة  1996مف التعديؿ الدستوري الجزائري لسنة   102:وتنص المادة -

 ".سنوات (5 ) خمس
دكتوراه،  أطروحػػة، ة في النظام البرلماني)دراسة مقارنة(االختصاص التشريعي لرئيس الدولأحمد سالمة أحمد بدر،  -

 .409د.ج، د.س.ج، ص 
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 :فترة الحل -3
تعريؼ حؿ البرلماف بأنو: " إنيػػػاء مدة نيابة المجمس النيابي  إلىاتجو بعض الفقياء 

، أو ىو 1قبؿ انتياء مدة واليتو الدستورية، أي قبؿ انتياء مدة الفصؿ التشريعي لممجمس"
 .2"إنياء حياة البرلماف قبؿ انقضاء الفصؿ التشريعي الذي حدده الدستػػػػػػور"

ف كانت السمطة التشريعية تممؾ سالح سحب الثقة مف الحكومة فإف السمطة  وا 
وىما أدوات رقابة مف سمات النظاـ البرلماني  ،التنفيذية تممؾ سالحا خطيرا وىو حؿ البرلماف

 .3فغيابيما ال يجعؿ مف النظاـ القائـ نظاما برلمانيا
رئيس  يمكفىذه الفترة لرئيس الجميورية  الجزائري  الدستوري المؤسسأضاؼ  وقد
، 1991سنة شيدتو الجزائر نظرا لمفراغ الدستوري الذي  ،أوامر خالليار يصد الجميورية أف

منو  124في المادة  1996وىو األمر الذي جاء بو التعديؿ الدستوري الحالي لسنة 
 في فقرتيا األولى.  2016مف التعديؿ الدستوري لسنة  142المطابقة لممادة 

 أنواع الحل - أ
 :4وقد ميز الفقياء بيف نوعيف مف الحػػػػؿ

                                                           
، منشأة الوزارة" في األنظمة السياسية المعاصرة -وضع السمطة التنفيذية" رئيس الدولةإبراىيـ عبد العزيز شيحا،  - 1

 .75، ص 2006المعارؼ، اإلسكندرية، مصر، 
، دار الدستوري) المبادئ الدستورية العامة، دراسة النظام الدستوري المصري(القانون محمد رفعت عبد الوىاب،  - 2

 .437، ص 2007الجامعة الجديدة، مصر، 
، كمية 2008طبيعة نظام الحكم في الجزائر عمى ضوء التعديل الدستوري لسنة طيبي عيسى، أطروحة دكتوراه،  - 3

 .249ص ، 2011ػ2010الحقوؽ والعمـو السياسية، جامعة تممساف، 
) الحؿ الرئاسي والحؿ الوجوبي( بؿ توجد إلييمايتجو بعض الفقياء إلى أف الحؿ ال يقتصر فقط عمى النوعيف المشار  - 4

 محؿ وىي:لأنواع أخرى 
ترى استخداـ صالحياتو و عرقمة عمؿ الحكومة أو يتمادى في  عمىحيف يصر البرلماف الذي يقـو الحؿ الوزاري: وىو  -

انتخابات تشريعية جديدة ألف الشعب ىو الحكـ  إجراء بأنيا عمى صواب فتطمب مف رئيس الدولة حؿ البرلماف أوالوزارة 
سمطة رئيس الدولة في حسيف نعمة خشاف الزاممي، محمد عود محسف الدراجي،  :أنظر .األصمي بيف الحكومة والبرلماف

 .119ص ،2012، 25 مجمة مركز دراسات الكوفة، العراؽ، العدد ،مقارنة في بعض الدساتير العربية(حل البرلمان )دراسة 
 .119، صالمػػػرجػػػع نفسػػػػػػػػػػػػػػوأنظر: . الذي يتـ مف طرؼ البرلماف بنفسو الحؿ الذاتي: وىو -
ليعرض بعد ذلؾ األمر عمى الشعب لالستفتاء فيو الحؿ الشعبي االستفتائي: وىذا االجراء يتـ بناء عمى إرادة الناخبيف  -

 .119، ص المػػػرجػػػع نفسػػػػػػػػػػػػػػو. أنظر: إذا ناؿ موافقة أغمبية الناخبيف فيحؿ المجمس
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 : الحل الرئاسي 1أ/
عندىا  ،يرى بأف ىناؾ ظروؼ تستدعي ذلؾ عندماوىو الذي يقـو بو رئيس الدولة 

يمكنو ممارسة سمطتو المنصوص عمييا في الدستور العتقاده بأف حؿ البرلماف ىو الوسيمة 
 أو 1،المتخذةاده أيضا بالتأييد الشعبي لسمطاتو ػػوالعتق ،المثمى لمدفاع عف حقوقو وآرائػػو

لحصوؿ عمى أغمبية برلمانية لـ تكف موجودة مف قبؿ، لينيي أمر تقمب اذلؾ  ءييدؼ مف ورا
 .2ـ استقرار الحكوماتدالوزارات وع
وىو يقع نتيجة الخالؼ بيف رئيس الدولة والبرلماف، واعتقاد كؿ طرؼ مف  

 -ممكا كاف أو رئيس الجميورية –األطراؼ أنو عمى صواب، فقد يدافع رئيس الدولة األعمى 
عف حقوقو أو آرائو التي يعتقد مف وجية نظره أف الشعب يؤيده فييا، وفي ىذه الحالة يتـ 
الحؿ بناء عمى رغبة رئيس الدولة، فإذا كانت الوزارة ال تؤيد استعماؿ سالح الحؿ، فإف 

ديدة تؤيده في وجية رئيس الدولة في ىذه الحالة يضطر إلى إقالة الحكومة، وتشكيؿ وزارة ج
أف  20164مف التعديؿ الدستوري لسنة  147وقد أوجبت المادة ، 3نظره وتقبؿ حؿ المجمس"

 .5يجرى انتخاب أعضاء المجمس الشعبي الوطني الجدد في أجؿ أقصاه ثالثة أشير
وواضح مف ىذه المادة أنيا تقصر الحؿ عمى المجمس الشعبي الوطني دوف مجمس 

والغاية مف ذلؾ ىو ضماف استقرار الدولة واستمراريتيا عف طريؽ مجمس ثاني غير  ،األمة
بعد حؿ المجمس الشعبي  1992قابؿ لمحؿ، وذلؾ بعد األزمة التي عاشتيا الجزائر سنة 

                                                           
 .118، ص مرجع سابؽ الدراجي،حسيف نعمة خشاف الزاممي، محمد عود محسف  - 1
، مجمة العمـو بين مقتضيات الفاعمية وموجبات الضمان المجمس الشعبي الوطني في الجزائرحل مفتاح عبد الجميؿ،  - 2

 .68، ص 2007، ماي 11اإلنسانية، منشورات جامعة محمد خيضر بسكرة، العدد 
، أطروحة دكتوراه، كمية الحقوؽ، جامعة القاىرة، المالي الدور الرقابي لمبرلمان في المجالحامد حمود الخالدي،  - 3

 .385، ص 2009
هيمنة السمطة التنفيذية عمى السمطة التشريعية في النظام الدستوري الجزائري) دراسة مقارنة ، محمدىاممي  - 4

 .21، مرجع سابؽ، ص بالنظامين الدستوري والمصري(
 عمى أنو:  2016ؿ الدستوري لسنة مف التعدي 147تنص المادة  - 5

يمكف رئيس الجميورية أف يقرر حؿ المجمس الشعبي الوطني، أو إجراء انتخابات تشريعية قبؿ أوانيا، بعد  "
 .استشارة رئيس المجمس الشعبي الوطني، ورئيس مجمس األمة، ورئيس المجمس الدستوري و الوزير األوؿ

 ".أشير (3 ) ىذه االنتخابات في كمتا الحالتيف في أجؿ أقصاه ثالثة وتجري



 

 

253 

، فرئيس الجميورية غير مقيد ال بفترة زمنية وال بتوافر 1الوطني واستقالة رئيس الجميورية
 قياـ بعممية الحؿ فمو سمطة تقديرية في ذلؾ. شروط موضوعية معينة لم

: يتحقؽ في حالة عدـ مصادقة المجمس الشعبي الوطني عمى الحل الوجوبي 2أ/
مف التعديؿ  96مخطط عمؿ الحكومة إثر عرضو عميو لممرة الثانية طبقا لنص المادة 

الوطني في ، اليدؼ منو مواجية تعسؼ المجمس الشعبي 2016الدستوري الجزائري لسنة 
ووضع سمطة موازية لسمطة  ،ممارسة سمطتو الرقابية برفضو المتكرر لمخطط عمؿ الحكومة

المجمس الشعبي الوطني في سحب الثقة مف الحكومة عف طريؽ التصويت عمى ممتمس 
 .2الرقابة

 الضوابط الدستورية الواردة عمى حل المجمس الشعبي الوطني: - ب
 وتتمثؿ ىذه الضوابط فيما يمي:

 :استشارة رئيسي غرفتي البرلمان ورئيس المجمس الدستوري والوزير األول 1ب/
ألـز المشرع الجزائري رئيس الجميورية عند لجوئو لحؿ المجمس الشعبي الوطني 

تحكـ ىذه العممية، وىي استشارة رئيس مجمس األمة ورئيس المجمس  التي قواعدالاحتراـ 
) لـ يوجب الشعبي الوطني ورئيس المجمس الدستوري والوزير األوؿ قبؿ اتخاذ قرار الحؿ، 

تعػػػد ورغـ أف ىذه االستشارة استشارة المجمس الدستوري(  1996التعديؿ الدستوري لسنة 
إال أنيا  يورية بشأف المجمس الشعبي الوطني،شكمية غير مؤثرة عمى موقؼ رئيس الجم

تساعد رئيس الجميورية في تقدير مدى  فيي ،إلزامية لرئيس الجميورية قبؿ اتخاذ قرار الحؿ
د وبالتالي تع والبرلماف،مالئمة قرار الحؿ ومناقشتو بيدوء لفض النزاع القائـ بيف الحكومة 

انب ػػف جػػػدر مػػػـ يصػػؿ لػػػرار الحػػػػأف قػػػح بػػػاالستشارة غطاء لرئيس الجميورية ألنيا توض
نم ،دهػػػس وحػػالرئي  .3الشخصيات المنصوص عمييا في الدستور ذهػػاؽ مع ىػػػد االتفػػا بعػػػوا 

                                                           
، دار ىومة لمطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، آليات تنظيم السمطة في النظام السياسي الجزائريعبد اهلل بوقفة،  - 1

 .220، ص2005
 .68مفتاح عبد الجميؿ، مرجع سابؽ، ص  - 2
 .223، ص مرجع سابؽ، السمطة في النظام السياسي الجزائري آليات تنظيمعبد اهلل بوقفة،  - 3



 

 

254 

لرئيس امف طرؼ  1992ولقد  شيدت الجزائر حؿ المجمس الشعبي الوطني سنة 
دوف أف يستشير رئيس المجمس  1992جانفي  04حؿ آنذاؾ الشادلي بف جديد بتاريخ االر 

كانت  1989مف دستور  120الشعبي الوطني وال رئيس الحكومة بالرغـ مف أف المادة 
وبالتالي فإف القرار المتعمؽ بالحؿ والذي قاـ بو رئيس الجميورية يعتبر  ،توجب استشارتيـ

ال يكفي توقيع رئيس الجميورية فقط عمى  بأنوالبعض لمقوؿ  غير دستوري، األمر الذي دفع
شخصيات أخرى عميو كالوزير األوؿ مثال حتى ال يثبت  عبؿ يجب أيضا توقي ،قرار الحؿ

  . 1أي تعسؼ لمرئيس في استعماؿ حؽ الحؿ
ما يوجب االستشارة بمقتضى  1958ولقد ورد أيضا في الدستور الفرنسي لسنة 

جب عمى رئيس الجميورية استشارة رئيسي المجمسيف والوزير األوؿ قبؿ منو إذ ي 12المادة 
 المجوء إلى حؿ الجمعية الوطنية.

ومف المفيد أف ننوه أف المدة بيف حؿ المجمس الشعبي الوطني وقياـ المجمس الجديد 
إذ تجرى انتخابات تشريعية في أجؿ أقصاه ثالث أشير مف يوـ  ،يجب أال تكوف طويمة

مف  147وذلؾ طبقا لممادة  ،الذي يجب أف يكوف بموجب مرسـو رئاسي لحؿ،اصدور قرار 
أيضا في  1958لسنة  ، وىو ما جاء بو الدستور الفرنسي2016التعديؿ الدستوري لسنة 

يوما  (20) إذ يجب أف تجرى انتخابات تشريعية في أجؿ ال يقؿ عف عشروف  ،12المادة 
حؿ الجمعية الوطنية في السنة التي تمي انتخابيا  يوما، وال يمكف (40) وال يتجاوز أربعوف 

أما الدستور المصري فأوجب باف تجرى انتخابات تشريعية في أجؿ ثالثوف يوما مف  مباشرة،
 تاريخ صدور القرار.

وبالتالي فإف رئيس الجميورية غير ممـز بآراء تمؾ الييئات سواء في التعديؿ 
، بخالؼ الدستور المصري لسنة 1958الفرنسي أو في الدستور  2016الدستوري الجزائري 

ى حؿ المجمس الشعبي الوطني ألـز رئيس الدولة قبؿ المجوء إل قبؿ تعديمو حيف 1971

                                                           
 .227، ص مرجع سابؽ، آليات تنظيم السمطة في النظام السياسي الجزائريعبد اهلل بوقفة،  - 1
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  20141مف الدستور المصري لسنة  137المادة  أضافتوقد المجوء إلى اإلستفتاء الشعبي، 
لو حؿ مجمس النواب  لحؿ مجمس النواب، فال يجوزرئيس الجميورية  ءقيودا أخرى قبؿ لجو 

 إال بتوافر الشروط اآلتية:
 عند الضرورة. - أ
 أف يكوف القرار مسببا.  - ب
 وبعد استفتاء الشعب.  - ج
 كما ال يجوز حؿ المجمس لذات السبب الذي حؿ مف أجمو المجمس السابؽ. - ح

 :أثناء الحالة االستثنائية وحالة الحربعدم جواز حل المجمس الشعبي الوطني  2ب/
المترتبة عمى إعالف اإلستثنائية وحالة الحرب اجتماع البرلماف، طبقا مف النتائج 

، والعمة في ذلؾ أنو لو تـ حؿ 2016مف التعديؿ الدستوري  109/2و 107/4لممادة 
  .2البرلماف في ىذه الفترات فال يتحقؽ االجتماع الوجوبي لمبرلماف بغرفتيو

يرأس البرلماف المنعقد  " عمى أف : 100في المادة  12-16ونص القانوف العضوي 
بغرفتيو المجتمعتيف معا رئيس مجمس األمة في الحاالت المنصوص عمييا في المادة 

 ...مف الدستور". 109و107...

                                                           
مكرر  3،  الجريدة الرسمية، العدد 2014يناير 18الصادر في  المصري الدستور 137وطبقا لمفقرة الثانية مف المادة  - 1

 ، المعدؿ بػػػ:2014أ لسنة 
) و(، الصادرة في مكرر  16، الصادر في الجريدة الرسمية، العدد 2019لسنة  38قرار الييئة الوطنية لالنتخابات رقـ  -

يممؾ رئيس الجميورية صالحية ، فإني، المتعمؽ بإعالف نتيجة االستفتاء عمى تعديؿ بعض مواد الدستور 2019أبريؿ  23
خؿ ىذه الفترة أيضا ضمف فترات الغياب لمبرلماف عمى أف يكوف ذلؾ بقرار مسبب وبعد استفتاء حؿ المجمس النيابي، لتد

جراء استفتاء عمى الحؿ خالؿ ) ( يوما عمى األكثر فإذا 20الشعب، ويصدر رئيس الجميورية قرارا بوقؼ جمسات المجمس وا 
رار الحؿ ودعا إلى انتخابات جديدة خالؿ وافؽ المشاركوف في اإلستفتاء عمى قرار الحؿ، أصدر رئيس الجميورية ق

إلى  371عمر حممي فيمي، مرجع سابؽ، ص . أنظر: ( يوما تبتدئ مف تاريخ إعالف صدور قرار الحؿ30ثالثيف)
 .374ص

 .12-16القانوف العضوي مف  99أنظر  المادة  - 2
السمطة  -1996النظام السياسي الجزائري ) دراسة تحميمية لطبيعة نظام الحكم في ضوء دستور سعيد بو الشعير،  -

 .346مرجع سابؽ، ص (، -التنفيذية



 

 

256 

وانطالقا مما تقدـ فإنو ال يمكف حؿ المجمس الشعبي الوطني خالؿ الحالة 
ة مف حؿ الجمعية مع أف المشرع الفرنسي منع رئيس الجميورياالستثنائية وحالة الحرب، 

وبالتالي  ،غير موجود في الدستور الجزائريومثؿ ىذا الشرط  ،الوطنية بعد سنة مف انتخابيا
رغـ أف المشرع الجزائري اشترط توافر شروط شكمية تتمثؿ في استشارة رئيس غرفتي البرلماف 

إلى وضع إال أنو افتقر  ،ورئيس المجمس الدستوري والوزير األوؿ قبؿ تقرير حؿ البرلماف
شروط موضوعية متطمبة قبؿ اإلعالف عف حؿ البرلماف كتوافر شرط الضرورة وأف يكوف 

 القرار مسببا وأال يصدر قرار الحؿ إال بعد استفتاء الشعب حولو. 
فإف الحؿ ىو سمطة  2016مف التعديؿ الدستوري لسنة  101/2وطبقا لممادة 

سيا معو وبالتالي ال يمكف لو شخصية لرئيس الجميورية ال يمكف ألي شخص أف يمار 
 تفويض سمطة أخرى لمقياـ بذلؾ.   

يمكف أف تتـ بالحؿ التي يقصػػػد بغياب البرلماف شغور المجمس الشعبي الوطني و 
التمقائي( في حالة عدـ موافقتو عمى مخطط عمؿ الحكومة لممرة الثانيػػة أو  اإلجباري )

لرئيس الجميورية أف يشرع بموجب أوامر إلى  العطؿ البرلمانيػػة، فخالؿ ىذه الفترات يمكف
، كما يمكف أف تتـ بمقتضى الحؿ 1( أشير03 غاية تجديده في مدة أقصاىا ثالث)

لسػنة  الدستوريمف التعديؿ  147االختياري الذي يكوف استنادا إلى ما تقضي بو المادة 
الوطني أو  فيكوف رئيس الجميورية في موقع االختيار بيف حؿ المجمس الشعبي ،2016

إجراء انتخابات تشريعية مسبقة، وفي كمتا الحالتيف يتولى رئيس الجميورية سمطة التشريع 
 .2( أشير03عمى أال تتجاوز المدة المقررة لمتشريع بموجب األوامر ثالث) ،بمقتضى األوامر

في حالة العطؿ البرلمانيػػة وىي التي أشارت ليا المادة ايضا ويتحقؽ غياب البرلماف 
، فيجتمع البرلماف في دورة عادية في السنة لمدة 2016مف التعديؿ الدستوري لسػنة  135

                                                           
عمى أنػػو: " تستمر الحكومة القائمة في تسيير الشؤوف  2016مف التعديؿ الدستوري الجزائري لسنة  96/2المادة  تنص - 1

 ( أشير."03العاديػػة إلى غاية انتخاب المجمس الشعبي الوطني وذلؾ في أجؿ أقصاه )
ة بموجب األوامر في الدستور الرقابة عمى السمطة التشريعية لرئيس الجمهوريلعروسي أحمد، بف شيرة العربي،  - 2

، 2019 سبتمبر ،، مجمة القانوف الدستوري والعمـو اإلدارية، العدد الرابع، المركز الديمقراطي العربي، برليف ػػ ألمانياالجزائري
 .239ص 
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لتبقى مدة  ،2تبدأ في اليوـ العمؿ الثاني مف شير سبتمبر ،1أشير عمى األقؿ (10) عشرة 
 شيريف عطمة برلمانية ويمكف لرئيس الجميورية أف يشرع فييا بمقتضى األوامر.

ii.  القيود المتعمقة بالظرف( اإلستعجـــــــالتوافر حالة(: 
مف الثابت أف الوظيفة التشريعية تعتبر مف اختصاص البرلماف بصفة أصمية، غير 
أنو قد تحؿ بالدولة ضرورة ممحة تستدعي إصدار تشريعات ويكوف البرلماف صاحب 
االختصاص األصمي بالتشريع غائبا، فيستدعي األمر التدخؿ التشريعي مف طرؼ رئيس 

صدار أوامر كإجراء استثنائي  تحت فكرة الضرورة، مادامت التشريعات التي الجميورية وا 
 صدرت مف طرؼ البرلماف لـ تعد كافية لمواجية الوضع. 

لجوء رئيس الجميورية إلى تقنية التشريع  1996لـ يربط التعديؿ الدستوري لسنة و 
بأوامر بضرورة تحقيؽ أي ىدؼ مقصود، عدا تقديره لمظرؼ فقط، بؿ يمارس ذلؾ باالستناد 

د سواء كاف ذلؾ في ظروؼ ري في كؿ الحاالت التي تسري عمى البالإلى أساس دستو 
مف التعديؿ الدستوري لسنة  124استثنائية، وىو ما يتضح مف صياغة المادة  وعادية أ
حيث أنيا جاءت عامة موسعة ذلؾ إلى كؿ الحاالت، ولو كاف ذلؾ في المسائؿ  1996

 .3غير العاجمة
مف ضمف شروط التشريع بأوامر، وتقدير توافر عنصر  اإلستعجػػػػػػػاؿويعتبر شرط 

الضرورة ىو أمر متروؾ لمسمطة التنفيذية، غير أنو يمكف لمبرلماف رفض الموافقة عمى ىذه 
حينما تعرض عميو في أوؿ دورة لو، وقد يؤسس رفضو المتضمف عدـ الموافقة عمى  األوامر

بسبب الموضوع الذي تضمنتو ىذه أو  اإلستعجػػػػاؿىذه األوامر عمى عدـ توافر عنصر 
األوامر، والواقع أف مف الظروؼ المؤدية إلى التشريع بأوامر ىي وجود حاالت تستوجب 
اتخاذ تدابير عاجمة تختمؼ باختالؼ الزماف والمكاف وال يمكف حصرىا، األمر الذي جعؿ 

                                                           
 .12-16مف القانوف العضوي  04أنظر المادة  -1
 .ذات القانػػوفمف  05أنظر المادة  -2
، أطروحة دكتوراه، كمية الحقوؽ والعمـو السياسية، التشريع عمى الحريات العامة وضماناتها أثر سمطةحبشي لزرؽ،  -3

 .189، ص 2013-2012 جامعة تممساف،
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ذه مف المؤسس الدستوري في كؿ مف الجزائر ومصر لرئيس الجميورية تقدير توافر ى
 .1الظروؼ مف عدميا

عمى  2016مف التعديؿ الدستوري لسنة  142ويتضح مف الفقرة األولى مف المادة 
 إلى رخصة التشريع بموجب األوامر إال في حالةجوء ملأنو ال يمكف لرئيس الجميورية ا

بقولو : " لرئيس  "مسائؿ عاجمة وىو ما عبر عنو المؤسس الدستوري بػػ" ،2ضرورةال
ف يشرع بأوامر في مسائؿ عاجمة..."، وىو ما يفيد وجوب توافر حالة الضرورة الجميورية أ

حداث نصوص تشريعية لمواجية 3الموجبة التخاذ إجراءات سريعة في غياب البرلماف ، وا 
المسائؿ العاجمة والتي لـ تتوقعيا الحكومة عند عمميا لبرنامجيا وذلؾ حفاظا عمى سالمة 

إصدار ىذه التشريعات حتى ال يكوف بالجميورية نفسو مجبرا  فيجد رئيسالدولة واستقرارىا، 
 .4تحت مطية الخيانة العظمى

 استعجاؿ" ويتجو جانب مف الفقو الدستوري لمقوؿ بأف ىناؾ نوعاف مف االستعجاؿ 
فالضرورة الموجبة لرئيس الجميورية بالتدخؿ قد يكوف سندىا  "،بسيط" واستعجاؿ أقصى

البسيط الذي يقتضي التأخر لمواجية ظروؼ ال تحتمؿ التأخير، غير أف  اإلستعجاؿ
روعية االستعجاؿ األقصى يتعمؽ بالظروؼ اإلستثنائية وىو ما يجعمنا تحت ما يسمى بالمش

 . 5تعد في جوىرىا غير مشروعة إجراءاتاذ خاإلستثنائية لقيامو عمى ات
 ثانيا: الشروط الشكمية

تيدؼ الشروط الموضوعية إلى حماية الحقوؽ والحريات بينما تيدؼ الشروط الشكمية إلى 
 والمتمثمة فيما يمي:إيجاد تشريعات مترابطة مع القوانيف األخرى، 

 أخذ رأي مجمس الدولة -

                                                           
 .289، ص محمود صبحي عمي السيد، مرجع سابؽ - 1
 .268السيد محمد مدني، مرجع سابؽ، ص  - 2
، رسالة دكتوراه، ورقابتها في ظل التعديل الدستور الجزائرياألوامر الصادرة عن رئيس الجمهورية ميمونة سعاد،  - 3

 .130، ص 2016ػػ2015كمية الحقوؽ والعمـو السياسية، قسـ القانوف العاـ، جامعة تممساف، 
 .238لعروسي أحمد، بف شيرة العربي، مرجع سابؽ، ص  - 4
 . 239، ص المػػػرجػػػع نفسػػػػػػػػػػػػػػو - 5



 

 

259 

 اتخاذ األوامر في مجمس الوزراء،  -
 عرض األوامر عمى البرلماف في أوؿ دورة لو لمموافقة عمييا. -

 فيما يمي:  سيتـ تفصيمووىو ما 
 أخــذ رأي مجمس الدولة:-1

لـ يرد ىذا الشرط في التعديالت الدستورية السابقة، بؿ تضمنو التعديؿ الدستوري 
ألوؿ مرة، حيث يؤخذ برأي مجمس الدولة في إطار ميمتو االستشارية، فيقدـ  2016لسنة 

المعروضة عميو مف طرؼ طبقا لذلؾ آرائو االستشارية بخصوص التشريعات والمشاريع 
رئيس الجميوريػػة أو السمطة التنفيذية، وذلؾ بالنسبة لمشاريع القوانيف المتخذة مف قبؿ 

أو بالنسبة لألوامر  2016مف التعديؿ الدستوري لسنة  136/3الحكومة طبقا لنص المادة 
سنة مف التعديؿ الدستوري ل 142/1المتخذة مف طرؼ رئيس الجميورية طبقا لنص المادة 

2016. 
منعا  الدولة مكمؼ بميمة تنسيؽ القانوفومف الجدير اإلشارة إلى أف مجمس 

لتضارب النصوص القانونيػػة، السيما ازدياد تدخؿ الدولة مما ينتج عنو ازدياد عدد القوانيف 
بقوليا:  2016مف التعديؿ الدستوري لسنة  171/3الصادرة عنيا وذلؾ طبقا لنص المادة 

العميا ومجمس الدولة توحيػػػد االجتياد القضائي في جميع أنحاء البالد "تضمف المحكمة 
 .1ويسيراف عمى احتراـ القانوف"

 :اتخاذ األوامر في مجمس الوزراء -2
ترجع العمة مف اتخاذ األوامر في مجمس الوزراء في اطالع الحكومة والتنسيؽ معيا 

ثرائو إبداءعف طريؽ  مة ىي السبب في اتخاذ ىذه األوامر ، إذ  كثيرا ما تكوف الحكو 2الرأي وا 
أماميا السبيؿ الثاني وىو  تجدف ،حيف تجد صعوبات في تمرير مشاريعيا عف طريؽ البرلماف

 حتى يمكنو إخراجيا في صيغة أمر. ،سحب مشاريعيا وعرضيا عمى رئيس الجميورية

                                                           
 .243، ص سابؽ مرجع العربي، رةػػػػػػػػشي بف أحمد، لعروسي - 1
هيمنة السمطة التنفيذية عمى السمطة التشريعية في النظام الدستوري الجزائري) دراسة مقارنة ، محمدىاممي  - 2

 .20مرجع سابؽ، ص  بالنظامين الدستوري والمصري(،
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ومما تجدر اإلشارة إليو أف رئيس الجميورية ليس مجبرا بااللتزاـ برأي مجمس 
في اتخاذ القرارات غير تتميز  واستشارتو، تحت رئاستػػػػػػوالوزراء باعتبار أف مجمس الوزراء 

بالطابع اإللزامي وليس االستشاري، السيما أف الدستور الجزائري ال يخوؿ ألي سمطة ميما 
 .1وقيع المجاور لتوقيع لرئيس الجميوريةكانت درجتيا الت

 :عرض األوامر عمى البرلمان في أول دورة له لمموافقة عميها -3
بأف المؤسس  ،2016لسنة مف التعديؿ الدستوري  142يتضح مف نص المادة 

الدستوري أوجب عرض األوامر التي اتخذىا خالؿ فترة غيبة البرلماف عمى غرفتيو في أوؿ 
منح الصالحية التشريعية لرئيس الجميورية التي تعتبر الغرض مف دورة لو  لتوافؽ عمييا، ف

عفي ت بذلؾ الأصال مف اختصاص البرلماف خالؿ غيابو مواجية أوضاع غير متوقعػػػة، و 
 الرقابة البرلمانية الالحقػػة.  إلحاؽماؿ المتخذة في فترة غيابو مف األع

بأف المؤسس الدستوري حدد المدة التي يجب أف  142وواضح مف نص المادة 
الموافقة عمى ويتوجب عمى البرلماف ، وىي أوؿ دورة مقبمة لو ،تعرض فييا ىذه األوامر
وال يمكنو الموافقة عمى بعض األجزاء منو فقط، لتصوت كؿ غرفة  ،األمر كمو أو رفضػػػو كمو

كما ال يمكنو إدخاؿ أي تعديؿ عمى األمر، والرفض  ،مف البرلماف عمى األمر دوف مناقشة
 .2يجعؿ النص معيبا ولو كاف ذلؾ مف غرفػػة واحػػدة

                                                           
الوزراء المعنييف سمطة التوقيع عمى األوامر مف الدستور الفرنسي لموزير األوؿ ولموزير المعني أو  38خولت المادة  - 1

هيمنة السمطة التنفيذية عمى السمطة التشريعية في النظام الدستوري ىاممي محمد، بجوار توقيع رئيس الجميورية. أنظر: 
 .20، ص مرجع سابؽ الجزائري) دراسة مقارنة بالنظامين الدستوري والمصري(،

 .188، مرجع سابؽ، ص خرباشي عقيمة -
السمطة  -1996النظام السياسي الجزائري ) دراسة تحميمية لطبيعة نظام الحكم في ضوء دستور بو الشعير، سعيد  - 2

 .222ص  سابؽ،مرجع (، -التنفيذية
السمطات االستثنائية حساني محمود،  البرلماف لو. أنظر: فالقرار بقانوف يظؿ صحيحا ويتحوؿ إلى قانوف مف تاريخ إقرار -

الدولة في النظام الرئاسي دراسة مقارنة لألنظمة السياسية في كل من الواليات المتحدة األمريكية، مصر، العراق لرئيس 
 .139ص  ، مذكرة ماجستير، معيد البحوث والدراسات العربية، مصر،والجزائر

ظؿ ليا قيمة قانونية حتى لو انعقد تعتبر الموائح التي تصدر خالؿ فترة تعطيؿ الدستور أو الحياة النيابية قوانيف قائمة وت -
عمى خالؼ ذلؾ،  ة، مالـ ينص أمر االنقالب أو القانوف بعد رجوع الحياة النيابيلـ يمغييا البرلماف بقوانيف أخرىالبرلماف، ما

 .53، ص 1944الترجمة والنشر، القاىرة، مصر، ، مطبعة لجنة التأليؼ و الموائح التشريعيةأنظر: السيد صبري، 
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امو وبمجرد عرض ىذه األوامر عمى البرلماف، يكوف رئيس الجميورية قد وفى بالتز 
 بقوليا: 2014مف الدستور المصري لسنة  156الدستوري وقد نصت المادة 

ذا كاف  " ...  يدعو رئيس الجميورية المجمس النعقاد طارئ لعرض األمر عميو، وا 
قائـ، يجوز لرئيس الجميورية إصدار قرارات بقوانيف، عمى أف يتـ  رمجمس النواب غي

."،  عرضيا ومناقشتيا الموافقة عمييا خالؿ خمسة عشر يوما مف انعقاد المجمس الجديد...
 .2016مف التعديؿ الدستوري الجزائري لسنة  142كما أوجبت ذلؾ أيضا المادة 

ال يمكف أف يحمؿ الحكومة كؿ  ألف المشرع ،لكف يبدو أف نية المشرع ليست كذلؾ
 مراحؿ العرض ألف بعض مراحؿ العرض عمى البرلماف تخرج عف إرادة الحكومة.

فمرئيس الجميورية أف يشرع بأوامر في حالة شغور المجمس الشعبي الوطني أو 
لمموافقة  خالؿ العطؿ البرلمانيػػة، ويتوجب عميو عرضيا عمى البرلماف في أوؿ دورة مقبمة لو

 .عمييا
عف جزاء  2016مف التعديؿ الدستوري الجزائري لسنة  142كما لـ تنص المادة 

الذي  156خالفا لمدستور المصري في المادة  ،عدـ عرض ىذه األوامر في اآلجاؿ المحددة
 وف دوف الحاجة إلصدار قرار بذلؾ في حالة ػػػر رجعي ما كاف ليا مف قوة القانػػػػرتب زواؿ بأث
  .1عميو عمييا مجمس النواب أو في حالة عدـ عرضياإذا لـ يوافؽ 

                                                           
ويرى بعض الفقياء بأنو نظرا لعدـ وجود نص جزائي في الدستور فال يمكف قياـ المسؤولية عف عدـ عرض األوامر  - 1

ا أف عمى البرلماف في أوؿ دورة لو، واتجو جانب آخر لمقوؿ بأنو يجب إرفاؽ كؿ نص دستوري بجزاء مخالفة التقيػػػػػػد بو، كم
المصطمح جاء واضحا " ويعرض رئيس الجميورية"، وىو أمر يفيد الوجوب، ويقتضي إعادة النظر في صياغة ىذه المادة 

النظام السياسي الجزائري ) دراسة تحميمية . أنظر: سعيد بو الشعير، بما يقيد السمطات بااللتزاـ التاـ بمضموف الدستور
 .219مرجع سابؽ، ص(، -السمطة التنفيذية -1996لطبيعة نظام الحكم في ضوء دستور 

جامعة مذكرة ماجستير، ، التشريعي في النظام الدستوري الجزائري العملدور السمطة التشريعية في قاوي ابراىيـ،  -
 .70، ص2001الجزائر، 

، مكتبة الوفاء القانونية، 1، ط  االختصاص الدستوري لكل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومةعز الديف بغدادي،  -
 .117، ص2009

، دار الفكر 1ط ، دارية )  دراسة مقارنة(النظرية العامة لمقرارات اإلأنظر: سميماف محمد الطماوي،  لمزيد مف التفصيؿ -
 .517ف، ص .س.، دالعربي، القاىرة
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مف  142إف عدـ موافقة البرلماف عمى األوامر التي يتـ اتخاذىا طبقا لممادة 
مر التي ال ت ع ّد آلغية األوا"  إذ الدستور الجزائري يعني زواؿ ما ليذا األمر مف قوة القانوف

 .1"يوافؽ عمييا البرلماف
 االستثنائي التشريع عن طريق األوامر في ظل الوضع: الثالثالمطمب 

 2016التعديل الدستوري لسنة إطار في  
ف األوامر المتخذة في الحالة االستثنائية ال تخضع لمرقابة البرلمانية ألنيا تنتج إ

نص لمواجية حالة استثنائية رغـ  وتتخػػذ ،فيي تتميز بأنيا وقتية ،آثارىا بمجرد صدورىا
الدستور عمى اجتماع البرلماف وجوبا، فالظرؼ ال يكفي لعرض تمؾ األوامر عمى البرلماف 
عداد تقرير بشأنيا وعرضيا لمموافقة عمى  لتتـ دراستيا عمى مستوى المجاف المختصة وا 

الممكف أف يتـ رفضيا مف  وقد يكوف مفالمجمس الشعبي الوطني ومجمس األمػػة أيضا، 
 .لذلؾ فيي ال تخضع لمعرض عمى البرلماف 2خطيرة اذلؾ آثار طرؼ البرلماف لتنتج عف 

 الفرع األول: مفهوم الحالة اإلستثنائيــة
منو،  16في المادة  1958تـ تنظيـ الحالة اإلستثنائية في الدستور الفرنسي لسنة 

في  1996وتـ إقرارىا في العديد مف دساتير العالـ منيا التعديؿ الدستوري الجزائري لسنة 
بقوليا:  2016مف التعديؿ الدستوري الجزائري لسنة  107منو المطابقة لممادة  93دة الما

"يقرر رئيس الجميورية الحالة االستثنائية إذا كانت البالد ميددة بخطر داىـ يوشؾ أف 
 .يصيب مؤسساتيا الدستورية أو استقالليا أو سالمة ترابيا

المجمس الشعبي الوطني ورئيس  وال يتخذ مثؿ ىذا اإلجراء إال بعد استشارة رئيس
 .مجمس األمة والمجمس الدستوري، واالستماع إلى المجمس األعمى لألمف ومجمس الوزراء

تخوؿ الحالة االستثنائية رئيس الجميورية أف يتخذ اإلجراءات االستثنائية التي 
 .تستوجبيا المحافظة عمى استقالؿ األمة والمؤسسات الدستورية في الجميورية

                                                           
 .2016مف التعديؿ الدستوري لسنة  142/3أنظر المادة  -1
السمطة  -1996النظام السياسي الجزائري ) دراسة تحميمية لطبيعة نظام الحكم في ضوء دستور سعيد بو الشعير،  - 2

 .222مرجع سابؽ، ص (، -التنفيذية
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 .البرلماف وجوبا ويجتمع
 ر التي أوجبتػػػراءات السالفة الذكػػتنتيي الحالة االستثنائية، حسب األشكاؿ واإلج

 .إعالنيا"
لـ ، و 19711لسنة الممغى  الدستور المصريمف  74وتـ تنظيميا بموجب المادة 

 .2014سابؽ وال الحؽ بما فييا الدستور المصري لسنة  يتـ تنظيميا في أي دستور مصري
 الفرع الثاني: الشروط الموضوعية والشكمية لتقرير الحالة االستثنائية 

يشكؿ إعالف الحالة االستثنائية خطرا عمى حقوؽ وحريات األفراد، فيي تقـو عمى 
لذا  ،2وشيؾ الوقوع ييدد مؤسسات البالد أو استقالليا أو سالمة ترابيا اأساس أف ىناؾ خطر 

 ، تتمثؿ فيما يمي:أوجب المشرع ضرورة توافر شروط معينة عند تقريرىا
 األول: الشروط الموضوعية البند

وأف يكوف لمخطر الداىـ انعكاسات عمى  (1)وتتمثؿ في اآلتي: وجود خطر داىـ
 .(2)المؤسسات الدستورية لمدولة أو استقالليا أو سالمة ترابيا

 وجود خطر داهم:-1
لتقرير الحالة ، وىو ما يقتضي أيضا بأف يكوف الخطر وشيؾ الوقوع وداىـ يتوجب

مؤكدة لوجوب التدخؿ لحماية المؤسسات الدستورية لمدولة لمحات اإلستثنائية بأف تكوف ىناؾ 
 ررػػػػػذرة بضػػػػػػة المنػػػػػمف اإلنييار، ومف الناحية القانونية فإف المقصود بالخطر الحاالت الواقعي

 

                                                           
والتي تـ تعديميا  1971سبتمبر  12( مف الدستور المصري الممغى الصادر في 74تنص المادة الرابعة والسبعوف) - 1

 بقوليا: 26/03/2007بموجب االستفتاء الذي أجري يـو 
" لرئيس الجميورية إذا قاـ خطر حاؿ وجسيـ ييدد الوحدة الوطنية أو سالمة الوطف أو يعوؽ مؤسسات الدولة 

أداء دورىا الدستوري أف يتخذ اإلجراءات السريعة لمواجية ىذا الخطر بعد أخذ رأي رئيس مجمس الوزراء ورئيسي  عف
يوما  (60)ويجرى االستفتاء عمى ما اتخذه مف إجراءات خالؿ ستيف  مجمسي الشعب والشورى، ويوجو بياًنا إلى الشعب،

 .ممارسة ىذه السمطات" وال يجوز حؿ مجمسي الشعب والشورى أثناء مف اتخاذىا،
السمطة  -1996النظام السياسي الجزائري ) دراسة تحميمية لطبيعة نظام الحكم في ضوء دستور سعيد بو الشعير،  -2

 . 335ص ، مرجع سابؽ(، -التنفيذية



 

 

264 

 1يصيب مصالح حساسة في الدولة وييددىا بالزواؿ أو باإلنتقاص منيا.
 وػػ، ى2016ة ػػمف التعديؿ الدستوري لسن 107والخطر المؤدي إلى إعماؿ المادة 
إذا تجاوز في شدتو األخطار المألوفة  جسيماالخطر الجسيـ والحاؿ، ويعتبر الخطر 

عمى أف تقدير جسامة الخطر أمر  ،2إذا بدأ فعال ولـ ينتو بعد حاالوالمعتادة، ويكوف الخطر 
يختص بو رئيس الجميورية باعتباره حامي الدستور كما أنو مكمؼ بالسير عمى سالمة 

 .3الوطف ووحدة األمة
أن يكون لمخطر الداهم انعكاسات عمى المؤسسات الدستورية لمدولة أو -2

 :استقاللها أو سالمة ترابها
مف المسمـ بو، أنو إلعالف الحالة االستثنائية يجب أف يصيب الخطر الداىـ الوشيؾ 

مف التعديؿ  107دة عمى سبيؿ الحصر في الماالمنصوص عمييا الوقوع الموضوعات 
وىي تمؾ المؤسسات المنصوص عمييا في الدستور كالحكومة  2016 الدستوري لسنة

 .4والبرلماف
مف التعديؿ  107مف الدستور الفرنسي المماثمة لممادة  16ويكفي لتطبيؽ المادة 

سير المؤسسات الدستورية بصعوبة أو تعثر سيرىا، وال يشترط أف  2016الدستوري لسنة 
ال فما ىي الغاية مف اشتراط ا جتماع إلتكوف في حالة عجز كمي عف أدائيا لوظائفيا، وا 

 الوجوبي لمبرلماف عند إعالف الحالة اإلستثنائية.

                                                           
من الدستور المصري والرقابة القضائية  74السمطات االستثنائية لرئيس الجمهورية طبقا لممادة غبلاير وجدي ثابت،  -1

في  74،16من الدستور الفرنسي شاممة اإلجراءات المتخذة تطبيقا لممادتين  16عميها)دراسة تحميمية مقارنة بالمادة 
 .101، ص 1988، رسالة دكتوراه، اإلسكندرية، )الظروف االستثنائية 

-Georges DUPUIS, Marie–José GEUEDON, Patrice CHRETIEN, Droit administratif, 7e 

édition, Armand Colin, Paris, 2000, p 117 . 
 .74، ص مرجع سابؽميمونة سعاد،  - 2
السمطة  -1996النظام السياسي الجزائري ) دراسة تحميمية لطبيعة نظام الحكم في ضوء دستور سعيد بو الشعير،  - 

 .338ص مرجع سابؽ، (، -التنفيذية

 .102غبلاير وجدي ثابت، مرجع سابؽ، ص  - 3
هيمنة السمطة التنفيذية عمى السمطة التشريعية في النظام الدستوري الجزائري) دراسة مقارنة محمد، ىاممي  -4

 .102، ص (المصري والفرنسي بالنظامين الدستوري
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توجب في الخطر أف يكوف داخميا أو خارجيا، وأف يكوف عمى درجة عالية مف وي
الجسامة ويشكؿ اعتداء عمى وحدة الدولة أو استقالليا أو سالمة ترابيا، وعبر المشرع عف 

 .1"يوشؾ أف يصيب"  ىذا الشرط بعبارة
ند مف الدستور الفرنسي ع 16ويتجو الفقو الراجح لمقوؿ بأنو يكفي لتطبيؽ المادة 

تعثر السمطات الدستورية عف  2016مف التعديؿ الدستوري لسنة  107مماثمتيا بالمادة 
أو سيرىا لكف بصعوبة، كما ال يشترط أيضا أف تكوف في حالة عجز أو شمؿ كمي،  ،سيرىا

ألنو لو كاف البرلماف باعتباره مف السمطات الدستورية في حالة عجز أو شمؿ كمي لما اشترط 
 .2أف يجتمع البرلماف بقوة القانوف 107دة عند تطبيؽ الما

مدة الحالة االستثنائية بؿ ترؾ تقديرىا  2016ولـ يحدد التعديؿ الدستوري لسنة 
 .3إعالنيا التي ألزمتاإلجراءات واألشكاؿ  وفؽ فقطتنتيي  عمى أفلرئيس الجميورية، 

 الثاني: الشروط الشكمية البند
بؿ ألـز المشرع ال تعد الشروط الموضوعية وحدىا كفيمة بإعالف الحالة اإلستثنائية، 

 أخرى شكمية والمتمثمة فيما يمي: ضرورة توافر شروط
  استشارة رئيسي غرفتي البرلمان: -1

استشارة رئيسي غرفتي البرلماف  2016أوجب التعديؿ الدستوري الجزائري لسنة 
إلعالف الحالة اإلستثنائية، ومف الممكف أف يكوف ليذه االستشارة تأثير في القرارات المتخذة 
مف قبؿ الرئيس، خصوصا إف كانت األغمبية البرلمانية مف المعارضة، ألف الظرؼ 

 ماف باعتباره صاحباإلستثنائي الذي تمر بو البالد يستوجب انتقاؿ العمؿ التشريعي مف البرل
الوالية العامة بالتشريع إلى رئيس الجميورية، وما يترتب عف ذلؾ مف آثار لعؿ أىميا ىو 

 .المساس بالحقوؽ والحريات األساسية لألفراد

                                                           
 .88، ص 2013مصر، دار الكتاب الحديث، القاىرة،  ،1ط النشاط التشريعي لمسمطة التنفيذية، رابحي أحسف،  -1
 .89، ص المػػػرجػػػع نفسػػػػػػػػػػػػػػو -2
السمطة  -1996النظام السياسي الجزائري ) دراسة تحميمية لطبيعة نظام الحكم في ضوء دستور سعيد بو الشعير،  -3

 .338ص مرجع سابؽ، (، -التنفيذية
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 : المجمس الدستوريرئيس استشارة  -2
ضرورة توافر  2016مف التعديؿ الدستوري الجزائري لسنة  107لقد أوجبت المادة 

متمثؿ في استشارة رئيس المجمس الدستوري، وذلؾ باعتبار المجمس الدستوري  شرطا شكميا
، كما أف رئيسو يعتبر مف الشخصيات البارزة في الدولة، إذ 1ىيئة تسير عمى احتراـ الدستور

مف التعديؿ الدستوري  102/8يمكنو تولي رئاسة الدولة بالنيابة طبقا لما نصت عميو المادة 
قتراف استقالة رئيس الجميورية أو وفاتو بشغور رئاسة مجمس األمة في حالة ا 2016لسنة 

ألي سبب كاف، لذلؾ فإف استشارتو تدعـ موقؼ رئيس الجميورية المتضمف إعالف الحالة 
 اإلستثنائية.

وقد ألزمت بعض الدساتير أف يوجو رئيس الجميورية خطابا لألمة عند إعالنو 
، 1971مف الدستور المصري الممغى لسنة  74ادة وىو ما تضمنتو الم ةلمحالة اإلستثنائي

 . 2ولذلؾ أىمية كبرى لكونو يعتبر مبررا لألسباب المؤدية إلعالف الحالة اإلستثنائية
 : االستماع إلى المجمس األعمى لألمن-3

و إنيرأس رئيس الجميورية المجمس األعمى لألمف ونظرا لخطورة الظرؼ اإلستثنائي ف
االستماع لممجمس األعمى لألمف، وما ينتج عف  االستثنائيةالحالة عند إعالف يتوجب عميو 

 .3السبؿ أماـ رئيس الجميورية في اتخاذ القرار المناسب توضحذلؾ مف آثار قد 
 االستماع لمجمس الوزراء:-4

مف التعديؿ الدستوري  107قد أوجب المؤسس الدستوري الجزائري بمقتضى المادة  
يستشار الوزير األوؿ فقط عند إعالف حالتي الطوارئ والحصار، ، بأف 2016الجزائري لسنة 

رئيس الجميورية االستماع لمجمس الوزراء  ىغير أنو لتقرير الحالة اإلستثنائية يتوجب عم

                                                           
السمطة  -1996النظام السياسي الجزائري ) دراسة تحميمية لطبيعة نظام الحكم في ضوء دستور سعيد بو الشعير،  -1

 .343ص مرجع سابؽ، (، -التنفيذية
، دار النيضة العربية، القاىرة، 4ط ، الضرورة في القانون الدستوري وبعض تطبيقاتها المعاصرةيحي الجمؿ، نظرية  -2

 . 162، ص 2005
السمطة  -1996النظام السياسي الجزائري ) دراسة تحميمية لطبيعة نظام الحكم في ضوء دستور سعيد بو الشعير،  -3

 .344، ص مرجع سابؽ (، -التنفيذية
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د ػػػػػادؿ اآلراء والمناقشات قػػػػس الوزراء، إذ أنو بتبػػػػرأس مجمػػػـ أف رئيس الجميورية يتػػػككؿ، رغ
 عمىدـ اإلقداـ ػػػو التريث وعػػف استماعػػػػج عػػػػد ينتػػ، وق1اسبػرار المنػػػاذ القػػػػػػػػيتضح  اتخ

 .2الظرؼ اإلستثنائي لما قد ينتج عف ذلؾ مف مسؤولية كاممة أماـ الرأي العاـ إعالف
  اجتماع البرلمان وجوبا:-5

رئيس الجميورية  2016مف التعديؿ الدستوري لسنة  142لقد خولت المادة 
اجتماع يتمثؿ في لتقريرىا وأوجبت شرطا شكميا خالؿ الحالة اإلستثنائية، باألوامػػػر بالتشريع 

مف قانوف  100إلى  نص المادة  استناداً البرلماف وجوبا تحت رئاسة رئيس مجمس األمة، 
لمنعقد بغرفتيو المجتمعتيف معا رئيس مجمس األمة في الحاالت " يرأس البرلماف ا 16-12

ليراقب البرلماف أعماؿ السمطة  ،...مف الدستور" 107المنصوص عمييا في المادة ... و
التنفيذية عند تطبيؽ قرارات رئيس الجميورية، كما ألعضاء البرلماف أف يستمعوا لموزارة كمما 

جراءات الحالة ليتابع أعضاء الباستدعى األمر ذلؾ،  رلماف ويراقبوا تطبيؽ إعالف وا 
بداء رأييـ في الموضوع  .3االستثنائية وا 

 السمطات المقررة لرئيس الجمهورية خالل الحالة اإلستثنائيةالفرع الثالث: 
تتسع سمطات اإلدارة خالؿ الحالة اإلستثنائية منضوية تحت ما يصطمح عميو بػػػػػػ 

وىو األمر الذي سنتطرؽ إليو  مدى اتساع ىذه السمطات؟،"، فما المشروعية اإلستثنائية"
 فيما يمي:

   سمطات رئيس الجمهورية في مجال تعديل الدستور أو إلغائه أو البند األول: 
 وقف العمل به            

بما أف تعديؿ الدستور يعتبر مف الصالحيات الموكمة لمسمطة التأسيسية األصمية، 
أثناء تقرير الحالة  ال يجوز لرئيس الجميورية القياـ بتعديؿ الدستورفمقد اجمع الفقو عمى أنو 

                                                           
السمطة  -1996النظام السياسي الجزائري ) دراسة تحميمية لطبيعة نظام الحكم في ضوء دستور سعيد بو الشعير،  -1

 .344ص ، مرجع سابؽ (، -التنفيذية
 .320محمود صبحي عمي السيد، مرجع سابؽ، ص  -2
 .91مرجع سابؽ، ص  ،النشاط التشريعي لمسمطة التنفيذيةرابحي أحسف،  -3



 

 

268 

ولو كاف تعديال جزئيا أو إلغائو، ولرئيس الجميورية القياـ باإلجراءات التي مف  االستثنائيػػػة
، عمى أف تكوف ىذه األحكاـ 1شأنيا إرجاع السير العادي لممؤسسات الدستورية في الجميورية

 .20162مف التعديؿ الدستوري الجزائري لسنة  107ة إلى الماد استناداً 
ويرى جانب فقيي آخر بأنو لرئيس الجميورية ممارسة جميع السمطات بمقتضى  

، 3ولو كاف ذلؾ يدخؿ في مخالفة الدستور والقانوف ،الممغى 1971مف دستور  74المادة 
مف صالحيات اعترؼ بيا الفقو الفرنسي لرئيس الجميورية  16قياسا عمى ما تكفمو المادة 

 . 4االستثنائية لسمطاتاعند ممارسة 
لرئيس الجميورية أف يوقؼ  ولقد اتجو غالبية الفقو الفرنسي والمصري إلى أنو يمكف

صريح مف  ذلؾ، عمى أف يصدر قرارالدستور كمما اقتضت الضرورة العمؿ ببعض مواد 
 .5طرؼ رئيس الجميورية محددا المواد التي يوقؼ العمؿ بيا مف غيػػػػػػػرىا

وال يمكف لرئيس الجميورية إيقاؼ العمؿ بالدستور، ألف رئيس الجميورية ممزما 
بنص الدستور بالمحافظة عمى استقالؿ األمة والمؤسسات الدستورية في الجميورية، وقد 

أف يحافظ ويدافع رئيس الجميورية ب 2016الدستوري لسنة مف التعديؿ  90المادة  أوجبت
 عف الدستور.

" ال يمكف، في الفترتيف في فقرتييا الثالثة والرابعة عمى أنو  104وقد نصت المادة 
أعاله، تطبيؽ األحكاـ المنصوص عمييا  (103)و (102)المنصوص عمييما في المادتيف 

  208و 155و 451 و 147 و 142 و 93 والمواد 91 ادةػػػػػف المػػػػػم8 و 7 فػػػػػػرتيػػػػفي الفق

                                                           
 .75، صمرجع سابؽ_ ميمونة سعاد، 1
، المكتبة المصرية الضرورة في القانونين الدستوري واإلداري وتطبيقاتهما في التشريع الجزائري نظرية حميد شاوش، -2

 .145، ص 2011لمنشر والتوزيع، الجيزة، مصر، 
هيمنة السمطة التنفيذية عمى السمطة التشريعية في النظام الدستوري الجزائري) دراسة مقارنة ، محمدىاممي  - 3

 .110، ص مرجع سابؽ، بالنظامين الدستوري والمصري(
بينما يتجو جانب فقيي آخر لمقوؿ بأنو يمكف لرئيس الجميورية ايقاؼ العمؿ بالدستور أو ببعض نصوصػػو لكف بصفة  -

 .أنظر:مؤقتة، ماداـ اتخذ تمؾ اإلجراءات لتخطي األزمة فقط، غير أنو ال يمكف لمرئيس القياـ بإلغاء أو تعديؿ الدستور
- Hugues Portelli, droit constitutionnel, 7eme, Ed , Dalloz, Paris, 2007,p 202. 

 .75، صمرجع سابؽة سعاد، ػػػػميمون - 5
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 .مف الدستور 211و 210و
، 109، 108، 107، 105ال يمكف، خالؿ ىذيف الفقرتيف، تطبيؽ أحكاـ المواد 

مف الدستور، إال بموافقة البرلماف المنعقد بغرفتيو المجتمعتيف معا، بعد استشارة  111و
 .1المجمس الدستوري والمجمس األعمى لألمف"

عتبارات فإنو ليس لرئيس الجميورية تعطيؿ أو تعديؿ أو إلغاء وأماـ ىذه اال
 .2الدستور

 سمطــة رئيس الجمهورية في التشريع بأوامـــرالبند الثاني: 
طبقا لما  مف أىـ النتائج المترتبة عمى قياـ الحالة اإلستثنائية ىي التشريع بأوامر

رغـ االجتماع الوجوبي لمبرلماف، فتولي رئيس الجميورية ليذه  142/4نصت عميو المادة 
، عمى أنو يمكف لرئيس الجميورية 3لموظيفة التشريعية يشكؿ جوىر السمطات اإلستثنائية

مف التعديؿ  141و 140التدخؿ في المجاؿ التشريعي المحجوز لمبرلماف بموجب المادتيف 
 . 4مف الدستور رغـ اجتماع البرلمافأو بموجب نصوص أخرى  ، 2016الدستوري لسنة 

األىمية اإلشارة إلى أف ىذه األوامر ال تعرض عمى البرلماف في أوؿ دورة لو  ػػػػفوم
لمموافقة عمييا كما ىو األمر بالنسبة لألوامر المتخذة في حالة شغور المجمس الشعبي 

 الوطني أو بيف دورتي البرلماف.
االستثنائية تخضع لنظاـ قانوني مختمؼ عف ومف الجدير اإلشارة إلى أف االوامر 

الذي تخضع لو القوانيف العادية وذلؾ ما يستفاد مف رأي المجمس الدستوري بمناسبة مراقبتو 
 وجاء نصو كما يمي:  02-99 لمقانوف العضوي 

                                                           
 89و  88و  87بأف: "ال يمكف خالؿ الفترتيف السابقتيف تطبيؽ أحكاـ المواد  85في مادتو  1989نص دستور  وقد -1
 مف الدستور إال بموافقة المجمس الشعبي الوطني والمجمس األعمى لألمف". 91و
تسري غيبة البرلماف عمى فترة تركيز السمطة حيث يكوف الدستور ممغيا أو موقوفا سريانو وبالتالي تكوف الحياة  وال - 2

 في السمطة التشريعية لرئيس الدولةالنيابية متوقفة مما يتعذر معو تطبيؽ النصوص الدستورية. أنظر: محمد ربيع مرسي، 
 .558ىرة، ص ، قسـ القانوف العاـ، جامعة القاالنظم الحديثة

 .171يحي الجمؿ، مرجع سابؽ، ص  -3
 .213صالح بمحاج، مرجع سابؽ، ص -4
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 المادة مف  03-02-01  الفقرات حيف خصص الدستوري المؤسس أف واعتبارا «
 الشعبي المجمس شغور حالة الجميورية في رئيس يتخذىا التي لألوامر الدستور مف  124
 يمكف التي لألوامر 142المادة  مف الرابعة الفقرة وخصص البرلماف، دورتي بيف أو الوطني

 التي بيف األوامر التمييز إلى ذلؾ وراء مف ييدؼ كاف فإنو اإلستثنائية الحالة في يتخذىا أف
 أنو إذا بالنتيجة واعتبارا ذلؾ، مف المستثناة واألوامر ،فالبرلما مف غرفة كؿ عمى تعرض
 بما الدستور مف 124 المادة في المذكورة األوامر الجميورية رئيس يعرض أف المشرع قصد

 المادة أحكاـ خالؼ قد يكوف الحالة ىذه ففي اإلستثنائية، الحالة في المتخذة األوامر في ذلؾ
، بخالؼ وامر تفمت مف الرقابة البرلمانيةاأل، وبناء عمى ذلؾ فإف  »1الدستور مف124

 .2األوامر المتخذة في حالة شغور المجمس الشعبي الوطني أو خالؿ العطؿ البرلمانية
أكد الرئيس الفرنسي  1958مف الدستور الفرنسي لسنة  16وعند تطبيؽ المادة 

، غير 16تطبيقا لممادة  "ديغوؿ" بأنو يمكف لمبرلماف مناقشة الرئيس فيما يتخذه مف إجراءات
 اذػػػس الجميورية وحده يعتبر صاحب اتخػػراءات تتعمؽ بتطبيقيا، فرئيػػػو ال يمكنو اتخاذ إجػػػػأن
 .163القرار لتحقيؽ األىداؼ المرجوة مف تطبيؽ المادة  

ولقي ىذا التفسير تأييدا فقييا كبيرا، حيث يمكف لمبرلماف مناقشة رئيس الجميورية 
مف التعديؿ  107مف الدستور الفرنسي والمادة  16تطبيقا لممادة  يتخذىافي المسائؿ التي 
، ويمكف لمبرلماف ممارسة وظيفتو التشريعية لكف خارج المسائؿ التي 2016الدستوري لسنة 
ؿ فييا رئي  .4اإلستثنائيس الجميورية، تد خَّ

 

                                                           
 09، مؤرخة في 51، العدد ج.ج.ر.ج، 1999فبراير  21مؤرخ في  99/ر.ؽ.ع/ـ.د/ 08 رأي المجمس الدستوري رقـ - 1

، المتعمؽ بمراقبة مطابقة القانوف العضوي الذي يحدد تنظيـ المجمس الشعبي الوطني ومجمس األمة، 1999مارس 
 وعمميما، وكذا العالقات الوظيفية بينيما وبيف الحكومة لمدستور. 

، مجمة األستاذ الباحث لمدراسات القانونية 2016صالحية التشريع الستثنائي في التعديل الدستوري موساوي فاطمة،  - 2
 .567ص ، 2017د السابع، المجمد الثاني، سبتمبر دالعجامعة المسيمة، والسياسية، 

جامعة منتوري ، الظروؼ اإلستثنائية والرقابة القضائية، مذكرة ماجستير، كمية الحقوؽ والعمـو السياسيةنقاش حمزة،  -3
 .87ص ، 2011-2010قسنطينة، 

 .87، ص 87ص ، المػػػرجع نفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو -4
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 ونفاذ التنظيمية السمطة بممارسة المتعمقة اآلليات
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مياـ السمطة التشريعية كممارسة العمؿ مف باعتبار أف ممارسة العمؿ التشريعي 
غير أنو قد يتعذر األخذ بمبدأ الفصؿ بيف  السمطة التنفيذية، مياـالتنفيذم لمقكانيف مف 

السمطات عمى إطالقو كىك ما يبرر األخذ بو بشكؿ نسبي حينما يتقرر لمسمطة التنفيذية 
مباشرة تشريعات مستقمة ) مبحث أكؿ( في مكضكعات محددة، كبالتالي يصبح المشرع 

 ة مشرعا فرعيا.األصمي ىك البرلماف بينما تعتبر السمطة التنفيذي
، فالتنفيذ ىك الذم تقـك كضع اإلجراءات الالزمة لتنفيذهم يستدعي التدخؿ التنفيذك 

بو الحككمة لزكما حتى يدخؿ القانكف حيز التنفيذ، كتقـك بيا الحككمة آنيا دكف النص عمى 
ذلؾ مف طرؼ المشرع، بؿ تعتبر مف المياـ الدستكرية لمحككمة فالنص التشريعي يتضمف 

لذلؾ فيي تعتبر  ،يتكلى التنفيذ شرحيا كتكضيح كيفيات تنفيذىابينما اعد كالمبادئ العامة القك 
مف طرؼ رئيس الجميكرية شريطة ( ثاني) مبحث تنفيذا لنص تشريعيا أك تنظيميا مستقال 

كسكاء كاف النص التشريعي برلمانيا أك تشريعا عاما ) مستقال( فإنو  ،1مكافقتو عمى ذلؾ
، كما الستكماؿ اإلجراءات التشريعية لو، يستكجب إصداره مف طرؼ رئيس الجميكرية 

يتطمب نشره أيضا حيث أف النشر إجراء كاجب في جميع التشريعات سكاء التشريع األساسي 
  ـ تفصيؿ ذلؾ فيما يمي:كسيت ،2(ثالث) مبحث  أك العادم أك الفرعي

 

 
                                                           

السمطة  -6991النظام السياسي الجزائري ) دراسة تحميمية لطبيعة نظام الحكم في ضوء دستور سعيد بك الشعير،  - 1
 .92ص مرجع سابؽ،   ،(-التنفيذية

 .97، ص ػػػػػػػػونفسالمػػػػرجػػػع  -
الصادرة  ،63العدد  ج.ر.ج.ج، ،2008نكفمبر  07د/ـ د المؤرخ في  ر.ت 01/08رأم المجمس الدستكرم رقـ أنظر  -

 .المتعمؽ بمشركع القانكف المتضمف التعديؿ الدستكرم، 2008نكفمبر  16بتاريخ 
بعد البناءات كالمقتضيات تختتـ بعبارة " بعد مكافقة رئيس  2008المراسيـ التنفيذية الصادرة بعد التعديؿ الدستكرم لسنة  -

النظام السياسي الجزائري ) دراسة تحميمية لطبيعة نظام الحكم في سعيد بك شعير، الجميكرية" قبؿ أحكاـ النص. أنظر 
 .444ص ، سابؽمرجػػػع ، (-السمطة التنفيذية -6991ضوء دستور 

2
 .128مرجع سابؽ، ص  منصكر، حسيفمحمد  - 
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 السمطة التنظيمية  عن طريق  وازيــــــالمآلية التشريع :  األولالمبحث 
  المستقمة

لقد خص المؤسس الدستكرم رئيس الجميكرية بعدة صالحيات، منيا ما يدخؿ في 
كسع  كقددائرة التشريع كمنيا ما يدخؿ في إطار القضاء كمنيا ما يدخؿ في إطار التنفيػػػذ، 

المجاالت غير المؤسس الدستكرم مف صالحياتو حيف خصو بممارسػػػة السمطة التنظيمية في 
، 1، حتى ال يككف ىناؾ تناقض بيف العمؿ التشريعي البرلماني كالتنظيـالمحجكزة لمبرلماف

كيشكؿ المرسػػػـك اآلليػػػػة التي يمارس بيا رئيس الجميكرية السمطة التنظيمية، فالمكائح 
قمة تعد بمثابة تشريع أصيؿ يصدر عف السمطة التنفيذية دكف االستناد إلى تشريع قائـ المست

، كقد نصت الفقرة األكلى 2لذلؾ تسمى بػػػ " التنظيمات القائمة بذاتيا" أك " المكائح المستقمة"
عمى أف: " المكاد التي ال تدخؿ في نطاؽ  1958مف الدستكر الفرنسي لسنة  38مف المادة 

 تككف ليا صفة الئحيػة". القانكف
 السمطــة التنظيميـــــة المستقمة مفهــوماألول:  المطمب

يا، سنتطرؽ إلى تعريفإعطاء مفيـك السمطة التنظيمية المستقمة حتى يمكننا 
الحدكد الفاصمة بيف السمطتيف التشريعية كالتنفيذية ككذا العاللقة بيف القانكف ك كأنكاعيا 

 كالالئحة كما يمي:
 المستقمة وأنواعها األول: تعريف السمطــة التنظيميــــــة الفرع

 المستقمة البند األول: تعريف السمطــة التنظيميــــــة
ناؿ مكضكع السمطة التنظيمية اىتماما كبيرا مف طرؼ الفقو الدستكرم، نظرا لما 
تتمتع بو ىذه األخيرة مف دكر في تنظيـ الشؤكف العامة، فيناؾ مف عرفيا بأنيا " اختصاص 

                                                           
، رسالة دكتكراه، السمطة التنظيمية المستقمة كآلية مدعمة لمركز رئيس الجمهورية في الجزائربف دحك نكر الديف،  - 1

 .53، ص 2015-2016كمية الحقكؽ كالعمـ السياسية، جامعة أبك بكر بمقايد تممساف، 
 .339سميماف محمد الطماكم، النظرية العامة لمقرارات اإلدارية، مرجع سابؽ، ص  - 2
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تقكـ بو ىيئات السمطة التنفيػػػذية، كىك يتمثؿ في سف قكاعد عامػػػة كمجردة، ال تختمؼ مف 
 . 1ة كالماديػػػة عف تمؾ القكانيف التي يصدرىا البرلماف"الناحية المكضكعي

 règlements autonomesالمكائح المستقمة أك القائمة بذاتيا  إلى أفكىناؾ مف اتجو 

ىي" تمؾ التنظيمات التي ينفرد بيا رئيس الجميكرية دكف غيػره، بصكرة يعالج فييا مكاضيع 
القكانيف، كما أف تنفيذىا يندرج خارج المجاؿ مستقمة كخارجة عف مسألة تنظيـ كتنفيذ 

 .2المخصص لمقانكف"
كىناؾ مف عرفيا بأنيا  تمؾ " المكائح التي تستقؿ السمطة التنفيذية بإصدارىا دكف 
االستناد إلى تشريع قائـ، فيي تتعدل تنفيذ القكانيف إلى تنظيـ بعض األمكر التي لـ يتطرؽ 

ائح إلى قكانيف قائمة، بؿ تصدر مستقمة عمى أم قانكف، لذا إلييا القانكف، كال تستند ىذه المك 
سميت بالمكائح المستقمة، فيي تعد تشريعا أصيال تتكاله السمطة التنفيذية دكف مشاركة مف 
البرلماف بخالؼ المكائح التنفيذية ألنيا تعد تشريعا ثانكيا، ال تصدر إال لكضع الشركط 

 .3الالزمة لتنفيذ تشريع قائـ"
ا مف ىذه التعاريؼ فإنو يقصػػػد بالسمطة التنظيميػػػػػػػة المستقمة، تمؾ السمطات كانطالق

التي تختص السمطة التنفيذية بممارستيا تصدر عف رئيس الجميكرية فيككف لو بمكجبيا 
معيف لذلؾ تسمى  غير مستندة إلى قانكفتنظيـ مسائؿ غير مخصصة لمقانكف، كىي تصدر 

 بالمكائح المستقمة.
أسند السمطة التنظيمية كاممة سكاء التنظيمات المستقمة أك  1976كاف دستكر كاف 

 1996كالتعديؿ الدستكرم لسنة  1989، فإف دستكر 4تنفيذ القكانيف الى رئيس الجميكرية
رئيس الجميكرية بنص ل المستقمة أسند السمطة التنظيمية 2016ككذا التعديؿ الدستكرم لسنة 
                                                           

 .101، ص 2004، دار العمـك لمنشر كالتكزيع، عنابػػػة، الجزائر، القانون اإلداريمحمد الصغير بعمي،  - 1
 .118ص  ،مرجع سابؽ النشاط التشريعي لمسمطة التنفيذية،  ،رابحي أحسف - 2
دور البرلمان في األنظمة المعاصرة، ضعف األداء التشريعي والرقابي لمبرلمان وهيمنة السمطة دانا عبد الكريـ سعيد،  - 3

 .112، ص 2013، منشكرات الحمبي الحقكقية، بيركت، لبناف، 1ط ، التنفيذية ) دراسة تحميمية مقارنة(
أنو: " يضطمع بالسمطة التنظيمية كيسير عمى تنفيذ القكانيف  عمى 1976مف دستكر  111/10تنص المادة  -4

 كالتنظيمات".
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: " يمارس رئيس الجميكرية السمطة 2016دستكرم لسنة مف التعديؿ ال 143المادة 
 التنظيمية في المسائؿ غير المخصصة لمقانكف." 

كاستنادا الى مقتضيات ىذه المادة فإف السمطة التنظيمية المستقمة في الجزائر 
 تمارس مف طرؼ رئيس الجميكرية، كىك ما سيتـ تفصيمو فيما يمي:

بيف المجاؿ التنظيمي المستقؿ  2016لسنة  قد ميز التعديؿ الدستكرم الجزائرمل
"pouvoir réglementaire autonome " كالسمطة  ،الذم يتكلى القياـ بو رئيس الجميكرية

الذم يعكد لمكزير  " Exécution des lois"التنظيميػػة المشتقة القائمة عمى تنفيذ القكانيف 
مف  143تـ دمج سمطتي التنظيـ كالتنفيذ تحت مسمى كاحد في المادة  قد ، كما1األكؿ

ككأف  ،كلـ يتخمى عف مصطمح التنفيذ ،كىي سمطة التنظيـ  2016التعديؿ الدستكرم لسنة 
الدكر الميـ لمتنظيـ المستقؿ الذم يتكاله رئيس  أكالن  إبرازالمؤسس الدستكرم الجزائرم حاكؿ 

لحاجة التنظيـ المستقؿ بدكره لمتنفيذ  ،الذم يتكاله الكزير األكؿ الجميكرية عمى تنفيذ القكانيف
 . 2فكانت األسبقية في التنصيص لمتنظيـ المستقؿ عمى التنفيذ

 البند الثاني: أنواع المراسيم الرئاسيــة
إلى  إف المراسيـ المخكلة لرئيس الجميكرية بمقتضى السمطة التنظيمية استنادا

 الدستكر، تنقسـ إلى نكعيف، مراسيـ تنظيمية كمراسيـ فردية، كىك ما سيتـ تفصيمو فيما يمي:
  المراسم الرئاسية التنظيميــة:  -1

إف الغرض مف كضع ىذه المراسيـ تنظيـ المرافؽ العامة كترتيبيا، كتنسيؽ سير 
تخص مركزا قانكنيا  العماؿ في المرافؽ العمكمية، متضمنة قكاعد عامة كمجردة لذلؾ، كال

، لتصدر السمطة المختصة ىذا التنظيػػـ الذم تستمده مف الدستكر مباشرة، متى محددا بذاتو
، كبالتالي فإف إصدار 3تكافرت شرط إصداره دكنما حاجة النتظار إصدار تشريع برلماني

                                                           
 .2016مف التعديؿ الدستكرم لسنة  143انظر نص المادة  - 1
السمطة  -6991وء دستور ، النظام السياسي الجزائري ) دراسة تحميمية لطبيعة نظام الحكم في ضسعيد بك الشعير - 2

 .88ص  (،التنفيذية
 .339، مرجع سابؽ، ص )  دراسة مقارنة(النظرية العامة لمقرارات اإلدارية سميماف محمد الطماكم،  -3
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م في المراسيـ الرئاسية عند إنشاء تنظيـ المرافؽ العامة ىك أمر مككؿ ألعمى جياز تنفيذ
 24/07/2002المؤرخ في   250ــ02الدكلة كىك رئيس الجميكرية، مثاليا المرسـك الرئاسي 

 . 1المتضمف تنظيـ الصفقات العمكمية
  المراسم الرئاسية الفرديـــة: -2

كىي التي تختص بمراكز شخصية دقيقة كاردة في المرسـك ذاتو، يختص بيا رئيس 
كالقاضية بالتعييف في  منو، 93ك 92 المادتيفكر السيما في الجميكرية بمكجب الدست

الكظائؼ السامية في الدكلة مدنيا كعسكريا، فضال عف تمتع رئيس الجميكرية أيضا بإصدار 
 .2قرارات التعيينات في شكؿ مراسيـ رئاسية

كتأسيسا عمى ما تقدـ ذكره، فإف الالئحة تعتبر عمال إداريا طبقا لممعيار الشكمي، 
تشريعيا طبقا لممعيار المكضكعي لتضمنيا قكاعد عامة كمجردة كىك ما  بينما تعتبر عمال

يجعميا متشابية إلى حد ما مع القكانيف داخؿ الدكلة، كىك ما يبيح لألفراد االستناد عمييا، 
كيككف القاضي ممزما ببناء حكمو عمييا متى كاف ليا محؿ في الدعكل المرفكعة أمامو، 

عمى القكانيف بالمفيـك الكاسع ال الضيؽ كالذم يشمؿ القكانيف  كالمحاكـ ليا أف تبني أحكاميا
 .3كالمكائح

كفي كؿ األحكاؿ متى أصدر رئيس الجميكرية المكائح غير مستند إلى أم نص 
ا القياـ بإجراءات قانكني، فإف ذلؾ يعتبر مف ضمف اختصاصاتو الشخصية، فمو عمى إثرى

 .4في كؿ إقميـ الدكلة الضبط اإلدارم
 
 

                                                           
 .252ص بكجادم عمر، مرجع سابؽ،  -1
، رسالة دكتكراه، كمية لوائح الضبط اإلداري بين الحفاظ عمى النظام العام وضمان الحريات العامةيامة ابراىيـ،  - 2

 .43، ص 2015ػػ2014سية، جامعػػة تممساف، الحقكؽ كالعمـك السيا
 .114، مرجع سابؽ، ص النشاط التشريعي لمسمطة التنفيذيةرابحي أحسف،  - 3
 .403، مرجع سابؽ، ص مبدأ تدرج المعايير القانونيةرابحي أحسف،  - 4
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 الفرع الثاني: الحدود الفاصمة بين السمطتين التشريعية والتنفيذية
تعتبر عممية سف القكانيف في النظـ القانكنية المعاصرة مف اختصاص السمطة 
التشريعية كقاعدة عامة، كقد أتيح لمسمطة التنفيذية ممارسة ذلؾ الحؽ بتكافر شركط معينة، 
كتبقى المجاالت األخرل التي تخرج عف المجاالت المحجكزة لمبرلماف مف اختصاص التنظيـ 

طة التنفيذية، األمر الذم يثير بعض اإلشكاالت ترجع إلى الذم يدخؿ ضمف مياـ السم
لى تنظيـ السياسة التنفيذية.   ضركرات عممية كا 

كالكاضح مف التعديؿ الدستكرم الجزائرم أف تنظيـ بعضان مف المسائؿ المحدكدة 
يككف بناء عمى نص قانكف " يشرع البرلماف"، كىذا معناه أنو إذا تطمب الدستكر تنظيـ مسألة 

 .1بقانكف فإف ذلؾ يمنع عمى السمطة التنفيذية تنظيميا بالئحػػة ما
ال  الحجػػػػزكرد عمى سبيؿ 2ليتجػػو بعض الفقياء إلى اعتبار تحديد ىذا االختصاص

الحصػػر، كىي تعتبر مف المسائؿ المحجكزة لممشرع، أما المسائؿ المسككت عنيا فيمكف أف 
ختصاص التشريعي النسبي، كيشمميا بالتالي حؽ ينظميا المشػػػرع بقانكف يمارس عمييا اال

التعديؿ، بينما اتجو جانب فقييٌّ آخر إلى اعتبار أف اختصاص المشرع كرد عمى سبيؿ 
مف  143، أما ما عداىا فيدخؿ في المجاؿ التنظيمي كفقا لممادة 140الحصر في المادة 
 .20163التعديؿ الدستكرم 

، حينما أصبحت السمطة  1958 كقد قمب الدستكر الفرنسي لسنة ىذا المفيـك
التنفيذية ىي صاحبة االختصاص التشريعي العاـ أك المشرع العادم بينما السمطة التشريعية 

، 4االستثناءىي المشرع اإلستثنائي، فأصبحت الالئحة ىي األصؿ بينما يشكؿ القانكف 
تشريع فييا التي حددت المسائؿ التي يمكف ال 34كتجسد ذلؾ بشكؿ صريح في المادة 

                                                           
 .2016مف التعديؿ الدستكرم لسنة  141ك 140أنظر المادة  - 1
التعديؿ عمى أنو: " يشرع البرلماف في المياديف التي يخصصيا لو الدستكر، ككذلؾ في ذات مف  140تنص المادة  - 2

 المجاالت اآلتية: ...".
 .245ص مرجع سابؽ، ، عزاكم عبد الرحماف، الجزء الثاني - 3

4 - Mauss DIDIER, Le parlement sous la 𝑉é𝑚𝑒 république, 3𝑒𝑚𝑒 éd, P.U.F., 

Paris,1996,p19. 
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تندرج في نطاؽ القانكف تككف ليا طبيعة  بمكجب قانكف، عمى أف المكضكعات التي ال
 .1الئحيػػة

فالدستكر الجزائرم حجز مجاالت معينة لدائرة عمؿ القانكف ، بيد أف ىناؾ مسائؿ 
أبيح فييا لمسمطة التنفيذية تنظيميا بمكجب لكائح، أما المجاؿ المسككت عنو، فممبرلماف أف 
يتدخؿ فيو كما يشاء، غير أنو يمكف لمسمطة التنفيذية التدخؿ فيو أيضا ما لـ يكجد اعتراض 

 مف البرلماف حكؿ ذلؾ. 
كبناء عمى ما تقدـ، لقد كفر القضاء اإلدارم الفرنسي متمثال في مجمس الدكلة 

اع الفرنسي الحماية الكاممة لمجاؿ القانكف مف التدخؿ التنفيذم عف طريؽ التنظيـ، بإخض
كافة أعماؿ السمطة التنفيذية لرقابتو، باستقرار أحكامو عمى المعيار الشكمي كأساس لتحديد 
طبيعة العمؿ اإلدارم، كبذلؾ تـ إخضاع التنظيمات المستقمة لرقابتو، كما كضع المبادئ 
العامة لمقانكف في مرتبة تعمك عمى القانكف، فأخضع كافة األعماؿ التنظيمية لرقابتو بغض 

مف الدستكر الفرنسي  38أك المادة  37أك المادة  16عف سندىا سكاء كاف المادة  النظر
 . 2مكفرا حماية كاممة لمقانكف مف تدخؿ التنظيـ 1958لسنة 

كيمكف لمبرلماف حماية مجالو في حالة دفع الحككمة بعدـ قبكؿ ىذا المقترح الذم 
مف الدستكر  41لة طبقا لممادة يعدؿ مف مجاؿ التنظيـ، كلحماية مجاؿ القانكف تعرض المسأ

صػػكرم لتحديػػس الدستػػعمى المجم 1958ة ػػالفرنسي لسن  و الذم يككفػػدار رأيو فيػػد طبيعتو كا 
 .3ممزما لجميع السمطات

كيمكف لمبرلماف عند مناقشتو لمقانكف كمصادقتو عميو كمخافة تدخؿ الحككمة لتعديمو 
عف طريؽ أف يطمب مف المجمس الدستكرم مف الدستكر  37عف طريؽ التنظيـ طبقا لممادة 

مدل دستكرية النظر في عضكا مف أحد المجمسيف  ،(60) ستيف رئيس أحد المجمسيف أك
                                                           

 .1958مف الدستكر الفرنسي لسنة  37أنظر المادة  - 1
 .240محمكد صبحي عمي السيد، مرجع سابؽ ، ص   -
د حمديف، جامعة ي، رسالة دكتكراه، كمية الحقكؽ سعمجالي القانون والتنظيم في دساتير الجزائرصحراكم ميار،  -2

 .221، ص 2017/2018، مكسـ 1الجزائر
 .222، ص ػػػػػػػػونفس المػػػػرجػػػع -3
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الفرنسي لسنة  مف الدستكر 61رئيس الجميكرية طبقا لممادة القانكف قبؿ إصداره مف طرؼ 
فإف اعتبره دستكرم يصدره رئيس الجميكرية كتمتنع الحككمة مف إصدار تنظيمات ، 1958

باعتبار أف رأم المجمس الدستكرم يعتبر مخالفة ليذا القانكف، كال يمكف الطعف في قرارتو 
 .1ممزمان  رأيان 

باتخاذ تنظيمات  2016لسنة  بمقتضى التعديؿ الدستكرم ةيتمتع رئيس الجميكري
مستقمة، كمف ضمف المجاالت التي يمارس فييا رئيس الجميكرية التنظيـ المستقؿ في 

، فيي مجاالت تدخؿ 2الظركؼ العادية نذكر لكائح الضبط أك البكليس ككذلؾ المرافؽ العامة
أنيا  فييا طالمػػػاسمطتو التنظيمية مف ضمف المجاالت التي يمكف لرئيس الجميكرية ممارسة 

مف التعديؿ  141ك 140حجكزة لممشرع بمكجب المادة ال تدخؿ في ضمف المجاالت الم
لسنة  في البند الثاني مف التعديؿ الدستكرم 140كقد نصت المادة  ،2016لسنة  الدستكرم
األسرة، السيما  اعد العامة المتعمقة بقانكف األحكاؿ الشخصيػػة، كحؽك بقكليا: " الق 2016

الزكاج، كالطالؽ، كالبنكة، كاألىميػػة، كالتركات"، كبالتالي فيي تتسع كتتمدد بؿ كتتطكر طبقا 
لمظركؼ كعمال بالسمطة التقديرية لرئيس الجميكرية التي يتمتع بيا، كيبني قناعتو في 

 .3ممارسة تنظيمات مستقمة بشأنيا
نكع التنظيـ الذم يمكف  2016لسنة  مف التعديؿ الدستكرم 143كلـ تحدد المادة 

لرئيس الجميكرية ممارستو، بؿ اقتضت عمى أف يمارس ذلؾ في المجاالت غير المخصصة 
 في بندىا السادس مف التعديؿ الدستكرم 91لمقانكف، بؿ أكثر مف ذلؾ حيف مكنت المادة

مارسة سمطتو ، كبالتالي م4رئيس الجميكرية مف التكقيع عمى المراسيـ الرئاسية 2016لسنة 

                                                           
 .223، ص مرجػػػع سابؽصحراكم ميار،  - 1
 .41يامة ابراىيػػـ، مرجع سابؽ ، ص  - 2
 .40، ص ػػػػػػػػونفسالمػػػػرجػػػع  - 3
في البند السادس عمى أنو: " يضطمع رئيس الجميكرية،  2016مف التعديؿ الدستكرم لسنة  91تنص المادة  - 4

 باإلضافة إلى االختصاصات التي تخكليا أياه صراحة أحكاـ أخرل في الدستكر، بالسمطات كالصالحيات اآلتية:
 ػ يكقع المراسيـ الرئاسيػػػة". 6     
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التفكيض في ذلؾ  2016لسنة  مف التعديؿ الدستكرم 101/2التنظيميػػة، كقد منعت المادة 
 مف الدستكر" 91بقكليا: " كما ال يجكز أف يفكض سمطتو في ... ك 

كقد اتجو معظـ الفقياء عمى أف ما يصدر عف رئيس الجميكرية بمكجب سمطتو 
عتبر عمال إداريا مف ناحية الشكؿ شريعيا، كي  ت التنظيمية يعتبر مف ناحية المكضكع عمال

 .1-رئيس الجميػكرية -باعتبار صدكره مف طرؼ رئيس السمطة التنفيذية 
ذا سممنا بأف العمؿ التشريعي يعتبر مف صميـ عمؿ البرلماف، فإنو نظرا لمخبرة  كا 

ؾ الظركؼ أك التي تتكفر عمييا السمطة التنفيذية فإف ذلؾ يككف ليا سندا في مكاجية مثؿ تم
مشاكؿ الحياة الحديثة عف طريؽ إصدار المكائح المستقمة، األمر الذم جعؿ المؤسس 
الدستكرم في الدكؿ الديمقراطية الحديثة يحجز بمقتضى الدستكر بعض المجاالت لمسمطة 

 .2التشريعية كما عداىا يبقى مترككا لمتنظيـ
أنو ميما بمغت دقة كتفحص المشرع باعتباره صاحب نخمص مما سبؽ، 

االختصاص األصيؿ في كضع القاعدة القانكنية، غير أنو ال يمكنو تدارؾ التفصيالت 
كالتدقيقات في المكضكع الذم يمارس في إطاره العمؿ التشريعي، لذلؾ أسند لمسمطة التنفيذية 

 دراية كاتصاليا الدقيؽ بالمكضكع، ممارسة المراسيـ نظرا لإلمكانات التي تتكافر عمييا مف
ليتحكؿ رئيس الجميكرية مف مشرع ثانكم إلى مشرع أصمي، كىك األمر الذم يتناقض مع 

 القاعدة العامة التي تقضي بالعكس.
 العالقة بين القانون والالئحـــةالفرع الثالث:         

القانكف اتجاىات الفقػػػو كالقضػػػاء بشأف التمييز بيف في ىذا الفرع  سنتطرؽ
 ، كسيتـ تفصيؿ ذلؾ فيما يمي:التمييز بيف الالئحة كالقانكف، كالالئحػػػػة

 
 

                                                           
، الكراؽ لمنشر كالتكزيع، 1ط ، العالقة بين السمطتين التنفيذية والتشريعية في النظام البرلمانيميند صالح الطراكنة،  - 1

 .138، ص 2009عماف، األردف، 
 .317، مرجع سابؽ، ص )  دراسة مقارنة( النظرية العامة لمقرارات اإلداريةسميماف محمد الطماكم،  - 2



 

281 

 اتجاهات الفقـــه والقضـــاء بشأن التمييز بين القانون والالئحــــة: األولالبند 
إف ىناؾ معياريف لمتمييز بيف مجاؿ القانكف كالالئحػػػة ىما المعيار الشكمي كالمعيار 

 المكضكعي: 
 أوالــــ المعيار الشكمي: 

يقـك ىذا المعيار عمى التمييز بيف مجاؿ الالئحة كالقانكف حكؿ السمطة التي 
أصدرت القانكف أك الالئحة، ككذا الشركط كاإلجراءات المتطمبة في إصداره بغض النظر عف 

 مضمكف أك فحكل العمؿ.
إداريا، بينما يعتبر العمؿ فإذا صدر العمؿ مف ىيئة إدارية أعتبر العمؿ أك القرار 

اف متعمقا تشريعيا إذا صدر مف ىيئة تشريعيػػػة، سكاء كاف منشأن لمراكز قانكنية عامة أك ك
 .1مراكز قانكنية خاصػػة بمراكز قانكنية عامة أك

كمنيـ الفقيو كارم  كلقد اتجو معظـ الفقياء الفرنسييف إلى األخذ بالمعيار الشكمي،
بمجرد صدكره عف  ا" الذم يعتبر أف القرار يعتبر قانكن" Carre de malberg دم مابيرغ 

السمطة التشريعية مسايرا بذلؾ اإلجراءات التي نص عمييا الدستكر، كيعتبر إداريا لصدكره 
 De "عف السمطة التنفيذية باعتبارىا جية إدارية، كقد اعتبر الفقيو أندرم ديمكبادير 

Loubader "  بأف  1958الذم أقر بانييار المعيار المكضكعي في دستكر فرنسا لسنة
 .2المعيار الشكمي يعتبر المعيار الكحيد لمتمييز بيف الالئحة كالقانكف

 ثانياـــ المعيار الموضوعي: 
يتجو ىذا المعيار إلى القكؿ بأف العمؿ يعتبر تشريعيا إذا كاف مضمكنو تشريعا 

أك جية تشريعية، بينما يعتبر العمؿ إداريا إذا كاف مضمكنو سكاء صدر عف جية إدارية 
إداريا سكاء صدر عف ىيئة تنفيذية أك ىيئة تشريعية، كبالتالي فإف مضمكف القرار أك فحكاه 
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يعتبر فاصال لمتمييز بيف العمؿ اإلدارم كالعمؿ التشريعي، سكاء صدر عف ىيئة إدارية أك 
ئحة مف حيث المضمكف الحتكائيما عمى قكاعد عامة ، ليستكم القانكف كالال1ىيئة تشريعية

 .2كمجردة
لذلؾ فيناؾ مف يرل بعدـ صحة األخذ بالمعيار الشكمي كمعيار فاصؿ بيف الالئحة 
كالقانكف، فاألخذ بو يستدعي التطبيؽ التاـ بيف سمطات الدكلة، لذلؾ فإف المعيار المكضكعي 

 .3انكفيعتبر المعيار الصائب لمفصؿ بيف الالئحة كالق
 ونـــبين الالئحة والقان أوجه الشبه واالختالف: الثانيالبند 

ال غنى عنو لما ليا مف أىمية غير  اانطالقا مما تقدـ ذكػره، فإف المكائح تعتبر أمر 
 أف ليا مركز ثانكم بالنسبة لمقانكف، كسيتـ تمييزىا عف القانكف فيما يمي:

  أوجه الشبه بين الالئحة والقانون: _أوال
 نتطرؽ إلى أكجو الشبو بيف الالئحة كالقانكف مف حيث:

 _ المضمكف.
 _ التطبيؽ كالتفسير.

 _ الخضكع ألحكاـ الدستػػػػكر.
 كسيتـ تفصيؿ ذلؾ فيما يمي:

 ةػػكع الالئحػػػدأ خضػػكف عمى مبػػة كالقانػػتقـك العالقة بيف الالئح: من حيث المضمون - أ
لمقانكف، كبالتالي فإف الالئحة كالقانكف ليستا عمى قدـ المساكاة في المركز، فتخضع السمطة 
 التنفيذية لمسمطة التشريعية نظرا لإلرتباط الكثيؽ بيف البرلماف كالشعب، ليتطابؽ تدرج
األعماؿ القانكنية مع التدرج العضكم، فتخضع الالئحة لمقانكف  كيخضع القانكف ىك اآلخر 

 ر.لمدستك 
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كبناء عمى ما تقدـ، فيجب أف تخضع الالئحة لمقانكف كال تتناكؿ مكضكعا يدخؿ 
أصال ضمف اختصاص المشرع، كليس ليا أثرا رجعيا، كتحت طائمة البطالف يجب أف تتقيد 

، كتككف السمطة التنفيذية حرة في ط كالشكميات التي أكجبيا القانكفعند صدكرىا بالشرك 
فيما إف لـ يكجب القانكف ذلؾ أك إذا منح ليا االختيار في إصدار الالئحة التنفيذية 

إصدارىا، كتتقيد السمطة االدارية التي أكجب عمييا القانكف بإصدار الالئحة التنفيذية 
ال كنا أماـ عيب مخالفة  بإصدارىا كال يمكنيا أف تعيد بإصدارىا إلى سمطة إدارية أخرل كا 

 القانكف.
لى أف الفراغ الذم شيده القانكف في مقابؿ المكائح كلقد استقر القضاء في فرنسا إ

درجة القانكف، كال خالؼ بيف الالئحة المستقمة  نفسإلى  ةالمستقمة ال يعني الرقي بالالئح
كبقية المكائح، فتظؿ أعماال إدارية كسائر األعماؿ اإلدارية األخرل، فميا مرتبػػػة أدنى مف 

ؿ في نطاؽ األعماؿ اإلدارية فيي تخضع لمقضاء القانكف، كبما أف المكائح المستقمة تدخ
اإلدارم، غير أنو نظرا لعدـ كجكد القانكف في مجاليا فإف أساس ىذه الرقابة يرجع إلى 

 .principes généraux du droit " 1" نظرية المبادئ العامة لمقانكف
أيضا قكاعد عامة مجردة م مِزمة، تطبؽ  ةيضع القانكف كالالئحكبناء عمى ما سبؽ 

عمى كؿ مف تكافرت فيو شركط تطبيقيا، كما تطبؽ عمى كؿ الكقائع التي تتكافر فييا قكاعد 
ال يتـ كضعيا لتطبؽ عمى حالة معينة ك تطبؽ عمى كؿ الحاالت الفردية المتماثمة، فتطبيقيا، 

منيا بمجرد تطبيقيا عمى حالة بؿ تطبؽ عمى كؿ الحاالت المتشابية، كما ال ينتيي الغرض 
 .2كاحدة فقط

 يقـك بمكجبيا أنو أم نشائيةإ سمطة الحقيقة في"  كتعتبر السمطة التنظيمية المستقمة
 مكاضيع في جديدة قانكنية قكاعد بإنشاء أك بإصدار نشائيان إ جيازنا باعتباره الجميكرية رئيس
 ىذه في قبؿ مف تصدر لـ قانكنية قكاعد أنيا فماداـ كبالتالي التشريع، مجاالت عف مستقمة

 النشأة بعد عادةن  يأتي التنظيـ ألف تشريع سمطة بؿ تنظيـ سمطة ليست حتمان  فإنيا المكاضيع
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 فمصطمح ،التشريعات كتنظيـ تنفيذ أجؿ مف تصدر التي التنفيذية المراسيـ عف نعرفو مثمما
 .1"فيو يرد الذم العمـ بحسب ي عرؼ سابقان  تكضيحو تـ ككما التنظيـ

: حيث يختص القاضي بتفسير كؿ مف الالئحة كالقانكف باعتبارىما التطبيق والتفسير - ب
 بإيجادتشريعات مكضكعية، كيطبقيما عمى كؿ الكقائع المنظكرة أمامو، باعتباره مختص 

الحمكؿ لممسائؿ المعركضة عميو، كما يفسر القكاعد القانكنية التي يبتغي تطبيقيا، السيما إذا 
 .2ب مف تطبيقياشابيا غمكض أك إبياـ صع  

باعتبار أف الدستكر أعمى مف القانكف كالالئحة، فإف كمييما الخضوع ألحكام الدستــــور:  - ج
لؾ في الدكؿ ذات الدساتير الجامدة يخضع كيتقيد بأحكامو ألنو أعمى منيما مرتبة، كذ

 . 3كالجزائر
 أوجه االختالف بين الالئحة والقانون: _ثانيا

 سنتطرؽ إلى أكجو اإلختالؼ بيف الالئحة كالقانكف مف حيث:
 جية اإلصدار. -
 الرقابة. -
 النطاؽ التشريعي -
 المرتبة كالقكة. -
 كسيتـ تفصيؿ ذلؾ فيما يمي: -

 : جهة اإلصداراالختالف بين الالئحة والقانون من حيث  أوجه -1
تصدر الالئحة دائما عف السمطة التنفيذية بينما القانكف يصدر عف السمطة 
التشريعية كىك صاحب االختصاص األصمي بالتشريع، كما قد يصدر أيضا عف السمطة 
التنفيذية حينما يخكليا المؤسس الدستكرم التدخؿ لمقياـ بالعمؿ التشريعي في فترات معينة 

                                                           
1
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 .438ص ، 2016، 09الجزء  ,04العدد  جامعة زياف عشكر الجمفة،,اإلنسانية،
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ستثنائية، أك نظرا لتكافر حالة االستعجاؿ أثناء  شغكر كما ىك األمر عند تكافر الحالة اإل
 .1البرلماف 

 : المرتبة والقوةأوجه االختالف بين الالئحة والقانون من حيث  -2
مف الالئحة، ألف السمطة المختصة بإصدار القانكف  يعتبر القانكف في مرتبة أقكل

ىي السمطة التشريعية التي يتمثؿ جكىرىا في إرادة األمة الذم يمثمو البرلماف، فتصدر المكائح 
، كبالتالي الغرض الذم صدرت مف أجموباالستناد إلى القانكف حتى ال تككف منحرفػػػة عف 

ببطالنيا سكاء مف طرؼ المجمس الدستكرم حيف مخالفة المكائح لمقانكف فإنو يقضي 
المختص بالنظر في مدل دستكرية التنظيمات المستقمة الصادرة عف السمطة التنفيذية أك مف 

كبناء عمى ، طرؼ القضاء، حينما يتمقى األمر بالتنظيمات المشتقة الصادرة عف الكزير األكؿ
لو، في حيف أنو  أك معدالن  الغيان ال يمكف لالئحة أف تتضمف حكما مخالفا لمقانكف أك  ذلؾ،

 .2يمكف لمقانكف أف يمغي أك يعدؿ الالئحة
 : النطاق التشريعيأوجه االختالف بين الالئحة والقانون من حيث  - ج

ؿ المجاالت ػػػؿ في كػػػػػػػا، كلو أف يتدخػػر كاسعػػػرع يعتبػػػػكح لممشػػػػػػاؿ الممنػػػػإف المج
 كف العقكبات،ػػكاز الرجعية في قانػػدـ جػػػػكر، كعػػػدت بمكجب الدستػػػاستبعاالت التي ػػػػدا المجػػػػع

 .مجاؿ الالئحة يعتبر ضيقا عف مجاؿ القانكف بينما
: يعتبر القانكف أطكؿ عمران مف عمِر الالئحػػة التي تتقيػػد بحكـ من حيث المدى - د

الحياة اإلدارية، كحسف سير طبيعتيا اإلدارية لمتغيير المستمر الذم يتفؽ مع متطمبات 
 المرافؽ العامة.

: تخضع المكائح السيما التنفيذية منيا لرقابة القضاء اإلدارم من حيث الرقابة - ق
عندما يقر دستكر القكانيف  دستكريةعمى يخضع القانكف إال لمرقابة ال كتعكيضان، بينما  إلغاءن 

 .3مثال ت المتحدة األمريكيػػةيا بيذا الحؽ كالكاليانفسالدكلة ذلؾ أك تعترؼ المحاكـ ل

                                                           
 .107دانا عبد الكريـ سعيد، مرجع سابؽ، ص  - 1
 .107ص ، ػػػػػػػػونفسالمػػػػرجػػػع  - 2
 .319، ص (، مرجع سابؽ)  دراسة مقارنةالنظرية العامة لمقرارات اإلداريةسميماف محمد الطماكم،  - 3



 

286 

 المطمب الثاني: المرتكزات الدستورية لمتمييز بين مجال
 الالئحة والقانون في الدساتير الجزائرية

مما ال شؾ فيو أف الجزائر عرفت عدة دساتير كعدة تعديالت دستكرية ليا، لذلؾ 
االختصاص في ، تكزيع 1989تكزيع االختصاص في المرحمة ما قبؿ سنتناكؿ بالدراسة 
 ، كىك ما سيتـ تفصيمو فيما يمي:1989المرحمة ما قبؿ 

 6999الفرع األول: توزيع االختصاص في المرحمة ما قبل 
، 1963، تكزيع االختصاص في دستكر  1989نقصد بمرحمة ما قبؿ دستكر 

، 1976، تكزيع االختصاص في دستكر 1965جكيمية  10تكزيع االختصاص في أمر 
 تفصيمو فيما يمي:كىك ما سيتـ 

 :6963البند األول: توزيع االختصاص في دستور 
، كىك ما انعكس اعتمدت حزبا كاحدا 1963مف المسمـ بو أف الجزائر في  دستكر 

عمى ممارسة الكظائؼ األساسية لسمطات الدكلة السيما الكظيفة التشريعية حيث نصت 
الكطني عف اإلرادة الشعبية، كيتكلى عمى أنو: " يعبر المجمس  1963مف دستكر  28المادة 
، كقد خص الدستكر السمطة التنفيذية لرئيس الدكلة يت عمى القكانيف، كيراقب الحككمة"التصك 

كبالتالي فإف تقنية المراسيـ الرئاسية تعد تقنية ، 1كلو في ذات الكقت لقب رئيس الجميكرية
المراسيـ بحصرىا بيد رئيس  ، أيف شيدت1963قديمة تعكد ألكؿ دستكر لمبالد كىك دستكر 

تمارس  منو عمى أنو: " 35الجميكرية مع عدـ حجز مجاالت التشريع، حيث نصت المادة 
فيتكلى ممارسة السمطة التنظيمية المتضمنة كضع السمطة النظامية مف رئيس الجميكرية"، 

أخرل كبالتالي تـ غمؽ مجاؿ ممارسة ىذه الصالحية مف أم شخصية ، 2قكاعد عامة كمجردة
 . عدا رئيس الجميكرية كلك عف طريؽ التفكيض

كظائؼ أخرل منيا عممية إصدار برئيس الجميكرية  1963كقػد خص دستكر  
كنشر القكانيف في الجريدة الرسمية خالؿ العشرة أياـ المكالية لممصادقة عمييا كايداعيا مكتب 
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رئيس الجميكرية، غير أف األمر الذم تميز بو ىذا الدستكر كلـ تتضمنو الدساتير 
الثانية لمقانكف كالتعديالت الالحقة عميو ىك أنو إذا لـ يطمب رئيس الجميكرية القراءة 

المكالية لممصادقة عمييا  أياـ (10)  العشرة المصادؽ عميو مف قبؿ المجمس الكطني خالؿ 
ػو، كىك ما يدعـ نفسكايداعيا مكتب رئيس الجميكرية، تكلى مكتب المجمس الكطني النشر ب

 . 1مف سمطة المجمس الكطني في ميداف التشريع، فيدخؿ بذلؾ القانكف مكضع التنفيػذ
أيضا تنفيذ القكانيف بمعية  1963كمف مياـ رئيس الجميكرية في إطار دستكر 

بناء  2تضمف آلية التفكيض التشريعي كماالكزراء المككنيف لمحككمة المشكمة مف حزب كاحد، 
عمى طمب رئيس الجميكرية في مكاضيع محددة كلمدة محددة بتكافر شركط معينة، فيصدر 
أكامر تشريعية تدخؿ ضمف االختصاصات المحجكزة لمبرلماف بمكجب الدستكر، لتعرض بعد 

 .3ذلؾ عمى المجمس الكطني حتى تكتسب الصبغة التشريعية شكال كمكضكعا
ظيـ ككذا تنفيذ القكانيف لرئيس الجميكرية فإف أسند ميمة التن 1963كبما أف دستكر 

ذلؾ يفيد بكجكد مجاؿ مستقؿ عف السمطة التشريعية، غير أف الدستكر لـ يحدد حصرا 
اختصاص إحدل الجيتيف، كبالتالي فقد يتدخؿ التنظيـ المخكؿ لرئيس الجميكرية في 

ة، كال يمكف اختصاصات التشريع المخكلة لممجمس الكطني، كىك أمر قد يحدث ال محال
تجنبو إال إذا كاف المجمس الكطني قكيا، ليدفع التدخؿ في االختصاص فيمنع السمطة 

 .4التنفيذية مف التدخؿ فيو إال بمكافقتو
، كنظرا لمجاليا 1963كبناء عمى ما تقدـ، فإف الكظيفة التشريعية في ظؿ دستكر

السمطتيف التشريعية كالتنفيذية  الكاسع كالمسائؿ المسككت عنيا أيضا تعتبر مجاال مشتركا بيف 
فمكؿ مف السمطتيف أف تضميا إلى نطاؽ اختصاصو كفؽ تقديره كنظرتو  ،(التنظيـ) 

ف اعتبر المجمس الكطني صاحب االختصاص الفعمي بالتشريع لككنو ىيئة  لممكضكع كا 

                                                           
 .1963مف دستكر  51أنظر المادة  - 1
 .ذات الدستػػػػػػػػكرمف  58أنظر المادة  - 2
 .21عزاكم عبد الرحماف، الجزء الثاني، مرجع سابؽ، ص  - 3
 .22، ص ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػونفسالمػػػػػػرجػػػػػػػػػع  -4
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تيسر ليا تنفيذ طة التنفيذية تتكافر عمى آليات قانكنية م، فإف الس1منتخبة ممثمة لإلرادة العامة
 برنامجيا السياسي كالتي يدخؿ في إطارىا سمطة القكانيف كالتنظيمات المستقمة.

كقد يحدث خالؼ حكؿ أحكاـ الدستكر المتضمنة تداخال في االختصاص أك ما 
يسمى بتنازع االختصاص، فيعتبر المجمس الدستكرم ىك الييئة التي أنيطت ليا ميمة الرقابة 

المؤسسات الدستكرية في الدكلة، كالتي يدخؿ في نطاقيا مدل احتراـ عمى أعماؿ السمطات ك 
 .2قكاعد االختصاص الدستكرم

 6916جويمية  61البند الثاني: توزيع االختصاص في أمر 
بمثابة دستكرا  1965جكيمية  10فقياء القانكف الدستكرم بأف أمر  لقد اعتبر بعض

مصغرا، كلقد عكض مجمس الثكرة المجمس الكطني، كأعمف بأنو حائزا لمسيادة المطمقة إلى 
حيف انعقاد مؤتمر حقيقي لمحزب كاتخاذ دستكر جديد لمبالد، كأسندت لو اختصاصات 

، كما يتكلى (المجنة المركزية كالمكتب السياسي) المجمس الكطني كرئيس الجميكرية كالحزب
ة الحككمة طبقا لممادة الثالثة مف ىذا األمر، كنظرا لحاجة النظاـ إلى الحككمة فقد تـ مراقب

 ض مفػة كالتنفيذية بتفكيػػف التشريعيػػتأسيس حككمة تتكلى مياـ التسيير كتكلي الكظيفتي
 .3مجمس الثكرة

بأف: " التدابير التي تتخذىا  1965جكيمية  10مف أمر  10كقد نصت المادة 
"، كقد كاف في بداية األمر تداخال كتضاربا إصدارىا في شكؿ أكامر أك مراسيـالحككمة يتـ 

كبيريف خاصة في الكىمة األكلى أيف تـ تنظيـ مكضكعات بأكامر، فتـ إلغاؤىا أك تعديميا 
م نظمو يندرج ضمف بمراسيـ أك العكس، كىك ما يفيد بأنو متى صدر أمرا فإف المكضكع الذ

ذا صدر مرسكما فإف المكضكع الذم نظمو يندرج ضمف طائفة التنظيـ،  طائفة التشريع، كا 

                                                           
 .23، ص عزاكم عبد الرحماف، الجزء الثاني، مرجع سابؽ -1
 .23، ص ػػػػػػػػونفسالمػػػػرجػػػع  -2
 .75صالح بمحاج، مرجع سابؽ، ص  - 3
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كبالتالي فإف صاحب االختصاص التشريعي يختار اآللية المالئمة األكلى لتنظيـ مجاؿ معيف 
 . 1أك أمران  مرسكمان 

مجاؿ األمر كمما تجدر اإلشارة إليو أف ىناؾ صعكبات كبيرة في التفرقة بيف 
كالمرسـك خالؿ ىذه الفترة، السيما بعد اندماج السمطتيف التشريعية كالتنفيذية في جياز كاحد 
الذم يتكلى صالحياتو مف خالؿ الحككمة المعينة مف قبمو كبتفكيض منو، فتمؾ األسباب 
غضت النظر في التفكير بالفصؿ بيف مجالي الالئحة كالقانكف بسبب النمط الذم جاء بو 

كالمتضمف في جكىره إلغاء  1963، كالذم انبثؽ عنو إلغاء دستكر 19652جكيمية  10ر أم
كؿ مؤسسات الدكلة القائمة بمكجبو، فأصبح مجمس الثكرة ىك صاحب السمطة العميا لمحزب 

 .3كالدكلة أيضا
 6916البند الثالث: توزيع االختصاص في دستور 

يتضح بأف ىذا الدستكر عم ر طكيال  1976بالرجكع إلى مضمكف أحكاـ دستكر 
، كشيد 1989فيفرم  23إلى غاية  1976نكفمبر  22مف  سنة (12) عشرة لمدة اثنتي 

، كلـ 1988ك 1984، 1979ثالث انتخابات تشريعية لممجمس الشعبي الكطني سنكات 
ينعكس  يعتمد عمى مبدأ الفصؿ بيف السمطات الثالث التشريعية، التنفيذية كالقضائية، كىك ما

عمى تكزيع االختصاصات بيف الييئات التي تقـك عمى ىذه الكظائؼ، السيما منيا السمطتيف 
، كتبع المجمس الشعبي الكطني لحزب جبية التحرير الكطني، كبالتالي 4التنفيذية كالتشريعية

فمـ يكف لغير المؤيديف لمحزب الكصكؿ إلى المجمس الشعبي الكطني، كما ضمت قيادة 
شعبي الكطني رئيس المجمس كأعضاء المكتب ككذا رؤساء المجاف البرلمانية المجمس ال

 .5الدائمة

                                                           
 .79، ص ؽػػػػػػػػػع سابػػػػػػػاج، مرجػػػػػػح بمحػػػػػػصال - 1
 .28ؽ، ص ػػػػع سابػػػػػػاني، مرجػػػػػزء الثػػػػػاف، الجػػػػػد الرحمػػػػػػزاكم عبػػػػػػػػع - 2
 .79، ص ؽػػػػػػسابمػػػرجػػػع اج، ػػػػبمحح ػػػػػصال - 3
 .29عزاكم عبد الرحماف، الجزء الثاني، مرجع سابؽ، ص  - 4
 .119صالح بمحاج، مرجع سابؽ، ص  - 5
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كقد نظمت خمس مكاد مكضكع تكزيع االختصاص بيف القانكف كالتنظيـ الممثمتيف 
 152، 151، 126، 114، 111في البرلماف ذك الغرفة الكاحدة كالحككمة، كىي المكاد 

 .153باإلضافة إلى المادة 
كيالحظ بأف ىناؾ تعظيـ لدكر السمطة التنفيذية في مقابؿ السمطة التشريعية، حيث 

" عند تنظيمو الختصاصات السمطة التنفيذية بنص المادة سمطةاستخدـ المؤسس الدستكرم " 
بقكليا: " يضطمع رئيس الجميكرية باإلضافة إلى السمطات المخكلة لو بنص الدستكر  111

" في النص المتضمف كظيفةتيػػة: ..."، بينما استخدـ مصطمح " بالسمطات كالصالحيات اآل
اختصاصات الييئات الدستكرية األخرل السيما المجمس الشعبي الكطني الذم أنيط بو القياـ 

منو بقكليا: " تمارس الحككمة الكظيفػة  114بالكظيفة التشريعية، حيث نصت المادة 
منو عمى أنو: " يمارس الكظيفة  126المادة التنفيػذية بقيادة رئيس الجميكرية"، كنصت 

التشريعية مجمس كاحد يسمى المجمس الشعبي الكطني."، كىك ما يفيد بأف العالقة بيف 
السمطة التنفيذية كالمجمس الشعبي غير متكازنة بؿ تميؿ لصالح الحككمة كتتماشى كطبيعة 

التنظيمي ىي تقنية كتمييزه عف المجاؿ  عالنظاـ الرئاسي، كما أف ضبط مجاؿ التشري
، كىي متكافرة أيضا في النظاـ البرلماني، 1958متكاجدة أيضا في النظاـ الفرنسي لسنة 

كمف شأنيا إحداث نكع مف التكازف بيف السمطتيف التشريعية كالتنفيذية، كما أف مف شأنيا 
 .1أيضا ابتعاد تدخؿ التشريع في مجاؿ التنظيـ

أسند السمطة التنظيمية المستقمة  1976كمف األىمية اإلشارة إلى أف دستكر 
كالسمطة التنظيمية المشتقة أيضا لرئيس الجميكريػػة، كىك ما يتضح مف نص المادة 

، 2عمى أنو: " يضطمع بالسمطة التنظيمية كيسير عمى تنفيػػذ القكانيف كالتنظيمات" 111/10
نظيـ كثيرا ما كترجع دكاعي ميؿ المؤسس الدستكرم لمفصؿ بيف الصالحيات إلى أف الت

يعطي حمكال سريعة غير متكفرة في التشريع الذم تتخذه السمطة التشريعية، كذلؾ لعدـ 

                                                           
 .34، ص سابؽمرجع ، عزاكم عبد الرحماف، الجزء الثاني  -1
السمطة  -6991النظام السياسي الجزائري ) دراسة تحميمية لطبيعة نظام الحكم في ضوء دستور سعيد بك الشعير،   -2

 .85ؽ، ص ػػػػػػػػػػع سابػػػػػػػمرج(، -التنفيذية
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اجتماع البرلماف باستمرار كافتقاره لطاقـ إدارم متككف مف أشخاص ليـ درجة عالية مف 
كائيا الخبرة ، كىك ما ال يتكفر إال في السمطة التنفيذية التي تتميز أعماليا باالستمرارية كاحت

عمى أنو:  1976مف دستكر  152/2، كقد نصت المادة 1لخبراء في مجاؿ اإلدارة كالقانكف
"كؿ المسائؿ ما عدا تمؾ التي يختص بيا القانكف، ىي مف المجاؿ التنظيمي"، كبالتالي فإف 
رئيس الجميكرية لو إصدار المكائح المستقمة، فينظـ كؿ المكضكعات التي لـ يحجزىا 

 .2رم لممشرع، فيك بذلؾ يستمد اختصاصو التنظيمي مف الدستكر مباشرةالمؤسس الدستك 
الجميكرية تتشابو كمما تجدر اإلشارة إليو أف السمطة التنظيمية التي يحكزىا رئيس 

لكؿ مف رئيس  1958السمطات التي سنيا الدستكر الفرنسي لسنة  إلى حد كبير مع
مجاالت تدخؿ  151منو، فإف حددت المادة  37الجميكرية كالكزير األكؿ طبقا لممادة 

أدرجت كؿ ما عداىا ضمف المجاؿ التنظيمي بمكجب المكائح  152/2المشرع فإف المادة 
صدار المراسيـ ، ضؼ إلى صالحياتو أيضا ممارسة السمطة ا3المستقمة لتنظيمية المشتقة كا 

 بقكليا:  11/ 111المكجبة لتطبيؽ القكانيف، كىك ما نصت عميو المادة 
 . 4يسير عمى تنفيذ القكانيف كالتنظيمات" -"

إلى أنو قد يحدث تداخال مف طرؼ المشرع في اختصاصات  كمف األىمية اإلشارة،
تعديالت عمى القكانيف، أك صعكبة التنظيـ سكاء عف طريؽ اقتراحات قكانيف أك إحداث 

 ذات اإلجراءات التفصيمية، فيمكفالتمييز بيف القكاعد ذات اإلجراءات األساسية كالقكاعد 
مكاجية ذلؾ باالعتراض كعدـ قبكؿ مناقشة النص كالمصادقة عميو مف قبؿ المجمس الشعبي 

، كنظرا لعدـ كجكد ، كقد يحدث تداخال مف التنظيـ في المجاالت المحجكزة لممشرع5الكطني
 ف فيو بعدـػػػة لمطعػػػػس الشعبي الكطني أم إمكانيػػػػاـ المجمػػػكف أمػػػػػة فال يكػػػػػػػػػة الدستكريػػػػػػالرقاب

                                                           
 .35، ص ؽػػػػػػػسابع ػػػػػػمرج، زء الثانيػػػػػػاف، الجػػػػػػػزاكم عبد الرحمػػػػػػػػػع - 1
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 .1الدستكرية
( أشير تمحكرت حكؿ 06في ظرؼ ستة ) 1976كقد حدثت تعديالت عمى دستكر 

لى تسكية األزمة التي كانت تدكر في جزئي الحزب، غير أف ىذه  تقكية الجياز التنفيذم كا 
التعديالت لـ تعد كافية لممحافظة عمى االستقرار العاـ، فكانت ىناؾ اضطرابات داخمية في 

متفكير في تعديؿ جزئي جذرم عمى التعديؿ الدستكرم لقياـ مف المبررات ل تعػػد 1988سنة 
 . 2نظاـ سياسي يقكـ عمى التكازف بيف السمطات

   والتعديالت  6999الفرع الثاني: توزيع االختصاص في المرحمة ما بعد دستور 
 الدستورية الالحقة عميه              

لعؿ أىميا ىي التي عرفت مرت الجزائر في ىذه المرحمة بأحداث تاريخية متنكعة، 
دكف المركر عمى البرلماف،  1989، كقد حدثت تعديميف عمى دستكر 1988بأحداث أكتكبر 

كقد أضاؼ أحكاما جديدة لعؿ أىميا ىك تجاكز الخيار االشتراكي كالحزب الكاحد، كما 
، كتـ تقسيـ السمطة جزائر مرحمة التعددية السياسيةعرفت ىذه المرحمة أيضا دخكؿ ال

 رلػػػػػػػة أخػػػػف جيػػػػمك  ة،ػػػة مف جيػػػػػس الجميكريػػػػف رئيػػػػػػذه المرحمة إلى جزئيػػػػي ىػة فػػػػػػتنفيذيال
 . 3س الحككمةػػػػاستحداث ألكؿ مرة في تاريخ الجزائر منصب رئي

عمى أنو: " يمارس السمطة  1989مف التعديؿ الدستكرم  92نصت المادة  حيث
 التشريعية مجمس كاحد يسمى المجمس الشعبي الكطني.
 كلو السيادة في إعداد القانكف كالتصكيت عميو".

كيتضح مف ىذه المادة بأف البرلماف ىك صاحب االختصاص التشريعي بكؿ سيادة، 
، 1996ختصاص البرلماف في التعديؿ الدستكرم لسنة ال ةالصيغة المحدد نفسكقد كردت 

 سػػػف كىما المجمػػكف مف غرفتيػػػح يتكػػػر، فأصبػػػػدث فيو تغييػػػذم حػػاف الػػػػػف البرلمػػػدا تككيػػػماع
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 الشعبي الكطني كمجمس األمة.
 كلو السيادة في إعداد القانكف كالتصكيت عميو."  

النظاـ القانكني الجزائرم عدد مجاالت تدخؿ المشرع  كمف الجدير اإلشارة إلى أف
مف  115) المطابقة لممادة  2016مف التعديؿ الدستكرم لسنة  140كحجزىا ضمف المادة 

( كىي مجاالت ال يمكف تنظيميا عف طريؽ 1996مف دستكر  122كالمادة  1989دستكر 
ي لـ ترد بشأنيا إحالة إلى ج نطاؽ ىذه المادة كالتارِ التنظيـ، أما المجاالت التي ىي خ  

كييا بما لو مف سمطة تنظيمية مستقمة، تتنظيميا بمقتضى القانكف، فإنو يمكف لمتنظيـ أف يح
 كما ىك األمر بالنسبة لممسائؿ المسككت عنيا.
ما يدخؿ في نطاؽ التنظيـ كما يدخؿ ضمف  كنظرا لضعؼ المعايير الفاصمة بيف

ف سمطة عمى اختصاصات غيرىا، غير أنو في حالة نطاؽ التشريع، فإنو قد يقع اعتداء م
حدكث خالؼ حكؿ تنظيـ مكضكع معيف ىؿ يعد ذك طبيعة تشريعية ليدخؿ ضمف مجاالت 
البرلماف أـ يعد ذك طبيعة تنظيمية ليدخؿ ضمف مجاالت التنظيـ المعيكد لمسمطة التنفيذية، 

ر لمفصؿ في دستكرية القكانيف فيككف الحؿ دائما ىك االلتجاء إلى الييئة التي خكليا الدستك 
 اصػػليعمف السمطة صاحبة االختص 2016مف دستكر  186كالتنظيمات، انطالقا مف المادة 

 .1كالفصؿ في مدل دستكرية القكانيف كالتنظيمات
عمى أنو: " لمحككمة أف تدفع بعدـ قبكؿ  2011نص الدستكر المغربي لسنة  كقد

 كؿ مقترح أك تعديؿ ال يدخؿ في مجاؿ القانكف.
كؿ خالؼ في ىذا الشأف تبث فيو المحكمة الدستكرية، في أجؿ ثمانية أياـ، بطمب 

 مف أحد رئيسي المجمسيف، أك مف رئيس الحككمة."
، فإف البرلماف يعت بر ىك صاحب االختصاص العاـ بالتشريع كقاعدة كعمى العمـك

عامة، انطالقا مف ككنو انت ِخب لتكلي ىذه الميمة باألساس، كما أنو يستمد عممو مف تسميتو 
 المستقمةفميا ممارسة السمطة التنظيمية  ةأيضا " السمطة التشريعية"، أما السمطة التنفيذي

                                                           
السمطة  -6991النظام السياسي الجزائري ) دراسة تحميمية لطبيعة نظام الحكم في ضوء دستور سعيد بكالشعير،  - 1

 .94ص مرجع سابؽ، (، -التنفيذية
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الدستكر مباشرة عف طريؽ ما يسمى  خارج مجاالت تدخؿ المشرع، ككظيفتيا تستمدىا مف
بالمكائح المستقمة، كال ينتيي عمميا عند ىذا الحد بؿ يتعداه إلى القياـ بإصدار المكائح أك 

 التنظيمات المشتقة الالزمة لتنفيػػػذ القكانيف.
نظرا لممسار المعقد الذم يجب أف يسمكو القانكف مف طكؿ كتعقد أما عمميا، ف

اقشة في المجاف كمكافقة البرلماف عميو، أدل إلى تطكر كاتساع دكر إجراءات إصداره، مف من
السمطة التنفيذية التي تصدر المكائػح، باإلضافة إلى التنازؿ الصريح مف البرلماف عف أىـ 

الذم يظير لنا دائما ىيمنة الحككمة عمى العمؿ  12-16صالحياتو مف خالؿ القانكف 
أكضحت بأف جدكؿ األعماؿ يضبط كفؽ األكلكية التي منو التي  15التشريعي، إذ أف المادة 

منو حيف إيداعيا لمشركع قانكف معيف أف تؤكد  16تحددىا الحككمة، كلمحككمة طبقا لممادة 
التي أكجبت بأف جدكؿ أعماؿ جمسات الغرفة  17عمى استعجاليتو، كما جاءت بو المادة 

ى مكاد أخرل، فكؿ ىذه المكاد باإلضافة إل 1أيضا 25يضبط باستشارة الحككمة، كالمادة 
تكضح بأف البرلماف لـ يعد ىك صاحب الكالية العامة بالتشريع، بؿ انقمب األمر فأصبحت 
السمطة التنفيذية ىي صاحبة الكالية العامة بالتشريع عف طريؽ كضع قكاعد عامة كمجردة 

كىك  مف الدستكر، 140في المكضكعات التي تخرج عف المجاالت المحددة في المادة 
 . 2اختصاص مستمد مباشرة مف الدستكر

الممغى باالتجاه التقميدم الذم يمنح  1971كقد أخذ الدستكر المصرم لسنة 
االختصاص المطمؽ لممجمس النيابي، كىك ما يعني بأف مجمس النكاب المصرم يتدخؿ في 

حيف حصر  1958كافة المجاالت في الدكلة، عكس ما أخذ بو الدستكر الفرنسي لسنة 
منو بأف المجاالت التي ال تدخؿ  37، ثـ أقرت المادة 34مجاالت تدخؿ البرلماف في المادة 

 بػػػا بمكجػػع فييػػة لمتشريػػة التنفيذيػػػات السمطػػػف اختصاصػػػؿ مف ضمػػكف تدخػػػاؽ القانػػػفي نط

                                                           
الجمسات مشركع أك  عمى أنو: " يمكف أف يسجؿ في جدكؿ أعماؿ 12-16مف القانكف العضكم  25تنص المادة  - 1

( مف تاريخ الشركع في دراستو، بناء عمى طمب 2اقتراح قانكف لـ تعد المجنة المحاؿ عمييا تقريرا بشأنو في أجؿ شيريف ) 
 الحككمة كمكافقة المجمس الشعبي الكطني، أك مكتب مجمس األمة."

 .65عزاكم عبد الرحماف، الجزء الثاني، مرجع سابؽ، ص  - 2
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 .1لكائح
عمى أف: " يصدر رئيس  2014مف الدستكر المصرم لسنة  171كقد نصت المادة 

زمة إلنشاء المرافؽ كالمصالح العامة كتنظيميا، بعد مكافقة مجمس الكزراء القرارات الال
عمى أف: 20142مف الدستكر المصرم لسنة  172مجمس الكزراء." كما نصت المادة 

 "يصدر رئيس مجمس الكزراء لكائح الضبط، بعد مكافقة مجمس الكزراء."
بإصدار  يختص 3كبناء عمى مقتضيات ىاتيف المادتيف، فإف رئيس مجمس الكزراء

القرارات الالزمة إلنشاء المرافؽ كالمصالح العامة كتنظيميا ككذا لكائح الضبط، بعد مكافقة 
 مجمس الكزراء قبؿ إصدارىما.

كال يجكز لمكائح الضبط أف تدرج مكضكعات تدخؿ ضمف اإلختصاص التشريعي 
نظيـ المحتجز لممشرع بمكجب الدستكر، كليس لمسمطة التشريعية أيضا إحالة مكضكع ت

الحقكؽ كالحريات العامة بكاممو لمسمطة التنفيذية عف طريؽ لكائح ضبط مستقمة كفي ذلؾ 
تقكؿ المحكمة الدستكرم العميا في مصر بأف: " الدستكر لـ يعقد لمسمطة التنفيذية اختصاصا 
ما بتنظيـ شيء مما يمس الحقكؽ التي كفميا الدستكر، كأف ىذا التنظيـ يتعيف أف تتكاله 

ذا ما أسند الدستكر تنظيـ حؽ مف الحقكؽ إلى  السمطة التشريعية بما تصدره مف قكانيف...، كا 
السمطة التشريعية فال يجكز ليا أف تتسمب مف اختصاصيا، كتحيؿ األمر برمتو إلى السمطة 
التنفيذية دكف أف تقيدىا في ذلؾ بضكابط عامة كأسس رئيسية تمتـز بالعمؿ في إطارىا، فإذا 

ع عمى ذلؾ كناط بالسمطة التنفيذية، تنظيـ الحؽ مف أساسو، كاف متخميا عف ما خرج المشر 
 في ىكة المخالفة -بالتالي  -ف الدستكر، ساقطا ػم 86ادة ػػػرر بالمػػػؿ المقػػػو األصيػػػاختصاص
 

                                                           
اإلصالح التشريعي المؤسسي" " والموائح البرلمانية" "دراسة مقارنة بالتشريع السياسي كيمـ، "محمد عمي س  -1

 .106مرجع سابؽ، ص  اإلسالمي"،
 ، المعدؿ بػػػ:2014مكرر أ لسنة  3،  الجريدة الرسمية، العدد 2014يناير 18الصادر في  المصرم الدستكر -2
مكرر ) ك(، الصادرة في  16، الصادر في الجريدة الرسمية، العدد 2019لسنة  38قرار الييئة الكطنية لالنتخابات رقـ  -

 ، المتعمؽ بإعالف نتيجة االستفتاء عمى تعديؿ بعض مكاد الدستكر. 2019أبريؿ  23
 146لضبط في حيف خكلتو المادة رئيس الجميكرية بإصدار لكائح ا 1971مف دستكر مصر لسنة  145خكلت المادة  - 3

 بإصدار القرارات الالزمة إلنشاء كتنظيـ المرافؽ العامة.
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 ."1الدستكرية
التعديؿ الدستكرم لسنة ك  19892كبناء عمى ما تقدـ، فإنو في إطار دستكر 

، خص رئيس الجميكرية كحده بممارسة 2016ككذا التعديؿ الدستكرم لسنة  19963
مف  143، كال يمكنو تفكيض غيره لمقياـ بذلؾ، حيث نصت المادة 4السمطة التنظيمية

 ة فيػػػػػة التنظيميػػػة السمطػػػيكريػػػس الجمػػارس رئيػػػو: " يمػػبأن 2016ة ػػكرم لسنػػػػؿ الدستػػػػالتعدي
 ير المخصصة لمقانكف".المسائؿ غ

كمما تجدر اإلشارة إليو، أف المؤسس الدستكرم الجزائرم انتيج النيج الذم سار 
عميو المؤسس الدستكرم الفرنسي كالدساتير األخرل التي سارت عمى شاكمتو، فيك بذلؾ 
يمارس السمطة التنظيمية غير مستند ألم نص تشريعي معيف بؿ يستمد ذلؾ مباشرة مف 

ىك ما ك ، 2016مف التعديؿ الدستكرم لسنة  143/1إعماال لمقتضيات المادة الدستكر، 
يشكؿ عمى حد تعبير بعض الفقياء ىيمنة عمى جميع مؤسسات الدكلة، فيمكنو حينئذ 
التدخؿ في جميع المجاالت التي تخرج عف دائرة القانكف، ضؼ إلى سمطة التكقيع عمى 

مف التعديؿ الدستكرم لسنة  91التاسع مف المادة  المراسيـ الرئاسيػػػة كفؽ ما جاء بو البند
20165. 

 
 
 
 

                                                           
ػػ مجمكعة أحكاـ المحكمةػػ  4/11/2000ىؽ.د بجمسػػة 21لسنة  243حكـ المحكمة الدستكرية في القضية رقـ أنظر:  -1

 .265محمكد صبحي عمي السيد، مرجع سابؽ، ص . أنظر 777ص  ع،الجزء التاس
 .1989مف دستكر  83المادة  أنظر -2
 .1996التعديؿ الدستكرم لسنة  مف 101أنظر المادة  -3
عمى أنو: " يمارس رئيس الجميكرية السمطة التنظيمية في المسائؿ غير  1989مف دستكر  116تنص المادة  - 4

 المخصصة لمقانكف".
، أطركحة دكتكراه، كمية الحقكؽ، جامعة بف بين الوحدة والثنائيةالسمطة التنفيذية  في النظام الدستوري الجزائري بكرايك محمد،  - 5

 .110، ص 2012عكنكف، 
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 المطمب الثالث: الرقابـــة القضائية عمى التنظيمات المستقمة

أككمت لمجمس الدكؿ في التشريع الجزائرم ميمة رقابة السمطة التنفيذية في مدل 
 .احتراميا لممجاؿ الذم حدده ليا الدستكر، كعدـ اعتدائيا عمى مجاؿ القانكف

الذم كاف يسكد  " Le conseil de roit" ترجع نشأة مجمس الدكلة إلى مجمس الممؾك 
" لمفصؿ في المنازعات اإلدارية، ثـ اختفى ىذا المجمس 18فرنسا في القرف الثامف عشر "

، ليعكد في السنة الثامنة لمثكرة تحت اسـ مجمس الدكلة، غير أنو في 1791بعد الثكرة سنة 
  .1صكرة جديدة لممجمس القديـالحقيقة لـ يكف سكل 

إذ يرجع تاريخ إنشائو إلى  ،كيعتبر مجمس الدكلة مف المؤسسات المستجدة في الجزائر
تبنى مف خاللو المؤسس الدستكرم  حيثمنو،  152بنص المادة  1996دستكر الجزائر 
نشاء ىرميف قضائييف االزدكاجيةالجزائرم نظاـ  رأسو  عادم عمى ىـر لمقضاء ال ،القضائية كا 
 دا بذلؾ النمكذج الفرنسي.، مقم  2ىـر لمقضاء اإلدارم عمى رأسو مجمس الدكلةالمحكمة العميا ك 

التي تنص عمى  2016مف التعديؿ الدستكرم لسنة  181كيتضح مف نص المادة 
المؤسسات الدستكرية كأجيزة الرقابة مكمفة بالتحقيؽ في تطابؽ العمؿ التشريعي " أنو: 

لممؤسسات الدستكرية كأجيزة الدكلة رقابة الدستكر أككؿ حيث ستكر... "، كالتنفيذم مع الد
نذكر منيا عمى تطابؽ العمؿ التشريعي كالتنفيذم مع الدستكر، عف طريؽ بعض األجيزة 

 إلى نص ادان ػػػة استنػػػػة القضائيػػػع بذلؾ التنظيمات لمرقابػػػػ، فأخض3س الدكلةػػػمجم اؿػػػسبيؿ المث
 كالتي نصت عمى أنو: " ينظر القضاء في الطعف في قرارات السمطة اإلداريػػة". 161 المادة 

كاآلخر استشارم، يحمؿ  قضائيف أحدىما يكلمجمس الدكلة في ذلؾ اختصاص
كاآلخر  االخصاص القضائي الطابع العالجي باعتباره يتكلى تقكيـ تجاكزات القكاعد القانكنية

لمساعدتو لإلدارة أك الحككمة عمى إيجاد حؿ لمصعكبات التي  كقائياياخذ طابعا  استشارم

                                                           
الجزء األكؿ،  ،العامة لممنازعات اإلدارية )األنظمة القضائية المقارنة والمنازعات اإلدارية( المبادئمسعكد شييكب،  - 1

 .79ص  ،.ف، د.س.فبد. ديكاف المطبكعات الجامعية،
 .03بكجادم عمر، مرجع سابؽ، ص  - 2
 .186كالمادة  182باإلضافة إلى المجمس الدستكرم طبقا لنص المادة  - 3
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، كقد أطمؽ عمى مجمس الدكلة الفرنسي مصطمح مستشار الحككمة باعتباره ىيئة تكاجييا
 .1استشارية في كؿ المسائؿ القانكنية كاإلدارية

إخطار مجمس الدكلة بمشاريع القكانيف كمشاريع األكامر مف قبؿ األميف العاـ  كيتـ
 2لمحككمة بعد مصادقة الحككمة عمييا

 (القبميــة) الرقابــة اإلستشاريـــةاألول:  الفرع
لعب مجمس الدكلة دكر المستشار لمحككمة كاإلدارة المركزية، ليقدـ لمحككمة آراء 

القكانيف قبؿ عرضيا في المجاالت التشريعية كاإلدارية أيضا، فتتـ استشارتو بشأف مشاريع 
مجاؿ اإلستشارة  2016مف التعديؿ الدستكرم لسنة  142، كقد كسعت المادة 3عمى البرلماف

مر، غير أنيا لـ تشمؿ اقتراحات القكانيف كالتنظيمات مثمما فعؿ المؤسس لتشمؿ مشاريع األكا
 منو. 39بمكجب المادة  2008الدستكرم الفرنسي في التعديؿ الدستكرم لسنة 

الحماية مف طرؼ  إلىفتخضع المراسيـ التنظيمية باإلضافة الى الرقابة الدستكرية 
المتعمؽ  02-18قانكف العضكم ( مف ال04)مجمس الدكلة، حيث نصت المادة الرابعة 
عمى أف: " يبدم مجمس الدكلة رأيو في  ،باختصاصات مجمس الدكلة كتنظيمو كعممو

العضكم  القانكفىذا حسب الشركط التي يحددىا كمشاريع األكامر، "مشاريع القكانيف 
  كالكيفيات المحددة ضمف نظامو الداخمي".

عمى ما سبؽ فإف مجاؿ مجمس الدكلة االستشارم محدكد لككنو يشمؿ مشاريع  كبناء
 .القكانيف كاألكامر دكف اقتراحات القكانيف كالتنظيمات

  (البعديــــة) الرقابــة القضائية :الثاني الفرع
ال تعد النصكص الدستكرية كالقانكنية كافية لحماية مجاؿ القانكف مالـ تمتـز السمطة 
التنفيذية بالنصكص الدستكرية كالقانكنية، كىك ما يطمؽ عميو بمبدأ سيادة القانكف، غير أف 

                                                           
، مجمة الدراسات الحقكقية، الوظيفة االستشارية لمجمس الدولة الجزائري بين اإلطار القانوني والمأمولنكاؿ معزكزم،  - 1

 .318ص ، 2019المجمد السادس، العدد الثاني، ديسمبر 
 .02_ 18مف القانكف العضكم  41أنظر المادة  - 2
 .55ة، الجزائر، د.س.ف، ص ػػ، دار العمـك لمنشر كالتكزيع، عنابالوسيط في المنازعات اإلداريةر بعمي، ػػػػمحمد الصغي - 3
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خضكع اإلدارة لمقانكف ال يككف جديا إف لـ يقترف برقابة قضائية، تتكلى إلغاء كعدـ تطبيؽ 
لمخالفة لمدستكر، لذلؾ فالرقابة القضائية التي يتكالىا مجمس الدكلة تعتبر مف أىـ النصكص ا

 الضمانات المعاصرة لحماية مجاؿ القانكف. 
لممشركعيػػة، إذ يخكؿ لو  إف ممارسة مجمس الدكلة لالختصاص القضائي تجعمو قاض  

ية عمى كجػػو ذلؾ النظر في مشركعية القرارات اإلدارية بكجو عاـ كالمراسيـ الرئاس
سكاء مف الناحية  ،الخصكص، بعد تمقيو الطعكف بشأنيا، لينظر في مدل صحة مشركعيتيا

الشكمية كالممثمة في عدـ احتراـ القرار اإلدارم لمقانكف أك مف ناحيػػة المكضكع كالمتمثمة في 
 .1تعدم التنظيـ عمى التشريع

 فإنو:  2016مف التعديؿ الدستكرم لسنة  171/1/2لما نصت عميو المادة  كطبقا
 " يمثؿ مجمس الدكلة الييئػػة المقكمة ألعماؿ الجيات القضائية اإلدارية.

القضائي في جميع أنحاء البالد  تضمف المحكمة العميا كمجمس الدكلة تكحيػػد اإلجتياد
كيسيراف عمى احتراـ القانكف"، فإف المؤسس الدستكرم الجزائرم أككؿ لمجمس الدكلة ميمة 

  .2تقكيـ أعماؿ الجيات القضائية اإلدارية كالسير عمى احتراـ القانكف
عماال لمقتضيات المادة  فإف مجمس الدكلة يختص  13-11مف القانكف العضكم  9كا 

في القرارات الصادرة ك بتدائيا كنيائيا في دعاكل اإللغاء كتفسير كتقدير المشركعية بالفصؿ ا
، فيختص 3المينيػػة الكطنية كالمنظماتعف اإلدارات المركزية كالييئات العمكمية الكطنية 

  في اػػكمكضكعكر كالقانكف، ػا لمدستػػدل احتراميػة في مػكالمتمثم الػػػشكا ػػػر في مشركعيتيػػػبالنظ

                                                           
 .145رابحي أحسف، النشاط التشريعي لمسمطة التنفيذية، مرجع سابؽ، ص  - 1

يتضح بأف المشرع حدد مجاؿ القانكف آخذا بالمعيار الشكمي  1963كبالرجكع الى الدساتير الالحقة عمى دستكر  - 2
 .لمتمييز بيف القانكف كالالئحة حيف أخضع كافة أعماؿ اإلدارية تنفيذية كانت أـ تنظيمية لرقابة القضاء اإلدارم

مام  30المؤرخ في  01ػػػ98، يعدؿ كيتمـ القانكف العضكم  13-11مف القانكف العضكم رقـ  9نصت المادة  - 3
، عمى 2011أكت  03، مؤرخة في 43، العدد ج.ج.ر.جكالمتعمؽ باختصاصات مجمس الدكلة كتنظيمو كعممو،  1998

غاء كالتفسير كتقدير المشركعية في القرارات أنو: " يختص مجمس الدكلة كدرجة أكلى كأخيرة، بالفصؿ في دعاكل اإلل
 اإلدارية المركزية كالييئات العمكمية الكطنية كالمنظمات المينيػػة الكطنية.

 كيختص أيضا بالفصؿ في القضايا المخكلة لو بمكجب نصكص خاصػػػة".        



 

300 

 .1مجاؿ التشريع إلىامتثاليا لحدكد التنظيـ في 
كضمف ىذا المنظكر، أقر الفقو بكجكد نكعيف مف القرارات اإلدارية العامة بعضيا 

كبعضيا اآلخر ال يخضع ليا لككنو يندرج ضمف األعماؿ  ،يخضع لمرقابة القضائية
السيادة بحصانة ضد ع أعماؿ بأعماؿ السيادة، فتتمت   الحككمية أك ما يصطمح عميو فقيان 

عمؽ بأعماؿ اإلدارة في الظركؼ تالرقابة القضائية كلك كانت مخالفة لمقانكف لككنيا ت
 .2عت مف أجموضِ اإلستثنائية، فخضكعيا لمقانكف يعيقيا عف تأديتيا لمغرض الذم ك  

قرار إعالف حالتي الطكارئ كالحصار  ،كمف بيف أعماؿ السيادة عمى سبيؿ المثاؿ 
ف الحالة اإلستثنائية، كقد استقر القضاء المصرم عمى أف قرار إعالف حالة كقرار إعال

الطكارئ يعتبر مف أعماؿ السيادة كال يخضع لرقابة القضاء، حيث قضت محكمة القاىرة 
االبتدائية بأف: " المراسيـ التي تعمف األحكاـ العرفية مف أعماؿ السيادة التي يترؾ لمحككمة 

 .3 تككف خاضعة ألية رقابة في شأنيا"الحرية التامة فييا، كال
كقد أقرت المحكمة اإلدارية العميا أف: " قضاء مجمس الدكلة ثبت منذ إف إنشائو 

ف كاف نظاما استثنائيا إال أنو -أم نظاـ الطكارئ-عمى أف نظاـ األحكاـ العرفية في مصر كا 
كأباف القانكف  ليس بالنظاـ المطمؽ، بؿ ىك نظاـ خاضع لمقانكف، أرسى الدستكر أساسو

أصكلو كأحكامو، كرسـ حدكده كضكابطو، إف ساغ القكؿ بأف قرار إعالف حمة الطكارئ مف 
أعماؿ السيادة التي تصدر مف الحككمة باعتبارىا سمطة حكـ ال سمطة إدارة بحسب أنو مف 

 لعاـاإلجراءات العميا التي تتخذ في سبيؿ الدفاع عف كياف الدكلة كاستتباب األمف أك النظاـ ا
 . 4بيا..."

                                                           
، أطركحة دكتكراه، كمية الدستوري الجزائريمدى التوازن بين السمطتين التنفيذية والتشريعية في النظام دايـ نكاؿ،  - 1

 .202، الجزائر ، ص2017-2016الحقكؽ كالعمـك السياسية، جامعة أبك بكر بمقايد تممساف، 
 .146، مرجع سابؽ، ص النشاط التشريعي لمسمطة التنفيذيةرابحي أحسف،  - 2
الضرورة وضمانة الرقابة القضائية،)دراسة تحميمية لمقرارات بقوانين واألوامر العسكرية، لوائح ، سامي جماؿ الديف - 3

 .341ص منشأة المعارؼ، اإلسكندرية،، ومدى سمطة القضاء في الرقابة عميها بالمقارنة مع النظم المماثمة في فرنسا(
ية وفقا ألحكام الدستور اليمني والرقابة سمطات رئيس الجمهورية في الظروف االستثنائجميؿ عبد اهلل القائفي،  - 4

، 2003، مذكرة ماجستير، معيد البحكث كالدراسات العربية، قسـ الدراسات القانكنية، القضائية عميها)دراسة مقارنة(
 .232ص
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 1972لسنة  47مف قانكف مجمس الدكلة رقـ ( 11)كنصت المادة الحادية عشر 
 .1عمى أنو: " ال تختص محاكـ مجمس الدكلة بالنظر في الطمبات المتعمقة بأعماؿ السيادة"

 نصا مشابيا في المادة 1972لسنة  46كما تضمف قانكف السمطة القضائية رقـ 
اؿ ػرة في أعمػر مباشػرة أك غيػػػػة مباشػػػر بطريقػػـ أف تنظػػلممحاك سػػػبنصيا: " لي منو 17
 .2"ادةػالسي

قررت محكمة القضاء اإلدارم أف: " إعالف حالة الطكارئ ىك مف بيف أعماؿ  كما
ال كاف ما يتخذ مف التدابير كاإلجراءات متجاكزا ىذه الحدكد أك منحرفا عنيا  السيادة... كا 

 .3" عمال مخالفا لمقانكف تنبسط عميو الرقابة القضائية إلغاء كتعكيضا...
ارئ كالحصار غير أنو لـ تتح الفرصة أماـ كلقد عرفت الجزائر تطبيؽ حالتي الطك 

القضاء الجزائرم إلبداء رأيو حكؿ ىذه المسألة، إال أف الراجح أف قرار المجكء إلى حالة 
 . 4الطكارئ أك الحصار يعتبر مف أعماؿ السيادة

مف  93ذىب بعض الفقو في الجزائر إلى اعتبار قرار المجكء إلى المادة كما 
(،  2016مف التعديؿ الدستكرم لسنة  107) كتطابقيا المادة  1996التعديؿ الدستكرم لسنة 

مف  93كقرار إنياء العمؿ بيا يعتبر مف أعماؿ السيادة، كلعدـ كجكد تطبيؽ عممي لممادة 
(، 2016مف التعديؿ الدستكرم لسنة  107كتطابقيا المادة  ) 1996الدستكر الجزائرم لسنة 

مف الدستكر الجزائرم لسنة  59كعدـ نشر أم قرارات قضائية تتعمؽ بإجراءات تطبيؽ المادة 
 .5حكؿ ىذه المسألةإف كجدت، لذلؾ يتعذر الحديث عف رأم القضاء الجزائرم  1963

تتمثػؿ فػي المعيػار الػذم يسػتند ر إف اإلشكالية التػي قػد تطػرح ضػمف ىػذا المنظػكر ػػغي
؟، فقػد يػرتبط ذلػؾ بطبيعػة التػدخؿ، فػإذا  إليو مجمس الدكلة لتحديػد أعمػاؿ السػيادة مػف عػدميا

                                                           
 .333ص  مرجػع سابؽ، ،جميؿ عبد اهلل القائفي -1
 . 333، ص ػػػػػػػػونفسالمػػػػرجػػػع  -2
 .  333، ص ػػػػػػػػونفس المػػػػرجػػػع -3
دار  الرقابة القضائية عمى أعمال اإلدارة العامة في ظل الظروف االستثنائية ) دراسة مقارنة(،مراد بدراف،  -4

 .231، ص2008المطبكعات الجامعية، القاىرة، 
 .192حميد شاكش، مرجع سابؽ، ص  -5
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تخذ رئيس الجميكرية المرسـك الرئاسي باعتباره سمطة سياسية فإف ذلػؾ ينػدرج ضػمف أعمػاؿ ا
نػو إذا صػدر المرسػـك السيادة، كال يمكف الطعف فيو أماـ مجمػس الدكلػة عمػى أيػة حػاؿ، غيػر أ

الرئاسي مف طرؼ رئيس الجميكرية باعتباره سمطػػة إداريػػػة، فإف ذلؾ يخرج عف إطار أعمػاؿ 
السيادة، فيخضع لمرقابة القضائية مف طرؼ مجمس الدكلة كمثاليا المراسػيـ المتعمقػة بالضػبط 

 .1اإلدارم ككذا المراسيـ المتعمقة بإنشاء كتنظيـ المرافؽ العامة
سػػػط الرقابػػػة القضػػػائية عميػػػو فػػػإف المراسػػػيـ المسػػػتقمة نكعػػػاف، نػػػكع يمكػػػف ب   ،جػػػةكبالنتي

كىػي تمػؾ المراسػيـ التػي تصػدر عػف رئػيس الجميكريػة باعتبػاره سػمطة  ،بكاسطة مجمس الدكلػة
العتبػػػػاره ينػػػػدرج ضػػػػمف أعمػػػػاؿ السػػػػيادة أك  ،رئاسػػػػية، كنػػػػكع آخػػػػر ال يمكػػػػف بسػػػػط عميػػػػو ذلػػػػؾ

 .األعماؿ الحككمية

                                                           

 .147سابؽ، ص ، مرجع النشاط التشريعي لمسمطة التنفيذيةرابحي أحسف،  -1
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  ةالمشتقـ السمطة التنظيمية :الثانيالمبحث 
 أداة لتنفيذ التشريع

والجزئيات التفصيمية تتولى السمطة التشريعية سف القوانيف، غير أف وضع األحكاـ 
السمطة التشريعية القياـ بو، فتـ اسناد يتطمب اتصاؿ مستمر بالجميور، وىو ما يتعذر عمى 

أقدر عمى وضع الجزئيات والتفصيبلت البلزمة  الموائح التنفيذية لمسمطة التنفيذية باعتبارىا
 المراسيـ التنفيذيةلمقوانيف، وقد حرصت معظـ الدوؿ عمى منح السمطة التنفيذية حؽ إصدار 

معظـ دساتير العالـ بالتنصيص  وىو حؽ مسمـ بو في معظـ الدوؿ، كما تـ تدويف ذلؾ في
صراحة عمى ىذا الحؽ، وسيتـ دراسة ذلؾ باإلشارة إلى مفيـو السمطة التنظيمية المشتقػة 

  فيما يأتي: (مطمب ثالث)والرقابة عمييا  (مطمب ثاني) وأشكاليا  (مطمب أوؿ)
 مفهوم السمطة التنظيمية المشتقـةاألول:  المطمب

إعماال لمقتضيات الدستور الجزائري والقاضية بإسناد العمؿ التشريعي لمبرلماف 
مف التعديؿ  142بصفة أصمية ولرئيس الجميورية في حاالت معينة طبقا لنص المادة 

، أو عف طريؽ ممارستو لمسمطة التنظيمية في المجاالت 2016الدستوري الجزائري لسنة 
مف التعديؿ الدستوري الجزائري لسنة  143نص المادة ا لالمخصصة بموجب الدستور إستنادً 

ف لـ يكف بشكؿ جمي 2016 ، فإنو يمكف لموزير األوؿ المساىمة في العمؿ التشريعي أيضا وا 
ومباشر، وذلؾ عف طريؽ إصدار مراسيـ تنفيذية لمقوانيف الصادرة عف البرلماف أو المراسيـ 

لتنفيذ، بيد أف عممية مساىمة الوزير األوؿ التنظيمية العامة وذلؾ قبؿ دخوؿ القانوف حيز ا
في العمؿ التشريعي عف طريؽ المراسيـ التنفيذية تحكميا ضوابط معينة بنص التشريع، وىو 

 ما سيتـ تفصيمو فيما يمي:
  السمطة التنظيمية المشتقـة تعريف: األول الفرع

 عرفيا بأنيا:لقد وردت عدة تعريفات بشأف السمطة التنظيمية المشتقة، فيناؾ مف 
"تمؾ المراسيـ أو الموائح التي تبرز عمـو التشريعات العادية أو العضوية أو المراسيـ الرئاسية 
يراد األحكاـ الجزئية أو التكميمية البلزمة لتسييؿ تنفيذ التشريعات الصادرة عف  بتفصيميا، وا 
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األحكاـ التفصيمية أو " تمؾ الموائح التي تتضمف وتعرؼ أيضا بأنيا:، 1السمطة التشريعية"
أو ىي تمؾ " القرارات التي تصدرىا اإلدارة بغرض  ،2يف"نالتكميمية البلزمة لتسيير تنفيذ القوا

وضع القانوف موضع التنفيػذ، وىي تتقيد بالقانوف وتتبعو، وال تممؾ أف تعدؿ فيو أو تضيؼ 
عف البرلماف مف خبلؿ إليو أو تعطؿ تنفيذه، فيذه الموائح تصدر لتنفيذ القوانيف الصادرة 

وضع التفصيؿ والجزئيات البلزمة لتنفيذ القوانيف ذلؾ ألف السمطة التنفيذية ىي أدرى بما يمـز 
 .3ليذا التنفيػذ

ويقصد بيا في تعريؼ آخر بأنيا: " تمؾ التنظيمات التي تتوخى تنفيذ أو تطبيؽ 
طبقا لمدساتير الميبرالية الجزائرية التي  4نص تشريعي، وىذه الصبلحية تعود إلى الوزير األوؿ

 . 5"تبنت ازدواجية السمطة التنفيذية
مف خبلؿ ىذه التعاريؼ يمكف تعريؼ السمطة التنظيمية المشتقة بأنيا: تمؾ 

يرتجى منيا  ،التنظيمات الصادرة عف الوزير األوؿ والتي تعتبر مف المياـ الدستورية لمحكومة
نوف، وال يمكنيا إضافة أي حكـ أو تعديؿ لمقانوف وكؿ ما مف وضع األحكاـ التفصيمية لمقا

 . ؿػػػػمستقشأنو تعطيؿ تنفيذه، وىي تأتي تنفيذا لنص تشريعي أو تنظيمي 
لقد خوؿ الدستور الجزائري لمسمطة التنفيذية ممارسة السمطة التنظيمية المشتقة 

الببلد، ليخرج بالتالي مف باعتبارىا مف السمطات الدستورية في ( بواسطة الوزير األوؿ)
نطاقيا األعماؿ لتشريعية واألعماؿ البرلمانية لمسمطة التشريعية وكافة أعماؿ السمطة 

، وىي تصدر عف الجياز اإلداري لمدولة والممثمة في 6القضائية ولو اتخذت شكؿ البلئحػة

                                                           
 .44يامة ابراىيـ، مرجع سابؽ، ص  - 1
وضمانة الرقابة القضائية عميها) دراسة تحميمية لسمطة اإلدارة في إصدار الموائح اإلدارية سامي جماؿ الديف،  - 2

منشأة المعارؼ،  الموائح التنفيذية والموائح المستقمة، ومدى سمطة القضاء في الرقابة عميها بالمقارنة مع فرنسا(،
 .219، ص 2002اإلسكندرية، مصر، 

 .110دانا عبد الكريـ سعيد، مرجع سابؽ، ص  - 3
 .118، مرجع سابؽ، ص النشاط التشريعي لمسمطة التنفيذيةلنص األصمي رئيس الحكومة. أنظر رابحي أحسف، في ا -4
 .118، ص مرجػػػػػػػع سابؽ، النشاط التشريعي لمسمطة التنفيذيةرابحي أحسف،  - 5
 .17سامي جماؿ الديف، الموائح اإلدارية وضمانة الرقابة القضائية، مرجع سابؽ، ص  - 6
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ارية طبقا لممعيػار تحت فكػرة القرارات اإلد ائيانطػػػػػو الشخص الوزير األوؿ، وتعتبر تنظيمات 
وتجد المراسيـ التنفيذية لمقوانيف أساسيا في التعديؿ الدستوري الجزائري لسنة  ،1العضوي
ر عمى تنفيذ القوانيف يسي "والتي تنص عمى أنو:  99المادة المطة الثانية مف في  2016

 ".يوقع المراسيـ التنفيذية" الرابعة مف نفس المادة المطة "، وفي والتنظيمات
 تنفيذ القوانين  ميعادالثاني:  الفرع

مف المسمـ بو أف القوانيف تكوف نافذة المفعوؿ ابتداء مف تاريخ نشرىا بغض النظر 
عما إذا كاف ذلؾ منصوص عميو في ذات القانوف أـ ال، فالقانوف ىو الذي يحدد زمنا معينا 

يمكف بأي حاؿ مف األحواؿ لدخولو حيز التنفيذ والذي قد يكوف مغايرا لتاريخ النشر، وىنا ال 
أف يتـ تنفيذه بأثر رجعي، إال إذا لـ يكف في ذلؾ مساس بالحقوؽ المكتسبة وكاف الغرض 
مف ذلؾ إصبلح أوضاع معينة أو االعتراؼ بحقوؽ معينة أو اإلعفاء مف التزامات معينة، 

ميا كأف يتدخؿ المشرع بوضع قوانيف تعفي بعض الممتزميف مف دفع ضريبة معمومة حؿ أج
منذ تاريخ مضى ولـ يتـ دفعيا، وغير ذلؾ يكوف بتطبيؽ القاعدة العامة بأف ال يكوف لمقانوف 

 .2أثر رجعي
وقد يدعو البرلماف السمطة التنفيذية إلصدار مرسـو تنفيذي لقانوف معيف، وبالتالي 
 فإف ذلؾ ال يعتبر حقا إضافيا لمسمطة التنفيذية بؿ يعد حقا دستوريا ثابتا ليا بموجب
الدستور، وقد اتجو بعض الفقياء لمقوؿ بأف تمؾ الدعوة توقؼ تنفيذ القانوف حتى يصدر 
مرسـو التنفيذي لو، وقد أضاؼ جانب فقيي بأف وقؼ تنفيذ القانوف ال يتـ إال إذا نص 

 القانوف بشكؿ صريح عمى أف تصدر البلئحة التنفيذية ليذا القانوف.
القانوف إال إذا صدر المرسـو التنفيذي، غير أنو وبالنتيجة، فإنو غالبا ال يمكف تنفيذ 

 .3إف أمكف تنفيذ القانوف دوف صدور البلئحة التنفيذية لو فبل يقؼ تنفيذه
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إف تحديد المشرع ذاتو دخوؿ القانوف حيز التنفيذ يكوف عف طريؽ تحديد تاريخ فعمي 
صدور نصوصو ينفذ القانوف عند حموؿ أجمو تمقائيا أو يوضع قواعد معينة في انتظار 

التطبيقية أو بضرورة القياـ بإجراءات معينة، كما يحدد القانوف أحيانا موعدا جديدا لدخوؿ 
يتعمد تأجيؿ تنفيذ القانوف بغية  كماالقانوف حيز التنفيذ أو تعميؽ تنفيذه صراحة أو ضمنا، 

 .1موائمة المخاطبيف بأحكامو حتى يتـ التكييؼ مع قواعده وااللتزاـ بيا
أما  يمة وضع القواعد والمبادئ العامةعيدت الدساتير الحديثة لمبرلماف مولقد 

التفاصيؿ فيو أمر متروؾ لمسمطة التنفيذية، فأصبحت السمطة التنفيذية باإلضافة إلى القياـ 
تكممة النصوص ذات الصيغة العامة تتولى  ،بتنفيذ القوانيف وىو االختصاص التقميدي

جراءات تنفيذىا، وىو ما يوضح ازدياد مياـ السمطة التنفيذية بالسير عمى تنفيذىا أو وضع إ
السمطة التنفيذية غير مقيد إال ما تولى  أف اختصاصو في مقابؿ انتقاص في مياـ البرلماف، 

فباإلضافة إلى ميمة التنظيـ بمفيومو العاـ المتمثؿ في تنفيذ القوانيف تتولى  ،الدستور تحديده
مة في المجاالت غير المحجوزة لمبرلماف، فأضحى تقييد أيضا إصدار التنظيمات المستق

 1989و 1976في دستور  وذلؾ  البرلماف يشكؿ القاعدة العامة بينما يشكؿ إطبلقو استثناء
 1963عمى خبلؼ دستور  2016والتعديؿ الدستوري لسنة  1996والتعديؿ الدستوري لسنة 

المؤسس الدستوري في  وما نص عميوالذي تـ فيو إطبلؽ سمطة البرلماف نظرا لوحدة الحزب 
 ،س وطنيػػػف السيادة الوطنية ممؾ لمشعب يمارسيا بواسطة ممثميف لو في مجمأب 27المادة 
الوطني يتدخؿ في  سػػرؾ المجمػػارسة بؿ تػػػاالت تمؾ الممػػػور عمى مجػػػص الدستػػولـ ين

 .2مختمؼ المجاالت بسمطتو المطمقة
والتعديبلت الدستورية البلحقة  1963في باقي الدساتير البلحقة عمى دستور بينما 

والتعديؿ الدستوري  1996والتعديؿ الدستوري لسنة 1989ودستور 19763دستور عميو ) 
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حجز المؤسس الدستوري مجاالت تدخؿ البرلماف في مواد الدستور المختمفة ( 20161لسنة 
 .2وترؾ باقي المجاالت لمتنظيـ

عماال لنص بالر و  مف الدستور  21المادة جوع إلى النظاـ القانوني الفرنسي فإنو وا 
إف الوزير األوؿ ىو المختص بإصدار الموائح البلزمة لتنفيذ القوانيف، ، 1958الفرنسي لسنة 

 .3عمى أف يوقع رئيس الجميورية األوامر والمراسيـ التي يتـ التداوؿ فييا في مجمس الوزراء
قة بالتنفيذ يتـ حميا بتدخؿ المشرع بشكؿ صريح فينفذ القانوف فالصعوبات المتعم

 .4بمجرد نشره، كالقانوف الذي ال يتضمف قواعد وأحكاـ وال يتضمف أجبل متعمقا بالتنفيذ
قد يضع المشرع قيودا عمى تنفيذ القانوف بصدور نصوص مف جانب آخر و 

حيز التنفيذ يكوف بصدور تطبيقية، حيف يضع المشرع في مادتو األخيرة عمى أف دخولو 
النصوص المحددة لتطبيقيا، وىو ما يفوض السمطة التنظيمية لتحديد تاريخ دخولو حيز 

 .5التنفيذ
وعموما إف المشرع قد يترؾ األمر لمسمطة التقديرية لمحكومة، بسمطتيا التنظيمية 

انوف معطؿ القياـ باإلجراءات التطبيقية في أي وقت شاءت األمر الذي يجعؿ مف تنفيذ الق
خصوصا إف كانت ىناؾ استحالة في تطبيقو دوف وجود نصوص تطبيقية  ،بعيد إلى حد  

محددة إلجراءات تنفيذه، كما قد يحدد المشرع آجاال لمسمطة التنظيمية إلصدار النصوص 
التطبيقية وىو ما يجعؿ مف النص التشريعي معمقا إلى حيف صدور النص التنظيمي، وىو ما 
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بيؽ النصوص السابقة عمى إصدار ىذا القانوف أو يجعمنا في حالة فراغ حتى يرجعنا إلى تط
 .1تصدر النصوص التطبيقية

 1432و  99في تنفيذ القوانيف عمى عاتؽ الحكومة طبقا لممادتيف  وتقع المسؤولية
، مف صدور النصوص التطبيقية وكذا القياـ بكؿ ما مف 2016مف التعديؿ الدستوري لسنة 

د الممتزميف والمخاطبيف بأحكامو، أما فيما يتعمؽ بمراقبة المخالفات فيو ػػمدى تقي  شأنو مراقبة 
غيرىـ مف الموظفيف أو  مف اختصاص النيابة العامة، والتي يتوالىا ضباط الشرطة القضائية،

 .3المحمفيف والمخوؿ ليـ القياـ بذلؾ بموجب نصوص خاصة
التنفيذية منعًا لتقاعس السمطة  وقد يحدد القانوف ميعادا زمنيا لصدور البلئحة

البلئحية في إصدارىا، فيطرح إشكاؿ في ىذا الصدد يتعمؽ بمػدى توقؼ نفاذ القانوف وسريانو 
عمى إصدار البلئحة التنفيذية؟، وعف مدى مسؤولية اإلدارة عف التأخير في القياـ بإصدار 

 التنفيذية؟، وىو ما سنتناولو فيما يمي: ةالبلئح
 توقف نفاذ القانون وسريانه عمى إصدار الالئحة التنفيذيةالبند األول: 

اتجو الفقو إلى عدـ التسميـ بتوقؼ نفاذ القانوف وسريانو عمى إصدار البلئحة 
التنفيذية، بحيث يعتبر ذلؾ صدًّا لرئيس الدولة حتى ال يتمكف مف شؿ القوانيف وشؿ نفاذىا 

التنفيذية، غير أف الفقو وضع حبل ليذه المشكمة حيث ال  ةأيضا بالتقاعس في إصدار البلئح
 يتعذر نفاذ القانوف إال في حالتيف:

 : الحالة األولى -1
حيف يتضح لمقاضي اإلداري بأف نية المشرع اتجيت صراحة إلى وقؼ نفاذ سرياف 
القانوف حتى صدور البلئحة التنفيذية فيتعيف احتراـ إرادة المشرع، وال يكوف لمسمطة البلئحية 
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صدار البلئحة التنفيذية، كما يصبح تطبيؽ نصوصو أيضا أمرا غير  إال تنفيذ رغبة المشرع وا 
 .1مشروع

  الثانية:الحالة  -2
إذا استمـز تنفيذ القانوف صدور الئحة تنفيذية تحدد أحكامو وشروط تنفيذه، أو إذا 

ط القانوف تشكيؿ ىيئات معينة تتولى تنفيذ بعض أو كؿ أحكاـ القانوف، فينا يصبح مف اشتر
 .2المستحيؿ تنفيذ القانوف ما لـ تصدر الئحة تنفيذه

جاه، فقرر بأف القانوف يعتبر نافذًا وال وقد أخذ مجمس الدولة الفرنسي بيذا اإلت
نص في صمب القانوف صراحة  إذايتوقؼ سريانو ونفاذه عمى صدور البلئحة التنفيذية، إال 

عمى ذلؾ، فيصبح تنفيذه معمقا عمى صدور البلئحة، فتنفيذه قبؿ صدور البلئحة في ىذه 
ية لو دور البلئحة التنفيذالحالة يصبح أمرا غير مشروع، وفي حالة ما استحاؿ تنفيذه قبؿ ص

 .3فيكوف تنفيذه في ىذه الحالة مستحيبل وذلؾ بعدـ قابميتو لمتطبيؽ
 البند الثاني: مسؤولية اإلدارة عن التأخر في إصدار الالئحة التنفيذية

أماـ األزمات التي قد تشيدىا الدولة واالجتماع البرلماني المنظـ بفترات محددة، 
إلجراءات معقدة وطويمة قبؿ صدوره قد تستمر إلى سنوات أحيانا وسموؾ العمؿ التشريعي 

حتى تصدر، يستدعي ذلؾ مواجيتيا باتخاذ إجراءات سريعة قد تغيب في التشريعات 
ف تـ إصدارىا فإنو في الغالب ما يكوف ىناؾ تأخير في صدور الموائح  السارية، حتى وا 

ومعو البلئحة التنفيذية لو، وىو ما يعتبر  ما يصدر القانوف لتنفيذية لمقوانيف، إذ أنو نادراا
 .4صعبا أو مستحيبل كما يعتبر مشكمة حقيقية

ومف الممكف أف يعزى سبب التأخير إلى أسباب فنية أو سياسية أو ىما معا، إذ أف 
القانوف قد يتطمب دراسة معمقة حتى تكوف ىناؾ فعالية لو فيطوؿ األمر، كما قد يرجع ذلؾ 
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تعاوف بعض اإلدارات فيما بينيا بخصوص تمؾ الموائح، كما قد يتطمب أيضا إلى ضرورة 
ذلؾ أيضا توقيعات عدة وزراء وىو ما يستغرؽ بالتالي وقتا طويبل كما إف كاف ىناؾ خبلؼ 

 بيف الوزراء أو بينيـ وبيف الوزير األوؿ.
 اقانونسف البرلماف وقد ترجع أسباب التأخير أيضا إلى دواعي سياسية، كما إف 

بضغط مف الرأي العاـ معارضا لممصمحة العامة، فتتريث الحكومة بشأف إصدار البلئحة 
التنفيذية لمقانوف، فيشؿ ىذا القانوف إف كانت البلئحة التنفيذية ضرورية حتى يسري نفاذه، 

 . 1وبالتالي فميس ىناؾ محؿ لممسؤولية السياسية لمحكومة أماـ البرلماف في ىذه الحالة
الفقياء إلى أف السمطة التشريعية ىي التي تقدر ما إذا كاف القانوف  وقد اتجو بعض

يحتاج إلى الئحة لتنفيذه، فالقانوف يتضمف األحكاـ العامة لمموضوع بينما يترؾ التفصيبلت 
جراءات تنفيذه لمسمطة التنفيذية عف طريؽ الموائح، وبما أنو ليس ىناؾ مجاال  والجزئيات وا 

فقد ينظـ القانوف كؿ المسائؿ بما فييا تمؾ البلزمة لتنفيذه، لذلؾ  يحظر تنظيمو عمى المشرع،
 .2فإف القانوف ىو الذي يقدر ما إذا كانت ىناؾ ضرورة لصدور البلئحة لتنفيذه مف عدميا

ومما تجدر اإلشارة إليو، أنو يمكف لئلدراة تعديؿ الموائح أو إلغاؤىا أو استبداليا في 
لعاـ، ألف الموائح تنشئ مراكز نظامية عامة تخضع لمتغيير أي وقت وفقا لمتطمبات الصالح ا

 .3والتبديؿ في أي وقت
،   صالح الرأي العاـوقد يثار اإلشكاؿ إف قدرت الحكومة وحدىا بأف القانوف ليس في 

ية تشيدىا نظرا ألف تطبيقو يعتبر غير مبلئـ ولو بصفة مؤقتة بسبب انتخابات نيابية أو رئاس
، فتمتنع عف إصدار البلئحة التنفيذية لو إلى أف يزوؿ ىذا السبب، شياالببلد أو أزمة تعي

فاتجو البعض إلى القوؿ بأنو يمكف لمحكومة بؿ يصبح مف واجبيا االمتناع عف إصدار 
 .4مخالفة صريحة لوالبلئحة التنفيذية ليذا القانوف، ما لـ يشكؿ ذلؾ 
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الحكومة وراء الرأي العاـ، وىي في الحقيقة  تتستر لووقد يثار إشكاال آخر فيما 
ترغب في شؿ ىذا القانوف وتأخير تنفيذه، وتحجب عف إصدار البلئحة التنفيذية، وقد يرجع 
ذلؾ إلى عدـ موافقتيا الكمية عمى ىذا القانوف إف تقدمت بو كمشروع وأدخؿ عميو البرلماف 

مبدأ  تعدي جسيـ عمىالة يعتبر في ىذه الح فالتأخير، تعديبلت مخالفة لمحتواه األصمي
ص تشريعية في المجاالت الممنوحة لو، وىو يرى بأنو ، ألف البرلماف تدخؿ بنصو المشروعية

في القريب سيتـ إصدار البلئحة التنفيذية لو، بينما تمتنع أو تتأخر الحكومة في إصدار 
التنفيذية في الكويت ، وكمثاؿ عمى ذلؾ عدـ تطبيؽ السمطة 1الموائح التنفيذية لذلؾ القانوف

( أشير التي طمبتيا حتى تتمكف 03بعد انتياء ثبلث ) 2010لسنة  8لقانوف المعاقيف رقـ 
مف اختيار المدير العاـ ونوابو ورئيس الييئة، غير أنو لـ يصدر أي شيء حوؿ ىذه المسألة 

جديد بسبب التقاعد وفؽ القانوف ال ؤوف المعاقيف لعدـ قدرة أي معاؽاألمر الذي أثر عمى ش
، وقد تمعب 2عدـ تطبيقو، فتـ توقيؼ القانوف القديـ في حيف تـ تعطيؿ تطبيؽ القانوف الجديد

الرقابة السياسية التي يمارسيا البرلماف في ىذه الحالة دورا بارزا في مواجية الحكومة وصد 
 .3امتناع الحكومة مف التمادي في إىدار مبدأ المشروعية

القانوف ضرورة صدور البلئحة لتنفيذه، فإف نفاذ وأكثر مف ذلؾ حيف يتضمف 
النصوص التشريعية يتوقؼ عمى صدور البلئحة التنفيذية، والسمطة التنفيذية ليست مخيرة في 

 التنفيذية ةتقدير صدور البلئحة مف عدميا، السيما إذا حدد القانوف ميعادا لصدور البلئح
ال تتعرض لممسؤولية السياسية، لكف عند عدـ تح ديد القانوف أجبل لصدور الئحة تنفيذه وا 

فميس لمسمطة التنفيذية التقاعس في إصدارىا، بؿ عمييا اختيار الوقت األنسب لصدورىا حتى 
 .4ال يتعطؿ تنفيذ القانوف
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نظرا لما تخضع لو مف اعتبارات سياسية،  الرقابة السياسية ال تكفي وحدىا غير أف
إذ أنو في الغالب ما نرى سيطرة أحزاب المواالة لمحكومة عمى معظـ المقاعد البرلمانية، وىو 
ما يجعؿ مف الرقابة السياسية رقابة غير مجدية، األمر الذي يدفع بإحبلؿ الرقابة القضائية 

وإلزالتيا أيضا، وفي ىذا الصدد  لدفع ىذه التقاعسات التي تشكؿ ضررا عمى المشروعية
ي ىو خطأ ػػقضى مجمس الدولة الفرنسي بأف: " تجاوز المدة المعقولة لمتدخؿ بالطريؽ البلئح

يستوجب مسؤولية اإلدارة عف األضرار التي تترتب عمى تأخير اإلدارة في وضع البلئحة 
 . 1التنفيذية، ومف ثـ تعويض المواطنيف عمى ىذه األضرار التي لحقت بيـ

وقد اتجو بعض الفقياء إلى القوؿ بأف كبل الرقابتيف السياسية والقضائية تعد غير 
كفيمة لمواجية أسباب التأخير، فمف شروط إحبلؿ الرقابة القضائية أف ينص المشرع بشكؿ 
صريح عمى إصدار البلئحة التنفيذية، كما أف المدة المعقولة لصدور البلئحة التنفيذية يكوف 

ة التنفيذية، مانحا أيَّاىا سمطة تقديرية واسعة األمر الذي يقمؿ مف فعالية لصالح السمط
 .2القانوف

وبالنتيجػة، فإف عدـ إصدار البلئحة التنفيذية خبلؿ المدة التي نص عمييا القانوف أو 
تجاوزىا لمميمة المعقولة لصدور البلئحة التنفيذية التي ينبغي صدور البلئحة التنفيذية 

 . 3ر خطأ يوقع مسؤولية اإلدارة عف األضرار المنجرة عف ىذا التأخيرخبلليا، يعتب
 وقد قضت المحكمة اإلدارية العميا المصرية في ىذا الصدد بأنو: " إذا ما ألغي ىذا

القانوف ولـ ينص القانوف البلحؽ عمى بقاء الموائح التنفيذية الصادرة تنفيذا لمقانوف السابؽ 
تمغى طبقا لمقانوف الجديد، فإف ذلؾ يستتبع حتما وبالضرورة قائمة ومعموال بيا إلى أف 

 ."4الموائح السابقة ممغاًة دوف أف يحؿ محميا شيء

                                                           
 .296، مرجع سابؽ، ص الموائح اإلدارية وضمانة الرقابة القضائيةسامي جماؿ الديف،  -1
 .297، ص المػػػرجػػػػػع نفسػػػػػػػػػو -2
 .297، ص المػػػرجػػػػػع نفسػػػػػػػػػو -3
 .299، نفس المرجع، ص الموائح اإلدارية وضمانة الرقابة القضائيةسامي جماؿ الديف،  -4
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ويرجع الغرض مف تحديد المشرع لمميمة القانونية إلى حث الحكومة في اإلسراع في 
اتخاذ نصوص تنظيمية، ولو تـ ذلؾ بدوف التقييد بالمدة المحددة مف طرؼ المشرع، وما 

مف طرؼ المشرع عمى إسراع الحكومة في اتخاذ نصوص تنظيمية في  اً حديد المدة إال تعبير ت
 بل، فبطبلنو يتنافى معػػددة باطػػذ بعد الميمة المحػػص المتخػػر النػػف، وال يعتبػػرع وقت ممكػػأس

 .1غرض المشرع
وذلؾ الفتراض نشره ومنح ميمة لمكافة لمعمـ بو، وىو  وال يتضمف المرسـو أثرًا رجعيا

ما يتنافى أيضا وقاعدة عدـ رجعية القرارات اإلدارية التي تقضي بسريانيا إال عمى ما يقع 
، والتي تقوـ عمى فكرة الحقوؽ المكتسبة، العدالة، 2مف تاريخ صدورىا وليس قبؿ صدورىا

 .3ونيةواستقرار المعامبلت واألوضاع والمراكز القان
ومف الجدير اإلشارة إلى أنو رغـ نص القانوف عمى ضرورة إصدار مرسـو تنفيذي 
يحدد أحكاـ تنفيذه بنص صريح، غير أف الحكومة كثيرا ما تتراخي في إصدار المراسيـ 

 98/06مف القانوف رقـ  45التنفيذية لمقوانيف، نذكر عمى سبيؿ المثاؿ منيا: نص المادة 
المحدد لمقواعد العامة المتعمقة بالطيراف المدني والتي تنص  1998يوليو  27المؤرخ في 

عمى أف: " يخضع إنشاء واستغبلؿ المحطات الجوية ومحطات الطوافات، غير تمؾ المذكورة 
أعبله، لرخصة السمطة المكمفة بالطيراف المدني، ويخضعاف إلجراءات تقنية  41في المادة 

دارية ومالية يحددىا دفتر الشروط.  وا 
وتطبيقا ليذا النص صدر مرسـو  توضح أحكاـ ىذه المادة عف طريؽ التنظيـ"،

يحدد شروط إنجاز واستغبلؿ  2002يناير  06مؤرخ في  02/03تنفيذي تحت رقـ 

                                                           
ماجستير، كمية ، مذكرة مشاكل العالقة بين النصوص التشريعية والنصوص التنظيمية لمسمطة التنفيذيةبمحاج نسيمة،  -1

 .149، ص 2007-2006الحقوؽ، جامعة الجزائر، 
، دار ىومة لمطباعة والنشر والتوزيع، العامة والقانون اإلداري ةنظرية القرارات اإلدارية بين عمم اإلدار عمار عوابدي،  -2

 .155، ص 2003الجزائر، 
 .156ص ، المػػػرجػػػػػع نفسػػػػػػػػػو -3
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، أي صدر 1المحطات الجوية ومحطات الطوافات الموجية لئلستغبلؿ الخاص وكيفياتو
 .   2نص القانوني( سنوات مف صدور ال03المرسـو التنفيذي بعد ثبلث )

كما أف مف جوىر عمؿ السمطة التنفيذية السير عمى تنفيذ القانوف الذي قد يستمر 
في التطبيؽ لمدة قد تطوؿ عادًة، إال أف تنفيذه قد يتعذر لفترات طويمة، ولو تضمف القانوف 

يد الذي يز  تفصيبل في صمبو لكانت ىناؾ تفسيرات متعددة لمقانوف في فترات متقاربة، األمر
ويعتبر غير مرضيًا لعدـ ثبات النص التشريعي، وىو ما أدى إلى  سوءا مف عمؿ البرلماف

وضع قواعد تنفيذ القوانيف بالموائح، حتى يكوف ىناؾ يسر في تفسيرىا بدوف المساس بصمب 
 النص التشريعي. 

ومف المعمـو أف االختصاص بتنفيذ القوانيف والتنظيمات يعود لموزير األوؿ بصريح 
، غير أف رئيس الجميورية 2016مف التعديؿ الدستوري لسنة  143/2و 99المادتيف  نص

ف أصدر مراسيـ تنفيذية منيا المرسـو الرئاسي  المؤرخ في  304-07سبؽ لو وا 
الذي يحدد الشبكة االستداللية لمرتبات الموظفيف ونظاـ دفع رواتبيـ المعتمد  29/09/2007

لمقانوف األساسي لموظيفة العمومية والذي خضع بدوره  تنفيذا 512/1و 77/7عمى المادتاف 
، بؿ أف رئيس الجميورية أصدر مراسيـ 973-11و  531-10لمتعديؿ بمرسوميف رئاسييف 
 .4رئاسية معدلة لمراسيـ تنفيذية

                                                           
، الذي يحدد شروط إنجاز 2002يناير  09، مؤرخة في 02، ج.ر.ج.ج، العدد  03_02رقـ  المرسـو التنفيذيأنظر  -1

 واستغبلؿ المحطات الجوية ومحطات الطوافات الموجية لبلستعماؿ الخاص وكيفياتو.
 .153و ص  149بمحاج نسيمة، مرجع سابؽ، ص  -2
السمطة  -6991النظام السياسي الجزائري ) دراسة تحميمية لطبيعة نظام الحكم في ضوء دستور سعيد بو الشعير،  -3

 .442مرجع سابؽ، ص (، -التنفيذية
المؤرخ  228-90الذي يعدؿ المرسـو التنفيذي رقـ  29/09/2007مؤرخ في  530-07رئاسي رقـ الأنظر المرسـو  -4

التي تطبؽ عمى الموظفيف واألعواف العمومييف الذيف يمارسوف وظائؼ المحدد لكيفية منح المرتبات  52/07/1990في 
 29/12/2007مؤرخ في  304-07مرسـو رئاسي رقـ  512/1و 77/6عميا في الدولة، ودائما باالعتماد عمى المادتيف 

 بات الموظفيف ونظاـ دفع رواتبيـ.المحدد الشبكة االستداللية لمرت
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وال يمكف لمحكومة القياـ بإجراءات تنظيمية معارضة أو مغايرة لمنص التشريعي، أو 
 ،ؽ مجاؿ تدخؿ الحكومة ويتسع بحسب طبيعة النص التشريعييضي وقد، 1معارضة لتطبيقو

 09-97يضيؽ تدخؿ الحكومة وىو ما نبلحظو في األمر رقـ  عضوياً  فإف كاف النص قانوناً 
يتضمف أية إحالة إلى إذ لـ المتضمف القانوف العضوي المتعمؽ باألحزاب السياسية الممغى 

الذي يحدد تنظيـ المجمس الشعبي الوطني  12-16ي التنظيـ، وكذلؾ القانوف العضو 
سبب في تضييؽ ذلؾ إلى الوقد يرجع  ،ومجمس األمة وكذا العبلقة بينيما وبيف الحكومة

طبيعة المواضيع التي تنظميا القوانيف العضوية األمر الذي يمـز المشرع بالتفصيؿ وال يترؾ 
مثاؿ ذلؾ  ،ؿ السمطة التنفيذيةمجاال لمتدخؿ التنفيذي، أما القانوف العادي فيتسع فيو تدخ

المتضمف القانوف األساسي العاـ  03-06تطبيقا لؤلمر  عدة مراسيـ تنفيذيةصدور أكثر مف 
 . 2لموظيفة العمومية

سواء تعمؽ  ،ـزفي األجؿ البلفي إصدار النصوص التطبيقية  اً وغالبا ما يحدث تأخر 
فالدستور الجزائري ليس فيو أي  ،األمر بالسمطة التنظيمية أو المستقمة في اآلجاؿ المعقولة

 إلىاألمر الذي يؤدي غالبا  ،بند يمـز الحكومة بإصدار النصوص التطبيقية خبلؿ أجؿ معيف
 تجميد النصوص التشريعية نظرا لعدـ صدور النصوص التطبيقية، وىو األمر ذاتو الموجود

 .85193في الدستور الفرنسي لسنة 
وعموما فإف المراسيـ التنفيذية تعتبر مف اختصاص الوزير األوؿ وحده وال يمكف 

ف كانت ىذه المراسيـ تصدر تنفيذا لمتشريع د تصدر أيضا تنفيذا ق ، فإنياتفويضيا، وا 
روج عمى مضموف النص خلمتنظيمات الصادرة عف رئيس الجميورية، شريطة عدـ ال

 .4ريعي أو التنظيمي بحسب األحواؿالتش
 

                                                           
 .206عبد االلو فونتير، مرجع سابؽ، ص  -1
 .47، مرجع سابؽ، ص آليات إرساء دولة القانون، محمدىاممي  -2
 .206، ص مػػػػػػرجع سابػػػؽعبد االلو فونتير،  -3
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 فيذية نالفرع الثالث: مبررات الموائح الت 
ف الوزير األوؿ يتولى إصدار الموائح البلزمة لتنفيذ القوانيف، غير أف مف المعمـو أ

 ىذه العممية تكوف نتيجة لعدة بواعث تتمثؿ فيما يمي: 
بحكـ تعامؿ السمطة التنفيذية يوميا مع الجميور واحتكاكيا باألفراد، مما يمنح السمطة  -1

وضع األحكاـ التفصيمية الآلزمة لتنفيذ القوانيف، وىو أمر يصعب عمى السمطة آلية التنفيذية 
التشريعية القياـ بو، وقد تكوف الدولة دولة اتحادية فيصعب عمى السمطة التشريعية وضع 

تفصيمية مبلئمة لكافة أقاليـ الدولة، مما يستوجب تطبيؽ أسموب البلمركزية الذي قوانيف 
 ةػػا تكتفي السمطػػػف بينمػػة لمقوانيػػػاـ التفصيميػػع األحكػػة وضػػات المحميػػح السمطػػػف منػػيتضم

 .1التشريعية بوضع التشريعات العامة
قدر مف الثبات واالستقرار،  مف األىداؼ المرجوة مف وراء سف التشريعات ىو تحقيؽ -2

غير أف الظروؼ التي توضع فييا القوانيف تتغير مف وقت آلخر، األمر الذي يستوجب إعادة 
النظر في األحكاـ التفصيمية الموجبة لتطبيقيا، فيستحسف أف يكوف تطبيقيا عف طريؽ 

ونتيا وبساطة الموائح التنفيذية والتي مف صبلحياتيا تنفيذ القوانيف، فسيولة تغييرىا ومر 
إجراءات وضعيا وتعديميا وسرية اتخاذىا يغنينا عف تغيير القوانيف أو تعديميا، والذي يتطمب 
غالبا سموؾ إجراءات طويمة حتى تعدؿ أو تغير، وىي ال تتآلئـ مع سرعة التطورات التي 

 .2تشيدىا الببلد
الدولة واتساعيا، سيما وأف معظـ الدوؿ تنتيج أسموب التدخؿ في  ءعباػنظرا لتزايد أ -3

توجيو األنشطة الفردية، عمى أف السمطة التنفيذية أقدر مف غيرىا عمى تنظيـ مثؿ تمؾ 
 . 3الموضوعات، لما ليا مف خبرة فنيػة

 

                                                           
 والموائح البرلمانية" "دراسة مقارنة بالتشريع السياسي اإلسالمي"،"اإلصالح التشريعي المؤسسي" " محمد عمي سويمـ،  -1

 .252مرجع سابؽ، ص 
 .252، ص المػػػرجػػػػػع نفسػػػػػػػػػو -2
 .253، ص المػػػرجػػػػػع نفسػػػػػػػػػو -3
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 المطمب الثاني: أشكال المراسيم التنفيـذية
ظمة الديمقراطية تتواله السمطة التشريعية، مف المسمـ بو، أف العمؿ التشريعي في األن

كما يتولى رئيس الجميورية ذلؾ أيضا عف طريؽ إصدار مراسيـ مستقمة في المجاؿ غير 
المخصص لمقانوف، وىي المتميزة بعدـ تحديدىا وتطورىا، عمى أف حاالت الرجوع إلييا 

ع، فيساىـ الوزير تخضع لتقدير رئيس الجميورية لمواجية األزمات التي قد تحؿ بالمجتم
ف كاف ذلؾ بطريقة غير مباشرة عف طريؽ ما يسمى بالمراسيـ  األوؿ في العمؿ التشريعي وا 
التنفيذية، بوضع التفصيبلت البلزمة لمتشريعات الصادرة عف السمطة التشريعية والمراسيـ 

ى المستقمة الصادرة عف رئيس الجميورية، غير أف المراسيـ التنفيذية تختمؼ بالنظر إل
الموضوعات التي تنظميا، األمر الذي يستدعي التفرقة بيف ىذه المراسيـ والتي قد تتخذ شكؿ 

 المراسيـ التنفيذية العامة أو المراسيـ التنفيذية الفرديػة.
 الفرع األول: المراسيـم التنفيـذية العامـة

ير إف المراسيـ التنفيذية العامة ىي تمؾ النصوص التنظيمية التي تصدر عف الوز 
األوؿ في إطار مباشرتو لمسمطة التنظيمية المشتقة، وىي تتسـ بالعمومية لكونيا تنظـ مسائؿ 
نما تظؿ قابمة لمتطبيؽ  عامة وموضوعية، وال تستنفذ مضمونيا بمجرد تطبيقيا ألوؿ مرة، وا 

، فمموزير األوؿ صبلحية وضع قواعد عامة ومجردة انطبلقا مف 1كمما توافرت شروط إعماليا
الدستور والقانوف أيضا، وقد تتمثؿ ىذه المراسيـ في مراسيـ تنفيذ القوانيف والتنظيمات،  أحكاـ

والمراسيـ التي بناء عمييا يتـ تحديد اختصاصات أعضاء الحكومة، والمراسيـ التي بناء 
عمييا يتـ تنظيـ المصالح المركزية لموزارات والمصالح اإلدارية لرئاسة الحكومة والمصالح 

 لمواليات، ونظرا لما ألنواع ىذه المراسيـ مف أىمية فسيتـ تفصيميا فيما يمي: اإلدارية
 البند األول: مراسيم تنفيذ القوانين والتنظيمات

خوؿ الدستور لموزير األوؿ جزء مف ممارسة السمطة التنظيمية بالسير عمى تنفيذ 
القوانيف والتنظيمات، بموجب ما يصدره مف مراسيـ تنفيذية لتسييؿ تطبيؽ التشريعات 

                                                           
 .174، مرجع سابؽ، ص النشاط التشريعي لمسمطة التنفيذيةرابحي أحسف،  - 1
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البرلمانية والنصوص التنظيمية، فاتساميا بالعمومية والتجريد يتيح لموزير األوؿ التدخؿ 
ت البلزمة لتنفيذىا أو طرؽ وكيفيات تطبيؽ تمؾ القواعد العامة، لوضع الجزئيات والتفصيبل

ويؤكد لنا بأف الوزير األوؿ يتولى ممارسة السمطة التنظيمية ذات المظير التنفيذي لنص 
 .1 تشريعي سنو البرلماف، أو تنظيـ مستقؿ صادر عف رئيس الجميورية

تصدر عف جية إدارية  ولممراسيـ التنفيذية نفس مميزات الموائح بشكؿ عاـ، فيي 
ممثمة في الوزير األوؿ، وتتضمف قواعد عامة ومجردة، باإلضافة إلى أنيا عبارة عف 
دخاليا  مجموعة أحكاـ ممزمة وواجبة التطبيؽ، األمر الذي يجعؿ ليا قوة تشريعية كاممة وا 

 .2ضمف قائمة النصوص التنظيمية التنفيذية ذات الطابع العاـ
التنفيذية لمقوانيف الطابع المكمؿ لمنص التشريعي، لكونيا تكوف وتحمؿ الموائح 

جرائية، وىو األمر الذي  استجابة عف دعوة المشرع لمسمطة التنفيذية التخاذ تدابير تفصيمية وا 
 يجعؿ مف المرسـو التنفيذي استجابة لدعوة المشرع.

ر األوؿ: عمى أف الوزي 2016مف التعديؿ الدستوري لسنة  99/4وقد نصت المادة 
" يوقع المراسيـ التنفيذية"، وبالتالي فإف كؿ المراسيـ التي يوقعيا الوزير األوؿ تسمى 

 بالمراسيـ التنفيذية، ومنيا:
المراسيـ التي بناء عمييا يتـ تحديد اختصاصات أعضاء الحكومة طبقا لنص المادة  -

 .2016الدستوري لسنة مف التعديؿ  99/1
مف  99/2ر تنفيذ القوانيف والتنظيمات طبقا لنص المادة المراسيـ التي تندرج في إطا -

 .2016الدستوري لسنة التعديؿ 
نياء مياـ موظفي الدولة في الوظائؼ العميا بعد  - المراسيـ التي بناء عمييا يتـ تعييف وا 

 .2016الدستوري لسنة مف التعديؿ  99/5موافقة رئيس الجميورية طبقا لنص المادة 
فتمتد سمطة التنظيـ إلى المتابعة والمراقبة والمحاسبة التي تتخذىا السمطة المعنية 
تحت إشراؼ الوزير األوؿ المكمؼ بتنسيؽ عمؿ الحكومة، ضؼ إلى ذلؾ أف القوؿ بتنفيذ 
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القوانيف والتنظيمات قد يمتد إلى التنظيـ المشتؽ ذاتو ) المراسيـ( الذي يتخذه الوزير األوؿ، 
تنفيذ القوانيف الصادرة عف البرلماف أو التنظيمات الصادرة عف رئيس الجميورية، فقد تتعمؽ ب

أو التعميمات والقرارات التي ليا عبلقة بالموضوع، باعتبارىا كميا تدخؿ في إطار التنظيمات 
 .1التنفيذية التي يتوالىا الوزير األوؿ

ؾ يستوجب تحضير وبما أف الوزير األوؿ يتولى رئاسة اجتماعات الحكومة، فإف ذل
تمؾ االجتماعات بالتنسيؽ بيف الوزارة األولى واألمانة العامة لمحكومة وكذا الرئاسة، بحسب 
طبيعة النشاط، فبعد المبادرة مف القطاع المعني بمشاريع النصوص ذات الصبغة التشريعية 

فقة الوزير أو التنظيمية ) مستقمة أـ مشتقة( تدرس عمى مستوى األمانة العامة لمحكومة بموا
 . 2األوؿ أو بناء عمى توجييات رئيس الجميورية أو الوزير األوؿ

فطبقا لممعيار الشكمي والموضوعي فإف مسألة تنفيذ القوانيف ىي مف صبلحيات 
الوزير األوؿ، غير أنو قد يتجو البعض إلى اعتماد المعيار العضوي لتبرير تدخؿ رئيس 

بالنسبة لمقطاعات التي يتولى اإلشراؼ عمييا مباشرة كالدفاع الجميورية واتخاذ تدابير تنفيذية 
والخارجية، والوزير األوؿ يعتبر منسؽ عمؿ الحكومة لتدخؿ فييا كؿ القطاعات بما فييا 

أما رئيس الجميورية  ،الدفاع والخارجية، ليحضر بالتالي وزير الخارجية اجتماعات الحكومة
باعتباره ىو مف يتولى وزارة الدفاع، فبل يمكنو حضور اجتماعات الحكومة برئاسة الوزير 
ف كاف  األوؿ، غير أنو ال يوجد أي نص دستوري يخوؿ لمرئيس تنفيذ القوانيف والتنظيمات وا 

خارج يسند لو ميمة اإلشراؼ عمى بعض مف القطاعات، وقد أصدر الرئيس مراسيـ تنفيذية 
 .3المجاليف المذكوريف، حيف تدخؿ بموجب مرسـو رئاسي لتعديؿ مرسـو تنفيذي
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ولقد أثير نقاش حوؿ إصدار الوزراء بشأف بعض الموضوعات وتنظيميا الئحيا، 
وقد أكََّد مجمس الدولة الفرنسي بأنو ليس لموزراء سمطة في إصدار الموائح ُمكتفيًة 

يورية والوزير األوؿ أيضا، وبغرض التنسيؽ بيف باالختصاص العاـ الممنوح لرئيس الجم
النشاط الحكومي لموزراء جميعا عف طريؽ رئيس الجميورية أو الوزير األوؿ، فالوزير األوؿ 
يختص بالسمطة البلئحية، أما الوزراء فميـ اتخاذ اإلجراءات الفردية الخاصة، األمر الذي 

 بيرا مما يزيد مف إصدار الموائح.يمنع مف حدوث مشاكؿ السيما إف كاف عدد الوزراء ك
ويمكف استثناء لمقانوف أو البلئحة أف تخوؿ بنص صريح بعض الوزراء أو أحدىـ 
تنظيـ بعض المسائؿ الفنية الخاصة بموجب الموائح، غير أنو يشترط أف تكوف البلئحة 

 .1شكبل وموضوعا قة لمقانوف الذي خولو حؽ إصدارىامطاب
السمطة المستقمة في نفس الوقت الوزير المختص بإصدار غير أنو إذا حدد القانوف و 

البلئحة التنفيذية لمقوانيف، فإف نص القانوف ىو الراجح، كما ينتقؿ اإلختصاص بإصدار 
البلئحة التنفيذية إلى الوزير الجديد في حالة ما تـ إسناده إلى وزير سابؽ وذلؾ في حالة 

 .2يةحدوث تعديؿ وزاري قبؿ إصدار البلئحة التنفيذ
عمى أنو: " يصدر 3 2014مف الدستور المصري لسنة  170وقد نصت المادة 

بما ليس فيو تعطيؿ، أو تعديؿ، أو إعفاء  لموائح البلزمة لتنفيذ القوانيف،رئيس مجمس الوزراء ا
 مف تنفيذىا، ولو أف يفوض غيره في إصدارىا، إال إذا حدد القانوف الموائح البلزمة لتنفيذه".

 الثاني: المراسيم التي بناء عميها يتم تحديد اختصاصات أعضاء الحكومةالبند 
تعتبر الحكومة الييئة التنفيذية واإلدارية في الدولة، يتولى الوزير األوؿ رئاستيا، 

لممجمس   يحدد الدستور الجزائري صبلحيات الوزير األوؿ، الذي يقدـ مخطط عمؿ الحكومةو 
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ويمكف لموزير  المجمس ليذا الغرض مناقشة عامػة،جري الشعبي الوطني لمموافقة عميو وي
 .1الجميورية  األوؿ أف يكيؼ مخطط العمؿ عمى ضوء ىذه المناقشة بالتشاور مع رئيس

يعيف رئيس الجميورية الوزير األوؿ بعد استشارة األغمبية البرلمانية وينيي ميامو و 
، كما أف تعييف أعضاء 2016مف التعديؿ الدستوري  91طبقا لمبند الخامس مف المادة 

طبقا  فالوزير األوؿ يستشار في ذلؾ فقطالحكومة يعد مف صبلحيات رئيس الجميورية، 
 .2016مف التعديؿ الدستوري لسنة  93لنص المادة 

وضمف ىذا المنظور تتوزع الحقائب الوزارية بمراسيـ تنفيذية محددة الختصاص كؿ 
الممقاة عمى عاتؽ كؿ وزير منيـ، ما عدا عضو مف أعضاء الحكومة وكذا المسؤوليات 

وزارتي الدفاع والخارجية التي تخضع لئلشراؼ المباشر مف طرؼ رئيس الجميورية واتخاذ 
تدابير تنفيذية بشأنيا، فيقترح الوزير مشاريع المراسيـ التنفيذية وليس لموزير األوؿ إال الموافقة 

وأف اإلمضاء عمى المراسيـ التنفيذية  عمى مقترحات القطاع المتمثمة في التنظيـ، خصوصا
ال يتـ إال وموافقة رئيس الجميورية، األمر الذي يوضح تقييد صبلحيات الوزير األوؿ في 

 توزيع الصبلحيات بيف الطاقـ الحكومي بموافقة رئيس الجميورية.
وقد ترجع أسباب عدـ إطبلؽ الحرية في توقيع المراسيـ التنفيذية إلى أف تعييف 

نياء  ف أوجب التعديؿ الدستوري وا  مياـ الوزير األوؿ مف صبلحيات رئيس الجميورية، وا 
مف التعديؿ  91استشارة األغمبية البرلمانية طبقا لمفقرة األولى مف المادة  2016لسنة 

،  كما أف سمطة رئيس الجميورية ىذه االستشارة تعد شكمية فقط فإف، 2016الدستوري لسنة 
أماـ رئيس  في موقؼ ضعيؼوؿ تجعؿ مف الوزير األوؿ في إنياء مياـ الوزير األ

الجميورية، وتجعمو يتخذ مواقؼ تتسـ بالحذر خوفا مف الخروج عف برنامج رئيس الجميورية 
األمر الذي يقذـ مف تصرفاتو، وحتى في حالة إحداث تعديبلت عمى الصبلحيات، فإنيا تتـ 

يات رئيس الجميورية أو الوزير األوؿ أو  باقتراح مف مسؤوؿ القطاع، غير أف وفؽ توج 
صاحب المبادرة بالتعديؿ ىو الوزير المعني بمعية األمانة العامة لمحكومة والقطاعات التي 
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مف طرؼ  بموافقة رئيس الجميوريةليا عبلقة بالموضوع، ليتـ التوقيع عمى ىذا االقتراح 
 .1الوزير األوؿ

ضاء الحكومة، إذ أنو في حالة وال يمارس الوزير األوؿ أية سمطة رئاسية عمى أع
إخبلؿ أحد الوزراء بالمسؤوليات الوزارية فبل يمكنو توقيع أي جزاء تأديبي عمييـ، بؿ يمكنو 
مطالبة الوزير المعني بسحب قراره حفاظا عمى سيرورة العمؿ الحكومي، وفي حالة رفض 

 ذلؾ يمكنو حؿ النزاع باتخاذ أحد األسموبيف:
تغيير الوزير المعني، وتعييف آخر يتولى تنفيذ تعميمات الوزير يطمب مف رئيس الجميورية  -

 األوؿ.
يطمب مف رئيس الجميورية إجراء تعديؿ وزاري مصغر يجعمو يجمع بيف منصب الوزير  -

 األوؿ والحقيبة الوزارية المستيدفة.
عمى أف القرار المتخذ مف الوزير السابؽ ال يمكف إلغاؤه إال بقرار وزاري مماثؿ، 

 .2مرسوما تنفيذيا استنادا لقاعدة توازي األشكاؿليصدر 
 البند الثالث: المراسيم التي بناء عميها يتم تنظيم المصالح المركزية لموزارات     

 والمصالح اإلدارية لرئاسة الحكومة والمصالح اإلدارية لمواليات             
اؿ وتقسيميا، تعموىا يقـو العمؿ اإلداري في الدوؿ الديمقراطية عمى توزيع األعم  

الوزارة األولى لتميميا الوحدات اإلدارية األخرى، وبالرجوع إلى األنظمة القانونية المعاصرة فإف 
لموزير األوؿ دور جد  ىاـ في إطار تنسيؽ العمؿ بيف اليياكؿ اإلدارية التابعة لو، واتخاذ 

 عمومية.مراسيـ تنفيذية تنظيما لممصالح ضمانا لمسير الحسف لئلدارة ال
في ذلؾ وكذا  دورموزير األوؿ لفُيترجـ عمؿ الحكومة عف طريؽ الوزير المعني و   

االجتماعات التحضيرية التي تبرمج عمى مستوى كؿ قطاع أو عمى مستوى الوزارة األولى 
عف طريؽ االجتماعات الوزارية المشتركة، لُتحاؿ بعد ذلؾ عمى مستوى األمانة العامة 
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، فيقـو الوزير األوؿ 1النص النيائي ودراستو مع القطاعات ذات الشأفلمحكومة إلعداد 
بصبلحياتو تحت سمطة رئيس الجميورية، فيتولى القياـ بالتوجيو والتحكـ وكذا اتخاذ القرارات 
إعماال لمقتضيات النصوص الدستورية، وكذا فيما تـ تكميفو بو مف طرؼ رئيس الجميورية، 

الحموؿ مكاف الوزير األوؿ متى شاء، نظرا  إمكانيةيورية وىو ما يفيد بأف لرئيس الجم
الستحالة تحييد اختصاصات الرئيس وعبلقتو بالوزير األوؿ، فيتـ التعامؿ مباشرة مع الوزير 

 . 2المعني كما ىو األمر مثبل في قطاعي الدفاع والخارجية
 المطمب الثالث: الرقابة عمى الموائح التنفيذية

مة لتنفيذ القانوف يشترط أف تكوف األحكاـ الواردة فييا  حتى تكوف البلئحة الز 
ضرورية لوضع القانوف حيز التنفيذ، إذ أنيا تتضمف قواعد تفصيمية لما أجممو القانوف، وقد 
تكوف تفسيرية أيضا لما عممو القانوف، وتضع أيضا إجراءات تنفيذه لتبسيط تطبيؽ القوانيف 

لعميا بأف: " الغرض مف صدور البلئحة يتعيف أف في الدولة، وقضت المحكمة الدستورية ا
ينحصر في إتماـ القانوف، أي وضع القواعد والتفاصيؿ البلزمة لتنفيذه مع اإلبقاء عمى 

 .3حدوده األصمية ببل أدنى مساس"
وقد أقرت دساتير معظـ الدوؿ الديمقراطية بحؽ السمطة التنفيذية في إصدار الموائح 

القوانيف عف طريؽ وضع الجزئيات واألحكاـ والتفصيبلت، فمف الصعب البلزمة لتيسير تنفيذ 
ونظرا المتبلؾ السمطة التنفيذية مف إمكانات  انونا يتناوؿ كؿ التفصيبلت بدقة،أف نتصور ق

فنية ونوعية، فإف ذلؾ قد يكوف سببا في جعؿ السمطة التنظيمية المشتقة مف اختصاص 
 السمطة التنفيذية. 
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سة السمطة التنفيذية لبلختصاص الآلئحي يمكف أف تخرج عف بيد أنو عند ممار 
 اإلطار المسموح ليا، وىو ما يستدعي خضوع أعماليا لمرقابة حتى تحتـر الحدود التشريعية.

ومف المسمـ بو أف الموائح التنفيذية تخضع لمرقابة القضائية، غير أف خضوعيا لمرقابة 
 تورية المقارنة، وىو ما سيتـ تفصيمو فيما يمي:الدستورية يبقى محؿ خبلؼ بيف األنظمة الدس

 الفرع األول: مــدى خضوع الموائح التنفيذية لمرقابة الدستورية
لـ يستبعد الدستور الفرنسي بشكؿ صريح رقابة المجمس الدستوري عمى أعماؿ 
السمطة التنفيذية، غير أف البعض يرى أف رقابة المجمس الدستوري تقتصر فقط عمى 

البرلمانية، في حيف يرى جانب فقييٌّ آخر بأنو مف خبلؿ االجتيادات القضائية  التشريعات
رة لممجمس الدستوري والمتعمقة بالرقابة عمى دستورية القوانيف ُيستوعب بصورة غير مباش

 .1، وغيرىا التي تعد تنفيذية لمقوانيفالموائح ذات القيمة التشريعية
أنو: " يدير الوزير األوؿ أعماؿ  مف الدستور الفرنسي عمى 21ونصت المادة 

الحكومة وىو مسؤوؿ عف الدفاع الوطني ويتولى تنفيذ القوانيف، ويمارس سمطة إصدار 
الموائح، ويعيف الموظفيف في الوظائؼ المدنية والعسكرية مع مراعاة األحكاـ الواردة في المادة 

 ، ويجوز لو أف يفوض الوزراء في بعض سمطاتو".13
الدستوري رقابة المطابقة مع التحفظ وغير المباشرة عمى العمؿ فيتولى المجمس 

، فمف جراء التحفظ يوضح المجمس الدستوري "  conformité sous réservesالتنفيذي "
فؽ مع الدستور، فمخالفة لمحكومة طريقة تطبيؽ القانوف، وأف ىذا التطبيؽ فقط ىو المتوا

مف قبؿ المجمس الدستوري ُيَمكِّف األفراد مف رفع  تطبيؽ القانوف بغير التفسير المقدـالحكومة 
دعوى اإللغاء أماـ مجمس الدولة، كما يفرض رقابة عمى تجاوز التحفظات المبداة مف طرؼ 

 . 2المجمس الدستوري في قراراتو
مف الدستور الفرنسي عمى حؽ رئيس الجميورية في التوقيع  13وقد خولت المادة 

زير األوؿ إذا خضعت لممداولة في مجمس الوزراء إلى جانب عمى الموائح التي يصدرىا الو 
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"، Sicardالوزير األوؿ، وقد لقى ذلؾ تأييدا مف جانب مجمس الدولة الفرنسي في قضية " 
حيث قرر أنو باستثناء الموائح التي تمت المداولة عمييا في مجمس الوزراء، فإف رئيس 

 .1الجميورية ال يمارس أية سمطة الئحية
يرت بعض اإلشكاالت حوؿ ىذا الموقؼ منيا أف رئيس الجميورية قد يوقع وقد أث 

عمى بعض الموائح التنفيذية دوف خضوعيا لممداولة في مجمس الوزراء، وىو ما يشكؿ اعتداء 
عمى اختصاص الوزير األوؿ، غير أف مجمس الدولة الفرنسي قضى بأف توقيع رئيس 

ى صحة البلئحة ومشروعيتيا، وانتقد موقؼ الجميورية في مثؿ ىذه الحاالت ال يؤثر عم
عمى  ءمجمس الدولة عمى أساس أف مثؿ ىذه الموائح تشكؿ خرقا دستوريا متمثبل في االعتدا

، كما أف ىذا األمر يتعارض مع مقتضيات صاحب االختصاص صبلحيات الوزير األوؿ
مسؤوؿ في غير  النظاـ البرلماني، والقاضية في عدـ تدخؿ رئيس الجميورية باعتباره غير

 . 2الصبلحيات التي تـ تحديدىا بموجب الدستور
فالرقابة الدستورية موجية لمنصوص التشريعية العامة أي لمقوانيف والتنظيمات 

لذلؾ وجب إبعادىا مف ىذا النوع مف  تع الموائح التنفيذية بيذا الوصؼالمستقمة، وال تتم
القانوف الذي صدرت منفذة لو، لتحرؾ الرقابة، ومخالفتيا لمدستور يرجع إلى عدـ صدور 

 .3الرقابة الدستورية ضده وال يمكف تحريكيا عمى ىذه البلئحة
أما إف رجعت عدـ الدستورية الى البلئحة ذاتيا فممجمس الدولة أف يباشر رقابتو 

 .4عمييا إلغاء أو تعويضا لممتضرر مف جرائيا
عمى السمطة التنظيمية  2016مف التعديؿ الدستوري لسنة  143وقد نصت المادة 

بشقييا المستقمة التي يتوالىا رئيس الجميورية والمشتقة التي يتوالىا الوزير األوؿ، ونصت 
عمى أنو: " باإلضافة إلى االختصاصات األخرى التي خولتيا أياه صراحة  186/1المادة 

                                                           
 .183، ص  محمود صبحي عمي السيد، مرجع سابؽ -1
 .184، ص المػػػرجػػػػػع نفسػػػػػػػػػو -2
 .192، مرجع سابؽ، ص النشاط التشريعيرابحي أحسف،  -3
 .192، ص المػػػرجػػػػػع نفسػػػػػػػػػو -4



 

 

326 

القوانيف في دستورية المعاىدات و أحكاما أخرى في الدستور، يفصؿ المجمس الدستوري برأي 
ما المقصود بالتنظيمات؟ ىؿ تخضع كؿ والتنظيمات."، وىو ما يثير إشكاال يتمحور حوؿ 

التنظيمات بما فييا المراسيـ التنفيذية لمرقابة الدستورية؟ أـ أف األمر يتعمؽ فقط بالمراسيـ 
 الرئاسية؟.

بأف التنظيمات المعنية   وليس مف اليسر معرفة قصد المشرع، ورأى بعض الفقياء
بالرقابة الدستورية ىي التنظيمات المستقمة الصادرة عف رئيس الجميورية، أما التنظيمات 
المشتقػة ) الموائح التنفيذية( فتخضع لرقابة المشروعية مف طرؼ مجمس الدولة باعتبارىا 

 .1تشكؿ امتدادا لمقوانيف
ف لـ تكف ىناؾ دبالنسبة و  اللة صريحة عمى عدـ إمكاف لمتشريع الجزائري، وا 

بأف  واأقر معظـ الفقياء  ورية المراسيـ التنفيذية، إال أفالمجمس الدستوري بالنظر في دست
التنظيمات المعنية بالرقابة الدستورية ىي المراسيـ المستقمة، أما المراسيـ التنفيذية فبل يمكف 

لمقوانيف وال تدخؿ في نطاؽ إخضاعيا لمرقابة الدستورية، عمى أساس أنيا تعتبر امتدادا 
 .2التشريعات العامة

 الفرع الثاني: الرقابة القضائية عمى المراسيـم التنفيذيـة
القاعدة العامة أف لموزير األوؿ السمطة التقديرية في إصدار المراسيـ التنفيذية مف 

المراسيـ عدميا، إذا لـ ينص القانوف أو التنظيـ المستقؿ صراحة عمى ذلؾ، وبالرغـ مف أف 
-التنفيذية تشكؿ قواعد عامة ومجردة إال أنيا ال تدخؿ في إطار التشريعات العامة) القوانيف
 .  3المراسيـ التنظيمية(، إذ أنيا تعتبر امتدادا لتشريعات عامة، وال تنشئ قواعد قانونية جديدة

عماال لمقتضيات مبدأ المشروعي والقاضي بخضوع الجميع حكاما ومحكوميف  ةوا 
لمقانوف، فإنو يقع لزاما عمى القضاء تطبيؽ القانوف باعتباره مف المياـ المسندة لو بموجب 
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الدستور، ليتولى النظر في جميع أعماؿ السمطة التنفيذية مف مراسيـ وقرارات ومقررات لمتأكد 
 .1مف شرعيتيا

بمراقبة ىذه المراسيـ دوف حاجة لنص  وقد اعترؼ مجمس الدولة الفرنسي لنفسو
صريح يخوؿ لو ذلؾ، باعتباره مسؤوال عف رقابة الشرعيػة الدستورية لمقرارات اإلدارية، غير 
أنو ال يمكف لمجمس الدولة رقابة دستورية ىذه القرارات، إال في حالة عدـ وجود نص قانوني 

لفة فإنو عند وجود نص تشريعي ، وبمفيـو المخا2يعتبر أساسا ليذا القرار موضوع النزاع
 .3يستند عميو المرسـو التنفيذي يمتنع عمى مجمس الدولة ممارسة رقابتو الدستورية

عمااًل لمقتضيات نص المادة   والقاضية  2016مف التعديؿ الدستوري لسنة  161وا 
 بػػػػ: " ينظر القضاء في الطعف في قرارات السمطة القضائية ".

وحيث تـ التأكيد أيضا عمى نطاؽ االختصاص القضائي اإلداري في المادة التاسعػة 
المتعمؽ  01_98المعدؿ والمتمـ لمقانوف العضوي  13_11( مف القانوف العضوي 09)

 : باختصاصات مجمس الدولة وتنظيمو وعممو
كدرجة أولى وأخيرة بالفصؿ في دعاوى اإللغاء والتفسير مجمس الدولة  يختص" 

القرارات اإلدارية الصادرة عف السمطات اإلدارية المركزية والييئات  في تقدير المشروعية، و 
 العمومية الوطنية والمنظمات المينية الوطنية.

 ويختص أيضا بالفصؿ في القضايا المخولة لو بموجب نصوص خاصػػػة"
ة مجمس يتضح لنا مف المادتيف المذكورتيف أعبله خضوع المراسيـ التنفيذية لرقاب

الدولة عند النظر في دعاوى اإللغاء المرفوعة ضدىا، باعتبار أف المراسيـ التنفيذية تنطوي 
 .4ضمف قرارات السمطات اإلدارية المركزية
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القرارات( والتي تكوف  -وبخصوص القرارات اإلدارية التنفيذية ) المراسيـ التنفيذية
إلغائيا، فبل يمكف ذلؾ لمقضاء العادي مخالفة لمقانوف، فإف كاف لمجمس الدولة الحؽ في 

، عمى أف يتحقؽ 1الذي يممؾ فقط اإلمتنػػػػاع عف تطبيؽ ىذه النصوص المخالفة لمقانوف
إجبار السمطة التنفيذية باحتراـ مبدأ المشروعية عف طريؽ إلغاء القاضي اإلداري لمقرارات 

 وب عدـ الشرعية اآلتية:المعيبة، وال يعتبر القرار اإلداري سميما إال إذا خبل مف عي
 عيب انعداـ السبب -1
 عيب عدـ االختصاص -2
 عيب الشكؿ -3
 عيب مخالفة القانوف -4
 .2عيب االنحراؼ في استعماؿ السمطة اإلدارية -5
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 في العمميــــة التشريعيةثرىما أو اإلصدار والنشر : الثالثالمبحث 

مف المسمـ بو أف القوانيف التي تصدر عف السمطة التشريعية تعتبر األداة التي تحدد 
السموؾ العاـ لمحكاـ والمحكوميف في إطار احتراـ نصوص الدستور، ما لـ تمغ ىذه القوانيف 

جؿ الدساتير  أسندتقد و أو تعدؿ طبقا لئلجراءات التشريعية التي تحكـ سير ىذه العممية، 
كؿ ما يقتضيو العمؿ و  بإصداره القوانيفوكمفتو  بيد رئيس الجميوريةالوظيفة التنفيذية 

بعد إصداره مف إال يتـ تنفيذ القانوف الصادر مف طرؼ البرلماف ال ، وبذلؾ فإنو 1التشريعي
لمدة ) مطمب أوؿ(، وذلؾ بالتوقيع عميو قبؿ نياية اليـو األخير مف ا طرؼ رئيس الجميورية
مف  144طبقا لنص المادة  ،يوما مف تاريخ تسممو إياه (30 ) ثبلثوف المقررة لئلصدار وىي

القانوف إال عندما يرفؽ بالصيغة التنفيذية وىو ما ال يكتمؿ و ، 2016التعديؿ الدستوري لسنة 
يصطمح عميو بإصدار القوانيف، غير أف ذلؾ يحتاج إلى عمؿ مادي يمحؽ بو لتبميغ 

يصطمح عميو بالنشػػر في لكافػػة الجميور، وىو ما  واإلعبلف عنو ليصبح معموماً مضمونو 
  وسيتـ تفصيؿ ذلؾ فيما يمي: ،) مطمب ثاني(ج .ج.ر.ج

 التشريعية العممية في القوانين إصدار تأثير: األول المطمب
يمر النص التشريعي بإجراءات طويمة حتى الموافقة والمصادقة عميو مف طرؼ 
غرفتي البرلماف، غير أف تماـ ىذه االجراءات ال يعني تضميف ىذا النص  لمصيغة التنفيذية 
لو، بؿ يتوقؼ ذلؾ عمى إرادة رئيس الجميورية الذي خوؿ لو الدستور تمؾ الصبلحية  

 .2016لدستوري الجزائري لسنة تعديؿ االمف  144لمادة ابموجب 
سنتطرؽ إلى تعريفو، الطبيعة القانونية لو،  وحتى يمكننا اإللماـ بأحكاـ اإلصدار 

 ما يمي:في ، وسيتـ تفصيؿ ذلؾوشروطو التشريعي لوالتنظيـ وكذا 
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 الفرع األول: تعريف حق اإلصدار
عبد الغني عرفو الدكتور حؽ اإلصدار حيث ب اريؼ المتعمقةتعاللقد تعددت  

ح ػػػػراره، وأنو أصبػػ" شيادة بميبلد التشريع أي إعبلنا بإتماـ إجراءات إق وبسيوني عبد اهلل بأن
يتضمف األمر بتنفيذه كقانوف مف قوانيف الدولة النافذة مف جانب أعضاء  ا، كماػػػػقانونا نيائي

 .1السمطة التنفيذية
وىناؾ مف عرفو بأنو " تسجيؿ سف التشريع ووضعو موضع التنفيػػذ بتكميؼ رجاؿ 
السمطػػة التنفيذيػػة بتنفيذه باعتباره تشريعا ممزما مف تشريعات الدولة، فيو بمثابة شيادة ميبلد 

 .2لمتشريع، تكوف سندا لتنفيذه"
ا، أف البرلماف وعرؼ الدكتور عبد اهلل بوقفة اإلصدار بأنو: " شيادة رئاسية مفادى

سف ووافؽ عمى النص التشريعي الصادر في حدود اإلجراءات والضوابط الدستورية والقانونية 
تماشيا مع التشريع المعموؿ بو، وبالتالي، يعمف الممارس ليذا االختصاص مف خبلؿ 

 . 3اإلصدار عف ميبلد قانوف جديد، ويتأتى ذلؾ بنشره في الجريدة الرسمية لمجميورية"
ظير اإلصدار ألوؿ مرة في إنجمترا، حيث شكؿ ذلؾ اإلبداع خطوة كبيرة  ولقد

لمتوفيؽ بيف وجيات النظر المتعارضة، ونجـ عف ذلؾ نتيجتيف: األولى مفادىا حصر العمؿ 
التشريعي بيد البرلماف مع االعتراؼ لمممؾ بسمطة التصديؽ عمى القوانيف، واف كاف ىذا 

في كياف النظاـ االنجميزي، فإف بريطانيا أخذت بنظاـ  المبدأ العرفي يعتبر مبدأ شكمياً 
بعد نشوب أي تالحزبيف، فتركزت السمطتيف التشريعية والتنفيذية بأحد الحزبيف، األمر الذي يس

خبلفات مف شأنيا تقدـ رئيس الحكومة وىو رئيس الحزب الحاكـ أف يطمب مف الممؾ رفض 
 العمؿ التشريعي فيعتبرطتيف، وبالتالي التصديؽ عمى قانوف ما شكؿ محؿ خبلؼ بيف السم
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بينما تمثؿ دور التاج في الموافقة الشكمية عمى القانوف وىي المتمثمة في  ،لبرلمافا مف مياـ
 . 1التصديؽ، حتى يدخؿ القانوف حيز التنفيذ

مما ينتج عف مبدأ الفصؿ بيف السمطات ىو إصدار القانوف، إذ أنو ليس لمسمطة و 
تكميؼ رجاؿ السمطة التنفيذية بتنفيذ القانوف، بؿ أف رجاؿ السمطة التشريعية التشريعية ميمة 

أنفسيـ يتمقوف أمر التنفيذ مف السمطة التنفيذية، وىو األمر الذي اقتضى أف يصدر أمر 
التنفيذ مف رئيس السمطة التنفيذية وىو بطبيعة الحاؿ رئيس الجميورية، وبالتالي فإف رئيس 

وظيفة تشريعيػػة تتمثؿ في إجراء التصديؽ عمى القانوف، ووظيفة  ،تيفالجميورية يقوـ بوظيف
 يجبالقانوف  والكتماؿ، 2وذلؾ بعد أف يوجد ىذا القانوف ،تنفيذية تتمثؿ في إصدار القانوف

 .3أف يتـ إصداره مف طرؼ رئيس الجميورية
  الفرع الثاني: الطبيعة القانونيـــة لحق اإلصدار

اعتبر خبلؿ فترة  والذيلقد اختمؼ الفقو حوؿ الطبيعة القانونيػػػة لحؽ اإلصدار، 
الحكـ الممكي المطمؽ تصديقا مف الممؾ بوجود القانوف مما يجعمو مشاركا في التشريع، غير 

، حيث ظيرت ثبلث اتجاىات، اتجاه 4أنو بعد السيطرة البرلمانية عمى السمطة اختمؼ األمر
يرى بأنو عمؿ منفذ لمقانوف، واتجاه ثالث يرى آخػػػػر ؿ لمقانوف، واتجاه يرى بأنو عمؿ مكم

 بأنو عمؿ ذو طبيعػػػػة خاصػػػة.
 
 
 
 

                                                           
 .297، ص مرجع سابؽ، ) دراسة مقارنة(في النظام السياسي الجزائريأساليب ممارسة السمطة عبد اهلل بوقفة،  - 1
"اإلصالح التشريعي المؤسسي" " والموائح البرلمانية" "دراسة مقارنة بالتشريع السياسي محمد عمي سويمـ،  - 2

 .42مرجع سابؽ، ص  اإلسالمي"،
3

 -  François SUAREZ, Des lois et du Dieu législateur, 1ère éd , Dalloz, France, p.257. 
السمطة  -6991النظام السياسي الجزائري ) دراسة تحميمية لطبيعة نظام الحكم في ضوء دستور سعيد بو الشعير،  -4
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 )اإلصدار عمل تشريعي(البند األول: االتجاه األول 
ظير ىذا االتجاه في ألمانيا وأيده العديد مف الفقياء عمى رأسيـ " البند" و"جيمينيؾ"، 

تـ إصداره، فيو شرطا ضروريا إال إذا ر إلى الوجود  يظي  الالقانوف حيث يرى " البند"  بأف 
 .1وىو يعد تعبيرا خارجيا لمقانوف لوجود القانوف،

 دوجي ثـ انتقؿ ىذا االتجاه إلى فرنسا وأيده العديد مف الفقياء وعمى رأسيـ الفقيييف 
"" Deguit  ىوريوو "Hauriou،"  ،وال حيث يعتبر "دوجي" بأف اإلصدار عمؿ مكمؿ لمقانوف

وىو ما يستوجب مرور القانوف بمراحؿ معينة وىي  ،تـ إصداره إذايعتبر القانوف نافذا إال 
مف طرؼ رئيس الجميورية، وبذلؾ ال  ت في مجمسي النواب والشيوخ وكذا إصدارهالتصوي

 .2ية حتى يدخؿ حيز التنفيذإصداره مف طرؼ رئيس الجميور يكتمؿ القانوف إال ب
اإلدارة ليست ممزمة بتنفيذه،  فإف فالقانوف الذي يوافؽ عميو البرلماف وال يتـ إصداره

 .3تمـز المحاكـ بتطبيقو وال المواطنيف باحترامو الكما 
 )اإلصدار عمل تنفيــذي(البند الثاني: االتجاه الثاني 

يرى أنصار ىذا االتجاه أف اإلصدار أمر مف رئيس الجميورية لمسمطة العامة  
بالحرص عمى تنفيذ القانوف الذي سبؽ لمبرلماف أف صوت عميو، وما يقـو بو الرئيس يعتبر 
بمثابة إعبلف رسمي لميبلد القانوف، فتأتي عممية اإلصدار بعد تماـ إجراءات سف القانوف 

 .4وىي منفصمة عنيا
باستقبللية العمؿ التشريعي لمسمطة لمساسو د ىذا الرأي االتجاه السابؽ ق  نت  وقد ا

وليس لرئيس الدولة مشاركة في ذلؾ بؿ  ،التشريعية، والقانوف ىو ثمرة نابعة مف ىذه السمطة

                                                           
1
 .80بركات أحمد، مرجع سابؽ، ص  - 

2
 .81، ص المػرجع نفسػػػػػػو - 

 .276فاروؽ، مرجع سابؽ، ص  حميدشي -3
 .280، مرجع سابؽ، ص السمطة التشريعية من خالل التطور الدستوري الجزائريشريط وليد،  - 4
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إف تنفيذ السمطة التنفيذية لمقانوف يقتضي إصداره، وبناء عمى ذلؾ فإف اإلصدار يعتبر عمبل 
 .1شريعياً تنفيذيًا وليس ت

ويؤسس ىذا االتجاه رأيو عمى مبدأ الفصؿ بيف السمطات باعتبار أف السمطة 
التشريعية تختص بوضع القانوف وذلؾ بالمصادقة عميو، غير أنو ال يمـز السمطة التنفيذية إال 
بعد أمر مف رئيسيـ والمتضمف التنفيذ، وبالتالي فإف اإلصدار لو أثر كاشؼ وليس منشئ 

 .2القانوفلتنفيذ 
طبيؽ القانوف ىو تية مف وراء اشتراط تدخؿ رئيس الجميورية قبؿ اكما أف الغ

التحقؽ مف استيفاء القانوف لئلجراءات الدستورية التي يتطمبيا، ويقتضي المنطؽ أيضا أف 
تتدخؿ سمطة أخرى لمتحقؽ مف موافقة البرلماف عمى كؿ نصوص القانوف وىو ما يقوـ بو 

صدار عمبل تنفيذيا لمقانوف ال تشريعيا وذلؾ حفاظا عمى استقبللية السمطة ، فاإلرئيس الدولة
 .3التشريعية ووظيفتيا المتمثمة في سف القوانيف والمصادقة عمييا

 )اإلصدار عمل من نوع خاص(البند الثالث: االتجاه الثالث 
فبل ىو تشريعي وال ىو عتبر ىذا االتجاه بأف اإلصدار عمؿ مف نوع خاص، ا 

نما  ينشئتنفيذي، فاإلصدار ال  بإصدار مرسـو اإلصدار، وما يؤكد  يكشفياقاعدة قانونية وا 
في حيف أف  ،تطمب حرية اإلدارة بالموافقة أو االعتراض عميويذلؾ ىو أف العمؿ التشريعي 

أو  ،فقرة لذلؾ وال يمكنو إضافة بند أو ،اإلصدار ىو إجراء إجباري لرئيس السمطة التنفيذية
صداره لمقانوف يعد إشياداً 4القياـ بتعديؿ القانوف سواء بالزيادة أو النقصاف منو عمى  ، وا 
 .سبلمة اإلجراءات المتبعة بشأف القانوف وسبلمتيا

وفي رد عمى االتجاه الذي اعتبر أف اإلصدار يعتبر عمبل تشريعيا، يرى بأنو في 
اعتقادىـ بأف رئيس الدولة يتمتع بكؿ السمطات ولو الحرية التامة في إصدار األوامر، أما 

                                                           
1
 .81بركات أحمد، مرجع سابؽ، ص  - 

2
 .82، ص المػػػرجػػػػع نفسػػػػػػػػو - 

3
 .82، ص المػػػرجػػػػع نفسػػػػػػػػو - 
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عمى تدخؿ السمطة التشريعية والمحاكـ فميس ليا سوى إصدار القرارات عمى أف تتوقؼ 
 بمجردالقوة اآلمرة القانوف يكتسب عمى اعتبار أف  ،تصور خاطئىو الرئيس بالقوة اآلمرة 

 .1موافقة البرلماف عميو والتي تعتبر مف اإلجراءات التشريعية المكممة والضرورية لمقانوف
كما يرد ىذا االتجاه عمى مف اعتبروا بأف االصدار عمؿ تنفيذي أنيـ أخمطوا بيف 
وسائؿ تنفيذ القانوف وبيف القوة التنفيذية لو، فيصدر رئيس الدولة األوامر التنفيذية لمموظفيف 

مستعمٍؿ لمقوة المتضمنة في النصوص التشريعية  االختصاص بتنفيذ القانوف، غير   أصحاب
 .2برلمافالصادرة عف ال

أف االستناد في تبريرىـ عمى مبدأ الفصؿ بيف السمطات مف شأنو التشكيؾ بوحدة و 
لتصورىـ بأف السمطة التشريعية غريبة عف السمطة التنفيذية، فالقانوف يعد مكتمبل  الدولة

ا بموافقة البرلماف عميو ال بإصداره مف طرؼ رئيس الدولة، وما اإلصدار إال إجراء مميد
ال يقـو بو رئيس الدولة بسمطة األمر بؿ إف ذلؾ يعتبر التزاـ بوظيفتو  القانوف فقطلتنفيذ 

التنفيذية نحو العمؿ التشريعي، وبناء عمى ذلؾ فإف اإلصدار يعتبر عمبل ذو طبيعة 
 .3خاصػػة

ومف المفيد أف ننوه بأف ىذه اآلراء التي تعبر عف المراحؿ التي عرفتيا العبلقات بيف 
الستناد كؿ اتجاه فقيي إلى طبيعة  ،ريعية والتنفيذية ال يمكف أخذىا بمبرراتياالسمطتيف التش

ال يمكف الجـز بأف اإلصدار في النظاـ السياسي الجزائري و النظاـ السياسي السائد في دولتو، 
إال بالرجوع إلى الطريقة التي نظمو  ،مف نوع خاص أو عمبل اً تنفيذي أو عمبل اً تشريعي عمبل

 بيا المؤسس الدستوري الجزائري. 
 وشروطو التنظيم التشريعي لمحق في اإلصدارالفرع الثالث: 
وشروطو، وىو ما سيتـ تفصيمو  تنظيـ التشريع في الدستور الجزائري سنتطرؽ إلى

 فيما يمي:

                                                           
1
 .82بركات أحمد، مرجع سابؽ، ص  - 

2
 .83، ص المػػػرجػػػػع نفسػػػػػػػػو - 
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 التنظيم التشريعي لمحق في اإلصدار : األولالبند  
فإف اإلصدار يعتبر  ،مف التعديؿ الدستوري الجزائري 144بالرجػػػػػوع إلى المادة 

يحيمو لمييئة التنفيذية  اً نياية العممية التشريعية، كما أف موافقة رئيس الجميورية عميو أمر 
لتصدر قرار تنفيذه، وليس لمبرلماف سمطة إجبار رئيس الجميورية عمى إصدار القانوف فمو 

جؿ غير أديرية في ذلؾ، وىو ما يفيد بأف النص التشريعي قد يعمؽ إصداره إلى السمطة التق
، وقد جاء تنظيـ اإلصدار في الدستور الجزائري في المادة  مف التعديؿ الدستوري  144معمـو

يوما، ابتداء  (30)ف ػػػفي أجؿ ثبلثي بنصيا: " يصدر رئيس الجميورية القانوف1 2016لسنة 
 .مف تاريخ تسممو إياه

اآلتية،  187ر أنو إذا أخطرت سمطة مف السمطات المنصوص عمييا في المادة ػػػغي
المجمس الدستوري قبؿ صدور القانوف، يوقؼ ىذا األجؿ حتى يفصؿ في ذلؾ المجمس 

 ".188ؽ الشروط التي تحددىا المادة الدستوري وف
لمقانوف األمر الذي أدى ببعض الباحثيف إلى القوؿ بأف إصدار رئيس الجميورية 

يعد عمبل تشريعيا بحجة أف تنظيـ اإلصدار في الدستور الجزائري ورد ضمف الباب المتعمؽ 
 بالسمطة التشريعية.
لمقوؿ بغير ذلؾ، بأف ورود عممية اإلصدار ضمف الباب  بعض الفقياءوذىب 

المتعمؽ بالسمطة التشريعية يعد حتمية مفروضة واحتراما لمتسمسؿ في الصياغة القانونية، كما 
قبؿ موافقة  "مشاريع القوانيف" أو "اقتراحات القوانيف لعبارة "أف استعماؿ المؤسس الدستوري 

" تشريعي نص" أو " قوانيفأو "  "القانوف" ، واستعمالو بعد ذلؾ لفظ 2البرلماف عمى القانوف
، ."... بعد موافقة البرلماف عمى تمؾ االقتراحات أو المشاريع " يصدر رئيس الجميورية القانوف

                                                           
 .2016مف التعديؿ الدستوري لسنة  144المادة  1996مف التعديؿ الدستوري لسنة  126 تطابؽ المادة -1
 .2016مف التعديؿ الدستوري لسنة  136أنظر المادة  - 2
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اذ القانوف غير أنو ال يدخؿ مف ضمف العممية لذلؾ فإف إصدار القانوف يعد ضروريا لنف
 1التشريعيػػة.
 عمى أف: 1958( مف دستور فرنسا لسنة 10نصت المادة العاشرة ) وقد

« le président de la république promulgue les lois dans les 

quinze jours qui suivent la transmission au Gouverne de la loi 

définitivement adoptée». 

التالية  يوما )15 (مسة عشريصدر القوانيف خبلؿ الخوبالتالي فإف الرئيس الفرنسي 
 .2إلرساؿ القوانيف المصادؽ عمييا بصفة نيائية إلى الحكومة

ولعممية إصدار القانوف أىميػػػػػػػة كبيرة، فعدـ القياـ بو دليؿ عمى عدـ وجود القانوف، 
يوما لرئيس  30)(ثبلثوف مدة  2016مف التعديؿ الدستوري لسنة  144المادة حيث منحت 

الجميورية ليصدر القانوف، تحسب ابتداء مف تاريخ تسممو إياه، بعد أف يتـ إرساؿ " رئيس 
أو رئيس المجمس الشعبي الوطني حسب الحالة النص النيائي المصادؽ عميو  األمةمجمس 

ويشعر رئيس  ،" أياـ ابتداء مف تاريخ تسممو إياه10عشرة "الجميورية في غضوف إلى رئيس 
 .3الغرفة األخرى والوزير األوؿ بيذا اإلرساؿ"

مف  101وقد منعت المادة  ،فاإلصدار ىو عممية لصيقة بشخص رئيس الجميورية 
تفويض سمطتو في ذلؾ، وىو األمر الذي نص عميو الدستور  2016التعديؿ الدستوري لسنة 

بجوار توقيع رئيس الجميورية عمى ب توقيع الوزير األوؿ والوزير المختص وج  الفرنسي والم  
 . 4مرسـو إصدار القانوف

                                                           
-2011، رسالة دكتوراه، كمية الحقوؽ والعمـو السياسية، جامعة تممساف، آليات إرساء دولة القانون، ىاممي محمد - 1

 .37، ص2012
 البرلماف مف يطمب أف الجميورية لرئيس يحؽ حيث 1958 الفرنسي لسنة دستورالشرة مف االمادة الع تضمنتووىو ما  -2

 مداولة يطمب أف لمقوانيف، المحددة إلصداره يوما عشر الخمسة انقضاء قبؿإجراء مداولة ثانية لقانوف تـ التصويت عميو 
  .الثاني المداولة ىذه إجراء يمكف رفض وال مواده، بعض أو القانوف بشأف ثانية

فالمداولة الثانية قد تشمؿ النص بكاممو ويمكف أف تشمؿ بعض مواده فقط.         
 .12-16مف القانوف العضوي  43أنظر المادة  - 3
 .38ليات إرساء دولة القانوف، مرجع سابؽ، ص آىاممي محمد،  - 4
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 : شــــــــروط اإلصـــــــدارالثانيالبند 
 لئلصدار شروط معينة تختمؼ مف الجوانب اآلتية:

 ،مف حيث المدة 
 مف حيث الصيغػػػة ، 
  الجزاءمف حيث. 

 وىو ما سيتـ تفصيمو فيما يمي:
 أوال: من حيث المدة

وىي مدة قصيرة  ،1أياـ فقط (10) بعشرة  1963في دستور د أجؿ اإلصدار د  ح   
والمحددة بػػػ " ثبلثوف يوما" طبقا لممادة  بالمقارنة مع المدة الممنوحة في الدساتير البلحقة

يوما  (30) ، غير أنو يمكف وقؼ مدة ثبلثوف 2016مف التعديؿ الدستوري لسنة  144
المتعمقة باإلصدار في حالة إخطار المجمس الدستوري لمنظر في دستورية النص، فيستمر 

 .2حيف صدور رأي ىذا األخير إلىالوقؼ 
نص عمييا الدستور المغربي يوما  (30) ثبلثوف ومف الجدير اإلشارة إلى أف مدة 

 منو بقولو:  (50)أيضا في الفصؿ خمسيف  2011لسنة 
 الحكومة إلى إلحالتو التالية يوما الثبلثيف خبلؿ القانوف بتنفيذ األمر الممؾ يصدر" 

 ."عميو الموافقة تماـ بعد
 غـــةاثانيا: من حيث الصي

خوؿ الدستور الجزائري أمر إصدار القوانيف إلى رئيس الجميورية دوف سواه، بؿ  
ريعي مف ، نص عمى أنو في حالة عدـ صدور النص التش1963أكثر مف ذلؾ فإف دستور 

طرؼ رئيس الجميورية في الميعاد المقرر لبلعتراض، فمرئيس المجمس الوطني أف يصدره 

                                                           
 .1963مف دستور  49أنظر المادة  - 1
، ص 2002، دار ىومة، ) دراسة مقارنة(أساليب ممارسة السمطة في النظام السياسي الجزائريعبد اهلل بوقفة،  - 2
530. 
 .2016 ي لسنةدستور التعديؿ المف  2]/144أنظر المادة  -
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، غير أف 1948منو وىو األمر الذي تضمنو الدستور الفرنسي لسنة  51طبقا لممادة 
المؤسس الدستوري في كؿ مف فرنسا والجزائر تراجع عف األخذ بيذه القاعدة التي يبدو أنيا 

ئيس الدولة، بؿ لـ ينص عمى مآؿ النص الذي لـ يصدره رئيس تمس بصبلحيات ر 
 .1الجميورية خبلؿ المدة المحددة لبلعتراض

ومف األىمية اإلشارة إلى أف الوزير المكمؼ بالعبلقات مع البرلماف يتابع عمميات 
 .2إصدار القوانيف ونشرىا بالتنسيؽ مع الييئات المعنية

 ثالثا: من حيث الجـــزاء
عمى أنو في حالة عدـ إصدار القوانيف التي صادؽ عمييا  1963أقر دستور  

المجمس الوطني مف طرؼ رئيس الجميورية، ينقؿ االختصاص مؤقتا لرئيس المجمس 
مقوانيف فيكوف حينئذ تصرفو لفحيف إصدار الرئيس  ، أما في الدساتير الآلحقػػػػػػةالوطني

الدستور، لكف حيف يتراخى الرئيس أو يمتنع عف إصدارىا فميس ىناؾ  مضموفمتناسبا مع 
 .3جزاء ينجـ عف ذلؾ

والمبلحظ أف رئيس الجميورية كثيرا ما يتماطؿ في إصداره لمقانوف رغـ تسممو لو 
مف التعديؿ الدستوري  144يوما، فالمادة  (30) في الميعاد القانوني المحدد بثبلثوف 

ء الذي قد يتعرض لو الرئيس في حالة عدـ إصداره لمقانوف بالرغـ مف الجزائري لـ تدرج الجزا
تسممو لو في المدة المقررة لذلؾ، فقد وافؽ المجمس الشعبي الوطني عمى نظامو الداخمي في 

، غير أف رئيس الجميورية لـ يصدره إال في 1977مارس  29بتاريخ  1976ظؿ دستور 
ة أشير عف المدة القانونية، كما وافؽ المجمس فتأخر اإلصدار بما يفوؽ أربع ،1977أوت 

 ولـ يصدره رئيس الجميورية 01/07/1980الشعبي الوطني عمى قانوف االنتخابات بتاريخ 
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 .1بثبلث أشير عف موعده القانوني أي متأخراً  25/10/1980إال بتاريخ 
والفصؿ  2016التعديؿ الدستوري لسنة  مف 144المادة  إعماال لمقتضياتو
 .2011لسنة  مف الدستور المغربي (50)خمسيف 

 والتي تنص عمى أنو:  20142مف الدستور المصري لسنة  123والمادة 
 " لرئيس الجميورية حؽ إصدار القوانيف أو اإلعتراض عمييا.

ذا اعترض رئيس الجميورية عمى مشروع قانوف أقره مجمس النواب، رده إليو خبلؿ  وا 
إياه، فإذا لـ يرد مشروع القانوف في ىذا الميعاد اعتبر قانونا ثبلثيف يوما مف اببلغ المجمس 

 واصدر.
ذا رد في الميعاد المتقدـ إلى المجمس، وأقره ثانية بأغمبية ثمثي أعضائو، أعتبر  وا 

 قانونا واصدر."
في الحاالت العاديػػػة، وذلؾ طبقا لمفقرة األولى القانوف رئيس الجميورية فقد يصدر 

مف  (50) الفصؿوالفقرة األولى مف  2016التعديؿ الدستوري لسنة مف  144مف المادة 
 .2011الدستور المغربي لسنة 

يوما عمى المدة التي يمكف  (30) بمرور مدة معينة ثبلثيف  قد يقع اإلصدارو 
لرئيس الجميورية أف يعترض عمى القانوف، وسكوتو في تمؾ الفترة يعني قبولو إصدار 

مف الدستور المصري لسنة  123لمفقرة الثانية مف نص المادة ، وذلؾ طبقا القانوف ضمنا
2014. 

موافقة مف ثمثي أعضاء مجمس النواب الفي حالة ما تمت اإلصدار أيضا يتحقؽ و 
، وذلؾ طبقا لمفقرة عمى القانوف الذي اعترض عميو رئيس الجميورية ورده إلى مجمس النواب

 .2014لسنة مف الدستور المصري  123الثالثة مف المادة 
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ومما تجدر اإلشارة إليو أف حساب األجؿ يختمؼ حسب نوع التشريع، وبالنسبة 
لمقوانيف االستفتائية يبدأ حساب األجؿ مف تاريخ إعبلف المجمس الدستوري لمنتائج النيائية، 
ذا كاف  ذا كاف القانوف عاديا يبدأ حساب األجؿ مف تاريخ إحالتو إلى رئيس الجميورية، وا  وا 

ف عضويا يبدأ حساب األجؿ مف تاريخ صدور رأي المجمس الدستوري بمطابقة القانوف القانو 
طبقا لمفقرة الثالثة مف المادة  لمدستور وذلؾ باعتبار أف الرقابة في ىذه الحالة رقابة إلزامية

 .20161مف التعديؿ الدستوري لسنة  141
ذا حصؿ إخطار بالنسبة لمقوانيف العادية طبقا   لمادة األولى والثانية مف المفقرة وا 

ىذا االجؿ إلى حيف فصؿ المجمس ، فيوقؼ 2016مف التعديؿ الدستوري لسنة  187
يومًا مف تاريخ اإلخطار، عمى أف  (30) الدستوري ليصدر رأيو أو قراره في أجؿ ثبلثوف 

أياـ في حالة وجود طارئ بطمب مف رئيس الجميورية،  (10)يخفض ىذا األجؿ إلى عشرة 
أجؿ إلصدار المجمس الدستوري رأيو أو قراره في  1996حدد التعديؿ الدستوري لسنة وقد 

 وػػمن 167طبقا لمفقرة األولى مف المادة  اإلخطار لتاريخ الموالية يوما ( 20 )عشروف يوما 
 .2األجؿ وتركت األمر مبيماً  1989مف دستور  157في حيف لـ تحدد المادة 

 التشريعيــــة العمميــــة في القوانين نشـــــر تأثيرالمطمب الثاني: 
مف المسمـ بو أنو بعد صدور القانوف يتطمب األمر نشره في الجريدة الرسمية 

، والغرض منو تبميغ مضاميف القوانيف لمقياـ بتنفيذه ضروريوىو إجراء  لمجميورية الجزائرية،
إلى كافة الجميور حتى يكونوا عمى عمـ بالقانوف الجديد، إذ ال يمكف إلزاـ شخص ما 
بالخضوع لقانوف معيف وااللتزاـ بو دوف أف يتـ تبميغ كؿ أحكامو إلى كافة الجميور، األمر 

تبميغ القانوف إلى عمـ  إف تـ " إال ال يعذر أحد بجيؿ القانوفقاعدة " الذي يفقد تطبيؽ 
، إذ ال يمكف تصور دخوؿ قانوف حيز التنفيذ إال إذا تـ نشره  .3العمـو
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 الفرع األول: تعريف النشــر
" مجرد عممية مادية يقصد  :لقد تعددت تعريفات نشر القوانيف فيناؾ مف عرفو بأنو

عبلميـ بأحكاـ ىذا  بيا إخطار الجميور بنفاذ القانوف في تاريخ محدد، أي إببلغ الكافة وا 
 ."1التشريع، إذ ال تكميؼ إال بمعموـ

إجراء يقصد بو إعبلف التشريع لمناس وتحديد موعد لمعمؿ بو، أو "كما يعرؼ بأنو 
ممزميف بو، وأساس ذلؾ أف إصدار القانوف ال يكفي تمكيف األفراد مف العمـ بالقانوف ليكونوا 

فاجأوا تيجعؿ القانوف ساريا عمى الناس، بؿ البد مف حممو إلى عمميـ حتى ال ي وبذاتو ألن
توسطا  -بقانوف ال عمـ ليـ بو، ولكف العمـ الفعمي لكؿ فرد غير ممكف عمبل، ولذلؾ يكتفي 

 .2"عمميـ، وىذا ما يحققو نشػػػػر القوانيفباتخاذ وسيمة يمكف معيا افتراض  -بيف األمريف 
عبلـ المخاطبيف بيا حتى  أو " ىو الوسيمة التي يتـ بيا شير القاعدة القانونية وا 
يمتزموف بحكميا، فميس مف العدؿ تطبيؽ القانوف عمى الناس إال بعد أف يعمموا بصدوره 

 .3كاـ"وتتاح ليـ فرصة التعرؼ عمى مضمونو وما يحتوي عميو مف أوامر وأح
ويعتبر النشر تتمة لعممية اإلصدار، فاألمر بالتنفيذ يتضمف القياـ بكؿ اإلجراءات 
البلزمة لعممية اإلصدار والتي منيا نشر القانوف، الذي يقتضي إذاعة القانوف إلى كافة 
المخاطبيف بأحكامو بدخوؿ القانوف حيز التنفيذ وجعمو ساري المفعوؿ، سواء بعد نشره مباشرة 

، وليس مف العدؿ أف يطبؽ القانوف عمى 4بميعاد معيف منصوص عميو في ذات القانوفأو 
 . األشخاص وىـ ال يعمموف بصدوره، أو لـ تتوفر ليـ إمكانية التعرؼ عمى محتواه

تحوؿ قوة قاىرة  ومما تجدر اإلشارة إليو أف ىناؾ فرؽ بيف النفاذ واإللزاـ، " عندما
المخاطبيف بحكـ التشريع، ففي ىذه الحالة ال يكوف دوف وصوؿ وسيمة النشر إلى أحد 
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رغـ أنو أصبح نافذا في ذاتو وممزما بالنسبة لؤلشخاص اآلخريف الذيف لـ التشريع ممزما لو، 
 .1تحؿ القوة القاىرة دوف وصوؿ وسيمة النشر إلييـ"

 رـــــوسيمة النش: الثانيالفرع 
النشر إجراء ضروري لكؿ تشريع أساسي، عضوي، عادي أو فرعي، وىو يعتبر 

معروؼ منذ أف عرؼ التشريع، إال أف طريقتو اختمفت مع مرور العصػػػور، بيد أف الطريقػػة 
، وال يغني النشر في الصحؼ 2ة في الوقت الحاضػػػر ىي النشر في الجريدة الرسميػػػػةتمدعالم

مف  مناس بالتشريععمـ لاليومية أو التمفاز أو الراديو أو أية طريقة أخرى ولو كانت أكثر 
، كما ال يغني عنو أيضا العمـ اليقيني بالتشريع بأية وسيمة  3في الجريدة الرسميػػػػةالنشر 

فعبل، لوجود قرينة  كاف عالما بوأخرى، ولكؿ شخص االحتجاج بعدـ عممو بالقانوف ولو 
الجميع  الجريدة الرسمية، والتي تفترض عمـمفادىا عدـ العمـ بالقانوف غير المنشور في 

 .4مبدأ يسري عمى الكافة أفرادا عادييف أو ىيئات لمدولة ػػوبالقانوف بمجرد نشره، وى
اإلصدار عمؿ تشريعي يقوـ بو رئيس الدولة أف عف اإلصدار في  النشرويختمؼ 

تـ إعداده وفؽ اإلجراءات المنصوص عمييا دستوريا،  منو ىو إثبات أف القانوفالغرض 
عف وجود القانوف الغرض منو  فيصدر األمر بتنفيذه، بينما النشر يعتبر عمبل ماديا مستقبلً 

 .5إعبلـ الكافة بوجود القانوف
اتجو بعض الفقياء إلى عدـ جدوى التمييز بيف اإلصدار والنشر لكوف النشر  وقد

يأتي مف الناحية الزمنية بعد اإلصدار، ولقي ىذا االتجاه انتشارا في ألمانيا يتزعميـ الفقيو 
ا اإلصدار والنشر حسب "جي ماير"، وأيده أيضا بعض الفقياء الفرنسييف والمصرييف، وم

سميف مختمفيف، وييدؼ اإلصدار إلى المساىمة في نشر احدا إلىذا االتجاه إال أمرا و 
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القوانيف، وىو إعبلف رسمي بوجود القانوف، الغاية منو إعبلـ المواطنيف والييئات العامة بو، 
 .نشر القوانيف في التي تساىـوىو يدخؿ ضمف اإلجراءات 

الفقياء مف يقروف بيد أف ىذا الرأي لـ يمؽ تأييدا كبيرا عمى اعتبار أف األغمبية مف 
أف  " Carré DEMALBERG"بوجود اختبلؼ بيف اإلصدار والنشر، حيث يرى الفقيو 

، كما يحتوي عمى توقيع رئيس الجميورية ثارا خاصةآإلصدار يعتبر إشيادا تترتب عميو ا
 عمى القانوف.

سبب عدـ تمييز الرأي األوؿ بيف  أف " Carré DEMALBERG" ويرى الفقيو 
فالمتعارؼ عميو أف  في الغالب، اإلصدار والنشر ىو أف اإلصدار ال يأخذ صورة عمنية

بصفتو لمنشر الفوري، ويرجع سبب الخمط أيضا إلى قصر المدة موجو  مرسـو اإلصدر
 .1الزمنية بيف اإلصدار والنشر
روف بالتمييز بيف اإلصدار والنشر، فإف ػػػفإف غالبية الفقو يق ،وبناء عمى ما تقدـ

عمى النص التشريعي الصادر  صادؽأف البرلماف  شيادة رئاسية مفادىااعتبر اإلصدار بأنو 
األمر بتنفيذه، بينما النشر ىو بالتالي  يصدرل المتطمبةاإلجراءات الدستورية والقانونية  باحتراـ

 . 2القانوف في تاريخ محددمجرد عمؿ مادي الغاية منو إعبلـ الجميور بنفاذ 
بيف تاريخ طبع الجريدة الرسمية وبيف  فرؽومف األىمية اإلشارة إلى أف ىناؾ 

توزيعيا في أنو يعتد بتاريخ توزيع الجريدة الرسمية وليس بتاريخ طبعيا، إذ ال تتحقؽ وسيمة 
إال بتوزيع  الذي ال يتـ إتاحة العمـ بالقانوف لمكافة وىوالنشر بمجرد الطبع، بؿ ال بد مف 

 .3الجريدة الرسمية
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 موعد النشر والنفاذ: الثالثالفرع 
جعؿ مف اختصاص  1963ئرية، فإف دستور ابالرجوع إلى التجربػػػة الدستورية الجز 

، غير أف الدساتير البلحقة لـ تنص عمى 1رئيس الجميورية إصدار القوانيف وكذا نشره ليا
 لكف عمميا تتولى إجراء النشر األمانة العامة لمحكومة.   ،ذلؾ

مف  (04) غير أف المادة الرابعة  ،ولـ ينص المؤسس الدستوري عمى تاريخ النشر
تضمنت ذلؾ والتي نصت عمى أنو: " يكوف القانوف نافذ المفعوؿ  2القانوف المدني الجزائري

في الجريدة الرسمية، أما بخصوص  بالنسبة لمنطقة الجزائر بعد مضي يـو كامؿ مف نشره
باقي أرجاء الوطف، فيعتبر القانوف نافذا بعد انقضاء يـو كامؿ مف تاريخ وصوؿ الجريدة 

، وبموجب ىذه ".دائرة المعنية عمى تاريخ الوصوؿالرسمية إلى مقر الدائرة، ويشيد ختـ ال
المادة فإف نفاذ القانوف في حؽ المخاطبيف بأحكامو معمؽ بعمميـ بو، ويعتبر اإلصدار  

تسري القوانيف في حؽ األفراد بمجرد مصادقة  حيث الوالنشػػر سبلح بيد السمطة التنفيذية 
 .3البرلماف عمييا إال بعد إصدارىا ونشرىا

ميورية بنشر القوانيف بعد مدة قصيرة رئيس الجالمؤسس الدستوري المصري ألـز  وقد
عمى أنو: " تنشر  20144مف الدستور المصري لسنة  225مف إصدارىا بنص المادة 

القوانيف في الجريدة الرسمية خبلؿ خمسة عشر يوما مف تاريخ إصدارىا، ويعمؿ بيا بعد 
 ثبلثيف يوما مف اليوـ التالي لتاريخ نشرىا، إال إذا حددت لذلؾ ميعادا آخر.

وال تسري أحكاـ القوانيف إال عمى ما يقع مف تاريخ العمؿ بيا، ومع ذلؾ يجوز في 
 ة أغمبية ثمثيػػػػػوف عمى خبلؼ ذلؾ، بموافقػػػػغير المواد الجنائيػػػػة والضريبية، النص في القان

                                                           
 .1963مف دستور  49المادة أنظر:  - 1
، 1975سبتمبر  30، مؤرخة في 78، الجزائرية العدد ج.ر.ج.ج، 1975سبتمبر  26مؤرخ في  58_75األمر رقـ  - 2

 .، المعدؿ والمتمـالمتضمف القانوف المدني
3
 .284، ص مرجع سابؽشريط وليد،  - 

 ، المعدؿ بػػػ:2014مكرر أ لسنة  3الرسمية، العدد  ،  الجريدة2014يناير 18الدستور المصري الصادر في  - 4
) و(، الصادرة في مكرر  16، الصادر في الجريدة الرسمية، العدد 2019لسنة  38قرار الييئة الوطنية لبلنتخابات رقـ  -

 ، المتعمؽ بإعبلف نتيجة االستفتاء عمى تعديؿ بعض مواد الدستور. 2019أبريؿ  23
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 أعضاء مجمس النواب".
 عمى أنو:  2011مف الدستور المغربي لسنة  2/(50)الفصؿ خمسيف  ونص

 أجؿ خبلؿ لممممكة، الرسمية بالجريدة بتنفيذه، األمر صدر الذي القانوف ينشر "
 ".إصداره ظيير تاريخ مف ابتداء شير أقصاه

ف يوـ نشر التشريع ال يدخؿ في احتساب الميعاد، بؿ يجب ومما تجدر اإلشارة إليو أ
ف التاريخ الموالي لتاريخ النشر، عمى أنو يمكف لممشرع مابتداء  يوما (30)ثبلثيف مضي 

المحددة في ذلؾ النص، فتممؾ السمطة التي سنت التشريع مد الميعاد أو  اآلجاؿالخروج عف 
، وقد يطيؿ المشرع المدة إلتاحة مؿ بالتشريع في تاريخ مغايرعتقصيره بنص خاص يقرر ال

خر العمؿ بالقانوف حتى صدور البلئحة التنفيذية الفرصة لمكافة لمعمـ بالقانوف، ويمكف أف يتأ
المحددة لسرياف القانوف ال تسري إال في حالة عدـ وجود نص المدة لو، وبالتالي فإف 

 .1مخالؼ
وىنا ال يمكف العمؿ بالقانوف وقد ينص المشرع عمى العمؿ بالقانوف مف تاريخ نشره، 

إال مف اليوـ الموالي لتاريخ نشره عمى اعتبار أف تاريخ يوـ النشر ال يدخؿ في الميعاد 
 .2الزمني ليذا التشريع بؿ يدخؿ في الميعاد الزمني لمتشريع السابؽ

، غير أنو يمكف لمسمطة ج.ر.ج.جالنشر يتـ في إجراء وانطبلقا مما تقدـ فإف 
التنفيذية أف تسمؾ طرقا أخرى تذيع بيا التشريع، السيما في الظروؼ التي ال تحتمؿ التأخير 

 ،،...أو يتـ ذلؾ بالنشرات اإلداريػػػةكمصؽ نسخ عمى الجدراف أو بتوزيعيا عمى األفراد، 
حرص منيا عمى زيادة في ال ذلؾ ويكوف ،ج.ر.ج.جلتضاؼ بالتالي إلى النشر الذي يتـ في 

السيما إف كانت ىناؾ ضرورة ممحة تستدعي السرعػػة في تنفيػػذ  ،وصوؿ التشريع إلى الكافػػة
 .3التشريع

                                                           
1
 .130مرجع سابؽ، ص محمد حسيف منصور،  - 

2
 .132 ، صالمرجػػػػػػػػػػػػػع نفسػػػػػػػػػػػػػػو - 

اإلصالح ا لتشريعي المؤسسي" " والموائح البرلمانية" "دراسة مقارنة بالتشريع السياسي محمد عمي سويمـ، " - 3
 .43مرجع سابؽ، ص  اإلسالمي"،
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لمدولة حممو إلى المخاطبيف بو، وىو  ج.رج.جالقصد مف نشر التشريع في  ويكوف
األمر الذي يتطمب طبع الجريدة الرسميػػة بأعداد كافيػػة، ووضعيا موضع التوزيع الفعمي 

، لذلؾ فبل يعتد بالنشر الذي ال يؤدي إلى عمـ الناس بالقانوف، 1لمراغبيف فييا مف الجميور
ىيئات الدولة عمى نحو ال  فإف تـ طبع أعداد محدودة مف الجريدة الرسمية واحتفظت بيا

يمكف الجميور مف اإلطبلع عمييا، فبل يتحقؽ النشر قانونا وال يعتد بآثاره، كما ىو االمر 
أيضا في حالة حدوث قوة قاىرة كزلزاؿ أو بركاف حاؿ دوف وصوؿ الجريدة الرسمية إلى جزء 

انوف وال يسري في معيف مف إقميـ الدولة، فمـ يحقؽ النشر في مثؿ ىذه الحاالت العمـ بالق
 .2حؽ األفراد المقيميف عمى ىذا االقميـ

وييدؼ النشر إلى إببلغ الجميور ببدء سرياف القانوف، غير أنو يمكف لمرئيس شؿ 
مفعوؿ القانوف حتى بعد نشره، السيما بالنسبة لمقوانيف التي تضع المبادئ العامة، تاركة 

الى المراسيـ التنفيذية أو ما يصطمح عمييا بػػػ "الموائح"،  يميا وشرح الجزئيات المتعمقة بياتفص
 . 3األمر الذي يؤخر بالتالي تطبيؽ القانوف

فحسب، بؿ يجب أف يمضي  ج.ر.ج.جوال يكوف التشريع ممزما بمجرد نشره في 
يفترض بو عمـ الناس، وبعد انتياء ىذه المدة، فإف ذلؾ يعد قرينة عمى  اً كافي اً وقتذلؾ عمى 

 .4عمـ الناس بو، وال يمكف ألي فرد بعد ذلؾ اإلدعاء بعدـ عممو بالقانوف
جوىريا لسرياف  أف بعض الدساتير جعمت مف النشر إجراءومف الجدير اإلشارة إلى 

مف الدستور  151/1المادة في كما فعؿ المؤسس الدستوري المصري  ،المعاىدة الدولية
 ويبـر الخارجية، عبلقاتيا في الدولة الجميورية رئيس : " يمثؿبقوليا 2014المصري لسنة 

                                                           
البرلمانية" "دراسة مقارنة بالتشريع السياسي اإلصالح ا لتشريعي المؤسسي" " والموائح محمد عمي سويمـ، " -1

 .43، ص مرجع سابؽ اإلسالمي"،
2
 .130محمد حسيف منصور، مرجع سابؽ، ص  - 

 .276حميدشي فاروؽ، مرجع سابؽ، ص  - 3
"اإلصالح ا لتشريعي المؤسسي" " والموائح البرلمانية" "دراسة مقارنة بالتشريع السياسي محمد عمي سويمـ،  - 4

 .43مرجع سابؽ، ص  اإلسالمي"،
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 وفًقا نشرىا بعد القانوف قوة ليا وتكوف النواب، مجمس موافقة بعد عمييا ويصادؽ المعاىدات،
  .الدستور" ألحكاـ

 اً شرطمف إجراء النشر  1958مف الدستور الفرنسي لسنة  55جعمت المادة  كما
مف التعديؿ الدستوري  150غير أف المادة قيؽ سمو المعاىدة عمى القانوف، لتح اً إلزامي

 .1لـ تشر بشكؿ صريح إلى نشر المعاىدة الدولية 2016لسنة  الجزائري
ولكف الجمي أف نشر المعاىدة ال يعد شرطا لسرياف المعاىدة، فيذا اإلجراء خاص " 

بالقانوف الداخمي وال صمة لو بالقانوف الدولي، وبذلؾ فإف تخمؼ النشر ال يعيب المعاىدة مف 
وجية نظر القانوف الدولي، وال يؤوؿ بالمعاىدة إلى التوقؼ أو اإلنياء، وال يمنع ذلؾ مف 

اىدة لف تكوف سارية في حؽ األفراد إال بعد نشرىا، في الجريدة الرسمية ألجؿ القوؿ بأف المع
 .2بيا" االحتجاجأف يتـ 

ومف األىمية اإلشارة إلى أف الوزير المكمؼ بالعبلقات مع البرلماف يقترح كؿ عمؿ 
 مفيرمي إلى تحييف القوانيف السارية المفعوؿ، بالتشاور مع الدوائر الوزارية المعنية، كما يض

أف إصدار الجريد الرسمية مف مياـ ، كما 3نشر مصنؼ النصوص ذات الطابع التشريعي
المطبعة الرسمية التي تعتبر مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري كما تتمتع 

، وتمارس مياميا تحت وصاية األميف العاـ 4بالشخصية المعنوية واالستقبلؿ المالي
، تتولى طبع الوثائؽ والمنشورات الرسمية وتوفيرىا 6الجزائر، ويوجد مقرىا بمدينة 5لمحكومة
 .7والمنشورات الرسمية األخرى لمدولة وتوزيعيا ج.ر.ج.جوليا بموجب ذلؾ طبع  ،وتوزيعيا

                                                           
 .10ابؽ، ص بف داود ابراىيـ، مرجع س - 1
 .12ص  نفسػػػػػو،مرجع ال - 2
 .04-98( مف المرسـو التنفيذي رقـ 07أنظر المادة السابعة )  - 3
 .2003أبريؿ  28المؤرخ في  189_03مف المرسـو الرئاسي رقـ  02أنظر الفقرة األولى مف المادة  - 4
5
 .ذات المرسػػػػػػػـومف  03المادة  أنظر - 

6
 .ذات المرسػػػػػػػـومف  04أنظر المادة  - 

7
 .ذات المرسػػػػػػػـومف  50أنظر المادة  - 
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ليسري القانوف أحكاـ القانوف ولو لـ يعمموا بو، بوبناء عمى ما تقدـ يمتـز األفراد 
عمى الجميع دوف استثناء بمجرد نشره، ويطبؽ عمى كؿ مف يتوجو إليو حكمو، وال يمكف 

 .1االحتجاج مف أي شخص بجيمو بالقانوف ولو ثبت فعبل جيمو لو

                                                           
1
 .130محمد حسيف منصور، مرجع سابؽ، ص  - 
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ارتكزت ىذه الدراسة عمى الغوص في إجراءات العممية التشريعية في الجزائر مع 
مقارنتيا ببعض النظم األخرى، فتم التطرق في الجزء األول منيا إلى اإلجراءات المتطمبة في 
إعداد القوانين بتحديد المقصود بالمبادرة بالقوانين وأطرافيا وما لممعارضة من دور في ذلك، 

راسة المبادرات داخل المجان البرلمانية األمر الذي يستوجب اجتماع البرلمان عمى ان تتم د
استنادا عمى جدول أعمال محدد مسبقا، ووفق األولوية التي تحددىا الحكومة والشروط 

الموافقة عمييا من طرف إلى أن عممية صناعة النص التشريعي تحتاج و المتطمبة في ذلك، 
يعي داخل لممناقشات والمالحظات التي تثار حول النص التشر غرفتي البرلمان، ونتيجة 

 قد يخضع إلى تعديل لتحسينو نحو نص أجود من النص األصمي.  غرفتي البرلمان إلثرائو
النصوص القانونية تحتاج إلى التصويت والمصادقة عمييا بنفس الصيغة وبما أن 
عي في حين تبدي الغرفة فقد توافق إحدى الغرف عمى النص التشري ومن كال الغرفتين

كمو أو عمى جزء منو، وىو ما يستدعي تشكيل لجنة متساوية  وعمياألخرى عدم موافقتيا 
األعضاء من كال الغرفتين لموصول إلى نص توفيقي محل االختالف، فَخصَّت الدراسة في 

وميا جانب منيا اإلطار التشريعي، الزمني والموضوعي ليذه المجنة باإلنطالق من تحديد مفي
 وتشكيميا.

وبعد تصويت البرلمان عمى القانون طبقا لمنظام القانوني الذي يضبط ىذه العممية، 
يحال ىذا النص إلى رئيس الجميورية إلصداره، بيد أن رئيس الجميورية لو أن يعترض عمى 

، فخصت ىذه الدراسة جانب منيا إلى طمب متى رأى أن النص معيباىذا النص التشريعي 
  المداولة الثانية عن طريق تحديد مفيوميا وأنواعيا وطبيعتيا والضوابط التي تحكميا.إجراء 

وقد يصادق البرلمان عمى القانون وال يتم االعتراض عميو من طرف رئيس 
الجميورية، ورغم أنو قد يخضع لمرقابة الدستورية، التي يمكن أن تتوالىا ىيئة قضائية وىو 

توالىا ىيئة سياسية وىو النموذج الفرنسي، وقد أخذ المؤسس النموذج األمريكي، يمكن أن ت
الدستوري الجزائري بالنموذج الفرنسي، وىو ما وجب إعطاؤه حيزا من نطاق الدراسة السيما 

والتي مقتضاىا يمارس  188حين أدرج التعديل الدستوري الجزائري آلية جديدة بموجب المادة 
 رية القوانين.المجمس الدستوري رقابة الحقة عمى دستو 
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أما الجزء الثاني فتم تخصيصو لتعاظم الييمنة التنفيذية عمى اآلليات التشريعية 
وذلك بدراســة اإلجراءات المتطمبة في بعض التشريعات الخاصـــة والمتمثمة في التشريع عن 
طريق اإلرادة الشعبية باعتبار الشعب مصدر كل سمطة إعماال لمقتضيات المادة السابعـــة 

رئيس الجميورية الشخص ، وىو ما يجعل من 2016من التعديل الدستوري لسنة  (07)
المؤىل لتحكيم اإلرادة العامة حول عرض قانون ما عمى االستفتاء الشعبي وفقا لسمطتو 

 .التقديرية في المسائل التي تعد من القضايا ذات األىمية الوطنية
كما تمت اإلشارة إلى إجراءات التشريع عن طريق المعاىدات الدوليـــة، السيما وأن 
ىناك نوعا من المعاىدات التي تحتاج إلى الموافقة المسبقة من البرلمان قبل التصديق عمييا، 

، بخالف المعاىدات 2016من التعديل الدستوري لسنة  149إعماال لمقتضيات المادة 
 النشاط العادي لإلدارة. األخرى التي تدخل في

كما تناولت ىذه الدراسة تعاظم الييمنة التنفيذية عمى العمل التشريعي من خالل 
التشريع عن طريق األوامر خالل العطل البرلمانية أو في حالة شغور البرلمان وفي الحالة 

من التعديل  142اإلستثنائية أيضا، وذلك في الحاالت المنصوص عمييا في المادة 
، وكذلك في حالة تأخر البرلمان في المصادقة عمى مشروع قانون 2016ستوري لسنة الد

 .138/9/10المالية في اآلجال المحددة بموجب الدستور طبقا لممادة 
وتمت التطرق في الجزء األخير من ىذه الدراسة إلى حق السمطة التنفيذية في 

بمبدأ الفصل وىو ما يعتبر دليال في األخذ مباشرة تشريعات مستقمة في موضوعات محددة 
بين السمطات بشكل نسبي، عمى أن التشريع المستقل والتشريع العادي أيضا يحتاج إلى 
وجوب إصداره من طرف رئيس الجميورية، وىو ما يتطمب وضع إجراءات تنفيذية لو تتوالىا 

يس الجميورية إصدار ، ليتولى رئالحكومة بل يعتبر ذلك في نطاق اختصاصاتيا الدستورية
القانون بتكميف رجال السمطة التنفيذية بتنفيذه، وىو يحتاج إلى إجراء متمما لو وىو نشره في 

 .لقانون حيز التنفيذاالجريدة الرسمية ودخول 
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وانطالقا مما تقدم، يمكننا الوصول إلى جممة من النتائج المرتبطة باآلليات 
لنصوص القانونية ومن حيث الممارسة العممية وىو ة من حيث تأكيدىا بايالتشريعية الضرور 

 ما يتضح في النقاط اآلتية:
مكن المؤسس الدستوري أعضاء مجمس األمة بالمبادرة بالقوانين باإلضافة إلى النواب   -1

، الذي حصر 1996، وىو إجراء لم يتوافر في التعديل الدستوري لسنة والوزير األول
 المبادرات التشريعية في الوزير األول والنوب فقط. 

حيث يبرز إثرائو لمنص  ،العمل التشريعييعتبر مجمس الدولة جياز حيوي في سيرورة   -2
التشريعي من خالل مشاريع القوانين المقدمة من قبل الحكومة واألوامر المتخذة من قبل 

وطني أو خالل العطل ور المجمس الشعبي الرئيس الجميورية في مسائل عاجمة في حالة شغ
وىو ، تطابق نصوصو مع القوانين السارية المفعول وترابط أحكامو ليبدي رأيو في ،البرلمانيــة

 ال يشترط توافره في اقتراحات القوانين.إجراء 
ميز المشرع بين " مشاريع القوانين" و" اقتراحات القوانين"، غير أن اقتراحات القوانين  -3

المادة حسب الحالة إعماال لنص  إلجراء القبول الشكمي من طرف مكتب الغرفةتخضع 
مصير اإلقتراح ، وىو ما يفيد بأن 12-16فقرة الثالثة من القانون العضوي في ال 22/3

ي اقتراح ال ينال ثقة أعضاء أمرىون بقبولو من طرف مكتب الغرفة الذي لو حق شل 
 ع الحكومة.ـــالبرلمانية التي تنسجم ال محالة مالمكتب الذي يتشكل عادة من األغمبية 

حجز المشرع مجاالت القوانين العادية والعضوية وما دون ذلك يدخل في المجال  -4
التنظيمي الذي يعود لرئيس الجميورية كسمطة تنظيمية مستقمة، بينما سمطة الوزير األول 

أو التنظيمات المستقمة  تعتبر سمطة مشتقة، تتولى تنفيذ القوانين الصادرة عن البرلمان
 الصادرة عن رئيس الجميورية.

إن سمطة الوزير األول في استدعاء المجنة المتساوية األعضاء مقيدة بأجل معين في  -5
وذلك خالل أجل أقصاه خمسة  138/5طبقا لنص المادة  2016التعديل الدستوري لسنة 

القتراح نص يتعمق باألحكام محل الخالف، وتنيي المجنة عمميا أيضا  يوما (15)عشر 
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من التعديل  120يوما، وىو إجراء لم توجبو المادة  (15) خالل أجل أقصاه خمسة عشر 
 .1996الدستوري لسنة 

مكن الحكومة من عدة إجراءات تشريعية تعد  12-16العضوي من الواضح بأن القانون   -6
في جوىرىا من صالحيات البرلمان، وىو ما أكد بأن السمطة التنفيذية أضحت ىي صاحبة 

 الوالية العامة بالتشريع، بينما يشكل البرلمان االستثناء، ويمكن إبراز ذلك فيما يمي:
 . (15المادة )يتم تحديد جدول األعمال وفق األولوية التي تحددىا الحكومة  - أ

 .(16)المادة ويمكن لمحكومة أيضا حين إيداعيا لمشروع قانون أن تمح عمى استعجاليتو  - ب
 .(17)المادة  لكل مكتب غرفة أن يضبط جدول أعمال الجمسات باستشارة الحكومة - ت
يمكن بناء عمى طمب الحكومة وموافقة مكتب المجمس الشعبي الوطني، أو مكتب مجمس  - ث

أعمال الجمسات مشروع او اقتراح قانون لم ُتِعد المجنة المحال عمييا  األمة تسجيل في جدول
 .(25)المادة  تقريرا بشأنو خالل أجل شيرين من تاريخ الشروع في دراستو

منح القانون لكل من الحكومة والنواب وأعضاء مجمس األمة أيضا حق اقتراح تعديالت،   -7
خطار الحكومة بيا  وقد ألزم القانون إحالة التعديالت التي َلِقَيت قبوال عمى المجنة المختصة وا 
وتوزيعيا عمى أعضاء المجمس حسب الحالة، وىو ما قد يتيح لمحكومة اقتراح تعديالت 

وقت قبل التصويت عمى المادة أو المواد محل التعديل، وما يعزز نجاحيا في مضادة في أي 
ذلك ىو األغمبية التي تحوزىا سواء في مجمس األمة من خالل الثمث الرئاسي أو من خالل 
الحزب الغالب المسيطر عمى نتائج التصويت وفق توجو الحكومة في المجمس الشعبي 

 الوطني.
أسس التعاون بين السمطتين التشريعية والتنفيذية السيما ة طمب إجراء مداولة ثانييشكل  -8

اختصاص حصري بيد رئيس  وىو عند سن البرلمان لقوانين ال تسير في مصمحة الشعب
تفويض  لووليس ، (2016من التعديل الدستوري لسنة  145 )المادةالجميورية وحده 

وال توجد ، (2016ري لسنة من التعديل الدستو  101 )المادةصالحيتو المتعمقة بيذا الحق 
باب محددة توجب استعمال ىذا الحق، وال يشكل حق االعتراض عمى القوانين أي عقبة أس
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أمام االرادة الشعبية، فيمكن لمقانون أن يصدر ويصبح نافذا ما دام أن البرلمان يمكنو تجاوز 
  عمى القانون باألغمبية المتطمبة. االعتراض بالتصويت

أعضاء المجمس الشعبي الوطني ن اشتراط إعادة الموافقة عمى النص بأغمبية ثمثي إ  -9
تحقيقو،  قد يعجز البرلمان عنوليس الحاضرين فقط ىو شرط  وأعضاء مجمس األمة

كما يجد عمى أغمبية مريحة تمكنو من التغمب عمى النص،  يحوز الرئيس خصوصا وأن
لو االنسجام مع  رغبات الرئيس، وان كان  البرلمان نفسو في موقف الطرف الضعيف الذي

 . ىناك اعتراض عمى إرادة الرئيس فقد يكون مصير البرلمان الحل
لى المعارضة البرلمانية من شأنو أن ُيَفعِّل دور المجمس إإن توسيع اإلخطار   -10

 . الدستوري في الرقابة عمى دستورية القوانين وفي جميع اختصاصاتو
أقر التعديل الدستوري الجزائري الرقابة الالحقة عمى دستورية القوانين، وىو ما   -11

صبغة قضائية عمى المجمس الدستوري، عمى أن يكون المجمس الدستوري ىو  يضفي
المختص بالبت في عدم الدستورية، عمى أن يتم الطعن بعدم الدستورية أمام أية جية قضائية 

بعد تحققو من توافر الشروط الدفع بعدم الدستورية اضي وتبعا لمسمم القضائي يحيل الق
القانونية إلى المحكمة العميا بالنسبة لمقضاء العادي أو إلى مجمس الدولة بالنسبة لمقضاء 
اإلداري، لتتحقق المحكمة العميا أو مجمس الدولة حسب الحالة من توافر شروط الدفع بعدم 

الدستوري ليفصل فيو في جمســة عمنية وبحضور  الدستورية، لتتم إحالة الدفع الى المجمس
 .طرفيو
وى أنيا تمتزم بآرائو ليس لممجمس الدستوري أي سمطة عمى الييئات القضائية سِ  -12

 وقراراتو.
ال يقتصر عمل المجمس الدستوري فقط عمى الجانب الرقابي لممعاىدات والقوانين  -13

تضح لنا من خالل آرائو وىو ما  يوالتنظيمات، بل كثيرا ما يتولى إثراء النص التشريعي، 
األعمال التشريعية المشابة ببعض  المجمس الدستوري تصحيح وتصويبيتولى حين ، وقراراتو
 يتولى إعادة صياغتيا.  وقدالعيوب 
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من المجوء مباشرة لإلرادة الشعبية عن رئيس الجميورية المؤسس الدستوري  مكن -14
التقديرية بأنيا ذات أىميـــة وطنيـــة متجاوزا سمطتو قضية يرى وفق  االستفتاء، في أي طريق

 .بذلك ممثمي الشعب
لممعاىدة الدولية عالقة وطيدة بالتشريع الداخمي داخل الدولة إذ أنو بعد المصادقة  -15

  .عمييا، تصبح تشريعا ممزما، تسمو عمى القوانين
فإذا كان البرلمان ىو صاحب االختصاص األصمي بالتشريع، وتخضع النصوص  -16
ي يتوالىا لمتعديل، فإن تقنية التشريع بأوامر تعتبر تقنية ذات مجال واسع وقد تم تقييدىا الت

، حين جعل لمبرلمان دورة واحدة عادية مدتيا عشرة 2016بموجب التعديل الدستوري لسنة 
أشير عمى األقل، لتبقى مدة شيرين يمكن رئيس الجميورية أن يشرع فييا بموجب  (10)

أوامر إذا لم تعقــد دورات استثنائية لمبرلمان خالليا، غير أنو ليس لمبرلمان إثرائيا بالمناقشة، 
 .بل لو إما الموافقة عمييا كمية أو رفضيا كمية، دون أي تعديل

الدول محل المقارنة بممارسة السمطة التنظيمية،  تتمتع السمطة التنفيذية في دساتير -17
ن كانت المغاالة فيو تؤدي ال  وىو ما يرجع إلى اعتبارات تتعمق بطبيعة ىذه السمطة، وا 
محالة إلى تقوية السمطة التنفيذية عمى العمل التشريعي، ويؤثر أيضا عمى التوازن بين 

ل حجز بعض المجاالت لصالح السمطتين التشريعية والتنفيذية، وىو ما نستشفو من خال
السمطة التنفيذية وما عداىا يترك لمتنظيم، مما أدى إلى انقالب المعادلة فأصبحت السمطة 

 .األساسي بينما أصبح لمبرلمان دور ثانوي في العمل التشريعي التنفيذية ىي المشرع
لرئيس الجميورية في التشريع الجزائري وظيفة إصدار القانون بتكميف السمطة التنفيذية  -18

بتنفيذه باعتباره من التشريعات الممزمة في البالد، ويعتبر اإلصدار دليال عمى وجود القانون 
، غير أن اإلصدار بدوره وفق اإلجراءات المنصوص عمييا دستوريا القانون تم إعدادوأنو 

القانون في الجريدة الرسمية إلعالم المواطنين بمضمون القانون حتى يمكن  يتطمب نشر
 .إلزاميم بأحكامو

 ىو منتيا عمى العمل التشريعي لعل أىمياطة التنفيذية بعدة آليات تبرز ىيتتمتع السم -19
 والسماح ألعضاء الحكومة في حضور أشغال المجان، دعوة البرلمان لالنعقاد وفض دوراتو،
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السمطة في المناقشة والتحكم في جدول أعمالو، ويمكن أخيرا أن تستعمل كومة الحمشاركة و 
، وباعتبار أن تضمين الدستور ليذه سالحيا الخطير والمتمثل في حل البرلمانالتنفيذية 

الوسائل يقوم عمى إحالل التوازن بين السمطتين التشريعية والتنفيذية والتي تعتبر من سمات 
أن تجسيد ذلك عمميا عزز من ىيمنة السمطة التنفيذية عمى العمل النظام البرلماني إال 

 التشريعي مما قزم من أعمال البرلمان.
 واستنادا إلى النتائج المتوصل إلييا من خالل دراستنا، يمكننا أن نقترح ما يمي: 

الذي يحدد تنظيم المجمس الشعبي الوطني  12 -16 ضرورة تغيير القانون العضوي -1
الذي تنازل فيو  وبين الحكومة،ومجمس األمة، وعمميما، وكذا العالقات الوظيفية بينيما 

وأن  البرلمان بشكل صريح عمى معظم وأرقى اختصاصاتو في المجال التشريعي، السيما
يسترجع  حتى ،!جدول أعمال ممثل الشعب يتم تحديده وفق األولوية التي تحددىا الحكومة

  البرلمان اآلليات التي تحرره لمقيام بأعمالو األصمية بمعزل عن التدخل التنفيذي.
تغيير النظامين الداخميين لغرفتي البرلمان بما يحرر من تبعية النواب وأعضاء البرلمان  -2

 رحات الحكومة.ألولوية ومقت
تمكين أحزاب المعارضة من الحق في عضوية المجان البرلمانية، كما فعل الدستور  -3

 .المجنة المكمفة بالتشريع بمجمس النوابالمغربي حين خصيا برئاسة 
، بأن يكونوا من تغيير في بنية البرلمان بوضع إجراءات فعالة الختيار ممثمي الشعب -4

ن أو ممن ليم شيادات سواء عمى مستوى المجمس الشعبي الوطني أو عمى األكاديميي
اقتراحات القوانين حموال ليا نابعة من انشغاالت المواطنين  دتجمستوى مجمس األمة، حتى 

، وىو ما قد يرجع سجيل مشاريع القوانين فقطتوال تبقى غرفتي البرلمان عبارة عن غرفتي 
، ويؤدي إلى ترشيح أصحاب الكفاءة دون مثمة في التشريعلمبرلمان مكانتو الحقيقية والمت

 .غيرىم
ودور الشباب عمى مستوى المؤسسات الجامعية وممتقيات إحالل مراكز بحوث برلمانية  -5

في ىذه المراكز لممساىمة المتوصل إلييا والتوصيات مما يسمح بإفادة النواب من النتائج 
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كما سيساىم في توعوية الناخبين مما يمكنيم من في الميدان التشريعي،  في تعزيز البرلمان
 اختيار األكفاء من النواب وأعضاء مجمس األمة.

إدراج بند في الدستور الجزائري يرتب جزاء عمى عدم احترام الوزير األول األجل  -6
الممنوح لو في استدعاء المجنة المتساوية األعضاء، بتوسيع ذلك إلى رئيسي غرفتي 

 البرلمان.
ىناك جدية لمنواب وأعضاء البرلمان في ممارسة العمل البرلماني يتعين حتى تكون  -7

 جزاءات في حالة الغيابات غير المبررة حتى يسترجع البرلمان مكانتو.ترتيب عمى المشرع 
السماح بالتحرك اآللي لممجمس الدستوري متى كان ىناك تجاوزا أو اعتداء عمى الحقوق  -8

الدستور، وعدم جعل عممو مرىونا بإخطاره من السمطات والحريات المنصوص عمييا في 
 الحصرية المنصوص عمييا بموجب الدستور.

 (50)حتى يأتي اإلخطار مفعولو يجب التيسير من إمكانية استخدامو ونصاب خمسين  -9
 نائبا صعب الحصول عميو ال سيما في ظل التركيبة السياسيـــــة المختمفـــــــة لمبرلمان.

ىناك استقاللية لممجمس الدستوري في أداء عممو فمن المنطقي أال يعين حتى تكون  -10
رئيس المجمس الدستوري من طرف رئيس الجميورية بل يتم انتخابو من طرف  زمالئو 
األعضاء في المجمس الدستوري، ويمكن أيضا في ىذا اإلطار ضمانا الستقال المجمس 

بيل المثال توسيع تشكيمة المجمس الدستوري واقتداء بما ىو موجود في فرنسا عمى س
 الدستوري إلى رؤساء الجميورية السابقين الذين ىم عمى قيد الحياة.

حالتو إلى  -11 فتح المجال لقاضي الموضوع إلثارة الدفع بعدم الدستورية من تمقاء نفســو وا 
وىو ما يستمزم تحويل المجمس الدستوري إلى  الجية المختصــة، باعتباره حامي الحقوق

محكمة دستورية كما فعل المشرع المغربي والذي ثبت لديو عدم نجاعة التجربة الفرنسية في 
فاستبدل المجمس الدستوري بالمحكمة الدستورية السيما  الرقابة عن طريق المجمس الدستوري

انون الذي ينتيك الحقوق والحريات ، ليمتنع عن تطبيق القم دول العالموأنيا مطبقة في معظ
، وىو ما يبرر عدم  اعتبار القضاء سمطة بجانب السمطتين المنصوص عمييا في الدستور

تعيينو لرئيس المحكمة  لخالالتشريعية والتنفيذية، واعتبارىا تابعة لرئيس الجميورية من 
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ن في الوظائف العميا يومجمس الدولة ورئاستو لممجمس األعمى لمقضاء، وحقو في التعي العميا
حالل ذلك يؤدي ال محالة إلى تفادي المبس بين الرقابة السياسية التي يتوالىا لمقضاء ، وا 

  .المجمس الدستوري والدفع بعدم الدستورية الذي يعتبر في جوىره إجراء قضائي
فتح المجال لممجمس الدستوري عن طريق منحو آلية التحرك التمقائي كمما كان ىناك  -12

ا لمحقوق والحريات المنصوص عمييا في الدستور، عن طريق تعزيز الضمانات التي انتياك
 يتمتع بيا حتى يتيسر لو العمل بكل استقاللية. 

تحديد المسائل التي تدخل في القضايا ذات األىمية الوطنية والتي تعتبر مبررا لمجوء  -13
 .إلى اإلرادة الشعبية

الجميورية في حالة شغور المجمس الشعبي اعتبار األوامر الصادرة من طرف رئيس  -14
الوطني أو خالل العطل البرلمانية قوانين بعد عرضيا عمى البرلمان في أول دورة لو 
وموافقتو عمييا، واعتبارىا قرارات إدارية قبل عرضيا عميو أو بعد عرضيا عميو ولم يوافق 

 عمييا.
" مسائل عاجمة" والمتعمقة بالتشريع  142التحديد الدقيق لممصطمح الوارد في المادة  -15

 . حالة شغور المجمس الشعبي الوطني أو خالل العطل البرلمانيةباألوامر في 
إصدار القانون العضوي الذي ينظم حالتي الطوارئ والحصار طبقا التعجيل في  -16

، حتى يتجمى التنظيم 2016الجزائري لسنة توري الدستور من التعديل الدس 106لممادة 
ي المسبق لحالة الضرورة بإحالل تشريعات جاىزة مسبقا تطبق عند توافر مبررات التشريع

الضرورة لينظم مبرراتيا وشروط إعالنيا كما ينص عمى االختصاصات التي تتوالىا السمطة 
 التنفيذية. 

المرجوة من السمطات  أن تحدد مدة الظرف االستثنائي بنص دستوري والغاية -17
 االستثنائية المفروضة عمى إقميم البالد.

ضرورة تغيير أو تعديل القانون العضوي لالنتخابات ووضع شروط أكثر دقة في  -18
ترشح لعضوية المجالس التشريعية والمحمية أيضا، السيما بعدما ثبت بأن السمطة الم

وىو ما  يفتقر إلييا ممثمو الشعبفنية التنفيذية ليا جياز إداري متمكن لغة ولو مؤىالت 
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قد انعكس فعال عمى أدائو، وَحدَّ من مبادرات السمطة التشريعية لصالح السمطة التنفيذية، و 
سمحت بعض الدساتير محل المقارنة لكل عضو في مجمس النواب حق اقتراح القوانين منيا 

 .منو 212في المادة  2014الدستور المصري لسنة 
ر رئيس الجميورية عن إصدار القانون خالل أجل ثالثون يوما في حالة تماطل إصدا -19

يتم إصدار القانون من طرف رئيس المجمس الشعبي الوطني وىي المدة المقررة لالعتراض 
 41في المادة  1963، كما كان عميو األمر في دستور أو رئيس مجمس األمة حسب الحالة

 بنشر ىذا القانون أيضا. منو وىو أمر محمود، ومنح أجل معين لمحكومة لتقوم
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 القرآن الكريم.-
 الدساتيـــــــــــــر-أوال:
 :الدساتير الجزائرية  (1

عدد  ،ج.ج.ر.ج، 1963لسنة لجميوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشعبيـــة ادستـــور  -1
 .1963سبتمبر  10، مؤرخة في 64
 97-76لجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الصادر بموجب األمر رقم ادستور  -2

، المعدل 1976نوفمبر  24، مؤرخة في 94عدد  ،ج.ج.ر.ج ،1976نوفمبر  22مؤرخ في 
 بــ:

، 28عدد  ،ج.ج.ر.ج، 1979جويميـــة  07مـــــؤرخ في  06-79القـــانــــون رقم   -
 .1979 جويمية 10مؤرخة في 
، مؤرخة 3، عدد ج.ج.ر.ج، 1980جانفي  12المؤرخ في  01-80القانون رقم  -

 .1980جانفي  15في 
، الصادرة 45، عدد ج.ج.ر.ج ،0/11/1988مؤرخ في  88/223المرسوم رقم  -
في استفتاء  تعمق بنشر التعديل الدستوري الموافق عميو، الم05/11/1988بتاريخ 

03/11/1988. 
 23باستفتاء شعبي في لجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الصادر ا دستور -3

 .1989مارس  01، المؤرخة في 09 رقم ،ج.ج.ر.ج، 1989فبراير 
 76رقم  ،ج.ج.ر.ج ،1996نوفمبر  28الدستور الجزائري المستفتى عميو يوم  -4

 بــ: ، والمعدل1996 ديسمبر 08المؤرخة في 
، مؤرخة في 25عدد  ،ج.ج.ر.ج، 2002أبريل  10المؤرخ في  03-02القانون -
 .2002أبريل  14

، 63عدد  ،ج.ج.ر.ج، 2008نوفمبر  15المؤرخ في  19-08القانون رقم  -
 .2008نوفمبر  16مؤرخة في
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، 14العدد  ،ج.ج.ر.ج، 2016مارس  06المؤرخ في  01-16القانون رقم  -
 .2016مارس  07الصادرة في 

 الدساتير العربية واألجنبية: (2
أ، المؤرخة في مكرر  36العددالجريدة الرسمية  ،1971 لسنة المصري الدستور -1

 ، المعدل والمتمم.1971سبتمبر 12
مكرر أ  3العدد  الجريدة الرسمية، ، 2014يناير 18الصادر في  المصري الدستور -2

 ، المعدل بـــ:2014لسنة 
، الصادر في الجريدة 2019لسنة  38قرار الييئة الوطنية لالنتخابات رقم  -

، المتعمق بإعالن نتيجة  2019أبريل  23) و(، الصادرة في مكرر  16الرسمية، العدد 
 .االستفتاء عمى تعديل بعض مواد الدستور

 بالمرسوم الصادر 2011 سنة المعدل 1996 لسنة المغربية المممكة دستور -3
جويمية  30، المؤرخة في 5964، العدد م.ج.ر.م ،2011ة جويمي  29 بتاريخ  1_11_91

2011. 
4- Constitution du 4 octobre 1958 (JORF n° 0238 du 5 octobre 

1958, p. 9151), Modifiée par Loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 

juillet 2008, JORF n°  0171 du 24/7/2008, p11890. 

 :ثانيا: النصوص التشريعية والتنظيمية
i. النصوص التشريعية: 

 القوانيــن: (1
 القوانين العضوية: - أ

 ،64عدد ال، ج.ج.ر.ج، 1998أوت  29ؤرخ في ـــمال 01-98وي ــــون العضـــالقان -1
، المعدل ، المتعمق باختصاصات مجمس الدولة وتنظيمو وعممو1998أوت  30المؤرخة في 

 بموجب: 
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أوت  03، مؤرخة في 43، العدد ج.ج.ر.ج، 13-11رقم  القانون العضوي
 ، المتعمق باختصاصات مجمس الدولة وتنظيمو وعممو.2011

 مارس 07 في مؤرخة ،51 العدد ج،.ج.ر.ج ،02-18 رقم العضوي القانون
 .وعممو وتنظيمو الدولة مجمس باختصاصات المتعمق ،2018

، 15العدد  ،ج.ج.ر.ج، 1999مارس  08مؤرخ في  02-99القانون العضوي  -2
يحدد تنظيم المجمس الشعبي الوطني ومجمس األمة الذي ، 1999مارس  09المؤرخة في 

 وعمميما وكذا العالقات الوظيفية بينيما وبين الحكومة.
 ،ج.ج.ر.ج، 2012جانفي سنة  12المؤرخ في  04-12القانون العضوي رقم  -3

المتعمق باألحزاب  ،2012يناير  15، المؤرخة في 02الرسمية لمجميورية الجزائرية، العدد 
 .السياسية

، 50العدد ، ج.ج.ر.ج، 2016أوت  52مؤرخ في  10-16القانون العضوي رقم  -4
 .تعمق بنظام االنتخاباتالم، 2016أوت  28المؤرخة في 

، 50عدد ، الج.ج.ر.ج، 2016أوت  25المؤرخ في  12-16ضوي رقم القانون الع -5
يحدد تنظيم المجمس الشعبي الوطني ومجمس األمة، ، الذي 2016أوت  28المؤرخة في 

 وعمميما، وكذا العالقات الوظيفية بينيما وبين الحكومة.
 ،54 ، العددج.ج.ر.ج ،2018سبتمبر  2بتاريخ  16-18القانون العضوي رقم  -6

 .يحدد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية، الذي 2018سبتمبر 5المؤرخة في 
 القوانين العادية واألوامر:-ب

، مؤرخة في 78، العدد ج.ج.ر.ج، 1975سبتمبر  26مؤرخ في  58-75األمر رقم  -1
 .المعدل والمتمم ،، المتضمن القانون المدني1975سبتمبر  30
مؤرخة ال، 46، عدد ج.ج.ر.ج ،1999جويمية  13مؤرخ في  99/08م القانون رق -2
 .المتعمق باستعادة الوئام المدني ،13/07/1999 في
 المؤرخة، 09، العدد ج.ج.ر.ج، 2001يناير  31، المؤرخ في 01-01رقم  القانون -3



 

 
063 

 .، المتعمق بعضو البرلمان2001فبراير 04 في
، مؤرخة في 30، عدد ج.ج.ر.ج، 2005أبريل  26الصادر في  05-05قانون رقم ال -4

المتضمن الموافقة عمى االتفاق األروبي المتوسطي لتأسيس شراكة بين ، 27/04/2005
الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من جية, والمجموعة األروبية والدول األعضاء فييا 

 6إلى  1، وكذا مالحقو من 2002أبريل  22من جية أخرى، الموقع بفالونسيا يوم 
 .الوثيقة النيائية المرفقة بوو  7 إلى رقم 1والبروتوكوالت من رقم 

 المؤرخة في، 11، عدد ج.ج.ر.ج، 27/02/6200مؤرخ في  60/01األمر رقم  -5
 .تضمن تنفيذ ميثاق السمم والمصالحة الوطنيةالم ،28/02/6200
ii. :النصوص التنظيميــة 

 المراسيم الرئاسيــــة: (1

، 42 العدد، ج.ج.ر.ج، 1987 أكتوبر 13المؤرخ في  222-87المرسوم الرئاسي رقم  -1
، المتضمن اإلنضمام مع التحفظ إلى اتفاقية قينا لقانون 1987 أكتوبر 14في  المؤرخة

 .1969/ 23/05المعاىدات المبرمة يوم 
، 20 ، العددج.ج.ر.ج، 1989ماي  16المؤرخ في   67-89الرئاسي رقم المرسوم  -2

، المتضمن اإلنضمام إلى العيد الدولي الخاص بالحقوق 1989 ماي 17في  المؤرخة
ة الخاص بالحقوق المدنية والسياسي عيد الدوليصادية واالجتماعية والثقافية والاإلقت

حقوق المدنية والسياسية الموافق لوالبروتوكول االختياري المتعمق بالعيد الدولي الخاص با
 .1969ديسمبر سنة   16يوم  عمييا من طرف الجمعية العامة لألمم المتحدة

، 39 ، العددج.ج.ر.ج، 1994ماي  29المؤرخ في  132-94المرسوم الرئاسي رقم  -3
 .يياكل الداخمية لرئاسة الجميوريةالذي يحدد األجيزة وال، 1994جوان  18في  المؤرخة

الذي يعدل المرسوم  29/09/2007المؤرخ في  305-07مرسوم الرئاسي رقم ال -4
 30، مؤرخة في 61عدد ، الج.ج.ر.ج 25/07/1990المؤرخ في  228-90 التنفيذي رقم

 ق عمى الموظفين واألعوان العموميينـــرتبات التي تطبمالمحدد لكيفية منح ال، 2007سبتمبر 
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  .الذين يمارسون وظائف عميا في الدولة
، 61، العدد ج.ج.ر.ج ،29/09/2007مؤرخ في  304-07رئاسي رقم المرسوم ال -5

مشبكة االستداللية لمرتبات الموظفين ونظام دفع لالمحدد ، 2007سبتمبر  30في  مؤرخة
  .رواتبيم

، 30العدد ، ج.ج.ر.ج، 2003أبريل  28المؤرخ في  189-03الرئاسي رقم  المرسوم -6
 ، المتضمن تعديل القانون االساسي لممطبعة الرسمية.2003ابريل  30مؤرخة في 

، العدد ج.ج.ر.ج، 2016ديسمبر  14، مؤرخ في 16-333المرســــــــوم الرئاسي رقم  -7
 .2016ديسمبر  21،  المؤرخة في  75

 المراسيم التنفيذيـــــة: (2
،  64عدد ال ،ج.ج.ر.ج، 1998أوت  29المؤرخ في  261-98المرسوم التنفيذي  -1

مجال اإلجراءات وكيفياتيا في التضمن تحديد أشكال ، الم1998أوت  30الصادرة بتاريخ 
 .االستشاري أمام مجمس الدولة

، 04، العدد ج.ج.ر.ج، 1998يناير  17المؤرخ في  04-98المرسوم التنفيذي رقم  -2
ير المكمف بالعالقات مع الذي يحدد صالحيات الوز ، 1998يناير  28الصادرة بتاريخ 

 .البرلمان
، 2002يناير  09، مؤرخة في 02العدد ، ج.ر.ج.ج،  03_02المرسوم التنفيذي رقم  -3

الذي يحدد شروط إنجاز واستغالل المحطات الجوية ومحطات الطوافات الموجية لالستعمال 
 الخاص وكيفياتو.

 ثالثا: االتفاقيات الدولية
اتفاقية فينا لقانون المعاىدات، اعتمدت من قبل مؤتمر األمم المتحدة بشأن قانون  -1

المؤرخ في  2166المعاىدات الذي عقد بموجب قراري الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم 
، وقد عقد المؤتمر في 1967ديسمبر  6المؤرخ في  2287، ورقم 1966ديسمبر  05

أبريل  09وخالل الفترة من  1968ماي  24مارس إلى  26دورتين في فينا خالل الفترة من 
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، وعرضت 1969ماي  22، واعتمدت االتفاقية في ختام أعمالو في 1969ماي  22إلى 
 .1980يناير  27، ودخمت حيز التنفيذ في 1969ماي  23لمتوقيع في 

، أعتمد وعرض لمتوقيع 1966الخاص بالحقوق المدنية والسياسية العيد الدولي  -2
( 21-ألف ) د 2200يق واإلنضمام  بموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة والتصد

 .49، وفقا ألحكام المادة 1976مارس  23، تاريخ بدء النفاذ 1966ديسمبر 16المؤرخ في 

  األنظمة الداخميــةرابعا: 
 ،ج.ج.ر.ج، 2000 مارس 25المؤرخ في النظام الداخمي لممجمس الشعبي الوطني  -1

 .30/07/2000المؤرخة في ، 46العدد الرسمية
أوت  22، مؤرخة في 49العدد  ،ج.ج.ر.ج، 2017النظام الداخمي لمجمس األمة  -2

2017. 
 ،2019 جوان 30النظام المحدد لقواعد عمل المجمس الدستوري المؤرخ في  -3
 .42، العدد ج.ج.ر.ج

  خامسا: آراء وقرارات المجمس الدستوري

، 1989أوت  20ق مدـ مؤرخ في .ق -1الجزائري رقم قرار المجمس الدستوري  -1
 .تعمق بقانون االنتخاباتالم ،1989أوت  30، الصادرة بتاريخ 36، رقم ج.ج.ر.ج
 12، العدد ج.ج.ر.ج،  1997مارس  06ر.أ.ق. عضـــ//.د المؤرخ في  01رأي رقم  -2

القانون العضوي تعمق بمراقبة مطابقة األمر المتضمن الم، 1997مارس  06الصادرة في 
 .المتعمق باألحزاب السياسية لمدستور

، 1997مارس  06ر.أ.ق. عضـــ//.د المؤرخ في  02رقم المجمس الدستوري رأي  -3
تعمق بمراقبة مطابقة األمر ، الم1997مارس  06الصادرة في  12لعدد ، اج.ج.ر.ج

 .المتضمن القانون العضوي المتعمق بنظام االنتخابات لمدستور
 ،1998فبراير  10د/ م.د/ مؤرخ في / ر.ن.04المجمس الدستوري رقم رأي  -4
تعمق بمراقبة مطابقة النظام ، الم1998فيفري  18، مؤرخة في 08، العدد ج.ج.ر.ج

 .الداخمي لمجمس األمة لمدستور
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، 1999فبراير  21مؤرخ في  99/ر.ق.ع/م.د/ 08 رأي المجمس الدستوري رقم -5
، المتعمق بمراقبة مطابقة القانون 1999مارس  09، مؤرخة في  51، العدد ج.ج.ر.ج

العضوي الذي يحدد تنظيم المجمس الشعبي الوطني ومجمس األمة، وعمميما، وكذا العالقات 
 الوظيفية بينيما وبين الحكومة لمدستور.

 ،19/09/1999المؤرخ في  99/ أ.م.د/02إعالن المجمس الدستوري رقم  -6
  61المتعمق بنتائج استفتاء يوم ، 21/09/1999، الصادرة بتاريخ 66، عدد ج.ج.ر.ج

 .1999سبتمبر 
يتعمق بنتائج  01/10/5200مؤرخ في  50/ أ.م.د/01إعالن المجمس الدستوري رقم  -7

حول ، 50/10/5200الصادرة بتاريخ  ،76، عدد ج.ج.ر.ج ،5200سبتمبر  29استفتاء 
  .من أجل السمم والمصالحة الوطنية الميثاق

 ،2008نوفمبر  07ر.ت د/م د المؤرخ في  01/08الدستوري رقم رأي المجمس  -8
لقانون المتعمق بمشروع ا، 2008نوفمبر  16الصادرة بتاريخ  ،63، العدد ج.ج.ر.ج

 .المتضمن التعديل الدستوري
، 06، العدد ج.ج.ر.ج، 2016 يناير 28ر.ت د/ م د المؤرخ في  1/01رأي رقم  -9

 .  بمشروع القانون المتضمن التعديل الدستوري المتعمق ،2016فبراير  03في  الصادرة
، ج.ج.ر.ج، 2016أوت  11، المؤرخ في 2016 -02رأي المجمس الدستوري رقم  -10

لمتعمق المتعمق بمراقبة مطابقة القانون العضوي ا، 2016أوت  28، الصادر في 50العدد 
  .بنظام اإلنتخابات لمدستور

، 2017يوليو، 25مؤرخ في  17ر.ن.د/ م.د/  /02رأي المجمس الدستوري رقم  -11
 .تعمق بمراقبة مطابقة النظام الداخمي لمجمس األمة، لمدستورالم، 49، العدد ج.ج.ر.ج

، 2018أوت  2مؤرخ في  18/ ر.ق.ع/م.د/03رقم رأي المجمس الدستوري  -12
بمراقبة مطابقة القانون  المتعمق، 2018سبتمبر 5، مؤرخة في 54، العدد ج.ر.ج.ج

 .العضوي الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية لمدستور
  20 الموافق 1441ربيع األول عام  23 مؤرخ في 19/ق. م د/د ع د/01القرار رقم  -13
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، المتعمق بالدفع 2019ديسمبر  15 ، مؤرخة في77، العدد ج.ج.ر.ج، 2019نوفمبر سنة 
 .بعدم الدستورية
 سادسا: الكتب

 بالمغـــة العربيـــة: - أ
الوزارة" في األنظمة  -وضع السمطة التنفيذية" رئيس الدولةإبراىيم عبد العزيز شيحا،  -1

 .2006 مصر، ،اإلسكندرية، منشأة المعارف، السياسية المعاصرة
القاىرة،  ،رمطبعة لجنة التأليف والترجمة والنش ،الموائح التشريعيةالسيد صبري،  -2

 .1944مصر، 
القانون الدستوري والمؤسسات السياسية، المفاىيم األساسية: الدولة، أحمد حضراني،  -0

 .2010.ن، بد.، 2.طد.د.ن، ، الدستور، الديمقراطية وآليات المشاركة السياسية

)دراسة  الصالحيات التشريعية لمسمطة التنفيذيةأحمد عبد المطيف إبراىيم السيد،  -4
المممكة  ، مكتبة القانون واإلقتصاد، الرياض، 1ط.، مصر( –فرنسا -مقارنة بريطانيا

 .2014 السعودية،العربية 
، دار الفجر لمنشر والتوزيع، القاىرة، 1ط ، المجمس الدستوري الجزائريالعام رشيدة،  -5

 .2006مصر، 
دور البرلمان في األنظمة المعاصرة، ضعف األداء التشريعي دانا عبد الكريم سعيد،  -6

منشورات  ،1ط ، ة ) دراسة تحميمية مقارنة(ـــة التنفيذيـان وىيمنة السمطـــلمبرلموالرقابي 
 .2013 ، بيروت، لبنان،الحمبي الحقوقية

ىيمنة السمطة التنفيذية عمى السمطة التشريعية في النظام الدستوري  ،محمدىاممي  -7
، دار الجامعة الجديدة (الفرنسيو المصري الجزائري) دراسة مقارنة بالنظامين الدستوري 

 .2014 مصر، لمنشر، األزاريطة،
، دار الجامعة تعاظم دور السمطــة التنفيذية في تشريع القوانينوديع دخيل إبراىيــم،  -8

 .2019الجديدة، مصــر، 
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 الضرورة في القانونين الدستوري واإلداري وتطبيقاتيما في نظرية حميد شاوش، -9
 .2011، المصرية لمنشر والتوزيع، الجيزة، مصر، المكتبة التشريع الجزائري

، النظرية العامة في القانون الدستوري، أساليب وضع الدساتيرحنان محمد القيسي،  -10
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من الدستور  16الدستور المصري والرقابة القضائية عمييا)دراسة تحميمية مقارنة بالمادة 
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 في الظروف 74،16تين المتخذة تطبيقا لمماد اإلجراءاتالفرنسي شاممة 
 .1988دكتوراه، اإلسكندرية،  أطروحة،)االستثنائية

 الجامعية: المذكرات - ب
األوامر الرئاسية وأثرىا في العالقة بين لسمطتين التشريعية والتنفيذية الطاىر مفتاح،  -1

مذكرة ماجستير، جامعة الدول العربية معيد  )دراسة مقارنة(، في النظام الدستوري الجزائري
 .2010 البحوث والدراسات العربية ، قسم البحوث والدراسات القانونية،

شاكل العالقة بين النصوص التشريعية والنصوص التنظيمية لمسمطة مبمحاج نسيمة،  -2
 .2007-2006، مذكرة ماجستير، كمية الحقوق، جامعة الجزائر، التنفيذية

اإلختصاصات التشريعية لرئيس الجميورية في النظام الدستوري بركات أحمد،  -3
 .2008-2007تممسان، ، مذكرة ماجستير، كمية الحقوق، جامعة أبو بكر بمقايد، الجزائري

، مذكرة ماجستير، كمية 1996اإلجراءات التشريعية وفقا لدستور حمدان خميل،  -4
 .2011-2010، 01الحقوق، جامعة الجزائر 

سمطات رئيس الجميورية في الظروف االستثنائية وفقا ألحكام جميل عبد اهلل القائفي،  -5
، مذكرة ماجستير، معيد البحوث الدستور اليمني والرقابة القضائية عمييا)دراسة مقارنة(

 .2003والدراسات العربية، قسم الدراسات القانونية، 
السمطات االستثنائية لرئيس الدولة في النظام الرئاسي دراسة مقارنة حساني محمود،  -6

مذكرة  ،لألنظمة السياسية في كل من الواليات المتحدة األمريكية ، مصر، العراق والجزائر
 .ج س ، دوث والدراسات العربية، مصرماجستير، معيد البح

، حل الخالف بين مجمسي البرلمان في النظام الدستوري الجزائريمداني عبد القادر،  -7
 .2015-2014، 01مذكرة ماجستير، كمية الحقوق، جامعة الجزائر 

، مذكرة ماجستير، كمية الحقوق الظروف االستثنائية والرقابة القضائيةنقاش حمزة،  -8
 .2011-2010والعموم السياسية، جامعة منتوري قسنطينة، 

 وريـــراض عمى القوانين في النظام الدستـسعودي باديس، حق رئيس الجميورية في االعت -9
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كمية الحقوق والعموم السياسية، جامعة منتوري ، مذكرة ماجستير ،)دراسة مقارنة (الجزائري 
 .2006-2005 قسنطينة،

التشريعي في النظام الدستوري  العملدور السمطة التشريعية في قاوي ابراىيم،  -10
 .2001جامعة الجزائر، مذكرة ماجستير، ، الجزائري
 المقاالت العمميــةثامنا: 

فق دستور و حق رئيس الجميورية في االعتراض عمى القوانين أحمد حمزة الناصـــر،  -2
، الجامعة 36، اإلصداراإلسالمية الجامعـــةمية العموم ، مجمة ك2115العراق لعام 

 .2015اإلسالمية، النجف األشرف،
وسائل الرقابة الدستورية في األنظمة الديمقراطية إياد سميمان عبد اهلل البرديني،  -3

، مجمة القانون الدستوري والعموم اإلدارية، المركز الديمقراطي العربي لمدراسات المعاصرة
 .2019سبتمبر  ،واالقتصادية، العدد الرابعاإلستراتيجية والسياسية 

، من الدستور 121الدور التشريعي لمجمس األمة عمى ضوء المادة اري، ـــد لزىــبوزي  -4
، الجزائر، من الدستور( 120سات حول المادة آراء ودرا وزارة العالقات مع البرلمان) نشريات

 .2006العدد األول، جانفي 
التي يمارسيا المجمس الدستوري طبقا لمتعديل  المطابقةآليات رقابة بومدين محمد،  -5

جامعة أحمد دراية أدرار، مجمة الحقيقة لمعموم االجتماعية واإلنسانية، ، 2116الدستوري 
 .2019، 04، العدد 18المجمد 

عمى تفعيل المجمس الدستوري  2116أثر التعديل الدستوري الجزائري بومدين محمد،  -6
، المجمة األفريقية لمدراسات القانونية والسياسية، جامعة تور وتفسيرهالجزائري في تعديل الدس

 .2018، ديسمبر 02، العدد 02اية أدرار، المجمد أحمد در 
مبررات االعتراف لمقضاء الجزائري بدور في الرقابة عمى دستورية بومدين محمد،  -7

لمدراسات ، مجمة االجتياد القوانين وتحويل المجمس الدستوري إلى محكمة دستورية
 .2019، 04المجمد الثامن، العدد  ،المركز الجامعي لتمنراست، واالقتصادية القانونية
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 ،مدى كفاية الدفع بعدم الدستورية لضمان سمو الدستور الجزائريبومدين محمد،  -8
 .2019 ديسمبر، 86مجمة الفقو والقانون، العدد 

والقوانين العضوية المتعمقة الرقابة عمى دستورية القوانين بومصباح كوسيمة،  -9
، مجمة العموم السياسية والقانون، باالنتخابات وأثرىا عمى صحة العممية االنتخابية في الجزار

 . 2018، برلين، ألمانيا، 02فبراير ، المجمد  07المركز الديمقراطي العربي، العدد 
مجمس ، مجمة ال، الرقابة عمى دستورية المعاىدات في الجزائربوسمطان محمد -10

 .01العدد الجزائر، ، الدستوري، نشريات المجمس الدستوري الجزائري
حماية المجال التنظيمي المستقل عن طريق الرقابة عمى بن دحو نور الدين، "  -11

، (دراسة في ظل النظام الدستوري الجزائري المعدل والمتمم)دستورية القوانين العضوية" 
 .2015العدد الرابع، جوان ، طاىر موالي سعيدة جامعةمجمة البحوث القانونية والسياسية، 

، مجمة اإلجتياد لمدراسات القانونية رقابة دستورية التنظيماتجوادي إلياس،  -33
 .2019، 04المجمد الثامن، العدد  ،المركز الجامعي لتمنراستواإلقتصادية، 

، مجمة القانون المعارضة البرلمانية في النظام الدستوري المغربيىشام عميــري،  -13
العدد األول، أكتوبر ، برلين ألمانياالدستوري والعموم اإلدارية، المركز الديمقراطي العربي، 

2018. 
التنظيم الدستوري لإلعتراض عمى القوانين ) دراسة وليد حسن حميد الزيادي،  -14

 جانفي، مجمة القادسية لمقانون والعموم السياسية، العدد الثاني، المجمد السادس، مقارنة(
2015. 

نطاق مساىمة المعارضة البرلمانية في التشريع والرقابة عميو ) دراسة حبشي لزرق،  -15
مجمة القانون الدستوري والعموم اإلدارية، ، في الدستور الجزائري مقارنة بالدستور المغربي(

 .2019، ماي ث، المركز الديمقراطي العربي، برلين ألمانياالعدد الثال
"، مجمة الفكر البرلماني، " دور الحكومة في إطار اإلجراء التشريعي ،حمامي ميمود -16
 .2009، سبتمبر 17العدد الجزائر، مجمس األمة،  ات نشري
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، مجمة الفكر 2118قراءة قانونية في التعديل الدستوري لسنة حمامي ميمود،  -17
 .2009، جويمية 23العدد الجزائر، البرلماني، نشريات مجمس األمة الجزائري، 

سمطة رئيس الدولة في حل حسين نعمة خشان الزاممي، محمد عود محسن الدراجي،  -18
، مجمة مركز دراسات الكوفة، العراق، البرلمان )دراسة مقارنة في بعض الدساتير العربية(

 .2012، 25العدد 
 2116المجمس الدستوري الجزائري في ظل التعديل الدستوري لسنة طيبي عيسى،  -19

، المجمد األول، 29العدد  ،جامعة زيان عشور الجمفة، مجمة التراث، عالقة التركيبة باألداء
 .2018ديسمبر  الجزء الثاني،

مجمة ، آلية اإلخطار الرئاسي لممجمس الدستوري بين اإلبقاء والتعديلياسين قوتال،  -20
 ،، المركز الديمقراطي العربي، برلين ألمانيا03، المجمد19العموم السياسية والقانون، العدد 

 .2019ديسمبر 
موقع الالئحة في النظام القانوني الجزائري بين سمطة التشريع لحول دراجي،  -21

 ,04العدد  جامعة زيان عشور الجمفة،,، مجمة الحقوق والعموم اإلنسانية،وسمطة التنظيــم
 .2016، 09الجزء 

الرقابة عمى السمطة التشريعية لرئيس الجميورية لعروسي أحمد، بن شيرة العربي،  -22
، مجمة القانون الدستوري والعموم اإلدارية، العدد الرابع، بموجب األوامر في الدستور الجزائري

 .2019 سبتمبر ،المركز الديمقراطي العربي، برلين ــ ألمانيا
مجمة االجتياد القضائي، الرقابة السياسية عمى دستورية القوانين، حورية، لشيب  -23

 .2008، مارس العدد الرابعجامعة محمد خيدر بسكرة، 
، مجمة 2116صالحية التشريع الستثنائي في التعديل الدستوري موساوي فاطمة،  -24

المجمد الثاني، د السابع، دالعجامعة المسيمة، دراسات القانونية والسياسية، األستاذ الباحث لم
 .2017سبتمبر 

 يــس الشعبــة لممجمــة العمميــور والممارســمن الدست 121ادة ـــ" الم د بريك،ــمحم -25
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وزارة العالقات مع نشريات ، مجمة الوسيطالوطني عند دراسة مشاريع قوانين المالية "، 
 .2014، 11 العددالجزائر، البرلمان، 

اقتراح القوانين بين المبادرة التشريعية البرلمانية والمبادرة محمد عباس محسن،  -26
األكاديمية  الحكومية.. مراجعة لمنصوص الدستورية ولقرارات القضاء االتحادي العراقي،
، جانفي 11لمدراسات االجتماعية واالنسانية، قسم العموم االقتصادية والقانونية، العدد 

2014. 
بالقوانين بين الحكومة والبرلمان في المنظومة القانونية المبادرة مسعود شييوب،  -27

، جويمية 20العدد الجزائر، ، مجمة الوسيط، نشريات مجمس األمة الجزائري، الجزائرية
2008. 

بين مقتضيات الفاعمية  المجمس الشعبي الوطني في الجزائرحل مفتاح عبد الجميل،  -28
ات جامعة محمد خيضر بسكرة، العدد ، مجمة العموم اإلنسانية، منشور وموجبات الضمان

 .2007، ماي 11
، مجمة الفكر دور المجان البرلمانية في العممية التشريعيةدريوش، مصطفى  -29

 .2003البرلماني، نشريات مجمس األمة، الجزائر، عدد خاص، ديسمبر 
، مجمة المفكر، كمية الحقوق والعموم عمميات إعداد وصناعة الدستورمقدم سعيد،  -30

 .2013، ماي 9السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة، العدد 
، مجمة جامعة دمشق لمعموم اإلقتصادية الرقابة عمى دستورية القوانيننسرين طمبو،  -31

 .2011، العدد األول، 27والقانونية، المجمد 
تسوية الخالف بين مجمسي البرلمان في مداني عبد القادر، سالمي عبد السالم،  -32

، مجمة 2116الجزائري قبل وبعد التعديل الدستوري الجزائري لسنة  النظام الدستوري
، العدد التاسع، المجمد األول جامعة زيان عشور، الجمفة،البحوث السياسية واإلدارية، 

2016. 
 ل النصوص القانونية في التشريع المغربي عمى ضوءــام تعديـــ، أحكر والقاضيـــسمي -33
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مجمة القانون المغربي، مطبعة دار السالم، الرباط، الدستور واألنظمة الداخمية لمبرلمان، 
 .2017، 35العدد 

 ،2011مستجدات الرقابة عمى دستورية القوانين عمى ضوء دستور سعيد الطواف،  -34
 .2014سمسمة الدراسات الدستورية والسياسية، مجمة العموم القانونية، العدد الثاني، 

التدخل الحكومي في مجال التشريع في ظل العقمنة البرلمانية ومجاالت ، سرار محمد -35
، 18دد ، مجمة العموم السياسية والقانون، المركز الديمقراطي العربي، الع2111دستور 

 .2019نوفمبر ، المجمد الثالث، برلين ألمانيا
الدفع بعدم الدستورية في الدستور الجزائري: بين عبد القادر بوراس، لخضر تاج،  -36

جامعة محمد مجمة أبحاث قانونية وسياسية،  ة بالتجربة الفرنسية،المكاسب واآلفاق ـ مقارن
 .2018العدد السادس، جوان الصديق بن يحي جيجل، 

الرقابة عمى دستورية المعاىدات الدولية دراسة مقارنة في عمي يوسف الشكري،  -37
 .2007 ،10اإلصدار ،19المجمدجامعة النيرين، ، ، مجمة كمية الحقوقالدساتير العربية

 -2115السمطة المختصة باقتراح تعديل دستور العراق لعام عمي سعد عمران،  -38
، مجمة المحقق الحمي لمعموم القانونية والسياسية، جامعة بابل، العراق،  - دراسة مقارنة

 .2011، 1، اإلصدار 3المجمد 
، مجمة الفكر البرلماني، نشريات تأمالت في التعديل الدستوري الجديدعمار عباس،  -39
 .2014، جوان 34س األمة الجزائري، الجزائر، العدد مجم
، مجمة جامعة الرقابة عمى دستورية القوانين ) داسة مقارنة(عمر العبد اهلل،  -40

 .2001دمشق، المجمد السابع عشر، العدد الثاني، 
، الرقابة عمى دستورية المعاىدات الدولية )دراسة مقارنة(فيصل عقمة شطناوي،  -41

 .2015، العدد األول، 42عموم الشريعة والقانون، المجمد  ،دراسات
، الوظيفة اإلستشارية لمجمس الدولة والعممية التشريعية في الجزائرصاش جازية،  -42

 ةـ، جويمي2002، 20العدد ر، ــالجزائة الجزائري، ــمجمة الفكر البرلماني، نشريات مجمس األم
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2008. 
جامعة ، مجمة الباحث، نون الداخميعالقة القانون الدولي بالقاشرون حسينــة،  -43

 .2007، العدد الخامس ،قاصدي مرباح ورقمة
، مجمة التعديل في النظام البرلماني الجزائري) دراسة مقارنة(حق  شريط األمين، -44

 .2013العدد العاشر، نشريات وزارة العالقات مع البرلمان، الجزائر، الوسيط، 
دور المجان البرلمانية المتساوية األعضاء في العممية التشريعية ، طاىر خويضر -45
اني، نشريات مجمس األمة، ، مجمة الفكر البرلمدراسة مقارنة التجربة الجزائرية األولى()

 .2004ديسمبر  ،5العدد  ،الجزائر
التشريع عن طريق إبرام المعاىدات الدولية غانس حبيب الرحمان، قرينعي جميمة،  -46

مكانة البرلمان السيادية في الجزائر وتونس وفقا لمستجدات اإلصالحات  وأثره عمى
، مجمة الحقوق والعموم اإلنسانية، جامعة زيان عشور الجمفة، العدد األول، ماي الدستورية

2019. 
 ممتقياتمداخالت في تاسعا: 

 أولوية تطوير األداء البرلماني في مجال الرقابة عمى المعاىداتبن داود براىيم،  -1
، المغاربية الدول في البرلماني التطوير حول الممتقى الدوليمداخمة ب، واالتفاقيات الدولية

 .ن، د.س.ورقمة قاصدي مرباح جامعة ،السياسية والعموم الحقوق كمية

مداخمة بوزيد لزىاري، المجنة المتساوية األعضاء في النظام الدستوري الجزائري،  -2
بالممتقى الوطني األول حول نظام الغرفتين في التجربة البرلمانية الجزائرية واألنظمة 

، الجزء األول، وزارات العالقات مع 2002أكتوبر  30 -29اسي يومي ر المقارنة، األو 
 .البرلمان

صدار وتنفيذ القوانين يحيى محمد مرسي النمر،  -3 المشاكل التي تواجو إعداد وا 
 مايو مجمة كمية القانون الكويتية العالمية، السنة الخامســــة،راسة مقارنة، . داإلصالحية

2017. 
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 عاشرا: مواقع االنترنث
 بالموقع منشور مقال ،الجزائر في القوانين دستورية عمى الرقابة واقع ،اســــعب عمار -1

 :اإللكتروني
www.ammarabbes.blogspot.com     

 .2013مارس 13 : بتاريخ
 .08/02/2020: الولوجتاريخ ، 2020ماي  18تاريخ النشر:       

  في تطور الدساتير الجزائرية، الموقع التالي:   عمار عباس، محطات بارزة -2
http://ammarabbes.blogspot.com/2014/02/blog-post_16.html   

 .02/03/2020 ، تاريخ الولوج:2014فيفري  16تاريخ النشر: 
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 الصفحة الموضــــــــــــوع

 01 مقدمة

 الباب األول:
 ــار المبادرات التشريعيـــة بينالتأطير الدستوري لمسـ 

 البرلمان والحكومـــة
10 

 الفصل األول:
 والحكومـــــة المتعمقــة بإعداد القوانين بين البرلماناآلليات 

12 

 14 التحديد المفاىيمي والموضـــوعي لحق المبادرة بالقوانين المبحث األول:
 16 : المبادرة بمشروع القانون األولالمطمب 

 16  نوع قانو ل: السمطة المختصة بالمبادرة بمشر الفرع األو
جراءات التقدم     18 قانونع و بمشر الفرع الثاني: شروط وا 

 18 قوانينع و بمشر البند األول: شروط التقدم 

 18 الشروط الموضوعية-1

 18 الشروط الشكمية -2
 19  قوانينع و بمشر البند الثاني: إجراءات التقدم 

   عرض مبادرة الوزير األول عمى مستوى األمانة العامـــة أوال:
 19 لمحكومــــة  

 22 عرض مبادرة الوزير األول عمى مستوى مجمس الدولــــة ثانيا:
 29 عرض مبادرة الوزير األول عمى مستوى مجمس الوزراء ثالثا:

 31 : المبادرة باقتراح القانون الثانيالمطمب 
 31 الفرع األول: الشروط الشكمية واإلجرائية الواجبة في اقتراحات القوانين 

 32  عضوا 20نائبا أو 20األول: العمل الجماعي في االقتراح  البند
 34 الثاني: فرض الرقابة من طرف مكتب المجمسين والحكومة البند  
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   الفرع الثاني: الشروط الموضوعية الواجب توافرىا في اقتراحات 
  القوانين                

35 

  األول: أن تكون المبادرة بالقوانين تدخل ضمن االختصاص  البند
 35 التشريعي لممشرع               

 36 مبادرة باقتراح القوانين العاديةال    -1
 36 ادرة باقتراح القوانين العضويــةالمب    -2

 من  23الثاني: التقييد الموضوعي المحدد بموجب المادة  البند
 41 12ــــ16القانون العضوي                

 41 الثالث: الشرط المتعمق بمجال الدفاع الوطني البند
 المبحث الثاني: دراسة المبادرات التشريعية من قبل المجان الدائمة وقواعد 

 الموافقة عمييا                                 
43 

 43 المطمب األول: تنظيم اجتماعات البرلمان
 43 األول: جدول أعمال البرلمانالفـــرع 

 43 البنـــد األول: المقصود بجدول أعمال البرلمان
 44 البنــد الثاني: إشراك الحكومة في تحديد جدول األعمال

 فة بالعالقات مع البرلمان في التنسيق الفرع الثاني: دور الوزارة المكم
ثراء العمل                 التشريعيبين الحكومة والبرلمان وا 

49 

 البند األول: ميام الوزير المكمف بالعالقات مع البرلمان ذات 
 التنسيق بين أجيزة البرلمان والحكومة             

49 

   البند الثاني: ميام الوزير المكمف بالعالقات مع البرلمان ذات 
  اإلسيام في العمل التشريعي             

50 

 في  الوزير المكمف بالعالقات مع البرلمانالبند الثالث: ميام 
 إثراء مشاريع النصوص ذات الطابع التشريعيمجال           

50 

 51 أشغال البرلمانالفرع الثالث: دور المعارضــة البرلمانيـــة في 

 51 البند األول: المقصـــود بالمعرضـــة البرلمانيـــة
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 52  لممعارضـــة البرلمانيـــةالبنــد الثاني: الصالحيات التشريعيــة 
 54  المطمب الثاني: دورات البرلمان

 54  الفرع األول: أدوار االنعقاد العادية
 55  الفرع الثاني: أدوار االنعقاد غير العادية

 56  الفـــرع الثالث: جمسات البرلمان 
المطمب الثالث: دراسة النص ومناقشتو من قبل المجنة الدائمة 

  المختصة
57 

 57  الفرع األول: تحديد مضمون عمل المجان الدائمة  

 58  الفرع الثاني: تشكيل المجان الدائمة

 63  الفرع الثالث: أحكــام عمــل المجــان الدائمــة

 46  البند األول: سير عمــــل المجان الدائمـــة
 66  البنــد الثاني: قواعد عمل المجان الدائمة

 76  البند الثالث: القواعد المتعمقة بأشغــال المجان الدائمة
  لبرلمان ونوابهم مشاركة أعضاء الحكومة ورؤساء غرفتي اأوال: 
 الدائمة في أشغال المجان                 

67 

 68 استعانة المجان الدائمة بخبراء ومختصين ألداء أشغالها        ثانيا: 
 69 الدائمة المتعمقة بنتيجة االجتماعاتثالثا: أشغال المجان 

 69 التقرير التمهيدي -1
 70 التقرير التكميمي -2

  المبحث الثالث: اإلطار التشريعي لمحق في التعديل ومآل النصوص داخــل 
  البرلمان                                   

72 

 73  المطمب األول: اإلطار التشريعي لمحق في التعديل

 73  األول: مفيوم الحق في التعديل الفرع
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 37  البنــد األول: تعريف الحق في التعديل
 74  البنــد الثاني: الجية المتمتعة بحق التعديل 

 76  الفـــرع الثاني: أشكال التعديل

 76  التعديل في حد ذاته أوال:

 76  التعديل باإلضافــــــــة ثانيا:

 76  اإلصالحات الشكمية ثالثا:

 77 التعديل الباطنيرابعا: 

 79  الفـــرع الثالث: شروط التعديل

 79  البنــد األول: الشروط الموضوعيـــــة لمتعديل

 85  البنــد الثاني: الشروط الشكميـــــــــــة لمتعديـــــــــل

 87  لمتعديـــــــــلالبنــــد الثالث: الشروط اإلجرائيـــــــــة 
رسال النصوص  المطمب الثاني: إجراءات التصويت والمصادقــة وا 

  المصادق عمييا
90 

 91  الفرع األول: إجراءات التصويت عمى النصوص القانونية

 91  البنــد األول: إجراء التصويت مع المناقشـــة العامة

 91  العامـــةأوال: المقصود بإجراء التصويت مع المناقشــة 

 91  ثانيا: مراحل إجراء التصويت مع المناقشــة العامـــة

 92  البنــد الثاني: إجراء التصويت مع المناقشـــة المحـــــــدودة

 29  أوال: المقصود بإجراء التصويت مع المناقشــة المحدودة

 93  ثانيا: مراحل إجراء التصويت مع المناقشــة المحدودة

 93  البنــد الثالث: إجراء التصويت بدون مناقشـــة 

 93  أوال: المقصود بإجراء التصويت بدون مناقشـــة
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 93  ثانيا: إجراءات الموافقــة عمى األوامر 
 94  الفرع الثاني: إجراءات المصادقـــة عمى النصوص القانونيـــة
رســـال النصــــوص    الفرع الثالث: تداول النصوص بين المجمسين وا 

  المصـــادق عمييا              
95 

 96  الفرع الرابــع: خصوصيات المصادقــة عمى قانون المالية
 

 الفصل الثاني:
وباإلجراءات الالحقة عن  نغرفتيالاآلليات المتعمقة بحل الخالف بين 

  عمى القوانين التصويت

100 

   المبحث األول:  توجيو الحكومة لمعمل التشريعي عن طريق المجنــة 
 المتساوية األعضـــاء                              

102 

طرق حل الخالف بين غرفتي البرلمان في األنظمة األول:  المطمب
 الدستورية المقارنة وفي النظام الدستوري الجزائري

103 

 الفرع األول: طرق حل الخالف بين غرفتي البرلمان في األنظمة 
 103 الدستورية المقارنة        

 la navette) 104 (البند األول: نظام الذىاب واإلياب 
 البند الثاني: نظام الذىاب واإلياب مع إعطاء سمطة الفصل في 

 104 حالة استمرار الخالف إلحدى الغرفتين             

 الذىاب واإلياب وعرض النص عمى لجنة  نظامالبند الثالث: 
 خاصة في حالة استمرار الخالف             

105 

 الفرع الثاني: طريقة حل الخالف بين غرفتي البرلمان في النظام 
 الدستوري الجزائري             

105 

 108 المطمب الثاني: تداول النصوص بين الغرفتين
 110 إجراءات سير عمل المجنـــــة المتساويــــــــة األعضــــاء :الثالثالمطمب 

 110 المجنـــــة المتساويــــــــة األعضــــاء الفرع األول: آلية تحريك
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 110 من طرف الحكومة: األول البند
الثاني: مدى مشاركة البرلمان في استدعاء المجنة  البند

 111 المتساويـــة األعضاء

  : سمطة رئيسي غرفتي البرلمان في استدعاء المجنة المتساوية أوال
 111 األعضاء     

 113 : سمطة أعضاء البرلمان في استدعاء المجنة المتساوية األعضاءثانيا
 115 المجنة المتساوية األعضاء وتشكيميا الفرع الثاني: مقـــر اجتماع

 116 المجنة المتساوية األعضاء مقـــر اجتماع البند األول:
 116 البند الثاني: تشكيل المجنة المتساوية األعضاء

 118 المجنة المتساوية األعضاء : ميامالثالثالفرع 
 119 نتائج عمل المجنـــــة المتساويــــــــة األعضــــاء الفرع الرابع:

 119 األول: الوصول الى نص توفيقي لألحكام محل الخالف البند    

: عرض الحكومة النص الذي أعدته المجنة المتساوية األعضاء أوال        
 عمى الغرفتين لممصادقــة عميه

119 

      : شرط موافقة الحكومة عمى إدخال التعديالت عمى النص الذي اثاني       
 المتساوية األعضاءأعدته المجنة             

120 

      الثاني: المجوء إلى المجمس الشعبي الوطني والموافقة النيائية  البند
 عمى النص في حالة بقاء الخالف             

120 

المبحث الثاني:  توجيو الحكومة لمعمل التشريعي عن طريق طمب إجراء 
 مداولة ثانية

123 

 124 المطمب األول: ماىية حق االعتراض عمى القوانين 
 124 الفرع األول: تعريف االعتراض عمى القوانين

 126 االعتراض عمى القوانين خصائص: الثانيالفرع 
 127 عمى القوانين عن التصديق االعتراض عمى القوانين تمييز: الثالثالفرع 
 129 : صور االعتراض عمى القوانينالرابعالفرع 
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 129 (Absolute Vetoالبنــد األول: االعتراض المطمق ) 
 130 ( Relative Vetoالبنــد الثاني: االعتراض النسبي )

 130 اإلعتراض الواقف أوال:
 130 اإلعتراض الموصوف ثانيا:
 131 اإلعتراض الناقل ثالثا:
 131 ض البسيط أو حق طمب مداولة ثانيةاإلعترا رابعا:

 134 وضوابطـــو الطبيعــــة القانونيـــة لحق االعتراض الثاني:المطمب 
 134 الطبيعــــة القانونيـــة لحق االعتراضالفرع األول: 

 134 البند األول: االعتــراض عمال تشريعيا

 134 البنــد الثاني: االعتــراض عمـــــال تنفيذيـــــــا

 135 لإلعتراضالضوابط القانونية : الثاني الفرع

 135 مداولة ثانيــة والتقيد بالمدة الزمنيـــة إجراء: تسبيب طمب البند األول
 137 النواب  2/3البنــد الثاني: إقرار القانون من جديد بالتصويت عميو بأغمبية 

البند الثالث: ال يمكن لرئيس الجميورية ممارسة حقو في االعتراض 
 إال لمرة واحدة

142 

 عن طريق الرقابة   التشريعية في العممية مساىمة الالمبحث الثالث: 
 عمى دستورية القوانين                          

144 

 144 مفيوم الرقابـــــة عمى دستورية القوانينالمطمب األول: 

 144 الفــــــرع األول: تعريف الرقابة عمى دستورية القوانين
 147 دستورية القوانينصور الرقابة عمى الفـــــرع الثاني: 

 147 البند األول: الرقابة القضائية عمى دستورية القوانين
 147 تعريف الرقابة القضائية عمى دستورية القوانين أوال:
 149 طرق الرقابة القضائية عمى دستورية القوانين ثانيا:

 149 الرقابة عن طريق الدعوى األصمية _1
 150  الرقابة عن طريق الدفع الفرعي _2
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 151 البند الثاني: الرقابة السياسية عمى دستورية القوانين
 151 تعريف الرقابة السياسيــة عمى دستورية القوانينأوال: 
 152 أساليب ممارسة الرقابة السياسية ثانيا:

 152 الرقابة السياسية عن طريق األسئمة األولية -1

 152 السياسية عن طريق هيئة سياسيةالرقابة  -2

  في العممية الجزائري مساىمة المجمس الدستوري المطمب الثاني: 
 التشريعية               

154 

 154 نظام عمل المجمس الدستوريالفـــــرع األول: 

 154 البنــد األول: عضويــة المجمس الدستوري الجزائري

 156 المجمس الدستوري البنــد الثاني:  مدة العضوية في
 157 البنــد الثالث: إخطار المجمس الدستوري 

   وعالقتياعمى دستورية القوانين الرقابــة  صــورالفـــــرع الثاني: 
  التشــريـــعب               

161 

 161 وتأثيرىا عمى التشريع البنــد األول: الرقابة السابقة

 161 اإلختياريــةأوال: الرقابــة الدستورية 

 162 ـــ الرقابة عمى دستورية المعاهدات1
 162 ــ الرقابة عمى دستورية القوانين2

 162 أــ الرقابة عمى التعديل الدستوري

 164 ب ــ الرقابة عمى دستوريــــة القوانين العاديــــة
 164 ــ الرقابة عمى دستوريـة التنظيمات3

 165 اإللزاميــةثانيا: الرقابــة 
 166 (رقابــة المطابقــــة) الرقابة عمى القوانين العضوية  -1
 األوامر المتخذة في مجال القوانين الرقابة عمى  -2

 (رقابــة المطابقــــة)العضويــــــــة   
167 

 167 رقابــة )  الرقابة عمى النظام الداخمي لغرفتي البرلمان -3
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 (المطابقـة     
 169 الرقابة عمى اتفاقيات الهدنة ومعاهدات السمم  -4

  بعدم  المساىمــة في التشريع عن طريق الدفعالبنــد الثاني: 
 170  الدستوريــة                

 171 وال: ضوابط الدفع بعدم الدستوريةأ
 171 أصحاب الحق في الدفع بعدم الدستوريـــة  -1
  المحاكم التي يجوز أمامها إثارة الدفع بعدم  -2

 الدستوريـة      
173 

 175 شروط الدفع بعدم الدستــــورية -3
 175 الموضوعيةالشروط  -أ 

 175 الشروط الشكميــة -ب 

 175 إجراءات الدفع بعدم الدستوريـة  -4

 178 يا:  آثار الحكم بعدم الدستوريةثان
 180 الفـــــرع الثالث:  دور المجمس الدستوري في إثراء التشريع 

 الباب الثاني:
التنفيذية عمى العمل السمطة التأطير الدستوري لتعاظم ىيمنة 

 التشريعي
187 

 الفصل األول:
 المتعمقــة ببعض التشريعات الخاصةاآلليات 

189 

 191 اإلرادة الشعبيـــــةالمبحث األول: التأطير الدستوري لمتشريع عن طريق 
 191 المطمب األول: التشريع عن طريق اإلستفتاء
 192 الفـــرع األول: مفيوم اإلستفتاء التشريعي 

 192 البنــــد األول: تعريف اإلستفتاء التشريعي  
 195 البنـــد الثاني: المجال الدستوري لمتشريع اإلستفتآئي  
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 198 الفـــرع الثاني: اجراءات االستفتاء في الدستور الجزائري 
 198 البنــد األول: اقتـــــراح االستفتاء

 198 البنـــد الثاني: عرض المشروع عمى الشعب

 199 البنــد الثالث: إقراره من قبل الشعب
 199 البنــد الرابـــع: إصدار قانون االستفتاء

 199 النتائج المترتبــة عن االستفتاء الشعبيالفـــرع الثالث: 
 200 األول: النتائج االيجابيــة لالستفتاء الشعبي البنــد
 202 : النتائج السمبيـــة لالستفتاء الشعبيالثانيالبنــد 

 203 الفرع الرابع: القيمة القانونيـــــــــــــــــة لالستفتاء
 205 الدستورالمطمب الثاني: المبادرة بتعديل 

 207 الفـــرع األول: المبادرة بالتعديل في التجربة الدستورية
 207  1963البنــد األول: التعديل الدستوري في ظل دستور 
 208  1976البنــد الثاني: التعديل الدستوري في ظل دستور 
 209 1989البنــد الثالث: التعديل الدستوري في ظل دستور 

  التعديل الدستوري الجزائري بتعديل الدستور في الفــرع الثاني: المبادرة 
 وآلية إقرارىا 2016لسنة                   

210 

 210 البنـــد األول: مبادرة من رئيس الجميورية وآلية إقرارىا
 211 أوال: مبادرة من رئيس الجمهورية

 211 ثانيا: آلية إقـــــــــــرارها
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 ممخص:
باعتبار البرلمان  ،يعتبر العمل التشريعي نتاج عمل مشترك بين غرفتي البرلمان

صاحب الوالية العامة بالتشريع، وقد مكن المؤسس الدستوري الجزائري الحكومة من المبادرة 
 .الغرفة التي تودع بيا وذلك بالنظر إلى الموضوعات التي تنظميا محدداً  ،بقوانين

ل إلى قانون من المبادرة بو حتى الوصو  بدءاً  ومعقداً  طويلً  مساراً يسمك القانون و 
صداره، يكون ىناك خلف بين الغرفتين حول النص التشريعي وىو ما  غير أنو قد متكامل وا 

يستوجب تشكيل لجنة متساوية األعضاء مشكمة من كمتا الغرفتين من أجل الوصول إلى 
 .لألحكام محل الخلفنص توفيقي 

المؤسس الدستوري الجزائري رئيس الجميورية من آليات توقف نفاذ القانون  وقد مكن
طمب المداولة الثانية وكذا إخطار المجمس الدستوري لمنظر في مدى دستورية ىذا في تتمثل 

القانون، وأكثر من ذلك حين أتاح لو إصدار تنظيمات مستقمة والمجوء إلى اإلرادة الشعبية 
 طنية. كمما رأى في ذلك أىمية و 

 الكممات المفتاحية: 
الرقابة  -المجنة المتساوية األعضاء -المداولة الثانية -المبادرة بالقوانين -الدستور 

 نفاذ القانون.  -األوامر -المعاىدات الدولية -الدستورية
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Résumé : 

Le travail législatif en Algérie est le résultat d'un travail conjoint entre les 

deux chambres du Parlement, considérant que le parlement a la compétence 

générale de la législation. 

Le fondateur  constitutionnel  algérien a permis au gouvernement d'initier des 

lois, et a précisé la salle dans laquelle les projets de loi sont déposés, selon les 

enjeux organisés par le gouvernement. 

Par conséquent, la loi emprunte un chemin long et complexe, allant de 

l'initiation des lois à l’atteinte d’une loi intégrée, puis à sa promulgation. 

Toutefois, il pourrait y avoir désaccord entre les deux chambres sur le texte 

législatif, ce qui nécessite la formation d'une commission paritaire constituée de 

membres des deux chambres afin de parvenir à un texte de compromis entre les 

deux chambres. 

            Le Fondateur constitutionnel algérien a permis au président de la 



République de suspendre l'application de la loi en demandant une seconde 

lecture de la loi votée ainsi qu'en saisie le Conseil constitutionnel d'examiner la 

constitutionnalité de cette loi. 

En outre, la constitution a permis au président de la République d'émettre des 

règlements indépendants et de saisir le peuple par voie de référendum sur toute 

question d'importance nationale. 

Mots-clés: Constitution - Initiative des lois - Deuxième délibération - 

Commission paritaire - Surveillance constitutionnelle - Traités internationaux - 

Ordonnances - Application de la loi.   
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Summary: 
The legislative work is the result of a joint work between the two 

chambers of parliament, considering that the parliament has the general 

jurisdiction in the legislation, and the Algerian constitutional founder has 

enabled the government to initiate laws, specifying the room in which it is 

deposited, in view of the issues that regulate it, the law follows a long and 

complex path, from initiating it to arriving at and issuing an integrated law, but 

there may be a dispute between the tixo chambers over the legislative text, 

which necessitates the formation of an equal members committee formed from 

both chambers in order to reach a compromise text for the provision in dispute. 

The Algerian Constitutional Founder has enabled the president of the 

republic of mechanisms to stop the enforcement of the law, such as requesting 

the second deliberation, as well as notifying the constitutional council to 

consider the constitutionality of this law, and more than that when it allowed 

him to issue independent organizations and resort to popular will, whenever he 

saw this as a national importance. 

Key words: 

The Constitution- Initiating Laws - Second Circulation  -  Equal 

Committee - Constitutional oversight- International Treaties- Orolers- Law 

Enforcement. 
 


