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 إهداء

 
 هللا رحمه أبً و أمً الكرٌمٌن والدي إلى وجل عز هللا إذن بعد بوجودي لهما أدٌن من إلى

  جناته فسٌح وٌسكنه واسعة برحمته علٌه،

 فً السهر و اللقب معنى عرف من كل إلى بالدعاء وله عونه نفسه على سخت من كل إلى

 .أخواتً و إخوتً الحٌاة طعم شاركونً من إلى الحقٌقة عن البحث طرٌق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 عرفان شكر و

 
نحمد هللا ونسجد له شكرا على عظٌم فضله و سلطانه نتقدم بفائق الشكر االستاذ 

الفاضل " دكتور برزوق حاج " لقبوله االشراف على  هذه المذكرة وعلى حسن إشرافه 

 وتوجٌهاته العلمٌة التً كان لها االثر  المباشر فً انجاز هذا العمل.

بوافر الشكر الى أعضاء لجنة المناقشة على تحملهم عناء قراءة وال ٌفوتنا أن نتقدم 

 هذه المذكرة .

 و شكرا الكل من ساهم ولو بكر بكلمة فً اتمام هذه المذكرة.
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 المقدمة

تنظم العبلقة بٌن الحكومة و البرلمان على اساس من التعاون و التوازن , وفقا        

اذا كان البرلمان ٌمثل ارادة الشعب ، مصدر كل  المفهوم مرن لمبدأ الفصل بٌن السلطات

السلطات مما 
1

ٌبرر ان تتعقد له االختصاصات التشرٌعٌة ، فان الحكومة بدورها صانعة 

تلك  تؤدٌةالسٌاسة العامة ، و المنوط بها تنفٌذها ، وهذا فً ذاته ٌمثل سببا الن نشاركه 

االختصاصات ، اكان ذلك فً المجال التشرٌعً ام المجال المالً  وتوازن حاصل ان 

ان السلطة اذا تركزت او استبدادها اذا اطلقت . و فً السلطة ضد السلطة ، و تحد من الطؽٌ

النظام البرلمانً ٌحدث توازن بٌن السلطة التشرٌعٌة و السلطة التنفٌذٌة و التسوٌة  بٌنهما و 

الفصل بٌن السلطتٌن فصبل نسبٌا ، هو اقرب الى المرونة منه الى الجمود 
2

 

ة االمرٌكٌة مثبل ، فقد تبٌنت اما الدول التً تطبق النظام السٌاسً ، كوالٌات متحد

بالفصل التام ، اذا انه ٌعود لرئٌس  تؤخذلم   فؤنهامبدأ الفصل الشدٌد بٌن السلطات ومع ذلك 

علٌه  عن طرٌق  التؤثٌرالجمهورٌة حق االعتراض على القوانٌن و مخاطبة البرلمان و 

، مال السلطة التنفٌذٌةاع اذا كان من حزب االؼلبٌة فً البرلمان ، كما ان الكثٌر من  زبهح

ال تعتبرنا فذة اال بموافقة السلطة التشرٌعٌة  كتعٌٌن كبار الموظفٌن و ابرام المعاهدات ، 

على الموازنة باإلضافة الى صبلحٌتها فً اتهام  ومحاكمة رئٌس الدولة فحٌث انه ٌملك 

الشٌوخ الذي  مجلس النواب الحق فً اتهام رئٌس الجمهورٌة الذي تتم محاكمته امام المجلس

 ٌملك حق عزله  وذلك عندما ٌنسب الى رئٌس جرٌمة الخٌانة العظمى .

ولذلك فان الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة التً تبنت مبدأ الفصل الشدٌد بٌن السلطات ، 

لم تستطع تجاهل اهمٌة وضرورة وجود تعاون بٌن السلطتٌن التشرٌعٌة و التنفٌذٌة ، وذلك  

تبادلة بٌن هاتٌن السلطتٌن لمنع أي منهما من الطؽٌان او االستبداد او فرض الرقابة الم ألجل

المس بحقوق
3

 و حرٌات االفراد التً كفلها الدستور.  

 9996نوفمبر  88د التعدٌل الدستوري و مادام ان المإسس الدستوري الجزائري بع

تبنً نظام الؽرفتٌن و هو اساس النظام البرلمانً  ، و كذلك سعى التعدٌل الى عدة تؽٌرات 

فً اطار تدعٌم الدٌموقراطٌة التعددٌة  ، و استكمال مسار البناء قانونٌة و مإسساتٌة عمٌقة 

 .دولة القانون

اصها ولعل أهماه تلك التً طالت السلطة التشرٌعٌة سواء فً تشكٌلها ،  او فً اختص

الى  ’‘ مجلس االمة  ’‘ؼرفة ثانٌة فً البرلمان سمٌت فً  متن النص الدستوري  فؤحداث، 

                                                           
 
1

 ‘’     الثقافٌة و االقتصادٌة و االجتماعٌة و السٌاسٌة الخلفٌات الجزائرٌة االزمة‘’ الرٌاشً سلٌمان 
2
 55-19 ،ص ص ، 9999 مصر ، التوزٌع و للنشر  االمٌن دار بالجزائر التمرد و الدٌمقراطٌة سٌسٌولوجٌا ، العٌاشً عمر  

4
 3.  ص الجمهورٌة رئاسة عن 9996 ماي فً الصادرة ، الدستور بتعدٌل المتعلقة الرئاسٌة المذكرة فً ورد لما انظر    

3
  الصادر 9996 نوفمبر 88 ل الدستوري التعدٌل:  انظر  



 
2 

جانب المجلس الشعبً الوطنً ٌتشكل تحوال سٌحقق الوقوؾ عنده بجدٌة لتقفً الخلفٌات ، و 

 توري الجزائري عن نظام المجلس .مبررات  تخلً النظام الدس

، التوجه نحو نظام المجلسٌن ، او كما ٌسمٌه  9996ام الواحد المعتمد منذ االستقبلل الى ع

البعض نظام الؽرفتٌن او الثنائٌة البرلمانٌة او البٌكامرالٌة 
1

 

ان اعتراؾ لمجلس االمة بطابع االمة  بطابع السٌاسٌة ٌتتبع تمتعه بكل ما ٌسمح به هذا 

بٌد ان  لً و االداري المفهوم من اكتساب للشخصٌة القانونٌة ، و استقبلل  فً التنظٌم الما

االختٌار اعضاء المجلس الذي ال ٌتم بمنؤى عن تدخل السلطة التنفٌذٌة مجسدة فً تعٌٌن 

( االعضاء  مباشرة من طرؾ رئٌس الجمهورٌة ، و عدم قدرة المجلس حتى 9/3ثلث )

على تحدٌد أجهزته الدائمة من ؼٌرها  ولما كان بناء المإسسات عموما ، وسٌاسة خصوصا 

 تبط بطبٌعة الهدؾ المطلوب انجازه ، فالمإسسات لٌست لها قٌمة بحد ذاتها  ، بل تؤتً، ٌر

لها ذلك من الوظٌفة المسندة لها ، لذا ٌعد تقصً االدوار التً رسمها النص الدستوري ، و 

مجموعة النصوص القانونٌة االخرى لمجلس االمة على درجة عالٌة من االهمٌة ، للوصول 

 ول الطبٌعة ، و مركز هذه المإسسة الدستورٌة البرلمانٌة الى الحكم واضح ح

طبعا من دون اؼفال واقع التجارب المقارنة فً ذات السٌاق ، التً تشترك معها فً بعض  -

االسس ، و تختلؾ معها فً بعض الخصوصٌات  التً تلحق بالنظام الدستوري الجزائري   

   فرنسا، دون ؼٌره من االنظمة التً تنهج نظام الؽرفتٌن  ك

 والوالٌات المتحدة االمرٌكٌة .

فاعتبار ان مجلس االمة مإسسة سٌاسٌة البرلمانٌة ، فهو ٌشترك المحالة مع المجلس  -

 الشعبً الوطنً فً ممارسة االدوار البرلمانٌة .

هذا الوضع ٌدخل اطار تحقٌق نوع من التوازن بٌن تطرح عدة انشؽاالت حول ما اذا كان    -

 ٌتدخلعٌة و التنفٌذٌة ، نظٌر عدم قابلٌة عدم حل مجلس االمة  ، ام  انه السلطتٌن التشرٌ

 هذا االخٌر فً تحقٌق رقابة برلمانٌة صارمة على اعمال السلطة التنفٌذٌة . 

بنظام الثنائٌة البرلمان لؤلول  9996لقد تبنى المإسس الدستوري الجزائري على دستور  -

الجزائرٌةمرة فً التارٌخ التجربة الدستورٌة 
2

، التً تنص على "تمارس السلطة   

التشرٌعٌة لبرلمان بتكون من ؼرفتٌن ، هما المجلس الشعبً الوطنً ، و مجلس االمة وله 

السٌادة فً اعداد القانون و التصوٌت علٌه 
3

 " 

اذ تم  8196المتضمن التعدٌل الدستوري لسنة  96-19من القانون  998والتً تقابلها المادة 

 الوطنً  ، اذ اطلق علٌه " مجلس االمة" بموجب استحداث مجلس الثانً الى جانب المجلس

                                                           
 - 

1
  8118 دٌسمبر  االمة مجلس( 9) عدد ، البرلمانً الفكر مجلة"  فٌها الجزائٌة التجربة ماكنة و العالم فً البٌكامٌرالٌة الواقع"  أمٌن شرٌط

 83 ص
 
2

 ش.د ج.ج.ج 8196 مارس 17 فً المإرخ 138 -96رئاسً  مرسوم بموجب 8196 دستور
3
 الوطنً الشعبً المجلس وهما ؼرفتٌن من بتكون برلمان التشرٌعٌة السلطة ٌمارس"  8196 لعام الدستوري التعدٌل من 998  المادة نص انظر  

 " علٌه التصوٌت و القانون اعداد فً السٌادة وله االمة المجلس و



 
3 

 بهذه تسمٌة ٌعتبر ان المجلس االمة ككٌان ٌضمن استمرارٌة  الدولة والسلطة . 

تجدر االشارة الى ان هذا التوجه ، لم ٌكن ولٌد الصدفة ، بل كان نتٌجة اعتبارات و  -

ونٌة ، جعلت من استحداث المجلس االمة ضرورة حتمٌة لمعالجة مبررات سٌاسٌة و قان

حالة الفراغ المإسساتً المترتب عن الفراغ الدستوري ، نتٌجة تزامن استقالة رئٌس 

الجمهورٌة مع حل مجلس الشعبً الوطنً ، وطبٌعة الحال نتج عن هذا الوضع دخول 

اسٌة ، فراغ مإسساتً ، الجزائر فً عشرٌة سوداء ترتبت عنها ازمة اقتصادٌة و سٌ

جزائري الى اعادة هٌكلة مإسساتها بسبب هذا االزمة توجه المإسس الدستوري ال

 . 9996الدستورٌة بموجب 

 وعلى هذا االساس نطرح االشكالٌة االتٌة : 

 بؤدوارٌعد المجلس االمة ؼرفة  الثانٌة لبرلمان الجزائر ، ٌتكون من االعضاء ٌقومون  -

االمة من حٌث ٌظهر جانب التشرٌعً وكذا جانب الرقابً لمجلس  مختلفة ، وفق لدستور

خبلل عبلقة التً تربطه بٌن مجلس شعبً وطنً من جهة وحكومة من جهة اخرى 

 باإلضافة الى اسئلة فرعٌة تتلخص فً : 

 المالً ؟ باالستقبللٌة فً التنظٌم االداري وهل ٌتمتع مجلس االمة   -

 جلس الشعبً الوطنً ؟مالتشرٌعٌة  او الرقابً الممنوح الهل لمجلس االمة نفس الدور  -

عن هذه االشكالٌة ، اعتمدنا على المنهج التحلٌلً ، وذلك بتحلٌل النصوص  ولئلجابة -

 القانونٌة ذات الصلة بالموضوع .

 اسباب اختٌار الموضوع : -

 أسباب ذاتٌة:   -9

 مة .الرؼبة لمعرفة التعدٌبلت المستحدثة على المجلس اال -       

 المٌل الشخصً للبحث فً المواضٌع القانون الدستوري. -       

 أسباب موضوعٌة: -8

    الكشؾ عن التركٌبة و الهٌكلة للمجلس االمة  ومدى استقبللٌتها                                                                    -

 الدستورٌة فً مجال تشرٌعً و رقابً .معرفة قدرة مجلس االمة على تؤدٌة المهام   -

واثناء دراستنا للبحث واجهتنا صعوبات مها : اكتفاء معظم المراجع بمعلومات ٌشترك  -

فٌها مجلس االمة المجلس الشعبً الوطنً ولتناول هذه الجزئٌات ٌقتضً منا البحث عن 

 .االطار التنظٌمً لمجلس االمة ) الفصل االول( 

ام الدستوري الجزائري ى االطار الوظٌفً لمجلس االمة فً النظوٌتم تطرق بعد ذلك عل

 الفصل الثانً(.)
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 الفصل األول

 تنظٌم مجلس االمة

 لما مخالفة لقواعد اخضاعه للبرلمان ثانٌة كؽرفة األمة مجلس وجود ركائز أهم من ٌعتبر

 ال حتى وذلك عامة كقاعدة التنظٌم حٌث من الوطنً الشعبً المجلس فً به معمول هو

 الؽرفة تنظٌم ٌختلؾ وقد الوطنً الشعبً لمجلس األصل طبق صورة األمة مجلس ٌكون

، وتبعا لذلك تنص بعض الدساتٌر على ان ٌكون تشكٌلها بطرق اخرى الى دولة من الثانٌة

كما فً انجلترا ، او بطرٌقة االنتخاب الذي تؤخذ به كثٌرا من الدول ، لكن بؤشكال الورثة  

من الدول األخرى من تمزج بٌن طرٌقتٌن االنتخاب و التعٌٌن ، مثلما هو  متعددة ، وهناك

الحال فً الجزائر ، اذ تم الجمع بٌن اسلوبٌن االنتخاب و التعٌٌن فً تكوٌن مجلس االمة 

االول ؼٌر آن اتباع هذه الطرٌقة ٌطرح تساإالت حول ما  ثحبوهو ما نتطرق الٌه فً الم

( أعضاء مجلس 8/3ب و التعٌٌن فاذا كان االختٌار ثلثً )الجدوى من دمج أسلوبً االنتخا

االمة بطرٌقة االنتخاب ؼٌر المباشر ٌساهم فً اضفاء الطابع الدٌموقراطً للمجلس . 

باختٌار الحر ألعضاء, اآلن طرٌقة االنتخاب ؼٌر مباشر تضعؾ من التمتع بصفة كاملة 

 بالوصؾ الدٌمقراطً.

االول للسلطة التنفٌذٌة لثلث األعضاء مباشرة دون تدخل  كما تعٌٌن رئٌس الجمهورٌة القائد

، ولو من باب االستشارة ٌدع االستفسار قائم بشان ان كان هذا الوضع السلطة التشرٌعٌة

 خرى فً خدمة الحكومة .بؤٌقلل من حرٌة التشرٌعٌة  ، و ٌضعه بصورة او 

وحماٌتهم و تتمثل أهمٌة منح الدستور للمجالس النٌابٌة فرصة لتوفٌر ضمانات ألعضائها 

ا المنتخبٌن مهذه الضمانات فً تامٌن استقبللٌتهم فً مواجهة السلطة التنفٌذٌة من جهة ، وا

أخرى من اجل تؤدٌة مهامهم وواجباتهم على احسن وجه و العمل اٌضا على من جهة  

تحقٌق االهداؾ المسطرة
1
 . 

 

 

 

   

 

                                                           
 

1
 لنٌل مذكرة علٌه، البلحقة والتعدٌبلت9989 دستور ظل فً التنفٌذٌة السلطة على التشرٌعٌة السلطة لرقابة القانونٌة حسٌن،اآللٌات بواٌلطٌن  

 .1، ص.19،8191 قسنطٌنة جامعة الحقوق، كلٌة والسٌاسة، اإلدارة المإسسات فرع العام، القانون فً الماجستٌر شهادة
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 المبحث األول

 التعٌٌن فً اختٌار أعضاء مجلس االمة :الجمع بٌن أسلوبً االنتخاب و 

( تكون بطرٌق االنتخاب ؼٌر المباشر8/3إن تشكٌلة مجلس االمة  وفقا لما أراده بثلثٌن )
1

 ،

 ومن طرؾ الهٌئة ناخبة خاصة )المطلب االول ( .

وهو ما ٌطرح تساإال (  اآلخر ٌتدخل رئٌس الجمهورٌة مباشرة بتعٌنه ، 9/3اما الثلث  )

ئٌس الجمهورٌة فً التعٌٌن و عن الثلث المعٌن فً تقوٌة السلطة الرئاسٌة جدول سلطة ر

 داخل البرلمان 

 المطلب األول :

 االنتخاب  غٌر  المباشر لثلثً االعضاء

المتضمن التعدٌل الدستور  19_96من القانون رقم  998تبعا للفقرة الثانٌة من المادة 

فان ثلثً أعضاء مجلس االمة ٌتم انتخابهم عن طرٌق االقتراع ؼٌر المباشر و  8196لسنة 

السري ، من بٌن أعضاء المجالس الشعبٌة البلدٌة و الوالئٌة 
2 

حسب نموذج وذلك  ،

االقتراع  المعتمد لؤلسماء فً دور واحد و باألؼلبٌة على المستوى الوالٌة و هذا ما أشارت 

متعلق بالنظام االنتخابات  96/91ن العضوٌة رقم من القانو 918الٌه المادة 
3 

ٌكون  ، بحٌث

( عضو 911( عضو من أصل )96تمثٌل كل والٌة فً المجلس بعضوٌن . أي ما ٌعادل )

من  998مادة المن  األولىو فً فقرة  9997دٌسمبر 85العهدة االولى وتبعا لذلك تم فً 

 فً تؤثرالجزائري  المشروع ان  فةوٌرى  دكتور عبد هللا بوق 8196التعدٌل الدستوري 

المشرع الفرنسً من خبلل تبنً اسلوب االقتراع ؼٌر المباشر طرٌقة تشكٌلة مجلس االمة ب

/من قانون العال81ًالذي نص علٌه المشرع الفرنسً فً المادة 
4
  

عضاء تتبعه معظم الدول االسلوب المعتمد فً االنتخاب األ فً حقٌقة هذا النوع من

، الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة و لكن بالنظر للطابع  المتمٌز  نظام الؽرفتٌن كفرنسا  المتبٌنة

لتشكٌلة ثلثً أعضاء مجلس األمة ، فانه ٌثار المتسائل حول ما اذا كانت بالنظر شروط 

الترشح لعضوٌة مجلس األمة هً نفسها المقررة النتخاب نواب المجلس الشعبً الوطنً ام 

 وطالما ان االنتخاب ٌتم بطرٌقة ؼٌر مباشر . انها تختلؾ عنها ؟

 

                                                           
1
  المباشر االقتراع طرٌق عن االمة مجلس اعضاء(  8/3) بثلثٌن ٌنتخب 8196 لعام الدستوري تعدٌل 998 مادة من األولى الفقرة نص: أنظر   

 اعضاء من اآلخر لثل الجمهورٌة رئٌس وٌعٌن ، الوالئً و الشعبً المدلس و البلدٌة الشعبٌة المجالس اعضاء طرؾ من و بٌن من.  السري و
 . االجتماعٌة و االقتصادٌة و المهنٌة و الثقافٌة و العلمٌة المجبلت فً الوطنٌة والكفاءات الشخصٌات بٌن من االمة مجلس

2
 . 8196 لسنة الدستوري التعدٌل المتضمن 19-96 رقم قانون من 998 مادة من الثانٌة الفقرة أنظر  

3
 8196 اوت 88 فً صادرة( 51)عدد.ش.د.ج.ج.ر.ج االنتخابات بنظام ٌتعلق 8196 أوت 85 فً مإرخ  96-91 رقم العضوي القانون  

4
 ، التوزٌع و النشر و للطباعة هومة دار( مقارنة دراسة)  الجزائري السٌاسً النظام فً السلطة تنظٌم آلٌات الدستوري القانون ، هللا عبد بوقفة  

 .938 – 937 ص ، الجزائر
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 أوال :

 شروط الترشح لعضوٌة مجلس األمة

حكام الفصل الثالث من القانون العضوي المتعلق بنظام االنتخابات بالعودة أل
1 

  

األحكام المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس األمة المنتخبٌن ، ٌستلزم ان تتوفر مجموعة  من و

بانتخاب المترشحٌن للعضوٌة فً مجلس االمة ، فرجوع الى القانون شروط فً االعضاء 

المتعلق بنظام االنتخاب . نجد انه حدد شروط خاصة ٌجب ان تتوفر 91-96العضوٌة رقم 

عامة ٌشترك فٌها كل من أعضاء المجلس  فً المترشح  لعضوٌة مجلس األمة وأخرى

الشعبً الوطنً و مجلس األمة 
2

 988و  987ووردت مادتً  
3

متعلقة بشروط الخاصة  

أن ٌكون المترشح لعضوٌة مجلس االمة عضو فً مجلس الشعبً البلدي او تتمثل فً : 

 ( سنة كاملة ٌوم االقتراع .11الوالئً ، ان ٌكون سن المترشح اربعٌن )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1

 91 رقم الرسمٌة الجرٌدة 96/19 رقم العضوي بالقانون  والمتمم المعدل االنتخابات بنظام المتعلق القانون المتضمن96/91 االمر:  انظر  

 8196مارس  17المإرخة فً 
2

 اعضاء انتخاب على التنافس وحاالت الوطنً الشعبً مجلس بانتخاب الخاصة  الشروط تتعلق''  91/96رقم االمر  من 989 مادة نص:  انظر

 . المنتخبٌن االمة مجلس االمة
3
 لعضوٌة ٌترشح آن.  القانونٌة الشروط فٌه تتوفر والئً او بلدي شعبً مجلس عضو كل ٌمكن 96/91رقم االمر  من 989 مادة نص:  انظر 

 . االقتراع ٌوم كاملة سنة( 11) اربعٌن بلػ من اال االمة مجلس فً العضوٌة ٌترشح ال االمر نفس من 988 المادة ولنص  ''  االمة مجلس
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 ان ٌكون المترشح عضوا فً المجلس الشعبً البلدي او الوالئً -1

 

ن القانون العضوي المتعلق بنظام االنتخابات ، المجالس م 987كنت المادة لقد م

الشعبٌة البلدٌة و الوالئٌة فقط الترشح لعضوٌة مجلس االمة ، وهذا الشرط ٌستمد من وجوده 

احداث مجلس االمة ، اذ ان انشاء الؽرفة ثانٌة فً البرلمان الجزائري من بٌن  مبرراتمن 

المحلٌة  ما استند علٌه هو ضمان تمثل جماعات
1

ولقد اقر المشرع الجزائري  من خبلل  

المتعلق بنظام االنتخابات " ٌمكن كل  91-96من القانون العضوٌة رقم  991نص المادة 

عضو فً مجلس شعبً بلدي او والئً تتوفر فٌه شروط القانونٌة أن ٌترشح لبلنتخابات 
2
 " 

الترشح من بٌن اعضاء المجالس المحلة المنتخبة لضمان  وٌعود هدؾ من جعل و حصر 

اشتراكها ، لؽرض منحهم دورا فعاال  لنقل انشؽاالت المواطنٌن من مناطق الوطن ، وهذا 

باإلضافة الى ان اعضاء  مجلس االمة لٌس كلهم منتخبون ، بل هناك ثلث معٌن ،  وبتالً 

المة ٌقوم على اساس ضمان التمثٌل ال ٌمكن ان نقول بصٌؽة قاطعة ان مجلس ان مجلس ا

 فقطالمحلً 

  

من جهة اخرى ان اشتراط االنتماء لعضوٌة المجالس المحلٌة للعضوٌة فً مجلس  -

االمة ، ٌجعل الترشح مقٌدا و محصورا فً فئة معٌنة باقً فئات المجتمع مما ٌبعد المجلس 

د عن التقالٌد الدٌمقراطٌة التً ال تقٌد حق الترشح فً طائفة واح
 3  

وفً  ٌنتقد البعض هذا 

الشرط على اعتباراته لو سلمنا بحقٌقة هذا مجلس ٌمثل  االقالٌم فان ذلك ال ٌعنً بالضرورة 

جال ان ٌكون المترشح عضو فً احد المجالس المحلٌة البلدٌة او الوالئٌة بل البد من فتح الم

 ة. لكل مواطنً جهة اقلٌمٌة معٌن

 

 

 

 

   

 

 

                                                           
3
 العلوم قسم ، السٌاسٌة العلوم و حقوق كلٌة القانون فً العلوم  دكتور بنٌل أطروحة ، الدستوري النظام فً االمة مجلس  مركز:  خرباشً عقٌلة 

 .99 ص -91 باتنة – الخضر حاج جامعة – القانونٌة
9

 3 ص 8196 نوفمبر 88 ل الدستوري التعدٌل بمشروع المرفقة الرئاسٌة مذكرة من 88 البند:  انظر  
3
 8196 اوت 88 فً صادر( 51) عدد د،ش ،ج،ج،ج االنتخابات بنظام متعلق 91-96 رقم العضوي القانون  
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 سنة كاملة 44لعضوٌة مجلس االمة  ٌكون سن المترشح ان  -2

من القانون االنتخابات الترشح لعضوٌة فً مجلس االمة االعلى  988منحت المادة  -

( سنة كاملة ٌوم االقتراع ، اذ استهلكت المادة بعبارة  " ال 11من بلػ أربعٌن )

ٌترشح بمعنى ان عضو المجلس الشعبً البلدي او الوالئٌة ، الذي ٌقل عمره عن 

و ٌدخل فً طائلة عدم قابلٌة لبلنتخاب  اربعٌن سنة ، فهو ؼٌر  مقبول للترشح  ،

من القانون العضوٌة رقم  999لعدم توفر السن القانونٌة المطلوبة ، ووفقا المادة 

96-91  

 المتعلق بنظام االنتخاب ال ٌترشح لمجلس االمة : 

 ( سنة كاملة ٌوم االقتراع  .35اال من بلػ سن خمسا وثبلثٌن )

المتضمن العضوٌة المتعلق  17-97ر رقم وهذا عل ٌعكس مكان علٌه  فً االم

( سنة كاملة ٌوم االقتراع11بنظام االنتخابات الملؽى اذ كان ٌشترط بلوغ اربعٌن )
1
. 

نبلحظ ان المشرع الجزائري استعمله فً النص المادة عبارة "ال ٌترشح " وهذا 

 لعدم لبلنتخاب( سنة ٌكون طائلة عدم قابلٌة 35ٌعنً ان كل من ٌقل عمره عن )

فً القانون االنتخابات اكتمال السن القانونٌة المحددة 
2 

ولعل ما ٌثٌر التساإل الفرق الواضح بٌن السن القانونٌة البلزمة توافرها العضوٌة  -

فً مجلس االمة ، والسن البلزمة توافرها للعضوٌة فً المجلس الشعبً الوطنً و 

من  98انٌة من المادة ( سنة وهذا ما تحٌل الٌه الفقرة الث85هً خمسة وعشرٌن )

 متعلق بنظام االنتخابات . 91-96قانون العضوٌة رقم 

ولكن ما ٌبرر اشتراط سن اربعٌن هو فكرة الؽرفة الثنٌة تجسد الرزانة و التعقل و  -

الحكمة كل اعتبار ان السن مرتبطة بمرحلة النضج و التروٌة ، حت انها السن التً 

حً عل  الرسول صلى هللا علٌه وسلم  وتحمٌله قدرها هللا سبحانه وتعالى النزال الو

مسإولٌة الرسالة الى العلمٌن كافة وهذا دون ان ننسى ان الرئٌس مجلس االمة 

المنتخب من قبل اعضاء مجلس االمة مدعو دستورٌا الن ٌتراس رئاسة الدولة فً 

حالة حدوث مانع لرئٌس الجمهورٌة  
3 

الشؽور النهائً لرئاسة او فً حالة 

 91-96نون رقم امن الق 918ورٌة و ذلك فً حاالت التً اشارت الٌه المادة الجمه

 . 8196المتضمن التعدٌل الدستوري لسنة 

 

 

                                                           
1
 . االنتخابات نظام المتضمن 96/91 امر من 917 المادة:  انظر  

2
 8196 سنةل الدستوري التعدٌل من 91.89.88 انظر  

3
 911ص ، سابق مرجع ، االمة مجلس مركز:  عقٌلة خرباشً  
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 السوابق العدلٌة -3

ٌجب ان ال ٌكون المترشح للعضوٌة فً المجلس االمة  سبق ان حكم علٌه بحكم نهائً 

باستثناء الجنح الؽٌر عمدٌة  ، اذ الرتكابه جناٌة وجنحة سالبة للحرٌة ، ولم ٌرد اعتباره 

ٌترتب على عقوبة سالبة للحرٌة الحرمان من ممارسة حق االنتخاب و هذا وفقا الحكام  

 من قانون العقوبات . 91ومادة  8المواد 

 : الشروط العامة  -3

 االمة مجلس فً لعضوٌة مترشح من كل فً توفرها الواجب الخاصة الشروط الى إضافة

 المادتان نص فً الجزائري المشرع علٌها نص والتً عامة، شروط من مجموعة ٌستلزم

 .79و 3

 ∶فً المتمثلة االنتخابات. وهً بنظام المتعلق 19-96 العضوي القانون من

 :الجزائرٌة الجنسٌة -9

 النٌابة المجالس فً الترشح حق ربط المقارنة التشرٌعات من كؽٌره الجزائري المشرع إن -

 جزائرٌة جنسٌة ذو المترشح ٌكون أن ٌجب اذ األجانب، دون وناألصلٌ المواطنون على

أو مكتسبة أصلٌة
1

 األمة مجلس أعضاء بانتخاب المتعلقة األحكام فً هذا نجد وال ،

 .الذكر السابق 91-96 رقم العضوي القانون فً الواردة المنتخبون

 التمتع بالحقوق المدنٌة و السٌاسٌة : -8

بحقوقه المدنٌة ، ومنه ٌجب ٌكون متمتعا بقواه العقلٌة ٌشترط فً المترشح ان ٌكون متمتعا  -

 ، معافا من كل علة وله اهلٌة التصرؾ كاملة وؼٌر مجبور علٌه.

 والترشح، االنتخاب بحق متمتعا المترشح ٌكون أن ٌشترط السٌاسٌة الحقوق ٌخص فٌما أما

 الحقوق من حق أي من محروم ٌكون ال أن الدولة،ٌعنً فً السامٌة الوظائؾ ممارسة حق

 حكم بموجب كمن سلك سلوكا معادٌا للثورة او آن، القانون بقوة سواء للمواطن السٌاسٌة

 .قضائً

 ٌكون أن بشرط االكتفاء باإلمكان كان′′  جمال بوٌحً′′ األستاذ الشؤن هذا فً ىٌر حٌث  

 بالحقوق حتما ٌتمتع المواطن القانونً الفقه فً كونه المواطنة، بحقوق ٌتمتع المترشح

، واما شرط اثبات الخدمة الوطنٌة او االعفاء وهذا شرط معنً بكور  والسٌاسٌة المدنٌة

دون االناث
2 

 

                                                           
1
 جزائرٌة جنسٌة قنون المتضمن 9971 دٌسمبر 95 فً 71/86 المر والمتمم المعدل 8115 فٌفري 87 فً  المإرخ 15/19 رقم الحكام انظر   

 تمثٌل ٌضمن الشٌوخ مجلس ان ىعل الفرنسً الدستور من 3/81 المادة تنص مقابل فً 8115 فٌفري 87 فً المإرخة 95 رقم الرسمٌة جرٌدة ،

 . فرنسا الخراج فً المقٌمٌن وكذا النحلٌة الجماعات
2
 الجزء األخرى، األنظمة وبعض وفرنسا ومصر زئر ا الج من لكل مقارنة راسة د(  التشرٌعٌة السلطة) البرلمانً القانونً النظام محمد، بركات  

 8 ص،ص 8198 -89.الجزائر، الجامعة المطبوعات دٌوان البرلمان، عضو وواجبات حقوق ثم و تعٌٌن األول انتخاب
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 مىهب اإلعفبء او انىطىیة انخذمة أداء انمتزشح إثجبت -3

جإلػفحء  أٚ جٌٛؽ١ٕس ٌٍهىِس أوجتٗ ئغرحش جألِس ِؿٍّ فٟ ٌٍؼؼ٠ٛس جٌّطٍشف وً ػٍٝ ٠ؿد

 وْٚ ذًوٌٛ ِؼٕٟ جٌشٍؽ ٚ٘ىج جٌؼٓى٠ٍس، جٌهىِس أوجء جٌٛؽ١ٕس ذحٌهىِس ٕ٘ح ٠ٚمظى ِٕٙح،

 ٌلُ جٌمحْٔٛ ِٓ 08 جٌّحوز جٌٕض ضرؼح - ضٕض جٌٛؽ١ٕس ذحٌهىِس جٌّطؼٍك"ِٛجؽٓ  وً جإلٔحظ

 أٚ ٌٙح جٌطحذؼس ٚج١ٌٙثحش جٌىٌٚس جٌّإْٓحش فٟ ِٓإٌٚس ِٕظد أٚ ٚظ١فس ٌشغً ِىػ41ٛ

 ِكىو ٘ٛ وّح ، جٌٛؽ١ٕس جٌهىِس جٌطُجِحش ِٓ ِطكٌٍج ٠ىْٛ جْ جٔطهحذ١س،٠ؿد جٌطٌٟٛ ِّٙس

" 00جٌّحوز  فٟ
1

 

 الجزائري الدستور ،اعترؾ األمة مجلس فً للعضوٌة الترشح موانع إلً التنوٌه بنا ٌجدر

 للمواطنٌن الجزائرٌٌن المضمونة األساسٌة السٌاسٌة والحقوق الحرٌات بٌن من االنتخاب أن

 لسنة الدستوري التعدٌل من 68 المادة علٌه نصت " الشروط فٌه تتوفر مواطن لكل ما وهذا

 قابلة ؼٌر تعتبر الفئات بعض فإن الحق هذا رؼم ولكن " ٌنتخب أن القانونٌة 8196

 االختصاص دائرة فً لبلنتخابات قابلة ؼٌر تعد إذ (98) مإقتة بصفة النٌابٌة لبلنتخابات

 لترشح بالنسبة الدائرة هذه فً مهامهم انتهاء من سنة مرور بعد إال فٌها ٌمارسون التً

 العام األمن الدائرة، رئٌس المنتخب، الوالً الوالً، ∶التالٌة الفئات الوطنً الشعبً للمجلس

افراد الجٌش  القاضً، للوالٌة، التنفٌذي المجلس عضو للوالٌة، العام المفتش للوالٌة،

 المالً للوالٌة، مراقب الوالٌةسبلك االمن ، امٌن الخزٌنة أالوطنً الشعبً ، موظؾ 

العام والقنصل
2

)الملؽى( فان نص على هذا  17/ 97 رقم االنتخابات القانون بالرجوع إلى 

 وحاالت الوطنً الشعبً لمجلس أعضاء"989المادة لنص وتبعا المنتخبٌن ألعضاءالشرط 

االنتخابات  القانون إلى بالعودة لكن "المنتخبٌن األمة مجلس أعضاء انتخاب على التنافً

 أعضاء طرؾ ومن بٌن من المنتخبٌن األمة مجلس أعضاء انتخاب ٌتم أنه باعتبار96-91

 لترشح التقدم عند الشروط هذه استوفوا ٌكون أن ٌجب والبلدٌة الوالئٌة الشعبٌة المجالس

-96من قانون العضوي رقم  83و  89االمة وهذا ما نص علٌه مادتً  مجلس فً لعضوٌة

السابق الذكر. 91
3

 

 
 

 

 

 
                                                           

1
 .8191 اوت 96 فً صادر(  18)  ،عدد ش.د.ج ج.ر.ج الوطنٌة بالخدمة ٌتعلق  8191 أوت 19 فً مإرخ 16-91 رقم القانون  

2
 .71. ص سابق، مرجع محمد، بركات   

3
 .سابق مرجع االنتخابات، بنظام المتعلق ،10-16 رقم العضوي القانون من 99 المادة أنظر  
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 نتخابً لثلثً اعضاء مجلس االمة :طبٌعة النظام اال

 

تبعا للطبٌعة الخاصة لتشكٌلة ثلثً اعضاء مجلس االمة ،  فان النظام االنتخابً لهإالء  

بخصوصٌة تفرده عن باقً االنظمة االنتخابٌة المتداولة فً تكوٌن االعضاء ٌمتاز 

 تتجلى فً مظهرٌن أساسٌن :المإسسات  التً تتطلب اجراء انتخاب ، وهذه الخصوصٌة 

تقسٌم الدوائر االنتخابٌة و اإلجراءات التقنٌة الختٌار ثلثً االعضاء 
1

 

 14المعدل  والمتمم باألمر رقم   08/97تقسٌم الدوائر االنتخابٌة :  لقد نظم االمر رقم  –آ 

الوطنً  وفقا نتخابٌة و عدد المقاعد المطلوبة  شؽلها فً المجلس الشعبً تحدٌد  الدوائر اال

 لقواعد التالٌة : 

 .تحدد الدائرة االنتخابٌة بالحدود  االقلٌمٌة للوالٌة -

توزع المقاعد لكل دائرة انتخابٌة بحسب عدد  سكان كل والٌة  -
(6 ) 

مع تحدٌد مقعد لكل 

اما الوالٌات التً  نسمة . 11111ربعٌن أنسمة و مقعد اضافً لكل حصة متبقٌة  81111

 فٌخصص لها اربعة مقاعد . 351611عن ٌساوي او ٌقل عدد 

 .( دوائر انتخابٌة6مقاعد موزعة على ست )ة نٌتمثل الجالٌة الجزائرٌة فً الخارج بثما -

فً حٌن ان تحدٌد الدوائر االنتخابٌة  وتوزٌع المقاعد شؽلها فً مجلس االمة , ٌؤخذ طابعا 

مع النظام االنتخابً    خاصا فان كان ٌشترك النظام االنتخابً لثلثً أعضاء مجلس االمة

رة االنتخابٌة بالحدود  الدائرة لنواب المجلس الشعبً الوطنً فً طرٌقة تحدٌد الدائ

اال انه ٌختلؾ عنه فً توزٌع المقاعد المطلوب شؽلها اذ  لوالٌة اإلقلٌمٌةاالنتخابٌة بالحدود 

انتخابٌة اي والٌة مقعدٌن اثنٌن حدد لكل دائرة
2

بؽض النظر عن كثافة السكانٌة لكل والٌة ,  

عدد والٌات  18واربعٌن المنتخبٌن هو ثمان  عضاءالو بالتالً ٌكون العدد االجمالً 

ضرب اثنٌن
3
  .عضو منتخبا  96وع هو ستة وتسعٌن عدد المقاعد لكل والٌة و المجم 

 

                                                           
 - 

1
 بتحدٌد المنطق ،2016مارس 7  فً المإرخ 14 رقم باألمر المتمم و المعدل ، 2016 مارس 16 فً المإرخ16-01:  رقم االمر:  انظر  

 8118 فٌفري 86 فً المإرخة. 95 رقم الجرٌدة البرلمان  االنتخاب فً شؽلها المطلوبة مقاعد عدد و االنتخابٌة الدوائر
2
 بالحدود االمة مجلس اعضاء النتخاب بالنسبة االنتخابٌة الدائرة اتحدد 18/11 باألمر المتمم و المعدل 17/18 رقم 9/6 المادة نص:  انظر 

 للوالٌة االقلٌمٌة
-

3
  '' اثنان مقعدان انتخابٌة دائرة لكل ٌكون''  97/18 االمر من 6/8 المادة نص:  انظر 



 
12 

 اإلجراءات التقنٌة  النتخاب ثلثً أعضاء مجلس االمة  -ب

من المرسوم  18من القانون العضوي المتعلق باالنتخابات و المادة  983وفقا للمادة  -

المعدل و المتمم   183/97التنفٌذي رقم 
(1)

ٌتم انتخاب 98/198بالمرسوم التنفٌذي رقم  

اعضاء مجلس االمة قبل هٌئة ناخبة مكونة من مجموعة اعضاء المجلس الشعبً الوالئً و 

 البلدٌة المعلن على انتخابهم النهائً . اعضاء المجالس الشعبٌة

وبذلك ٌعد مجلس االمة المإسسة الوحٌدة التً ٌختار فٌها اعضائها )الثلثً( بهذه الطرٌقة  -

 ٌتم عنخبلفا النتخاب نواب المجلس الشعبً الوطنً و اعضاء  المجالس المحلٌة . الذي 

كر: ضمان حرٌة عضو نذومن مزاٌا هذه الطرٌقة   المباشر.طرٌق االقتراع النسبً 

المجلس الشعبً الوالئً واعضاء المجالس الشعبٌة البلدٌة فً الترشح من عدمه ، وكذا 

استقبللٌتهم عن االحزاب التً فازو عبرها بعضوٌة المجالس المحلٌة حٌث ٌسمح القانون 
(2) 

لكل عضو فً الجماعات المحلٌة   ان ٌترشح باسمه الخاص من دون اشتراط تركٌبة  -

كما هو آمر فً الترشح للنٌابة فً المجلس الشعبً الوطنً وحتى فً المجالس  الحزب

الشعبٌة المحلٌة ، اذ ٌكون المترشح تحت مظلة حزب او عدة احزاب سٌاسة ، او ٌحصل 

على عدد معٌن من توقٌعات ناخبً الدائرة االنتخابٌة التً ٌرٌد الترشح فٌها ان اراد دخول 

معترك االنتخابات كمترشح 
(3) 

ٌكون اجبارٌا من طرؾ الهٌئة الناخبة التً ٌقوم الوالً بؤعداد قائمة بؤسماء أعضائها حسب  -

ترتٌب االبجدي  
(4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
المتعلق بتنظٌم انتخاب اعضاء مجلس االمة  88 فً المإرخ376/8111 رقم التنفٌذي بالمرسوم المعدل 183/97 رقم التنفٌذي انظر: المرسوم 

 8111لعام  71المنتخبٌن ، الجرٌدة الرسمٌة رقم 
2
 . االنتخاب بنظام المتعلق 96-91 االمر من 987 المادة:  انظر  

3
 . التنفٌذي مرسوم من 8 المادة انظر: 
 

4
 . المعدل 8117 جوٌلٌة 88 المرخ 17/18 رقم العضوي القانون من 3و8 المادتٌن انظر 
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 نتخابٌة لثلثً اعضاء مجلس االمة سٌر العملٌات اال -ثالثا

االجراءات التً فرضها المشرع تتضمن العملٌات االنتخابٌة مجموعة من المراحل و  -

 من خبلل  قانون االنتخابات و المتمثلة فً :  الجزائري

ن اول اجراء لعملٌة هو استدعاء الهٌئة الناخبة ، وٌكون ذلك ااستدعاء الهٌئة الناخبة :  -

ٌوم قبل تارٌخ ، مقارنة العضوي بالقانون العضوي رقم  15بموجب  مرسوم رئاسً قبل 

 ان المشرع الجزائري  96-91متعلق بنظام االنتخابات المعدل و المتمم بالقانون  98/19

بالمناسبة عملٌة االنتخابٌة لثلثً اعضاء مجلس االمة قد مدد الفترة القانونٌة الستدعاء الهٌئة 

ٌوم من تارٌخ االقتراع ، بعد ما  15ناخبة ، حٌث اصبح تستدعً هذه الهٌئة  قبل الهٌئة قبل 

لما هو كان معموال به فً بمعنى ان المشرع الجزائري  راجع  االقتراعٌوم قبل  31كان 

اعداد القائمة االنتخابٌة منه ثم  1-98متعلق باالنتخابات و فً نص المادة  97/17االمر رقم 

اي اعداد االنتخابٌة ، المتعلقة بثلثً اعضاء مجلس االمة الجزائري من الوالً حسب 

هم و المجلس  الترتٌب االبجدي فً شكل قائمة التوقٌع  التً تتضمن اسماء ناخبٌن و القاب

ناخب على االكثر لكل  111وٌتم توزٌع الهٌئة الناخبة على اساس  الذي ٌنتمون الٌه  ،

( اٌام من تارٌخ االقتراع 1مكتب تصوٌت بحٌث توضع قائمة التوقٌع ، المعدة قبل اربعة )

تحت تصرؾ المترشحٌن و الهٌئة الخاصة ، ثم تؤتً مرحلة اجراءات االقتراع )التصوٌت 

 من قانون العضوي 988لنص مادة  ( تبعا

المتعلق بنظام االنتخاب '' ٌجري التصوٌت ضمن نفس االشكال المنصوص  96-91رقم   

من هذا القانون  969و968و  16و 15و 13و 18و11و  36و 31علٌها فً المواد 

العضوي 
(1) 

نحدد كٌفٌات تطبٌق هذه المادة عن طرٌق التنظٌم "  و الذي تجسد بصدور  

المتعلق بتنظٌم انتخاب اعضاء مجلس االمة المنتخبٌن  198-98المرسوم التنفٌذي رقم 

وسٌره 
(2 ) 

 985بمقر الوالٌة ثم تلٌها عملٌة الفرز طبقا  النص  المادة  وٌجري االقتراع

الفرز تتم فورا بعد  علق بنظام االنتخابات فان عملٌة المت 96-91القانون العضوي رقم 

من هذا القانون العضوي ثم اعبلن  58الى  18وذلك وفقا ال حكام المواد  اختتام االقتراع

النتائج بمجرد تحرٌر محضر الفرز ٌصرح رئٌس مكتب التصوٌت علنا بالنتائج و ٌتولى 

الى ممثل  لؤلصلالفرز مصادقا تعلٌقها فً المكتب التصوٌت ثم تسلم نسخة من محضر 

ل قانون لكل مترشح مقابل وصل باالستبلم ، و تسلم نسخة اصلٌة من المحضر فرزا هالمإ

 الى ممثل الوالً . 

 

                                                           
1
 سابق مرجع 198 – 98 رقم التنفٌذي المرسوم من 898 المادة انظر و سابق مرجع 91-96 رقم العضوي قانون من 968 و 987 المادة: انظر  

2
 . سابق مرجع 198 -98 رقم التنفٌذي المرسوم من 81 المادة انظر و مرجع ، 96-98 رقم العضوي قانون من 998 و 988 مادتٌن:  انظر 
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و فً حالة شؽور مقعد اي عضو منتخب فً المجلس االمة سواء بسبب الوفاة او تعٌٌن فً 

االقصاء او اي  ب االستقالة او الوظٌفة عضو بالحكومة ، او بالمجلس الدستوري  ، او بسب

مانع شرعً آخر ، ٌتم اجراء انتخابات جزئٌة إلستخبلفه ، وتنتهً عهدة العضو الجدٌد 

وبانتهاء عهدة العضو المستخلؾ  المنتخب فً مجلس االمة ال سباب السابقة التً ذكرها
(1 )  

( أعضاء مجلس االمة أنه و الى جانب ان 3/8ما ٌستدعً االنتباه فً انتخاب ثلثً )

هو االنتخاب ؼٌر مباشر  ، فهو اٌضا ملزم اي اجباري ، االنتخاب على مستوى المجلس 

 عكس ما هو موجود على مستوى المجلس الشعبً الوطنً ، حٌث التصوٌت اختٌاري .

على جانبٌن ، جانب  االٌجابً ٌتمثل فً التزام الهٌئة لذلك فجعل االنتخاب اجباري ٌنطوي 

االنتخابٌة ) الناخبة ( بممارسة االنتخاب مما ٌعبر عن تفوق المشرع من عدم قٌام الهٌئة 

االنتخابٌة باالنتخاب ، و بتالً الفشل فً اقامة مجلس االمة نظرا لما ٌشهده االنتخاب 

دث مثبل فً تب االقتراع ، وهذا ما حمكاالختٌاري من تقاعس الكثٌرٌن عن الذهاب ل

 من الهٌئة الناخبة فً االنتخابات .  % 61اذ ما ٌفوق  8117ماي  97تشرٌعات 

ؼٌر عدم فرض عقوبة معٌنة فً حالة عدم بواجب االنتخاب ، ٌجعل من التزام االنتخاب 

 الزاما ؼٌر حقٌقٌا. 

فً فقدان الناخب لسلطة اما فٌما ٌخص الجانب السلبً االنتخاب االجباري ، فٌتمثل 

الذهاب من عدمه لمكتب االقتراع ،  بمعنى ان قٌام باالنتخاب ٌكون على سبٌل  التقدٌرٌة

القهر لٌس طواعٌة مما قد ٌحدث شعور بالنفور من التصوٌت لدى الناخب وهو ما ٌجعله 

اسماء  سهل منال لمن ٌؽرٌه بدفع المال مقابل التصوٌت لصالح طارؾ معٌنة او لحساب

بذاتها ، لذلك  فالفوز  فً االنتخابات عضوٌة مجلس االمة لٌس مرتبطا فقط بمقدار الوالء   

للحزب الذي تم  الترشٌح  تحت مظلته بل كذلك بمدى متانة العبلقة بٌن المترشح و 

 المنتخبٌن المحلٌٌن .

   

 

 

 

  

 

 

 

  

 

                                                           
1
 . االنتخابات  نظام من 959  المادة: انظر  
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 المطلب الثانً

 تعٌٌن ثلث وجدٌد نصف اعضاء مجلس االمة

 

 التركٌبة حٌث من الؽرفتٌن تماٌز على ٌقوم الؽرفتٌن نظام أن إلى بالنظر

 أسلوبا األمة مجلس تكوٌن فً 8196 لعام الدستوري التعدٌل اعتمد فقد االختصاصات و

 لثلثً المباشر ؼٌر االنتخاب خبلل من الوطنً، الشعبً المجلس فً المتبع لذلك مؽاٌرا

 .األعضاء

عملٌة تشكٌلة مجلس االمة تخضع االسلوب االنتخاب  ولم ٌكتفً المإسس الدستوري بجعل

ؼٌر المباشر و السري فقط ، بل اضافة اسلوب آخر موازٌا له ٌتمثل فً حق رئٌس 

 الجمهورٌة فً تعٌٌن الثلث الباقً .

مجلس أعضاء نصؾ تجدٌد على نص قد الدستوري التعدٌل أن اعتبار على و  

 سنوات. ثبلث كل األمة

 

 :األمة مجلس أعضاء لثلث الجمهورٌة رئٌس تعٌٌنأوال :  

تعٌٌن ثلث  لسلطة  الجمهورٌة لرئٌس 8196لعام  الدستوري التعدٌل من 998 المادة خولت

 ألول نبلحظ بذلك و الوطنً الكفاءات و الشخصٌات بٌن من األمة مجلس أعضاء  (9/3)

 من المتعاقبة الدساتٌرمختلؾ  فًالمنظمة  التشرٌعٌة السلطة ٌطال التعٌٌن أسلوب أن مرة

، وقد منح لرئٌس الجمهورٌة بمقتضى الدستور حق التعٌٌن ثلث اعضاء  9996 إلى 9963

 مجلس االمة .

من  998عضوا و على هذا االساس نص المادة  911عضوا من اصل  18اي ما ٌعادل 

لث " ٌعٌن رئٌس الجمهورٌة لث 8196المتضمن التعدٌل الدستوري لسنة  91-96قانون رقم 

اآلخر من اعضاء مجلس االمة من بٌن الشخصٌات و الكفاءات الوطنٌة " 
(1) 

و التً تقابلها 

(  من 9/3وعلٌه فان رئٌس الجمهورٌة ٌتدخل فً تعٌٌن )8196من دستور 919المادة 

اعضاء مجلس االمة تكملة الثلثٌن  المنتخبٌن ، و ٌنبؽً ان ال ٌقع اختٌار اختٌاره خارج  

الفئة المحددة فً نص المادة اعبله ، اي ان الرئٌس الجمهورٌة مقٌد فً تعٌٌن الثلث 

ً الرئاسً ، وٌكون هذا التعٌٌن بموجب مرسوم  رئاس
(2)

 . 

 

 

 

 

                                                           
1
 . سابق مرجع 198-98 رقم التنفٌذي مرسوم من 88 المادة انظر سابق مرجع 91-96 رقم العضوي القانون من 998 المادة أنظر  

2
 بٌن من  االمة مجلس  االعضاء من اآلخر الثلث الجمهورٌة رئٌس ٌعٌن"..  8196 لعام الدستور تعدٌل من 919/18 المادة نص انظر  

 ". االجتماعٌة و االقتصادٌة و المهنٌة و الثقافٌة و العلٌمة المجاالت فً الوطنٌة الكفاءات و الشخصٌات
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 .األمة مجهس أعضبء ثهث تعییه في انجمهىرية رئیس سهطة حذود - أ

 

 ثلث تعٌٌن فً الجمهورٌة رئٌس بها ٌتمتع التً السلطة حدود عن الكشؾ إن -

 بمعنى ذلك، فً سلطته على الواردة القٌود حجم خبلل من لنا ٌظهر األمة، مجلس أعضاء

 و علٌها الواردة القٌود محدودٌة و لضٌق تبعا تتسع المسؤلة فً الجمهورٌة رئٌس سلطة أن

 فً الجمهورٌة رئٌس سلطة تعترض التً القٌود أؼلب عند سنقؾ لذلك صحٌح، العكس

 :منها و األمة بمجلس األعضاء ثلث تعٌٌن

  8196 لعام الدستوري التعدٌل من 998 المادة لنص بالرجوع: األول القٌد -

 :وهً معٌنة فئات من األمة مجلس أعضاء ثلث بتعٌٌن الجمهورٌة رئٌس تلزم نجدها

 االقتصادٌة المهنٌة، الثقافٌة، العلمٌة، المجاالت فً الوطنٌة والكفاءات الشخصٌات

 الوطنٌة الشخصٌات على الجمهورٌة رئٌس اختٌار ٌنصب أن ٌجب أي ،واالجتماعٌة

 والنخبة الحٌة الفئات على كذلك و معتبرة، تضحٌات للوطن قدمت التً التارٌخٌة مثبل ومنها

 .االجتماعٌة و ،االقتصادٌة المهنٌة، الثقافٌة، العلمٌة، لقدراتها المجتمع فً

 تلك هً و انتخابه قابلٌة لشروط المعٌن العضو استٌفاء ضرورة فً ٌتمثل :الثانً  القٌد -

األمة مجلس لعضوٌة المترشح فً توافرها الواجب الشروط
(1)

 ٌكون أن اشتراط دون ،

 هذا لضمان و ،(البلدٌة الوالئٌة،) المحلٌة الشعبٌة المجالس أحد فً عضوا المعٌن العضو

 وجود كذلك لعدم و القانونٌة العامة، الشروط فً المنتخبٌن المعٌنٌن و األعضاء بٌن التماثل

 .لؤلعضاء المنتخبٌن خبلفا المعٌنٌن األعضاء خاصة فً قانونٌة شروطا ٌشترط نص

 المجلس أعضاء ثلث الجمهورٌة رئٌس ٌعٌنٌعٌن رئٌس الجمهورٌة ثلث  :الثالث القٌد -

( سنوات 6بست ) المقدرة و كاملة لعهدة
(2)

مع العلم مسبقا بتطبٌق قاعدة التجدٌد النصفً   

 مرسوم إصدار سلطة ٌملك الجمهورٌة رئٌس أن بمعنى(  سنوات ، 3ال عضاء كل ثبلث )

 األعضاء، مهام إلنهاء الصبلحٌة نفس ٌملك ال لكنه األعضاء، بتعٌٌن ثلث ٌقضً رئاسً

 توازي قاعدة تحكمه ال المعٌنٌن لؤلعضاء بالنسبة األمة مجلس إلؽاء العضوٌة فً أن أي

 المنتخبٌن. األعضاء على تطبق التً اإلجراءات لنفس ٌخضع بل اإلجراءات و األشكال

                                                           
1
 .االنتخابات قانون من 988: المواد فً الواردة الشروط هً  

2
 سنوات(6) ست بمدة االمة مجلس عهدة تحدٌد"  8196 لعام الدستوري التعدٌل من999 المادة نص انظر  
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 مجلس أعضاء ثلث تعٌٌن فً الجمهورٌة رئٌس سلطة على الواردة القٌود رؼم

 :ٌلً ما خبلل من ذلك فً واسع تحرك بمجال ٌحتفظ ٌبقى أنه إال األمة،

 التً للسلطة الجمهورٌة رئٌس ممارسة إطار فً ٌدخل األمة مجلس أعضاء ثلث تعٌٌن

دستورٌا علٌها المنصوص المهام و الوظائؾ فً التعٌٌن فً الدستور له خولها
(1)

وتبعا لذلك  

 الوظائؾ فً المتعلق بالتعٌٌن  19/96نصت المادة االولى من المرسوم الرئاسً رقم 

 وفق األمة مجلس أعضاء ٌعٌن ما بٌن من الجمهورٌة رئٌس أن على العسكرٌة و المدنٌة

 . 8196من التعدٌل الدستور لعام  998 المادة فً علٌها المنصوص الشروط

 المدنٌة فً الوظائؾ التعٌٌنات طائفة فً أدخل األمة مجلس أعضاء ثلث تعٌٌن أن ٌعنً هذا

 مجلس عمومٌة وعضو وظٌفة تعد األمة مجلس فعضوٌة المخالفة بمفهوم و العسكرٌة، و

 لٌس أنه حٌن فً بالوظٌفة المتعلقة القواعد تبعا لذلك علٌه تنطبق عمومً، موظؾ األمة

 ممتاز قانونً مركز فً ٌجعلهما م التقاعد، و بالترقٌة الخاصة القواعد فً األقل على كذلك

 لما مجلس األمة وفقا أعضاء ثلث تعٌٌن فً سلطته تفوٌض الجمهورٌة لرئٌس ٌجوز ال

 ٌجد لم أن الدستور طالما 8196من تعدٌل الدستوري  919 المادة من األولى الفقرة أكدته

. لتعٌٌنهم أخرى طرٌقة
(2) 

 أي استشارة من أي باتخاذ اإللتزام دون من األعضاء ثلث بتعٌٌن الجمهورٌة رئٌس ٌقوم

رئٌس  بها ٌتمتع التً الواسعة السلطة على قاطعا دلٌبل ٌشكل ما هو و كان، طرؾ

 .األمة مجلس أعضاء ثلث تعٌٌن فً الجمهورٌة

 رئٌس بٌنها من ٌعٌنالفئات التً   8196من التعدٌل لعام  998و حتى ان حددت المادة 

 التعٌٌن، محل الفئات فٌصلً بشؤن و دقٌق معٌار ٌوجد ال أنه إال األعضاء، ثلث الجمهورٌة

 خبلل من الحكم ٌكون الوطنٌة فهل الكفاءات ّحتى و الوطنٌة، بالشخصٌات المقصود ما إذ

 المجالس لتقدٌر تخضع المسؤلة هل و الطوٌلة، بالتجربة أم علٌها، المحصل الشهادات

 قرار اتخاذ أن األمر لذلك فؽالب ؟، ماذا أم المختصة للجان أم المستخدمة، للهٌئات العلمٌة

 .سواه دون الجمهورٌة السلطات التقدٌرٌة لرئٌس من ٌبقى األمة مجلس أعضاء ثلث تعٌن

                                                           
1
 رئٌس تعٌٌن فً سلطته الجمهورٌة رئٌس ٌفوض "ال ٌجوز باي حال من االحوال ان. 8196من تعدٌل الدستوري  919انظر نص المادة  

 لتعٌٌنهم" أخرى طرٌقة على الدستور ٌنص لم الذٌن أعضائها، و المإسسات الدستورٌة رإساء كذا و أعضائها، و الحكومة
2
  الدولة فً العسكرٌة و المدنٌة االتٌة الماهم و الوظائؾ فً الجمهورٌة الرئٌس ٌعٌن" 8196 لعام الدستور التعدٌل المادة من 9 الفقرة نص انظر 
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 دور الثلث المعٌن فً تقوٌة السلطة الرئاسٌة داخل البرلمان  -ب

 األمة، مجلس مستوى على الجمهورٌة رئٌس طرؾ من مباشرة معٌنٌن أعضاء وجود إن

 المعٌن الجزء طرٌق فعن التشرٌعٌة، السلطة فً التنفٌذٌة للسلطة واضح تدخل عن ٌكشؾ

 النسبة االعتبار بعٌن أخذنا ما إذا خاصة البرلمان، داخل الرئاسٌة السلطة تواجد تقوٌة مت

 الضهحي جألِساعضاء المجلس  ¾  أرباع بثبلثة المقدرة و الدستوري، التعدٌل اشترطها التً

 لٍجٌ أٞ
 المشكلة الكتل بٌن الصراع ٌشتد فلو األمة، مجلس تركٌبة تجانس لعدم نظرا و (1)

الثلث  سٌلعب عندئذ و اختصاصاته، ممارسة األمة مجلس على سٌصعب المنتخب للجزء

 إن ووحتى  .موقؾ أي اعتماد فً النهائً القرار له ٌعود إذ الفاصلة، األقلٌة دور الرئاسً

 ست عددها أن طالما شًء أي فعل لوحدها تستطٌع ال فهً وفاق، على المنتخبة الكتل كانت

 عضوا،( 918) ثمانٌة و مئة ٌساوي توافره البلزم النصاب بٌنما ،عضوا فقط 96 تسعٌن و

 األعضاء من عضوا(98) عشرة اثنً األقل على ٌنضم أن ٌجب بمعنى أرباع، ثبلثة أي

عدد اعضاء ¼   ربع ٌساوي بما أي عضوا،18 أربعٌن و ثمانً عددهم البالػ المعٌنٌن

 ¾  أرباع ثبلثة بؤؼلبٌة األمة مجلس عمل ٌسري ظاهرٌا كان إن بهذا الجزء المعٌن .

 إن كذلك .األعضاء عدد¼  بربع المقدرة األقلٌة موقؾ على ٌتوقؾ واقعٌا أنه إال أعضائه،

 فمن ذاته، بحد المجلس على ى ّحت خطرا تشكل األمة مجلس فً األقلٌة تحتلها التً المكانة

 الشعبً المجلس فً المعبر عنها الشعبٌة اإلرادة توجٌه فً قلٌلة قلة تتحكم أن المعقول ؼٌر

 ّحتى ٌوجد ال أنه العلم مع مجلس األمة، فً المنتخب للجزء المشكلة الكتل وافقتها و الوطنً

 الجمهورٌة.رئٌس  إرادة عن المعٌنٌن األعضاء خروج من ٌمنع ما

 

 

 

 

 

                                                           
1
اعبله ، ٌجب ان ٌكون على مشروع او  937مع مراعة احكام فقرة االولى من مادة " 8196 لعام الدستوري التعدٌل من 938 المادة نص انظر   

 "اقتراح قانون موضوع مناقشة من طرؾ المجلس الشعبً و مجلس االمة ، على التوالً حتى تتم المصادقة علٌه 
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 ٌتفوق أنه أي المباشر العام باالقتراع منتخب الجمهورٌة رئٌس أن كون من ننطلق فعندما

 تفوق مشاركة بنسبة و الشعب، ؼالبٌة قبل من النتخابه الشرعٌة نظرا فً البرلمان على

 رئٌس طرؾ من األمة مجلس فً األعضاء ثلث فتعٌٌن فً التشرٌعٌات، المشاركة نسبة

 .مباشرة ؼٌر بطرٌقة لو و الشعبٌة، اإلرادة تجسٌد إطار فً مباشرة ٌدخل الجمهورٌة
(1)

 

 مقٌدا انتخابه كان إن و ّحتى الدٌمقراطً بالطابع ٌحتفظ فهو المنتخب، اآلخر الجزء أما

 أن اعتبار على مباشر ؼٌر بطرٌق ٌتم و المحلٌة، الشعبٌة المجالس أعضاء على ومقتصرا

 المباشر كان االنتخاب إذا و ر، مباش ؼٌر و مباشر هو ما منها متعددة، صورا للدٌمقراطٌة

 حتى الدٌمقراطٌة عنه الصفة تنزع ال المباشر ؼٌر االنتخاب فإن دٌمقراطٌة، األكثر الطرٌق

المباشر   باالنتخاب مقارنة ضعفت إن و
(2) 

من اعضاء  9/3ولقد القت فكرة التعٌٌن ثلث 

مجلس االمة من طرؾ رئٌس الجمهورٌة مجموعة من االنتقادات حٌث ٌرى" بلحاج صالح 

" ان رئٌس الجمهورٌة ٌمارس هذه السلطة بصورة تقدٌرٌة تماما دون قٌود دستورٌة 

الى المجاالت  باستثناء ان ٌتم تعٌٌن هذا الثلث من بٌن الشخصٌات تقفً انتماء المعنٌٌن

المذكورة ونسبة تمثل كل منها فً مجلس االمة 
(3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 للدولة العسكرٌة و المدنٌة الوظائؾ فً بالتعٌٌن ٌتعلق 8196مارس  6المإرخ فً  96-19 رقم الرئاسً ومالمرس من  9/98 المادة نص انظر  

 9999 اكتوبر 39 فً صادر 76عدد.  ش.د.ج.ج.ج
2
 ، مولود جامعة ،  الحقوق كلٌة قانون دولة دكتورة شهادة لنٌل اطروحة ، 9996 لعام الجزائري الدستور فً التشرٌعٌة السلطة:  حجٌقة لوناسً  

 16 ص ت د د ، وزو تٌزي ، معمري
3
 ، الجامعٌة المطبوعات دٌوان ، الثانٌة الطبعة الٌوم الى االستقبلل من الجزائر فً الدستوري القانون و السٌاسٌة المإسسات:  صالح بلحاج  

 819ص 8195،  الجزائر
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و مبدأ التعٌٌن تتبانه الكثٌر من الدول مثل معبر الهند ، مالٌزٌا و التً تتبنى نظام التعٌٌن 

الجزئً اما الدول اخرى فتؤخذ بالتعٌٌن الكلً ال عضاء المجلس االمة مثل البحرٌن و الردن 

وكندا 
(1)

وتتمثل الشروط البلزمة فً االعضاء المعنٌٌن حٌث اكتفى المإسس الدستوري  

بشرط الكفاءة فً تعٌٌن االعضاء على مستوى مجلس االمة باعتبار ان هإالء االعضاء 

المعٌٌن هم جزء من تشكٌلة مجلس االمة فانه ٌشترط فٌهم نفس الشرط االعضاء المنتخبٌن 

المتعلق بنظام االنتخابات باستثناء  96/91ن العضوي رقم و التً سبق االشارة الٌها فً قانو

 شرط ان ٌكون العضو منتخب فً المجالس الشعبٌة او الوالئٌة.

 ثانٌا  تجدٌد نصف اعضاء مجلس االمة 

تشكٌل  طرٌقة فً الوطنً الشعبً المجلس عن األمة مجلس اختبلؾ جانب الى جانب إلى

 أعضائه تجدٌد 8196 لعام الدستوري التعدٌل أقر فقد األعضاء،
(2)

من  بعدد ٌتمٌز الذي ،

عضوٌة  إنهاء كان إذا ما حول التساإل تثٌر التجدٌد عملٌة أن ؼٌر األساسٌة، الخصائص

 األمة أم مجلس ٌخدم بعضهم على اإلبقاء و كاملة، العهدة نهاٌة دون من األعضاء بعض

 ؟.به ٌضر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 . سنوات( 3) ثبلث كل بالنصؾ االمة مجلس تشكٌلة تجدٌد 8196 لسنة  الدستوري تعدٌل من الثانٌة فقرتها فً 999 المادة نص انظر  

2
 73 ص ص الجزائر 8111 جولٌة االمة مجلس نشرٌات 6 عدد.  البرلمانً فكر مجلة"  العالم فً الؽرفتٌن نظام عن لمحة"  قدٌاري هللا حرز  

71 
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 مجلس أعضاء نصؾ 9996 لعام الدستوري التعدٌل من 918 المادة فً الثالثة الفقرة أقرت

والتجدٌد  حسب هذه المادة ٌشمل االعضاء المنتخبٌن و المعنٌٌن معا ،   (3) ثبلث كل األمة

 9996دستور  989كما نصت المادة  911عضوا من اصل  78اي التجدٌد النصفً ٌكون 

 األولى العضوٌة مدة أثناء األمة مجلس أعضاء½ من االحكام االنتقالٌة "  ٌجدد نصؾ 

 علٌه وقعت الذٌن األمة أعضاء مجلس ٌستخلؾ و القرعة طرٌق عن الثالثة السنة عقب

 ."تعٌنهم أو انتخابهم فً به المعمول نفسه اإلجراء حسب و نفسها الشروط وفق القرعة

سنوات وما  6الت شمل القرعة رئٌس مجلس االمة الذي ٌمارس العهدة االولى مدة ست  

لم ٌشر  9996المتضمن التعدٌل الدستور لسنة  19-96ٌنبؽً اإلشارة الٌه ان القانون رقم 

االمة مكرر من النظام الداخلً لمجلس  96حٌث اكتفى بنص المادة  989الى هذه المادة 

ة للقرعة تنظٌمها و سٌرها وتوقٌتها ٌضبطها مكتب المجلس المتمم " اجراءات عملٌ

بالتشاور مع هٌئة التنسٌق وٌبلػ اعضاء المجلس بذلك 
(1)

مع انتظار  التعدٌل التنظٌم  

الذي سٌوضح عملٌة التجدٌد النصفً بطرٌقة مفصلة  811الداخلً لمجلس االمة سنة 

ٌتبٌن ان  98/9رار نص المادة باستق  8196من الدستور  999سٌستمر العمل بنص المادة 

 ٌكون التجدٌد النصفً اثناء مدة العضوٌة االولى عقب السنة الثالثة عن طرٌق القرعة .

ذكرت المذكرة التفسٌرٌة لمجلس الدستوري انه لكً ٌتم الحفاظ على نصاب المحدد فً 

ان من تعدٌل الدستوري الحالً ٌجب  998منه و التً صارت  919الدستور حسب المادة 

تكون عملٌة التجدٌد بشكل منفصل بحٌث تجري القرعة على االعضاء لتجدٌد نصؾ عددهم 

 عضو . 18:  98/ 8اي 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 ش.د.ر.ج. ج  االمة لمجلس الداخلً بالنظام متمم و معدل 9998 فٌفري 98 فً الصادر عدد ، ش ، د ر ج، االمة لمجلس الداخلً النظام انظر  

ومعدل  8111 دٌسمبر 97 صادر 16 عدد ج،ج،ج،د،ش االمة لمجلس الداخلً بنظام معدل و الداخلً بالنظام معدل و 9999 نوفمبر فً 81 عدد

 8197اوت  88مإرخة فً 19بنظام الداخلً الجرٌدة الرسمٌة عدد 
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عضو وبعدها  اقر المشرع  81=8/18 وبٌن االعضاء المعنٌٌن كذلك لتجدٌد نصفهم اي 

توضح من خبلل  8111الجزائري مادة جدٌدة فً تعدٌل النظام  الداخلً لمجلس االمة لسنة 

االعضاء  فصل عملٌة القرعة لتجدٌد االعضاء المنتخبٌن عن طرٌق القرعة الخاصة بتجدٌد

او من  989ام من تعدٌل الدستوري الثانً  939ٌن لكن باستقراء احكام المادتٌن المعنٌ

تنص على انه ٌنتخب رئٌس مجلس االمة بعد كل تجدٌد النصفً  939فالمادة  9996دستور 

 التجدٌدان رئٌس مجلس االمة ال ٌشمله  8/ 989لتشكٌلة مجلس االمة فً حٌن نصت المادة 

سنوات اي ٌمارس عهدته النٌابة  6رئاسة المجلس لمدة عن طرٌق القرعة بل ٌبقى فً 

كاملة 
(1)

من التعدٌل الدستوري  8/ 939وترى دكتورة خرباشً عقٌلة " ان القراءة السلٌمة  

فهً تعد قاعدة استثنائٌة عن القاعدة  العامة ، ٌعنً ان تطبٌقها  998/8الحالً اما المادة 

  6ة مهامه لسنوات مشروط بعهدة االولى فقط وتبالً مجلس االم
(2)

 

 (  سنوات : 3د الدوري ال عضاء االمة كل ثالث  )دتج -1

العامة  القاعدة 8196 لعام الدستوري التعدٌل من 999 للمادة الثالثة الفقرة تضمنت

 (3) كل تحدٌده مت وقد األمة، مجلس أعضاء عدد نصؾ لتجدٌد الزمنً باإلطار المتعلقة

 تجدٌدجزئً ٌحصل فإنه سنوات،( 6)  بست تقدر األمة مجلس عهدة أن وبما ثبلث سنوات،

 مجلس أعضاء عدد لنصؾ جزئً تجدٌد عملٌة أول جرت وفعبل .عهدة كل خبلل واحد

 مجلس بمقر 8111 دٌسمبر 93 ٌوم عقدت علنٌة جلسة ففً ،8111 دٌسمبر فً األمة

 8111 دٌسمبر 88 وفً المنتخبٌن، باألعضاء الخاصة القرعة عملٌة إجراء تم إذ األمة،

 عضوٌة تثبٌت بعدها لٌتم المعٌنٌن لؤلعضاء النصفً بالتجدٌد الخاصة القرعة أجرٌت

 التعدٌل من 989 المادة من األولى الفقرة أوردته ما حسب استخفافهم أو الجدد األعضاء

 و المنتخب الجزء انتخاب فً بها المعمول اإلجراءات و الشروط نفس الدستوري ووفق

 جٌطؼى٠ً ِٓ 989/9 المادة نص فً استخدم الدستوري التعدٌل أن ٌبدو  المعٌن الجزء تعٌٌن

  جألِس ِؿٍّ ألػؼحء جٌؿُتٟ جٌطؿى٠ى ػ١ٍّس ذّٕحْرس"  الفهجالْط"  ِظطٍف 4991ٌؼحَ  جٌىْطٌٛٞ

 .٠9141ً جٌىْطٌٛٞ ىِٓ ضؼ 499ِػٍّح جْطهىِٗ فٟ ٔض جٌّحوز 
                                                           

1
 حالة فً األمة مجلس عضو أو النائب استخبلؾ شروط عضوي قانون ٌحدد: "  9996 لعام الدستوري التعدٌل من 989 المادة نص انظر   

 ". مقعده شؽور
2
 986.  985 ص. ص سابق مرجع ، االمة مجلس مركز ،  عقٌلة خرباشً انظر  للتفعٌل  
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 8195جزئٌة فً تشكٌلته ، كانت سنة تجدٌدات  6نذكر ان مجلس االمة  منذ تؤسسه عرؾ 

 .8195دٌسمبر  89فالنسبة االعضاء المنتخبٌن جرت آخر عملٌة التجدٌد النصفً فً 

 اٌجابٌات و سلبٌات تجدٌد نصف اعضاء مجلس االمة  -2

ان عملٌة التجدٌد النصفً التً تتم عل بمستوى مجلس االمة تترتب عنه مجموعة من آثار  -

اٌجابٌة و أخرى سلبٌة 
(1)

 

 و األعضاء نصؾ تجدٌد إن: األمة مجلس استمرارٌة على المحافظة: اآلثار االٌجابٌة -أ 

موروث  على الحفاظ و سنوات،( 3) الثبلث تجربة نقل شؤنه من اآلخر النصؾ اإلبقاء على

 خلق انقطاع مع تزودها بتطورات جدٌدة لترقٌة نشاط مجلس االمة . دون البرلمانٌة الحٌاة

 مقارنة طوٌلة ما نوعا سنوات بست المقدرة العهدة مدة كون: البرلمانً العمل فً دٌنامٌكٌة

 الحٌاة تصاب قد فلذلك الوطنً الشعبً المجلس منها و الدستورٌة المإسسات بعض بعهدات

فً ادائهم و واجبتهم مما قد ٌحدث  األعضاء تراخً عن الناجم الخمول من بنوع البرلمانٌة

 من ممكن عدد أكبر على البرلمانً العمل ممارسة عنه تؤثٌر سلبا فً اداء البرلمان .توزٌع

 المحلٌة المجالس الشعبٌة أعضاء من ممكن عدد إضافٌة ألكبر فرصة المواطنٌن تعطً

 . رلمانًالب العمل ممارسة أجل من الوطنٌة الكفاءات والشخصٌات وكذا المنتخبة،

 المكتسبة القدرات و المهارات فً التفرٌط سلبٌات تجدٌد نصف اعضاء مجلس االمة : -ب

 الجدد األعضاء سٌحتاج أخرى جهة ومنهذا من جهة البرلمانً  للعمل ممارستهم خبلل من

آلٌاته  و مواعٌده مختلؾ وفق البرلمانً العمل على التعرؾ ٌمكنهم ّحتى ٌصل ربما لوقت

(2)
ان عملٌة التجدٌد النصفً او الدوري ٌترتب عنها انفاق اموال  اضافٌة خاصة فٌما  

 أجل من الجدد األعضاء استقرار لضمان معتبر وقت استقطاعٌتعلق بالعملٌة االنتخابٌة 

 من التثبت ٌجب كما العاصمة، خارج المقٌمٌن خاصة أولئك الجدد باألعضاء التكفل

 .البرلمانً للعمل ممارستهم لتسهٌل المجلس هٌاكل م علىوتوزٌعه منهم، واحد كل عضوٌة

انفاق اموال اضافٌة لتجٌد االعضاء من اجل االعداد خاصة النتخاب نصؾ ثلثً االعضاء  -

منتخبٌن 
3

 

                                                           
1
 939 ص سابق مرجع ، نعٌمة جعفري  

2
 98. ص ص السابق، المرجع ، محمد جلول وعدة، القادر عبد شحط، العربً: أنظر  

3
 اإلنتخابات نظام من 919 إلى 985 من المواد: أنظر  
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 المبحث الثانً

 مدى استقاللٌة التنظٌم االداري و المالً لمجلس االمة

 استخدام مواردها رشادة و اإلداري، تنظٌمها حسن على مإسسة أٌة نجاح ٌتوقؾ ما ؼالبا

 لتحدٌد أهم مظهرٌن والمالً اإلداري التنظٌم فً باالستقبلل المإسسة تمتع وٌشكل المالٌة،

للمإسسة ولقد  نص المإسس الدستوري على احقٌة البرلمان فً تنظٌم  القانونٌة الطبٌعة

عمل المجلس ، وٌصوت شإونه الداخلٌة ، حٌث ٌتم اعداد نظام داخلً ٌحدد طرق و اجراء 

منه المجلس  ٌتؤكدالذي  الشًءالدستور وهو  لٌه أعضائه ، وال ٌكون خاضعا االحكامع

العمل التشرٌعً و المعبر عن  ٌنلتجسالدستوري بمراقبة للدستور ، ٌكون مجلس االمة اتى 

بصدق و موعة من ضمانات تمكنه من التعبٌر امال الشعب ، الذي  كان ٌنبؽً احاطته بمج

عن راي االمة وهذا  االخٌر ال ٌتحقق اال من خبلل ضمان استقبلله المالً و االداري رٌة ح

فً تفسٌر شإونه وذلك استنادا للقواعد علٌها الدستور باإلضافة الى القانون العضوي التً 

 تمتع لمدى فدراستنا لذانصت على استقبلل مجلس االمة ادارٌا و مالٌا عن السلطة التنفٌذٌة 

 ٌكتسب األمة مجلس كان إن لئلجابة تقودنا المالً و اإلداري باالستقبلل ألمةا مجلس

ال أم المعنوٌة الشخصٌة
(1)

 اإلداري الهٌكل تنظٌم عن الكشؾ طرٌق عن أخرى عبارةً ف ؟،

 تمتع مدى فً البحث ٌمكننا (الثانً المطلب) المالٌة الموارد سٌر وعن ،(األول المطلب)

 العمل ممارسة فً السٌادة و االستقبللٌة مدى إثبات ومنه المعنوٌة، بالشخصٌة الثانٌة الؽرفة

 .البرلمانً

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 من كتاب فً ورد ما ضمن من هذا و القانونٌن لدى عمٌقا انشؽاال المعنوٌة بالشخصٌة البرلمان فً ؼرفة كل تمتع مدى فً البحث شكل لقد   

 .الشٌوخ لمجلس أكثر معرفة أجل
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 المطلب االول

 اإلداري تنظٌمه فً األمة مجلس استقاللٌة عدم

 التقصً بنا ٌجدر اإلداري، تنظٌمه فً األمة مجلس استقبللٌة مدى على لئلجابة

سٌر  طرٌقة وكذلك واختصاصاتها، تشكٌلها حٌث من األمة مجلس أجهزة أو هٌاكل عن

 وهو األساسً النص من بداٌة لذلك، الموضحة القانونٌة األحكام جملة خبلل من أعمالها

  96-98العضوي القانون وكذا ، 8196 نوفمبر 88 ـل الدستوري التعدٌل  تنظٌم ٌحدد الذي

وبٌن  بٌنهما الوظٌفٌة العبلقات وكذا وعملهما األمة ومجلس الوطنً الشعبً المجلس

ان المجلس االمة مإسسة من المإسسات الدولة تتمتع بهٌاكل  تنظٌمٌة  وباعتبار الحكومة،

المتعلق بتنظٌم العبلقات بٌن المجلس الوطنً  98-96داخلٌة بٌنهما القانون العضوي رقم 

ومجلس االمة وبٌنهما وبٌن الحكومة وتتمثل هذه االجهزة فً رئٌس ، المكتب  ، و الجان 

دائمة ، وكذا فان هذه االجهزة الموجودة فً هذا المجلس كل على حدى لها دورها و ال

مكانتها داخل مجلس االمة و كلها تتدخل فً مجال وضع العمل البرلمانً عل مستوى 

المجلس 
(1)

 

 :أوال

 تتمتعان البرلمان ؼرفتً أن اعتبار على الدائمة أجهزته تحدٌد فً األمة مجلس تقٌٌد

 الفقرة أكدته لما طبقا علٌه والمصادقة نظامهما الداخلً إعداد فً المستقل باالختصاص

 مباشرة األمة مجلس تولى فقد ،8196الدستوري لعام  التعدٌل من 995 المادة من األخٌرة

  938 فً تنصٌبه عقب
وقد تبٌن استقبللٌة المجلس االمة من خبلل قدرته على تنظٌم و  (2)

السابق  96/98من قانون العضوي  91تسٌٌر اجهزته الدائمة وهذا بتعالم نصت علٌه المادة 

الذكر و بموجبه تم تحدٌد هذه االجهزة )رئٌس ، مكتب ، اللجان الدائنة ( اذ ظهر جلٌا 

 و المام المسندة الٌها .  عنصر استقبللٌة من حٌث تكوٌن و التسٌٌر

 باألحرى أو ،(3) الداخلً نظامه وتتمٌم تعدٌل على األمة 99 رقم العضوي القانون ونص

 الخاصة القرعة إجراء طرٌقة لؽموض وبالنظر ، 96-98 رقم العضوي القانون مع تكٌٌفه

                                                           
1
 العبلقات ، كذلك وعملها االمة المجلس و الوطنً الشعبً المجلس تنظٌم ٌحدد 8196 اوت 83 فً المإرخ 98-96 رقم العضوي القانون  

 8196 اوت 88 صادر( 51) عدد ش.د. ج.ر.ج الحكومة وبٌن بٌنهما الوظٌفٌة
2
 علٌهما صادقات و الداخلً نظامها االمة مجلس و الوطنً الشعبً المجلس ٌعد"  8196 لعام الدستور التعدٌل من 938 المادة نص:  انظر  
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 نظامه على ثان تعدٌل إلدخال األمة مجلس لجؤ فقد .مجلس األمة أعضاء نصؾ بتجدٌد

 والهٌئات الدائمة األجهزة بٌن الموزع اإلداري التنظٌم أبقى فٌه على نفس الذي الداخلً،

 لكل سنتعرض األمة لمجلس الدائمة األجهزة ودور طبٌعة، والتنسٌقٌة ولمعرفة االستشارٌة

حدى على جهاز
(1)

 

 األمة، مجلس فً األولى الشخصٌة األمة، مجلس رئٌس ٌعد  :رئٌس مجلس االمة - أ

الجمهورٌة رئٌس بعد الدولة فً الثانٌة والشخصٌة
(2)

شروط التً ٌجب توافرها الوتتمثل  

و النظام الداخلً  98-96رئٌس مجلس االمة حٌث لم ٌحدد الدستور القانون العضوي رقم ف

لمجلس االمة شروطا خاصة فً من المترشح لرئاسة مجلس االمة  وبها ان رئٌس مجلس 

االمة هو عضو من اعضاء المجلس االمة سواء منتخبٌن او المعنٌٌن فانه ٌشترط ان 

 فً مجلس االمة و التً تم االشارة الٌها سابقا . تتوافر الشروط العامة للعضوٌة  

 لتشكٌلة جزئً تجدٌد كل بعد األمة مجلس رئٌس ٌنتخب  :انتخاب رئٌس مجلس االمة -9

المجلس
(3)

 ،8196لسنة  الدستوري التعدٌل من 939 للمادة الثانٌة الفقرة أحكام إعمال مع ،

 أي األولى، للعهدة الجزئً بالتجدٌد الخاصة القرعة من األمة مجلس رئٌس تستثنً التً

 ذلك، عكس أظهرت الممارسة لكن للمجلس، األولى العهدة مدة طوال المجلس رئٌس ٌبقى

سنوات ٌتم  ثبلث سوى األولى العهدة خبلل األمة لمجلس رئٌس أول رئاسة تستمر لم إذ

فوز  ٌعلن المترشحٌن و تعدد حالة فً السري باالقتراع األمة مجلس رئٌس انتخاب

على  من المترشحٌن أي حصول عدم حالة وفً المطلقة، األؼلبٌة على المتحصل المترشح

المترشحٌن  بٌن التنافس فٌه المطلقة ، وفً حالة عدم حصول اي من ساعة ٌتم األؼلبٌة

 على المتحصل المترشح فوز األصوات وٌعلن أؼلبٌة على المتحصلٌن والثانً األول

 جود  مترشح واحد فٌكون عن طرٌق رفع االٌدي .النسبٌة ام فً حالة و األؼلبٌة

 مانع أي أو الوفاة أو التنافً أو االستقالة بسبب األمة مجلس رئاسة منصب ورعش وعند

 أقصاه أجل فً سابقا المحددة الطرق بنفس األمة مجلس رئٌس انتخاب ٌتم آخر، قانونً

 أكبر االنتخاب عملٌة على ٌشرؾ و الشؽور، إعبلن تارٌخ من ٌوما(  95)  عشر خمسة

                                                           
1
 931 ص سابق مرجع ، الجزائري الدستوري النظام من االمة مركز  خرباشً عقٌلة  

2
 991 المادة: أنظر( 8/  9996 نوفمبر 88 ل الدستوري التعدٌل من  

3
 8196 سنةل الدستوري التعدٌل من 91 إلى 88 من المواد: أنظر  
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 األمة مجلس فً عضوٌن أصؽر بمساعدة الرئٌس، نواب
(1)

 و مترشحٌن، ٌكونا ال أن شرط 

 ٌصادق الئحة بموجب إثباته وٌتم التنسٌق، هٌئة طرؾ من ٌكون الشؽور بحالة اإلخطار

 األمة مجلس أعضاء  (3/1) أرباع ثبلثة علٌها
(2) 

 

 :اختصاصات رئٌس مجلس االمة  -1

 األمة، مجلس مستوى على ٌكون ما منها االختصاصات، من بعدد األمة مجلس رئٌس ٌقوم

 ٌحتلها المكانة التً تبٌن ٌمكن ضوئها وعلى عامة، الدولة مستوى على ٌكون ما منها و

 .األمة مجلس رئٌس

 :اختصاصات رئٌس مجلس االمة على مستوى مجلس االمة  -1

نظام الداخلً لمجلس االمة ٌمتاز بمجموعة من من  8ان رئٌس مجلس االمة بمقتضى المادة 

 ٌلً :  صبلحٌة السٌما ما

 ضمان االمن و النظام العام داخل مقر مجلس االمة و السهر على احتراما النظام الداخلً  -

 رئاسة جلسات المجلس و اجتماعات المكتب هٌئة الرإساء و اجتماعات هٌئة التنسٌق  -

وطنٌة و الدولٌة ،  اضافة الى انه ٌماس اختصاص تمثٌل مجلس االمة امام المإسسات ال -

التعٌٌن فً المناصب االدارٌة و التقنٌة  وتوفٌر الوسائل المادٌة و البشرٌة البلزمة لذلك 

كما ٌعتبر و عرضها على المكتب  المناقشة  اضافة الى اعداد مشروع المٌزانٌة المجلس 

 امر بالصرؾ

 19-96من القانون   987عند االقتضاء طبقا للمادة  ٌتولى مهمة اخطار المجلس الدستور -

قبل  9996 من الدستور  966المادة  و تقابلها 8196التضمن التعدٌل الدستوري لسنة 

 التعدٌل 

 اختصاصات رئٌس مجلس االمة على مستوى الدولة عامة : – 2

السابق الذكر ان رئٌس مجلس االمة  19-96من القانون رقم  918تبعا الى نص 

 :التالٌتٌن الحالتٌن فً الدولة بالنٌابة رئاسة بتولً مكلؾ فهو لذلكشخصٌة ال

                                                           
1
 8111 لعام 77 رقم الرسمٌة الجرٌدة 8111 نوفمبر 88 بتارٌخ الصادر المتمم و المعدل األمة لمجلس الداخلً النظام من 6 المادة: أنظر  

2
 8111 عام الصادر المتمم، و المعدل األمة لمجلس الداخلً النظام من 1/7 المادة: أنظر  
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ففً هذه  ومزمن خطٌر مرض بسبب لمهامه الجمهورٌة رئٌس ممارسة استحالةحالة  -

الحالة ٌجتمع المجلس الدستوري ووجوبا وٌثبت المانع ، ثم ٌعلن البرلمان المجتمع 

اعضائه وٌكلؾ رئٌس مجلس االمة  3/8بؽرفتٌن ثبوت المانع لرئٌس الجمهورٌة بؤؼلبٌة 

 ( ٌوم 15رئاسة الدولة لمدة اقصاها خمسة واربعٌن ) ٌتولى

من الدستور 911عات احكام المادة وفً خبلل هذه الفقرة ٌمارس صبلحٌته مع مرا
(1)

 

الشؽور النهائً لرئاسة حالة االستقالة او وفاته ٌجتمع المجلس الدستوري وجوبا وٌثبت 

من دستور ففً كلتا حالتٌن ٌعد اجتماع  11الفقرة  918الجمهورٌة ، وهذا تبعا لنص المادة 

بالشؽور النهائً البرلمان الذي المجلس الدستوري واثابت حالة شؽور ٌبلػ شهادة التصرٌح 

 ٌجتمع وجوبا .

ٌوم تنظم خبللها انتخابات  91ٌتولى رئٌس مجلس االمة مهام  رئٌس الدولة لمدة اقصاها 

رئاسٌة و ال ٌحق لرئٌس الدولة المعٌن بهذه الكٌفٌة ان ٌترشح لرئاسة الدولة وفً هذه الحالة 

فان نٌابة رئاسة مجلس تكون لنائب  اذا ما كان رئٌس مجلس االمة ٌتراس رئاسة الدولة

الرئٌس االكبر سنا 
(2)

 

 الصالحٌات االستشارٌة لرئٌس مجلس االمة :  -2

منح الدستور  صبلحٌات استشارٌة لمجلس االمة و التً ٌمارسها باسم رئٌس مجلس االمة 

اساٌا فً العملٌات االستشارٌة فً حاالت نص علٌها  اأي بذلك ٌصبح رئٌس مجلس شرٌك

لدستور  بتبرز مكانة المرموقة لمجلس االمة عموما ورئٌسا باعتباره معبرا عنه بذلك ا

)اقرار حل مجلس الشعبً الوطنً ( من القانون رقم  917خصوصا و اضافة الى مادة 

 8196المتضمن التعدٌل الدستور لسنة  96-19
(3)

 

عدم الدستورٌة قبل اعبلن الحاالت فرئٌس  مجلس االمة تتم استشارته تحت طائلة 

ة االستثنائٌة و المادة الحال 917حالة الحصار و الطوارئ و المادة  915االستثنائٌة المادة 

اقرار المجلس الشعبً  917حالة الحرب ، اضافة الى  919العامة و المادة  التعبئة 918

ن رئٌس الجمهورٌة ال ال 8196المتضمن التعدٌل الدستور  19-96الوطنً من القانون رقم 

                                                           
1
 . السابق مرجع 8196 لسنة الدستوري التعدٌل  المتضمن 19-96 رقم  العضوي القانون من 911 مادة راجع اكثر التوضٌح  

2
 السابق مرجع 98-96 العضوي القانون من 98 مادة  

3
 913 ص سابق مرجع ، نبٌل بوجاجة  
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اال بعد استشارة المجلس االعلى الذي ٌعتبر رئٌس ٌمكن تقرٌر حالتً الحصار و الطوارئ 

 مجلس االمة عضو فٌه و كذلك استشارة رئٌس مجلس االمة بصفته رئٌسا لمجلس االمة .

وزراء بعد االستماع الى االعلى ٌقرر رئٌس الجمهورٌة التعبئة العامة فً مجلس ال

ارة رئٌس مجلس االمة و المجلس و المجلس الشعبً  الوطنً  واٌضا رئٌس مجلس استشو

 من التعدٌل الدستوري الحالً . 919االمة فً حالة الحرب التً نصت علٌها المادة 

بالرجوع الى المواد المذكور اعبله ٌتبٌن ان رئٌس الجمهورٌة ال ٌتخذ قراره اال بعد ان 

االمن الذي ٌعتبر مجلس االمة عضو فٌه ، و كذلك  ٌستشٌر كل من رئٌس مجلس االعلى

 .استشارة رئٌس مجلس االمة 

 :األمة مجلس مكتب -ب

 بطرٌقة مكون وهو األمة، مجلس فً الثانً الجهاز ، األمة مجلس مكتب ٌعد

 تكوٌنه دراسة خبلل من سٌتضح ما وهو عموما، للمجلس األساسٌة المهام و تتوافق

 .وصبلحٌاته

 الدستوري التعدٌل من 931 المادة من 3 و 8 الفقرتٌن أسندت :األمة مجلس مكتب تكوٌن 

ؼرفة لكل مكتب انتخاب مهمة الوطنً الشعبً للمجلس كما األمة لمجلس 8196 ملعا
(1)

، 

 من ؼرفة كل مكتب ٌتشكل أن على96-98رقم العضوي القانون من  93المادة ت نص كما

 93 المادة ومنحت آخرٌن، أعضاء من االقتضاء عند و ، الرئٌس نواب و لكل الرئٌس الحق

صبلحٌاتهم،  انتخابهم و كٌفٌات و ، اآلخرٌن األعضاء و الرئٌس نواب عدد تحدٌد فً ؼرفة

و  المجلس من رئٌس المجلس مكتب ٌتكون األمة لمجلس الداخلً النظام من 9 للمادة فوفقا

للتجدٌد قابلة واحدة سنة لمدة انتخابهم ٌتم نواب( 5) خمسة
(2 ) 

 وإدارة تسٌٌر فً األمة مجلس رئٌس ٌساعدون إذ الرئٌس، نواب منصب ألهمٌة ونظرا

 .بها المناقشات و المجلس أجهزة مداوالت
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 ٌنتخب المجلس الشعبً الوطنً مكتبه وٌشكل لجانه. 8196من التعدٌل الدستوري لسنة  931انظر نص  المادة   

2
 .8111 لعام األمة لمجلس الداخلً النظام من 91 المادة: أنظر   
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تتمثل صبلحٌات األمة: مجلس مكتب صالحٌات -2
 فً :   1

مفروقة بمذكرة اعبلمٌة تضبط . األمة مجلس على المحالة النصوص توزٌع تارٌخ تحدٌد -

 اجال تقدٌم اعضاء المجلس مبلحظاتهم علٌها .

 98-96تنظٌم سٌر الجلسات مع احترام احكام القانون العضوي رقم   -

 حكومة  علىضبط جول اعمال الدورة و مواعٌد عقدها بالتشاور  -

المصادقة على هٌكل التنظٌمً للمصالح االدارٌة على كٌفٌات مراقبة المصالح المالٌة   -

 المجلس

 دراسة مشروع مٌزانٌة  مجلس االمة واقتراحه للتصوٌت  -

 شإون التشرٌع و العبلقات مع الحكومة و المجلس الشعبً الوطنً -

 تحدٌد انماط  االقتراع  -

 األخٌر هذا أن ٌتبٌن األمة مجلس لمكتب المسندة الصبلحٌات مجموعة خبلل من

 داخل األشؽال انطبلق قبل قاعدٌة مبمها ٌقوم إذ الدورة، أعمال لجدول األول المترجم هو

الحكومة  أولوٌة مع المكتب و الحكومة بٌن علٌها االتفاق مت التً المواضٌع مناقشة جلسات

 الحكومة لبسط تستؽله أن ٌمكن رئٌسٌا منفذا المجلس مكتب ٌجعل ما هو و ترتٌبها تحدٌد فً

أما بالنسبة لتسٌٌره ٌعقد مكتب المجلس االمة اجتماعاته العادٌة دورٌا ٌدعو من  .إرادتها

 رئٌسه ، كما ٌمكنه عقد اجتماعاته كلما دعت الضرورة الى ذلك .
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 8111 لعام األمة لمجلس الداخلً النظام من  1/ 99 المادة: أنظر  
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 انهجبن انذائمة نمجهس األمة:-ج

ػٍٝ  أْ   8196ِٓ جٌطؼى٠ً جٌىْطٌٛٞ 931ضؼى جٌٍؿحْ جٌّهحذٍ جٌّطهظظس ٌٍرٌٍّحْ ، ٚ لى ٔظص جٌّحوز 

جٌٓحذك  19-96ِٓ ق ٌلُ  ٠931ٕطهد جٌّؿٍّ جٌشؼرٟ جٌٛؽٕٟ ِىطرٗ ٚ ٠شىً ٌؿحٔٗ، ٚ ؽرمح ألقىحَ جٌّحوز 

 جًٌوٍ ٠شىً جٌّؿٍّ جٌشؼرٟ جٌٛؽٕٟ ٚ ِؿٍّ جألِس ٌؿحّٔٙح جٌىجتّس فٟ أ٠طحٌ ٔظحِّٙح جٌىجنٍٟ .

ٌّؿٍّ جألِس ٚ ال جٌّؿٍّ جٌشؼرٟ  ِٓ جٌطؼى٠ً جٌىْطٌٛٞ ٚ 931 حوزٌُ ضم١ى جٌّتكىيه انهجبن انذائمة :-1

جٌٛؽٕٟ فٟ ضكى٠ى ػىو جٌٍؿحْ جٌىجتّس ٌىً غٍفس
1

،ٚ ٠ٛؾى ػٍٝ ِٓطٜٛ ِؿٍّ جألِس ػىو  ِٓ جٌٍؿحْ جٌىجتّس 

 91، ٚ جٌطٟ ٠شىٍٙح جٌّؿٍّ ٌّىز ْٕس لحذٍس ٌطؿى٠ى ، ػٍٝ أْ ٠طٍجٚـ ػىو أػؼحء   ًٖ٘ جٌٍؿحْ ِح ذ١ٓ ػشٍز

ٌؿٕس قٓد ٔض  98نالف جٌّؿٍّ جٌشؼرٟ جٌٛؽٕٟ جًٌٞ ٠طىْٛ ِٓ ػؼٛج ً٘ج  99أػؼحء ئٌٝ ضٓؼس ػشٍ

ِٓ جٌٕظحَ جٌىجنٍٟ ٌّؿٍّ جألِس 96جٌّحوز 
2

ضى٠ٛٓ  88،ٚ قىو جٌٕظحَ جٌىجنٍٟ ٌّؿٍّ جألِس فٟ ٔض جٌّحوز 

جاللطظحو٠س ٚ جٌّح١ٌس  جٌشإْٚجٌمح١ٔٛٔس ٚ جالوج٠ٌس ٚ قمٛق جالٔٓحْ ، ٚ وًٌه ٌؿٕس  جٌشإْٚوً ِٓ ٌؿٕس 

 ػؼٛج ػٍٝ جألوػٍ . 99ئٌٝ ضٓؼس ػشٍ 95نّٓس ػشٍضطىْٛ ِٓ 

ٌؿحْ ضرؼح  9ػؼٛج ػٍٝ جألوػٍ ،ٚ ػىو ٌؿحْ ٔؿٍّ جالِس ٚ ٘ٛ ضٓؼس  95ئٌٝ 96ضؼُ ذم١س جٌٍؿحْ ِٓ 

(96حوزجٌّألقىحَ )
3

،ٚ ٠طُ ض٠َٛغ جٌّمحػى وجنً جٌٍؿحْ جٌىجتّس ف١ٙح ذ١ٓ جٌّؿّٛػحش جٌرٌٍّح١ٔس ذى١ف١س ضٕحْد  

ىٌ قظس جٌّمحػى جٌّّٕٛقس ٌىً ِؿّٛػس ذٌٍّح١ٔس ذٕٓرس ػىو أػؼحء٘ح ِمحٌٔس ِغ ِغ ػىو أػؼحتٙح ،ٚ ضم

جٌؼىو جأللظٝ ألػؼحء جٌٍؿٕس جٌّؼ١ٕس ٚ ضٍفغ ًٖ٘ جٌٕٓرس ئٌٝ جٌؼىو جألػٍٝ ِرحشٍز ػٕىِح ٠فٛق جٌرحلٟ ٔٓرس 

 س ػٍٝ ؽٍرحضُٙ ذ١ّٕح جألػؼحء غ١ٍ جٌّٕط١ّٓ ٌّؿّٛػس ذٌٍّح١ٔس، ف١ف١ُٙ ِىطد جٌّؿٍّ فٟ ج٠س ٌؿٕس وجتّ 1.5

١ٓ٠ٍ أػّحي وً ٌؿٕس وجتّس ِىطد ٠طىْٛ ِٓ ٌت١ّ ٚ ِفٍَ ض٠َٛغ ػ١ٍُٙ جٌّٙحَ ذؼى جضفحق ٌؤْحء -

جٌّؿّٛػحش جٌرٌٍّح١ٔس فٟ جؾطّحع ٠ؼمى ِغ ِىطد جٌّؿٍّ ذىػٛز ِٓ ٌت١ّ ِؿٍّ جألِس ، جٚ ذطٍد ِٓ 

 ِؿّٛػس ذٌٍّح١ٔس .
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"ٌتشكل المجلس الشعبً الوطنً و مجلس األمة لجانهما الدائمة فً اطار  8196من التعدٌل دستوري لعام  931انظر نص المادة -

 نظامهما الداخلً"
2
 من النظام الداخلً لمجلس األمة ، مرجع السابق 86انظر المادة - 
3

٠طشىً ِؿٍّ جألِس ضٓغ ٌؿحْ وجتّس ٚ ٟ٘ : ٌؿٕس جٌشإْٚ جٌمح١ٔٛٔس ٚ ِٓ جٌٕظحَ جٌىجنٍٟ ٌّؿٍّ جألِس ، ضٕض ػٍٝ أٔٗ :" 96 حوزجٌّ-

 ٌىٌٟٚ فٟ نحٌؼ ،ٌؿٕس جٌفالقس ٚ ض١ّٕس ج٠ٌٍف١س جإلوج٠ٌس ٚ قمٛق جالٔٓحْ ،ٌؿٕس جٌىفحع جٌٛؽٕٟ ،ٌؿٕس جٌشإْٚ جٌهحٌؾ١س ٚجٌطؼحْٚ ج
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 اختصبصبت انهجبن انذائمة :-

ِٓ جٌٕظحَ جٌىجنٍٟ ٌّؿٍّ جألِس أِح ف١ّح ٠طؼٍك  95ئٌٝ  ٠97طُ ضكى٠ى جنطظحص وً ٌؿٕس ػّٓ جٌّٛجو-

 ِٓ جٌٕظحَ جٌىجنٍٟ ٌّؿٍّ جألِس. 15ئٌٝ 38ذط١ٍٓ٘ح ضؼرطٙح جألقىحَ جٌّٛجو ِٓ 

ذٛجْطس ٚ ضطّػً طالق١حش جٌٍؿحْ جٌرٌٍّح١ٔس فٟ جٌىٌجْس ٚ جٌطك١ًٍ جٌٕظٛص جٌمح١ٔٛٔس جٌّكحٌس ػ١ٍٙح،ٚ يٌه 

ؾّغ جٌّؼٍِٛحش ٚ جٌكمحتك قٛي ً٘ج جٌٕض ِٓ ِظحوٌ٘ح جٌّهطٍفس ذّح ف١ٙح جالْطّحع ئٌٝ جٌكىِٛس
1

  ٚ،

ٚ جلطٍجـ جٌطؼى٠الش فّؿٍّ جألِس ػٕى ِٕحلشس جٌٕض جٌمحٟٔٛٔ ٠ؼطّى وػ١ٍج ػٍٝ ٌأٞ  ج٢ٌجءفكض ٚ ضىل١ك 

ػٍٝ ِحوز أٚ ِٛجٌو جٌٕض ٚ ٟ٘ جٌطٟ جٌطكفع  جٌٍؿٕس، فٟٙ ضٌٕٛ أػؼحء جٌّؿٍّ ٚ ضمطٍـ ػ١ٍُٙ جٌّظحولس أٚ

فٟ جٌٕظٛص جٌّّٙس ألٌجتٙح الْطّحع ضمىَ جٌطٛط١حش ، ٚ ػحوز ِح ضٓطىػٟ جٌٍؿحْ جٌىجتّس 
2
 . 

،ئال أْ جٌٕظحَ جٌىجنٍٟ ٌّؿٍّ جألِس  ذحٌٍغُ ِٓ جٌىٌٚ جألْحْٟ جًٌٞ ضٍؼرٗ جٌٍؿحْ جٌىجتّس فٟ جٌؼًّ جٌرٌٍّحٟٔ

ئال فٟ جؽحٌ وٌجْس ٔظٛص جٌّكحٌس ػ١ٍٙح فٟ ق١ٓ وحْ ِٓ جٌؿى٠ٍ  ّحعجالؾطل١ى ق١ُ ٔشحؽٙح، ئي ال ٠ّىٕٙح 

ٌٛ أٔٙح ِىٕص ِٓ جالؾطّحع وٍّح وػص جٌؼٌٍٚز ًٌٌه ، ئٌٝ ؾحٔد جألؾُٙز جٌىجتّس جٌّكىوز قظٍج،فمى نٛي 

 ِؿٍّ جألِس جِىح١ٔس جٔشحء ١٘ثحش ض١ٕٓم١س ٚ جْطشح٠ٌس أٚ ٌلحذ١س.

 االستشبرية و انتىسیقیة:ثبویب: مجهس األمة في تىظیم هیئبته 

أْ ِؿٍّ جألِس فٟ ضٕظ١ّٗ ١ٌٙثحضٗ جالْطشح٠ٌس ٚ  98-96ِٓ جٌك جٌؼؼٛٞ  911جْطٕحوج ئٌٝ جقىحَ ٔض جٌُ 

ِٓ جٌٕظحَ جٌىجنٍٟ ٌّؿٍّ جألِس ضى٠ٕٛٙح ٚ ض١ٍٓ٘ح ٚ  18.17جٌط١ٕٓم١س ٚ جٌّكىوز قٓد ٔض جٌّحوض١ٓ 

ِٓ جٌٕظحَ جٌىجنٍٟ  58ئٌٝ  19ٌطٟ ٔظص ػ١ٍٙح جٌّٛجو ئٌٝ جٌّؿّٛػحش جٌرٌٍّح١ٔس ج ذحإلػحفس، جنطظحطحضٙح

 ٌّؿٍّ جألِس ٚ وًٌه ِظحٌف جإلوج٠ٌس ٌّؿٍّ جألِس.

،ِٓ ٌت١ّ ِؿٍّ  ضطىْٛ ١٘ثس جٌٍؤْحء ؽرمح ألقىحَ جٌٕظحَ جٌىجنٍٟ ٌّؿٍّ جألِسأوال : هیئة انزؤسبء :

٠ِٛح نالي 95فطؿّغ وً  جٌطٓغ، ٔٛجخ ٚ ٌؤْحء جٌٍؿحْ جٌىجتّس 5جألِس ٚ ٔٛجخ جٌٍت١ّ جٌرحٌغ ػىوُ٘ نّٓس 

ٌت١ّ  سجٌىٌٚجش جٚ ذىػٛز ِٓ ٌت١ّ ِؿٍّ جألِس وٍّح جلطؼص جٌؼٌٍٚز ضهؼغ ١٘ثس جٌٍؤْحء ٌٍٓط

ِؿٍّ جألِس
3
 ٚ ٟ٘ ضرحشٍ جالنطظحطحش جٌطح١ٌس: 

 جػىجو ؾىٚي أػّحي وٌٚجش جٌّؿٍّ-

                                                           

8197من النظام الداخلً لمجلس  األمة الصادر عام  98انظر المادة - 1
  

2
 8197ِٓ جٌٕظحَ جٌىجنٍٟ ٌّؿٍّ جألِس، جٌظحوٌ ػحَ  97جٔظٍ جٌّحوز - 

3
 35،ص 8117جالِس،ف١ف١ٍِٞؿٍّ  95ػ١ٍّ ْؼحو "جٌٕظحَ جٌمحٟٔٛٔ ٌّؿٍّ جألِس " ِؿٍس جٌفىٍ جٌرٌٍّحٟٔ،جٌؼىو- 
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 ضكؼ١ٍ وٌٚجش جٌّؿٍّ ٚ ضم١ّٙح-

 جٌط١ٕٓك ذ١ٓ جػّحٌٙحضٕظ١ُ ١ٍْ جشغحي جٌٍؿحْ جٌىجتّس ٚ -

 ضٕظ١ُ جشغحي جٌّؿٍّ-

ئٌٝ أػؼحء ١٘ثس جٌٍؤْحء  ذحإلػحفس ضؼُ ١٘ثس جٌط١ٕٓك جٌطحذؼس ٌّؿٍّ جألِس،ثبویب : هیئة انتىسیق :

ٌؤْحء جٌّؿّٛػحش جٌرٌٍّح١ٔس
1

،ٚ ألٍ ٌٙح جٌٕظحَ جٌىجنٍٟ ٌّؿٍّ جألِس، أْ ضؿطّغ ١٘ثس جٌط١ٕٓك ذىػٛز ِٓ  

جؾطّحػٙح  جاللطؼحءػٕى  ٌالؾطّحع،وّح ٠ّىٓ وػٛضٙح  لً نالي جٌىٌٚجشٌت١ّ جٌّؿٍّ وً شٍٙ ػٍٝ جأل

 ف١ّىٕٙح جالؾطّحع ذطٍد ِٓ ٌت١ّ جألِس ِؿٍّ جألِس أٚ ذطٍد ِٓ ِؿّٛػس ذٌٍّح١ٔس. ٌؼٌٍٚز ِؼ١ٕس،

 ٚ ضٓطشحٌ فٟ ػىو ِٓ جٌّٓحتً ٟ٘ :

 ؾىٚي أػّحي جٌؿٍٓحش-

 ضٛف١ٍ جٌْٛحتً جٌؼ٠ٌٍٚس ١ٌٍٓ جٌّؿّٛػحش جٌرٌٍّح١ٔس-

غ١ٍ أْ ِح ٠القع ٘ٛ ػىَ ضّى١ٓ ٌؤْحء جٌٍؿحْ جٌىجتّس ِٓ  ضٕظ١ُ أشغحي جٌّؿٍّ ٚ قٓٓ أوجتٙح ٚ ضم١١ّٙح-

 ٌالؾطّحعفايج وحْ ال ذأِ فٟ لظٍ وػٛز ١٘ثس جٌٍؤْحء  ،ٌالؾطّحعؽٍد ١٘ثس جٌط١ٕٓك ٚ قطٝ ١٘ثس جٌٍؤْحء 

ك ػٍٝ جػطرحٌ أٔٗ لى ِىٓ جٌش٠ٍه ١ذ١ى ٌت١ّ ِؿٍّ جألِس فمؾ ،فاْ جألٍِ ٠رىٚ ِؼ١رح ذحٌٕٓرس ١ٌٙثس جٌطٕٓ

جألٌٚٝ ضّى١ٓ ٌت١ّ وً ٌؿٕس ِٓ وػٛز ج١ٌٙثس  يٌه فىحْجٌػحٌع، جٌّطّػً فٟ ٌؤْحء جٌٍؿحْ جٌىجتّس ِٓ 

ٚ أْ ١٘ثس جٌط١ٕٓك ال ضؼى  يٌه نحطس،أٚ ػٍٝ جأللً ضّى١ٓ جٌٍؿحْ جٌىجتّس ِؿطّؼ١ٓ ف١ّح ذ١ُٕٙ ِٓ ٌالٔؼمحو 

ِٓ ق١ع ٘ىف فٟٙ ضٙىف ٌؼّحْ جٌط١ٕٓك ٚ جٌٍّجفك ٚ ضؿٕد  ِس أِحجألئٌٝ ِؿٍو ١٘ثس جْطشح٠ٌس ٌّؿٍّ 

جٌهالفحش ل١حِٙح ذ١ٓ جٌّؿّٛػحش ذشأْ جنطظحطحش جٌّؿٍّ ٚ ػاللطٙح ذحٌكىِٛس أٚ أشغحي جٌّؿٍّ
2
 . 

نٌٛص أقىحَ جٌٕظحَ جٌىجنٍٟ ٌّؿٍّ جألِس ٌألػؼحء أْ ٠شىً ِؿّٛػحش ثبنثب: انمجمىعبت انجزنمبویة :

جالٔطّحء جٌكُذٟ ذٌٍّح١ٔس ػٍٝ أْحِ
3

،ٚلى أغحٌش جٌّؿّٛػحش جٌرٌٍّح١ٔس ؾىال ذشأْ ضكى٠ى ؽر١ؼطٙح ئي أونٍص 

،ق١ع ظٍٙ ً٘ج ج١ٌٙىً  ِٓ ػّٓ أؾُٙز ِؿٍّ جألِس96-98ِٓ ِشٍٚع جٌمحْٔٛ جٌؼؼٛٞ ٌلُ  91 حوزجٌّ

جٌرٌٍّح١ٔس ٘ٛ ٚ جألقىحَ جٌطٟ ضٕظُ ػًّ ًٖ٘ جٌّؿّٛػحش  ق١ع ٌُ ٠ىٓ ِٛؾٛو ِٓ لرً، 8196ذؼى وْطٌٛ 

،ٚ ضرمٝ  ٔظحَ جٌىجنٍٟ ٌّؿٍّ جألِس جًٌٞ قىو و١ف١س ئٔشحء٘ح ٚ وٌٚ٘ح فٟ جٌك١حز جٌىجن١ٍس ٌٍّؿٍّ

                                                           
1
 من النظام الداخلً ، مرجع السابق 18المادة - 

2
 8197من النظام الداخلً لمجلس األمة ، الصادر عام  18/3انظر نص المادة - 

3
 8197الفقرة األخٌرة من النظام الداخلً لمجلس األمة لعام  19انظر المادة - 
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جٌّؿّٛػحش جٌرٌٍّح١ٔس ِؿٍو جؾطّحع ٌّؿّٛػس ِٓ أػؼحء غٍفس ذٌٍّح١ٔس ذمظى ضٛق١ى ِٛجلفُٙ ج١ٌٓح١ْس 

 ٟ٘ ضٍؼد وٌٚج ِّٙح فٟ: جٌرٌٍّحٟٔنالي جٌٕشحؽ 

 ؿحْ جٌّهطٍفسضم١١ٓ أػؼحء جٌٍ-

 ِشحٌوس ٌؤْحء جٌّؿّٛػحش جٌرٌٍّح١ٔس فٟ ١٘ثس جٌط١ٕٓك-

 جٌّشحٌوس فٟ ػرؾ ؾىٚي أػّحي جٌىٌٚز ٚ جٌؿٍٓحش  جٌّٕحلشحشضكى٠ى َِٓ جٌطىنً فٟ -

 ٚ ٌطى٠ٛٓ ِؿّٛػس ذٌٍّح١ٔس ٠ؿد ٍِجػحز ػىز جٌشٍٚؽ ٚ ٟ٘ :

 أػؼحء ػٍٝ جأللً 91أْ ضؼُ وً ِؿّٛػس ذٌٍّح١ٔس ػشٍ-

،وّح ٠ّىٕٗ أْ ال ٠ٕؼُ أل٠س ِؿّٛػس  ٛ أْ ٠ٕؼُ ئٌٝ أوػٍ ِٓ ِؿّٛػس ذٌٍّح١ٔس ٚجقىزال ٠ّىٓ ٌٍؼؼ-

 ذٌٍّح١ٔس

 ألٞ قُخ أْ ٠ٕشة أوػٍ ِٓ ِؿّٛػس ذٌٍّح١ٔس ٚجقىز  ال ٠ّىٓ-

 ٠طُ ضأ١ّْ جٌّؿّٛػحش جٌرٌٍّح١ٔس ذؼى جْطالَ ِىطد ِؿٍّ جألِس جٌٍّف جًٌٞ ٠طؼّٓ جٌر١حٔحش جٌطح١ٌس:

 ٌّح١ٔسض١ّٓس جٌّؿّٛػس جٌرٍ-

 لحتّس ج١ّْس ألػؼحء جٌّؿّٛػس جٌرٌٍّح١ٔس -

،ِغ ئِىح١ٔس ضؼ١١ٓ ٔحتد ٌت١ّ جٌّؿّٛػس جٌرٌٍّح١ٔس ِٓ  جُْ ٌت١ّ جٌّؿّٛػس جٌرٌٍّح١ٔس ٚ أػؼحء ِىطرٙح-

،ٚ ضإّْ جٌّؿّٛػس جٌرٌٍّح١ٔس ذؼى  ػّٓ أػؼحء جٌّىطد إلٔحذطٗ فٟ ١٘ثحش جٌّؿٍّ أٚ فٟ جٌؿٍٓحش جٌؼحِس

،ٚ  ٍِفح ٠طؼّٓ ض١ّٓس جٌّؿّٛػس ٚ لحتّس ألػؼحتٙح جُْ جٌٍت١ّ ٚ أػؼحء جٌّىطد جْطالَ ِىطد جٌّؿٍّ

ٌٍّىجٚالشضٕشٍ ًٖ٘ جٌٛغحتك فٟ جٌؿ٠ٍىز ج١ٌٍّْس 
1
 . 

ٚ ال جٌمحْٔٛ  أِح ض١١ٍٓ ٌُ ٠ططٍق جٌٕظحَ جٌىجنٍٟ ٌّؿٍّ جألِس ٚ ال ٔظحَ جٌىجنٍٟ ٌّؿٍّ جٌشؼرٟ جٌٛؽٕٟ

 جٌّؿّٛػحش جٌرٌٍّح١ٔس ٚ ؽٍق ػٍّٙح .إلؾٍجءجش ض١١ٍٓ  98-96جٌؼؼٛٞ ٌلُ 

 ْحذمح فاْئٌٝ ؾٍّس جألؾُٙز ٚ ج١ٌٙحوً جًٌٞ يوٍضٙح  ذحإلػحفسراثعب :انمصبنح اإلدارية نمجهس األمة :

ِؿٍّ جألِس جٌؿُجتٍٞ ٠طٛفٍ ػٍٝ ِظحٌف ضم١ٕس ضؼُ وفحءجش ٚ لىٌجش ػ١ٍّس ٚ جوج١٠ٌٓ ِطهظظ١ٓ فٟ 

ٌىٟ ٠مَٛ جٌّؿٍّ ذحٌىٌٚ  جٌّحو٠س ٚ جإلوج٠ٌس ٌألػؼحء ٚ ج١ٌٙحوً،،٠طٛفٍ ٌُٙ جٌّٓحػىجش  جٌّؿحي جإلوجٌٞ

جٌّٕٛؽ ذٗ، ػٍٝ أقٓٓ ٚؾٗ، ٚ ٠مَٛ ذط١١ٍٓ ًٖ٘ جٌّظحٌف أ١ِٓ ػحَ ٠ؼ١ٕٗ ٌت١ّ جٌّؿٍّ
2

،ذحٌٍغُ ِٓ أْ  

ِٕف ٌّؿٍّ جألِس ق٠ٍس ئػىجو ٔظحِٗ جٌىجنٍٟ ٚ جٌّظحولس ػ١ٍٗ، ئال أْ ٌلحذس  8196جٌطؼى٠ً جٌىْطٌٛٞ ٌؼحَ 
                                                           

1
 8197من النظام الداخلً لمجلس األمة لعام  51انظر المادة - 

2
 53حجاب ٌاسٌن ، مرجع السابق ، ص - 
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ٍّ جٌىْطٌٛٞ جٌّشىوز ػٍٝ جٌٕظٛص جٌطٟ ضؼرؾ ضٕظ١ّٗ ٚ ١ٍْٖ ؾؼٍص ِؿٍّ جألِس ٍِغّح ػٍٝ جٌّؿ

جٌطٛجؾى فٟ جٌٛػؼ١س جٌطٟ أ٠ٌىش ٌٗ ٚ أٔٗ غ١ٍ ِٓطمً فٟ ضكى٠ى جٌطٕظ١ُ جإلوجٌٞ جًٌٞ ٠ٍجٖ ِٕحْرح ٌٗ
1
 . 

جإلوجٌٞ جٌّكىوز ٌٗ ئيج وحْ جٌكحي ًٖ٘ ػٍٝ ِٓطٜٛ جٌطٕظ١ُ جإلوجٌٞ فًٙ ٠ّىٓ ٌّؿٍّ جألِس ٚٚفك جٌطٕظ١ُ 

 فٟ ضٕظ١ّٗ جٌّحٌٟ ؟ ْٕكحٚي جإلؾحذس ػٕٙح فٟ جٌّطٍد جٌػحٟٔ أؤحٖ ِرحشٍز . ذحالْطمال١ٌسأْ ٠طّطغ 

 

 انمطهت انثبوي :

 استقالنیة مجهس األمة في تىظیمه انمبني :

فٟ جوجٌز  يجالْطمالئْ ئذمحء ِؿٍّ جألِس أٚ أ٠س ِإْٓس ال ٠طٛلف فمؾ ػٍٝ قٓٓ ض١١ٍٓ ٚ ضٕظ١ُ جإلوجٌٞ ٚ -

،فح١ٌٍٓ جألٔٝ فٟ ٚلص جٌكحػٍ ٚ جٌّٓطمرً  ج١ٌٙحوً فمؾ، ذً ٌٍؿحٔد جٌّحٌٟ ضأغ١ٍ فؼحي ٚ لٛٞ ٚ أْحْٟ

،فحٌّمىجٌ جألِٛجي جٌّمىِس ٚ ِىٜ ق٠ٍس جٌطؼٍف ف١ٙح،ٚ ٍِٚٔس ٚ ٔؿحػس  ٍِْ٘ٛ ذحٌّٛجٌو جٌّح١ٌس جٌّطحقس

ٌّؿٍّ جألِس ٍْطس فٟ ضٕظ١ُ شإٚٔٗ ِٓ  ،أٞ أْ جٌّإّْ جٌىْطٌٛٞ ِٕف جٌٍلحذس جٌّّحٌْس ػٍٝ ئٔفحلٙح

ضحِس وْٚ ضىنً جٌٍٓطس جٌطٕف٠ً١س ، ٚ ً٘ج ِح  ذحالْطمال١ٌسؾحٔد جٌّحٌٟ، ئي ٠ؼٛو ٌٗ جألٍِ فٟ جٌطٕظ١ُ ١ُِج١ٔطٗ 

ٚ ضط٠ٍٛ٘ح  جْطمٍجٌ٘حجٌٓحذك جًٌوٍ ٚ ً٘ج ٌؼّحْ  98-96ِٓ جٌمحْٔٛ جٌؼؼٛٞ ٌلُ  911ألٍضٗ جٌّحوز 

 جٌّٓطٍّ .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 "ضٛػغ ضكص ضؼٍف وً غٍفس ز ضكص ٍْطس ٌت١ٓٙح جٌّظحٌف جإلوج٠ٌس ٚ جٌطم١ٕس جٌؼ٠ٌٍٚس إلوجٌضٙح" 96-98ِٓ جٌمحْٔٛ جٌؼؼٛٞ ٌلُ  919جٔظٍ ٔض جٌّحوز - 
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 مجهس األمة في إعذاد میزاویة : قالنیةاست-أ

جٌّحٌٟ ذحالْطماليػٍٝ جػطرحٌ أْ جٌّؿٍّ جألِس ٠طّطغ 
1

،ف١طُ ئػىجو ١ُِج١ٔطٗ ػٍٝ ِٓطٛجٖ أٞ وجنً أؾُٙضٗ ٚ  

جٌّحٌٟ  ذحالْطماليِٓ جٌٕظحَ جٌىجنٍٟ ٌّؿٍّ جألِس "٠طّطغ ِؿٍّ جألِس  ١٘89/9حوٍٗ، ٚ جْٕحو جألقىحَ جٌّحوز 

ٚ جإلوجٌٞ
2

،ٚ ِٓ نالي ِح ٠ٛلغ ضكص ٍْططٗ ٚ ضؼٍفٗ ِٓ ِظحٌف ضم١ٕس ٚ ف١ٕس  ،ئي ٠مَٛ ٌت١ّ ِؿٍّ جألِس 

ِشٍٚع ١ُِج١ٔس جٌّؿٍّ ذاػىجو
3

٠رٍغٙح ذىٌٖٚ ئٌٝ  ذىٌجْطٗ غُ، ضُ ٠ؼٍػٙح ػٍٝ ِىطد جٌّؿٍّ جًٌٞ ٠مَٛ  

ضٍٟ ضر١ٍغ جٌّشٍٚع  أ٠حَ جٌطٟ 91ٌؿٕس جٌشإْٚ جاللطظحو٠س ٚ جٌّح١ٌس ،ٌطرىٞ ٌأ٠ٙح ف١ٗ فٟ غؼْٛ جٌؼشٍز

 ئِىح١ٔس ئونحٌٙح ٌٍطؼى٠الش جٌطٟ ضٍج٘ح ِٕحْرس . جٌٍؿٕس ِغ

ىجء ٌأ٠ٙح قٛي ِشٍٚع ج١ٌُّج١ٔس ، ٠كحي جٌّشٍٚع ذٕحء ػٍٝ جلطٍجـ ِىطد ِؿٍّ ذػمد جٔطٙحء جٌٍؿٕس ِٓ ئ

ِؿٍّ ،ذمظى جوِحؼ  ،شٍؽ أْ ٠طُ يٌه نالي وٌٚز جٌف٠ٍغ ِٓ وً ْٕس جألِس ػٍٝ جٌّؿٍّ ذحٌطظ٠ٛص ػ١ٍٗ

 جألِس ػّٓ ِشٍٚع لحْٔٛ جٌّح١ٌس ٚ ج١ٌُّج١ٔس، جًٌٞ ٠ٕحلش أ٠ؼح ٚؾٛذح نالي جٌىٌٚز جٌفٍػ١س.

٠طُ ضر١ٍغ  أنٍٜ ئيِح ٠القع أْ ِؿٍّ جالِس ٠طّطغ ذحالْطمال١ٌس جٌىحف١س فٟ جػىجو ١ُِج١ٔس وْٚ ضىنً أ٠س ؾٙس 

ْٛ جٌّح١ٌس ٚ ج١ٌُّج١ٔس ، أٞ أْ ٠ٍَٚ ج١ٌُّج١ٔس جٌطٟ طٛش ػ١ٍٙح ِؿٍّ جألِس ٌٍكىِٛس ٌٕىِؽ ِرحشٍز فٟ لحٔ

 جٌّح١ٌس ال ٠ّحٌِ أ٠س ٌلحذس ػٍٝ ًٖ٘ ج١ٌُّج١ٔس ِػً ِح ٠فؼٍٗ ذم١س جٌّإْٓحش جٌىٌٚس .

،فًٙج جألن١ٍ ال ٠طّطغ ذٕفّ جالْطمال١ٌس  ٚ وّمحٌٔس ذ١ٓ ِؿٍّ جألِس جٌؿُجتٍٞ ٚ ِؿٍّ جٌش١ٛل جٌفٍٟٔٓ

الػطّحو جٌٕٙحتٟ ١ٌٍُّج١ٔس ِؿٍّ جٌش١ٛل فٟ ١ُِج١ٔس جٌىٌٚس جٌّىٍْس ٌّؿٍّ جألِس ،ق١ع أَ جٌىٍّس جألن١ٍز ٌ

ضؼٛو ئٌٝ ٌؿٕس ِىٍفس ذطكى٠ى ١ُِج١ٔس جٌّؿٍّ ضطشىً ِٓ أػؼحء فٟ ِؿٍّ ش١ٛل ٚ أػؼحء ِٓ ِؿٍّ 

 جٌّكحْرس .

 

 

 

 

 

                                                           
1
 : "تتمتع كل ؼرفة فً البرلمان باالستقبللٌة المالٌة" 96-98من القانون العضوي رقم  911نص المادة - 

2
 " ٌتمتع مجلس األمة باالستقبلل المالً و اإلداري" 8197من النظام الداخلً لمجلس األمة لعام  89/9انظر نص المادة - 

3
 8197ِٓ جٌٕظحَ جٌىجنٍٟ ٌّؿٍّ جألِس ، جٌظحوٌ ػحَ  8جٔظٍ جٌّحوز - 
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ٌرؼغ  جِطػحٌٗأْ ً٘ج ٌُ ٠ّٕغ ِٓ  ١ُِج١ٔطٗ ئالٌىٓ ذحٌٍغُ ِّح ٠كظٝ ذٗ ِؿٍّ جألِس ِٓ ق٠ٍس ئػىجو 

 جٌىٌٚسجٌطٟ ٚؾٙص ئ١ٌٗ ٚ جٌطٟ ِٕٙح أٔٗ ِىٍف ١ٌُّج١ٔس  جالٔطمحوجش،نحطس ذٓرد  ٍ ٚ جٌطٛؾ١ٙحش جٌؼحِسجألٚجِ

 جٌؼحِس ٌٍىٌٚس. جاللطظحو٠سِح ٠ٕفك ػ١ٍٗ ٠ّىٓ ضٛؾ١ٙٗ ٌٍؼًّ ػٍٝ ضك١ٓٓ جٌظٍٚف 

 سهطة مجهس األمة في صزف میزاویته:-ة

ٚ ٘ٛ ذًٌه ٠شٍف ػٍٝ ضٕف١ً ؾ١ّغ جٌؼ١ٍّحش جٌّح١ٌس ، ٠كطفع ٌت١ّ ِؿٍّ جألِس ذظالق١س جألٍِ ذحٌظٍف

ٚ جٌطٟ ػحوز ِح ضطُ فٟ شىً طفمحش ػ١ِّٛس ٌٍّٛجو ٚ ئٔؿحَ جٌىٌجْحش، جٔطمحءوجنً ِؿٍّ جألِس ِٓ 
1
 . 

ٌىٓ ِح ٠القع أْ جٌطؼ٠ٛؼحش جٌّمىِس ألػؼحء ِؿٍّ جألِس ضأنً قظس جٌىر١ٍز فٟ ١ُِج١ٔس جٌّهظظس 

ػؼحء ِٓ ضؼ٠ٛؼحش ذغغ جٌٕظٍ ػٓ جٌّٓطٜٛ جٌػمحفٟ أٚ جٌؼٍّٟ أٚ ؾ١ّغ جأل ف١ٓطف١ى ٌّؿٍّ جألِس،

ػٓ جٌطؼ٠ٛؼحش جٌطٟ ضىفغ  8196ِٓ جٌطؼى٠ً جٌىْطٌٛٞ ٌؼحَ  938،ئٌٝ ؾحٔد ٔض جٌّحوز  جالؾطّحػٟ

،ٚ أػؼحء ِؿٍّ جألِس ، فمى ٔظُ جٌمحْٔٛ جٌّطؼٍك ذؼؼٛ جٌرٌٍّحٟٔ ِٓأٌس ضؼ٠ٛغ أػؼحء جٌرٌٍّحْ ٌٍٕٛجخ
2
  

محْٔٛ وحو أْ ٠هٍك أَِس قم١م١س وجنً جٌرٌٍّحْ ،جي ذؼى ِح ضٍمٝ ِؿٍّ جألِس ٔض جٌمحْٔٛ ِٓ غ١ٍ أْ ً٘ج جٌ

، ػٍٝ ٌؿٕس 9998أٚش  1، أقحٌٗ ٌت١ّ ِؿٍّ جألِس فٟ 9998أٚش  9جٌّؿٍّ جٌشؼرٟ جٌٛؽٕٟ ذطح٠ٌم 

ٚ أػىش ؾٍٓس ػًّ  93جٌشإْٚ جٌمح١ٔٛٔس ٚ جإلوج٠ٌس ٚ قمٛق جإلٔٓحْ جٌطٟ ذىٌٚ٘ح وٌْطٗ فٟ غالظ ػشٍز

 طفكحش . 8قٌٛٗ ضم٠ٍٍ ض١ّٙى٠ح ٌٚو فٟ غّحٟٔ 

ػٍع جٌٕض ٌٍىٌجْس ٚ جٌّٕحلشس فٟ ؾٍٓس ػحِس ٚ ذؼى ػٍع جٌطم٠ٍٍ  9998ٔٛفّرٍ  95ٚ ذطح٠ٌم 

جٌّمىِس أغٕحء جٌّٕحلشس جٌؼحِس،  جاللطٍجقحشٚ  جٌّالقظحشجٌطى١ٍّٟ جٌٍؿٕس جٌّهطظس جًٌٞ أػىضٗ ػٍٝ ػٛء 

 ِحوز. 99، ٚ جػطٍع ػٍٝ جقى ػشٍ  9998ٔٛفّرٍ  86طحوق ِؿٍّ جألِس ػٍٝ ٔض فٟ 

 

 

 

 

 

                                                           
1
، 58ٌتضمن الصفقات العمومٌة الجرٌدة الرسمٌة رقم  8118جوٌلٌة  81المإرخ فً  18/851من المرسوم رقم  919و  7انظر المادتٌن - 

 88/17/8118المإرخة فً 
2
 أعضاء مجلس األمة":"ٌحدد القانون مٌزانٌة الؽرفتٌن و التعوٌضات التً تدفع للنواب و  8196من التعدٌل الدستوري لعام  938انظر نص المادة - 
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 ضؼ٠ٛؼحش فا٠ٍٗٔؾغ جٌؿُء جألورٍ ِٕٙح ئٌٝ أػؼحتٗ فٟ شىً  ١ُِج١ٔطٗ جٌطٟئْ ِؿٍّ جألِس قٍ فٟ ئػىجو 

الذى ِٓ ضؼ١ّٓ جٌٕظحَ جٌىجنٍٟ ٌٗ لٛجػى طحٌِس ٌؼّحْ ج١ٌٍٓ جٌكٓٓ، ٚ جٌّشحٌوس فٟ جٌؼًّ جٌرٌٍّحٟٔ 

ػؼٛ ِؿٍّ جألِس ، ًٌٖٙ جٌىٚجػٟ ٚ غ١ٍ٘ح الذى ِٓ  جٌطُجِحش،ٚٚفك ِح ٠كمك جٌطٛجَْ ذ١ٓ وفطٟ قمٛق ٚ 

 ئنؼحع ضٕف١ً ١ُِج١ٔس ِؿٍّ جألِس ٌٍٍلحذس .

 

 تىفیذ میزاویة مجهس األمة: رقبثة -ج

ذّح أٔٗ ٍِضرؾ ذأفحق  ج١ٌُّج١ٔسضٕف١ً  جٌّح١ٌس ٠أضٟػمد ئػىجو ِؿٍّ جألِس ١ٌُّج١ٔطٗ ،ٚ ٌطى٘ح فٟ لحْٔٛ 

أِٛجي ػ١ِّٛس، فاْ فٍع ٌلحذس ػٍٝ يٌه ٠ؼى ِٓأٌس ػ٠ٌٍٚس ٌطاللٟ وً طٌٛ جٌطرى٠ى أٚ جإلٔفحق غ١ٍ 

 ،جٌٍلحذس جٌمر١ٍس ٚ جٌٍلحذس جٌرؼى٠س. ٌٍلحذس،ٚفٟ ً٘ج ج١ٌٓحق ٠ٛؾى ٔٛػحْ ِٓ ج جٌؼمالٟٔ

جٌطٟ ضّىٓ وً غٍفس فٟ جٌرٌٍّحْ  96-98ِٓ جٌمحْٔٛ جٌؼؼٛٞ ٌلُ  91جٔطاللح ِٓ جٌُ انزقبثة انقجهیة :-1

أْ ضٕشة ١٘ثحش ض١ٕٓم١س ٚ جْطشح٠ٌس أٚ ٚلحت١س ضكىو فٟ جٌٕظحَ جٌىجنٍٟ ٌىً ِٓ جٌغٍفط١ٓ ضٌٛص أقىحَ جٌرحخ 

جٌٕض ػٍٝ ئٔشحء ٍِجلد  8197َ جٌىجنٍٟ ٌّؿٍّ جألِس جٌّؼىي ٚ جٌظحوٌ ػحَ جٌكحوٞ ػشٍ ِٓ جٌٕظح

ذٌٍّحٟٔ ِغ ٔحتر١ٓ ٌٗ ػٍٝ ِٓطٜٛ ِىطد ِؿٍّ جألِس
1
 . 

ِٓ  98/5ٌىٓ جٌٍؾٛع ٌٍّحوز  ِح ٠القع أْ جٌّحوز جٌؼشٍز أػالٖ ٌُ ضر١ٓ و١ف ٠طُ ئقىجظ جٌٍّجلد جٌرٌٍّحٟٔ،

،ذك١ع ٠هؼغ جٌٍّجلد جٌرٌٍّحٟٔ ٚ ٔحترحٖ ٌٕفّ ئؾٍجءجش  جٌٕظحَ جٌىجنٍٟ ٌّؿٍّ جألِس ٠فٍٓ جٌغّٛع

ٚ ضؿى٠ى ١٘حوً ِؿٍّ جألِس ، ٚ ٘ٛ ِح ٠ؼٕٟ أْ ِىز ػٍّٗ ال ضطؼىٜ جٌٕٓس غُ ٠ؿىو ذؼى٘ح ، ٚ جٔطهحذٗ  جٔطهحخ

 ٚ ضؿى٠ىٖ ٠طُ ػٍٝ ِٓطٜٛ ِىطد جٌّؿٍّ.

طٍع ِىطد ِؿٍّ جألِس ٘ٛ ػىَ ٌىٓ ؽ٠ٍمس ئٔشحء جٌٍّجلد جٌّحٌٟ ٚ ٔحترحٖ ِٕطمىٖ ،ألْ جٌّشىً جًٌٞ لى ٠ؼ

ِٓ جٌٕظحَ جٌىجنٍٟ ٌّؿٍّ جألِس ْحٚش ذ١ٓ جٌٍّجلد جٌرٌٍّحٟٔ ٚ  98/8أْ جٌُ  جػطرحٌ، ػٍٝ الضفحقضٛطٍٗ 

ِغ ٌؤْحء جٌٍؿحْ ٚ ٔٛجذُٙ ٚجالِط١حَجشٔحترحٖ فٟ جٌكمٛق 
2
 . 

 

 

                                                           
1
ِٓ جٌمحْٔٛ جٌؼؼٛٞ جًٌّوٌٛ أػالٖ ،٠ٕشأ ٍِجلد ذٌٍّحٟٔ ِغ ٔحتر١ٓ ٌٗ فٟ  91"ؽرمح ٌٍّحوز  8197ِٓ جٌٕظحَ جٌىجنٍٟ ٌّؿٍّ جألِس جٌظحوٌ ػحَ  98/9أٔظٍ ٔض جٌُ - 

 ِؿٍّ جألِس ػٍٝ ِٓطٜٛ ِىطد جٌّؿٍّ...."
2
"ٌستفٌد المراقب البرلمانً و نائباه من نفس الحقوق و االمتٌازات التً ٌستفٌد منها  8197ً لمجلس األمة لعام الفقرة األخٌرة من النظام الداخل 98انظر نص مادة - 

 رإساء اللجان و نوابهم"
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ِٓ جٌّٙحَ ٠ىٍف جٌٍّجلد جٌرٌٍّحٟٔ ذؼىز ِٓ جٌٕظحَ جٌىجنٍٟ ٌّؿٍّ جألِس، 98ٚٚفمح ٌٍّحوز 
1
  :ٟ٘ 

 جألِس.جٌٍٓٙ ػٍٝ ِطحذؼس ضٕف١ً ١ُِج١ٔس ِؿٍّ -

 جٌٍٓٙ ػٍٝ قٓٓ جْطهىجَ ٚ جْطمالي جٌّٛجٌو جٌرش٠ٍس ٚ جٌّحو٠س جٌّهظظس ٌٍّؿٍّ-

 جٌطىفً ذمؼح٠ح ٚ شإْٚ أػؼحء ِؿٍّ جألِس ٚ ضٕظ١ُ جضظحالضُٙ ِغ وً ج١ٌٙثحش.-

 ػٍٝ ِؿٍّ جألِس.ئػىجو جٌكظ١ٍس ج٠ٌٕٛٓس ػٓ ػ١ٍّحش جٌط١١ٍٓ ٚ ػٍػٙح -

ٚ فٟ ْر١ً جٌم١حَ ذًٖٙ جٌّٙحَ، ٠ّىٓ ٌٍٍّجلد جٌرٌٍّحٟٔ قؼٌٛ أشغحي ِىطد ِؿٍّ جألِس ٚ ١٘ثطٟ جٌٍؤْحء 

ٚ جٌط١ٕٓك، ٚ ضٛػغ ضكص ضظٍفٗ جٌْٛحتً جٌرش٠ٍس ٚ جٌّحو٠س جٌالَِس ألوجء ِٙحِٗ ٚ ٠هؼغ جٌٍّجلد 

ٍّ جألِس ،وّح ٠ٓطف١ى ِٓ ٔفّ جٌكمٛق ٚ ٚ ضؿى٠ى ١٘حوً ِؿ جٔطهحخجٌرٌٍّحٟٔ ٚ ٔحترحٖ ٌٕفّ ئؾٍجءجش 

 جٌطٟ ٠ٓطف١ى ِٕٙح ٌؤْحء جٌٍؿحْ ٚ ٔٛجذُٙ. جالِط١حَجش

،جًٌٞ ٠شٍف ػٍٝ جٌٍلحذس جٌّٓرمس ٌٍٕفمحش  *ئْ ػًّ جٌٍّجلد جٌّحٌٟ ٠طّحشٝ ٚ ِٙحَ جٌٍّجلد جٌّحٌٟ

وًج ٍِجلرس جألٍِ  جٌؼ١ِّٛس ِٓ نالي ٍِجلرس ِىٜ ِطحذمس جٌٕفمحش جٌٍّطَُ ذٙح ٌٍمٛج١ٔٓ ٚ جٌطٕظ١ّحش ٚ

ذحٌظٍف ِٓ ق١ع ِىٜ أ١ٍ٘طٗ ٌظٍف جٌٕفمحش جٌٍّطَُ ذٙح
2
 . 

أْ ً٘ج جألن١ٍ ِٛظف ْحَ ضحذغ ٌَٛجٌز جٌّح١ٌس  *غ١ٍ أْ ِح ١ّ٠ُ جٌٍّجلد جٌرٌٍّحٟٔ ػٓ جٌٍّجلد جٌّحٌٟ ٘ٛ

ِطٛجؾى ػٍٝ ِٓطٜٛ وً ٚال٠س
3

، فٟ ق١ٓ جٌٍّجلد جٌرٌٍّحٟٔ ٠ؿٓى ِرىأ جٌفظً ذ١ٓ جٌٍٓطحش  ٚ ٠ىػُ  

 جْطمال١ٌس ِؿٍّ جألِس فٟ جٌؿحٔد جٌّحٌٟ .

 

 

 

 

 

                                                           
1
 95، المإرخة فً 88،المتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التً ٌلتزم بها الجرٌدة الرسمٌة رقم  9998نوفمبر  91المإرخ فً  98/191قم انظر المرسوم التنفٌذي ر- 

 9998نوفمبر
2
 98/191من المرسوم التنفٌذي رقم  3و المادة  8أنظر نص المادة - 

3
 98/191من المرسوم التنفٌذي رقم  3و 8أنظر المادتٌن - 
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جٌٍلحذس جٌرؼى٠س ٌألِٛجي جٌؼ١ِّٛس  8196ِٓ جٌطؼى٠ً جٌىْطٌٛٞ ٌؼحَ  998إْٔىش جٌّحوز انزقبثة انجعذية :-2

ٌّؿٍّ جٌّكحْرس
1

جٌرؼى٠س ػٍٝ ج١ٌُّج١ٔس ٠ىْٛ ٚفمح ٌّؿّٛػس ِٓ ، ئْ ِّحٌْس ِؿٍّ جألِس جٌٍلحذس 

 جٌٕظٛص جٌمح١ٔٛٔس جٌطٟ قىو٘ح جٌّإّْ جٌىْطٌٛٞ جٌؿُجتٍٞ.

ػٍٝ نؼٛع جٌط١١ٍٓ جٌّحٌٟ فٟ وً غٍفس  ِٓ جٌرٌٍّحْ  96-98ٚ ضطر١مح ًٌٌه ٔض جٌمحْٔٛ جٌؼؼٛٞ ٌلُ 

ّ جألِس ِكحْرس ِؿٍّ جألِس ِٓ جٌٕظحَ جٌىجنٍٟ جٌّؼىي ٌّؿٍ 91جٌّحوز  أػحفصٌٍّجلرس ِؿٍّ جألِس ،وّح 

ٌٍلحذس ِؿٍّ جٌّكحْرس ٚ لٛجػى جٌّكحْرس جٌؼ١ِّٛس جٌطٟ ضطّػً فٟ ِؿّٛػس ِٓ جٌمٛج١ٔٓ جٌمح١ٔٛٔس ٚ جٌطم١ٕس 

جٌطٟ ضطٌٛٝ ػرؾ ئؾٍجءجش ضٕف١ً ٚ ضٓؿ١ً ػ١ٍّحش ػٍف جإلوجٌجش  ٚ وفغ جٌٕفمحش جٌؼ١ِّٛس جٌٍّنظس فٟ 

ج١ٌُّج١ٔس جٌؼحِس ٌٍىٌٚس
2
 . 

 998ف١ً ١ُِج١ٔس ِؿٍّ جألِس ٌٍلحذس جٌرؼى٠س ِٓ ؽٍف ِؿٍّ جٌّكحْرس ٚفك ٌٕض جٌّحوز وّح ضهؼغ ضٕ

ٚ ٠ىٍف ذحٌٍلحذس  ذحالْطمال١ٌس"٠طّطغ ِؿٍّ جٌّكحْرس 8196جٌّطؼّٓ جٌطؼى٠ً جٌىْطٌٛٞ  96/19جٌمحْٔٛ 

ٌطؿح٠ٌس جٌطحذؼس جٌرؼى٠س ألِٛجي جٌىٌٚس ٚ جٌؿّحػحش جإلل١ّ١ٍس ٚ جٌٍّجفك جٌؼ١ِّٛس ، ٚ وًٌه ٌؤِٚ جألِٛجي ج

 ٌٍىٌٚس.

 ٠ٓحُ٘ ِؿٍّ جٌّكحْرس فٟ ضط٠ٍٛ جٌكىُ جٌٍجشى ٚ جٌشفحف١س فٟ ض١١ٍٓ جألِٛجي جٌؼ١ِّٛس 

٠ؼى جٌّؿٍّ جٌّكحْرس ضم٠ٍٍج ٠ْٕٛح ٠ٍفؼٗ ئٌٝ ٌت١ّ جٌؿ٠ٌّٛٙس ٚ ئٌٝ ٌت١ّ ِؿٍّ جألِس ٚ ٌت١ّ جٌّؿٍّ 

 جٌشؼرٟ جٌٛؽٕٟ ٚ ج٠ٌٍَٛ جألٚي.

جٌّكحْرس ٚ ٠ؼرؾ ضٕظ١ّٗ ٚ ػٍّٗ ٚ ؾُجء ضكم١محضٗ ٚ وًج ػاللطٗ ذح١ٌٙحوً ٠كىو جٌمحْٔٛ طالق١حش جٌّؿٍّ 

 جألنٍٜ فٟ جٌىٌٚس جٌّىٍفس ذحٌٍلحذس ٚ جٌطفط١ش".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 جٌؿّحػحش جإلل١ّ١ٍس ٚ جٌٍّجفك جٌؼ١ِّٛس:"٠إّْ ِؿٍّ ِكحْرس ِىٍف ذحٌٍلحذس جٌرؼى٠س ألِٛجي جٌىٌٚس ٚ 8196ِٓ جٌطؼى٠ً جٌىْطٌٛٞ ٌؼحَ  998جٔظٍ ٔض جٌّحوز - 

2
 :"تخضع محاسبة مجلس األمة لقواعد المحاسبة العمومٌة و لمراقبة مجلس المحاسبة" 8197من النظام الداخلً لمجلس األمة لعام  91انظر نص المادة - 
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 ٠مَٛ ِؿٍّ جٌّكحْرس فٟ ئؽحٌ جٌٍلحذس جٌرؼى٠س ٌألِٛجي جٌؼ١ِّٛس ذٕٛػ١ٓ ِٓ جٌٍلحذس ٚ ضطّػً ف١ّح ٠ٍٟ:

جألنطحء غ١ٍ جٌّشٍٚػس ٚ ِىٜ ِطحذمس جٌؼ١ٍّحش  جوطشحفًٖ٘ جٌٍلحذس أْحْح ػٍٝ  ضؼطّىانمطبثقة:رقبثة -أ

جٌّح١ٌس ٌٍمٛج١ٔٓ ٚ جٌطٕظ١ّحش جٌّؼّٛي ذٙح ٚ ِٓ أِػٍس جٌكحالش جٌطٟ ضطؿٓى ف١ٙح ٌلحذس جٌّطحذمس ٚ جٌطٟ ضشًّ 

 ِهحٌفحش ٚ ٟ٘ وحٌطحٌٟ:

 جالػطّحوجش جٌّح١ٌس ٌغ١ٍ جأل٘ىجف جٌّهظظس ٌٙح. جْطؼّحي-

 جٌط١١ٍٓ جٌهفٟ ٌألِٛجي ٚ جٌم١ُ أٚ جٌْٛحتً ٚ جألِالن جٌؼّس.-

 لٛجػى ئذٍجَ ٚ ضٕف١ً جٌؼمٛو جٌطٟ ٠ٕض ػ١ٍٙح لحْٔٛ جٌظفمحش جٌؼ١ِّٛس. ذحنطٍجقأػّحي جٌط١١ٍٓ جٌطٟ ضطُ -

 ضمى٠ُ ٚغحتك ٠ُِفس أٚ نحؽثس ئٌٝ ِؿٍّ جٌّكحْرس أٚ ئنفحء ِٓطٕىجش ػٕٗ.-

ػٓ جٌمٛج١ٔٓ ٚ جٌطٕظ١ّحش ئال أٔٙح غ١ٍ وحف١س ٌٛقى٘ح  جالٔكٍجفحشضمٍض ِٓ ٚ ئْ وحٔص ٌلحذس جٌّطحذمس ٌوػ١س 

 فٟ ئٔفحق جألِٛجي جٌؼ١ِّٛس ًٌج ضىْٛ ٌٍلحذس ٔٛػ١س جٌط١١ٍٓ. جاللطظحوٌطكم١ك جٌفؼح١ٌس ٚ جٌٕؿحػس ٚ 

ِؿٍّ جٌّكحْرس  جنطظحصػٍٝ  95/81ِٓ جألٍِ ٌلُ  69جٌّحوز  ضٕض انتسییز:رقبثة وىعیة  - خ

ِٓ ٔفّ جألٍِ، ذّح  91ئٌٝ  7ض١١ٍٓ ج١ٌٙثحش ٚ جٌّظحٌف جٌؼ١ِّٛس جًٌّوٌٛز فٟ جٌّٛجو ِٓ ذٍّجلرس ٔٛػ١س 

جاللطظحو،ق١ع ٠م١ُ ِؿٍّ جٌّكحْرس جٌؼٕحطٍ جٌطح١ٌس: جٌفؼح١ٌس جٌٕؿحقس ٚ  ف١ٙح ؽرؼح ِؿٍّ جألِس
1
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
و المصالح العمومٌة المذكورة فً المواد و الوسائل المادٌة و األموال :ٌراقب مجلس المحاسبة نوعٌة تسٌٌر الهٌئات 95/81من األمر رقم  69/9انظر نص المادة - 
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ٌططر١ك ٌلحذس ٔٛػ١س جٌط١١ٍٓ جٌطٟ ضكىُ ٌىٓ فؼح١ٌس ًٖ٘ جٌٍلحذس ضرمٝ ِكىٚوز ذفؼً ػىَ ٚؾٛو ِؼح١٠ٍ ول١مس 

ف١ٙح أق١حٔح وٚجفغ ِٕٙح جػىجَ لحػٟ ِؿٍّ جٌّكحْرس ذؼىَ لىٌضٗ ػٍٝ ضمى٠ٍ ِىٜ طكس ؾىٜٚ أ٘ىجف 

٠طر١ٓ ِٓ نالي جٌطٕظ١ّ١ٓ جإلوجٌٞ ٚ جٌّحٌٟ ٌّؿٍّ جألِس، أْ ً٘ج جألن١ٍ ٚ  ج١ٌٓحْحش ٚ جٌرٍجِؽ جٌّٓطٍز.

 ذحنطظحطحشأٔٗ ٠طّطغ  ٔشحؽٗ ئال١حوً جإلوج٠ٌس جٌطٟ ٠رحشٍ ِٓ نالٌٙح جٌٙ جنط١حٌئْ ٌُ ٠ىٓ قٍج ضّحِح فٟ 

 ِّٙس فٟ ٔطحق ِح طُّ ٌٗ ِٓ أؾُٙز ٚ ١٘ثحش.

جٌىحف١س فٟ ئػىجو ٚ طٍف ١ُِج١ٔطٗ ِٓ نالي جٌىِؽ جٌطٍمحتٟ  ذحالْطمال١ٌسِٓ ؾٙس أنٍٜ فٙٛ ٠كطفع 

ضٕف١ً٘ح ٌٍٍلحذس ِطؼىوز جألشىحي ،ئال أْ يٌه  ١ٌُّج١ٔطٗ فٟ ج١ٌُّج١ٔس جٌؼحِس ٌٍىٌٚس ، ٚ ئْ وحْ الذى ِٓ نؼٛع

ٌُ ٠إغٍ وػ١ٍج ػٍٝ جْطمال١ٌس جٌّؿٍّ فٟ طٍف ١ُِج١ٔطٗ ذمىٌ ِح ٠كىظ ػٍٝ جإلٔفحق ج١ٌٍُٓ ٌألِٛجي 

جاللطظحوجٌؼ١ِّٛس ٚفك ٌّمِٛحش جٌفؼحٌس جٌٕؿحػس ٚ 
1
 . 

ِرحشٍز ِٓ نالي ٌؿٕس  ٚ ػٍٝ جٌٍغُ يٌه ئْ ضىنً جٌٍٓطس جٌطٕف٠ً١س فٟ ٌلحذس ج١ٌُّج١ٔس ذط٠ٍمس غ١ٍ

ِٓ ٌمحْٔٛ  915ٚ جٌّح١ٌس جٌطٟ ضرىٞ ٌأ٠ٙح ٚ ضمطٍـ ضؼى٠الش ٚ ِٓ نالي جٌّحوز  جاللطظحو٠سجٌشإْٚ 

جنؼؼص جٌط١١ٍٓ جٌّحٌٟ فٟ وً ِٓ غٍفطٟ جٌرٌٍّحْ ٌٍّجلرس ِؿٍّ جٌّكحْرس 96/98جٌؼؼٛٞ 
2
 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 966خرباشً عقٌلة، مركز مجلس األمة ، مرجع السابق ، ص - 

2
 88المرجع نفسه ، ص- 
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 األول:خالصة انفصم 

٠مَٛ ئٔشحء ِؿٍّ جألِس ػٍٝ ض١ْٛغ ِؿحي جٌطّػ١ً جٌٛؽٕٟ ، ٚ ضى٠ٍّ ِرىأ جٌفظً ذ١ٓ جٌٍٓطحش    ٚ ضىػ١ُ -

١ْحوز جٌرٌٍّحْ ئال أْ جْطمٍجٌ ٚ جْطٍّج٠ٌس جٌىٌٚس ، ٠شىً جٌّرٌٍ جألْحْٟ ٚ جٌٛجػغ ٌٍطهٍٟ ػٓ ٔظحَ 

 جٌؿُجتٍ.أقحو٠س جٌرٌٍّحْ ٚ ٘ٛ ِح ٠هٍك نظٛط١س جٌطٛؾٗ ٔكٛ ٔظحَ جٌغٍفط١ٓ فٟ 

ئْ جٌطشى١ٍس جٌّهطٍطس ألػؼحء ِؿٍّ جألِس ، جٌطٟ ضؿّغ ذ١ٓ جالٔطهحخ ٚ ضؼ١١ٓ غٍع جألػؼحء ِرحشٍز ِٓ -

ٚ ضؼطرٍ ًٖ٘ جٌط٠ٍمس ٟ٘ أٌٚٝ فٟ ضح٠ٌم جٌرٌٍّحْ جٌؿُجتٍ قطٝ ٚ ئْ وحٔص ضف١ى  ؽٍف ٌت١ّ جٌؿ٠ٌّٛٙس،

ٌّحْ ذىفحءز ٚ جٌطم١ًٍ ِٓ ١ّٕ٘س جألغٍر١س فٟ ضك١ٓٓ جٌطّػ١ً ، ٚ ْى ٔمحتض جٌٕظحَ جالٔطهحذٟ ٚ ض٠ُٚى جٌرٍ

جٌرٌٍّح١ٔس، ئال أٔٙح ضرؼى ِؿٍّ جألِس ػٓ جٌطحذغ جٌى٠ّمٍجؽٟ جٌمحتُ أْحْح ػٍٝ جٔطهحخ ٚ ضطٍن ِؿحال ٚجْؼح 

ٌٍطأغ١ٍ جٌمٛٞ ٌٍٍٓطس جٌطٕف٠ً١س ، ٚ ئْ ِغ جٌطغ١١ٍ جٌٍٓطس جٌٍتح١ْس فٟ ضٛؾ١ٗ جٌٍٓطس جٌطش٠ٍؼ١س نحطس ِٓ 

ٍر١س جٌّٛطٛفس جٌمىٌز ذػالغس أٌذحع جألػؼحء الضهحي أٞ لٍجٌ، ٚ ٘ٛ ِح ٠مٍض ضى٠ٌؿ١ح ِٓ نالي جشطٍجؽ جألغ

 جْطمال١ٌس جٌّؿٍّ فٟ جضهحي جٌّٛجلف ذظفس يجض١س.

أِح ِٓ ق١ع جٌطٕظ١ُ جإلوجٌٞ ٚ جٌّحٌٟ ٌّؿٍّ جألِس، فطىشف ػٓ ٔٓرس جْطمالي جٌّؿٍّ فٟ ضكى٠ى جٌطٕظ١ُ 

ً جٌرٌٍّحٟٔ ،ٚ جؾرحٌٖ ػٍٝ ١٘ىً ئوجٌٞ ٠ؼُ أؾُٙز وجتّس ضطّػً فمؾ جإلوجٌٞ ،جًٌٞ ٠ّحٌِ فٟ جؽحٌٖ جٌؼّ

فٟ جٌٍت١ّ،جٌّىطد،جٌٍؿحْ جٌىجتّس، ٚ وًٌه ئٌٝ ١٘ثط١ٓ جٌٍؤْحء ٚ جٌط١ٕٓك  ٚ جٌّؿّٛػحش جٌرٌٍّح١ٔس جٌطٟ 

 ف١ٕس ٚ جْطشح٠ٌس ٌط١ٙثس جٌؼًّ جٌرٌٍّحٟٔ . جنطظحطحشضطمحُْ 

ِٓ نالي ق٠ٍطٗ فٟ جػىجو ٚ  جٌّحٌٟ ضظٍِٙؼطرٍز جٌؿحٔد  سذحْطمال١ٌٚ فٟ جٌّمحذً ٠كظٝ ِؿٍّ جألِس 

طٍف ١ُِج١ٔطٗ، جٌطٟ ٠هؼغ ضٕف١ً٘ح ٌٍلحذس لر١ٍس ٠مَٛ ذٙح ٍِجلد ذٌٍّحٟٔ ٚ ٔحترح ٘ٛ أنٍٜ ذؼى٠س ِشىوز 

ٌّؿٍّ جٌّكحْرس ٌؼّحْ قٓٓ ض١١ٍٓ جألِٛجي جٌّهظظس ٌٗ وْٚ أْ ٠ٕفٟ ً٘ج ضّطغ ِؿٍّ جألِس ذحٌشهظ١س 

 جٌكمٛق ٚ ضكًّ جٌٛجؾرحش . الوطٓحخٍ٘ٗ جٌّؼ٠ٕٛس جٌطٟ ضإ
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 انفصم انثبوي :

 انىظیفي نمجهس األمة في انجزائز اإلطبر

٠ّحٌِ جٌرٌٍّحْ ذحػطرحٌٖ ِّػً ئوجٌز جٌشؼد ٚ جٌّؼرٍ ػٓ جٔشغحالضٗ -
1

ِّٙط١ٓ أْح١ْط١ٓ ضطّػالْ   فٟ  

جٌّّٙس جٌطش٠ٍؼ١س، ٚ جٌّّٙس جٌٍلحذ١س ،ٚ ضؼٕٟ جألٌٚٝ ِّحٌْس وً جألػّحي يجش جٌظٍس ذظٕحػس 

،ق١ع  ذ١ّٕح جٌػح١ٔس ٠مظى ذٙح ِّحٌْس جإلشٍجف ٚ جٌّطحذؼس ٚ جٌّٓحءٌس ػٓ ضظٍفحش جٌكىِٛس جٌمحْٔٛ،

ؼ١س ، ٚ ضٕف٠ً١س ٚ لؼحت١س ، ق١ع وحٔص جٌفٍٓفس ػٍفص فىٍز ضَٛع ٚظحتف جٌىٌٚس ًِٕ جٌمىَ ئٌٝ جٌطش٠ٍ

ج١ٌٛٔح١ٔس جٌٓحذمس ئٌٝ ً٘ج جٌطم١ُٓ، ِٚٓ ٘إالء جٌفالْفس أٌْطٛ ، غُ أذٍَ ِٕطٓى١ٛ ًٖ٘ جٌفىٍز ذٛػٛـ 

فٟ شٍقٗ ٌٕظ٠ٍس جٌفظً ذ١ٓ جٌٍٓطحش
2
 . 

ِؿّٛػس ٚ ػ١ٍٗ فحْ وٌجْطٕح ضطّكٌٛ قٛي جٌٍٓطس جٌطش٠ٍؼ١س جٌطٟ ٠ّحٌْٙح جٌرٌٍّحْ، ئي نٌٛص ٌٗ 

 ٚ جٌمٛج١ٔٓ جٌؼؼ٠ٛس ٚ جٌطٕظ١ّ١س . جٌىجن١ٍس،ِٓ أػّحي ٚ ِٙحَ ٚفك أقىحَ جٌىْطٌٛ ٚ جألٔظّس 

وّح ٠طّطغ جٌّؿٍّ جٌشؼرٟ جٌٛؽٕٟ ذكك ضمى٠ُ جٌطؼى٠الش جٌطٟ ٠ٍج٘ح ػ٠ٌٍٚس ػٍٝ ِشح٠ٌغ  أٚ 

ىنٛي ق١ُ جلطٍجقحش جٌمٛج١ٔٓ جٌّؼٍٚػس ػ١ٍٗ ، ٚ ضؼى ِٛجفمطٗ ػٌٍٚز إللٍجٌ جٌمحْٔٛ ٚ ١ٍْٖ ٌٍ

 جٌطٕف١ً .

 ضؼطرٍ جٌٛظ١فط١ٓ جٌطش٠ٍؼ١س ٚ جٌٍلحذ١س جٌٍت١ٓ١ط١ٓ ِٓ أُ٘ جٌٛظحتف جٌّٛوٍس ئٌٝ جٌرٌٍّحْ ذغٍفط١ٓ .

ف١ّح ٠هض جٌّّٙس جٌطش٠ٍؼ١س ٠ّحٌْٙح جٌّؿ١ٍٓٓ )جٌّؿٍّ جٌشؼرٟ جٌٛؽٕٟ ، ِؿٍّ جألِس(ٚفك 

ٌٍّرحوب جٌّكىوز وْط٠ٌٛح
3

ٚ ٠طٍغ جٌّؿٍّ جٌشؼرٟ جٌٛؽٕٟ ذىج٠س ذؿً ٍِجقً نٍك جٌمحْٔٛ   ٚ ػٍٝ  

ٌأْٙح جٌّرحوٌز ذحٌمحْٔٛ جٌّهٌٛس ٌؼىو ِؼ١ٓ ِٓ ٔٛجذٗ، ٚ فٟ ظً ِؿحي ضش٠ٍؼٟ ٠طٕٛع  ذ١ٓ جٌمحْٔٛ 

جٌؼحوٞ ٚ جٌمحْٔٛ جٌؼؼٛٞ ، ِغ ِٓحّ٘س ور١ٍز ِٓ ؽٍف ٌت١ّ جٌؿ٠ٌّٛٙس فٟ جٌطش٠ٍغ ِرحشٍز ِٓ 

٠غ ذأٚجٍِ ، ٚ فٟ جؽحٌ ِح قفع ٌٗ أ٠ؼح ِٓ ٍْطس ضٕظ١ّ١س ِٓطمٍس    ٚ ِح ٠ّٕكٗ ٌٗ نالي أ١ٌس جٌطشٍ

 قمٗ ج١ٌٓى فٟ جٌٍؿٛء ِرحشٍز ٌٍشؼد.

 

                                                           
1
 8196نوفمبر  88من التعدٌل الدستوري ل 995 انظر المادة - 

2
 856، 8111،أطروحة لنٌل شهادة دكتورة فً قانون الدولة و العلوم اإلدارٌة ، جامعة الجزائر ، ص  حمٌد شً فاروق الممارسة التشرٌعٌة فً الجزائر- 

3
 ، مرجع السابق8196المتضمن التعدٌل الدستوري  96/19من القانون رقم  998انظر المادة - 
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 ٌاتفً المجال الرقابً والتً تنصب على عمل الحكومة بواسطة آل البرلمانلوظٌفة  ةبالنسبأما 

 ة ؽبصللحكومة مسإولٌة السٌاسة ال بما ٌرت، فمنها ترتبة عنهاتختلؾ باختبلؾ االثار الم ةدعدٌ

 ة ؼٌر مباشرة .ؽبصٌكون  ومنها ما مباشرة 

 شؼرٟيٌه ٠طٌٛٝ جٌّؿٍّ جٌ ٚفٟ ئؽحٌ ٠ٍمٝ ػٍٝ ػحضك جٌرٌٍّحْ ِّٙس ٌلحذس جػّحي جٌكىِٛس 

 ًِٕ ّٗحي جٌّٛوٍس ٌٍكىِٛس فٟٙ ِٓإٌٚس أِحِػٓ جألػٚجالْطفٓحٌ  ضٟ ِالقظس ٚفكؽٕجٌٛ

 طٕف١ًذ ُِسٙح ٚ ٍِتحؼػٍٝ ِٛجفمس أغٍر١س أػ ٘حٛٚقٍّػٍع ذٍٔحِؿٙح )ِهطؾ جٌؼًّ ػ١ٍٗ 

أْ ٠ؼٍفٙح ع ٌٗ ٔفطٍ ضؿحَٚ جٚ نٍٚؼ ٌٛز جٌطٟ ضُ جػطّحوٖ ػ١ٍٙح ٚوًظجٌرٍٔحِؽ ٚفمح ٌٍ

 ٍّٓإ١ٌٚس ج١ٌٓح١ْس.ٌ

 م١ىح ٘ٛ ِ، ِٕٙح ١ِس ِطؼىوزلحذٌ ج١ٌحش  جٌٛؽٕٟ ٍّ جٌشؼرٟ ؿجٌىْطٌٛٞ ٌٍّ جٌمى٠ًٌه أٚؾى ًٌ

ذ١حْ  سذّٕحْرفمؾ  ٠طٍقحْجْ ًذحٌػمس جٌٍ س ٚجٌطظ٠ٛصجٌٍلحذ ٍِّطّ واغحٌز ِكىوزّٛجػ١ى ذ

قىِٛطٗ ٌٍت١ّ جْطمحٌس جٌكىِٛس  ضمى٠ُ ٌت١ّ ٠ٕؿُ ػّٕٙحآْ  ٠ّىٓج١ٌٓحْس جٌؼحِس ٚ

 ( 1) ضكم١كٌؿحْ  ءٚجٌّىطٛذس جالْطؿٛجخ ٚئٔشحف٠ٛس جٌش ذطٕٛػٙحجالْثٍس  ٟجٌؿ٠ٌّٛٙس وّح ٘

جٚالْ  جٌٕحؾكسحٌ غجال ٠سف١ٕمح ْٛجء ذفؼً ِكىٚو ٠ظًجْطهىجَ ًٖ٘ جال١ٌحش جٌٍلحذ١س  جْغ١ٍ 

ِػٍّح ٘ٛ  وف١س ِّحٌْطٙح  ػىَ ٚػٛـ ذٓرد قطٝ أٚ زْ ٔٛػح ِح ِؼمىضىِّٛحٌْطٙح شٍٚؽ 

جٌٕظٛص جٌّطؼٍمس ٌُ  جٌطٟ لحْٔٛ جٌّح١ٌس ضٕف١ً ٝػٍ  جٌٍلحذس جٌّح١ٌس جٌظؼرس ذهظٛصجٌكحي 

 (2)ٙح ٌكى جالْ ذطٕظ١ُ ِّحٌْط

ٚ ػٍٝ ً٘ج جالْحِ فحْ وٌْطٕح ضٕظد ػٍٝ وٌٚ ِؿٍّ جالِس فٟ جالنطظحص جٌطش٠ٍؼٟ فٟ 

جٌىْطٌٛ جٌؿُجتٍٞ فٟ جٌّركع جالٚي ٚ جالوجء جٌٍلحذٟ فٟ جٌىْطٌٛ جٌؿُجتٍٞ فٟ جٌّركع 

 جٌػحٟٔ.

 

 

 

 

 
 م . 2016من التعدٌل الدستوري لعام  155.154.153.152 : انظر المواد -(9)

   117.999انظر عقلٌة خرباشً الؽبلقة الوظٌفٌة .......المرجع السابق ص -(8)
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 االختصاص التشرٌعً لمجلس االمة فً الجزائر : المبحث االول

فً اعداد  (9)سٌادة البرلمان 9996نوفمبر  88من التعدٌل الدستوري ل 98اقرت المادة 

القانون اي الفرقٌن على حد سواء لكن تحدٌد نطاق ممارسته هذه السٌادة ٌرتبط اساسا 

من القانون  998بمجال التشرٌعً الذي ٌنشط فٌه البرلمان عموما و التً تقابلها نص المادة 

و ٌتكون البرلمان من ؼرفتٌن و هما  2016المتضمن التعدٌل الدستوري لسنة  19-96رقم 

الشعبً الوطنً و مجلس االمة التً ٌكون لهما السٌادة فً اعداد القانون و  المجلس

 التصوٌت علٌه.

اسٌة المقارنة ٌو ٌعتبر ذلك من اهم مراحل العمل التشرٌعً حٌث ان جل االنظمة الس

المتبٌنة لنظام الثنائٌة البرلمانٌة تسعى الى المساواة فً العمل التشرٌعً و على هذا االساس 

حثنا الى مطلبٌن دور مجلس االمة فً اعداد القانون المطلب االول و سلطة مجلس قسمنا مب

 االمة فً المصادقة على القانون المبحث الثانً.

 : المطلب االول

 دور مجلس االمة فً اعداد القانون

حتى ٌتسنى لمجلس االمة ممارسة اختصاصه التشرٌعً ٌنبؽً ان ٌتوضح له المجال الذي 

نجد ان المجال التشرٌعً  2016 لسنةفٌه فبالرجوع للتعدٌل الدستوري ٌمكنه ان ٌتحرك 

العائد للبرلمان ٌتوزع بٌن نوعٌن من القوانٌن العادٌة و القوانٌن العضوٌة الن عملٌة اعداد 

القانون تعد من اهم الوظائؾ االساسٌة التً اسندها المشرع الدستوري الى البرلمان بؽرفتٌه 

ً شتى المٌادٌن منها السٌاسة االقتصادٌة و االدارٌة و االجتماعٌة و من اجل تنظٌم الحٌاة ف

الثقافٌة و ؼٌرها و تعتبر هذه العملٌة المحور االساسً لتحرٌك و تفعٌل العبلقات الدستورٌة 

الوظٌفٌة بٌن السلطات و المإسسات الدولة الدستورٌة و تبدو الصورة واضحة سٌادة مجلس 

 النظر لحجم الصبلحٌات المخولة له فً المجال اعداد القانون.االمة فً العمل التشرٌعً ب

 

 

 

ان الوضعٌة الحالٌة للبرلمانٌات تشهد تراجعا عن المذهب التقلٌدي المعروؾ بسٌادة البرلمان الذي كان قد شرحه الفقٌه جاري دوما لبرج  -(9) 

 حٌث هً الوحٌدة التً تعبر عن ارادتها.بان المجالس تؤخذ سلطاتها من التمثٌل الفعلً للسٌادة أي من الشعب 

 

 



 
47 

  اوال

 : توسٌع و توزٌع المجال التشرٌعً العائد للبرلمان

تلك التً طالت المجال التشرٌعً  2016ان التؽٌرات التً احدثها التعدٌل الدستوري لعام 

توسٌع دائرة المواضٌع التً ٌشرع  2016العائد للبرلمان اذا قام المشرع الدستوري لعام 

ٌها البرلمان بموجب قوانٌن عادٌة كما تم ادخال طائفة جدٌدة من القوانٌن المعروفة ف

 .بالقوانٌن العضوٌة مما اضفى على المجال التشرٌعً المخول للبرلمان 

 2016من التعدٌل الدستوري لعام  140اضافت المادة  : توسٌع مجاالت القانون العادي-9

مٌادٌن اخرى هامة ٌمكن ان ٌشرع فٌها البرلمان بموجب قوانٌن عادٌة  فً السابق ال  (9)

الضمانات االساسٌة للموظفٌن و القانون االساسً العام  : تدخل ضمن اختصاصاته هً

 للوظٌؾ العمومً.

 القواعد العامة المتعلقة بالدفاع الوطنً و استعمال السلطات المدنٌة للقوات المسلحة.-

 د نقل الملكٌة من القطاع العام الى القطاع الخاص.قواع-

 انشاء فئات المإسسات.-

ٌعتبر القانون العادي مجموعة من المواد و المواضٌع التً ٌشرع فٌها البرلمان اي ٌنظمها 

بموجب نصوص قانونً و ٌتؽٌر هذا المجال من نظام الى اخر من دستور الى اخر كما هو 

 .(8)لجزائريالشؤن فً النظام الدستوري ا

القٌد   : قٌدان 2016من التعدٌل الدستوري لعام  140من الناحٌة النظرٌة تضمنت المادة 

االول عمودي ٌتمثل فً تعداد المجاالت التً ٌشرع فٌها البرلمان بموجب قوانٌن عادٌة اما 

كتفً القٌد الثانً فهو افقً مٌز فً اطار المجاالت المحفوظة للبرلمان مجموعتٌن تلك التً ٌ

فٌها بوضع القواعد العامة و المبادئ االخرى التً ٌتعدى دوره فٌها الى التفاصٌل و 

 الجزئٌات.

 

 

 ال ٌشرع البرلمان فً المٌادٌن التً ٌخصصها له دستور. 2016من التعدٌل الدستوري لعام  140انظر نص مادة  -(9)

بشٌر التشرٌع بٌن االختصاص االصٌل للسلطة التشرٌعٌة و هٌمنة السلطة التنفٌذٌة مذكرة تخرج لنٌل شهادة الماستر فً  باٌٌوفارس باكلً -(8)

رة بجاٌة الحقوق كلٌة الحقوق و العلوم السٌاسٌة فرع القانون العام تخصص قانون الجماعات المحلٌة   و الهٌئات االقلٌمٌة جامعة عبد الرحمان مٌ

 .97ص 8196
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قد عددت المجاالت التً ٌشرع فٌها  2016من التعدٌل الدستوري لعام  988كانت المادة  اذا

البرلمان بموجب  قوانٌن عادٌة و البالػ عددها الثبلثٌن بما ٌفٌد انها تشكل االطار العام 

لمجاالت القانون العادي اال ان هذا ال ٌعنً ان التعداد وراء كل سبٌل الحصر بل ٌمكن 

شرٌع بموجب قوانٌن عادٌة فً مجاالت اخرى شرط ان ٌرخص له الدستور للبرلمان الت

بذلك فهناك العدٌد من مواد الدستور التً تمنح البرلمان هذا الحق
(9)

ومن جهة اخرى ال  

ٌوجد نص دستوري ٌحصر مجاال معٌنا للتشرٌع فٌه من طرؾ البرلمان بموجب قوانٌن 

 نون العادي لٌس ضٌقا بل قاببل لبلتساع.عادٌة و ٌترتب على التفسٌر ان المجال القا

ان توسٌع مجاالت القوانٌن العادٌة ادخل على  : توسٌع مجال القوانٌن العضوٌة –ثانٌا 

مجموعة جدٌدة من القوانٌن و هً القوانٌن العضوٌة  2016العدٌل الدستوري لعام 
(8)

و 

باعتبارها السلطة  التً ٌقصد بها مجموعة من القوانٌن التً تسنها السلطة التشرٌعٌة

المختصة و المخولة دستورٌا
(3)

. 

تحتوي هذه القوانٌن على مجاالت و مسائل محددة مسبقا تبعا للدستور و التً تحتل مكانة 

متمٌزة ضمن تدرج القوانٌن و تحتل المرتبة الثالثة بعد الدستور الذي ٌحتل اعلى قمة الهرم 

ثم تلٌه المعاهدات الدولٌة كمرتبة ثانٌة
(1)

. 

القوانٌن العضوٌة فئة خاصة من القوانٌن التً تتمٌز بخصوصٌة مواضٌعها و اجراءات 

  : وصفها و تعدٌلها و تتمثل االجراءات فً

 

 

 

 

 

 

 

بموجب عدد من  2016من التعدٌل الدستوري لعام  140ٌمكن للبرلمان ان ٌشرع بقوانٌن عادٌة اضافة لتلك المجاالت المحددة فً المادة  -(9)

  97/98/99/81/31/11/18/19/971د المتناثرة فً نص التعدٌل الدستوري نذكر منها الموا

و النصوص الصادرة  8196مارس  16مولود دٌدان مباحث فً القانون الدستوري و النظام السٌاسً على ضوء التعدٌل الدستوري االخٌر  -(8)

 . 8197تبقا لذلك دار بلقٌس الجزائر 

 .887سابق ص  حمٌد شًء فاروق مرجع -(3)

 .98باٌبو فارس الباكٌلً بشٌر مرجع سابق ص  -(1)
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الجمهورٌة  خضعوها اجبارٌا لرقابة المجلس الدستوري بصٌؽة مسبقة بإخطار من الرئٌس

القوانٌن العادٌة ٌمكن ان تتعرض لرقابة دستورٌة اذا كانت محل اخطار من احدى بٌنهما 

العضوٌة البد من عرضه على المجلس الدستوري السلطات التً لها حق اخطار فالقوانٌن 

قبل اصداره
(9)

 

ان تعرٌؾ القانون معتمد على معٌار مركب من المعٌارٌن الشكلً )االجرائً(و المادي 

)الموضوعً(بالنص على بعض خصائص و اجراءات و شكلٌات بٌن و اصدار القانون 

من خبلل نص المادة  العضوي من الجهة و تحدٌد بعض مجاالت تطبٌقٌة و هو ما ٌظهر

 2016من التعدٌل الدستوري لعام  140
(8)

 

و تعد اهم وظٌفة للقوانٌن العضوٌة هً تكملة احكام الدستور فٌها تتحقق و تنجز احكامه و 

تعمل على تحسٌن التدابٌر الدستورٌة المتسمة بخصائص الجمود و االقتضاب و العمومٌة و 

التجرٌد فً صٌاؼتها
(3)

 

القانون العضوي كفٌل بتحدٌد و تطبٌق االحكام الدستورٌة دون اهدار للقٌم  فعلى اعتبار ان

الدستورٌة الثابتة و المستقرة فٌجب على البرلمان باإلضافة الى احترام المجاالت التً 

خصصتها له نصوص الدستور للتشرٌع فٌها بموجب قوانٌن عضوٌة االلتزام بعدد من 

  : الشروط هً

من التعدٌل الدستوري لعام  141العضوي حسب نص المادة  ٌجب ان ٌحصل القانون-

¾ على االؼلبٌة المطلقة لنواب المجلس الشعبً الوطنً و اؼلبٌة ثبلثة ارباع  2016

و تتمثل  2016اعضاء مجلس االمة و اما بالنسبة للمواضٌع المتعلقة بالقوانٌن العضوٌة 

   : هذه المجاالت فً

ا نظام االنتخابات القانون المتعلق باألحزاب السٌاسٌة تنظٌم السلطات العمومٌة و عمله

القانون متعلق باإلعبلم االساسً للقضاء و التنظٌم القضائً القانون المتعلق بالقوانٌن 

 المالٌة.

 

 

 

(9)
        871 -873بلحاج صالح مرجع سابق ص  -

(8)
 .2016من التعدٌل الدستوري لعام  141انظر نص المادة  -

(3)
انظر عمار عوابدي فكرة القانون العضوي تطبٌقاتها فً القانون الناظم للبرلمان و العبلقات الوظٌفٌة بٌنه و بٌن الحكومة مجلة الفكر  -

 .59ص8113نشرته لمجلس االمة الجزائر مارس  8البرلمانً العدد 
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 :المبادرة مجلس االمة بالتشرٌع  : ثانٌا

خبلل التعدٌل الدستوري الحالً من خبلل المادة  انتهج المإسس الدستوري الجزائري من

منه انها تمنح للبرلمان بؽرفتٌن الحق السٌادة فً اعداد القوانٌن و التصوٌت علٌها فكل  998

من المجلس الشعبً الوطنً السٌادة فً ذلك فالمجلس االمة نفس الحق بذلك لئلٌداع مجاال 

 ول مرحلة لئلعداد النص القانونً.لشك فً ممارسة بالمبادرة بالقوانٌن باعتباره ا

لكل من الوزٌر االول و النواب و اعضاء مجلس  936و ٌظهر جلٌا من خبلل نص المادة 

 االمة حق المبادرة بالقوانٌن.

عضوا فً مجلس االمة فً المسائل  81تكون اقتراحات القوانٌن قابلة للمناقشة اذا قدمها 

 937المنصوص علٌها فً المادة 

و ٌإكد اٌضا مساهمة مجلس االمة بالمبادرة بالقوانٌن و اسناد المشرع الجزائري بصٌاؼته 

المحدد لتنظٌم المجلس الشعبً الوطنً و المجلس االمة  96/98احكام القانون العضوي رقم 

من  936/9و كذا العبلقات الوظٌفٌة بٌنهما  و بٌن الحكومة على واقع علمً فرضته المادة 

اذا جاءت نصوص القانون العضوي مإكدة مساهمة مجلس  2016ستوري لسنة التعدٌل الد

االمة فً حق بالمبادرة بالقانونٌن
(9)

 

من دستور  936/9و نص المادة  2016من دستور  938و بتالً فاذا قارنا بٌن نص المادة 

ة واضحة و صرٌحة من فقد تم استبعاد مجلس االمة بص 2016الحالً ٌتبن ان الدستور 

المبادرة بالقوانٌن و ٌتم قهر ممارسة هذا الحق على نواب و الحكومة فقط مجال
(8)

 

 

 

 

 

 

 

  مرجع سابق    96/98من القانون العضوي رقم  99/81انظر المواد  -(9)

 .18عمٌر سعاد مرجع سابق ص -(8)
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ان مقتضٌات مبدا الثنائٌة فً االداء التشرٌعً ٌقتضً بان الصبلحٌات المخولة لمجلس 

االمة فً مٌدان التشرٌع تتجه نحو نزع احتكار العمل التشرٌعً من المجلس الشعبً 

الوطنً و بتالً فان المشاركة فً هذا العمل سوؾ تحول دون احتكار صٌاؼة القانون من 

جهة و دون التنسٌق فً صٌاؼة القانون من جهة اخرى
(9)

 

رٌعً و تطوٌر المنظومة و تكون رؼبة المشرع خلق دٌنامٌكٌة مبتكرة فً العمل التش

القانونٌة مما ٌضمن تحقٌق توازن بٌن السلطات الثبلثة
(8)

 

 تعزٌز سلطة التشرٌع لدى السلطة التنفٌذٌة : ثالثا

على مركز رئٌس  8196برؼم من التعدٌبلت التً ادخلها التعدٌل الدستوري لعام 

الجمهورٌة بإدراج شروط جدٌدة للترشح لرئاسة الجمهورٌة 
(3)

د مدة العهدة الرئاسة و تحدٌ

و تقٌٌد تجددٌها بمرة واحدة 
(1)

بهدؾ تكرٌس مبدا التداول على السلطة احد المبادئ 

االساسٌة لتكرٌس الدٌمقراطٌة و كذلك بإقرار المسإولٌة الجنائٌة له
(5)

تطبٌقا لمبدا حٌث 

توجد السلطة توجد المسإولٌة 
(6)

مان حٌث تعد الوظٌفة التشرٌعٌة كاختصاص اصٌل للبرل 

 بؽرفتٌه المجلس الشعبً الوطنً و مجلس االمة من الناحٌة النظرٌة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         338دٌدان مولود مرجع سابق ص  -(9)

 13ص 8191دٌسمبر  8لٌوم  1581للتفصٌل اكثر عدد الى المطالبة بتوسٌع صبلحٌات مجلس االمة ٌومٌات الشروق الجزائرٌة عدد -(8)

 8196من التعدٌل الدستوري  73انظر الى الشروط تلك التً نصت علٌها المادة  -(3)

مدة مهمة الرئاسة خمس سنوات ٌمكن تجدٌد انتخابات رئٌس الجمهورٌة مرة  8196من التعدٌل الدستوري لعام  1/88انظر نص المادة  -(1)

 واحدة 

سس المحكمة علٌا للدولة تختص بمحاكمة رئٌس جمهورٌة عن االفعال التً تإ 8196من التعدٌل الدستوري لعام  977انظر نص المادة  -(5)

 ٌمكن وصفها بالخٌانة العظمى عن الجناٌات و الجنح التً ٌرتكبها مناسبة تؤدٌتهما لمهامهما

من  958ما اقرت المادة مبدا المسإولٌة الجنائٌة لرئٌس الجمهورٌة بٌنه 8196لم تعرض الدساتٌر الجزائرٌة السابقة للتعدٌل الدستوري  -(6)

ى التعدٌل الدستوري ذلك بنصها على تؤسٌس محكمة علٌا للدولة تتولى محاكمة رئٌس الجمهورٌة عن االفعال  التً ٌمكن وصفها بالخٌانة العظم

 لكن من دون تحدٌد االفعال التً تعتبر خٌانة عظمى و ال الجهة تستطٌع تحرٌك دعوى.
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ة التنفٌذٌة على البرلمان فً المجال التشرٌعً هذاما هناك حاالت كان فٌها تفوق السلط

سوؾ نتعرض الٌه بالتفصٌل التشرٌع عن طرٌق االوامر اوال التشرٌع عن طرٌق السلطة 

 التنظٌمٌة المستقلة ثانٌا التشرٌع عن طرٌق االستفتاء ثالثا.

لقد عرفت الدساتٌر الجزائرٌة المتعاقبة صبلحٌة التشرٌع  : التشرٌع عن طرٌق االوامر

بؤوامر
(9)

الذي لم ٌنص فٌه المإسس الدستوري علٌها  9989فٌفري  83باستثناء دستور 

مرٌد بذلك احداث نوع من التوازن بٌن السلطتٌن التشرٌعٌة و التنفٌذٌة فً اطار تكرٌس 

من  918ٌة صراحة بمقتضى نص مبدا الفصل بٌن السلطات و اعٌد ادراج هذه الصبلح

 8196 لسنة التعدٌل الدستوري
(8)

استجابة لضرورة ضمان استمرارٌة الدولة و السٌر  

المنتظم لمإسساتها التً نصت على ما ٌلً لرئٌس الجمهورٌة ان ٌشرع بؤوامر فً مسائل  

جلس عاجلة فً حالة شعور المجلس الشعبً الوطنً او خبلل العطلة البرلمانٌة بعد راي م

الدولة و ٌعرض رئٌس الجمهورٌة النصوص التً اتخذها على كل ؼرفة من البرلمان فً 

اول دورة له لتوافق  علٌها تعد الؼٌة األوامر التً ٌوافق علٌها البرلمان و ٌمكن رئٌس 

من الدستور تتخذ  917الجمهورٌة ان ٌشرع بؤوامر فً حالة االستثنائٌة المذكورة فً المادة 

مجلس الوزراء و بنظر الى التؤثٌر القوي الذي ٌمكن ان تحدثه االوامر على االوامر فً 

االختصاص التشرٌعً المخولة للبرلمان ٌتم تطرق الى جملة من الضوابط المقررة 

  : لممارستها و تتمثل هذه الضوابط فٌما ٌلً

مهورٌة من التعدٌل الدستوري امكانٌة تشرٌع رئٌس الج 981قٌدت المادة  : الضابط االول

ور المجلس الشعبً الوطنً او بٌن دورتً البرلمان و ؽبؤوامر و حصرتها فً حالة  ش

 كذلك فً الحالة االستثنائٌة 

 

 

 

 

 

 

باسم قانون المرسوم لٌطلق علٌه الجنرال دٌؽول فً دستور الجمهورٌة الخامسة الفرنسً اسم  9911مصطلح اوامر عرؾ منذ عام  -(9)

ordonnance و هو معروؾ حالٌا        

ور المجلس الشعبً الوطنً او بٌن ؽرئٌس الجمهورٌة ان ٌشرع بؤوامر فً حالة ش 8196من التعدٌل الدستوري لعام  918انظر نص مادة  -(8)

 دورتً البرلمان.

 .8من المذكرة المتعلقة بتعدٌل الدستور الصادر عن رئاسة الجمهورٌة ص 81انظر السند  -(3)
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ٌجب ان تتخذ االوامر مجلس الوزراء جاء الحدٌث عن هذا ضابط فً اخر : لثانًالضابط ا

بعد الحدٌث عن التشرٌع بؤوامر فً الحالة االستثنائٌة لكن هذا ال ٌعنً انه ٌطبق  981المادة 

من التعدٌل الدستوري دون ؼٌرها فقٌل ان ٌصدر االمر ٌعرض  93فً الحالة المادة 

اء كما هو الشؤن بالنسبة لمشارٌع القوانٌن مع استبعاد اخذ كمشروع امر على مجلس الوزر

 راي مجلس الدولة حول موضوع االمر.  

وجوب عرض االوامر على البرلمان ان االقرار لرئٌس الجمهورٌة  :الضابط الثالث

بممارسة اختصاص ٌدخل اساسا فً مجال اختصاص السلطة التشرٌعٌة و الؽرض منه 

و ؼٌر متوقعة  مواجهة اوضاع ؼٌر طبٌعٌة
(9)

ور ؽقد تتعرض لها الدولة فً فترة ش 

المجلس الشعبً الوطنً او بٌن الدورتٌن او حتى فً الحالة االستثنائٌة كما ٌستطٌع رئٌس 

ور المجلس الشعبً الوطنً او خبلل ؽالجمهورٌة ان ٌشرع فً مسائل عاجلة فً حالة ش

االخذ براي مجلس الدولة قبل ان العطلة البرلمانٌة اذا استوجب على رئٌس الجمهورٌة 

ٌشرع باألوامر
(8)

. 

لقد منح التعدٌل الدستوري الحالً للبرلمان ان ٌجتمع فً دورة عادٌة واحدة كل سنة و 

مدتها عشرة اشهر على االقل و تبدا فً الٌوم الثانً من االٌام العمل فً شهر سبتمبر
(3)

  

مفروضا فً الواقع بعدد من المبررات و  و ٌمكن قول ان اختٌار التشرٌع بؤوامر ٌكون دائما

ان لشخصٌة رئٌس الجمهورٌة تؤثٌر قوٌا فً اعطاء النظام السٌاسً الوصؾ المنسجم مع 

 قدراته الشخصٌة و طموحاته.

 

 

 

 

 

 

كام المطبقة على المتضمن االح 8118فٌفري  85المإرخ فً  18/13من بٌن االوامر المتخذة لمواجهة اوضاع ؼٌر عادٌة تذكر االمر رقم  -(9)

 .         8118افرٌل  89المإرخة فً  88الجرٌدة الرسمٌة رقم  8118فٌفري  91مفقودي فٌضانات 

 16باٌبو فارس باكلً بشٌر مرجع سابق ص -(8)

 مرجع سابق. 8196المتضمن التعدٌل الدستوري سنة  96/9من القانون رقم  35/9انظر المادة  -(3)
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التنظٌمٌة المستقلة من مبدا سٌادة البرلمان ٌحصر القانون التشرٌع عن طرٌق السلطة 

الدستوري التقلٌدي االختصاص التشرٌعً فقط فً البرلمان باعتباره ممثل االرادة العامة 

لذلك فالحكومة ال تستطٌع اال اتخاذ االجراءات الضرورٌة لتطبٌق القانون فً حدود ضٌقة 

 سلطتها ؼٌر مستقلة.

ً عرفتها االنظمة السٌاسٌة منذ الحرب العالمٌة االولى بدت عدم لكن عقب التحوالت الت

قدرة البرلمانٌات على استٌعاب كل الوظٌفة التشرٌعٌة و بمقابل تصاعد تدخل الحكومات 

المستمر فً تنظٌم مختلؾ العبلقات خاصة اثر استخدام اسلوب تحدٌد المجال التشرٌعً 

الذي ٌنشط فٌه البرلمان
(9)

. 

نظٌمٌة المستقلة تعرؾ انها السلطة الممنوحة لئلرادة بمقتضى الدستورٌة ان السلطة الت

بإصدار قرارات ادارٌة ملزمة تتصؾ بالعمومٌة و التجدٌد و عدم الشخصٌة كما تعرؾ 

ار قرارات تنظٌمٌة فً شكل كذلك على انها صبلحٌة رئٌس الجمهورٌة فً اصد

مراسٌم
(8)

ن ٌمارس رئٌس الجمهورٌة السلطة من التعدٌل الدستوري با 913تنص المادة و

 التنظٌمٌة فً المسائل ؼٌر المخصصة للقانون.

ان رئٌس الجمهورٌة ٌمكنه اتخاذ قرارات مهمة لتنظٌم المسائل ؼٌر المخصصة للقانون اي 

مسائل خارج عن اختصاص السلطة التشرٌعٌة فً هذه الحالة ٌمارس رئٌس جمهورٌة 

 اٌة سلطة مصدرها القانون. سلطة تنظٌمٌة مستقلة ؼٌر مستمدة من

 985و ٌرجع فً المقابل لرئٌس الحكومة كما هو مبٌن فً احكام الفقرة الثانٌة من المادة 

 8196من التعدٌل الدستوري لعام 
(3)

مهمة تنفٌذ القوانٌن الصادرة عن البرلمان باإلضافة  

الى انه مكلؾ بتنفٌذ  التنظٌمات المستقلة الصادرة من رئٌس الجمهورٌة لكن سلطة رئٌس 

الحكومة ؼٌر مستقلة بل مشتقة تمنعه من اتخاذ تدابٌر فً مواضٌع لم ٌسبق ترتٌبها سواء 

من القانون  913تقابلها نص مادة  من طرؾ البرلمان او من قبل رئٌس جمهورٌة و التً

 .96/9رقم 

 

 

 

 dmitri georges lavroff.op.cit.p.809انظر  -(9)

الدٌن السلطة التنظٌمٌة المستقلة كؤلٌة مدعمة لمركز رئٌس الجمهورٌة فً الجزائر رسالة لنٌل شهادة دكتورة فً القانون العام  بن دحونور -(8)

 .89/ص8196كلٌة الحقوق و العلوم السٌاسٌة جامعة ابو بكر بلقاٌد تلمسان 

 انٌن فً مجال التنظٌمً الذي ٌعود لرئٌس الحكومة.ٌندرج تطبٌق القو 8196من التعدٌل الدستوري لعام  913انظر نص المادة  -(3)
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وسٌلة فعالة دستورٌة تستخدم التصال :التشرٌع عن طرٌق االستفتاء ٌعد االستفتاء  -3

مباشر بالشعب فً االمور التً تخص الدولة و على اعتبارات رئٌس الجمهورٌة المجسد 

لكن التساإل ٌثار حول ان كان لوحدة االمة فٌمكنه اللجوء مباشرة الى االرادة الشعبٌة و 

االستفتاء وسٌلة لتمكٌن الشعب من ممارسة سٌادته الوطنٌة مباشرة اما السلطة ٌستؤثر بها 

 رئٌس الجمهورٌة التخاذ قرار و ماهً انواع االستفتاء؟.

حق  8196لقد كرس التعدٌل الدستوري لعام  :االستفتاء حق خالص لرئٌس الجمهورٌة-ا

 8المقطع  77و7/1اللجوء الى الشعب مباشرة بموجب احكام المادتٌن رئٌس الجمهورٌة فً 

الى انه  99/8من التعدٌل الدستوري جدٌد و كذلك نص المادة  8/1و تقابلها نص المادة 

ٌمكن لرئٌس الجمهورٌة استشارة الشعب فً قضٌة ذات اهمٌة وطنٌة
(9)

من خبلل نص  

الؽموض خاصة فً عبارة كل قضٌة ذات اهمٌة وطنٌة فما هو ٌا ترى معٌار  ٌكتفًالمادة 

تصنٌؾ القضٌة على انها ذات اهمٌة وطنٌة فهل هو البعد الجؽرافً ام المصلحة العامة ام 

 ماذا؟.

و نظرا لؽٌاب المذكران التوضٌحٌة التً وجهة نظر المإسس الدستوري فٌصعب الوصول 

لك و بتالً ٌبقى مجال االستفتاء واسع دون اٌة شروط الى معٌار دقٌق وواضح ٌفسر ذ

مقٌدة و هو ٌدخل فً اطار السلطات المحفوظة لرئٌس الجمهورٌة دون سواه
(8)

. 

لرئٌس  8196كذلك خولت الفقرة الرابعة من المادة السابعة من التعدٌل الدستوري لعام 

امة ال تحصل اي حدود الجمهورٌة حق اللجوء مباشرة الى ارادة الشعب فً اطار صٌاؼة ع

رٌة خاصة انها ؼٌر قابلة مما ٌجعل اللجوء للشعب سلطة مطلقة بٌد رئٌس الجمهو

للتفوٌض
(3)

و ال ٌمكن لآلٌة سلطة اخرى ان تلجا الٌه فً فترة ؼٌابه
(1)

   .   

 

 

 

 

 

 

 مرجع سابق 8196المتضمن التعدٌل الدستوري لسنة  96/9من القانون رقم  99/8انظر المادة  -(9)

 813خرباشً عقٌلة مركز مجلس االمة مرجع سابق ص  -(8)

 8196من التعدٌل الدستوري لعام  919/3انظر المادة  -(3)
 .8196من التعدٌل الدستوري لعام  89انظر المادة -(1)
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كما ان المإسس الدستوري و برؼم من السلطة المطلقة التً منحها الرئٌس الجمهورٌة فً 

االستفتاء فقد احاطه بمجموعة من القٌود كؤشراط موافقة قطبً السلطة التنفٌذٌة حق اللجوء 

رئٌس الدولة و الوزٌر االول قبل اللجوء الى االستفتاء متى رؼب احدهما فً استعماله
(9)

 

و نستنتج ان االستفتاء ان االستفتاء من الصبلحٌات المحفوظة لرئٌس الجمهورٌة دون سواه 

اللجوء له كماله الحرٌة الواسعة فً تحدٌد مضمون النص المراد  له وحدة سلطة تقدٌر

 عرضه على االرادة الشعبٌة االمر الذي ٌسمع بتحدٌد انواع االستفتاء.

االستفتاء هو اخذ راي الشعب حول موضوع ما  : انواع االستفتاء-ب
(8)

و على هذا  

 تفتاء دستوري.االساس ٌتفرع االستفتاء الى استفتاء سٌاسً استفتاء تشرٌعً اس

اذا كان الؽرض منه هو اخذ راي الشعب فً امر من االمور التً  االستفتاء السٌاسً -ج 

 تتعلق بشإون الحكم كان ٌتعلق بخطة او برنامج ذو طابع سٌاسً.

من  99/8اذا تعلق بؤخذ راي الشعب حول قانون ما حٌث ان المادة  االستفتاء التشرٌعً -د

 .ال تخضع اٌة حدود لموضوع االستفتاء 8196التعدٌل الدستوري لعام 

ٌكون االستفتاء دستورٌا اذا كان الؽرض منه اخذ راي الشعب بشان  االستفتاء الدستوري -ه

تشرٌع دستوري سواء كان االمر ٌتعلق بوضع دستور جدٌد او تعدٌله 
(3)

و عموما جل  

الدستوري و هو رئٌس الدساتٌر الجزائرٌة السابقة عرفت مصدر واحدا القتراح التعدٌل 

الجمهورٌة
(1)

.  

 

 

 

 

 

 

  819بولوم محمد االمٌن مرجع سابق ص  -(9)

 marcel prelot.op.cit.p.85انظر  -(8)

(3)- marcel prelot.op.cit.p.650 

المطلقة لؤلعضاء فمبادرة بتعدٌل الدستور ترجع الى كل من رئٌس الجمهورٌة و االؼلبٌة  9963سبتمبر  8من دستور  79حسب المادة  -(1)

 999فقد خص الجمهورٌة وحده باقتراح تعدٌل دستور اذا ضفت المادة  9989فٌفري  83و  9976نوفمبر  88المجلس الوطنً معا اما دستور 

 من الدستور االول على رئٌس الجمهورٌة حق المبادرة باقتراح تعدٌل دستور فً نطاق االحكام الواردة فً هذا فصل.
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 السلطة التنفٌذٌة فً اعداد القانونرابعا تدخل 

ان عملٌة اعداد القانون تمر بعدة مراحل و اولها مرحلة المبادرة بالتشرٌع و هو حق 

مضمون دستورٌا لسلطتٌن التنفٌذٌة و التشرٌعٌة و هو ما تنتهجه معظم االنظمة السٌاسٌة 

ً عملٌة المبادرة ؼٌر ان السلطة التنفٌذٌة تكون بٌدها عدة وسائل تمكنها من التدخل ف

التشرٌعٌة و تكون بتدخل الحكومة الوزٌر االول و رئٌس الجمهورٌة فً المبادرة 

 التشرٌعٌة.

تدخل الوزٌر االول فً المبادرة التشرٌعٌة ال ٌنفرد البرلمان بحق المبادرة بالقانون بل 

 من التعدٌل الدستوري لعام 936تشاركه فٌه الحكومة بدرجة معتبرة فحسب المادة 

8196(9)
 

ٌحق لكل من رئٌس الحكومة الوزٌر االول و نواب المجلس الشعبً الوطنً المبادرة 

بالقوانٌن لكل ما ٌنبؽً تباٌنه ان رئٌس الحكومة الوزٌر االول ٌتمتع بقدر كبٌر من حرٌة 

بتقدٌم المبادرة بالقوانٌن و ٌظهر ذلك من خبلل القٌود المخففة التً تنحصر فقط فً بعض 

لشكلٌة التً تلحق مشارٌع القوانٌن و كذلك من خبلل حق الحكومة فً سحب القٌود ا

 مشارٌع القوانٌن.

ان ممارسة السلطة التنفٌذٌة لحق المبادرة  : القٌود الشكلٌة الواردة على مشارٌع القوانٌن-ا

بالقانون من خبلل رئٌس الحكومة الوزٌر االول ال تصطدم بؤٌة قٌود موضوعٌة تحد من 

استخدامها بٌنما تخضع لبعض القٌود الشكلٌة التً ٌمكن تجاوزها دون ادنى عناء ٌذكر اذ 

مشروع تمهدي للقانون  تتولى الحكومة من خبلل دوائرها الوزارٌة المختصة مهمة اعداد

 المراد تقٌده للبرلمان و تعرضه على مجلس الحكومة ثم على مجلس الوزراء.

و قبل عرض المشروع التمهٌدي للقانون على مجلس الوزراء ٌتم اخذ اي مجلس الدولة 

حوله
(8)

نفرض مشارٌع القوانٌن على مجلس  936و اوردت القٌود التشكٌلٌة فً نص المادة  

راي مجلس الدولة ثم ٌودعها الوزٌر االول حسب الحالة مكتب مجلس الشعبً الوزراء بعد 

 الوطنً و مكتب مجلس االمة.

  

 

لكل من رئٌس الحكومة و نواب حق المبادرة بالقوانٌن تكون اقتراحات القوانٌن  8196من التعدٌل الدستوري لعام  936انظر نص المادة  -(9)

 ئبا قابلة للمناقشة اذا قدمها عشرون نا

 8196من التعدٌل الدستوري لعام  917كؤصل عام ٌعد مجلس الدولة اعلى جهة قضائٌة فً المواد االدارٌة و هو ما ٌفهم من نص المادة  -(8)

 التً لم تتكلم عن االختصاص  االستشاري له 
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(9)96-98من القانون العضوي رقم  1فوفقا انص المادة 
من المرسوم التنفٌذي  3و المادة  

(8) 96-98رقم 
ٌتم ارسال مشروع القانون و جمٌع عناصر ملؾ من االمانة العامة للحكومة  

الى االمانة العامة لمجلس الدولة الذي ٌعطً راٌه حول موضوع من طرؾ الحكومة وفقا 

حالتٌن تتحدان بحسب ان كان مشروع القانون له طابع استعجالً ام ال
(3)

  

انون المقدم من طرؾ الحكومة استعجالٌا فان مجلس اذا لم ٌكن مشروع الق :الحالة االولى

 الدولة ٌتداول حول مشروع القانون فً شكل جمعٌة عامة ٌتراسها رئٌس مجلس الدولة.

الحاالت االستثنائٌة التً ٌنبه رئٌس الحكومة على استعجالها ٌحٌل رئٌس : الحالة الثانٌة

راسة ؼرفة و اربعة مستشارٌن مجلس الدولة مشروع القانون الى رئٌس اللجنة الدائمة د

 سابقة الذكر. 99/93من القانون العضوي  38على االقل و هذا ما نصت علٌه المادة 

فكبل الحالتٌن ٌدون راي مجلس الدولة فً شكل تقرٌر نهائً ٌرسل الى االمٌن العام 

ة للحكومة من قبل رئٌس مجلس الدولة لكن ٌبقى او دعمه خاضعا السلطة التقرٌرٌة للحكوم

 96/98من القانون العضوي رقم  99حسب نص مادة 
(1.)

 

 96-98امكانٌة سحب مشارٌع القوانٌن مكتب احكام القانون العضوي رقم 
(5)

الحكومة من  

سحب مشارٌع القوانٌن التً قدمتها للبرلمان فً اي وقت قبل ان ٌصوت علٌها المجلس 

من التعدٌل الدستوري الحالً اي  938من المادة  8الشعبً الوطنً و مراعاة احكام الفقرة

من نص المادة  7ٌسحب النص اذا لم تخطر الحكومة المجلس الشعبً الوطنً طبقا للفقرة 

ٌمكن سحب  ٌمكن لحكومة ان تسحب مشارٌع القوانٌن التً قدمتها للفرقٌن البرلمان كما 

المصادقة اقتراحات القوانٌن من قبل مندوبً اصحاب اقتراح القوانٌن قبل التصوٌت او 

علٌها مع االعبلم كل من المجلس الشعبً الوطنً و مجلس الحكومة بذلك و ٌترتب عن هذا 

السحب حذؾ النص من جداول اعمال الدورة
(6)

. 

 

 

 

 

المتعلق باختصاصات مجلس الدولة و تنظٌمه و عمله بٌدي مجلس الدولة راٌه فً  96-98من القانون العضوي رقم  1انظر نص المادة  -(9)

 مشارٌع القوانٌن حسب الشروط التً ٌحددها هذا القانون و الكٌفٌات المحددة ضمن نظام داخلً 

 .ٌحدد اشكال االجراءات و كٌفٌاتها فً مجال االستشاري امام مجلس الدولة  96-98انظر المرسوم التنفٌذي رقم  -(8)

 885خرباشً عقٌلة مركز مجلس االمة مرجع سابق ص  -(3)

 من الدستور. 937و936عبلوة الشروط المنصوص علٌها فً المادتٌن  96/98من القانون العضوي رقم  99المادة  -(1)

 99/8ضوي رقم من القانون الع 88انظر المادة  -(5)

 مرجع سابق. 96/98من القانون العضوي رقم  89/8انظر المادة  -(6)
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 تدخل رئٌس الجمهورٌة فً المبادرة التشرٌعٌة -2

 ان لرئٌس الجمهورٌة عدة وسائل تمكنه من التدخل فً المبادرة التشرٌعٌة و تتمثل فً 

و تنص على  9996من التعدٌل الدستوري لسنة  915تنص مادة  : طلب المداولة الثانٌة-9

ٌمكن لرئٌس الجمهورٌة ان ٌطلب اجراء مداولة ثانٌة فً القانون ثم التصوٌت علٌه فً 

 ٌوما الموالٌة لتارٌخ اقراره . 31ؼضون 

اعضاء المجاس الشعبً الوطنً  8/3و فً هذه الحالة ال ٌتم اقرار القانون اال بؤؼلبٌة ثلثً 

 اعضاء مجلس االمة. و

التً تنص ٌمكن لرئٌس الجمهورٌة وفقا لؤلحكام  96/98من القانون رقم  16و تنص المادة 

 ثبلثٌنمن الدستور ان ٌطلب مداولة ثانٌة للقانون المصادق علٌه و ذلك خبلل  915المادة 

 ٌوما الموالٌة لتارٌخ اقراره.

اب المجلس الشعبً الوطنً و اعضاء نو 8/3و فً حالة عدم المصادقة علٌه بؤؼلبٌة ثلثً

 .ال ؼٌامجلس االمة ٌصبح القانون 

تعرؾ طلب المداولة الثانٌة اجراء صرٌحا ٌمكن لرئٌس الجمهورٌة االعتراض على نص 

التشرٌعً و ٌرتبط اللجوء اله بؤسباب تقنٌة او تنسٌقٌة قصد جذب انتباه نواب و اعضاء 

من نقائص و ثؽراتمجلس االمة الى ما ورد فً نص القانونً 
(9)

 

تتعلق بتحدٌد القوانٌن الخاضعة لطلب المداولة الثانٌة الن حق  :الشروط الموضوعٌة -ا

اعتراض رئٌس الجمهورٌة ٌكون عن طرق طلب المداولة الثانٌة و ٌكون واسعا فً مجال 

ال المواضٌع التً تندرج فً مجال القوانٌن العادٌة مقارنة بالمواضٌع التً تندرج فً المج

القوانٌن العضوٌة نظرا لخضوع القوانٌن العضوٌة بمراقبة مدى مطابقة النص الدستوري 

من طرؾ المجلس الدستوري قبال صدوره
(8)

    . 

 

 

 

 

 

 975جعفري نعٌمة مرجج سابق  -(9)

 مرجع سابق . 8196المتضمن التعدٌل الدستوري لسنة  96/9من القانون رقم  919انظر المادة  -(8)
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من  16من التعدٌل الدستوري الجدٌد و المادة  915/9الشروط الزمنٌة تنص المادة  -ب

 ٌوما الموالٌة لتارٌخ اقراره. 31فانه حدد مدة زمنٌة ب  96/98القانون العضوي رقم 

اخطار المجلس الدستوري االخطار هو ذلك االجراء الذي تقوم به الجهة المخولة دستورٌا 

وري حول مدى دستورٌة نص تشرٌعً او تنظٌمٌة او معاهدة و بطلب موافقة المجلس الدست

من  987ٌكون ذلك عن طرٌق توجٌه رسالة من الجهة المخولة باإلخطار حسب نص المادة 

التعدٌل  الدستوري الحالً الى رئٌس المجلس الدستوري بؽرض اٌداء هذا االخٌر راٌه  فً 

مدى مطابقة او دستورٌة النص المعروض للدستور
(9)

و الٌة اخطار هً وسٌلة ٌتمكن من  

خبللها رئٌس الجمهورٌة باستؽبللها العتراض على قوانٌن الصادرة عن البرلمان اذ ٌتولى 

المجلس الدستوري مهمة الرقابة على دستورٌة القوانٌن و مدى مطابقتها للدستور
(8)

 

ها و ذلك من ٌتبٌن لنا مدى تدخل رئٌس الجمهورٌة ة ذلك من خبلل السلطات التً ٌتمتع ب

 حٌث الجانب العضوي و الوظٌفً.

عضو طبقا لنص المادة  98ٌتكون المجلس الدستوري من  :من حٌث الجانب العضوي -ا

اعضاء و ٌستوجب ان تتوفر  9الذي ٌتشكل من  8196من التعدٌل الدستوري لسنة  983

مجموعة من الشروط فً اعضاء المعٌنٌن او المنتخبٌن 
(3)

 2016فً حٌن ان الدستور  

اؼفل هذا الجانب اال ان رئٌس الجمهورٌة ٌتمتع فً هذا المجال بسلطة تعٌٌن و ٌإكد اكثر 

ان عبلقة و التبعٌة هً القواعد الخاصة بتنظٌم عمل المجلس الدستوري اذا ٌتم تحدٌدها من 

طرؾ المجلس نفسه
(1)

 

من التعدٌل الدستوري لسنة  987بالعودة الى نص المادة  : من حٌث الجانب الوظٌفً -ب

ٌظهر ان المإسس الدستوري وزع سلطة االخطار على رئٌس الجمهورٌة ورئٌسً  2016

عضوا فً مجلس االمة اال ان  31نائبا او  51ؼرفتٌن البرلمان كما ٌمكن اخطاره من قبل 

ق بمجال القوانٌن العضوٌة و رئٌس الجمهورٌة ٌتمٌز و ٌنفرد بسلطة االخطار التً تتعل

 النظامٌن الداخلٌٌن لؽرفتً البرلمان. 

 

 

و اثره على النظام السٌاسً مذكرة نٌل شهادة  2016بلوؼً منٌرة المركز القانونً لرئٌس الجمهورٌة فً الجزائر بعد التعدٌل الدستوري  -(9)

 839ص  8191عام تخصص القانون الدستوري جامعة محمد فٌفر بسكرة الماجستٌر فً حقوق كلٌة الحقوق والعلوم السٌاسٌة فرع القانون ال

 مرجع سابق 2016المتضمن التعدٌل الدستوري لسنة  96/98من القانون رقم  988انظر المادة  -(8)
 من القانون نفسه 983انظر المادة  -(3)

المتعلق بالقواعد الخاصة بتنظٌم المجلس الدستوري و القانون االساسً لبعض موظفٌه و المعدل بالمرسوم  16-12المرسوم الرئاسً رقم  -(1)

 .8111افرٌل  17الصادر بتارٌخ  89ج ر عدد  8111افرٌل  15المإرخ فً  11/915الرئاسً رقمن 



 
61 

من التعدٌل الدستوري  911/9سلطة رئٌس الجمهورٌة فً اصدار القانون تنص المادة 

ٌوما ابتداء من  31حالً التً نصت على انه ٌصدر رئٌس الجمهورٌة القانون فً اجل ال

تارٌخ تسلٌمه اٌاه و ٌتبٌن لنا من نص مادة ان االصدار هو حق شخصً لرئٌس الجمهورٌة 

من  987دون ان ٌكون لسلطة اخرى ممارسته وفقا لمٌعاد االخطار حسب نص المادة 

ى انه ٌخطر المجلس الدستوري رئٌس الجمهورٌة ا او التعدٌل الدستوري الحالً تنص عل

 رئٌس مجلس االمة او رئٌس المجلس الشعبً الوطنً او الوزٌر االول.

عضوا فً مجلس االمة و ذلك للفصل فً مدى  31نائبا او  51كما ٌمكن اخطاره من 

 دستورٌة القانون.

ر و هً عملٌة مادٌة و ٌعد ان ٌقوم رئٌس الجمهورٌة بإصدار قانون تؤتً مرحلة  النش

ٌقصد بها اخطار الجمهور بتفاد القانون فً تارٌخ محدد أي اببلغ القانون الى كافة و 

اعبلمهم بؤحكام هذا التشرٌع اذا تكٌؾ اال بمعلوم
(9)

  

و نبلحظ ان المإسس الدستوري لم ٌتحدث بصراحة عن اختصاص رئٌس الجمهورٌة فً 

من الدستور لم تشر الى نشر بل اكتفت  911ة عملٌة نشر القوانٌن فالنظر الى نص ماد

بعبارة ٌصدر و علق على هذه المسالة دكتور عبد هللا ان التطور الدستوري اؼفل عبارة 

نشر القوانٌن اال ان االصدار ٌتطلب بالنتٌجة النشر القانون لكً تدخل حٌز التنفٌذ
(8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 979لونٌسً ججٌقة مرجع سابق ص  -(9)

ٌة بوقفة عبد هللا القانون الدستوري و المإسسات السٌاسٌة اسالٌب ممارسة السلطة فً نظام السٌاسً الجزائري دراسة مقارنة العبلقة الوظٌف -(8)

 .813ص  8115بٌن البرلمان و الهٌئة التنفٌذٌة دارهومة للطباعة و النشر و التوزٌع الجزائر 
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 المطلب الثانً

 المصادقة على القانونمدى سلطة مجلس االمة فً 

عقب موافقة المجلس الشعبً الوطنً على مشروع او اقتراح القانون المعروض علٌه بآتً 

دور مجلس االمة لمباشرة مراحل المصادقة على نص المحال علٌه كما ان المإسس 

الدستوري كرس قاعدة مفادها ان القانون ال ٌدخل حٌز التنفٌذ رؼم مصادقة كل من 

( وفقا لترتٌب االولوٌة الذي تحدده 9رلمان علٌه وفقا لؤلشكال المقررة قانونٌا)الؽرفتٌن الب

الحكومة اوال و قبل المصادقة ٌجب كذلك سلطته فً المناقشة و التصوٌت على القانون ثانٌا 

 و خبلؾ بٌن الفرقٌن ثالثا.

رٌته فً و بتالً فسلطة مجلس االمة فً المناقشة و التصوٌت على القانون تتحد لمقدار ح

ضبط رزنامة اعماله و ادارة جلساته سواء على مستوى اللجان او على مستوى المجلس 

 ككل 

 خضوع ضبط جدول اعمال مجلس االمة لألولوٌات الحكومة -1

ضبط جدول االعمال هو تحدٌد المواضٌع التً تكون محل دراسة و نقاش و تصوٌت من 

البرلمان عموما هناك بعض الدول  طرؾ البرلمان و هو طرٌقة فنٌة لترتٌب العمل داخل

 (8اعطت للؽرفة الثانٌة حق تحدٌد جدول اعمالها و البعض االخر تتدخل الحكومة فً ذلك)

وال فً تعدٌل  9996اما بالنسبة للمإسس الدستوري الجزائري فانه لم ٌنص دستور 

ي رقم الدستوري الحالً على تنظٌم اعمال مجلس االمة تم تنظٌمه بموجب القانون العضو

منه و  98و95طبقا لنص المادتٌن  99/98المعدل و المتمم بالقانون العضوي رقم  99/8

 تتدخل الحكومة فً ضبط جدول اعمال كتالً 

 

 

 

 

 

شرٌط ولٌد السلطة التشرٌعٌة من خبلل تطور الدستوري الجزائري اطروحة انٌل شهادة الدكتورة فً القانون العام كلٌة الحقوق و العلوم  -(9)

 868ص 8198السٌاسٌة جامعة ابً بكر بلقاٌد تلمسان 

 837جعفري نعٌمة مرجع سابق ص  -(8)
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تحدٌد جدول االعمال ٌظهر كإجراء شكلً لكنه فب  :جدول االعمال وفق اولوٌة الحكومة -ا

الحقٌقة هو اجراء مهم رئٌسً كونه ٌعد مفتاح النشاط البرلمانً و ٌشكل رزنامة المواضٌع 

التً ترتكز علٌها الحٌاة البرلمانٌة فكما ذهب االستاذ اردون ان تحدٌد جدول االعمال هو 

ه و اما لخضوعه ترجمة حقٌقٌة اما لتحكم البرلمان فً تنظٌم اعمال
(9)

وضبط جدول  

االعمال عمل ضروري سواء بالنسبة للدورة التً عادة ما تنعم عدة جلسات او كل جلسة 

و التً  98-96من القانون العضوي رقم  95على حدى و باالطبلع على احكام المادة 

ر نصت على ٌجتمع مكتب الفرقتٌن و ممثل الحكومة فً مقر المجلس الشعبً الوطنً او مق

مجلس االمة بتداول فً بداٌة دورة البرلمان لضبط جدول اعمال الدورة تبعا لترتٌب 

(8)16-12من القانون العضوي رقم  15االولوٌة الذي تحدده الحكومة ووفقا للمادة 
تتمتع  

الحكومة بحق االولوٌة فً ترتٌب جدول اعمال الدورة االمر الذي ٌجعل ؼرفتً البرلمان 

حالة خضوع شبه تام للحكومة التً ٌمكنها ادراج اي مشروع فً موقؾ ضعٌؾ و فً 

 قانون ترؼب فٌه.

زٌادة على ذلك فالحكومة حق التعدٌل جدول االعمال سواء بإدخال مواضٌع جدٌدة فٌه من 

خبلل تقرٌر الحكومة باإللحاح على استعجالٌة مشروع قانون عند اٌداعه ومن ثمة ادراجه 

 فً جدول اعمال الدورة الجارٌة
(3)

او بناء على طلب الحكومة و موافقة مكتب المجلس  

الشعبً الوطنً او مكتب مجلس االمة على تسجٌل مشروع او اقتراح قانون لم تعد بشؤنه 

اللجنة المختصة تقرٌرا فً اجل شهرٌن 
(1)

  

اما بالنسبة لجدول اعمال الجلسات التً تتؤلؾ منها الدورة فٌتم ضبطه من طرؾ مكتب كل 

(5)16-12من القانون رقم  98باالستشارة الحكومة حسب ما اكدته المادة  ؼرفة لكن
و  

ٌتم تحدٌده جدول  17من النظام الداخلً للمجلس الشعبً الوطنً 55باستقراء نص المادة 

اٌام على االقل من تارٌخ الجلسة.     7اعمال جلسات المجلس الشعبً الوطنً قبل 
 

 

 

 

(9)- philippe ardant .op.cit.p.551 

ٌضبط مكتب الفرقتٌن و ممثل الحكومة المجتمعون فً مقر المجلس الشعبً الوطنً  16-12من القانون العضوي رقم  17انظر نص المادة  -(8)

 جدول اعمال الدورة فً بداٌة كل دورة برلمانٌة تبعا لترتٌب االولوٌة الذي تحدده الحكومة 

 ٌحدد تنظٌم المجلس الشعبً الوطنً ومجلس االمة  85/18/8196المإرخ فً   16-12من القانون العضوي رقم  97انظر المادة  -(3)

 16-12من القانون العضوي رقم  86انظر المادة  -(1)

 ل جلساته.ٌضبط مكتب كل ؼرفة باالستشارة الحكومة جدول اعما96-98من القانون العضوي رقم  97انظر نص المادة  -(5)
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ان الواقع العملً ٌبٌن العكس اذا تدخل الحكومة فً ضبط الجلسات اذا اصبح هذا 

اختصاص بٌدها رؼم ان النص القانونً استخدم مصطلح التشاور و ٌرجع سبب هذا الكون 

مٌدانٌا فً المبادرات التشرٌعٌة المطوقةالحكومة هً 
(9)

 

 و مناقشته ثانٌا سلطة مجلس االمة فً التصوٌت على القانون

 8196من التعدٌل الدستوري لعام  981تعد الفقرة االولى من المادة 
(8)

الحجر االساسً  

لقٌام العبلقة الوظٌفٌة بٌن المجلس الشعبً الوطنً و مجلس االمة فً مٌدان التشرٌعً اذا 

تتضمن القاعدة العامة التً مقتضاها ان كل مشروع او اقتراح قانون ٌجب ان ٌكون 

 اقشة من طرؾ المجلس الشعبً الوطنً و مجلس االمة على التوالً.موضوع من

و بمعنى ٌجب ان ٌمر مشروع او اقتراح قانون اوال على المجلس الشعبً الوطنً ثم على 

مجلس االمة و هذا ما ٌفهم من عبارة على التوالً فً نفس الوقت ٌؽلق الباب امام امكانٌة 

تساوي بٌن الؽرفتٌن فً  938فقرة االولى من المادةالخروج على هذا الترتٌب و اذا كانت ال

وجوب مناقشة مشروع او اقتراح القانون اال ان مناقشة نص التشرٌعً من طرؾ مجلس 

االمة تحدد اساس بتحرك المجلس الشعبً الوطنً اي ان اول قٌد هو شكلً فً وجوب بدء 

 المناقشة امام المجلس الشعبً الوطنً .

ال ٌتم الشروع فً مناقشة  : اح قانون فً مجلس الشعبً الوطنًبدء مناقشة او اقتر -ا

اقتراح او مشروع قانون اال بعد مناقشة على مستوى المجلس الشعبً الوطنً التً عادة 

ماال تنطلق اال بعد ا تتم دراسته على مستوى اللجان الدائمة مع امكانٌة ادخال تعدٌبلت ثم 

 التصوٌت علٌه.

تراحات و مشارٌع القوانٌن حسب الحالة اي ضمن االختصاص ان مجلس االمة ٌناقش اق

من القانون  81الممنوح له و خارجه ٌكون حق المجلس الشعبً الوطنً وفق لنص المادة 

السالؾ الذكر و بتالً فان مجلس االمة ٌتعامل بطرٌقة مباشرة مع المبادرة  96/98

 التشرٌعٌة.

 

 

 

 8117دار الخلدونٌة للنشر و التوزٌع الجزائر  8196ن الحكومة و البرلمان بعد التعدٌل الدستوري ل خرباشً عقٌلة العبلقة الوظٌفٌة بٌ -(9)

 11/19مرجع سابق ص 

ٌجب ان ٌكون كل مشروع او اقتراح قانون موضوع مناقشته من طرؾ الجلس  8196من التعدٌل الدستوري لعام  938انظر نص المادة  -(8)

 الشعبً الوطنً و مجلس االمة على التوالً حق تتم المصادقة علٌه.
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 مصادقة مجلس االمة على النص الذي صوت علٌه المجلس الشعبً الوطنً -ب

 8196لسنة  من التعدٌل الدستوري 938/1ان المصادقة تكون فً حالتٌن وفق لنص مادة 

التً تنص و فً كل الحاالت ٌصادق مجلس االمة على نص الذي صوت علٌه مجلس 

الشعبً الوطنً بؤؼلبٌة اعضائه للحاضرٌن بالنسبة لمشارٌع القوانٌن العادٌة او باألؼلبٌة 

المطلقة  بالنسبة لمشارٌع القوانٌن العضوٌة ان اجراءات المصادقة على نص تكون من قبل 

جلس االمة او رئٌس المجلس الشعبً الوطنً حسب الحالة بالنص المصوت ارسال رئٌس م

 (9اٌام مع اشعار الوزٌر االول بهذا االرسال) 91علٌه الى رئٌس الؽرفة االخرى فً اجل 

من التعدٌل الدستوري ان المجلس االمة ٌتمتع بكامل  938و998ان نص المادتٌن 

( فقد 8وطنً فً ممارسة السلطة التشرٌعٌة)الصبلحٌات التً ٌتمتع بها المجلس الشعبً ال

من القانون  88اعطى الدستور حق التعدٌل على نص القانونً لمجلس االمة ما اكدته المادة 

اعبله ٌحق للجنة المختصة و  81على انه مع مراعاة احكام المادة  96/91العضوي رقم 

ٌم اقتراحات و للحكومة و نواب المجلس الشعبً الوطنً و اعضاء مجلس االمة تقد

 تعدٌبلت على مشروع او اقتراح قانون اللجنة المختصة للدراسة.

 ثالثا امكانٌة اختالف مجلس االمة مع مجلس الشعبً الوطنً

( االطار الرئٌسً لتوضٌح جزء هام طبٌعة 3) خامسةفً فقراتها ال 938تشكل المادة 

ً و مجلس االمة من خبلل العبلقة الوظٌفٌة فً مجال التشرٌعً بٌن مجلس الشعبً الوطن

امكانٌة اختبلؾ هذا االخٌر حول نص القانونً المحال علٌه من المجلس الشعبً الوطنً و 

فً هذا السٌاق نطرح تساإل حول طبٌعة اختبلؾ مجلس االمة مع المجلس الشعبً الوطنً 

 و كٌفٌة حل االختبلؾ؟

 

 

 

 

 

 مرجع سابق 96/98 من القانون العضوي رقم 18انظر المادة  -(9)

 55عمٌر سعاد مرجع سابق ص  -(8)

و فً حالة حدوث خبلؾ بٌن الؽرفتٌن تجتمع بطلب من رئٌس الحكومة لجنة متساوٌة  8196من التعدٌل الدستوري لعام  981/1انظر المادة  -(3)

استبدال كلمة رئٌس الحكومة بالوزٌر االول وفقا االعضاء تتكون من اعضاء كلتا الؽرفتٌن من اجل اقتراح نص ٌتعلق باألحكام محل الخبلؾ مع 

 .8118المتضمن التعدٌل الدستوري لعام  8/99من القانون رقم  93للمادة 
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لقد استهلت الفقرة الرابعة من  طبٌعة اختبلؾ مجلس االمة مع المجلس الشعبً الوطنً -ا

و فً  en cas désaccordبعبارة فً حالة حدوث خبلؾ تقابلها بالفرنسٌة  981المادة 

التً تعنً بالعربٌة اختبلؾ تباٌن وهو امر ؼٌر وارد بٌن  désaccordراٌنا ان كلمة 

للنص  تخضعاالؽرفتٌن البرلمان على اعتبار ان كل ؼرفة تستقل بوضع نظامها الداخلً و 

من التعدٌل الدستوري  938/5الدستوري فً توزٌع االختصاص و من خبلل نص المادة 

التً نصت على انه فً حالة حدوث خبلؾ بٌن الؽرفتٌن ٌطلب وزٌر االول  8196لسنة 

 اجتماع لجنة متساوٌة االعضاء تتكون من اعضاء فً كلتا الؽرفتٌن

وجهات النظرٌن االعضاء مجلس االمة و  لذلك فالمقصود من هذه العبارة هو االختبلؾ فً

نواب المجلس الشعبً الوطنً و حٌث ان النص التشرٌعً ٌكون محل دراسة و مناقشة و 

تصوٌت امام كل من المجلس الشعبً الوطنً ثم مجلس االمة على التوالً فإثارة االختبلؾ 

لذلك  مرهونة باالعتراض مجلس االمة على نص اذا كانت موافقته ال تترك مجاال
(9)

 

فمجلس االمة ٌستطٌع ان ٌوقؾ و ٌصادق او ان ٌختلؾ و ٌعارض بؤؼلبٌة ثبلثة ارباع 

اعضائه على النص القادم الٌه من المجلس الشعبً الوطنً و علٌه فاالختبلؾ موكل لمجلس 

 االمة دون سواه اي هو حق حصري له ٌمكنه ان ٌمارسه او ٌتركه.

من التعدٌل  981ان الفقرة الرابعة من المادة كٌفٌة حل االختبلؾ بٌن الؽرفتٌن  -ب

الدستوري تجعل مهمة حل االختبلؾ بٌن مجلس االمة و المجلس الشعبً الوطنً من 

صبلحٌات لجنة متساوٌة اعضاء اكتفت الفقرة الرابعة بالنص على انها تتكون من اعضاء 

-98عضاءها الذي تكلفت به احكام القانون العضوي رقم كلتا الفرقتٌن دون تحدٌد عدد ا

96(8)
و حسب ما فعل المإسس الدستوري اذا ٌمكن زٌادة عدد اعضاء اللجنة او انقاصه  

بحب الحاجة حٌث تناول هذا القانون فً الفصل الرابع و بعنوان اللجنة المتساوٌة االعضاء 

 .  98و  88من المادة 

 

 

 

 

 

 

عبد هللا مكانة مجلس االمة فً البرلمان الجزائري مذكر لنٌل شهادة الماجستٌر قانون االدارة المحلٌة كلٌة الحقوق و العلوم شامً رابح حمو  -(9)

 79ص  8198السٌاسٌة جامعة ابً بكر بلقاٌد تلمسان الجزائر 

 ٌحدد عدد ممثلً كل ؼرفة فً اللجنة المتساوٌة بعشرة اعضاء. 98-96من القانون العضوي رقم  89انظر نص المادة  -(8)
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ان اجتماع اللجنة المتساوٌة االعضاء ال ٌعقد اال بطلب من الوزٌر االول الذي ٌبلػ الى 

ٌوما من تارٌخ تبلٌػ طلب اقتراح  95رئٌس كل ؼرفة على ان تجتمع اللجنة فً اجل اقصاه 

قانونً بالتداول اما فً المجلس الشعبً نص ٌتعلق باألحكام محل الخبلؾ و كل نص 

الوطنً او فً مقر مجلس االمة 
(9)

 

و تدرس اللجنة االحكام محل الخبلؾ التً احٌلت علٌها حسب االجراءات فً النظام 

الداخلً التً تجتمع اللجنة فً مقرها بعدها تقترح اللجنة تقرٌر حول نص الحكم او االحكام 

من التعدٌل الدستوري لسنة  938من المادة  5و1فقرتٌن محل الخبلؾ مع مراعاة احكام ال

بعدها ٌبلػ تقرٌر اللجنة الى الوزٌر االول من قبل رئٌس الؽرفة التً عقدت اللجنة  8196

االجتماعات فً مقرها
(8)

. 

و ما ٌمكن مبلحظته هو ان المإسس الدستوري الجزائري قد اعطى الحكومة دورا كٌرا فً 

لسٌن اذا ظهر فً ذلك امرٌن مهمٌن و تتمثل فً اجتماع اللجنة مسالة حل خبلؾ بٌن المج

 المتساوٌة االعضاء ال ٌكون اال بطلب من الحكومة.

ٌجب موافقة الحكومة على اي تعدٌبلت ٌدخلها كل من المجلسٌن على النص المقتر من 

طرؾ اللجنة المتساوٌة االعضاء
(3)

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مرجع سابق 96/98من القانون  91انظر المادة  -(9)

 من القانون نفسه 95انظر المادة  -(8)

رٌة بلقام مراد نظام االزدواج البرلمانً و تطبٌقاته فً نظام الدستوري المصري دراسة مقارنة الطبقة االولى مكتبة الوفاء القانون االسكند -(3)

8119. 
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 : المبحث الثانً

 الرقابة على اعمال السلطة التنفٌذٌةدور مجلس االمة فً 

ال تقتصر العبلقة بٌن السلطتٌن التشرٌعٌة و التنفٌذٌة على المجال التشرٌعً فقط بل تتعداه 

الى رقابة البرامج السٌاسات و النشاطات التً تقوم بها الحكومة فً اطار ما ٌعرؾ بالرقابة 

البرلمانٌة
(9)

. 

ة و اختبلؾ طبٌعة العبلقة التً تجمع بٌن السلطتٌن و نظرا لتماٌز اشكال االنظمة السٌاسٌ

التشرٌعٌة و التنفٌذٌة فقد تباٌنت تبعا لذلك مضامٌن مفهوم الرقابة البرلمانٌة فهناك من ٌرى 

انها رخصة لمتابعة االعمال السٌاسٌة و االدارٌة للسلطة التنفٌذٌة و توجٌهها حتى تتطابق 

مع االمانً التً تبتؽٌها االمة
(8)

دون التطرق لؤلثار الناجمة عن هذا النقد و هو ما ٌعٌق من  

 الوصول الى الرقابة البرلمانٌة فعالة.

بٌنما عرفها البعض االخر بانها سلطة تقتضً حقائق عن االعمال السلطة التنفٌذٌة للكشؾ 

على عدم التنفٌذ السلٌم لقواعد العامة فً الدولة و تقدٌم المسإول عن ذلك للمسالة سواء 

ت الحكومة باسرها او احد الوزراءكان
(3)

. 

 9996المتضمن التعدٌل الدستوري لسنة  96/9من القانون رقم  993و لقد نصت المادة 

كل سلطة البرلمان فً مراقبة عمل الحكومة وفقا للشروط المحددة فً المواد 

ً من الدستور و على هذا االساس نقسم مبحثنا الى المطلبٌن نتناول ف 91/98/959/955

المطلب االول االلٌات الرقابٌة بصبؽة مباشرة التً تترتب عنها المسإولٌة الحكومة و فً 

 المطلب الثانً االلٌات الرقابٌة بصبؽة ؼٌر مباشرة التً تترتب عنها المسإولٌة الحكومة.

 

 

 

 

 

 

 

الرقابة البرلمانٌة الى مختلؾ الهٌئات العمومٌة ٌمارس من المشروع االساسً لعضو البرلمان توسٌع  7لقد اقترح البرلمان فً نص المادة  -(9)

 البرلمان الرقابة الشعبٌة على الحكومة و مدى تنفٌذ برامجها و على مختلؾ الهٌئات العمومٌة.

 .397انظر سلٌمان محمد الطماوي فً تنظٌم الحكم و االدارة دار الفكر العربً القاهرة ص  -(8)

 .3ص  9983بة السٌاسٌة على اعمال السلطة التنفٌذٌة فً نظام البرلمانً عالم الكتب القاهرة انظر اٌهاب زكً سبلم الرقا -(3)
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 : المطلب االول

 االلٌات الرقابٌة بصٌغة مباشرة التً تترتب عنها المسؤولٌة الحكومة

تشكل المسإولٌة السٌاسٌة االثر القوي للرقابة البرلمانٌة و هً عن عدم رضى العب 

مصدرها كل سلطة او على االقل االؼلبٌة البرلمانٌة على اداء الحكومة صاحب السٌادة و 

القائمة و بتالً محاسبتها و منه ابعادها عن السلطة من خبلل ممثلٌه فً البرلمان باعتبارهم 

وسٌلة فً ممارسة السلطة فالمسإولٌة السٌاسٌة هً تكرٌس لمبدا حٌث توجد السلطة توجد 

المسإولٌة
(9)

. 

المنطق تسعى الحكومة جاهدة لكسب تؤٌٌد المجلس الشعبً الوطنً منذ اول لقاء و من هذا 

بٌنهما بمناسبة تقدٌم برامج الحكومة لمخطط العمل و اال اضطرت الى التنحً جانبا ٌنما 

 تكتفً بتقدٌم عرض عن برنامجها مخطط عملها امام مجلس االمة.

 ر الحكومة على تقدٌم استقالتها.و ٌمكن ان ٌنتج عنه اصدار الئحة ال تحوز قوة اجبا

اما وقوؾ الحكومة امام مجلس االمة بمناسبة بٌان السٌاسة العامة فهو ال ٌرقى الى اثار 

 مثولها امام المجلس الشعبً الوطنً.

 عرض و مناقشة برنامج الحكومة مخطط العمل -9

ٌكون رئٌس الحكومة منذ لحظة تعٌٌنه و تعٌٌن طاقمه الحكومً
(8)

عداد برنامج ملزما بإ 

مخطط عمل و ضبطه و عرضه فً مجلس الوزراء كما ٌلتزم بتقدٌمه فً اجل خمسة و 

ٌوما من التعٌٌن الحكومة الى مجلس الشعبً الوطنً هذا الذي ٌكون مطالبا  15اربعٌن

اٌام على االكثر من تارٌخ تقدٌمه له لٌقدم بعدها و فً اجل  91بالتصوٌت علٌه فً ظرؾ 

ة الؽرفة االولى علٌه عرضا عن البرنامج لمخطط العمل لمجلس االمة اٌام من موافق 91

للموافقة علٌه
(3)

. 

 

 

 

نشرٌة لمجلس االمة الجزائر جوان  3انظر امٌن شرٌط عن واقع ووظٌفة المسإولٌة السٌاسٌة فً انظمة الحكم مجلة فكر برلمانً العدد  -(9)

 .77ص  8113

زراء بموجب مرسوم رئاسً و تجدر اشارة الى انه ال توجد اٌة ضوابط ال فً الدستور و ال فً القانون ٌتم تعٌٌن كل من رئٌس الحكومة وو -(8)

 ٌبقى من اختصاص المحفوظ لرئٌس الجمهورٌة. فاألمرالعضوي بكٌفٌة ممارسة هذه السلطة لذلك 

تنظٌم المجلس الشعبً الوطنً ومجلس االمة وعملها  85/18/8196المإرخ فً  96-98 من القانون العضوي رقم 17/18/19انظر مواد  -(3)

 وكذا العبلقة الوظٌفٌة بٌنهما وبٌن حكومة 
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 تقدٌم برنامج الحكومة مخطط العمل للمجلس الشعبً الوطنً  -ا

قبل التطرق لحدود مناقشة برنامج الحكومة مخطط العمل امام مجلس الشعبً الوطنً ٌجب 

ة على التساإل مفاده هل ان برنامج هو فعبل برنامج للحكومة ام انه الحقٌقة برنامج االجاب

 لرئٌس الجمهورٌة ؟.

(9)8196من التعدٌل الدستوري لعام 1/93 ان المادة
تنفً كل شك فً ان رئٌس الحكومة  

ان سابقا حر فً اعداد برنامج الحكومة اذا ان استمرار مرهون بافتكاك تؤشٌرة موافقة البرلم

 اال ان هذه الخطوة ال ٌمكن ان تتم دون عرض البرنامج على مجلس الوزراء.

صراحة قبول مجلس الوزراء البرنامج اال انه عملٌا  1/93فحتى و ان تشترط المادة 

ٌصعب اعتبار برنامج الحكومة فً مجلس الوزراء مجرد اجراء إلعبلم رئٌس الجمهورٌة 

المركز الممتاز الذي ٌمثله رئٌس الجمهورٌة و ال بمضمون البرنامج اذا ال ٌمكن تجاهل 

ٌمكن االستخفاؾ بالسلطات التقدٌرٌة الواسعة التً ٌتمتع بها و التً ٌمكن ان تصل الى حد 

 تعرٌض البرنامج للتعدٌل و االضافة فً حالة عدم االلتزام بما ٌراه رئٌس الجمهورٌة.

مة و طاقمه الوزاري فً مد االخذ لذلك فرئٌس الجمهورٌة ٌتمتع بحق مراقبة رئٌس الحكو

بتوجٌهاته
(8)

و ما على رئٌس الحكومة سابقا اال االستقالة التً قد ٌفرؼها رئٌس الجمهورٌة  

من التعدٌل الدستوري لعام  5المقطع  77علٌه فرضا بموجب ما تخوله له احكام المادة 

 وط لذلك.من سلطة تعٌٌن رئٌس الحكومة و انهاء مهامه دون تحدٌد اٌة شر 8196

صراحة على ان برنامج  8118فً المقابل لقد افصح التعدٌل الدستوري الحاصل فً 

من التعدٌل  1/93الحكومة هو برنامج رئٌس الجمهورٌة و هو ما ٌفهم من نص المادة 

 (.3)8/99من القانون رقم  6المعدل بموجب المادة  8196الدستوري لعام 

 .و ٌعرضه فً مجلس الوزراء ٌضبط الوزٌر االول مخطط عمله لتنفٌذه

 

 

 

 

 تعد الحكومة مخطط عملها وتعرضه فً مجلس الوزراء  8196من التعدٌل الدستوري لعام  1/93انظر نص المادة  -(9)

القرارات ان مجلس الوزراء سٌبقى االطار الذي تحسم فٌه  8113ماي  91لقد اكد رئٌس الجمهورٌة فً اجتماع مجلس الوزراء المنعقد ٌوم  -(8)

 بشان ما ٌدخل ضمن اختصاصه من ملفات.

المعدل ٌعٌن رئٌس الجمهورٌة اعضاء الحكومة بعد استشارة الوزٌر االول ٌنفذ  8196من التعدٌل الدستوري لعام  1/93 انظر نص المادة  -(3)

 الوزٌر برنامج رئٌس الجمهورٌة و ٌنسق من اجل ذلك عمل الحكومة.
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 الحكومة مخطط العمل امام المجلس الشعبً الوطنًحدود مناقشة برنامج  -ب

ان تبنً مجلس الوزراء لبرنامج الحكومة مخطط عمل لٌس له اثر نهائً بل البد من موافقة 

(9)8196من التعدٌل الدستوري لعام  81/9البرلمان علٌه و بالرجوع لؤلحكام المادة 
والتً 

الجدٌد فرئٌس الحكومة الوزٌر  المتضمن 96/9من القانون رقم  91تقابلها نص المادة 

االول ملزم بتقدٌم  برنامج حكومته مخطط العمل الى مجلس الشعبً الوطنً الموافقة علٌه 

ٌوما الموالٌة لتعٌٌن الحكومة  15خبلل 
(8)

اٌام تبلٌػ البرنامج مخطط العمل للنواب  7و بعد  

اٌام على  91لك فً اجل ٌشرع فً مناقشته ثم التصوٌت علٌه بعد تكٌٌفه ان اقتضى االمر ذ

االكثر من تارٌخ تقدٌمه فً الجلسة
(3)

. 

ومة مخطط العمل اعادة ما ٌتضمن مبادئ و اهداؾ و محاور حكو اسناد الى ان برنامج ال

ووسائل النشاط الحكومً فً كافة المجاالت فتقدٌم البرنامج مخطط العمل و مناقشته بشكل 

اط العام للحكومة من اجل تكوٌن رإٌة محددة مصدرا مهما  لجمع حقائق الرسمٌة عن النش

وواضحة لدى نواب و هو بمثابة المعٌار الرقابً االساسً لمختلؾ الوسائل الرقابٌة 

االخرى حٌث ان اؼلب الوسائل الرقابٌة تنصب على مدى النجاز و مطابقة االداء وفقا لما 

 بشلن تنفٌذه. هو مقرر فً برنامج الحكومة مخطط العمل و نصوص التشرٌعٌة التً

 االكتفاء بتقدٌم عرض حول عمل الحكومة على مجلس االمة-ج

ان حصول رئٌس الحكومة الوزٌر االول على موافقة المجلس الشعبً الوطنً ال ٌعنً 

البداٌة الفعلٌة فً تنفٌذ البرنامج مخطط العمل بل ٌجب تقدٌم عرض عن البرنامج مخطط 

فانه ٌقدم  96/98من القانون العضوي رقم  51العمل لمجلس االمة فحسب نص المادة 

اٌام االكثر  91الوزٌر االول الى مجلس االمة عرضا حول مخطط عمل الحكومة خبلل 

 من الدستور.  91التً تعقب موافقة المجلس الشعبً الوطنً علٌه وفقا لؤلحكام المادة 

 

 

 

 

 

ٌقدم رئٌس الحكومة برنامجه الى المجلس الشعبً الوطنً للموافقة علٌه ٌجري  8196من التعدٌل الدستوري لعام 91انظر نص المادة  -(9)

 المجلس الشعبً الوطنً لهذا الؽرض مناقشة عامة

 85/18/8196المإرخ فً  96/98من القانون العضوي رقم  17انظر المادة  -(8)

 85/18/8196المإرخ فً  96/98 من القانون العضوي رقم  19انظر المادة  -(3)
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عمله لمجلس االمة بل ٌقتصر على  طضح من خبلل المادة ان الوزٌر االول ال ٌقدم مخطٌت

تقدٌم عرض عن مخطط أي االكتفاء بقراءة االهداؾ و المحاور الكبرى التً اطلع علٌها 

النواب بكل تفصٌبلتها و جزٌئاتها و نقاشاتها و الموافقة علٌها 
(9)

و بتالً الؽرض منها هو  

االمة بمخطط عمل اذ ان ٌصادق هذا االخٌر الحقا على القوانٌن تتعلق  مجرد اعبلم مجلس

بتنفٌذ برنامج مخطط ٌجهله او ان ٌكون بمقدوره الرقابة دون استعبلم مسبق عن مقاصد و 

تفرعات الحكومة
(8)

 

 امكانٌة مجلس االمة فً اصدار الئحة على مخطط عمل الحكومة –ثانٌا 

ان ٌكون لمجلس االمة دور فً تقدٌم برنامج الحكومة لقد حرص التعدٌل الدستوري على 

مخطط العمل فإذن له امكانٌة اتخاذ موقؾ منه بموجب الئحة مع وجوب ان تقدم وفق 

 شروط و اجراءات محددة قانونٌا.

  : شروط و اجراءات اصدار الئحة-9

 96-98نظم كل من القانون العضوي رقم 
(3 )

و  و النظام الداخلً لمجلس االمة شروط

اجراءات اصدار الئحة و التً تتماثل الى حد كبٌر مع شروط و اجراءات اصدار البلئحة 

من طرؾ المجلس الشعبً الوطنً بمناسبة بٌان السٌاسة العامة و هذا ما تإكده الفقرة الثانٌة 

 96-98من القانون العضوي رقم  51من المادة 

العمل حقا ألعضاء مجلس االمة فٌعد اقتراح الئحة بشان عرض برنامج الحكومة لمخطط 

عضوا على االقل  مع عدم امكانٌة توقٌع العضو الواحد  81ٌستوجب قبوله ان ٌوقع علٌه 

 على اكثر من اقتراح الئحة و هذا ما ٌفهم منه انه ٌمكن تقدٌم عدة اقتراحات لوائح.

البلئحة من من النظام الداخلً لمجلس االمة ٌجب ان ٌودع اقتراح  78و حسب المادة 

ساعة من تقدٌم  18طرؾ مندوب اصحابها لدى مكتب مجلس االمة بعد ثمانً و اربعٌن 

ساعة المخصص لتقدٌم اقتراحات اللوائح من طرؾ نواب المجلس  78العرض بدل اجل 

الشعبً الوطنً بمناسبة بٌان السٌاسة العامة و ٌبدا االجل من اختتام المناقشة الخاصة ببٌان 

مةالسٌاسة العا
(1)

. 

 

مذكرة لنٌل شهادة  8118الؽرٌب اٌمان مجاالت العبلقة الوظٌفٌة بٌن البرلمان و السلطة التنفٌذٌة على ضوء التعدٌل الدستوري الجدٌد  -(9)

 . 913ص  8199ماجٌستٌر فً القانون العام العمومٌة كلٌة الحقوق فرع الدولة و المإسسات جامعة الجزائر 

 . 997ق ص شاهد احمد مرجع ساب -(8)

ان تتوج هذه المناقشة عند االنقضاء بإصدار الئحة بؽرفتٌه ٌبلػ بها الى  ٌمكن  8196من التعدٌل الدستوري لعام  58انظر نص المادة  -(3)

 الرئٌس الجمهورٌة 

 25/08/2016من القانون العضوي رقم  58انظر المادة  -(1)
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لمجلس االمة ان ٌصدر الئحة ٌمكن  96/98من القانون العضوي رقم  19/1ان المادة 

و التً تتناول الحدٌث عن بٌان السٌاسة  55الى  58حسب نفس شروط المحددة فً المواد 

 العامة.

فً اجراءات اصدار الئحة ٌمكن القول انها تتشابه فً شروط و  16-12اي ان القانون رقم 

اجراءات مناقشة بٌان السٌاسة العامة لدى المجلس الشعبً الوطنً 
(9)

. 

بالقول ٌمكن للمجلس اصدار الئحة اي انها  96/98فً حٌن ان القانون العضوي رقم 

 ٌفصح عن اجراءات الواجب اتباعها.  

ان حقٌقة االمر ال توجد نصوص قانونٌة واضحة تبٌن و مضمونها  : مضمون الالئحة-2

  : لذا ٌمكن ان ٌكون هذا المضمون خاضعا الحتمالٌن

اصدرها مجلس االمة حول برنامج الحكومة منذ تؤسٌسه كانت اول الئحة  : التأكٌد -ا

ففً ظل  8111ماي  85و ذلك بتارٌخ  8111ماي  86المإرخة فً ٌوم ¼ البلئحة رقم 

ؼٌاب نصوص قانونٌة واضحة ٌبقى مضمون البلئحة خاضعا للؽرفتٌن السابق ذكرهما و 

البلئحة بعد خطوة اللفت انتباه  ان كان الواقع التعامل فً النظم البرلمانٌة ٌفٌد ان اقتراح

الحكومة و انذارها بوجود معارضة لسٌاستها
(8)

 

لكن عملٌا ٌصعب على مجلس االمة اصدار الئحة تتضمن بٌانا سلبٌا ٌنتقد فٌه الحكومة 

عضوا لقبول  81من النظام الداخلً لمجلس االمة اشترطت توقٌع  78بالنظر الى المادة 

 اقتراح البلئحة.

ال ٌمكن توقع لجوئه لمعارضة برنامج الحكومة مخطط  : ط عمل الحكومةرفض مخط -ب

العمل على اعتبار ان رئٌس الجمهورٌة قد اتخذ موقعا اٌجابٌا من البرنامج مخطط العمل 

عند عرضه فً مجلس الوزراء و من ؼٌر المعقول وقوؾ االعضاء المعٌنٌن ضد من له 

ٌة ال تفرض ضرورة التوافق المطلق بٌن سلطة تعٌنهم حتى و ان كانت النصوص القانون

 الثلث المعٌن و رئٌس الجمهورٌة.

 

 

 

 

 

 899خرباشً عقٌلة مركز مجلس االمة مرجع سابق ص  -(9)

ها الثقة نقد البلئحة فً االنظمة البرلمانٌة شكبل من اشكال انذار و التوبٌخ تتخذ منذ الحكومات مبررا كافٌا لتقدٌم استقالتها قبل ان تسحب من -(8)

 .  85بشكل مرٌح و لمزٌد من المعلومات راجع االمٌن شرٌط عبلقة الحكومة بالبرلمان المرجع السابق ص 
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لم تكشؾ النصوص القانونٌة عن االثر القانونً ان  الئحة االثر المترتب عن اصدار – ج

كانت ملزمة للحكومة لكن من الناحٌة العلمٌة ٌصعب على الحكومة اتخاذ موقؾ ال مبال 

بالبلئحة الن هذ سٌكون سببا كافٌا الصطدامها مستقببل بعراقٌل تحول دون التنفٌذ التلقائً 

 للبرنامج مخطط العمل

دة المهم ان ٌثبت مجلس االمة جدارته و عدم تقاعسه عن استخدام ان اصدار البلئحة مإب

كل وسائل المتاحة له لرقابة الحكومة حتً و ان لم ٌترتب عنها طرح المسإولٌة السٌاسٌة 

للحكومة و على الرؼم من ان هذه البلئحة لٌس لها اي اثر قانونً على مصٌر الحكومة 

ً الوطنً اذ تتراوح هذه االثار بٌن االهمٌة ألنها سبق ان تحصلت على ثقة المجلس الشعب

و بٌن نظر الحكومة لمبلحظات مجلس االمة
(9)

 

 : ثالثا التدخل السٌاسً لمجلس االمة فً بٌان السٌاسة العامة

ٌعتبر بٌان السٌاسة العامة وسٌلة اببلغ مهمة جدا من الحكومة ألعضاء البرلمان و احاطتهم 

تقدٌم البرنامج مخطط العمل و كذلك المشارٌع التً هً فً  علما بما تم تنفٌذه اثناء سنة من

طور االنجاز و التً هً فً االفاق المستقبلٌة و تنوي الحكومة القٌام بها و الصعوبات التً 

تفرضها 
(8)

. 

فً فقرتها  98لم تلزم المادة  : امكانٌة تقدٌم بٌان السٌاسة العامة امام مجلس االمة -9

الحكومة بتقدٌم بٌان سٌاستها العامة السنوي امام  2016االخٌرة من التعدٌل الدستوري لعام 

مجلس االمة مثلما هً ملزمة بذلك امام المجلس الشعبً الوطنً ان الحكومة تملك عامل 

السلطة التقدٌرٌة فً اشتراك مجلس االمة من عدمه بمناسبة بٌان السٌاسة العامة السنوي 

المر الذي ٌجعل تدخل مجلس االمة ال ٌنجم عنه اي اثر بك الحكومة على ؼرار المجلس ا

الشعبً الوطنً الذي حصرت بٌده اهم و اكثر الوسائل الرقابٌة فعالٌة
(3)  

 

 

 

 

 

 .99/916شامً رابح حمو عبد هللا مرجع سابق ص  -(9)

  pierry avril jean gicquel op.cit.p 989انظر  -(8)

 .ما ٌلٌهاو  88المرجع السابق ص  ، انظر عقٌلة خرباش العبلقة الوظٌفٌة بٌن الحكومة و البرلمان -(3)
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  : السلطة التقدٌرٌة للحكومة فً تقدٌم بٌان السٌاسة العامة لمجلس االمة -ا

فً حالة مرور بٌان السٌاسة العامة السنوي بسبلم امام المجلس الشعبً الوطنً ٌمكن 

بٌان السٌاسة العامة الى مجلس االمة و هذا ما تؤكده كلمة ٌمكن التً استهل للحكومة ان تقدم 

مما ٌعنً ان  8196من التعدٌل الدستوري لعام  98بها نفً الفقرة االخٌرة من المادة 

الحكومة ؼٌر ملزمة بتقدٌم بٌان عن السٌاسة العامة السنوي الى مجلس االمة فً حاالت 

  : التالٌة

السٌاسٌة العامة السنوي للمجلس الشعبً الوطنً دون ان ٌتبعه تصوٌت بعدم ثقة تقدٌم بٌان 

 او اٌداع ملتمس الرقابة.

تقدٌم بٌان السٌاسة العامة للمجلس الشعبً الوطنً مع طلب رئٌس الحكومة الوزٌر االول 

 التصوٌت بالثقة و الموافقة على ذلك.

ً و اٌداع ملتمس رقابة لم ٌحصل على تقدٌم بٌان السٌاسة العامة للمجلس الشعبً الوطن

 نواب المجلس الشعبً الوطنً.  8/3موافقة ثلثً 

و بالرؼم من توافر الحاالت المبٌنة اعبله اال ان تقدٌم بٌان السٌاسة العامة لمجلس االمة 

ٌظل من صمٌم السلطة التقدٌرٌة للحكومة و ال ٌوجد ما ٌجبرها على ذلك و هاذا الوضع 

حتمالٌة ٌمكن ان تربط مجلس االمة بالحكومة بمناسبة بٌان السٌاسة ٌكشؾ عن عبلقة ا

 العامة السنوي.

حً و ان قررت الحكومة منح  : االثر لتقدٌم بٌان السٌاسة العامة امام مجلس االمة -ب

فرصة لمجلس االمة للتدخل فً رقابة بٌان السٌاسة العامة السنوي اال ان مجلس االمة ٌبقى 

اتخاذ موقؾ فعال تجاه مدى تنفٌذ الحكومة لتعهداتها التً سبق وان مجردا من امكانٌة 

 التزمت بها امامه عند تقدٌمها له عرضا حول برنامجها مخطط العمل.

(9) 96-98و كذا القانون العضوي رقم  8196فالتعدٌل الدستوري لعام 
لم ٌحدد حتى  

ة على ؼرار المجلس الشعبً الطرٌقة العملٌة لتقدٌم بٌان السٌاسة العامة امام مجلس االم

 الوطنً.

 

 

 

منه اعادة نفس  56شٌئا فٌما ٌخص تقدٌم بٌان السٌاسة العامة امام مجلس االمة بل اكتفت المادة  96-98لم ٌضؾ القانون العضوي رقم  -(9)

 .8196من التعدٌل الدستوري لعام  98ماورد فً الفقرة االخٌرة للمادة 
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القانونٌة االثار المترتبة عن تقدٌم بٌان السٌاسة العامة السنوي لمجلس كما لم تبٌن النصوص 

االمة و اذا كان الدافع من وراء ذلك هو ضمان عدم قٌام عبلقة صراع حادة بٌن مجلس 

االمة و الحكومة حٌث ٌكفً ما ٌمنك ان تتعرض له الحكومة من تهدٌد لوجودها من طرؾ 

المجلس الشعبً الوطنً
(9)

مر ٌنطوي على اضعاؾ مركز مجلس االمة بٌن اال ان اال 

السٌاسة العامة السنوي فدور مجلس االمة فٌه ٌكاد ٌنصدم و ٌمكن للحكومة ان تتفادى هذا 

 االجراء فً كله.

اسنادا لنص  : حصر التصوٌت بالثقة و ملتمس الرقابة بٌد المجلس الشعبً الوطنً-8

م الحكومة سنوٌا الى مجلس الشعبً التً تنص على انه تقد 8196من الدستور  98مادة 

 الوطنً بٌانا عن السٌاسة العامة.

و علٌه فان الحكومة ملزمة بتقدٌم بٌان السٌاسة امام مجلس الشعبً الوطنً و هذا ما اكده 

رئٌس الحكومة بمناسبة عرضه لبٌان السٌاسة العامة لحكومته امام المجلس الشعبً الوطنً 

من دستور لتقدم بٌان السٌاسة العامة للحكومة 98و نصت المادة  8191فً نوفمبر 
(8)

. 

فانه نجد ان المادة  8196من التعدٌل الدستوري لسنة  98/9لكن مقارنة بنص المادة 

استهلت بكلمة ٌجب و تعنً ان الحكومة ملزمة و لٌس لها اختٌار و بهذا ٌكون نص المادة 

 .8196من الدستور  81/9اوضح من نص المادة  98/9

مجلس االمة حرم من االلٌتان وهما ملتمس الرقابة و هو عبارة عم الئحة ٌوقفها ان 

مجموعة من النواب تتضمن انتقادات لمسعى الحكومة و تختلؾ اجراءاتها و نتائجها عن 

اللوائح العادٌة التً تعقب بٌان السٌاسة العامة
(3)

. 

ترتب عن هذه المناقشة من الدستور فإنها تنص كما ٌمكن ان ٌ 98/5وطبقا لنص المادة 

 ادناه. 953/951/955اٌداع ملتمس الرقابة ٌقوم بها المجلس طبقا ألحكام المواد 

 

 

 

 . 98انظر عقٌلة خرباشً العبلقة المرجع السابق ص  -(9)

ً الدساتٌر العربٌة بٌان عباس عمار القانون الدستوري الجزائري مداخلة فً اطار الملتقى الدولً الثانً حول تنظٌم السلطات السٌاسة ف -(8)

 8191اكتوبر  88/83السٌاسة العامة للحكومة بٌن االلتزام الدستوري و التقدٌر السٌاسً كلٌة الحقوق العلوم السٌاسٌة جامعة معسكر ٌومً 

 .  8191نوفمبر  7منشورة فً 

 .51طارق عاشور مرجع سابق ص  -(3)
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دستور فإنها تنص على انه الوزٌر من ال155اما الٌة التصوٌت بالثقة حسب نص المادة 

االول ان ٌطلب من المجلس الشعبً الوطنً تصوٌتا بالثقة و فً حالة عدم الموافقة البلئحة 

 الثقة ٌقدم الوزٌر االول استقالة الحكومة.

لكن استقالة الحكومة فً هذه الحالة محتملة على اعتبار انه لرئٌس الجمهورٌة حق اللجوء 

من  147حكومة الى حل المجلس الشعبً الوطنً وفقا ألحكام المادة قبل قبول استقالة ال

و اذا حدث وان حل الرئٌس الجمهورٌة المجلس الشعبً  2016التعدٌل الدستوري لعام 

 الوطنً فالحكومة تبقى مإقتا حتى ٌتم انتخاب مجلس الشعبً الوطنً جدٌد.

بً الوطنً م اجل التصوٌت بالثقة تقدم الحكومة بٌان السٌاسة العامة امام نواب المجلس الشع

من  63من الدستور السابق الذكر طما ٌإكده فً المادة  98و هذا ما اشارت الٌه المادة 

 96/98القانون العضوي رقم 
(9)

. 

 المطلب الثانً

 : الٌات الرقابٌة بصبغة غٌر مباشرة التً تترتب عنها المسؤولٌة الحكومة

ان متابعة الحكومً فً كافة اوضاعه تستوجب حصول مجلس االمة على المعلومات 

الضرورٌة التً تمكنه من تحقٌق رقابة برلمانٌة صارمة و حقٌقٌة و فً سبٌل ذلك ٌمكن 

توجٌه سإال كتابً شفوي ألي عضو فً الحكومة من خبلل الٌة السإال اوال و القٌام كذلك 

 ة االستجواب ثانٌا و اللجنة التحقٌق البرلمانٌة ثالثا.  باستجواب الحكومة من خبلل الٌ

 

 

 

 

 

 

 

تنص على انه ٌكون تسجٌل التصوٌت بالثقة لفائدة الحكومة فً جدول االعمال وجوبا بناء على  96/98من القانون العضوي رقم  63المادة  -(9)

 من الدستور.  98طلب الوزٌر االول وفقا لؤلحكام مادة 
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  : السؤالاوال الٌة 

ٌعد السإال الوسٌلة االكثر استخداما و شٌوعا 
(9)

فً مباشرة الوظٌفة الرقابٌة على اعمال  

الحكومة من قبل اعضاء البرلمان و هو فً الحقٌقة مجرد استفهام او استفسار من عضو 

البرلمان عن امر ٌجهله او رؼبته فً التؤكد من الحصول واقعة معٌنة او االستعبلم عن نٌة 

السلطة التنفٌذٌة فً مسالة ما 
(8)

لبرلمان الى عضو فسإال ٌتضمن طلبا من عضو ا 

الحكومة اٌضاحا حول حقٌقة نقطة ما 
(3)

 96/9من القانون  958و التً تقابلها المادة  

و التً تنص ٌمكن اعضاء البرلمان ان ٌوجهوا  2016المتضمن التعدٌل الدستوري لسنة 

اي سإال شفوي او كتابً الى اي عضو فً الحكومة
(1)

. 

البرلمان و احد اعضاء الحكومة و ٌرمً الى  عبلقة مباشرة بٌن عضو ٌنشؤ فطرح السإال

كشؾ عن حقٌقة امر معٌن فً اعمال الحكومة كما قد ٌكون الهدؾ منه تجمٌع الحقائق التً 

 تساعد فً اثارة المسإولٌة السٌاسٌة للحكومة.

االسئلة التً ٌمكن ألعضاء البرلمان طرحها الى اسئلة شفوٌة و  تنقسم : انواع االسئلة-ا

ٌة لم تفرق النصوص القانونٌة بٌن مضمون و هدؾ كل منها عن االخرى فً اسئلة كتاب

  : حٌن ان تجربة البرلمانٌات الؽربٌة تكشؾ عن اختبلؾ جوهري بٌن نوعٌن

فالسإال الكتابً ٌهدؾ اساسا للحصول على توضٌحات او معلومات حول اسئلة معٌنة 

حل الذي اعطته او ستعطٌه تتعلق عموما بتنفٌذ او تطبٌق نص قانونً او تنظٌمً او 

الحكومة لمشكل ما او لفت االنتباه لوجود مشكل ٌحتاج الى تدخلها و هو محدود االثر 

 ٌنحصر فقط بٌن عضو ما صاحب السإال و عضو الحكومة المعنً.  

 

 

 

 

 

 

 
اما فً فرنسا فظهر سإال شفوي بداٌة عام  9783بٌنما بدا مجلس العموم منذ  9789فٌفري  9بداٌة  لقد نشا اسلوب االسئلة فً انؽلترا -(9)

 9919جوان  31المجالس التشرٌعٌة و ظهر السإال المكتوب فً  أي بظهور 9875

 pierre avril/jean jicquel.op.cit.p 239/240انظر  -(8)

الرقابة فً نظام البرلمانً الٌوم الدراسً حول موضوع السإال الشفوي كؤلٌة من الٌات الرقابة انظر عبد الكرٌم كٌبش السإال الشفوي كؤلٌة -(3)

  16ص  8119البرلمانٌة نشرٌة صادرة عن الوزارة المكلفة بالعبلقات مع البرلمان الجزائر سبتمبر 
 السابق. المرجع  8196المتضمن التعدٌل الدستوري لسنة  96/9من القانون  958انظر المادة  -(1)
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اما السإال الشفوي فهو اساسا ذو بعد سٌاسً و له اثر ٌمتد حتى الى راي العام مما قد 

ٌجعل المسإولٌة السٌاسٌة للحكومة على المحك اضافة الى ان مجاله ؼٌر محدود 

 8196من التعدٌل الدستوري لعام  958بموضوعٌات معٌنة و مع ذلك فقد مكنت المادة 

وطنً و اعضاء مجلس االمة على حد سواء من حق توجٌه أي نواب المجلس الشعبً ال

من القانون  96-98الى  69سإال شفوي او كتابً الى أي عضو ضمن الحكومة لكن المواد 

ضوابط قٌدت استعمال هذا الحق و منها ما ٌتعلق بقبول السإال  اشترطت 69العضوي رقم 

التً تحكم االسئلة فً كل ؼرفة  و منها ما ٌتصل بإجراءات الرد علٌه و هً ذات الضوابط

 أي فً مجلس االمة كما فً مجلس الشعبً الوطنً.

حتى ٌجوز السإال اكان شفهٌا ام كتابٌا القبول ٌجب ان ٌشمل  : شروط قبول السإال-ب

على عدد من الشروط الشكلٌة و الموضوعٌة 
(9)

  : و هً 

طرؾ نائب واحد فً  ام ٌوجه السإال و ٌوقع من عضو واحد فً مجلس االمة او من -

 مجلس الشعبً الوطنً.

 ان ٌتضمن نص السإال موضوعا واحدا و ٌحدد بوضوح عضو الحكومة الموجه الٌه. -

ٌجب ان ٌحرر نص السإال باللؽة العربٌة احتراما الن اللؽة العربٌة تعد احد ثوابت  -

 الدولة.

مسلم بها فً النظام ٌجب ان ال ٌكون السإال متعلقا بمصلحة شخصٌة الن من قواعد ال -

 النٌابً ان عضو البرلمان ٌمثل الشعب و االمة.

ان ال ٌتعلق السإال بقضٌة مطروحة على الجهات القضائٌة احتراما للمبدأ الفصل بٌن  -

 السلطات ال ٌجب على مقدم السإال ان ٌستعمل سإاله العتداء سلطة على سلطة اخرى.

  8196من التعدٌل الدستوري لعام  958ةحررت الماد : اجراءات الرد على السإال -ج
(8)

 

السإال الكتابً من قٌد البرمجة ألنه ال ٌتطلب انقاذ جلسة لئلجابة عنه حٌث ٌودع عضو 

الحكومة المعنً بالسإال الكتابً الجواب كتابة لدى مكتب الؽرفة المعٌنة الذي ٌتولى بدوره 

ٌوما الموالٌة لتبلٌػ السإال  31تبلٌػ الى صاحبه شرط ان ٌتم الجواب فً ظرؾ ثبلثٌن 

الكتابً لعضو الحكومة 
(3)

  . 

 

 

 

 

 9عادة ما ٌتم تنظٌم الشروط االزم توافرها لقبول سإال فً شكل تعلٌمات عامة ٌصدرها مكتب كل ؼرفة على حدى فقد تضمنت المواد من  -(9)

المجلس الشعبً الوطنً الشروط المتعلقة باألسئلة الشفوٌة و  الصادرة عن مكتب 8111جوٌلٌة  98المإرخة فً  8/8111من التعلٌمة رقم  8الى 

 الكتابٌة.

 ٌوما. 31و ٌكون الجواب عن السإال الكتابً كتابٌا و خبلل اقصاه  8196من التعدٌل الدستوري لعام  931/8انظر نص مادة  -(8)

  8196/ 85/18المإرخ فً  98-96 من القانون العضوي رقم. 958انظر المادة -(3)
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ان كان واقع االمر ٌإكد عدم االلتزام بهذا االجل ٌبٌن ان الفارق بٌن تارٌخ السإال و 

الكتابً لعضو الحكومة و تارٌخ االجابة علٌه ٌفوق فً بعض المرات بكثٌر االجل 

المنصوص علٌه دستورٌا لكن تبقى مسالة ادراج السإال الشفوي بجدول اعمال كل ؼرفة 

 بحاجة الى موافقة الحكومة 

ا ٌحدد الٌوم الذي ٌتم فٌه تناول االسئلة الشفوٌة ضبط عددها بتشاور بٌن مكتبً ؼرفتً اذ

البرلمان و االتفاق مع الحكومة
(9)

. 

خبلل الجلسة المخصصة لئلجابة على االسئلة الشفوٌة و التً عادة ما تخصص لها خبلل 

ل االسئلة المطروحة ٌوما و هً قلٌلة ال تفً باإلجابة على ك 95الدورات العادٌة جلسة كل 

 و هذا ما ٌإدي الى تؤجٌل االجابة عن االسئلة من دورة اخرى

ٌتمتع السإال بؤهمٌة كبٌرة على اعتبار ان الؽاٌة من  : االثار المترتبة على الٌة السإال -ج

اعتماده تتمحور اساسا حول تمكٌن عضو البرلمان من نقل انشؽاالت المواطنٌن الى الجهات 

انها تفتح المجال امام عضو الحكومة لمعرفة حقٌقة االوضاع التابعة لقطاعه و الرسمٌة كما 

هً فقط فرصة مواتٌة لتوضٌح وجهات نظر المسإولٌن بشان قضاٌا معٌنة مما ٌساعد على 

تبٌان و شرح و توضٌح التوجهات العامة للحكومة ككل و اعطاءه اعمال المإسسات 

الدستورٌة اكثر مصداقٌة
(8)

. 

ارسة العملٌة لم تبرهن على فعالٌة الٌة السإال اذا ال تزال مجرد وسٌلة اعبلمٌة لم لكن المم

  : ترقى بعد درجة التؤثٌر لؤلسباب التالٌة

ال ٌوجد ما ٌلزم الحكومة بضرورة االجابة على االسئلة الموجهة اذ تكشؾ التقارٌر ان  -

 931على  8118الى عام  9997الحكومة لم تجب خبلل فترة التشرٌعٌة الممتدة من عام 

سإال كتابً و  57سإال شفوي و  73سإال وجهها نواب المجلس الشعبً الوطنً منها 

 اسئلة كتابٌة. 5اسئلة شفوٌة و  8سإال طرحها اعضاء مجلس االمة منها  93على 

باإلضافة الى معاناة اعضاء البرلمان من عدم اكتراث بعض الوزراء لطلبات االستقبال   -

 ها لهم البرلمانٌون من اجل الحصول على معلومات الدقٌقة.التً ٌقدم

 

 

 

 

 85/18/8196المإرخ فً  96-98من القانون العضوي رقم  71/8انظر المادة  -(9)

ان  ان استعمال الٌة السإال االستعمال االنسب من شانه 8118اكد السٌد عبد القادر بن صالح رئٌس مجلس االمة بمناسبة افتتاح دورة خرٌؾ -(8)

 ٌعطً اعمال المإسسات الدستورٌة للببلد المصداقٌة ألنه ٌوفر لها الشفافٌة التً ٌطالب بها المواطن و المسإول.

 .7ص  8113نشرٌة لمجلس االمة الجزائر جانفً  7مقتطؾ من مجلة مجلس االمة العدد  -
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لرقابة البرلمانٌة ٌعتبر االستجواب فً االنظمة المقارنة من وسائل ا  : ثانٌا الٌة االستجواب

التً ٌستعملها اعضاء البرلمان الستقاء المعلومات حول موضوع من المواضٌع حٌث ٌسمح 

بتبادل وجهات النظر بٌن الحكومة و اعضاء البرلمان و رصد المعلومات البلزمة من 

الحكومة اللفت انتباهها الى ضرورة اتخاذ اجراءات معٌنة و ٌستطٌع بموجبها النواب طلب 

حات حول احدى قضاٌا الساعة توضٌ
(9)

. 

ان الفرق بٌن االستجواب و السإال هو ان هذا االخٌر ٌحمل معنى طلب المعرفة او تبادل 

الراي من اجل استٌضاح امر ما بٌنما ٌكون االستجواب مقنعا و ٌترتب عل عدم رضى 

مسإولٌتها البرلمان عن الجواب الحكومة طرح موضوع الثقة بها الذي قد ٌنتهً الى اقرار 

 السٌاسٌة.

تبعا لؤلحكام القسم التاسع من  : الشروط و االجراءات الواجب توفرها فً االستجواب -ا

ٌظهر لنا شروط و اجراءات ٌجب مراعاتها عند استخدام  96/98القانون العضوي رقم 

  : االستجواب بٌنهما فما ٌلً

ان ٌكون االستجواب متعلقا بإحدى قضاٌا الساعة  -
(8)

تفاد هذا الشرط من فقرة االولى ٌس   

لكن من دون ان ٌتم توضٌح ما  8196من التعدٌل الدستوري لعام  933من نص المادة 

 المقصود بقضاٌا الساعة.

 31عضوا فً مجلس االمة او  31ٌشترط ان ٌتم التوقٌع على نص االستجواب من طرؾ  -

من  66نائبا من المجلس الشعبً الوطنً بحسب الحالة و هذا شرط قد تضمنته المادة 

 96-98القانون العضوي رقم 

تنعقد جلسة االستجواب التً ٌحدد مكتب المجلس الشعبً الوطنً او مكتب مجلس االمة  -

ٌة لتارٌخ تبلٌػ الحكومة على ذلكٌوما على االكثر الموال 31تشاور مع الحكومة خبلل بال
(3 )

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 .978بو شعٌر السعٌد النظام السٌاسً الجزائري مرجع سابق ص  -(9)
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  : قٌود استعمال وسٌلة االستجواب -ب

موضوع االستجواب بقضاٌا الساعة ٌثٌر مشكلة المعٌار الذي ٌمكن اعتبار موضوع  ارتباط

 ما من قضاٌا الساعة.

عضوا من اعضاء الؽرفة التً ٌقدم لدى مكتبها طلب االستجواب عدد مبالػ فٌه  31اشتراط 

 الخاصة بالنسبة لمجلس االمة.

د علٌه و هو ما ٌظهر من تعلق االستجواب بقضاٌا الساعة هو مراعاة لبلستعجال فً الر

ساعة هو زمن قٌاسً بنسبة مع باقً  18خبلل تبلٌػ االستجواب للحكومة فً اجل 

 االجراءات الدستورٌة االخرى.

هو اشد وسائل الرقابة على  االستجواب : االثر المترتب على وسٌلة االستجواب -ج

ى مجرد طلب معرفة الحكومة للطبٌعة االتهامٌة له و منه فاالستجواب فً الجزائر ٌبق

بٌانات او معلومات فً مسالة معٌنة ال اكثر و اقل بٌنما هو فً بعض التشرٌعات ال ٌعتبر 

مجرد حوار بٌن مقدمه و الموجه الٌه بل تعقبه مناقشة واسعة تنتهً اما بشكر و اثراء حالة 

انتباهها و  قٌام الحكومة بواجبها او تجاوز عن االخطاء الٌسٌرة المرتكبة من قبلها مع لفت

قد ٌنتهً االستجواب الى ادانة الحكومة و طرح مسإولٌتها السٌاسٌة و بالتالً حتى ان تم 

ربط اثارة المسإولٌة السٌاسٌة للحكومة بنجاح االستجواب فان االؼلبٌة للحكومة ٌصعب ان 

تسمح باتخاذ قرار ٌعكس ارادة الحكومة
(9)

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .919/951عقٌلة العبلقة الوظٌفٌة بٌن الحكومة و البرلمان ص  خرباشً -(9)
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   : ثالثا لجان التحقٌق البرلمانٌة

ٌعد تحقٌق وسٌلة لرقابة عمل الحكومة متعددة االطراؾ و ٌتمٌز عن السإال و االستجواب 

فً انه سلسلة من االسئلة و المناقشات و لٌس مجرد سإال و اجابة علٌه امارسه لجنة مإلفة 

ن عدد معٌن من اعضاء البرلمان للكشؾ عما وقع فً اطار الجهاز الحكومً من م

تجاوزات
(9)

. 

و قد ٌلجا البرلمان الى الٌة التحقٌق البرلمانً باعتبارها وسٌلة من وسائل الرقابة من خبلل 

 لجنة تم تشكٌلها لهذا الؽرض.

للجنة الدائمة بالعمل التشرٌعً نتٌجة انشؽال ا : القٌود الواردة على لجان تحقٌق البرلمانٌة -ا

الذي قد ٌجعل اللجنة فً حالة عمل مستمر مثلما هو الحال بالنسبة للجنة المكلفة بالشإون 

ان مركز القوة التشرٌعٌة لٌس مجلس بؤكمله بل هً نونٌة فعلى قد قول الفقٌه بالواي القا

لجانه الدائمة
(8)

. 

لمان اي ألعضاء مجلس االمة و كذا ألعضاء البر  8196و خول تعدٌل الدستوري لعام 

نواب المجلس الشعبً الوطنً امكانٌة انشاء لجان تحقٌق فً اي وقت مع شرط عام وحٌد 

قلص من ذات الحق  96-98مفاده ان ٌتعلق بقضاٌا ذات عامة اال ان القانون العضوي رقم 

 99بفعل الشروط الصارمة التً فرضتها احكام القسم 
(3)

منه اذ لم ٌترك المجال ألي المادة  

 فً ان تكون مطلقة دون قٌود.

نائبا  81و ٌشترط لتشكٌل هذه اللجان ان ٌتم التصوٌب على اقتراح الئحة ٌوقفها على االقل 

عضوا فً مجلس االمة و ٌود عونها لدى مكتب المجلس 81او 
(1)

ان انشاء لجنة تحقٌق فً  

شاء لجنة تحقٌق اٌضا حول نفس الموضوع شرط ان ؼرفة ال ٌمنع الؽرفة االخرى من ان

تعلم الؽرفة التً انشات اوال لجنة التحقٌق الؽرفة االخرى بذلك
(5)

. 

 

 

 

 

 .939/931خرباشً عقٌلة العبلقة الوظٌفٌة بٌن الحكومة و البرلمان مرجع سابق ص  -(9)

 .319انظر فارس محمد عبد الباقً علً عمران المرجع السابق ص  -(8)
 85/18/8196المإرخ فً  96-98من القانون العضوي رقم  87الى  77انظر المواد من  -(3)

 .931شامً رابح حمو عبد هللا مرجع سابق ص  -(1)

 تعلم الؽرفة التً انشات لجنة تحقٌق الؽرفة االخرى بذلك.  98-96 من القانون العضوي رقم  9انظر نص المادة  -(5)
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تكتسً لجنة التحقٌق طابعا مإقتا حٌث تنتهً مهمتها بمجرد اٌداع تقرٌر عملها او على 

من تارٌخ المصادقة الئحة االنشاء اللجنة  ابتداءاشهر قابلة للتمدٌد  6االكثر بانقضاء اجل 

من  ابتداءشهر  98التحقٌق و ال ٌمكن ان ٌعاد تشكٌلها لنفس الموضوع قبل انقضاء اجل 

مهمتها تارٌخ انتهاء
(9)

. 

  : اختصاصٌات اللجان التحقٌق البرلمانٌة -ب

ٌجب على اعضاء لجان التحقٌق ان ٌتقٌد و بسرٌة تحرٌاتهم و مناقشتكم
(8)

و تتمثل  

  : اختصاصات لجان التحقٌق فً ثبلث مهام اساسٌة هً

على ان ٌرسل رئٌس المجلس الشعبً  : االستماع الى اشخاص و اعضاء الحكومة -1

 طلبات االستماع الى اعضاء الحكومة. او مجلس االمة حسب الحالة الى الحكومةالوطنً 

ٌوجه استدعاء مرفق ببرنامج المعاٌنات و الزٌارات الى اطارات  حٌث : معاٌنة االماكن -8

المإسسات و االدارات العمومٌة و اعوانها قصد المعاٌنة المٌدانٌة لبلستماع الٌهم عن طرٌق 

 ً ٌتبعونها.السلطة السلمٌة الت

هذا بؤخذ  و : االطالع على اٌة معلومات ترى اللجنة ان لها عالقة بموضوع التحقٌق -3

نسخ من هذه الوثائق اذا لزم االمر ؼٌر انه ٌستثنً من ذلك الوثائق التً تكتسً الطابع 

السري و االستراتٌجً الذي ٌهم الدفاع الوطنً والمصالح الحٌوٌة لبلقتصاد الوطنً و امن 

دولة الداخلً و الخارجً بشرط  ان ٌكون الرفض مبررا و معطبل من طرؾ الجهة ال

المهٌنة 
(8)

. 

فاللجنة التحقٌق ملزمة بإعداد تقرٌر بسلم الى رئٌس الؽرفة المعٌنة بالتحقٌق و ٌبلػ الى كل 

من رئٌس الجمهورٌة و رئٌس الحكومة كما ٌوزع على اعضاء مجلس االمة او نواب 

لوطنً حسب الحالة و ٌمكن لمجلس االمة او المجلس الشعبً الوطنً المجلس الشعبً ا

حسب الحالة ان ٌقرر نشر التقرٌر كلٌا او جزئٌا بناء على اقتراح من مكتب الؽرفة المعٌنة 

و رإساء المجموعات البرلمانٌة بعد اخذ راي الحكومة
(3)

 . 

 

 

 

 85/18/8196فً  المإرخ 96-98من القانون العضوي رقم  89انظر المادة  -(9)

 .981/985ابو الشعٌر السعٌد النظام السٌاسً الجزائري مرجع سابق ص  -(8)

  85/18/8196المإرخ فً  96-98 من القانون العضوي رقم  87انظر المادة  -(3)
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 : خالصة الفصل الثانً

ان من خبلل دراسة االطار الوظٌفً لمجلس االمة فً نظام الدستوري الجزائري له مهمتٌن 

المهمة التشرٌعً و المهمة الرقابٌة و فً اطار كل مهمة ٌؤخذ مركزا  : اساسٌتٌن هما

 متماٌز عنه فً المهمة االخرى.

فمجلس االمة ال ٌقوم بالمهمة التشرٌعٌة فً فضاء حر بل ٌنشط الى جانب المجلس الشعبً 

رئٌس الوطنً فً مجال تشرٌعً تملك فٌه السلطة التنفٌذٌة حصة االسد باعتبار ان 

الجمهورٌة ٌحوز سلطات تشرٌعٌة هامة فإمكانٌة التشرٌع فً اٌة مسالة بموجب التشرٌعٌة 

حٌث تجدر االشارة الى تفوق السلطة التنفٌذٌة على البرلمان فً المجال التشرٌعً اذا ٌمتلك 

 عدة وسائل التدخل فً العمل التشرٌعً.

كشؾ عن رقابة هادئة فً كثٌر اما مهمة رقابة عمل الحكومة من طرؾ مجلس االمة فهو ٌ

من االحٌان اخرى حٌث ان مثول الحكومة امام مجلس االمة اما بتقدٌم عرض برنامجها 

 مخطط العمل و بٌان سٌاستها العامة السنوي ال ٌحمل اي تهدٌد لها.

و تظل رقابتها بالٌان الرقابة االخرى كسإال االستجواب و التحقٌق عدٌمة الفعالٌة كونها 

ثر الملزم منها ما ٌركز علٌها مجلس االمة فً رقابتها العمل الحكومة كما فً عدٌمة اال

 االسئلة بنوعٌها و منها ما تإكد الممارسة عدم استخدامها. 
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 : خاتمةال

ان البحث حول المركز الذي ٌناله مجلس االمة فً النظام الدستوري الجزائري منذ 

الدستوري لمنحنه مركزا قانونٌا و ٌتجلى ذلك استحداث المجلس االمة سعى المإسس 

بوضوح من خبلل بعض المواد الدستورٌة و بعض النصوص القانونٌة و خاصة القانون 

المحدد لتنظٌم المجلس الشعبً الوطنً و مجلس االمة و عملها و  96/98العضوي رقم 

ة ارادة المشرع كذلك العبلقة الوظٌفٌة بٌنهما الحكومة و من جهة اخرى ٌبرز بجبلء حقٌق

 فً تكرٌس دولة القانون و تثبٌت اركان الدٌمقراطٌة بكل ابعادها.

  : ة عامة قد توصلنا من دارستنا لموضوعنا هذا الى عدة استنتاجاتو بصف

ان احداث ؼرفة ثانٌة فً البرلمان لبٌت فكرة من وضع النظام الدستوري الجزائري بل هً 

المقارنة بداٌة من النظام االنجلٌزي ثم النظام االمرٌكً فكرة قدٌمة اوجدتها االنظمة 

 فالفرنسً ثم تداولته النظم الى ان عدت اؼلب دول العالم تتشكل برلماناتها من ؼرفتٌن.

اعتماد المإسس الدستوري فً تنظٌم العضوي لمجلس االمة على جمٌع بٌن اسلوبٌن اسلوب 

 ث اعضاء من طرؾ رئٌس الجمهورٌة االنتخاب ثلثً اعضاء مجلس و اسلوب التعٌٌن ثل

 ٌمنح فرصة لتفادي النقص الحاصل من جراء ما ٌنجم عن تمثٌل االنتخابً.

مجلس االمة لٌس حرا فً تحدٌد كٌفٌة تنظٌمه االداري من خبلل نظامه الداخلً بل هو 

 .8196ملزم بالعمل وفق التشكٌلة االدارٌة التً ارادها له التعدٌل الدستوري لعام 

ك مجلس االمة اجهزة دائمة و هٌئات تنسٌقٌة تساعد على اداء مهامه ؼٌر انها واقفة امتبل

 تحت السلطة التنفٌذٌة من خبلل استحواذ مساندة لها على اداء المسار التشرٌعً.

 تمتع السلطة التنفٌذٌة بالٌات قانونٌة تساعدها على فرض تفوقها على السلطة التشرٌعٌة.

بادرة التشرٌعٌة و هً اول مرحلة فً اعداد قانون وذلك وفقا تمتع مجلس االمة بحق الم

 محروما منها. 8196من التعدٌل الحالً بعد ما كان دستور  936/937للنصوص القانونٌة 

ٌمارس مجلس االمة مع الوظٌفة التشرٌعٌة الوظٌفة الرقابٌة على اعمال الحكومة حٌث ان 

ة المرتبة للمسإولٌة المباشرة للحكومة اذا اداء هذا المجلس ناقص خاصة فً الٌات الرقابٌ

 ان الحكومة لها السلطة التقدٌرٌة فً عرض بٌان سٌاستها العامة امام مجلس االمة 

ان المجلس الشعبً الوطنً استحوذ على اكثر االلٌات الرقابٌة فعالة و المتمثلة فً ملتمس 

 الرقابة والتصوٌت بالثقة.
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مجال الملً و ذلك نظرا للسلطات التً تمتلكها الحكومة ضعؾ الرقابة المجلس االمة فً ال

 فً هذا المجال.

و على اساس هذ النتائج التً تم استخبلصها من دراسة هذا الموضوع نقدم اقتراحات 

  : ضمان فعالٌة اكثر موجزها فً

 اعادة النظر فً تنظٌم مجلس االمة و القضاء على ثلث الرئاسً بجعله منتخبا.

س مجلس االمة بضمانات اكثر لبلستمرار فً منصبه و توسٌع عملٌة احاطة منصب رئٌ

 ور لمنصبه.ؽانتخابه فً حالة ش

 وضع حاجر امام التدخبلت المستمرة و مكثفة للسلطة التنفٌذٌة على العمل التشرٌعً.

 تفصٌل دور المجلس االمة فً المجال الرقابً باأللٌات ؼٌر مرتبة للمسإولٌة الحكومة.
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 قائمة المراجع 

 باللغة العربٌة:

 أوال: الكتب 

بركات محمد : النظام القانونً البرلمانً )السلطة التشرٌعٌة (  دراسة مقارنة لكل  -9

وتعٌٌن ثم حقوق و واجبات  –من الجزائر و مصر و فرنسا و بعض االنظمة االخرى 

 .8198ر ، الجزء االول دٌوان المطبوعات الجامعٌة  . الجزائ –عضو البرلمان 

 .8118بوقفة عبد هللا، للطباعة و النشر و التوزٌع الجزائر   -8

و المإسسات السٌاسٌة  ، أسالٌب ممارسة السلطة فً  ـــــــــ،  القانون الدستوري -3

نظام النظام السٌاسً الجزائري دراسة مقارنة ، العبلقة الوظٌفٌة بٌن البرلمان و الهٌئة 

 .8115والنشر و التوزٌع الجزائر  التنفٌذٌة ، دار الهومة للطباعة

 خرباشً عقٌلة  ،العبلقة الوظٌفٌة بٌن البرلمان و الهٌئة التنفٌذٌة ، لـ : -1

 .، لدار الخلدونٌة للنشر و التوزٌع  9996نوفمبر  88  

بلحاج صالح  ، المإسسات السٌاسٌة  و القانون الدستوري فً الجزائر منذ االستقبلل  -5

 . الى  ٌوم ، الطبعة االولى

بواشعٌر السعٌد : القانون  الدستورٌة   ) النظم السٌاسٌة طرق ممارسة السلطة ،  -6

اسس االنظمة السٌاسٌة و تطبٌقات عنها( الجزء الثانً ، الطبعة الرابعة ، دٌوان 

  8113المطبوعات الجامعٌة ، الجزائر 

دراسة تحلٌلٌة لطبٌعة نظام الحكم فً ضوء  –ـــــ، النظام السٌاسً الجزائري  -7

  8193، الجزء الرابع، دٌوان المطبوعات الجامعٌة، 9996دستور 

دٌدان مولود ، مباحث فً االقنون الدستوري و النظم السٌاسة على ضوء التعدٌل  -8

( و النصوص الصادرة تبعا لذلك ، دار بلقٌس . 8196مارس  16الدستوري األخٌر )

 8197الجزائر 
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 ثانٌا : االطروحات و المذكرات الجامعٌة 

 طروحات الدكتوراه: - أ

بن دحونور الدٌن : السلطة  المستقلة كآلٌة مدعمة لمركز رئٌس الجمهورٌة فً  -9

الجزائر ، رسالة لنٌل شهادة الدكتوراه فً القانون العام ، كلٌة الحقوق و العلوم السٌاسٌة ، 

 جامعة ابً بكر بلقاٌد ، تلمسان 

 بوبوم محمد االمٌن : اعمل البرلمانً فً الجزائرٌٌن النص الدستوري -8

و التطبٌق  ، اطروحة لنٌل شهادة الدكتوراه فً القانون العام ، كلٌة الحقوق و العلوم  

 السٌاسٌة ، جامعة أبً بكر بلقاٌد تلمسان 

 جعفري نعٌمة ، المركز الدستوري ، المركز الدستوري للؽرفة الثانٌة '' دراسة -3

مقارنة " أطروحة نعٌمة المركز الدستوري للؽرفة الثانٌة البرلمان " دراسة مقارنة " 

أطروحة مقدمة لنٌل شهادة الدكتوراه فً القانون العام ، كلٌة الحقوق و العلوم السٌاسٌة ، 

 .8195جامعة ابً بكر تلمسان 

دة دكتوراه حمٌد سً فاروق ، الممارسة التشرٌعٌة فً الجزائر ، أطروحة لنٌل شها  -1

  8111فً قانون الدولة و العلوم االدارٌة جامعة الجزائر 

خرباشً عقٌلة ، مركز االمة  فً النظام الدستوري الجزائري ، اطروحة لنٌل شهادة  -5

الدكتوراه  فً العلوم القانونٌة ، كلٌة الحقوق  و العلوم السٌاسٌة ،جامعة الحاج لخضر باتنة 

8191 

، أطروحة   9996لتشرٌعٌة فً الدستور الجزائري لسنة لوناسً جحٌفة ، السلطة ا -6

 لنٌل الدكتوراه .

، أطروحة لنٌل شرٌط ولٌد السلطة التشرٌعٌة من خبلل تطور الدستور الجزائري  -7

 8198شهادة دكتوراه فً جامعة ابً بكر بلقاٌد  تلمسان 

الحقوق و العلوم و ما السٌاسٌة و السلطة  التنفٌذٌة على  مذكرات الماجستٌر :   - ب

 ضوء التعدٌل  الدستوري الجدٌد 

لؽرٌب إٌمان مجبلت العبلقة الوظٌفة بٌن البرلمان و السلطة التنفٌذٌة على التعدٌل  -9

مذكرة شهادة الماجستٌر فً القانون العام ، كلٌة الحقوق ، فرع  8118الدستوري لسنة 

 8199ت ، جامعة بن عكنون الجزائر الدولة و المإسسا

حجاب ٌاسٌن الدور التشرٌعً لمجلس االمة الجزائري و مجلس المستشارٌن  -8

 مذكرة  –دراسة مقارنة  –المؽاربً 

مقدمة لنٌل شهادة الماجستٌر فً القانون ، كلٌة الحقوق و العلوم السٌاسٌة، تخصص قانون 

 8195الجزائر  دستوري ، قسم الحقوق جامعة محمد ضٌؾ ، بسكرة ،
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بواطٌن حسٌن ، األلٌات القانونٌة لرقبة السلطة التشرٌعٌة على عمل السلطة التنفٌذٌة  -3

و التعدٌبلت البلحقة علٌه ، مذكرة لنٌل شهادة الماجستٌر فً قانون  9989فً ظل دستور 

 8191( 19العام كلٌة الحقوق ، فرع المإسسات االدارٌة و السٌاسٌة ، جامعة قسنطٌنة )

نوفمبر  88هد أحمد المإسسة التشرٌعٌة فً نظام الؽرفتٌن كما ورد فً دستور شا -1

مذكرة لنٌل شهادة المجاستٌر فً العلوم السٌاسٌة و العبلقات الدولٌة السٌاسٌة و  9996

 8119االعبلم فرع التنظٌم السٌاسً و االداري ، جامعة الجزائر ، 

البرلمان ، مذكرة لنٌل شهادة طارق عاشور ، تطور العبلقة بٌن الحكومة و  -5

الماجستٌر فً العلوم السٌاسٌة قسم العلوم السٌاسٌة ، تخصص التنظٌم السٌاسٌة و االدارٌة ، 

 8119الحاج لخضر باتنة 

بلوؼً منٌرة ، المركز القانون لرئٌس الجمهورٌة فً الجزائر بعد التعدٌل ، كلٌة و  -6

لسٌاسً ، مذكرة لنٌل شهادة الماجستٌر فً العلوم السٌاسٌة  ، فرع القانون على النظام ا

الحقوق ، كلٌة الحقوق و العلوم السٌاسٌة ، فرع القانون العام ، تخصص القانون الدستوري 

 .8191، جامعة محمد خٌضر ، بسكرة 

 مذكرات الماجستٌر :  - ت

بابوفارس باكلً شٌر بٌن ، التشرٌع االصٌل للسلطة التشرٌعٌة و هٌمنة السلطة  -9

مذكرة تخرج لنٌل شهادة الماستر فً الحقوق و العلوم السٌاسٌة ، تخصص قانون التنفٌذٌة 

 . 8196الجامعات المحلٌة و الهٌئات االقلٌمٌة جامعة عٌد الرحمن سٌرة بجاٌة 

 ثالثا : 

خرباشً عقلٌة : " آلٌة االستجواب فً عملٌة الرقابة " مجلة الفكر البرلمانً ، عدد  -9

 19.39ص. 8191( ، الجزائر أفرٌل  85)

 (19شرٌط أمٌن ، مكانة البرلمان فً اجتهاد المجلس الدستوري " مجلة عدد ) -8

، مقال منشور على الموقع االلكترونً   31، 18ص.ص  8193المجلس الدستوري ،  

 التالً :

 www.concel.constitutioneldz.consulté.le  

24/04/2017 – 22 :33 

ــــــــــ واقع البٌكامٌرالٌة فً العالم و مكانة الجزائرٌة منها " مجلة الفكر البرلمانً  -3

 36-89ص،  8118( مجلس االمة ، دٌسمبر 19عدد )

 (95)عمٌر سعاد " النظام القانونً لمجلس االمة" مجلة الفكر البرلمانً عدد  -1

  55-89ص،ص،  8117مجلس االمة فٌفري 
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 رابعا : المداخالت 

عباس عمار ، القانون الدستوري ، مداخلة فً اطار الدولً الثانً حول تنظٌم  -9

السلطات السٌاسٌة فً العامة للحكومة بٌن االلتزام الدستوري و التقدٌر السٌاسً ، كلٌة 

 17منشورة فً  8191أكتوبر  83-88 الحقوق و العلوم السٌاسٌة ، جامعة معسكر ٌومً

  8191نوفمبر 

 

 النصوص القانونٌة:   -خامسا

المإرخ فً  138-96منشور بوجب مرسوم رئاسً  9996نوفمبر  88دستور   - أ

دٌسمبر المعدل  18( الصادرة فً 76ج.ر.ج.د.ش عدد ) 9996مارس  178

.ج.د.ش ٌتضمن التعدٌل ج.ر 8118أفرٌل  91المإرخ فً  13-18بالقانون رقم 

، المإرخ فً  99-18المعدل بالقانون رقم  8118أفرٌل  19( الصادر فً 85عدد )

( الصادر فً 63، ٌتضمن التعدٌل الدستوري ج.ر.ج.د.ش عدد ) 8118نوفمبر  95

مارس  16المإرخ فً  19-96، المعدل و المتممبالقانون رقم  8118نوفمبر  96

مارس  17( الصادر فً 91د )ٌتضمن التعدٌل الدستوري ج.ر.ج.د.ش عد 8196

8191  

 القوانٌن العضوٌة :  - ب

، ٌتضمن القانون العضوي  9997مارس  16المإرخ فً 17-97آمر رقم  -9

 )ملؽى ( 9997مارس  16( فً 98المتعلق بنظام االنتخابات ج.ر.ج.د.ش عدد )

، المتعلق بمجلس  9998ماي  31المإرخ فً  19-98القانون العضوي رقم  -8

المعدل و المتمم  9998جوان 89( الصادر فً 37ج.ر.ج.د.ش عدد )الدولة 

ج.ر.ج.د.ش عدد  8119جوٌلٌة  86المإرخ فً  93-99بالقانون العضوي 

 8199اوت  13( الصادرة فً 13)

ٌحدد تنظٌم المجلس  8196أوت  83المإرخ فً  98-96القانون  العضوي رقم  -3

قات الوظٌفٌة بٌنهما و بٌن الشعبً الوطنً و مجلس االمة و عملها كذلك العبل

 8196اوت  88( الصادرة فً 51الحكومة ج.ر.ج.د.ش عدد )

 

 القوانٌن العادٌة:

المتعلق بالمحاسبة العمومٌة  9991اوت  95المإرخ فً  89-19قانون رقم  -9

  9991اوت  95( الصادر فً 13ج.ر.ج.د.ش عدد )

 المتعلق بالخدمة الوطنٌة  8191اوت  19المإرخ فً  16-91قانون رقم  -8

  8191اوت  91( الصادر فً 18ج.ر.ج.د.ش عدد )
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ٌحدد الدوائر االنخابٌة و عدد  8198فٌفري  93المإرخ فً  19-98أمر رقم   -3

( الصادرة فً 18المقاعد المطلوبة شؽلها فً انتخابات البرلمان ج.ر.ج.د.ش عدد )

  8198فٌفري  95

 النصوص التنظٌمٌة : –ت  

 المراسٌم الرئاسٌة : -

ٌتضمن تعٌٌن  8196جانفً  19المإرخ فٌس  11-96المرسوم الرئاسً رقم  -9

 8196جانفً  93( الصادر فً 18أعضاء فً مجلس االمة ج.ر.ج.د.ش عدد )

 المراسم التنفٌذٌة : -

، ٌتعلق بتنظٌم  8198 دٌمبر 19المإرخ فً  198- 98مرسوم تنفٌذي رقم  -9

( الصادر 67انتخاب اعضاء مجبل سالمة المنتخبٌن وسٌره ج.ر.ج.د.ش عدد )

   8198دٌسمبر  98فً 
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 األنظمة الداخلٌة :

فٌفري  98(  الصادرة فً 18النظام الداخلً لمجلس االمة ج.ر.ج.د.ش عدد ) -9

( 81ج.ر.ج.د.ش عدد ) المعدل و المتمم بالنظام الداخلً لمجلس االمة 9998

، المعدل بالنظام الداخلً لمجلس االمة باضافة الى  9999نوفمبر  88الصادر فً 

 .8111جوٌلٌة  31( الصادر فً 16مادتٌن جدٌدتٌن ج.ر.ج.د.ش عدد )

 

 باللؽة االجنبٌة :

1- Ardant Philippe. Institutions politique et droit constitutions 

18 eme édition. Ed L.G.D.J.PRIS .2006. 

2- Dmitri Georges lavroff . le droit constitutions de la V em  

3- République 3em  Dalloz . paris .1999 

4- Marcel Prélot . Institutions politique et droit constitutions 

5 eme édition. Dalloz . France .1972 

5- Prire Avril /Jean Gicquel . Institutions politique et droit 

constitutions 2 eme édition Montcherstion .France 1996 
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 فهرس
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 4.....................................................الفصل األول : تنظٌم مجلس االمة  -

 5.............................................................................المبحث االول  -

 ........……5الجمع بٌن أسلوبً االنتخاب و التعٌٌن فً اختٌار أعضاء مجلس األمة 

 ………………………………5المطلب األول : االنتخاب ؼٌر المباشر لثلثً االعضاء  -
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 ..…….……81المبحث الثانً : مدى استقبللٌة التنظٌم االدري و المالً لمجلس االمة -

 …….…………85ً تنظٌمه االداري المطلب االول : عدم االستقبللٌة مجلس االمة ف -

 .…………………….……………85ةلس االمة فً تحدٌد أجهزته الدائمأوال : تقٌٌد مج -

 ..…………………………………………………………………86رئٌس مجلس االمة - أ

 ..…………………………………………………………………89مكتب مجلس االمة  - ب

 …………………………………………………………39اللجان الدائمة لمجلس االمة   -ج

 …………………………38االمة فً تنظٌم هٌئاته االستشارٌة و التنسٌقٌة: مجلس ثانٌا 

 ..………………………………………………………………………33أوال : هٌئة الرإساء

 ..…………………………………………………………………………33ثانٌا هٌئة التنسٌق

 ..………………………………………………………………31ثالثا المجموعات البرلمانٌة

 …………………………………………………35ةرابعا : المصالح االدارٌة لمجلس االم       
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 .……….…………………………35المطلب الثانً : استقبللٌة مجلس االمة فً تنظٌمه المالً 

 …………………………………………36استقبللٌة  مجلس االمة فً اعداد مٌزانٌة  - أ

 ..…………………………………………37سلطة مجلس االمة فً صرؾ مٌزانٌته  - ب

 ..…………………………………………………38رقابة تنفٌذ مٌزانٌة مجلس االمة  -ج

 .…………………………………………………………………………38الرقابة القبلٌة  -9

 ……….…………………………………………………………………11الرقابة البعدٌة -8

 .…………………………………………………………………19الرقابة المطابقة  - أ

 ……………………………………………………………19التسٌٌرالرقابة نوعٌة  - ب

 13.………………………………………………………....……………الفصل األولخبلصة 

 ………………………………11: االطار الوظٌفً لمجلس االمة فً الجزائر الثانًالفصل 

 ..……………………16المبحث االول : االختصاص التشرٌعً لمجلس االمة فً الجزائر

 ………………………………………16المطلب االول: دور مجلس االمة فً اعداد القانون

 .…………………………………17نأوال: توسٌع و تنوٌع المجال التشرٌعً العائد البرلما

 …………………………………………………51ثانٌا : المبادرة و المجلس االمة بالتشرٌع

 ………………………………………59ثالثا : تعزٌز سلطة التشرٌع لدى السلطة التنفٌذٌة 

 .……………………………………………………………51التشرٌع عن طرٌق األوامر -9

 .…………………………………………55التشرٌع عن طرٌق السلطة التنظٌم المستقلة -8

 ..…………………………………………………………55ق االستفتاءالتشرٌع عن طرٌ -3

 …………………………………………56حق خالص لرئٌس الجمهورٌة االستفتاء - أ

 ..……………………………………………………………………57انواع االستفتاء - ب

 .……………………………………………68رابعا : تدخل السلطة التنفٌذٌة فً اعداد القانون

 ..……………………68لمصادقة على القانونالمطلب الثانً :مدى سلطة مجلس االمة فً ا

 ..……………………68اوال : خضوع ضبط جدول أعمال مجلس االمة ألولوٌات الحكومة

 …………………………………………………63ترتٌب جدول أعمال أولوٌة الحكومة - أ

 ……………………...…61ثانٌا : سلطة مجلس االمة فً التصوٌت على القانون و مناقشته

 ..……….….…61قانون المجلس الشعبً الوطنًبدء مناقشة مشروع او اقتراح فً  - أ

 .65مصادقة مجلس االمة على النص الذي  صوت علٌه  المجلس الشعبً الوطنً  - ب

 .………………65 الوطنً الشعبً المجلس مع االمة مجلس اختبلؾ امكانٌة:  ثالثا
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 ..……….……………66طبٌعة اختبلؾ مجلس االمة مع مجلس الشعبً الوطنً  - أ

         .……………………………….………………66بٌن الؽرفتٌنكٌفٌة حل االختبلؾ  - ب

      ..……………66المبحث الثانً : دور مجلس االمة فً الرقابة على أعمال السلطة التنفٌذٌة

  …68المطلب االول : االلٌات الرقابة بصٌؽة مباشرة التً تترتب عنها المسإولٌة الحكومة

     …………………………………69أوال : عرض مناقشة برنامج الحكومة ) مخطط العمل (

    …..…………71تقدٌم برنامج الحكومة ) مخطط العمل (   للمجلس الشعبً الوطنً - أ

 ..71حدود مناقشة برنامج الحكومة ) مخطط العمل ( أمام المجلس الشعبً الوطنً - ب

 …….…78ثانٌا : امكانٌة مجلس االمة فً اصدار الئحة على مخطط عمل الحكومة

 ..……………………………………………..……78الئحةشروط و اجراءات اصدار  -9

 ..………………………………………………………………..……73مضمون البلئحة -8

 ……………………………………………………………..…….…….……73   التؤكٌد  - أ

      .……………………………………………….…….…73رفض مخطط عمل الحكومة - ب

    .………………………………………….…….…71االثر المترتب عن اصدار الئحة  -ج

 .…………………………………….…75ثالثا : التدخل السٌاسً لمجلس فً بٌان العامة 

   ..…..……75السلطة التقدٌرٌة للحكومة فً تقدٌم بٌان السٌاسة العامة لمجلس االمة - أ

    .…………………….……….…77االثر لتقدٌم بٌان السٌاسة العامة أمام مجلس االمة - ب

    ...78لتً تترتب عنها مسإولٌة الحكومةالمطلب الثانً : االلٌات الرقابٌة بصفة مباشرة ا

     .……………………………………………………………………………78أوال :  آلٌة السإال

 78..……………………………………………………………………………أنواع االسئلة  -أ

 79..…………………………………….……………………………شروط قبول السإال–ب 

 81...……………………………………………………االثر المترتب على آلٌة السإال  -ج

 89..…………………………………………………………….………ثانٌا : آلٌة االستجواب

 88 ………….……….………شروط و ال إجراءات الواجب توافرها فً االستجواب - أ

 83.…………………………………….….…….……قٌود استعمال و سٌلة االستجواب - ب

 83.……………………………………….…..……االثر المترتب على االستجواب -ج

 83..…………………………………….…….….………ثالثا : لجان التحقٌق البرلمانٌة

 83.……………………….….….………القٌود الواردة على اللجان التحقٌق البرلمانٌة - أ

 81..…………………………….…..…………اختصاصات اللجان التحقٌق البرلمانٌة  - ب

 85..…………………………………………….….…….………خبلصة الفصل الثانً 

 87-86…………………………………………………………………………….……خاتمة
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