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 : مقدمة

 
بفكرة الفصللب بين  األخذ أوهناك من أهمية في القديم من ذكر توزيع السللاتا   يكن لم

تالما أن المجتمع السللياسللي كان صللحيرا وماجتد ممدودة  بمي  رعيي ال  لليرة  السللاتا 

ويفصللب في كب األمور المت اقة ب للرون ر،يتد  لكن مع توسللع المجتمع السللياسللي  أنيسللتتيع 

با   مارسلللللة واج عا  م ،دة هي ية أد  بتبي ة األمور أن تتولى  ما، ياة االجت قد الم ،ددا وت 

 . 1ووظاعف المت اقة بالمجتمع السياسي

ة  فقد ديدزمن ب يد  قبب القرن الثامن ، ر بقرون ، إلىالفصب يرجع  مبدأمدود  أن إال

ب الفصلل مبدأدورا هاما في وضللع األسللاي الذم قام ،ايد  اإلغريقيالفكر السللياسللي  لرواد كان

وظاعف الدولة يجب  أنأوضح هذا األخير  إذ"أفالتون"  كذلكومن أ هر مفكريها "أرستو" و

 قسلللمف أرسلللتو،ن الفياسلللوف ا أممع إقامة توازن بينهما     أن تتوزع ،اى هيعا  مختافة 

لة إلى ثال  وظاعف لدو فة ال دالة  ،اى أن  : ا فة األمر  وظي لة  وظي مداو فة ال  كبتكون وظي

   .2،ن الهيعا  األخرى مع قيام الت اون بينهما مستقاةوظيفة منها 

تمديد ،مب السللللاتة من خالب واجباتها يمكن أن يتم ذلك  نأوقد المظ ب ض المفكرين 

سها  و،ايد ترتكز بنية المرسسا  السياسية الديمقراتية ،اى  ساتة نف  بدأمخالب تجزعة ،مب ال

في   جون لوك" في مرلفد بم "وي تبر الكاتب اإلنجايزم  الفصب بين الساتا  مبدأهو  ر هي

 هذا مرسللسللي0471مرلفد "روح القوانين"  في "منتيسللكيو "0961المكومة المدنية في سللنة 

المد من السلللاتة الفردية لاماوك  إلىومع ظهور المبادئ الديمقراتية الابرالية الدا،ية  3المبدأ.

لك  ،ا ب ض المفكرين  وذ يا  األفراد د تأمين مقوق ومر يا  الفكرية  إلىلا غة النظر يا صلللل

بم  تمد وتوقف كب سلللاتة السلللاتا   أقسلللام إلىضلللرورة تقسللليم السلللاتا    إلىالدا،ية 

 4األخرى.

وكان المفكر "جون لوك" أوب من أبرز أهمية مبدأ الفصلللب بين السلللاتا  في ال صلللر   

سللاتة  إرادتهمقد اختاروا بممض  األفرادوان  األفرادوالذم كان يرمن بمبدأ تسللاوم  المدي  

يا ها ا،هدو،ا قاق أمورهمتنظيم  إلي في  أمرار األفرادال دب بينهم ومب م للللاكاهم ولهذا  وإم

وقد .5 بال قد المبرم بين الماكم والممكومين  إخالبالماكم ،ند اسللتبدادال الن ت سللفد هو  تنمية 

 قسللم "جون لوك" سللاتا  الدولة إلى ثال  سللاتا   السللاتة الت للري ية والسللاتة التنفيذية 

 والساتة االتمادية 
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يمكن مالمظتد ،ن  ،اى ضرورة الفصب بين الساتة الت ري ية والساتة التنفيذية والذم  وأكد

 1لم ي ر أهمية لاقضاء.اند أفكار لوك 

ساتا  مبدأ،ن مضمون  أما   سكيو"  الذم قسم وظاعف  الفصب بين ال ،ند المفكر "مونت

وضللع  قضللاعية  أم سللاتةإلى ثال  الوظيفة الت للري ية  الوظيفة التنفيذية  الوظيفة ال الدولة 

وسللللاتة التنفيذ وسللللاتة الب  في الخالف التي تن للللا مخالفة أمكامد اثنا القيام بتاك  القانون 

"منتسكيو"  اند ال وجود لامرية متاقا   إذا ما اجتم   الساتة الت ري ية  رأمو في  الوظاعف.

ساتة التنفيذية في  خص وامد  ضع  أووال ستبداد الماك بو في هيعة ماكمة وامدة  خ ية من ا

تفصللللب سللللاتة القضللللاء ،ن السللللاتة  لم إذاقوانين جاعرة وتنفيذها  كذلك ال تكون المرية 

ضيع  الت ري ية  سد  إذاوبالتالي كب  يء ي سد أوهيعة األ،يان  أوماري الرجب نف  ال  ب نف

قد  دمرلف "منتيسللكو" هو ان اسللية فيبم نى أن الفكرة األسلل2هذال السللاتا  الثال   اإل للراف

سيء ساتة التي يتمتع بها  ي ست ماب ال ست مابمتى  وا ساء ا ساتة يجب بمقتضى األمور  ال ي ال

األخرى ،ندما  أ،ماب للللب  إمداهاإقامة توازن بين السللللاتا  من غير أن يكون باسللللتتا،ة 

  .3اري ،مال لد ،القة بأ،ماب أخرىتم

أخرى  وبما أند ي تبر أمد  إلىتتبيق مبدأ الفصللللب بين السللللاتا  يختاف من دولة  إن

األسللللاسللللية التي يرتكز ،ايها النظم الديمقراتي وبالتالي ي تبر تتبيقد كم يار لمدى  المبادئ 

 و ،ن دولة القانون بم ناها المقيقيتوصللانا لامدي   إذافي تجسلليد دولة القانون و إرادة الدولة 

ف نا ال ميق  لة ال دب  إن نا دو ها المقوق و المريا  و بالتالي مماية المواتنين  أينمقق تمترم في

الفصب كما أسافنا الذكر  مبدأإن  الساتة الماكمة التي تكون مقيدة بمبادئ دستورية. من ت سف 

المتاق ونكون بصلللدد نظام  يختاف تتبيقد وتفسللليرال بين الدوب  منها من تأخذ بمبدأ الفصلللب 

أما ،ن الفصب المرن الجمهورية  يذية تم  قيادة رعيي الساتة التنف إلىتميب الكفة  ينأرعاسي 

برلماني قاعم ،اى أسللاي الت اون و السللماوا  بين السللاتا   مينعذ نكون أمام نظام سللياسللي 

هو األكثر  لللليو،ا و تتبيقا لكن رغم قدم مبدأ الفصللللب بين السللللاتا  فاند لم ي رف والثالثة 

 تتبيقد في الجزاعر إال في وق  

مادية تبنيد أقريب كون إن النظام السلياسلي مند االسلتقالب قاعم ،اى النهال اال للتراكي و

ن تم لك 4 0649و   0693كاماة و بالتالي اسللتب د في دسللتور  سللنة  31و ذلك منذ  المزب

  االخد بد
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تا لكن  2 0669و 1 0616في دسللللتور      يد صللللرام يب  و إن لم ينص ،ا الت د

بين  "يكفب الدسللتور الفصللب  ة،ايد وبصللريح ال بارة في الديباج   1109الدسللتورم لسللنة 

التي تنص ،اى " تقوم الدولة ،اى مبادئ  02و في المادة   3السللللاتا  و اسللللتقالب ال دالة "

صب بين السلاتا  و ال دالة االجتما،ية "  التي تنص  029و المادة  4التنظيم الديمقراتي و الف

ضامن  ستقاة و تماري في إتار الت اون رعيي الجمهورية  ضاعية م ساتة الق بدورها ،اى " ال

ضاعية " ساتة الق ستقالب ال ستق5ا صة بين السلاتة و هذا اال ساتا  و خا صب بين ال الب أو الف

الت للري ية و السللاتة التنفيذية ال يمنع وجود ت اون و رقابة بينهما لكن في إتار منظم ال تج ب 

اختصلللاصلللا  أم سلللاتة من هذال السلللاتا  تتدخب في السلللاتا  األخرى ب لللكب يودم إلى 

 ة اختالتها أو الت سف بينها و هذا ما نظمتد الدساتير المديث

سة ستخدام الصالميا  المخولة لكبفي م الجة  تكمن أهمية الدرا   ظاهرة اختالب التوازن في ا

ساتتين تمثالن األساي الذم يقوم ،ايها  ساتتين الت ري ية و التنفيذية كون هاتين ال   مأمن ال

 ىدسللتورم تبي ة النظام القاعم و مدنظام في أية دولة و ألند من خاللها وضللع لنا المرسللي ال

بين  التوازن بين الساتا  و تأتي أهمية دراستنا في الوقوف ،اى أهم النقات التي تربت ال القة 

كب من السللاتتين الت للري ية و التنفيذية في ظب أخر ت ديب دسللتورم و،اى ضللوء الم تيا  

سابقة  سارب التاليال صالميا  ما  : نترح الت ستخدام ال مدى إمكانية وجود اختالب توازن في ا

جابة ،اى ولإل دسللتورم   ت ديب آخر السللاتتين الت للري ية والتنفيذية في ظب خولة لكب من الم

القاعم ،اى  سللوف تقتصللر دراسللتنا باال،تماد ،اى المنهال االسللتداللي اإل للكالية المترومة 

الذم من خاللد  وهذا تما يا مع تبي ة الموضوع التمايب  الوصفي  والمنهال التاريخي المقارن

ستورية المنظمةنقوم  صوص الد ساتير  ب ض المقارنا   إجراءمع  بتمايب الن سابقة بالد وبما ال

 لللري ية السلللاتتين الت " : كالتاليالدم نمن بصلللدد الت رض الى م الجتد  ،نوان البم  أن

نتطرق في الفصووا ال إ ىل   سسووت الت بيا       فسوو »توازن ألال و التنفيذية بين التوازنو

 في ظا آخر تعديا دست ري سيب في لطت   التشريع ة   التنف ذية الس
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 أسس التكامل بين السلطتين التشريعية و التنفيذية   : الفصل األول

ذية     السوولطت   التشووريع ة   التنف  ي  خالله يظبهر اختالإ الت ا ن الفصووا النبني فسوون ر 

   .كذلك حسب سخر تعديا دست ري

 إن مبدأ سيادة مكم القانون هو أمد ال ناصر الجوهرية التي تقوم ،ايها الدولة القانونية وثمة 

سسلا  تتقاسلم فيما بينهما بقدر  ،القة وتيدة بينهما  ذلك أن الدولة القانونية تقوم ،اى جماة مر

 التنفيذيةفي الدولة خاصللة السللاتة   هذا ما يومي بأن السللاتا  1 من السللاتا  داخب الدولة

 والسللاتة الت للري ية ليسلل  مسللتقاتين ،ن ب ضللهما تماما االسللتقالب وإنما هناك وسللاعب تأثير 

ساتة األخرى  ساتة منهما تاب ة ل   وهذا ما يتتاب إيجاد رقابة ف اب  2متبادلة بينهما تج ب كب 

بة رقا  رلضمان ،دم انمراف هذال الساتا  ،ن المدود القانونية المرسوم لها ويتتاب ذلك إقرا

سية ساتة 3 سيا ساعب التأثير المتبادب بين كب من ال سيم و صدد يمكن تق    ري يةالت   وفي هذا ال

ساعب تأثير وضيفتها تنتال  إلىو التنفيذية  سة الوظاعف المختافة التيو ستور خ ،ن ممار ولها الد

ساتة ساتة الت ري يةالمرسي ا أ،تىوبالتالي  4 لكب  ستورم لكب من ال ساتة  لد نفيذية التوال

ساعب رقابية س و ستنا ،اىمتبادلة فيما بينها ولدرا سمنا درا الرقابة  ي:التبل النمو ة هذال الرقابة ق

،ماب أ ب(  ورقابة السلللاتة التنفيذية ،اىالسلللاتة التنفيذية مالمبم  األو أ،مابالبرلمانية ،اى 

 الساتة الت ري ية مالمبم  الثاني( .
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 أسس التكامل بين السلطتين التشريعية و التنفيذية   : الفصل األول

 الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية : المبحث األول

 يماري البرلمان االختصللاص الت للري ي وهي الوظيفة الماقاة ،اى ،اتقد  لكن بجانب الوظيفة 

  الت للري ية يماري سللاتة الرقابة ،اى أ،ماب السللاتة التنفيذية لاك للف ،ن ،دم التنفيذ السللايم 

سروب ،ن ذلك لاقوا،د ال امة ساعب مت ددة منها التي1في الدولة وتمديد الم    وهذا ،ن تريق و

سياسية واألخرى غير مرتبة لامسرو سرولية  مالمتاب يف لية السياسية والتي تندرجينتال ،نها م

ية ،اى  مان بة البرل قا م  ،نوان أدوا  الر ماباألوب( ت نا  أ، مة وال يفوت ابالمكو  في مالمت

 األخرى. الثاني( ذكر لامظاهر الرقابة البرلمانية

 أدوات الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة : المطلب األول

 ،اى غرار جب الدسلللاتير المقارنة  نص الدسلللتور الجزاعرم ،اى جماة من االيا  التي تكفب 

سة دورها الرقابي ،اى ،مب المكومة وهذا ما مددتد المادة  ساتة الت لري ية ممار  من 003لا

 2المكومة : "يراقب البرلمان ،مب  ،اى ما ياي والتي تنص 1109ب الدسللتورم لاسللنة الت دي

وأين نالمظ ورود  .3ي  الدسوووت ر 021  020  61   67 الممددة في المواد وفقا لا لللروت

البرلمانية التي نص  ،ايها    بمقوق الم ارضة 1109نص جديد في الت ديب الدستورم لاسنة 

و،ايد تبقى االيا    4،اى: "الم للاركة الف اية في مراقبة ،مب البرلمان" 7الفقرة  007المادة 

ها  اك المنصللللوص ،اي مة هي فقت ت جاال المكو مان ت لة لابرل ية المخو قاب لدسللللتور الر  في ا

ماولتا   5الجزاعرم ها م ما لذلك  ت ميق مفهومها نو،ا ل للللرمها ولوالتي سللللوف نتترق إلي

اب  هذا المت ية إلىسللللنت رض في  مان بة البرل قا بة  الر قا بةالحير المتر وجهين مختافين لار  ت

الفرع م المترتبة لامسللرولية السللياسللية  لامسللرولية السللياسللية مالفرع األوب(  الرقابة البرلمانية

   الثاني(.

 الرقابة البرلمانية الغير المرتبة للمسؤولية السياسية : الفرع األول

 لقد اقر الدسللتور لاسللاتة الت للري ية جماة من وسللاعب الرقابة السللياسللية ،اى السللاتة التنفيذية 

 وقراراتها  من أجب مماية مصللللامة ال لللل ب ومنع  وأ،مالهايماسللللبها ويراقب تصللللرفاتها 

 هذا ال ي ني أن إالالمكومة  إسللللقات إلىليسلللل  ختيرة وال تردم  أثارهااالنمراف  غير أن 

 وهدا ما سنراال و نتترق إليد  2بالضرورة بأنها ،ديمة الفاعدة و الفا،اية 

                                                           

             0613إيهاب زكي سالم  الرقابة السياسية ،اى أ،ماب الساتة التنفيذية في النظام البرلماني  م الم الكتاب  القاهرة   -1 

 .04ص

هاماي مممد  هيمنة الساتة التنفيذية ،اى الساتة الت ري ية في النظام الدستورم الجزاعرم مدراسة مقارنة بالنظامين  -2 

 012  ص1107لفرنسي(  مد  ت(  دار الجام ة الجديدة  مصر  الدستورم المصرم وا

   المرجع السابق.1109من الت ديب الدستورم لاسنة  003انظر المادة  -3 

 من الت ديب الدستورم  المرجع نفسد. 007انظر المادة  -4 

 .019هاماي مممد  المرجع السابق  ص  -5 
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   أعضاء الحكومة إلىأوال: توجيه أسئلة  

 ت د األسلللعاة وسلللياة إ،المية ورقابية لانواب موب تصلللرفا  المكومة  مي  يتاب الناعب من 

وسلللاعب  أهم إمدىوي تبر السلللراب  1 موضلللوع م ين أوالوزير تقديم توضللليما  موب نقتة 

ستخداما وان كان وأكثرهاالمكومة  أ،مابالرقابة ،اى  صور  ا صورة فقت من  الب ض ي تبرال 

  .  2والتنفيذية لم اوما  بين الساتتين الت ري يةالت اون وتبادب ا

 إن الهدف من السراب هو م رفة المقيقة بالنسبة ل ضو البرلمان وقد يقتنع ،ضو البرلمان 

مد وال يمبجواب الوزير وينتهي  هذا ال ند  هذا ال ضللللو في الرد ،اى الوزيراألمر ،  أو ق ل

وتجد األسللعاة البرلمانية أسللاسللها من النظام القانوني الجزاعرم في نص  3الت قيب ،اى أجوبتد

تنص ،اى ما ياي: "يمكن أ،ضللاء البرلمان    1109من الت ديب الدسللتورم لسللنة 021المادة 

سراب   إلى 41وكذلك في المواد  4أم ،ضو من المكومة" إلى  فوم أو كتابي أن يوجهوا أم 

مجاي  المجاي ال لللل بي الوتني و الممدد لتنظيم  01/09ال ضللللوم رقم  من القانون  42

   األمة.

 1:  األسئلة الشفوية  _ 

  يمكن ألمد أ،ضللاء البرلمان أن يتاب من أ،ضللاء المكومة تقديم توضلليما  موب موضللوع  
ذال هة المكتوبة أو  لللفوية فان ما يميز لللرت ضلللرورم لتقديم األسلللعا وإذا كان  الكتابة م ين 

،ايها  األخيرة هو ترمها  للفويا من ترف ،ضللو البرلمان في الجاسللة المخصللصللة  والرد 
إلى   ية ال للفو األسللعاة للفويا من قبب الوزير المختص خالب نفي الجاسللة  مي  يمكن تقسلليم 

في  انية الث،ن    و تختاف األولى ية بمناق للةنو،ين: أسللعاة  للفوية بدون مناق للة وأسللعاة  للفو
والوزير  مماورة بين ،ضلللو البرلمان والسلللاعبكون األسلللعاة بدون مناق لللة تقتصلللر ،اى ال

 إلىوبال ودة  5تدخب أ،ضللاء آخرين إلىوالمجيب في مين تتوسللع األسللعاة ال للفوية بمناق للة 
بالنسللبة لئسللعاة » ياي:التي تنص ،اى ما  3فقرة  021النص الدسللتورم وذلك مسللب المادة 

الت ديب الدسللتورم  وذلك مسللب6( يوما" 31يت دى اجب الجواب ثالثين م  أالال للفوية ويجب 
 وهذا الت ديب أتي  نة   في مين أن النص القديم لم يقيد المكومة بمدة زمنية م ي1109لسللللنة 

 ى ضافة إلوباإل  ب يء ايجابي مي  أن المرسي الجزاعرم أ،تى صالميا  أكثر لابرلمان 

                                                           

راسة د -وتتبيقاتد في النظام الدستورم الجزاعرم والنظام الدستورم المصرم بقالم مراد  نظام االزدواجية البرلمانية  -1 

 .111  ص 1116  النا ر مكتبة الوفاء القانونية  مصر  0ت -مقارنة 

  ص 1119،باي ،مار  الرقابة البرلمانية ،اى ا،ماب المكومة في النظام الدستورم الجزاعرم  دار الخاود  الجزاعر , -2 

14.   

 .71  ص1114  بحداد  1كاظم الرفي ي  موساعب الرقابة البرلمانية(  ،اى المكومة  مجاة ال اوم القانونية  ال دد ،اي  -3 

 .1109من الت ديب الدستورم لسنة  021/  0انظر نص المادة  -4 

  كاية  01قانون  ال دد نقادم مفيت  وساعب الرقابة البرلمانية ،اى أ،ماب الساتة التنفيذية  مجاة الدفتر السياسية وال -5 

 .43-41  ص 1107جام ة س يدة  

 1109من الت ديب الدستورم لسنة 021 3 انظر نص المادة  -6 
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بإمكانية كب من المجاي  من الدستور الجزاعرم والتي تقر  1 7الفقرة  021ذلك ومسب المادة 
سة  سبو،ية تخصص األجوبة  ال  بي الوتني ومجاي األمة  و،ن تريق التداوب  ان قاد جا أ

ومقارنتا بفرنسلللا فت د في كب   األسللعاة ال للفوية لانواب وأ،ضللاء مجاي األمةالمكومة ،اى 
سعاة البرلمان وينبحي صياغ سبوع ندوة لارد المكومة ،اى أ لكي في م األسعاة ال فوية كتابتا  ةأ

في مين تكون األجوبة من ترف الوزراء   األخير تن لللر في الجريدة الرسلللمية مع األجوبة( 
 2 فهية .

 الكتابية: _ األسئلة2

 يقصد باألسعاة الكتابية تاب م اوما  موجهة من قبب برلماني الى ،ضو من أ،ضاء المكومة 

 الذم يتوجب ،ايد أن يرد ضمن مهاة ممددة تكون توياة نسبيا كما يكون الرد ،ايها كتابة  

 من هذال األسللعاة ت د مصللدرا ثمينا لام اوما  من أجب مب المسللاعب ال ديدة الم روضللة ،ايهم 

 قبب ناخبيهم  والية لامصللللوب ،اى االسللللت للللارة القانونية المجانية نظرا الن الموظفين الذين 

 .3يتولون اإلجابة ،ايها في الحالب أكفاء

 ثانيا: االستجواب

 ي تممب مزايا السلللراب بم نى أنها تدخب آلية االسلللتجواب ضلللمن اإلتار ال ام لارقابة البرلمانية والت

 صللة ،ند بمسللاءلة المكومة ومناق للة لاناعب بالمصللوب ،اى الم اوما  الخا تمثب أداة رقابية تسللمح

 إلى جانب بريتانيا التي قد ،رف    0460أ،مالها  و،رف مق االسللتجواب في فرنسللا في دسللتور 

" اتهام ألمد  وي رف االسللللتجواب في مضللللموند بأند 4إجراء م للللابها لد ي رف باقتراح تأجيب

صرفا م ينا  ستور مخالفاالوزراء لتصرفد ت سياة الرقابوالقانونلاد سي ية هدفه  فهذال الو ا األسا

من الدسلللتور  020ذكر االسلللتجواب في نص المادة  5مخالفتها" ماب في مماسلللبة المكومة

ان استجواب المكومة في إمدى "يمكن أ،ضاء البرلم التي جاء  كما ياي: 1109دب لسنة الم 

 نص ،ام ال يضع أم قيدهذا ال أنوموب النص المادة المذكور أ،الال  ذكر  6السا،ة" ا قضاي

 

                                                           

ي قد كب من المجاي ال  بي الوتني ومجاي االمة  بالتداوب »من الت ديب الدستورم ،اى ما ياي:  022/  7تنص المادة  -1 

 نفسدجاسة أسبو،ية تخصص األجوبة المكومة ،اى األسعاة ال فوية لانواب وأ،ضاء مجاي االمة " المرجع 
2  -Louis Favoreu ,et autre ,Droit constitutionnel ,geme Ed ,DALLOZ .Paris ,2006 ,p 67 

بن بحياة لياي  آليا  الرقابة الت ري ية في النظام السياسي الجزاعرم  مذكرة لنيب  هادة الماجستير في القانون الدستورم   -3 

 .10  11  ص 1117فرع قانون ،ام  كاية المقوق وال اوم السياسية  جام ة الماج لخضر  باتنة  

  1107  الجزاعر  3  التدخب البرلماني في مجاب السياسة ال امة(  مجاة المجاي الدستورم  ال دد  احوم ن يم  مآليا -4 

 .071ص
،بد المميد ممجوب السقاع مممد  السراب واالستجواب في التقاليد البرلمانية  دار الن ر النهضة ال ربية  القاهرة    -  -5

 46   ص1100

   المرجع السابق.1109الم دب في من الدستور  020نظر المادة  -6 



8 

 

 أسس التكامل بين السلطتين التشريعية و التنفيذية   : الفصل األول 

 في إتار الت ديب الدستورم لكن  1السا،ة قضاياأن يكون االستجواب في إمدى  لانواب سوى

ويكون الجواب خالب اجب  ما ياي: ،اى تنصوالتي  الفقرة الثانية020ومسللللب المادة األخير

و،ند تمايانا لهذال المادة يظهر فيها تقييد المرسللي الدسللتورم المكومة بمدة  2يوما" 31أقصللاال 

ومن  يوما والمذكورة في المادة أ،الال  مي  ي تبر هذا ال لللليء ايجابي   31زمنية أقصللللاال 

ستجواب  صية اال سي الجزاعرم اند مق جما،ي وليي مق فردم فهذا  خصو سيا في النظام ال

  ولكي يكون االسللللتجواب 3التي تأخذ  للللكب فردية االسللللتجواب  ،كي الكثير من األنظمة 

يسللتوفي جماة من ال للروت ال للكاية والموضللو،ية والتي تج اد في  البرلماني مقبوال البد أن 

 .موب بهاالقانونية الم  األخير غير مخالفا لانصوص 

شكلية والموضوعية لممارسة االستجواب:1 شروط ال  ،اى أمور تخالف ال يجوز امتواء االستجواب  _ ال

ستور والقانون  وان يكون خاليا من أية مصامة خاصة أو  خصية لامستجوب ،ند   تقديم استجواب وان الد

 .24يقع االستجواب داخب اختصاص المكومة  ومت اق بالمصامة ال امة 

 أم  للرت  للكاي  و،ايد  إلىبما أن النص الدسللتورم جاء ،اما ولم ي للر  الشررروط الشرركلية:أ_ 

 كان يجب البم  ،ن هذال ال للللروت في النظامين الداخايين لكب من المجاي ال لللل بي الوتني 

مان وذا ال القة  مدد لتنظيم و،مب غرفتي البرل قانون ال ضللللوم الم كذا في ال  ومجاي األمة و

 تبي تد فهو كوسللللياة  إلى  يقدم االسللللتجواب كتابة  ومرجع  5الوظيفية بينهما وبين المكومة 

بة  تمثب الكتابة دليب إثبا  لما انتوم ،ايد من وقاعع  كما أند بالكتابة  ماسلللل ية أو أداة م هام  ات

ستجواب  و يجب أن يتم التوقيع ،اى نص  ستتيع أ،ضاء المجاي الوقوف ،اى موضوع اال ي

ست  من مجاي األمة  وم نى316لمجاي ال  بي الوتني  أو ناعبا من ا 31جواب من ترف اال

ناعبا أو  31كب غرفة هو  هذا ال رت أن المد األدنى لمبا رة إجراءا  االستجواب من ترف 

والواقع أن هذا  7 1101من القانون ال ضللوم  1الفقرة  99،ضللوا وهذا ما تأكدال المادة  31

صاب قد ت رض لانقد ضاء البرلمان لانظر لاتفاو  الن ة كب غرفة ت لكيا  من قبب الكثير من أ،

ال  بي الوتني وبالتالي  من مي  ال دد  ف دد أ،ضاء مجاي األمة ي كب نصف ،دد المجاي 

 لقبوب االستجوابا  المقدمة  كان ،اى المرسي أن يرا،ي هذا ال امب بتخفيض النصاب المقرر

 األوب من  الوزير إلى   االستجواب  دها يتم تبايغ نص   وب  7من قبب أ،ضاء مجاي األمة

                                                           

بن بريح ياسين  االستجواب كوسياة من وساعب الرقابة البرلمانية ،اى ا،ماب المكومة في النظام الجزاعرم والنظام  -1 

 .31ص  1116  مكتبة الوفاء القانوني  مصر  0المصرم  دراسة مقارنة  ت

   المرجع نفسد.1109سنة من الت ديب الدستورم ل 1فقرة  020انظر نص المادة  -2 

 .36بن بريح ياسين  المرجع السابق  ص  -3 

 .92المرجع نفسد  ص  -4 

 11. 073هاماي مممد  المرجع السابق  ص  -5 

 .47نقادم مفيت  المرجع السابق  ص  -6 

 .077هاماي مممد  المرجع السابق  ص  -7 
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 وهذا تبقا  1إيدا،ها من تاريخ  سلللا،ة 71غضلللون  في  مسلللب المالة ترف رعيي المجاي

  012/  09 القانون ال ضوم  من  3فقرة  99 لنص المادة 

شروط  -ب  من   92و 3من الدستور  10فقرة  020وفقا لما ورد في المادتين  الموضوعية:ال

قانون ال ضللللوم رقم  ية  01/  09ال ها الوظيف مان و،القت مدد لتنظيم و،مب غرفتي البرل  الم

 ن أالسللا،ة  وفي هذا الصللدد ف ااالسللتجواب البرلماني بإمدى قضللاي بالمكومة  يجب أن يرتبت

ضايموضوع الذم يمكن ال ضية تكون موضوع ان حاال   اا،تبارال من ق سا،ة هو كب ق    4ةأنيال

 السلللا،ة إذا تناولتد الصلللمافة ب لللكب واسلللع وا،تبرتد من  افقد ي تبر موضلللوع ما من قضلللاي

 ي ف  األمدا  التي يرتكز ،ايها في صفماتها األولى  وهو ما أثبتتد الممارسة البرلمانية خاصة

وبالرغم  . 5ا،تماد مزبي مركة الوفاء وال دب والجبهة الديمقراتيةاالسللللتجواب المت اق ب دم 

ب  اسللللتيفاء االسللللتجوابا  المقدمة لامكومة  ية تث ية الجزاعر مان بة البرل جميع ل من أن التجر

ال لللروت المذكورة رغم ،دم النص ،ايها  إال أننا كنا نمبذ مع ذلك قيام الم لللرع بإفراغها في 

 انبهامن ج ي غرفتي البرلمان أية سللللاتة تقديرية قد يمارينص قانوني كي ال يترك الرعيسلللل

 .  6ت سفا

األصب في االستجواب وسياة رقابية يمكن البرلمان من مراقبة  _ اآلثار المترتبة من االستجواب:2

ال لللأن ال ام  غير أن هذال الوسلللياة قد تفقد تأثيرها إذا لم تتبع  المكومة في م الجتها لقضلللايا 

   7المالعمة  وهو ما يتبع الممارسللللة الدسللللتورية الجزاعرية  الدسللللتورية وتقترن بالجزاءا 

قد يتبع ،دم  8جاء  ،امة وخالية من أم جزاء دسلللتورم  من الدسلللتور الم دب  020فالمادة 

ضاء البرلمان بالردود  ستجوابها  وقد يكون ذلك مفهوما  اقتناع أ، ساقتها المكومة ،قب ا التي 

  9في وضللع القوا،د ال امة وترك الم للرع يتولى تفصللياها تتمثب ،اى ا،تبار مهمة الدسللتور 

المت اق بالنظام الداخاي المجاي األمة أين ذكر ت ايق نص   43لكن توجد إضللللافة في المادة 

 . 10لن رال بصفة أوسع االستجواب بمقر المجاي وذلك 

                                                           

 .71بن بريح ياسين  المرجع السابق  ص  -1 

 /12 09من القانون ال ضوم  3فقرة  99ة انظر الماد -2 

يمكن ا،ضا البرلمان استجواب المكومة في امدى »،اى ما ياي:  1109من الدستور الم دب في  020/  0تنص المادة  -3 

 قضاية السا،ة"   المرجع السابق.

 .079هاماي مممد  المرجع السابق  ص  -4 

 .099،باي ،مار  المرجع السابق  ص  -5 

 .94،مار  المرجع نفسد  ص  ،باي -6 

 020هاماي مممد  المرجع السابق  ص  - -7 

 021هاماي مممد  المرجع السابق  ص  - -8 

 .021هامي مممد  المرجع السابق  ص  -9 

  م دب ومتمم 0666نوفمبر  11  الصادر في 17من النظام الداخاي لمجاي االمة  ج ر ج ج ،دد  43تنص المادة  -10 

  التي تنص ،اى ما ياي:" يودع 1111ديسمبر  04  الصادر في 44الداخاي لمجاي األمة  ج ر ج ج د ش  ،دد بالنظام 
 نص االستجواب لدى مكتب مجاي األمة ويوزع ،اى األ،ضاء  وي اق بمقر المجاي "
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 ثالثا: لجان التحقيق

ية  مان جان البرل ندت تبر الا م  وتمقق و ت د التقارير التنفيذ إرادة إلىاألجهزة  بأ  تسللللتمع وتب

  فان مسللللب الت ديب الدسللللتورم األخير نصلللل  1المجالي النيابية في الت للللريع و الرقابة 

مادة ذا   مند ،اى مق كب من غرفتي البرلمان في إن للللاء لجان تمقيق في قضللللايا  011ال

   ،امة  وال يمكن إن اء لجنة تمقيق في قضايا هي ممب إجراء قضاعي لمنع أم تداخب مصامة 

 .2مع اختصاص الساتة القضاعية والمساي بمبدأ الفصب بين الساتا 

 ،اى ما ياي:" تن للا لجان التمقيق من النظام الداخاي لمجاي ال لل بي الوتني 96تنص المادة 

 تبقا ألمكام الدسللتور  والقانون ال ضللوم الذم يمدد تنظيم المجاي ال لل بي  أ للحالهاوتبا للر 

لوتني ومجاي األمللة  و،ماهللا وكللذا ال القللا  الوظيفيللة بينهمللا وبين المكوملللة. "            3ا

ضوم  ضمن القانون ال  صها الم رع بأمكام أوردها  ونظرا ألهمية هذال الاجان الرقابية فقد خ

     41  مي  مدد  المادة 4ادرة بإن لللاعها وت لللكياها و،ماها ونتاعجها كيفيا  المب وبما يضلللبت

ضوم رقم صاب المتاوب لتاب إن اء لجنة تمقيق ،اى األقب 01 / 09من القانون ال     11الن

ني أو  ت لو بي ا اي ال للللل  ج م ل مثللب ا ي عبللا  اي األمللة  11نللا ج م مثللب  ي                            5،ضلللللوا 

من نفي القانون ال ضلللوم إجراءا  إيداع العمة اقتراح لجنة  14 إلى 44وتناول  المواد من 

 التمقيق ومسار و روت التمقيق.

  ارتبات التمقيق بالمصللامة ال امة 01/ 09من القانون ال ضلوم  44نالمظ من خالب المادة  

صاتد  صا ي وف إذا يمكن لكب من المجاي ال  بي الوتني ومجاي األمة أن ين ا في إتار اخت

ضاية ذا  المصامة ال امةأم وق   أ هر غير  9.تتم ،ماية التمقيق خالب 6لجان تمقيق في الق

يد  جد اة لات ها تباغ إالقاب تاعج مدة وب للللروت  ون اك   مرة وا لذم يم ية ا الى رعيي الجمهور

  لكن ال يمكن غض النظر 7والجزاء   الصللالميا  التنفيذية والتمكيمية الضللرورية إلصللالح

سي  أن رغم    يق ،مب لجان التمقيق،ن ب ض القيود التي ت هذال األخيرة مظي  باهتمام المر

                                       الدستور والمتمثب فيما ياي:

 

                                                           

 .22،بد المميد ممجوب السق ان مممد  المرجع السابق   ص  -1 

(  مجاة الوسيت  1109انية في النظام الدستورم الجزاعرم  قراءة في الت ديب ل ام  يهوب مس ود  الم ارضة البرلم -2 

 .71  ص 1109  الجزاعر  03ال دد 

أو   03  الصادرة في 23من النظام الداخاي لمجاي ال  بي الوتني  ج ر ج ج د ش  ،دد  96انظر نص المادة  -3 

 .1111جولية  13  الصادر في 79وتني  ج ر ج ج د ش  ،دد   م دب ومتمم بالنظام الداخاي لامجاي ال  بي ال0664

الساتة الت ري ية -0669بوال  ير س يد  النظام السياسي الجزاعرم  دراسة تماياية لتبي ة نظام المكم في ضوء دستور  -4 

 .013  ص 1103  مدم ج(  الجزاعر  7  ج1  ت-والتنفيذية 

   المرجع السابق.  01 / 09 رقممن القانون ال ضوم   41انظر نص المادة  -5 

   المرجع نفسد,  01 / 09  من القانون ال ضوم  رقم 44انظر نص المادة  -6 

 .71 يهوب مس ود  المرجع سابق  ص  -7 
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 ناعبا  وهذا ال للللرت 11،ضللللو أو  17 _ وجوب توقيع العمة إن للللاء لجنة تمقيق من قبب 

ت جيزم في وجد الم ارضلللة المتمثاة في أقاية داخب غرفة البرلمان وال يسلللمح لها بممارسلللة 

 رقابة مقيقية ،اى أ،ماب الح  ية1.                                                                         

ال لللل بي الوتني ومجاي األمة بن للللر التقارير  _ ن للللر تقارير الاجان والذم يمكن المجاي

هذا بناءا ،اى اقتراح المجاي  ها  و هاء أ،مال ند انت يا ، يا أو جزع جان التمقيق كا خاصللللة با ال

 الن للر بأغابية األ،ضللاء الماضللرين ليتم ب دها الب  في مسللالة الم ني ب د اخذ رأم المكومة

 وهذا ب د انتهاء ،رض مقرر لجنة التمقيق المريد أو الم ارض لن ر التمقيق2.                    

 الرقابة البرلمانية المرتبة للمسؤولية السياسية : الفرع الثاني

 إن االيا  الرقابية السلللابقة الذكر ال ترتب المسلللرولية السلللياسلللية  فهي ممدودة األثر كونها 

ستورم الجزاعرم لم يكتفي بإقرار هذال االيا  فقت  سها  إال أن المرسي الد  وض   الرقابة نف

 بب ،مال بمبدأ التالزم بين السلللاتة والمسلللرولية وضلللع آليا  من  لللأنها أن تقرر المسلللرولية 

 السللياسللية لامكومة وبالتالي يقوم مكانة البرلمان وي ززال في مواجهة السللاتة التنفيذية إلقامة 

ساتتين التنفيذية والت ري يةت سرولية   .3وازن من  اند أن يمافظ ،اى ال القة بين ال ت تبر الم

في الدسلللتور  السلللياسلللية لامكومة أمام البرلمان مظهر من مظاهر النظام البرلماني الموجود 

ود المد  الجزاعرم وبالتالي مرص المرسلللي الدسلللتورم ،اى تقييد هذال المسلللرولية إلى أب د

ساتة التنفيذية و،قاند ساتا  وصالميا  البرلمانمفاظا ،ا ستقرار ال المسرولية  تتخذ  و 4ى ا

سرولية جما،ية أو فردية وهذال األخيرة تقوم  صورتين  إما م سية لامكومة  سيا ساي  ال  ،اى أ

ن ضلللم أن الوزير مسلللروب بصلللفة فردية ،ن كب األ،ماب التي تت اق بوزارتد والتي تندرج 

سة ال امة لامكو سيا سرولية التضامنية فتخص جميع الوزراء با،تبارهم ال رولين مس مة  إما الم

البرلمانية التي ترتب  االيا  إلى.و،ايد سللوف نسللت رض ونتترق 5كهيعة وامدة أمام البرلمان

مناق لللة مختت ،مب المكومة مأوال( وبيان  إلىلامكومة التي تنقسلللم  المسلللرولية السلللياسلللية 

 السياسة ال امة مثانيا(.

 

                                                           

وسيم مسام الدين الممد  الرقابة البرلمانية ،اى أ،ماب اإلدارة في النظام البرلماني والرعاسي  من ورا  المابي المقوقية   -1 

 .190  ص 1112لبنان  

 .079،باي ،مار  المرجع السابق  ص  -2 

 ريت وليد  الساتة الت ري ية من خالب التتور الدستورم الجزاعرم  أترومة لنيب  هادة الدكتوراال في القانون ال ام   -3 

 .312  ص 1101كاية المقوق وال اوم السياسية  جام ة أبو بكر باقايد  تامسان  

  مذكرة لنيب  هادة 1111نوفمبر  02يم  المسرولية السياسية لامكومة في إتار الت ديب الدستورم افتوش براه -4 

ص  1101الماجستير في القانون  فرع "تموال  الدولة"  كاية المقوق وال اوم السياسية  جام ة مولود م مرم  تيزم وزو  
97. 

 .97-93افتوش براهيم  المرجع نفسد  ص  -5 
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 أوال: مناقشة مخطط عمل الحكومة

ضرورة ،رض برنامجها ،اى البرلمان فور  ساتير األنظمة البرلمانية ،اى المكومة    تفرض د

 ت كياها وهذا بحرض مناق تد و من ثمة مصولها ،اى ثقتد وهو ال يء الذم اخذ بد الم رع 

ستور  ستورم منذ تبنيد الت ددية المزبية من خالب د   ثناعية الجهازتم األخذ بمبدأ  أين 0616الد

سية ،اى برنامجها سيا سرولية ال ومن منتق أن المكومة  1 التنفيذم و ت كيب مكومة تتممب الم

و أمد هبرنامال المكومة  هي الواجهة األساسية لاساتة التنفيذية أمام البرلمان  وبما أن مناق ة 

المكومة ب رض مختتها    وبالتالي تاتزم 2أهم األدوا  التي ترتب ،نها مسللللرولية المكومة

 .األمةأمام المجاي ال  بي الوتني و مجاي 

على مجلس  مجلس الشررررعبي الوطني ورمزية عرضرررره _ إلزامية عرض مخطط العمل الحكومي أمام ال1

تقديم مختت    ،اى وجوب 1109من الت ديب الدسلللتورم  67يتضلللح من نص المادة  :األمة

من ترف الوزير األوب وذلك لاموافقة ،ايد ب د  3،مب المكومة الى المجاي ال للل بي الوتني 

  ومن خالب هذال المناق للة يسللتتيع ال لل بي الوتني امة من ترف المجاي المناق للة بصللفة ،

األغابية المساهمة في إثراء مختت ،مب المكومة  جميع النواب سواء نواب ال ارضة أو نواب 

   .4هذا المختت مما يمكن الوزير األوب من تكييف 

 من  74ويخضللللع مناق للللة مختت ،مب المكومة لمجمو،ة من اإلجراءا  الممددة في المادة 

قانون ال ضللللوم  مة  التي 01/ 09ال مب المكو  تنص ،اى: "ي رض الوزير األوب مختت ،

منم     5المجاي ال  بي الوتني خالب الخمسة واألرب ين يوما الموالية لت يين المكومة" ،اى

الكبرى  األوب وأ،ضللاء المكومة من تمضللير التوجيها   هذال المهاة أسللاسللا لتمكين الوزير

وبالرجوع الى  .6الالزمة مع جميع األترافلسلللياسلللة المكومة وإجراء الم لللاورا  الكبرى 

في المناق للة ال امة  "ال ي للرع   التي تنص ،اى:  01/ 09من القانون ال ضللوم  71المادة 

  و،ايد فان 7البرنامال إلى النواب " أيام من تبايغ  بمختت ،مب المكومة إال ب د سللب ة المت اقة

  والتي تتمثب فيما ياي: تريقة تبايغ النواب بمختت ،مب المكومة تثير إ كاال  

 

                                                           

 .16المرجع السابق  ص  سايمة ،بة  -1 

ذبيح مياود  مبدأ الفصب بين الساتا  في النظام الدستورم الجزاعرم  مذكرة لنيب  هادة الماجستير في القانون  -2 

 .49  ص 1119الدستورم  كاية المقوق وال اوم السياسية  جام ة الماج لخضر  باتنة  

 مرجع السابق.  ال 1109من الت ديب الدستورم  67انظر نص المادة  -3 

 34 يهوب مس ود  المرجع السابق  ص  - -4 

   المرجع السابق.01/ 09من القانون ال ضوم رقم  72انظر المادة  -5 

الحربي إيمان  مجاال  ال القا  الوظيفية بين البرلمان والساتة التنفيذية ،اى ضوء الت ديب الدستورم الجديد سنة  -6 

 .039  ص 1100الماجستير في القانون ال ام  كاية المقوق  بن يوسف بن خدة  الجزاعر    مذكرة لنيب  هادة 1111

   المرجع السابق.01/ 09من القانون ال ضوم رقم  71انظر نص المادة  -7 
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ما إذا كان الناعب ب يدا ،ن مقر المجاي ال لللل بي الوتني ولم يتمكن من مضللللور لة  ما   في 

 أ للحاب مجاي ال لل بي الوتني في يوم مناق للة مختت ال مب المكومي وبالتالي يت ذر تسللجيب 

 تبر ت أما اإل كالية الثانية فتت اق بآجاب المناق ة التي  .1تدخاد وإبداء موقفد موب ذلك المختت

 كومةالم غير كافية اتجاال النواب من التفكير واالتالع الكافي وذلك بالنظر إلى أهمية مختت 
 ب د المناق ة يتم التصوي  ،اى مختت ،مب المكومة ب د تكييفد إن اقتضي األمر في ، رة  2

سة وهذا مسب نص المادة  من القانون ال ضوم  76أيام ،اى األكثر من تاريخ تقديمد في الجا

09/01. 

      ولتبي للة المللاب ال يفوتنللا القوب أن أ،ضلللللاء مجاي األمللة يتمت ون بمق المنللاق لللللة ولكن 

 ي المجاي ال للل بي الوتني  إذ يمكنبصلللورة رمزية وبدرجة اقب بكثير مما هو ،ايد األمر ف

 ،اى: "يقدم ،رضللا موب 7الفقرة  67الذم ينص في المادة  3لاوزير األوب مسللب الدسللتور 

  4مختت ،مب المكومة أمام أ،ضلللاء مجاي األمة مثاما وافق ،ايد المجاي ال للل بي الوتني"

ند يمكن لمجاي األمة أن  فا ية  ثان نا إذن جوازم وليي إلزامي من جهة ومن جهة   فاألمر ه

 .5يصدر العمة فقت دون تب ا  أخرى

 _ اآلثار المرتبة على مناقشة مخطط عمل الحكومة:2

ال لل بي يا يكون الرد ،ايد من ترف المجاسللإن مختت ،مب المكومة والم د من ترفها  منتق

األوب  ب أو الرفض  ففي مالة ما إذا مضللللي البرنامال بالقبوب يتولى الوزير الوتني إما بالقبو

األكثر  أيام ،اى  01تقديم ،رض ،ن المختت بصلليحة الموافقة ،ايها ،اى مجاي األمة خالب 

دون  التي ت قب موافقة المجاي ال لل بي الوتني  ومينما يتولى مجاي األمة مناق للة المختت 

سواء منالتصوي  ،ايد تترتب أثار   مي  وجوب التكييف أو االستقالة ذلك أن ،اى المكومة 

 وهذا ما  6مجاي األمة ال يماك دسللتوريا مق إسللقات المكومة خالفا لامجاي ال لل بي الوتني

 .  7 01/ 09من القانون ال ضوم  21أكدتد المادة 

بب مختت ،مب المكومة بالرفض من ترف المجا ما إذا قو لة  ما كاب يقع في   ي لكن اإل لللل

 من الدستور ،اى: "يقدم الوزير األوب استقالة المكومة  62ال  بي الوتني أين تنص المادة 

                                                           

 034الحربي إيمان  المرجع السابق  ص  -1 

 .034المرجع نفسد  ص  -2 

 .34 يهوب مس ود  المرجع السابق  ص  -3 

   المرجع السابق.1109من الت ديب الدستورم لسنة  67المادة انظر  -4 

 .034 يهوب مس ود  المرجع السابق  ص  -5 

الساتة الت ري ية  -0669بوال  ير س يد  النظام السياسي الجزاعرم  دراسة تماياية لتبي ة نظام المكم في ضوء دستور  -6 

 .023والتنفيذية  المرجع السابق  ص 

   المرجع السابق.01/ 09من القانون ال ضوم رقم  21ادة انظر نص الم -7 
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  الرعيي الجمهورية في مالة ،دم موافقة المجاي ال لل بي الوتني ،اى مختت ،مب المكومة 

 .1ي ين رعيي الجمهورية من جديد وزيرا أوب مسب الكيفيا  نفسها "

سنا ندرم ما هو الدا،ي إل،ادة ت يين وزير أوب ومكومة جديدة مازمين دستوريا بتنفيذ نفي  ول

 دإدخاب ت ديال  ،اي البرنامال السابق الذم هو برنامال رعيي الجمهورية  الذم قد يكون رفض

 ،اى ضوء مناق ا  النواب  الاهم إذا كان المبتحى وضع النواب أمام األمر الواقع ووض هم 

 .2أو قبوب خيار المب الوجوبي أمام خيارين إما الموافقة ،اى مختت ،مب المكومة 

 و لكن ،ند اسلللتمرار رفض مختت ،مب المكومة لامرة الثانية من المجاي ال للل بي الوتني 

با مب وجو ما بنج3ين جديدة وامتماب فقدان تاك األغابية  و با   خا ،ادة إجراء انت لك, إ   م ،ن ذ

باب ،اى الم ارضلللللة متى في  بب اإلق فان ق جة  بالنتي خاصلللللة  و ها  ،د أو أغابيت قا لب ض الم

قب تاك الم ارضللللة التي قد تت قد بف ب رفض الرعيي  اةاألولى تقرا ألف مسللللاب ل وا المرم

سها فيدب المقدم من األخوالوزير األوب كواجهة تكييف مختت ال م ستوجد نف  ير و الماب التي 

 يحلة وأخيرا إمللا تتراجع ،ن موقفهللامع الوزير األوب الجللديلد الللذم قللد يتمسلللللك بموقف تبا

  4أو تستمر في م ارضة المختت وتجد نفسها خارج الساتة الم ارض

   ربةالتج تاريخ   أبدا في يمصب   ورفض مختت ،مب المكومة لامرة الثانية هو األثر الذم لم

 .5المد اان الدستورية الجزاعرية

 ثانيا: بيان السياسة العامة

صرمة   سنة المن سة ال امة تبين ما تم تتبيقد خالب ال سيا سنويا بيانا ،اى ال وما  تقدم المكومة 

يب واافاق المسللللتقباية  هذا البيان تقدمد أمام نفي األغابية  نا ال راق  هو في تور التتبيق مبي

 و،ايد تواصللب د،مها إذا نجم  أو إسلللقاتها إن ف لللا   فالبيان هو وسلللياة إلبال  وإماتة 

  .6البرلمان بالممارسة لمهمتد الرقابية بتريقة ف الة ،اى ن ات المكومة"

تأكد بإلزام المكومة بتقديم بيانا ،ن السللياسللة ال امة  1109من الدسللتور  61ومسللب المادة 

   ويمكن أن تختتم هذال المناق ة بالعمة  وان يترتب ،اى هذال المجاي ال  بي الوتني أمام 

 

                                                           

   المرجع السابق1109من الدستور الم دب في لسنة  62انظر المادة  -1 

  10(  المجاة الجزاعرية لا اوم القانونية واالقتصادية والسياسية  ال دد 1111،باي ،مار  مقراءة في الت ديب الدستورم  -2 

 .14  ص 1116الجزاعر  
   المرجع السابق.1109من ال ديب الدستورم لسنة  0فقرة  69انظر نص المادة  -3 

الساتة الت ري ية والتنفيذية  المرجع السابق   -0669بوال  ير س يد  دراسة تماياية لتبي ة نظام المكم في ضوء دستور  -4 

 .029 ص

 .036الحربي إيمان  المرجع السابق  ص  -5 

 .6- -  ريت وليد  المرجع السابق  ص 712
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إيداع ماتمي الرقابة  أو يتاب الوزير األوب من المجاي ال لل بي الوتني تصللويتا  المناق للة 

 . 1بالثقة

 ت تبر الاواعح البرلمانية آلية رقابية مديثة الظهور نسبيا في النظام الالئحة:  إصدار-1 

إثر الت ديب الذم  0611الدسلللتورم الجزاعرم  يرجع تاريخ تكريسلللها الى نوفمبر من سلللنة 

ستور سنة  ترأ  من  2فقرة  007  مي  أدرجها المرسي الدستورم في المادة 0649،اى د

   وب د ذلك 0616من دستور سنة  11ايها في المادة الدستور المذكور قبب أن ي اود النص ،

ستور سنة م 17و 11في المادتين  وقد ا،تنى الم رع الجزاعرم  2السارم المف وب 0669ن د

غرفتي البرلمان  لتنظيم ،مب الممدد  01/ 09بممارسللة هذال االية في القانون ال ضللوم رقم 

ال روت الواجبة إتبا،ها ،ند اقتراح  وال القة الوظيفية بينهما وبين المكومة  وبالتالي يظهر لنا 

من هذا القانون ال ضوم تنص ،اى أن تقديم اقتراما  الاواعح التي  21الاواعح  فمسب المادة 

سة ال امة خالب االثنين  سيا سا،ة الموالية  تت اق ببيان ال سب ين  النتهاء تدخال  النواب في وال

صة بالبيان سة الخا ناعبا ،اى األقب  11واوجب القانون ال ضوم توقيع اقتراح الالعمة  .3المناف

يوقع اكثر    ال يمكن لاناعب ان 4يودع لدى المجاي ال لل بي الوتني ي األخيليكون مقبوال  وف

مة وامدة هذال الاواعح بأغابية , كذلك مصللللادقة المجاي ال لللل بي الوتني ،اى إمدى 5من الع

  وقبب التصوي  تجرم مناق ة موب اقتراما  الاواعح  6الغيداألخرى  أ،ضاعد يج ب الاواعح 

 .1ممدودة  إذ تتدخب أثناها المكومة فقت إذا تاب  ذلك  لكنها مناق ة 

ضمند من تحيير النواب  سية بما تت سيا سقوت المكومة  إال أن لها أهمية   الالعمة ال تردم إلى 

،ن مواقفهم إزاء السللياسللة المكومية الذم قد ت تبر د،ما لاوزير األوب وهذا مهم بالنسللبة إليد  

كما أنهم قد ي برون ،ن اسلللتياعهم دون أن يصلللب ذلك الى مد الرغبة في إسلللقاتها  وفي هذال 

 .2ع  ىنذار  المالة تكون الالعمة ،بارة

 _ ملتمس الرقابة:2

يد  جا إل لذم يا ثاني ا مة لوم  ي د اإلجراء ال لدسلللللاتير بالع بة في ب ض ا قا ي رف ماتمي الر

 لاضحت ،اى المكومة بب وإجبارهم ،اى تقديم استقالتهم إذا توفر النصاب المتاوب النواب 

 

                                                           

   المرجع السابق.1109من الت ديب الدستورم لسنة  61انظر نص المادة  -1 

 .041هاماي مممد  المرجع السابق  ص  -2 

 المرجع السابق   01/ 09 من القانون ال ضوم رقم  21انظر نص المادة  -3 

 المرجع السابق  09/01من القانون ال ضوم  رقم  23انظر نص المادة  -4 
 انظر نص المادة 27 من القانون ال ضوم. رقم 09/- 66   المرجع السابق  5

 المرجع السابق 01 09رقم   من القانون ال ضوم1/ 27انظر نص المادة  -6 
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يا   مة وإنما يمكن لانواب  دسللللتور بالالع يد مرتبت  بة والاجوء إل قا لكن ال ي ني أن ماتمي الر

  1الالعمة  إلىالرقابة مبا رة دون الاجوء  إيداع ماتمي 

يمكن المجاي   ،اى اند" 1109من الت ديب الدسللتورم لسللنة  0فقرة  023مي  تنص المادة 

يصللو  ،اى ماتمي رقابة ينصللب ،اى ال لل بي الوتني لدى مناق للة بيان السللياسللة ال امة أن 

من  4/0مسللللرولية المكومة"  وي للللترت لاموافقة ،اى إجراء ماتمي الرقابة أن يوقع من قبب 

تد الفقرة  كد ما أ هذا   من 023من المادة  1،دد نواب المجاي ال لللل بي الوتني ،اى األقب و

 ما ياي: روت أخرى التي تتمثب في 09/  01  كما يضيف القانون ال ضوم 2الدستور 

يودع نص ماتمي الرقابة مندوب  ال يمكن أن يوقع الناعب الوامد أكثر من ماتمي رقابة وامد -

 أصمابد لدى مكتب المجاي ال  بي الوتني 

ين للر نص ماتمي الرقابة في الجريدة الرسللمية لمناق للا  المجاي ال لل بي الوتني وي اق  -

 3ويوزع ،اى كافة النواب 

ن ، ق ة التي تسبق التصوي  ،اى ماتمي الرقابة المت اقة ببيان المكومة ال يتدخب أثناء المنا -

ي ف السللياسللة ال امة  المكومة بناء ،اى تابها  مندوبي أصللماب ماتمي الرقابة  ناعب يرغب

 4التدخب ضد ماتمي الرقابة  ناعب يرغب في التدخب لتأييد ماتمي الرقابة

 باإلضافة إلى ال روت السالفة الذكر  فالموافقة ،اى ماتمي الرقابة يستوجب تمقق أغابية ثاثي 

نواب المجاي ال لللل بي الوتني  وإذا صلللللادق نواب المجاي ال لللل بي الوتني ،اى ماتمي 

بة  قا لة مكومتد لرعيي الجمهورية  بينما في مالة ،دم  الر قا قديم اسللللت ياتزم الوزير األوب( بت

المادة  من كب تأكدال  وهذا ما 5ي الرقابة ،اى األغابية الم روتة فالمكومة ستبقىماتم مصوب

    .11096سنة من الدستور الم دب 023المادة  و الفقرة األولى 027

 وما يمكن مالمظتد أن سللللاتة البرلمان في اتخاذ ماتمي الرقابة ضللللد المكومة ممصللللورة 

مة الن نجاح ماتمي الرقابة مرتبت بنو،ية األغابية السللللاعدة  ها تكون من د بب أن يدة   في  ومق

نجاح  المجاي ال للل بي الوتني  فإذا كان  المكومة ماعزة ،اى أغابية واضلللمة  فان مظوظ 

 .7ماتمي الرقابة تكون ،سيرة جدا ومسالة تحيير المكومة ت د أمرا ص با

                                                           

 .41المرجع نفسد  ص  -1 

المرجع السابق    -الساتة الت ري ية والتنفيذية-0669بوال  ير س يد  دراسة تماياية لتبي ة نظام المكم في ضوء دستور  -2 

 093 ص

   المرجع السابق.1109من الدستور الجزاعرم الم دب لسنة  023انظر المادة  -3 

   المرجع السابق.01/ 09من القانون ال ضوم  90  91  26انظر المواد  -4 

ال اوم القانونية  كاية خربا ي ،قياة  مركز مجاي األمة في النظام الدستورم الجزاعرم  أترومة لنيب دكتوراال في  - -5 

 .017-313القوق وال اوم السياسية  جام ة الماج لخضر  باتنة  ص 

   المرجع السابق.1109من الدستور الم دب في  021والمادة  0الفقرة  027انظر المادة  -6 

 .317خربا ي ،قياة  المرجع السابق  ص  -7 
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   _ التصويت بالثقة:3

سنة  االيةهذال  ستورم ل سياسي  0611وليدة الت ديب الد دستور  وأكدهاالجزاعرم  في النظام ال

لاوزير األوب الذم يبادر موب    وي تبر التصللوي  بالثقة آلية تمنح 1 0669ودسللتور  0616

مدى الثقة الممنومة لد من قبب   انتهجتها وزارتد  وبهذا اإلجراء يريد التأكد منالسللياسللية التي 

مع العمة ماتمي الرقابة  فقد  المجاي ال لللل بي الوتني وهذا اإلجراء يسللللير جنبا إلى جنب 

من خالب ماتمي الرقابة وتم  كان  ،ماية مراج ة الثقة هي األصب في ظهور مبادرة البرلمان 

ها إلى الم قة توسللللي  مة من خالب ترح الث مادة  2كو كدال ال ما تر لك  يب  6/5/98 وذ من الت د

أن يتاب من المجاي ال لل بي الوتني تصللوي   الاوزير األوب  التي تنص ،اى: 1109الدسللتورم لسللنة 

األوب اسلللللتقالتد لامكومة  في هذال المالة يمكن  فقة ،اى العمة الثقة يقدم الوزيربالثقة  وفي مالة ،دم الموا

نسلللتنتال من قراءة هذال  .3" أدناال 074الرعيي الجمهورية أن ياجا قبب قبوب االسلللتقالة الى امكام المادة 

المكومة بموجب  المادة اند  إذا كان الدسللللتور قد خوب المجاي ال لللل بي الوتني مق مراقبة 

الم ارضلللة ومتى  امكومة إجراء تد،م بد موقفها أمام ماتمي الرقابة  فان في مقابب ذلك اقر ل

مادة والتي تكون بمبادرة من المكومة هذال ال ية  من خالب  .لكن في مالة وجود 4رعيي الجمهور

صو صالحخالف بين المكومة ورعيي الجمهورية في د الت  لموقفهاالمكومة تد،يما   ي  بالثقة ل

مدو  ال كي  لة  ما ية  وفي  مام رعيي الجمهور يب المكأ مة تسللللتق نادرة  و لة  ما هذال ال و

الى  93تخضللع إجراءا  التصللوي  بالثقة لجماة من اإلجراءا   مدد  من المادة  .5المدو 

 التي تتمثب في: 01/ 09من القانون ال ضوم  92

_ يكون تسللللجيب التصللللوي  بالثقة لفاعدة المكومة في جدوب األ،ماب وجوبا بناءا ،اى تاب 

فسها نالتصوي  بالثقة لفاعدة المكومة  يتدخب خالب المناق ة التي تتناوب يمكن أن الوزير األوب 

األغابية يكون التصللوي  بالثقة ب ناعب يريد التصللوي  بالثقة وناعب آخر ضللد التصللوي  بالثقة 

 6البسيتة.

قة  أن بالث انونية التي تمكم مسللألة التصللوي  وما تجدر اإل للارة إليد بخصللوص الضللوابت الق

ومن تم أماب ممددة  لتصللوي  بالثقة في جدوب األ،ماب إلدراج تاب ا أجاالالم للرع لم يمدد 

صوي  بب تركها سة الت ضر نفسلد ل مفتومة متى يرتب المجاي ال ل بي لجا ذلك  الوتني ويم

 تصوي الالمكومة ناعب يريد وآخر ي ارض ،اى  ق ة والتي تقتصباإلضافة إلى تقييد المنا

                                                           

 .32خناتاة براهيم  المرجع السابق  ص -1 

 .32نفسد  ص المرجع  -2 

   المرجع السابق.1109من الدستور الم دب لسنة  61/2/9انظر المادة  -3 

مسراتي سايمة  مدى تتبيق مبدأ الفصب بين الساتا  في النظام الدستورم الجزاعرم  اترومة لنيب  هادة الدكتوراال   -4 

 .111  ص 1101كاية المقوق  جام ة بن يوسف بن خدة  الجزاعر  

 .34،قياة  المرجع السابق  ص خربا ي  -5 

   المرجع السابق.61/66من القانون ال ضوم  11إلى المادة  10أنظر المادة  -6 
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صوي  بالثقالمناق ة  بالثقة  واألجدر لو فتم   سباب ،رض الت ة ،اى كب الناعبين متى تتبين أ

مة. مالة الرفض وذلك ما تنص ،ايد المادة  1من المكو نأتي الى  من الت ديب  9الفقرة  61لكن 

ستورم  سنة  الد كما ياي: "وفي مالة ،دم الموافقة ،اى العمة الثقة يقدم الوزير األوب  1109ل

مة  في هذال المالة يمكن رعيي الجمهورية أن ياجأ قبب قبوب االسللللتقالة  إلى  لة المكو قا اسللللت

كام  مادة  أم ناال "  074ال مب المجاي ال لللل بي  2أد ية ب قام رعيي الجمهور مد  وان  وإذا 

ست ارة رعيي مجاي األمةالوتني أو قام بإجرا   ء انتخابا  ت ري ية قبب أوانها لكن ذلك ب د ا

  3ورعيي المجاي ال  بي الوتني ورعيي المجاي الدستورم والوزير األوب.

ست ارتد ستورم وذلك ال ضافة رعيي المجاي الد ستورم قام بإ في  أين نالمظ أن الم رع الد

رعيي  نها  وهذا ي تبر بال يء االيجابي النكب من المب وإجراءا  انتخابا  ت ري ية قبب أوا

المجاي الدسللللتورم الذم يمثب المجاي الدسللللتورم وبا،تبارال هيعة مسللللتقاة وبالتالي ي تبر 

واألكثر   أية كفة إلىأ،الال  وبالتالي لن يميب  074ال خص الوميد الميادم من ذكرتهم المادة 

هر ،اى التنفيذ األمثب لادسلللتور من ذلك أن الوظيفة األسلللاسلللية لامجاي الدسلللتورم هو السللل

 وامترامد.

 مظاهر الرقابة البرلمانية األخرى: المطلب الثاني

ن مد التماور مع أ،ضلللاء المكومة فقت ال ينمصر دور البرلمان في متاب ة ن ات و،مب المكومة ،ن

ستور أيضا تقييم ،مب المكومة في مواضيع ، منها:   ةديدخالب االستفهام ،ن ،ماها  بب يتيح لها الد

من  وأداء ومناق لللة المكومة ب د سلللنة  التقييم األولي لبرنامجها قبب تنفيذال ،ند ،رضلللها لد  وتقييم

ال امة  المكومة بتقديم بيان ،ن السلللياسلللة تنفيذها لذلك البرنامال ب د الموافقة ،ايد ،ن تريق التزام 

سبق دراستهما  يم ن ات المكومة في كب منإضافة إلى ما سبق يقوم البرلمان ب ماية تقي4 والاذين 

مالفرع األوب( ومق البرلمان في اقتراح أ،ماب جاسلللة  لللهرية مالفرع الثاني(  المجاب المالي 

 الرقابة البرلمانية ،اى السياسة الخارجية مالفرع الثال (. إلىفي هذا المتاب  وأخيرا نتترق 

 الرقابة البرلمانية في المجال المالي : الفرع األول

ال  للك أن المالية ال امة لادولة هي ال للريان الميوم الذم يحذم وينظم جهود ووظاعف الدولة 

 وبرامجها ال امة  وكذا مختتاتها الوتنية في كافة المجاال   وإستراتيجيتهاوأهداف سياستها 

                                                           

 .116مسراتي سايمة  المرجع السابق  ص  -1 

   المرجع السابق.1109من الدستور الم دب لاسنة  1و 9الفقرة  61انظر المادة  -2 

،اى ما ياي: "يمكن رعيي الجمهورية أن يقرر مب المجاي ال  بي  1109لسنة  / أمن الدستور الم دب 074تنص المادة  -3 

الوتني  او اجرا انتخابا  ت ري ية قبب أوانها  ب د است ارة رعيي مجاي األمة  ورعيي المجاي ال  بي الوتني ورعيي 
 المجاي الدستورم  والوزير األوب "  المرجع نفسد.

  مذكرة لنيب  هادة الماجستير في القانون ال ام  0669البرلمانية ،اى ا،ماب المكومة في ظب دستور بوسالم دنيا  الرقابة  -4 
 .037  ص 1114كاية المقوق  جام ة باجي مختار  ،نابة  
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المالي في الدولة هو مجاب ممجوز لسلللاتة الت لللري ية  فهي صلللامبة لذلك فان ضلللبت النظام 

االختصللاص األصلليب والسلليادة الكاماة في إصللدار الت للري ا  ال ضللوية وال ادية التي تنظم 

وتضللللبت قوانين المالية ال امة بما فيها قانون المالية السللللنوية  وهذا الذم تاجا إليد السللللاتة 

البرلمانية المسلللبقة ألم تصلللرفا  وأ،ماب مالية اسلللتثناعية التنفيذية تابا لاترخيص واإلجازة 

المجاي ال للل بي الوتني  وبالتالي  1خارج ما هو مقرر في قوانين المالية من إيرادا  ونفقا 

 هو الذم يصادق ،اى الميزانية مأوال( يقوم بالمراقبة ،اى أوجد صرف الميزانية مثانيا(.

 المناقشة: المصادقة على الميزانية بعد أوال

قر المرسللي الجزاعرم لابرلمان سللاتة مراقبة المكومة من خالب ضللرورة مصللادقة البرلمان أ

الدسللتور المكومة ضللرورة ،رض م للروع المالية متى تتم مناق للتد  ألزم،اى قانون المالية  

سبها م روع قانون المالية  وبالتالي فقد أماتد الم رع  صديق ،ايد نظرا لئهمية التي يك والت

ستورم بمجمو،ة من اإلجراءا   من خالب المادة 01/ 09  وقد بين ذلك القانون ال ضوم2الد

 3قة ،اى قانون المالية من تاريخ إيدا،د.يوما لامصاد 42مند بمهاة أقصاال  77

 يوما ابتداء 74ويصللو  المجاي ال لل بي الوتني ،اى م للروع قانون المالية في مدة أقصللاال 

ما ،د ويرسللللب فورا الى مجاي األمة وفي  يدا تاريخ إ  لة خالف بين الحرفتين يتاح لاجنةمن 

رعيي  صادقة ألم سبب يصدرأيام لاب  في  أند وفي مالة ،دم الم 1المتساوية األ،ضاء اجب 

/ 09ال ضللوم  من القانون 0/ 77أين تميانا المادة   4الجمهورية م للروع قانون المالية بأمر 

 2016الدستورم من الت ديب 031إلى المادة  01

 ثانيا: المراقبة على أوجه صرف الميزانية

 إن الرقابة ،اى أوجد صلللرف الميزانية ال تكون كاماة إال إذا اتاع المجاي ال للل بي الوتني 

هذال  ماد،اى  ية يحاب  ا  اال،ت مال ها  ونظرا إلى أن الوجد ال ق  في األوجد المقررة ل  قد أنف

س ين جها  أخرى متخصصة  ومن أهمها مجاي  المماسبة  ،ايها الجانب الفني فان المجاي 

ل امة لامالية  وت تبر مراقبة المجاي ال  بي الوتني متكاماة م ها بمي  أن مصادقة المفت ية ا

قانون ضبت الميزانية في آخر السنة ال ي تي إبراء ذمة  المجاي ال  بي الوتني ،اى م روع

من مراقبة هذال المسللابا   ال يمنع  رد إيقاف لامسللابا   وهذا التصللوي المكومة وإنما هو مج

 من الت ديب الدستورم ،اى: "تقدم 046/  0. وبالتالي تنص المادة 5تم  والنفقا  التي

                                                           

  مذكرة لنيب  هادة 0669ردادة نور الدين  الت ريع ،ن تريق األوامر وأثرال ،اى الساتة الت ري ية في ظب دستور  -1 

 .61-64  ص 1119ستير في القانون ال ام  كاية المقوق جام ة األخوة منتورم قسنتينة  الماج

 .012سايمة ،بة  المرجع سابق  ص  -2 

 المرجع نفسد  / 0912 أمن القانون ال ضوم رقم 0/ 77انظر المادة  -3 

   المرجع السابق.01/ 09من القانون ال ضوم رقم  7/  3/ 1/ 77انظر المادة  -4 

مميد ي فاروق  الممارسة الت ري ية في الجزاعر  رسالة لنيب  هادة دكتوراال دولة في القانون  كاية القوق وال اوم  -5 

 .317ص1117اإلدارية  الجزاعر  
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،ن اسللت ماب اال،تمادا  المالية التي اقترمتها لكب سللنة  المكومة لكب غرفة البرلمان ،رضللا 

 1مالية"

 اقتراح جدول أعمال جلسة شهرية : الفرع الثاني

ص  ،ايد المادة  ساب ة من  007مق الم ارضة البرلمانية ن الت ديب  الفقرة الثانية من الفقرة ال

ستورم لسلنة  البرلمان جاسلة  كما ياي: "تخصلص كب غرفة من غرف  التي جاء  1109الد

 . 2الم ارضة"  هرية المناق ة جدوب أ،ماب تقدمد مجمو،ة أو مجمو،ا  برلمانيةمن

صة لام ارضة البرلمانية  فهو ال ي ترك  ي تبر هذا المق هو المثاب النموذجي ،ن المقوق الخا

سة  هرية هو مق  فيد مجمو،ا  األغابية وبالتالي مق الم ارضة في اقتراح جدوب أ،ماب جا

ا وترقية لوظاعفه خاص مي  ي للللكب تتورا مهما وتف يال كبيرا لدور الم ارضللللة البرلمانية 

 .3،اى المكومة الجديدة  بب اند ثورة في مجاب دور الم ارضة البرلمانية في الرقابة 

سة في ال هر لمناق ة جدوب أ،ماب مقترمة من قبب مجمو،ة برلمانية أو ،دة  وسيخصص جا

مجمو،ا  من الم ارضللة  وتخصللص الجاسللة لتقييم السللياسللة ال امة لامكومة ولرقابة ،اى 

 الم ارضللة مقالمكومة بصللفة ،امة أين يكون لكب رعيي مجمو،ة برلمانية من المجمو،ا  

وهذا ما ي يد التوازن بين األغابية ال ددية التي يموزها في  رقابة تسجيب موضوع ما لاتقييم وال

مكتب المجاي وبين الم ارضللللة التي ال تسللللتتيع فرض مقترماتها في جدوب األ،ماب بمكم 

 .4األقاية ال ددية التي تموزها

 الرقابة البرلمانية على السياسة الخارجية : الفرع الثالث

لبا ،اى المصللللادقة والمراقبة دون السللللياسللللة الخارجية غايقتصللللر دور البرلمان في مجاب 

تورا  ت إلىخارجية وتنفيذها  ول ب ذلك راجع الم للاركة الف اية لانواب في إ،داد السللياسللة ال

في كثير من األميان ب يدا السللرية الزاعدة  وكما أنها تمد  والتي تتصللف ب 5ال القا  الدولية 

تجرم بين بادين ب للأن ،قد اتفاقيا  لمفاوضللا  التي مثاة ،اى ذلك ا،ن ارض الوتني  ومن أ

ية أو  يا  مربية  لذلك ال يسللللتتيع سللللام فاق البرلمان يتاب ها وال يمكن أن ت رض األ،ماب ات

 .6الت ري ية "لتمضيرية أوال بأوب ،اى المجالي ا

 

                                                           

   المرجع السابق.1109من الت ديب الدستورم لسنة  046/  0انظر المادة  -1 

   المرجع السابق.1109من الت ديب الدستورم لسنة  077انظر المادة  -2 

 .79 يهوب مس ود  المرجع السابق  ص  -3 

  يهوب مس ود  المرجع السابق -4 

 .312مميد ي فاروق  المرجع السابق  ص  -5 

 .111إيهاب زكي سالمة  المرجع السابق  ص  -6 
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 البرلمان فتح المناقشة حول السياسة الخارجيةأوال: إمكانية 

سة الخارجية نص  ،ايها المادة  سيا من الت ديب الدستورم  071إن إجراء فتح مناق ة موب ال

نة  مدى الحرفتين  1109لسلللل ية أو رعيي ا اب رعيي الجمهور ناءا ،اى ت لك ب ما 1وذ   ورب

مة الفرصلللللة أل،ضللللاء  تا هذا اإلجراء هو إ يك  هدف من تمر مان لت بير ،ن مواقفهم ال البرل

وتصللوراتهم لاخيار الذم تنتهجد السللاتة التنفيذية في ال للرون الخارجية  وأيضللا لكي يتمرى 

الرعيي من مدى تأييد البرلمانيين فيما يتخذال من إجراءا  أو موافقة مع قضلللية خارجية م ينة  

 البرلمانيين من تأييدهم وذلك إما االسللتعثار بآراء البرلمان من موضللوع م قدا او اليجي نبض

بذلك مسللللاءلة البرلمان لامكومة مسللللتقبال  كما يرتب هذا  مادى  ند يت فا ند  وإذا لمي د،ما م

 . 2الموقف او اإلجراء أثار غير مرغوبة

تمريك المناق ة موب السياسة الخارجية هو أيضا مق مقرر لرعيي إمدى الحرفتين  وت ترت  

لدسللللتور أن يجتمع البرلمان بحرفتيد المجتم تين م ا  ويتوج من ا 071الفقرة الثانية من المادة 

او ،دمها ،ن السللللياسللللة    والتي ت بر إما ،ن موافقتهم 3بالعمة يباحها إلى رعيي الجمهورية

صدار هذال الالعمة مهمة  من خاللها يمكن م ارضة سياسة  الخارجية لامكومة و،ايد نرى أن إ

أو                                  كانها أن تحير من تريقةالمكومة رغم أنها ليس  مازمة  لكن بإم

 بأخرى توجيد السياسة الخارجية لامكومة.

 ثانيا: الرقابة البرلمانية على إبرام المعاهدات أو المصادقة عليها 

ستور  ة في ،مايلوتني وظيفة م اركة رعيي الدولة تم منح المجاي ال  بي ا0649في ظب د

هدا   فنصلللل  المادة  ممتوى التي ت دب مند ،اى أن الم اهدا   021التصللللديق ،اى الم ا

ي المرسلل وافقة المجاي ال لل بي الوتني  ج بالقانون يصللادق ،ايها رعيي الجمهورية ب د م

القانون في  ق ،ايها رعيي الجمهورية في مرتبةالدسللتورم الم اهدا  و االتفاقيا  التي يصللاد

ستور  ستور  4906د سمو ،اى  0669و  0616مقارنتا بد ضمن  4القانون ج اها في مرتبة ت

ستور   ىإلوتم نقب ذا  المادة  دا  التي تستجوب موافقة البرلمانوضع مصر الم اه 0616د

 07تم إخضاع  0661إلى 0661توج  الفترة من  أين  030في نص المادة  0669دستور 

 

                                                           

   المرجع السابق.1109من الت ديب الدستورم  071انظر المادة  -1 

الرقابة البرلمانية ،اى أ،ماب المكومة في الجزاعر  أترومة لنيب  هادة الدكتوراال في ال اوم القانونية   ذبيح مياود  ف الية -2 

 .311ص  1103تخصص قانون دستورم  كاية المقوق وال اوم السياسية  جام ة الماج لخضر  باتنة  

   المرجع السابق.1109من الت ديب الدستورم  071انظر المادة  -3 

مميد  ،ن واقع االزدواجية الت ري ية وال مب الت ري ي في النظام الدستورم الجزاعرم  دراسة مقارنة  مذكرة  مزياني -4 

 43  ص 1100نيب  هادة الماجستير في القانون  كاية المقوق وال اوم السياسية  مجام ة مولود م مرم  تيزم وزو  
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صادقة  0611 إلى 0693اتفاقية الموافقة البرلمانية  غير أن الم اهدا  الثناعية من فترة   والم

  .1م اهدة فقت 17،ايها من البرلمان لم تتجاوز 

إذا الدسللتور قيد السللاتة التنفيذية بموافقة البرلمان ،اى الموافقة ،اى ب ض الم اهدا   أم أن 

ما  من الت ديب الدسلللتورم ،اى  076لابرلمان دور في إقرار هذال األخيرة. أين نصللل  المادة 

صادق رعيي لم اهدا  و ا الجمهورية ،اى اتفاقيا  الهدنة وم اهدا  السام و التمالف و االتماد  ياي: "ي

صرامة" ستور لما أقر لابرلمان  .2المت اقة بمدود الدولة .....ب د أن يوافق ،ايها غرفة البرلمان ب إن الد

حة ب د أن  جاء بصللللي هذا اإلقرار  فان  هدا    ها يودع نص  دور في إبرام الم ا توافق ،اي

الم اهدة واالتفاقيا  لدى مكتب المجاي ال لل بي الوتني ثم لدى مكتب مجاي األمة لتتولى في 

مجاي األمة لاموافقة صلللرامة  البداية لجنة ال لللرون الخارجية لامجاي ال للل بي الوتني وثم 

 .3،اى نص الم اهدة أو االتفاقية  وهذا يدخب ضمن المنظومة القانونية

،اى ما ياي: "يصللادق رعيي الجمهورية ،اى اتفاقيا   0669من الدسللتور  030مادة تنص ال

لدولة ب د أن يوافق  ية ا قا  غير واردة في ميزان ها نف هدا  التي تترتب ،اي هدا  والم ا وم ا

الموافقة ،اى جزء من  إن هذال المادة تخوب لابرلمان 4البرلمان صلللرامة   ،ايها كب غرفة من

قام المرسي الدستورم  1109لكن في إتار الت ديب الدستورم لسنة  المذكورة فيهاالم اهدا  

سيع المجاب لابرلمان لامصادقة او  لثناعيةافي االتفاقيا    بثموالتي تث  ،اى اكتر من م اهدة بتو

   وهذا ي بر بال لليءو التكامب االقتصللادم  المر و ال للراكة المت ددة االتراف بمناتق التبادب

ال  نوع الم اهدا  التي تدخب أو ب للأن تمديد االيجابي لكي يتفادى رعيي الجمهورية التأويال 

  البرلمان  وستتمسن نية المرسي الدستورم في إ،تاء صالميا  أكبر لابرلمان المياصفي 

  من م اهدة وهذا يقع في صالح الدولة. أكثرفي مجاب التصديق ،اى 

 

 

 

 

 

 

                                                           

دوب المحاربية  كاية المقوق وال اوم السياسية  جام ة قاصدم مرباح  بن داود براهيم  الماتقى الوتني موب التتوير في ال -1 

 .2  ص 1101ورقاة 

   المرجع السابق.1109من الت ديب الدستورم لسنة  076المادة  -2 

 .43مزياني مميد  المرجع السابق  ص  -3 

   المرجع السابق.0669من الدستور  030انظر نص المادة  -4 
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 رقابة السلطة التنفيذية على أعمال السلطة التشريعية : المبحث الثاني

 لقد اقر الدسللتور منذ تبنيد الت ددية السللياسللية واألخذ بمبدأ الفصللب بين السللاتا   جماة من   

 قةالسلللاتة الت لللري ية في إتار ،ال الوسلللاعب الرقابية تمكن السلللاتة التنفيذية في التدخب في

تداخب بين هاتين السللللاتتين الميويتين في الدولة  ذلك إلمدا  التوازن الذم يقتضلللليد مبدأ   ال

ليا  آ الفصب المرن وهو ال يء الذم تم تكريسد دستوريا وتم ضبتد بصورة قانونية من خالب

 .1دستورية

  السللاتة التنفيذية في مواجهة السللاتة و،ايد تم وضللع وسللاعب واليا  رقابية تمدد مجاب تدخب

صا  الت ري ية  ألصياة ا الت ري ية وذلك من خالب تمتع رعيي الجمهورية ب دد من االختصا

اتة السلل التي تمكند بالقيام بهذال المراقبة وتتخذ هذال االختصللاصللا  صللورتين هما مق رقابة 

مب المجاي ال لللل ب يذيلة ،ن تريق اال،تراض المتالب األوب( و مالمتالب  ي الوتني التنف

 الثاني(.

 حق رقابة السلطة التنفيذية عن طريق االعتراض : المطلب األول

  ي لللرع بكب سللليادة  وتختاف الدسلللاتير في مدى فتح المجاب لد في  أناند من مق البرلمان 

يعة اله ممارسللة لهذال السلليادة نيابة ،ن ال لل ب وبحض النظر ،ن هذا االختالف  يبقى البرلمان

قرر لها  التي ال تالما مثا  وما زال  تمثب تموما  ال لل وب  نمو غد أفضللب من مي  ما 

بة  قا جاب الت للللريع والر مع ذلك فان األنظمة الدسللللتورية و مماولتها لاتمقيق نوع من 2في م

و السللاتة التنفيذية فان مق اال،تراض ضللرورة لاخاق ذلك  التوازن بين السللاتة الت للري ية 

 و،ايد يتتاب منا دراسة مق اال،تراض مالفرع األوب( ونختص بدراسة صورة من التوازن 

لدسللللتور الجزاعرم وهي تاب  قة ا ية من رعيي  إجراءصللللور اال،تراض المتب ثان لة  مداو

 الجمهورية مالفرع الثاني(.

 حق االعتراض :الفرع األول

 التي تقرر اند يمق لارعيي األمريكيةقة ياال،تراض في األصلللوب الدسلللتورية أما يكون بالتر

ند يمكن لابرلمان التحاب ،ايد  إذا اقر م للللروع  ية مق اال،تراض ،اى القوانين ولك الجمهور

 ة اال،تراض بالتريقة الفرنسية التي اقرها باألغابي أوالقانون ممب اال،تراض بأغابية الثاثين 

 

 

                                                           

 .40-41السابق  ص  ،بة سايمة  المرجع -1 

س ودم باديي  مق رعيي الجمهورية في اال،تراض ،اى القوانين في النظام الدستورم الجزاعرم مدراسة مقارنة(   -2 

 .1  ص1119مذكرة نيب  هادة الماجستير في القانون ال ام  كاية المقوق وال اوم السياسية  جام ة منتورم  قسنتينة 
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قة التي اهتدى  كب من المجاسللللين والتري ماع ل مد في اجت عد وا ية أم النصللللف زا  إليهاال اد

 .1م ددة أغابيةالمرسي الدستورم هي التريقة األمريكية  أم تاب 

 أوال: تعريف االعتراض

 الذم وافق ،ايدمهورية لم لللروع القانون مجرد توقيف رعيي الج بأندي رف مق اال،تراض  

مان  بردال  يابي  بمي  إذا أ،اد البرلمان المجاي ا إلىالبرل النظر في ذلك الم للللروع وأقرال لن

 2الجمهورية. ى  صدر القانون رغم ا،تراض رعيي مرة أخر

ويقصلللد باال،تراض الرعاسلللي ،اى أند وسلللياة رقابة تنفيذية مسلللبقة ،اى النص السلللياسلللة 

 3التي ضمنتها المكومة لبرنامال ،ماها قبب صدورال ون رال. فيذيةالتن

 ثانيا: صور االعتراض

 اختزالها بصورتين رعيسيتين فأما الصورةلال،تراض ،اى القوانين صور ،ديدة يمكن ردها و

هر أن تظ الصللللورة الثانية فيمكن  وأماتتجای بصللللورة اال،تراض المتاق  أناألولى  فيمكن 

 4التوفيقي. أوبصورة اال،تراض النسبي 

 _ االعتراض المطلق:1

 قبر إلى  إذ يردم ا،تراض رعيي الجمهوريللة واإلتالقيتميز هللذا المق بصللللفتي النهللاعيللة 

 5م روع القانون نهاعيا  فال توجد أية وسياة دستورية تمكن البرلمان من تجاوزها. 

   6ت ارضا  ديد والمبادئ الدمقراتيةويذكر أن اال،تراض المتاق يت ارض 

ومدها  الجمهوريةرعيي كان  األمة هي مصلدر السللاتا   فكيف يمكن أن ي ترض إرادة  فإذا

 7 قانون اقرال البرلمان  لذلك قد هجر  غالبية الدوب هذا النظام.

 التوفيقي: أو_االعتراض النسبي 2

 وعم للللرخالب يتميز هذا اال،تراض  لكوند البرلمان التحاب ،ايد من ا،تدة الموافقة ،ايد من 

 لة  هذال المافي القانون من جديد وفقا ما يمددال المرسي الدستورم  ويتقيد رعيي الجمهورية 

                                                           

  دمال   3  ت3رح القانون الدستورم الجزاعرم الساتا  الثال : الساتا  الثال   جاوصديق فوزم  الوافي في   -1 

 .016-011ص   1117الجزاعر   

 س ودم باديي  المرجع السابق  ص -2 

بوقفة ،بد هللا  القانون الدستورم والمرسسا  السياسية: أساليب ممارسة الساتة في النظام السياسي الجزاعرم مدراسة  -3 

 .114ال القة الوظيفية بين بين البرلمان والهيعا  التنفيذية  دار هومة لاتبا،ة والن ر  الجزاعر  ص  مقارنة( 

وليد مسن مميد  مالتنظيم الدستورم لال،تراض ،اى القوانين(  دراسة مقارنة  مجاة القادسية لاقانون وال اوم السياسية   -4 

 . 393  ص 1102  9  المجاد 1جام ة القادسية  ال دد 

 تناوم فيصب  وسايم سالمد مناماد  ساتة رعيي الجمهورية في اال،تراض ،اى القوانين الدستورم األردني  مدراسة  -5 

 .710  ص 1102  71  المجاد 1مقارنة(  مجاة دراسا : ،اوم ال ري ة والقانون  ال د

 .393وليد مسن مميد الزيادم   المرجع السابق  ص  -6 

 . 710سايم سالمد متاماد   المرجع السابق  ص  تناوم فيصب   -7 
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وينقسللم 1ب ،اى رعيي الدولة تبيان أسللباب ا،تراضللد.جالزمنية الممددة دسللتوريا  كما ي بالمدة

بر وي ت فاال،تراض الواقصلللور ،ديدة وهي تتمثب في كب من  إلىاال،تراض النسللبي بدورال 

 ةبأيوا،تراض الرعيي  من ا د صور اال،تراض النسبي  ألن البرلمان غير قادر ،اى تجاوز

سالما  أما  أغابية صورة المكبرة لمق اال،تراض  الذم يمثب  اال،تراض الموصوف  ت تبر ال

ساتة الت ري ية التي  ساتة التنفيذية وذلك لإلصالح أختاء ال ساءةقويا في يد ال ست ماب ف إ ي ا

 2لمقوقها.

ها اال،تراض البسلللليت  يأتي ب د قانون وان هذا النوع ي تبر  أوو ية لا ثان لة ال مداو مق تاب ال

 خاصللللة بب يكتفي إلقرار النص بأغابية أغابيةال،تراض  فهو لم يتاب كصللللورة مصللللحرة 

كب من المجاسللللين ية في  وأخيرا يأتي اال،تراض الناقب وهو ،بارة ،ن نقب اال،تراض 3ال اد

وع القانون  في مالة ن وب نزاع بين رعيي الدواة رالى جهة ثالثة ممايدة لاب  في مصير م 

 .4ة يمددها الدستوررلمان وهدال الجهوالب

 مداولة ثانية من طرف رئيس الجمهورية إجراءطلب  : الفرع الثاني

ثانية هو مق رعيي الجمهورية أن ي ارض نص تم التصللللوي  ،ايد من  لة  مداو تاب إجراء 

،اى اند  21في المادة  0693خالب تاب القراءة الثانية  فقد نص ،ايد ألوب مرة في دسلللتور 

تداوب في  للللأنها مرة ثانية  إلىيتاب  باب لا نة األسلللل لة مبي المجاي الوتني بموجب رسللللا
ستور ماأ.5 سبيب تابد   0649د فام ي ترت ،اى رعيي الجمهورية ،ند تاب المداولة الثانية ت

تورم دس إجراءالمداولة الثانية  إناألمادية المزبية لذلك  مبدأند في نظام سياسي قاعم ،اى أ إال

 رعيي ى نقب ساتة المداولة الثانية من ،مب ،ا 0611،ن دستور  أمانادر است مالد  

  مع ا،تماد 0616أمند  وفي دسللللتور  21الجمهورية إلى رعيي المكومة مسللللب نص المادة 

 .6ساتة تاب المداولة الثانية إلى رعيي الجمهورية أ،يد الت ددية المزبية 

مادة  ها ال ها نصلللل  ،اي ما ياي: "يمكن رعيي 0669دسللللتور  الفقرة األولى من 014ب د  ك

ية أن يتاب إجراء مداولة ثانية في قانون  يوم  31تم التصللللوي  ،ايد في غضللللون الجمهور

فبالتالي مق إجراء المداولة ثانية ي تبر آلية لرقابة الت ريع من ترف  7الموالية لتاريخ إقرارال" 

  اتةاسلمما يفتح مجاال رعيي الجمهورية  يراقب بمقتضاها أم نص ت ري ي قبب صدورال  

                                                           

 .91المرجع نفسد  ص  -1 

 .397وليد مسن مميد الزيادم  المرجع السابق  ص  -2 

 .01 -00س ودم باديي  المرجع السابق  ص  -3 

 .392وليد مسن مميد الزيادم   المرجع السابق   ص  -4 

الجزاعرم: الساتا  الثالثة  الجزء الثال   التب ة الثالثة  ديوان أوصديق فوزم  الوافي في  رح القانون الدستورم  -5 

 .011-014المتبو،ا  الجام ية  الجزاعر  ص  

    073 - 071لوناسي ججيقة  المرجع السابق  ص  -6 
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 1لتنفيذية أن تأثر ،اى مجرى ال ماية الت لللري ية متى يج اد قانونا يسلللاير مبتحاها وتوجهاتها 

متى ال يت سللف رعيي الجمهورية في اسللت ماب اختصللاص تاب إجراء مداولة ثانية لقانون ما 

 2وجد هناك قيدين 

 سنماوب إبرازهما تسبيب تاب إجراء المداولة الثانية مأوال( 

 خالب المدة الممددة دستوريا مثانيا(. المداولة الثانية إجراءتاب  

 المدة المحددة دستورياأوال: تسبيب إجراء مداولة ثانية خالل 

يقصللد ب للرت التسللبيب إرجاع النص الت للري ي مرفقا برسللالة ي للرح فيها رعيي الجمهورية 

ال للل بي الوتني أسلللباب رفضلللد إصلللدار هذا النص  واألسلللباب التي تتيح لرعيي  لامجاي

ستور  سارية المف و أوالجمهورية اال،تراض  هي إما بمخالفة النص الت ري ي لاد ب القوانين ال

لتضللمند مواد يصلل ب تتبيقد ،مايا  وإما الن هذا النص الت للري ي ال يتما للى مع سللياسللة  أو

لة ثانية هذا ي ني ا،تراض صللللريح ،اى النص  مداو ما أن تاب الرعيي إلجراء  مة  ك المكو

جاي م إلىالت للري ي  باإلضللافة ،اى ذلك أند ،اى رعيي الجمهورية إرجاع النص الت للري ي 

يع األمور من ترف رعيي الجمهورية في الرسللللالة المرفقة بالتاب . وتوق3ال لللل بي الوتني

توضللليح األمور أكثر أمام البرلمان  وهذا من  لللأند أن يردم إلى تحيير قنا،ا   إلىسللليردم 

النواب التي كونوها في السللابق  كما ي للكب هذا ال للرت ضللمانا  مقيقية ل دم ت سللف رعيي 

ولانواب المرية في مدى 4راض ،اى القوانين الجمهورية في اسللت ماب اختصللاصللاتد في اال،ت

   لقانون إلبقاعد ،اى صورتدت ديال صمة األسباب المقدمة من ترف الرعيي  فإند إن يرفضوا

 لللرت  ايكتسلللبهالتي  ةاألغابياألولى وذلك بإقرار بأغابية ثاثي األ،ضلللاء  إلى اند بالرغم من 

 المرسي الدستورم لم ينص ،ايهاالتسبيب بإجراء مداولة ثانية لقانون ما  وذلك بالرغم من أن 

 5مند 21وذلك في المادة 0693صرامة إال في دستور 

 المداولة الثانية خالل المدة المحددة دستوريا إجراءثانيا: طلب 

من الدسللتور الم دب  072مداولة ثانية بنص المادة  إجراءقام المرسللي الدسللتورم بتمديد مدة 

   مداولة ثانية في قانون تم التصوي  ،ايد إجراء"يمكن رعيي الجمهورية أن يتاب  ،اى اند:

 

                                                           

 040     المرجع السابقمرساتي سايمة  -1 

اممد  االختصاص الت ري ي لرعيي الجمهورية في النظام الدستورم  مذكرة تخرج لنيب  هادة الماجستير في برکا   -2 

 .67  ص 1111القانون ال ام  كاية المقوق جام ة أبو بكر باقايد  تامسان  

الجتهاد الممارسة(  مجاة ا بب بدر الدين   هيرة بولمية  مال القة الوظيفية الرقابية ،اى ضوء مبدأ ال ر،ية الدستورية و -3 

 .112  ص 1111القضاعي  ال دد الرابع  جام ة مممد خيضر  بسكرة  

 .62برکا  اممد  المرجع السابق  ص  -4 

 .62بركا  اممد  المرجع السابق  ص  -5 
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وت ود الحاية من تمديد نتاق ظرف زمني  1"إقرارالفي غضللون الثالثين يوما الموالية لاتاريخ  

المداولة الثانية  فالنتيجة يفصح القيد ،ن نظرة مفادها أن يحدو القانون  إجراءقانونا لتقديم تاب 

سقوت مق اال،تراض الرعاسي  نافذا في اقرب ااجاب الممكنة بالتالي يترتب ،اى فوا  األوان 

 ال يمكن لرعيي الجمهورية ممارسللللة مقو،ايد  2د جاء الدسللللتور قات ا في هذا الصللللد أين

ما اند و ب ق  ك كب و  مامأوا  المدة الممددة لال،تراض ،اى القوانين, ال يبقى فاال،تراض في 

أن المدة التوياة التي من  3القانون إصلللدار رعيي الجمهورية يمن د من ممارسلللة اختصلللاص

اب  يد ت ها توج ية من خالل ها يمكن لرعيي الجمهور ل إجراءخالل ية وهي مداو ثان ما  31ة  يو

الموالية إلقرارال وهي الصللياغة التي ي تبرها ضلل يفة وكان من األفضللب اسللت ماب الصللياغة 

 . 4التالية "في غضون الثالثين يوما الموالية لتاريخ تبايحد قصد اإلصدار "

يرسللب رعيي مجاي »التي تنص ،اى ما ياي:  09/  01من القانون ال ضللوم  73ان المادة 

 إلىاو رعيي مجاي ال للل بي الوتني و مسلللب المالة , النص النهاعي المصلللادق ،ايد  األمة

( أيام  وي  ر رعيي الحرفة األخرى و الوزير األوب 01رعيي الجمهورية في غضون ، رة م

و من ثمة يتقاص األجب الممدد لرعيي  اإلرسللابما ي ني اند يمتمب أن يتأخر 5" اإلرسللاببهذا 

المصادقة ،ايد من  ب د 01لد النص في اليوم  أرسب إذايوما  11يت دى  الجمهورية الذم قد ال

سب أو األمةترف مجاي  صبح الرعيي  من ترف رعيي المجاي ال  بي الوتني م المالة في

مقيدا بموجب تاب القراءة الثانية خال ال  لللرين يوما المتبقية من المدة الممددة و ليي ل لللهر 

و ليي النص الى رعيس إرسابيوما من يوم  31مساب مدة  يبدألكن المنتق يقتضي أن 6كامب 

النص ،اىا من الدسلللتور م ترضللل 072وإذا اسلللت مب رعيي الجمهورية المادة  7 إقراراليوم 

لنص ا قض او الرفض القصد مند ت تيب صدو،بارة ،ن مق بالن الت ري ي فا،تراضد هذا هو

وجاء تأكيد  8إذا تبين ب ض ال ك فيد د في مالةمن جدي الت ري ي وال ودة بد إلى مجاب النقاش

مادة  قانون ال ضللللوم  79/  0نص ال ما ياي:  09/ 01من ال ها ،اى  يمكن رعيي »بنصلللل

مادة  قا األمكام ال ية وف ما م 072الجمهور لك خالب الثالثين يو لدسللللتور وذ ( الموالية 31من ا

 .9لتاريخ إقرارها
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التاب الذم يتقدم بد رعيي الجمهورية يمر بنفي اإلجراءا  التي يمر بها أم نص ت للري ي ثم 

قدم في المي اد الممدد ثم ب د ذلك يقومون بتقدير األسللباب  إذايقوم البرلمان بمراقبة هذا التاب 

لم  إذا أما صللللميمة في دلونها ،اى ذلك األسللللاي رأوها فإذاالتي تقدم بها رعيي الجمهورية  

ها و راو  ه1النص صللللميح  أنيقتن وا ب قانون   في  لة ال يتم إقرار ال ما ية إال  ذال ال   بأغاب

من  072/  1"و هذا مسب المادة  األمةالمجاي ال  بي الوتني و مجاي  أ،ضاء   3/2ثاثي

ستور  ضوم  1/ 79وهذا ما تأكدال المادة 2الد ضافة و هي ال  أينمن القانون ال  نالمظ ورود إ

بأغابية من ترف المجاسللين ،اى التوالي و ليي المجاي ال لل بي الوتني يتم إقرار القانون اال 

 منفردا .

ناب من ال باألخير إلى ناين يمكن القوب أن اال،تراض يمكن أن ي هذا يرجع  ص الت للللري ي و

 ت مب ،اى أساي مدى صمة الم ترض أملكفة الرعيي  أماالبرلمانية إلى أم كفة تميب األغابية 

 ،ايد.

 تدخل السلطة التنفيذية من الناحية العضوية : المطلب الثاني

فان تاب  قا  نا سللللاب ما ذكر المداولة الثانية ليي هو االختصللللاص الوميد الذم يمكن  إجراءك

ية يذ تة التنف أو باألمرى رعيي الجمهورية بما اند أ،تي  لد ،دة صللللالميا  لمراقبة  السللللا

تة الت للللري ية  وانما توجد وهي مق  أالالمراقبة  إجراءأخرى يمكن من خاللها  آليا  السللللا

ت يين ثاثي أ،ضللللاء مجاي األمة مالفرع األوب(  ومب المجاي ال لللل بي الوتني والذم نقوم 

 بدراستد في الفرع الثاني(.

 أعضاء مجلس األمة احق تعيين ثلث : األولالفرع 

 وذلك 0669لقد تبنى المرسللي الدسللتورم نظام المجاسللين في البرلمان منذ ت ديب الدسللتور 

جب الملادة  ما ياي:" أن البر 61بمو ما المجايوالتي تنص ،اى  مان متكون من غرفتين ه  ل

و الذم  جانفي 7رسمي في مجاي األمة ب كب " وقد تم تنصيب  األمة ال  بي الوتني ومجاي

 المجاي ال  بي الوتني  أ،ضاءنصف ،دد  0669مسب دستور  أ،ضاءاليساوم 

،ن تريق االقتراع الحير المبا للر و  أ،ضللاءال من  3/2 و ينتخب  007،اى األكثر و يضللم 

سرم من بين أ،ضاء المجاي ال  بي البادم و الوالعي ومن قبب أ،ضاء المجالي ل  بية و  ال

  ويتمثب 3من بين ال للللخصلللليا  و الكفاءا  الوتنية  0/3الوالعية و ي ين رعيي الجمهورية

 تدخب 

                                                           

 .64برکا  اممد  المرجع السابق  ص  -1 

 المرجع السابق. 1109من الدستور الم دب سنة  1 072انظر نص المادة  -2 

،مار منير  ال القة الوظيفية بين البرلمان والمجاي الدستورم  مذكرة  هادة الماجستير في القانون ال ام  كاية المقوق  -3 

 .01  ص 1100وال اوم السياسية  جام ة أبو بكر باقايد  تامسان  
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الجمهورية في ت يين  رعيي السللاتة التنفيذية في البرلمان من النامية ال ضلللوية من خالب مق

 001/  3وهذا ما نص ،ايد الم لللرع الدسلللتورم بموجب المادة  1ثا  أ،ضلللاء مجاي االمة

مجاي األمة من أ،ضللللاء من  األخر"ي ين رعيي الجمهورية الثا   والتي تنص ،اى ما ياي: 

 .2الوتنية " بين ال خصيا  والكفاءا  

 أوال: تشكيلة مجلس األمة

ضاء منتخبون يقدر ،ددهم ب   ضو  يتم  69يت كب مجاي األمة من أ، انتخابهم ،ن تريق ،

سرم ب د  ستفتاعهاالقتراع غير المبا ر وال ضاء الم ينون يقدر  ما جماة من ال روت  أما األ،

،ضو ويتم ت يينهم بموجب مرسوم رعاسي من بين ال خصيا  التي تتمتع بالكفاءة  71،ددهم 

  وهذا ماجا  بد نص المادة 3في المجاال  ال امية والثقافية والمهنية واالقتصادية واالجتما،ية 

 خراألمن الدسللللتور الم دب والتي تنص ،اى ما ياي: " ي ين رعيي الجمهورية الثا   001/3

 . 4من أ،ضاء مجاي األمة من بين ال خصيا  والكفاءا  الوتنية "

 األمةثانيا: حدود سلطة رئيس الجمهورية في تعيين ثلث أعضاء مجلس 

   ء بمجايثا  األ،ضاورية في ت يين سنقف ،اى اغاب القيود التي ت ترض ساتة رعيي الجمه

 األمة 

يد األول: مادة  الق يد ال ما نصلللل  ،ا جدها تازم رعيي الجمهورية بت يين ثا  001/  3هو   ن

 من فعا  م ينة من ال للخصلليا  والكفاءا  الوتنية في المجاال  ال امية  األمةمجاي أ،ضللاء 

صادية واالجتما،ية  أن ينصب اختيار رعيي  يا  الجمهورية ،اى ال خصالثقافية المهنية  االقت

 .5الوتنية التي قدم  تضميا  م تبرة

ضو الم ين لا روت القيد الثاني: ستيفاء ال  لواجب اقاباية انتخابد وهي تاك ال روت  ضرورة ا

  000وهذا ما تبيند لنا المادة   6توفرها في المتر ح ل ضوية مجاي األمة

اغ من بإال : األمةقانون االنتخابا  التي تنص ،اى ما ياي: "ال يمكن أن يتر للللح لمجاي  من

   جنمة أوال يكون ممكوما ،ايد بمكم نهاعي الرتكاب جناية  أنسنة كاماة يوم االقتراع   32
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ستثناء الجنح غير ال مديةسالبة لامرية ولم يرد  ضافة إلى ال روت الواردة في   1ا،تبار با باإل

ت ناخب  دون ا لللتراالمتاوبة في كب  النتخابا  التي تت اق بكب ال للروتمن قانون ا 2المادة 

المماية  وهذا لاضللمان التماثب بين   بية  للأن يكون ال ضللو الم ين ،ضللوا في أمد المجالي ال

وأيضللا ل دم وجود نص ي للترت  األ،ضللاء الم ينين والمنتخبين في ال للروت القانونية ال امة 

 2المنتخبين  األ،ضاء روتا قانونية ،اى األ،ضاء الم ينين يخالف 

 ألمةامجاي  أ،ضاءمن قانون االنتخابا  ،اى ما ياي: " ينتخب  014تنص المادة  :القيد الثالث

  ثال المنتخبين كب  األمةمجاي  أ،ضللاءالمنتخبون ل هدة مدتها سللتة سللنوا   ويمدد نصللف 

 9بمدة  نص ،اى ما ياي: " يمدد ،هدة مجاي األمة  1/ 006باإلضافة الى المادة  3سنوا  "

ثا   مرسلللوم رعاسلللي يقضلللي بت يين  إصلللداربم نى أن رعيي الجمهورية يماك  .4سلللنوا "

اإلجراءا   بب يخضللع لنفي األ،ضللاءمهام  إلنهاءالصللالميا   يماك نفياأل،ضللاء لكند ال 

 أوء األ،ضللا بالقر،ة ،قب كب تجديد جزعي لنصللف إماالتي تتبق ،اى األ،ضللاء المنتخبين 

الوفاة أو ألية مالة أخرى لاسلللقوت المهمة  سلللنوا  او بسلللبب 9ال هدة الممددة  النقضلللاء مدة

و،دم بقاعد تياة مدة ،ضلللوية  الم ين  سلللتقاللية ال ض تبر ضلللمانة مهمة الالبرلمانية وهذا ي

 .5مهامد بإنهاءمهددا 

 ثالثا: تقوية السلطة الرئاسية داخل البرلمان من طرف الثلث المعين

 يك للف  األمةوجود أ،ضللاء م ينين مبا للرة من ترف رعيي الجمهورية ،اى مسللتوى مجاي 

  ،ن تدخب واضللح لاسللاتة التنفيذية في السللاتة الت للري ية  ف ن تريق الجزء الم ين تم تقوية 

سية داخب ساتة الرعا  أين ب ين اال،تبار بما جاء بد الم رع الدستورم  أخذناوإذا  6البرلمان  ال

 بيةبأغا  ،اى النص الذم صو  ،ايد المجاي ال  بي الوتني األمةا ترت أن يصادق مجاي 

 بأغابية المتاقة بالنسللبة لم للاريع أوعد الماضللرين بالنسللبة لم للاريع القوانين ال ادية أ،ضللا

الذين   هنا قام الم للرع الدسللتورم ب دم ذكر النسللبة باألرقام   األ،ضللاء 7القوانين ال ضللوية 

  011 /   1 المادة   تنص فيد  التي 0669دستور  يصادقون ،اى القوانين   ،اى غرار

 ،ايد المجاي ال  بي الوتني ويصادق  صو النص الذم  األمةما ياي:" ينافي مجاي  ،اى 

 

                                                           

  21يت اق بنظام االنتخابا   ،دد  1109غ   سنة  12مررخ في  01-09من القانون ال ضوم رقم  000انظر المادة  -1 

 .1109غ    11الصادرة في 

 .09خربا ي ،قياة  المرجع السابق  ص  -2 

 ن االنتخابا    المرجع السابقمن قانو 014انظر نص المادة  -3 

   المرجع السابق.1109  من الدستور الم دب لسنة 006/  1انظر نص المادة  -4 
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 ادتين السللالفتين الذكر مين قام،ن ويظهر اختالف بين الم .162"  أ،ضللاءال /3 7 ،ايد بأغابية

 المرسللي الدسللتورم في الت ديب األخير تمد  نسلللبتين لامصللادقة والتي تتحير مسلللب أهمية 

قانون الم روض ،اى مجاي  قانون ال ادم  ال ضللللوم( لكن ،دم ذكر المرسللللي  األمةال  مال

 اى يمكن لاسللاتة التنفيذية وضللع التأويال  ، أينالنسللبة باألرقام  ن تبر ذلك بال لليء السللابي 

ونظرا ل دم تجاني تركيبة مجاي األمة وإذا ا للللتد الصللللراع بين الكتب  أسللللاي ما يخدمها.

البرلمانية سلليصلل ب ،اى مجاي األمة ممارسللة اختصللاصللاتها و،ندعذ يا ب الثا  الرعاسللي 

دوراألقاية الفاصلللاة ورغم أن الكتب المنتخبة ،اى وفاق فهي ال تسلللتتيع ف ب  للليء تالما أن 

،ضللو من أ،ضللاء  01األقب  ي ان ينظم ،اى،ضللو فقت والنصللاب الالزم يسللتد،69،ددها 

لم برة ال لل بية ا اإلرادة،ضللو وبالتالي تتمكم القاة القاياة في توجيد  71الم ينين البالغ ،ددهم 

 .1،نها في مجاي ال  بي الوتني والجزء المنتخب في مجاي األمة

 حق حل المجلس الشعبي الوطني : الفرع الثاني

المكومة  وهو أمد ال ناصللللر  إسللللقاتي د مق المب هو السللللالح المقابب لمق البرلمان في 

ان رقابة تسللمح لهها بمواجهة تأثير البرلم آليةألند ي تي لاسللاتة التنفيذية األسللاسللية البرلمان 

 ،اى الوزراء ،بر المسرولية السياسية وهكذا يتم ضمان التوازن بين الساتتين وخدمة استقرار

 2المرسسا  الدستورية  

 

 أوال: تعريف حق حل مجلس الشعبي الوطني

 ومق المب يقابب المسرولية 3مدتد قبب نهايتها التي مددها الدستور  إنهاءمب البرلمان هو 

  نألامكومة مق الساتة التنفيذية في مب مجاي النواب فمن مق المكومة بدال من السياسية 

وهي من بين السلللاتا  القوية والختيرة 4تسللتقيب ان تتالب رعيي الدولة ممارسللة مق المب 

 .5التي يخولها الدستور الجزاعرم الرعيي الجمهورية قبب نهاية الفصب الت ري ي

 

                                                           

 .011مجاي األمة في النظام الدستورم  مذكرة نيب  هادة الدكتوراال  المرجع السابق ص خربا ي ،قياة  مركز  -1 

،بد الجايب مفتاح  ممب المجاي ال  بي الوتني في الجزاعر بين مقتضيا  الفا،اية وموجبا  الضمان(  مجاة ال اوم  -2 

 .99  بسكرة  ص 00اإلنسانية  ال دد 

رم  المبادئ ال امة  التاريخ الدستورم  األمزاب السياسية  التمثيب السياسي  النظام ماجد راغب الماو  القانون الدستو -3 

  1111االنتخابي  الساتة التنفيذية  الساتة الت ري ية  الساتة القضاعية  المريا  ال امة  دار المتبو،ا  الجام ية  مصر  
 372ص

ادا  منهجية مع م الجة نموذجية لب ض المواضيع  دار رقية المصدق  القانون الدستورم والمرسسا  السياسية إر  -4 

 .12  ص 0619توبقاب لان ر  المحرب  

 .11 _46هاماي مممد  المرجع السابق  ص -5 
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ماني  أنرغم  ظام البرل مد الن وقد ا،تمد  1أ،ت  لرعيي الدولة هذا المق أنها إالالجزاعر ال ت ت

 22مالمادتان  0693الجزاعر مق مب البرلمان والمسللللرولية المكومة قد قرر  في دسللللتور 

سالة 29  سقات( الذم قيد م لمكومة بمب المجاي تاقاعيا  وهو ما يفقد مسالة تقرير مسرولية ا  إ

  .2مهامد إنهاءقرار  إصدارالرعيي الن تقريرها من قبب النواب ي ني بالنتيجة 

 ثانيا: نشأة حق الحل

 اذ ن ب خالف بين وزارة "وليم ب " من ز،ما مزب  0417ن ا مق المب في إنجاترا سنة 

 إدارة الهند   المقدم من  إصالحريتاني  بصدد م روع قانون الثورم وبين مجاي ال موم الب

 الهويال المناهض االمتيازا  التاج   وكان   إلىترف "المستر فوكي" الز،يم المنتمي 

 تاب مجاي  أينوجهة نظر الماك التي تت ارض مع وجهة نظر مجاي ال موم    تأيدالوزارة 

 الوزارة إلى أن رعيي الوزارة استتاع بمهارتد اتفق مع الماك ،اى مب  إقالةال موم من الماك 

 انتخابا  جديدة وكان من نتاعال هذال االنتخابا  أن فقد  الم ارضة  إجراءمجاي ال موم  و 

 امجاي ال موم لم يكن م بر أن،ددا كبيرا من مقا،دها و انتصر "وليم ب "   واثب  االستفتاء 

 3في موقفد. األمة رأم،ن  

   الجمهورية ثالثا: الحل سلطة خاصة برئيس

مادة  صتن ما ياي:" يمكن رعيي الجمهورية أن يقرر مب المجاي  074ال لدسللللتور ،اى  من ا

انتخابا  ت للري ية قبب أوانها  ب د اسللت للارة رعيي مجاي األمة   إجراء أوال لل بي الوتني  

تضيف المادة .4ورعيي المجاي ال  بي الوتني  ورعيي المجاي الدستورم  والوزير األوب "

 ىإلمن الدسللتور اند:" كما ال يجوز أن يفوض رعيي الجمهورية سللاتتد في الاجوء  010/  1

ويتبين  5انتخابا  ت ري ية قبب أوانها " إجراءتقرير االستفتاء ومب المجاي ال  بي الوتني  و

الجمهورية دون الوزير  هي سلللاتة  لللخصلللية لرعيي  ءة المادتين أن مق المبمن خالب قرا

 6األوب 

                                                           

بو  ير س يد  القانون الدستورم والنظم السياسية المقارنة  مالنظرية ال امة لادولة والدستور(  ترق ممارسة الساتة   -1 

 . 063  ص 1111  تد  الجزاعر  0الجام ية  جديوان المتبو،ا  

 .177_173بوال  ير س يد  النظام السياسي الجزاعرم  المرجع السابق  ص  -2 

مسن مصتفى البمرم  الرقابة المتبادلة بين الساتتين الت ريع والتنفيذية كضمان لانفاذ القا،دة الدستورية  دراسة مقارنة   -3 

 .312-317  ص1119في المقوق جام ة ،ين ال مي  دم ق رسالة النيب درجة الدكتوراال 

   المرجع السابق.1109من الدستور الم دب سنة  074انظر نص المادة  -4 

 من الدستور   المرجع نفسد. 1  010انظر نص المادة  -5 

اية في ال اوم القانونية  ك اومايوف مممد  ،ن التبي ة الرعاسوية لانظام السياسي الجزاعرم  رسالة لنيب  هادة الدكتوراال -6 

 .0119  ص 1103المقوق وال اوم السياسية  جام ة مولود م مرم  تيزم وزو  
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 إماتتهاانتخابا  مسللللبقة فان واضللللع الدسللللتور مرص ،اى  إجراء أوونظرا ألهمية المب 

 اءإجر أوقبب غيرال  فقد منع الدسلللتور تفويض صلللالمية المب  بضلللمانا  متى ال تماري من

سبقة من ترف رعيي الجمهورية ستها من رعيي الدولة 1انتخابا  م . ومن 2وكذا منع من ممار

سيا ستورم لرعيي الجمهورية و سي الد ة قانونية أخرى تمكند من تمديد جهة أخرى  منح المر

 إجراء وأجديدة مسلاندة لد باتخاذ قرار المب  أغابيةت لكياة المجاي ال لل بي الوتني  بمثا ،ن 

انتخابا  ثانية ،ن تريق مرسللوم صللادر من رعيي الجمهورية  وغير خاضللع إلجراء التوقيع 

ة كاماة متى في مالة المجاور لاوزير األوب  لذا يماري رعيي الجمهورية هذال السللللاتة بمري

 .3رفض المجاي ال  بي الوتني  التصوي  بالثقة

 رابعا: القيود الواردة على حل المجلس الشعبي الوطني 

ستورية ،اى   ىالممارسة رعيي الجمهورية الساتة المب  إخضاعلقد ،ما  ب ض األنظمة الد

سببا  ة تقييد ممارس إما أوتقييد ممارسة هذا المب  إما أوب ض القيود  منها صدور قرار المب م

القيودالتي ا،تمد  إظهار إلى  أما في الدسللللتور الجزاعرم سللللنتترق 4المق بمدة زمنية م ينة 

 ،ايها. 

  : ضمانات استشارية معينة قبل الحل1

سللاتة مب المجاي ال لل بي الوتني سللاتة  للخصللية وتقديرية  يسللتأثر بها رعيي الجمهورية 

ست ارة رعيي الوزراء  تخضعمي  ال  ستثناء  روت ا ضو،ية  با ستها ألية  روت مو ممار

سي الحرفتين ستتيع تقرير  إن 5ورعي ست ارة هذال ال خصيا  متى ي رعيي الجمهورية مازم با

 الوتني فهذال االست ارة مفروضة ،ايد  بالرغم من اند غير مازمة لرعيي  مب المجاي ال  بي
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تجدر اإل ارة أن رعيي الدولة يتاق ،اى ال خص المنتخب والحير المنتخب والمقصود هنا رعيي الدولة الحير المنتخب  -2 

 رعاسة الدولة في مالة  حور منصب رعيي الجمهورية بسبب ال جز او الوفاة أو االستقالة نظراالذم تولى 

 .011-014اومايوف مممد  المرجع السابق  ص -3 

 .061لوناسی ججيقة  المرجع السابق  ص  -4 

 .061المرجع نفسد  ص  -5 
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كبيرة  ألند يسللا،د في تقرير مدى مالعمة قرار المب  يكتسللي أهمية الجمهورية  اال اند مع ذلك

قام المرسللللي الدسللللتور في ظب .1في النزاع الذم ثار بين المكومة ومجاي ال لللل بي الوتني

  للخصللية رعييمند بإضللافة  074/0 ومسللب نص المادة 1109الت ديب الدسللتورم لاسللنة 

 ال للخصلليا  لرأم إضللافتامن ترف رعيي الجمهورية وذلك  رأيدالمجاي الدسللتورم  بتاب 

 دور الماري ،اى امترامونظرا السللتقاللية المجاي الدسللتورم الذم يا ب  2المذكورة مسللبقا 

تتبيق القوانين وأيضللا يا ب دور المكم ال ادب الن رعيي المجاي الدسللتورم يمثب مرسللسللة 

كب هذا التأثير الذم ت لللكاد ااراء التي تقدمها  رأيد. إ،تاءمسلللتقاة وبالتالي لن يت سلللف ،ند 

مازم بها ذلك الن المرسي الدستورم  فاند غير ال خصيا  التي يست يرها رعيي الجمهورية 

 3التقديرية لرعيي الجمهورية ب اختصاصا يخضع لاساتة ج ب من الم

 الحاالت االستثنائية وحاالت الحرب أثناء: عدم جواز حل المجلس الشعبي الوطني 2

 الموانع التي تموب دون ممارسللة رعيي الجمهورية لسللاتتد في مب المجاي ال لل بي الوتني  

لة االسللللتثناعية ومالة المرب  والواقع هذا المنع ليي صللللريما بب  ما بإ،الن ال قة  اك المت ا  ت

 التي تنص  016التي تنص ،اى المالة االسللتثناعية  والمادة  014من نص المادتين   4مسللتفاد

ما    183،اى اجتماع البرلمان وجوبا في كب من المالتين ،اى مالة المرب  والتي تنصان م ا 

سريان المالتين المذكورتين بأند ي ني .  5يمنع ،اى الرعيي مب المجاي ال  بي الوتني خالب 

في  إالمن الدسللتور الم دب ،اى ما ياي:" ال يمكن تمديد ،هدة البرلمان  006/  7تنص المادة 

ية " ،اد با   خا باجرا انت جدا ال تسللللمح  مادة 6ظروف ختيرة  يد يسللللتنتال من نص ال   و،ا

ند  مذكورة  ا مب المجاي ال لللل بي الوتني وتمدد مهمة البرلمان وجوبا في مالة  يجمد مقال

وجود ظروف ختيرة يسللتميب م ها القيام باجرا انتخابا  ،ادية  لكن الم للرع الدسللتورم لم 

بارها ضللللرفا  ماال  التي يمكن ا،ت االنتخابا   إجراءوضلللل ا ختيرا  يموب دون  أويبين ال

  نمبذ لو أن المرسي الدستورم كنا أننا إالام الضمنية . ،اى رغم من هذال األمك7الت ري ية

 

                                                           

 .012برکا  اممد  المرجع السابق  ص  -1 

   المرجع السابق.1109ن الت دم الدستورم لسنة م 0 074انظر نص المادة  -2 

 .17هاماي مممد  المرجع السابق  ص  -011. 012بركا  اممد  المرجع السابق  ص  -3 

   المرجع السابق.1109من الدستور ال دب سنة  016و 014انظر إلى نص المادتين  -4 

 .12_17هاماي مممد  المرجع السابق  ص  -5 

   المرجع السابق.1109من الدستور الم دب في  7 006 انظر نص المادة  -6 

 .093مسراتي سايمة  المرجع السابق  ص  -7 
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 ب كب صريح ،اى ،دم جواز مب البرلمان خالب سريان المالة االستثناعية ومالة المرب نص  

  09/  2  مين نص في المادة 1او متى مالة التوارئ ،اى غرار ما ف اد نظيرال الفرنسي

 .2خالب ممارسة الساتا  االستثناعية،اى ،دم إمكانية مب الجم ية الوتنية  0621من دستور 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .12هاماي مممد  المرجع السابق  ص  -1 
2  -- Art 16/4 de constitution française de 1958 modifier et complété dépose 

<<l'assemblé nationale ne peut être dissoute pendent l'exercice des pouvoir 
exceptionnel>> 
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 خاتمة الفصل األول

يماري البرلمان سللاتة الت للريع  والى جانب هذال األخيرة تماري رقابة ،اى السللاتة التنفيذية 

ساتة ،اى ومصتاح  نية الرقابة البرلما يأخرى. تمارالرقابة يممب في تياتد مكافمة ت سف 

سرولية  آليا ،ن تريق  ستورم  فيها ما ال يرتب الم سية لامكومنمها لد المرسي الد سيا مة ال

سللا،د تاألسللعاة ال للفوية والكتابية التي ليسلل  ختيرة و،ديمة األثر  ومنها ترح  نهاأوي تبر 

ما فيما يخص االسلللتجواب فهي أداة البرلمان في ترح النقاش وجمع الم اوما  من المكومة  أ

  رغم أن الم رع الدستورم ليي لها تأثير ل دم اقترانها بالجزاءا أنها إالالسراب   اتممب مزاي

الت ديب األخير لادسلللتور قيد المكومة بمدة زمنية لرد ،اى االن لللحاال  المترومة من في ظب 

داة أ إلى إضلللافتااالسلللتجواب في مقر المجاي  ال للل بي الوتني  وت ايق نص مجاي ترف ال

 كن هنالك قيود ت يق ممارستها لارقابة مقيقية .ف الة ل آليةالتمقيق 

األخرى أنها أكثر ف الية  وترتب المسرولية السياسية لامكومة والمتمثاة  االيا في مين ت رف 

لذم بإمكان البرلمان من خاللها رفض مختت المكومة في  مة  ا ناق للللة مختت ،مب المكو م

هاالم رض  مام ها أداة  أ ية أخرى ن تبر ها ال قابا ية ت ها ال يدال كن يد هد مب ا إال ت لمجاي وهي 

قابية ر آليا السلللياسلللة ال امة لامكومة والتي تمتوم في تياتها  ال للل بي الوتني أما ،ن بيان

مة الت كب من الالع اة في  تا ب دور اإلنذار و ماتمي الرقابة التي ت د من أهم ي أخرى و المتمث

سبة  االيا و اختر  ضعيب   ونأتي التي يماكها البرلمان الكن ن التصوي  ةآلي إلى اانتمقيقها 

مراقبة السللابقة الذكر  يقوم البرلمان ب لآلليا اءا  تمنع تمقيقها . تكماة بالثقة وال  تقاباها إجر

وتريقة صللللرفهاوالسللللياسللللة وذلك في المصللللادقة ،اى الميزانية المكومة في المجاب المالي 

 الم ارضة البرلمانية فيالم اهدا   وأخيرا ت كياة مقوق  والمصادقة ،اى إبرامالخارجية في 

ي تبر هذا  أينيتم ،ن تريق اقتراح جاسللة  للهرية  وذلك 1109ة ظب الت ديب الدسللتورم لسللن

قابة رمقاباة الرقابة البرلمانية  تماري السلللاتة التنفيذية  المق النموذجي لام ارضللة البرلمانية

تة  لك بواسلللل مان  ويتم ذ يا ،اى البرل فة والمتمثاة في تاب رعيي الجمهورية  آل  جراءإمختا

يمكن  ينأ،ايد وذلك الرقابة النصوص الت ري ية قبب صدورها  ثانية لقانون تم التصوي  قراءة

صدور . زيادتا ،ن ذلك تتمكم الساتة التنفيذية ،اى الساتة  إلحاء أوت تيب  نص قانوني ،ن ال

 األمةأ،ضلللاء مجاي 1/3الت لللري ية من النامية ال ضلللوية  في مق ت يين رعيي الجمهورية 

 تقوية نفوذها وهيمنتها.التنفيذية في وهذا ي مب لصالح الساتة 

 بب وأكثر من ذلك  يتمكم رعيي الجمهورية بساتة مب المجاي ال  بي الوتني والذم ي تبر

 صالمياتد قبب المدة  أنهايقوم رعيي الجمهورية في  أينممثال منتخب من ترف ال  ب   
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 دستوريا وبدال أن يضمي بمكومتد يختار التخاص من المجاي ال  بي الوتني.الممددة 

 وبالتالي ت تبر رقابة المكومة لابرلمان أكثر ف الية مقارنتا بالرقابة البرلمانية من نامية الف الية 

 وليي من النامية الكمية الن الم رع الدستورم ا،تنق أكثر من مظاهر الرقابة البرلمانية 

 ددها ونو،يتها ال كنها تبقى مقيدة وقاياة الف الية رغم أن في الت ديب األخير من مي  ،

 لادستور اظهر الم رع الدستورم نيتد المسنة لاتقوية الدور الرقابي لابرلمان.
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يتم تقسلليم السللاتا  في م ظم الدسللاتير الى ثال  سللاتا  رعيسللية وهي السللاتة الت للري ية 

ساتة  التنفيذية والساتة القضاعية  مي  تختص الساتة األولى بسن القوانين والساتة الثانية وال

ساتة القضاعية تختص بالفصب  ساتة األولى  أما ال بتنفيذ برنامجها وفق القوانين التي مددتها ال

النز،ا  الم روضللة أمامها. لكن تمديد االختصللاص بال للكب المسللبق ليي متاق  ولذلك  في

ساتة التنفيذية جنبا  سمح لها أن  إلىت ترك ال ساتة اب فقد منم  امتيازا  ،ماية ت جنب مع ال

صدارة في هذا المجاب  ذلك أنها تتمتع بأفضاية في مجاب المبادرة بالت ريع ناهيك ،اى  تمتب ال

  باإلضللللافة إلى انفرادها بالسللللاتة التنفيذية أو ،ن تريق  1في إ،داد جدوب األ،مابأولويتها 

ساتة ت ري ية في سن القوانين  ستة األوامر  و،ايد إن منح ال تدخاها المبا ر في الت ريع بوا

صالميا  كبيرة  سام المبادرة بالت ريع بب وأكثر من ذلك التنفيذية  وذلك بما خول  من مق اقت

(   المبم  األوبمظهار هذا التنوع الذم بدورال قيد وأض ف مجاب الت ريع لابرلمان متنو،ة وإل

 والذم سمح في تدخب رعيي الجمهورية في االختصاص األصيب لابرلمان مالمبم  الثاني(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

قاوم إبراهيم  دور الساتة التنفيذية في ال مب الت ري ي في النظام الدستورم الجزاعرم  بم  مقدم لنيب درجة الماجستير  -1 

 .2  ص 1111في القانون  فرع القانون الدستورم و،ام التنظيم السياسي  كاية المقوق  جام ة يوسف بن خدة  الجزاعر  
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 تقييد مجال التشريع للبرلمان دستوريا  : األولالمبحث 

 مند ،اى ما ياي: "يماري السلللاتة 61مسلللب المادة  0669أقر الدسلللتور الجزاعرم لسلللنة 

برلمان يتكون من غرفتين وهما المجاي ال  بي الوتني  ومجاي األمة ولد السيادة الت ري ية 

صوي  ،ايد " صرامة أن مهمة وضعم رع   و،ايد اقر ال1في إ،داد القانون والت ستورم   الد

القوانين هو اختصلللاص أصللليب لابرلمان ولد السللليادة في ذلك  غير اند مع الت مق في المواد 

 2الالمقة ندرك أن المكومة تماك وساعب تمكنها في التمكم والسيترة ،اى ال مب الت ري ي 

 ا ع دستوريبهذا يواصب الم رع الدستورم إض اف البرلمان مي  قام بمصر مجاب الت ري

 في اقتراح القوانين وضبت جدوب أ،ماب البرلمان مالمتاب األوب(  إضافة إلى ساتة المكومة 

 مالمتاب الثاني(.

 الحصر الدستوري المباشر لمجال التشريع: المطلب األول

 ت د ظاهرة تمديد المجاب الت للللري ي  ظاهرة اسللللتقر  ،ايها الدسللللاتير الجزاعرية المت اقبة

أن هذال الظاهرة  ظاهرة ،امة في األنظمة المديثة سللللواء بواسللللتة الدسللللتور  والمتفق ،ايد

صللرامة  أو بواسللتة التفسلليرا  الواسلل ة لانصللوص من قبب المماكم أو المجالي الدسللتورية 

و،ايد يماري البرلمان الجزاعرم  3المختصلللة والتي تكون غالبا في صلللالح السلللاتة التنفيذية

 1109من الدسللتور الم دب في  071تي تضللمنتها المادة صللالميا  الت للريع في المجاال  ال

،ن تريق الت للللريع بقوانين ،ادية مالفرع األوب(  وكذلك المجاال  التي نصلللل  ،ايها المادة 

 .4يع بقوانين ،ضوية مالفرع الثاني(،ن تريق الت ر 070

 

 

 

 

 

                                                           

   المرجع السابق.0669من دستور  61انظر المادة  -1 

  مذكرة لنيب درجة الماجستير 0669مزياني لوناسی  انتفاء السيادة الت ري ية لابرلمان في ظب الدستور الجزاعرم لسنة  -2 

 .010  ص 1100في القانون ال ام  كاية المقوق وال اوم السياسية  جام ة مولود م مرم  تيزم وزو  

  مذكرة لنيب درجة الماجستير 0669مزياني لوناسی  انتفاء السيادة الت ري ية لابرلمان في ظب الدستور الجزاعرم لسنة  -3 

 .010  ص 1100في القانون ال ام  كاية المقوق وال اوم السياسية  جام ة مولود م مرم  تيزم وزو  

  الساتة الت ري ية 0669اية لتبي ة نظام المكم في ضوء دستور بوال  ير س يد  النظام السياسي الجزاعرم: دراسة تماي -4 

 .011  ص 1103والمراقبة  الجزء الرابع  التب ة الثانية  
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 القوانين العاديةفي : الفرع األول

مجاب الت للريع البرلماني  وقد أمسللن الم للرع في  0669مدد دسللتور  0693خالفا لدسللتور 

 ت للكبثالثين موضللو،ا  011  فقد أورد  المادة 1ذلك زيادة الى مماولة توسلليع هذا المجاب 

نص المادة مجاال مسللب  16أورد فيد  1109أما الدسللتور الم دب في سللنة 2مجاال  الت للريع

 ين التي يخصللصللها الدسللتور وكذلك فيمند التي تنص ،اى: "ي للرع البرلمان في المياد 071

 وواجباتهم األساسية  السيما نظام المريا  ال مومية ومماية المريا  الفردية المجاال  التالية:

  خاص وواجبا  المواتنين مقوق األ-0

 القوا،د المت اقة بقانون األمواب ال خصية ومق األسرة  السيما الزواج والتالق والبنوة -1

 واألهاية وال ركا  

  روت استقرار األ خاص -3

 الت ريع األساسي المت اق بالجنسية -7

 القوا،د المت اقة بوض ية األجانب -2

 3القضاعية... " القوا،د المت اقة بإن اء الهيعا -9

قام بإلحاء فقرة في ظب الت ديب الجديد والمتمثاة في  وأين لدسللللتورم  نا أن الم للللرع ا يظهر ل

يب الفقرة  قام بت د قة ،اى المختت الوتني و مة  1المصلللللاد ،د ال ا تالي" القوا ،اى النمو ال

قراءة واإلدارية.  سابقا تخاو من مصتاح لإلجراءا  المدنية واإلدارية وترق التنفيذ"  أين كان

رلمان فيها الب في فقرتها األولى  مدد  ،اى سللبيب المصللر الميادين التي يتدخب  071لامادة 

ستور"  ت ني الرجوع  ست إلىلات ريع  ذلك أن ،بارة التي يخصصها لد الد ور جميع أمكام الد

يد داالسلللتخالص ما يندرج في االختصلللاص الت لللري ي الم قود لابرلمان سلللواء كان ذلك التم

صللرامة أو ضللمنيا بب أن السللاتة التنفيذية يمكن بناءا ،اى ذلك تفضللب الاجوء إلى أسللاوب 

المراد تنظيمد مواضلليع مسللاسللة تقتضللي ال قالنية وتنظيمها يكون  كان إذاالقانون بدب التنظيم 

 .4ممثاي ال  ب وتخفيف الضحت السياسي إ راكبموجب قانون ،ن تريق 

 في صللياغتد لامادة ال ديد من المصللتاما  مقوا،د النظام  وقد اسللت مب المرسللي الدسللتورم 

  روت الضمانا (  األمر الذم يج انا نتساءب إذ كان هذا النوع يهدف إلى تجنب التكرار  أم 

                                                           

 .013مزياني لوناسي  المرجع السابق  ص  -1 

   المرجع السابق.1111من ت ديب الدستورم لسنة  011انظر المادة  -2 

   المرجع السابق.1109لسنة  من الت ديب الدستورم 071انظر المادة  -3 

 .000بوال  ير س يد  المرجع السابق  ص  -4 
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كب صلللليحة تقيد م نى م ين  و،ايد يمكن القوب أن القيد مضللللا،ف لابرلمان  األوب ،مودم 

قانون ال ادم والثاني أفقي مدد ما يجب أن يكون في  للللكب قوا،د  ثب في ت داد مجاال  ال يتم

مان ال يمترم هذا التمييز الن دورال غالبا ما يكون مجرد وضللللع لاختوت  با البرل غال مة  و ،ا

اختصلللاص المكومة ولو وجد تمييز أفقي لما تم اصللليب والجزيعا  تدخب في ال ريضلللة  فالتف

 .1فصب الساتة التنظيمية ،ن البرلمان

 القوانين العضوية في : الفرع الثاني

قد أدخا  وألوب مرة تاعفة أخرى لاقوانين   قانون ال ادم ف فة إلى توسلللليع مجاال  ال إضللللا

يقصللد بالقوانين .06692الت ديب الدسللتورم لسللنة المتمثاة في القوانين ال ضللوية وذلك ضللمن 

ضوية صيب وتنظيم مسلاعب ذا  صلاة 3ال  تاك النصلوص القانونية المكماة ألمكام الدسلتور بتف

بب ض السللاتا  المرسللسللة بموجب أمكام الدسللتور وبإمالة من هذال األخيرة وهذا من دون أن 

تمتب  4واب نصللوص ت للري يةيرتقي لدرجة اكتسللاب الصلليحة الدسللتورية إذ تبقى في كب األم

مكانة متميزة ضلللمن تدرج القوانين مي  أنها تتواجد في مرتبة أدني من الدسلللتور وأ،اى من 

من  070والتي تقاباها المادة  0669من دسللللتور  013  مي  مدد  المادة  5القانون ال ادم

ستورم لسنة  ع ي رورجاال  المخصصة لاقوانين ال ضوية بموجب الدستالم 1109الت ديب الد

 البرلمان بقوانين ،ضوية في المجاال  ااتية:

 _ تنظيم الساتا  ال مومية و،ماها 

 _ نظام االنتخابا  

 _ القانون المت اق باألمزاب السياسية 

 _ القانون المت اق باإل،الم 

 _ القانون األساسي لاقضاء والتنظيم القضاعي 

 

                                                           
 - خربا ي ،قياة  ال القة الوظيفية بين المكومة والبرلمان  دار الخادونية لان ر والتوزم  المرجع السابق  ص011. 1

 .700  ص 1102  الجزاعر  ديدان مولود  مبام  القانون الدستورم والنظم السياسية  دار باقيي لن ر والتوزيع -2 

القانون ال ضوم فكرة مستوما  من الخارج  ارتبت وجودها بتتور سياسي وبتقاليد دستورية لب ض الدوب  مثال في  -3 

الذم كري مبدأ االقتراع ال ام المور  من الثورة الفرنسية  فالقانون  0171فرنسا فسنجد أن ظهر متزامن وصدور دستور 
األداة الضاربة التي تسمح لابرلمان في مرق الدستور  ففي الجزاعر ال ي تبر هذا القانون نتيجة لمثب مسار ال ضوم كان يمثب 

 .703 -701فرنسا  لامزيد من الم اوما  راجع في ذلك ديدان مولود  المرجع سابق  ص 

نون ادة الماجستير في القانون  فرع القاجمام ،زيز  ،دم ف الية الرقابة ،اى دستورية القوانين في الجزاعر  مذكرة لنيب  ه -4 

 .006  ص 1101ال ام  كاية المقوق وال اوم السياسية  جام ة مولود م مرم  تيزم وزو  

 .70مزياني مميد  المرجع السابق  ص  -5 
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 1_ القانون المت اق بقوانين المالية"

 زيادة إلى هذال المجاال  المخولة لابرلمان نجد أن هناك أمكام أخرى و،ديدة من الدستور نفسد 

لدسللللتو قة من ا ية من مواد متفر مان بقوانين ،ضللللو م  لابرل قة من لة ر والمت ا ما بتنظيم 

 وأومالة المصلللار  والمت اقة باسلللتقالة الناعب  والتي تمدد كيفيا  اسلللتخالف الناعب التوارع

،ضللللو مجاي األمة في مالة  للللحور مق دال وموب تنظيم المجاسللللين و،ماهما و،القتهما مع 

 .2المكومة والساتة القضاعية فيما يت اق بتنظيم الممكمة ال ايا ومجاي الدولة وممكمة التنازع

ستورم ،اى ضرورة توفر مجمو،ة من ال روت ال كاية والموضو،ية  لقد ،مب المرسي الد

وبتريقة المصللادقة ،ايها أين تنص المادة  3،ند سللن القوانين ال ضللوية خالفا لاقوانين ال ادية

 ال ضللللوم باألغابية المتاقة لانوابتتم المصللللادقة ،اى القانون أن من الدسللللتور ،اى 070

أين مدد تاك األغابية  0669ومند نالمظ وجود اختالف دسللللتور  4األمة "وأ،ضللللاء مجاي 

يخضع القانون ال ضوم  .5مند 4فقرة  013أ،ضاء مجاي األمة مسب المادة  (7/ 3مالمتاقة

ستورم وذلك مسب المادة  ستورية من ترف المجاي الد صدورال لارقابة الد  070إلزاميا قبب 

: "يخضللللع القانون ال ضللللوم لمراقبة متابقة النص مع الفقرة األخيرة التي تنص ،اى ما ياي

 1فقرة  019نص المادة    كذلك نجد6الدسللتور من ترف المجاي الدسللتورم قبب صللدورال "

رعيي الجمهورية في دسللللتورية  إختارالوجوبا ب د  لرأيدوذلك في إبداء المجاي الدسللللتورم 

صادقة البرلمان ،ايها القوانين ضوية ب د م ضع 7ال  ستورية  وأن يخ ورقابة  إلزاميا لرقابة الد

قة  تاب ما أكدتد المادة 8الم هذا  من النظام الممدد لقوا،د ،مب المجاي الدسللللتورم و التي  0و

 تنص ،اى ما ياي : "يفصب المجاي الدستورم في متابقة القوانين ال ضوية لادستور قبب 

 

 

                                                           

   المرجع السابق.1109من الت ديب الدستورم لسنة  070انظر نص المادة  -1 

من الت ديب الدستورم لسنة  1فقرة  044  049  041  016  012  011  019  9فقرة  013نظر كب من المواد  -2 

قد سن المجاي الوتني االنتقاعي ،هد القوانين ال ضوية قبب انتخابا  البرلمان الت ددم  مي  صادق ،اى ،دة  -. 1109
المت اق باألمزاب   16/ 64  والقانون ال ضوم 0664/ 13/ 19الصادر بتاريخ  14/  64قوانين ،ضوية مثب األمر 

 .173لامزيد من التفاصيب راجع مميدي ي فاروق  المرجع السابق  ص 

 .71مزياني مميد  المرجع سابق  ص  -3 

   المرجع السابق1109من الت ديب الدستورم لسنة  4فقرة  070المادة  -4 

 .701ديدان مولود  المرجع السابق  ص  -5 

   المرجع السابق.1109من الت ديب الدستورم لسنة الفقرة األخيرة  070نظر المادة  -6 

 ,المرجع نفسد. 1109من الت ديب الدستورم لسنة  1فقرة  019ونص المادة  4فقرة  070أنظر كب من نص المادة  -7 

لم  ايقصد برقابة المتابقة ،دم ا،تبار النص المراقب صميما إال إذا كان متابقا لادستور نصا وروما  ومن ثم فان كب م -8 

 .093يرخص بنص دستورم صريح فهو ممضور  لامزيد من التفاصيب راجع لوناسي ججيقة  المرجع السابق  ص 



43 
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ستور  070صدورها تبقا لافقرة األخيرة من المادة  وجوبي ب د أن يخترال رعيي  برأممن الد

من النظام الممدد  40المجاي الدسلللتورم ومسلللب نص المادة  أراءوت د  .1الجمهورية ......

لقوا،د ،مب المجاي الدسلللتورم ،اى أن: "أراء وقرارا  المجاي الدسلللتورم نهاعية ومازمة 

من  3فقرة  060والقضللاعية تبقا لنص المادة  لجميع السللاتا  ال مومية والسللاتا  اإلدارية

لدسللللتور وا،د وإجراءا  ،مب المجاي الدسللللتورم كذلك بالرجوع إلى النظام الممدد الق .2ا

صادر بتاريخ    نجد اند قد نص في فصاد األوب ،اى رقابة المتابقة كب من 1109مايو  00ال

ستور  فاستنادا لامادة الثانية من هذا القوانين  ال ضوية والنظامين الداخايين لحرفتي البرلمان لاد

 النظام نميز بين المالتين التاليتين:

ستورم أن القانون ال ضوم الم روض ،ايد غير متابق   المالة األولى: إذا صرح المجاي الد

ويسلتميب فصلاد ،ن باقي أمكام هذا القانون ال يتم إصلدارال  وهذا مسللب نص المادة   لادسلتور

 ام الممدد ل مب المجاي الدستورم.النظ الفقرة األولى من  1

  القانون الم روض ،ايد يتضلللمن مكما غير أنرم المالة الثانية: إذا صلللرح المجاي الدسلللتو

تابق  ادسللللتور دون أن نالمظ في ذا  الوق  أن المكم الم ني ال يمكن فصللللاد ،ن م هذا  ل

القانون  يمكن لرعيي الجمهورية أن يصللدر هذا القانون باسللتثناء المكم المخالف لادسللتور  أو 

ما هذال ال يدة لانص وفي  جد مان قراءة  اب لابرل  ي رض المكم الم دب ،اى المجايلة أن يت

ستورم لمراقبة متابقة لادستور مسب المادة    3من النظام الممدد ل مب المجاسين 1فقرة  1الد

  نجد أن األولى نصلل  ،اى رقابة 3فقرة  019و 1فقرة  070وبالمقارنة بين نصللي المادتين 

 .4ورية وهي بمثابة ال امالمتابقة وهي بمثابة الخاص  أما الثانية فقد نص  ،اى رقابة الدست

نستنتال أن الت داد الوارد فيما يخص مجاال  القانون ال ادم أو ال ضوم ،اى مد سواء ليس اى 

سبيب المصر بب يمكن لامجاب الت ري ي بصفة ،امة أن يقبب االمتداد  و،اى مق قوب األستاذ 

ن مرهون بمدى المماية جاك مورو فان ف الية قاباية امتداد المجاب الت للللري ي المخوب لابرلما

 .5المرمنة لهذا المجاب من ا،تداء المكومة ،ايد

 

                                                           

  من ور في ج ر  ج ج د 1109أفريب  9من النظام الممدد لقوا،د ،مب المجاي الدستورم  مررخ في  0انظر المادة  -1 

 .1109مام 00  الصادرة في 16ش  ،دد 

 71رجع السابق  ص مزياني مميد  الم -2 

 من النظام الممدد ل مب المجاي الدستورم  المرجع السابق. 1و 0فقرة  1انظر المادة  -3 

ت رف الرقابة الدستورية هي ،القة تب ية القانون لادستور ام منع البرلمان من  -. 10خربا ي ،قياة  المرجع سابق  ص  -4 

ة المتابقة من تقييد  انظر في ذلك مزياني مميد  المرجع السابق  ص وضع قوا،د تخالف الدستور مقارنة بما تفرضد رقاب
79. 

 .01خربا ي ،قياة  المرجع السابق  ص  -5 
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 تدخل السلطة التنفيذية في إجراءات العمل التشريعي : المطلب الثاني

 لقانونية تمد ،ايها فكرة الدوب ااألساسية التي ت ي تبر مبدأ الفصب بين الساتا  إمدى الركاعز 

لكن يبقى تفسللير مفهومة القانوني نسللبي ،مايا  تسللمح ب القا  تداخب بين السللاتا  المختافة 

تتفاو  قوتا وضلل فا مسللب النظام السللياسللي  مما ج ب التتبيق ال ماي لامبدأ صللورة محايرة 

،دال الرعيسللللية ومخالفة تماما إذا تموب ما لقوا ما الى مبدأ ي زز دور السللللاتة التنفيذية ،اى  ت

 .1مساب الساتا  األخرى وباألخص الت ري ية

 األعمالعدم قدرة البرلمان على ضبط جدول  : الفرع األول

 ي تبر رعيي البرلمان المسروب ،ن تنظيم ال مب البرلماني  وهو في الواقع ي د في مجم وكثافة 

كما ي رفد مي لللاب  .2في تقسللليم ال مب وإ،داد النقاشمتحيرة وبالتالي هو يا ب دورا رعيسللليا 

اتخاذ المت اقة ب لت للللري ية بين مرماة اإل،داد وتاكأمالر  بأند المفتاح الذم يدير اإلجراءا  ا

 3.القرار

،داد جدوب األ،ماب كتقنية يمكن ت ريفد بأند يتمثب في التصللللرف القانوني الذم يتولى بد  إن إ

يد وتنظيم ،مب  مد مان ت يب م ين يكفب تسلللليير أ للللحاب البرلمان كهيعة البرل النواب وفق ترت

ياكب الداخاية لد  و،ند االقتضللللاء لامكومة  خب المنتظم أل،ضللللاء واله تد ية  ويمفظ ال جما،

كترف في هذال ال ماية ولكب جاسللة ،مب جدوب أ،ماب خاص بها  كما أن لكب دورة ت للري ية 

ها خاص ب بالنسللللبة لاواقع فان 4جدوب أ،ماب  م للللاركة المكومة في تمديد جدوب األ،ماب . 

الخاص بالبرلمان و،اى الرغم من اند من بين مبادئ النظام البرلماني الذم يسللللتد،ي الت اون 

 .5بين الهيعة الت ري ية والهيعة التنفيذية  غير أن هذا المبدأ يموب الى هيمنة كبيرة لامكومة

 

                                                           

 .03 - 01 ردادة نور الدين  المرجع السابق  ص -1 

 2- Georges Bergougnous, la présidence des assemblées parlementaire nationales 

(étude comparative mondiale), publier par union inter parlementaire , Genève, suisse, 
1997, p58 

 3- Ameller Michel, Parlement (une étude comparative sur la structure et la  -

fonctionnement des institution représentatives Cinque pays, puf , 2eme édition, Paris, 

p197 

  مذكرة لنيب  هادة 0669،مر  مدى توازن الساتتين التنفيذية والت ري ية في الدستور الجزاعرم لسنة   ا وة -4 

 .42  ص 1103الماجستير في القانون   كاية المقوق و ال اوم السياسية  جام ة مولود م مرم  تيزم وزو  

  مذكرة لنيب  هادة الماجستير في 0669نوفمبر  11 اهد اممد  المرسسة الت ري ية بنظام الحرفتين كما ورد في دستور  -5 

ال اوم السياسية و ال القا  الدولية   فرع التنظيم السياسي و اإلدارم   تخصص تموال  الدولة   كاية ال اوم السياسية و 
 .071  ص 1116اإلدارية  جام ة الجزاعر  الجزاعر  
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 أوال: سلطة الحكومة في التأثير على جدول أعمال البرلمان

سة أن تقوم بأداء مه س مة ،اى أكمب وجد إذا لم تكن مما ال  ك فيد اند ال يمكن ألية مر

في أ،مالها  مرتبة لها مسللب األولويا  بما يتما للى مع متتابا  ال صللر وما تقتضلليد  منظم

ساعب التي تتدخب في جدوب األ،ماب  صامة ال امة  وهذا التنظيم يظهر في جدوب أ،ماب فالم الم

  وتجدر المالمظة أن تمضللير جدوب أ،ماب البرلمان ليي 1هي ما تت اق بالوظيفة الت للري ية 

 .2أم نص ت ري ي فهو يقرر مصير بالمهمة السهاة

و،ايد فقد خوب لامكومة الم اركة الف اية في إ،دادال وتفسير ذلك  إن جدوب األ،ماب يجری تمديدال 

من قبب المجاي ال للللل بي الوتني والمكومة في مقر الحرفة األولى باجتماع مكتب  أم من الحرفتين بممثب 

التي تراها المكومة  واألمر الذم يج ب البرلمان في  بد المكومة وذلك لكي يرتب المواضيع وفق األولوية 

من القانون ال ضوم  02وتبقا لامادة .3ا إدراج أم م روع قانون ترغب فيدخضوع تام لامكومة التي يمكنه

الممدد لتنظيم المجاي ال  بي الوتني ومجاي األمة التي تنص ،اى: "يجتمع مكتبا الحرفتين  09/  01رقم 

في مقر المجاي ال  بي الوتني ومقر مجاي األمة بالتداوب في بداية دورة البرلمان لضبت وممثب المكومة 

جدوب أ،ماب الدورة تب ا لترتيب األولوية الذم تمددال المكومة  يمكن إدراج نقات أخرى ،ند اقتضلللللاء في 

ب أ،ماب ومن خالب هذال المادة نكت للللف أن المكومة تتدخب في ضللللبت جدو 4جدوب أ،ماب الدورة ال ادية"

من القانون ال ضللوم رقم  09سللاتة المكومة في ترتيب األولوية ومقارنتها بالمادة  إلىالدورة الت للري ية 

مند ،اى ما ياي: "يضبت مكتبا الحرفتين وممثب المكومة المجتم ون في  09التي تنص فيها المادة  11/ 66

 .5تب ا لترتيب األولية الذم تمددال المكومةمقر المجاسين وجدوب أ،ماب الدورة في بداية كب دورة برلمانية 

و،ايد نالمظ أن المرسللي الدسللتورم أضللاف مجاي األمة المكان الذم يمكن أن يضللبت فيد جدوب 

ماب الحرفتين أم لم يميز بين الحرفتين  ولن ماب تنص تاأل، جدوب األ، مة في تنظيم  خب المكو تد كد أكثر ب أ

ضوم  04المادة  ست ارة المكومة ،اى  01/ 09من القانون ال  ضبت مكتب كب غرفة با جدوب ما ياي: "ي

ألفت     وهذال المادة تقر بإلزامية البرلمان باسلللت لللارة المكومة لاضلللبت جدوب أ،مالها.6جاسلللاتها " أ،ماب

 القانون   من القانون ال ضلللوم وهي مادة اسلللتمدثها الم لللرع كونها غير متواجدة في  01انتباهنا المادة 

, و المتواجدة في القانون ال ضوم المالي و التي تنص ،اى: "تخصص كب غرفة  11/ 66رقم  ال ضوم 

من غرفتي البرلمان جاسللللة  للللهرية لمناق للللة جدوب أ،ماب ت د من مجمو،ة أو مجمو،ا  برلمانية من 

   7من الدستور " 007الم ارضة وفقا ألمكام المادة 

                                                           

 .131 ريت وليد  المرجع السابق  ص  -1 

  ن ريا  المجاي ال  بي الوتني  7لدين  الت ريع ،ن تريق المبادرة"  مجاة الناعب  السنة الثانية  ،دد م مرم نصر ا -2 

 .17  ص 1117الجزاعر  

 .69مزياني مميد  المرجع السابق  ص  -3 

   المرجع السابق 01 09من القانون ال ضوم  02انظر نص المادة  -4 

   المرجع السابق. 11 66من القانون ال ضوم  09انظر نص المادة  -5 

   المرجع السابق.01 09من القانون ال ضوم  04انظر المادة  -6 

 المرجع السابق.   01 09 من القانون ال ضوم 01انظر نص المادة  -7 



46 

 

 ذية و السلطة التشريعية مظاهر اختالل التوازن بين السلطة التنفي : الفصل الثاني

 

 

و،ايد فقد خوب لامكومة الم لللاركة الف اية في إ،دادال وتفسلللير ذلك  إن جدوب األ،ماب 

ماع  باجت فة األولى  مة في مقر الحر بب المجاي ال لللل بي الوتني والمكو يدال من ق مد يجری ت

تب  أم من الحرفتين بممثب المكومة وذلك لكي يرتب المواضلللليع وفق األولوية  راها التي تمك

 للللبد خضللللوع تام لامكومة التي يمكنها إدراج أم  ة  واألمر الذم يج ب البرلمان فيالمكوم

مدد الم 09/  01من القانون ال ضللللوم رقم  02وتبقا لامادة  .1م للللروع قانون ترغب فيد

ال لللل بي الوتني ومجاي األمة التي تنص ،اى: "يجتمع مكتبا الحرفتين وممثب  لتنظيم المجاي

في مقر المجاي ال للل بي الوتني ومقر مجاي األمة بالتداوب في بداية دورة البرلمان  المكومة

لضبت جدوب أ،ماب الدورة تب ا لترتيب األولوية الذم تمددال المكومة  يمكن إدراج نقات أخرى 

  2في جدوب أ،ماب الدورة ال ادية" ،ند اقتضاء

جدوب أ،ماب الدورة  خب في ضللللبت  تد مة ت مادة نكت للللف أن المكو هذال ال ومن خالب 

من القانون ال ضللوم  09سللاتة المكومة في ترتيب األولوية ومقارنتها بالمادة  إلىالت للري ية 

مادة  11/ 66رقم  ها ال ثب  09التي تنص في با الحرفتين ومم ما ياي: "يضللللبت مكت ند ،اى  م

لمجاسللللين وجدوب أ،ماب الدورة في بداية كب دورة برلمانية تب ا المكومة المجتم ون في مقر ا

   .3لترتيب األولية الذم تمددال المكومة

ستورم ضاف مجاي األمة المكان الذم يمكن أن يضبت  و،ايد نالمظ أن المرسي الد أ

جدوب األ،ماب الحرفتين أم لم يميز بين الحرفتين  ولن يد  تدخب المكومة في تتف كد أكثر ب نظيم أ

،اى ما ياي: "يضبت مكتب كب  01/ 09من القانون ال ضوم  04وب األ،ماب تنص المادة جد

ساتها " ست ارة المكومة جدوب أ،ماب جا وهذال المادة تقر بإلزامية البرلمان باست ارة  4غرفة با

جدوب أ،مالها. ألفت  انتباهنا المادة  مة لاضللللبت  من القانون ال ضللللوم وهي مادة  01المكو

, و المتواجدة في  11/ 66رع كونها غير متواجدة في القانون ال ضللوم رقم اسللتمدثها الم لل

القانون ال ضللوم المالي و التي تنص ،اى: "تخصللص كب غرفة من غرفتي البرلمان جاسللة 

أو مجمو،ا  برلمانية من الم ارضلللة وفقا   لللهرية لمناق لللة جدوب أ،ماب ت د من مجمو،ة 

أين خص الم للرع جاسللة  للهرية لمناق للة جدوب األ،ماب  5من الدسللتور " 007ألمكام المادة 

 است ارة أو أولية تمددها المكومة. من ترف الم ارضة ودون ذكر 
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ثب اإلرادة ال امة سلللليدة جدوب   بارال مم با،ت مان  بان البرل اة  قاع ية ال يد ن  الفكرة التقا كا وإذا 

في إ،داد جدوب األ،ماب متى  أ،مالد  غير أن الواقع اثب  ال كي فالمكومة بدأ  بالم للاركة 

لها من رأم من ذلك أو  االسللللتمواذ ،ايد  ومند أصللللبح في وسللللع المكومة أن ال تبدم بما 

ست ار   كما أن مق 1دورة ت ري ية جدوب أ،ماب البرلمان في بداية كببب تساهم في تمضير  ت

يحتي المكومة األولوية في ترتيب  من القانون ال ضوم الذم 02ادة األولوية الذم تفرضد الم

 المواضيع والتي يترتب ،نها ،دة نتاعال منها:

 .المقدية ي  طرف الن اب   بلتبلي تأج رهبىعطبء الس ق ة للمشبريع المقدية ي  الح  ية عل  _

 _يم   للح  ية سحب س  تأج ا  عض المشبريع التي قد ت  ن يحا خالف   نهب      سعضبء 

 .ال رلمبن

 .يمكن لامكومة أن تأخذ االقتراما  التي تراها مناسبة لها_

جان ت_  ماب المواضلللليع التي لم ت د الا جدوب األ، مة إدراج ضللللمن  ية المكو كان قريرا إم

ص  ،ايد المادة 2ب أنها سألة الوق   وهذا ما ن ضافة إلى ما قيب يجب اإل ارة إلى م من  09إ

،اى ما ياي: "يمكن لامكومة ،ند إيداع م روع قانون أن تأكد  01/  09القانون ال ضوم رقم 

يد،اى  جال ال امب الزمني  كما لد من  مرا،اة  بم نى ،اى مكتبي الحرفتين والمكومة  3اسللللت 

مب ال  ،اىماال  اضللللترارية وذلك يرثر  إلىأهمية م تبرة فحالبا ما يت رض ،مب البرلمان 

مة تمرير ما لها من  ية المكو كان تالي إم بال ادورة و جدوب المقرر ل الت للللري ي  ومن ثم ،اى ال

 تكتفي لواق ة والم اريع بتفاصيب تفيفة بسبب قصر الظرف الزمن وهذا ما ال يسمح بدارسة ا

السلللاتة التنفيذية بتمديد جدوب أ،ماب البرلمان  بب بإمكانها زيادة ،اى ذلك د،وتد لالن قاد في 

 .4األوبيتاب مند ذلك من الوزير  أودورا  استثناعية بمبادرة من رعيي الجمهورية 

 ثانيا: تنظيم العمل البرلماني

من الت ديب الدسللتورم  001والتي تقاباها نص المادة  0669من دسللتور  61رغم نص المادة 

   التي تنص ،اى: "يماري السلللاتة الت لللري ية برلمان يتكون من غرفتين وهما  1109لسلللنة 

  إال 5المجاي ال لل بي الوتني ومجاي األمة  فاد السلليادة في إ،داد القانون والتصللوي  ،ايد"

 ي ي يحاب في المقيقة ،بر المرامب التي تمر بها من اإلرادة البرلمانية  أن ال مب الت ر
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ساتير من مي  تنظيمها لدورا  المجالي الت ري ية  كما ميز  بين دورا  ،ادية 1وتختاف الد

 ودورا  غير ،ادية.

 1109من الت ديب الدسللتورم لسللنة  0فقرة  032: تبقا لنص المادة  عادية واحدة _ دورة0

   أ للهر ،اى األقب   01التي تنص ،اى: "يجتمع البرلمان في دورة ،ادية وامدة كب سللنة مدتها 

  فان هذال المادة جاء  محايرة لنص  2في اليوم الثاني من أيام ال مب في  للهر سللبتمبر وتبتدئ

أ لللهر  7دورتين ،اديتين ومدة كب دورة  إلىالتي قسلللم  الدورة ال ادية الوامدة  001المادة 

 .3،اى األقب

 أنها مدد تاريخ بدأ سريان الدورة ال ادية التي  0فقرة  032وكذلك يستمسن في نص المادة 

 من دستور 001سبتمبر  وي اب ،اى نص المادة تبدأ من اليوم الثاني من أيام ال مب في  هر 

لدورتين ال اديتين  يمكن لدورة البرلمان أن تت دى  0669  بدا ا تاريخ  مدد  أ للللهر   01لم ت

التي تنص ،اى:  1109من الت ديب الدسللتورم لسللنة   1فقرة  032وذلك مسللب نص المادة 

لحرض االنتهاء من دراسللة نقتة م دودة  "يمكن لاوزير األوب تاب تمديد الدورة ال ادية أليام 

أ لللهر ،اى  01  032وهذا ما أ لللير إليد في الفقرة األولى من المادة  4في جدوب األ،ماب "

ساتة التنفيذية في  ضرورة لذلك  وهذا ما يظهر تدخب ال ض  ال األقب" أم يمكن تمديدها إذا اقت

 أ،ماب البرلمان".

 ستثناعية أثناء ال تاة البرلمانية تستد،ي : نظرا لب ض الظروف اال_ الدورة الغير العادية1

 .5في دورة استثناعية  هذا االجتماع تد،و إليد الساتة التنفيذية االجتماعد،وة البرلمان 

 ،اى تنظيم  0669  0616  0649،مب المرسي الدستورم الجزاعرم في كب من دستور 

 إمكانية ان قاد البرلمان في دورة غير ،ادية وهذا المق غير مقتصر ،اى رعيي الجمهورية  

 .6يمبرسته بب ي ارك نواب المجاي في

 من الت ديب الدستورم األخيرة ،اى ما ياي: "يمكن أن  7و 3فقرة  032و،ايد تنص المادة 
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لك أن يجتمع  كذ ية  ويمكن  بادرة من رعيي الجمهور ية بم ،اد مان في دورة غير  يجتمع البرل

أ،ضللللاء المجاي  3/  1باسللللتد،اء من رعيي الجمهورية بتاب من الوزير األوب أو يتاب 

أ،ضللاء المجاي ال لل بي الوتني  3/  1المادة ا للتراتها   وي اب ،اى هذال 1ال لل بي الوتني 

ندة لرعيي  ية المسلللللا كاد أن يكون مسللللتميال  وتكون األغاب هذا األمر ي مان و ماع البرل الجت

حالبة والمسلللليترة ية هي ال تختتم الدورة الحير ال ادية بمجرد ما يسللللتنفذ البرلمان   2الجمهور

البرلمان مقيد بجدوب األ،ماب الذم اسلللتد،ي  جدوب األ،ماب الذم اسلللتد،ي من اجاد  وبالتالي

الذم استد،ي من اجاد   وتختتم الدورة الحير  األ،مابوبالتالي البرلمان مقيد بجدوب  3من اجاد 

 ال ادية ،ند استنفاذ جدوب األ،ماب.

 حق الحكومة بالمبادرة بمشاريع القوانين : الفرع الثاني

 لبنة في بناء صرح قانوني ب رت أن يكون موضوع  أوبي د مق اقتراح القوانين والمبادرة بها 

ت رف المبادرة الت للري ية أنها 4االقتراح من المسللاعب التي ي الجها القانون وفق الدسللتور الدولة

ضع األسي األولى لات ريع مضموند وموضو،د ضمن المبادرة إيداع نص  5ال مب الذم ي وتت

صد مناق تد والتصوي     6،ايد وهي مق لامرسسة التنفيذية والت ري يةقانوني لدى البرلمان ق

لهذا فهي أولى اإلجراءا  الت للري ية الكتماب ميالد القانون الوضلل ي بم نی المدخب الوميد  و

  وتكون المبادرة اما ،ن تريق م للللاريع  7وضللللع نصللللوص قانونية  إلىألم إجراء يرمي 

 ف المتمتع بمق ممارسة المبادرة لكن يختا 8القوانين او المبادرة ،ن تريق اقتراح القوانين

   9الت ري ية من نظام سياسي اخر 
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يكمن أساسا في اإلرادة ال امة راجع س يداني لوناسي تتمثب في المبادرة التي يتقدم بها النواب وهو مبدا سيادة ال  ب والتي 
 19  مجاة المجاي الدستورم  ال دد 0669ججيقة  في مدى ثناعية ساتة المبادرة بالقوانين في الدستور الجزاعرم لسنة 

 03  ص1109,

بد الكاي بمق ظ الكونقري  النظام الرعاسي األمريكي وفقا لاتبي ة الجامدة نسبيا لتتبيق مبدأ الفصب بين الساتا  يمتف -9 

المبادرة السيما في النظام البرلماني  وتب ا لفكرة الت اون الوظيفي بين الساتا  الناجمة ،ن الفصب المرن ت ترك الساتتين 
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 .10621من دستور 0فقرة  036مثال في فرنسا ومسب المادة 

من الت ديب الدسللتورم والتي تنص ،اى  1و 0فقرة  039أما في الجزاعر ومسللب نص المادة 

ما ياي: "لكب من الوزير األوب والنواب وأ،ضللللاء مجاي األمة مق المبادرة بالقوانين  يكون 

ضوا في 11( ناعب أو ، رون م11اقتراما  القوانين قاباة لامناق ة إذا قدمها ، رون م ، )

ساعب مجاي األمة في   1و 0فقرة  006ومقارنة بالمادة   034 2ص ،ايها في المادة المنصالم

 .06693من دستور 

نالمظ أن المرسللي الدسللتورم منح أل،ضللاء مجاي األمة المق بالمبادرة في مجاال  ممددة 

ستور الم دب  والتي تنص ،اى ما ياي: "تودع م اريع  0فقرة  034مصرا في المادة  من الد

 اي األمة".مكتب مج إلىاقة بالتنظيم المماي وتهيعة اإلقايم والتقسيم اإلقايمي القوانين المت 

يتضللح جايا بان المرسللي الدسللتورم من خالب هذال المواد قد منح أل،ضللاء مجاي األمة وفقا 

ال لللروت الدسلللتورية مق المبادرة بالت لللريع في مجاال  ممددة لها ،القة مبا لللرة بالتنظيم 

المماي نظرا لتابع المميز لت للكياة مجاي األمة الذم يت للكب ثاثي أ،ضللاعد من قبب أ،ضللاء 

بادرة الم أولمنتخبة ،اى درجتين  مما يرهاها ألولوية النظر في هذال المسللاعب المجالي المماية ا

باقتراح قوانين في هذال المجاال  كذلك يتضلللح بأن المرسلللي الدسلللتورم الجزاعرم يميز بين 

مة وبين نواب المجاي ال لللل بي الوتني   مة لانواب في أ،ضلللللاء مجاي األ بادرة ممنو فالم

األملة فمجلاال  المبلادرة مملدودة ن أملا أ،ضلللللاء مجاي المجلاال  الممنوملة لابرلملاجمي 

لكن ما ينبحي تبياند أن الوزير األوب يتمتع بقدر كبير من المرية في تقديم المبادرة وممصللورة.

من خالب القيود المخففة التي تنمصلللر فقت في ب ض القيود ال لللكاية  إذ بالقوانين ويظهر ذلك 

ة المختصلللة بإ،داد م لللروع تمهيدم لاقانون المراد تتولى المكومة من خالب دواعرها الوزاري

 . 4تقديمد لابرلمان

 يود،ها  ت رض م اريع القوانين ،اى مجاي الوزراء ب د األخذ برأم مجاي الدولة  ثم

 الوزير إلى مكتب المجاي ال  بي الوتني مسب المالة  مكتب المجاي ال  بي الوتني 

 

                                                           
1 - art 39101 de la constitution française, op.cit. Dispose : « L'initiative des lois 

appartient concurremment ou premier ministre est au membre de parlement ». 

،اى ما ياي :" لكب من الوزير األوب و النواب مق  1109من الت ديب الدستورم لسنة  0/  1فقرة  006تنص المادة  -2 

 ناعب"  المرجع نفسد. 11ين   تكون اقتراما  القوانين قاباة لامناق ة اذا قدمها المبادرة بالقوان

   المرجع السابق.1109من الت ديب الدستورم لسنة  034/  0انظر نص المادة  -3 

 190-191خربا ي ،قياة  المرجع السابق  ص  - -4 
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يجب أن يكون كب اقتراح قانون موق ا ،ايد من ، لللرين ناعب أو ، لللرين  .1أو مجاي األمة

،ضللللوا من مجاي األمة ال يقبب اقتراح قانون يكون مخالفا ل للللروت المنصللللوص ،ايد في 

ستور السيما المادة    كما ال يقبب أم م روع قانون   16/ 12 2 ال ضوممن القانون  036الد

أو اقتراح قانون تجرم دراستد في البرلمان  أو اقتراح قانون مضموند نظير مضمون م روع 

  والمالمظ هنا اند ،اى الرغم من اسللت للارة 3 للهر 01أو تم رفضللد أو سللمب منذ أقب من 

 الصللادر ،نباألخذ بالرأم  زمة ب للأن م للروع القانون  إال أن المكومة غير ما مجاي الدولة

    .4هذا المجاي  

 انفراد قطبي السلطة التنفيذية في مجال التنظيم : الفرع الثالث

لم يكتفي الم للرع الجزاعرم فيما سللبق ذكرال في تقايص وظيفة الم للرع ومدد لد مجاب م ينا 

ية  ولقد التنفيذيماري وظيفة الت للريع  وبالتالي ما سللمح في اتسللاع المجاب التنظيمي لسللاتة 

(  إال 0247-0291ظهر مصتاح التنظيم ألوب وهاة في فرنسا في ،هد الماك  ارب التاسع م

أند لم يكن مصنفا ضمن الهرم القانوني بب كان مجرد وسياة لت بير ،اى اإلرادة الماكية مفاظا 

اك كا  الم ،امة 5،اى ممتا ،د  بالنصللللوص التي تضللللع قوا ية  . ت رف النصللللوص التنظيم

و،ية تسلللرم ،اى جميع األفراد الذين تنتبق ،ايهم ال لللروت التي ورد  في القا،دة  وموضللل

وإنما تنتبق ،اى  بدواتهمو،رفها الب ض بأنها قوا،د ،امة ومجردة ال تنتبق ،اى أ للللخاص 

صف صدارال  بمثابة ت ريع تختصا  المجددة بها  فالنص التنظيمي جميع الذين تتوافر فيهم ال بإ

ستور ساتة تنظيمية وفقا  ساتا  المختصة بإصدار النصوص التنظيمية والتي 6.ألمكام الد وال

 تتقاسم بين كب من رعيي الجمهورية مأوال( والوزير األوب مثانيا(. 

 

 

 

 

 

                                                           

 لمرجع السابق.  ا1109من الت ديب الدستورم لسنة  3فقرة  039أنظر نص المادة  -1 

   المرجع السابق.01 09من القانون ال ضوم رقم  1و 0فقرة  11أنظر نص المادة  -2 

   المرجع نفسد .01 09 من القانون ال ضوم  13أنظر نص المادة  -3 

 .02هاماي مممد  المرجع السابق  ص  -4 

 .070بن سرية س ادة المرجع السابق  ص  -5 

ال القة بين النصوص الت ري ية والنصوص التنظيمية لساتة التنفيذية  مذكرة لنيب  هادة الماجستير باماج نسيمة  م اكب  -6 

 .01  ص 1114في القانون  فرع الدوب و المرسسا  ال مومية  كاية المقوق جام ة يوسف بن خدة  الجزاعر  
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 أوال: رئيس الجمهورية

رعيي  ية القانونية األصاية التي يختصلرعيي الجمهورية تاك الصالميقصد بالساتة التنظيمية 

والتي  رعاسللية تتضللمن قوا،د ،امة ومجردة الجمهورية بممارسللتها منفردا في  للكب مراسلليم 

 .1يخوب بموجبها تنظيم تاك المساعب غير المخصصة دستوريا لاقانون

ساتة التنفيذية بوضع الت  صاي يمارسد متى مع وتجدر اإل ارة هنا أن اختصاص ال نظيما  أ

ساتة الت ري ية  فهو اختصاص ال ي اق ،اى غياب البرلمان كما هو األمر  ريع في ت وجود ال

   .2الضرورة  وال ،اى تفويض مند كما هو الماب في ت ريع التفويض

 لىإفي الجزاعر استند هذا االختصاص  ومن منتق فردية الساتة التنفيذية ،مايا وواق يا

ستور  0فقرة  012الجمهورية بدليب نص المادة  فقرة  073المادة      والتي تقاباها 06693لد

جاء   0 يب األخير التي  السللللاتة التنظيمية في كما ياي: "يماري رعيي الجمهورية من الت د

 .4المساعب غير المخصصة لاقانون "

صد بالساتة التنظيمية بان ي رع بجانب البرلما المقولة  تقدير  ول بن ،اى اض ف و يق

رورية لمواجهة األمدا  المسللتجدة ال للهيرة التي مفادها أن الهيعة التنفيذية تماك الوسللاعب الضلل

ستورم إلى أن  ،اى  ينصوأ،ماب البرلمان تتتاب الوق  الكافي  هي التي دف   بالمرسي الد

لتي من أهم واد الم لللرع الدسلللتورم لاوزير األوب.خول 5السلللاتة التنظيمية كمبدأ دسلللتورم 

مجاالتها تنظيم المرافق ال امة متى أن الب ض سللللماها باواعح تنظيم المرافق ال امة  وتسللللمى 

هذال الاواعح بالمسللتقاة ألنها تسللتمد وجودها مبا للرة من الدسللتور وتتخذ لم الجة مسللاعب بصللفة 

مسللتقاة ،ن أم قانون وهي غير خاضلل ة في إصللدارها ألية  للروت سللوى لتاك المقررة في 

   باإلضافة إلى ممارسة رعيي الجمهورية الساتة التنفيذية في المجاال  التي يرى.6ستورالد

                                                           

اجستير في القانون  تخصص  قانون دستورم  ذوادم ،ادم  الساتة التنظيمية لرعيي الجمهورية  مذكرة لنيب  هادة الم -1 

 .04  ص 1103كاية المقوق وال اوم السياسية  جام ة الماج لخضر  باتنة  

 .03باماج نسيمة  المرجع سابق  ص  -2 

باوغي منيرة  المركز القانوني لرعيي الجمهورية في الجزاعر ب د الت ديب الدستورم وأثرال ،اى النظام السياسي لسنة  -3 

  ص 1107  مذكرة لنيب  هادة الماجستير في القانون  تخصص القانون الدستورم جام ة مممد خيضر بسكرة  0669
041. 

   المرجع السابق.1109من الت ديب الدستورم  073أنظر المادة  -4 
 - باوغي منيرة  المرجع السابق  ص 040. 5

لساتة التنفيذية الصدارة بسبب ،جز البرلمان ،ن مواجهة األزما  إن ساتة التنظيم جاء  نتيجة تراجع البرلمان وامتالب ا -

.71التي ت رض لها ال الم  لامزيد من الم اوما  راجع في ذلك  بوال  ير الس يد  المرجع السابق  ص   

 .93هاماي مممد  المرجع السابق  ص  -6 
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وبالتالي فان نتاق السلللاتة التنظيمية لرعيي  1بأنها ال تدخب في اختصلللاص رعيي الجمهورية

س ة ،ير ممددة ومسلتقاة  تم تمديدها بتريقة سلابية  مما ج ب مجالها واسلع  أينالجمهورية وا

سية في مين ي رع البرلمان في  سيم رعا سها بموجب مرا ي مب كافة الميادين وال رون  يمار

 . 2مواضيع واردة ،اى سبيب المصر

ضح لنا مما سبق أن رعيي الجمهورية يتولى تنظيم مستقب ،ن الت ريع  مي  يتولى  ويت

  و،ايد فان الم للرع الجزاعرم منح 3تنظيم يخرج ،ن اختصللاص الم للرع وهو ميدان واسللع 

ساعب غير المخصصة لاقانون  والتي من خاللها  لرعيي الجمهورية مق ممارسة التنظيم في الم

 يمكن القوب بان التنظيم منافي لاقانون. 

 يا: الوزير األولثان

 إن ساتا  وصالميا  الوزير األوب تتمثب في تنفيذ القوانين والتنظيما  أم النصوص 

 الت ري ية والتنظيما  المستقاة أم المراسيم التي يصدرها رعيي الجمهورية في إتار ممارسة 

 ن   وتجدر اإل ارة أ4اختصاصاتد  التنظيمية ال امة وذلك ب د موافقة رعيي الجمهورية 

 تنفيذ القوانين التي من خاللها يتم إصدار الاواعح التنفيذية إنما يصتاح ،ايد النظام القانوني 

 تجد المراسيم التنفيذية أساسها في الدستور مسب نص المادتين  5الجزاعرم المراسيم التنفيذية

نظيمي التبمي  تنص هذال األخيرة ،اى: "يندرج تتبيق القوانين في المجاب  1فقرة  073و 66
لذم ي ود لاوزير األوب " مادة 6ا نة وهو القوب إن ال قة البي هذال المقي جب إبراز   3فقرة  12ي

الم دلة من الدسللتور الجزاعرم لم تخوب بصللريح ال بارة لاوزير األوب مبا للرة االختصللاص 
ند مق أصلللليب وتنص المادة 7التنظيمي  التي تنص ،اى: "يماري الوزير  3فقرة  66بم نى ا
 زيادة ،اى الساتا  التي تخولها إياال صرامة أمكام أخرى من الدستوراألوب 

 الصالميا  ااتية: 

 
                                                           

 .61بوال  ير الس يد  المرجع السابق  ص  -1 

 63المرجع السابق  ص باوغي منيرة   - -2 

 .63بوال  ير الس يد  المرجع السابق  ص  -3 

  مذكرة لنيب  هادة الماجستير في القانون  1111كيواني قديم  الساتة التنظيمية في الت ديب الدستورم الجزاعرم لسنة  -4 

 .32ص   1101  الجزاعر  0فرع قانون المرسسا   كاية المقوق وال اوم السياسية  جام ة الجزاعر 

المراسيم التنفيذية هي تاعفة القرارا  التنظيمية الصادرة من الوزير األوب والمنظمة ألمكام التفصياية  لامزيد من  -5 

 .44الم اوما  راجع ذلك في هاماي مممد  المرجع السابق  ص 

   المرجع السابق.1109من الت ديب الدستورم  لسنة  1فقرة  073أنظر نص المادة  -6 

   المرجع نفسد.1109من الت ديب الدستورم لسنة  7و 1فقرة  66نظر المادة أ -7 
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 _ يسهر ،اى تنفيذ القوانين والتنظيما  

 يوقع المراسيم التنفيذية..._

  نالمظ أن الم للللرع ومقارنتد بالنص القديم 1109وبصللللدور الت ديب الدسللللتورم لسللللنة 

الوزير األوب من قيلد موافقلة رعيي الجمهوريلة ليوقع الوزير األوب ،اى اللدسللللتورم مرر 

 لمراسيم التنفيذية.ا
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شريعية والتنفيذية في النظام  : المبحث الثاني سلطة الت زعزعت مبدأ الفصل بين ال

 الدستوري الجزائري

السللاتة التنفيذية تقتسللم االختصللاص الت للري ي مع البرلمان وتنفرد باالختصللاص التنظيمي 

كاختصلللاص كاي وتام كما تنفرد باالختصلللاص التنفيذم وهذا الوضلللع يكري غابة السلللاتة 

ية في يذ ق التنف تار ال ال ما.إ جدة بينه سللللنتناوب في هذا المبم  موتن التأثير الوظيفي ة المتوا

ضتاع بها والتي تنوع هذال الم ايير  صالميا  الت ري ية التي ي لرعيي الجمهورية من خالب ال

صريمة والمبا رة والتي تنتال لنا م ايير ت ري ية مقيقية  سنماوب استظهارها  أين1التداخاية ال

كب من الصللللالميا   كب من الظروف ال ادية من خالب  ية في  ية لرعيي الجمهور الت للللري 

متاب الم  واالختصللاص الت للري ي األصلليب لرعيي الجمهورية  (واالسللتثناعية مالمتاب األوب

 الثاني(.

ية في كل من الظروف العادية  : المطلب األول ية الرئيس الجمهور يات التشرررررريع الصرررررالح

 واالستثنائية

 0649و0693مكانة متميزة ففي ظب دستور  السياسي الجزاعرملرعيي الجمهورية في النظام 

  0616فبراير 13كان يمسلللد ومدة القيادة السلللياسلللية والمزبية لادولة  وب د إقرار دسلللتور 

المتمثب في ت يين رعيي المكومة وإ،تاء ب ض الصللالميا  الرعيي المجاي ال لل بي الوتني 

خاصللة .  2 اية وبيدال جميع المخارج القانونيةفاند ما يزاب رعيي الجمهورية يماري السللاتة الف

وان األمكام الدسلللتورية لم يضلللبت مدود تدخب رعيي الجمهورية بمي  يمكن أن يمتد إلى جميع المجاال  

 وأالقانون في صللورتيد  اقتراح  إن للاءمقارنة مع ما يمكن أن يسللتحرق مسللار  اتخاذهاسللهولة  إلىبالنظر 

 .3م روع قانون

 الدستورم لمبدأ الفصب بين الساتا  تفوق رعيي الجمهورية ،اى البرلمان سواءمند تبني الم رع 

 في الظروف ال ادية مالفرع األوب( او الظروف االستثناعية مالفرع الثاني(. 

 التشريع في الظروف العادية : الفرع األول

ساتة التنفيذية لدلك تكون  ابالد  داخاها صالمياتد تسييرية لي تبر رعيي الدولة في الظروف ال ادية رعيي ال
مكن المرسللي الدسلتورم رعيي الجمهورية مق ممارسللة االختصللاص الت للري ي  خارجها ،اى مد سلواء.

ب كب مبا ر ،ن تريق الت ريع باألوامر  وهو ما يختاف ،ن الساتة التنظيمية الممنومة لد بموجب المادة 
  مما ج ب يستموذ 1109ت ديب الدستورم لسنة من ال 073والتي تقاباها المادة  0669من دستو 013

 

                                                           

 بن سرية س اد مركز رعيي الجمهورية في النظام السياسي الجزاعرم ب د الت ديب الدستورم األخير مبموجب قانون رقم  -1 

 .071المرجع السابق  ص ( دراسة مقارنة  06 11

 009  انون الدستورم الجزاعرم  المرجع السابق  صاوصديق فوزم   الوافي في  رح الق -2 

 .010  دم ج  الجزاعر  ص 1اوصديق فوزم  النظام الدستورم الجزاعرم ووساعب الت بير المرسساتي  ت -3 
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صفة متاقة  بب مدد مالتين واردتين   ساتة تماري ب بجزء هام من ال ماية الت ري ية مي  لم يج ب هذال ال

،اى سبيب المصر ي رع فيها رعيي الجمهورية بموجب أوامر وهما ساتة الت ريع بأوامر  وساتة الت ريع 

 1في المجاب المالي  بأوامر

 أوال: التشريع عن طريق األوامر

ساتة الت ري ية  ،رفتها الجزاعر في الماضي هي أوامر صدر األوامر التي   في ظب ان دام ال

صدارها ساتة أخرى غير  أوالمنتخبة  ساتا  لذلك قام  بإ باألمرى ان دام مبدأ الفصب بين ال

تسلللميتها بالقوانين لذلك سلللمي   فيسلللتميبوبما أن هدال السلللاتا  غير منتخبة مكان منتخبة  

 . 2ت ري ية المراسيم ال أوباألوامر 

 ي : ويقصللد باألوامر تاك الوظيفة للريت " األوامر الرعاسللية كما يا أمينلقد ،رف الدكتور " 

 لىإالدسللتورية التي يماكها رعيي الجمهورية لممارسللة وظيفتد الت للري ية   والتي ت ود أصللال 

البرلمان وفي نفي المجاال  الدسللتورية الممددة لد أم أند بواسللتتد يتقاسللم رعيي الجمهورية 

ساتة تكون ممب تفويض من البرلمان  الت ريع بأتم م نى الكامة مع البرلمان والثاب  أن هذال ال

مثاما هو ماب م ظم دسلللاتير ال الم ومنها األنظمة ال ربية وإما أن تكون أصلللياة تسلللتمدها من 

 .3لدستور مبا رة دون الماجة الى تقويضا

 اقر واضع الدستور ا تراك الساتة التنفيذية في الت ريع بواستة األوامر ودلك في نص المادة 

بأوامر في مسللاعب " لرعيي الجمهورية أن ي للرع 1109من الت ديب الدسللتورم لسللنة  071

خالب ال تب البرلمانية ب د رأم المجاي  أوور المجاي ال لللل بي الوتني ح،اجاة في مالة  لللل

،اى التي لم تنص  0669من دسلللتور  017يظهر اختالفا كبيرا مع المادة  أين 4الدسلللتورم "

البرلمان بال تب البرلمانية الن أصللبح البرلمان يجتمع في  المسللاعب ال اجاة  واسللتبداب دورتي

 تاة بين الدورة البرلمانية الوامدة.أ هر بالتالي ال وجود لا  01دورة برلمانية وامدة مدتها 
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 ثانيا: الطبيعة القانونية للتشريع عن طريق األوامر:

سها يتم  سا صة ،اى أ التمديد التبي ة القانونية لئوامر التي يتخذها رعيي الجمهورية أهمية خا

سيما من مي  الرقابة ،ايها  ضع لد هذال األوامر وال وبالتالي  282تمديد النظام القانوني التي تخ

ضللللع م رفة إذا ما كان  هدال األوامر قرارا  إدارية مالت للللريع في مفهومد ال ام وبالتالي يخ

ن  ذا  تبي ة وقيمة قانونية ت للللري ية أم ت تبر  كا ية  وإذا  قانوني لاقرارا  اإلدار ظام ال لان

 .1قانونا بالمفهوم الخاص والضيق لاقانون ال ادم

قد مدد مجاي الدولة الفرنسللللي في ال ديد من  التبي ة القانونية لهذال األوامر فهي قبب  أمكامدل

ن قبب المكومة وفقا لام يار ال لللكاي. ت تبر قرارا  التصلللديق ،اى م لللروع القانون المقدم م

         . 2 إدارية مستقاة  كونها صادرة من المكومة أم إداريا

ستورم في قرارال  صبح لها قيمة ت ري ية وهذا ما أكدال المجاي الد صادقة ،ايها لت ما لم يتم الم

.اما في 3من الدسللتور 31إن األوامر الصللادرة في إتار المادة  0641فيفرم  16المررخ في 

ستورم الجزاعرم فإن هذال األوامر الرعاسية ت تبر   تخاذهاات ري ية منذ تاريخ  أ،مابالنظام الد

 4من ترف رعيي الجمهورية

ضح صريح ووا ستورم    من 071المتخذة في المادة  5بين تبي ة األوامر  رغم غياب موقف د

   ت ري ية:الالتالية ت تبر األوامر  لكن لال،تبارا  .1109الدستور الم دب لسنة 

صة بالت ريع ،ن تريق األوامر   كايا هذال األوامر هي ،مب ت ري ي ألن المادة الم دلة الخا

الخاصللة بالسللاتة الت للري ية وبالتالي يسللتمد  0669ورد  ضللمن الفصللب الثاني من دسللتور 

لدسللللتور و بأوامر من ا تة الت للللريع  ية سللللا فويض من ليي ،ن تريق الترعيي الجمهور

مان مادة 6البرل كدال ال ما تر هذا  / اتنص" لرعيي الجمهورية أن ي للللرع بأوامر...." ظب 071و

           مما يج ب مند م لللر،ا أصلللايا  باإلضلللافة إلى نص المادة 7 1109الدسلللتور الم دب لسلللنة 

1  /010        

                                                           

قاوم إبراهيم  دور الساتة التنفيذية في ال مب الت ري ي في النظام الدستورم الجزاعرم  بم  مقدم لنيب درجة الماجستير  -1 

القانوني لهذال األوامر بين أنصار    لقد ثار خالف فقهي لتكييف43  ص 1111في القانون  جام ة الجزاعر  الجزاعر  
الم يار ال ضوم ال كاي( ان األوامر ممتفظة بتبي تها اإلدارية  أما أنصار الم يار الموضو،ي مالمادم( فقد ادخب األوامر 

 .116_131صنف األ،ماب الت ري ية  راجع : خربا ي ،قياة   المرجع السابق   مرجع سابق   ص 

 .121السابق   ص لوناسي ججيقة   المرجع  -2 

 .131_130خربا ي ،قياة  المرجع السابق  ص  -3 

 .44مزياني مميد  المرجع السابق  ص  -4 

 .130خربا ي ،قياة  المرجع السابق  ص  -5 

 .40مزياني مميد  المرجع السابق  ص  -6 

   المرجع السابق.1109من الت ديب الدستورم لسنة  0 071انظر نص المادة  -7 



58 

 

 مظاهر اختالل التوازن بين السلطة التنفيذية و السلطة التشريعية  : الفصل الثاني

 

 1التشريع  من نفي الدستور كما ال يجوز ت ويض ساتة في

ت تبر األوامر 2216من التعديل الدسرررتوري لسرررنة  112ثالثا: شرررروط التشرررريع باألوامر طبقا للمادة 

الت للري ية الوسللياة القانونية الوميدة التي تمكن رعيي الجمهورية أن يسللاهم مبا للرة في صللنع 

من  0/1/3/2 071م لللركا إياال في الت لللريع ،ن تريق األوامر مي  تنص المادة  2القانون 

 بأوامر في مسللاعب ،اى ما ياي: " لرعيي الجمهورية أن ي للرع  1109الدسللتور الم دب لسللنة 

ب د رأم المجاي  ،اجاة في مالة  للل ور المجاي ال للل بي الوتني أو خالب ال تب البرلمانية 

ورية الجمه لرعييو ي رض   ال  بي الوتني اوخالب ال تب البرلمانية ب د رام مجاي الدولة 

لد لتوافق ت د الغية األوامر   النصوص التي اتخذها ،اى كب غرفة من البرلمان في أوب دورة 

 .3الوزراء " التي ال يوافق ،ايها البرلمان  تتخذ األوامر في مجاي 

متى ال تصللبح هذال الوسللياة سللاتة متاقة بيد رعيي الجمهورية أماتها المرسللي الدسللتورم 

وا،تبارا أن ت ديب السلللالفة الذكر. 071من نص المادة بمجمو،ة من القيود التي تم اسلللتنتاجها 

يهدف إلى مصللر الت للريع بأوامر في المسللاعب ال اجاة وفي مالة  للحور المجاي  017المادة 

ال لللل بي الوتني أو خالب ال تللب البرلمللانيللة وكللذا إدراج ،بللارة "ب للد األخللذ برأم مجاي 

ستمسن من نص المادة 4الدولة"  ،اى الت ريعأن الم رع الدستورم نص صرامتا  071/0ون

وا،تبارا   0669جاة وهذا ال للرت لم ي بر ،ايد صللرامة في دسللتورباألوامر في المسللاعب ال ا

 أن النص ،اى تمديد الت ريع بأوامر في المساعب ال اجاة فقت في مالة  حور

مانية واألخذ برأم مجاي الدولة ي زز المهام   المجاي ال لللل بي الوتني أو خالب ال تب البرل

 ذال األوامر ي تي ضللللمانة وقوة لهذال الت للللري ية كما أن الرأم المسللللبق لمجاي الدولة في ه

 5.النصوص 

 /حالة شغور المجلس الشعبي الوطني1

ساتة بين القوانين  ساتة الت ري ية ولكن في  وإ،دادهات ود  ستورم الجزاعرم لا في النظام الد

 لم تنص ،اى  حور البرلمان  071غيابد فقد ج اها من اختصاص رعيي الجمهورية والمادة 

سفاي أم المجاي ال  بي الوتني ألن مجاي األمة يفترض أن ال  وإنما مدد   حور الحرفة ال

  69/0البرلمان إلى نص المادة  7. ويرجع سبب  حور6أبدايكون  اغرا 
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مصللوب المكومة لامرة الثانية ،اى موافقة المجاي ال لل بي من الت ديب الدسللتورم وذلك ل دم 

 .1الوتني ،اى مختت ،مب المكومة ينمب البرلمان وجوبا

مادة  مب تتبيق لنص ال ية  ما يقرر رعيي الجمهور ند يارم يكون ، مب االخت بال ما يت اق  ما  أ

يقرر ،اى ما ياي: " يمكن لرعيي الجمهورية أن  1109من الت ديب الدسللتورم لسللنة 074/0

مب المجاي ال للل بي الوتني  أو إجراء انتخابا  ت لللري ية قبب أوانها ب د اسلللت لللارة رعيي 

مجاي األمللة ورعيي المجاي ال لللل بي الوتني  ورعيي المجاي الللدسللللتورم  والوزير 

 جاب الت للللري ي. كما أند توجد مالةوبمجرد ماد يترك المجاب لرعيي الجمهورية في الم2وباأل

 ي  بالثقة التي بادر  بد المكومةمجاي وهي إذا رفض تاب  التصلللوثانية كسلللبب ل لللحور ال

مادة  ية قبوب ا 61مسللللب نص ال  سللللتقالة المكومة أو الاجوء إلى مبفيمكن لرعيي الجمهور

 3.المجاي ال  بي الوتني مال رعاسيا

 / في حالة العطلة البرلمانية:2

البرلمان  رعيي الجمهورية بأوامر من دورتي أن ي رع 017/0لقد ،دب القيد الثاني من المادة 
سنة  071/0المادة  4 ستورم ل  البرلمان اصبح ألن  5بال تاة البرلمانية  1109من الت ديب الد

 ويبتدئلابرلمان    وجود ،تاة بين الدورة الوامدة ،اى التوالي دون 6أ للهر( 01يجتمع مدة م

الباقية التي هي  في  لللهر سلللبتمبر والمدة أيام ال مبمسلللاب هذال األخيرة من اليوم الثاني من 

ذا أن تصبح أقب إ ي رع بأوامر   ومدة ال هرين يمكن هرين يمكن فيها لرعيي الجمهورية أن 

من  للهر وامد لحرض االنتهاء في دراسللة الجدوب  أكثرإلى  7.م تمديد الدورة الوامدة ال ادية ت

 ال ماب أين أسافنا الذكر فيما يخص بجدوب األ،ماب.

وما يالمظ أن هذال المدة أنها قصلليرة مقارنة بالمدة التي كان ي للرع فيها رعيي الجمهورية ،ن 

   وهذا يدب ،اى نية 0669تريق األوامر في الدساتير السابقة وهي أرب ة أ هر في دستور 
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ستورم في   إ،ادةو لاتقايب من إمكانية الاجوء إلى هذال التريقة في الت ريع  إرادتدالمرسي الد

 1اال،تبار لاهيعة األصاية المختصة بالت ريع

 الدستوري وعرض األوامر على البرلمان األخذ برأي المجلس إلزامية/3

  ذلكالت ريع باألوامر وي تبر أخذ الرعيي برأم مجاي الدولة  رتا ضروريا قبب  رو،د في 

 في مالة  للحور المجاي ال لل بي أو خالب ال تب البرلمانية و للرت األخذ برأم مجاي الدولة 

 2 .1109 رت مستمد  في ظب الت ديب الدستورم لسنة 

 كان  صياغتها ،اى النمو التالي :  61/  10من قانون ال ضوم رقم  7ولإل ارة أن المادة 

هذا  واألوامر مسللللب ال للللروت التي يمددهايبدم المجاي الدولة رأيد في م للللاريع القوانين 

ضمن نظامد الداخاي ست ارة مجاي الدولة  3القانون والكيفيا  الممددة  أما  4وتم إلحاء  رت ا

ستورم وذلك في  سي الد فيما يخص ،رض األوامر ،اى البرلمان ي تبر  رتا ا ترتد المر

"ي رض رعيي الجمهورية النصللوص التي اتخذها  تنص ،اى: 1411/ن المادة الفقرة الثانية م

 . 5،اى كب غرفة من البرلمان في أوب دورة لد لتوافق ،ايها "

والتي تنص ،اى ما ياي:"  09/01 من القانون ال ضللوم 1/ 31/0واسللتنادا أيضللا إلى المادة 

يتبق إجراء التصلللوي  دون مناق لللة ،اى األوامر التي ي رضلللها رعيي الجمهورية ،اى كب 

من الدسللللتور. ا،تبارا أن الم للللرع أقر تتبيق إجراء  071غرفة لاموافقة وفقا ألمكام المادة 

ا التصللللوي  دون مناق للللة ،اى األوامر التي ي رضللللها رعيي الجمهورية ،اى كب غرفة وفق

من الدسللتور  دون تمديد األوامر التي ت رض ،اى كب غرفة من البرلمان  071ألمكام المادة 

  و بالتالي فاألوامر التي ال تموز ،اى موافقة البرلمان ت تبر ماحاة  ولو أند مستب د 6لاموافقة "

جدا أن يقف البرلمان في وجد إرادة رعيي الجمهورية الذم خول  لد النصللللوص الدسللللتورية 

 االستحناء ،ند تتمثب في مق المب ومق الاجوء لالستفتاء وكما يهدف إقرار  ليا آ
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   1ممارسللة هذا االختصللاص من ترف رعيي الجمهورية في مواجهة أوضلللاع غير متوق ة 

فمبر في نو   باب الواد التي اجتام  الجزاعرمأساوية مثب فيضاناوكم مر  الجزاعر بأوضاع 

1110 2 

 /ضرورة اتخاذ األوامر في مجلس الوزراء1

مادة  لدسللللتور الم دب ،اى ما ياي: "تت 071ت للللترت الفقرة األخيرة من ال في  خذ األواممن ا

األسللاسللية   أين ي للكب مجاي الوزراء اإلتار األمثب لمناق للة المواضلليع 3مجاي الوزراء "

وبما أن الدسللتور الجزاعرم فال هو بدسللتور .4والهامة التي تهم األمة  اتخاذ القرارا  المناسللبة

برلماني وال هو بدسللتور رعاسللي  فقد ج ب الدسللتور من رعيي الجمهورية الترف األسللاسللي 

المتفوق والمهيمن في اختصللاصللاتد ،اى الترف الثاني وهي المكومة وتألف هذال األخيرة من 

ية ما يسللللمى بمجاي الوزراء رع لذين ي للللكاون مع رعيي الجمهور عد وا يي الوزراء ووزرا

يادتد    وبالتالي  للللرت اتخاذ األوامر في مجاي الوزراء ال يقيد بأم ماب لسللللاتة رعيي 5وق

 سللي الذم يا بد رعيي الجمهورية فيالجمهورية في الت للريع  وذلك نظرا لادور الف اب واألسللا

 هذا المجاي. رعاستد وتوجيد أ،ماب

 رابعا: إصدار قانون المالية بموجب أمر

لقد كان الت للريع المالي فيما مضللى من اختصللاص الماوك غير أن نتيجة لاصللراع الذم وقع 

بينهم وبين ممثاي ال لل ب خاصللة في بريتانيا انتقا  هذال السللاتة إلى البرلمانا  وأصللبم  

م للاريع القوانين المت اقة بميزانية صللامبة االختصللاص في الت للريع المالي وذلك ،ن تريق 

 .6الدولة والمصادقة ،ايها

ستتد أن ي رع رعيي الجمهورية بأوامر  سبب وميد  يمكن بوا ستورم ب سي الد وقد أتي المر

في المجاب المالي. وهذا السلللبب يتمثب في مالة ،دم موافقة البرلمان ،اى م لللروع القانون في 

 رعيي الجمهورية بأمر لد  قوة القانون دون ا ترات يوم و،ندما يصدرال  42األجب الممدد لد
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 12مررخ في  13 11  يتضمن الموافقة ،اى ،اى األمر رقم 1111أفريب  19مررخ في  11/  19انظر القانون رقم  -2 

أفريب  16مررخ في  14  ج ر  ،دد 1110نوفمبر  01  يتضن األمكام المتبقة ،اى مفقودم فيضانا  1111فيفرم 
1111 

 المرجع السابق  1109من الت ديب الدستورم لسنة  2/ 071انظر المادة  -3 

 .91ردادة نور الدين  المرجع السابق  ص  -4 

 .79ردادة نور الدين  المرجع السابق  ص  -5 

،باي رزازقي  اليا  الرقابة ،اى األوامر الرعاسية في الدستور الجزاعرم مذكرة لنيب  هادة الماجستير في القانون ال ام  -6 

 .30  ص  1107  الجزاعر   0اسية, جام ة الجزاعر فرع قانون دستورم  كاية المقوق وال اوم السي
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من الت ديب  01/  01 031وهذا ما تأكدال نص المادة  1،رضلللد ،اى البرلمان لاموافقة ،ايد 

 روع قانون المالية بموجب أمر  إصداروإ،تاء رعيي الجمهورية ساتة  2. 1109الدستورم 

ي تبر جزءا أقرال المرسللللي الدسللللتورم لمواجهة ال جز الذم سللللجاد البرلمان ،اى أثر ،دم 

  .3مصادقتد ،اى القانون في األجب الممدد سابق

 الصالحيات الواسعة للرئيس الجمهورية في الحاالت االستثنائية : الفرع الثاني

تردم إلى قصلللور القوا،د القانونية ال ادية ،ن مماية النظام قد ي ترض الدولة ظروفا خاصلللة 

واألمن ال ام  وهذا ما يدفع السللللاتا  ال امة إلى وقف ال مب بتاك القوا،د والاجوء إلى تدابير 

وفي الظروف ال ادية أو االسللتثناعية يتمتع رعيي الجمهورية بمقوق 4ت د اسللتثناعية غير مألوفة

مريا  األفراد الم ترف بها دستوريا فيقيدها ،اى أساي المالة واس ة تردم بالمساي بمقوق و

إقرار هذا االختصللاص يرجع الفضللب إليد لا ديد من الفقهاء  فمنهم من يبررها  و5االسللتثناعية

ضرورة  فسمية  سبب ال صرفا  غير  ر،ية  وان كان قبولها ب ،اى وفريق آخر ي تبر هذال الت

وأخيرا اسللتقر الفقد (Théorie politique de la nécessitéم بالنظرية السللياسللية لاضللرورة

    Souvainte) )6الفرنسي اال،تبار هذال االختصاصا  ذا  أ،ماب السيادة 

في الت للريع نالمظ ،دم اسللتخدام الت للري ا  المختافة ل بارة " الظروف االسللتثناعية "   أما 

مالة الضلللرورة مثب ب ض الدسلللاتير والت لللري ا  ،اى اتخاذ تدابير م ينة في وإنما نصللل  

مالة  خاص ب قانون ال مدني  ال فاع ال لد قانون تنظيم ا لة الضللللرورة "   ما اصللللتالح "إ،الن 

 .7التوارئ والتدابير الخاصة بأمن الدولة في الدساتير المصرية"

 2216من تعديل دستور 121أوال: التنظيم الدستوري للحالة االستثنائية طبقا للنص المادة 

 نص ،ايها في المادة  0693ستثناعية كب الدساتير الجزاعرية  فدستور ،رف  فكرة المالة اال

 نص ،ايها  0649مع ضرورة اجتماع مجاي الوتني لكامب أ،ضاعد. أما دستور  26

   0616مع ضرورة اجتماع الهيعا  ال ايا لامزب والمكومة  وفي دستور  011في المادة 

 الدستورم واالستماع إلى المجاي  مع ضرورة است ارة المجاي 14نص ،ايها في المادة 

                                                           

 .069بو  ير س يد  النظام السياسي الجزاعرم  المرجع السابق  ص  -1 

   المرجع السابق.1109من الت ديب الدستورم  01/ 01/  031انظر نص المادة  -2 

 .01برکا  اممد  المرجع السابق  ص  -3 

 .47بين المكومة والبرلمان  المرجع السابق  ص الخربا ي ،قياة  ال القة الوظيفية -4 

 .012اوصديق فوزم  النظام الدستورم الجزاعرم ووساعب التحيير المرسساتي  المرجع السابق  ص -5 

 اوصديق فوزم  الوافي في  رح القانون الدستورم الجزاعرم  المرجع السابق  ص -6 

 .071بن سرية س ادة المرجع السابق  ص  -7 
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 .1األ،اى لئمن ومجاي الوزراء

في ظلب الت لديللب  014ادة والتي تقللاباهلا المل 0669من الللدسللللتور  63كملا جللاء  المللادة 

ستوري ستثناعية إذا كان  البالد ،اى ما ياي:" يقرر رعيي  1109  في الد الجمهورية" المالة اال

ستقال ستورية أو ا صيب المرسسا  الد سالمتها أو سالمة مهددة بختر داهم يو ك أن ي لها أو 

وال يتخذ مثب هذال اإلجراءا  إال ب د اسللللت للللارة رعيي مجاي األمة  ورعيي المجاي ترابها.

 لى المجاي األ،اى لئمن ومجايالوتني ورعيي المجاي الدسللتورم واالسللتماع إ  ال لل بي 

ونالمظ في هذال المادة وجود اختالف في ترتيب مراكز ررسللاء الحرف الت للري ية.  2الوزراء"

 ت ارة  االس إجراءمي  تم تسبيق رعيي مجاي األمة ،اى رعيي المجاي ال  بي الوتني وفي 

جاء  ما  ماكن رب هذا التحيير في األ جة أن  خدو لدكتورة خاوفي  من المرسللللي  ياإرادوترى ا

أين .3الدسللللتورم لاتأكيد ،اى تفوق مركز رعيي مجاي األمة با،تبارال الرجب الثاني في الدولة

ضا في إجراءا  االست ارة أضيف أمام المجاي الدستورم كامة رعيي وذلك لتمديد  نالمظ أي

لذكر امبا رة ال خص الذم يجب است ارتد في تاك المرسسة الكبيرة ولقد منم  المادة السالفة 

 وجوبب لرعيي الجمهورية سلللاتة تقرير الاجوء إلى المالة االسلللتثناعية إال أنها قيد  سلللاتتد

 تمقيق ب ض ال روت ال كاية والموضو،ية. 

 الشروط الموضوعية لتقرير الحالة االستثنائية: -1

مادة  نا لافقرة األولى من ال  الفة الذكر يتبين لنا بأن ال للللروتوالسلللل 014من خالب اسللللتقراع

 ف االسلللتثناعية تتمثب في وجود خترالموضلللو،ية الالزمة توفرها لات لللريع بأوامر في الظرو

 داهممأ( أن يكون لاخترالداهم ان كاسللا  ،اى المرسللسللا  الدسللتورية لادولة وي للكب ا،تداء 

 مب(. إقايمها،اى ومدة الدولة واستقاللها وسالمة 

مالة واق ية تنذر بضللللرر  وجود خطر داهم:-ا كب  قانوني ينصللللرف إلى  ناال ال الختر في م 

يصللليبها فيهددها بالزواب واالنقراض  وإلمكانية القوب بتوفر  لللرت الختر يجب أن يتوفر فيد 

. أن ،بارة 4جسللليما وأن يكون ماال ويمكن أن تكون الختر خارجيا أو داخايا سلللببين أن يكون

 أو مالة الختر بدأ  تتمقق أو أصبم  و يكة المدو   داهم أم بم نى الختر قريب الوقوع

 

                                                           

وليد  الساتة الت ري ية من خالب التتور الدستورم الجزاعرم  أترومة نيب  هادة الدكتوراال في القانون ال ام    ريت -1 

 .161  ص1101كاية المقوق و ال اوم السياسية جام ة أبو بكر باقايد  تامسان  

   المرجع السابق.1109من الت ديب الدستورم لسنة  014انظر نص المادة  -2 

 .072وجة  المرجع السابق  ص خاوفي خد -3 

   المرجع السابق 01 09من القانون ال ضوم  02انظر نص المادة  -4 
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مألوف أم الختر ا1 لداهم هو الختر الحير ال بالختر ا  لخارج ،ن إتار المخاتروالمقصللللود 

 .المتوق ة

 أن يكون للخطر الداهم انعكاسات على المؤسسات الدستورية للدولة ويشكل اعتداء  -ب

 على وحدتها

 بد أنالختر فمسللب  بب الال تتوقف سللاتة الت للريع باألوامر في المالة االسللتثناعية ،اى قيام 

 ى مرسلللسلللا  الدولة أو اسلللتقاللها أوالختر تأثير م ين يتمثب في إمداثد لتهديد ،ا يكون لهذا

صد بالختر المهدد ذلك الذم يتوفر   ،اى قدر م ين من القدرة االنتقاصسالمة ترابها  مي  يق

 .2إزالتها،اى من المصالح المهددة فيردم إلى 

 الشروط الشكلية لتقرير الحالة االستثنائية: -2

  تال يكفي توفر ال للروت الموضللو،ية السللالفة الذكر التقرير المالة االسللتثناعية  بب هناك  للرو

  كاية البد منها ويجب ،اى رعيي الدولة امترامها وهذال ال روت هي: 

 ونظرا لادور الذم تا بد اسررررتشررررارة رئيس برفتي البرلمان ورئيس المجلس الدسررررتوري-ا

صة ،اى الصل يد الداخاي في مجاب  ساتة الت لري ية خا  الت لريع والرقابة من مماية لمقوقال

ن أ اى إ،الن المالة االسللتثناعية يجبوبالتالي إذا قرر رعيي الجمهورية ، 3ومريا  المواتن 

 لثانيا الفقرة يسللت للير كب من رعيي مجاي األمة ورعيي المجاي ال لل بي الوتني ذلك مسللب

 تابد د  أم أن االسللت للارة مازمة من مي .غير أن آراء هرالء غير مازمة ل 014من المادة 

مب  ية من مي  ال  يار ها  لكن إذا أ،ان رعواخت ون د يي الجمهورية المالة االسللللتثناعيةبنتيجت

ستورم ألن  سألة تاب الرأم االست ارم مسألةاالست ارة فهنا ي تبر ،ماد غير د   4ريةاجبا م

ست  ستوجب ا ضا قبب تقرير المالة االستثناعية ي بالسهر  مكافال  ارة رعيي المجاي الدستورأي

 ،اى امترام الدستور.

 من الت ديب 0 /014تازم المادة  االستماع إلى المجلس األعلى لألمن ومجلس الوزراء : -ب

 ومجاي يستمع إلى المجاي األ،اى السالفة الذكر رعيي الجمهورية بأن 1109الدستورم   

 5الوزراء ،ند لجوعد إلى تتبيق المالة االستثناعية. 

                                                           

   المرجع السابق. 11 66من القانون ال ضوم  09انظر نص المادة  -1 

   المرجع السابق.01 09من القانون ال ضوم  04انظر المادة  -2 

 .000الحربي ايمان  المرجع السابق  ص  -3 

 166 ريت وليد  المرجع السابق  ص  - -4 

   المرجع السابق.1109من الت ديب الدستورم لسنة  0 014 انظر نص المادة  -5 
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مادة  قا لنص ال ية وتب ما أن رعيي الجمهور لذم  7الفقرة  60وب ية هو ا "إن رعيي الجمهور

وأيضلا هو الذم يرأي مجاي األ،اى لئمن وذلك مسلب نص المادة  1يرأي مجاي الوزراء "

 ايمتقدمن الت ديب الدسللللتورم التي تنص ،اى ما ياي: "يرسللللي المجاي األ،اى لئمن  064

ية المت اقة باألمن الوتني يمدد رعيي الجمهورية عاراء إلى رعيي الجمهورية في كب القضللللا

اد يا  تنظيم المجاي األ،اى لئمن و،م  الجمهورية أن يرثروبالتالي يسللللهب ،اى رعيي 2"كيف

 ،اى المجاسين.

 ا للللترت الدسللللتور الجزاعرم اجتماع البرلمان وجوبا أثناء  للبرلمان: يالو جوباالجتماع  -ج

  المالة االسللتثناعية وي تبر هذا ال للرت اإلجراعي ضللمانا مقيقيا تالما أن البرلمان يكون مجتم ا 

 تياة تتبيق المالة االسللتثناعية دون أن يكون قيدا في النص الدسللتورم لسللاتا  البرلمان مادام 

خاذ القرارا   لة في ات لدو مد من ت سللللف رعيي ا هذا لا مة و قاع تة  ية المرق تاتور لدك  في أن ا

 .3است ماب الساتا  االستثناعية الممولة لد دستوريا

 ثانيا: التنظيم الدستوري لحالة الضرورة

من  60كملا نص الللدسللللتور ،ن مللاال  أخرى غير الملالللة االسللللتثنلاعيللة في نص الملادة 

تنص ،اى ما ياي"  1109امن الت ديب الدسللللتورم  12والتي تقاباها المادة   0669دسللللتور

ضرورة المامة مالة التوارئ  يقرر   المصار  لمدة م ينة ب د أورعيي الجمهورية إذا د،  ال

ست ارة رعيي مجاي األمة و رعيي المجاي ال  بي الوتني   اجتماع المجاي األ،اى لئمن وا

 .4و الوزير األوب ورعيي المجاي الدستورم وبأخذ كب التدابير الالزمة الستتباب الوضع"

لجزاعرم لم يميز بين مللالللة والمالمظ من نص هللذال المللادة أن المرسللللي الللدسللللتورم ا

روت واإلجراءا  وان كان جب ال راع يتفقون ،اى اختالف مفهوم ومالة التوارئ ال المصار

 5وهدف كب مالة 

لقد نص ،ايها الم للللرع الجزاعرم  من خالب دسللللاتيرال ماهية حالتي الطوارئ والحصررررار-1

يممب ال ديد من التفسللليرا  والتأويال   فام يأتي لنا بت ريف  0663الثالثة وان كان دسلللتور 

أتى بكامة إجراءا  اسللتثناعية" وافتقارها لاضللمانا  القانونية  أما دقيق موب كيفية اسللت مالد ف

 أت  ب بارة "مالة الضرورة المامة" وتقدير هذال الضرورة المامة غير  0649،ن دستور 

                                                           

 من الدستور  نفي المرجع. 7/ 60انظر نص المادة  -1 

 من الدستور  نفي المرجع. 064انر نص المادة  -2 

 .311 ريت وليد  المرجع السابق  ص -3 

   المرجع السابق1109من الت ديب الدستورم لسنة  120انظر نص المادة  -4 

 .14هاماي مممد  المرجع السابق  ص -5 
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 قصد بوجود ضرورة مامة وجود مخاتروي 1الوقوع "ممدد فهو اقب مدة من الختر "الو يك 

 ولة  والنظام االجتما،ي والسللياسلليجسلليمة ومالة تهدد موضللو،ا  دسللتورية مثب سللاتة الد

 الوتني والنظام القانوني لامقوق والمريا . واألمنلادولة 

من الت ديب  012جاء في المادة  الشرررروط الموضررروعية لتقرير حالتي الطوارئ والحصرررار-2

التوارئ والمصللللار( ينبحي توافر  المالتين ممالة إمدىبان اإل،الن ،ن 1109الدسللللتورم 

  روت ممددة والمتمثاة فيما ياي:

   شروط الضرورة الملحة:-

 إ،النفاند ال يمق لرعيي الجمهورية  1109من الت ديب الدسللللتورم  012وفقا لانص المادة 

ضرورة المامة. مالتي التوارئ أو ستد،  ال ستورم  2المصار إال إذا ا فاألصب أن النص الد

في تتبيق هذال المالتين مي   جاء موجزا بهذا الخصللللوص ال لللليء الذم يفقدال دقتد وف اليتد 

 3ةتوافر  رت الضرورة المام الم ايير الذاتية ،اى مساب الموضو،ية في تقدير مدى  تتوقف

 إرادتد م يقرر الضللرورة المامة مسللب لرعيي الجمهورية الذوهذا ما ي تي صللالميا  أكثر 

 لكوند صامب االختصاص األصيب في المالتين.

 فد المدة الكافية لإلماتة بالظرولارعيي الجمهورية السللاتة التقديرية في تمدي تحديد المدة: -

 المصار ئ أوا في قرار إ،الن مالة التوارالتي تهدد أمن وسالمة الدولة إال أند مازم بتمديده

مادة  ية من ال ثان لة المقررة الفقرة ال ما مالتين مع ال يد  012ونرفع ال مد   التي تنص "ال يمكن ت

   4مالة التوارئ أو المصار إال ب د موافقة البرلمان المن قد بحرفتيد المجتم تين م ا "

لة التوارئ أو المصلللللار ما يد  مد مان ت لة رفض البرل ما ية أن  في  فإن ،اى رعيي الجمهور

ابرلمللان قيللدا ،اى رعيي رف هللا إال أنللد من نللاميللة أخرى ال ي للد الموافقللة المسللللبقللة ليقرر

المرية لرعيي ألن الدسللللتور لم يمدد مدة سللللريان مالة التوارئ أو المصللللار بب الجمهورية

   5تين بمدةتوياةال يمتاج أصال إلى تمديد المدة وذلك إذا مدد  إمدى المالالجمهورية  وأميانا

                                                           

اتی مختافا ،ن الدساتير التي سبقتد مي  اند اتي بإجراءا  ضرورية قبب ا،الن الة التوارئ او  0616اما ،ن دستور  -1 

وذلك لاموافقة المجاي ال  بي الوتني  لراجع اوصديق المصار  كتقييد وتمديد المدة مسبقا لكب من مالة التوارئ والمصار 
 .037_033فوزم  الوافي في  رح القانون الدستورم  ص  

   المرجع السابق.1109من الت ديب الدستورم لسنة  012/  0انظر نص المادة  -2 

  مقدمة نيب  هادة 9066،بد الالوم زينب  توزيع الساتتين بين رعيي الجمهورية ورعيي المكومة في ظب دستور  -3 

  1117الماجستير في ال اوم القانونية  تخصص قانون دستورم  كاية المقوق وال اوم السياسية  جام ة الماج لخضر  باتنة  
    . 61ص

   المرجع السابق.1109من الت ديب الدستورم لسنة  1/  012انظر نص المادة  -4 

 61  63زينب ،بد الالوم  المرجع السابق  ص  -5 
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س والومدة الترابية والوتنية لادولة وكيان المجتمع  بمي  يجب أن ضورة كأ اي تتمقق فكرة ال

 .1االستثناعية لاظروف

 إلى تبيان الفرق بين مالة المصار ومالة التوارئ  كب ،اى مدى: سنأتيواان 

سبب المرب التمريرية  ةمال الطوارئ:حالة _ا  سا  وأن ع  ب  التوارئ نجد مصدرها في فرن

 ساتا   . وهذا ،ن تريق2الجزاعرية وكان الحرض منها مواجهة األوضاع الساعدة في الجزاعر

ال للللرتة في مجاب األمن وبالتالي تقيد المريا  ال امة  وذلك في مالة وقوع مسللللاي ختير 

وما من  للك أن الدسللتور الجزاعرم لم ي تمد ،اى نفي األسللباب والدوافع وإنما  3بالنظام ال ام

المواجهة أم ختر يهدد النظام ال مومي  وإن كان  السللللاتا  المخولة لاوالة  أقر هذال المالة 

كافية لمواجهة مثب هذال األوضللاع  بمي  يقتصللر الرعيي ،اى توجيد ت ايما   المجاب في هذا 

 /61.فقد تم اإل،الن ،ن مالة التوارئ بموجب المرسلللوم الرعاسلللي312هذال المالة إ،الندون 

(  للهر 01مند والتي تنص ،اى "ت ان مالة التوارئ مدة اثني ، للر م 0المادة   في نص 77

فبراير سلللنة  6الموافق ب  0701 للل بان ،ام  2الوتني ابتداء من  كامب التراب ،اى امتداد 

مادة األولى من المرسللللوم  .4" 0661 جب نص ال لة التوارئ بمو ما مب  يد ال  مد قد تم ت و

مد»تنص   الت للللري ي والتي عاسللللي رقم  دت نة في المرسللللوم الر لة التوارئ الم ا  61ما

 5.0661سنة  فبراير 6المررخ في 77/

 هي "مالة تسللمح لارعيي 60/69من المرسللوم رقم  1نص المادة  بمسلل الحصررار:حالة  ب_

 كافة اإلجراءا  القانونية والتنظيمية يهدف المفاظ ،اى اسللتقرار مرسللسللا   اتخاذالجمهورية 

 الدولة الديمقراتية والجمهورية واسللت ادة النظام ال ام  وكذلك السللير ال ادم لامرافق ال مومية 

مالة المصللار  .6والتنظيمية ال سلليما تاك التي ينص ،ايها المرسللوم "بكب الوسللاعب القانونية 

مالة وتسللبق ال ت تبر ضللرورية با،تبارها المرماة التي تاي مالة التوارئ من مي  الختورة 

  إنلتفادم و االستثناعية وتخوب لارعيي التدخب التخاذ كب التدابير الالزمة الستتباب الوضع 

 

                                                           

تميمي نجاة  مالة الظروف االستثناعية وتتبيقاتها في الدستور الجزاعرم  بم  لامصوب ،اى  هادة الماجستير في  -1 
  . 37  ص1113القانون  فرع اإلدارة والمالية  كاية المقوق و ال اوم اإلدارية , جام ة بن يوسف بن خدة  

 .310ديدان مولود  المرجع السابق  ص  -2 

 .311  ص3بوال   ير س يد  النظام السياسي الجزاعرم  الساتة التنفيذية ج -3 

   0661فبراير  6  مررخ في  61/  77من المرسوم الرعاسي  رقم  0انظر المادة  -4 

  يتضمن تمديد مدة مالة التوارئ  ج ر ج  0663فبراير  9/ مررخ في  11من المرسوم الت ري ي رقم  0انظر المادة  -5 

 0663فبراير  4الصادرة في  1  ،دد  ج د ش

  يتضمن مالة المصار  ج ر ج ج د ش  0660يونيو  2مررخ في  60/069من المرسوم الرعاسي رقم  1انظر المادة  -6 

 .0660يونيو  01  الصادرة في 16،دد 
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مالة االسللللتثناعية  رغم ما في ذلك من امتماب المسللللاي الختير بالمقوق  أمكن الاجوء إلى ال

.وقد تم اإل،الن ،ن مالة المصلللار في الجزاعر بموجب المادة األولى من 1المواتنين ومريا 

،اى  0660تقرر مالة المصللار ابتداء من يونيو سللنة "التي تنص ،اى 9096/المرسللوم رقم 

 339.وب دها جاء المرسوم الرعاسي 2أ هر ،اى كامب التراب الوتني " 7السا،ة الصفر لمدة 

سللبتمبر  16من ترف ال للاذلي بن جديد يتضللمن رفع مالة المصللار وذلك ابتداء من  60/ 

 .3،اى السا،ة الصفر0660

 لرئيس الجمهورية األصيلاالختصاص التشريعي  : المطلب الثاني

اللتزام ا  ري ية لرعيي الجمهورية أصاها فيتجد ب ض الممارسا  الت أين،كي الدوب الحربية 

المزبي  فأما االختصاصا  الت ري ية الواس ة الرعيي الجمهورية في الجزاعر تجد أساسها في 

لرعيي  بين السلللاتا  التي خولها الدسلللتور ومن 4الدسلللتور وال تتحير بالم تيا  السلللياسلللية 

اى ، ون لللر القوانين الفرع األوب( والتصلللديق  إصلللدارالجمهورية والمتمثاة في انفرادال بمق 

 الم اهدا  مالفرع الثاني(.

 القوانين إصدارانفراد رئيس الجمهورية بحق : الفرع األول

ستور الجزاعرم اختصاص ت ري ي   الستكماب إجراءا  وضعألند ضرورم اإلصدار في الد

 في القلانون فهي مللالللة االمتنللاع ب للدم القلانون وال يمكن التمجال ال في مواجهللة األفراد وال 

 5مواجهة المرسسا  الدستورية

 القوانين إصدار: تعريف أوال

بد رعيي الجمهورية من جهة يقوم بم اينة وجود قانون  لذم يقوم  مب ا  وي د اإلصللللدار هو ال 

  الدسلللتورم  ومن جهة أخرى ي تي أمر إتارالالذم انتخب من ترف الهيعا  الت لللري ية في 

 .6لاساتا  ال امة لتنفيذ هذا القانون

 

                                                           

 316بو ال  ير س يد   المرجع السابق    -1 

   المرجع السابق.069/ 60من المرسوم الرعاسي رقم  0انظر المادة  -2 

  يتضمن رفع مالة المصار    0660سبتمبر  12مررخ في  60/  339من المرسوم الرعاسي رقم  0انظر نص المادة  -3 

 .0660سبتمبر  12  الصادرة في  77ج ر ج ج د ش   ،دد 

تخصص قانون ،ام   كاية  لو ن دالب   الصالميا  الت ري ية لرعيي الجمهورية بم  مقدم لنيب  هادة الدكتوراال   -4 

 .10  11  1101المقوق وال اوم السياسية   جام ة باتنة   
 .61المرجع نفسد  ص  -5 

6 - Pierre Pactet , ferdinand melin _soucramanien ,Droit Constitutionnel ,25e édition , 

Belgique ,2006,p 467 
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 ثانيا: اآلجال المقررة قانونا إلصدار القوانين

 "يصلللدر رعيي الجمهورية القانون في اجب ثالثين  0669من دسلللتور 019/0جاء في المادة 

من الت ديب الدسللتورم لسللنة  77/0والتي تقاباها المادة    1يوما ابتداء من تاريخ تسللامد إياال "

 يوم لرعيي الجمهورية  02مهاة  أ،تىومقارنتا بالمرسللي الدسللتورم الفرنسللي الذم  1109

 يوما إلصللدار القانون تبدأ من  31.فقد منح المرسللي الدسللتورم مدة 2وذلك إلصللدار القانون

  تاريخ تسللامد القانون مع إمكانية وقف هذا المي اد في ماب ما إذا تم إختار المجاي الدسللتورم

 التي تنص ،اى ما ياي "يختر المجاي  014من أمد السللللاتا  المنصللللوص ،ايها في المادة

 أو   أو رعيي مجاي ال لللل بي الوتني األمةمجاي الدسللللتورم رعيي الجمهورية أو رعيي 

 أين  3 "األمة( ،ضللوا في مجاي 31ناعبا أو ثالثين م 21الوزير األوب.كما يمكن إختارال من 

المرسللي الدسللتورم أضللاف ب ض الجها  التي يمكن إختار المجاي الدسللتورم  أننالمظ 

ستورم الجزاعرم  أند لم يرتب جزءا في مالة  اإلصدار إال أجاببالرغم من تمديد المرسي الد

  وكان من 0693،دم إصللدار القانون من ترف رعيي الجمهورية وذلك ،اى خالف دسللتور 

ستورم المالي لهذا المب تجنبا لام اكب مستقبال بنقب االختصاص  األجدر أن يأخذ المرسي الد

 4لا  ب.ماإلصدار( مرقتا إلى المجاي ال  بي الوتني با،تبارال ممثب 

 القيمة القانونية لإلصدارثالثا: 

ية في إصللللدار القوانين مي  ظهر  ثالثة  قد في اختصللللاص رعيي الجمهور قد اختاف الف  ل

جاال يرى  ية ات ها  فقه جا ندات  ،مب مكمب لاقانون  واتجاال يرى باند ،مب منفذ لاقانون ويرى  بأ

جاال ثال  باند ،مب من نوع خاص ،ن  ية هو ناتال وي ود هذا االختالف موب القيمة القانون  5ات

 .6ان كب اتجاال فقهي استند في بمثد ،اى تبي ة النظام السياسي الساعد في دولتد "

هو   للكاي المق لاقانون  وإنما  إجراءليي مجرد  إصللدارفاختصللاص رعيي الجمهورية في 

 0669من دسلللتور  41منا بأن المادة أهمية كبيرة خاصللة إذا ،ا 0669يكتسللي في دسللتور 

ي ف تج ب من رعيي الجمهورية مامي لادسلتور فتاب القراءة الثانية يسللمح لرعيي الجمهورية 

 غللالللب األميللان من الفوز ممللا يموب اال،تراض التوفيقي إلى ا،تراض متاق ومق إجراء 

 مداولة ثانية يسمح لد بمواجهة الموقف والمفاظ ،اى سموال أمام المجاي ال  بي الوتني بب 

                                                           

 السابق.  المرجع 0669من دستور  019انظر نص المادة  -1 
2 - Pierre Pactet,ferdinand melin_soucramanien, OPCT ,p467 

   المرجع السابق.1109من الت ديب الدستورم لسنة  014انظر نص المادة  -3 

 .016مسراتي سايمة  المرجع السابق  ص  -4 

 .46بركاتي اممد   المرجع السابق   ص  -5 

 .13المرجع نفسد  ص  -6 
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 .1المتاوب   لمجاي لو تنبأ ب نيب النص النصابمب ا

 اختصاص رئيس الجمهورية في التصديق وااللتزام على المعاهدات الدولية : الفرع الثاني

 يتمتع رعيي الجمهورية ،بر جميع الدسلللاتير الجزاعرية بسلللاتة هامة في ضلللبت السلللياسلللة 

لدولي ،ن تريق إبرام الم اهدا   بالت للللريع ،اى المسللللتوى ا بادرة  لة  والم ادو ية ل خارج  ال

 باإلضللافة إلى مهام أخرى لها ،القة مبا للرة بالسللياسللة الخارجية كت يين  2والمصللادقة ،ايها

هاءالسللللفراء  ه وإن  امهم وكذا المب وثين فوق ال ادة وتسللللايم أوراق الممثاين الدباوماسلللليين م

 60/  3صرامتا والتي تقاباها المادة 44/3تنص المادة  أين   3األجانب وأوراق إنهاء مهامهم

 هو من يقرر السللياسللة الخارجية "أن رعيي الجمهورية  1109م لسللنة من الت ديب الدسللتور 

 4وتوجهها" لئمة

 مدلول التصديق على المعاهدات الدوليةأوال: 

مادة  كد  ال نا ل ام 00أ ية في فاق  ،ن وسللللاعب الت بير ،ن رضللللا الدولة االلتزام  0696من ات

و أ أو بالتصللديق ،ايها أو بالموافقة ،ايها أو بقبولها  إن للاعهابالم اهدة بتوقي ها أو تبادب وثاعق 

يقصللد بالتصللديق التصللرف القانوني الذم  .5باالنضللمام إليها أو بأية وسللياة أخرى متفق ،ايها

داخب الدولة لام اهدة التي تم التوقيع ،ايد  بموجبد يتم المصوب ،اى إقرار الساتا  المختصة 

في الم اهدة بواسللتة رعيي الدولة بم ية برلمان  وفق اإلجراءا  الدسللتورية لكب دولة ترف 

لدولة أو لابرلمان ومدال وهذا ما يتباين  ويختاف من دولة إلى أخرى وهو بذلك قبوب لام اهدة  ا

صة ب قد  ساتة المخت صفة رسمية من ال سم الدولة وبالتالي يكسب الم اهدة صفة  ب م اهدا  با

 6االلزام 

 

 

 

                                                           

 .41_44  المرجع السابق   ص  بوال  ير س يد -1 

  . 111مزياني لوناي   المرجع السابق   ص  -2 

  مذكرة نيب  هادة 0669مختارم ،بد الكريم  الممارسة الجزاعرية في مجاب الم اهدا  الدولية ،اى ضوء دستور  -3 
  .04  ص 1117وزو الماجستير في القانون الدولي لمقوق االنسان  كاية المقوق جام ة مولود م مرم  تيزم 

   المرجع السابق.1109من الت ديب الدستورم لسنة  3 / 6و  1111من دستور  3 /44انظر نص المادة  -4 

  التي انظم  اليها الجزاعر 0696مام  13من اتفاقية فينا لقانون الم اهدا  الدولية المبرمة في  00انظر نص المادة  -5 

في    الصادر 71  ج ر ج ج د ش  ال دد 0614أكتوبر  13المررخ في  14/  111بتمفظ  بموجب مرسوم رعاسي 
 0614سنة

 .9بن داود براهيم  الماتقى الدولي موب التتور البرلمان في الدوب المحاربية  المرجع السابق  ص  -6 
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 والمصادقة على المعاهدات واالتفاقيات الدوليةثانيا: أهمية عملية اإلبرام 

 نص ،اى أن "الم اهدا  الدولية التي صللادق ،ايها رعيي الجمهورية  0649بخالف دسللتور 

ستور تكتسب قوة القانون "  0612  فإن كب من دستور 1تبقا ألمكام المنصوص ،ايها في الد

 من الدسللتور 021  إذ تنص المادة  2قد ج اها في مرتبة تسللمو ،اى القانون 0669ودسللتور 

المنصوص  الم اهدا  التي يصادق ،ايها رعيي الجمهورية مسب ال روت »األخير ،اى أن: 

 3،ايها في الدستور تسمو ،اى القانون "

  ويترتب ،اى سللمو الم اهدا  الدولية ،اى القانون ،دم جواز الت للريع بما يخالفها وإال يتدخب

ذلك القانون أو ت دياد وهذا ما أكدال المجاي الدسللللتورم في قرارال المجاي الدسللللتورم إللحاء 

 والذم جاء فيد إن أية اتفاقية ب د المصللللادقة ،ايها ون للللرها فإنها تندرج في القانون  10/16

 4.من الدستور ساتة السمو ،اى القانون" 013الوتني ويكتسب بمقتضى المادة 

ار األثإن ،ماية إبرام االتفاقيا  والم اهدا  الدولية والمصللادقة ،ايها ت د ،مال هاما من مي  

فاقيا  ،اى المنظومة القانونية لادوب بمكم أنها تنتال  يالت هدا  واالت هذال الم ا ها  مدث  وا،دق ت

ها ومر ية تسللللمو من مي  تبي ت ها ،اى قوا،د القانون الداخايقانون في  يظهر ذلك جايا 5.تبت

الجمهورية هو من "يبرم  أن رعيي  1109من الت ديب الدسللللتورم لسللللنة  60/6نص المادة

والم اهدا  المت اقة بمدود  م اهدا  السلللام والتمالف واالتمادالم اهدا  الدولية ويصلللادق و

 تترتب ،ايها نفقا  غير واردة الدولة والم اهدا  المت اقة بقانون األ لللخاص والم اهدا  التي

يا  الثناعية  فاق لة  واالت لدو ية ا  المرب بمناتق التباد المت اقة  أو المت ددة األتراف  في ميزان

وال يمتمب التصديق ،اى أم تفويض وذلك أمر منتقي كوند  6والتكامب االقتصادم " ةوال راك

هدة  ية إلبرام الم ا هاع تة الن ا  و المم تا كثيرة ما قد قت   أ للللوا    روج التي تكون 

صب إليد وممص  صديق في  و  خاللها قبب أن ت سي  ةالجزاعر ،اديتم الت سوم رعا بموجب مر

ية ب مبني ،اى تقرير من وزير ال للللرون  خارج مب إبرام الم اهدا ال  وضللللع ظروف ومرا

 .7والمواضيع التي يتناولها

                                                           

   المرجع السابق.0649من دستور  026انظر نص المادة  -1 

   المرجع السابق.1109الدستورم لسنة من الت ديب  021انظر نص المادة  -2 
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  . 0616غ    31الصادرة في  39ج رج ج د ش   ال دد 

بورايو مممد   الساتة التنفيذية في النظام الدستورم الجزاعرم بين المدة و الثناعية  أترومة لانيب  هادة الدكتوراال الدولة  -4 

  . 072  ص 1101  الجزاعر  0في القانون ال ام  كاية المقوق جام ة الجزاعر 

 السابق.  المرجع 1109من الت ديب الدستورم لسنة  6/  60نظر نص المادة  -5 

   المرجع نفسد. 076انظر نص المادة  -6 

 .11_10 مختارم ،بد الكريم   المرجع السابق   ص -7 
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 خاتمة الفصل الثاني:

 
 

ستنا في هذا الفصب  يظهر لنا أن رغم تبني   نالدستورم لمبدأ الفصب بيالمرسي من خالب درا
ساتة القضاعية لكن ليي  ساتة التنفيذية وال ساتة الت ري ية وال ساتا  والمتمثاة في ال صفة بال

 القاعم ،اى فكرة الت اون بينهما.بب أن هذال السلللاتا  تقوم ،اى أسلللاي الفصلللب المرن  متاقة
سين التمثيب ال ستورم  لاتم سي الد سيي نيابي ،ن تريق تورغم الت ديال  التي قام بها المر  أ

 منح المرسي الدستورم ب د ت ديب األخير لادستور مقارنتا  أين األمةلاحرفة الثانية وهو مجاي 
ضاء مجاي  صالميا  أل، ساتير الفارتة    وهي مق المبادرة بالت ريع في مجاال   األمةبالد

 اتة اجهة مزاممة السلللممدودة  لكن يبقى ،دم التوازن بين الحرفتين قاعما ويبقى غير كافي لمو
 التنفيذية  التي بدورها تماك مق المبادرة بم للللاريع القوانين  باإلضللللافة إلى التقييد المبا للللر 

جاب الت للللري ي لابرلمان في كب من القوانين ال ادية و القوانين ال ضللللوية   ما أدى لى إ  لام
ساتة التنفيذية و،اى  ضح ل  ل مبا في إجراءا  رعيي الجمهورية رأسهاالتدخب المفضي و الفا

ساتة في  ضبتد  إ،دادالالت ري ي ومدى تأثيرها ،اى جدوب أ،ماب البرلمان اين لها ال ى ،ا و
 مجابالاتسللاع  إلىمكومتد,وفضللال ،اى تقييد المجاب لت للري ي لابرلمان  ما أدى  أ،مابمقاي 

ن تريق ، التنظيمي لقتبي السللاتة التنفيذية وتفوق رعيي الجمهورية في المجاب الت للري ي  
سية في كب من الظروف ال ادية والظروف االستثناعية وال يفوتنا القوب  ن رعيي أ األوامر الرعا

اى ، اقتسللامد مع البرلمان سللاتة الت للريع  يمتكر سللاتة التصللديق  إلى وإضللافتاالجمهورية 
 القوانين التي ت تبر كتأ لللليرة مند ليصللللبح القانون نافذا وقابال  وإصللللدارالم اهدا  الدولية 

ي ف متناهي لرعيي الجمهورية في ،ماية الت لللريع  إالالتتبيق ،اى الواقع وبالتالي فان التدخب 
الساتة  يزامم  أصايكب من المجاب الداخاي و الخارجي ج ب مند المرسي الدستورم م ر،ا 

 .الت ري ية في ،ماها
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 خاتمة

 

 

 من خالب دراسلللتنا لا القة المتواجدة بين السللللاتة الت للللري ية والسللللاتة التنفيذية في الت ديب 

 الدسللتورم األخير  ومقارنة بالدسللتور السللابق نالمظ أن النظام السللياسللي الجزاعرم باق كما 

 ومرونة لا مب البرلماني ومكونا  كان نظاما  للبد رعاسللي بصللالميا  متكاماة بين السللاتا 

مان. نا أهم  أوجدومن خالب الوقوف ،اى  البرل بة والت اون بين السللللاتتين  تتضللللح ل قا الر

،مب ،اى إ،تاء مصللللداقية أكثر لا مب  أينالتي أتى بها المرسللللي الدسللللتورم  الت ديال  

 ذيةالسللاتة التنفيالرقابة ،اى من ممارسللة وظاعفد الذم أصللبح لد نوع من  البرلماني وتمكيند 

 وذلك من خالب:

الجواب يوما  ويتم 31تقييد المكومة بالرد ،اى األسلللعاة ال لللفوية والكتابية في أجب أقصلللاال  -

سبو،ية  ي دها كب من المجاي ال  بي الوتني ومجاي  ،نها سا  أ   من ترف المكومة في جا

 ألمة بالتداوب.

 ب ثا  إ،المية مرقتة موب مواضيع ممددةالسماح لكب لجنة داعمة لجان البرلمان لت كيب  -

  بح أص أينضمان مقوق الم ارضة البرلمانية التي صرح بها المرسي الدستورم ألوب مرة   -

ستورم بخصوص القوانين التي صو  ،ايها اين كان  إختارلام ارضة المق في    المجاي الد

وب جد ارضللة في اقتراح سللابقا اسللتموذ ،ايها رعيي الجمهورية  إضللافة إلى ذلك تمكين الم

  هرية الذم ي تبر المثاب النموذجي ،اى المقوق الخاصة لام ارضة البرلمانية. ا،ماب

اقيا  االتفمسللبق من البرلمان ،ند التصللديق ،اى  إذنوهناك نقتة أخرى جديدة  تت اق باتخاذ 

يمكن  ا  التي  ذا  التابع االقتصللادم كمناتق التبادب المر أم وسللع في نتاق االتفاقيالدولية

سا لابرلمان ذ عب رقابية م رقاة لابرلمان خصصهاالمصادقة ،ايها  لكن يقابب هذال الت ديال   و

 المرسللي الدسللتورم لاسللاتة التنفيذية ،اى رأسللها رعيي الجمهورية الذم يتولى صللالميا  

لة ثانية لاقانون الذم تم التصللللوي  ،ايد من قبب البرلمان  مداو ها تاب اجراء   واسلللل ة  أهم

 وانفرادال بساتة مب البرلمان  إضافة إلى تدخب في ت يين ثا  أ،ضاء مجاي األمة.
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ساتا   مبدأورغم تبني   تمديد االختصاص لكب ساتة ليي بتمديد متاق   أن إالالفصب بين ال

 صلللالميا  واسللل ة لاقتبي  أ،تىبب هناك تداخب لاوظاعف وهذا ما كرسلللد الدسلللتور الذم 

ي ف السللاتة التنفيذية لامسللاعب الحير المخصللصللة لاقانون  في مين قام بمصللر مجاب البرلمان 

ضوية والقوانين ال ادية.تمديد الميادين التي ي رع من خاللها في كب من القو  كثر منأ انين ال 

 تبر التي ت لرعيي الجمهورية التدخب في المجاب الت لللري ي ،ن تريق األوامر   ذلك فقد منح

أضللاف  1109لرعيي الجمهورية في مالة غياب البرلمان  وفي ظب ت ديب أصلليباختصللاص 

 ال يمكن أن ب ض ال لللروت في الت لللريع ،ن تريق األوامر والمتمثاة في ظرف االسلللت جاب 

ق الت ريع ،ن تري مجاي الدولة وأيضا تقاص مدة برأمذ األخ ألزمتنتظر دورة البرلمان  كما 

وامدة   أصللبم  وهي  للهرين با،تبار أن دورة البرلمان  األخيراألوامر في ظب هذا الت ديب 

ساتة التنفيذية ال يتوقف في هذا المد  مما ال  ك تدخب ت أنهافيد   مدتها ، رة أ هر. تدخب ال

 القوانين. وفي اقتراح  األ،ماب،اى جدوب في إجراءا  ال مب الت ري ي في التأثير 

 المق بالمبادرة  األمةلمجاي  أ،تىونالمظ من خالب الت ديب األخير  أن المرسي الدستورم 

 أن رعيي الجمهوريللة يزامم البرلمللان في ،مايللة اقتراح  إالبللالقوانين في مجللاال  ممللددة  

  القوانين  ويبرم الم اهدا  ويصلللادق ،ايها  وي ان إصلللدارالقوانين  في مين اند ينفرد ب مياة 

 ماال  الظروف االستثناعية والتي توقف ال مب من خاللها بالدستور .

ند من  ما تضللللم لدسللللتور و يا  مراج ة ا جاب يدة  بتد،يمد نو،ا ما الرقابة  أمكامرغم إي  جد

  داءانين بتقرير أ  خاصللللة في المجاب الت للللري ي واقتراح القواألمةالبرلمانية وت زيز مجاي 

ساء  األمةالمجاي  سمح بإر صالمية النواب في االقتراح القوانين والم ارضة  التي ت سيع   وتو

 تة الت ري ية والساتة التنفيذية.نوع من التوازن بين السا

ستنتاجد من هذا الت ديب    ت ديال   كاية أكثر منها موضو،ية وخاصة فيما  أنهالكن ما يمكن ا

 الواس ة لارعيي الجمهورية التي أبقى ،ايها المرسي الدستورم. الصالميا  يخص
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 وما يمكن اقترامد أمام هذال النتاعال هو:

 د،وة المرسلي الدسلتورم  إلى أن ي يد النظر في اختصلاصلا  رعيي الجمهورية وان يزيد  -

 قيودا ،اى ممارسللللتها وتمديد الماال  االسللللت جالية التي يمكن أن ي للللرع من خاللها رعيي 

 الجمهورية األوامر.

 وقف ساتة رعيي الجمهورية في ت يين الثا  البرلماني. -

 نم في الت لللريع في كب  األمةأن يمنح صلللالميا  أكثر لامجاي ال للل بي الوتني ومجاي  -

تور أم أن الدسلللل ب ية البرلمان لاسللللاتة التنفيذية.الكف في تالقوانين ال ادية وال ضللللوية  و

السلللاتا  الثال   إصلللالما  ،ميقة فيما يخص  إجراءالجزاعرم في ماجة تثمين  وذلك في 

 التي تقوم ،ايها دولة القانون.
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 المراجعالمصادر وقائمة 

 

 أوال: المراجع باللغة العربية

 : النصوص القانونية

 /الدساتيرا: 

  جرج ج د ش  ،دد 0649نوفمبر  11مررخ في  64/ 49  الصللادر بموجب األمر رقم 0649دسللتور 

لسلللنة  11  ج ر ج ج د ش  ،دد 0646جوياية  4  المررخ في 19/46  الم دب بموجب القانون رقم 67

0646: http : / / www . joradp . dz / HAR / index . htm 

  جرج ج د ش  0616/  1/  11  مررخ  16/1مرسللوم رعاسللي رقم    الصللادر بموجب0616دسللتور 

 .0616الصادرة في أماري  6 رقم 

ستور  سي رقم 0669د سوم رعا صادر بموجب مر سمية 0669-01-4مررخ في  731-69  ال   جريدة ر

  ج 1111-00-02مررخ في  06-01  م دب ومتمم بالقانون رقم 0669-01-1الصادر بتاريخ  49،دد 

-9مررخ في  10-09  م دب بموجب القانون رقم 1111-00-09الصادر بتاريخ  93ش  ،دد ر ج ج د 

 .1109-13-14الصادر بتاريخ  07  جريدة رسمية ،دد 13-1109

 

 ب: المعاهدات الدولية

هدا  الدولية المبرمة في  - قانون الم ا نا ل ية في فاق   التي انضلللللم  إليها الجزاعر بتمفظ 0696مام  13ات

  الصادر 71  جرج ج د ش  ،دد 0614أكتوبر  13  مررخ في 111/ 14سوم الرعاسي رقم بموجب المر

 .  : النصوص الت ري ية0614في 

 : القوانين العضوية

  يت اق بتنظيم المجاي ال للل بي الوتني 1109غ للل   12مررخ في  01/  09قانون ،ضلللوم رقم  -0

غ للللل   11  الصلللللادر في 21ومجاي األمة وكذا ال القة الوظيفية بينهما وبين المكومة  ج ر ج ج ،دد 

1109. 

  يت اق بنظام االنتخابا   ج ر ج ج د ش  1109غ    12مررخ في  09/  01_ قانون ،ضوم رقم 1

 .1109   غ 11  الصادر في 21،دد 
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 المراجعالمصادر وقائمة 

 

 

  يت اق بتنظيم المجاي ال لللل بي الوتني 0666ماري  1مررخ في  66/  11_ قانون ،ضللللوم رقم 3

ما وبين المكومة  ج ر ج ج د ش  ،دد  ية بينه كذا ال القة الوظيف مة و  6الصلللللادر في  02ومجاي المكو

 مماحی(. 0666ماري 

 34  يت اق باختصاص ج ر ج ج د ش  ،دد 0661مام  31مررخ في  61/  10_ قانون ،ضوم رقم 7

  . 0661يونيو  0الصادر في 

 

 : القوانين العادية

  يتضلللللمن تمديد مدى مالة التوارئ  ج رج ج دش  0663فيفرم  9مررخ في  11_63_ قانون رقم 0

  . 0663فيفرم 4،دد الصادر في 

   يتضمن الموافقة ،اى األمر رقم 1111أفريب  19مررخ في  11/  19قانون رقم  -1

قة ،اى مفقودم فيضلللللانا  1111فيفرم  12مررخ في  13/ 11 نوفمبر  01  يتضلللللمن األمكام المتب

 .1111أفريب  16  مررخ في 14  ج ر ج ج د ش  ،دد 1110

 : : النصوص التنظيميةث

 : المراسيم الرئاسية

ويتضمن تقرير مالة المصار   ج رج ح د  0660يونيو  7مررخ في  069_ 60رعاسي رقم مرسوم _0

 .0660يونيو  1  صادر في  16ش   ،دد 

سي رقم _1   يتضمن رفع مالة المصار  ج رج ح د 0660سبتمبر  11مررخ في  339_60مرسوم رعا

 , 0660سبتمبر  12  صادر في 77ش  ،دد 

  يتضللمن ا،الن مالة التوارئ  ج رج ج 0661فبراير  6في  مررخ 77_61_ مرسللوم رعاسللي رقم 3

 .0661فبراير  6  صادرة في 01دش  ،دد 

 : األنظمة الداخلية

  الصادرة 16  ج رج ج دش  ،دد1109أفريب  09النظام الممدد ل مب المجاي الدستورم  مررخ في _1

 .1109مام  3في 

  0664أو   03  الصلللادرة في 23د ش  ،دد  _ النظام الداخاي لامجاي ال للل بي الوتني  ج ر ج ج2

 .1111جولية  13  الصادر في 79م دب ومتمم بالنظام الداخاي لامجاي ال  بي الوتني  ج ر ج ج ،دد 
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 المراجعالمصادر وقائمة 

 

  م دب ومتمم بالنظام 0666نوفمبر  11  الصادر في 17_ النظام الداخاي لمجاي األمة  ج ر ج ج ،دد 3

 2000ديسمبر 04  الصادر في 44لمجاي األمة  ج ر ج ج د ش  ،دد  الداخاي

 : المجلس الدستوري وإعالناتوقرارات  أراءج: 

  يت اق بمراقبللة متللابقللة القللانون 0661مللايو  06مررخ في  61م  د/  /ر  ق  ع  19رام رقم 1_ 

 0في  ال ضلوم المت اق باختصلاصللا  مجاي الدولة وتنظيمد و،ماد لدسلتور  ج ر ج ج د ش  الصللادرة 

 .34  ،دد 0661يونيو

  يت اق بم لللللروع القانون المتضلللللمن الت ديب 1109يناير  11م د  المررخ في  /ر     د/ 10رام _2

 ورم.الدست

  يت اق بللاالنتخللابللا   ج ر ج ج د ش  0616 أو  11مررخ في  16ق م د/_/ق  10قرار رقم _3

 .0616  ،دد 0616غ    31الصادرة في 

 : الكتبا 

  ديوان 3  ت3_ أوصللديق فوزم  الوافي في  للرح القانون الدسللتورم الجزاعرم: السللاتا  الثال   ج0

 .1117المتبو،ا  الجام ية  الجزاعر  

سسلاتي  ت_ 1 ساعب التحيير المر ستورم الجزاعرم وو صديق فوزم  النظام الد   ديوان المتبو،ا  11أو

   1111الجام ية  الجزاعر  

ساتة التنفيذية في النظام البرلماني  م الم الكتاب  3  سية ،اى أ،ماب ال سيا سالمة  الرقابة ال _ إيهاب زكي 

  . 0613مصر  

لبرلمانية في النظام الدسللتورم الجزاعرم والنظام الدسللتورم المصللرم  _ بقالم مراد  نظام االزدواجية ا7

 . 1116  مكتبة الوفاء القانونية  القاهرة  0دراسة مقارنة  ت

 بن بريح ياسين  االستجواب كوسياة من وساعب الرقابة البرلمانية ،اى أ،ماب المكومة  _2

 .1116الوفاء القانونية  مصر  في النظام الجزاعرم والمصرم: دراسة مقارنة  مكتبة 

 2010  دار باقيي لان ر  الجزاعر 1111_ بن سرية س اد  مرکز رعيي الجمهورية في ت ديب 9

 _ بوال  ير س يد  النظام السياسي الجزاعرم: دراسة تماياية لتبي ة نظام المكم الوارد 1

 .1103 ية  الجزاعر    ديوان المتبو،ا  الجام3  الساتة التنفيذية  ج0669في ضوء دستور 

 بوال  ير س يد  النظام السياسي الجزاعرم: دراسة تماياية لتبي ة نظام المكم الوارد _6

 .1103  الجزاعر  1  ت7  الساتة الت ري ية والمراقبة  ج0669في ضوء دستور 
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 _ بوقفة ،بد هللا  القانون الدستورم والمرسسا  السياسية: أساليب ممارسة الساتة 01

في النظام السللياسللي الجزاعرم مدراسللة مقارنة(  ال القة الوظيفية بين البرلمان والهيعة التنفيذية  دار هومة 

 .1116لاتبا،ة والن ر  الجزاعر  

ستورية المقارنة  ترجمة جورج س يد  متب ة جام ة _مسان مممد  فيق ال اني  األنظمة السياسية والد00

 .0619بحداد  بحداد 

ستورم الجزاعرم  دار الخادونية لان لر والتوزيع  01 _ خربا ي ،قياة  مركز مجاي األمة في النظام الد

 .1103الجزاعر  

ض جية لب _ رقية المصدق  القانون الدستورم والمرسسا  السياسية  إر ادا  منهجية مع م الجة نموذ03

 .0619المواضيع  دار توبقاب لان ر  المحرب  

قابة البرلمانية ،اى أ،ماب المكومة في النظام الدسلللللتورم الجزاعرم  دار الخاود  07 باي ،مار  الر ، _

 .1119الجزاعر  

ضة ال ربية  02 ستجواب في التقاليد البرلمانية  دار النه سراب واال سق ان مممد  ال _،بد المميد ممجوب ال

 .1101لقاهرة   ا

_ ماجد راغب الماو  القانون الدستورم: المبادئ ال امة  التاريخ الدستورم  األمزاب السياسية  التمثيب 09

سياسلي  النظام االنتخابي  السلاتة التنفيذية  السلاتة الت لري ية  السلاتة القضلاعية  المريا  ال امة  دار  ال

 .1111المتبو،ا  الجام ية  اإلسكندرية  

 . 0623نتيسكيو  روح ال راعع  ترجمة ،ادب ز،يترة   دار الم ارف   مصر  _م04

_موريي دوفرجيد  المرسسا  السياسية والقانون الدستورم  األنظمة السياسية الكبرى  ترجمة جو رج 01

 .0661  المرسسة الجام ية لدراسة   0س يد  ت

  ،مان  14نون الدسللتورم  دار الثقافة  ت _ ن مان اممد الختيب  الوسلليت في النظم السللياسللية والقا06 

1100. 

_ هاماي مممد  هيمنة السللاتة التنفيذية ،اى أ،ماب السللاتة الت للري ية في النظام الدسللتورم الجزاعرم 11

 مدراسة مقارنة بالنظامين الدستورم المصرم والفرنسي(  الجام ة الجديدة  مصر 

.2014 

رلمانية ،اى أ،ماب اإلدارة في النظام البرلماني والرعاسللللي  _ وسلللليم مسللللام الدين الممد  الرقابة الب10

 .1112من ورا  المابي المقوقية  لبنان  
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 والمذكرات الجامعية األطروحات_ 1

 الدكتوراه أطروحاتأ: 

لانظام السياسي الجزاعرم  رسالة لنيب  هادة الدكتوراال في ال اوم  الرعاسية_ أومايوف مممد  ،ن التبي ة 0

 2013.القانونية  كاية المقوق وال اوم السياسية  جام ة مولود م مرم  تيزم وزو 

_ بورايو مممد  السللاتة التنفيذية: النظام الدسللتورم الجزاعرم بين الومدة والثناعية  رسللالة لنيب  للهادة 1

 .1101ال ام  كاية المقوق  جام ة بن يوسف بن خدة   الدكتوراال في القانون

_ مسللن مصللتفى البمرم  الرقابة المتبادلة بين السللاتتين الت للري ية والتنفيذية كضللمان لانفاذ القا،دة 3

 .1112الدستورية: دراسة مقارنة  رسالة لنيب  هادة الدكتوراال في المقوق جام ة ،ين ال مي  دم ق  

 رسة الت ري ية في الجزاعر  رسالة لنيب  هادة دكتوراال الدولة  _ مميد ي فاروق  المما7

 .1117في القانون  كاية المقوق وال اوم اإلدارية  جام ة الجزاعر  

 _ خربا ي ،قياة  مركز مجاي األمة في النظام الدستورم  رسالة لنيب  هادة الدكتوراال 2

 .1101جام ة الماج لخضر  باتنة  في ال اوم القانونية  كاية المقوق وال اوم السياسية  

ذبيح مياود  ف الية الرقابة البرلمانية ،اى أ،ماب المكومة في الجزاعر  رسللالة لنيب  للهادة الدكتوراال في  -9

ال اوم القانونية  تخصللص قانون دسللتورم  كاية المقوق وال اوم السللياسللية  جام ة الماج لخضللر  باتنة  

1103. 

ي ية من خالب التتور الدستورم الجزاعرم  رسالة لنيب  هادة الدكتوراال في _  ريت وليد  الساتة الت ر4

 القانون ال ام  كاية المقوق وال اوم السياسية  جام ة أبو بكر باقايد  تامسان 

.2012 

 _ لوش دالب  الصالميا  الت ري ية لرعيي الجمهورية  رسالة لنيب  هادة الدكتوراال 1

 .1101نون ،ام  جام ة الماج لخضر  باتنة  في ال اوم القانونية  تخصص قا

  رسالة لنيب  هادة الدكتوراال في 0669_ لوناسي ججيقة  الساتة الت ري ية في الدستور الجزاعرم لسنة 6

 2004.وزو زيالقانون  تخصص قانون ،ام  كاية المقوق  جام ة مولود م مرم  تي

سالة لنيب  هادة الدكتوراال _ مزياني مميد  آلية الت ريع باألوامر في الجزاعر 01 بين النص والممارسة  ر

 2016.في ال اوم القانونية  كاية المقوق وال اوم السياسية  جام ة مولود م مرم  تيزم وزو 
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سالة لنيب _00  ستورم الجزاعرم  ر ساتا  في النظام الد صب بين ال سايمة  مدى تتبيق مبدأ الف سراتي  م

 .1101 هادة الدكتوراال في القانون ال ام  الجزاعر  

 ب: مذكرات الماجستير

  1111نوفمبر  02أفتوش براهيم  المسلللرولية السلللياسلللية لامكومة في إتار الت ديب الدسلللتورم في  -0

مذكرة لنيب  هادة الماجستير في القانون  فالع تموال  الدولة  تخصص القانون ال ام  كاية المقوق وال اوم 

 .1101السياسية  جام ة مولود م مرم  تيزم وزو  

ساتة التنفيذية ،اى ضوء الت ديب الدستورم 1 _ الحربي إيمان  مجاال  ال القا  الوظيفية بين البرلمان وال

 .1100  مذكرة لنيب  هادة الماجستير في القانون ال ام  كاية المقوق  الجزاعر  1111الجديد سنة 

الت للري ي لرعيي الجمهورية في النظام الدسللتورم الجزاعرم  مذكرة لنيب  برکا  اممد  االختصللاص _3

 .1111 هادة الماجستير في القانون ال ام  كاية المقوق  جام ة أبو بكر باقايد  تامسان 

ساتة التنفيذية  مذكرة 7 صوص التنظيمية ل صوص الت ري ية والن سيمة  م اكب ال القة بين الن _ باماج ن

ستير في القانون  فرع الدوب والمرسسا  ال مومية  كاية المقوق  جام ة يوسف بن خدة  لنيب  هادة الماج

 .1114الجزاعر  

ستورم وأثرال ،اى النظام  _2 باوغي منيرة  المركز القانوني لرعيي الجمهورية في الجزاعر ب د الت ديب الد

سي لسنة  سيا قانون الدستورم  كاية المقوق   مذكرة لنيب  هادة الماجستير في القانون  تخصص ال0669ال

 .1107وال اوم السياسية  جام ة مممد خيضر  بسكرة  

يا  الرقابة البرلمانية ،اى أ،ماب المكومة في ظب دسلللللتور  _9    مذكرة لنيب  لللللهادة 0669بوسلللللالم دن

 .1114الماجستير في القانون ال ام  كاية المقوق  جام ة باجي مختار  ،نابة  

آليا  الرقابة الت ري ية في النظام السياسي الجزاعرم  مذكرة لنيب  هادة الماجستير في بن بحياة لياى   _ 4

 .1107القانون الدستورم  فرع القانون ال ام  كاية المقوق وال اوم السياسية  جام ة الماج لخضر  باتنة  

سي الجزاعرم ب د الت ديب 1 سيا س اد  مركز رعيي الجمهورية في النظام ال سرية  ستورم االخ_ بن  ير الد

: دراسة مقارنة  مذكرة لنيب  هادة الماجستير    بة المقوق األساسية وال اوم  11/  06بموجب قانون رقم 

 .1101السياسية  تخصص دار مالية  كاية المقوق وال اوم السياسية  جام ة امممد بوقرة  بومرداي  
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الظروف االستثناعية وتتبيقاتها في الدستور الجزاعرم  مذكرة لنيب  هادة الماجستير تميمي نجاة  مالة _ 6

 1113في القانون  فرع اإلدارة والمالية  كاية المقوق وال اوم اإلدارية  جام ة الجزاعر 

ستورية القوانين في الجزاعر  مذكرة لنيب  هادة الماجستير 01 ي ف_ جمام ،زيز  ،دم ف الية الرقابة ،اى د

القانون  فرع القانون ال ام  تخصص تموال  الدولة  كاية المقوق وال اوم السياسية  جام ة مولود م مرم  

 .1101تيزم وزو  

_ مافظي س اد  الضمانا  القانونية لتتبيق القوا،د الدستورية  مذكرة لنيب  هادة الماجستير في القانون 00

 1111ة أبو بكر باقايد  تامسان ال ام  كاية المقوق وال اوم السياسية  جام 

  التنوع الرقابي كضلللمان لسللليادة مكم القانون: دراسلللة تماياية  مذكرة لنيب  لللهادة إبراهيم_ خناتاة 01

 .1103الماجستير في ال اوم القانونية  كاية المقوق وال اوم السياسية  جام ة الماج لخضر  باتنة  

 جمهورية  مذكرة لنيب  هادة الماجستير_ ذاودم ،ادم  الساتة التنظيمية لرعيي ال03

 1103في القانون  تخصص قانون دستورم  كاية المقوق وال اوم السياسية  جام ة الماج لخضر  باتنة  

ستورم الجزاعرم  مذكرة لنيب  هادة الماجستير 07 ساتا  في النظام الد _ ذبيح مياود  مبدأ الفصب بين ال

 1119ال اوم  جام ة ال قيد الماج لخضر  باتنة في القانون الدستورم  كاية المقوق و

ستور 02 ساتة الت ري ية في ظب د   0669_ ردادة نور الدين  الت ريع ،ن تريق األوامر وأثرال ،اى ال

 .1119مذكرة لنيب  هادة الماجستير في القانون ال ام  كاية المقوق  جام ة اإلخوة منتورم  قسنتينة  

 هورية في اال،تراض ،اى القوانين في النظام الدستورم _س ودم باديي  مق رعيي الجم09

سية   سيا ستير في القانون ال ام  كاية المقوق وال اوم ال سة لنيب  هادة الماج سة مقارنة  درا الجزاعرم  درا

 .1119جام ة منتورم  قسنتينة 

  مذكرة لنيب 0669نوفمبر  11_  اهد أممد  المرسسة الت ري ية بنظام الحرفتين كما ورد في دستور 04

 للهادة الماجسللتير في ال اوم السللياسللية وال القا  الدولية  فرع التنظيم السللياسللي واإلدارم  كاية ال اوم 

 .1116السياسية واال،الم  جام ة الجزاعر  
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  مذكرة 0669الجزاعرم لسنة _  ا وال ،مر  مدى توازن الساتتين التنفيذية والت ري ية في الدستور 01

 لنيب  هادة الماجستير في القانون  كاية المقوق وال اوم السياسية  تخصص

 .1103تموال  الدولة  كاية المقوق وال اوم السياسية  جام ة مولود م مرم  تيزم وزو   

_ ويخي سامية  أهمية االستفادة من المنظور اإلسالمي في الرقابة ،اى الماب ال ام  مذكرة الماجستير  06 

تخصللص تسلليير المالية ال امة  كاية ال اوم االقتصللادية و،اوم التسلليير وال اوم التجارية  جام ة أبي بكر 

  . 1100باقايد  تامسان  

األوامر الرعاسللللية في الدسللللتور الجزاعرم  مذكرة لنيب  للللهادة _ ،باي رزازقي  آليا  الرقابة ،اى 11

  0الماجسلللتير في القانون ال ام  فرع قانون دسلللتورم  كاية المقوق وال اوم السلللياسلللية  جام ة الجزاعر 

1107. 

_ ،بة سللايمة  ال القة بين السللاتة التنفيذية والسللاتة الت للري ية في ظب الت ديب الدسللتورم ب د سللنة 10

رة لنيب  هادة الماجستير في المقوق  تخصص قانون دستورم  كاية المقوق وال اوم السياسية    مذك0669

 .1107جام ة الماج لخضر  باتنة  

_ ،بد المميد يوسللف  مبدأ الفصللب بين السللاتا  في النظام الدسللتورم الجزاعرم  مذكرة لنيب  للهادة 11

 .1101جام ة يوسف بن خدة  الجزاعر   الماجستير في المقوق  فرع قانون دستورم  كاية المقوق 

  0669_ ،بد الالوم زينب  توزيع السللاتتين بين رعيي الجمهورية ورعيي المكومة في ظب دسللتور 13

مذكرة لنيب  هادة الماجستير في ال اوم القانونية  تخصص قانون دستورم  كاية المقوق وال اوم السياسية  

 .1117جام ة الماج لخضر  باتنة  

ار منير  ال القة الوظيفية بين البرلمان والمجاي الدسلللتورم  مذكرة لنيب  لللهادة الماجسلللتير في _ ،م17

سياسية  كاية المقوق وال اوم السياسية  جام ة أبو بكر باقايد  تامسان   القانون ال ام  كاية المقوق وال اوم ال

1100. 

الجزاعرم  مذكرة لنيب  هادة الماجستير في   دور الساتة التنفيذية في النظام الدستورم إبراهيم_ قاوم 12

 1111القانون  فرع القانون الدستورم و،ام التنظيم السياسي  كاية المقوق  جام ة الجزاعر  

  مذكرة لنيب  لللهادة 1111_كيواني قديم  السلللاتة التنظيمية في الت ديب الدسلللتورم الجزاعرم لسلللنة 19

 1101  0كاية المقوق وال اوم السياسية  جام ة الجزاعر  الماجستير في القانون  فرع قانون المرسسا  

_مختارم ،بد الكريم  الممارسة الجزاعرية في مجاب الم اهدا  الدولية ،اى ضوء دستور 14

  مذكرة لنيب  هادة الماجستير في القانون الدولي لمقوق اإلنسان  كاية المقوق  جام ة 0669

 .1117مولود م مرم  تيزم وزو  
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  مذكرة لنيب 0669_ مزياني لوناي  انتفاء السيادة الت ري ية لابرلمان في ظب الدستور الجزاعرم لسنة 11

 لللهادة الماجسلللتير في القانون ال ام  فرع تموال  الدولة  كاية المقوق وال اوم السلللياسلللية  جام ة مولود 

 .1100م مرم  تيزم وزو  

قع االزدواجية الت لللري ية وال مب الت لللري ي في النظام الدسلللتورم الجزاعرم  _مزياني مميد  ،ن وا16

دراسللة مقارنة  مذكرة نيب  للهادة الماجسللتير في القانون  كاية المقوق و ال اوم السللياسللية  مجام ة مولود 

  1100م مرم  تيزم وزو  

ساتة التنفيذية في دساتير ب ض الدوب المحاربية: ال31 رة جزاعر  المحرب  توني  مذك_ مكناش نريمان  ال

لنيب  للهادة الماجسللتير في القانون ال ام  كاية المقوق وال اوم السللياسللية  جام ة سلل يد ممدم  الجزاعر  

1102. 

 : المقاالت1

سنة 0 ستورم الجزاعرم ل   مجاة 1109_ خاوفي خدوجة  الت ريع ،ن تريق األوامر في ظب الت ديب الد

  1109  خن اة 19 المقوق وال اوم السياسية  ،دد

  مجاة 0669_سلل يداني لوناسللی ججيقة  في مدى ثناعية المبادرة بالقوانين في الدسللتور الجزاعرم لسللنة 1

   1109  9المجاي الدستورم  ،دد

_  للبب بدر الدين  "ال القة الوظيفية الرقابية ،اى ضللوء مبدأ ال للر،ية الدسللتورية والممارسللة"  مجاة 3

   1111الرابع   االجتهاد القضاعي  ال دد

 بب بدر الدين   هيرة بولمية  ال القة الوظيفية الرقابية ،اى ضوء مبدأ ال ر،ية الدستورية والممارسة   7

   1111مجاة االجتهاد القضاعي  ال دد الرابع  جام ة مممد خيضر  بسكرة  

  1109_  يهوب مس ود  "الم ارضة البرلمانية في النظام الدستورم الجزاعرم: قراءة في الت ديب ل ام 2

   1109  الجزاعر  03مجاة الوسيت"  ،دد 

http : / / www . mrp . gov . dz 

كاية   3_  احوم ن يم  "آليا  التدخب البرلماني في مجاب السياسة ال امة"  مجاة المجاي الدستورم  ،دد 9

   1107المقوق وال اوم السياسية  جام ة جيجب  
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"  المجاة الجزاعرية لا اوم القانونية واالقتصللللادية 1111،باي ،مار  "قراءة في الت ديب الدسللللتورم  -7

   1116  الجزاعر  10والسياسية  ،دد 

با  1 ية وموج فا،ا يا  ال مب المجاي ال للللل بي الوتني في الجزاعر بين مقتضللللل تاح  " يب مف بد الجا ، _

   جام ة مممد خيضر  بسكرة  00  ،دد اإلنسانيةالضمان"  مجاة ال اوم 

https://www.sndl.cerist.dz. 

  المجاد 11نونية  ،دد ،اي كاظم الرفي ي  "وسللاعب الرقابة البرلمانية ،اى المكومة"  مجاة ال اوم القا_ 8

11   

_ فيصللب  للتناوم  سللايم سللالمد متاماد   "سللاتة رعيي الدولة في اال،تراض ،اى القوانين دسللتور 01

   1102  ،مان  1األردني: دراسة مقارنة"  مجاة دراسا  ،اوم الت ري ية والقانون  ،دد 

ال  بي الوتني"  مجاة الناعب   _ م مرم نصر الدين  "الت ريع ،ن تريق المبادرة: ت ري ا  المجاي00

_ نقادم مفيت  "وسلللللاعب الرقابة البرلمانية ،اى أ،ماب 01. 31_11. ص    1117  الجزاعر  17،دد 

  كاية المقوق وال اوم السياسية  جام ة س يدة  10الساتة التنفيذية"  مجاة الدفاتر السياسية والقانونية  ،دد 

1107    

"التنظيم الدسللللتورم لال،تراض ،اى القوانين: دراسللللة مقارنة"  مجاة _ وليد مسللللن مميد الزبادم  03

 .363_324  ص ص  1102  9  المجاد 1القادسية وال اوم السياسية  ،دد 

 : المداخالت3

بن داود براهيم  أولوية تتوير األداء البرلماني في مجاب الرقابة ،اى الم اهدا  واالتفاقيا   كاية ال اوم _0

   1101فيفرم  09و 02قاصدم مرباح  ورقاة  يومي  السياسية  جام ة
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 ثانيا : الراجع بالغة الفرنسية

 

A: Ouvrages: 

 

 

- Favoreu Louis ,et autre ,Droit constitutionnel ,9eme Ed ,DALLOZ .Paris 

,2006 ,p 677 

_ Michel Amller, parlement (une étude comparative sur la structure et le 

fonctionnement des institutions représentative Cinque pays), puf ,2eme 

Ed, paris 

 

Pactet Pierre, Ferdinand Mélin , sucramanien, Droit constitutionnel 25 eme 
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 المذكرة مــلخص

 
 يهدف عملنا هذا إلى دراسة ظاهرة اختالل التوازن بين كل من السلطة التشريعية و السلطة 

 التنفيذية و كذلك التداخل في السلطات في ضل ما جاء في الدساتير السابقة وصوال إلى أخر

 وري إال أن هذا األخير ابقي فرغم التعديالت التي أتى بها المؤسس الدست ، تعديل دستوري 

 مما جعله مشرعا أصيال مواجهة ، على سلطة التشريع باألوامر الممنوحة لرئيس الجمهورية 

 يمكن أن نقول و بتحفظ شديد أن البرلمان له ،إضافة إلى ذلك .في البرلمان في حالة الشغور 

 حيت  ، 6102ي ظل التعديل الدستوري األخير لسنة نوع من الرقابة على السلطة التنفيذية ف 

أن رئيييس الجمهورييية يستشييير األغلبييية البرلمانييية فييي اختيييار الييوزير األول و أخييذ ا ذن 

 المسبق 

 نالحظ في نفس  و .من البرلمان عند التصديق على االتفاقيات الدولية ذات الطابع االقتصادي

 مرة صراحتا على حق المعارضة البرلمانية  التعديل أن المؤسس الدستوري اعترف ألول

 .و هي خطوة هامة لتكريس دولة القانون 
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