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• íéÛ×ÃÖ]<í{ß{r×{Ö]<í×rÛ×Ö< <

íéÛ×ÃÖ]<íßr×Ö]<íÏŠßÚ 

�  ةالسيد #Jلس الدستوريسليمة م_ا 
  ، عضو ا5
íéÛ×ÃÖ]<íßr×Ö]<ð^–Â_ 

يـد لزهـاري>  يف >شاوش، يلس  بش:� >،بوكـراإدريس > ،بوز hiيسj، <، � hJسعاد غو  

ات، > ينة حوحو> ،خلفانكر�m  عبد القادر لبق:� يس، $� 7oبو #pيq ،وفاء شيعاوي � #sشو ،
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� العلوم القانونية 7s #pصي*Aالبحوث الع&ية ا #p 
 تن_h ا5

حدى اللغات  .1 L 
ب أن يكون البحث مكتوب � 
 بية، : �� ية، ا  العر 7 ل:� 
 7� LA  الفرنسية 
p# أخرى .2 
� � 7s h_يكون ا�قال قد ن A أن 
ه أن .3 h_يكون البحث مستخرجا من أطروحة جامعية أو كتاب سبق ن A 
 صفحة 25صفحات و A يتجاوز  5أن A يقل عدد صفحات ا�قال عن  .4
� قرص مضغوط .5 7s ونية � نسخة ورقية و نسخة إلك:# 7s سل البحوث #� 
ستعمال خط  .6 
بية تكتب  � للغة العر 
م  (Traditional Arabic)ا�قاAت � 
 14مقاس ¢

يضيستعمل ا+7  7  ط العر �Uالعناو � 7s فقط 
ستعمال خط  .7 
للغة اA*جنبية تكتب � 
م  (Time New Roman )ا�قاAت � 
 12مقاس ¢

يضيستعمل ا+7  7  ط العر �Uالعناو � 7s فقط 
� بداية ا�قال إ' اA» الªمل ل&ؤلف،   الدرجة ا .8 7s ءليشار  ع&ية و مؤسسة اAن¬#
ضع ا�قاAت لتقي�w من أعضاء اللجنة الع&ية .9 7 #�  #pل&ج 

10.  h_ت أم  تن h_د،  ن #� A  #p 
دارة ا5 LA ®تس �  نسخة ا�قال ال°#
ضع �عاي:� أخرى .11 7 �� A ت ا�نشورة يكون بناء ع± اعتبارات فنية،   وAتيب ا�قا #� 
12.  #p 
p# إA بت�y² مكتوب من مد�� ا5 
� ا5 7s ت ا�نشورةAا�قا h_وز إعادة ن 
 �� A 

@ @
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 محتويات العدد

 9 الصفحة 2020 - 14 خاص، مجلة المجلس الدستوري عدد

 11ص____________________________________: فتتاحية العدد الخاص ا •

I - لسة االفتتاحيةـجـال :  

لس الّدستوري، كمال فنيشال³ة اAفتتاحية للسّيد  • 
 15ص___________ . رئيس ا5
ية،  • مهور 
الّسيد ، مستشار بوعالم بوعالمالسّيد  ألقاها نيابة عنهµة السّيد رئيس ا+

ية مهور 
  19ص____________________________________________ . رئيس ا+
II - وع التعدي :لجلسة األولىا h_ظل م � 7s ت 7 ا+قوق وا+ر��   .وريــــــستالّد  لــــــــــتعز��

ئمحمد حبشي،  السّيد: رئيس الجلسة        لس الّدستــــــــــوريــــــــــــب رئيس ا5
 ـــــ�7

� التعديل الّدستوري، الّسيد  • 7s ت o 7اية ا+قوق وا+ر��        ، إبراهيم بوتخيلتعز��
لس الدستوري  
 31 ص_______________________________________ .عضو ا5

ت،  • لية +ماية ا+قوق وا+ر�� ºj ية ، عضو السيIد الهاشمي براهميالّدفع بعدم الّدستور
لس الّدستوري 
  49 ص___________________________________________ . ا5

III -  وع  ةاستق�لية الّسلطة القضائية وأخلقة ا+ياة العام :الثانيةالـجلسة h_ظل م � 7s
  وريـــــــــلس الّدستــــعضو ا5
 السيIدة شادية رحاب، : رئيس الجلسة .التعديل الّدستوري

وع تعديل الّدستور، • h_ت استق�لية القضاء ع± ضوء م 7� ، سليمة مسراتيالّسيدة  «7
لس الدستوري  
 67ص _______________________________________ .عضو ا5

زا�* ، مولود بن ناصفأخلقة ا+ياة الّسياسية، الّسيد  • 
امعة ا+ 
 
 .1أستاذ القانون العام، �
 89 ص________________________________________________________

IV  - ظل الّتعديل الّدستوري: الجلسة الثالثة � 7s ية   .مؤسسات الّرقابة واEيئات اAستشار
ول ل&ـــــالّرئالسIيد عبد الرIشيد طبي، : رئيس الجلسة        *Aاــــة العليـح¾ـــيس ا  

ية، الّسيد  • ية بوعالم بوعالما5¾ة الّدستور مهور 
 .، مستشار الّسيد رئيس ا+
  97ص  _______________________________________________________

قراطية الّتشاركية، السّيد  • قية الّد$� #� � 7s � 7Jتمع ا�د 
ية ودور ا5 ، رئيس كمال فنيشال�مركز
لس الّدستوري 
  107ص__________________________________________.  ا5



 محتويات العدد

 10 الصفحة 2020 - 14 خاص، مجلة المجلس الدستوري عدد

� الّرقابة البعدية ع± تسي:� ا�ال العام، السّيد  • 7s لس ا5اسبة 
ر عام ظ، �7 عمر دباخدور �
جلس ا5اسبة  
  117ص____________________________________________. $

•  #pته، لالّسلطة الوطنية ا�ستق 7¿ªت والّسلطة العليا للّشفافية والوقاية من الفساد وم 
�نتخا�
لس الّدستوري عبد النور قراويالسّيد  
  127ص ___________________. ، عضو ا5

V -  ابعةالـجلسةIديـــــــــد :الر 
   .النظــــــــام الّسيـــــــــا�À ع± ضوء الّدستـــــــــور ا+

ــــلس الّدستـــــــــوري، كمال فنيش دــــــــــــــــالسيّ  :رئيس الجلســة        
  رئيس ا5

•  ، �À 7 الّسلطات والّنظام شبه الّر�* وفيسورمبدأ الفصل ب[� 
أستاذ ، دومينيك روسو ال:
ريس 
امعة � 
 
  13ص____________________)باللغة الفرنسية(. 1 القانون الّدستوري، �

� الّرقابة ع± Vل ا+كومة، الّسيدة  • 7s ان� 
7 دور ال: لس شادية رحابتعز�� 
، عضو ا5
 141ص_______________________________________________. الّدستوري 

� ظل التعديل الّدستوري، الّسيد  • 7s ية مهور 
امحمد عدة سلطات وص�حيات رئيس ا+

لس الّدستوري جلول 
 155ص_________________________________. ، عضو ا5

� ظل الّتعديل الّدستوري، الّسيد  • 7s Â+7 العام ل&جلس محمد ضيفطبيعة نظام ا ، اA*م[�
 165ص________________________________________________. الّدستوي 

VI -  الختاميةالـجلسة:   

، الّسيد  • #Ãالعام ل&لت ��وادي عماد الدين ت�وة التقر ��الـمــد ، #Ãا�قرر العام ل&لت ،
يــة   181ص__________________. العــــام لـــمركـــــز الدراســات والبحــوث الّدستور

� ل ا�مثp# ا�قيمة ،بليرتا أليكو الّسيدة µة • *Jا 7$ LAا�تحدة ا Å *Aا ÆÇ 7� 
زا�*  : 
� ا+ 7s .     
  15ص____________________________________________ )باللغة الفرنسية(

تامية للّسيد، • لس الّدستوري  رئيس، ل فنيشاكم ال³ة ا+7 
 195ص___________ . ا5

VII - الملحـــــق  

� خدم"  ،لملتقى الدوليبرنامج ا • 7s ى للتعديــــــا5: ة ا�واطنـــــــالدستور 
ل ــاور الك:
 199ص__________________________________________ . " 2020 الدستوري



 افتتاحية العدد الخاص

 11 الصفحة 2020 - 14 خاص، مجلة المجلس الدستوري عدد

  : افتتاحية العدد الخاص

  فنيش ، كمالالسيد                                                           

  وريـئيس المجلس الدستر                                                         

ـدد صـ�حيات  � الب�د، وهو الذي �� 7s Ê *Aالقانون ا Ëشك فيه أن الدستور يش A Í
ا، �Îأنـه هـو الـذي يضـع ا�بـادئ العامـة  السلطات الث�ث ف Ð ،يعية والقضـائية h_التنفيذية، الت

ت  �Ñ ا+قوق اA*ساسية وا+ـر��
#� � ي، hm أنه يشË الوثيقة السامية ال°# زا�* 
تمع ا+ 
Â ا5 #� � ال°#

اصة بË مواطن ومواطنة   .العامة والواجبات ا+7

نـه يـ¬#  *A ا 7 �:Ó hحياة أي بلد حد� � 7s ثل تعديل الدستور hÀ مـع التطـور الـذي يعيشـه و$�
ا التحوAت السياسـية  7Ôتعديل الدستور تفر #Õت، ومن هنا فإن مسأAا 
تلف ا5 7� � 7s هذا البلد
� السـنوات  7s *�ـزا 
ا ا+ #Îعاشـ � ، ولعل اA*حداث ال°# #Õا أي دو hØتعي � عية واAقتصادية ال°# واAج¬#

ــذي ــارك، وال � اA*صــيل وا�ب 
� أفــرزت ا+ــراك الشــع° ــ°# ة، ال ــة  اA*خــ:� ي ــد مــن ا+ر ي ز 
طالــب $
يـة  مهور 
ئـيس ا+ 
عيـة، هـذه العوامـل Ûهـا دفعـت � قراطية ودوÕ# القـانون والعـداÕ# اAج¬# والد$�

يـة وأساسـية لبنـاء ل&بادرة بتعـديل الدسـتور،  عبد المجيد تبونالسيد  عتبـاره لبنـة جوهر 
�
o ن قراطية واسـتق�ل القضـاء و«7 تكز ع± مبادئ الد$� ية جديدة �# هور 
o ايـة حقـوق ا�ـواطن

بة الفساد ته، وا+Â الراشد و�ار   .وحر��

 � ية الـ°# � إطار Üمة ن_h الثقافـة الدسـتور 7sو ، 7 ب�د�7 �yر #� � 7s «ناسبة هذا ا+دث ا+ا 
و$
لـس الدسـتوري  
� A تقل أÝية عن Üمته الرقابية، فقد نظـم ا5 لس وال°# 
تعت:
 من Ü �wÞام ا5

ت الرعاية السامية للسيد  Å  د المجيد تبونعب�# *Aا ÆÇ 7� 
لتعـاون مـع � 
يـة، و� مهور 
رئـيس ا+
، ملــتÃ# دوليــا حــول  � *Jــا 7$ LAخدمــة ا�ــواطن"ا�تحــدة ا � 7s ى للتعــديل : الدســتور 
ا5ــاور الكــ:



 افتتاحية العدد الخاص

 12 الصفحة 2020 - 14 خاص، مجلة المجلس الدستوري عدد

كتو�
  06و 05، يو�� "2020الدستوري  رات 2020أ �ركز الدو'� ل&ؤ$# 
-"عبد اللطيف رحـال"، �
 
دي الصــنو� 7�- #pشــارك فيــه ثــ ، ــزا�* 
طــاراتا+ LAمــن ا   � 7s 7 تصــ[� اء و�7 
، خــ: #Õالــدو � 7s الســامية

  .القانون الدستوري

لــس  أضــعإنــه �ــن دواi �ßوري أن  
ــp# ا5 
ــاص مــن � � هــذا العــدد ا+7 7s Â7 أيــدي بــ[�
ا  ية مـن شـأ78 h� ات ومداخ�تµ من pم ، وما �� موع أشغال هذا ا�لتÃ# الدو'� 
الدستوري، �
7 أن يسـاà هـذا  وع التعديل الدسـتوري، آملـ[� h_ا م 7Îتضم � إلقاء الضوء ع± ا5اور البارزة ال°#

 7 كـ[� ية و$# � ن_h الثقافـة الدسـتور 7s صدار LAا  � تلـف التـدخ�ت الـ°# القـراء مـن اAطـ�ع عـ± �7
 #Ãقدمت خ�ل ا�لت.  



 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

I- ة ــــــــــــة االفتتاحيـــــــالـجـلس  

 . س الّدستـــــــــــــــــــوري ــــــمجلــ، رئيس الشــــال فنيــــكمال³ة اAفتتاحية للسّيد  •

ي • مهور 
، مستشار رئيس مبوعالم بوعال السّيد ألقاها نيابة عنهة، ـــــــµة السّيد رئيس ا+
ية مهور 
  .ا+

 

 

  

  

  

  

  



 

 

  

  

  



  الجلسة االفتتاحية

 15 الصفحة 2020 - 14 خاص،  مجلة المجلس الدستوري عدد

  الكلمة االفتتاحية للسيIد كمــــال فنيــــش، 

 رئيس الــمجلــس الدIستـــوري 

  بسم اهللا الرحمن الرحيم والصالة والسالم على رسوله الكريم

  

، السيد بوعالم بوعالم، مستشار السيد السيد ممثل رئيس الجمهورية -
 ،رئيس الجمهورية

 ،السيد رئيس المجلس الشعبي الوطني -

 ،يظ عالهم، مستشار رئيس الجمهوريةالسيد عبد الحف -

 ،السيدات والسادة الوزراء -

 ،تي زمالئي أعضاء المجلس الدستوريزميال -

 ،رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي السيد ممثل -

 ،ل برنامج األمم المتحدة اإلنمائيالسيد ممث -

 ،جلس الوطني االقتصادي واالجتماعيالسيد رئيس الم -

 ،لحقوق اإلنسانئيس المجلس الوطني السيد ر -

 ،السيد رئيس مجلس المحاسبة -

 ،السادة رؤساء المجالس -

 ،السيد وسيط الجمهورية -

 ،ات الرقابية الدستورية االفريقيةالسيد األمين العام لمؤتمر هيئ -

 ،مين العام لمجلس الشورى المغاربيالسيد األ -

 ،ممثلي وزارة الدفاع الوطنيالسادة  -

 ،سيدات والسادة ممثلي أسالك األمنال -



  الجلسة االفتتاحية

 16 الصفحة 2020 - 14 خاص،  مجلة المجلس الدستوري عدد

 ،والسادة اإلطارات السامية للدولةالسيدات  -

 ؛السيدات والسادة الحضور -

  ؛أحييكم تحية عطرة

 #wحلل Âلس الدستوري أقول ل 
� أعضاء ا5 *Jوزم� � #Jزمي� « 
اص و� �Ê ا+7 
بداية �
لس الدستوري، وأشكرâ ع± كر�m تلبيتÂ لدعوتنا +ضور  
� رحاب ا5 7s �q #wل 7 أه� و�7

ية، أن يشمp فعاليات هذا ا مهور 
يد تبون، رئيس ا+ 
�لتÃ# الدو'� الذي تفضل السيد عبد ا5
ت رعايته السامية ن ينعقد ملتقا�7 هذا �# * 
  . بكرم موافقته ع± موضوعه والتكرم �

ق  
� �ãنقدرها عاليا، و � يل الثناء والشكر ع± هذه اAلتفاتة الطيبة وال°# فp منا جز
ا مؤسستنا طيp# هذه العقود من تع:
 عن تقد�� سيادة الرئيس  ا وتؤد�8 � أد#8 Ýية الرساÕ# ال°# *A

� سبيل  7s ام ذلكqت، ومدى ا ام الدستور وoاية ا+قوق وا+ر�� � الØر ع± اح:# 7s ،الزمن
ولوية  * 
� 7ä �� Êدف أæ ا سيادة الرئيس 7Îيعلن ع * � ما ف°# إرساء دوÕ# ا+ق والقانون، ال°#

ية  هور 
o ت، هدف إرساء ولو�� *A7 السلطات، واستق�لية القضاء ا جديدة تقوم ع± التوازن ب[�
بة الفساد ت، وأخلقة ا+ياة العامة و�ار ام ا+قوق وا+ر��   .واح:#

 
: 7çستحقاق أول نوA * تتأهب�زا 
� ملتقا�7 هذا وا+ #J * Aستفتاء حول  ��2020 
اص � ا+7
، ولبنة أساسي 7 ب�د�7 �yر #� � 7s رزة 
ية تعديل الدستور الذي يعد �طة � مهور 
� سبيل بناء ا+ 7s ة

ية خ�ل oلته اAنتخابية،  مهور 
م بتجسيده السيد رئيس ا+ 7 تمع طموح، ال:# 
وع � h_è ديدة 
ا+
 h:ك *Aيقة ا د الطر كد ع± اع¬# 
 إ' واقع، خصوصا أن السيد الرئيس أé وها هو اليوم ي:#

رجاع ال³ة للشعب السيد من خ�  L 
� تعديل الدسات:� وذلك � 7s قراطية ل اAستفتاء ع± د$�
  .تعديل الدستور
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� تعت:
 من Ü �wÞام  ية ال°# � إطار Üمة ن_h الثقافة الدستور 7s #Ãيندرج موضوع هذا ا�لت
ختلف �اور  
� A تقل أÝية عن Üمته الرقابية، وذلك من خ�ل تنو�� ا�واطن $ لس وال°# 
ا5

� خدمة ا�واطن 7s �ã و' التعديل الدستوري، ذلك أن وثيقة الدستور *Aلدرجة ا 
�.  

وع التعديل  h_ا م 7Îتضم � دف هذا ا�لتÃ# إ' إلقاء الضوء ع± ا5اور البارزة ال°# �8
p# من ا�واضيع أÝها 
o لبحث والنقاش 
  :الدستوري، حيث سيتناول �

ع± للقضاء سواء من حيث  - *Aلس ا 
� مست ا5 استق�لية القضاء Aس¬� التعدي�ت ال°#
 
� ب�د�7 تشكيلته أو اختصاصاته � 7s #Õن استق�لية العدا 7ëعتباره دعامة أساسية ل. 

 .وأخلقة ا+ياة العامة وا�مارسة السياسية -

ية ال�زمة لتحقيق ذلك - ت الدستور 7� 7ëت وإقرار ال 7 ا+قوق وا+ر��  .Ð يتناول تعز��

-  
� 
Ýية من �اور التعديل الدستوري، الذي أفرد � *Aيعرج ملتقا�7 ع± �ور شديد ا Ð
ية،  لس الدستوري إ' �¾ة دستور 
ويل ا5 ؤسسات الرقابة من خ�ل �# 
خاصا $
� قد  � اAخت�فات ال°# 7s مة الفصلÜ �¬سA هام أساسية 
لها التعديل الدستوري $ hì
 7 ن مبدأ الفصل ب[� � إطار «7 7s ية والسلطات 7 ا�ؤسسات الدستور تنشب ب[�

ا، وكذا النص ال�y² ع±  7Îتفس:� السلطات والتوازن بي � 7s ية Üمة ا5¾ة الدستور
� ا5¾ة  7s وط العضوية hi لت hì � ضافة إ' التعدي�ت ال°# LA 
ويل الدستور، � * و�#
ية èؤسسة  7 حياد واستق�لية ا5¾ة الدستور � إطار تعز�� 7s تنصب � ية، وال°# الدستور

ية  .دستور

� الرقابة البعدية ع± س:�  - 7s قية دوره لس ا5اسبة و�# 
ضافة إ' � LA 
 .اA*موال العمومية �
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-  �ãو Aبة الفساد، أ سيس مؤسسة جديدة تØر ع± أخلقة ا+ياة العامة و�ار * و�#
ته 7¿ªالسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد وم. 

عتباره  - 
� ، � 7Jل&جتمع ا�د � ية، Aس¬� ا�رصد الوط7° Ð يتناول ا�لتÃ# ا�ؤسسات اAستشار
ت دس ية جديدة، $# � هيئة استشار 7s وتفعيل دورها � 7Jتمع ا�د 
� إطار دî منظمات ا5 7s ا #8 #:

قراطية التشاركية  .الد$�

م  #Îمشارك 
7 تعت: �Uساتذة، الذ*Aطارات السامية وا LAبة من ا 7 ينشط جلسات ملتقا�7 هذا �7
 #Ãهذه قيمة مضافة ل&لت.  

وفيسور دومينيك روسو، وأشكره ع± تفض 
ل: 
ذه ا�ناسبة أن أرحب � 
p وأìحوا '� 8
� عن بعد *J7 ا�رïيق تقنية التحا داخp# عن طر 
�شاركة معنا $ 
�.  

 ، #Ãعاية ا�لت 
� pية ع± تفض مهور 
ي للسيد رئيس ا+   أجدد شكري وتقد��

 àضور 
يفنا � h_لقاب والرتب، ع± ت *Aرم مع حفظ اj Aوالشكر موصول لضيوفنا ا
� هذه التظاهرة 7s م لنا #Îومشارك.  

 ÆÇ 7� 
يل الشكر ل: ز 
 
� أتوجه � *Jا 7$ LAا�تحدة ا Å *Aا )PNUD ( هذا �wتنظ � 7s م معنا لتعاو78
ية سيد Üمة ن_h الثقافة الدستور 
 #� � 7s لنا #pم ا�تواص #Îومرافق #Ãا�لت.  

ا نيابة عنه السيد �Îيلق � ية ال°# مهور 
ع إ' µة السيد رئيس ا+ بوع�م  واºAن أدعوâ ل�س¬#
ية مهور 
  .بوع�م مستشار السيد رئيس ا+

  على كرم االصغاء أشكركم

  والسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته
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Iيد بوعالم بوعالم، مستشار يد رئيس الجمهوريةكلمة السIألقاها نيابة عنه الس ،

  بمناسبة الملتقى الدولي رئيس الجمهورية، السIيد 

  ول ـــح

 " 2020المحاور الكبرى للتعديل الدستوري : الدستور في خدمة المواطن " 

  

  الرحمن الرحيمبسم اهللا 

  والصالة والسالم على رسوله الكريم

 السيد رئيس المجلس الشعبي الوطني −

 السيد رئيس المجلس الدستوري −

 السيدات والسادة الوزراء  −

 السيدات والسادة أعضاء المجلس الدستوري  −

 السيدات والسادة المشاركين  −

 األسرة اإلعالمية −

 ضيوفنا األكارم  −

 السيدات والسادة الحضور −

ز هذه  #Îوأن ، إنه �ن دوا�ß ال_ور أن أشاركÂ افتتاح فعاليات هذا ا�لتÃ# الدو'�
ي ل&جلس الدستوري ع± اختياره �وضوع  ع:
 عن خالص تقد�� *A ة الدستور "الفرصة السا�7

� خدمة ا�واطن 7s : ى للتعديل الدستوري 
، هذه ا�ناسبة تتيح '� أن أقدم "2020ا5اور الك:
7 بلد�7 للسيدات والسا �yر #� � 7s امةE7 بعض التوضيحات بشأن هذه ا5طة ا   . دة ا�واطن[�
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    أيتها السيدات أيها السادة 

ي  زا�* 
ستõل مطالب وطموحات الشعب ا+ 
ا�� � 7 إن تعديل الدستور جاء وفاء Aل:#
ا أمام الشعب  
� تöدت 8 � ا�بارك اA*صيل، فالوعود ال°# 
ا من خ�ل ا+راك الشع° 7Îع 
� ع: ال°#

� ا�يدان وفق أث 7s سيدها 
 #� � 7s عت hi ،امات صادقة 7 سيات �ã ال:# ناء ا+مp# اAنتخابية للر�*
لواقعية وعدم اAنغماس  
ميع التح±� � 
مة �ددة تستد�ß من ا+ ة ورز�7 اتيجية وا÷7 رؤية اس:#

 #Õة للدو A*سس الدا$* 
ية ذات الع�قة � وهر 
زئيات والشùيات ع± حساب اA*مور ا+ 
� ا+ 7s . 

öبعادها لقد ت * 
ا � #Îوي 
دت أمام الشعب ببناء جزا�* جديدة متأصp# بقيمها الوطنية و8
 .الث�ث، وفق قواعد حÂ ع²ية

Ê والقانون  *Aعتباره الوثيقة ا 
ن هذا ا�سú، فالدستور � 7Þ ويندرج تعديل الدستور
ا�7  ديدة، وا$� 
ية ا+ مهور 
� بناء ا+ 7s ساسية*Aالبنية الصلبة ا Ëيش #Õللدو �Àسا*Aورة ا � ب7²  م7°

اء ُشùّت من  
وع التعديل للجنة خ: h_مة إعداد مÜ ُتÛأن يكون هذا الدستور توافقيا أو
 � 
Jء حز � القانون، من دون أي ان¬# 7s لكفاءة 
ود Eم � hØأساتذة م . 

 � 7s àود 
ü ±عضاء هذه اللجنة ع *A ي قدم خالص شكري وتقد�� *A ز هذه ا�ناسبة #Îوان
� أنيطت از ا�همة ال°# 
 م ع± أحسن وجه إ�7 
8. 

ديدة، توافقيا منذ مرحp# إعداده،  
� صيغته ا+ 7s ع± أن يكون الدستور � وحرصا م7°
تمع  
تلف فئات ا5 7� 7 ك[� اء وا�ناقشة ع± نطاق واسع من خ�ل $# h� Lوع ل� h_خضعت وثيقة ا�

، � 7Jتمع ا�د 
ب وا�ؤسسات واA*حزاب السياسية وأطياف ا5 ك:h من أر ا طيp# أ #Îعة من مناقش
ا ب�د�7 ع± غرار بلدان  د#8 hq � زمة الصحية ال°# *Aا ا #Îفرض � ة ال°# ر ع± الر7î من القيود الكب:� hqأ

ء كورو�7  
 . العا، جراء انتشار و�
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 � 
، و يل° � ب�د�7 7s الع²ية #Õوع تعديل الدستور ينسجم مع متطلبات بناء الدو h_إن م
� ا�بارك، Ð أنه يستجيب لطمو  
قراطية ا+قة، مطالب ا+راك الشع° حات الشعب �مارسة الد$�

� سبيل  7s امةEإقرار هذه الوثيقة ا � 7s ا+رص ع± العودة إ' الشعب السّيد ý لذلك حرصت
رصت ع±  قراطية وا+Â الراشد،  ¿7 ب أن تقوم ع± أسس الد$� 
 �� � ديدة، ال°# 
زا�* ا+ 
بناء ا+

 � 7þرسات ا�اÍ حداث قطيعة معLA ،ستفتاءAهذا ا �wتنظ  � 7s تهµ قول � 7s واللجوء إ' الشعب
� بلدان العا #s 
تازها ب�د�7 ع± غرار � 
 #� �  . هذه الوثيقة اEامة ر7î الظروف الصحية الصعبة ال°#

ت اعتباطا،  * A 7ستشارة الشعب حول تعديل الدستور،  �� �yكتار 
: 7çواختيار أول نو
زا�* ا+ديثة نس 
7 ا+ �yر #� � 7s ود hØهو يوم م 
: 7çفأول نو 
: 7çمن جيل نو 
تلهم فيه الدروس والع:

ا الشعوب  7Îتفج:� ثورة خالدة استلهمت م � 7s اه شعبه 
 مل مسؤولياته �# الد الذي �# ا+7
 � 
يل الذه° 
وذجا للتحرر من قيد اAستعمار وبناء الدوÕ# الوطنية، واستطاع هذا ا+ والبلدان 7$

ية واAنعتاق ليحتضن الثورة  ا أن يقود شعبه التواق إ' ا+ر زا�* لسياد#8 
جاع ا+ س:# 
ويظفر �
 .واستق�Eا

� طابعا خاصا ع± اAستفتاء حول تعديل الدستور،  7Ãيته، تض 7 ر�� ية هذا اليوم و�# إن رمز
ي، متطلعة لبناء الدوÕ# ع± أسس وقواعد  
: 7çطها النو 7 
� #p* متأص�ليكون مفتاحا لبناء جزا

قراطية وإرساء دوÕ# ا+ق والقانو  ن oاية حقوق شفافة أساqا الد$� ن واستق�ل القضاء و«7
Õªاش Ëبة الفساد ب ته، وا+Â الراشد و�ار  . ا�واطن وحر��

ي، ع± أنه شعب  زا�* 
7 ل�ستفتاء، رساÕ# من الشعب ا+ �yكتار 
: 7çثل إختيار أول نو �$ Ð
ا مواثي � جسد#8 ه البعيد وّحدته قيمه الوطنية والدينية ال°# 7 ر�� #� 
ق ثورة موحد واحد ان�ر ع:

 
: 7çا بيان أول نوEالدة وأو � مسأÕ# . التحر�� ا+7 7s ي فصل زا�* 
7 للجميع أن الشعب ا+ رساÕ# تب[�ّ
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� أوساطه،  7s والشك #pت زرع البلبAاو� ý ه عزم ع± صون استقراره وإفشالÛهويته، و
م واAنسجام � كنف اAستقرار واA*من والو�* 7s الزاهر pمتطلعا لبناء مستقب. 

رادة Ð أن ا LAعن ا ّ
جراء اAستفتاء، تع: LA 7 �yكتار 
: 7çمن نو #yختيار الفاA ية لدÕA# الرمز
 
: 7çأن يكون دستور أول نو � 7s 7دو� #� � ثل لبنة  2020ال°# ، إذا زjه الشعب، دستورا توافقيا $�


 ا+7 : 7çثورة نو �wبق #pية متأص هور 
o ،ا رسا8* L 
� تöدت � ديدة ال°# 
ية ا+ مهور 
الدة أساسية لبناء ا+
� غرqا فينا جيل  � ا+فاظ ع± عناï اEوية والق�w الوطنية والثوابت ال°# 7Jمن معا pم وما �#
  � 7s ،عية ة ع± العداÕ# اAج¬# عادة بناء الدوÕ# الوطنية القا$* LA ويكون هذا الدستور منطلقا ، 
: 7çنو

7 السلطات ا سلط. ظل  منظومة حÂ أساqا الفصل والتوازن ب[� �Îتتغول ف A Aة ع± أخرى و
ت ا ا+قوق وا+ر�� �Îالفردي، يسودها العدل، وتصان ف Âا للح �Îال ف 
�. 

ية  مهور 
و ا+ إن مسأÕ# تعديل الدستور تعدي� Vيقا وشام� تعّد خطوة أساسية �7
ولوية *Aا هذا التعديل ا �Îتل ف �� � ا، وال°# ورة بنا8* � نؤمن ب7² ديدة ال°# 
واEدف ا�نشود من . ا+

ا ا�واطنون هذه النظرة ه �Îا، يتساوى ف �Î7 ف ا واستعادة ثقة ا�واطن[� ؤسسا#8 
و بناء دوÕ# قوية $
� اAنفتاح  7s طموحات الشعب � 
� إطاره، وتل° 7s ية م بË حر ا حقو�# �Îارسون ف أمام القانون و$�
ت  
نيبه اAضطرا� 
 ية، وا+فاظ ع± استقراره و�# ام قيمه ا+ضار � ظل اح:# 7s ع± الع²نة

 � اورةوالق�قل ال°# 
  . تنخر البلدان الشقيقة والصديقة ا5

  أيتها السيدات، أيها السادة، 

وع تعديل الدستور يقوم ع± مرتكزات أساسية عرفت توافقا وطنيا حوEا،  h_إن م
ت، واستق�ل القضاء،  ، وoاية ا+قوق وا+ر�� 7 7 ا�واطن[� 7 ا�ساواة ب[� � تعز�� 7s وتتمثل أساسا
ة الفساد بË أشÕª، وفق منظومة حÂ تقوم ع± مبدأ  7¿ªوأخلقة ا+ياة السياسية والعامة وم
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 7 قية مؤسسات الفصل ب[� � مراقبة Vل ا+كومة، و�# 7s ان� 
قية دور ال: ا، و�# السلطات وتواز78
قية  7 نوعية ا+ªمة و�# س[� ع��� و�# LAال ا 
7 ا5 ت، وتقن[� 
ة آليات تنظ�w اAنتخا� الرقابة ودس:#

قراطية التشاركية  . الد$�

غلبية خ *Aأي ا 
� والتوافق، واA*خذ � اصة من إن حر�þ الداm* ع± اAنسجام الوط7°
وع التعديل  h_اء الواسع النطاق لوثيقة م h�Aخ�ل ما أسفرت عنه ا�ناقشة ا�ستفيضة وا
� وثيقة  7s وية الوطنيةEا ïمن خ�ل ذلك أؤكد ع± عدم ا�ساس بعنا � 7Jالدستوري، فإ
، وA أن تكون  �Àا من جديد للنقاش السيا 7Ôكن عر �$ A �'لتا 
ائيا، و� ا 78 �Îالدستور ا�فصول ف

 . ل جدال�

 *mالقا �À ديد طبيعة نظام ا+Â شبه الر�* وع التعديل الدستوري ع± �# h_يؤكد م Ð
 � 7s Â+ي منظومة ا ا، وإزاÕ# الضبابية والغموض الذي يع:# 7 السلطات وتواز78 ع± الفصل ب[�

 �Îتسفر ف � � ا+اÕ# ال°# 7s التعايش #Õذلك مسأ � 7s ا 
$ #pيع القضا�� ذات الص 
o ة 
، ومعا+ ا ب�د�7
سية، حيث  ت الر�* 
� تفرزها اAنتخا� غلبية ال°# ة ل�* يعية عن أغلبية مغا�� h_ت الت 
اAنتخا�
لس  
ÆÇ حكومته بعد مصادقة ا5 7� 
�انية يطبق � 
غلبية ال: *A7 رئيس حكومة من ا نكون أمام تعي[�

� حاÕ# إفراز اAنتخ 7s ،شياء*Aاشيا مع طبيعة ا ، و$# و مغا�� � عليه، وع± �7 � الوط7° 
ت الشع° 
ا�
� هذه ا+اÕ# نكون أمام  7Ãية، ف مهور 
ا انتخاب رئيس ا+ 7Îاسفر ع � غلبية نفØا ال°# يعية ل�* h_الت
ية الذي زjه الشعب  مهور 
ÆÇ رئيس ا+ 7� 
7 وز�� أول يضع خطة Vل ا+كومة تستنبط من � تعي[�

 hiاع ا�با Aق:# 
� . 
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ك وع ع± استق�لية القضاء، ع:
 إعطاء استق�لية أ h_كد ا� ع± Ð أ *Aل&جلس ا 
:
ية h_كيبته الب عتباره الدعامة  للقضاء سواء من حيث �# 
أو من حيث ص�حياته الواسعة، �

Ëستق�لية حقيقية للسلطة القضائية كA ساسية*Aا . 

� إقامة العدل  7s Õ ي كرأ{ل h_كيد ع± العن² الب � ذلك يقوم ع± التأ 7s ج 7Îوا�
� أوA، سواء من حيث مساره  7þلقا 
م � قيق استق�لية القضاء، من خ�ل ا+رص واAه¬# و�#
لص�حيات  
ة أو من حيث أداءه �هامه وقيامه � ا يضمن Õ حياة كر$� 
� والتكفل به ماد�� $ ا�ه7°

وEا 7 �� �  . Õ الدستور ال°#

ة السلطة  وع التعديل الدستوري ع± مسأÕ# دس:# h_اء لوثيقة م h�Aكدت ا�ناقشة وا Ð أ
اهة ع± العمليات  7 ضفاء الشفافية وال:7 LA عتبارها آلية حقيقية 
ت � 
الوطنية ا�ستقp# ل�نتخا�

ا انط�قا من مراجعة القو  #Îا ومراقب �Îاف عل hi LAنتخابية، من حيث تنظيمها واAنتخابية اAا *mا
ه 
 اع واAع�ن ا�ؤقت لنتا�* اية Vليات اAق:#  . إ' 78

ال  
� � 7s ية خ�ل ث�ثة عقود زا�* 
بة ا+ حيص �ا حققته التجر مل و$# * ومن خ�ل وقفة �#
ية،  ، من خ�ل االرقابة الدستور � ب�د�7 7s ال القضاء الدستوري 
� � 7s يت ادخال قفزة نوعية * ر�#

لس الدستوري إ' 
ويل ا5 � ع±  �# *Jذلك من إضفاء الطابع القضا pم ية، وما �� �¾ة دستور
، سواء من خ�ل  �Àدل السيا 
ا، وإبعادها عن ا+ #Î7 حيادها واستق�لي ة، وتعز�� 
ü ا�ؤسسة من
� القانون الدستوري أو  7s 7 تص[� 7 ا75 ا من ب[� يق انتخاب أغلب أعضا8* ية عن طر h_ا الب #Îكيب #�

� ال 7s ا الواسعة ة أخرىمن حيث ص�حيا#8 
ü ضبط والرقابة من .  

 �wلت الوثيقة ع± تدعV � ية ال°# � الرقابة الدستور 7s �Àسا*Aضافة إ' دورها ا LAفبا
وع التعديل الدستوري، تفّرغ ا5¾ة  h_ا، تضّمن م �Îية ف اAت تدخل ا5¾ة الدستور 
�
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ال اAستحقاقات الوطنية، للطعون وا�نازعات اAنتخابية، وم 
�  � 7s ية ن hm إع�ن الدستور
همة  الØر ع±  
7 دور ا5¾ة، $ � واAستفتاء، وتعز�� ائية للعمليات ذات الطابع الوط7° 7Îال Æ *yالنتا
ا �ا قد  ية، سواء من حيث ف�7ّ 7 ا�ؤسسات الدستور 7 السلطات والتوازن ب[� ن الفصل ب[� 7»

ية  7 تلك ا�ؤسسات أو من خ�ل  اضط�ع ا5¾ة الدستور ïاحة ينشب من اخت�فات ب[�
ويل وتفس:� أحªم الدستور، و�ã ص�حية هامة وأساسية تتطلب أول  ما تتطلب  * همة �# 
$
، اA*مر  � 
Jء حز ية وحيادà وابتعادà عن أي ان¬# كيد ع± كفاءة أعضاء ا5¾ة الدستور التأ
ال القضاء  
� � 7s ية زا�* 
بة ا+ ا وحيادها، وصقل التجر #Îاستق�لي �wالذي من شأنه تدع

ال الدستوري، 
� هذا ا5 7s العا � 7s بة رائدة ر 
 كب بل لتكون �#   . لتوا

  أيتها السيدات أيها السادة 

ا Üما A*خلقة ا+ياة العامة والسياسية، حيث  7 وع التعديل الدستوري ح:� h_لقد أفرد م
بعتموها مؤخرا  #� � Ðت ال°# زه جلسات ا5ا 
� والفساد الذي ت: #sخ�*Aل ا� 7�Aأن درجة ا

ا حال ا، ويف_ حّدة أزمة وتتابعو78 وا#8 h�مة  و*Aؤسسات ا 
ر الذي +ق $ 7 مدى Vق ال7² يا، تب[�
 �Àط أسا hi ، ة نظري 
üزمة من و *Aو ا5كوم، وعليه فإن زوال هذه ا â 7 ا+ا ة ب[� الثقة القا$*
 Aذلك إ � #J * صانته وA بنفوذه، ولن �� 
� ّ�Ñ� ا أحد �Îلن يكون ف � ديدة ال°# 
زا�* ا+ 
لبناء ا+

 � 7s لصدق 
بداع  ونكران الذات، ح°#  � LAع± ا *mالعمل وا+رص الدا � 7s خ�صAالقول  وا
� خدمة ا�واطن،  7s  فع� #Õا حقيقيا، وأن الدو ن هناك تغي:� * 
يشعر ا�واطن خاصة فئة الشباب �
قراطية التشاركية  � الد$� 7s مؤسساته،  ويصبح طرفا فاع� � 7sنفسه و � 7s فيستعيد بذلك ثقته

  . قراروالتنمية  واAست
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  أيتها السيدات أيها السادة 

7 البناء  �� إ' تعز�� #� #pن رؤ�� شام 7Þ 'إن خيار تعديل الدستور يعّد �طة أو
، فتطبيق هذا التعديل الدستوري إذا وافق عليه الشعب، يستلزم تكييف  #Õللدو � #Jا�ؤسسا

ص�ح الشامل  LAن منظور ا 7Þ ،ديدة 
7 مع ا�رحp# ا+ ك:
 عدد من القوان[� ا، أ للدوÕ# ومؤسسا#8
ا �Îا وثقة ا�واطن ف #Îواستعادة هيب.  

ت الذي  
يق إ' ذلك بعد تعديل الدستور، هو مراجعة قانون اAنتخا� وأول الطر
عداد  LA ،ضافة إ' إطارات من وزارة الداخلية LA 
� القانون � 7s اء 
: نة من ا+7 
شùُّت بشأنه +

Aاهة ا 7 ت القانونية ل:7 7� 7ëال � 7Ãوع قانون يض h_م �À7 صارم للتمويل السيا ت وتقن[� 
نتخا�
� التصويت  7s فئة للجميعªنظام الكوطات، �نح فرص مت #Õرادة الشعبية وازاAللحفاظ ع± ا

 7 يل جديد من ا�نتخب[� 
 
� �Àد السيا hØم صوت الناخب ويتعزز ا� #: ُ �h ح°# ��   . وال:#

اتيجية الس ا�نتخبة، سوف ُتفتح ورشات لوضع اس:# 
ديد ا5 
 لبناء اAقتصاد  وبعد �#
ت  ، أحزاب سياسية وتنظ¬� 7 حث[� 
اء و� 
، خ: 7 7 اقتصادي[� ميع، متعامل[� 
ا ا+ �Îيشارك ف � الوط7°
ا إحداث تنمية  � انط�قة اقتصادية حقيقية من شأ78 7s امq LAذلك من أجل ا ý ، � 7Jتمع ا�د 
ا5

� حاجيات ا�واطن، وتقوم ع± تقليص تبعية اقتصاد�7 لتذبذب أسعار  
  .النفطوطنية تل°

اوبه، لوضع اللبنة  
 � و�# 7Jتمع ا�د 
� و�ß الشعب بË قواه وخاصة ا5 7s ة � كب:� إن ثق°#
ا  ؤسسا#8 
، وإرساء دوÕ# قوية $ 
: 7çنو #yتعديل الدستور يوم الفا � 7s #pديدة ا�تمث 
و' للجزا�* ا+ *Aا

ا �Îا ا�نتخبة، وبناء ثقة ا�واطن فØال 
  . و�

لس الدستوري  
تام، أشكر ا5 � ا+7 7s ن 7Þ ام والذي يدخلEذا ا�وضوع ا 
مه 8 ع± اه¬#
ال الرقابة  
� � 7s ا 
� يضطلع 8 � A تقل أÝية عن الص�حيات ال°# ية، ال°# Üمة ن_h الثقافة الدستور
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� ع± مرافقته ل&جلس  *Jا 7$Aا�تحدة ا Å *Aا ÆÇ 7� 
يل ل: ز 
لشكر ا+ 
ية، Ð أتوجه � الدستور
� ن_h الثقافة الدس 7s ،هV7 الدستوري ود 7 ا�واطن[� ية ب[�   .تور

  أتمنى لكم التوفيق والنجاح في أشغال ملتقاكم هذا،

  أشكركم على كرم اإلصغاء والمتابعة

  عاشت الجزائر حرة مستقلة والمجد والخلود لشهدائنا األبرار

  .والسالم عليكم ورحمة اهللا تعالى وبركاته

   

   



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  

  

  

  

  

II - ىـــــــة األولـــــالجلس:  

وع التّ  h_ظل م � 7s ت 7 ا+قوق وا+ر��  وريـــــــل الّدستـــــــعديتعز��

� التعديل الّدستوري، الّسيد  • 7s ت o 7اية ا+قوق وا+ر�� ، لــــم بوتخيـــإبراهيتعز��
لس الدستوري  
 .عضو ا5

ت،  • لية +ماية ا+قوق وا+ر�� ºj ية    ، يــي براهمـــالسيIد الهاشمالّدفع بعدم الّدستور
لس الّدستوري  
  .عضو ا5
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  تعزيز حماية الحقوق والحريات في التعديل الدIستوري

  السIيد إبراهيـــم بوتخيــــل،  

  عضو المجلس الدستوري

  : ةــمقدم

Ëة تدرجا  تش ، حيث عرفت هذه اA*خ:� زا�* 
� دسات:� ا+ 7s ت �ورا هاما ا+قوق وا+ر��
امنا مع تطور الظروف السياسية  7 ية السابقة، وهذا �# ملحوظا خ�ل التعدي�ت الدستور

� سبقت ý تعديل دستوري عية واAقتصادية ال°#   .واAج¬#

ية لسنة  زا�* 
ية ا+ ت عنوان ا+قوق  11ع±  1963فقد نص أول دستور للجمهور مادة �#
� الفصل الرابع بعنوان 1976اA*ساسية، أما دستور 7s فقد خصص ا�ؤسس الدستوري ،

ت اA*ساسية وحقوق اAنسان وا�واطن" وطا  35" ا+ر�� hi 7 وضعا �Uمادة، غ:� أن � الدستور
كية آنذاك ا ا وفقا �طاÇ الشعب اAش:# �Îت ا�نصوص عل   .�مارسة هذه ا+قوق وا+ر��

، 1989ما دستور أ زا�* 
� ا+ 7s ا+ياة السياسية وا�ؤسساتية � 7s هاما Aو ، فقد عرف �#
� ذلك ا+قوق اAقتصادية  7s ا 
7 واسعة $ �Uمياد � 7s ت تطورا ونتيجة Eذا عرفت ا+قوق وا+ر��

عية  ت (واAج¬# ت عنوان ا+قوق وا+ر�� ول �# *Aالفصل الرابع من الباب ا � 7s29 غ:� )مادة ،
� دستور أنه  يضع  7sا، و #Îليات القانونية +ماي ºA1996ا  � 7s ت m# النص ع± ا+قوق وا+ر��

ت بـ    . مادة 31الفصل الرابع بعنوان ا+قوق وا+ر��

�  2016وتضمن التعديل الدستوري لسنة  7s ت ال ا+قوق وا+ر�� 
� � 7s مªح*Aمن ا #p 
o
ية Íرسة العبادات 42 ية الصحافة وحر ة حر ية اAبداع الفكري  مادة، A س¬� دس:# وحر

ت ع± ا�ستوى العم±�  � Íرسة هذه ا+ر�� 7s ت 
ية، غ:� أنه وجدت صعو� jد$� *Aت ا وا+ر��
ت � أن تعزز oاية ا+قوق وا+ر�� 7úن ينبj � ت القانونية ال°# 7� 7ëبسبب غياب ال .  
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وع التعديل الدستوري  h_سباب فإن ا�ؤسس الدستوري أقر من خ�ل م*Aذه اE و
ى منظومة  2020لسنة  h�الدسات:� السابقة، و أ � 7s ما وتعدي�ت جديدة  تكن موجودةªأح

ت أو  ت بشË  يسبق Õ إن ع± مستوى عدد وطبيعة هذه ا+قوق وا+ر�� ا+قوق وا+ر��
 � 7s ا �Îا، وذلك من خ�ل التنصيص عل �Îم #� � من ( مادة 44ع± مستوى القواعد وا�بادئ ال°#

ت عنوان ) 77 إ' ا�ادة 34ا�ادة  #� � 7Jول من الباب الثا *Aالفصل ا � 7s" ساسية*Aا+قوق ا
ت العامة � بـ "وا+ر�� 7Jالفصل الثا � 7s خ�ا � لواجبات ال°# 
إ'  78من ا�ادة (مواد  6، مقارنة �

يد تبون )83ا�ادة  
ية السيد عبد ا5 مهور 
� وقöا رئيس ا+ ، تطبيقا �ا تضمنته رساÕ# التùيف ال°#
صوص تعديل  7 
حات مراجعة الدستور � اء ا�ùفة بصياغة مق:# 
: ة للجنة ا+7 
üالدستور، و ا�و

 � ية التظاهر و ال°# ، وبشË أخص، oاية حر 7 ت ا�واطن[� اء حقوق وحر�� h�تتعلق بتوسيع وإ
ونية، لكن دون  ية الصحافة ا�كتوبة والسمعية الب²ية واAلك:# ية التعب:� وحر الس�� وحر

ت و  ديدةا�ساس بكرامة وحر�� 
ية ا+ زا�* 
ية ا+ مهور 
سيد ا+ 
 ، من أجل �#   .حقوق الغ:�

ا ا+قوق  ا�داخp# لذا، فإننا سنحاول من خ�ل هذه  
8 7ä #� � از ا�ªنة ال°# 
إ�
وع التعديل الدستوري لسنة  h_م � 7s ت ت  2020وا+ر�� 7� 7ëليات وال ºAوالتطرق إ' ا

o 7اية وتكريس ا � أقرها لتعز�� ية والقانونية ال°# ت لتجسيد دوÕ# الدستور +قوق وا+ر��
  .القانون
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  :المحور األول

 2020الحقوق والحريات التي جاء بها مشروع التعديل الدستوري لسنة 

ال  
� � 7s ة ية أحدث نقp# نوعية كب:� مهور 
إن التعديل الدستوري الذي أقره رئيس ا+
ك:h من  ت، حيث m# التنصيص ع± أ ال،  20ا+قوق وا+ر�� 
� هذا ا5 7s الباب مادة جديدة � 7s

� بعنوان 7Jت العامة والواجبات": الثا ، وهذا ما يدل ع± نية وعزم "ا+قوق اA*ساسية وا+ر��
ية مهور 
ت رئيس ا+ 7 ا+ماية الفعلية للحقوق وا+ر�� ية ع± تعز�� زا�* 
  .والدوÕ# ا+

 7� وع التعديل الدستوري «7 h_أقرها م � ت ال°# سانة من ا+قوق وا+ر�� وتعت:
 هذه ال:#
ت وما يستوجبه ا+فاظ ع± النظام  7 متطلبات ا�مارسة ا+رة للحر�� ية ب[� ور ت ال7² للتواز�7

تلفة � أبعاده ا75 7s العام.  

ضافة أحªم ومواد  وتضمن L 
ت � اء منظومة ا+قوق وا+ر�� h�وع التعديل الدستوري إ h_م
ت وهذا من خ�ل 7 وتكريس ا+قوق وا+ر�� � تعز�� 7s هاÛ جديدة تصب:  

� الديباجة  - 1 7s ت  :تكريس مبادئ ا+قوق وا+ر��

شارة LAوع التعديل الدستوري ا+ا'�  يتضمن فقط ا h_ع± خ�ف الدسات:� السابقة، فإن م 
� تعت:
 جزءا A يتجزأ من  � الديباجة، وال°# 7s ت إ' مبادئ حقوق اAنسان اA*ساسية وا+ر��
ت  ا أشار فيه أيضا أن الدستور هو القانون اA*سا�À الذي يضمن ا+قوق وا+ر�� الدستور، وإ7$

سكه )الديباجة من 14الفقرة ( ي عن $# زا�* 
كد ع± تعب:� الشعب ا+ ، و يكتف بذلك، بل أ
قوق  
ع�ن العا	� +قوق اAنسان لسنة � LAا � 7s ا �Îنسان ا�نصوص علAمن  16الفقرة (   1948ا

، إضافة إ' )الديباجة ا ع± ا�ستوى العا	� �Îتبن #m نسانAعتباره أول وثيقة دولية +قوق ا 
� ،
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ال حقوق اAنسان، و�ã عديدة وتشمل  
� � 7s *�زا 
ا ا+ �Îصادقت عل � اAتفاقيات الدولية ال°#
اAت 
تلف ا5 7�.  

كيد الطابع ا�قدس  - 2 * � ا+ياة�# 7s نسان، : 38ا�ادة ( للحق LA 
� ا+ياة لصيق � 7s ا+ق
ددها القانون �� � � ا+اAت ل°# 7s Aرم أحد منه إ كن أن �� �$ Aميه القانون، و ��( ، 

ع�ن العا	� +قوق اAنسان لسنة  LAا�ادة  1948هذا وقد أقر ا � 7s ا+ياة � 7s ت 3ا+ق � نص وال°#
صه" ع± أنه  7 h
� اA*مان ع±  7sية و � ا+ياة وا+ر 7s فرد ا+ق Ëد الدو'�  ،"لöنص عليه ال Ð

+قوق ا�دنية والسياسية عام  
اص � �  1966ا+7 7s شأن ا+ق � 7s ما تفصيليةªالذي تضمن أح
� ا�ادة  7s ايتهo تنص ع± أنه  6ا+ياة وكيفية � � ا+ياة حق م�زم لË :"منه ال°# 7s إنسان ا+ق

وز حرمان أحد من حياته تعسفا 
 �� A هذا ا+ق، و �Ñ � "و ع± القانون أن �� 7s وا+ق ،
 � 7s ا+ق � ي بقدر ما يع7° h_نس الب 
ية ا+ رد العيش النابع من طبيعة استمرار 
� � ا+ياة A يع7°

ة  .  ا+ياة ا+رة الكر$�
3 -   h_لب 
ار � 
 #� LAالتعذيب وا �mر 
 نسان  �# LAقوق ا 
ة ا�اسة � ر$� 
ا�ادة (كصورة من صور ا+

� تنص ع± أنه 03الفقرة  39 ا ال°# 7Îيعاقب القانون ع± التعذيب، وع± ا�عام�ت : "...م
 h_لب 
ار � 
 #� LAالقاسية، وال�إنسانية أو ا�هينة، وا( ".، 

� جوهر ا+فاظ ع± كرامة اAنسان وعدم إخضاعه ل&عا 7s السيئة، أو وتدخل هذه ا�سائل #pم
انب  
ي، وتعت:
 Vليات التعذيب من ا�سائل ا�رفوضة Ûيا من ا+ h_خلوق بè طاحة من قدره LAا
_ جزءا من  7 رم ما، �� 
 
م أو ا 5كوم عليه � #Îن ا� * 
� انط�قا من ا�بدأ القائل � 7Jنسا LAا � 7Jالقانو

نسان، وقد نصت ا�ادة  Lj قوقه 
ا � تفظ دا$* من اAع�ن العا	� +قوق  5حقوقه èواطن لكنه ��
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ت أو ا�عام�ت القاسية أو " اAنسان ع± أن  
A يعرض أي انسان للتعذيب وA للعقو�
لكرامة 
   ".الوحشية أو ا+اطة �

4 -  � 
ث:� سيا�À أو إيديولو� * كن العبادة من أي �# ية Íرسة العبادات وoاية أما ن حر 7» 
 :3و 2فقرة  51ا�ادة (

ية Íرسة العبا"...  ام القانون،حر � إطار اح:# 7s ارس  دات مضمونة و$#

        � 
ث:� سيا�À او إيديولو� * كن العبادة من أي �#  ."تضمن الدوo #Õاية أما

ت  
7 ا+ديثة عقو� تلف القوان[� ختلف وجوهها ومظاهرها، فرضت �7 
ية الدينية $ ولتكريس ا+ر
Í أو منع #pية أو عرق ذه ا+ر 
اول ا�ساس 8 ا العديد من مشددة ع± ý من �� ا، Ð أقر#8 #Îرس

ا  �Îساسية، إذ نص عل*Aية ا ت الفكر عتبارها واحدة من ا+ر�� L 
ت الدولية � ع��7 LAا�واثيق وا
� ا�ادة  7s نسان LA+قوق ا �	ع�ن العا LAتنص ع± أنه  18ا � � :"منه ال°# 7s ص ا+ق 7 h
 Ëل

، و يشمل هذا ا+ق تغي:� دينه أو  7 �Uية التفك:� و الضم:� و الد ية حر عقيدته، و حر
jن ذلك iا أم مع  ا سواء أ لتعل�w و ا�مارسة و إقامة الشعا�* و مراعا#8 
ما � 7Îعراب ع LAا

ماعة 
+قوق ا�دنية والسياسية،  ."ا+ 
اص �  ، وكذا الöد الدو'� ا+7

� ا�ادة  - 5 7s ل العنفªأش ý ا من #Îايoنة ا�رأة وª7 م �Ñ الدوÕ# ا�رأة من :"40تعز��
#�

� ý أشªل ا 7 ا�ه7° ال[� 
� ا5 7sالفضاء العمو�� و � 7s ،كن والظروف � ý اA*ما 7s لعنف
اص ý اAستقبال ومن أنظمة التكفل، ومن . وا+7 ويضمن القانون استفادة الضحا�� من هيا

 ."مساعدة قضائية
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 Ëالعنف ضد ا�رأة ب �mيعية لتجر h_7 ت ورة سن قوان[� 7ï ديدة 
تب عن هذه ا�ادة ا+ وي:#
 .صوره

ص موقوف بسبب توقيفه إقرار حق  - 6 7 h
 ý 2فقرة ( 44ا�ادة طبقا �ا تنص عليه إع�م( :
سباب توقيفه"...  * 
ص موقوف � 7 h
 ý 7 إع�م  "يتع[�

� الدفاع عن نفسه،  7s 7 +ماية ا�وقوف�  ويعت:
 التنصيص ع± هذا ا+ق «7

7 من  - 7 ص jن �ل توقيف أو حبس مؤقت تعسفي[� 7 h
 ý تعويض � 7s إقرار ا+ق
ص jن �ل توقيف أو حبس مؤقت ": منه ع± أنه 46ا�ادة إذ نصت التعويض،  7 h
 Ëل

� التعويض 7s ا+ق ، � *J7 أو خطأ قضا  "تعسفي[�

7 أو  اص ا�وقوف[� 7 h
 ة حق التعويض ل�* وع تعديل الدستور دس:# h_من خ�ل م #m إذ
7 لكن  تقره الدسات:�  � القوان[� 7s ف به 7 تعسفيا، ح°# وإن jن هذا ا+ق مع:#   . السابقة ا5بوس[�

8 -  �wبية والتعل ق ال:# 
ت ا�تعلقة � 7� 7ë65ا�ادة (تكريس ال" : �wبية والتعل � ال:# 7s ا+ق
ن  ،....)مضمو�7

� أي بلد من البلدان درجة التطور الع�� والفكري الذي بلغه، ومدى  يعكس 7s �wمستوى التعل
 � 7s حيث جعلته �wة عناية خاصة للتعل ث:� ذلك ع± رقيه وتقدمه، وتو'� الدول ا�تح7² * #�

ا، ما#8   مقدمة اه¬#

ة ا�درسة كقاعدة أساسية ل وع دس:# h_من خ�ل هذا ا� #mبية وقد كرس هذا ا�بدأ سابقا، و ل:#
بية ع± ا�واطنة: "5فقرة  65ا�ادة (ع± ا�واطنة  ، مع )تعد ا�درسة القاعدة اA*ساسية لل:#

ا من أي  #Îايo الع�� قصد � 
ا ع± طابöا البيداغو� بوية وحفا�7 ن حياد ا�ؤسسات ال:# 7»
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 � 
ث:� سيا�À أو أيديولو� * ن حياد ا�ؤسسا: "4فقرة  65ا�ادة (�# ت تØر الدوÕ# ع± «7
ث:� سيا�À أو  * ا من أي �# #Îايo قصد ، � والع�� 
بوية وع± ا+فاظ ع± طابöا البيداغو� ال:#

 � 
  ). إيديولو�

� العمل  - 9 7s ن ا+ق  ...):العمل حق وواجب: "66ا�ادة (النص ع± «7

ن أمنه اAقتصادي   7ëتسمح للفرد ب � ة ال°# hiساسية وا�با*Aا #pهذا ا+ق الوسي 
إذ يعت:
ت واستقراره ال ع��7 LAتمع، ولذا أفردت ا 
� خدمة ا5 7s نسانيته كعن² مفيد L 
عائ±� واLAحساس �

ورة  7ïو �úا هاما للحديث عن هذا ا+ق الطبي 7 وقراطية ا+ديثة ح:� وا�واثيق والدسات:� الد$�
نسان LAا يؤمن كرامة ا 
 . تكريسه بشË عادل، $

� تقد�m ا�لتمسات، لطرح انشغاAته ا� - 10 7s صلحة العامة أو تكريس حق ا�واطن� 
تعلقة �
� أجل معقول 7s ا �Îلرد عل 
دارة � LAساسية مع إلزام ا*Aقوقه ا 
 : بت²فات ماسة �

، لطرح : 77ا�ادة ( �ßا 
o فردي أو Ëدارة، بش LAملتمسات إ' ا �mتقد � 7s مواطن ا+ق Ëل
قوقه اA*ساسية 
�صلحة العامة أو بت²فات ماسة � 
  ،انشغاAت تتعلق �

7 ع± ا � أجل معقوليتع[� 7s دارة ا�عنية الرد ع± ا�لتمسات LA." 

� أن  7s ا�شاركة � 7s السابق، إذ  يكن ل&واطن دور أو حق � 7s به Aن معموj وذلك عكس ما
� رفاهية وبيئة  7s العيش � 7s س حقوقه الفردية وحقه #$ � تكون Õ حياة أفضل، خاصة تلك ال°#

 .سليمة

ية اAج - 11 ع والتظاهر إقرار مبدأ الت�y² �مارسة حر ية : "... 2فقرة  52ا�ادة (¬# حر
ما 
8 �y²جرد الت 
ارسان $ ية التظاهر الس�� مضمونتان، و$# ع وحر  "اAج¬#
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جرد الت�y² بدA من  
ع والتظاهر $ ية اAج¬# ول مرة Íرسة حر *A ع الدستوري h_وأقر ا�
ول  خيص ا�عمول به سابقا، والذي jن يعت:
 قيدا من القيود �� ية، ال:# دون Íرسة هذه ا+ر

� ا�واثيق واAتفاقيات الدولية A س¬� الöد الدو'� للحقوق  7s ا 
ف 8 ت ا�ع:# ويعت:
 من ا+ر��
� ا�ادة  1966ا�دنية والسياسية لسنة  7s21 تنص ع± أنه �   :ال°#

وز أن يوضع من القيود ع± Íرسة هذا "  
 �� Aفا به، و � التجمع الس�� مع:# 7s يكون ا+ق
، لصيانة ا+ �قرا تمع د$� 
� � 7s ،ية ور 7ï �:تداب Ëتفرض طبقا للقانون و تش � ق إA تلك ال°#

 7 �UخرºAاية حقوق اo داب العامة أوºAمن القو�� أو الس�مة العامة أو النظام العام أو ا*Aا
م #8 � +قوق اAنسان عام  ، و"و حر�� 
J1994نص ا�يثاق العر  � 7s  ع± أنه 6فقرة  14ا�ادة": 

Ëل  � 7s ية التجمع بصورة س&ية - 6:.... مواطن ا+ق ع وحر ية اAج¬#   . حر

12 -  � *Jبقرار قضا Aمعيات ومبدأ عدم حلها إ 
نشاء ا+ LA �y²فقرة  53ا�ادة (إقرار مبدأ الت
جرد الت�y² به" 1 
ارس $ معيات مضمون، و$� 
  ،")حق إنشاء ا+

 #Õع± عزم الدو #ÕAد Aا�سبق ما هو إ �y²خيص إ' نظام الت يعت:
 اAنتقال من نظام ال:#
 � 7s وع التعديل الدستوري h_ت، هذا ونص م ن تكريس Íرسة هذه ا+ر�� ية ع± «7 زا�* 
ا+

� ": من نفس ا�ادة ع± أنه 4الفقرة  *Jقت�7 قرار قضا 
$ Aمعيات إ 
ل ا+ #� A"  
ية الصحافة  - 13 ة حر � إنشاء دس:# 7s ا، وكذا ا+ق �Îا ومنع الرقابة القبلية علEªأش Ëب

جرد الت�y² بذلك  
ت $ �� h_54ا�ادة (الصحف والن( : 

ا عن الرأي  تلعب ثل تعب:� ا $# ا أ78 
م، و$ #8 7 وحر�� � الدفاع عن حقوق ا�واطن[� 7s الصحافة دورا
� ا�اد 7s نسان LA+قوق ا �	ع�ن العا LAلها ا hì ا، فقدEªأش Ëتنص ع± أنه 19ة ب � :" منه ال°#

راء  ºAاعتناق ا � 7s يته ، ويشمل هذا ا+ق� حِرّ ية الرأي والتعب:� ِرّ 
ع � ص حق� التمت� 7 h
 ّËِل
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ا  ة وسيp# ودو7$ ي� * 
� ، 7 �UخرºAا ونقلها إ' ا �Î فªر وتلِقّ *Aنباء وا *Aس ا � ال¬# 7sدون مضايقة، و
ية والöد الدو'� للحقوق ا�دنية وا ،"اعتبار للحدود  ت الفكر لسياسية، وادخ�ها مع ا+ر��

  .اA*خرى

خ�قيات ا�هنة وA بكرامة الغ:�  * 
س � #$ Aية الصحافة تكون موضوعية و وما دام أن حر
 h_وع التعديل الدستوري ح7² ن h_م � 7s م، فقد أقر ا�ؤسس الدستوري م وحقو�# #8 وحر��

� ا�ادة  7s 7 والكراهية � تنص 4 فقرة 54خطاب التمي:� ا ال°# 7Îخطاب ":ع± أنه  م h_ظر ن ��
7 و الكراهية ت والقنوات "التمي:� �� h_نية توقيف نشاط الصحف والنªنص ع± عدم إم Ð ،

 � *Jقت�7 قرار قضا 
$ Aونية إ يونية واAذاعية وا�واقع والصحف اAلك:#  6فقرة  54ا�ادة (التليفز
ا 7Îي": م ت و القنوات التلفز �� h_كن توقيف نشاط الصحف و الن �$ A ذاعية LAونية و ا

 � *Jقت�7 قرار قضا 
$ Aونية إ لك:# LAوا�واقع و الصحف ا.("  

نشاء اA*حزاب السياسية  - 14 L 
ت ا�تعلقة � 7� 7ëال î5فقرة  57ا�ادة (د" : #Õتضمن الدو
اه ý اA*حزاب السياسية 
  "): معامp# منصفة ا�#

اه ý اA*حزاب السياسية،  
 � أقرها ا�ؤسس الدستوري، ا�عامp# ا�نصفة �# ت ال°# 7� 7ë7 ال ومن ب[�
� نص  7s دارة LAي�ت �مارسة هذا ا+ق من طرف اØب :" من نفس ا�ادة 8الفقرة ومنح ت 
 ��

ا دون Íرسة هذا ا+ق  #Îول بطبيع تنع عن Í ýرسة �# دارة أن $# LAع± ا"  

� طبقا لنص Ð أقر ا�ؤسس الد *Jقت�7 قرار قضا 
$ Aحزاب السياسية إ*Aستوري بعدم حل ا
  .من نفس ا�ادة 9الفقرة 
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  : المحور الثاني

اآلليات والضمانات الدستورية والقانونية التي أقرها مشروع التعديل 

لتعزيز حماية وتكريس الحقوق والحريات لتجسيد  2020الدستوري لسنة 

 دولة القانون

وع  h_ت يتضمن م � تعزز وتدî ا+قوق وا+ر�� p# من اA*حªم ال°# 
o التعديل الدستوري
� مواده بش�yï Ë ع± ا+ماية الفعلية وتكريس هذا ا+ق دستور��  7s ا ونص #8Aا 
  .بش°# �

ت -1 +قوق وا+ر�� 
� #pية ذات الص  النص ع± إلزامية اA*حªم الدستور

ية ذات  34نصت ا�ادة  وع التعديل الدستوري ع± إلزامية اA*حªم الدستور h_من م
ميع السلطات واEيئات العمومية 
ا + #8 7� ت العامة و«7 +قوق اA*ساسية وا+ر�� 
� #pالص.  

وجب قانون، وA*سباب مرتبطة بـ 
$ Aت إ 7� 7ëت وال   :Ð كرس مبدأ عدم تقييد ا+قوق وا+ر��

  نظام العام واA*من،ا+فاظ ع± ال -

  oاية الثوابت الوطنية، -

� يكرqا الدستور - ت اA*خرى ال°#   .oاية ا+قوق وا+ر��
2-  � 7Jمن القانو*Aإقرار مبدأ ا: 

 � 7s الذي نص عليه � 7Jمن القانو*Aول مرة مصطلح ا *A 34ا�ادة يقر ا�ؤسس الدستوري 
 � 7s وع التعديل الدستوري h_ا الرابعة من م ق:" ع± أنهفقر#8 ، تØر �# � 7Jيقا ل�*من القانو

ن الوصول إليه ووضوحه  ت ع± «7 +قوق وا+ر�� 
يع ا�تعلق � h_عند وضع الت ، #Õالدو
 "واستقراره
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� وعدم ا�ساس بË ما هو مكسب  7Jية تضمن ثبات النص القانو يعد هذا ا�بدأ جزئية جوهر
ستق�ل  LA* منذ ا�زا 
قيقه ع:
 ا�شوار الذي عرفته ا+ #� #m �قرا � د$� إ' يومنا هذا، ويع7°

 � 7Jرم القانوEا نظام ا �Îف �ßا � ستصدر س:� � أن ý النصوص القانونية ال°# 7Jمن القانو*Aمصطلح ا
ت  +قوق وا+ر�� 
ا يتعلق � 
ي شË من اA*شªل $ * 
س � كن لنصوص أد7J أن $# �$ A �'لتا 
و�

 �äثابة لبنة أساسية جد هامة ستع 
نه $ *A هذا مكسب دستوري 
ية ل&واطن وهو ما يعت: أر��
ا، �Îالوصول إل #Õوqوسيضمن ثبات النصوص القانونية و ، � 7Jالنص القانو � 7s وثقة  

ر�� القاعدة  ، بدءا من جودة إعداد و�# � يتطلب مناخا قانونيا سل¬� 7Jمن القانو*Aوع± هذا، فإن ا
ا وتنفيذها ع± الوجه ا�طلوب، فتكون مصدر أمن وأمان واطمئنا ن وليس القانونية إ' تطبي�#

� مع حاجة  7Jمن القانو*A7 أن يتوافق ا ة أخرى يتع[� 
ü ة، ومن 
ü مصدر قلق ومفاجآت من
ïتمع ا�عا 
ا ا5 � يعر�7 كبة التحوAت ال°#   .أخرى �ã موا

قراطية  -3 7 الد$� كيد ع± أن الدوÕ# تقوم ع± مبادئ التمثيل  تعز�� وذلك من خ�ل التأ
7 السلطات والتوازن بي ، الفصل ب[� �وقرا ت، طبقا الد$� ن ا+قوق وا+ر�� ا و«7 7Î من  15للفقرة

طار اA*مثل  1 فقرة 16ا�ادة الديباجة وكذا  LAكيد ع± أن الدستور يعد ا وع، والتأ h_من ا�
وقراطية ل&واطن  ت الد$� ن ا+ر�� 7 الروابط الوطنية و«7 � تنص  11فقرة(لتعز�� من الديباجة ال°#

ضل ويناضل د." ع± أنه  ي �7 زا�* 
قراطية، وهو الشعب ا+ ية والد$� � سبيل ا+ر 7s وما
ذا الدستور مؤسسات، أساqا  
8 � م أن يب7° 7 ، ويع:# 7 متمسك ّ بسيادته واستق�Õ الوطني[�
� تسي:� الشؤون  7s ،ارج � ا+7 7s ية زا�* 
الية ا+ 
ا فيه ا+ 
$ ، � 7Jتمع ا�د 
7 وا5 مشاركة ý ا�واطن[�

عية وا� قيق العداÕ# اAج¬# � إطار العمومية، والقدرة ع± �# 7s ،فرد Ëية ل ن ا+ر ساواة و«7
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7 الروابط  طار اA*مثل لتعز�� LAعل من الدستور ا 
 قراطية ويتطلع أن �� ية ود$� هور 
o قانون #Õدو
قراطية ل&واطن ت الد$� ن ا+ر��  ")..الوطنية و«7

7 السلطات  -4 7 مبدأ الفصل ب[�   :تعز��

ت، حيث عزز ا�ؤسس  ن �مارسة ا+قوق وا+ر�� 7» 
ك: 7 السلطات هو أ إن الفصل ب[�
 � 7s وع بنصه h_الفقرة الدستوري هذا ا�بدأ من خ�ل هذا ا� � 7s يكفل "ع± أنه  15الديباجة

ا واستق�ل العداÕ# وا+ماية القانونية ورقابة  7Î7 السلطات والتوازن بي الدستور الفصل ب[�
قرا� Vل السلطات ال � والد$� 7Jمن القانو*Aن ا ومن خ�ل الباب الثالث الذي ، "عمومية و«7
ت عنوان ا« :جاء �# 7Îالسلطات والفصل بي �wة "تنظµ كيد ع± " الفصل"، و جاءت للتأ

ا سابقا من خ�ل عنوان هذا الباب  إستق�لية ý سلطة ع± حدى، و هذا  يكن وا÷7
لنص ع± تنظ�w السل 
  .طاتالذي إكتف فقط �

 :استق�لية القضاء -5

 � 7s وع ع± استق�لية القضاء h_ا� � 7s تنص ع±163ا�ادة أقر ا�ؤسس الدستوري � : ال°#
"   #pالقضاء سلطة مستق  

ضع إA للقانون  7 �� A مستقل � 7þالقا".  

7 طبقا �ا نصت عليه ا�ادة   ت وحقوق ا�واطن[� تمع وا+ر�� 
والذي من Üامه oاية ا5
وع  164 h_7 طبقا : 164ا�ادة (من ا� ت وحقوق ا�واطن[� تمع وحر�� 
�Ñ القضاء ا5 ��

7 )للدستور � طبقا ل&ادت[� 7þ7 استق�لية القا ع± : "3فقرة  172، وتعز�� *Aلس ا 
� ا5 7þطر القا 7 ��
ستق�ليته 
ي مساس � *A تعرضه #Õحا � 7s من : " 2فقرة  178و "للقضاء ý يعاقب القانون

، أو  � 7þستق�لية القا 
س � ا$�   ".يعرقل حسن س:� العداÕ# وتنفيذ قرارا#8
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ت  ن +قوق وحر�� � من ý أشªل الضغوطات هو «7 7þن من خ�ل إستق�لية القا*A
èة عادÕ# تنصفه  صل ع± �ا � ع± أن �� 7þم� ل&تقاj 7� 7» �äمن السلطات، إذ يع � 7þا�تقا

� ا�واد  7s حقوقه، وأقر ا�ؤسس الدستوري �Ñ
� من أي oا 177و 174،175و�# 7þية ا�تقا

يقة يكون  ذه الطر 
قوقه، و8 
كينه من الدفاع وا�طالبة � � و$# 7þتعسف �تمل من طرف القا
� وoاية  7þا إستق�لية القا �Îا ف 
ميع متطلبات ا+Â العادل $ 
 
ا�ؤسس الدستوري قد أ �

 � 7þا�تقا.  

  :هذا وتنص ý من هذه ا�واد ع±

� : "174ا�ادة  7þالقانون ا�تقا �Ñ ��  � 7þمن أي تعسف يصدر عن القا"  

ف به: " 175ا�ادة  � الدفاع مع:# 7s ا+ق"  

حام : "177ا�ادة  
$ 7 كنه أن يستع[� هات القضائية، و$� 
قوقه أمام ا+ 
� ا�طالبة � 7þق ل&تقا ��
جراءات القضائية LAا ý خ�ل."  

عتباره ضامنا ل- 
ية � مهور 
سة رئيس ا+ *� 
ع± للقضاء � *Aلس ا 
ة تشكيp# ا5 لدستور، واسناد دس:#
ول ل&ح¾ة العليا بدA من الوز�� العدل التابع للسلطة التنفيذية  *Aلس للرئيس ا 
سة ا5 نيابة ر�*

عتباره هيئة ضامنة Aستق�لية القضاء  
  ).180ا�ادة (�

ستق�لية  LA ت 7� 7ëع± للقضاء إحدى ال *Aلس ا 
إذ يعت:
 إبعاد وز�� العدل عن تشكيp# ا5
عتباره L 
7  القضاء � 7 السلطت[� بع للسلطة التنفيذية وهذا ح°# A يكون تصادم وتداخل ب[� #�

� حق سلك القضاة 7s ارس نب أي تعسف قد $� 
  . التنفيذية والقضائية و�#

ية  - 6 وع 198إ' ا�ادة  185من ا�ادة (استحداث �¾ة دستور h_من ا� (: 
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� خ ام الدستور، ومن ا�هام ال°# ن اح:# 7ëتتكفل ب #pمؤسسة مستق �ãا ا�ؤسس وE اEو
  :الدستوري

ا 2فقرة 185ا�ادة (ضبط س:� ا�ؤسسات ونشاط السلطات العمومية  - 1 7Îم(، 
ية  - 2 7 السلطات الدستور دث ب[� � قد �# �فات ال°# � ا+7 7s 1فقرة  192ا�ادة (الفصل(،  
ا  - 3 ية وإبداء رأي بشأ78  ،)2فقرة  192ا�ادة (تفس:� حÂ أو عدة أحªم دستور
7 آلية الدفع  - 4 يةتعز�� لية لتشمل اA*حªم التنظيمية Ð  بعدم الدستور ºAوذلك بتوسيع هذه ا

� ا+ماية الفعلية +قوق  195نصت عليه ا�ادة  7s àوع، وهذا ما يسا h_و' من ا� *Aالفقرة ا
ا الدستور 7Îيضم � ت ا�واطن ال°#  .وحر��

� مارس  7s 7 التنفيذ لية دخلت ح:� ºA2019ع&ا أن هذه ا #Õت إحا دفوع  3، حيث $#
لس الدستوري،  
م من قبل ا5 �Îالفصل ف #mل&جلس الدستوري من قبل ا5¾ة العليا، و

  :حيث يتعلق بË من

  � 7Jول والثا *Aية ا�ادة  الدفع ا 7 بعدم دستور و' من  416الذي يد�ß فيه العارض[� *Aالفقرة ا
7 الذي تن � ع± درجت[� 7þا مع حق التقا 7Ôزائية بسبب تعار 
جراءات ا+ LAص عليه قانون ا

ا ي±�  160ا�ادة  
لس الدستوري $ 
ما ا5 �Îفصل ف �   :من الدستور، وال°#

Aزئية ل&ادة : أو 
�طابقة ا+ 
� �y²زائية للدستور 416الت 
جراءات ا+ LAمن قانون ا  

نيا h� : و' من ا�ادة *Aالفقرة ا � 7s الوارد �úي h_الت Â+ية ا من القانون  416عدم دستور
� شطرها  7s لتا'� ا�ذكور أع�هj إذا قضت بعقوبة حبس أو غرامة تتجاوز :" ا5رر

20.000  �úلنسبة للشخص الطبي 
  ."دج �
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لثا  h�:1- و' من ا�ادة *Aالفقرة ا � 7s الوارد �úي h_الت Â+ية ا من القانون  416عدم دستور
� شطرها ا5رر jلتا'�  7s لنسبة للشخص ا�عنوي 100.000و: ا�ذكور أع�ه 
  ."دج �

� الفقرة الثانية من ا�ادة عدم دستور 2 7s الوارد �úي h_الت Â+من القانون  416ية ا
� شطرها ا5رر jلتا'�  7s ذلك تلك : " ا�ذكور أع�ه � 7s ا 
القاضية بعقوبة ا+بس $

  ".ا�شموÕ# بوقف التنفيذ

ية ا�ادة الدفع الثالث  من قانون  6الفقرة  496والذي يد�ß فيه العارض بعدم دستور
ي�ú �ل الدفعاLAجراءات  h_الت Â+ية ا لس الدستوري بدستور 
زائية، حيث أقر ا5 
  . ا+

ت من  �Ñ ا+قوق وا+ر�� عتبارها سياجا �� 
A*جل ذلك، jنت أÝية هذه ا�بادئ �
ا دام أن هناك قضاء مستقل  7ç ،ا البعض ت مع بع�7 7� 7ëمل الªيث تت 
ا � �Îعتداء علAا

ميع أمامه سواسية دون أي تفرقة،  
7 ا+ ية القوان[� ة �دى دستور و طا�ا أن هناك رقابة دا$*
 �ã عتبار أن قواعده 
لنظر إ' قواعد و مبادئ الدستور � 
يعية � h_ا السلطة الت 7Îتس � ال°#
� تضöا السلطة  ، و مادام أن السلطة القضائية تطبق القواعد ال°# #Õالدو � 7s ±ع *Aالقواعد ا

صص تقوم به دون  7 يعية فË سلطة Eا �# h_مر الذي الت*Aها، ا اوز ع± غ:� 
 اعتداء أو �#
ت  7� نة من «7 يب «7 يعا، وهو ما يعد ب� ر 
o ما 7Îما مع التعاون ف¬� بي 7Îقق الفصل بي ��
ته بعدم وضع قيود  7 ع± أعز ما لديه، حقوقه و حر�� عل ý فرد يطم[* 
 ت �# ا+قوق و ا+ر��

ا #Îت +ماي 7� ا طا�ا وجدت «7 #ÎرسÍ ±أو عراقيل ع   .  
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  :خـاتمــة

وع  h_م � 7s ت القلب النابض للدستور، إذ أقر ا�ؤسس الدستوري تعت:
 ا+قوق وا+ر��
اه ý السلطات  2020التعديل الدستوري لسنة  
 لزا�� إ�# LAمن القواعد ذات الطابع ا #p 
o

ا وتكريØا، و يكتف بن�ا  #Îايo 7 ت القانونية لتعز�� 7� 7ëليات وال ºA 
� العمومية وتدعيمها � 7s
� مواد متفرقة بداية من  7s ا جاءت ت العامة، وإ7$ ب واحد بعنوان ا+قوق اA*ساسية وا+ر�� 
�
ملها عن  
� � 7s تتحدث � وع التعديل الدستوري و ال°# h_الديباجة لتشمل أبواب وفصول م
� اA*صل حق ل&واطن، وهذا من أجل  7s �ã � اه ا�واطن ال°# 
 ا إ�# واجبات الدوÕ# ومؤسسا#8

، إذ التطبيق الفع±�  ت ع± ا�ستوى العم±�   :Eذه ا+قوق وا+ر��

ول ع± 2مطة  21نصت ا�ادة   *Aمن الباب ا #Õن بيئة  :"من الفصل الثالث بعنوان الدو 7»
قيق رفاÝهم اص و�# 7 h
 *Aاية اo سليمة من أجل"،  

� خدمة ا�واطن" :من نفس الفصل ع± أنه 26ونصت ا�ادة  7s دارة LAا  

 7 �: دارةيضمن القانون عدم �# LAا  

� تستوجب إصدار قرار إداري � أجل معقول بشأن الطلبات ال°# 7s د معلل 
دارة � LAتلزم ا  

اطل دمة بدون $# عية، وأداء ا+7 h_ام ال � إطار اح:# 7s مهور 
دارة بË حياد مع ا+ LAتتعامل ا"  

 7� ديدة «7 
وقراطية، وتعت:
 هذه ا�ادة ا+ دارة والقضاء ع± الب:� LAاه ا 
   +ماية حقوق ا�واطن ا�#

ت   ت سياسية أخرى �# �انÐ أقر حقوق وحر�� 
من الباب الثالث بعنوان  فصل ال:
ا" 7Îالسلطات والفصل بي �wال ا+كومة "تنظVمراقبة أ � 7s انية� 
ص حق ا�عارضة ال: 7 #� � ، وال°#
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� ال زة غرف°# 
üأ � 7s لتداول طبقا ل&ادة وا�شاركة الفعلية 
سة اللجان � �ان Aس¬� ر�* 
:116 
 7 � تنص ع± 4و3الفقرت[� وع وال°# h_من ا�: ..."  

يعية ومراقبة نشاط ا+كومة،-3 h_ال التV *Aا � 7s ا�شاركة الفعلية  

لتداول-4 
سة اللجان � �ان، A س¬� ر�* 
� ال: زة غرف°# 
üأ � 7s ا ا�شاركة الفعليةE ثيل يضمن #$"  

وع h_للب�د  إن م �قرا � التحول الد$� 7s رزة 
ول � التعديل الدستوري يعد نقطة �#
و بناء  عية وخطوة جبارة �7 وقراطية، العداÕ# اAج¬# ية جديدة تقوم ع± مبادئ الد$� هور 
o

  .ودوÕ# القانون
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  والحريات الدIفع بعدم الدIستورية كآلية لحماية الحقوق

  السيIد الهاشمـي براهمـي، 

  عضو المجلس الدIستوري 

  :مقدمـة    

داري تعت:
 من الوسائل  LAات القضاء العادي أو ا 
ü نت الدعوى القضائية أمامj إذا
ت  دارة بشأن هذه ا+قوق أو و القانونية +ماية ا+قوق وا+ر�� LAفراد أو ا *Aة اÞا دف إ' �7 #8

وجب ا�ادة  
ية ا�قرر $ æا، فإن إجراء الدفع بعدم الدستور ا #Îن 
� ßت ا�د من 1 195ا+ر��
وع تعديل الدستور ا�عروض ل�ستفتاء  h_من الدستور الساري ا�فعول 188ا�ادة ( م ( Ëيش

ة الولوج إ' القضاء  hiيقة غ:� مبا 7 بطر � القانون أو التنظ�w ويتيح ل&تقاض[� 7s أداة للطعن
  .الدستوري

وجب ا�ادة  
ية $ سيخ آلية الدفع بعدم الدستور وع تعديل الدستور  195إن �# h_من م
� من الدفاع عن حقوقه  7þ7 أي متقا ك[� #$ � 7s حد ذاته تعب:� عن نية ا�ؤسس الدستوري � 7s هو
يق  ناسبة أي دعوى معروضة ع± القضاء عن طر 
ته اA*ساسية ا�كفوÕ# دستور�� وذلك $ وحر��
اع  7 ي�ú أو التنظي�Ñ ا�راد تطبيقه والذي يتوقف عليه آل ال:7 h_الت Â+ية ا � دستور 7s ا�نازعة

ددها القانونوفقا ل �� � وط ال°# h_ل .  

                                                           
ا &%$#ر)2 =� &@? =(&م ا &%$#ر)2 =>�ء :89 )�03 إ56�ر ا �34�2 "/0 /.-وع *(&)' ا &%$#ر  195ا ��دة  - 1

 A34 2 أن اDE�FG 2HI م�� أو /Q9R ا &و 2، :>&/� )&:K أO& اNط-اف @K ا �4�J�2 أ/D9) 2 ا�34�2 /0 ا  �Oإ
� ا &%$#رH<�F( K$ ا S*�(-Oو SG#TO UH$<( اعV< ل اX/ SD9: YG#$( ا ]ي K�D\<$ أو ا K)(-.$ ا.  

ا $K ) 4(ر)2 :89 أ%�س ا Te-ة أ:`ه، @cن G-ارھ� )a&ر 6`ل اH_N- اNر=(2 :>&/� ُ*[5- ا �34�2 ا &%$#
��ر)i إ56�رھ* K9* . 2)=أر ��ھaG&ة أ�ة  &Oة وا-/ 'IN&)& ھ]ا ا�03 *�4(و)(  jkl/ ار-G 89: ء�<= -H_أ

56�ر m2 اkO�n 2DE�FT 2 اHR إ 8 ا o9k(2 و�34�0 ا /."  
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وط ا�قررة  h_ية من خ�ل ال � هذه ا�داخp# خصائص الدفع بعدم الدستور 7s سأتناول
ورة تفعيل هذه  7ïية و ر القرارات الصادرة عن ا5¾ة الدستور hأستعرض آ� hm ،جراءاتLAوا

 #Õساسية ا�كفو*Aت ا نة إضافية +ماية ا+قوق وا+ر�� 7» Ëا تش لية كو78 ºAدستور�� ا .  

  :خصائص الدفع بعدم الدستورية: أوال

� ذو صبغة خاصة Õ أحªم خاصة  -1 *Jية هو إجراء قضا إن إجراء الدفع بعدم الدستور
ية وقانون  دار LAجراءات ا�دنية واLAم قانون اªإطار أح � 7s تلف عن الدفوع ا�قررة 7 #�

زائية 
جراءات ا+ LAا . 
جراءات ا�دنية  LAمن قانون ا ý زائية فلقد تضمن 
جراءات ا+ LAية وقانون ا دار LAو ا

حªم خاصة سواء  * 
ا � 7Îم ý ية أو موضوعية، وخصùنت شj النص ع± الدفوع سواء
 
� تعت: ا، مع بيان الدفوع ال°# �Îا و مراحل ذلك و طرق الفصل ف ر#8 hوط إ� hi من حيث

� والدفوع  7þمن مراحل التقا #pأي مرح � 7s رها hيسوغ أ� � � يسوغ من النظام العام ال°# ال°#
رها تلقائيا  hية و ا�واد  69إ'  48ا�واد (أ� دار LAجراءات ا�دنية و ا LAمن قانون ا

زائية 352و  290،291 
جراءات ا+ LAوض ) من قانون ا � هذه ا�داخp# ا+7 7s � و A يسع7°
هات القضائية  
� أمام ا+ 7þن إجراءات التقا 7Þ صلب هذا ا�وضوع كونه يدخل � 7s

تلفة   .ا75
ية هو إجراء مقرر لصا� أطراف ا+7صومة فالدفع ب - 7 ( عدم الدستور سواء jنوا مدعي[�

� أو بصفة عامة  7Jم، الطرف ا�د #Îصام، ا� � ا+7 7s 7 7 أو مدخل[� م، متداخل[� �Îعل ßأو مد
  ) لË طرف ذي  مصلحة 
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در  
 ية، �# رة الدفع بعدم الدستور hإ� � 7s عدة مناسبات حول حق النيابة � 7s ر نقاش h� لقد
زائية ف� يسوغ Eا ا��حظة  
� الدعوى ا+ 7s نت طرفا ذا وضعية خاصةj أن النيابة وإن

ية ل�*سباب التالية رة الدفع بعدم الدستور hإ�:  
ية مقرر �صلحة اA*طراف عندما يد�ß أحدà أن   - أ إن إجراء الدفع بعدم الدستور

ك حقوقه وحر��  #Îاع ين 7 ي�ú أو التنظي�Ñ الذي يتوقف عليه مآل ال:7 h_الت Â+ته ا
ا الدستور 7Îيضم �  .ال°#

ا الدستور 7Îت يضم   .وليس للنيابة حقوق أو حر��
� أن تتابع ع± أساس   - ب #Ãدد أساس ا�تابعة، فليس من ا�نط #� � إن النيابة �ã ال°#

يته 7 وتدفع بعدم دستور  .مع[�
زائية ا�عتمدة من ا+كومة تقد�m   - ت 
إنه يسوغ للنيابة ا�ùفة بتطبيق السياسة ا+

ا  � يبدو م�حظا#8 اح أي تعديل للنصوص ال°# لتا'� للحكومة، A*جل إق:# 
للوزارة، و�
ا الدستور 7Îيضم � ت ال°# +قوق وا+ر�� 
س � ا $#  .Eا أ78

رته   -2 hإ� � 7þف� يسوغ للقا ،àاع الذي سبق ذكر 7 ول A*طراف ال:7 ية �7 الدفع بعدم الدستور
وع الدستور خولت، ذلك اA*  195من تلقاء نفسه إذ أن ا�ادة  h_من م à طراف دون غ:�

ا من تلقاء نفسه ر#8 hإ� � 7þوز للقا 
 � �ã من النظام العام و�� �ف الدفوع ال°# 7 
�. 
� سواء ع± مستوى  -3 7þمن مراحل التقا #pأي مرح � 7s ية رة الدفع بعدم الدستور hكن إ� �$

 #Õلس الدو 
لس أو ع± مستوى ا5¾ة العليا أو � 
 .ا5¾ة أو ا5
ية ا+Â ال -4 � مدى دستور 7s ختصاص ا+²ي الفصلAهو من ا �Ñأو التنظي �úي h_ت

كن إخطارها إA من طرف ا5¾ة العليا  �$ A ة ية، غ:� أن هذه اA*خ:� ل&ح¾ة الدستور
 #Õلس الدو 
 . أو �
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اع، ف� يسوغ  -5 7 ي�ú أو التنظي�Ñ يتوقف عليه مآل ال:7 h_الت Â+ورة اثبات أن ا 7ï
Õ ع�قة A �Ñأو تنظي �úي h_ت Âح � 7s اع ا�عروض ع± القضاء ا�نازعة 7 وضوع ال:7 
$. 

� يكفلها  -6 ت ال°# +قوق وا+ر�� 
س � �$ �Ñأو التنظي �úي h_الت Â+ورة إثبات أن ا 7ï
 .الدستور

داري، أي من ا5¾ة العليا  -7 LAالقضاء العادي أو ا #° 
ü 'الدفع إ #Õإن إسناد سلطة إحا
وط h_ص مدى توفر ال 7¿ 7 7 اEيئت[� ول Eات[� 7 �� #Õلس الدو 
ا�قررة قانو�7 لتجنب  أو �

طلية جراءات ال¬# LAخانة ا � 7s تدخل �  .الدفوع ال°#
دف  -8 ، و�8 �wية القانون أو التنظ ية هو رقابة بعدية ع± دستور إن الدفع بعدم الدستور

� قانون وتنظ�w ساري ا�فعول 7s إ' إعادة النظر قضائيا. 
7 الع®  -9 ض من ý ا�تدخل[� ية يف:# +قوق إن اجراء الدفع بعدم الدستور 
� � 7sªال

ول دون  ية كون السابقة �# اد ا5¾ة الدستور #Îيكفلها الدستور واج � ت ال°# وا+ر��
ية ما  تتغ:� الظروف سواء jنت مادية أو  ددا ع± ا5¾ة الدستور 
عرض الدفع �

 .قانونية
تمع  -10 
ية ع± ا5 كن من انفتاح ا5¾ة الدستور ية $� إن إجراء الدفع بعدم الدستور

فراد وهيئة الدفاعو  *Aمتناول ا � 7s ية   .وضع ا�نازعة الدستور
7 من  -11 7 السابقة µا تب[� ية يشË فرصة �راجعة القوان[�   إن اجراء الدفع بعدم الدستور
ا الدستور، وهو اضافة      7Îيضم � ت ال°# +قوق وا+ر�� 
ا وجود مساس �   خ�ل تطبي�#
    � 7s طرف Ëوع الدستور ل h_ا مEته  أساسية خو    ا+7صومة للدفاع عن حقوقه وحر��

جراءات ا�قررة قانو�7     Lوفقا ل� �wالقانون والتنظ � 7s نازعة� 
  . 1اA*ساسية �

  

                                                           
�p#ن  -   1T 18ا AG16- ر  K@ رخt� م  22ا�: 2R4 1439ذي ا  v@#ا�2  2ا <% -k�$k%2018  ا ]ي )4&د

�ت *vDk5 ا &@? =(&م ا &%$#ر)2DeDJوط و-_.  
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  القرارات الصادرة عن المحكمة الدستورية الفاصلة في الدفع   آثار: ثانيا

  .بعدم الدستورية      

 �Ñأو التنظي �úي h_الت Â+طابقة ا 
$ �y²ن التj إذا A ية موضوع الدفع بعدم الدستور
� منأى  7s pع 
 7�ّ هذا ا+Â و�� يطرح أي إشªل، كونه A يؤ�h سلبا ع± ا�نظومة القانونية، بل ��
أي طعن مستقب±� إA حاÕ# تغي:� الظروف، سواء jنت مادّية أو قانونية، فإن استجابة ا5¾ة 

 7 ية بقبوEا موضوع الدفع والت�y² بتأسيسه �� لق عّدة إشAªت من حيث سلطة الدستور
لنسبة لصاحب الدفع أو  
ي�ú أو التنظي�Ñ سواء � h_الت Â+ا h�اء أ � إ78 7s ية ا5¾ة الدستور

 � 7Jمن القانو*A7 ا+قوق واستقرار ا�عام�ت وا ورة وجود توازن ب[� 7ïلنسبة للغ:� و 
�.  

ية الدفع وال � حاÕ# قبول ا5¾ة الدستور 7s ن ا�بدأ العامj ية فإذا ت�y² بعدم دستور
ك  ه فورا، إذ A يسوغ �# h�ع�ن عن فقدان أ LAا � ي�ú أو التنظي�Ñ ا�طعون فيه يقت�7 h_الت Â+ا
س  يته قانو�7 سار�� ا�فعول، خاصة وأنه $� ي�ú أو تنظي�Ñ ثبتت عدم دستور h_ت Âأّي ح

ت +قوق وا+ر�� 
� ت � � يكفلها الدستور، غ:� أنه تفاد�� ل�خت�Aت ال°# نجم عن التقييد ال°#
ي، ع± زا�* 
وع تعديل الدستور ا+ h_ذا ا�بدأ، أسند م 
غرار معظم الدسات:� اA*خرى،  ا�طلق 8

ي�ú أو التنظي�Ñ اُ�ق�7 بعدم  h_الت Â+ا h�7 فقدان أ �yر ديد �# ية سلطة �# ل&ح¾ة الدستور
يته   .  1)من الدستور 4فقرة  198ا�ادة ( دستور

� هذا الفصل أ�h ق 7s م سأتناولªح*Aية الصادرة ع± ضوء ا رارات ا5¾ة الدستور
وط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم  hi ّدد � أقّرت اAجراء والقانون العضوي الذي �� ية ال°# الدستور

                                                           
� Dy- د%$#ري :89 أ%�س : 4ف  198ا ��دة  -  1D�D\<* او �D)(-.* �ap 2 ا &%$#ر)2 ان�34�رت ا -G إذا

  .#ر)2أ:`ه، )Te& أz-ه /0 ا D#م ا ]ي )4&ده G-ار ا �34�2 ا &%$ 195ا ��دة 
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لس الدستوري مع التعرض إ' أول قرار صادر عن  
ية والنظام ا5دد لقواعد Vل ا5 الدستور
� ا�وضوع 7s لس الدستوري 
  .ا5

� أية خصومة  195لقد أقّرت ا�ادة  7s طرف Ëوع تعديل الدستور حق ل h_من م
س  اع إن jن $� 7 ي�ú أو التنظي�Ñ الذي يتوقف عليه مآل ال:7 h_الت Â+ية ا � دستور 7s ا�نازعة
هة  
يق الدفع الذي يقدمه أمام ا+ ا الدستور، وذلك عن طر 7Îيضم � ت ال°# +قوق وا+ر�� 
�

تصة، وأسندت � هذا الدفع بعد احالته من  القضائية ا75 7s ية سلطة الفصل ل&ح¾ة الدستور
ا  7Îتضَم � وط القانونية ال°# h_كد من توفر ال ، وذلك بعد التأ #Õلس الدو 
طرف ا5¾ة العليا أو �

ية وط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستور hi دد   . القانون العضوي الذي ��

ت ة ا�:# hiر ا�با h� ºAنّظم ا�ؤسس الدستوري ا #Õلس الدستوري حا 
بة ع± قرار ا5
وجب ا�ادة  
ستجابة للدفع $ LAتنص ع±  198ا � وع تعديل الدستور ال°# h_ا الرابعة من م � فقر#8 7s

  :أنه

يعيا أو تنظيميا غ:� دستوري ع± أساس ا�ادة "   h_ية أن نصا ت إذا قررت ا5¾ة الدستور
ّدد 195 ه ابتداًء من اليوم الذي �� h�ية أع�ه، يفقد أ    ".ه قرار ا5¾ة الدستور

س  ي�ú أو التنظي�Ñ موضوع الدفع $� h_الت Â+ن ا * 
ية � إذا jن ت�y² ا5¾ة الدستور
ائه وإخراجه من ا�نظومة القانونية، فإنه  � إ78 ا الدستور يقت�7 7Îيضم � ت ال°# +قوق وا+ر�� 
�

تبة ووضع ý التصورات حول مرحp# ال ر ا�:# h� ºAا � 7s �:التفك � 7úتطبيق، كون قرار ا5¾ة ينب
 �y²ره القانونية وقت الت hآ� Ëفذ ومرتب ل 7� �Ñأو تنظي �úي h_ت Âية ينصب ع± ح الدستور
ية  لنظر إ' أن قرار الت�y² بعدم الدستور 
نية، � h� ة 
ü ة، ومن 
ü يته هذا من بعدم دستور
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� أث:� الدفع خ�Eا اه أطراف ا+7صومة القضائية ال°# 
 ة  سوف يؤدي وظيفة ا�# 
üموا � 7s وكذلك
  .الغ:� 

 األثر القانوني المترتب عن التصريح بعدم الدستورية-1

 Â+غ:� دستوري يفقد هذا ا �Ñأو تنظي �úي h_ت Âية أن ح فاذا قررت ا5¾ة الدستور
ي�ú أو التنظي�Ñ عد�m ا�فعول من الناحية  h_الت Â+وا�قصود بذلك أن يصبح ا ، � 7Jه القانو h�أ

 
لذكر أن ا�ؤسس الدستوري استعمل عبارة القانونية، وا+ 
� " د�� � 7Jالقانو h� *Aعن  "فقدان ا
 �wÞ � 7s ة التدخل 
Îمنأى عن ش � 7s pع 
 ية �# قصد من أجل التعب:� عن فكرة جوهر
ية ا�فعول أو  يعية السار h_م التªح*Aع الذي تناط به ح��² سلطة إلغاء ا h_اختصاصات ا�

� من ص�حيا#8  ية السلطة التنفيذية ال°# ا، ولذا، فإن اختصاص ا5¾ة الدستور #8 ا مراجعة تنظ¬�
ر القانونية وذلك بداية  h� ºتب ل� ي�ú أو التنظي�Ñ وجعp غ:� م:# h_الت Â+ر ا hعزل آ� � 7s ²ينح

� قرارها 7s دده 7 الذي �# �yمن التار.  

� " Ð أن اختيار ا�ؤسس الدستوري لعبارة         7Jالقانو h� *Aط يفي "فقدان ا د هو 7$
لغاء  LAاabrogation  7 أن بعض � ح[� 7s ،لنسبة ل&ستقبل 
اء مفعول القاعدة القانونية � أي إ78

نظمة تبّنت فكرة  *Aالبط�ناannulation   ن  تكن *j واعتبارها �úرج h� * 
اء القاعدة �   .أي إ78

اج ا�ؤسس الدستوري لفكرة  #Îإن ان" h� *Aكز  ،"فقدان ا ة ا5افظة ع± ا�را 
ü يسمح من
ة أخرى،  
ü م السابقة واستقرار ا�عام�ت، ومنªح*Aجّية ا 
القانونية السابقة، عدم ا�ساس �

 � 7Jمن القانو*Aا+فاظ ع± ا.  
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 :النطاق الزمني للقرار القاضي بالتصريح بعدم الدستورية -2

 �Ñأو تنظي �úي h_ت Âية أن ح غ:� دستوري، يفقد هذا ا+Â  اذا قررت ا5¾ة الدستور
ية دّده قرار ا5¾ة الدستور ه ابتداءا من اليوم الذي �� h�دّده " يتضح من عبارة . أ اليوم الذي ��

ية ية واسعة  "قرار ا5¾ة الدستور ية سلطة تقد�� ك ل&ح¾ة الدستور أن ا�ؤسس الدستوري �#
7 الذي يبدأ فيه فقدان ا*A�h القان �yديد التار ي�ú أو التنظي�Ñ ا�²ح من أجل �# h_الت Âللح � 7Jو

� الدفع بعدم  7s ناسبة النظر 
ية $ جع ذلك إ' طبيعة Vل ا5¾ة الدستور يته، و�� بعدم دستور
� من  7Jه القانو h�من أ �Ñأو التنظي �úي h_الت Â+يد ا ر 
 ية الذي يستوجب ا+ذر عن �# الدستور

 *Aكز القانونية وا+فاظ ع± ا �را 
� أجل عدم ا�ساس � 7Jمن القانو.  

ية إجراء تقد��  ية عند الت�y² بعدم الدستور نظرا Aعتبارات Vلية، فإن ع± ا5¾ة الدستور
ر وفقا لطبيعة اA*حªم  h� *Aة مع هذه ا رونة كب:� 
ية والتعامل $ دار LAر ا�الية وا h� ºAشامل ل&صا� وا

يعية أو التنظيمية موضوع الدفع، ووفق ما يطرحه ý دفع بعدم h_ية من  الت الدستور
ية � تنفيذ الت�y² بعدم الدستور 7s لية وقانونيةV خصوصيات.  

 :نطاق قرارات المحكمة الدستورية -3

 األثر الفوري واألثر المؤجل لقرار المحكمة الدستورية- أ

ية سلطة   4الفقرة  198إن ا�ادة  وع تعديل الدستور أسندت ل&ح¾ة الدستور h_من م
يته و لذا، فإن ا5¾ة   � بعدم دستور ي�ú أو التنظي�Ñ ا�ق�7 h_الت Â+ا h�7 فقدان أ �yر ديد �# #�
7 ا�ناسب الذي يصبح فيه قرارها ساري ا�فعول، فلها إمªنية  �yديد التار #� � 7s ��ية التقد Eا حر
ة  hiية، أي فورا، وي_ي مبا ه من يوم قرار ا5¾ة الدستور h�يفقد أ �úي h_الت Â+ن ا * 
التقر�� �
قراطية الشعبية، Ð يسوغ ل&ح¾ة  ية الد$� زا�* 
ية ا+ يدة الرìية للجمهور ر 
� ا+ 7s ه h_بعد ن
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دده #� Ñية إ' أجل مس � لقرار الت�y² بعدم الدستور 7Jالقانو h�*Aية أن تؤجل ا بË  الدستور
ي�ú الغ:�  h_الت Â+ن ا * 
� قرارها � 7s دد ن �# *j ،اÜا�عروضة أما #Õية وفقا لطبيعة ا�سأ حر

يدة الرìية  ر 
� ا+ 7s ه h_7 ن �yر ر من �# hqه بعد سنة أو سّتة أ h�الدستوري يفقد أ.  
 7 ت Vلية تتعلق بتلك ا�رحp# ا�متدة ب[� 
لو من طرح إشAªت وصعو� 7 #� A #Õإن هذه ا+ا

7 قر  �yر لر7î أنه ليست هناك �# 
7 التنفيذ، � 7 دخول القرار ح:� �yر ية و�# ار الت�y² بعدم الدستور
 � 7s جل ا�عقول يكون*Aكن اعتبار أن ا ية مّدة التأجيل فانه $� ضوابط لتحديد ا5¾ة الدستور
ا إجراءات تعديل القانون أو  
Îتتطل � 7 اAعتبار ا�راحل ال°# حدود سنة وذلك مع اA*خذ بع[�

 �wالتنظ.  
  .األثر النسبي واألثر اتجاه الغير -ب 

ي�ú أو  h_الت Â+ية ا � بعدم دستور 7þية قرارها القا عندما تصدر ا5¾ة الدستور
 � ر القانونية ال°# h� ºAة، فان أو' اè اع أو �ا 7 7� � 7s طراف*Aمن طرف أحد ا �ا التنظي�Ñ ا75

تب عليه تكون  �h النس"  effet utileنسبية "ت:# *Aالنافعوفقا �بدأ ا h�*Aأو ا � 
° . Â+ع°7 أن ا 
$
ا، إذ  #Îناسب 
� أث:� الدفع $ � ا+7صومة ال°# 7s ة hiه مبا h�الغ:� دستوري يفقد أ �Ñأو التنظي �úي h_الت
لس الدوÕ# حسب اA*حوال بقرارها، وفقا  
ية تقوم بتبليغ ا5¾ة العليا أو � أن ا5¾ة الدستور

لس الدستوري، ا�عدل وا�تمم، من النظام ا5دد لقواعد A32*حªم ا�ادة  
ل � تقوم  V1ل ا5
ية أماÜا � أث:� الدفع بعدم الدستور هة القضائية ال°# 
ع�م ا+ L 
� 7 ت[� 7 اA*خ:� � . هات[� 7Jفا�نطق القانو

 �úي h_الت Â+ية ا Æ الدفع بعدم دستور *yة من نتا hiا+7صومة مبا � 7s ن يستفيد الطرف * 
� � يق�7
ه 
7 ا+ ك[� èة، وذلك من أجل $# دد مص:� الدعوى أو ا5ا ات القضائية أو التنظي�Ñ الذي ��

                                                           
)(A9 ا �Q9R ا &%$#ري، رQDE ا R�H#ر)2 ورQ9R/ QDE اN/2 ورQDE ا �Kk).  Q9R  : 32ا ��دة  -  1

إ 8 ا -QDE اNول  - jlO ا 4� o9k(–  2 ا T-ار .ا #ط>K وا #ز)- اNول، =T-اره O#ل ا &@? =(&م ا &%$#ر)2
 2Dp��z ه�aGأ 'Iأ K@ 2 ا &و Q9R/ QDEأو ر �D9) 2 ا�34�م ) 08( 9�  .أ)
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ية، وإسقاط ذلك ع±  ر القانونية ع± الت�y² بعدم الدستور h� ºAمل اj تيب ا�عنية من �#
ا #Îناسب 
� أث:� الدفع $ èة ال°#   . الدعوى أو ا5ا

ية   ن قرار الت�y² بعدم الدستور * 
� � ية A يع7° � لقرار ا5¾ة الدستور 
إن التطبيق النس°
ره القانونية إ hتد من حيث آ� �$ A ية ة الªفة، A*ن قرار ا5¾ة الدستور 
üموا � 7s أي ، ' الغ:�

ع من  h_يشبه إ' حد بعيد تدخل ا� � 7Jه القانو h�من أ �Ñأو التنظي �úي h_الت Â+رد ا 
 الذي ��
� إلغاء أو 
ب حÂ تنظي�Ñ ما، �ا Eذا  7s أو السلطة التنفيذية �úي h_ت Âأجل إلغاء ح

ر القانونية  h� ºAيد من ا ية عن(التجر يق قرار ا5¾ة الدستور لغاء ) طر LAيق (أو هذا ا عن طر
�ان 
7 به) قانون صادر من ال: اطب[� اص ا75 7 h
 *Aيع ا 
o ة 
üموا � 7s ردة 
ر قانونية عامة و� hمن آ� .  

ه  h�7 غ:� دستوري، فإن فقدانه أ � مع[�ّ *Jن قيد اجرا * 
ية � مث� إذا قّررت ا5¾ة الدستور
� القضي 7s ة hiسينفذ مبا � 7Jيؤدي القانو A ية، غ:� أن ذلك ا الدفع بعدم الدستور �Îأث:� ف � ة ال°#

لنسبة للقضا��  
ية، Aس¬� � Æ قرار الت�y² بعدم الدستور *yستفادة من نتاAإ' حرمان الغ:� من ا
ية، وذلك ح°# عند  7 الت�y² بعدم الدستور �yر هات القضائية عند �# 
ا�ماثp# قيد النظر أمام ا+

7 قرار ا5 اض تضم[� A 7حقاف:# �yر ن قرارها إ' �# ��i 7 �yر جيل �# * ية �#   . ¾ة الدستور

 7 ية ح:� 7 دخول قرار الت�y² بعدم الدستور �yر جيل �# * ة، أي فرضية �# هذه الفرضية اA*خ:�
ب نوعا ما من مبدأ  �h الرج�ú "النفاذ تق:# *Aية "ا ن قرار الت�y² بعدم الدستور * 
ا � �Îإذ يبدو ف ،

ية سو  لنسبة الصادر عن ا5¾ة الدستور 
نه، وذلك � ��i ره القانونية قبل بدء hتب أ� ف ��
هات القضائية 
7 صدوره مطروحة أمام ا+ �yر #� � 7s نتj � � هذا الصدد . للقضا�� ال°# 7s ونستذكر

ا ال 7Îتضم � تامية ال°# الذي يتضمن تعديل  07- 17قــانــون ر!# ع± سبيل القياس اA*حªم ا+7
� اعتمد زائية، وال°# 
جراءات ا+ LAع± قانون ا � 7þن تنفيذ مبدأ التقا ع من أجل «7 h_ها ا�
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ة أو' نص ع± أن القانون ر!#  
ü ت، إذ من نا�� 
� مادة ا+ 7s 7 ا�تضمن تعديل  07-17درجت[�
نه بعد ستة  ��i زائية، يبدأ 
جراءات ا+ LAية، ومن ) 6(قانون اìيدة الر ر 
� ا+ 7s ر من صدوره hqأ
نية نص ع± أن هذا القانون ي_ي ع±  h� ة 
üنه ��i م الصادرة قبل بدايةªح*A1ا .  

  :آثار قرارات المحكمة الدستورية-4

حªم ا�ادة  * 
� �V198 ) تنص ع± أنه ) 5الفقرة � وع تعديل الدستور ال°# h_من م: 
ميع السلطات العمومية والسلطات " 
ائية وملزمة + ية 78 تكون قرارات ا5¾ة الدستور

ية والقضائية دار LAا قرارات ا5¾ة   ".ا 
� تتمّتع 8 � ا+جّية ال°# 7s 7 شكJتدع ا�ادة ا�ذكورة أد A
ية  ية بدستور ية، وذلك سواء قررت ا5¾ة الدستور ال الدفع بعدم الدستور 
� � 7s ية الدستور

يته ا� أو ïحت بعدم دستور ي�ú أو التنظي�Ñ ا75 h_الت Â+ا.                       

         . ثار قرارات المحكمة الدستورية اتجاه السلطة القضائيةآ- أ

ائيا  ية 78 ية، يكون قرار ا5¾ة الدستور لدستور 
� �y²الت #Õو'، أي حا *Aا #Õا+ا � 7Ãف
، إA إذا استند الطرف  �Ñأو التنظي �úي h_الت Â+ية ذات ا ددا بعدم دستور 
وز الدفع � 
 �� Aو

èة إ' تغ:�ّ  اع أو �ا 7 7� � 7sية، . 2الظروف � ا+اÕ# الثانية، أي حاÕ# الت�y² بعدم الدستور 7s أما
ميع السلطات  
ية ملزما + ية الصادر عن ا5¾ة الدستور فيكون قرار الت�y² بعدم الدستور
ع°7 أن هذه ا+اÕ# الثانية تطرح إشªليات تتعلق بوجه  
ية، $ دار LAيعية، وا h_القضائية، والت

� خاص بع�قة ا5¾ة الدست 7s خر دورا º 
� تلعب بشË أو � تلفة ال°# لسلطات العمومية ا75 
ية � ور
ية   .   إجراءات الدفع بعدم الدستور

                                                           
�p#ن رAG  17إ 8  13اK@ -\p ذ U ا �#اد -  1T 20ر :&د.ج 07- 0/17 ا K@ 26رt/ ،29  رس�/2017.  
2  - 0D*د��p#ن ا (F#ي رAG  13و 8اp -\p~ ا �T 16- 0/18 ا  K@ رخt� 2ا  -k�$k%2018.  
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يك ا�باhi ل&ح¾ة  h_ية ال دار LAهات القضائية ا 
هات القضائية العادية وا+ 
تعت:
 ا+
ية الصبغة التنفيذية ا��  لدفع بعدم الدستور 
� إعطاء القرارات ا�تعلقة � 7s ية   . زمة Eاالدستور

 �Ñأو التنظي �úي h_الت Â+ية ا � بعدم دستور 7þية القا فبمجرد صدور قرار ا5¾ة الدستور
امات التالية 7 ا اAل:# �Îتقع عل � هات القضائية وال°# 
اÞته، يw# إع�م ا+ ت �7   : الذي $#

� طرح  -  èة ال°# اع أو ا5ا 7 � إطار ال:7 7s ة hiية مبا تنفيذ قرار الت�y² بعدم الدستور
� الدعوى اA*صلية، وفق  7s ية، وذلك من أجل الفصل ا الدفع بعدم الدستور #Îناسب 
$

ية  .مقتضيات قرار ا5¾ة الدستور

� تكون مطروحة  -  Ðت ا�ماثp# ال°# اعات أو ا5ا 7 � إطار ال:7 7s ية تنفيذ قرار الت�y² بعدم الدستور
ية، Aس¬� عندما يتعلق قرار ال انب أماÜا وقت الت�y² بعدم الدستور 
 
ية � ت�y² بعدم الدستور

، مبدأ ا*A�h الفوري 7 ا وفق ا�بادئ العامة لنفاذ القوان[� �Îيطّبق ف � جرائية ال°# LAوانب ا 
 .  من ا+
Ðت  -  اعات أو ا5ا 7 يته ع± ال:7 ي�ú أو التنظي�Ñ ا�²ح بعدم دستور h_الت Â+استبعاد تطبيق ا

ا بعد صدور قرار الت�y² بعدم الدست �Îتعرض عل � يةال°#  . ور
 7 �yلس الدستوري أصدر بتار 
طار إ' أن ا5 LAهذا ا � 7s شارة LAدر ا 
 #�20  
: 7çقراره ر!#  2019نو

حªم ا�ادة  01/19 * 
ية وا�تعلق � ال الدفع بعدم الدستور 
� � 7s416  جراءات LAمن قانون ا
ن القيود الوارد * 
لس � 
زائية، حيث أقر ا5 
� ا�واد ا+ 7s ستئنافAتنظم ا � زائية ال°# 
ة ع± ا+

الفة A*حªم ا�ادة  من الدستور الذي يّص ع± أن  160اAستئناف بنص ا�ادة ا�ذكورة تعّد �7
وع تعديل  h_زائية، مع ا��حظة أن م 
� ا�سائل ا+ 7s 7 � ع± درجت[� 7þالقانون يضمن التقا

وجب ا�ادة  
يع ا�سائل  3)فقرة ( 165الدستور أقر $ 
o � 7s 7 � ع± درجت[� 7þن التقا 7» .  
  :كن استنتاج بعض ا��حظات من القرار ا�ذكور أع�ه و�ã و$� 
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ية- 1 ال الدفع بعدم الدستور 
� � 7s لس الدستوري 
 .أنه أول قرار يصدره ا5

ّ الدفع ع± أساس أن ا�ادة -2 #m ستئناف ) 1فقرة ( 416لقدAرسة حق اÍ ول دون #� � ال°#
لنسبة لصاحب الدفع الذي قضت عليه ا5¾ة بــ  
دج غرامة، كون ا�ادة تسمح  �20.000

نح القاضية بغرامة تتجاوز  
� مواد ا+ 7s مªح*Aستئناف ا 
لس  �20.000 
دج، لذا قّرر ا5
وجب ا�ادة  
7 ا�كفول دستور�� $ � ع± درجت[� 7þق التقا 
س � ن هذا القيد $� * 
 160الدستوري �

زا�*  
ا ا+ �Îصادقت عل �  .من الدستور وا�عاهدات ال°#

لس - 3 
ره صاحب الدفع، بل   يقت² ا5 hالذي أ� �úي h_الت Â+ا � 7s الدستوري ع± الفصل
وجب ا�ادة  
لس  29استعمل سلطة التصدي ا�قررة $ 
من النظام ا5دد لقواعد Vل ا5

ط ا+Â ع± الشخص  1الدستوري، ا�عدل وا�تمم، ية اA*حªم الذي تش:# وقّرر بعدم دستور
ك:h من  * 
� ال 100.000ا�عنوي � 7s من ا�ادة دج � 7J1فقرة ( 416شطر الثا ( � 7s ستئنافAنع ا و$#

� الفقرة  7s الفات � مادة ا75 7s من نفس ا�ادة  2عقوبة الغرامة. 

�  تستنفذ آجال -4 زائية ال°# 
لس الدستوري التنفيذ الفوري لقراره ع± ý اA*حªم ا+ 
قّرر ا5
لس الدستوري ا�ذكورة أع�ه، وذلك كو  416اAستئناف عند تطبيق ا�ادة  
ن تنفيذ قرار ا5

ّتب أي اخت�ل  � و �� 7Jي مركز قانو * 
ينصب ع± أحªم إجرائية ليس من شأنه ا�ساس سلبا �
شارة إ' أن التنفيذ الفوري A يستوجب تسبيبا خاصا كونه هو  LAع± ا�نظومة القانونية مع ا

  . القاعدة

 
                                                           

  .ا &%$#ر)ae(2' ا �Q9R ا &%$#ري =T-ار @K ا A34 ا $.-)(K /#�#ع ا &@? =(&م  :29ا���دة -  1
3�م ON ى&a$ع ا &@?، أن )#�#/ ،Kا $.-)( A34 (&م د%$#ر)2 ا= S9a@ &<: ،ا &%$#ري Q9R�9  03�(

�ط =� A34 ا $.-)(K، /#�#ع ا &@?k*ار �H  ن�J 8$/ 2 أ6-ىD)(-.*."  
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 .التشريعيةآثار قرارات المحكمة الدستورية اتجاه السلطة   -  ب

 � 7s فراغا قانونيا �Ñأو تنظي �úي h_ت Âية ح ية بعدم دستور لق قرار ا5¾ة الدستور 7 ��
نه ��i 7 بداية �yر 7 القرار و�# �yر #� 7 ة ا�متّدة ب[� ية بعدم . الف:# لق قرار ا5¾ة الدستور 7 Ð قد ��

نه منذ  ��i بداية #Õحا � 7s #°فراغا قانونيا ح �Ñأو تنظي �úي h_ت Âية ح 7 صدوره، دستور �yر #�
� مراجعة  7s والسلطة التنفيذية �úي h_الت Â+ع من أجل الغاء ا h_انتظار تدّخل ا� � 7s وذلك
ّتبت عنه، مع مراعاة  #� � ر ال°# h� ºAا #Õزا LA ية ور يعية ال7² h_ووضع التداب:� الت �Ñالتنظي Â+ا

كز القانونية ا�كتسبة � وا+فاظ ع± ا�را 7Jمن القانو*Aاعتبارات ا .  

در  
 #� �Ñأو تنظي �úي h_ت Âية ح ية بعدم دستور شارة إ'  أن ت�y² ا5¾ة الدستور LAا
ك قاعدة قانونية تبث عدم  � اA*صل إعدام  القاعدة فورا، إذ A يسوغ �# 7s ن يستوجبj إن
ية  7 ع± ا5¾ة الدستور ، غ:� أنه يتع[� وÕ# دستور�� ت ا75 +قوق و ا+ر�� 
س � #$ �ãا و #Îي دستور

 h� � التنبؤ ل�* 7Jالقانو �Àا�يدان السيا � 7s ا 7Îتب ع لغاء وتقد�� ý ما سي:# LAستنجم عن ا � ر ال°#
ورة  7ï #Õحا � 7s اصة، و 7 ا�صا� العامة وا�صا� ا+7 والتسي:� A*جل ا5افظة ع± التوازن ب[�
يته  ي�ú ثبت عدم دستور h_ت Âك ح � حدود ا�عقول إذ A يسوغ �# 7s أن يكون � 7úالتأجيل، ينب

ية أو يطبق �دة  كن وضع معيار أو قاعدة مسبقة حول إشªلية الفور �$ A مع أنه #pطوي
ة ý حاÕ# ع± حدى 
� معا+ 7s ة¾+ 
ية التح±� �   .التأجيل، بل ع± ا5¾ة الدستور
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  :الخاتمـة

 7 �yر ية ابتداءا من �# لية الدفع بعدم الدستور º 
ال العمل � 
، 2019مارس  07لقد m# فتح �
A نj جراء فإنه ي�حظ أن غ:� أنه وإن LAذا ا 
Æ نظرا لق² مٌدة العمل 8 *yكن استخ�ص النتا �$ 

عل ý واحد منّ  
 �� Í ها واردة من ا5¾ة العلياÛ بعة � أر 7s ²ت ينحAحا LAا يتساءل عن عدد ا
  .أسباب ذلك

اما مع أحªم الدستور ومراعية للحقوق  ية ا�فعول مطابقة $# 7 السار هل أن ý القوان[�
؟ وا+ر��    ت ا�كرسة دستور��

ية وع± Üن � غياب الثقافة الدستور 7s ذه الوضعية ي¾نE �%أعتقد أن السبب الرئي � �° 
  .القانون الس�ú إ' ن_h هذه الثقافة والتحسيس

وجب ا�ادة  
ية $ سيخ آلية الدفع بعدم الدستور وع تعديل الدستور  195إن �# h_من م
و يسمح لË فض� عن كونه يعزز مªنة ا5¾ة  ت، �7 ية كحارسة للحقوق وا+ر�� الدستور

يق  � ذو صفة إمªنية اللجوء إ' القضاء الدستوري عن طر 7þمتقا Ëحرى ل*A 
مواطن أو �
ي�ú أو التنظي�Ñ الذي  h_الت Â+أن ا ßا إدµ #Õلس الدو 
حاÕ# من ا5¾ة العليا أو � LAا

ت ا ك ا+قوق وا+ر�� #Îاع ين 7 ا الدستوريتوقف عليه مآل ال:7 7Îيضم �   .ل°#

اA واسعا لË متقاض للدفاع عن  195إن ا�ادة  
وع تعديل الدستور تفتح � h_من م
� القانون أو التنظ�w وتسمح  7s �yيق التجر ا الدستور، وذلك عن طر �Îم �� � ته ال°# حقوقه وحر��

ية ا�فعول 7 السابقة السار   .بعملية تنقية ý القوان[�
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 � 7s لس الدستوري 
hi ا5 
قر لقد � 
بداية السنة هذه العملية من خ�ل تنظ�w عدة ندوات سواء $
لتعاون مع منظمة �ا�� سيدي  
لغرب � 
امعة سطيف أو � 
 
ديدا � ق الب�د، �# hi لس أو 
ا5

ة كوفيد  ه التحسي%�  19بلعباس، غ:� أن جا�* 
� 7� 
ام �   .حالت دون إ$#

و' ا5ام *Aلدرجة ا 
� � ية تع7° كن تفعيل هذا إن آلية الدفع بعدم الدستور �$ A إذ ، 7 �]
+قوق  
جراء A*جل تنقية النصوص القانونية والتنظيمية من ý ما من شأنه ا�ساس � LAا

ت ا�ضمونة دستور�� بدون س�ú من أiة الدفاع   .وا+ر��

     

  
  

  

  



 

 

  

  

  

  

  

  

III - الثانيــــــةة ـــــالـجلس:  

وع  ةاستق�لية الّسلطة القضائية وأخلقة ا+ياة العام h_ظل م � 7s
   .التعديل الّدستوري

وع تعديل الّدستور، الّسيدة  • h_ت استق�لية القضاء ع± ضوء م 7� ، ة مسراتيــسليم«7
لس الدستوري  
 .عضو ا5

زا�* مولود بن ناصفأخلقة ا+ياة الّسياسية، الّسيد  • 
امعة ا+ 
 
 .1، أستاذ القانون العام، �
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  2020ضمانات استقالل القضاء على ضوء مشروع تعديل الدستور 

  ،مسراتي سليمةالسIيدة 

  عضو المجلس الدستوري

  :مقدمة

يعية  h_7 الت � الع² ا+ديث استق�ل القضاء عن السلطت[� 7s ا 
من اA*مور ا�س® 8
7 السلطات، ذلك ا�بدأ الذي أ&7 ا5 ما طبقا �بدأ الفصل ب[� #� Aور الرئي%� والتنفيذية استق�

قراطية ا+ديثة  � الدوÕ# الد$� 7s ف� شك أن القضاء )1(الذي تنظم ع± أساسه السلطات العامة ،
ا من جور أو مساس، لذلك  �Îما عساه أن يقع عل Ëت ومانع ل هو �ور العداÕ# وضامن ا+ر��

 Õستق� 
ت خاصة � 7� وري أن ينص الدستور ع± «7   .)2(فقد jن من ال7²

Ý *A اية ونظراo � 7sيعية والتنفيذية و h_7 الت ة السلطت[� 
üموا � 7s ية استق�ل القضاء
ا النص ع± مبدأ  
Îصل � 7s رص الدسات:� عادة ع± أن تورد ت العامة، �# ا+قوق وا+ر��
ت  7� ة السلطات اA*خرى، وما يقتضيه هذا ا�بدأ من «7 
üموا � 7s استق�ل القضاء وحياده

عل منه حقيقة واقعية 
 #�.  

 
زا�* ا+ا'�  ويعت: 
� خصصت فص� خالصا لË ) 2016(دستور ا+ من الدسات:� ال°#
� ذلك دستور (للسلطة القضائية  اسلطة وخصت فص� خاص 7s 1996و 1989وقد سبقه( ،

� وللسلطة القضائية  7þستق�لية للقاAتؤمن ا � ية ال°# تضمن العديد من ا�قتضيات الدستور
7 العضوية الناظمة Eا، لكن الواقع العم±�  وüا القوان[� 
جها وVلت � 7Îم � 7s سارت � كË، وال°#

ت وÍرسات أعاقت �#  
ا بصورة Ûيةومع عرفه من صعو� �Îقيق.  
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وع التعديل الدستوري لسنة  h_ت السياسية  2020ويندرج مAسياق التحو � 7s
7 الذي يبحث من  ا oاية حقوق ا�واطن[� #Îمقدم � 7s* و�زا 
ا ا+ #Îعرف � تمعية ال°# 
واAقتصادية وا5

ا إ' مصاف الن ت واAرتقاء ببع�7 7� 7ë7 هذه ال ة وتعز�� وضاع القا$* *A7 ا س[� ص خ�Õ ع± �#
 7 7 إVال قوان[� روج عن روüا ح[� ع أو ا+7 h_راف من ا� الدستوري oاية Eا ودرءا A*ي ا�7

ا   .تطبي�#

شªليةوعليه فإن  LAذه الورقة البحثية ستدور حول ما اE ديد الذي  ا�طروحة 
هو ا+
وع تعديل الدستور لسنة  h_كن اعتباره  2020يؤمنه م ن استق�لية القضاء؟ وهل $� 7ëل

7 حقي ية جديدة؟تعز�� رد هندسة دستور 
� أم � #Ã  

شªلية تستد�ß منا ا�قارنة وإVال ا�طابقة مع النصوص  LAجابة عن هذه ا LAأن ا Ð
� فصل القضاء  7s الدستور ا+ا'� والنصوص ا�تضمنة � 7s لسلطة القضائية ا�تضمنة 
اصة � ا+7

وع التعديل الدستوري لسنة  h_م � 7s 2020الوارد #wا5 ، سي 
  :اور التاليةتناوEا ع:

مالحظات عامة وشكلية حول الفصل المتعلق بالقضاء في مشروع : المحور األول

  .تعديل الدستور

  : "بالقضاء " فيما يخص تسمية الفصل الخاص : أوال

وع تعديل الدستور  h_ن الفصل الرابع من الباب الثالث منه، " القضاء" نظم م 7Þ
ا" ا�تعلق  7Îالسلطات والفصل بي �wول "بتنظ *Aية " ، بعدما خصص الفصل ا مهور 
، "لرئيس ا+

 � 7Jان" ، والفصل الثالث "للحكومة" والفصل الثا� 
" وا��حظ أنه m# استبدال مصطلح " لل:
، 2016به التعديل الدستوري لعام ، واحتفظ 1989الذي اعتمد منذ دستور " السلطة القضائية

صطلح  
صطلح " القضاء" وm# تعويضه $ 
يعية والتنفيذية اللتان عوضتا $ h_7 الت ع± غرار السلطت[�
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�ان"  
ية "،"ال: مهور 
وا من  ،"ا+كومة" ، "رئيس ا+ وع تعديل الدستور غ:� h_م �úن واض*A
دد السلطات اEيùه# الشùية لوثيقة الدستور ا�عتمدة سابقا وا�تعارف  � jنت �# ا، وال°# �Îعل

ا 
ية خاصة 8 واد دستور 
ا وتنظمها $ د ذا#8 
ة �   .الث�ث، وتعت:
 ý سلطة قا$*

يقة تبويب  ا "بل اعتمدوا طر 7Îالسلطات والفصل بي �wت " تنظ hm ادراج ý سلطة �#
�ان،  
ية، ا+كومة، ال: مهور 
صطلح رئيس ا+ 
فصل لكن دون تسمية سلطة بل اAكتفاء $

بصورة عامة "السلطة " وعليه فإن السؤال الذي يطرح نفسه هل التخ±� عن مصطلح .... القضاء
صطلح " السلطة القضائية" و  
$ Õاف دستور�� " القضاء" بصورة خاصة واستبدا � عدم اAع:# يع7°

تب عن ذلك من  اجع عن ý ما ي:# ا وال:# ة بذا#8 ن سلطة القضاء �ã سلطة مستقp# قا$* * 
�
  اعتبارات؟

 � 7Ãالذي يكت � 7Jاه الثا 
 #�Aا � 7s وع تعديل الدستور ساروا h_م �� ة نظر مق:# 
üأم أن و
ا يضمنه " القضاء" بوصف وتسمية  
�ا Õ من دÕA# ع± أنه سلطة jمp# مستقp# عضو�� ووظيفيا $

اه من  
 م Ð ذهب اليه ا�# #8 A ّسد ذلك، وأن التسمية 
 وع تعديل الدستور من مواد Aحقة �# h_م
نه فصل الفقه 7Þ مل عبارة " القضاء" خصوصا أن عنوان الباب الذي يندرج تنظ�w " عنوانه ��

ا  7Îذه السلطات "السلطات و الفصل بي 
اف الدستوري ا�سبق 8 ع:# LAو الذي قد يؤدي مع°7 ا،
�À الذي  م أن هذا ما يستوجبه النظام شبه الر�* 7Îتلف عن ذلك ظنا م 7 ا �# #Îتسمي #Õو أن مسأ

و  h_م �úل واضVع تعديل الدستور ع± تكريسه من خ�ل هذه الوثيقة.  

  ":القضاء" عدد المواد الدستورية الناظمة لفصل : ثانيا

لقضاء  
� الفصل الرابع ا�تعلق � 7s وع تعديل الدستور ( ورد h_من الباب الثالث من م (
ون مادة مرتبة من ا�ادة  h_7 أن الدستور ا+ا'� 183إ' ا�ادة  163احدى وع � ح[� 7s ،  نظم
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ون مادة من ا�ادة " السلطة القضائية" h_اث°7 وع � 7s156  177إ' ا�ادة ÆÇجع ذلك إ' د ، و��
� مواد أخرى، مثال ا�ادة  7s ا كفقرات #Îوع تعديل الدستور  163بعض ا�واد أو اضاف h_من م

ا ادماج نص ا�ادة  �Îف #mو #Õ165وا�ادة  156وردت بصيغة جديدة معّد ، Ð  من الدستور ا+ا'�
ا، كنص ا�ادة  �Îإضافة مواد جديدة  يسبق للدستور ا+ا'� التطرق إل #m171  وع h_من م

� نصت ع± أن  � Íرسة وظيفته بتطبيق ا�عاهدات " تعديل الدستور ال°# 7s � 7þم القا 7 يل:#
ية ية وكذا قرارات ا5¾ة الدستور مهور 
7 ا+ ا وقوان[� �Îا�صادق عل  " #Õومّرد ذلك أن هذه ا�سأ

� بتطبيق ا�عاهدات الدولية، عر  7þا ع± الساحة الع&ية ومدى تقيد القا فت جدA كب:�
ا رئيس  150خصوصا أن ا�ادة  �Îيصادق عل � ، تقر أن ا�عاهدات ال°# من الدستور ا+ا'�

ضافة إ' أن  LA 
� الدستور تسمو ع± القانون، � 7s ا �Îوط ا�نصوص عل h_ية حسب ال مهور 
ا+
تص 7 ية �# ا ا5¾ة العليا أو  ا5¾ة الدستور �Îيلها عل #� � ية ال°# � الدفوع بعدم الدستور 7s لنظر 
�

 #Õلس الدو 
� هذه الدفوع، فإنه  )3(� 7s 7 البت ا +[� �Îا أن الدعاوى القضائية يوقف النظر ف 
و$
ية  دار LAميع السلطات العمومية والسلطات ا 
� وا�لزم + *Jا 7Î7 إصدارها لقرارها ال ح[�

� تطبيق  ، وعليه فإن)4(والقضائية 7s ليةªفع أي لبس وأي إش �� �yï إضافة هذه ا�سائل بنص
ية أمام  مهور 
ا من طرف رئيس ا+ �Îتفاقيات الدولية ا�صدق علAم اªهذه القرارات أو أح

 � 7þالقا.  

� نص ا�ادة  7s صوص  2فقرة  172وكذلك مثال ما ورد 7 
وع تعديل الدستور � h_من م
 *A يسبق  � � ال°# 7þنة عدم عزل القا ا«7 �Îي نص دستوري أن أقرها ونص عل.  
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  :تعزيز الضمانات المتعلقة باستقاللية القاضي: المحور الثاني

ت من    7� � توافر «7 � أية دوÕ# يقت�7 7s مل للقضاءjو � #Ãإن القول بوجود استق�ل حقي
 Aمرتبطة أو #Õن العدا*A ،àإبداء أراء � 7s ية القضاة ن حر 7 هذا اAستق�ل، و«7 ا تعز�� وقبل شأ78

ضع  7 �� A � 7þا، والقا رصون ع± تطبي�# �� � لقواعد القانونية ال°# 
ا و� �Î7 عل �] �* القا$* 7ëء ب � hÀ ý

 Aا إ � تطبي�# 7s "اÝ ه دون غ:� �: 7Þ5(" للقانون و(.  

  ":القاضي مستقل " دسترة عبارة : أوال

وع تعديل الدستور ع± أنه  2فقرة  163نصت ا�ادة  h_ضع " من م 7 �� A مستقل � 7þالقا
  ".إAّ للقانون

ة عبارة  � هذه الفقرة دس:# 7s ديد 
� مستقل " وا+ 7þا ا�ادة " القا �Îتنص عل  �  156وال°#
ضع إA للقانون " من الدستور ا+ا'� وA أية مادة أخرى منه، ع&ا أن عبارة  7 �� A" � 7s موجودة ،

، Ð ي±�  165نص ا�ادة  � إA للقانون: من الدستور ا+ا'� 7þضع القا 7 �� A."  

وع تعديل  h_من خ�ل م � 7þستق�لية القا 
قرار الدستوري � LAاف وا وا�راد من اAع:#
ت استق�ل القضاء بل وأÝها  7� � تعت:
 من «7 كيد ع± هذه اAستق�لية ال°# الدستور هو التأ
� تسمو ع± هرم القواعد  ية ال°# نة إ' مصاف النصوص الدستور 7ëذه ال 
وجوهرها، واAرتقاء 8

ن عدم اAنتقاص من هذه اAستق�لية وتوف:� ý اA*طر القانونية وا�ادية ا'�  القانونية، 7ëل
ا �Îم   .توجدها و�#
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  " عدم قابلية القاضي للعزل" دسترة ضمانة : ثانيا

ول  �� Í ،عينته � � إدار�� ضد السلطة ال°# 7þ7 القا ص[� #� � 7s إن عدم قابلية عزل القضاة تتمثل

Õعز � 7s ا � أو وقفه عن العمل أو إحالته إ' ا�عاش )6(دون تعس�7 7þوز وقف القا 
 �� A حيث ،

ا القانون  �Îنص عل � لقيود ال°# 
� اA*حوال و� 7s Aإ' وظيفة أخرى غ:� قضائية إ pوان أو نق *A7(قبل ا(.  

 � 7þت استق�ل القا 7� 7» àا+صانة ضد العزل جوهر استق�ل القضاء ومن أ 
إذ تعت:
نة 7ëققه هذه ال قيق العداÕ# دون ا+7وف ع± مركزه �ا �# #� � 7s بدوره � 7þمن قيام القا.  

� أي مادة من مواده الناظمة للسلطة القضائية ع± هذه  7s وأن الدستور ا+ا'�  ينص
وط  h_حسب ال Aيكون إ A من النقل والذي Â+ا � 7þاية قاo ة كت7Ã بدس:# ا+صانة اEامة وا

� القانون اA*سا�À للقضاء، 7s 166طبقا �ا نصت عليه ا�ادة  ا5ددة  �wك تنظ ا الرابعة، و�# � فقر#8 7s
ا�تضمن القانون اA*سا�À للقضاء، حيث اعت:
  11 – 04هذه ا�سأÕ# إ' القانون العضوي ر!# 

� ا�ادة  7s ع h_63ا�  � 7þا القاE ديبية يتعرض * من هذا القانون  أن عزل القضاة هو عقوبة �#
ديبيا جس¬�  *  أو الذي تعرض إ' عقوبة جنائية أو عقوبة ا+بس من أجل الذي ارتكب خطأ �#

  .)8( جنحة Vدية

سيمة وصنف إجراء   
وقد حدد القانون العضوي ا�ذكور أع�ه حاAت اA*خطاء ا+

ت من الدرجة الرابعة طبقا ل&ادة  
�À  68العزل من العقو� وجب مرسوم ر�* 
، Ð )9(منه، تثبت $
� نص ا�ادة  7s العزل 
اء Üام  84اعت: � يw# ع± أساqا إ78 من نفس القانون من ا+اAت ال°#

� ا�ادة  7s احةï وع تعديل الدستور فقد نص h_أما عن م � 7þمنه ع± مبدأ  2الفقرة  172القا
، Ð ي±�  � 7þكن إيقافه عن العمل أو إعفا: " عدم قابلية عزل القا �$ Aو ، � 7þيعزل القا A ؤه أو
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 � ت ال°# 7� 7ëت وطبق الAا+ا � 7s Aا إ #Îناسب 
ديبية عليه أثناء Íرسة Üامه أو $ * تسليط عقوبة �#
ع± للقضاء *Aلس ا 
وجب قرار معلل من ا5 
ددها القانون $ ��. "  

ا من  
Ýية واAرتقاء 8 *Aغاية ا � 7s � 7þة ا+صانة ضد عزل القا وعليه فإن مسأÕ# دس:#
 � 7s 7 السلطات ية اذ تعت:
 من أà مظاهر الفصل ب[� يعية إ' القواعد الدستور h_القواعد الت
كينه من قول µة  � pV و$# 7s مينه * وف و�# � من ا+7 7þرر القا الع² ا+ديث، حيث تؤدي إ' �#

ميه من اAعتداءات التعسفية ا+ق والعدل  � بيد )10(و�# 7þالتأديبية للقا #Õخصوصا أن ا�ساء ،
� النصوص القانونية  7s ع± للقضاء، وهذا ما هو وارد *Aلس ا 
� ا5 7s #pالسلطة القضائية ا�مث
ا  #8 ت دس:# لقانون اA*سا�À للقضاء، والذي $# 
اصة � ع± للقضاء أو ا+7 *Aلس ا 
5 
اصة � ا+7

ح  وجب ا�ق:# 
� ا�ادة $ 7s172 وع تعديل الدستور h_ا�ذكورة أع�ه من م.  

ة ا�بدأ  � للعزل( ولكن وجب التنويه أن دس:# 7þوإقراره بنص ) عدم قابلية القا
ن Aستق�Õ، خصوصا أن  � من أي تعسف و«7 7þوحده +ماية القا � 7Ãيك A �yï دستوري

يل إ'  172من ا�ادة  5الفقرة  وع تعديل الدستور �# h_القانون العضوي الذي سيحدد من م
وهرها  
 
ام نص ا�ادة وعدم ا�ساس � رص ع± اح:# ع أن �� h_ع± ا� hm ا، ومن كيفيات تطبي�#
� الفعال  
Jية مستقب� أن تلعب دورها الرقا ا، Ð ع± ا5¾ة الدستور عند وضع قواعد تطبي�#

7 م ا لرقابة ا�طابقة الصارمة Eذه القوان[� #ÎرسÍ اية ل&بادئ وا�طلوب عندo ،ع نصوص الدستور
� ا�رجوة 7þستق�لية القاA ايةoية ا�عنية و � ا�ادة الدستور 7s #Õية ا�كفو   .الدستور
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حق القاضي في إخطار المجلس األعلى للقضاء في حالة المساس : ثالثا

  :باستقالليته

وع تعديل الدستور مقت�7 جديد 172تضمنت ا�ادة  h_ا الثالثة من م � فقر#8 7s  مفاده
ستق�ليته، اA*مر الذي   
� حاÕ# تعرضه A*ي مساس � 7s ع± للقضاء *Aلس ا 
� ا5 7þطر القا 7 أن ��
� من اللجوء إ'  7þكن هذه ا�ادة القا ، حيث $# � الدستور ا+ا'� 7s Aأي دستور سابق و � 7s د ��

� بدورها س ستق�ليته وال°# 
ي مسأÕ# تعرضه ل&ساس � * 
ع± للقضاء وإخطاره � *Aلس ا 
تمس ا5
اعات ا�طروحة أمامه 7 � ال:7 7s #pمه الفاصªة ع± أح hiبصورة مبا h�اهته، وحياده، وتؤ 7 وعليه . ب:7

ضافة تعت:
 إجراءًا يعزز من استق�ليته خصوصا إذا كفل القانون العضوي الذي  LAفإن هذه ا
ديد ص�حي ات سيحدد مستقب� كيفيات تطبيق ا�ادة إجراءات فعاÕ# �مارسة هذا اLAخطار و�#

 #Õة هذه ا�سأ 
ة وفعلية �عا+ ��ï ع± للقضاء بصورة *Aلس ا 
  . ا5

� فإن ا�ادة  7þستق�لية القاA ايةoنفس السياق و � 7sوع  178و h_ا الثانية من م � فقر#8 7s
� أو يعرقل س:�  7þستق�لية القا 
س � تعديل الدستور نّص ع± معاقبة القانون لË من $�

ا وهو  � نص ا�ادة العداÕ# وتنفيذ قرارا#8 7s 7Ãكت أمر جديد A ينص عليه الدستور ا+ا'� الذي ا
� ��Ñ من ý أشªل الضغوطات والتدخ�ت  2و 1الفقرة  166 7þمنه، ع± أن القا

لنص ع± حظر أي تدخل  
� 7Ãكت اهة ح¾ه، Ð ا 7 ّس �7 داء Üمته أو $# * 
� ّ � قد ت7² وا�ناورات ال°#
ر 
 #� #Õدون التصدي �سأ ، #Õس:� العدا � 7s �yï ا بنص �Îفعال وا�عاقبة عل *Aهذه ا �m.  

  :دسترة تحسين الوضع االجتماعي للقاضي: خامسا

� نص ا�ادة  7s وع تعديل الدستور ما ي±�  4الفقرة  172جاء h_من م " : #Õالدو �Ñ
#�

� منأى عن اAحتياج 7s pع 
 � و�# 7þالقا."  
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ا الدستور ا+ا'� وأن إقرارها ب �Îينص عل A #Õنص دستوري ينطوي ع&ا أن هذه ا�سأ
� ال�ئق  h%ة وا�ستوى ا�عي يئة أسباب ا+ياة الكر$� Ýية، إذ أن #8 *Aع± جانب كب:� من ا
عضاء السلطة  *A مالية خاصة #pمعام ��وذلك بتقر ، #Õتقع ع± الدو � � من الواجبات ال°# 7þللقا

م من تªليف وأعباء  
Îم ومناص م أسلوب حيا#8 �Îليه عل ويكون Aئق القضائية تتناسب مع ما $�
ا  ة Íرسته �هامه وا7$ � A تقت² ع± ف:# 7þعية للقا ، Ð أن ا+ماية اAج¬# �ß � واAج¬# 
Jد*Aا àركز 
$
ة التقاعد، A*ن خصوصية Üنة القضاء تعتمد أساسا ع± ا+¾ة والكفاءة  تد إ' ف:# ب أن $# 
 ��

بة  ه )11(والتجر 7 ة لتحف:� ب توف:� الظروف ا�ادية ا��$* 
 �� �   .ا ودVهاوال°#

  تعزيز ضمانات حقوق المتقاضي: المحور الثالث

دف  ا �8 
$ #Õالدو � 7s � 7Jا النظام القانو �Îيقوم عل � 7 اA*ساسية ال°# *�jمن الر � 7þالتقا 
يعت:
7 الفرد وطلب حقوقه،  ، وما يعنيه ذلك من عدم إقامة ا+واجز ب[� #Õإليه من إرساء قواعد العدا

� A*ن طلب اللجوء إ' القضاء هو من ا فراد ومن أخص حقوق اAنسان ال°# +قوق الطبيعية ل�*
ا  
وز ا�ساس 8 
 �� A)12(.  

� الفصل  7s 7 � يكفلها ل&واطن[� ت ال°# موعة من ا+قوق وا+ر�� 
وقد تضمن الدستور ا+ا'� �
ت  ت وا�نضوي �# +قوق وا+ر�� 
� الفصل الرابع ا�تعلق � 7s ت +قوق وا+ر�� 
الرابع ا�تعلق �

ول، وا *Aالباب ا � 7þقوق الدفاع والتقا 
� Eا ع�قة � اص ..... ل°# ا�7 وأضاف الفصل الثالث ا+7
وع  h_وقد عزز م ، 7 ية تكفل حقوق ا�تقاض[� موعة من ا�واد الدستور 
لسلطة القضائية � 
�

ضافة بعض ا�بادئ وا+قوق 2020التعديل الدستوري  L 
ت �   .هذه ا+قوق وا+ر��
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  :بقا للدستورحماية حقوق وحريات المواطنين ط: أوال

وع التعديل الدستوري ع± ما ي±�  164حيث نصت ا�ادة  h_تمع : " من م 
�Ñ القضاء ا5 ��
7 طبقا للدستور ت وحقوق ا�واطن[� � ا+قيقة تعديل لنص ا�ادة "وحر�� 7s �ãمن  157، و

ا مصطلح  �Îاستبدل ف � لقضاء" " السلطة القضائية"الدستور ا+ا'� وال°# 
، واضيفت عبارة "�

ذف مصطلحات أخرى "للدستور طبقا" 
� الصياغة � 7s 13(، مع تعديل(.  

ت²ة ودقيقة حيث أوÛت  وع تعديل الدستور جاءت �7 h_م � 7s ديدة ل&ادة 
وهذه الصياغة ا+
نه من  7Þ ما يدخل ýلكن طبقا للدستور و ، 7 ت ا�واطن[� تمع وحر�� 
للقضاء Üمة oاية ا5

ا دستور�� وإجراءات ك 
ف 8 ت مع:# � حقوق وحر�� فلها الدستور، وكذلك ا�بادئ العامة ال°#
  .يشملها

  :دسترة وتعميم مبدأ التقاضي على درجتين: ثانيا

� نص ا�ادة  7s وع تعديل الدستور أنه 2الفقرة  165جاءت h_يضمن القانون : " من م
وط وإجراءات تطبيقه hi دد 7 و�� � ع± درجت[� 7þالتقا"  

7 أن نص ا�ادة  � ح[� 7s160  الفقرة � 7s2   يضمن " من الدستور ا+ا'� تنص ع± أنه
ا دد كيفيات تطبي�# زائية و�� 
� ا�سائل ا+ 7s 7 � ع± درجت[� 7þيستنتج أن ا�ادة "القانون التقا Í ،

وع تعديل الدستور( ا�ذكورة أع�ه  2فقرة  165 h_من م ( � 7þمت مبدأ التقاVت و قد دس:#
 7 لنتيجة عدلت ا�ادة ع± درجت[� 
زائية فقط، و� 
 2فقرة  171و يبÃ# مقت²ا ع± ا�سائل ا+

� تنص ع± انه  هات " من الدستور ا+ا'� ال°# 
Vال ا+ *A يئة ا�قومةEا #Õلس الدو 
ثل � �$
ية دار LAنص ا�ادة "القضائية ا � 7s وع تعديل الدستور تنص ع±  2فقرة  179، وأصبحت h_من م
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ل" ما ي±�  
ثل � ية $� دار LAا â ستئناف وا5ا Lية ل� دار LAا â Vال ا5ا *A يئة ا�قومةEا #Õس الدو
ية دار LAا�واد ا � 7s #pخرى الفاص*Aهات ا 
  ".وا+

ا  �Îا ف 
7 وتعميمه ع± ý ا�سائل $ � ع± درجت[� 7þد مبدأ التقا و�ã نتيجة منطقية Aع¬#
نة إضافية  7» �ãية، و دار LA7 ومبدأ نصت علا   .)14(ا�واثيق الدولية يه العديد من +قوق ا�تقاض[�

دسترة التزام القاضي في ممارسة وظيفته بتطبيق المعاهدات المصادق : ثالثا

  :عليها وقوانين الجمهورية وكذا قرارات المحكمة الدستورية

شارة أن  وقد  LAت ا ول من الدراسة، حيث $# *Aا5ور ا � 7s #Õشارة إ' هذه ا�سأ LAا #m
نه  171ا�ادة  * 
� � � تق�7 وع تعديل الدستور وال°# h_رسة وظيفته بتطبيق "من مÍ � 7s � 7þم القا 7 يل:#

ية ية وكذا قرارات ا5¾ة الدستور مهور 
7 ا+ ا وقوان[� �Îا�عاهدات ا�صادق عل."  

ا  �Îت ا�تعلقة بتطبيق ا�عاهدات  يسبق النص علAªش Lالدستور ا+ا'� وستضع حدا ل� � 7s
ا أمام القضاء دفاعا ع±  
8 7 جج ا�تقاض[� ية و�# زا�* 
ا من طرف الدوÕ# ا+ �Îالدولية ا�صادق عل
 � 7s 7 ال القانون الدو'� والناشط[� 
� � 7s 7 � jنت شغ� شاغ� للحقوقي[� م، وال°# #8 م وحر�� حقو�#

نسان LAال حقوق ا 
�.  

 � وع تعديل الدستور قد حدد ا�رجعية القانونية ال°# h_م � 7s يكون نص هذه ا�ادة Ëذا الش 
و8
اعات ا�طروحة عليه 7 � ال:7 7s p7 فص � عند Íرسته لوظيفته وح[� 7þا القا 
م 8 7   .يل:#

  ):للمتقاضين(تعزيز حقوق الدفاع : رابعا

لقضاء نص ا�ادة  
اص � � الفصل ا+7 7s وع تعديل الدستور h_تنص  177أضاف م � ال°#
حام : " ع± ما ي±�  
$ 7 كنه أن يستع[� هات القضائية، و$� 
قوقه أمام ا+ 
� ا�طالبة � 7þق ل&تقا ��

جراءات القضائية LAا ý تعزز بصورة "خ�ل Ð ،قوقه 
� ل&طالبة � 7þتعزز حقوق ا�تقا � ، وال°#
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� ا�ادة  7s ا �Îأع 56جلية حقوق الدفاع ا�نصوص عل � � من الدستور ا+ا'� وال°# 7s ا #Îيدت صياغ
وع تعديل الدستور 41ا�ادة (ا�ادة ا�قابE #pا  h_مراحل وإجراءات ) من م ý وتكفلها خ�ل

 � 7þالتقا.  

  :دسترة واجب تحفظ القاضي كضمانة للمتقاضي: خامسا

� نص ا�ادة  7s وع تعديل الدستور ع± أنه 1الفقرة  173جاء h_من م " : � 7þتنع القا �$
ل بواجبات ا 7 م بواجب التحفظ عن ý ما �� 7 اهة ويل:# 7 ، حيث تؤكد هذه ا�ادة "Aستق�لية وال:7

ات واAبتعاد عن ý ما  
Îالظروف واتقاء الش ý � 7s � 7þم به القا 7 ع± واجب التحفظ الذي يل:#
� سلوكه وت²فاته، A*ن وظيفة القضاء  7s يث ينضبط 
� ،Õياده واستغ� 
س � من شأنه أن $�

تلف عن سا�* الوظائف خاصة من 7 اه الذي  �# 
 لثقة واAطمئنان �# 
� 7 حيث شعور ا�تقاض[�

م اعا#8 7 7� � 7s 15(يفصل(.  

صوص نص ا�ادة  7 
تلفة و  3فقرة  166أما � ، فقد جاءت بصياغة �7 من الدستور ا+ا'�
، ونصت  � 7þاهة القا 7 سأÕ# ا�ساس ب:7 
بطته $ ة بل ر ��ï تنص ع± واجب التحفظ بصورة

�  11 – 04لعضوي ر!# من القانون ا 3فقرة  62عليه ا�ادة  لقانون اA*سا�À للقضاء، وال°# 
ا�تعلق �
ديبيا جس¬�  * � خطأ �# 7þت خرق واجب التحفظ من طرف القا 
  .اعت:

  :دسترة تشكيلة المجلس األعلى للقضاء وتعديلها: المحور الرابع

ية ضامنة Aستق�لية القضاء، فيتوقف  ع± للقضاء هيئة دستور *Aلس ا 
إذا jن ا5
سة ذلك اA*مر  ع± تشكيp# وإجراءات pV وكذا ص�حياته، حيث نص الدستور ا+ا'� ع± ر�*

� مادته الـ 7s لس 
� ا�ادة  173ا5 7s ص�حياته àمنه  176واحالت ا�ادة  175و 174وع± أ
ت ر!#   12 – 04تشكيلته وpV وص�حياته اA*خرى إ' القانون العضوي الذي m# إصداره �#
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 7 �y6بتار  
ع± للقضاء وpV وص�حياته(  2004سبتم: *Aلس ا 
، والذي )ا�تعلق بتشكيل ا5
� ا�ادة  7s ما  3حدد تشكيلته � 7s ا خصوصا رت جدA قانونيا كب:� hأ� � منه، هذه التشكيp# ال°#

لس  
سة ا5 *� 
ية( يتعلق � مهور 
سة ) رئيس ا+ عضو السلطة  –وز�� العدل ( ونيابة  الر�*
�  ، وما Eا من تداعيات)التنفيذية 7þع± استق�لية القا hm لس ومن 
ع± استق�لية ا5

 �   .واستقراره خ�ل مساره ا�ه7°

ع± للقضاء  *Aلس ا 
وع تعديل الدستور ف¬� يتعلق بتعديل تشكيp# ا5 h_م � 7s ديد 
 03ولكن ا+
  :مسائل وجب ذكرها jلتا'� 

  المجلس األعلى للقضاء ضامن استقاللية القضاء عوض رئيس الجمهورية: أوال

لرجوع إ' نص ا�ادة  
ن  1فقرة  �180 ا توÜ ýمة «7 وع تعديل الدستور فإ78 h_من م
ع± للقضاء عوض ما تنص عليه ا�ادة  *Aلس ا 
ا الثانية من  156استق�ل القضاء إ' ا5 � فقر#8 7s

ية ضامن استق�ل السلطة القضائية" الدستور ا+ا'� بن�ا ع± أن  مهور 
  ".رئيس ا+

لر7î من اعتب 
� نص ا�ادة و� 7s امه �Ñ الدستور ويØر ع± اح:# ية �� مهور 
ار رئيس ا+
� يقابلها كذلك نص ا�ادة  2فقرة  84 وع تعديل الدستور وال°# h_من الدستور  1فقرة  84من م

صوص مسائل القضاة  7 
، إ' أنه يبÃ# رئيس السلطة التنفيذية وÕ عّدة ص�حيات � ا+ا'�
� ا�ناصب الن( 7s 7 ، التعي[� 7 ن استق�ل القضاء ....)وعيةالتعي[� فضل أن توÜ ýمة «7 *Aن ا 7ç ،

Õ ستق�لية وا+يادAتوفر هذه ا #Õمدروسة ومعقو #pع± للقضاء بتشكي *Aلس ا 
  . إ' ا5
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دسترة تشكيلة المجلس األعلى للقضاء وتعديلها مع إبقاء رئاسته لرئيس : ثانيا

  الجمهورية

وع تعديل  180نصت ا�ادة  h_ع± للقضاء وأبقت من م *Aلس ا 
الدستور ع± تشكيp# ا5
، مقارنة  7 �UخرºAعضاء ا *Aا #pسته وتشكي � نيابة ر�* 7s وعّدلت ،Õ ية مهور 
سة رئيس ا+ ع± ر�*

ا ا�ادة  �Îفصلت ف � ا�تعلق بتشكيل  12 – 04من القانون العضوي ر!#  03بتشكيلته ا+الية وال°#
ع± للقضاء وpV وص�حياته *Aلس ا 
  .ا5

ية ا�ذكورة أع�ه ع± ما ي±�  لس : ....... وقد نصت ا�ادة الدستور 
ية ا5 مهور 
أس رئيس ا+ ��
ع± للقضاء *Aلس. ا 
سة ا5 *� 
ول ل&ح¾ة العليا � *Aف الرئيس اùية أن ي مهور 
كن رئيس ا+ �$.  

ع± للقضاء من *Aلس ا 
  :يتشË ا5

ئب للرئيس، - ول ل&ح¾ة العليا، �7 *Aالرئيس ا 

لس  - 
،رئيس � #Õالدو 

-  h_سة ع 7o)15 ( � #JºAيع ا م حسب التوز  :قاضيا ينتخبون من طرف زم�8*

م قاضيان اثنان ) 3(ث�ثة  • 7Îوقاض ) 2(قضاة من ا5¾ة العليا، من بي Âللح
 من النيابة العامة،) 1(واحد 

م قاضيان اثنان ) 3(ث�ثة  • 7Îبي ، #Õلس الدو 
للحÂ و�افظ ) 2(قضاة من �
 #Õ1(الدو(، 

م قاضيان اثنان )3(ث�ثة  • 7Îالس القضائية، من بي 
للحÂ وقاض ) 2(قضاة من ا5
 من النيابة العامة،) 1(واحد 
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م ) 3(ث�ثة  • 7Îمن بي ، #Õلس الدو 
ية غ:� قضاة � دار LAهات القضائية ا 
قضاة من ا+
 ).1(للحÂ و�افظ الدوÕ# ) 2(قاضيان اثنان 

� ) 3(ث�ثة  • *Jاضعة للنظام القضا â ا+7 م قاضيان قضاة من ا5ا 7Îالعادي، من بي
 .من النيابة العامة) 1(للحÂ وقاض واحد ) 2(اثنان 

م خارج سلك القضاء، اثنان ) 6(ست  • Â كفاءا#8 
تارون � 7 صيات �� 7 h
م ) 2( 7Îم
ية، واثنان  مهور 
تارÝا رئيس ا+ 7 � من ) 2(�� � الوط7° 
لس الشع° 
تارÝا رئيس ا5 7 ��

لس) 2(غ:� النواب، واثنان  
تارÝا رئيس � 7  .اA*مة من غ:� أعضائه ��

� للقضاة) 2(قاضيان اثنان  • 
Jمن التشكيل النقا. 

نسان • LAقوق ا+ � لس الوط7° 
 .رئيس ا5

ع±  *Aلس ا 
كن تقد�m ا��حظات التالية حول تشكيp# ا5 ستقراء هذه ا�ادة $� 
�
  :للقضاء

االرتقاء بتشكيلة المجلس األعلى للقضاء من النصوص القانونية إلى  – 1

  :الدستوريةالنصوص 

 180الذي تش:� إليه ا�ادة (ح°# تكت%� طابع السمو وأن القانون العضوي ال�حق  
وع تعديل الدستور h_ة من م سيقت² ع± تنظ�w طرق انتخاب أعضائه وقواعد ) الفقرة اA*خ:�

 
ر ع: لس، وأن أي تعديل للتشكيA #pبد أن $� 
س تشكيp# ا5 كنه أن $� �$ Aو ،pVتنظيمه و
  .قتعديل دستوري Aح
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ا ما ينص ع±  7Îلتفصيل ع± تشكيلته وم 
ا من ينص � 7Î 7ç لرجوع إ' الدسات:� ا�قارنة 
و�
ك  ثل فيه، وت:# #$ � لنسب واEيئات ال°# 
¾ها Ajكتفاء � #� � التشكيp# بصورة عامة وا�بادئ ال°#

اه الغالب 
 #�Aوهو ا ، #Õللدو � 7J7 العضوية أو العادية حسب النظام القانو   .التفاصيل للقوان[�

دد  اه اA*خ:� و يفصل و�� 
 #�Aوع تعديل الدستور هذا ا h_لذلك حبذا لو اعتمد م
ذه الصورة، إذا أي تعديل Eا مستقب� يستوجب إقامة تعديل دستوري 
8 #pالتشكي.  

  :االحتفاظ برئاسة رئيس الجمهورية للمجلس األعلى للقضاء – 2

7 الذ تص[� 7 ا75 ا ب[� رت جدA كب:� hأ� � 7 يتساءلون كيف لرئيس السلطة و�ã ا�سأÕ# ال°# �U
ال القضاء(التنفيذية  
� � 7s #°ل'ا ح �$ � أس هيئة قضائية ) فض� ع± ý الص�حيات ال°# أن ��

لنظر  
ا اAستق�لية ح°# يتحقق من خ�Eا استق�ل القضاة، كذلك خصوصا � �Îض ف عليا يف:#
7 الق � تعي[� 7s ع± للقضاء *Aلس ا 
تل'ا ا5 �$ � � إ' الص�حيات ال°# ..... ضاة ونقلهم ومسارà ا�ه7°

لس من طرف  
نتخاب رئيس ا5 
7 من طالبوا � 7 والسياسي[� تص[� ة من ا75 ناك مطالب كث:� 7�
ية مهور 
أسه من طرف رئيس ا+   .زم�ئه عوض �#

إمكانية تكليف رئيس الجمهورية رئيس المحكمة العليا برئاسة المجلس  – 3

  :األعلى للقضاء

ية أن  180من ا�ادة  3طبقا للفقرة  مهور 
كن لرئيس ا+ وع تعديل الدستور فإنه $� h_من م
ية  ع± للقضاء، وهذه إضافة دستور *Aلس ا 
سة ا5 *� 
ول ل&ح¾ة العليا � *Aف الرئيس اùي
ية  مهور 
أس رئيس ا+ درا ما �� لتشكيp# ا+الية ل&جلس �7 
� الواقع العم±� وح°# � 7s نه *A ،جيدة

عاته   .اج¬#
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  :حكمة العليا نائب رئيس المجلس عوض وزير العدلالرئيس األول للم – 4

ويلها من وز�� العدل إ' الرئيس  ع± للقضاء و�# *Aلس ا 
سة ا5 � نيابة ر�* 7s �:هذا التغي 
يعت:
لس، خصوصا أن التشكيp# ا+الية لقيت نقدا  
ابية لتشكيp# ا5 
 ول ل&ح¾ة العليا إضافة إ�� *Aا

ئب رئيس ا ا لكون وز�� العدل هو �7 � ا+كومة كب:� 7s لس ع± اعتبار أنه عضو 
السلطة (5
كن أن يكون )التنفيذية ، وماÕ من ص�حيات وع�قة وظيفية مع أعضاء القضاء، اA*مر الذي $�

لس ومداوAته 
عات ا5 لغ ا*A�h ع± اج¬# 
� Õ.  

رئيس مجلس الدولة عضوا في المجلس واستبعاد النائب العام لدى المحكمة  –5

  :كيلةالعليا عن التش

ع± للقضاء وفقا  *Aلس ا 
� تشكيp# ا5 7s عضوا #Õلس الدو 
� ا+قيقة ان إضافة رئيس � 7s
ابية كذلك، خصوصا إذا Vلنا  180ل&ادة  
 وع تعديل الدستور مسأÕ# إ�� h_ا�ذكورة أع�ه من م

أسان أع±  �� ، #Õلس الدو 
ول ل&ح¾ة العليا ورئيس � *Aمن الرئيس ا Ëبدأ توازن السلطات ف 
$
لس ه 
� تشكيp# ا5 7s ول ل&ح¾ة العليا *Aي، وأن وجود الرئيس ا زا�* 
� ا+ *Jالنظام القضا � 7s يئتان

لس الدوÕ# أمر A يستوي، كذلك هناك من يتساءل أن هذه اAزدواجية تطرح  
دون رئيس �
وز نيابة  �� Aية و مهور 
لس بتùيف من رئيس ا+ 
أس ا5 لس الدوA #Õ ي:# 
إشªلية �اذا رئيس �

ول ل&ح¾ة العليا؟ر�*  *Aلتناوب مع الرئيس ا 
لس، � 
  .سة ا5

  :رفع عدد قضاة الحكم المنتخبين في التشكيلة – 6

� نص ا�ادة  7s ا5ددة #pوع تعديل الدستور  180إن التشكي h_ا�ذكورة أع�ه من م
م من  7 من طرف زم�8* � بصورة عامة، و�ã  15قضاة إ'  10رفعت عدد القضاة ا�نتخب[� 7þقا

7 من خارج سلك القضاة،  �Uلس ت)7 أعضاء آخر 
Ýية نظرا A*ن تشكيp# ا5 *Aغاية ا � 7s #Õمسأ
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ة قضائية مقارنة عدد قضاة وع�وة ع± ذلك مضاعف 
ü ý 7 عن ة عدد قضاة ا+Â ا�مثل[�
 #Õا�7 بصورة خاصة.... النيابة العامة أو �افظ الدو.  

تدعيم تشكيلة المجلس األعلى للقضاء بتمثيلية هيئات أخرى خارج سلك  – 7

  القضاء

� نص ا�ادة  7s وع تعديل الدستور أنه ت)7 تشكي 180جاء h_ا�ذكورة أع�ه من م #p
ع± للقضاء  *Aلس ا 
م خارج سلك القضاء 06ا5 Â كفاء#8 
تارون � 7 صيات �� 7 h
م :   7Îاثنان م

� من غ:� النواب،  � الوط7° 
لس الشع° 
تارÝا رئيس ا5 7 ية، واثنان �� مهور 
تارÝا رئيس ا+ 7 ��
ا رئيس  �Î7 ف لس اA*مة من غ:� أعضائه، ع&ا أن التشكيp# ا+الية يع[� 
تارÝا رئيس � 7 واثنان ��

 
ية الـ ا+ �  6مهور 7s ان� 
� ال: اك رئيس غرف°# hiهم من خارج سلك القضاء، وأن إÛ أعضاء
 7 � اAختيار، واعتباره كذلك  04تعي[� 7s ث±� الشعبÓ امqلتنويع التمثيل  وا �wأعضاء هو تدع

 #p7 داخل التشكي � التعي[� 7s ية مهور 
فيف لسلطة رئيس ا+ 7 #�.  

وع تعديل الدستور من خ�  h_لس ضف إ' ذلك فإن م 
ل نص ا�ادة يدî تشكيp# ا5
لس  
� للقضاة وعضوية رئيس ا5 
Jع± للقضاء بعضوية قاضيان اثنان من التشكيل النقا *Aا
�ß فعال مطلع ع± انشغاAت  يك اج¬# hi نسان، ع± اعتبار أن نقابة القضاة LAقوق ا+ � الوط7°

نسان Õ إ LAقوق ا+ � لس الوط7° 
ط�ع jمل ودراية بوضعية ومشاý القضاة، وع± أن رئيس ا5
pVلس و 
دم تشكيp# ا5 7 ا أن �# 7Îك زا�* $� 
� ا+ 7s نسان بصورة عامة LAحقوق ا.  

وع التعديل الدستوري هذا غاب النص فيه ع± أن  h_م � 7s شارة أنه LAب فقط ا 
 �� Ð
 � 7s مر الذي هو منصوص عليه*Aية وا�الية، ا دار LAستق�لية اA 
ع± للقضاء يتمتع � *Aلس ا 
ا5

Ýية خصوصا أن سواء  2فقرة  176نص ا�ادة  *Aغاية ا � 7s #Õمسأ �ãو ، من الدستور ا+ا'�



  ستوريعديل الد;الحياة العامة في ظل مشروع الت;استقاللية السلطة القضائية وأخلقة :الثانيةالجلسة 

 85 الصفحة 2020 - 14 خاص،  مجلة المجلس الدستوري عدد

� ý مرة عن اAستق�لية ا�الية  7s 7 ينصا�j وع التعديل الدستوري h_الدستور ا+ا'� أو م
ية هذه اAستق�لية،  ا الدستور #Îتستوجب وظيف � ية ا�ستقp# وال°# ية ل&ؤسسات الدستور دار LAوا

 *Aن ا 7ç #°ستق�لية حA 
اص � وع تعديل الدستور هذا ا�قت�7 الدستوري ا+7 h_م #Ãحسن لو أب
ها ا وتوف:� #Î 
  .يلزم القانون العضوي الناظم ل&جلس مستقب� معا+

ا عضوية القضاة وهذا ما  �Îع± للقضاء تغلب ف *Aديدة ل&جلس ا 
وعليه فإن التشكيp# ا+
ال، ع�  
� هذا ا5 7s 7 تص[� � تؤمن Eا jن ينادي به ا75 ا وال°# #Îمّس � وة ع± ý التعدي�ت ال°#

  .استق�لية وظيفية مستقب� مع بعض التحفظات السالفة الذكر

توسيع صالحيات المجلس األعلى للقضاء بخصوص التعيين في المناصب  – 8

  :القضائية النوعية

وع تعديل الدستور ع± أنه  2فقرة  181تنص ا�ادة  h_من م " � 7s 7 الوظائف يw# التعي[�
ع± للقضاء *Aبعد رأي مطابق ل&جلس ا �À وجب مرسوم ر�* 
  "القضائية النوعية $

� الوظائف القضائية النوعية عن  7s 7 � التعي[� 7s ية مهور 
وعليه فإن اختصاص رئيس ا+
ع± للقضاء  *Aلس ا 
فرده، و بعد استشارة فقط ا5 
ارسه $ �À  يصبح خالصا $� يق مرسوم ر�* طر

ا  11 – 04من القانون العضوي ر!#  50طبقا لنص ا�ادة  لقانون اA*سا�À للقضاء وإ7$ 
ا�تعلق �
الفة أنه  وم ا75 7� 
$ ، 7 ع± للقضاء أي رأ�� موافقا للتعي[� *Aيكون بعد صدور رأي مطابق ل&جلس ا
، وهذه  7 لس رأ�� غ:� مطابق أو غ:� موافق ع± هذا التعي[� 
� حاÕ# اصدار ا5 7s 7 A يw# التعي[�

ابي 
 ع± للقضاء خصوصا ف¬� يتعلق مسأÕ# إ�� *Aلس ا 
7 لص�حيات ا5 ة تعد إضافة وتعز��
�ناصب القضائية النوعية 
�.  
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  :خالصة القول

وع تعديل الدستور  h_اص  2020أن م أدخل العديد من التعدي�ت ع± الفصل ا+7
عادة  L 
� تضمن استق�لية القضاة، � ية ال°# لقضاء وعّدل العديد من ا�قتضيات الدستور 
ا � #Îصياغ

ديدة ستعزز A �اÕ# من استق�لية القضاء  
ا، وأن هذه التعدي�ت ا+ ديد مصطلحا#8 و�#
7 عليه  �] � ع± حد سواء، خصوصا أن )القضاة( والقا$* 7þا ستعزز من حقوق ا�تقا ، Ð أ78

 Aرت جد hة أ� ع± للقضاء رفعت اللبس وإشAªت قانونية كث:� *Aديدة ل&جلس ا 
التشكيp# ا+
ا  � jنت منشودة للقضاء كسلطة كب:� عند القضاة وأهل اAختصاص، لكن هذه اAستق�لية ال°#

وع تعديل الدستور  h_م � 7s زالت منشودةA � � الدسات:� السابقة وال°# 7s من السلطات العامة
ا إ' مصاف القانون  
� نصوص الدستور واAرتقاء 8 7s ا �Îجرد التنصيص عل 
، لن تتحقق $ ا+ا'�

 #Õالدو � 7s Ê *Aال هذه اV LA 7 العضوية والنصوص التطبيقية ال�زمة ، بل Aبد أن تكفل القوان[�
�ان وا5¾ة  
م مبادئ وروح الدستور، Ð ع± ال: #: ية هذه اAستق�لية و�# ا�واد الدستور
� تضمن  ية ال°# ام هذه ا�بادئ الدستور � إطار اح:# 7s ا الدستوريÝية أن يقوما بدور الدستور

  .اء والقضاةاستق�لية القض

ام  وÐ يستوجب اA*مر Ûه إرادة سياسية قوية تكفل هذه اAستق�لية وتكفل اح:#
ا وتغي:� واقع استتب منه لزمن طويل،  قي�# � تعيق �# لتصدي لË ا�مارسات ال°# 
الدستور �

ية جديدة رد هندسة دستور 
� #Ãتب Aت استق�ل القضاء و 7� 7ëل � #Ã7 حقي و تعز�� ذو �7   .ح°# �7
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  : مة الهوامشقائ

، منشأة . د )1( � 7þحق التقا #Õعبد ~، مبدأ ا�ساواة أمام القضاء وكفا � 7Jبسيو � عبد الغ7°
ية، م²،  سكندر LA35، ص 1983ا�عارف، ا. 

بية،  )2( ضة العر 7Îا، دراسة مقارنة، دار ال #Îيد، توازن السلطات ورقاب \ عبد ا+ميد أبو ز
 .334، ص 2003القاهرة، م²، 

وع تعديل الدستور 195راجع ا�ادة  )3( h_من الدستور  188يقابلها نص ا�ادة (، 2020من م
 ).ا+ا'� 

وع تعديل الدستور  5فقرة  198راجع ا�ادة  )4( h_3فقرة  191يقابلها نص ا�ادة (، 2020من م 
 ).من الدستور ا+ال

ي، �
 . أ )5( زا�* 
يع ا+ h_الت � 7s استق�لية السلطة القضائية ، #pيè ±لي � h%لد حب 
ت، � 
p# مقار�
كتو�
 05، عدد 3  .24، ص 2015، أ

، . د )6( زا�* 
انة، ا+ يعة والقانون، دار ر�� h_7 ال ، ص V2001ار بوضياف، السلطة القضائية ب[�
118. 

 .118ا�رجع نفسه، ص  )7(

�  11 – 04من القانون العضوي، ر!#  63راجع ا�ادة  )8( 7s 06ا�ؤرخ  
، ا�تضمن 2004سبتم:
 اء،القانون اA*سا�À للقض

 .ا�رجع نفسه 11 – 04من القانون العضوي ر!#  70راجع ا�ادة  )9(

، ا�رجع السابق، ص  )10( #pيè ±لي � h%25حب. 
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 .27ا�رجع نفسه ص  )11(

� . د )12( 7þالتقا � 7s ن للحق 7» à *j استق�لية السلطة القضائية ، � #Jدستور (سليمة م_ا
زا�*  
وذجا 1996ا+ 7$.( 

، جامعة \ خي7²  � *Jاد القضا #ÎجAا #p 
  .90، ص 2012بسكرة، العدد التاسع، �

   2016ا�عدل عام  1996من دستور  157راجع ا�ادة  )13(

نسان  )14( LA+قوق ا �	ع�ن العا LAد الدو'� للحقوق ا�دنية والسياسيةو راجع اöال. 

يع  )15( h_س��� والت LAحدود استق�لية السلطة القضائية فق الفقه ا ، 7 �U7 العابد �Uي ز غني:#
ي  زا�* 
زا�*  –مقارنة دراسة  –ا+ 
  .347، ص 2014دار هومة، ا+
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  أخلقة الحياة السياسية

   ،بن ناصفمولود السIيد 

  01أستاذ محاضر بجامعة الجزائر 

-  7 �yستفتاء عليه بتار LAالتعديل الدستوري ا�قرر ا Ëا ع±  01/11/2020يش 
ا�قبل تقدما معت:
قراطية قيق الد$�   . صعيد �#

-  7 �Uسياسيا              سيقول أ Õ #Õية ا�كفو � كنف ا+ر 7s تهµ ،ي الناخب زا�* 
ا�واطن ا+
  .وقانونيا

ية  - هور 
o تشييد � 7s حيوية ومفصلية #pح مرح ويشË اAستفتاء ع± التعديل الدستوري ا�ق:#
ية جديدة   .جزا�*

ع من جديد سيضمن التعديل الدستوري، بعد موافقة الشعب عليه، إن شاء ~، عدم الوقو  -
ا طبقا �ا هو  تلف ا�ؤسسات من اAضط�ع بص�حيا#8 7� 7 ك[� صية و$# 7 h
ت هيمنة سلطة  #�

� القانون والقانون وحده 7s مقرر.  

كدت عليه ا�ادة فا - 7 وا�واطنات Ð أ ديدة �ã جزا�* ا�واطن[� 
زا�* ا+ 
وع التعديل  35+ h_من م
� نصت ع± أن  تتضمن الدوÕ# ا+قوق اA*ساسية و " ال°#   ".ا+ر��

� ا+قوق والواجبات  - 7s 7 وا�واطنات ن مساواة ý ا�واطن[� ية «7 مهور 
دف مؤسسات ا+ #Îتس
� ا+ياة  7s ول دون ا�شاركة الفعلية للجميع صية اAنسان، و�# 7 h
� تعوق تفتح  زاÕ# العقبات ال°# L 
�

عية والثقافية    ".السياسية واAقتصادية واAج¬#
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  :المحور األول

  على منابع الفساد السياسية والحياة العامة بالقضاءأخلقة الحياة 


  01إن التعديل الدستوري موضوع إستفتاء  -: 7çل تعديل  2020نو hì مادة  113ا�قبل الذي
رساء أسس أخلقة ا+ياة السياسية  L 
� #pما كفيªمن الدستور ا+ا'� تضمن ع± ا+7صوص أح

لقضاء ع± منابع الفساد وع±  
ث:� وا+ياة العامة � * ع± ا+ياة السياسة  ا�ال الفاسد والرشوة �#
كه  � حرا 7s دى به الشعب ت السابقة بصفة خاصة وهو ما �7 
� اAنتخا� 7s جة #Îوالسلوكيات ا�ن

ور hq ية منذ ار 
Ðت ا+   .ا�بارك وأثبتته ا5ا

  :المحور الثاني

  البرلمانية والرئاسيةالعهدات  عددأخلقة الحياة السياسية بتحديد 

نع  إن - سية و$# حªم تغلق الöدة الر�* * 
p# ما أJ# به � 
o � 7s #Jالتعديل الدستوري ا�رتقب قد أ
Â+ا � 7s لود امعة" ا+7 
  .ع± حد تعب:� أحد أساتذة ا+

وع التعديل  88فقد حددت ا�ادة  - h_سية بـ (من م   سنوات،     ) 05(مدة الöدة الر�*

7 متتاليت ك:h من *دت[� كن A*حد Íرسة أ �$ A سية � حاÕ# انقطاع الöدة الر�* 7sو ، 7 7 أو منفصلت[� �]
 #pمj ن، تعد *دةj ي سبب*A ية *دته أو ار 
ية ا+ مهور 
  ).بسبب استقاÕ# رئيس ا+

A 7*ي تعديل دستوري  Ð223 تنص ا�ادة  - ا�* 
لثوابت غ:� ا+ 
وع، ا�تعلقة � h_من نفس ا�
ا  
� الفقرة العا) و�ã مواد «ء(ا�ساس 8 7s كدت 7 أ �Uا ع± أ 7Îة م ة واA*خ:� hi " �'عدم جواز تو

7 ومدة 7 أو منفصلت[� 7 متتاليت[� سيت[� 7 ر�* ك:h من *دت[�   ".سنوات) 5(*دة  ý أ
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� أخلقة ا+ياة السياسية Ð تöد  - 7s 7 فقط لبنة أساسية ا حددته من *دت[� 
وتعد هذه ا�ادة $
يع *دات ا+ياة  
o صوص 7 
w# اتباع نفس اA*حªم � ا �� 
ية، $ مهور 
بذلك السيد رئيس ا+

�انية حسب خصوصيات ý مؤسسة وهيئة 
                           .                                          السياسية وال:

ة من ا�ادة  � الفقرة اA*خ:� 7s وع  122ومن ذلك ما جاء h_من نفس ا�) h:ك كن A*حد Íرسة أ �$ A
 7 7 أو متتاليت[� 7 منفصلت[� �انيت[� 
� 7   ).من *دت[�

  :المحور الثالث

  .أخلقة الحياة السياسية بتشجيع الدولة على المشاركة في الحياة السياسية

وع التعديل ع± ما ي±�  73 إذ نصت ا�ادة h_ع± توف:� الوسائل (من م #Õر الدوØت
بداعية LAم ا #Î7 طاق ف:�   .ا�ؤسساتية وا�ادية الكفيp# بتنمية قدرات الشباب و�#

� ا+ياة السياسية - 7s الشباب ع± ا�شاركة #Õتشجع الدو.(                           

7 ل�ستحقاقات الوطنية، ذلك أن تتحمل الدوÕ# مصاريف ا+مp# اAن - �] h
 تخابية للشباب ا�:#
لتا'�  
ث:� ا�ال الفاسد و� * ت �# � oاية هؤAء الشباب من الوقوع �# 7s «حا Ëبش àومنه سيسا
ية ع±  مهور 
تدع�w أخلقة مبادرات الشباب وVلهم السيا�À وهو ما حرص السيد رئيس ا+

نة مراجعة النظ 
كيد عليه من جديد عند تنصيب + 7 التأ �yبتار � 
JنتخاA19/09/2020(ام ا.(  
-  � 7s جاء Ð عضاء اللجنة وأ� *A ات �Îيد تبون توج 
ية السيد عبد ا5 مهور 
فقد أعä رئيس ا+

 � 7þرسات ا�اÍ ائيا مع ديد مقاييس انتخابية شفافة تقطع 78 ية، ع± �# مهور 
سة ا+ بيان ر�*
7 ا�ال والسياسة،  ن السلبية، قصد الفصل، ع± ا+7صوص، ب[� وأخلقة ا+ياة السياسية و«7

 A قراطية نظيفة مفتوحة للشباب رادة الشعبية وانبثاق مؤسسات د$� LAحقا عن ا 
ت تع: 
انتخا�
 � 7Jم ومفتوحة ل&جتمع ا�د 7Î7 م امعي[� 
  .                                              س¬� ا+
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نه إ - * 
ية حسب نفس البيان � مهور 
ن وقد ذكر السيد رئيس ا+ * 
نتخابية � LAا #pم أثناء ا+م 7 ل:#
نتخابية، +� A يقعوا فريسة ل&ال  LAم ا #Îلo 7 من الشباب، مصاريف تتحمل الدوÕ# للراغب[�
ويل ا+م�ت اAنتخابية  صادر $# 
7 السابقة ف¬� يتعلق $ � القوان[� 7s الفاسد أو ا�شبوه خ�فا �ا ورد

وعة للحصول ع± ا�ال h_والطرق الغ:� م.  
وي ضع إ' عدة مبادئ أÝهاإن $# 7 نتخابية �� LAا #pل ا+م :  

� ا�ال العمو��  - 7s حسن الت²ف .  
ويل ا+مp# وطرق ïف اA*موال ا�رصودة Eا -   .شفافية مصادر $#
وعة - h_أو مكتسبة بصفة غ:� م #Õهو 
صادر أجنبية أو � 
$ #pويل ا+م   .منع $#
-  7 �] h
 j 7فة ا�:#   .ا�ساواة وتªفؤ الفرص ب[�
دارةحي - LAاد ا.  

  :المحور الرابع

أخلقة العمل السياسي عن طريق منع الدستور األحزاب السياسية اللجوء الى 

  .الدعاية الحزبية والثوابت الوطنية

� ا�ادة  7s ما تنص عليه  57إن هذا ا�نع مكرس #p 
o � 7s تنص � وع التعديل ال°# h_من م
سيس اA*حزاب السياسية ع± ( :ع± ما ي±�  * وز �# 
 �� A �%أو جن � #sأو لغوي او عر � أساس دي7°

وي 
ü أو � 7°Ü أو.  
ت اA*ساسية للهوية  ت اA*ساسية، والق�w وا�كو�7 ب ا+ر�� ذا ا+ق ل7² 
كن التذرع 8 �$ A
� وس�مته وإستق�ل الب�د وسيادة الشعب وكذا  اب الوط7° الوطنية والوحدة الوطنية، وأمن ال:#

 #Õمهوري للدو 
قرا� وا+   .الطابع الد$�
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Ð � 7s ا�بينة ïتقوم ع± العنا � بية ال°# وز ل�*حزاب السياسية اللجوء للدعاية ا+ز 
 �� A 
  .الفقرة السابقة

اه ý اA*حزاب السياسية 
   .تضمن الدوÕ# معامp# منصفة ا�#
هات  
ظر ع± اA*حزاب السياسية ý شË من أشªل التبعية ل&صا� أو ا+ ��

  .اA*جنبية
 �Àوز أن يلجأ أي حزب سيا 
 �� A ما #Îنت طبيعj ماÜ كراه LAا' استعمال العنف أو ا 

  ).أو شùهما
ا  7Îحزاب السياسية ا�راد م*Aإن هذه القيود الواردة من ا�ؤسس الدستوري ع± ا
يع ما تصبوا إليه طا�ا أن هدف هذه اA*حزاب ومبتغاها هو  
o � 7s �Àلها السياV أخلقت

  .الوصول إ' السلطة

  :المحور الخامس واألخير

أخلقة الحياة السياسية عن طريق نموذج صادر من السلطة الوطنية المستقلة 

  .12/12/2019لالنتخابات للترشح النتخاب رئيس الجمهورية بتاريخ 

ذا 
�  07-19الصدد، فإن القانون اA*سا�À ر!#  و8 7s 14ا�ؤرخ  
وا�تعلق  2019سبتم:
ت،  
ت، قد وضع ع± عاتق السلطة الوطنية ا�ستقp# ل�نتخا� 
لسلطة الوطنية ا�ستقp# ل�نتخا� 
�

وجب ا�ادة  
منه، إعداد ميثاق A*خ�قيات ا�مارسات اAنتخابية واستق�لية وحياد  $08
ت وا�صا� التابعة Eاا�ؤسسة ا�ùف 
Aنتخا� 
  .ة �

يقة  � العملية أن يتقبلوا مسؤولية العمل بطر 7s 7 7 ا�شارك[� يع الفاعل[� 
o ±ب ع 
 و��
 � 
JنتخاAاهة وشفافية ا�سار ا 7 ها من حيث �7 7   .تضمن ا+فاظ ع± ثقة ا�واطن وتعز��
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نتخ LAا�سار ا � 7s 7 7 وا�تدخل[� ، فإن ا�يثاق يلزم jفة الفاعل[� لتا'� 
، من خ�ل و� � 
Jا
ه ية ا�تعددة أد�7 �Îمتثال ل&بادئ التوج LAا.  

وم هذا ا�يثاق، ý من � م�7 7s 7 7 وا�تدخل[� لفاعل[� 
  : ويقصد �
-  7 7 لفرو*ا وكذا مسؤول[� ت وأولئك التابع[� 
نتخا� Lل� #pأعضاء السلطة الوطنية ا�ستق

E ت التابعة 
نتخا� LA 
ية ا5لية ا�ùفة � دار LAاومستخد�� ا�صا� ا.  
7 قانو�7  - م ا�ؤهل[� �ÎثلÓ ذلك � 7s ا 
ت، $ 
نتخا� L7 ل� �] h
   .ا�:#
ونية  - لك:# LAع�م الوطنية السمعية والب²ية والصحافة ا�كتوبة وا LAمسؤو'� وسائل ا

E 7ا 7 التابع[�   .وا�تدخل[�
م - صوا#8 * 
دAء � LAنتخابية من خ�ل ا LAالعملية ا � 7s ساسية*Aم ا+لقة ا ، لكو78 7   الناخب[�

� هذه و, ثقة  السادة والسيداتأيها  #°µ #wحوا '� أن اخìمن هذا وا h:ك A أطيل عليÂ أ
 
� ع: 
، اA*ستاذ \ طي° 7 م[� ا تفضل به أحد أساتذتنا ا5:# 
ن $ h$ديدة وأ 
�7 ا+ � جزا�* 7s وأمل

 7 �yيدة الشعب بتار كن 17/09/2020صفحات جر �$ � صبة ال°# كد ع± أن عناï القوة ا+7 ، إذ أ
د ع¬# LAا  � 7s ي تتمثل وع تغي:� h_ا لصناعة م �Îعل:  

- Aمان: أو*Aلتحامه مع الشعب «م ا 
و � يش، �7 
  .ا+
نيا - h� :سة عية مؤسسة الر�* hiية و مهور 
عية رئيس ا+ hi.  
لثا- h� : طليعة � 7s سيكون �úام 
ن الشباب ا+ * 
ى معه � ن �7 النخب الوطنية صاحبة الكفاءة و�7

 . النخبة
  وهذه العناï الث�ثة متوفرة Ûها وا+مد -  -



 

 

  

  

  

  

IV - الجلســـــة الثالثــــــة:  

� ظل الّتعديل الّدستوري 7s ية   .مؤسسات الّرقابة واEيئات اAستشار

ية، الّسيد  • يالمـالم بوعـبوعا5¾ة الّدستور مهور 
  .ة ـ، مستشار الّسيد رئيس ا+
قراطية الّتشاركية، السّيد • قية الّد$� #� � 7s � 7Jتمع ا�د 
ية ودور ا5 ، يــــشال فنــكم ال�مركز

لس الّدستوري  
  .رئيس ا5
� الّرقابة البعدية ع± تسي:� ا�ال العام، السّيد • 7s لس ا5اسبة 
ظر عام خدباعمر  دور � 7� ،

جلس ا5اسبة 
$ .  

•  #pته، لالّسلطة الوطنية ا�ستق 7¿ªت والّسلطة العليا للّشفافية والوقاية من الفساد وم 
�نتخا�
لس عبد النور قراويالسّيد  
  .الّدستوري ، عضو ا5
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  "المحكمة الدستورية " 

  السIيد بوعــــالم بوعــــالم، مستشار السIيد رئيس الجمهوريـة

  بسم اهللا الرحمن الرحيم 

  والصالة والسالم على أشرف المرسلين،

  .له وصحبه اجمعينآسيدنا محمد وعلى 

  الدستوري،السيد رئيس المجلس 

  السيدات والسادة اعضاء المجلس الدستوري، 

  السيدات والسادة المشاركين،

  األسرة االعالمية، 

 الضيوف األكارم، 

  اتشرف بالمشاركة في هذا الملتقى الدولي      

  تحت الرعاية السامية للسيد رئيس الجمهورية 

  المنظم من طرف المجلس الدستوري  

  بالتعاون مع برنامج االمم المتحدة االنمائي 

 :حول    

  " 2020المحاور الكبرى للتعديل الدستوري : الدستور في خدمة المواطن" 
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  : مقدمة

ص انشاء  7 وع تعديل الدستور ف¬� �� h_حول ما جاء به م � سيكون موضوع مداخل°#
ية" ول " ا5¾ة الدستور *Aالفصل ا � 7s ا �Îالنص عل #m � لس الدستوري وال°# 
ل �ل ا5 #� � ال°#

�ؤسسات الرقابية 
  . من الباب الرابع ا�تعلق �

ت  قامة دوÕ# القانون وتكريس ا+قوق وا+ر�� LA *mالدعا àل&واطن دستور�� من أ #Õا�كفو
يعية  h_يع النصوص الت 
o ما يستوجب مطابقة ، 7 ية ع± القوان[� هو ìو القاعدة الدستور

 7 ية القوان[� يق الرقابة ع± دستور سيد ذلك عن طر 
 #� #wية، وي   .والتنظيمية للقاعدة الدستور

نظمة القانونية �عظم  *Aد أن ا 
 7� 7 ية القوان[� الدول بعد ولتفعيل الرقابة ع± دستور
سيØا  * #� � 7s ا تقوم ا كو78 #Îية وذلك لفعالي â دستور دت استحداث �ا hq ا+رب العا�ية الثانية
 Ë7 ب ية القوان[� ص مدى دستور دف ¿7 
ا ع± أساس عن²ي الكفاءة والتخصص 8 7Îوتكوي

افية وموضوعية   .اح:#

دت عدة تطورات hq ،دسات:� الدول � #s 
ية، ع± غرار � زا�* 
آخرها سنة  إن الدسات:� ا+
يق الدفع بعدم  2016 7 عن طر ية القوان[� قرار ا�ؤسس الدستوري الرقابة ع± دستور L 
وذلك �

 � 7s 'و *Aلدرجة ا 
وع تعديل الدستور الذي ينصب � h_* اليوم م�زا 
د ا+ hØية، وت الدستور
يق بناء دوÕ# مؤسسات، ومن أà ما  خدمة ا�واطن ته عن طر ذلك بتكريس حقوقه وحر��
 � 7s سد ذلك 
 ول �� *Aالفصل ا � 7s ية، ا�درجة وع تعديل الدستور، هو إنشاء �¾ة دستور h_م 

بعة فصول و�ã ع± التوا'�  ؤسسات الرقابة الذي تضمن أر 
  :من الباب الرابع ا�تعلق $

  المحكمة الدستورية   -  

  ة ـــــمجلس المحاسب -  
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  السلطة المستقلة لالنتخابات  -  

  ية من الفساد ومكافحته السلطة العليا للشفافية والوقا - 

ت عنوان  ول الوارد �# *Aالفصل ا � 7s سبق ذكره Ð � ا5¾ة "وينح² موضوع مداخل°#
ية ا معدÕ# وث�ث مواد جديدة" الدستور 7Îم h_ع � سة ع_h مادة، اث7° 7o وا�تضمن.  

 7 7 التالي[� �Uونقوم بدراسة هدا ا�وضوع من خ�ل ا5ور:  

 توريةتشكيلة المحكمة الدس: المحور األول

  مهام واختصاصات المحكمة الدستورية: المحور الثاني

  تشكيلة المحكمة الدستورية: المحور األول

  188الى  186المواد من 

ية من ا�ادة  ية، وذلك  188ا'  186حددت ا�واد الدستور أعضاء ا5¾ة الدستور
عل أغلب اAصوات  
 �� Í ختصاصA7 أهل ا 7 من ب[� 7 الباق[� م وانتخاب الثلث[� hÎ7 ثل بتعي[�
 #Õقراطية وبناء دو ، تكريسا �بدأ الد$� � 
JنتخاAا الطابع ا �Îذه ا5¾ة يغلب عل 
8 #Õا�تداو

ية jلتا'� ا�ؤسسات، حيث ت   : كون تشكيp# ا5¾ة الدستور

بعة  � م رئيØا) 4(أر 7Îية من بي مهور 
م رئيس ا+ 7Îأعضاء يعي 

ا   � 7 قضا#8  عضو واحد تنتخبه ا5¾ة العليا من ب[�

7 قضاته  � لس الدوÕ# من ب[� 
 عضو واحد ينتخبه �

7 أساتذة القانون الدستوري) 6(ستة  � اع العام من ب[� Aق:# 
دد. أعضاء ينتخبون � رئيس  ��
م 
وط وكيفيات انتخا8 hi ية مهور 
 .ا+
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7 تضمنت ا�ادة  � ح[� 7s187 7 أو عضاء سواء jنوا معين[� *Aا � 7s وط الواجب توفرها h_ال ،
وط ف¬� ي±�  h_7 وتتمثل هذه ال   :منتخب[�

7  50بلوغ  �  سنة jمp# يوم اAنتخاب أو التعي[�

� القانون A تقل ع±  � 7s ة 
: 7 
�  سنة، يكون العضو خ�Eا 20التمتع � 7s 7 �Uقد استفادة من تكو
 القانون الدستوري 

م  � �Îعل Â+اط عدم ا م ا�دنية والسياسية، مع اش:# قو�# 
يع اAعضاء � 
o تع ضافة ا' $# LA 
�
ية   بعقوبة سالبة للحر

�  � 
Jء ا+ز ضافة ا' عدم اAن¬# LA 
� 

لتوقف عن Íرسة  � 
م � 
م أو انتخا8 7Îجرد تعيي 
ية $ ام أعضاء ا5¾ة الدستور 7 أي عضوية ال:#
 أو وظيفة أو تùيف أو Üنة حرة أو Üمة أخرى أو نشاط آخر 

ية ا'  � ا5¾ة الدستور 7s ن  50إن رفع سن العضويةj لنسبة  40سنة بعدما 
سنة �
 � 7s ية ديد ا�راد إعطائه Eذه ا�ؤسسة الدستور 
لس الدستوري تعكس التصور ا+ 
عضاء ا5 *A

 
ة أو' � 
ü ا+ديثة من #Õا �¾ة عق�ءبناء الدو 7Îعل م 
 ط  يث �# لنظر للسن اA*د7J ا�ش:# 
�
افية والتخصص حيث  Aح:# 
عضاء � *A7 ذات ا �: نية $# h� ة 
ü لتقلد هذه ا�ناصب ومن

� القانون A تقل عن  187استوجبت ا�ادة  7s ة 
: 7 
تöم � دة عن $#  15سنة بعدما jنت  20ز��
ط جديد  يكن من hi ص�� وهو 7 #� 7 �Uوط الواجب سنة إضافة ا' تكو h_ن ال 7Þ صوص عليه

عل من أعضاء هذه ا5¾ة يتمتعون  
 #� � نة ال°# 7ëال �ã العضوية السابقة، تلك � 7s توافرها
 � 7s 7 والفصل ية القوان[� � اداء ÜاÜم خاصة ف¬� يتعلق بفرض الرقابة ع± دستور 7s افية Aح:# 
�
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ية، Ð أضاف ا�ؤسس 7 السلطات الدستور دث ب[� � قد �# �فات ال°# طا Üما  ا+7 hi الدستوري
 7 عضاء ح:� نح ل�* � الذي $� 
Jء ا+ز ط عدم اAن¬# hi الشفافية ع± أعضاء هذه ا5¾ة وهو � 7Ãيض

7 السلطات ن الفصل والتوازن ب[� ية و«7 مهور 
 .   كب:� من اAستق�لية للحفاظ ع± قواعد ا+

ا   هاÜم لöدة واحدة مد#8 
م رئيØا، $ �Îا ف 
سنوات طبقا ل&ادة  6ويضطلع اعضاء ا5¾ة $
لس الدستوري 08بعدما jنت مدة العضوية  188 
عضاء ا5 *A لنسبة 
فيض . سنوات � 7 إن �#

 � 7s وفلسفة التداول ع± السلطة والتجديد الدوري hÀ � ي¬# 
Jا 
 مدة العضوية هو اجراء ا��
ا ل�*مام 
عطاء نفس جديد ل&ؤسسات والدفع 8 LA ا�ناصب ا+ساسة.  

ديد نصف اع 
 #� #wي Ð سيحددها النظام � وط ال°# h_ث�ث سنوات وفقا لل ý ا ضا8*
  .الداخ±� ل&ح¾ة

�h �نصب  وط الواجب توفرها لل:# h_ب أن تتوفر فيه نفس ال 
 ية، �� أما رئيس ا5¾ة الدستور
� نص ا�ادة  7s ية، الواردة مهور 
ط السن 87رئيس ا+ hi ستثناء 
�.  

  مهام واختصاصات المحكمة الدستورية: الثاني المحور

  198الى  190المواد من 

ية من خ�ل ا�واد  ع اختصاصات ا5¾ة الدستور h_وع  198ا'  190نظم ا� h_من ا�
 7 ن التوازن ب[� ا و«7 #Îال رقاب 
يق توسيع � ية عن طر 7 دور ا5¾ة الدستور وذلك بتعز��

  :ا�ؤسسات ع± النحو التا'� 

ت، ع± أن يw# تفصل / 1 7 والتنظ¬� ية ا�عاهدات والقوان[� � دستور 7s ية بقرار ا5¾ة الدستور
  :اخطارها
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ا،  � �Îبشأن ا�عاهدات قبل التصديق عل 

7 قبل إصدارها،  � لقوان[� 
 و�

ها،  � h_7 ن �yر ر من �# hq ا خ�ل #Îي � دستور 7s خطارAت يكون ا لنسبة للتنظ¬� 
 و�

ية بقرار حول تو / 2 ت مع ا�عاهدات وفق نفس تفصل ا5¾ة الدستور 7 والتنظ¬� افق القوان[�
وط ا�ذكورة اع�ه  h_ال  

7 العضوية للدستور، بناء ع± إخطار / 3  ية بقرار حول مطابقة القوان[� تفصل ا5¾ة الدستور
�ان 
ية وبعد مصادقة ال: مهور 
� من طرف السيد رئيس ا+ 
Jوجو.  

، بقرار بشأن مطاب/4 
ية وجو� �ان تفصل ا5¾ة الدستور 
� ال: قة النظام الداخ±� لË من غرف°#
  .للدستور

سية / 5 ت الر�* 
Æ ا�ؤقتة ل�نتخا� *yتتلقاها حول النتا � � الطعون ال°# 7s ية تنظر ا5¾ة الدستور
ائية لË ذلك 7Îال Æ *yستفتاء، وتعلن النتاAيعية وا h_والت.  

7 السلطات / 6 دث ب[� � قد �# �فات ال°# � ا+7 7s ية ية، وكذا تنظر ا5¾ة الدستور الدستور
ية،    تفس:� اAحªم الدستور

لس  
ية، أو السيد رئيس � مهور 
بناء ع± اخطارها من طرف ý من السيد رئيس ا+
، أو السيد الوز�� اAول، أو السيد رئيس  � � الوط7° 
لس الشع° 
اA*مة، أو السيد رئيس ا5

ئبا  7� 7 بع[� كن اخطارها كذلك من طرف ار �$ Ð ، #Õا+كومة، حسب ا+ا � 
لس الشع° 
من ا5
جلس اAمة 
ون عضو $ h_سة وع 7o أو .  
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7 يوما من  � أجل ث�ث[� 7s ا � جلسة مغلقة، وتصدر قرارا#8 7s ية ع± أن تتداول ا5¾ة الدستور
� حال وجود طارئ أو بطلب من  7s م ة أ�� h_جال ا' عºAفض هذه ا 7 7 إخطارها، وأن �# �yر #�

ية مهور 
  .السيد رئيس ا+

ية � هذه ا+اAت إذا قررت ا5¾ة الدستور 7sو :  

ا � �Îالتصديق عل #wية معاهدة او اتفاقية ف� ي  .عدم دستور

ية قانون ف� يw# اصداره �  .عدم دستور

ية  � ره من يوم إصدار ا5¾ة الدستور hفان هذا النص يفقد آ� �wية أمر أو تنظ عدم دستور
  . لقرارها

� الدفع/ 7 7s ية 7 بناءا ع± إحاÕ# من ا5¾ة العليا  تنظر ا5¾ة الدستور ية القوان[� بعدم دستور
ته  ك حقوقه وحر�� #Îين �Ñأو تنظي �úي h_ت Â7 أن ح ، تبعا Aدعاء أحد ا�تقاض[� #Õلس الدو 
أو �
بعة  ية خ�ل أجل أر � هذه ا+اÕ# اصدار قرار عن ا5¾ة الدستور 7s #wوي ، ا�ضمونة دستور��

ª7 إخطارها مع ام �yر ر من �# hqر بناءا ع± أ hqبعة أ ديد هذا اA*جل �رة واحدة اقصاها أر نية $#
 #Õحا LAهة القضائية صاحبة ا 
  . قرار مسبب يبلغ ا' ا+

ه ابتداء من اليوم  h�يعيا أو تنظيميا غ:� دستوري فانه يفقد أ h_وإذا ما تقرر أن نصا ت
ية دده قرار ا5¾ة الدستور   .الذي ��

غلبية اAعضاء  * 
ا تكون � ية فإ78 ص القرارات ا�تخذة من طرف ا5¾ة الدستور 7 ف¬� ��

 صوت الرئيس، . � حاÕ# التساوي �� 7sو ، 7 �U 7ïا+ا  
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غلبية  *A 
اذ القرار يكون � 7 7 العضوية فان ا�# قابة القوان[� 
لنسبة للقرارات ا�تعلقة � 
أما �
عضاء   .ا�طلقة ل�*

� ý ا+اAت تكون قرارات ا5 7sميع السلطات العمومية و 
ائية وملزمة + ية 78 ¾ة الدستور
ية والقضائية   .واAدار

ية ع± مدى  � ط رقابة ا5¾ة الدستور hi وع تعديل الدستور استحداث h_م � 7s #m ،أيضا
لس  
ن اختصاصات ا5 7Þ ت للدستور وهذا ما  يكن منصوص عليه مطابقة التنظ¬�

 � 7s نوعية #pاصة الدستوري وهنا أيضا نسجل نق ص مطابقة النصوص التنظيمية ا+7  مدى ¿7
ول أو  *Aا ��إطار سلطته التنظيمية وكذلك تلك الصادرة من قبل الوز � 7s ية مهور 
ئيس ا+ 
�
عية وخضوع اAدارة  h_سيدا �بدأ ال 
 رئيس ا+كومة حسب ا+اÕ# للدستور وهذا يعد �#

  . للقانون

ي � مهور 
ا رئيس ا+ 
Îوج 
ع $ h_ي � وامر ال°# *Aوعند شغور إن اخضاع ا #pا�سائل العاج � 7s ة
ية السابقة الوجوبية ع± ا5¾ة  �ان ا' الرقابة الدستور 
�ان أو خ�ل عطp# ال: 
ال:
اية ع² ا+Â الشخ�� ونقطة بداية  ا تعد نقطة 78 #Îي � مدى دستور 7s ية للفصل الدستور

ر أساس ع² دوÕ# ا�ؤسسات 
  وضع ¢

� نص  7s شارة أيضا أنهAدر ا 
 اعت:
 ا�ؤسس الدستوري مسأÕ#  142/2ا�ادة هنا �#
وامر وجوبيا إذ نصت ا�ادة ع± أنه لنسبة ل�* 
ية � ب ع± رئيس : اخطار ا5¾ة الدستور 
 ��

ا  �Îة أن تفصل ف وامر وع± هذه اA*خ:� *Aية ا ية بشأن دستور ية اخطار ا5¾ة الدستور مهور 
ا+
� أجل  7s10 م   .أ��



  مؤسسات الر;قابة والهيئات االستشارية في ظل الت;عديل الد;ستوري :الثالثةالجلسة 

 105 الصفحة 2020 - 14 خاص،  مجلة المجلس الدستوري عدد

ا ما Ð خول الدستور ص�حيات أخرى ل& 7Îمواد متفرعة منه، م � 7s ية ح¾ة الدستور
ا ما ي±�  7Îنذكر م � 
Jا ما هو وجو 7Îهو استشاري وم:  

ارس Üامه بسبب  :94/1حيث نصت ا�ادة / 1 ية أن $� مهور 
إذا استحال ع± رئيس ا+
ية بقوة القانون وبدون أجل، وبعد أن تتثبت من  تمع ا5¾ة الدستور 
 مرض خط:� ومزمن، �#

غلبية حقيقة هذا  * 
ح � ة، تق:# �ان الت�y² بثبوت ¾ ا�انع بË الوسائل ا��$* 
ا ع± ال: أعضا8*
  .ا�انع

ية وجو�
  :94/4ا�ادة / 2 تمع ا5¾ة الدستور 
 ية أو وفاته، �# مهور 
� حاÕ# استقاÕ# رئيس ا+ 7s
� ا' *Jا 7Îلشغور ال 
� �y²ادة الت hq ية وتبلغ فورا مهور 
سة ا+ � لر�* *Jا 7Îان وتثبت الشغور ال� 
 ال:

 
تمع وجو� 
 لس اA*مة، . الذي �� 
سة � ية أو وفاته بشغور ر�* مهور 
نت استقاÕ# رئيس ا+ وإذا اق:#
غلبية  * 
، وتثبت � 
ية وجو� تمع ا5¾ة الدستور 
 � ¾ A*ي سبب jن، �# *Jا 7Îا الشغور ال أعضا8*

لس اA*مة طبقا للفقرة السابعة من نفس ا� 
ية وحصول ا�انع لرئيس � مهور 
ادة لرئيس ا+
  . ا�ذكورة أع�ه

ها  :97ا�ادة / 3 � يستش:� 7 الشخصيات ال°# ية من ب[� تنص ع± أن رئيس ا5¾ة الدستور
ع�ن حاÕ# الطوارئ أو ا+صار، Ð يw# طبقا  ل&ادة  LA ،ورة ا�لحة � حاÕ# ال7² 7s ية مهور 
رئيس ا+

ية إذا ما قرر 98 مهور 
ية من قبل رئيس ا+ Ð . ا+اÕ# اAستثنائية استشارة رئيس ا5¾ة الدستور
ذها أثناءها ع±  7 � ا�# ية بعد انقضاء مدة ا+اÕ# اAستثنائية القرارات ال°# مهور 
يعرض رئيس ا+

بداء الرأي LA ية   .ا5¾ة الدستور

ية شغور ا�قعد  :120/2ا�ادة / 4 �ان الذي (تعلن ا5¾ة الدستور 
� ال: 7s لنسبة ل&نتخب 
�
� الذي ا 
Jئه ا+ز   .بعد اخطارها وجو�� من رئيس الغرفة ا�عنية) نتخب ع± أساسهيغ:� ان¬#
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ية، بعد إخطارها أن تصدر قرارات بشأن رفع ا+صانة من : 130/2ا�ادة / 5 ل&ح¾ة الدستور
ا 7Îحال عدم التنازل ع � 7s اÜعد.  

  : الخاتمة

ديدة اق:#  
زا�* ا+ 
د ا+ hØية، ت ناسبة تعديل الوثيقة الدستور 
اح ع± ضوء ما سبق، و$
� يسú ا�ؤسس الدستوري من  ية ا�ستقp# ال°# ية، هذه ا�ؤسسة الدستور مي�د ا5¾ة الدستور
ية ع±  ن الرقابة الدستور ديدة واAختصاصات ا�وسعة ا�سندة Eا ع± «7 
ا ا+ #Îخ�ل تشكيل

Aستحقاقات الوطنية، واAع�  
اصة � � الطعون ا+7 7s ية، والنظر بصفة �ايدة مهور 
7 ا+ ن قوان[�
ضافة إ' ضبط س:� ا�ؤسسات ونشاط السلطات العمومية LA 
ها، � 
   . عن نتا�*

ية مدVة   
: 7çية نو سيخ وثيقة دستور #� ßقوية ع± أسس متينة يستد #Õإن بناء دو
ا يضمن ا+قوق  
ية $ زا�* 
� للدوÕ# ا+ #Jالبناء ا�ؤسسا �wتعمل ع± تدع ، � 
طالب ا+راك الشع° 
$

ماع 
ت الفردية وا+ قراطية الذي A يكون اA بتقوية الرقابة وا+ر�� يق تكريس الد$� ية، عن طر
7 السلطات وoاية حقوق الفرد والسلطات العمومية وفقا  7 مبدأ الفصل ب[� ية لتعز�� الدستور

ية مهور 
7 ا+   .لقوان[�
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  الالمركزية، ودور المجتمع المدني في ترقية الدIيمقراطية التIشاركية

  المجلس الدIستوري، رئيس السIيد كمال فنيش

  : مقدIمة

� إطار الّدوÕ# ككيان اعتباري، وفق    7s فراد ّ�ا انتظموا *Aيا أّن ا 7 ر�� من ا�تعارف عليه �#
7 الفرد وهذا  موعة من التصورات لكيفيات تنظ�w الع�قة ب[� 
رت � 7� ، �ß وا71 عقد اج¬#

قراطية Å مبادئ الّد$� *Aن أن تبّنت الكث:� من اj التّصور الذي تطور هو هذا . الكيان، وقد
قراطية  � تبنت الّد$� نية، ال°# ية اليو�7 اطور 
مp# من العوامل، بداء من اAم: 
اºAخر، نتيجة +
لنظر إ'  
قراطية التمثيلية، � � تسي:� شؤونه، وصوA إ' الّد$� 7s ة، حيث يشارك الّشعب hiا�با

ل 
ايد عدد الّسªن، حيث أصبح الشعب ينتخب نوا�
 عنه يتمتعون � 7 ص�حية �مارسة السلطة �#
ة زمنية �ّددة ، خ�ل ف:# � ا�ستوى ا�±5 7s �¬ّسA ،هì 
�.  

ا تسارع التطور  7Îات جديدة م ور متغ:�ّ p# الزمن و�7 
إA أّنه، ونتيجة لدوران 2
ع�م واAتصال، فإّن  LAتلف وسائل ا ، و�7 � 7Jتمع ا�د 
ور ا5 دة عدد الّسªن، و�7 � وز�� 
التكنولو�

بة Aحقا  هذا الّنمط من قراطية  يعد يستجيب �تطلبات ا+وèة والّتنمية، لُتثبت الّتجر الّد$�
 ، � 7Jتمع ا�د 
الس ا�نتخبة، إما بصفة فردية أو من خ�ل ا5 
أّن مشاركة ا�واطن إ' جانب ا5

ط  7$ � � تب7° 7s �:الّتنمية، ومن هنا بدأ الّتفك #p 
لفعل 2 
كن أن يدفع � قراطية الّتشارك"$� ية أو الّد$�
اDémocratie participative" الّتساÝية ز مقّوما#8 
� من أ� 7Jتمع ا�د 
� أصبحت فواعل ا5   . ، وال°#

دف    #Îا تس ّ78 *A ، قراطية الّتشاركية هو ا�ستوى ا�±5 ونظرا لكون ا�ستوى الطبي�ú للّد$�
قيق التنمية وبناء العداÕ# اAج¬#  زها �# 
موعة من الق�w أ� 
7 الع�قة أساسا العمل ع± � عية وتعز��
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 � 7Jر الّزاوية الثا 
¢ ، 7 ك:� ية وعدم ال:#ّ دارة، jن Aبد أن تشËّ آليات ال�مركز LA7 وا 7 ا�واطن[� ب[�
قراطية الّتشاركية قية الّد$�   . لتفعيل و�#

، Aس¬�  ا ب�د�7 � تعر�7 عية واAقتصادية ال°# � ظل الّتحوAت السياسية، اAج¬# 7sوعليه، و
7 ع±2019فيفري  22إ�h حراك  ن اليوم مقبل[� � غاية  ، و�7 7s ستفتاء ع± تعديل دستوريAا

قراطية الّتشاركية،  قية الّد$� #� � 7s � 7Jتمع ا�د 
ية وا5 Ýية، Aبد أن نتساءل حول دور ال�مركز *Aا
ية، ودور  كن Eا أن تعزز ال�مركز �$ � وع ال°# h_ا� � 7s ية ا�طروحة ت الّدستور 7� 7ëز ال 
وعن أ�

 � 7Jتمع ا�د 
� ب�د�7 ا5 7s قراطية الّتشاركية قية الّد$� ا يؤدي إ' �# 
$ ، .  

  : عالقة الديمقراطية التشاركية بالمجتمع المدني والالمركزية: أوIال

  :  تعريف الدIيمقراطية التIشاركية: أوIال .1

قراطية الّتشاركية، وقد اتفق  7 إ' وضع تعريف شامل للّد$� �Uالكث:� من ا�فكر úلقد س
م ع 7Îاذ القرارات العديد م 7 � Vلية ا�# 7s ة hi7 بصفة مبا اك ا�واطن[� hiا تقوم ع± آليات إ ± أ78ّ

تلف القرارات  م للرقابة والتقو�m ع± تنفيذ �7 #ÎرسÍم العامة، و م وبشؤو78 ا�رتبطة بتسي:� حيا#8
 7 � توسيع Íرسة الّسلطة إ' ا�واطن[� 7s ا تتمثل والّسياسات ا�وضوعة Eذا الغرض، أي أ78ّ

� أنف 7sو ، �ßما 
� ا+وار ا+ 7s مæ ا hiيق إ ، وذلك عن طر 7 7 ا�نتخب[� � ا�مثل[� 7s م دون ح²هاØ
تبط بشË لصيق  وم الّتشاركية، �� م اليومية، وُيعتقد أّن م�7 يا#8 
اذ القرارات ا�رتبطة � 7 ا�#

Å *Aا ا � تسú لتحقي�# ت الّتنمية ال°# ، وهو أحد أà مكو�7 �قرا تمع الّد$� 
5 
� .  

فع Ð أّن تعز � تقوية أداء ا�ؤسسات وأن �� 7s مØقراطية الّتشاركية من شأِنه أن ُي 7 الّد$� ��
اعة، إما من خ�ل  
 7� h:ك علها أ 
 من فعالية وفاعلية القرارات والّسياسات العمومية، وأن ��
� صنع  7s م #Îومشارك ، 7 م من ا+ياة اليومية ل&واطن[� 
، وقر8 � 7Jتمع ا�د 
ة فواعل ا5 
مشاركة خ:
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ع�م السياسات  LAللجمعيات وا�نظمات ووسائل ا � 
Jم، أو من خ�ل الّدور الّرقاE ة 
üا�و
الس ا�نتخبة وا�ؤسسات العمومية 
فراد ع± أداء ا5 *Aوح°# ا .  

 :  المجتمع المدني والديمقراطية التشاركية .2

ز الّتعريف الذي يضعه البنك الّدو'� ل&جتمع  
� ي: 7Jرجع موثوق شامل ودقيق، ا�دè ،
7 اi*Aة والّدوÕ# وتعمل ع± " اذ يعّرفه بكونه  ال ب[� 
�* ا5 #$ � ت الّتطوعية ال°# موعة الّتنظ¬� 
�

 � 7þا ام وال:# ام بق�w ومعاي:� اAح:# 7 � إطار اAل:# 7s فرادها، وذلك *A قيق ا�صا� ا�الية وا�عنوية #�
دارة الس&ي LAلتعددية وا 
اعاتوالتساÇ والقبول � 7   " ة للخ�فات وال:7ّ

7 يتقاìون  �U7 الذ موعة من ا�واطن[� 
طار اA*مثل لتمثيل � LAا � 7Jتمع ا�د 
كن اعتبار ا5 و$�
م اليومية،  يا#8 
ان اA*حياء مث�(نفس اAنشغاAت ف¬� يتعلق � 
+( Õم من خ�E كن ، والذي $�

ها � مرحp# تقييمها وتقو$� 7s صنع السياسات أو #pمرح � 7s صياغة القرارات سواء � 7s أن يشاركوا ،
عاي:�  
م $ 7 علها تل:# 
 لّشË الذي �� 
ة صنع القرار � 
ü ±قادر ع± الضغط ع � 7Jتمع ا�د 
فا5
ية  � من6# ا+ر 7s معيات تعمل 
ن أّن هذه الفواعل وا+ ُ7Þ خاصة إذا ما ، � الّتسي:� 7s الّشفافية
� ل&جالس ا�نتخبة 7Jتمع ا�د 
 وبعيدا عن أّي ضغط ودون أي تسييس أو تدُخل، Ð ُيوفر ا5

� مؤسساته 7s  �:خ*Aا يعيد ثقة هذا ا 
طرا منظمة للحوار البّناء +ل مشاý ا�واطن $
ُ
  . أ

� إدارة شؤونه يؤدي إ'  7s معيات 
اك ا�واطن من خ�ل تفعيل دور ا+ hiكذلك فإّن إ
يع تستجيب فع�  ، سياسات ومشار #Õا� A وهو ما ُيفرز ،ýا�شا � 7s توسيع أفق الّنظر

 
قيق التنمية +اجياته وتتكفل � اية إ' بلوغ أÊ اA*هداف و�# 7Îال � 7s ته وتؤديAنشغا
انية التشاركية، واضفاء صبغة ا�نفعة . ا�ستدامة 7 �:� 
ولعّل ا�مارسات ا+ديثة ا�رتبطة �
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 Ëمعيات وا�نظمات بش 
اك هذه ا+ hiع وسائل إ 
 معيات، �7 من أ�7 
العمومية ع± بعض ا+
� تسي:� الّشأن العام،  7s 
ك: رساء ا+Â الّراشدأ LA وتؤسس فع�.  

ميع  
ود ا+ 
ü قيق التنمية ا�نشودة يتطلب فع� أن تتظافر ذلك أّن الوصول إليه و�#
7 ومؤسسات  . مواطن[�

 : الالمركزية والدIيمقراطية التشاركية .3

 #p 
hÀ مع متطلبات دوران 2 قراطية بشùها ال8سي � A ي¬# اما مث&ا أصبح تصور الّد$� و$#
اوزها الّزمن منذ مّدة، وهو ما الّتار  
 اذ القرار، قد �# 7 ية ا�# دارة ال8سيكية ومركز LAاط ا ، فإّن أ7$ 7 �y

ا  � تعّرف غالبا بكو78 ية، ال°# زها ال�مركز 
، وأ� � 7Jنسا LAاشيا والتطور ا #$ h:ك اط أ أدى إ' ابتªر أ7$
از مركزي، وإدارات �لية، أو  
ü 7 ية ب[� دار LAط تسي:� توزع فيه الوظيفة ا ويل الّسلطة أو 7$ #�

ا إ' ا�ستوى ا�±5  7Îجزء م .  

اك ا�واطن  hiع±، أي من خ�ل إ *Aو ا قراطية الّتشاركية ُتب°7 من اA*سفل �7 ّن الّد$� *Aو
الس  
ّن ا5 *Aا، و 7Îبدي� ع A ،قراطية التمثيلية ا م�9ّ للّد$� � صنع القرار الذي سيتأ�h به، ولكو78 7s

ر 
لفعل دورا � 
قراطية الّتشاركية، jن أن قام ا�ؤسس الدستوري ا5لية تلعب � قية الّد$� #� � 7s زا
 7 ت[� 7 ز رك:� 
7 أ� ت، لتعز�� 7� 7ëمن ال #p 
o موعة من القواعد، ومنح 
لعمل ع± وضع � 
زا�* � 
� ا+ 7s

قراطية التشاركية وÝا قية الّد$� #� 7 *�jمن ر : � 7Jتمع ا�د 
ية، وتفعيل دور ا5   . ال�مركز
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، وتعزيز دور المجتمع المدني في ضوء مشروع التIعديل الالمركزية: ثانيا

  : الدIستوري الجديد

ديدة  
ية ا+ مهور 
وع ا+ h_� 'و *Aسس ا*Aوع الّتعديل الّدستوري، ليضع ا h_لقد جاء م
ية، حيث أّن  مهور 
ا الّسيد رئيس ا+ م بتحقي�# 7 � ال:# ي، وال°# زا�* 
ا الّشعب ا+ 
� طالب 8 ال°#

ثل الوثيقة القان لّدوÕ# الّدستور $� 
فراد � *Aوهو الناظم لع�قات ا #Õالّدو � 7s Ê *Aونية ا.  

ت العامة  ال ا+ر�� 
� � 7s ا الوثيقة 
8 � #J * #� � ضافات اEامة، ال°# LAمن ا #p 
o 'ضافة إ LA 
و�
ا  � طّيا#8 7s مل ا أيضا �# 7 استق�لية القضاء، فإ78ّ 7 الّسلطات، وتعز�� ، والفصل ب[� 7 وحقوق ا�واطن[�

ت و  7� ّ7ëموعة من ال 
7 دور � ية وتعز�� سيخ ال�مركز ليات ا�تعّلقة ب:# *Aضافات الّنوعية وا LAا
قيق  #� ، � اA*خ:� 7s ا ينتج عنه 
قراطية الّتشاركية، $ قية الّد$� � ا+ياة العامة، و�# 7s � 7Jتمع ا�د 
ا5
عية،  ، وإرساء قواعد دوÕ# القانون والعداÕ# اAج¬# #Õالتنمية ا�ستدامة وبناء مؤسسات قوية وفعا

 � ناسبة انعقاد وال°# 
ية، الذي ïّح $ مهور 
يد تبون رئيس ا+ 
� ع± رأس أجندة الّسيد عبد ا5 #J * #� 
عية و دوÕ# القانون والعداÕ# اAج¬# زا�* تس:� �7 
Å ا�تحدة أن ا+ ة ل�* معية العامة اA*خ:� 
  . ا+

7 ل�ستفتاء يوم  ي[� زا�* 
وع التعديل ا�طروح ع± ا+ h_م � 7s من ولعل ا�ث:� ل�نتباه #yالفا
 
: 7çالفقرة 2020نو � 7s دف إ' بناء  11، هو أّنه قد نص ي �8 زا�* 
من الّديباجة أّن الّشعب ا+

� تسي:�  7s ،ارج 7+ 
الية الوطنية � 
� ذلك ا+ 7s ا 
$ � 7Jتمع ا�د 
7 وا5 شاركة ýّ ا�واطن[� 
مؤسسات $
7 الّروابط الوط عية وتعز�� قيق العداÕ# اAج¬#    .نيةالّشأن العام والّتنمية و�#

وع ع± أن  h_ة ا�ستحدثة من ا� hiتنص ا�ادة العا Ð " ع± تفعيل دور #Õر الّدوØت
� تسي:� الّشؤون العمومية 7s ل&شاركة � 7Jتمع ا�د 
قية "ا5 7 و�# Ýّية، لتعز�� *Aغاية ا � 7s خطوة �ãو ،

� إدارة شؤونه 7s اك ا�واطن hi LAب�د�7 و � 7s قراطية التشاركية   . الّد$�
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ة، فقد نّصت ع± أن  16أما ا�ادة  ا اA*خ:� � فقر#8 7s" قراطية الّتشاركية ُتشجع الّدوÕ# الّد$�
 � 7Jتمع ا�د 
ماعات ا5لية، Aس¬� من خ�ل ا5 
  ". ع± مستوى ا+

، من 53أيضا فإّن ا�ادة  � ب�د�7 7s نوعية #pوع نق h_ا�وافقة ع± ا� #Õحا � 7s قق ، قد �#
ا تنص ع± أّن حق إنشاء  فع حيث كو78 جرد الّت�y² به، ما �� 
ارس $ معيات مضمون، و$� 
ا+

ية ا+الية دار LAجراءات اLAمعيات عبء ا 
� إنشاء ا+ 7s 7 7 الّراغب[�   .عن ا�واطن[�

معيات ذات الّنفع العام،   
وجب نفس ا�ادة، فإّن الدوÕ# تشجع ا+ 
ك:h من ذلك و$ أ
 � 7s راط 7 7�Aوا Ëي #Î7 ع± ال كيد ا�واطن[� لتأ 
دف خدمة وهو ما سيشجع � #Îتس � معيات ال°# 
ا+

دم مصلحة  7 � توجه واحد �� 7s ها 7 ك:� هودات و�# 
� تظافر ا5 7s ب� شك àالّصا� العام، وسيسا
قق Õ التنمية   . ا�واطن و��

 ، � *Jقت�7 قرار قضا 
$ Aّل إ معيات لن �# 
وع ا�طروح، فإّن ا+ h_&وكذلك فإّنه، وطبقا ل
ة أي تعّسف  
üل موا ا من اح¬# �Îم � حاÕ# موافقة . إداريوهو ما �� 7s ها مكتسبات ستتحققÛّ

وع h_الّشعب صاحب الّسيادة ع± هذا ا� .  

�Ñ الفقرة الّرابعة من ا�ادة 
#� Ð60  ±ية، إذ تنّص ع �: معيات ا+7 
من الوثيقة أم�ك ا+

صي�ا"أّن  7 �Ñ القانون �# ا، و�� 
ف 8 ية مع:# �: معيات ا+7 
  ". اA*م�ك الوقفية وأم�ك ا+

� مادته أيضا، وح 7s ح، ينص وع ا�ق:# h_فإن ا� � 7Jتمع ا�د 
7 مشاركة ا5 ، 205°# يw# تعز��
تمع  
� تدع�w قدرات ا5 7s ته 7¿ªالّسلطة العليا للّشفافية والوقاية من الفساد وم àع± أن ُتسا
ان ا�ؤسس الّدستوري  ة الفساد، وهو ما يعكس إ$� 7¿ªال م 
� � 7s 7 �UخرºA7 ا � والفاعل[� 7Jا�د

لدور ال 
� � 7Jتمع ا�د 
كن أن يلعبه ا5 � الكب:� الذي $� 
Jّرقا.  
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لّدور الكب:� الذي  
ي، وعرفا�7 أيضا � زا�* 
� إطار اAستجابة �طالب الشباب ا+ 7sا و أخ:�
كبًة للّسياسات  � ا+ياة اليومية ل&واطن، وموا 7s � 7Jتمع ا�د 
تلف فواعل ا5 أصبحت تلعبه �7

� تسي:� الّشأن العام،  7s اط ا+ديثة 7$ *Aح استحداث وا وع التعديل الّدستوري، يق:# h_فإن م
ا  ية، من ص�حيا#8 مهور 
ية لدى رئيس ا+ ، وهو هيئة استشار � 7Jل&جتمع ا�د � ا�رصد الوط7°
قراطية وا�واطنة واُ�شاركة مع  قية ق�w الوطنية وا�مارسة الّد$� #� � 7s ةÝية، ا�سا الّدستور

Ð ،قيق أهداف التنمية #� � 7s خرى*Aتمع  ا�ؤسسات ا 
نشغاAت ا5 
يقّدم آراء وتوصيات تتعلق �
قراطية سيخ ا�مارسة الّد$� #� � 7s رغبة ا�ؤسس الّدستوري 
é ، وÛ �ãها مبادئ ت:# � 7Jا�د. 

جم قارة، فقد  
� #Õا عبارة دو �Îق� ف ُ امية اA*طراف، �#َ زا�* دوÕ# م:# 
ّن ا�تفق عليه، أّن ا+ *Aو
� وضع نظام تسي:� يستجيب �تطلبات ا+وèة وجب ع± ا�ؤسس الّدستوري الّتفك:� جّد  7s ��

ا ب�د�7  � تعر�7 عية ال°# � ظل التحوAت السياسية واAقتصادية واAج¬# 7s الّراشد، خاصة Â+وا
ماعات ا5لية 
اط تسي:� اEيئات وا�ؤسسات العمومية وا+ رها A �اÕ# ع± أ7$ hتنعكس آ� �   . وال°#

ية ا�طرو  ف الوثيقة الّدستور لبلدية والوAية كجماعات وتع:# 
حة ع± الّشعب ل�ستفتاء �
، Ð تنص ا�ادة  #Õا ع± أن تقوم  �18لية للّدو 7Îماعات ا5ّلية ع± "م 
7 الّدوÕ# وا+ الع�قات ب[�

 7 ك:� ية وعدم ال:#ّ فف " مبادئ ال�مركز 7 7 من شأنه أن �� ك:� ية وعدم ال:#ّ 7 ال�مركز ذلك أّن تعز��
سيخ Íرسات العبء ع± ا�ؤسسات ا�رك � و�# 7Jتمع ا�د 
اك ا5 hiا #Õحا � 7s ّ�¬سA ية ز

ا �Îستفتاء علAن بصدد ا 7� � ية ال°# وج Õ الوثيقة الّدستور قراطية التشاركية، وهو ما �#   . الّد$�

� تسي:� الّشؤون  7s 7 ية ومªن ُمشاركة ا�واطن[� لس ا�نتخب قاعدة ال�مركز 
ّثل ا5 و$�
اك  من 19العمومية طبقا لنص ا�ادة  hiية إÝورة وأ 7ï ±ة ع � ذلك إشارة وا÷7 7sالوثيقة، و

صوصيات  7 
م و� حتياجا#8 
م أدرى � اذ القرار، Aس¬�ّ ع± ا�ستوى ا5ّ±� لكو78 7 � ا�# 7s 7 ا�واطن[�
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� إطار نظام تسي:�  7s ،ميع 
شاركة ا+ 
$ Aّم، حيث أّن بلوغ الّتنمية ا�ستدامة لن يكون إ #Îمنطق
Â+م من شأنه أن يعزز الّرقابة ع± أداء مرن، يضمن الوصول إ' اæ ا hiأّن إ Ð ،الّراشد 

� تنفيذ الّسياسات العامة 7s الس ا5ّلية 
ة. ا5 
ü هذا من .  

ة من ا�ادة  � الفقرة اA*خ:� #J * ة أخرى، �# 
ü ص  17من 7 من الوثيقة لتطرح إمªنية أن ��
قيق توازن اقت ت بتداب:� خاصة، وذلك بغرض �# ت القانون بعض البلد�� �ß للبلد�� صادي واج¬#

� ا+د من ظاهرة التفاوت  7s h�ا من أE ا �ا سيكون 7Îب تثمي 
 �دودة الّتنمية، و�ã خطوة ��
 7 يع ا�واطن[� 
o 7 عية ب[� قق ق�w ا�ساواة والعداÕ# اAج¬# ا يعزز و�� 
7 بلدية وأخرى $   .اAقتصادي ب[�

باية ا5لية من خ�ل مراجعة  
ب العمل ع± إص�ح ا+ 
 �� Ð ±ائب ع يع ال7²ّ توز
ا 7Îة م ماعات ا5لية Aس¬�ّ الفق:� 
Aقتصاد ا5±� كقاطرة . بعض ا+ 
وض � ّ7Îوكذا العمل ع± ال

واص،  7 ا�ؤسسات العمومية وا+7 كة ب[� ا ّh_ال �wمن خ�ل تدع ، � Aقتصاد الوط7° 
وض � 7Îلل
ا 
ال اAقتصادي لقر8 
� ا5 7s الس ا�نتخبة 
7 ص�حيات ا5 ا  والعمل ع± تعز�� #Îمن ا�واطن ودراي

� اختيار  7s � 7Jتمع ا�د 
� آلية التمويل الّتساÝى� مع فواعل ا5 ا، و A تب7° حتياجات مناط�# 
�
يع ويل ا�شار Â . و$# � الذي �� 7Jطار القانو Lل� #pسيدها مراجعة شام 
 Ûّها مبادئ وآليات يتطلب �#

ية وعدم البلدية والوAية من خ�ل استحداث قانون عضوي جديد يستجيب � تطلبات ال�مركز
 7 ك:�   . ال:#
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  : خاتمة

، وتكريس  � 7Jتمع ا�د 
7 دور ا5 ليات، ا�تعّلقة بتعز�� ºAت وا�بادئ وا 7� 7ëإّن هذه ال
وع الّتعديل الّدستوري ا�طروح ع± اAستفتاء، Aبد أن  h_م � 7s � #J * #� � ية ال°# مبادئ ال�مركز
ك:h مرونة  ية أ سانة القانونية، مع إضفاء Íرسات إدار ديث ال:#ّ � تعديل و�# 7s ا تفك:� جاد اف�# ��
سد إعادة اAعتبار لËّ من مبادئ  
 قيق التنمية ا�ستدامة، و�# #� � 7s م فع�Øجدية ت h:ك وأ
وع الّتعديل  h_م � 7s � #J * لشË الذي �� 
قراطية التشاركية � ، والد$� � 7Jتمع ا�د 
ية ودور ا5 ال�مركز

وع h_ا� �� �� � ، حيث أّن الّدمقراطية التشاركية ال°# إ'  الّدستوري الذي ُتقِبل عليه ب�د�7
ثيل  قراطية الّنيابية، وتوسيع $# ا الّد$� �Îتعان � ة اAخت�Aت ال°# 
ا هو معا+ 7Ôا غر ا، إ7$ #Îقي #�
م  7 ا�ؤطرة لشؤو78 م وسن القوان[� #Îعيش 
7 ف¬� يتعّلق بتصم�w الّسياسات ا�رتبطة $ ا�واطن[�

يد من الشفافي ها، مع إضفاء ا�ز ية وغ:� دار LAعية وا م اAج¬# ة ع:
 الّرقابة والناظمة لع�قا#8
 7 س[� لشË الذي يؤدي إ' �# 
7 ا5±� وا�ركزي، � وا�سائp# ع± أداء ا�ؤسسات ع± ا�ستوي[�

ا وبلوغ أهداف التنمية   .  أدا8*
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  دور مجلس المحاسبة في الرIقابة البعدية على تسيير المال العام

  ،ر دبـاخـالسيد عـم

  .الناظر العام لمجلس المحاسبة

  

 :مدخل

Ëسيخ  ُتش قرا� يØر ع± �# لنسبة لË بلد د$� 
رقابة اA*موال العمومية Üمة أساسية �
ا ع± حد سواء  #Îقي ام قواعد أحسن ا�مارسات ا�قبوÕ# دوليا و�# مبدأ ا�ساءÕ# والشفافية واح:#

قيق ا+Â الراشد  .بغية �#

ية ل:#  ور 7ï زة هامة بل 
üزة العليا للرقابة أ 
ü*Aهذا الصدد، ُتعد ا � 7sستخدام وAسيخ ا
انية وقانون ا�الية  7 � �لها بشأن مراقبة تنفيذ ا�:� 7sو #pشام #Õ7 مساء فضل ل&ال العام وتعز�� *Aا

يعية h_يئات التنفيذية والتEلتنسيق مع ا 
�. 

 � 7s خرى ا�وجودة*Aزة العليا للرقابة ا�الية ا 
üAي، ع± غرار ا زا�* 
لس ا5اسبة ا+ 
إن �
هاز ا 
لرقابة البعدية ل�*موال التابعة للدوÕ# العا، ُيعد ا+ 
وجب الدستور � 
ع± ا�ùف $ *A

ماعات اAقليمية وا�رافق العمومية 
 .وا+

، وتبادAته مع  7 ات السن[� h_ته ا�كتسبة منذ ع 
بته الثابتة، وخ: ر 
 Ü Âامه و�# 
و�
 � 7s نته كعضو فاعلª7 م از�7 اليوم ا' تعز�� 
ü �� هوية، �� 
مسار الرقابة اEيئات الدولية وا+

د عديد التحوAت hØالعمومية الذي ي.   
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  :تقديم مجلس المحاسبة .1

 * h%لس أن 
وجب ا5اسبة � 
 من 160 ا�واد عليه ونصت 1976 دستور من 190 ا�ادة $
�  192و 1996 دستور من 170و 1989 دستور 7s 2016 سنة دستور. 

سس * لس �# 
وجب التوا'�  ع± تنظيمه وm#  1980 سنة فعليا ا5اسبة � 
$: 

�  ا�ؤرخ 05- 80 ر!#  القانون - 7s  #yر من الفا hq ص�حيات منحه والذي 1980 مارس 
ية ماعات ع± الشامp#  الرقابة �مارسة وقضائية إدار 
 jنت Üما واEيئات وا�ؤسسات ا+

ا #Îالقانونية وضعي  �    .ةالعمومي اA*موال من تستفيد أو تس:�  ال°#

�  ا�ؤرخ 32- 90 ر!#  القانون - 7s 4  
 من وأق� القضائية ص�حياته 7ú أل الذي 1990 ديسم:
ية ص�حياته دار LAقتصادية ا�ؤسسات ع± الرقابة اAذات العمومية وا�ؤسسات العمومية ا 

 .والتجاري الصنا�ß  الطابع

ضع 7 لس �� 
�  حاليا ا5اسبة � 7s ه �  ا�ؤرخ 20-95 ر!#  ل�*مر تسي:� 7s 17 1995 جويلية 
A*مر وا�تمم ا�عدل 
�  ا�ؤرخ 02-10 ر!#  � 7s 62 الذي 2010 أوت Õو 7 ية ص�حيات ��  إدار

نحه وقضائية   .العمومية اA*موال ý ع± للرقابة شامل اختصاص و$�

 .العمومية األموال على البعدية الرقابة مهمة المحاسبة مجلس يتولى 

لس يتمتع 
ختصاصات ا5اسبة � 
ية � لرقابة مùف وهو وقضائية، إدار 
 ع± البعدية �
ý مصا�  #Õماعات الدو 
 jنت Üما العمومية اAقتصادية وا�ؤسسات واEيئات ا5لية وا+

ا #Îطبيع. Ð يستشار  � 7s يع 7  السنوية التمهيدية ا�شار انية تسوية ا�تضمنة للقوان[� 7 كن Ð ا�:� �$ 
�  أيضا ارتهاستش 7s يع �الية ا�تعلقة القانونية النصوص مشار 
  .العمومية �



  مؤسسات الر;قابة والهيئات االستشارية في ظل الت;عديل الد;ستوري :الثالثةالجلسة 

 119 الصفحة 2020 - 14 خاص،  مجلة المجلس الدستوري عدد

لس تنظÜ  #m  �wامه، Íرسة أجل من 
�  ا5اسبة � 7s  � 7Jا h$ اختصاص ذات وطنية غرف 
 �ßفة إقليمية غرف وتسع قطاùم  � 7s ة قلي�Ñ  اختصاÔا دا�* LAقابة ا 
ت � 
 وتسي:�  حسا�

ماعات 
قليمية ا+ LAيئات اEا التابعة وا�ؤسسات واE.  

Ð غرفة ع± أيضا يتوفر  � 7s ال 
�  اAنضباط � 7s  �:ا تسي 7 �  وا�الية نيةا�:� د ال°# ا �# �Îمن ال 
7  ومكتب العامة النيابة دور Eا يسند عامة نظارة ويتضمن الغرف �U7  ل&قرر 7  العام[� تص[�  ع± �7
ة التوا'�  
� 
ل: 
� ، �wوالتقي  ��لتقر 
�  �Ñوع حول التقيي h_انية تسوية لقانون التمهيدي م 7  ا�:�

لتقر��  
 .السنوي و�

  :باألرقام المحاسبة مجلس1.1

� هذا 7sسنة  و ÆÇ 7� 
ة إ'  2019السياق، أدى تنفيذ � hiلية رقابية 797مباV  7  856من ب[�
ام تقدر بـ  7 � )V)93%لية مسجp# أي بنسبة إل:# #J * �� Ð وهذه العمليات موزعة ، :  

ت  - 
   ،Vلية 621:مراجعة ا+سا�

  Vلية،  129): رقابة عضوية(رقابة نوعية التسي:� للهيئات وا�ؤسسات العمومية  -

  Vلية، 27:رقابة موضوعاتية  -

انية : Vلية 47 - 7 وع التمهيدي ا�تضمن قانون تسوية ا�:� h_ويد ا� 7  :أVال رقابية ل:#

ية واAقتصادية، دار LAمل الوحدات ا 
� �äتساع نطاق اختصاصاته الذي يغA ونظرا  � ال°#
لس  
ويلها Ûيا أو جزئيا من اA*موال العمومية، اعتمد � ن $# 7» #wجية تسمح ي 7Îا5اسبة ع± م

� �وارده 7Jستعمال العق�Aالرقابية بفضل ا ÕاV7 أدائه وفعالية أ   .Õ بتحس[�
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، Ð جدد  داة تسي:� *j اتيجية دارة اAس:# LAلس أسلوب ا 
من هذا ا�نظور، اعتمد ا5
م  ا للرقابة، مع إي�ء اه¬# #Î 
� 
داف الوحدات ا�راد � #Îال انتقاء واس 
� � 7s ته خاص لتطو�� أولو��

قدراته ا�ؤسسية وا�هنية، والتكييف ا�ستمر A*سلوب ووسائل pV، استنادا إ' تطور ا�عاي:� 
نتوساي  *Aا�هنية �نظمة ا)IFPP()1 (  7 التنفيذ من قبل ا�ؤسسات العليا للرقابة وا�وضوعة ح:�
 �   .Eا *دة Íثp#  :ع± ا�الية العمومية ال°#

لس  
ختلف تشكي�ته ا�داوÕ# ا5اسبة من جانب آخر، أصدر � 
Æ عن  Vل 4.715 $ #y 7�
ية والقضائية ع± حد سواء   .Íرسة ص�حياته اAدار

ÆÇ الرقابة لسنة  أسفر تنفيذ 7� 
� تقر�� رقابة،  758عن إعداد  ،2019� #J * �� Ð موزع :  

  .تقر�� يتعلق بنوعية التسي:�  155 -

7  تقر��  603 - 7 العمومي[� ت ا5اسب[� 
  .حول مراجعة حسا�

  : صالحيات إدارية  . أ

 - 137  �wلتوصيات ا�ناسبة  مذكرة تقي 
ا، مرفقة � #Îت مراقب #$ � وط تسي:� اEيئات ال°# hi حول
؛ 7 �U  ل&س:�

7 ا�الية مذكرة قطاعية 40 -  وجب قوان[� 
صصة Eا $ دات ا75 ، حول تسي:� الوزارات ل�ع¬#
ا تسع  �Îة ) 9(يضاف إلÝططات البلدية للتنمية بعنوان مسا ملخصات حول ظروف تنفيذ ا75

وع التمهيدي للقانون  h_لس ا5اسبة حول ا� 
5 �Ñالتقيي ��اشغال التقر � 7s قليميةAالغرف ا
انية  7  ؛ا�تضمن تسوية ا�:�

                                                           
1    - 2D<H� ارات ا&n�  ي�%#$pر ا��  .إط
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ي اEيئات ا�عنية من أجل رسائل لرؤساء الغرف 23 -  ة �س:� 
üمو ، � اذ اLAجراءات ال°# 7 ا�#
جاع مبالغ مقبوضة بصفة غ:� قانونية أو  دف اس:# 
ا التسي:� السل�w ل&الية العمومية أو 8 7Ôيفر

ينة العمومية بË الطرق القانونية؛ � تبÃ# مستحقة للخز  ال°#

� التقر�� السنوي  17 -  7s ت ، 2020مذكرة إدراج تتضمن أà ا�عاينات وا��حظات والتقي¬�
ة عن  
 فع إ' رئيس النا�# لس ا5اسبة مرفقة بتوصيات للسلطات ا�عنية، �# 
ت � ر�� أشغال �#

ول *Aا ��والوز � � الوط7° 
لس الشع° 
لس اA*مة ورئيس ا5 
ية، ورئيس � مهور 
 . ا+

  :صالحيات قضائية  . ب

ال Íرسة ص�حياته القضائية 
� � 7s لس ا5اسبة وأما 
، موزعة Ð قرار 3 322، فقد أصدر �
 � #J * �� :  

ا  رارا تتعلقق 1303 - 7Îم ، 7 7 العمومي[� ت ا5اسب[� 
راجعة حسا� 
قرارا  776قرارا مؤقتا و $311
ائيا 78  7 اء 721تتوزع ب[� 
7  55، وقرار إ� �Uمد #Õحا � 7s تقحم ا�سؤولية الشخصية  قرار وضع

بلغ ,� قدره  
$ 7 7 ا�عني[� 7 العمومي[�  دج؛ 676.627.825,83  وا�الية ل&حاسب[�

ت 2.137 - 
ال تقد�m ا+سا� 
� � 7s 7 قرار ل²ف وا5اسب[� 
� 7 �UمرºAإصدارها ضد ا #m ،
لس ا5اسبة 
م لدى كتابة الضبط 5 #8 
7 بسبب الـتأخر أو عدم إيداع حسا�  . العمومي[�

انية وا�الية، تتضمن  42 - 7 ال تسي:� ا�:� 
� � 7s نضباطAتفصي±� من أجل إخطار غرفة ا ��تقر
 7� Ëا ان تش � ا�واد وقائع من شأ78 7s ددة انية وا�الية ا75 7 من  91و 88الفات لقواعد تسي:� ا�:�

�  20- 95اA*مر ر!#  7s 1995يوليو سنة  17ا�ؤرخ 

�  تقر�� تفصي±� 23 - *Jزا 
 قابp# للوصف ا+
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 2020مجلس المحاسبة والتعديل الدستوري لــ  .2

سيسه وإ'  * لس ا5اسبة منذ �# 
ا � � عر�7 تلف النصوص ال°# غاية و ي�حظ من خ�ل �7
ة تلك التحوAت  � تنظيمه لوظيفة الرقابة ا�الية مسا�� 7s ع حاول h_أن ا� ، الوقت ا+ا'�
� ý مرة ع± ا5افظة ع± نفس النمط  7s ا الب�د، ولقد حرص � تعر�7 السياسية واAقتصادية ال°#

لس ا5اس 
� �wص تصوره لكيفية تنظ 7 علها رقابة Aحقة، أما ف¬� �� 
 
بة من الرقابة ا�الية �
ديده Aختصاصاته فإن موقفه  يكن ع± نفس الدرجة من اAستقرار  وتشكيلته وكذا �#

� Íرسة رقابته،  1980والوضوح، فقانون سنة  7s ستق�لية ا�طلوبةAلس ا5اسبة ا 
نح 5 وإن  $�
� مضمونه مع التوجه السيا�À واAقتصادي الذي أوجده 7s قل متوافقا ومتطابقا *Aن ع± اj فإنه 

هاز وتشكيلته  ،1976دستور سنة  
ديده لطبيعة هذا ا+ #� � 7s وضوحا ودقة h:ك ومن hm فإنه jن أ
� ضبط اختصاصاته، مقارنة مع قانون سنة  7s1990و  � 7s ة من الغموض الذي jن ع± درجة كب:�

 � 7s Ëن يشj و لتا'� �7 
وانب، و� 
� الكث:� من ا+ 7s نصوصه، ويعاب عليه العديد من النقائص
ا Vا تضمنه قانون سنة حقيقة  اجعا كب:� ا Õ 1980اA*مر �#   .من أحªم وليس إص�حا وتطو��

� سنة  7s مر الذي صدر*Aن سياق إص�ح 1995وانط�قا من ذلك، فإن ا 7Þ ن يندرجj ،
ة الوضع الذي نتج عن تطبيق أحªم قانون سنة  
، والذي jنت Õ انعªسات جد 1990ومعا+

لس ا5ا 
� كيفية سلبية ع± نشاط � 7s هاز، إعادة النظر 
سبة، وjن لزاما لتفعيل دور هذا ا+
� jنت تعيق نشاطه، ت ال°# 
تلف الصعو� 7� #Õديد اختصاصاته والعمل ع± إزا #� � 7sتنظيمه و  

�  2016 دستور كرس إن و 7s دورها وعزز ا�ؤسسة استق�لية 192 مادته  � 7s ال 
 الرقابة �
�  ا�ساÝة Üمة وخوEا العمومية اA*موال ع± 7s  ��تطو Â+قية العام ل&ال الراشد ا  الشفافية و�#
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 � 7s  �:التسي ، وع أن إA العمو�� h_2020 دستور م Ëلس نوعية قفزة يش 
ن ا5اسبة 5 7Þ 
  .اختصاصاته

   :واعدة وأفاق جديدة نظرة.أ

� الباب الرابع  7sالفصل � 7sت عنوان مؤسسات الرقابة و � منه �# 7Jع ا�ادة الثا h_خصص ا� ،
لس ا5اسبة 199 
وع الدستور 5 h_من م:  

ثابة  
$ �ã � ا وال°# �Îا�صاغة ف �wإن قراءة هذه ا�ادة تستوجب الوقوف عند العديد من ا�فاه
� أداة رق لبنة أساسية لبناء 7s * ابة قوية ل&ال العام�زا 
ديدة ا+ 
  .ا+

 :عن اAستق�لية �

ه الرقابية  
ا� 
از للرقابة البعدية ع± اA*موال العمومية، يعد � 
ü ±ع *j لس ا5اسبة 
إن �
زاء وا+ق  
ية، ويتمتع بسلطة التحري وا+ � اAتصالالسنوية بË حر 7s.   

� التعديل الدستوري تعت:
 حافزا وسندا قو�� لقضاة  7s إن هذه القيمة ا�ؤسساتية ا�كرسة
� ا�ؤسسة #Ãو'  ،ومدق *Aلس، وتتعلق ا 
7 تدVان استق�لية ا5 7 هامت[� يث تضمن إضافت[� 
�

ميه من أي ضغوطات أو قرارات  ا �� 
لس، $ 
قد تصدر عن " غ:� عادÕ# "بتحديد *دة رئيس ا5
فع لرئيس  لس من ن_h التقر�� السنوي الذي �� 
7 رئيس ا5 السلطات العليا، وتتعلق الثانية بتمك[�

7 أن ا � ح[� 7s ،ية مهور 
�    20-95اA*مر ر!#  من  �16ادة ا+ 7s ا�تعلق  1995يوليو  17ا�ؤرخ
A*مر ر!#  
جلس ا5اسبة ا�عدل و ا�تمم � 
$10 -02   � 7s 2010غشت  20ا�ؤرخ  Ëيو71 بش 

� تتكفل بن_h التقر�� السنوي ل&جلس هة ال°# 
يدة  - قاطع ا+ ر 
� ا+ 7s h_لس ن 
يذكر أن ا5
، Í يسمح بك_ ا+اجز 2019و 1997و 1995فقط تعود لسنوات تقار��  3منذ انشائه  -الرìية

لس من ا�واطن،  
ة و تقريب ا5 
ü ية العليا لرقابة ا�ال منE7 ا�واطن و ا الذي jن موجودا ب[�
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 Ð ط�ع ع± كيفية تسي:� ا�ال العامAا � 7s سيخا +ق  ا�واطن #� pV ±ع 
ك: وإضفاء شفافية أ
� الدو ه 7s ة أخرىو متداول به 
ü قراطية من   .ل الد$�

ال التدخل � 
�: 

و' من ا�ادة *Aكدت الفقرة ا ولية"ع±  2020من دستو 199لقد أ hì " لس 
ص�حيات �
سيخا �ا جاء به دستور ار�� ام إدار�� و هو �# 
 ، سواء jن �#  2016ا5اسبة ع± ý ما هو Vو��

اشيا ومتطلبات الساعة والتطلعات اAقتصادية وا�الية  � القانون العضوي ا�قبل $# 7s pبذ تفصي ��
ال التدقيق من لدن ا�نظم 
� � 7s ات ا�تجددة ا للب�د والتغي:� �Îال �Ñننت � تلفة ال°# ات الدولية ا75

بوساي( ية  فعاÕ# بفضل Üارات ا�ؤسسة )  انتوساي،أفروساي وعر ونسú لكسب أدوار جوهر
ا  دوليا 
ف 8   . ا�ع:#

ت  
7² قضاته ومدققيه لعملية تصديق ع± حسا� لس �� 
شارة هنا إ' أن ا5 LAدر ا 
 و�#
� القانو  2023الدوÕ# إبتداءا من سنة  7s جاء Ð 15_18ن العضوي  � 7s 02ا�ؤرخ  
 2018سبتم:

7 ا�الية   .ا�تعلق بقوان[�

ت � 
 :عن إيداع ا+سا�

وي دستور  � تسي:� اA*موال العمو�� j Ðن �� 7s الراشد والشفافية Â+قية ا إضافة إ' �#
صطلح جديد أA وهو  2016 
ديد جاء $ 
ت"، فإن التعديل الدستوري ا+ 
  " .إيداع ا+سا�

ديد ويندرج هذا ا 
وم ا+ ع إضفاء أخلقة ا+ياة العمومية - ��7 h_ا� �úإطار مس � 7s �mالقد
، 7 �U تلف ا�س:� ثابة مساءÕ#  ومسؤوليات �7 
ت(حيث يعت:
 هذا اAجراء $ 
عن ý ) تقد�m ا+سا�
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� التسي:� دVا �طلب من  7s سيد مبدأ الشفافية 
 اية اA*مر إ' �# 78 � 7s مسؤولية ملقاة تصبو
يمطالب ا�واطنة وتع زا�* 
A �ß طا�ا سعا اليه ا�واطن ا+ hiا +ق جوهري   و 7   .ز��

� تسي:� اA*موال العمومية  7s الراشد والشفافية Â+قية ا #� � 7s لس 
اك ا5 hiية إÝإن أ
ت 
ثابة الضوء اA*خ7² ل&جلس من أجل القيام 199، مث&ا تقول ا�ادة "وإيداع ا+سا� 
$ 
، يعت:

7 عن ا�ال" مساءÕ# "بـ ة متينة لدور 199إن هذه الفقرة من ا�ادة . العام ا�سؤول[� 7 ، تع�ä رك:�
ت 
� تقد�m ا+سا� 7s لس 
  ."ا5

 : الخاتمة

لس  2020من دستور  199إن مضمون ا�ادة  
7 ص�حيات ودور � اه تعز�� 
 � ا�# 7s يصب
hÀ ومتطلبات ا�عاي:�  � تكريس واجب ا+فاظ ع± ا�ال العام وا�لكية العمومية وي¬# 7s ا5اسبة 

  .الدولية للهيئات العليا للرقابة

كبة التقدم  ك:
 واستعداد منه �وا سبا لدور مستقب±� أ لس ا5اسبة، �# 
لقد سبق 5
 7 �Uتكو 
7 ع: 7² مستخدميه من قضاة ومدقق[� ا�تواصل لنشاط الرقابة ع± ا�ال العام أن ��

، � 
ار� 7 الداخ±� وا+7 ها داm* وكثيف ع± ا�ستوي[� 7 مع توأم آخرها وليس أخ:� ة مدة قرابة سنت[�
يقة  الس �اسبة عر 
تغا'� واEولندي ع± سبيل ا�ثال(� 
، ال: لس ا5اسبة الفرن%� 
Ûلت ) �

  .بدAئل هامة وقيمة تفقدها الكث:� من اEيئات العليا أقدم نشأة

 �ã ية Ê وا�رجو من هذه التعدي�ت الدستور *Aدف اEا #Ãهاز فارقا «ويب 
إحداث ا+
� حياة ا�و  7sا�عاي:� الدولية للرقابة ع± ا�ال العام" اطن � 7s هو مكرس Ð.  
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ية والوقاية من السلطة الوطنية المستقلة لالنتخابات، والسلطة العليا للشفاف

  الفساد ومكافحته 

  السIيد عبد النور  قراوي،

  عضو  المجلس الدستوري  

  :تقديم

عية واقتصادية  ات سياسية واج¬# زا�* من تغ:� 
ا ا+ 
� مرت 8 جعلت إن الظروف ال°#
ية تبادر بتعديل   الدستور    مهور 
� الب�د وع± رأqا   السيد رئيس ا+ 7s السلطات   العليا

رادة الشعبية من خ�ل LAقيق ا كبة هذه التطورات و�#   :�وا

تقوية مؤسسات الرقابة ع± كيفيات إستخدام الوسائل   ا�ادية واA*موال العمومية 
ها   .وتسي:�

ن الباب الرابع   7Þ ت عنوان مؤسسات الرقابة، ا�ادة  فقد جاء وع  #�184 h_من م
� مطابقة " التعديل الدستوري     7s لتحقيق 
زة    الرقابة   مùفة � 
üية وأ ا�ؤسسات الدستور

� كيفيات إستخدام   الوسائل ا�ادية   واA*موال  7sللدستور، و �Ñوالتنظي �úي h_العمل الت
ها    ".العمومية وتسي:�

ن  Vل   هذه ا� 7ëكيد ول وع  تعديل   الدستور  التأ h_ا،   تضمن  م #Îاع 
 ؤسسات   و �7
� ا�رحp#  القادمة،  و أن   7s ص�ا لتحقيق  التغي:�  ا�نشود 7 اAت  �# 
ع±   توسيع   ÜاÜا  و  �
ا،  و هذا  ما جسدته   �  A  تطبق  توصيا#8 ية  ال°# زة   تعد التقار�� الدور 
üرد أ 
�  #Ãتب  A

رادة  الصاد LAالعمل  ع±  تقوية  دور  هذه   ا�ؤسسات   لتضطلع   ا � 7s  قة  للسلطات  العليا
مود الذي    
ة   ا+ رج من  دا�* 7 � ا�ستقبل   و�# 7s  � ستشاري  و التوج�6 LAوا � 
Jبدورها   الرقا
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زا�*   من  خ�ل ا�ساÝة    
ا  ا+ hØتعي  � كب مرحp#  التغي:�   ال°# � السابق   لتوا 7s نت  عليهj
ت    كقوة ولو�� *Aديد ا #�  � 7s للسياسات   ا+كومية   وتساعد �mاح و توجيه  وتقو رقابة  وإق:#

ها،  وهذا    ،الوطنية 7 â  وا5كوم  و تعز�� 7  ا+ا جاع  الثقة   ب[� افظ ع±  ا�ال  العام،  وإس:# و�#
از  من  خ�ل  السلطة  الوطنية   
 �� L 
�  Õقراطية  التشاركية  وهو  ما  سنتناو ما  يؤكد ثقافة  الد$�

ة  الفساد 7¿ªت،  و كذا  السلطة  العليا  للشفافية  و  م 
نتخا� Lل�  #pا�ستق.  

  :المستقلة لالنتخابات السلطة الوطنية

ة وشفافة، جاءت  �8 7 ت �7 
� تنظ�w إنتخا� 7s #pستجابة ل&طالب الشعبية ا�تمثAبغرض ا
اذ ý اLAجراءت  7 #� LA ت 
ة   السلطة الوطنية ا�ستقp# ل�نتخا� إرادة السلطات العليا بدس:#

Æ ال�زمة لتحض:� العملية اAنتخابية، إبتداًء من إستدعاء اEي *yئة الناخبة إ' غاية إع�ن النتا
اهة وشفافية 7 7� Ëا�ؤقتة ب. 

ت أوE ýا القانون  
نتخا� Lل� #pة   سلطة وطنية مستق ، يw# دس:# 7 ب�د�7 �yر #� � 7s ول مرة *A
7 النظام  ا وكذا تعز�� ية وتعمي�# قراطية الدستور ص تكريس الد$� 7 ص�حيات واسعة، A س¬� ف¬� ��

اف ع±  hi LAوا � 
Jنتخا LAاا �Îاف عل hi LAا وتنظيمها  وا #Îنتخابية ومراقب LAالعمليات ا. 

ارس  #$ � ا من السيادة الشعبية ال°# #Îت مرجعي 
نتخا� Lل� #pتستمد السلطة الوطنية ا�ستق
اهة 7 ية والشفافية والتعددية وال:7 +ر 
� Aت تت 
  .ع:
 إنتخا�

ت �ã السلطة ا�سؤوÕ# عن تنظ�w ا 
� السلطة الوطنية ا�ستقp# ل�نتخا� 7s ت 
Aنتخا�
 � 7s اØسي * #� #m ، زا�* 
زا�* العاÞة 2019سبتم:
  14ا+ 
  .ومقرها ا+

 #Õأي   أنشئت السلطة  من قبل رئيس الدو 
من  خ�ل  قانون  عضوي،  بعد اA*خذ  �
، ومصادقة  #Õلس الدو 
�ان� 
أي ال: 
لس الدستوري، وبعد اA*خذ � 
دا  ع± التقر�� ا5 ، و إع¬#
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ص�ح السيا�À واAنتقال  وار والوساطةاEيئة الوطنية للحا�نجز من قبل  LAولتحقيق ا
ية مهور 
� أدت إ' استقاÕ# رئيس ا+ ر قليp# بعد موجة اAحتجاجات ال°# hq * 
قرا� وذلك �   .الد$�

� جرت يوم  سية ال°# ت الر�* 
ا هذه اEيئة �ã اAنتخا� #Îت نظم 
ديسم:
  12أول انتخا�
ة بË ا�قاييس2019 
¢ � jنت �7   ، وال°#

وع   h_ن  الباب جاء م 7Þ  ت 
نتخا� Lل� #pة  السلطة الوطنية ا�ستق تعديل  الدستور  بدس:#
ت  عنوان   مؤسسات  الرقابة السلطة  الوطنية  ا�ستقp#  : الفصل الثالث    ،الرابع  �#

ستق�لية   هذه السلطة    LA   نة  أساسية وع  التعديل الدستوري، «7 h_ت من  م 
نتخا� Lل�
اه 7 طار  لغرض شفافية   و  �7 LAهذا   ا � 7s رادة  الشعبية،  و LAقيق ا ة  العملية  اAنتخابية  و  �#

وع  تعديل  الدستور   ع±  أن   200نصت  ا�ادة   h_من  م "  #pالسلطة  الوطنية  ا�ستق
 #pت  مؤسسة  مستق 
نتخا� Lنصت  ا�ادة  "ل� Ð ،201    وع تعديل الدستور ع±  أن h_من م

ارسون   ÜاÜم  لöدة  واحدة  رئيس السلطة  الوطن" ا  $� ت   وأعضا8* 
نتخا� Lل�  #pية ا�ستق
ا  ست   7   إ'  أحزاب  سياسية  ) 06(مد#8 "  سنوات   غ:� قابp#  للتجديد من  غ:� ا�نتم[�

� دî  و  oاية  إستق�لية  رئيس و أعضاء السلطة   7s  سد إرادة  ا�ؤسس الدستوري 
 وهو  ما  ��
تالوطنية  ا�ستق 
نتخا� Lل�  #p.  

  :مهامها

�  202حددت ا�ادة  7s مة السلطة   بص�حيات واسعةÜ وع التعديل الدستوري h_من م
ض:�   وتنظ�w وتسي:� اAن ستفتاء �# LAليات    اVيعية وا5لية و h_سية والت ت الر�* 
تخا�

نتخابية واAستفتاء من بداية  LAص العمليات   ا 7 كيد ع± أن ý ما �� * ا، وهنا �# �Îاف عل hi LAوا
وع التعديل الدستوري من اLAختصاصات  h_ا�ؤقتة وفق نص م Æ *yالعملية إ' إع�ن النتا
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 Lل� #pتا+²ية للسلطة الوطنية ا�ستق 
راعاة أحªم ا�ادة . نتخا� 
� توÜ ýمة النظر  191و$ ال°#
ية ائية ل&ح¾ة الدستور 7Îال Æ *yالطعون وإع�ن النتا � 7s .  

� الفقرة الثانية من ا�ادة  7s ارس السلطة الوطنية «من التعديل الدستوري  202وجاء #$
ا  #Îنتخابية ومراجعAا *mالقوا � 7s ليات التسجيلV ت 
نتخا� Lل� #pض:� العملية  ا�ستق وVليات �#

يع الساري  h_نتخابية   حسب التAاعات ا 7 � ال:7 7s ليات التصويت والفرز والبثVنتخابية وAا
  ." ا�فعول

7 أن ý مراحل وأطوار وظروف إجراء العمليات  ومن خ�ل نص ا�ادة    يتب[�
 #pإختصاص ح²ي   للسلطة الوطنية ا�ستق �ã نتخابيةAرا. ا LAقق ا دة الشعبية وهو ما ��

كدته الفقرة  اهة   وشفافية    العمليات   اAنتخابية، وÐ أ 7 ن   �7 ا   من خ�ل «7 #Îايo سد 
 و��
� «الرابعة من ا�ادة ا�ذكورة   أع�ه  7s اÜاÜ   ت 
نتخا� Lل� #pارس السلطة الوطنية ا�ستق #$

 7 �: ت نصت ا�ادة "شفافية وحياد وعدم �# لزام السلطات ع± إ 203، ولتحقيق هذه الغا��
èل وجه   . العمومية ا�عنية   بتقدý �m الدî   للسلطة   �مارسة   ÜاÜا ع± أ

  :هياكل السلطة الوطنية لإلنتخابات

 � 7s ا امتدادات تتمثلEلس ومكتب ورئيس، و 
تتكون السلطة ا�ستقp# من �
عضاء ا�ندوبيات ع± مستوى ) الوAئية(ا�ندوبيات ا5لية * 
� 7 ت و ا�مثليات وتستع[� البلد��

  .الدبلوماسية والقنصلية

 #p7 عام يعينه رئيس السلطة ا�ستق ها أم[� مانة تقنية يد�� * 
� #pود السلطة ا�ستق 7 #� Ð.  

ا وÜاÜا    :ص�حيا#8
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�  07-19لقد حدد القانون العضوي ر!#  7s 14ا�وافق لـ  �1441رم عام  14ا�ؤرخ  
سبتم:
� 2019سنة  7Jن   مواد الفصل الثا 7Þ ا ت ص�حيا#8 
نتخا� Lل� #pلسلطة الوطنية ا�ستق 
، ا�تعلق �

  : و�ã  17إ' ا�ادة  06من ا�ادة 

سيد وتعميق  - 
 قراطية�# قية  الد$� ية و�# � ا�ؤدي للتداول الس��  لنظاماالدستور 
JنتخاAا 
قرا� ع± Íرسة السلطة  .والد$�

ت حرة، شفافة، تعددية  - 
يق انتخا� تÂ السلطة ا�ستقp# �بدأ سيادة الشعب عن طر #�
 7 ية، تع:
 عن إرادة الشعب واختياره ا+قيقي[� 7  .و�7

ية ومن  - ر 
وط القانونية ل�نتخاب حق التصويت، � h_مواطن تتوفر فيه ال Ëتضمن ل
 7 ي:�  .دون أي $#

ا ابتداء من انط�ق تتو' السلطة �#  - �Îاف عل hi LAا وا ت وتنظيمها وادار#8 
ض:� اAنتخا�
ا #Îنتخابية ومراجعAا *mالقوا � 7s 7  .Vلية   تسجيل الناخب[�

 .التحض:� للعمليات اAنتخابية والتصويت -

ت - 
ولية ل�نتخا� *Aا Æ *yفرز وإع�ن النتا. 

يي - ارج و�# لداخل وا+7 
ية وفقا مسك البطاقية الوطنية للهيئة الناخبة � ا بصفة دور 7Î
ت  
 لقانون اAنتخا�

ا - �Îسية والفصل ف ت الر�* 
�h ل�نتخا�  .استقبال ملفات ال:#

كز ومªتب التصويت - � مرا 7s العملية ل�نتخابية � 
7 مراق° �] h
 د Óث±� ا�:#  .اع¬#
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ا، ح°#  �Îاف عل hiAا وا ت وتنظيمها وادار#8 
ض:� اAنتخا� Ð تتو' السلطة كذلك �#
اعات اAنتخابيةالتصويت والف 7 � ال:7 7s رز والبت.  

ت 
ض:� واجراء اAنتخا� � تضمن �# تيبات ال°# جراءات وال:# LAا ý تتخذ السلطة Ð: 

ا طبقا للقانون، • �Îية والفصل ف مهور 
ت رئيس ا+ 
�A hنتخا�  من استقبال ملفات ال:#

كز ومªتب التصويت، • 7 مؤطري مرا  تسخ:� وتعي[�

ا،  • 
÷ا8 *A 7 وتسليمها  اعداد بطاقات الناخب[�

لقرعة عند  • 
7 بعداÕ# وإنصاف، و� �] h
 عات واEياý ع± ا�:# يع قاعات اAج¬# توز
معات ا+مp# اAنتخابية، 
  اAقتضاء، Aحتضان �#

ع�م الوطنية  • LAوسائل ا � 7s 7 �] h
 صص ل&:# � ا75 7 الزم7° يع العادل وا�نصف للح:� التوز
فة ع± السم�ú الب²ي،السمعية الب²ية وه h_لتنسيق مع سلطة الضبط ا� 
� #wذا ي 

تلف مراحل العمليات  • 7 �تابعة �7 ع�مية والصحافي[� LAل ا�ؤسسات اV يلØت
تصة، هات ا75 
لتنسيق مع ا+ 
 اAنتخابية �

� تندرج • تصة للعمليات ال°# هات ا75 
� إطار البعثات الدولية ��حظة  التنسيق مع ا+ 7s
م، #Îومرافق àم وانتشارEت واستقبا 
 اAنتخا�

تلف ا5ا7ï طبقا للقانون، • 7 من است�م نسخ من �7 �] h
 Ó 7ث±� ا�:# ك[� #$ 

ا للقانون، • #Îر ع± مطابقØنتخابية والAويل ا+م�ت ا  مراقبة $#

7 والناخ • �] h
 #:� 
اصة � ت الشخصية ا+7 ن oاية البيا�7 7»، 7  ب[�
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كز وهيئات  • لتعاون مع مرا 
� ا�واضيع اAنتخابية � 7s قية البحث الع�� #� � 7s àتسا Ð
 البحث،

بواسطة إعداد ميثاق ل&مارسات اAنتخابية . Ð تعمل ع± ن_h الثقافة اAنتخابية •
ت 
 .ا+سنة طول مسار اAنتخا�

7 ذات  • يع القوان[� � ý مشار 7s ق إبداء الرأي 
الصp# بتنظÐ �w تتمتع السلطة �
ت، 
 اAنتخا�

  : اإلطار القانوني لعمل السلطة الوطنية المستقلة لالنتخابات

 الفصل الثالث:  الباب الرابع: مشروع التعديل الدستوري

�  ا�ؤرخ 07- 19 ر!#  العضوي القانون 7s 14 14 ا�وافق 1441 �رم عام  
ا�تعلقة  ،2019 سنة سبتم:
لّسلطة 
ت ا�ستقp#  الوطنّية � 
 .ل�نتخا�

�  ا�ؤرخ 10-16 ر!#  العضوي القانون 7s 22 2016 سنة غشت 25 ا�وافق 1437 عام القعدة ذي، 
ت، ا�تعلق بنظام 
  .وا�تمم ا�عدل اAنتخا�

�  ا�ؤرخ 05-12 ر!#  العضوي القانون 7s 18 12 ا�وافق 1433 عام صفر  ��ا�تعلق 2012 سنة ينا 
ع�م LA 
�.  

�  ا�ؤرخ 28- 89 ر!#  القانون 7s 3 ادى 
o 31 ا�وافق 1410   عام الثانية  
ا�تعلق  ،1989 سنة ديسم:
عات Aج¬# 
  .وا�تمم ا�عدل العمومّية، وا�ظاهرات �

�  ا�ؤرخ 156-66   ر!#  اA*مر 7s 18 قانون ا�تضمن ،1966 سنة يونيو 8 ا�وافق 1386 عام صفر 
ت، ا�عدل 
  .وا�تمم العقو�
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�À  ا�رسوم   .اAنتخابية اEيئة استدعاءا�تضمن  الر�*

ويل لكيفيات ا5ّدد التنفيذي ا�رسوم   .اAنتخابية ا+م�ت $#

�  النظام 7s ل لقواعد ا5دد 2019مايو سنة  21ا�وافق  1440رمضان عام  7ا�ؤرخV لس 
 ا5
 الدستوري، ا�عدل وا�تمم

  :السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته

 Å *Aتفاقية ا LA   ا �Îته خاصة منذ تبن 7¿ª*   للوقاية   من الفساد وم�زا 
لقد سعت   ا+
مة   سنة  
ة   الفساد ا�: 7¿ª 
، وm# إنشاء اEيئة الوطنية   للوقاية من 2003ا�تحدة   ا�تعلقة   $

ة  7¿ª7   للوقاية وا� �Uة   الفساد، كجهاز 7¿ª� � ته والديوان الوط7° 7¿ªع± التوا'� الفساد وم  

� تعديل  7s ية ن اEيئات اAستشار 7Þ نت هذه السلطةj2016 ت تسمية اEيئة "، �#
ته 7¿ªيئة عام  وقد ،"الوطنية للوقاية من الفساد ومEّسست هذه ا

ُ
وجب القانون  2006أ 
$

ا عام  06/01 #8 ته، قبل أن تw# دس:# 7¿ªلوقاية من الفساد وم 
فع اEيئة إ' 2016ا�تعلق � ، و�#
ته 7¿ªلوقاية من الفساد وم 
ا ا�تعلقة � ا سنو�� عن تقي�w نشاطا#8 ية تقر�� مهور 
 .رئيس ا+

موعة من الع 
� â ا وامل حالت دون لعب هذه اEيئة للدور إن عدم وضوح ا�همة   و�#
� كون  7s ا 
اüا عند اAقتضاء"ا�ناط 8 ن غالبية "التوصيات يw# اق:# * 
يث ي�حظ � 
� ،

ا ذات طابع استشاري Eيئة الوطنية للوقاية من الفساد . "اختصاصا#8 
ا � #Î7 من تسميîفبالر
ة خا 7¿ª� 
لوقاية وليس � 
ته إA أن دورها يتعلق أساسا � 7¿ªمن القانون  22صة وأن ا�ادة وم

ول  06/01 � أن �# *Jيئة عندما تتوصل إ' وقائع ذات وصف جزاE7 ع± ا تنص ع± أنه يتع[�
تص بتحريك الدعوى العمومية عند اAقتضاء 7   ."ا�لف إ' وز�� العدل، الذي ��
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، آ' زا�* 
� ا+ 7s Â+ية   مقاليد ا مهور 
ن ومنذ تس® رئيس ا+ * 
 ع± نفسه *دا جازما �
ع�مية ويشدد  LAلقاءاته   ا ý � 7s ن يؤكدj مة، إذ*Aكيان ا � 7s الفساد الذي إستفحل 
يقطع دا�
خلقة  * 
وم جديد للحªمة العمومية � ورة إضفاء م�7 7ï ±لس الوزراء ع 
عات � � ý إج¬# 7s

ا �Î7 ف�ªفة الفساد م ºA   يكون A #°عية ح   .ا+ياة السياسية واAقتصادية واAج¬#

وع ت h_ا أخلقة إن م �Îتكتس � Ýية البالغة   ال°# *Aومه   ع± اV � 7s عديل الدستور   يؤكد
� تسي:� الشؤون  7s سادت � رافات ال°# 7�Aقارنة مع ا� 
ا+ياة العامة، خاصة لدى الرأي العام �

ة وع .  العامة خ�ل   السنوات   اA*خ:� h_ا�ؤسس الدستوري من خ�ل هذا ا� úولذا س
 h:ك ت   أ 7� دراج «7 LA ته 7¿ªلتجنب الفساد وم #Õاد وسائل   فعا 
  +ماية   اA*موال العامة   وإ��

ا   إ' ا�ستوى الدستوري    �Îلقواعد   ا�تعارف عل 
دف   ل�رتقاء � 7 أحªم #8 ة   وتقن[� بدس:#
� تسي:� الشؤون   العامة بتكريس   مبادئ ا+Â الراشد السائد دوليا 7s   h:ك   .وتضمن شفافية   أ

� الباب الرابع وقد تضم 7s ، #pيئة إ' سلطة مستقEقية ا وع تعديل الدستور �# h_ن   م
ته 7¿ªا إ' السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد وم #Îويل تسمي   . الفصل الرابع، مع �#

بة الفساد والوقاية منه � مسú �ار 7s وهذا التحول يدل ع± جدية ا�ؤسس الدستوري.  

  :مهامها

وع تعديل الدستور ع± ا�هام   ا�نوطة   للسلطة العليا  205نصت ا�ادة  h_من م
ته إذ تتو' ع± ا+7صوص 7¿ªللشفافية والوقاية من الفساد وم:  

ته والØر ع± تنفيذها   - 7¿ªاتيجية   وطنية للشفافية والوقاية من الفساد وم وضع اس:#
ة    7¿ªم � 7s ز الدور الفعال للسلطة 
ا وهو ما ي: #Îمة   تنفيذ ومتابعÜ ا �Îالفساد بتول

ا #Îاتيجية ومتابع  .اAس:#
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زة  - 
ü*Aمتناول ا � 7s اöا ووضÔجال   اختصا 
ة وتبليغ ا�علومات ا�رتبطة $ 
ع ومعا+ 
o
تصة  .ا75

الفات  - 75 
� àلس ا5اسبة والسلطة القضائية من خ�ل إخطار 
تعمل السلطة مع �
ول الدستور للسلطة حق إصدار 7 �� Ð ،زة     ا�رتكبة 
ü*Aقتضاء ل&ؤسسات وا LAوامر عند ا *Aا

ة   الفساد 7¿ªال م 
� � 7s سد إستق�لية السلطة وتقوية دورها 
  .ا�عنية، وهو مكسب ��

ة الفساد - 7¿ªال م 
� � 7s 7 �Uخر*A7 ا � والفاعل[� 7Jتمع ا�د 
 .التنسيق ودî قدرات ا5

ة الفس - 7¿ªثقافة الشفافية   والوقاية    وم h_اد، وهو ما   يؤكد ع± أن متابعة وتنفيذ ون
ميع 
بة الفساد مسؤولية ا+  .�ار

ته من  - 7¿ªمّكن ا�ؤسس الدستوري للسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد وم Ð
 #Õا، وكذا ا�شاركة الفعا ختصاصا#8 
� #p7 النصوص القانونية ذات الص ي[� � إعداد و�# 7s ا�شاركة

لش 
زة ا�ùفة � 
ü*A7 أعوان ا �Uتكو � 7s ة الفساد وهو ما يعزز أخلقة ا+ياة 7¿ªفافية والوقاية وم
ة الفساد وا+فاظ ا�ال العام 7¿ª7 مبادئ الشفافية وم   .  العامة وتعز��

  :خاتمة 

ت  قية ا+قوق وا+ر�� #� � 7s نة أساسية ت «7 
نتخا� Lل� #pثل السلطة الوطنية ا�ستق #$
+7صوص من خ�ل دÍ îرسة ا+قوق وا+فاظ ع± ا 
لنسبة للناخب وا�نتخبو� 
ت � Ð . +ر��

ته وهو ما يعت:
 دعامة  7¿ªلنسبة للسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد وم 
هو ا+ال �
ة هذا ا�سú العا	�  ت ومسا��   .أساسية لتطو�� ا+قوق وا+ر��
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 #Îار ماهي اد ا�ستمر قصد إ�7 #ÎجA 
ت مطالبة � 
نتخا� Lل� #pا السلطة الوطنية ا�ستق
� العملية اAنتخابية  7s 7 ثقة ا�واطن قرا� هام لدî وتعز�� ا مكسب د$� الوجودية من حيث كو78

 � 
JنتخاAودحض فكرة العزوف ا.  

قراطية التشاركية  جاع ثقافة   الد$� س:# LA ا�ؤسسات ý اك hi L 
هود � 
ورة تظافر ا+ 7ï
 � م و�ã الثقافة ال°# �Îخب جاع ثقة �7 س:# L 
� تقوي   Óث±� الشعب � ة   ال°# ظلت   مفقودة بنسبة كب:�

� ا�راحل السابقة 7s.  

ا  
7 النصوص القانونية والتنظيمية Eذه السلطة   لتأدية   ا�هام ا�نوطة 8 ي[� ورة   �# 7ï
� تشوب بعض  ة النقائص ال°# 
لتا'� معا+ 
سيد اAستق�لية ا+قيقية و� 
 èل وجه و�# ع± أ

ستقبال ملفات LA لنسبة 
7 مث&ا هو ا+ال � � بقيت مقت²ة ع±   رئيس  القوان[� 7 ال°# �] h
 ا�:#
الس الوطنية وا5لية 
7 لبقية ا5 �] h
 � النص ا+ا'� دون ذكر   ا�:# 7s ية مهور 
  .ا+

ته بص�حيات  7¿ªالسلطة العليا   للشفافية   والوقاية من الفساد وم îب د 
 �� Ð
تنفع معه اEيئات واسعة، A*ن مصاب الب�د Ûه جاء من انتشار ظاهرة الفساد الذي  

� الب�د 7s رهيب Ëت بشV فة ºAبدليل أن هذه ا ، 7   .والقوان[�

 

 



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  

  

  

  

V -  ابعةالـجلسةIالر :  

ديـــــــــد 
  .النظــــــــام الّسيـــــــــا�À ع± ضوء الّدستـــــــــور ا+

وفيسور  • 
، ال: �À 7 الّسلطات والّنظام شبه الّر�* ، أستاذ دومينيك روسومبدأ الفصل ب[�
ريس القانون الّدستوري،  
امعة � 
 
  )باللغة الفرنسية( .�1

� الّرقابة ع± Vل ا+كومة، الّسيدة  • 7s ان� 
7 دور ال: ، شاديــــة رحــــــــابتعز��
لس الّدستوري  
 .عضو ا5

يـــات وص�حيـــسلط • مهور 
� ظل التعديـــات رئيس ا+ 7s د ــــــوري، الّسيـــل الّدستـــة
لس الّدستوريامحمد عدة جلول 
 . ، عضو ا5

� ظــــام ا+ــــة نظــــطبيع • 7s Âمحمد ضيفد ــــــوري، الّسيــــل الّدستــــل الّتعديــــ ،
7 العام ل&جلس الّدستوي   .اA*م[�
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  تعزيز دور البرلمان في الرIقابة على عمل الحكومة 

  شاديـة رحـاب، السIيدة 

  عضو المجلس الدIستوري

  :مقدمة

 
7 ال: � الع�قات ب[� 7s وع التعديل الدستوري �إن البحث h_إطار م � 7s ان وا+كومة
ما  2020لسنة  7Îالع�قات التفاعلية بي � 7s م  ،هو رصد ويشË أحد ا�داخل اA*ساسية ل�7

وع الدستوري h_والدستوري السائد، لذلك أو' ا� �Àديد طبيعة النظام السيا 
� تعديp ا+ 7s 
ديدها  ، حيث Vل ع± �# 7 �Uهاز 
7 ا+ �U7 هذ ة ب[� سأÕ# ضبط وتنظ�w الع�قات القا$* 
ة $ أÝية كب:�
كن أن تسبب إشAªت قانونية،  ية $� بشË دقيق تفاد�� A*ي فراغ أو ثغرات قانونية أو دستور

�ان وا+كومة من خ�ل الباب   
7 ال: ة الع�قات ب[� ية، حيث  m# دس:# سياسية، ودستور
�  :الثالث 7Jالسلطات ؛ الفصل الثا �wصص للحكومة و الفصل الثالث ) 111إ' 106م ( تنظ ا75

�ان  
صص لل: وع ) 162إ'  155و  152و  137و   6و  4،ف 116و  115م ( ا75 h_من م
  .التعديل الدستوري

وع التعديل الدستوري لسنة  115ا�ادة  تضمنت h_2020من م  � وط العامة ال°# h_ال
� أVال ا+كومة � الوط7° 
لس الشع° 
� رقابة ا5 7s ب توفرها 
 �� . 

ن أحªم ا�واد  7Þ وط h_كيد ع± هذه ال وع  160، و158، و111، وm106# التأ h_من م
7 " الرقابة"التعديل الدستوري، Ð وردت عبارة  ن ا�ادت[� 7Þ161 وع 162و h_من ذات ا�.  

وع التعديل  h_ا، لذا، فإن  م يعية ذا#8 h_العملية الت � 7s ة �انية أÝية كب:� 
للرقابة ال:
ر  2020الدستوري لسنة  hا من آ� �Îتب عل ا �ا ي:# �Îانية بنوع� 
م كب:� للرقابة ال: أو' اه¬#
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ء تنفيذها، وت �Àابية إن أحسن تنفيذها، و سلبية إن أ 
 �انية عدة وانعªسات ا�� 
تخذ الرقابة ال:
طط Vل  � ا�وافقة ع± �7 7s #pا مسؤولية ا+كومة، وا�تمث 7Îتب ع � ي:# لية ال°# ºAزها ا 
أليات من أ�

ا مسؤولية ا+كومة،  ،ا+كومة 7Îتب ع وبيان السياسة العامة، وآليات أخرى استع�مية A ت:#
 
� اAستجواب، واA*سئp# الشفوية والكتابية، و+ 7s #pان التحقيقوا�تمث .  

 � �ان وا+كومة، ونظرا للتعدي�ت ال°# 
7 ال: � الع�قة ب[� 7s انية� 
Ýية الرقابة ال: *Aوعليه، و
وع التعديل الدستوري لسنة  h_ا م 
يعية أساسا، يث:�  2020جاء 8 h_ع± مستوى السلطة الت

ي زا�* 
�ان ا+ 
من خ�ل  اA*مـر الفضول إ' دراسة كيفية Íرسة هذه الرقابة من طرف ال:
شªلية القانونية  Lا، وذلك وفقا ل� #Îفعالي �wمن طرف ا�ؤسس الدستوري وتقي Õ #Õو ليات ا75 ºAا

  :التالية

ي ع± أVال ا+كومّة ومدى  زا�* 
� النظام السيا�À ا+ 7s انية� 
ف¬� تتمثل أدوات الرقابة ال:
ا؟ #Îفعالي  

شªلية والوقوف ع± واقع الرقابة ا LAجابة ع± هذه ا Lظل التعديل الدستوري لسنة ل� � 7s انية� 
ل:
 :، وآليات Íرسة هذا النوع من الرقابة Aبد من طرح التساؤل التا'� 2020

وع تعديل الدستور لسنة  h_م � 7s ا �Îانية ا�نصوص عل� 
 ؟2020ما �ã آليات الرقابة ال:

ول آليات  *Aا5ور ا � 7s تناولت ، 7 7 أساس[� �Uالبحث إ' �ور �wتقس #m ، hm انية من� 
الرقابة ال:
ا  7Îتب ع � A ت:# �انية ال°# 
� آليات الرقابة ال: 7Jا5ور الثا � 7s ا مسؤولية ا+كومة، و 7Îتب ع � ت:# ال°#

  .مسؤولية ا+كومة
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:التي تترتب عنها مسؤولية الحكومةآليات الرقابة البرلمانية  -  I  

اقب السياسة العامة للحكومة، ويبحث مدى س�مة  �ان �� 
اLAجراءات إن ال:
 � م أو تلك ال°# � يتخذها الوزراء داخل وزارا#8 تلفة سواء تلك ال°# ية ا75 والقرارات الوزار
� صدرت  ا للظروف ال°# #8 ا للقانون، ومسا�� #Îا+كومة من حيث مطابق ÆÇا 
ا لتنفيذ � يتخذو78

ا مع الصا� العام ا، وكذا مدى تواف�# �Îف.  

� 

ب الثقة من الوزارة كوحدة، أو إن ا�سؤولية السياسية �ã من ص�حيات ال: � 7s ان
�ان أن  
كن لل: �$ ، �À � وشبه الر�* 7Jا� 
� النظام ال: 7s ر الزاوية 
من أحد الوزراء، و�ã عبارة عن ¢
� رقابة بيان  7sل، وV طط � الرقابة ع± �7 7s ؛ 7 � حالت[� 7s يث:� ا�سؤولية السياسية للحكومة

  .السياسة العامة

:الحكومة مخطط عملرقابة البرلمان ل-1   

�ان ويظهر ذلك من  
ول أو رئيس ا+كومة وأعضائه مسؤولون أمام ال: *Aا ��إن الوز
وع التعديل الدستوري لسنة  h_م مªان  2020خ�ل أح� 
الذي أقر رقابة ا+كومة من قبل ال:

ليات الرقابية، سواء قبل  ºAموعة من ا 
يق � رة مسؤولية سياسية عن طر hقد تؤدي إ' إ� � ال°#
ناسبة بيان عن السياسة تنفيذ  
طط Vل؛ أي رقابة سابقة، أو بعدها وA �ãحقة تكون $ 7�
  .العامة

:مخطط عمل الحكومة على البرلمان - أ  

:عرض مخطط عمل الحكومة على المجلس الشعبي الوطني  -   

طط Vلها  �ان تw# من خ�ل عرض ا+كومة 75 
7 ا+كومة وال: إن أول ع�قة رìية ب[�
لس  
� ع± ا5 � الوط7° 
، بل الشع° � *Jا 78 h�أ Õ ل ا+كومة ليسV طط لس الوزراء 75 
� � ، فتب7°
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 � � الوط7° 
لس الشع° 
7 و ذلك طبقا ل& ،Aبد من موافقة ا5 وع التعديل  110، و 106ادت[� h_من م
طط Vل " منه ما ي±�  106حيت تنص ا�ادة  ،2020الدستوري لسنة  ول �7 *Aا ��يقدم الوز

� ل&وافقة عليه � الوط7° 
لس الشع° 
منه فتنص ما ) 03الفقرة ( 110، أما ا�ادة "ا+كومة إ' ا5
لس الوزراء، hm يقدمه ع± " ي±�  
ÆÇ حكومته ع±  � 7� 
� ý ا+اAت، � 7s يعرض رئيس ا+كومة

وط ا�نص h_ان حسب ال� 
ا ال: �Îن يعود لرئيس ..."وص علj الذي �Àالسيا ÆÇ 7� 
،  فال:
� دستور  7s ية مهور 
طط Vل من اختصاص   2016ا+ وع التعديل اA*خ:� �7 h_م � 7s قد أصبح

سب نص ا�ادة  
سية، � يعية عن أغلبية ر�* h_ت الت 
ول، إذا اسفرت اAنتخا� *Aا ��إما الوز
ت ا105 
سب نص ، أو رئيس ا+كومة، إذا اسفرت اAنتخا� 
�انية،  � 
يعية عن أغلبية � h_لت

ية، فأصبح الوز��  ،110ا�ادة  مهور 
وهو دليل ع± استق�لية السلطة التنفيذية عن رئيس ا+
 
� تعت: ÆÇ حكومته ال°# 7� 
� كيفية تنفيذ � 7s ية مهور 
ول أو رئيس ا+كومة مستقل عن رئيس ا+ *Aا

؛ أي مسؤولي � � الوط7° 
لس الشع° 
ية، مسؤوÕ# عليه أمام ا5 مهور 
ة بدون قيد من رئيس ا+
ططات Vل ا+كومة � رقابة �7 7s يتمثل � � الوط7° 
لس الشع° 
لتا'� أصبح دور ا5 
أما رأيه  ،و�

� نص ا�ادة  7s ول أو رئيس ا+كومة، ّوذلك حسب ما جاء *Aا ��7 الوز � تعيي[� 7s ستشاريA91ا 
ول بع" 2016من تعديل  05الفقرة  *Aا ��ية الوز مهور 
7 رئيس ا+ غلبية يع[� *Aد استشارة ا

� Üامه �انية، وي76 
ديد "ال: 
وع التعديل الدستوري ا+ h_م � 7s إلغائه #m ،) 5نقطة ،91م(، 
ول  *Aا ��7 الوز � تعيي[� 7s انية� 
غلبية ال: *Aعتبار رأي اA7 ا خذ بع[� * �� A ية مهور 
وأصبح رئيس ا+

  .أو رئيس ا+كومة
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:ألمةتقديم عرض حول مخطط عمل الحكومة على مجلس ا -    

 � � A يع7° � الوط7° 
لس الشع° 
ول أو رئيس ا+كومة ع± موافقة ا5 *Aا ��إن حصول الوز
لس  
طط Vل ا+كومة ع± � ب تقد�m عرض حول �7 
 طط، بل �� � تنفيذ ا75 7s البداية الفعلية

وع التعديل الدستوري لسنة ) 3ف (110، وا�ادة )3ف (106اA*مة، تطبيقا لنص ا�ادة  h_من م
2020.  

طط Vل ا+كومة استن ول أو رئيس ا+كومة، A يقدم �7 *Aا ��ادا �ا سبق، فإن الوز
 � ى ال°# 
طط و�اوره الك: ع°7 قراءة أهداف ا75 
� بتقد�m عرض ل&خطط، $ 7Ãمة، بل يكت*Aلس ا 
5
ا وصادق  hØق 7� � ا وال°# #Îا وجزئي ، بË تفصي�#8 � � الوط7° 
لس الشع° 
ا ا5 �Îسبق وأن أطلع عل

ا �Îعل.  

 � 7sو ، �úي h_العمل الت � 7s خ:� يشارك*Aن هذا ا*A ،مة*Aلس ا 
و اEدف منه هو إع�م �
لس اA*مة  
ق 5 ذا �� 
طط Vلها، و 8 ا ا+كومة من أجل تنفيذ �7 
üتا #� � 7 ال°# Vل سن القوان[�
 #wل ا+كومة تV طط طط Vل ا+كومة من دون إجراء مناقشة، كون أن �7 اAط�ع ع± �7

وع مناقشته و ا�صاد h_و مع ذلك منح م ، � � الوط7° 
لس الشع° 
قة عليه مبدئيا من قبل ا5
ة 2020التعديل الدستوري لسنة  *�A إصدار � 7s مة ا+ق*Aلس ا 
،  يساعد )4، ف 5 )106

م و إيصاEا إ'  #8Aل ا+كومة و طرح انشغاV طط م ع± �7 فظا#8 دAء أراءà و �# L 
أعضائه �
 .    ا+كومة و الرأي العام

:األثر المترتب على عدم منح الثقة للحكومة -ب   

� ا�واد  7s احة ع± ذلكï ي زا�* 
من ) 4ف ( 110و  107نص ا�ؤسس الدستوري ا+
وع التعديل الدستوري لسنة  h_ول أو رئيس ا+كومة  2020م *Aا ��الوز �mنية تقدªوهو إم
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 7 طط Vل حكومته، و يع[� � حال رفض �7 7s ية مهور 
 رئيس استقاÕ# حكومته لرئيس ا+
ا أوA أو رئيسا جديدا للحكومة  ية وز�� مهور 
سب نص ا�ادة "ا+ 
لس 108، إA أنه و� 
ل ا5 �� ،

نية، ويعاد انتخاب  h� ل ا+كومة مرةV طط � حال رفض �7 7s 7أو قانو� 
� وجو� � الوط7° 
الشع°
 
7 انتخاب ا5 � تسي:� الشؤون العادية إ' ح[� 7s ة لس جديد، Ð تستمر ا+كومة القا$* 
لس �

� أجل أقصاه ث�ث  7s و ذلك ، � � الوط7° 
ية إ' هذه ) 3(الشع° مهور 
ر، و يلجأ رئيس ا+ hqأ
�انية جديدة، وإما  
� #pاد تشكي 
 ، و إ�� � � الوط7° 
لس الشع° 
ا+تمية، إما للبحث ع± انسجام ا5
طط ا+كومة السابقة، أي أن أسباب الرفض ما زالت  ديدة جاءت بنفس �7 
أن ا+كومة ا+

ة، و صل هناك أي تغي:� قا$* ��   . 

 :رقابة البرلمان لبيان السياسة العامة للحكومة -2

طط،  خيص للحكومة لتنفيذ هذا ا75 �ان هو �# 
إن منح الثقة للحكومة من طرف ال:
�ان  
ة، فال: ا ليست اA*خ:� 7Îن ا+كومة  تنصب بعد، ولك*A هذه الّرقابة سابقة؛ 
وEذا تعت:

اقب ا+كومة أثناء تنف �� � ناسبة ا+صيp# السنوية ال°# 
ÆÇ و�ã رقابة Aحقة تكون $ 7� 
يذ هذا ال:
� السلطة إA إذا  7s تستمر A ن ا+كومة*A ان أساسا للغرفة السف±؛� 
ا ا+كومة لل: 
تتقدم 8

 #Õا تضطر ل�ستقا   . حظيت بثقة النواب، وإن فقدت هذه الثقة فإ78

نية  h� ال إن بيان السياسة العامة عبارة عن فرصةVلس النواب مراقبة أ 
منحت 5
كده ا�ؤسس الدستوري � نص ا�ادة  ا+كومة، هذا ما أ 7s111   وع التعديل الدستور h_من م

ي لسنة  زا�* 
ول أو رئيس ا+كومة، حسب : "حيث نص  ع± ما ي±�   ،2020ا+ *Aا ��ع± الوز
� بيا�7 عن السياسة العامة � الوط7° 
لس الشع° 
، أن يقدم سنو�� إ' ا5 #Õ.......،ا+ا ��كن للوز �$ ،

لس اA*مة بيا�7 عن السياسة  
، أن يقدم سنو�� إ' � #Õول أو رئيس ا+كومة، حسب ا+ا *Aا
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� هذه ا+ا"العامة 7s طط ، و 7 فيه ا+كومة حصيp# ا75 Õ# وجوب بيان السياسة العامة؛ إذ تب[�
يعية  h_ت الت 
� حاÕ# ما اسفرت اAنتخا� 7s ية مهور 
ÆÇ رئيس ا+ 7� 
الذي وضعته من أجل تنفيذ �
 � 7s ،انية� 
غلبية ال: *Aا ÆÇ 7� 
طط الذي وضعته من أجل تنفيذ � سية، أو حصيp# ا75 عن أغلبية ر�*

�انيةحاÕ# ما اسفرت اAنتخا 
يعية عن أغلبية � h_ت الت 
�.  

� نص ا�ادة  7s ب الذي جاء 
 م من مصطلح �� أن اA*مر إجباري وليس  Ð111 ي�7
 � 
لس الشع° 
ول أو رئيس ا+كومة مùف بتقد�m بيان عن السياسة إ' ا5 *Aا ��اختياري، فالوز

 *Aنص الفقرة ا � 7s جاء Ð ،و اختاري لس اA*مة �7 
لنسبة 5 
، أما � � � الوط7° ة من نفس ا�ادة ال°# خ:�
لس  
، أن يقدم سنو�� إ' � #Õول أو رئيس ا+كومة، حسب ا+ا *Aا ��نية الوزªتنص ع± إم

 .اA*مة بيا�7 عن السياسة العامة

 ملتمس الرقابة-أ

� ملتمس  � الوط7° 
لس الشع° 
� ا5 � مناقشة بيان السياسة العامة إ' تب7° كن أن تن#6 �$
� ح 7s ة اللوم *�A ا+كومة، طبقا الرقابة أو #Õا تؤدي إ' استقا �Îوط ا�طلوبة ف h_قيق ال ال �#

ا  111ل&ادة  � فقر#8 7s2  وع التعديل الدستور لسنة  4و 3و h_تنص ع± أنه  2020من م � ال°#
تب ع± هذه ا�ناقشة إيداع " كن أن ي:# تعقب بيان السياسة العامة مناقشة Vل ا+كومة، و $�

لس 
�  ملتمس الرقابة يقوم به ا5 � الوط7° 
ط توقيع  161أما ا�ادة  ،"الشع° من نفس التعديل فتش:#
قل، و�ã نسبة pq# التحقيق، والتصويت )  1/7(ملتمس الرقابة من سبع  *Aعدد النواب ع± ا

 � h°غلبية ثل * 
7 إيداع ملتمس  ،من النواب) 2/3(عليه � �yر م من �# ويكون ذلك بعد ث�ثة أ��
  ). 162م ( الرقابة
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� ي Ýية ال°# *Aان ع± فا� 
� يستعملها ال: حد أà اA*دوات ال°# *j ا ملتمس الرقابة 
تمتع 8
�  Vل 7s ن*A ،ستعمال من طرف نواب ا�عارضةAل اq وع h_ظل هذا ا� � 7s ا+كومة، أصبح

ا ا+صول ع± عدد التوقيعات ا�طلوبة لتقد�m ا�لتمس #Îغلبية )1/7(استطاع *Aوع± ا ،
 Õلزامية لقبو LAية، ، )النواب 2/3(ا مهور 
�انية معارضة لرئيس ا+ 
غلبية ال: *Aأن تكون ا #Õحا � 7s

7 رئيس ا+كومة،  ديد، عندما نص ع± تعي[� 
وع تعديل الدستور ا+ h_وهذا ما نص عليه م
ية زا�* 
� الدسات:� ا+ 7s جديد 
ريك ملتمس الرقابة، وهذا يعت: كن ل&عارضة �#  . إذن $�

 طلب التصويت بالثقة- ب

لث 
ول أو رئيس ا+كومة؛ إن طلب التصويت � *Aا ��بادرة من الوز 
�انية $ 
قة �ã رقابة �
� الساحة  7s نت عليه معارضة شديدةj ان وذلك إذا� 
ديد الثقة من ال: 
 كن Õ طلب �# حيث $�

�ان 
� عرضه ع± ال: 7Jناسبة نص قانو 
ناسبة بيان السياسة العامة أو $ 
ا $ �Îالسياسية، ويلجأ إل.  

وع التعديل الدست h_امسة من مادته  2020وري لسنة نص م � الفقرة ا+7 7s111  ±ع
 � � الوط7° 
لس الشع° 
، أن يطلب من ا5 #Õول أو رئيس ا+كومة، حسب ا+ا *Aا ��نية الوزªإم

لثقة 
� موضوع السياسة العامة " تصويتا � 7s ول أو رئيس ا+كومة *Aا ��به الوز � بشأن ت�y² يف�7
  .أو بشأن نص بطلب ا�وافقة عليه

ا تعت:
 وسيp# ر7î أن  �انية ع± أVال ا+كومة، إA أ78 
لية من آليات الرقابة ال: ºAهذه ا
لس النواب نتيجة  
�ان، فا+كومة إن  تتحصل ع± موافقة � 
ضغط Óنوحة للحكومة ضد ال:
وع تعديل الدستور لسنة  h_ن م*A  ،لس ح� رأسيا 
ل ا5 كن أن تسقط أو �� هذا الطلب، فإنه $�

� ماد 2020 7s ع± " ينص ع± أنه) 6ف ( 111ته � � الوط7° 
لس الشع° 
� حاÕ# عدم موافقة ا5 7s
، استقاÕ# حكومته #Õول أو رئيس ا+كومة، حسب ا+ا *Aا ��لثقة يقدم الوز 
، "طلب التصويت �
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ت  
، و إجراء انتخا� � � الوط7° 
لس الشع° 
ية أن يلجأ إ' حل ا5 مهور 
كن لرئيس ا+ ولكن $�
ا، بعد يعية قبل اوا78 h_و رئيس  ت ، � � الوط7° 
لس الشع° 
لس اA*مة، و رئيس ا5 
استشارة رئيس �

 #Õيقبل استقا Aو ، #Õول أو رئيس ا+كومة، حسب ا+ا *Aا ��ية، و الوز ا5¾ة الدستور
 ).7،ف 111( ا+كومة

II -  آليات (أليات الرقابة البرلمانية التي ال ترتب عنها مسؤولية الحكومة

  :) للرقابة البرلمانية االستعالم

ا مسؤولية ا+كومة اAستفسار عن  7Îتب ع #� A � �انية ال°# 
�ان من الرقابة ال: 
دف ال: �8
هp، أو التحقق من واقعة أو الوقوف ع± أمر تعزم عليه ا+كومة 
   . أمر ��

 :حق النائب في االستفسار عن أعمال الحكومة  -1

وع التعديل الدستوري لسنة  h_ستيضاح  2020لقد منح مAان حق طلب ا� 
لعضو ال:
� تع:
 عن  يق اA*سئp# ال°# هلونه، وذلك سواء عن طر 
 واAستفسار من أعضاء ا+كومة عن أمر ��
ية  بة الدستور يق اAستجواب الذي هو وليد التجر ، أو عن طر � 7Jيطا 
إحياء الفكر السيا�À ال:

  .الفرنسية

� 
� يستخدÜا ال: ليات الرقابية ال°# ºAان �تابعة مراقبة نشاط ا+كومة دون هناك بعض ا
ا #Îرة مسؤولي hإ� . 

  : األسئلة البرلمانية - أ

دية �راقبة أVال ا+كومة 
ية ا+ � الوسيp# الرقابية الدستور 7Jا� 
وهو حق  ،يعد السؤال ال:
�ان، يستطيع من خ�Õ أن يوّجه إ' أي من أعضاء ا+كومة  
مقرر لË عضو من أعضاء ال:
� أي أمر A يع&ه العضو، أو للتحقق من حصول واقعة وصل ع&ها إليه أو للوقوف  7s ، #pأسئ
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� أمر من اA*مور 7s م ا+كومة 7 ض عليه من تداب:�  ،ع± ما تع:# 7V اV ستفسارAأي الغرض منه ا
ية A*داء ا�همة  ور ع ا�علومات ال7² 
o كن النائب من ضافة أنه $� LA 
واجراءات حكومية، �
لتا'� توجيه نظر ا+كومة  
ويد الرأي العام وكشف ا+قائق أمامه و� 7 يعية والرقابية، بل و �# h_الت

ية، و طوره تعديل  زا�* 
æا، وهذا ا+ق أقرته ý الدسات:� ا+ الفات معينة Aستدرا  ،2020ا' �7
�  158حيث نصت ا�ادة  
Jوا أي سؤال شفوي أو كتا 
üان أن يو� 
كن أعضاء ال: منه ع± أنه $�

� أجل أقصاه ث�ثون  7s الكتابية كتابيا #pسئ*Aجابة ع± ا LAا+كومة، و أن تكون ا � 7s ي عضو*A
واب ث�ثون ) 30( 
ب أن A يتعدى أجل ا+ 
 ذا ) 30(يوما، بي¬7 اA*سئp# الشفوية �� يوما، �7
ا، فإنه نص ا �Îجابة عل LAديد أجل ا ضافة إ' �# LAالشفوية، فبا #pا ل�*سئ ّ ما كب:� لتعديل أو' اه¬#

� الفقرة الرابعة من ا�ادة 7s158  � 
لس الشع° 
�  ا5 صيص جلسة أسبوعية لË من غرف°# 7 ع± �#
لس  
لس اA*مة A*جوبة ا+كومة ع± أسئp# النواب الشفوية و A*سئp# أعضاء � 
� و � الوط7°

 *Aا h:ك *Aانية وا� 
لية ال: ºAذه اE 
ك: م أ 7 ع± إعطاء اه¬# �اني[� 
مة، وهو تطور ملحوظ ساعد ال:
  .استعمال

ناقشة؛ حيث أن اA*سئp# بصفة  
ي اA*سئp# ا�تبوعة $ زا�* 
Ð أضاف ا�ؤسس الدستوري ا+
� ال #s 
7 السائل وا�سؤول، ولكن أضاف إمªنية ا�ناقشة مع � صية ب[� 7 h
نواب أو عامة �ã ع�قة 

7 أن جواب عضو  � اA*سئp# الشفوية والكتابية، إذا رأت أي من الغرفت[� 7s مة*Aلس ا 
أعضاء �
ر ذلك  
  ).  5، ف 158م ( ا+كومة ي:

� استخداÜا  7s جع التوسع �انية، و�� 
نظمة ال: *Aا � 7s ة 7 �انية مªنة متم:� 
تل اA*سئp# ال: #�
ة  
� A تتطلب خ:

7B ،اÜاستخدا #Õوqإ' بساطة و #wمعينة لدى العضو السائل، إذ غالبا ما ي
ا، أو لفت نظر  هلو78 
 �ان معرفة أمور �� 
عضاء ال: *A ق ت²ة؛ و�� � أي صيغة �7 7s وضع السؤال
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ا إ'  �Îمر ف*Aيصل ا A ؛ أي �Àزاء سيا 
 
؛ ولكنه غ:� مصحوب � 7 ا+كومة إ' موضوع مع[�
رة ا�سؤولية السياسية hمستوى إ�.  

زاء، Ð أن ر7î ذلك، تبÃ# اA*سئp# ب 
 
ن � ا  تق:# 78 *A ؛ � 7Jالقانو h� *Aة ا Ë أنوا*ا عد$�
 A نه *A ،ا �Îيب أص� عل 
 #� A حيان*Aبعض ا � 7sو #pسئ*Aجابة ع± ا Lم، ل� ا+كومة A تع:� أي اه¬#

جابة،  LAا�تخلف عن ا ��ام تتبعه العقوبة"يوجد نظام أو إجراء يكفل ردع الوز 7 � "اAل:# 7s ولكن ،
� 
تلف والواقع واLAحصائيات تؤكد عدم إجابة ا+كومات ع± عدة اA*سئp# ال: انية اA*مر �7

�ان 
جة عدم اAختصاص، Eذا تعت:
 اA*سئp# وسيp# استع�م واستفسار من قبل ال: 
� #pأسئ. 

 :االستجواب - ب

�ان Üمته الرقابية ع± أVال ا+كومة،  
ا ال: 
ارس 8 �$ � ثل اAستجواب أà الوسائل ال°# �$
اية اA*مر إ' طرح الثقة إذ أ 78 � 7s ام للحكومة، وقد يؤدي #8Aطياته مع°7 ا5اسبة وا � 7s مل نه ��

 #Õع± توضيح سياسته بصدد مسأ ��الوز 
: 
 ا، فض� عن ذلك، فإنه �� حد أعضا8* * 
+كومة أو � 
�
امية وليس ،معينة �انية �اسبية وا#8 
عتباره آلية رقابية � 
تلف عن السؤال � 7  فاAستجواب ��

� بنصه  
Jدول ا�غرب العر � 7s 7 أنه انفردîي ر زا�* 
وسيp# ل�ستع�م، ولكن ا�ؤسس الدستوري ا+
ه وسيp# ل�ستع�م،  
وم اAستجواب؛ حيث اعت: رف عن دور وم�7 ع± اAستجواب، إA أنه ا�7
� موضوع  7s اوزات ا+كومة 
 �ان �# 
كد ال: كن أن يؤدي إ' إسقاط ا+كومة ح°# ولو أ �$ Aو

كتفت اAست ا، فأ #Îرة مسؤولي hإ� Õ كن �$ A ال، ولكن 
� هذا ا5 7s اEاÝها أو إ جواب، وتقص:�
واب  2020من تعديل  160ا�ادة  
�ان استجواب ا+كومة، ويكون ا+ 
مªنية أعضاء ال: L 
�

� مادته )  30(خ�ل أجل أقصاه ث�ثون  7s اضاف هذا التعديل Ð ،نية اللجوء إ'  157يوماªإم
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ا 
�صلحة العامة، كنتيجة إنشاء + 
�انية لCع أعضاء ا+كومة حول ý مسأÕ# تتعلق � 
ن �
 � 7Jزاء القانو 
+ 
ان اAستجواب � �انيون أمام عدم اق:# 
ا ال: �Îحتمية يلجأ إل.   

 : التحقيق البرلماني-2

تعت:
 من الوسائل الرقابية ا�تعددة اA*طراف غ:� مقصور ع± طرفيه jلسؤال، وA فردية 
هاز الطل 
حية، وا+ يعية كË من �7 h_ا تتجاوز ذلك إ' السلطة الت ب Ajستجواب، وإ7$

حية أخرى اوزات من �7 
 الفات و�# � سياسته من �7 7s ا وقعV ويتحرى ،  .ا+كو��

 :لجان التحقيق البرلمانية- أ

�ان تشكيل  159لقد نصت ا�ادة  
من التعديل الدستوري ع± امªنية ý غرفة من ال:
قي ان �# 
ان + 
كن إنشاء + �$ Aصلحة العامة، و� 
� #pقضا�� ذات ص � 7s ق من أجل تق�� ا+قائق

 � *Jص وقائع �ل إجراء قضا 7 قيق �# #�. 

 :إعداد التقرير-ب 

� آخر ا�طاف حول ا�وضوع،   7s ��إعداد التقر � 7s انية ي¾ن� 
ان التحقيق ال: 
إن Üام +
نة ا 
يل + وجبه �# 
ها التقر�� هو العمل الر�Ê الذي $ 
 لس نتيجة Vلها ونتا�* 
لتحقيق إ' ا5

ائية 7Î7 .   ال سب الفقيه بيار اوج[� 7¿pierre Eugène  ،ما قامت به اللجنة ý ��يتضمن التقر
ية الرأي  اشيا وحر ب أن يدون فيه، وذلك $# 
 ا فيه رأي ا�عارضة الذي �� 
وما توصلت إليه $

قلية ا�عارضة الذي نص عليه تعديل  *Aق ا 
اف �   . 2020واAع:#

ت رقابة الرأي   ا �# ان التحقيق بوضع ا+كومة أمام مسؤوليا#8 
ويسمح مناقشة تقر�� +
 Aيكون علنيا إ Aو ، ��i يكون � � الوط7° 
لس الشع° 
� ا5 7s ��أن مناقشة هذه التقار Aالعام، إ
ا ويضöا �ل  7Îا يدي ّ كن للحكومة أن تقبل تقر�� �$ A � #Ãوافقة ا+كومة، وهو أمر غ:� منط 
$
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زاء ذو طابع معنوي، ولعل هذا من شأنه أن يقلل من دور  مراقبة 
الرأي العام، ولو jن هذا ا+
  .Óث±� الشعب

وع التعديل الدستوري لسنة  h_منح م Ð2020  ان حق طلب ا�علومات� 
لË غرفة من ال:
ية من ا+كومة، حسب ما تنص عليه ا�ادة  ور ئق ال7² hوع التعديل الدستور  155والو� h_من م

 
ي لسنة ا+ � 2020زا�* دات ا�الية ال°# ، وكذا حق طلب من ا+كومة عرضا عن استعمال اAع¬#
لتصويت ع± قانون يتضمن  
� #wت 7 #� � ا لË سنة مالية، اثناء Íرسة Üامه الرقابية، وال°# أقر#8
�ان، حسب ما تنص عليه ا�ادة  
انية السنة ا�الية ا�عنية من قبل ý غرفة من ال: 7 تسوية م:�

ي لسنة  156 زا�* 
وع التعديل الدستوري ا+ h_2020من م .  

  :الخاتمة

ا 7Îمن بي ، Æ *yموعة من النتا 
شªلية توصلنا إ' � LAمن خ�ل دراسة هذه ا:  

1-  � ارqا غرف°# �انية $# 
ناك رقابة � �ان، �7 
� ال: 7 غرف°# �انية بعدم التجانس ب[� 
7 الرقابة ال: تتم:�
�ان ع± قدم ا�ساواة،  
طط Vل ال: 75 ، #Õول أو رئيس ا+كومة، حسب ا+ا *Aا ��الوز �mكتقد

�ان، وهناك وسائل رقابية أخرى يقت² استعماEا ع±  
� ال: ا+كومة، حيث يقدمه إ' غرف°#
� مسأÕ# ذات أÝية وطنية 7s ستجواب ا+كومةj ،فقط � � الوط7° 
لس الشع° 
  .ا5

قلية -2 *Aريك ملتمس الرقابة من قبل ا �انيةإمªنية �# 
7 الرقابة ال: �انية من شأنه تعز�� 
  .ال:

7 ا+كومة -3 � �راقبة أVال ا+كومة، تتوقف ع± مدى التعاون ب[� 7Jا� 
فعالية السؤال ال:
ت وا�علومات ا�طلوبة لبيا�7 
� àويد 7 �ان و�# 
  .وأعضاء ال:
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� يكون ��i من شأنه أن-4 � الوط7° 
لس الشع° 
� ا5 7s ان التحقيق 
يقلل من دور  مناقشة تقر�� +
  . Óث±� الشعب

  : الهوامش

�À ر!# 116و  115، و ا�واد 111إ'  105من  ا�واد-1 � 251 - 20، مرسوم ر�* 7s رم  27، مؤرخ�
، يتضمن استدعاء اEيئة اAنتخابية ل�ستفتاء ا�تعلق 2020سبتم:
  15، ا�وافق ل1442عام 

 � 7s ية ا�ؤرخةìيدة الر ر 
وع تعديل الدستور، ا+ h_ 
سبتم:
  16، ا�وافق �1442رم عام  $26
  ؛54، عدد 2020سنة 

ي لسنة -2 زا�* 
� ظل التعديل الدستوري ا+ 7s انية� 
� لسنة  2016آليات الرقابة ال: 
Jودستور ا�غر
زا�* / ، د2011 
ة ا+ ؛ جامعة البو�� � 7sخدوجة خلو.  
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 سلطـــات وصالحيـــات رئيس الجمهوريـــة في ظل التعديـــل الدIستـــوري 

،السIيــد امحمد عدة جلول  

عضو المجلس الدIستوري   

:مقدمـة  

�À مطلق ارتكزت فيه  ت نظام سيا�À ر�* 7 سنة ا�اضية �# �U h_الع #p* طي�زا 
عاشت ا+
ية والذي احتكر لوحده Íرسة السلطة التنفيذية بعد  مهور 
� يد رئيس ا+ 7s يع السلطات 
o
ول، Aس¬� بعد التعديل الدستوري لعام  *Aا ��لدور رئيس ا+كومة والوز � 
 �Fالتقليص التدر

تب عنه  2008 ول، واستبدال وما �# *Aا ��نصب الوز 
من استبدال منصب رئيس ا+كومة $
ول *Aا ��ل الوزV خطط 
ÆÇ ا+كومة $ 7� 
ية . � ور ليات ال7² ºAومقابل ذلك  يكرس الدستور ا

  .  للرقابة ع± Vل السلطة التنفيذية

ا  7Îت السياسية م يع ا�ستو�� 
o ±وخيمة ع �Àهذا النظام السيا Æ *yنت نتاj ولقد
عيةواAق 7 . تصادية واAج¬# �yر � اA*صيل الذي انطلق منذ �# 
 2019فيفري  22وjن ا+راك الشع°

 � 7s ذري 
لتغي:� ا+ 
ي � زا�* 
زا�* ا�عاï، طالب فيه الشعب ا+ 
7 ا+ �yر #� � 7s ول رئيسية نقطة �#
ت اA*ساسية قراطية ا+قيقية ودوÕ# القانون وا+قوق وا+ر��  . منظومة ا+Â وإرساء مبادئ الد$�

 � 7s جرت � سية ال°# ت الر�* 
Æ ا�&وسة  2019ديسم:
  12تشË اAنتخا� *yأو' النتا
ية منتخب، وضع ع± عاتقه مسؤولية اAستجابة ل&طالب  هور 
o وأفرزت رئيس � 
للحراك الشع°
بة الفساد وإرساء  حداث القطيعة مع نظام ا+Â الفردي و�ار L 
ي، � زا�* 
وعة للشعب ا+ h_ا�
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ية د$�  7 منظومة ا+قوق مؤسسات دستور 7 السلطات وكذلك تعز�� قراطية قواÜا التوازن ب[�
ت   .وا+ر��

 #Õرسا � 7s ية مهور 
� حددها رئيس ا+ يشË نظام ا+Â �ورا رئيسيا من ا5اور السبعة ال°#
 � #Ãحات تعديل دستور تواف m 7# اختيارà من أجل صياغة مق:# �Uاء الذ 
: وبعد نقاش . تùيف ا+7

وع Vيق وواسع حول ا�سود h_ان ع± ا�� 
لس الوزراء وبعدها ال: 
ولية، صادق � *Aة ا
�À قوامه  و' لبناء نظام سيا�À شبه ر�* *Aالتمهيدي لتعديل الدستور والذي وضع اللبنات ا
لسلطة وتكريس مبادئ  
ية والقضاء ع± ý مظاهر اAنفراد � 7 ا�ؤسسات الدستور التوازن ب[�

Aط�ع ع± ا. ا�سؤولية السياسية 
�� إ' إعادة و� وع التمهيدي للتعديل الدستوري الذي �� h_�
ية تتمحور  7 السلطات الدستور التوازن داخل السلطة التنفيذية وإحداث التوازن ا�نشود ب[�

ية ف¬� ي±�  مهور 
  : ص�حيات رئيس ا+
  :  في مجال الدفاع الوطني: أوال

حªم ا�ادة  * 
� �V84  ،وع تعديل الدستوري h_ر رئيسمن مØي  ý � 7s ية مهور 
ا+
� والسيادة الوطنية اب الوط7° لرجوع إ' ا�ادة  .الظروف ع± وحدة ال:# 
من ) 1مطة ( Ð91 أنه �

وع تعديل الدستوري h_ع±  م *Aبصفته القائد ا � ية مسؤولية الدفاع الوط7° مهور 
يتو' رئيس ا+
 � ا للدفاع الوط7° 7 اA*حªم ا�ستحدثة. للقوات ا�سلحة ووز�� �  ولعل من ب[� � ذات السياق وال°# 7s

� Vيق وواسع، �ã أحªم ا�طة  � تنص ع± أن رئيس  91من ا�ادة  j2نت �ل نقاش وط7° وال°#
ية مهور 
� إ' خارج الوطن بعد مصادقة : " ا+ 
� الشع° يش الوط7° 
يقرر إرسال وحدات من ا+

 � h°غلبية ثل * 
�ان � 
�ان) 2/3(ال: 
� ال: � قرار  ".أعضاء ý غرفة من غرف°# 7s ان� 
اك ال: hiويعد ا
نة حقيقية  � خارج الوطن ذلك «7 
� الشع° يش الوط7° 
ية إرسال وحدات من ا+ مهور 
رئيس ا+
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� ذات  � مسائل الدفاع الوط7° 7s لقرار 
ية � مهور 
من أجل التصدي لË �اوA #Õنفراد رئيس ا+
اتيجية ل�*مة Ýية اAس:# *Aا   .  

شارة إ' أن ر  LAب ا 
 � ý اA*حوال، �� 7sإرسال و ��ارس سلطة تقر ية $� مهور 
ئيس ا+
ا ا�ادة  #Îìر � � خارج الوطن وفق ا+دود ال°# 
� الشع° يش الوط7° 
الفقرة ( 31وحدات من ا+

ة � تنص ع± أنه) اA*خ:� Å ا�تحدة ": وال°# *Aام مبادئ وأهداف ا � إطار اح:# 7s ، كن للجزا�* �$
� ح 7s بية، أن تشارك � وجامعة الدول العر #Ãي فر LAاد ا #�Aفظ الس®وا".   

نيا h� : #Õول أو رئيس ا+كومة حسب ا+ا *Aا ��7 الوز   : تعي[�

ص السلطة التنفيذية أحªما ذات دÕA# قوية  7 وع التعديل الدستوري ف¬� �� h_تضمن م
ول  *Aأحدث و Ð ،ية 7 السلطات الدستور �À ا�نشود وإعادة التوازن ب[� ع± الطابع الشبه الر�*

� تفرزها مرة أحªما غ:� مسبوقة من أج وضاع السياسية ال°# *Aالتعامل مع ا � 7s سيد مرونة 
 ل �#
ة فرضيات اAنسداد السيا�À الذي غالبا ما يطبع  
üيعية وموا h_سية والت ت الر�* 
اAنتخا�

�انية 
نظمة ال: *Aا . 

ا  ية وز�� مهور 
7 رئيس ا+ سية، يع[� يعية ع± أغلبية ر�* h_ت الت 
فإذا أسفرت اAنتخا�
اح ق:# 
�À  أوA ويùفه � ÆÇ الر�* 7� 
طط Vل لتطبيق ال: أما إذا . تشكيل ا+كومة وإعداد �7

7 رئيـس  سية، يع[� غلبية الر�* *Aانية غ:� ا� 
يعية عن أغلبية � h_ت الت 
أسفرت اAنتخا�
عداد  L 
�انية، ويùفه بتشكيـل حكومته ويùفه و� 
غلبية ال: *Aية رئيس ا+كومة من ا مهور 
ا+

�انية 
غلبية ال: *Aا ÆÇ 7� 
�.   

ية أعضاء  مهور 
7 رئيس ا+ � ý اA*حوال يع[� 7sة أخرى فانه و 
ü ة، ومن 
ü هذا من
 #Õول أو رئيس ا+كومة حسب ا+ا *Aا ��اح من الوز ق:# 
7 . ا+كومة � ذا التعديل  يعد تعي[� 
و8
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ول وفق  *Aا ��جرد استشارة الوز 
ارqا $ ية $� مهور 
� يد رئيس ا+ 7s أعضاء ا+كومة سلطة مطلقة
ح 2008ما أفرزه التعديل الدستوري لعام  ول أو رئيس ا+كومة هو من يق:# *Aا ��بل أن الوز ،

ية  مهور 
وع التعديل الدستوري 104ا�ادة (أعضاء ا+كومة ع± رئيس ا+ h_من م  .(  

  : ين في الوظائف المدنية للدولةالتعي: ثالثا

 � 7s 7 ول أو رئيس ا+كومة سلطة التعي[� *Aا ��ية يتقا» مع الوز مهور 
أصبح رئيس ا+
 � 7s صيل*Aارس اختصاصه ا ول أو رئيس ا+كومة $� *Aا ��و يعد الوز ، #Õالوظائف ا�دنية للدو

ية مهور 
7 بعد موافقة رئيس ا+ � ظل أحªم ا�ادة  التعي[� 7s هو ا+ال Ð99 ) من ) 5مطة
ختصاص يستمده  
ول أو رئيس ا+كومة يتمتع � *Aا ��الدستور الساري ا�فعول، بل أن الوز

 � 7s 7 � التعي[� 7s ة من الدستور hi7 مبا ن سلطة التعي[� 7Þ تندرج A � الوظائف ا�دنية للدوÕ# ال°#
 *Aهذا ا Õ ا 7Ôيفو � ية أو تلك ال°# مهور 
  . خ:� لرئيس ا+

ية ع± النحو  91تنص ا�ادة  مهور 
وع التعديل الدستوري ع± ص�حيات رئيس ا+ h_من م
 � #JAا:  

ه ïاحة أحªم أخرى    ّوEا إ��ّ 7 #� � ضافة إ' الّسلطات اّل°# LA 
ّية، � مهور 
يضطلع رئيس ا+
تية ºAلّسلطات والّص�حّيات ا 
� الّدستور، � 7s :       

ع± للقّوات -1 *Aهو القائد ا، ّ� ّية، ويتوّ' مسؤولّية الّدفاع الوط7°   ا�سّلحة للجمهور

�ان -2 
� إ' خارج الوطن بعد مصادقة ال: 
� الشع° يش الوط7° 
يقرر إرسال وحدات من ا+
 � h°غلبية ثل * 
�ان،) 2/3(� 
� ال:   أعضاء ý غرفة من غرف°#

ها،  يقّرر الّسياسة  -3 ّ
üارجّية ل�*ّمة ويو      ا+7
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لس الوزراء،-4  
أس � ��  

5- ، #Õول أو رئيس ا+كومة، حسب ا+ا *Aا ��7 الوز �  يع[�ّ           Üامه،  وي76

  يتو' السلطة التنظيمية، -6 

سّية،-7   يوّقع ا�راس�w الّر�*

ت أو استبداEا،-8  
فيض العقو� 7   Õ حّق إصدار العفو وحّق �#

 9- Aيق ا � ýّ قضّية ذات أÝّّية وطنّية عن طر 7s كنه أن يستش:� الّشعب   ستفتاء،$�

  يستدß اEيئة الناخبة،-10

سية مسبقة، -11 ت ر�* 
كن أن يقرر اجراء انتخا� �$  

ا،-12   �Îم ا�عاهدات الّدولّية ويصادق عل 
  ي:

يفّية-13  h_ا الّت ادا#8 hqا و 7Îونياشي #Õة الّدوìيسّ® أو.       

7  92وتنص أحªم ا�ادة  ا اختصاص التعي[� �Îيعود ف � إ' رئيس  ع± الوظائف وا�هام ال°#
ية مهور 
تية" .ا+ ºAالوظائف وا�هاّم ا � 7s �¬سA ّية مهور 
7 رئيس ا+        :يع[�ّ

� الّدستور،-1  7s ا �Îالوظائف وا�هاّم ا�نصوص عل  

 2-، #Õالّدو � 7s ّية   الوظائف ا�دنّية والعسكر

ول أو رئيس ا+كومة، حسب -3  *Aا ��اح من الوز ق:# 
لس الوزراء � 
� � 7s ّ #wت � الّتعيينات اّل°#
 ، #Õا+ا  

ول ل&ح¾ة العليا،-4  *Aالرئيس ا  
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 5-، #Õلس الّدو 
  رئيس �

7 العاّم للحكومة،-6    اA*م[�

 7-، زا�* 
  �افظ بنك ا+

  القضاة،-8 

زة اA*من،-9  
üمسؤولو أ  

      الوAة،-10 

عضاء-11 *A7 لسلطات الضبط ا �U   . ا�س:�

دد قانون عضوي الوظائف القضائية اA*خرى  ة من ذات ا�ادة، �� لفقرة اA*خ:� 
� �Vو
ية، وتنص ع± أنه مهور 
ا رئيس ا+ �Î7 ف � يع[� � ": ال°# 7s ا �Îضافة إ' الوظائف ا�نصوص عل LA 
�

 7 دد قانون عضوي  أع�ه،    5و  4 ا+الت[� ��  � ا رئيس   الوظائف القضائية اA*خرى ال°# �Î7 ف يع[�ّ
ية مهور 
ة ا�طة ". ا+ 
ü 7 من شارة إ' التناقض ا�وجود ب[� LAب ا 
 طار �� LAهذا ا � 7sمن ا�ادة  8و

ة أخرى نص الفقرة  29 
ü 7 القضاة، ومن ية هو الذي يع[� مهور 
� تنص ع± أن رئيس ا+ ال°#
و' من ا�ادة  *A7 ال 181ا ع± للقضاء يقرر تعي[� *Aلس ا 
� تنص ع± أن ا5 قضاة ونقلهم ال°#
 � 7Ãالوظي àومسار .                               

  :التعيين في الوظائف القضائية النوعية: رابعا

 � 7s ية سلطة مطلقة مهور 
ا لرئيس ا+ �Îن فj � تث:� ا�ناصب القضائية النوعية ال°#
ث:� ع± استق�لية القضاء * 7 انتقادات عدة �ا Eا من �# وع التعديل . التعي[� h_وقد جاء م
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� هذه العملية من أجل  7s ماÜ ع± للقضاء دورا *Aلس ا 
الدستوري من أجل إعطاء ا5
مهور  
ط:� Íرسة رئيس ا+ * #� 7 : ع± أنه) 2فقرة ( 181إذ تنص ا�ادة . ية لص�حية التعي[�

�À بعد رأي مطابق " وجب مرسوم ر�* 
� الوظائف القضائية النوعية $ 7s 7 يw# التعي[�
ع± للقضاء *Aل&جلس ا ." � 7s 7 � التعي[� 7s ية بسلطة القرار مهور 
وبذلك A ينفرد رئيس ا+

A بعد رأي مطابق ل&جلس  الوظائف القضائية النوعية، بل أن هذه الص�حية Aا إqار �$
نة إضافية Aستق�لية القضاء 7» Ëع± للقضاء، ما يش *Aا .  

سته تنصب  ع± للقضاء ور�* *Aلس ا 
� تشكيل ا5 7s حة شارة، فان التعدي�ت ا�ق:# Lل�
� هذه اEيئة من أجل منحها اAستق�لية  7s ية مهور 
اه تقليص دور رئيس ا+ 
 � ا�# 7s هاÛ

 
ث� أصبح طبقا لنص ا�ادة التامة عن ا+ 7ç ،وع التعديل  180هاز التنفيذي h_من م
ع± للقضاء أن  *Aلس ا 
عتباره رئيس ا5 
ية � مهور 
مªن رئيس ا+ L 
يùف الدستوري �

لس 
سة ا5 *� 
ول ل&ح¾ة العليا � *Aالرئيس ا.  

  : في مجال الحاالت االستثنائية: خامسا

 : حالة الطوارئ أو الحصار -1

ورة ا�لّحة، حاÕ# الّطوارئ أو ا+صار، �ّدة يقّرر رئيس   ّية، إذا دعت ال7²ّ مهور 
ا+
لس اA*مة، ) 30(أقصاها ث�ثون  
ع± ل�*من، واستشارة رئيس � *Aلس ا 
ع ا5 يوما بعد اج¬#

  � 
لس الشع° 
،  ورئيس ا5 � ،  الوط7° #Õول أو رئيس ا+كومة حسب ا+ا *Aا ��ورئيس ا5¾ة   والوز
ّية، ويتّ                         .خذ ýّ الّتداب:� الّ�زمة Aستتباب الوضعالّدستور
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ديد حاÕ# الّطوارئ  كن $# �$ A7   و تمعت[� 
�ان ا�نعقد بغرفتيه ا5 
أو ا+صار، إAّ بعد موافقة ال:
      . معا

نة إضافية لتكريس دوÕ# ا+ق والقانون  � �دة حاÕ# الطوارئ أو ا+صار «7 يعت:
 التحديد الزم7°
طار LAهذه ا � 7s ية مهور 
  . وتقييد ص�حيات رئيس ا+

 . الحالة االستثنائية -2

حªم * 
� �V  و'( 98ا�ادة *Aوع التعديل الدستوري يقّرر رئيس ) الفقرة ا h_من م
ا  طر داà يوشك أن يصيب مؤّسسا#8 7 
ّية ا+اÕ# اAستثنائّية إذا jنت الب�د Üّددة � مهور 
ا+

ّية أو استق�Eا أو ا �دة أقضاها ستون  الّدستور 
ا8   .يوما) 06(س�مة �#

 #Õدة ا+ا� � � طرأت ع± هذه ا�ادة �ã التحديد الزم7° 7 التعدي�ت ال°# لعل من ب[�
� نفس ا�سú الرا�� إ' تقييد ص�حيات  7sأنه و Ð ،نت قبل ذلك مطلقةj � اAستثنائية وال°#

امسة من  ال، تنص الفقرة ا+7 
� هذا ا5 7s ية مهور 
ديد مدة ا+اÕ# رئيس ا+ ذات ا�ادة ع± أن $#
7 معا تمعت[� 
�ان � 
� ال: Ð أن رئيس .  اAستثنائية A يw# إA بعد موافقة أغلبية أعضاء غرف°#

ية  مهور 
� هذا الشأن خطا�
 ل�*مةا+ 7s يوجه.  
�ان وجو� 
تمع ال: 
          .و��

ة من نص ا�ادة  � m# ا98وطبقا للفقرة اA*خ:� ة ا+اÕ# ، تعرض القرارات ال°# اذها أثناء ف:# 7 #�
ا 7Îرسة الرقابة البعدية عÍ ية من أجل يعرض رئيس ": اAستثنائية ع± ا5¾ة الدستور

ذها أثناءها ع± ا5¾ة  7 � ا�# ية، بعد انقضاء مدة ا+اÕ# اAستثنائية، القرارات ال°# مهور 
ا+
ا بداء الرأي بشأ78 LA ية   " .الدستور
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حة نة  تشË التعدي�ت ا�ق:# ت اA*ساسية من «7 حقيقية من أجل oاية ا+قوق وا+ر��
ية  مهور 
اك بدا�ß ا+اÕ# اAستثنائية، وتعد دلي� إضافيا، إذ أن قرارات رئيس ا+ #Îأي ان

طار LAهذا ا � 7s ية � تتوAها ا5¾ة الدستور   .أصبحت A تفلت من الرقابة بË أشEªا وال°#

  :حل المجلس الشعبي الوطني: سادسا

  �V م ا�ادةªح * 
ّية أن يقّرر  �151 مهور 
كن رئيس ا+ وع تعديل الدستور، $� h_من م

ا، بعد استشارة رئيس  يعّية قبل أوا78 h_ت ت 
، أو إجراء انتخا� ّ� �ّ الوط7° 
لس الّشع° 
حّل ا5

لس اA*ّمة،  
ية،  � ، ورئيس ا5¾ة الدستور ّ� �ّ الوط7° 
لس الّشع° 
ول أو  ورئيس ا5 *Aا ��والوز

� أجل أقصاه ث�ثة   .ة، حسب ا+اÕ# رئيس ا+كوم 7s 7 � Ûتا ا+الت[� 7s ت 
ري هذه اAنتخا� 
 و�#

ر ) 3( hqجل �دة  .أ*Aديد هذا ا كن $# � هذا اA*جل A*ي سبب jن، $� 7s وإذا تعذر تنظيمها

ية) 3(أقصاها ث�ثة  ر بعد أخذ رأي ا5¾ة الدستور hqأ .  

� الو  
لس الشع° 
ارس نظرا ل�*بعاد السياسية لقرار حل ا5 �$ A ية مهور 
، فإن رئيس ا+ � ط7°

ية وقد جاء التعديل الدستوري . هذا اAختصاص إA بعد التشاور مع أع± اEيئات الدستور

ية ا�رتقبة،  2020لعام  � اºAجال الدستور 7s يعية h_ت الت 
ل استحاÕ# تنظ�w اAنتخا� لسد اح¬#

ة وأخذ رأي ا5¾ة الدستو  
ü نية التمديد منªلنص ع± إم 
ة أخرى� 
ü ية من        . ر
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  : في مجال العالقات الخارجية: سابعا

ارجية ال السياسة ا+7 
� � 7s مةÜ ية بص�حيات مهور 
حªم . يتمتع رئيس ا+ * 
� �V إذ
ية الّسياسة   يقّرر: "91من ا�ادة  3ا�طة  مهور 
ها رئيس ا+ ّ
üارجّية ل�*ّمة ويو Ð أنه . "ا+7

يةمن ذات ا�ادة  12وطبقا ل&طة  مهور 
م رئيس ا+ 
ا ي: �Îا�عاهدات الّدولّية ويصادق عل ."
� ذات السياق تنص ا�ادة  7s7 : ع± أن 92و ّية وا�بعوث[� مهور 
ّية سفراء ا+ مهور 
7 رئيس ا+ يع[�ّ

7 اA*جانب  7 الّدبلوماسّي[� د ا�مّثل[� � ÜاÜم، ويتسّ® أوراق اع¬# ارج، وي76 فوق العادة إ' ا+7
اء ÜاÜم          . وأوراق إ78

:الخاتمة   

لدفاع  
اصة � وع تعديل الدستور �ã ا+7 h_ا مØم � � ا+�7صة، فان أà الص�حيات ال°# 7s
� ا' خارج  
� الشع° يش الوط7° 
ية يقرر ارسال وحدات ا+ مهور 
، اذ أصبح رئيس ا+ � الوط7°
ي منذ اAستق�ل، غ:� أن هذه الص�حيات  الوطن وهو ما  ينص عليه أي دستور جزا�*

وط وقيود وضعت Eا hiحدود و.  

� مØا التعديل  ية وال°# مهور 
� أصبحت من Üام رئيس ا+ ومن الص�حيات ا�همة ال°#
�ان  
ت مراقبة ال: الدستوري �ã ا+اAت اAستثنائية، لكن وضعت Eا قيود وأصبحت �#

ية   .وا5¾ة الدستور
  

  

  

  



  النظام الس;ياسي على ضوء الد;ستور الجديد :الرابعةالجلسة 

 165 الصفحة 2020 - 14 خاص،  مجلة المجلس الدستوري عدد

  طبيعة نظام الحكم في ظل التIعديل الدIستوري

  ،السIيد محمد ضيف

  األمين العام للمجلس الدIستوري

  :مقدمة

 �Àديد طبيعة النظام السيا #� � 7s لية أساسية تتمثلªحول إش #pيتحدد موضوع ا�داخ
�À منذ  � نظام شبه ر�* ي، فإذا jنت الدعوة إ' تب7° زا�* 
بل اA*حرى نظام ا+Â وفق الدستور ا+

� سبقت تعديل الدستور سنة  � م 2008اAستشارات ال°# #J * اء jنت �# 
: ن النخب Aس¬� من ا+7
ا هذه ا�رة جاءت هذه الدعوة  وأساتذة القانون الدستوري وبعض الشخصيات السياسية، فإ78
 � ورة تب7° ا أثناء oلته اAنتخابية ب7² 7Îع 
� ع: صيا، وال°# 7 h
ية ا�نتخب  مهور 
من رئيس ا+

عتبار أن أحد مطا 
7 السلطات، � � منظومة حÂ تقوم ع± الفصل والتوازن ب[� 
لب ا+راك الشع°
 � 7s22  ��ا 
� يقوم ع± الفصل  2019ف: #Ãحقي �قرا � نظام د$� �ã اAبتعاد عن ا+Â الفردي، وتب7°

ا 7Î7 السلطات والتوازن بي   .ب[�

 � ى ال°# 
� ا5اور السبع الك: 7s كنقطة أساسية #Õيد تبون هذه ا�سأ 
ن الرئيس عبد ا5 ّ 7Þو
اء ا�ùفة ل 
: نة ا+7 
سدت بوضوح وجه من خ�Eا Vل + 
 احات مراجعة الدستور و�# صياغة اق:#

� عليه يوم  
�ان وينتظر اAستفتاء الشع° 
وع التعديل الدستوري الذي صوت عليه ال: h_م � 7s

 القادم: 7çأول نو .  
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  :�اور 3قسمت ا�داخp# إ' 

  .حول منطلقات الدراسة أو المحددات المفاهيمية للدراسة: المحور األول

  .حول طبيعة نظام الحكم في الدساتير المتعاقبة في الجزائر: الثاني المحور

  .مالمح نظام الحكم في ظل مشروع التعديل الدستوري: المحور الثالث

  المحور األول

  منطلقات الدراسة

كن  � ظل تعديل الدستور $� 7s Â+وضوع نظام ا� � هناك ث�ثة منطلقات حددت دراس°#
ازها ف¬� ي±�  
   : إ��

1 -  Â+صطلح ا�ستعمل، فا�قصود بنظام ا� 
  Régime politiqueيتعلق أول هذه ا�نطلقات �
� يتخذها تطبيق  لصورة ال°# 
� تتحدد � ة نظر القانون الدستوري و ال°# 
üمن و Â+هو منظومة ا

� دستور دوÕ# ما 7s 7 السلطات   .مبدأ الفصل ب[�

 �Àوم النظام السيا 7 عن م�7 و يتم:� 7� hm ومنSystème politique  ة نظر 
üمن و Õتناو #wالذي ي
 . العلوم السياسية

 7 يقة الفصل ب[� � تفرزها طر وم نظام ا+Â إذا، ين²ف إ' منظومة ا+Â ال°# 7� 7ç
 7 يعية فنم:� h_7 السلطة التنفيذية والسلطة الت ديد الع�قة ب[� السلطات Ð ينظمها الدستور، و�#

، � 7Jا� 
، والنظام ال: �À 7 النظام الر�* ا  ب[� تلط، وأخ:� �À ا75 �À أو النظام الر�* والنظام شبه الر�*
معية 
ل%� أو نظام حكومة ا+ 
  .النظام ا5
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� ا�نطلقات ل&وضوع - 2 7J h� ونتسكيو الذي : أما 
بط $ 7 السلطات �� بدأ الفصل ب[� 
فيتعلق اA*مر $
ورة hØوع± مقولته ا� ، � 7Jيطا 
ي � وال: 7 اA*مر يته بناء ع± م�حظته للنظام[� أنه A  أسس نظر

 .)1(توقف السلطة إA سلطة أخرى

يع السلطة  ية ع± توز ية كوسيp# لكبح ا+Â ا�طلق وتقوم هذه النظر واعتمد تلك النظر
�قابل يقر  
لقانون، � 
يعية و التنفيذية و وظيفة النطق � h_من خ�ل ث�ث وظائف، الت
ها سلطة ع±  
�  يعت: يعية و التنفيذية إ' جانب هيئة قضائية ال°# h_7 الت مونتسكيو سلطت[�

 � 7þ7  أساس أن القا ية الفصل ب[� لية دون إضافة أو نقصان hm تطورت نظر º 
يطبق القانون �
دد طبيعة نظام ا+Â السائد  يقة تطبيق الفصل �# ، حيث أن )2(السلطات، فأصبحت طر

ي �  وذجه النظام اA*مر �À و 7$ 7 النظام الر�* ّ�: �  الواقع، $� 7s � 
الفصل التام أو الصلب وهو نس°
7 النظام ا ّ�: قق Vلية الفصل والفصل ا�رن، و$� ، و أن عدم �# � 7Jيطا 
وذجه النظام ال: � و7$ 7Jا� 
ل:

 
7 السلطات يؤدي إ' حاÕ# من تداخل السلطات إما لصا� هيمنة السلطة التنفيذية فتع: ب[�
يعية فنكون أمام نظام  h_الفرد أو لصا� هيمنة السلطة الت Âه ح 7 �: �$ �À هذه ا+اÕ# عن نظام ر�*

كومة  
� Ñل%� أو ما يس 
معية� 
 .ا+

3 -  7 زج ب[� �À والذي يع:
 عن نظام $� وم النظام الشبه ر�* 7� 
أما ا�نطلق الثالث فيتعلق $
 � 
� وأطلق ا�صطلح موريس دوفر� 7Jا� 
�À وال: 7 الر�* � تصنيفه  Maurice du Vergerالنظام[� 7s

اء القانون الدستوري)3(للنظم السياسية   ، و هو ا�صطلح الذي A يشاطره فيه العديد من ف�#
تلط  يث هناك من يفضل مصطلح النظام ا75 
7 خاصة، � خذ من )4(الفرنسي[� * عتباره �� 
� ،

 #Õازدواجية السلطة التنفيذية و وجود رئيس دو � 7Jا� 
ة يقتبس من النظام ال: 
ü ن 7ç ، 7 النظام[�
 � 7Jا� 
�ان، Ð يقتبس من النظام ال: 
انبه حكومة مسؤوÕ# سياسيا أمام ال: 
 
A يسأل سياسيا و �
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� حل ال 7s ما من وسائل الضغط ا�تبادل، سلطة الرئيس 7Îكي #$ � 7s ان� 
7 ا+كومة و ال: توازن ب[�

ب الثقة من ا+كومة � 7s ان� 
�ان، وص�حية ال: 
  . ال:

اع  يق اAق:# �À انتخاب رئيس الدوÕ# عن طر ة أخرى يقتبس من النظام الر�* 
ü ومن
Aسلطات فعلية إ' جانب ا pوي 7 ، و�# hiقرار بعدم مسؤوليته سياسيا أمام السلطة العام ا�با

يعية، مع اقرار مسؤوليته جنائيا h_الت .  

  المحور الثاني

  تطور نظام الحكم في الدساتير الجزائرية المتعاقبة

زا�* منذ دستور  
� ا+ 7s الدسات:� ا�تعاقبة ý � 7s Â+هذا ا5ور تطور نظم ا � 7s نستعرض
  .2016إ' تعديل الدستور  1963

 : 1963دستور  - 1

� دستور  7s Â+كن القول أن نظام ا حادية  �$1963 * 
� Aيت ، #p* ا�ستق�أول دستور للجزا
دد وينفذ السياسة  » و�� و الذي �� ية، �7 هور 
� يد رئيس ا+ 7s ا السلطة التنفيذية ومركز#8
 � لس الوط7° 
وز Õ أن يطلب من ا5 
 ، و�� 7 لقوان[� 
ارجية للب�د، وÕ حق ا�بادرة � الداخلية وا+7
لس  
يعية، ع± أن تعرض ع± ا5 h_اذ تداب:� ذات صبغة ت 7 التفويض Õ �دة �ددة حق ا�#

� أجل ث�ثة  7s � ر) 03(الوط7° hqأ.  

 Ð ، � لس الوط7° 
ية أمام ا5 مهور 
ة أخرى، فقد كرس الدستور مسؤولية رئيس ا+ 
ü من
لس 
قل من نواب ا5 *Aوزرائه ع± ا � h°تار ثل 7   .)5( ألزمه ان ��
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لس ال 
� فقد منحه الدستور ص�حية مراقبة النشاط ا+كو�� من خ�ل أما ا5 وط7°
ع للوزراء داخل اللجان واAسئp# الشفوية والكتابية   .اAس¬#

7 دستور   �: ية من  1963وأà ما $� مهور 
� اسقاط رئيس ا+ 7s � لس الوط7° 
هو حق ا5
ية و )6( خ�ل آلية 
ب الثقة مهور 
� يد رئيس ا+ 7s 7 السلطات ك:� لس ، إA أن �# 
مشاركته ا5

لدستور أدت إ' استئثار الرئيس بË الص�حيات وقيام  
ميد العمل � 
 #� hm يع h_الت � 7s � الوط7°
ت مسÑ حركة التصحيح الثوري يوم  را ل�نق�ب الذي حدث �# 
جوان  19حÂ فردي jن م:

1965 )7(.  

 : 1976دستور  - 2

� ظل دستور  7s Â+نظام ا 
سوي مطلق  1976يعت: متياز، حيث نص الدستور نظام ر�* 
�
ا  
� يضطلع 8 � تتفرع إ' وظائف أÝها الوظيفة التنفيذية ال°# ïاحة ع± واحدية السلطة وال°#
 ، � 
ار� 7 الداخ±� وا+7 ال[� 
� ا5 7s دد السياسة العامة ل�*مة » و�� و الذي �� ية، �7 مهور 
رئيس ا+

 h_سلطة الت Õو ، 7 لقوان[� 
لس الوزراء وÕ حق ا�بادرة � 
أس � �ان، وي:# 
� ال: #J7 دور وامر ب[� * 
يع �
يعية مسبقة h_ت ت 
� أو إجراء انتخا� � الوط7° 
لس الشع° 
� حل ا5 7s لك ا+ق �$ Ð )8(.  

ية  تب عن ذلك أن أصبحت الوظيفة التنفيذية �ã ا�هيمنة ع± ا+ياة الدستور و�#
 � 7s حق النواب � 7s ²ت يعية فقد ا�7 h_اح والسياسية للب�د، أما الوظيفة الت ق:# 
ا�بادرة �

لس واستجواب  
ارجية للب�د بطلب من رئيس ا5 7 وفتح مناقشة عامة حول السياسة ا+7 القوان[�
 #pسئ*Aعضاء ا+كومة وتوجيه ا *A ع اللجان ا+كومة حول قضا�� الساعة مع إمªنية اس¬#

عضاء ا+كومة *A 9(الكتابية فقط(.  
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� ظل دستور  7s Â+لص إ' أن نظام ا 7 7� hm سو��  1976ومن jن نظاما ر�*
présidentialiste  ±ية ع مهور 
متياز، وذلك بسبب هيمنة الوظيفة التنفيذية خاصة رئيس ا+ 
�

� ظل مركزة السلطة 7s الوظائف � #s 
� . 

  : 1989دستور  - 3

ختصار شديد دستور  
نتقال من نظام ا+زب الوا �1989 LAحد إ' التعددية الذي أقر ا
ية الغ:� مسؤول  مهور 
ا رئيس ا+ #Îس � يتو' ر�* السياسية، تب°7 ازدواجية السلطة التنفيذية، ال°#
ÆÇ حكومته  7� 
يث يقدم � 
�ان � 
� بي¬7 رئيس ا+كومة مسؤول أمام ال: � الوط7° 
لس الشع° 
أمام ا5

ت كنه عدم ا�وافقة عليه Í ي:# � الذي $� � الوط7° 
لس الشع° 
، )10(ب عنه استقاÕ# ا+كومة أمام ا5
يعية قبل  h_ت ت 
� أو إجراء انتخا� � الوط7° 
لس الشع° 
ية سلطة حل ا5 مهور 
    ولرئيس ا+

ا  لتصويت ع± ملتمس )11(أوا78 

ب الثقة من ا+كومة، � � � الوط7° 
كن ل&جلس الشع° ، بي¬7 $�
لثقة  
 . )12(الرقابة أو عند طلب رئيس ا+كومة التصويت �

�  1989القول أن دستور خ�صة  
Jنتخا LAغ:� أن النظام ا ، �À دستور�� أقر نظام شبه ر�*
� تولدت آنذاك، أّدت  � إدارة التعددية السياسية ا�توحشة ال°# 7s الذي اعتمد، و عدم التوفيق
ضت مسأÕ# إرساء نظام شبه  
üلتا'� أ 
ية السوداء، و � h_دوامة الع � 7s لب�د إ' الدخول 
�

 
� ا+ 7s مستقر �À   .زا�* ر�*

  : 1996دستور  - 4

ية السوداء فقد Vد واضعو الدستور  h_* خ�ل الع�زا 
ا ا+ #Îعاش � لنظر للظروف ال°# 
�
 � 7s ا�عتمد Â+من خ�ل)13( 1989إ' وضع ضوابط ع± نظام ا ، : 
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� الغرفة  - *Jان ثنا� 
� ال: نب الفراغ  Bicaméralismeتب7° 
 ستقرار و�# LAحداث اLA
 � #Jا�ؤسسا .  

� إ - 7s حزاب تقييد ا+ق*Aس¬� من خ�ل ما تضمنه قانون اA ،حزاب السياسية*Aنشاء ا
وط 1997السياسية لعام  hi من. 

-  7 � أو ب[� � الوط7° 
لس الشع° 
� حاÕ# شغور ا5 7s وامر * 
يع � h_ية الت مهور 
امªنية رئيس ا+
� دستور  7s ان والذي  يكن منصوصا عليه� 
� ال: #J1989دور 

� طبق منذ  - 
� قاm* ع± التمثيل النس° 
Jد نظام انتخا �  Ð1997 أن اع¬# 7s بة أدى إ' ر�#
زا�*  
� ا+ 7s Â+ضفاء الغموض ع± طبيعة نظام ا LA بداية Ëذلك ش ý ا+ياة السياسية للب�د . 

 : 2016و 2008غموض نظام الحكم في ظل تعديلي الدستور لسنتي  - 5

7 التعديل الدستوري لسنة  اء إزدواجية السلطة التنفيذية،  2008إن أà ما م:� هو إ78
� تعد حكومة  7 أعضاء ا+كومة ال°# ويل رئيس ا+كومة إ' وز�� أول Üمته التنسيق ب[� و�#
ية بعد  مهور 
خيص من رئيس ا+ عات ا+كومة ب:# ول اج¬# *Aا ��ية، ويعقد الوز مهور 
رئيس ا+

لس ا+كومة 
 . æيئة الغاء �

�À آنذاك  –هذه التعدي�ت jنت تبدو  - ا أحد أقطاب التحالف الر�* 7Îع 
  –Ð ع:
�À أرساه دستور  هيدا ل�نتقال من نظام شبه ر�* ا إرهاًصا أو $# 78 *j1996و قيده دستور  1989و ،

� أول تعديل دستوري بعد  7s �À لتحول إ' نظام ر�* 
ع± أن تست¾ل هذه اLAجراءات �
ت 
سية  اAنتخا�   2009الر�*
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-  � 7s أن ا��حظ أن تعديل الدستور Aرد  2016إ 
عتباره � 
ول � *Aا ��كرس منصب الوز
خيص من رئيس  ا ب:# عا#8 ول اج¬# *Aا ��يعقد الوز � ة ال°# 7 أعضاء ا+كومة هذه اA*خ:� منسق ب[�
ول امªنية تفويضه من قبل الرئيس ببعض الص�حيات  *Aا ��ية، وأضافت للوز مهور 
ا+

 يمية التنظ

7 به تعديل  - �: يع  2016فر7î ما $# h_انية وتقييد الت� 
من تكريس +قوق ا�عارضة ال:
ول والنص  *Aا ��7 الوز غلبية عند تعي[� *Aورة استشارة ا 7ïية و مهور 
وامر من قبل رئيس ا+ * 
�
 � #Ãب Â+أن نظام ا A7 هذه التعدي�ت إî7 السلطات، ر ول مرة ع± مبدأ الفصل ب[� *A احةï

ينا يت 
Nانيا� 
�À وطبعا هو ليس نظاما � �À وA هو شبه ر�* لغموض ف� هو ر�* 
� A . 

� نفس الوقت أبÃ# ع±  7sية و مهور 
و' حيث كّدس ص�حيات رئيس ا+ *Aا�فارقة ا �ãو
 � � الوط7° 
لس الشع° 
 .ا�سؤولية السياسية للحكومة أمام ا5

ا تنفي - #ÎمÜأساسا أمام الرئيس و #Õالواقع ا+كومة مسؤو � 7sية، و مهور 
ÆÇ رئيس ا+ 7� 
ذ �
وز ا+كومة  � تتطلب أن �# � ال°# � الوط7° 
لس الشع° 
ا أمام ا5 #Îع± مسؤولي #Ãنفس الوقت أب � 7sو
 hm ية، ومن مهور 
ÆÇ رئيس ا+ 7� 
طط Vلها الذي هو مستو� من � ع± ثقته وا�وافقة ع± �7

ية ا�نتخب م مهور 
ة لرئيس ا+ hiننا أمام مسؤولية سياسية غ:� مبا *jة من قبل الشعب، و hiبا
يق دوا�* انتخابية وAئية و�ã ا�فارقة  ة لكن عن طر hiمنتخب مبا � � وط7° 
لس شع° 
أمام �

  . الثانية

�انية، دون  - 
غلبية ال: *Aستشارة ا 
� #wول ي *Aا ��7 الوز � أن تعي[� 7s ا�فارقة الثالثة تتمثل
اذا  7ç غلبية *Aول من تلك ا *Aا ��اختيار الوز � 7s يعيات عن إلزامية الرئيس h_لو أسفرت الت

ية مهور 
ة للعائp# السياسية لرئيس ا+  . أغلبية مغا��
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 مالمح نظام الحكم على ضوء مشروع تعديل الدستور: المحور الثالث

وعه لبناء  h_ية، أن م يد تبون رئيسا للجمهور 
ا منذ انتخاب السيد عبد ا5 لقد بدا وا÷7
قرا� القاm* ع±  تكز أساسا ع± تعديل الدستور بغرض تدع�w النظام الد$� ية جديدة �� هور 
o
 � 7s ذلك ± 
 ا و�# 7Î7 السلطات والتوازن بي التعددية السياسية، والتداول ع± السلطة والفصل ب[�

 #Õوع التعديل؟ رسا h_م � 7s Â+نظام ا Çم� �ã ا 7ç ،اء 
: نة ا+7 
  تùيف +

كن أن نلحظ  �$3 Çم� :  

  تكريس مبدأ الفصل بين السلطات : أوال

كدت  � أ لديباجة ال°# 
وع بدءا � h_ا� � 7s رزة 
ªنة � 
7 السلطات $ � مبدأ الفصل ب[� 7äلقد ح
ا،  7Î7 السلطات والتوازن بي كدت ع± أن  hm16 ا�ادة ع± أن الدستور يكفل الفصل ب[� � أ ال°#

7 السلطات  قرا� والفصل ب[�   .)14(الدوÕ# تقوم ع± مبادئ التمثيل الد$�

ا"إضافة عبارة  - 7Îالسلطات ليصبح عنوان الباب " الفصل بي �wاص بتنظ تنظ�w " للباب ا+7
ا 7Îسلطة" السلطات والفصل بي ý كيد ع± استق�لية   . وذلك بغرض التأ

وع التعديل الدستوري ل&ح¾ة  - h_7 السلطات فقد خّول م ن مبدأ الفصل ب[� وقصد «7
� قد تنشب  �فات ال°# � ا+7 7s مة ضبط س:� ونشاط السلطات العمومية، والفصلÜ ،ية الدستور
اد ا5¾ة  #Îتوضيح اج � 7s #Õا�A àديد سيسا 
ية، وهذا اAختصاص ا+ 7 السلطات الدستور ب[�

ية لطبيعة نظا � الدوÕ# الدستور 7s 7 السلطات الث�ث ة ب[�  .)15(م ا+Â وضبط الع�قات القا$*

أحدث مشروع التعديل الدستوري نوعا من التوازن بين السلطتين : ثانيا

كيد ع± قاعدة توازن الردع ا�تبادل الذي  التنفيذية والتشريعية سيما من خ�ل التأ
ا  #8 � يد نظ:� 7s سلطة ý اية عل 78 
 �� 
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  م ازدواجية السلطة التنفيذية والرجوع إ' نظا -

ية  - مهور 
 تقليص ص�حيات رئيس ا+

، مع النص ع± أن أي  - 7 7 أو منفصلت[� 7 فقط متتاليت[� سيت[� 7 ر�* ديد عدد الöدات بöدت[� #�
�À كفيل  عل النظام شبه الر�* 
 ذا ا�بدأ، اA*مر الذي �� 
س 8 كن أن $� �$ A تعديل دستوري

سيخ مبدأ التداول ع± السلطة  . ب:#

من  113إلى المادة  103من المادة : (البت في مسألة رأس الحكومة: ثاثال

  )المشروع

 7 7 ب[� ، وم:� � � الوط7° 
لس الشع° 
وع مسؤولية ا+كومة سياسيا أمام ا5 h_حيث أقر ا�
أس ا+كومة ح �# ، حيث اق:# 7  . فرضيت[�

سية - يعية عن أغلبية ر�* h_ت الت 
� حاÕ# ما إذا أسفرت اAنتخا� 7s أول ��أي  من قبل وز
ول، وليس  *Aا ��اختيار الوز � 7s ية يكون حرا مهور 
ية، وهنا رئيس ا+ مهور 
نفس أغلبية رئيس ا+
�انية وهنا يùف  
غلبية ال: *Aستشارة ا 
ول وA تقييده � *Aا ��اختياره للوز � 7s هناك ما يقيد الرئيس

V طط عداد �7 L 
اح تشكيل ا+كومة، ويقوم هذا اA*خ:� � ق:# 
ول � *Aا ��ل ا+كومة الرئيس الوز
� ل&وافقة عليه � الوط7° 
لس الشع° 
طط إ' ا5 ÆÇ ا+كومة، ويقدم ا75 7� 
  . وليس �

ت  - 
� حاÕ# ما أسفرت اAنتخا� 7s أس ا+كومة رئيس حكومة أما الفرضية الثانية في:#
ية،  مهور 
ة للعائp# السياسية لرئيس ا+ سية أي مغا�� غلبية الر�* ة ل�* يعية ع± أغلبية مغا�� h_الت

� هذ 7Ãف � 7s فه الرئيس بتشكيل ا+كومةùانية، وي� 
غلبية ال: *A7 رئيس حكومة من ا ه ا+اÕ# يع[�
�انية  30أجل  
غلبية ال: *Aا ÆÇ 7� 
ÆÇ ا+كومة من � 7� 
عداد � L 
 يوما و�



  النظام الس;ياسي على ضوء الد;ستور الجديد :الرابعةالجلسة 

 175 الصفحة 2020 - 14 خاص،  مجلة المجلس الدستوري عدد

� عضون  7s 7 إ' تشكيل ا+كومة 7 رئيس  30وإذا  يصل رئيس ا+كومة ا�ع[� يوما يع[�
ية رئيس حكومة جديد ويùفه بتشكيل ا+كومة مهور 
 . ا+

-  � � الوط7° 
لس الشع° 
لس الوزراء hm يعرض ع± ا5 
ÆÇ ا+كومة ع± � 7� 
  . يعرض �

� هذه ا+اÕ# رئيس ا+كومة Õ ص�حية تشكيل ا+كومة ويقدم  7Ãطط ف ÆÇ ا+كومة وليس �7 7� 
�
7 الرئيس ا�نتخب،  وع قد كرس امªنية التعايش بنص الدستور ب[� h_ذا يكون ا� 
العمل و8

ة لعائلته السياسية �انية ا�غا�� 
غلبية ال: *Aة عن ا 
  . وا+كومة ا�ع:

  : الخاتمة

-  *Aوز ا 
� #Õحا � 7s التعايش #Õسأ� Aوع تعديل الدستور وضع حلو h_لص إ' أن م 7 غلبية �7
�انية، و�ã مسأÕ# جديدة وهامة 
  .ال:

� ظل  - 7s ا عتباره ح� م�$* 
� �À وع التعديل الدستوري كرس النظام شبه الر�* h_أن م Ð
�À ا�تشدد أو ما  � انتجها النظام الر�* ل معضp# ا+Â ال°# 
، وأنه كفيل � الظروف الراهنة لب�د�7

سوي لنظام الر�* 
� Ñّن . يس *jو  � 7s Â+ا #Õكحل �سأ �À هناك اتفاق ع± أفضلية النظام شبه الر�*
زا�*  
 . ا+

� ظل دستور  - 7s ذا النظامE أت 
شªلية عدم استقرار  1958فإذا jنت فرنسا قد + LA كحل
، كنظام  �À عتبار النظام شبه الر�* 
ية الرابعة، � مهور 
ية الثالثة وا+ مهور 
� ا+ 7s � 7Jا� 
النظام ال:

� معقلن  7Jا� 
�Parlementarisme rationalisé *�حاجة إ' إرساء نظام شبه  2020، فإن جزا � 7s
سو�� مرشدا  عتباره نظاما ر�* 
�À كحل �   . Présidentialisme rationaliséر�*
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  : الهوامش

� النظام  - 1 7sة وïنظمة السياسية ا�قارنة ا�عا *Aا � 7s 7 السلطات Vار عباس، الع�قة ب[�
ي، دا زا�* 
لدونية، السيا�À ا+   .15، ص 2010ر ا+7

ديدة، الدار  - 2 
، القانون الدستوري وا�ؤسسات السياسية، مطبعة النجاح ا+ 7 �U7 الد �Uز \
  .194، ص 2016البيضاء، 

3  -  Olivier Duhamel, remarques sur la notion de régime semi-présidentiel, dans 
« Droit, institutions et systèmes politiques (1988), 581 et ss. 

ية  -  4 � إطار القواعد الدستور 7s قراطية نظمة السياسية الد$� *Aي، ا 7 دراسة –مؤمن أسامة عز��
  .113، ص 2018، جامعة النجاح الوطنية، -مقارنة

ية هو ا�سؤول الوحيد أمام "ع± أن  1963من دستور  47تنص ا�ادة  -  5 مهور 
رئيس ا+
 � h°تار الثل 7 ب أن �� 
 �� 7 �U7 الوزراء الذ ، يع[� � لس الوط7° 
7  3/2ا5 قل من ب[� *Aم ع± ا 7Îم

لس 
  ."النواب ويقدÜم ا' ا5

  .1963من دستور  55أنظر ا�ادة  - 6
ناسبة : V1963ار عباس، دستور  - 7 
عداد وا�ضمون، مداخp# ألقيت $ LAجراءات ا LA دراسة

� والدو'� "ا�لتÃ# الدو'� حول  � بعديه الوط7° 7s #p7 ب 
U دoن، يو�� "أCجامعة أبوبكر بلقايد، تل ،
3-4  
  .5، ص 2016ديسم:

  . 1976من دستور  163أنظر ا�ادة  -  8
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� القانون الدستوري والنظم  - 9 7s يع، مولود ديدان، مباحث السياسية، دار بلقيس للن_h والتوز
 ، زا�* 
  .340، ص 2015ا+

  .1989من دستور  77ا�ادة  أنظر -10

  .1989من دستور  120ا�ادة  أنظر -11

  .1989من دستور  128و 127، 126ا�واد  أنظر -12
لدونية،  - 13 ، دار ا+7 زا�* 
� ا+ 7s ية ص�حات الدستور LAم�ت حول مسار ا * ، Vار عباس، �# زا�* 
ا+

  .22، ص 2015
وع تعديل الدستور 16أنظر الفقرة السابعة من الديباجة وا�ادة  -14 h_من م.  

وع تعديل الدستور 192و 185أنظر ا�واد  - 15 h_من م. 

   
  

  

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

V -  الختاميةالـجلسة:  

، الّسيد  • #Ãالعام ل&لت ��مقرر العام ـ، الوادي ن ـــــــاد الديـــــعمت�وة التقر
يــة  ، الـمــد�� العــــام لـــمركـــــز الدراســات والبحــوث الّدستور #Ãل&لت. 

• µـمثا�، بليرتا أليكوالّسيدة ة ــ #p نا�قيمة ل 
دة ــــــــــمتحــــــم الــــــــــــاÆÇ اA*مـــــــــ:
 7$ LAـــــــــــا � *J* ا�زا 
� ا+ 7s .)باللغة الفرنسية( 

تامية للّسيد، ـــــال³ •   وري ــــــــــلس الّدستــــــ، رئيس ا5
 شــــــل فنياــــــكمة ا+7
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  :التقرير العام ألشغال الملتقى الدولي حول

  "2020المحاور الكبرى للتعديل الدستوري : الدستور في خدمة المواطن"

  ،عماد الدين واديالسIيد 

  المدير العام لمركز الدراسات والبحوث الدستورية

  

  

  

  
 7 �yمن سنة  06و 05بتار 
كتو� ت الرعاية السامية 2020أ لس الدستوري، �# 
، نظم ا5

، ملتقا دوليا  � *Jا 7$ LAا�تحدة ا Å *Aا ÆÇ 7� 
لتعاون مع � 
ية، � مهور 
يد تبون، رئيس ا+ 
للسيد عبد ا5
� خدمة ا�واطن"حول  7s ى للتعديل الدستوري : الدستور 
، والذي استغرق "2020ا5اور الك:

 � 7s فعالياته من إطارات سامية � 7s 7 تلف ا�شارك[� 7� 7 7 من النقاش والتحليل ب[� j 7مل[� يوم[�
اء وأساتذة 
، خ: #Õالدو.  

لس  
لت أشغال ا�لتÃ# ب³ة افتتاحية ألقاها السيد Ðل فنيش، رئيس ا5 #Îس
ُ
أ

 
: 7çستحقاق أول نوA * تتأهب�زا 
� وا+ #J * �� #Ãا أن هذا ا�لت �Îاص  2020الدستوري، أشار ف ا+7
� سبيل  7s ولبنة أساسية ، 7 ب�د�7 �yر #� � 7s رزة 
Aستفتاء حول تعديل الدستور، الذي يعد �طة � 
�
ية خ�ل  مهور 
م بتجسيده السيد رئيس ا+ 7 تمع طموح، ال:# 
وع � h_è ديدة 
ية ا+ مهور 
بناء ا+

ية، مهور 

 إ' واقع، خصوصا أن السيد رئيس ا+é كد ع±  oلته اAنتخابية، وها هو اليوم ي:# أ

، عماد الدين واديm# إعداد هذا التقر�� من طرف الّسيد  - #Ãا�قرر العام ل&لت ،
لسة  
تاميةوا�تلو من طرفه خ�ل ا+ .من ا�لتÃ# الدو'�  ا+7  

-  #Ãا�لت � 7s 7 احات ا�شارك[� 7 اAعتبار م�حظات واق:# خذ هذا التقر�� بع[� * ��.  
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رجاع ال³ة للشعب السيد من  L 
، وذلك � � تعديل الدسات:� 7s قراطية ك:h د$� *Aيقة ا د الطر اع¬#
  .خ�ل اAستفتاء ع± تعديل الدستور

� ألقاها نيابة عنه، السيد  ية، ال°# مهور 
ع ل³ة السيد رئيس ا+ عقب ذلك، m# اAس¬#
ّكد ف ية، والذي أ مهور 
ا أن تعديل الدستور جاء وفاء بوع�م بوع�م، مستشار رئيس ا+ �Î

 � 
ا من خ�ل ا+راك الشع° 7Îع 
� ع: ي ال°# زا�* 
ستõل مطالب وطموحات الشعب ا+ 
امه � 7 Aل:#
A 7ستشارة الشعب  �yيضيف السيد الرئيس، كتار ، 
: 7çمن نو #yصيل، وأن اختيار الفا*Aا�بارك ا

Õ 7 �yر ت اعتباطا، ع± اعتبار أنه �# * ية حول تعديل الدستور،  �� 7 ية والتار��  دAAته الرمز
ي زا�* 
  .ا�تجذرة لدى الشعب ا+

�  وقد 7Jتمع ا�د 
� و�ß الشعب بË قواه وخاصة ا5 7s ة � السيد الرئيس عن ثقته الكب:� 
ع:
 ، 
: 7çمن نو #yتعديل الدستور يوم الفا �ãو Aديدة أ 
و' للجزا�* ا+ *Aاوبه، لوضع اللبنة ا 
 و�#

ا �Îا ا�نتخبة، وبناء ثقة ا�واطن فØال 
ا و� ؤسسا#8 
  .وإرساء دوÕ# قوية $

ت خ�ل هذا  
� 
ة وقد � h_ا اثنتا ع �Îبع جلسات، قدمت ف ) 12(ا�لتÃ# الدو'� أر
 � #J ºAوذلك ع± النحو ا ، 7 7 ا�شارك[� ي ب[� h� ا نقاشöتب ، #pمداخ:  

I-  ،'و *Aلسة ا 
وع التعديل  "خصصت 5ور ا+ h_ظل م � 7s ت 7 ا+قوق وا+ر�� تعز��
ت، "الّدستوري ا ا+قوق وا+ر�� 
� حظيت 8 از ا�ªنة اEامة ال°# 
ا إ� �Îف #m  *�زا 
� دسات:� ا+ 7s

ت خ�ل التعدي�ت  � وا�لحوظ الذي عرفته ا+قوق وا+ر�� 
 �Fا�تعاقبة، والتطور التدر
 � عية واAقتصادية ال°# امنت مع تطور الظروف السياسية واAج¬# 7 #� � ية السابقة، وال°# الدستور

وع h_م � 7s ت ا ا+قوق وا+ر�� 
8 7ä #� � التعديل  سبقت ý تعديل دستوري، وكذا ا�ªنة ال°#
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وع التعديل 2020الدستوري لسنة  h_أقرها م � ية والقانونية ال°# ت الدستور 7� 7ëليات وال ºAوا ،
ك:h من  ت، حيث m# إضافة أ ال ا+قوق وا+ر�� 
� � 7s ة الدستوري الذي أحدث نقp# نوعية كب:�

ال 20 
� هذا ا5 7s مادة جديدة.  

صوص أما  7 
لية +ماية ''� ºj ية تالّدفع بعدم الّدستور فقد أتفق  ،''ا+قوق وا+ر��
وجب ا�ادة  
ية ا�قرر $ وع تعديل  195ا�تدخلون ع± أن إجراء الدفع بعدم الدستور h_من م

ة الولوج  hiيقة غ:� مبا 7 بطر � القانون أو التنظ�w ويتيح ل&تقاض[� 7s أداة للطعن Ëالدستور، يش
  .إ' القضاء الدستوري

ا ع لية يعد تعب:� ºAسيخ هذه ا � من Ð أن �# 7þ7 أي متقا ك[� #$ � 7s ن نية ا�ؤسس الدستوري
ناسبة أي دعوى معروضة ع±  
، وذلك $ ته اA*ساسية ا�كفوÕ# دستور�� الدفاع عن حقوقه وحر��
وط  h_ا�راد تطبيقه وفقا لل �Ñأو التنظي �úي h_الت Â+ية ا � دستور 7s يق ا�نازعة القضاء عن طر

ددها القانون �� �   .ال°#

سانة القانونية الوطنية بفضل آلية الدفع ومع ذلك، فقد ان6# ا لنقاش إ' أن تطه:� ال:#
 h_القانون العمل ع± ن � لدرجة، وع± Üن°� 
ية، A يw# إA بتعاون أiة الدفاع � بعدم الدستور

ية   .ثقافة العداÕ# الدستور

� جعلت  ية ال°# ية مرده غياب الثقافة الدستور Ð أن �دودية آلية الدفع بعدم الدستور
� ا� 7s تÝة لسا hiمبا #Õحا LAنت اj يث لو 
لية، وإ' نظام التصفية � ºAمل هذه ا واطن �8

فيف هذا العزوف 7 #�.  
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� لن يتحقق إA من خ�ل  7Jمن القانو*Aذات السياق، فقد اتفق ا�شاركون ع± أن ا � 7sو
ل 
ا � 7Îيعية، خاصة ما تعلق م h_ن استقرار النصوص القانونية والت 7 العمل ا�ستمر ع± «7 قوان[�

رات اA*جنبية، ذلك أن عدم استقرار هذه النصوص يشË عائقا أمام تشجيع  h¬ا�نظمة ل�ست
اAت 
تلف ا5 7� � 7s *�زا 
� ا+ 7s � 
ر اA*جن° h¬ستAا.  

II -  لسة الثانية 
ت موضوع ا+ 
استق�لية الّسلطة القضائية وأخلقة ا+ياة العامة ''عا+
وع التعديل الّدستوري h_ظل م � 7s'' � �  ، وال°# 7s وع تعديل الدستور يندرج h_خلصت إ' أن م

ي، وأن هذا  زا�* 
تمع ا+ 
ا ا5 � يعر�7 عية واAقتصادية والسياسية ال°# سياق التحوAت اAج¬#
ن استق�لية القضاء،  7ëصيل والذي طالب أساسَا ب*Aالتعديل جاء استجابة �طالب ا+راك ا

لسة إشªلية هامة 
تتمحور حول ما إذا jن تعديل الدستور  وقد طرح ا�تدخلون خ�ل هذه ا+
رد  اتضمن أحªمً  
ا حقيقيا أم � 7 كن اعتباره تعز�� ن استق�لية القضاء؟ وهل $� ا «7 من شأ78

ية جديدة؟   هندسة دستور

رة العديد من ا��حظات أÝها hخ�ل النقاش، إ� #mو :  

اص  - لقضاء"تسمية الفصل ا+7 
 بدA من السلطة القضائية، " �
ديد عدد - ية الناظمة �بدأ استق�ل القضاء  �#   ). مادة 21و�ã (ا�واد الدستور

ديدة  
وع تعديل الدستور تضمن العديد من ا�قتضيات ا+ h_ل النقاش أن م 

 Ð
ة عبارة  ن استق�لية القضاء، من خ�ل دس:# � مستقل "الكفيp# بتحقيق و«7 7þة "القا ، دس:#

نة  � للعزل"«7 7þحق القا"عدم قابلية القا ، #Õحا � 7s ع± للقضاء *Aلس ا 
� إخطار ا5 7s � 7þ
 � 7þللقا �ß 7 الوضع اAج¬# س[� ة �# ستق�ليته، دس:# 
  .ا�ساس �



  تالوة التقرير العام للملتقى :الختاميةالجلسة 

 185 الصفحة 2020 - 14 خاص،  مجلة المجلس الدستوري عدد

 ، � 7þت ا�تقا وع التعديل الدستوري، عزز حقوق وحر�� h_شارة إ' أن م LAت ا و$#
ضافة بعض ا�بادئ وا+قوق، ع± غرار L 
�:  

7 طبقا للدستور،  - ت ا�واطن[�   oاية حقوق وحر��

ية،دس:#  - دار LA7 ليشمل أيضا ا�سائل ا � ع± درجت[� 7þمبدأ التقا �wة وتعم  

-  7 ا وقوان[� �Îرسة وظيفته بتطبيق ا�عاهدات ا�صادق علÍ � 7s � 7þام القا 7 ة ال:# دس:#
ية،  ية وكذا قرارات ا5¾ة الدستور مهور 
  ا+

7 حقوق الدفاع  - 7 (تعز��   ،)ل&تقاض[�

نة ل& - 7ëك � 7þفظ القا ة واجب �# ا دس:# � وأخ:� 7þتقا.  

وع تعديل الدستور  h_ع± للقضاء وتعديلها، فإن م *Aلس ا 
ة تشكيp# ا5 صوص دس:# 7 
و�
ع± للقضاء ضامن استق�لية القضاء عوض : مسائل جديدة) 03(تضمن ث�ث  *Aلس ا 
ا5

سته لرئيس  ع± للقضاء وتعديلها مع إبقاء ر�* *Aلس ا 
ة تشكيp# ا5 ية، دس:# مهور 
رئيس ا+
ا ية، وأخ:� مهور 
� ا�ناصب  ا+ 7s 7 صوص التعي[� 7 
ع± للقضاء � *Aلس ا 
توسيع ص�حيات ا5

  .القضائية النوعية

ال 
� � 7s ية مهور 
� الوظائف القضائية النوعية،  وف¬� يتعلق بص�حيات رئيس ا+ 7s 7 التعي[�
 � 7s 7 � التعي[� 7s ية بسلطة القرار مهور 
وع تعديل الدستور عدم انفراد رئيس ا+ h_فقد تضمن م

ارqا إA بعد رأي مطابق ل&جلس الوظائف  �$ A القضائية النوعية، بل أن هذه الص�حية
نة إضافية Aستق�لية القضاء 7» Ëع± للقضاء، ما يش *Aا.  
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ا إA من  قي�# #� #wلسة أن استق�لية القضاء لن ي 
� فعاليات هذه ا+ 7s ع ا�شاركون 
oوقد أ
ب أن يتحرروا من  
 �� 7 �Uم، والذØأي تبعية للسلطة التنفيذية، س¬� وأن خ�ل القضاة أنف

ية، بل أصبح مقيدا  مهور 
� الوظائف القضائية النوعية  يعد حكرا ع± رئيس ا+ 7s 7 التعي[�
ع± للقضاء *Aخذ رأي مطابق ل&جلس ا * 
�.  

ع ا�شاركون ع± أن استق�لية القضاء لن تكون إA بتوافر إرادة سياسية قوية،  
oأ Ð
رج من التعدي�ت ال 7 � منظومة قانونية قوية تضمن هذه �# شùية لنصوص القانون، وَتَب7°

مارسة  
$ #p7 ذات الص تلف القوان[� اAستق�لية، بداية من القانون اA*سا�À للقضاء وصوA إ' �7
 � *Jالعمل القضا .  

وضوع 
فقد أشار ا�شاركون إ' أن التعديل  ،"أخلقة ا+ياة الّسياسية" أما ف¬� يتعلق $
قراطية ا�واطن قيق د$� ا ع± صعيد �# 
ويشË مرحp# حيوية  .الدستوري يشË تقدما معت:

ية جديدة، تقوم ع± أخلقة ا+ياة السياسية وا+ياة العامة  ية جزا�* هور 
o تشييد � 7s ومفصلية
لقضاء ع± منابع الفساد، Ð أن التعديل الدستوري تضمن أ 
ا أخلقة ا+ياة � حªما من شأ78

اح أن يw# اتباع نفس ه �انية، واق:# 
سية وال: ديد الöدات الر�* ه ذالسياسية من خ�ل �#
ا  
الس ا�نتخبة حسب خصوصيات ý مؤسسة وهيئة، $ 
يع *دات ا5 
o صوص 7 
اA*حªم �

قرا� ع± السلطة   .يضمن مبدأ التداول الد$�

�شاركة عن  Ð أن أخلقة ا+ياة السياسية لن 
يق إدماج الشباب � يكون إA عن طر
� تتحمل مصاريف ا+مp# اAنتخابية  ت، حيث أن الدو�ã #Õ ال°# 
� اAنتخا� 7s h� يق ال:# طر
ت  م من الوقوع �# #Îايo � 7s «حا Ëبش àسيسا Í ،7 ل�ستحقاقات الوطنية �] h
 للشباب ا�:#

ث:� ا�ال الفاسد * #�.  
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ـــن ا�شاركون اA*حªم h$ من  وقد � وع تعديل الدستور وال°# h_ا م 7Îتضم � ديدة ال°# 
ا+
 � 7s 7 ول دون مشاركة ا�واطن[� #� � زاÕ# العقبات ال°# L 
� الب�د، بدءا � 7s ا أخلقة ا+ياة العامة شأ78
عية والسياسية للب�د، وكذا تشجيع الطاقات الشبانية ع± الولوج إ' العمل  ا+ياة اAج¬#

 
، إضافة إ' اA*حªم ا+ �Àتلف السيا 7� � 7s قية دور ا�رأة ديدة ا�ستحدثة وا�تعلقة بتشجيع و�#
يق منع الدستور اA*حزاب السياسية اللجوء  دة ع± أخلقة العمل السيا�À عن طر اAت، ز�� 
ا5
 A ع ا�شاركون ع± أن القانون وحده 
o7 مع الثوابت الوطنية، وأsتتنا � بية ال°# ا' الدعاية ا+ز

� A*خلقة ا+ياة الس 7Ãدد فيه أخ�قيات ا�مارسة يك #� � يثاق وط7° 
ب مرافقته $ 
 ياسية بل ��
  . السياسية

III -  ،لسة الثالثة 
� ظل "تناولت موضوع ا+ 7s ية مؤسسات الّرقابة واEيئات اAستشار
ية  "، بداية من "الّتعديل الّدستوري � فعاليات "ا5¾ة الّدستور 7s ها ا�شاركون 
� اعت: ، ال°#
تل'ا، hm هذا ا�لتÃ# الدو'� ق لس الدستوري $� 
يمة ُمضافة ُمنحت Eا  اختصاصات  يكن ا5

لس الدستوري سواء من حيث  
تلف عن ا5 7 أن هذه ا5¾ة تتضمن عدة أمور جديدة �#
ا، حيث m# رفع  � أعضا8* 7s وط الواجب توافرها h_ا، أو من حيث ال #Îت مراجع #$ � ا وال°# #Îتشكيل

ة من  
: � القانون سنة ك 20سنة إ'  15مدة ا+7 7s 7 �Uاط التكو � القانون، مع اش:# 7s ة 
خ:
ط السن الذي أصبح  hi 'من  50الدستوري، إضافة إ Aسنة  40سنة يوم انتخابه أو تعيينه بد

 � 
Jء ا+ز ط عدم اAن¬# hi وكذا ، � الدستور ا+ا'� 7s مث&ا هو معمول به.  

 #pا+فاظ ع± نفس التشكي #m ا5¾ة #pصوص تشكي 7 
مع إلغاء ) عضوا 12أي (و�
 #m Ð ،اE ي تسييس*A 5¾ة تفاد�� 
�ان � 
� ال: ثيل غرف°# ئب الرئيس، واستبعاد $# منصب �7

 7 �Uبع أعضاء إ' عضو لس الدوÕ# من أر 
فيض عدد Óث±� ا5¾ة العليا و� 7 عضو عن ا5¾ة (�#
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 #Õلس الدو 
7 أس)العليا وآخر عن � 7 من ب[� �U7 ست أعضاء آخر اتذة ، m Ð# النص ع± تعي[�
وط وكيفيات انتخاب هؤAء  hi لتحديد �À حاÕ# ع± مرسوم ر�* LAا #m القانون الدستوري، وقد

عضاء، وهذا حÂ جديد  يكن منصوص عليه من قبل *Aا.  

ديد  
ية m# تدعيمها بص�حيات هامة جدا، ا+ وأشار ا�تدخلون إ' أن ا5¾ة الدستور
� تضبط س:� ا�ؤسسات  ا أن ا5¾ة �ã ال°# �Îتفصل ف � ونشاط السلطات العمومية، و�ã ال°#

ية، وكذا  ت، وتفس:� حÂ أو عدة أحªم دستور 7 والتنظ¬� ية ا�عاهدات والقوان[� � دستور 7s بقرار
ويل ا5¾ة  7 دة ع± �# ية، ز�� 7 السلطات الدستور دث ب[� � قد �# �فات ال°# � ا+7 7s الفصل

�انية من  
� مسأÕ# وجوب رفع ا+صانة ال: 7s تفصل اختصاص النظر A ا، ع± أن ا5¾ةÜعد
� ا�وضوع 7s.  

قراطية الّتشاركية "أما ف¬� يتعلق بـ  قية الّد$� #� � 7s � 7Jتمع ا�د 
ية ودور ا5 فإن   ،"ال�مركز
ليات ا�تعّلقة  *Aضافات الّنوعية وا LAت وا 7� ّ7ëموعة من ال 
وع ّتعديل الّدستور تضمن � h_م

تمع ا 
7 دور ا5 ية وتعز�� سيخ ال�مركز قراطية الّتشاركية، ب:# قية الّد$� � ا+ياة العامة، و�# 7s � 7Jد�
 #Õوإرساء قواعد دو ، #Õقيق التنمية ا�ستدامة وبناء مؤسسات قوية وفعا #� � 7s àيسا Ëبش
وع تعديل الدستور،  h_فإن م ، � 7Jتمع ا�د 
7 مشاركة ا5 عية، وح°# يw# تعز�� القانون والعداÕ# اAج¬#

� مادته  7s ع± أن ا205ينص ، � 7s àته ُتسا 7¿ªلّسلطة العليا للّشفافية والوقاية من الفساد وم
ان  ة الفساد، وهو ما يعكس إ$� 7¿ªال م 
� � 7s 7 �UخرºA7 ا � والفاعل[� 7Jتمع ا�د 
تدع�w قدرات ا5

 � 7Jتمع ا�د 
كن أن يلعبه ا5 � الكب:� الذي $� 
Jلدور الّرقا 
  . ا�ؤسس الّدستوري �

وع تعديل الدستور ا h_استحدث م Ð ية ، æيئة استشار � 7Jل&جتمع ا�د � �رصد الوط7°
قراطية  قية الق�w الوطنية وا�مارسة الّد$� #� � 7s ةÝمة ا�ساÜ 'ية، تتو مهور 
لدى رئيس ا+
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قيق أهداف التنمية، Ð يقّدم آراء وتوصيات  #� � 7s خرى*Aوا�واطنة واُ�شاركة مع ا�ؤسسات ا
، وÛ �ãه � 7Jتمع ا�د 
نشغاAت ا5 
سيخ تتعلق � #� � 7s رغبة ا�ؤسس الّدستوري 
é ا مبادئ ت:#

قراطية   .ا�مارسة الّد$�

ص  7 � السياق ذاته، وف¬� �� 7sالّرقابة البعدية ع± تسي:� ا�ال "و � 7s لس ا5اسبة 
دور �
7  199، فإن مضمون ا�ادة "العام اه تعز�� 
 � ا�# 7s وع التعديل الدستوري يصب h_من م

 � 7s لس ا5اسبة 
تكريس واجب ا+فاظ ع± ا�ال العام وا�لكية العمومية ص�حيات ودور �
hÀ ومتطلبات ا�عاي:� الدولية للهيئات العليا للرقابة   .وي¬#

 � 7s خرى ا�وجودة*Aزة العليا للرقابة ا�الية ا 
ü*Aي، ع± غرار ا زا�* 
لس ا5اسبة ا+ 
إن �
لرقابة ا 
ع± ا�ùف � *Aهاز ا 
وجب الدستور، ا+ 
لبعدية ل�*موال التابعة للدوÕ# العا، ُيعد، $

� أداء  7s قيق الفعالية هاز و�# 
ن استق�لية هذا ا+ 7ëقليمية وا�رافق العمومية، ولAماعات ا 
وا+
مس  Ü199امه حددت ا�ادة  7 
لس � 
وع تعديل الدستور *دة رئيس ا5 h_سنوات ) 05(من م

ن A*خلقة � حد ذاته «7 7s Ëللتجديد مرة واحدة، وهذا يش #pاستحدثت  قاب Ð ،ا+ياة العامة
لس بغرض إضفاء طابع الشفافية ع±  
هذه ا�ادة حõ جديدا يتعلق بن_h التقر�� الذي يعده ا5

  .كيفية تسي:� اA*موال العمومية

لنسبة لــ  
ت والّسلطة العليا للّشفافية، والوقاية لالسلطة الوطنية ا�ستقp# "أما � 
�نتخا�
ته 7¿ªما جاء فإ ،"من الفساد وم #8 � تنظ�w ن دس:# 7s #pستجابة ل&طالب الشعبية ا�تمثAبغرض ا

جراءات ال�زمة لتحض:� العملية  LAا ý اذ 7 ويلها ص�حيات ا�# 7 ة وشفافة، مع �# �8 7 ت �7 
انتخا�
اصة بV Ëلية  Æ ا+7 *yيئة الناخبة إ' غاية إع�ن النتاEنتخابية ابتداء من استدعاء اAا

اهة وشفافية 7   .انتخابية ب:7
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السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد إن ا�ؤسس الدستوري، من خ�ل إنشائه 
ته، 7¿ªلتجنب  وم #Õاد وسائل فعا 
 ك:h +ماية اA*موال العامة وإ�� ت أ 7� يسú إ' إدراج «7

ا إ' ا�ستوى  �Îلقواعد ا�تعارف عل 
دف ل�رتقاء � 7 أحªم #8 ة وتقن[� ته، بدس:# 7¿ªالفساد وم
� تسي:� الشؤون العامة، بتكريس مبادئ ا+Â الراشد السائد الدستور  7s h:ك ي، وتضمن شفافية أ

  .دوليا

IV - ،لسة الرابعة 
ديد "تناولت موضوع  ا+ 
، "النظام الّسيا�À ع± ضوء الّدستور ا+
ة   
لنقاش والتحليل من خ�ل معا+ 
� الّرقابة ع± Vل ا+كومة "� 7s ان� 
7 دور ال: ، "تعز��

 #m حيث �wضبط وتنظ #Õة �سأ وع التعديل الدستوري أو' أÝية كب:� h_تفاق ع± أن مAا
�ان وا+كومة، وقام بتحديدها بشË دقيق، تفاد�� A*ي فراغ أو ثغرات  
7 ال: ة ب[� الع�قات القا$*
وع  h_فإن م hm ية غ:� �مودة العواقب، ومن زمات سياسية ودستور *A ثل مصدر كن أن $# �$

ر التعديل الدستور  hا من آ� �Îتب عل ا، �ا ي:# �Îانية بنوع� 
م كب:� للرقابة ال: ي، أو' اه¬#
حسن تنفيذها

ُ
ابية إن أ 
   .وانعªسات ا��

� ظل التعديل الدستوري"ف¬� يتعلق بــ أما  7s ية مهور 
 ،"سلطات وص�حيات رئيس ا+
ية مهور 
وع تعديل الدستور سلطة رئيس ا+ h_ا م h8استحد � 7 اA*حªم ال°# � تقر��  فإنه من ب[� 7s
ا ا�ادة  #Îìر � � خارج الوطن وفق ا+دود ال°# 
� الشع° يش الوط7° 
فقرة ( 31إرسال وحدات من ا+

ة � )أخ:� 7s ول *Aا ��7 الوز � تعي[� 7s يق وواسع، وكذا ص�حياتهV � � jنت �ل نقاش وط7° ، وال°#
سية، أو رئيس ا+كومة إذا يعية ع± أغلبية ر�* h_ت الت 
أسفرت  حاÕ# ما إذا أسفرت اAنتخا�

� التعامل  7s 
ك: سيد مرونة أ 
 � إطار �# 7s انية، ويدخل هذا� 
يعية ع± أغلبية � h_ت الت 
اAنتخا�
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ة فرضيات اAنسداد  
üيعية وموا h_سية والت ت الر�* 
� تفرزها اAنتخا� وضاع السياسية ال°# *Aمع ا
�انية 
نظمة ال: *Aالذي غالبا ما يطبع ا �Àالسيا.  

مهور  
صوص ص�حيات رئيس ا+ 7 
، فقد و� #Õالوظائف ا�دنية للدو � 7s 7 ال التعي[� 
� � 7s ية
� الوظائف  7s 7 ول أو رئيس ا+كومة سلطة التعي[� *Aا ��ية يتقا» مع الوز مهور 
أصبح رئيس ا+
7 بعد  � التعي[� 7s صيل*Aارس اختصاصه ا ول أو رئيس ا+كومة $� *Aا ��و يعد الوز ، #Õا�دنية للدو

ية Ð هو ا+ال مهور 
� ظل أحªم ا�ادة  موافقة رئيس ا+ 7s99 ) من الدستور الساري ) 5مطة
  .ا�فعول

لنسبة �وضوع  
�À  "و� 7 الّسلطات والّنظام شبه الّر�* ّكد "مبدأ الفصل ب[� ، فقد أ
كن ا�واطن أن يقارن ما هو  �$ Õت، ومن خ� ا�شاركون أن الدستور هو ضامن ا+قوق وا+ر��

� ا� 7s نص الدستور، وما هو مطبق � 7s أن الدستور مكتوب Ð ،يدان من طرف السلطة التنفيذية
7 هذه  ا، ويضمن التوازن ب[� 7Îواحدة م ý دد اختصاصات 7 السلطات و�� ينظم الع�قة ب[�

ية السياسية �Ñ ا+ر   .السلطات و��

7 السلطات، الذي بلوره  � �بدأ الفصل ب[� 7 �Fالتطرق إ' التطور التار #mمونتيسكيو"و" ،
اء ال خذ حسب ف�# * تلط، : قانون الدستوري ث�ث صوروالذي �� امد وا75 
الفصل ا�رن، ا+

 7 �À هو النظام ا�ثا'� الذي يضمن الفصل ب[� لُيطرح التساؤل حول ما إذا jن النظام شبه الر�*
 7 ت ا�واطن[� �Ñ حقوق وحر�� لتا'� �� 
  .السلطات، و�

 #Õر ا�تدخلون أيضا مسأ hظل الّتعديل الّدستوري" أ� � 7s Â+حاولوا  ،"طبيعة نظام ا
ديد طبيعة نظام  #� �ã ،ي زا�* 
� النظام السيا�À ا+ 7s لية أساسيةªجابة عن إش LAا اEمن خ�
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7 قد يت�ءم مع طبيعة  1962ا+Â منذ  إ' غاية يومنا هذا، أو الرسو ع± نظام حÂ مع[�
ي زا�* 
تمع ا+ 
ا ا5 � يعر�7   .التحوAت ال°#

رج دوما  7 #�  � ية ا�تعاقبة، وال°# زا�* 
� الدسات:� ا+ 7s Â+استعراض تطور نظام ا #m وقد
يعية،  h_ل السلطة التV ±ة للسلطة التنفيذية ع � ظل اEيمنة الكب:� 7s ا�فرط �À عن النظام الر�*

زا�* خاصة بعد التعديل الدستوري لعا��  
� ا+ 7s ا�عتمد Â+أدى إ' بقاء نظام ا Í2008 
� 2016و 7Jا� 
Ð �À أنه نظام غ:� � �À وA هو شبه ر�* لغموض ف� هو ر�* 
� Aينا يت 
N نظاما ،.  

وع تعديل الدستور، والذي يبدو أنه  h_ظل م � 7s Â+نظام ا Çاستنتاج أن م� #m وقد
، وتنقية ما شاب نظام  ك:h م�ءمة للجزا�* *Aعتباره النظام ا 
� ، �À � نظام شبه ر�* و تب7° يتجه �7

ول ا 7مات �# 7 السلطات ووضع ميªن:� اه إ' التوازن ب[� 
 #�A 
+Â من ضبابية وعدم وضوح، �
� تتكون من رئيس  سيد ا+Â الفردي والعودة إ' نظام ازدواجية السلطة التنفيذية، ال°# 
 دون �#
، وحكومة مسؤوÕ# سياسيا أمام  hiاع العام وا�با Aق:# 
ية منتخب من طرف الشعب � هور 
o

�ان، ��  
سية، ال: يعية عن أغلبية ر�* h_ت الت 
� حاÕ# ما إذا أسفرت اAنتخا� 7s ا أول أqا وز��
ة  �انية مغا�� 
يعية ع± أغلبية � h_ت الت 
� حاÕ# ما إذا أسفرت اAنتخا� 7s ورئيس حكومة

سية غلبية الر�*   .ل�*
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  : خاتمة

� فعاليات ا�لتÃ# الدو'� حول  7s ع ا�شاركون 
oخدمة "أ � 7s ا5اور : ا�واطنالدستور
ى لتعديل الدستور  
ية "2020الك: مهور 
در به رئيس ا+ 
وع تعديل الدستور الذي � h_أن م ،

 � 7 وا�واطنات، وال°# ية جديدة، تستجيب لتطلعات ا�واطن[� هور 
o بناء � 7s مفصلية #pمرح Ëيش
 Ëوع يش h_صيل، وأضافوا أن هذا ا�*Aا�بارك وا � 
ا خ�ل ا+راك الشع° 7Îوا ع 
نقp# نوعية ع:

� إطار  7s هاÛ م جديدة تصبªا تضمنه من مقتضيات وأح 
$ ، قرا� للجزا�* � ا�سار الد$� 7s
ت  نسان اA*ساسية وا+ر�� LA7 حقوق ا ا، تعز�� 7Î7 السلطات والتوازن ف¬� بي قيق الفصل ب[� #�

7 است يعية، دî وتعز�� h_7 التنفيذية والت 7 السلطت[� ق�لية العامة، إعادة تنظ�w وضبط الع�قة ب[�
ة وإنشاء  � الب�د من خ�ل دس:# 7s السلطة القضائية، تكريس أخلقة ا+ياة السياسية والعامة

Õªبة الفساد بش°# أش ا الرقابة ع± تسي:� الشأن العام، و�ار #ÎمÜ آليات.  

زا�*  
ا ا+ #Îعاش � بة ال°# بع من Vق التجر Ð اتفق ا�شاركون ع± أن التعديل الدستوري �7
� خ�ل السنو  ديدة ال°# 
ة، Í جعل هذا الدستور يتضمن العديد من اA*حªم ا+ ات اA*خ:�

زا�* لسنوات عديدة 
� ا+ 7s أفرزها الواقع ا�عاش � ة النقائص واAخت�Aت ال°# 
  .حاولت معا+

� يبذEا  هود ال°# 
يل الثناء عن ا+ � فعاليات هذا ا�لتÃ# الدو'� جز 7s وقد أث°7 ا�شاركون
ية السيد مهور 
ية جديدة تقوم ع±  رئيس ا+ هور 
o سبيل تكريس وبناء � 7s يد تبون 
عبد ا5

 7 ي[� زا�* 
7 ا+ ا ا�واطنات وا�واطن[� �Îيطمح إل Ð العدل والقانون.  
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الكلمة الختامية للسيد رئيس المجلس الدستوري بمناسبة الملتقى الدولي 

  "2020المحاور الكبرى للتعديل الدستوري : الدستور في خدمة المواطن"

   

  رسوله الكريمبسم اهللا والحمد هللا والصالة والسالم على 

 .السيد العميد ملياني، ممثل السيد رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي -

 .زميالتي زمالئي أعضاء المجلس الدستوري -

 .السيد الرئيس األول للمحكمة العليا -

 .السيد رئيس المجلس الوطني لحقوق اإلنسان -

 .السيد نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني -

ونية واإلدارية والحريات بالمجلس السيد رئيس لجنة الشؤون القان -

 .الشعبي الوطني

 .السيدات والسادة إطارات وموظفي المجلس الدستوري -

 ضيوفنا األكارم، كل باسمه وصفته -

    سالم اهللا عليكم

اية أشغال ملتقا�7 الدو'� حول  � خدمة ا�واطن"ها قد وصلنا إ' 78 7s ا5اور : الدستور
ى للتعديل الدستوري  
ذه ، وا"2020الك: 
، و8 � *Jا 7$ LAا�تحدة ا Å *Aا ÆÇ 7� 
لتعاون مع � 
�نظم �

لرعاية  
� pية، نظ:� تفض مهور 
يد تبون رئيس ا+ 
� للسيد عبد ا5 *Jا�ناسبة أود أن أجدد ثنا
ى للتعديل الدستوري  
ز�7 من خ�Eا ا5اور الك: 
ة أ� � jنت سا�7 السامية Eذه التظاهرة وال°#

2020.  
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اية أشغال  ي الذي ساد ومع 78 h:الكب:� للنقاش ال ��عن ارتيا 
ملتقا�7 هذا أود أن أع:
ها قيمة مضافة �لتقا�7  
� أعت: 7 ال°# 7 لتدخ�ت ا�شارك[� �ستوى ا�تم:� 
تلف جلساته وأنوه � 7�.  

ح ا5اور  hiاز و 
� إ� 7s ا #ÎÝا الع&ية مسا #Îية هذه التدخ�ت وقيمÝولعل ما يؤكد ع± أ
ى للتعديل الدستو  
ري ا�رتقب، والذي سيقول فيه الشعب، صاحب السلطة التأسيسية، الك:


 القادم: 7çمن نو #y7 الفا �yة بتار   .µته اA*خ:�

 àخ�ل يو�� انعقاده، إ' أ #Ãبعة ل&لت ر *Aلسات ا 
� ا+ 7s هذا وقد تطرق ا�تدخلون
وع التعديل الدستوري، وتوصلت إ' استنتاجات وخ�صات  h_ا م 7Îتضم � هامة ا5اور ال°#

 #Ãالعام ل&لت ��ا التقر �Îتعرض إل.  

� أشغال ملتقا�7 هذا من إطارات سامية  7s 7 � أن أشكر ý ا�شارك[� � اA*خ:� A يفوت7° 7sو
اح فعاليات هذه التظاهرة 
 � إ�7 7s #Õم الفعا #ÎÝاء وأساتذة ع± مسا 
� الدوÕ# وخ: 7s.  

لشكر السيد  
ية، الذي بوعالم بوعالموأخص � مهور 
فنا ، مستشار رئيس ا+ hi
داخلته القيمة 
ضوره و$ 
�.  

 h_سبيل ن � 7s ،لنا #pم ا�تواص #Îع± مرافق � *Jا 7$ LAا�تحدة ا Å *Aا ÆÇ 7� 
كرر شكري �ث±� � أ
 #Ãاح ا�لت 
 � إ�7 7s �:م ا�نقطعة النظ #ÎÝية، ومسا   .الثقافة الدستور

  شكرا على كرم اإلصغاء

الدستور : "وأعلن عن االختتام الرسمي لفعاليات الملتقى الدولي حول

  "2020المحاور الكبرى للتعديل الدستوري : في خدمة المواطن

   والسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته

  



 

 

  

  

  

  

  

  

VII - الملحــــــــــــــــق  
 

� خدم"  :لملتقى الدوليبرنامج ا • 7s ى للتعديــــــا5: ة ا�واطنـــــــالدستور 
 لــاور الك:

 . " 2020 الدستوري
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  تبون رئيس الجمهوريةتحت الرعاية السامية للسيد عبد المجيد 

  ينظم المجلس الدستوري بالتعاون مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

 الملتقى الدولي حول 

� خدمة ا�واطن" 7s ى للتعديل الدستوري : الدستور 
  "2020ا5اور الك:
  البرنامج

  2020أكتوبر  05اليوم األوIل 

08:30 – 09:30 : 7   استقبال ا�شارك[�
   :االفتتاحية الجلسة :09:30-10:00

لس الّدستوري كمال فنيشال³ة اAفتتاحية للّسيد  • 
 ، رئيس ا5
ا الّسيد  • �Îية، يلق مهور 
، مستشار السيد رئيس بوعالم بوعالمµة الّسيد رئيس ا+

ية مهور 
 . ا+
احة  :10:00-10:20    (pause-café)اس:#
و': 10:20-12:00 *Aلسة ا 
وع التعديل : ا+ h_ظل م � 7s ت 7 ا+قوق وا+ر�� تعز��
  . الّدستوري

لسة 
لس الّدستوري محمد حبشيالّسيد : رئيس ا+ 
ئب رئيس ا5 7� ،  
 .مصمودي محمد بشيرالّسيد : ا�قرر 

� التعديل الّدستوري: 10:25-10:45 7s ت o 7اية ا+قوق وا+ر�� اه�w                      ،تعز�� 
 الّسيد ا�
لس الّدستوري 
يل، عضو ا5 7  .  بو�#

ت: 10:45-11:05 لية +ماية ا+قوق وا+ر�� ºj ية     الّسيد  ،الّدفع بعدم الّدستور
لس الّدستوري ،الهاشمي براهمي 
  .عضو ا5

  نقاش  :11:10-12:00
احة الغذاء : 12:30-14:00   اس:#
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� ظل  :الثانيةالجلسة : 14:00-16:30 7s استق�لية الّسلطة القضائية وأخلقة ا+ياة العامة
وع التعديل الّدستوري h_م.  

لس الّدستوري                      شادية رحابالّسيدة : رئيس الجلسة 
  عضو ا5
   حساني خالدالّسيد  :لمقررا

وع تعديل الدستور :14:05-14:25 h_ت استق�لية القضاء ع± ضوء م 7� الّسيدة  ،«7
لس الّدستوريسليمة مسراتي 
  .، عضو ا5

، أستاذ القانون العام مولود بن ناصفالّسيد  ،أخلقة ا+ياة الّسياسية :14:30-14:50
زا�*  
امعة ا+ 
 
�01.  

احة  :15:00-15:30   . Pause-caféاس:#
  . نقاش :15:30-16:30
ّول  :17:00 *Aاختتام فعاليات اليوم ا.  

  2020أكتوبر  06اليوم الثاني 

� ظل الّتعديل  :الجلسة الثالثة: 09:00-12:00 7s ية مؤسسات الّرقابة واEيئات اAستشار
  .الّدستوري 

ّول ل&ح¾ة العليا  ،عبد الرIشيد طبيالّسيد  :رئيس الجلسة *Aالّرئيس ا. 
   . رابح مومنالّسيد  :المقرر

ية: 09:05-09:25 الّسيد رئيس  مستشار بوعالم بوعالمالّسيد  ،ا5¾ة الّدستور
ية  مهور 
  .ا+
قراطية الّتشاركية: 09:30-09:50 قية الّد$� #� � 7s � 7Jتمع ا�د 
ية ودور ا5 الّسيد  ،ال�مركز

لس الّدستوري كمال فنيش 
    .، رئيس ا5
احة : 09:50-10:10   .pause-caféاس:#
� الّرقابة البعدية ع± تسي:� ا�ال العام  :10:10-10:30 7s لس ا5اسبة 
الّسيد  ،دور �

جلس ا5اسبةعمر دباخ 
ظر عام $ 7� ، .  
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10:30-10:50 : #pت والّسلطة العليا للّشفافية والوقاية لالسلطة الوطنية ا�ستق 
من �نتخا�
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Préface 

                                                   M. Kamel FENNICHE 

Président du Conseil constitutionnel 
  

La Constitution constitue incontestablement la loi suprême de 
l’Etat. Elle fixe les règles de fonctionnement de ses institutions, la 
séparation des pouvoirs : exécutif, législatif et judiciaire. Elle définit 
les principes généraux de l’Etat et représente la charte qui protège les 
droits fondamentaux, les libertés publiques et les devoirs de tout et un 
chacun.   

Une révision constitutionnelle est un évènement marquant dans 
l’histoire de tout pays, elle évolue au rythme de ses transformations, et 
ce, sur tous les plans. De ce fait l’amendement constitutionnel est 
dicté par les mutations politiques, sociales et économiques que connaît 
le pays.      

Ceci étant que les événements qu'a connus l'Algérie ces dernières 
années ont conduit à un mouvement populaire « El Hirak» béni , 
réclamant plus de liberté, de démocratie, un Etat de droit et une justice 
sociale. Tous ces éléments ont emmené le Président de la République 
M. Abdelmajid TEBBOUNE à aller vers une révision globale et 
consensuelle de la Constitution, étant la pierre angulaire pour la 
fondation d’une nouvelle République basée sur les principes de la 
démocratie, de l’indépendance de la justice, de la garantie de la 
protection des droits et libertés des citoyens, de la bonne gouvernance 
et de la lutte contre la corruption. 



Préface 

  Revue du Conseil constitutionnel, Numéro Spécial,   N° 14 -2020           Page 12 

A l’occasion de cet événement décisif et crucial de l’histoire de 
notre pays, et dans le cadre de la diffusion de la culture 
constitutionnelle, qui est au cœur des missions du Conseil 
constitutionnel et qui ne saurait être  moins importante que sa mission 
de contrôle, le Conseil constitutionnel a organisé sous le haut 
patronage de monsieur le Président de la République,                        
M. Abdelmajib TEBBOUNE en coopération avec le Programme des 
Nations Unies pour le développement (PNUD)  un colloque 
international sous le thème de : « La Constitution au service des 
citoyens : les grands axes de la révision constitutionnelle 2020 », 
les 05 et 06 octobre 2020, au Centre International de Conférences 
"Abdellatif Rahal" – Alger.  

Ont pris part à cet évènement plusieurs membres du 
gouvernement, des Présidents de Hauts Conseils, de hauts 
fonctionnaires de l’Etat, ainsi que des experts et spécialistes du droit 
constitutionnel  

C'est avec plaisir que je vous présente dans ce numéro spécial de 
la Revue du Conseil constitutionnel les actes des travaux du colloque 
international, comprenant les interventions de qualité qui éclaireront 
certainement le citoyen  sur les principaux axes de la révision 
constitutionnelle, en espérant que cette publication contribuera à  
l’enrichissement et à la diffusion de la culture constitutionnelle et 
permettra aux lecteurs de prendre connaissance des différentes 
interventions qui ont été présentées. 
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Le principe de séparation des pouvoirs et le régime semi-
présidentiel 

 M. Dominique Rousseau,  

Professeur de Droit Constitutionnel à l’Université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne. 

  

Introduction 

1. Une constitution c’est la garantie de la liberté des citoyens 

- Parce qu’elle est un acte écrit qui permet aux citoyens de 
comparer ce qui est écrit et ce qui est fait par le pouvoir ; 

- Parce qu’elle organise une séparation des pouvoirs qui garantit un 
équilibre et donc la liberté politique ;  

2. Mais quelle séparation des pouvoirs ? 

- Montesquieu en pose le principe 

- Les constitutionnalistes distinguent trois modes de séparation des 
pouvoirs (souple, rigide, mixte) 

Question : Le mode semi-présidentiel de séparation des pouvoirs 
garantit-il mieux que les autres la liberté des citoyens ? 

I. Une garantie limitée par le caractère équivoque de ce mode de 
séparation des pouvoirs. 

A. Équivoque par la nature hétérogène de la catégorie semi-
présidentiel. 

B. Équivoque par la compétition entre majorité présidentielle et 
majorité parlementaire 
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II. Une garantie ouverte par le caractère paradoxal de ce mode de 
séparation des pouvoirs 

A. Paradoxal par la révélation des défauts de la théorie classique 
du principe de la séparation des pouvoirs ; 

B. Paradoxal par la révélation de la Justice comme garantie des 
droits et libertés. 
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Allocution de Mme. Blerta Aliko, la Représentante Résidente du 
PNUD en Algérie 

Colloque International : 

« La Constitution au Service du Citoyen : Les Grands Axes de la 
Révision Constitutionnelle 2020 ». 

  

 

Monsieur le Président du Conseil constitutionnel, 

Monsieur le Président de la Cour suprême, 

Monsieur le Conseiller du Président de la République 

Mesdames et messieurs les membres du Conseil constitutionnel,   

Mesdames et Messieurs les magistrats, 

Mesdames et Messieurs les avocats, 

Chers collègues et partenaires  

Honorable assistance, 

Permettez-moi de vous faire part, au nom du Programme des 
Nations-Unies pour le développement, de l’honneur qui est le mien en 
me joignant à vous pour ces réflexions et échanges sur le projet de 
révision de la Constitution. 

Les travaux des deux derniers jours étaient très riches et j’en 
remercie vivement l’ensemble des contributeurs et des participants.  
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J’adresse mes plus vifs remerciements au Président, aux 
membres et aux cadres du Conseil constitutionnel pour l’organisation 
de ce colloque et je saisis cette occasion pour vous réitérer 
l’engagement du PNUD dans le partenariat qui lie nos deux 
institutions. 

Nous sommes fiers d’accompagner le Conseil Constitutionnel, 
depuis le mois de mars 2018, à travers notre projet d’appui qui 
s’articule autour de l’intégration, dans l’ordre constitutionnel algérien, 
de l’exception d’inconstitutionnalité, mécanisme par lequel tout 
justiciable peut se prévaloir des dispositions de la Constitution et des 
droits qu’elle lui garantit dans le cadre de tout procès et à tout niveau 
de juridiction. Le mécanisme de l’exception d’inconstitutionnalité 
opère ainsi un changement fondamental dans l’architecture 
constitutionnelle du pays ainsi que dans les rapports qu’entretient le 
citoyen avec la loi fondamentale. 

Ce partenariat avec le Conseil constitutionnel est un des piliers 
d’une démarche plus globale du PNUD et s’inscrit dans l’engagement 
de mise en œuvre des Objectifs de Développement Durable et en 
particulier l’Objectif 16 (Paix, justice et institution efficace)  

Le partenariat entre le Conseil Constitutionnel et le PNUD s’est 
donné comme objectif de consolider l’efficacité, l’ouverture et la 
transparence de la juridiction constitutionnelle. Il se structure autour 
de trois piliers consistant dans 1. Le renforcement de l’efficacité du 
Conseil constitutionnel, 2. L’appui à la mise-en–place de la réforme 
instaurant l’exception d’inconstitutionnalité et 3. Le renforcement des 
capacités des acteurs intervenant dans la procédure d’exception 
d’inconstitutionnalité.  

En vue de la réalisation de ces objectifs, un plan d’action 
ambitieux avait été conjointement mis en place en début d’année, 
pendant notre comité de pilotage mais en raison des contraintes 
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imposées par la Pandémie de COVID 19, et malgré tous nos efforts, 
nous avions dû décaler nos activités et notamment celles liées à la 
diffusion de la culture constitutionnelle initialement prévue pour les 
deuxième et troisième trimestre de l’année. Je me réjouis aujourd’hui 
de la possibilité qui nous est donnée de nous réunir de nouveau et de 
reprendre, avec encore plus d’engagement, le fil de nos programmes et 
activités. J’espère, que les prochaines semaines et les prochains mois 
permettront, avec les efforts conjugués de tous, une reprise du rythme 
normal de l’ensemble de nos activités.  

Nous avons suivi avec intérêt, le développement des deux 
derniers jours et avons bien noté les remarques que vous venez de 
partager. Les échanges pertinents qui portent sur les garanties de 
l’indépendance de la justice, le statut du juge, le Conseil Supérieur de 
la Magistrature, le mécanisme de recours en inconstitutionnalité et des 
autres sujets que vous avez abordé, nous confortent dans notre 
mission, que la consultation inclusive est une priorité pour l’Algérie 
comme elle est une priorité pour le PNUD. Il s’agit d’organiser ce 
type d’échanges et de débats dans d’autres espaces de diversité au 
niveau local, avec les médias et la société civile active et engagée dans 
la consolidation d’une société apaisée et des institutions fortes et 
ouvertes tel que préconisé par l’ODD 16 et l’agenda 2030.  

En tant que représentante du PNUD, j’aurais beaucoup aimé que 
cette activité se déroule en dehors d’Alger, mais la conjoncture 
actuelle ne le permet pas, et j’espère qu’on aura d’autres occasions 
pour appuyer vos efforts pour la diffusion de la culture 
constitutionnelle.  

Je voudrais ici, Monsieur le Président, vous assurer du plein 
engagement du Programme des Nations unies pour le Développement 
auprès du Conseil constitutionnel, en mettant à la disposition de votre 
institution la longue expérience de notre organisation en matière 
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d’appui constitutionnel au niveau global. Au cours des dernières 
années, un grand nombre de projets et d’initiatives ont été engagées 
dans différents pays selon différentes formes et modalités. Ces 
initiatives destinées à appuyer les processus constituants et les 
institutions et organes chargés de formuler ou d’amender les textes 
constitutionnels reposent sur un nombre de principes et d’objectifs 
fondamentaux dont la consolidation de la cohésion sociale, la 
promotion des normes et standards internationaux, la promotion du 
caractère inclusif et participatif des processus. En vue de la réalisation 
de ces objectifs, le Programme des Nations Unies pour le 
Développement s’appuie sur une expertise de premier plan qu’il 
mobilise au sein et en dehors de l’organisation.  

Permettez de conclure en vous remerciant de nouveau pour la 
qualité des débats et des échanges.  

Aussi, je ne peux terminer mon discours sans remercier l’équipe 
du Conseil Constitutionnel ainsi que l’équipe du PNUD qui ont 
travaillé très dur pour organiser le colloque dans de très brefs délais et 
merci aussi au CIC pour leur hospitalité.  

Merci pour votre attention. 

  

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

Annexe 
 

Programme du Colloque International :  

« La Constitution au Service du Citoyen : Les Grands Axes de 
la Révision Constitutionnelle 2020 ». 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



Programme du colloque International 

  Revue du Conseil constitutionnel, Numéro Spécial,   N° 14 -2020           Page 21 

Sous le Haut Patronage de Monsieur Abdelmadjid TEBBOUNE 
Président de la République 

Le Conseil Constitutionnel  
en partenariat avec  

le Programme des Nations Unies pour le développement  

organise:  

Le Colloque International :  

« La Constitution au Service du Citoyen : Les Grands Axes de la 
Révision Constitutionnelle 2020 ». 

Programme  

 1ere Journée : Le 05 Octobre 2020 

08:30-09 :30 : Accueil des participants. 

09:30-10 :00 : Session d’ouverture. 
1. Allocution d’ouverture de Monsieur Kamel Fenniche, Président 
du Conseil constitutionnel. 
2. Allocution de Monsieur le Président de la République lue par 
Monsieur Boualem BOUALEM, Conseiller de Monsieur le Président 
de la République.  
10 :00-10 :20 : Pause-café.  

10 :20- 12 :00 : Première session : Renforcement des droits et libertés 
dans le cadre du projet de la révision constitutionnelle. 
Modérateur : M. Mohamed Habchi, Vice-président du Conseil 

constitutionnel 
Rapporteur : M. Mohamed Bachir Mesmoudi.  
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10 :25-10-45 : Renfoncement de la protection des droits et libertés 
dans la révision constitutionnelle, M. Brahim Boutkhil, membre du 
Conseil constitutionnel.  
10 :45-11 :05 : L’exception d’inconstitutionnalité en tant que 
mécanisme de protection des droits et libertés, M. Lachemi Brahmi, 
membre du Conseil constitutionnel.  
11 :10-12 :00 : Débats.  
12 :30-14 :00 : Pause déjeuner 

14 :00-16 :30 : Deuxième session L’indépendance du pouvoir 
judiciaire et la moralisation de la vie publique dans le cadre du projet 
de la révision constitutionnelle.  
Modératrice : Mme. Chadia Rahab, membre du Conseil 

constitutionnel. 
Rapporteur : M. Khaled Hassani. 
14 :05-14 :25 : Les garanties de l’indépendance de la justice à la 
lumière du projet de la révision constitutionnelle,  
Mme. Salima Mousserati, membre du Conseil constitutionnel.  
14 :30-14 :50 : La moralisation de la vie politique,  
M. Mouloud Ben Nacef, Professeur de Droit Public à l’Université 
d’Alger 01.  
15 :00-15 :30 : Pause-café.  
15 :30-16 :30 : Débats.  
17 :00 : Fin des travaux de la première journée.  

2eme Journée : Le 06 Octobre 2020 
09 :00-10 :30 : Troisième session : Les institutions de contrôle et les 
organes consultatifs dans le cadre de la révision constitutionnelle.  
Modérateur  : M. Abderrachid Tobbi, Premier Président de la Cour 

Suprême.  
Rapporteur : M. Rabah Moumen.  



Programme du colloque International 

  Revue du Conseil constitutionnel, Numéro Spécial,   N° 14 -2020           Page 23 

09 :05-09 :25 : La Cour Constitutionnelle, M. Boualem BOUALEM, 
Conseiller de Monsieur le Président de la République.  

09 :30-09 :50 : La décentralisation et le rôle de la Société Civile dans 
la promotion de la démocratie participative, M. Kamel Fenniche, 
Président du Conseil constitutionnel.  
09 :50-10 :10 : Pause-café.  
10 :10-10 :30 : Le rôle de la Cour des Comptes dans le contrôle à 
posteriori de la gestion des deniers publics, M. Omar Debbakh, 
Censeur Général de la Cour des Comptes.   
10 :30-10 :50 : L’Autorité Nationale Indépendante des Élections et la 
Haute Autorité de Transparence, de Prévention et de Lutte Contre la 
Corruption, M. Abdennour Graoui, membre du Conseil 
constitutionnel.  
11 :00-12 :00 : Débats.  
12 :30-14 :00 : Pause déjeuner.    

14 :00-16 :00 : Quatrième session : Le régime politique à la lumière 
de la nouvelle Constitution.  
Modérateur : Monsieur Kamel Fenniche, Président du Conseil 

constitutionnel.  
Rapporteur : M. Ahmed Ibrahim Boukhari.  
14 :05-14 :25 : Le principe de séparation des pouvoirs et le régime 
semi-présidentiel, M. Dominique Rousseau, Professeur de Droit 
Constitutionnel à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. 
14 :25-14 :45 : Le renforcement du rôle du Parlement dans le contrôle 
sur l’activité gouvernementale, Mme. Chadia Rahab, membre du 
Conseil constitutionnel.  
14 :45-15 :05 : Les pouvoirs et les prérogatives du Président de la 
République dans le cadre de la révision constitutionnelle,                 
M. M’hammed Adda Djelloul, membre du Conseil constitutionnel.  
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15 :05-15 :25 : La nature du régime politique dans le cadre de la 
révision constitutionnelle, M. Mohamed Dif, Secrétaire Général du 
Conseil constitutionnel.  
15 :25- 16 :00 : Débats.  
16 : 00-16:15: Pause-café. 

16:15-17 :00 : Session de clôture 
16:15-16:30: Le rapport général des travaux du colloque,                 
M. Aimed Eddine Ouadi, Rapporteur Général du Colloque, 
Directeur Général du Centre des Etudes et des Recherches 
Constitutionnelles.  
16:30-16 :40 : Discours de  Mme. Blerta Aliko, Représentante 
Résidente du Programme des Nations Unies pour le développement. 
16:40-16 :50 : Discours de clôture, M. Kamel Fenniche, Président du 
Conseil constitutionnel.  
17 :00 : Fin des travaux.  
 
 

 

 

 


