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يـد لزهـاري>  يف >شاوش، يلس  بش�B >، بوكـراإدريس > ، بوز vIيسG، <، � vKسعاد غو  

ات، > �Bعبد القادر لبق  �xينة حوحو> ،خلفانكر �yيس �zوفاء شيعاوي، |ي}% بو ، � ، شو�%
، لياس صام � �Kمصمودي، خالد حسا �Bبش l ،ام %y يعيش  
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� العلوم القانونية }% البحوث العmية ا�0صي}% ��  تنvo ا!�

حدى اللغات  .1 _ ب أن يكون البحث مكتوب �� � بية، : �� ية، ا  العر � �Bل � ��  الفرنسية  0_
}% أخرى أن .2 �� � �� voقال قد ن	0 يكون ا 
ه .3 voأن 0 يكون البحث مستخرجا من أطروحة جامعية أو كتاب سبق ن 
 صفحة 25صفحات و 0 يتجاوز  5أن 0 يقل عدد صفحات ا	قال عن  .4
� قرص مضغوط .5 ونية �� %Bنسخة ورقية و نسخة إلك � سل البحوث �� %� 
ستعمال خط  .6 بية تكتب  �� للغة العر م  (Traditional Arabic)ا	قا0ت ��  14مقاس ¦�

يضيستعمل ا��  �  ط العر �fالعناو �  فقط ��
ستعمال خط  .7 للغة ا�0جنبية تكتب �� م  ( Time New Roman)ا	قا0ت ��  12مقاس ¦�

يضيستعمل ا��  �  ط العر �fالعناو �  فقط ��
� بداية ا	قال إ° ا0¯ ال7مل لmؤلف،   الدرجة ا .8 ءليشار ��  عmية و مؤسسة ا0ن±%
9.  �  ضع ا	قا0ت لتقي�� من أعضاء اللجنة العmية لmج}% �%

10.  voت أم ² تن voد،  ن %� 0  %{ دارة ا!� � تس³ 0_ %µقال ال	نسخة ا 
ضع 	عاي�B أخرى .11 � تيب ا	قا0ت ا	نشورة يكون بناء ع* اعتبارات فنية،  و0 �� %� 
12. 0  %{ }% إ0 بت¶�� مكتوب من مد�� ا!� � ا!� وز إعادة نvo ا	قا0ت ا	نشورة �� � �� 

@ @
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 اإلفتتاحية  •

لس الدستوري، فنيش كمالالسّيد  ·ة   07ص_____________________ رئيس ا!�

I<I<l^{{{{{{{{{{{{{‰]…‚Ö] Eíée†ÃÖ]<íÇ×Ö^eD< <

•  � ت ا	واطن�� ن حقوق وحر�� �� � ي �� زا�� لس الدستوي ا��                     .دور ا!�

لس رئيس، كمال فنيش الّسيد  11ص ________________________.  الّدستوري ا!�

ت  • لس الدستوريا0نتخا�� ادات ا!� سية ع* ضوء اج&% ي الر�� زا��  .               ا��

، ، عمار عباس. د.أ . ¹ية ا�قوق والعلوم السياسية، جامعة معسكرأستاذ التعل�� العا°�

  25ص_________________________________________________________

 أستاذة، وداد غزالني. د.أ .السياسية إش7لية التداول ع* السلطة داخل ا�0حزاب  •

 أستاذة، صليحة محمدي. دو، قا	ة جامعة، السياسية والعلوم ا�قوق ¹ية، العا°�  التعل�� 

ة تنة جامعة،  السياسية والعلوم ا�قوق ¹ية) أ( �ا«�  71ص _______________.  ��

يتانيا • � مور بعاد السياقات السياسية: التعديل الدستوري الثالث �� .       القانونية وا�0

� القانون العام، ق¼ القانون العام، ، محمد المختار ولد بالتي. د ¹ية العلوم دكتور ��
 91ص _____________ .موريتانيا، كشوط الع¶يةا القانونية وا0قتصادية، جامعة نو 

� دسات�B دول ا	غرب  • لية �ماية الطفل �� FG ةI�0ية �ماية ا ت الدستور �� �Jال � �Kالعر. 
ة ، زهية عيسى. د ، والعلوم السياسية ¹ية ا�قوق، ق¼ القانون العام، )أ(أستاذة �ا«�

 123ص____ _____________________________________. جامعة بومرداس 
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II<I<l^{{{{{{{{{{{{{‰]…‚Ö]<E<íÇ×Ö^eíéfßqù]D 

•  � ت ا	واطن�� ن حقوق وحر�� �� � ي �� زا�� لس الدستوي ا�� .                   دور ا!�
   .)ةــاإلنجليزية ـــللغبا( . وريــــمجلس الدستـــرئيس ال، شـــفني الـــكم السّيد 

 11ص_________________________________________________________

III<I <´{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{ãjq]<àÚ<tƒ^{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{Ö]<l]�^{j‰‚Ö]<‹×rÛ{{{{{{{{{{{{{{{{ë…ç< <

يعية ا	¶ح بعدم مطابق&%  • voؤسســـا�0ح7م الت	نطــــا للدستور وا�0سباب اmوقـــــة ل  
  153ص______________________________________________________ 
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  االفتتاحية 

  فنيش كمال السيد                                                         

  وريـئيس المجلس الدستر                                                         

لس الدستوري،   صدورمنذ  }% ا!� كتسبت �� � سنوات، ا �Kا vy ول قبل عددها ا�0
، وتبادل �Bا للتفك �Bا من راء صورة مرموقة جعلت م&� F0ا �Àوضو	والتحليل، والنقد ا ،

ي زا�� � القانون ا�� � القنون والقضاء القانون ا	قارن، و  ،البناء، �� وع* وجه خاًصا ��
 � ي��   .الدستور

 �Bيعت voانتظام ن  %{ اص الذي يوليه ا!� �� م ا�� لس الدستوري دلي� ع* ا0ه±%
م، أساتذة  �Oم وتعدد مشار �Äميع أطيا � صص للقراء �� لس الدستوري Yذا الفضاء ا!� ا!�

اء، وÇر�Æ القانون وطلبة القانون،  وأGنوا،  �Bوخ ، � حث�� 	ادة 0_ ا وÈ ذوي�� م �� ه±%
ية   . الدستور

لس الدست }% ا!� �� Éهذا السياق تش � �� 0 � %µوري إحدى الوسائل البيداغوجية ال
ية ع* نطاق  قية ونvo الثقافة الدستور %� � ا �� كن لmجلس الدستوري ا0ستغناء ع&� �y

عتباره � واسع، �� وبناء دوË% القانون  ،التأسيس لثقافة مواطنة حقيقية ا لبنة أساسية ��
  . وا	ؤسسات

� إصدار العدد  %K � لس الدستوري، وب�د 15�� }% ا!� يأ لوضع من �� �� الغالية ت&%
� سبيل جزا�� جديدة،  و° �� إص�ح دستوري gيق، وغ�B مسبوق،  من خ�لاللبنات ا�0
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 �Bع	وعة وا vo	طالب الشعبية اmبارك عيستجيب ل	ا � �µا�راك الشع � يقة سmية �� ا بطر �&
 �   . 2019فيفري  22وا�0صيل ��

ص�ح الدستوري موضوعا 	 ى ل�_ �Bت ا!اور الكÍدو°� وقد ش %Îلس  نظمهلت ا!�
 � ية، السيد  6و 5الدستوري بتار�� مهور ت الرعاية السامية لرئيس ا�� كتو�� �% عبد أ

وع المجيد تبون voا م �O جاء � %µالتعدي�ت ال � ع ا	تدخلون ع* تثم�� �zأ Ëومن خ� ،
  . التعديل الدستوري

لس الدستوري وGنت أشغال هذا ا	لتÎ% موضوًعا لعدد    }% ا!� من  .خاص من ��
ات العدد  � �BÑ voامس ع حة فيه، مقا0ته  ةنوعيا�� %Bق	ادة ا	اء وتنوع ا vية العالية و�mالع

عزاء وإنه 	ن  � متناول قرائنا ا�0   .دوا�À السعادة أن نضعه ��



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

I-  ـاتـالدراســـــــــ  
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   دور المجلس الدستوري الجزائري في ضمان حقوق وحريات المواطنين

  السJيد كمال فنيش،

  رئيس المجلس الدJستوري

� هذا  سكرّ  ت لفائدة ا	واطن، وهو، �� ي العديد من ا�قوق وا�ر�� زا�� الدستور ا��
كvB تطورا  ا دسات�B الدول ا�0 %Oأقر � %µت ا�0ساسية ال ال، أقر È ا�قوق وا�ر�� ا!�

قراطية �yود.  

و° ع* أن  182وتنص ا	ادة  ا ا�0 %Oفقر � لس الدستوري هيئة "من الدستور �� ا!�
لÔر ع* ام الدستورمستق}% تÍف �� %Bجلس " احmهمة ا�0ساسية وا�0صلية ل	فا ،

� ذلك  ا �� �y ،تلف السلطات ام الدستور من قبل �� %Bر ع* احÔإذن ال �Ö الدستوري
يعية voالسلطة الت.  

م  140وطبقا لmادة  %Oاص وواجبا � v× ال حقوق ا�0 �� � 	ان �� �Bع ال voمن الدستور، ي
ت العمومي ، ا�0ساسية، 0 س±� نظام ا�ر�� � ت الفردية، وواجبات ا	واطن�� ة، وzاية ا�ر��

 � �µنطاق اختصاصات أما يع � ته يدخل �� نسان وحر�� نظومة حقوق ا0_ �y ما يتعلق È ن
يعية voالسلطة الت.  

 ، � ت ا	واطن�� ن وzاية حقوق وحر�� �� � لس الدستوري دورا أساسيا �� ويلعب ا!�
ت يعت�B أحد  ن ا�قوق ا�0ساسية وا�ر�� ية إذ أن �� أهداف الرقابة ع* دستور
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ن  سيخ مبادئ وق�� دوË% القانون، وأسا|ا �� %� � �� Ûتسا � %µهمة ال	ا �Öو ، � القوان��
ته نسان وحر�� ام حقوق ا0_ %Bواح.  

  :دسترة حقوق وحريات اإلنسان وأثرها على دور المجلس الدستوري -أوال

زا�� ع* أغلبية ا	واثيق والنصوص الدولية، العا	 هوية، ا	تعلقة صادقت ا�� ية وا��
نسان قوق ا0_ وجب ا	ادة . �� �yة بعد ا0ستق�ل، و vIبا �Ý11  10من دستور  �B1963سبتم ،

نسان لسنة  ع�ن العا�Þ �قوق ا0_ زا�� ل�_ ت ابتداء من نفس 1948انضمت ا�� vI �� ß ،
قوق ا0 م إ° È ا	واثيق وا0تفاقيات الدولية ا	تعلقة �� �Jلية ا0نg نسان أو السنة

ا   .ا	صادقة عل&�

  :إقرار الطابع الدستوري للحقوق والحريات

ية  زا�� ية ا�� � ا0عتبار È التàدات الدولية للجمهور ي بع�� زا�� أخذ الدستور ا��
نسان وكذا التطور  ا ع* ا0تفاقيات وا	واثيق والàود الدولية �قوق ا0_ جراء مصادق&%

قية ا�قوق وا ال zاية و�% �� � نسان gوما ع�B العا²، ا�اصل �� ت ا�0ساسية ل�_ �ر��
ت، تّض  لنتيجة فص� Gم� للحقوق وا�ر��  % 20مادة، أي ما يقارب  42من وخصص ��

 �Bا مقارنة بدسات �Bمكسبا كب �Bموع مواد الدستور، وهو ما يعت  10، وخصص أخرىمن ��
امات طبيعية تقع ع* � %Bدول العا² ال È ها �Bاصمواد فقط للواجبات، تعت � v×   . عاتق ا�0

ن مساواة فكرّ  � ا	ساواة أمام القانون، وجعل من �� �� � س الدستور حق ا	واطن��
قية اا	و  ، ß جعل من �% %Ëا�قوق والواجبات دينا ع* عاتق مؤسسات الدو � �� � طن��
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 ، %Ëنتخبة دينا ع* عاتق الدو	الس ا � ا!� ثيلها �� %y رأة بتوسيع حظوظmا�قوق السياسية ل
 %Îالرجال وأل � قية التناصف ب�� ا أيضا العمل ع* �% %ãؤسس الدستوري ع* عات	ا

ية  دار � اYيئات ا0_ � مناصب ا	سؤولية �� قية ا	رأة �� � سوق التشغيل و�% والنساء ��
ت ا�0ساسية وحقوق  ن ا�ر�� دارات العمومية وع* مستوى ا	ؤسسات، وكذا �� وا0_

نسان وا	واطن   .ا0_

ية Çرسة العبادة ß يضمن الدستور حرمة  ية الرأي وحر ية ا	عتقد وحرمة حر حر
ية البحث  ية وحر �yدG ت ا�0 ر والتجارة وا�ر�� v±ية ا0ست ام القانون، وكذا حر %Bظل اح � ��

 �åالع.  

ع  معيات وا0ج±% � التعب�B وإنشاء ا�� �� � ت ا	واطن�� ن حر�� ويكرس الدستور ��
� إنش ، ß يضمن ا�ق �� �åية التظاهر الس لعديد وحر ف Yا �� %Bاء ا�0حزاب السياسية ويع

� التمويل العمو�æ وÇرسة  ع وا�ق �� ية الرأي والتعب�B وا0ج±% من ا�قوق، 0 س±� حر
 �çقرا �yمن خ�ل التداول الد � �µا!*� والوط � �fالسلطة ع* الصعيد.  

قوقه ا	دنية والسياسية، وحق  � التمتع �� ويكفل الدستور أيضا حق È مواطن ��
È � � ا	ساعدة القضائية، وا�ق �� �� � �fعوز	اص ا � v× اءة، وحق ا�0 �Bينة ال � قر ص �� � v× 

 � ، وا�ق �� � التعل�� اصة، وا�ق �� � ا	لكية ا�� ، وا�ق �� � �Kطأ القضا التعويض ع* ا��
� العمل  � العمل، وا�ق �� �� � � بيئة سليمة، وا�ق لÉ ا	واطن�� الرعاية الصحية، وا�ق ��

اب �» � ا0_ � و�� �Kالنقا �èماية حقوق الطفل، إ �� %Ëام الدو � %Bوال ،.  
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ثار دسترة الحقوق والحريات األساسية على دور المجلس الدستوري في مجال آ

  :ضمانها

ن ما يعرف بـ  �é �êواطن أmت ا�0ساسية ل موع ا�قوق وا�ر�� � أن �� يتب��
ية" يعية مراعاO% " الكت}% الدستور voالتنفيذية والت � � ع* السلطت�� � يتع�� %µال È � ا ��

م ومدى ا�0ح7م ا	تعلقة بصفة  ا، و·ا زاد ¦� � وا	صادقة عل&� الظروف عند إعداد القوان��
 � لس الدستوري أëية �� ت، أزداد دور ا!� ذه ا�قوق وا�ر�� �O ة vIمبا �Bة أو غ vIمبا
� �0ح7مه ومبادئه  ام الدستور ومطابقة القوان�� %Bر ع* احÔل ا، كونه مÍف �� �O ال �� ��

  .افهوأهد

لس الدستوري  تنح¶ وظيفة � ا!� يعية عند �� voام السلطة الت %Bر ع* احÔال
ا الدستور  � ينص عل&� %µسب، أي القواعد ال �ì �0ح7م الدستور � ا ع* القوان�� مصادق&%

ية ام ا	بادئ الدستور %Bراعاة واح �y ذكورة	ومن «احة، بل يتعداها إ° إلزام السلطة ا ،
لس الدستور  ة تكريÔاي ص�حيات ا!� vy بادئ ومن	كتشاف هذه ا   .ا

لكت}%  وما واسعا 	ا ُيعرف �� �ãم �µي تب زا�� لس الدستوري ا�� كن القول أن ا!� �yو
ديد �تواها إ° نصوص من غ�B الدستور، فالكت}%  %� � لرجوع �� ية، وذلك �� الدستور

� يع %µرجعية ال	جلس الدستوري النصوص اmلنسبة ل �� Éتش � %µية، ال تمدها الدستور
ت،   :تتشÉ من �ماية ا�قوق وا�ر��
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� ا	نظومة القانونية ،أحكام الدستور-  عتباره أî نص �� �� : �æلزا ُتشÉ ا	رجع ا0_
ته ا�0ساسية، عmا أن  نسان وحر�� قوق ا0_ � تتعلق �� %µال � ية القوان�� ال مراقبة دستور �� � ��

نسان،  ت ا0_ ع* خ�ف الدستور أح7م الدستور تكرس «احة عديد من حقوق وحر��
  .الفرن�ï مث�

د ع* ا	ادة  أحكام المعاهدات الدولية،-  0ع±% لس  123�� من الدستور، أقر ا!�
 %ðوجب القرار ر �y ن ذلكGعاهدات، و	ام هذه ا %Bن اح  1الدستوري لنفسه سلطة ��

 � ت، الذي ورد فيه  1989غشت  20ا	ؤرخ ��  ونظرا لكون أي"ا	تعلق بقانون ا0نتخا��
، وتكتسب سلطة السمو ع*  � �µالقانون الوط � ها، تندرج �� voا ون اتفاقية بعد ا	صادقة عل&�

هات القضائية  ا أمام ا�� �O ي أن يتذرع ول È مواطن جزا�� � ، و�% � ، فإن هذه (...)القوان��
� ôما Gن نوعه �Bي %y È ا نع منعا «�� %y ا�0دوات القانونية."  

لس الدستوري  أ ا!� �� %ðقراره ر � أ  .قانونالا	ذكور أع�ه إ° أح7م  ��01 حيث ��
ية �0ح7م قانون  زا�� نسية ا�� � ما�� ت لسنة ل ة تراقب�� � 1989قانون ا0نتخا�� اء �� � �ì ،

ا "صلب هذا القرار  وط ا�صول عل&� vI ية حدد زا�� نسية ا�� ونظرا لكون قانون ا��
ز  نسية ا�� ر ا�صول ع* ا�� v�ع* ا��صوص بدقة آ � ية وأقر حقوقا Gن وإسقاöا وب��ّ ا��

ا س سنوات من ا�صول عل&� �z مة انتخابية بعدô من أخ÷ا حق تقلد.  



  دور المجلس الدستوري الجزائري في ضمان حقوق وحريات المواطنين

 16 الصفحة 2020 - 15مجلة المجلس الدستوري العدد 

 ، � �Kو0 جز � �Kضع لتطبيق انتقا � � 0 يسعه أن �� �Kالقانو øونظرا إ° أن هذا ا�
اط  %Bا، فإن اش ية وا	عاهدات الدولية ا	صادق عل&� زا�� نسية ا�� وتطبيقا لقانون ا��

 vù %Bmنسية ا�0صلية ل يعية، غ�B مطابق للدستورا�� voت الت   ". ل�نتخا��

رقابة المجلس الدستوري لدستورية القوانين وفكرة ضمان الحقوق  -ثانيا

  :والحريات

� تتضمن، يبّس  %µيعية ال voلس الدستوري رقابة واسعة ع* النصوص الت ط ا!�
ته  قوق ا	واطن وحر�� ة، أح7ما تتعلق �� vIمبا �Bة أو غ vIناسبة بصفة مبا �y ،ا�0ساسية

� بعد إخطاره من  ا للدستور، ويتأK% ذلك من خ�ل الرقابة القبلية للقوان�� رقابة مطابق&%
خطار، وكذا بعد إخطاره من قبل  وYا الدستور ص�حية ا0_ � �� � %µقبل السلطات ال

ية � بواسطة الدفع بعدم الدستور   .ا	تقاض��

  :بحقوق وحريات المواطنين ةالرقابة القبلية لدستورية القوانين المتعلق -1

� تلزم السلطات العمومية  %µراء والقرارات ال F0 لس الدستوري �� اد ا!� خر اج&% � ��
ت، وقد سبق Ë أن «ح بعدم  ام ومراعاة أح7م الدستور ا	كرسة للحقوق وا�ر�� %Bح ��
عل منه ضامنا حقيقيا �قوق  � �� Ç ،ذا السببY يعية voمن ا�0ح7م الت �Bية الكث دستور

تها نسان وحر�� _0.  

	وضوع ة �� vIتعلق مبا	اد ا لبعض من هذا ا0ج&% �� �Bكن التذك �yو.  
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   :المتعلق بالقانون األساسي للنائب 1989غشت  30المؤرخ في  2القرار رقم - 
ية ا	ادة  لس الدستوري بعدم دستور من هذا القانون ا	تضمنة عدم  8«ح ا!�

� النيابة ووظائف  � ب�� د ع* أساتذة التنا�� 0ع±% التعل�� العا°� وأطباء القطاع العام، وذلك ��
 � دث أوضاعا غ�B عادË% ب�� رادة العامة، أن �� كن للقانون، وهو تعب�B عن ا0_ �y 0 أنه

 �� � �Bي %y وضعا � vïأو أن ين �   .ا	واطن��

المتعلق بمراقبة مطابقة األمر  1997مارس  6المؤرخ في  1الرأي رقم  - 

  : المتعلق باألحزاب السياسية للدستور المتضمن القانون العضوي

لس الدستوري بعدم  و° من «ح ا!� � للدستور  13ا	ادة مطابقة الفقرة ا�0 %µال
ية  زا�� نسية ا�� � ع* ا�� � �زب سيا�Æ حاصل�� عضاء ا	ؤسس�� ط أن يكون ا�0 %Bتش

 voكتسبة منذ ع	قل، ع* ) 10(ا�0صلية أو ا أن الشخص الذي أساس سنوات ع* ا�0
� يكت ر�� ية ابتداء من �% زا�� لصفة ا�� ميع ا�قوق ا	تعلقة �� � ية يتمتع �� زا�� نسية ا�� سب ا��

نسية  �� � ا	تجنس �� �µلنسبة ل��جن نسية ² يقّيد هذا ا�ق إ0 �� ا، وأن قانون ا�� �Oكتسا ا
وز أن تسند إليه نيابة انتخابية إ0 بعد مرور  � ية الذي 0 �� زا�� �  5ا�� ر�� سنوات من �%

نسه، وهو � %�  voكتسبة منذ ع	نسية ا�0صلية أو ا ط ا�� vI عل � سنوات ع* ) 10(ما ��
قل غ�B مطابق للدستور   .ا�0

بدأ عام وذات أëية  �y ،ناسبة إصداره لنفس القرار �y ،لس الدستوري ß ذّكر ا!�
تدخل المشرع في مجال الحقوق والحريات الفردية والجماعية "قصوى، مؤداه أن 

ممارسة فعلية للحق أو الحرية المعترف بهما يجب أن يهدف إلى ضمان 

  ".دستوريا
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  :حول تعديل الدJستور 2016يناير  28المؤرخ في  01/16الرأي رقم  - 

لس الدستوري بأقّر  ية التعدي�ت الواردة ع* بعض أح7م الدستور ا!� دستور
ا وإضافة بعض ا	واد  �Oلكو" %O نسان وا	واطن وحر�� 0 "و" ما0 تتعارض البتة مع حقوق ا0_

ما %O نسان وا	واطن وحر�� ي و0 حقوق ا0_ زا�� 	بادئ العامة لmجتمع ا�� س البتة �� %y" ،
ضافات، ع* سبيل ا	ثال، معاقبة القانون لmعام}% القاسية  وتتناول هذه التعدي�ت أو ا0_

gال وضبط السوق وzا � مناخ ا�0 س�� همة �% �y %Ëطة الدو ية أو ال�إنسانية أو ا	شينة، وإ��
ية البحث  ية وحر �yدG ت ا�0 ة، وا�ر�� �O � �Bال �Bنافسة غ	لك ومنع ا0حت7ر وا حقوق ا	س&%
ية الصحافة وعدم إخضاع جنحة الصحافة لعقوبة  ، وحر �åوحق التظاهر الس ، �åالع

 � %µت ال ية، ومنح حقوق ل��حزاب و�Ö ا�قوق وا�ر�� ية "سالبة للحر دف إ° دü حر %O
ق �yالد � ات التعب�B لتعز�� �ýتلف التو �� � تمع وب�� ن التعايش داخل ا!� راطية التعددية و��

 �Bام كرامة الغ %Bن التداول واح   ".السياسية و��

ها بصفة  � �Bك لس الدستوري �% � يؤاخذون ع* آراء ا!� وإن Gن البعض من الباحث��
� ا0عت خذ بع�� � ر و0 �� �Bم �Bآخذ غ	ساواة، فإن مثل هذه ا	ا ع* مبدأ ا بار مبالغ ف&�

� أصدرها �د اF0ن، وذلك ع* الر�ü من أن  %µراء والقرارات ال F0ا È �Bتلف مواقفه ع ��
 
ً
� È جوانبه، يعت�B مبدأ ية �قوق  مبدأ ا	ساواة، �� زا�� ية ا�� � ا	نظومة الدستور جوهر�� ��

قراطية وبناء دوË% 0_ ا �yتكرس الد � �� �Æأنه مبدأ أسا ß ،ته ا�0ساسية نسان وا	واطن وحر��
�قوق  � الفصل الرابع ا	تعلق �� ع الدستوري �� vo	القانون، وهو أول حق أقره ا

  .والواجبات
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  :الدفع بعدم الدستورية -2

زا�� تعدي� دستور�� gيقا سنة  وجبه إص�حات 2016عرفت ا�� �y حيث أدرجت ،
ال zاي �� � ن تتكيف مع ا	عاي�B الدولية �� � ا �� ك&� �y ا �y ،نسان ة ع* منظومة حقوق ا0_

 � ا، ع* غرار ما هو معمول به �� قي&% ها و�% � ماعية وتعز�� ت الفردية وا�� ا�قوق وا�ر��
ا0ت السياسية  � ا!� قراطية ا�قيقية �� �yمارسة الد	 ف Yا �� %Bُيع � %µتقدمة وال	الدول ا

عية والثقافية   .وا0قتصادية وا0ج±%

ة العديد من ا�قوق وا�ر��  %Bؤسس الدستوري بدس	ت ا�0ساسية ع* و² يكتف ا
� منظومة  دث ثورة حقيقية �� ا أن �%ُ �Oأع�ه، بل تعداه إ° وضع آلية من شأ � الوجه ا	ب��
قراره  _ لس الدستوري، وذلك �� �! �� � � ا	7نة والدور ا	نوط�� و0 جذر�� �� نسان و�% حقوق ا0_

كّ  �y � � ا�0ح7حق جديد لmتقا�� ة �� vIمبا �Bبصفة غ �Bم نه من الطعن أمام هذا ا�0خ
ا الدستور � يضم&� %µت ال ك ا�قوق وا�ر�� � تن&% %µيعية ال voالت.  

لفعل، كرّ  � الدفاع عن  188ست ا	ادة و�� �� � من الدستور إم7نية إ|ام ا	تقا��
� ا	نظومة  ي�� %� � ة �� vIبا	ا �Bشاركة غ	ا الدستور وا � يضم&� %µت ال ا�قوق وا�ر��

ية، إ ها من ا�0ح7م غ�B الدستور �Bيعية وتطه voذ تنص ع* ما ي*� الت:  

يمكن إخطار المجلس الدستوري بالدفع بعدم الدستورية بناء على إحالة من "

المحكمة العليا أو مجلس الدولة، عندما يدعي أحد األطراف في المحاكمة أمام 

النزاع ينتهك الحقوق  مآل جهة قضائية أن الحكم التشريعي الذي يتوقف عليه

  ".والحريات التي يضمنها الدستور
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 %ð16-18وحدد القانون العضوي ر  � وط وكيفيات  2018سبتم�B  2ا	ؤرخ �� vI
رة هذا الدفع، أثناء النظر  v�إ � م7ن ا	تقاض�� _ ية، إذ أنه �� تطبيق آلية الدفع بعدم الدستور
داري،  � العادي وا0_ �Kاضعة للنظام القضا هات القضائية ا�� � الدعوى ا�0صلية أمام ا�� ��

 øك يدعون بواسطته أن ا� اع ين&% � �Bال � ي�� الذي يتوقف عليه مآل الفصل �� voالت
ا الدستور � يضم&� %µت ال   .ا�قوق وا�ر��

� من استعمال حقه  كن ا	تقا�� ُ%y وط وإجراءات بسيطة vI ع العضوي وضع vo	فا
ية، وتتمثل ف±�  � الدفع بعدم الدستور   :ي*�  الدستوري ��

اع أو أن يشÉ أساس  أن- � �Bض عليه مآل ال %Bع	ي�� ا voالت øيتوقف ع* ا�
  ا	تابعة،

ض - %Bع	ي�� ا voالت øية ا� لس الدستوري قد «ح سابقا بدستور أ0 يكون ا!�
� حال تغي�B الظروف،   عليه، إ0 ��

دية، عmا أن القانون ا	قارن يعت�B أن - ية بطابع ا�� أن يت¼ الدفع بعدم الدستور
ض عليها %Bع	ي�� ا voالت øية ا� � دستور جرد وجود شك أو ريب �� �y لدفع جدي.  

ية  ث�B أمامه الدفع بعدم الدستور
ُ
� الذي أ � القا�� وط، يق�� voفإذا توفرت هذه ال

ددا  �� %Ëلس الدو كد ا!�ة العليا أو �� ، وتتأ %Ëلس الدو رساË إ° ا!�ة العليا أو �� _ ��
وط ا	ذكورة أع�  voالدفع بعدم من توفر ال %Ëحا _ اب، يصدر قرار �� � �� � حاË% ا0_ ه، و��
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ي��  voالت øية ا� � دستور وجب قرار �� �y لس الدستوري، الذي يفصل ية إ° ا!� الدستور
  .ا	طعون فيه

يق Çرسته هذا ا�ق  ة قضائية، عن طر �ý أمام أية � وهكذا، سيشارك ا	تقا��
� تط هات القضائية العليا، �� يعية الوطنية من الدستوري وبواسطة ا�� voنظومة الت	ا �Bه

� ا�0خ�B متكيفة مع  ا الدستور، لتصبح �� � يضم&� %µت ال ك ا�قوق وا�ر�� � تن&% %µا�0ح7م ال
ية  � دستور � التشكيك �� � أنه أصبح من حق ا	تقا�� �µنسان، ما يع مبادئ حقوق ا0_

ص�ح الذ 	ان، Ç ُيظهر gق ا0_ �Bال � ا Ñثلوه �� � صوت عل&� %µال �  188ي أقرته ا	ادة القوان��
ا أيضا  قي&% ت، بل �% � zاية ا�قوق وا�ر�� من الدستور وصدق ا	ؤسس الدستوري ��

ديدة لية ا�� F0ستحداث هذه ا ��.  

ية أ��  لدفع بعدم الدستور ا يؤه�ن لmجلس يفالدستور والقانون العضوي ا	تعلق ��
بادرة �y هات القضائية العليا � ا�� اقب  الدستوري لفتح حوار بينه وب�� �Bوس ، � من ا	تقاض��

ية، وذلك بصفته  وجب الدفع بعدم الدستور �y ا يعية ا	طعون ف&� voية ا�0ح7م الت دستور
�� لmمارسة الفعلية  نه سيقوم أيضا، �� ، و�0 � ية القوان�� راقبة دستور �y %Ëو هة الوحيدة ا!� ا��

راقبة قرارات ا!�ة العل �y ،ية � الدفع بعدم الدستور � �قه �� لس الدوË% لmتقا�� يا و��
لس  ا إ° ا!� ية، نتيجة إلزامية إرسال نسخ م&� فض إحاË% الدفوع بعدم الدستور القاضية ��

لس الدستوري بشأن القانون العضوي ا	ذكور   .الدستوري، وفقا لرأي ا!�
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ية  زا�� � ا	نظومة ا�� � تعز�� ية سُتÔم �� � الدفع بعدم الدستور إن Çرسة ا�ق ��
نسان،  ت �قوق ا0_ نة أساسية إضافية �ماية ا�قوق وا�ر�� �� �Bته يعت %B0س±� وأن دس

تد  �y ية ² يعد حكرا ع* بعض السلطات فقط، بل أصبح ا، فطلب الرقابة الدستور قي&% و�%
 � هات القضائية العليا، وهو –أيضا لmواطن�� � بصفة عامة، يستعملونه بواسطة ا�� ا	تقاض��

ن ح �Jية ل ثل دعامة جوهر �y واطنما	نسان وا   .قوق ا0_

 � ن حقوق �� دعت، أنوه بالختام�� ال �� �� � لس الدستوري ��  وتوسيع دور ا!�
� مار|ا %µوال ، � ت ا	واطن�� � النفاذ   وحر�� �Bية ح ناسبة دخول آلية الدفع بعدم الدستور �y

وط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم  16-18القانون العضوي رð%  تطبيق من خ�ل voا!دد ل
ي و° Gنت الدستور ، القضية ا�0 لس الدستوري بث�ث قضا�� طار، توصل ا!� � هذا ا0_ ة، و��

ال الدفع بعدم  2019سنة  �� � ول �� بناء ع* إحاË% من ا!�ة العليا، وأصدر قراره ا�0
 � ية بتار�� �B  20الدستور �Ýادة 2019نو	ح7م ا � و° -  416، يتعلق �� � شطرها  -الفقرة ا�0 ��

لشخص  ول ا	تعلق �� زائية، حيث تنظم هذه ا	ادة ا�0 جراءات ا�� ، من قانون ا0_ الطبي��
وجب هذه  �y ن القيود الواردة ع* ا0ستئناف � لس �� زائية، وأقر ا!� � ا	واد ا�� ا0ستئناف ��

الفة �0ح7م ا	ادة  � نفس  160ا	ادة تعد �� لس الدستوري �� من الدستور، ß أصدر ا!�
ال الدف �� � �� � �Kقراره الثا � ية وا	تعلق بنفس ا	ادة ا	ذكورة، و«ح التار�� ع بعدم الدستور

ية ا	ادة  � الدفع بعدم دستور وجب  416بسبق الفصل �� �y زائية جراءات ا�� من قانون ا0_
ول  .قراره ا�0
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� سنة       ال الدفع 2020أما �� �� � لثة �� v� لس الدستوري بقضية ، فقد توصل ا!�
ية، بناء ع* إحاË% من ا!� ية ا	ادة بعدم الدستور النقطة ( 496ة العليا، تتعلق بدستور

� هذا الدفع بقراره الصادر ) 6 لس الدستوري �� زائية، وفصل ا!� جراءات ا�� من قانون ا0_
 � ت 2020مايو  06بتار�� �قوق وا�ر�� ية هذه ا	ادة لعدم مسا|ا �� وجبه بدستور �y أقر ،

  .ا	كفوË% دستور�� 

� هذه القضا�� ا	تع      لس وبفص} �� ية، يكون ا!� لدفع بعدم الدستور لقة ��
ية " ثورة هادئة"الدستوري قد قرب الدستور من ا	واطن وأدخل  زا�� ع* ا	نظومة ا��

ت   .للحقوق وا�ر��
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  على ضوء اجتهادات المجلس الدستوري الجزائري االنتخابات الرئاسية

  ، أستاذ التعليم العاليعباس عمارد .أ

  ،كلية الحقوق والعلوم السياسية

  رـــ، معسكجامعة

    :ةمقدم

دها الب�د  vÔت � %µا!طات السياسية ال Ûزا�� من أ � ا�� سية �� ت الر�� تعد ا0نتخا��
تل فيه السلطة  ي الذي �% زا�� س سنوات، يعود ذلك إ° طبيعة النظام السيا�Æ ا�� �z È

ية خصو  مهور   .ا م7نة مرموقةصالتنفيذية gوما ورئيس ا��

اع العام ا	باvI  يستمد %Bيق ا0ق ية هذه ا	7نة من انتخابه عن طر مهور رئيس ا��
تب  %Bا، وما ي � ا	ع�B ع&� غلبية ا	طلقة �0صوات الناخب�� �صول ع* ا�0 والoي، وفوزه ��
� الظروف  يع السلطات، سواء �� �z ة �ýموا � تعه بص�حيات واسعة �� %y ع* ذلك من

  . العادية أو ا0ستثنائية

ر ا0ن %y ها من ا0ستشارات ا0نتخابية، ِبِعدة �Bكغ ، زا�� � ا�� سية �� ت الر�� تخا��
وجب ذلك  �y ية، فتنطلق مهور � من قبل رئيس ا�� ستدعاء هيئة الناخب�� مراحل، تبدأ ��
ع توقيعات  �z � �� vù %Bال � �� � وع الراغب�� vIا0نتخابية، و �xراجعة ا0ستثنائية للقوا	لية اg

� ملف ا � ا	طلوبة �� ا القانون الناخب�� � نص عل&� %µوط ال voال Ûأحد أ �Bتعت � %µوال ، vù %Bل
شيحات لدى  %Bا إيداع ال ية، يل&� مهور سة ا�� vù لر�� %Bت لل العضوي ا	تعلق بنظام ا0نتخا��
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ائية  ة ال&� �yلس الدستوري بقرار ع* القا ت وموافقة ا!� السلطة الوطنية ا	ستق}% ل�نتخا��
 � �� v× %Bmل.  

� يوما �f voسة وع �z قبل  �	ا ح �� voاع، تنطلق ا�م}% ا0نتخابية ل %Bا0ق � ر�� من �%
� للتصويت لصا�هم، �0جل ذلك  ك�B عدد من الناخب�� قناع أ ، والدعاية Yم، 0_ � �� v× %B	ا

 � �� v× %B	ا � نصاف ب�� قيقا 	بدأي ا	ساواة وا0_ جموعة من الضوابط �% �y ع vo	ا اöأحا.  

� تدوم ث�ثة  %µال � �Kتشمل بعد مرح}% الصمت ا0نتخا � %µة ال
ل ا	رح}% ا�ا م، �% أ��
ا،  � حقوقا عديدة قصد مراقب&% �� v× %Bmا لYع خ� vo	اع وفرز ا�0صوات، خول ا %Bم ا0ق أ��
ختلف اللجان ا0نتخابية 	راقبة gليات  �y7تب التصويت و �y م ع* رأ|ا تواجد Ñثل&�

م إن وجدت، م %Oوتسجيل احتجاجا � ع تس³ نسخ من التصويت والفرز وإع�ن النتا��
 � � النتا�� �Bك   .�ا«� الفرز و�%

� �ة gليات التصويت أمام  ثلهم، تقد�x الطعون �� �y أومن � �� v× %Bmق ل �� ß
اع %Bائية ل�ق � ال&� ا، وإع�ن النتا�� لفصل ف&� تص �� عتباره ا!� لس الدستوري، ��   .ا!�

� القانون العضوي ا	تعلق بنظا ع بدقة �� vo	راحل نظمها ا	هذه ا È ،ت م ا0نتخا��
ا، إ0 أن الغموض يبÎ% يكتنف بعض أح7م  وأحال ع* التنظ�� تفصيل بعض جوان&�
� ا	نظمة  لس الدستوري عند مراقبته للقوان�� ت، ا�0مر الذي يتصدى Ë ا!� نظام ا0نتخا��
ا، من خ�ل  لÔر ع* �&% ت، أو أثناء س�B العملية ا0نتخابية 0ختصاصه �� ل�نتخا��

تقراراته و  0نتخا�� تلفة ا	رتبطة �� ته ا!�   .آراءه وبيا��
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ت،  إن أطراف العملية ا0نتخابية وع* رأ|م السلطة الوطنية ا	ستق}% ل�نتخا��
ا  �O لعملية ا0نتخابية، �0 لس الدستوري ا	تعلقة �� ادات ا!� ط�ع ع* اج&% _0 مطالبة ��

� خصوصا،  �Kوما والقانون ا0نتخاg ا قد تواجه إش07ت مصدر من مصادر القانون �Oأ ß
عا ومؤسسا دستور�� مساعدا، ع*  voعتباره م لس الدستوري، �� قد يوجد حلها لدى ا!�

  .1رأي ا�0ستاذ بش�B يلس شاوش

ا ع* مراقبة   �Äا vIت عند إ لقد سبق للهيئة العليا ا	ستق}% 	راقبة ا0نتخا��
يعية وا!لية سنة  voت الت ش7ليات 2017ا0نتخا�� موعة من ا0_ ة �� �ýع* غرار  ،موا

 �xالقوا � � منازعات التسجيل والشطب �� لنظر �� تصة �� ديد نوع ا!�ة ا!� عدم �%
� من است�ل عدد التوقيعات ا	طلوبة ا0نتخابية، ومدى إم7نية استفاد �� v× %B	ا �xة قوا

كتنف الغموض  تصة، وا هات ا!� ا عند إيدا�ا لدى ا�� � عدم كفاي&% عند ما يتب��
لس ا�0مة  � أعضاء �� vµلثل � �Îت التجديد النص راقبة انتخا�� �y ا من عدمهاختصا

 �   .ا	نتخب��

داد � �Bي س زا�� ي للقضاء الدستوري ا�� �Bاتساعا بعد استبدال  لعل الدور التفس
هات  � ا�� ك�� %yوع التعديل الدستوري، و voم � ية �� ح�ة دستور �y لس الدستوري ا!�

                                                           
1- Cf, Bachir Yelles C , le conseil constitutionnel en Algérie, du contrôle de 
constitutionnalité a la créativité normative, OPU, Alger, 1999. 
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� السلطات  � قد تطرأ ب�� %µاعات ال � �Bال � خطارها لتفس�B الدستور والفصل �� _ تصة �� ا!�
ية   .2الدستور

سيكون أطراف العملية ا0نتخابية وع* رأ|م السلطة الوطنية ا	ستق}% 
ت لك حق إخطار ا!�ة  ل�نتخا�� %y 0 نتG وإن %µ �ì ،حاجة ماسة لذلك � ��

وË% حق  هات ا!� ، ع�B ا�� vIمبا �Bغ Éا بش %Oر�� إخطارا %y ا منàن �y ء � vÆ ية، ف� الدستور
خطار   .ا0_

ميع السلطات العمومية  ائية وملزمة �� �O ية وآراءها عmا أن قرارات ا!�ة الدستور
ية والقضائية والسلطات دار � 0 ا0_ %µا، وال %Oسيصبح ملزما بتطبيق قرارا � ، ß أن القا��

ية  ا التعدي�ت الدستور � حاË% تغ�B الظروف، ولعل من بي&� ا إ0 �� كن إعادة النظر ف&� �y
نسية  اط ا�� %Bع* غرار اش ،Ë الفا للدستور مطابقا قتضاها ما Gن �� �y قد يتحول � %µال

ى 0  �Bس ß vù %B	ية ا�0صلية لزوج ا زا��   .حقاا��

لس الدستوري ا	تعلقة  ادات ا!� � هذه الورقة اج&% تدع±� 	ا سبق، سنستعرض ��
 � تلفة عند رقابته لقوان�� ا قراراته وآراءه ا!� � تضمن&% %µسية، سواء تلك ال ت الر�� 0نتخا�� ��

سيسه سنة  � ت منذ �% سية 1989ا0نتخا�� ت الر�� ته وقراراته ا	رتبطة بÉ ا0نتخا�� ، وبيا��
سية 2019إ° سنة  1995من سنة انط�قا  ت ر�� � آخر انتخا�� ر�� جيل 3�% � ا من �% %ãوما سب ،

                                                           
��ارات وآراء M=>N4ادة K>ل دور اGHIJ4 ا64<=>ري BC DEو@? ا64<=>ر، أ:9/ 678 ا34-در 0/.-ل،  -  2

�ري ا���ا��ي�� ��ر ا���ا��ي ا�#�"! ا�� �  .2013، دار ھ>PQ، اMI4اO/، .- ,+و*( أ'&%م ا
3  - ،DCا/SQ PJTH> /9:ا64<=>ري، أ GHIJ4ارات وآراء ا/X ل<K ادةM=>N4 /*ر��45%م ا���%3/ 2"1 د�

�ر �9�ا785 .- ا���ا�� 2"1 6�ء د���ري ا���ا��ي،  1996ا�� �، 2010- 1989وا?�<%دات ا�#�"! ا
 ،/OاMI4ا ،PQ<2012دار ھ.  
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 � � Gنت مقررة �� %µسية ال ت الر�� � ل�نتخا�� � انتخابي�� �fوعد	يل  18 جويلية  4و 2019أفر
2019.  

اجتهادات المجلس الدستوري المتعلقة ببعض شروط الترشح لالنتخابات : أوال

  الرئاسية

لس  تلفة، توضيح كيفية إثبات استطاع ا!� الدستوري من خ�ل تدخ�ته ا!�
vù لعدم %B	ا  �B �Ýال ضد ثورة أول نوgأ � متل7ته ، و1954تورط أبويه �� �y � �µللت¶�� العل

ية و0يته من  دة ع* عدم إعفاء الرئيس ا	ن&% دمة الوطنية، ز�� دية ا�� � ثبات �% _ �� � وا	عني��
 %Bية، واش مهور سة ا�� vù لر�� %Bوط ال vI vù %B	نسية ا�0صلية لزوج ا   .اط ا��

عدم تورط أبويه في أعمال ضد ثورة أول نوفمبر كيفية إثبات المترشح  .1

  :1942إذا كان مولودا بعد يوليو  1954

� هذا الشأن ع* أنه  لس الدستوري �� بويـن و "«ح ا!� أو  /إذا Gن أحد ا�0
ادات  vÔل ثبات �� اهدا يكون ا0_ يدا أو �� v| اë� %ðالقانون ر � ا �� الّر
ية ا	نصوص عل&�

فيا مصادقا عليه99-07 vI ا � ت¶�� �µعـ	ا�ا0ت ا�0خـرى ّيقـدم ا �   4".، أما ��

كيفية التصريح العلني للمترشح بممتلكاته العقارية والمنقولة داخل الوطن  .2

   :وخارجه

لس الدستوري عند مراقبته 	دى مطابقة القانون العضوي    ا	تعلق بنظام اعت�B ا!�
ت لسنة  � كيفية الت¶��  2016ا0نتخا�� لقدر ال��7 ع ² يو�� �� vo	للدستور، أن ا

                                                           
4   -  DE رخZJ4ا64<=>ري ا GHIJ4ن ا-T.20  /@-\@2014.  
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	متل7ت  ا  139أّن ا	ادة " ... �� � مط&% خطار، تضمنت �� من القانون العضوي، موضوع ا0_
ية وا	نقوË% داخل  16 متل7ته العقار �y � �µعmية بت¶�� ل مهور سة ا�� vù لر�� %Bإرفاق طلب ال

  .الت¶��  الوطن وخارجه، دون توضيح كيفية

ة إ° أّن ت¶��  87واعتبارا أّن ا	ادة  vIا العا � مط&% �� �Bمن الدستور تش  � �µع	ا
ية وا	نقوË% داخل الوطن وخارجه، متل7ته العقار �y  ب أن يكون ع�نيا، واعتبارا أّن � ��

� بع�نية الت¶  لس الدستوري، تكريسا للحø الدستوري القا�� ط ا!� %Bمتل7ت، يش	 �� ��
ية  م العقار %O7متل �y ��¶سية الت ت الر�� � ل�نتخا�� �� v× %B	رسة ص�حياته من اÇ أثناء
� من الصحف الوطنية،  � �يفت�� ها �� voداخل الوطن وخارجه، من خ�ل ن %Ëنقو	وا

لنتيجة أّن ا	ادة  خطار مطاب) 16ا	طة ( 139اعتبارا �� قة من القانون العضوي، موضوع ا0_
ا ع* النحو التا°�  � ): 16ا	طة ( 139ا	ادة ": جزئيا للدستور، وتعاد صياغ&% �µت¶�� عل

ية وا	نقوË% داخل الوطن وخارجه متل7ته العقار �y � �µعm5".ل  

� مناسبة أخرى ع* أنه  كد �� � "ß أ � يوميت��  نـvo الت¶�� مسبقا ��
ّvù %B	ع* ا

للغـة  � ع* أن تكون إحداëا �� شـروطنيت�� ـّ   6".الوطـنية الّر
ية مع إثـبات هذا الن

  

  

                                                           
اQ gJh=J4/ا7XـZQ11  P\> def2016،  Pرخ DE  16/ د. م/ع.ق.ر/02رXـ[ اGHIJ4 ا64<=>ري رأي  -  5

  .P3.-mQ ا34-:ــ>ن اhl4ــ>ي اHl=J4ــk .\9ــ-م اi=:j-.ـ-ت، 6H4<=ـــ>ر
6  -  DE رخZJ4ا64<=>ري ا GHIJ4ن ا-T.20 /@-\@ 2014.  
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  :ثبات تأدية الخدمة الوطنية أو اإلعفاء منهاإالمترشحون المعنيون بشهادة  .3

سة    vù لر�� %Bmدمة الوطنية ل عفاء من ا�� اط ا0_ %Bلس الدستوري أن اش ى ا!� � ار�%
، � ب أن 0 يشمل È ا	واطن�� � ية �� مهور   ا��

�  139اعتبارا أّن ا	ادة "...  خطار، تضمنت �� من القانون العضوي، موضوع ا0_
ا  دمة الوطنية أو  14مط&% دية ا�� � ادة تثبت �% vÔية ب مهور سة ا�� vù لر�� %Bإرفاق طلب ال

 %ðا ا�0مر ر دمة الوطنية تضم&� � بتأدية ا�� � ا	عني�� ديد ا	واطن�� ا، واعتبارا أّن �% عفاء م&� ا0_
74-103  � �B  15 ا	ؤرخ �� �Ýدمة الوطنية،  1974نو   وا	تعلق بقانون ا��

يع  �z *ا قد 0 ينطبق ع عفاء م&� دمة الوطنية أو ا0_ دية ا�� � ط �% vI واعتبارا أّن
� طبقا ل��مر  �µع	ا vù %B	ط إثباته إ0 ع* ا %Bسية، وأّنه 0 يش ت الر�� � ل�نتخا�� �� v× %B	ا

لنتيجة أّن ا	ادة  من القانون العضوي، موضوع ) 14ا	طة ( 139ا	ذكور أع�ه، واعتبارا ��
ا ع* النحو التا°�  خطار، مطابقة جزئيا للدستور، وتعاد صياغ&% ا	طة ( 139ا	ادة  ": ا0_

� بعد عام  ):14 �fولودmلنسبة ل ا، �� عفاء م&� دمة الوطنية أو ا0_ دية ا�� � ادة تثبت �% v|
1949."7  

  :لترشح لرئاسة الجمهوريةعدم إعفاء الرئيس المنتهية واليته من شروط ا. 4

بدأ  �y مطابق للدستور، �0ن فيه مساس �Bعفاء غ لس الدستوري ذلك ا0_ اعت�B ا!�
، عندما قرر أنه  � � ا	واطن�� � "...ا	ساواة ب�� ص ا	ادت�� � �  91و 111ف±� �� تمعت�� �� � ا	تناولت��

 � وط ا!ددة �� voمارس، من ال	ية ا مهور � رئيس ا�� �Îو° تع ، 110ا	ادة بسبب كون ا�0
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قراطية، ... �yنظومة الدmالعادي ل �Bللسيادة الشعبية والس �Æبدأ ا�0سا	ونظرا إ° أن ا
 � دوها وجو�� عند حلول أجلها إ° هيئة الناخب�� ي ا	همة ا0نتخابية أن �� � مران حا�� � ��

ا أداء تلك ا	همة �O %x � %µيقة ال � تقد�� الطر � Yا ا�ق �� %µادة ونظرا لكون نص أح7م ا. ال	
ق قابلية ا0نتخاب، وا	ادة 47 �� � ميع ا	واطن�� ف �� %Bتع � %µمن الدستور، تقر  28، ال

م  ب أن توفر ف&� � ي انتخاب �� �0 � �� v× %B	أمام القانون، فإن ا � يع ا	واطن�� �z تساوي
تمل أن . كذلك نفس الواجبات ويتمتعوا بنفس ا�قوق عفاء �� ونظرا لكون مثل هذا ا0_

ثل  �y يقدر ع* أنه � �� v× %B	التعامل مع ا �   .نقيضا 	بدأ التساوي ��

ن ا	ادة   � لس الدستوري �� والفقرة الثالثة من  111وبناء ع* ما تقدم، ي¶ح ا!�
� للدستور 91ا	ادة  ت، غ�B مطابقت�� مد،  -. ق.ق - 01من القرار رð% ، ..."من قانون ا0نتخا��

 � لس الدستوري بتار�� ية بعض و  1989غشت سنة  20الصادر عن ا!� ا	تعلق بدستور
 %ð13- 89أح7م القانون ر  � ت1989غشت سنة  7ا	ؤرخ ��   .، وا	تضمن قانون ا0نتخا��

  :اشتراط الجنسية األصلية لزوج المترشح .5

ت  عرف � ا0نتخا�� �Kقانو � ع �� vo	دراجه من قبل ا ط �او0ت عديدة 0_ voهذا ال
 � %µدستوري1995و 1989لسن �Bذلك غ �Bن يعتG لس الدستوري بسبب عدم . ، لكن ا!�

ط، و  voدا ع* طبيعة وجود أساس دستوري لذلك ال نظرا لكون �رر الدستور، اع±%
ية، قرر  مهور وط قابليته ل�نتخاب ا0ختصاصات ا	سندة إ° رئيس ا�� vI دد أن �%

ية ôمة انتخابية  �0 � �� v× %B	ا � ب أن تتوفر �� � �� � %µوط ال voال È *مقاييس تسمو ع
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وط  ß70 أن ا	ادة . أخرى vI ،هذا الصدد، بكيفية ح¶ية � من الدستور ضبطت ��
ية مهور سة ا��   .  قابلية ا0نتخاب لر��

� ا	ادة ونظرا إ° أن الرجوع الوحيد إ° القانون الذ من  68ي ورد «احة ��
سية ت الر�� م إ0 كيفيات ا0نتخا�� �O 0 ،الدستور  . vù %B	ا �xاط تقد %Bونظرا لكون اش

اثل إحدى كيفيات ا0نتخاب  �y كن أن �y 0 ،ية ا�0صلية لزوجه زا�� نسية ا�� ادة ا�� v|
طا إضافيا لقابلية ا0نتخاب vI الواقع � �� Éبل يش ، �Æ دة ع* وهو ُيدِخل، ز. الر�� ��

ية ولmواثيق ا	ذكورة أع�ه ا مضادا ل��ح7م الدستور � �Bي %y ،وبناء ع* ما تقدم، . ذلك
ن الفقرة الثالثة من ا	ادة  � لس الدستوري ��   .8غ�B مطابقة للدستور 108ي¶ح ا!�

لس الدستوري 0حقا  رها، ما ²  وقد اعت�B ا!� v�آ È ،ة �yِتب، بصفة دا أن قراراته �%ُ
ة، وأن يتعرض  �yا مازالت قا %Äتؤسس منطو � %µا أن ا�0سباب ال	الدستور للتعديل، وطا

ية  مهور سة ا�� vù لر�� %Bوط ال vI ط من voية ا�0صلية لزوج (إدراج نفس ال زا�� نسية ا�� ا��
 vù %B	لس الدستوري، )ا اهل قوة قرار ا!� � ، الذي x% الفصل فيه بعدم مطابقته للدستور، �%

يته من جديد ومن vx فإنه 0 وجه للبت � مدى دستور ��.  

 %ðن يثبت قراره ر � لس الدستوري �� � نقطته - .ق.ق-01وبناء عليه، قرر ا!� مد ��
نسية  ادة ا�� vÔية ب مهور سة ا�� vù لر�� %Bط إرفاق ملف ال vI ن � لتا°� �� الرابعة، وي¶ح ��
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ية ا زا�� � الفقرة الثالثة �0 ا�� � الوارد �� �µع	ادة -سادسا -صلية لزوج ا	القانون  من 108من ا
 %ð13- 89ر  � ت، ا	عدل وا	تمم 1989غـشـت سنــة  7ا	ؤرخ �� ، ا	ـتـضمن قانون ا0نتخا��

 %ðوجب ا�0مر ر �y95 -21  �  9).غ�B مطابق للدستور 1995يوليو سنة  19ا	ؤرخ ��

  توقيعات الناخبين المرفقة بملف الترشح: ثانيا

ية بعدد �د مهور سة ا�� vù لر�� %Bر إرفاق ملف ال v�جد0 أ ، � د من توقيعات الناخب��
لس الدستوري إ° توضيح ذلك، خاصة ما تعلق  �! � عدة مناسبات انتخابية، دفع �� ��
� التوقيعات، وكيفية  �fوإجراءات تدو ، � � وا	نتَخِب�� � توقيعات الناِخب�� م7نية ا	زج ب�� _ ��

ها �yتقد.  

الجمهورية جمع توقيعات الناخبين والمنتخبين المطلوبة للترشح لرئاسة  .1

  :وتقديمها وإرفاقها بملف الترشح

يـن أرفــقـوا مـلـفـات " 
ّv×تـر	ـلس الـّدسـتـوري أّن بـعـض ا سـّجــل ا!�

ـالـس  � ا!� كــتــتـاب الـّتـوقـيعـات، 	ـنــتـَخـبــيـن أعـضاء �� ستـمارات ا حـهــم �� شـّ %�
بـيـن،  خـِ لـمانـية، أو �� �Bثــنيـن مـعـاالبلـديـة والـو0ئـية والـ وحــرصـا من . أو ا0_

ـّيـد بـعــمـليـة مـراقـبة مـلـفـات الـتـرّشـح  ـل ا�� ـّ الــمجـلـس الـّدستـوري عـ* الـتـكـف
� الـمــحــّدد لــه �Kوضـمـان مـصـداقـيـة هــذه الـعــمـلـية فـي ا�0جــل الـقــانـو ،

يـة هـامـة مــن داخـــل مــا وشـفـافــيـتـها، فــقـد سـّخـــر إمـكــانـات voديـة وبـ
يـن مـن الـمحـكـمـة . الـمـجـلـس وخــارجــه كــمـا اســتـعــان بـقــضـاة ومسـتـــشـار
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كــتــتـاب  ّكـــد مـن ّ�ـة اســتـمارات ا الـعــليـا ومـجـلـس الـــّدولــة بـغــرض الــتـأ
  10".ط الـقـانـونـية والـتـنـظـيـمـيةالـتـوقـيـعــات، ومـدى استـيــفـائـهـا الــّشــرو 

  :إجراءات تدوين التوقيعات والمصادقة عليها.2

، وُتوَدع لدى  �æوg مطبوع فردي مصادق عليه لدى ضابط � ُتدون التوقيعات ��
، موضوع ا	اّدة���ا vù %Bنفس الوقت الذي ُيوَدع فيه ملف ال � من  139 لس الدستوري ��

 %ð10- 16القانون العضوي ر.  

دول " � ب أن تكون مرفـقة �� � رات التوقيعات �� � التوضيح أن اس±% � (ينب�� � و�� �Kكتا
ًة ومرتبًة حسب È و0ية) قـرص مضغـوط %Ýمر ، � ة ا0
ية لmوقع�� �y11"ُيـبّيـن القا.  

من القانون  142 كيفية تقديم التوقيعات المنصوص عليها في المادJة .3

  :ق التي يجب أن ترفق بهاالعضوي المتعلق بنظام االنتخابات والوثائ

ـلس الدستوري هذه التوقيعات"  � مطبوع فـردي  ُتــودُع لدى ا!� اُ�َدّونـة ��
، �æمصادق عليه لدى ضابط عـمو  

ّvù %Bملف ال �xأثناء تقد ." � التوضيح أن  وينب��
دول  � ب أن تكون مرفـقة �� � رات التوقيعات �� � قـرص مضغـوط(اس±% � و�� �Kُيـبّيـن ) كتا
ًة ومرتبًة حسب È و0ية %Ýمر ، � ة ا0
ية لmوقع�� �y12".القا  

  

                                                           
10  -  DE رخZJ4ا64<=>ري ا GHIJ4ن ا-T.13  رس-Q2014.  
11  -  DE رخZJ4ا64<=>ري ا GHIJ4ن ا-T.20  /@-\@2014.  
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  الترشح حرا أو تحت مظلة حزب سياسي وكيفية التصريح بالترشح: ثالثا

وجب ا	ادة   �y زا�� � ا�� بية �� � التعددية ا�ز �µحاول 1989من دستور  40بتب ،
ت  ه �% v× ية أن يقدم �% مهور سة ا�� vù لر�� %Bال � ط ع* الراغب �� %Bي أن يش زا�� ع ا�� vo	ا
جراءات الواجب إتبا�ا  لس لتبيان ا0_ ، ß تدخل ا!� �Æعية ذات طابع سيا �z %{مظ

 vù %Bيداع ملف ال _0.  

   :حت مظلة حزب سياسيالترشح ت.1

ت لسنة  � قانون ا0نتخا�� ع �� vo	اط ا %Bلس الدستوري أن اش  1989اعت�B ا!�
شيح  %Bها لل �yوتقد �Æعيات ذات طابع سيا �z معية أو عدة ة �� ورة ا	وافقة ال¶�� �»

دة ع*  ية ز�� مهور سة ا�� الس الشعبية غ�B دستوري، �0ن  600لر�� � ا!� �� � توقيع 	نتَخِب��
معيات ذات الطابع السيا�Æ  يبعد هذا � عن ا�� ارج�� � ا�� �� v× %B	ا È لياg . ونظرا لكون

  . من الدستور 47هذا ا�0مر ينطوي ع* عرق}% 	مارسة حق أقرته ا	ادة 

ئة  شيحه بس±% ية �% مهور سة ا�� vù لر�� %B	ا üتوقيع ) 600(ونظرا لوجوب د
ا،  %Oحد ذا � ثل كفاË% هامة، Gفية �� �y ، � م}% من لmنتخب�� وبناء ع* ذلك، فإن جزء ا��

و° من ا	ادة  ت ا!رر هكذا 110الفقرة ا�0 ب أن ت�% ا	وافقة  : "من قانون ا0نتخا�� � ��
 �Æعيات ذات طابع سيا �z عية أو عدة �z شيح وتقدم من طرف %Bي¶ح  ،"«احة ع* ال

نه غ�B مطابق للدستور � ��.13  
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  :كيفية التصريح بالترشح  .2

� يودع الت¶�� ��  بع�� ر مسة وا�0 � ظرف ا�� �� vù %Bوالية  (45) ل	ا ، vBك يوما، ع* ا�0
�Æ ا	تضمن استدعاء اYيئة ا0نتخابية    14.لنvo ا	رسوم الر��

يداع طلب تسجيل لدى ا _ ية �� مهور سة ا�� vù لر�� %Bل لس ���ي�% الت¶�� ��
  15.الدستوري مقابل تسل�� وصل

لس الدستوري ع* أنه vù من " توضيحا لذلك «ح ا!� %Bيكـــون إيداع ملف ال
ّشـح نفسه %B	0ست�م،   ِقـَبِل ا لدى ا�0مـانة العـامة لmجـلس الدستوري، مقـابل وصل ��

 vù %Bيداع ملف ال ـديــد موعـد 0_ %� �   16".ع* أن يـ�%

  حول استعمال مكونات الهوية الوطنية ألغراض حزبية وسياسية: رابعا

لس الدستوري ع حي±� أضاف ·ة  أن "... اعت�B ا!� vo	وسياسية"... ا                      "
بية"...  لعبارة غراض حز قتضيات الفقرة "�0 �y ادة  2، قد أخل	70من ا  � %µمن الدستور ال

قية  � تتطلب منه العمل ع* �% %µهمة ال	ية حام للدستور، هذه ا مهور عل من رئيس ا�� � %�
� أب ت ا�0ساسية للهوية الوطنية �� � : عادها الث�ثةا	كو�� %µيغية، وال س�م والعروبة وا�0ماز ا0_

ا استعما0 ذي طابع سيا�Æ أساسا %Oحد ذا �   . تكون ��
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و° من البند " وسياسية"... وعليه، «ح بعدم مطابقة ·ة  � النقطة ا�0 الواردة ��
 voادة ) 14(الرابع ع	تعلق بنظام  157من ا	تضمن القانون العضوي ا	من ا�0مر ا

ت للدستورا0نت   17.".خا��

أسباب رفض المجلس الدستوري لبعض الترشيحات وإمكانية الطعن في : خامسا

 قراراته

ية إ° È ���يبّلغ قرار ا مهور سة ا�� vù لر�� %Bفض أو قبول ال لس الدستوري ��
قراطية الشعبية �yية الد زا�� ية ا�� يدة الر
ية للجمهور ر � ا�� �� voفور صدوره، وين vù %B18.م  

سة  لقد أثبتت vù لر�� %Bلس الدستوري العديد من ملفات ال ا	مارسة رفض ا!�
� قرارات الرفض هذه، غ�B أن  ر التساؤل عن إم7نية الطعن �� v�ية، وهو ما أ مهور ا��

ائية وغ�B قاب}% �0ي شÉ من أش7ل الطعن �O كد ع* أن قراراته لس الدستوري أ   .ا!�

 :دستوريأسباب رفض بعض الترشيحات من قبل المجلس ال .1

� أصدرها  %µية ال مهور سة ا�� ت ر�� vù 0نتخا�� %Bي�حظ أن معظم قرارات رفض ال
لس الدستوري منذ سنة  vù لعدد  1995ا!� %Bال � �µل طال�نت بسبب عدم استG

وط أخرى vI ضافة إ° عدم استيفاء _0   . التوقيعات ا	طلوبة، ��
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لتوقيعات عدم استيفاء السن القانونية للترشح وعدم استكمال عدد ا  . أ

  :المطلوبة

vù وا	سmة Ë من بلدية " %B	قدمة من قبل ا	ي�د ا	ادة ا v| اعتبارا أنه ثبت من
اه��  � -أو0د ا�� ط السن،  01/02/1971و0ية ا	دية، أنه مزداد بتار�� vI و بذلك ² يستوف �Ä

vù ² يقدم سوى  %B	² تبق  854واعتبارا فض� عن ذلك أن ا � لناخب�� رة توقيع خاصة �� اس±%
ا بعد خض 	ادة  668و�ا لmراقبة سوى م&�  �159يحة و² يبلغ بذلك ا�د ا�0د�K ا!دد ��

لنتيجة يقرر ما ي*� . أع�ه vù السيد ...: و��   19...... ..........".رفض �%

  :من أغلب الشروط المطلوبة للترشح خلو الملف  . ب

 " vù %B	م}% من...... ........ اعتبارا أن اG ه نسخة v× ن ملف �% ادة ا	ي�د  ² ُيضّمِ v|
ية وا	نقوË% داخل  متل7ته العقار �y ��¶الت voية لزوجه، و² ين زا�� نسية ا�� ادة ا�� v|و
� أgال  ادة تثبت عدم تورط أبويه �� v| و² يقدم ، � � وطنيت�� � يوميت�� الوطن وخارجه ��

 �B �Ýس�م، واعتبارا 1954مناهضة لثورة أول نو _0 �� � �fأنه يد � �� vI ��¶ت � أن ، و² يثبت ��
 vù %B	ا ........ ...... � ا �� رات التوقيعات ا	نصوص عل&� رة واحدة من اس±% ² يقدم ولو اس±%
وط ا	ذكورة  من قانون 159ا	ادة  voضافة إ° عدم استيفائه ال _0 ت، �� ا0نتخا��

تـي أع�ه � لنتيجة يقـرر ما �� vù الّسيد : و��   20........ ...........".رفض �%

                                                           
اgJh=J4 رQ 2009   v0/C tE-رس <\P 02اZJ4رخ DE  09/م د.ق/ 12رX[  اGHIJ4 ا64<=>ري X/ار -  19

P@ر<{JI4ا P>-O/4 ب-i=:N4.  
20  - ]Xا64<=>ري ر GHIJ4ار ا/X 13 /09/م د.ق  DE رخZQ02  P\> رس-Q2009  v0/C tEر gJh=J4ا

P@ر<{JI4ا P>-O/4 ب-i=:N4.  
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عن في قرارات المجلس الدستوري المتضمنة قبول أو رفض عدم إمكانية الط .2

  :الترشح

ائية وغ�B قاب}%  �O vù %Bتضمنة لقبول أو رفض ال	لس الدستوري ا تعت�B قرارات ا!�
وجب  �y ع vo	لس ا�0خرى، وقد حاول ا �0ي طعن أو احتجاج ع* غرار قرارات وآراء ا!�

 %ðتمم ل��مر ر	عدل وا	تعلق بنظام  07- 97القانون العضوي ا	تضمن القانون العضوي ا	ا
ت سنة  لس الدستوري بتعليل قراراته ا	تعلقة بقبول أو رفض  2004ا0نتخا�� إلزام ا!�

لس  vù من حق ا0حتجاج، إ0 أن ا!� %B	ا � ك�� %y فيا وقانونيا، معG تعلي� vù %Bال
  .الدستوري اعت�B ذلك غ�B دستوري

ص عبارة "... � � الفقرة الثانية من '' ...تعلي� Gفيا وقانونيامعّلل ... ''ف±� �� الواردة ��
�  25ا	ادة  %K F0G ادة  :ا!ررة	شيحات : مكرر 158ا %Bة ال� � لس الدستوري �� يفصل ا!�

ة  voأجل أقصاه ع � ية بقرار معلل تعلي� Gفيا و قانونيا �� مهور م ) 10(	نصب رئيس ا�� أ��
 vù %Bل � إيداع الت¶�� �� ر�� � الفقرة الثانية من ا	ادة ، Gم}% من �% ع ألزم �� vo	اعتبارا أن ا

� �ة  25 لفصل �� لس الدستوري �� خطار، ا!� من القانون العضوي، موضوع ا0_
ية بقرار معلل تعلي� Gفيا وقانونيا مهور شيحات 	نصب رئيس ا�� %Bواعتبارا أّن ، ال

� حاË% وا لتعليل �� لس الدستوري �� ا ا	ؤّسس الدستوري، ألزم ا!� حدة فقط منصوص عل&�
� ا	ادة  � حّددها ، من الدستور ��176 %µتلك ال �Bواعتبارا أّن إضافة حا0ت أخرى غ

وجب ا	اّدة  �y ؤّسس الدستوري	ذكورة أع�ه 176ا	اّدة  ، اmلس الدستوري طبقا ل وا!�
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اوز إرادة ا	ؤّسس الدستوري) الفقرة الثانية( 167 � ع قد �% ّ vo	من الدستور، يكون ا، 
لنتيجة، تكون عبارة    غ�B مطابقة للدستور،'' معّلل تعلي� Gفيا وقانونيا '' واعتبارا ��

ص الفقرة الرابعة من ا	ادة       � خطار،  25ف±� �� من القانون العضوي، موضوع ا0_
 � %K F0G احتجاج ضد قرار الرفض: ا!ررة �xتقد � vù ا�ق �� %Bم Éع أقّر  .ل vo	اعتبارا أن ا
وجب الفق �y ادة	احتجاج ضد  25رة الرابعة من ا �xتقد � �� vù %Bmذكورة أع�ه، حقا ل	ا

ية مهور vù 	نصب رئيس ا�� %Bفض ال �� � لس الدستوري القا��   ،قرار ا!�

� سّن أح7م الفقـرة الرابعة من ا	ادة  ا	ذكورة أع�ه،  25واعتبارا أن ا	شـرع ح��
م د / أ .ق/  01فصل فيه بقراره رð% يكون قد تناول موضوعا سبق لmجلس الدستوري أن 

 /95  � ، 1989من دستور  159، استنادا إ° أح7م ا	ادة 1995غشت سنة  6ا	ؤرخ ��
� ا	اّدة    ، 1996من دستور  169الواردة ��

ائية وغ�B قاب}% للطعن، طا	ا أن  �O لس الدستوري واعتبار 	ا سبق، فإن قرارات ا!�
ا ما  %Äتؤسس منطو � %µالدستوري ا�0سباب ال øة وما ² يتعرض ذات ا� �yزالت قا

� قواعد g} استنادا إ° ، للتعديل لس الدستوري قد كّرس هذه القاعدة �� واعتبارا أن ا!�
  ، من الدستور) الفقرة الثانية( 167ا	ادة 
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لنتيجة، فإن الفقرة الرابعة من ا	ادة  واعتبـارا من القانون العضوي، موضوع  25��
 � امسة والسادسة ا	�لت�� � ا�� لتبعية فإّن الفقرت�� خطار، تعّد غ�B مطابقة للدستور و�� ا0_

 21".للفقرة الرابعة أصبحتا بدون موضوع

� القانون العضوي ا	تعلق بنظ ع �� vo	لس الدستوري إغفال ا ام ß اعت�B ا!�
ت لسنة  شارة لmادة  2016ا0نتخا�� ات هذا القانون  2016من دستور  191ا0_ �Bش � %� � ��

ى أنه � ص عدم ا0ستناد إ° ا	ادة "...  :|وا وجب تداركه، عندما ار�% � من  191ف±� ��
خطار ات القانون العضوي موضوع ا0_ �Bش � ن �% �é الدستور:   

� فقرO%  191اعتبارا أّن ا	ادة  دد �� لس من الدستور �% ى ا!� � و° أنه إذا ار�% ا ا�0
ه ابتداء من يوم  vدستوري، يفقد هذا النص أ� �Bيعيا أو تنظيميا غ voالدستوري أن نصا ت

ا  %Oفقر � لس، وأقرت �� ميع  3قرار ا!� ائية وملزمة �� �O لس وقراراته تكون أن آراء ا!�
ية والقضائية، واعتبارا أّن هذه ا	  العمومية السلطات دار ر آراء والسلطات ا0_ v�دد آ ادة �%

ا الصبغة ا	لزمة للجميع، واعتبارا أّن هذه ا	ادة  � عل&� �Îلس الدستوري وقراراته، وتض ا!�
لنتيجة، أّن عدم  خطار، واعتبارا �� تشÉ سندا دستور�� للقانون العضوي، موضوع ا0_

خطار، ُيعد |و  ات القانون العضوي، موضوع ا0_ �Bش � ن �% �é ادة	ع هذه ا vo	ا إدراج ا
� تداركه  22".يتع��

                                                           
، اJ. kHl=J4/ا7E2004 P7X/ا@/ <\ZQ  DE05  Pرخ 04/م د/ ق ع.ر/01رX[  اGHIJ4 ا64<=>ري رأي -  21

 ]Xر /Q�4 ]J=J46ل واlJ4ي ا<hl4ا34-:>ن ا P3.-mQ97  -07  DE رخZJ46ا  P\> رس-Q1997  gJh=J4وا
  .ا34-:>ن اhl4>ي اkHl=J4 .\9-م اi=:j-.-ت، 6H4<=>ر

اHl=J4ـJ. k/ا7XـZQ11  P\> def2016،  Pرخ DE  16/ د. م/ع.ق.ر/02رXـ[  اGHIJ4 ا64<=>ري رأي -  22
  .P3.-mQ ا34-:ــ>ن اhl4ــ>ي اHl=J4ــk .\9ــ-م اi=:j-.ـ-ت، 6H4<=ـــ>ر
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  استحالة تنظيم االنتخابات الرئاسيةشغور منصب رئيس الجمهورية و: سادسا

� للتحقق من شغور منصب رئيس  � مناسبت�� لس الدستوري �� تدخل ا!�
 � %µوذلك سن ، %Ëية بسبب ا0ستقا مهور � رافقت 2019و 1992ا�� %µوضاع ال ، غ�B أن ا�0

ا Gنت تبة ع&� %B	ا � � والنتا�� � سنة  ا0ستقالت�� �Îتلفة، ف امنت استقاË% رئيس ��1992 � %� ،
يق ا�ل، مع غياب نص دستوري  � عن طر �µالوط � �µلس الشع ية مع شغور ا!� مهور ا��

� سنة  ت 2019يعا�è هذه الوضعية، بي±� �� جي} ل�نتخا�� � ية بعد �% مهور ، استقال رئيس ا��
 � � Gنت مقررة �� %µسية ال يل  18الر��   .2019أفر

  :ين الشاذلي بن جديد وعبد العزيز بوتفليقةاستقالة الرئيس .1

سة  ية تعرضت ر�� مهور � جديد، استقاË%  بسبب شغور�اË% ا�� �f �°الرئيس الشاذ
يعية قد و  voت  الت امن ذلك مع إجراء ا0نتخا�� � اية �% �O ن 1991 سنةG أنه إذا �Bغ  ،

ية أضاف مع�  مهور ، فإن رئيس ا�� %Ëيق ا0ستقا الدستور قد نظم حاË% الشغور عن طر
� قبل  �µالوط � �µجلس الشعmالشغور، وهو كشفه عن ح} ل %Ëة حا آخر صعب من معا��

ية   مهور سة ا�� � كيفية سد شغور ر�� ، ا�0مر الذي ولد حاË% من الغموض �� %Ëا0ستقا � ر�� %�
،  و�Ö عند  � �µالوط � �µلس الشع ا مع حل ا!� ام&� � � ² ينظمها الدستورا��% %µال %Ë؛ وهو ما 23ا

ه، مبينا � ت¶�� لس الدستوري �� كده ا!� � نفس الوقت أنه  أ � ع* ا	ؤسسات �� يتع��

                                                           
P4-�4 �0>ر رP>-O اJI4}>ر@g8 P ط/@k اP4-3=>j واX=/ا:}- .�e>ر اm=@ ]41989  GHIJ4/ق د<=>ر  -  23

 w7S. P@ر<{JI4ا P>-Oان �0>ر ر/=Xا P4-K ]9: gTK DE ،?�4ا k@/ط g8 D\ا4>ط D7le4ة و�0>ر ا-E<4ا
 .اGHIJ4 اD7le4 ا4>ط\g8 D ط/@k ا�4?
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وط  voال �Bوالعمل ع* توف %Ëية الدو ية الÔر ع* استمرار لسلطات الدستور �� %Ëو ا!�
mالعادي ل �Bية للس ور   .ؤسسات والنظام الدستوريال¶�

ع ا0ستشاري ا	 � تبعا لذلك، وع* إ�v ا0ج±% �  14نعقد بق¶ ا�كومة �� �Î1992جان ،
لس الدستوري  ية، وبعد استشارة ا!� ع أغلب ا	ؤسسات الدستور �z ح ، 24الذي»

ا أن تستمر  ك&� �y 0 ا الب�د �O ر %y � %µن الوضعية ا0ستثنائية ال � ع* ل��من �� لس ا�0 دون ا!�
سة  � سد شغور ر�� ية الدوË% تقت�� ية، وأن استمرار مهور ة ع* الدوË% وا�� �z اطر إفراز ��

بة �� از ل�_ �ý نشاء _ ية وذلك �� مهور وYا  ،ا�� � �� � %µالسلطات والص�حيات ال Éيتمتع ب
ية مهور لس أع* للدوË% يتكون من  ،الدستور لرئيس ا�� ع�ن عن إقامة �� لذلك فقد x% ا0_

اص � v×سة أ �z25 �y ، عمول به لرئيس	ا الدستور ا �O دàي � %µيع السلطات ال �z ارس
ية مهور ية للس�B العادي لmؤسسات والنظام ...ا�� ور وط ال¶� voال �Bإ° غاية توف
ت  ،الدستوري ة عن انتخا�� � سية النا�% ة الر�� %Bاية الف �O همة	ع* أن 0 تتجاوز هذه ا

 �B198826ديسم  .  

ت ضغط ا�راك ا2019أما سنة  � ، و�% � الذي انطلق �� �µا��  22لشع �B2019ف ،
� بوتفليقة 2016من دستور  102وبعد الدعوة إ° تفعيل ا	ادة  ، قدم الرئيس عبد العز��

                                                           
24 -  PJs�J4ا GTOا64<=>ري ور GHIJ4ا gQ ?� ر-e=>6 اX |:أ }H8 |:N8إ DE gQ�4 }H8ا� GHIJ4أ0-ر ا

PQ<s�J4ا GTOإ4{ ر nJ=>وا -THl4ا ، DE رخZJ4ا gQ�4 }H8ا� GHIJ4ن اN814أ:9/ إ  D�:-o1992 ،
P@ر<{JIH4 PTJ>/46ة ا@/I4ا ا،P@/OاMI4  ]X3ر  DE Pر�ZJ415ا  D�:-o1992 80، ص. 

 .�-M: 64ار، D:-IC ،DE-� DH8 ھ6ام، DH8 ھ-رون، أh8-ءً  T�<. 6J�Q-ف رSTO-، :ا�h8-ء اPSJi4 ھ[ - 25
26 - -S4ا gQ�4 }H8ا� GHIJ4ن اN8ا4~�/ �4إ. 
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 � يل  2استقالته �� سة 2019أ�� لس الدستوري ع* إ�v ذلك بشغور ر�� ، لي¶ح ا!�
ية مهور     27ا��

مهور  سة ا�� 	ان بغرفتيه �0خذ ع³ بشغور ر�� �Bع ال ية، تو° السيد                  بعد اج±%
 � �� %Ëام رئيس الدوô لس ا�0مة � صاè بصفته رئيسا !� �f يل  9عبد القادر ، 	دة 2019أ��

ة 90أقصاها  %Bسية خ�ل هذه الف ت ر��   .28يوما، Gن عليه وفقا للدستور، تنظ�� انتخا��

  :تأجيل االنتخابات الرئاسية .2

� الرافض  �µنتيجة لضغط ا�راك الشع � لàدة خامسة، وجه الرئيس عبد العز��
 � ت  2019مارس  11بوتفليقة رساË% إ° ا�0مة �� جيل ا0نتخا�� � أعلن من خ�Yا �%

ن  � سية، مؤكدا �� ، حرصا  الغرض هو"الر�� تموه إ°� �ýا0ستجابة للطلب الـُمِلح الذي و
م �Ä سوء È ع* تفادي øا�0جيال ا   من � ص وجوب وحتمية التعاقب ب�� � لذي ف±� ��

�مت به %Bكذلك بتغليب الغاية النبي}% الـمتوخاة من ا�0ح7م القانونية    ويتعلُق ا�0مر. ِاْل
 � � تُ�ن �� %µعية    ال � التفاع�ت ا0ج±% -س�مة ضبط ا�ياة الـمؤسساتية، والتنا�ü ب��

ستحقاقات مرسومة سلفا � التقيد �� سيدا لذلك، x% ×ب 29"السياسية؛ ع* التشدد �� � %� ،

                                                           
27 -  DE رخZJ4ا64<=>ري ا GHIJ4ا v@/rC /9:ر ا4 2019أ./@?  3أ<�e4-. kHl=J4وا P>-O/4 DO-{\

 ]Xر ،P@/OاMI4ا P@ر<{JIH4 PTJ>/46ة ا@/I4؛ اP@ر<{JI421ا  DE Pر�ZJ45، ص 2019أ./@?  3ا.  
) 90(@=>4{ رGHIQ GTO ا�Q PQ}-م رGTO ا64و6J4 P4ة أrX-ھ- lSC>ن " gQ2016 د<=>ر  102اJ4-دة  - 28

PT>-Oت ر-.-i=:4}- اN� ]9\C ،-Q<@."  |T=E/�. 63l\J4ن ا-J4/746 أن اT�@ ا4~ي P�/=eJ4ا PT:-J4/74ا P\IH43/@/ اC
 q@ر-=. -lQ gT=lJ=IJ42019أ./@?  9اP@ر<{JI4ا P>-O/4 DO-{\4ر ا<�e4-. -JH8 ~6 أ�X ،.  

29  -  DCB@ �4أن ذ -�ThQ»P8-0م إ-Qل أ-IJا4ـ vSE 6rX ،-{\8 /َّ7lJ4ت ا-E<i=4ا PO6{=4    P\TsS4وا P\T:BJm4ا
PTJل ذات أھ-J8B. ض<{\H4 -lTJo م، و4\=�/غ-l4ا gQوا�     DE /OاMI4�64>ل ا /Th�=4ا gQ -\\sّJ=> PTi@ر-C

Q-رس  gQ11 ر<-P4 اGTO/4 678 اP3TH�C<. M@Ml4 اP{o<J4 إ4{ ا�8 « DE PQ}6o 6@6، وDE أrX/ ا�o-ل
2019.  
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�  ا	رسوم ية الذي Gن مقررا �� مهور ا	تضمن استدعاء اYيئة الناخبة 0نتخاب رئيس ا��
يل  18   2019.30أ��

ا أن ×ب استدعاء اYيئة الناخبة  �Bلس الدستوري معت ع* إ�v ذلك، تدخل ا!�
عل" � �  الفصل �� شيحات �� %Bذكورة �ة ال	لنتيجة، موضوع، بدون أع�ه، ا  ما يقرر و��

 � %K � ��: 


	 ا����  :أوال ���ر�� �����ب ا�������ت ��� '�ن ا�%ي ر#"! ا�

�ع .:ون  67�8 ،2019 س0� أ.(�� 18 
	 +*ّ(را<�+.  

فظ  :ثانيا �  ملفات �% �  الواحد ا	عني�� �f voية رئيس 0نتخاب 21 ) (والع مهور  ا��
�  الدستوري، ا�0مانة العامة  لmجلس لدى ا	ودعة لس أرشيف ��   31."ا!�

  إجراء االنتخابات الرئاسية استحالة .3

 èصا � �f السيد عبد القادر %Ëرئيس الدو Àامه، استدô ³وا°� لتس	اليوم ا � ��
 � ول بتار�� ية، ُ�ددا إجراء دورها ا�0 مهور جويلية  4اYيئة الناخبة 0نتخاب رئيس ا��

� عند ا0قتضاء بعد 2019 �Kري الدور الثا � لس  15، ع* أن �� يوما من إع�ن ا!�
ولالد � الدور ا�0   .32ستوري لنتا��
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كتتاب  vù 	طبوعات ا %Bال � � راغب �� كvB من سبع�� ع* الر�ü من ×ب أ
شيحات،  %Bيداع ال صص 0_ اء ا�0جل ا!� م ر
يا انسحابه قبل ان&% التوقيعات، أعلن بع÷�

 � لس الدستوري ملف�� فقط، x% الفصل ) 2(و² يتجاوز عدد ا	لفات ا	ودعة لدى أمانة ا!�
ما، ف÷� ت إجراء استحاË%  مقررا نتيجة لذلك، �� سية ا0نتخا�� يوليو  4 ا	قررة يوم الر��

  .33جديد من تنظيمها وإعادة ،2019

  استمرارية رئيس الدولة في مهامه إلى غاية إجراء انتخابات رئاسية: سابعا

� Gنت  %µسية ال ت الر�� لس الدستوري بتقر�� استحاË% إجراء ا0نتخا�� ² يكتف ا!�
 � ة عن ذلك، حيث «ح 2019جويلية  4 مقررة �� �zية النا ، بل عا�è الوضعية الدستور

� بيان Ë ع* أنه  ا"�� �y  همة أن أقر الدستور أن�	ن ا�0ساسية ا	رئيس وظيفة يتو°   %Ëالدو 
 �Ö  ية، رئيس انتخاب تنظ�� مهور �  فإنه ا�� يئة يتع��ّ %O ة الظروف �y�	ا لتنظيمها ا  وإحاط&%

لشفافية ية ا	ؤّسسات ع* ا�فاظ �0جل وا�ياد، �� �  الدستور %µكن ال ُ%y قيق من %� 
 جديد من ا0نتخابية اYيئة استدعاء الدوË%  لرئيس يعود ß السّيد، الشعب تطلعات

�  ا	سار واست�ل �Kا0نتخا  %µية رئيس انتخاب ح مهور �  وأدائه ا�� ية اليم�� ، 34"الدستور
� ذلك  � مستندا �� %µامه  ا�0ساسية الô ر ع* أحدÔال �Öؤسس الدستوري، و	ا Ë اYخو

ام الدستور %B35ع* اح. 
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اختصاص المجلس الدستوري بالسهر على صحة االنتخابات الرئاسية : ثامنا

  والفصل في المنازعات المتعلقة بها

تص دون سواه  تدخل كيد ع* أنه �� � عدة مناسبات للتأ لس الدستوري �� ا!�
ا �O تعلقة	الطعون ا � سية والفصل �� ت الر�� لÔر ع* �ة ا0نتخا��   .وفقا للدستور، ��

   :السهر على صحة االنتخابات الرئاسية وإعالن نتائجها النهائية. 1

ناسبة ر  �y ذا ا0ختصاص �O لس الدستوري انفراده كد ا!� � أ � عضوي�� : قابته لقانون��
ت لسنة  ول يتعلق بنظام ا0نتخا�� Yيئة العليا ا	ستق}% 	راقبة  2012ا�0 �� � �Kوالثا

ت لسنة  ت سنة 2016ا0نتخا�� اف ع* ا0نتخا�� vI نة ل�_ ، حيث دفع استحداث ��
ت سنة  2012 لس الدستوري 2016وهيئة عليا مستق}% 	راقبة ا0نتخا�� ، تدخل ا!�

ة  لتوضيح حدود �ý ت من لÔر ع* �ة ا0نتخا�� ة وانفراده �� �ý ما من %Oاختصاصا
  .أخرى

لس الدستوري أنه  ى ا!� � � هذا الصدد، ار�% ص ا	ادة   ": �� � وا	طة  169ف±� ��
و° والفقرة الثانية من ا	ادة  خطار،  170ا�0 من القانون العـضوي، موضوع ا0_

ادëا � معا %�0 ، وا!ّرر  ا	أخوذت�� � العـّ}% ، ع* التوا°� �� � Gلتا°� : 169 ا	ادة-"  :ت��
يع  voام الدستور والت %Bإطار اح � ت �� اف ع* ا0نتخا�� vI ٌ ارس اللجنة الوطنية ل�_ %y
� إيداع  ر�� اف ع* تنفيذ أح7م هذا القانون العضوي من �% vI ا	عمول به، ôمة ا0_

اية العملية ا0نتخابية �O °شيحات إ %Bادة -". "ال	اف تضطلع ال: 170ا vI لجنة الوطنية ل�_
ا ي*�  �y ت   :ع* ا0نتخا��
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ت، - 0نتخا��  الÔر ع* قانونية Gفة العمليات ا	رتبطة ��
س مصداقية وشفافية العملية ا0نتخابية، - �y اوز � %� È �  النظر ��
� È خرق �0ح7م هذا القانون العضوي، -  النظر ��
ا اللجنة الوطنية 	راقب - يلها عل&� %� � %µال ��القضا � ت،النظر ��  ة ا0نتخا��
� العملي - يع ا�0طراف ا	شاركة �� �z م � %Bة ا0نتخابية بقرارات هذه اللجنةتل،  
يق التنظ��  - دد تنظ�� وس�B هذه اللجنة عن طر ��".  

قت�� ا	ادة  �y ع ّ vomن لG أن ُيعـّد   من الدستور،) الفقرة الثانية( 98اعتبارا أنه إذا
دث  ُ اها القانون ويصوت عليه بÉ سيادة أو �� �� � %µا الص�حيات الYّو � نة و�� لتا°� أي �� ��

لس الدستوري 	قابل، يتعّيـن ع* ا!� ة فإنه، �� �yرسة ص�حياته    م�Ç كد عند أن يتأ
ا الدستور، يع ا0ختصاصات ß نّص عل&� م توز %Bع قد اح ّ vo	ية من أن ا واعتبارا   الدستور

لرجوع إ° نص ا	ادة  ع أوÈ للجنة ا	ذكورة أع�ه، فإن ا	 169أنه و �� ّ vo" اف vI ôمة ا0_
اية العملية ا0نتخابية �O °شيحات إ %Bإيداع ال � ر�� ." ع* تـنفيذ أح7م هذا القانون من �%

ت، � طبيعة هذه ا0نتخا�� � ب�� �Bي %y دون  

لرجوع إ° أح7م الفقرة  من الدستور، فإن الÔر  163من ا	ادة  2واعتبارا أنه و��
يعية، ع* �ة gليات ا0  voت الت ية، وا0نتخا�� مهور ستفتاء، وانتخاب رئيس ا��

لس الدستوري  ا ا	ؤسس الدستوري ا!� �O هذه العمليات خّص � ع�ن ع* نتا�� وا0_
ا القانون العضوي موضوع  -    وحده، ة هيئات قضائية وغ�B قضائية نّص عل&� vy واعتبارا أن

نبا لتداخل � ا �% %Oال اختصاصا خطار، وحّدد Yا �� لنتيجة أن  -  الص�حيات، ا0_ واعتبارا ��
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إذا ² يكن القصد منه ا	ساس بص�حيات  ، ا	ذكور أع�ه 169الشطر ا�0خ�B من ا	ادة 
� صلب هذا القانون العضوي، فإن  ا �� لس الدستوري واYيئات ا�0خرى ا	نصوص عل&� ا!�

يطة مراعاة هذا التحفظ vI مطابقة للدستور �Bادة تعت	ة، هذا من ، هذه ا �ý  

لنظر إ° نص ا	ادة  ة أخرى، أنه و�� �ý من القانون العضوي  170واعتبارا من
و° ع*  ا ا�0 � مط&% � تنّص �� %µخطار، ال اف ع*  موضوع ا0_ vI أن اللجنة الوطنية ل�_

ت تضطلع بـ ت" ا0نتخا�� 0نتخا�� ع " الÔر ع* قانونية Gفة العمليات ا	رتبطة �� vo	فإن ا
� طبيعة  � ب�� �B �y ²،تتالية للعملية ا0نتخابية	راحل ا	ا � ت، و0 ب�� واعتبارا  - هذه ا0نتخا��

اع ما تنّص عليه ا	ادة  نحه هذه الص�حيات للجنة ا	ذكورة ² �� �y ع vo	الفقرة ( 163أن ا
� خوYا للجهات القضائية ا	ذكورة أع�ه،) 2 %µاع الص�حيات ال �� ² ß ،من الدستور   - 

� الفقرة الثانية من ا	ادة واعتبارا فض� ع ع بنّصه �� vo	يع  170ن ذلك، أن ا �z ع* أن
فذة  ا �� %Oم بقرارات هذه اللجنة، قد جعل قرارا � %Bالعملية ا0نتخابية تل � ا�0طراف ا	شاركة ��
 � هات القضائية و�� لس الدستوري وا�� ا ا!� ا ف&� �y يئات ا�0خرىYؤسسات وا	ة ا �ýموا � ��

 �yلدستور و � السلطات،ذلك مساس ��   بدأ الفصل ب��

� ا	وضوع يطة مراعاة  169ُتـعـُد ا	ادة  – Y ...4ذه ا�0سباب، �� vI مطابقة للدستور
و° والفقرة الثانية من ا	ادة  – 5  .ا	ثار سابقا    التحفظ غ�B مطابقة  170ُتـعـّد ا	طة ا�0

اف ع* تضطلع اللجنة الوطنية : Gلتا°�  170وُتـعاد صياغة ا	ادة  للدستور، vI ل�_
ا ي*�  �y ت   :ا0نتخا��

س مصداقية وشفافية العملية ا0نتخابية، - �y اوز � %� È �   النظر ��
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� È خرق �0ح7م هذا القانون العضوي، -   النظر ��
ت - ا اللجنة الوطنية 	راقبة ا0نتخا�� يلها عل&� %� � %µال ��القضا �   36".النظر ��

ناسبة نظره  �y لس الدستوري كده ا!� � مطابقة القانون العضوي نفس ا	وقف أ ��
ت للدستور سنة  Yيئة العليا ا	ستق}% 	راقبة ا0نتخا�� ى أنه2016ا	تعلق �� � : ، عندما ار�%

ص ا	طة ..." � و° من ا	ادة  5ف±� �� من القانون العضوي، موضوع  13من الفقرة ا�0
 � %K F0G خطار، وا!ررة يداع ":5ا	طة : ا0_ _ اصة �� تيبات ا�� %Bمطابقة ال vù %Bملفات ال

ت   ،"�0ح7م القانون العضوي ا	تعلق بنظام ا0نتخا��

ع وفقا لmادة  vomن لG ول للهيئة العليا  194اعتبارا أّنه إذا � من الدستور أن ��
كد عند  لس الدستوري أن يتأ � ع* ا!� � ا	قابل يتع�� ة، فإنه �� �yاها م� �� � %µالص�حيات ال

ية من أن ا يع ا0ختصاصات ß نص عليه Çرسة ص�حياته الدستور م توز %Bع قد اح vo	
  الدستور،

ول اYيئة العليا اختصاص الÔر ع* gلية  � واعتبارا أّن ا	ؤسس الدستوري ��
 � �Bي %y اع دون %Bؤقتة ل�ق	ا � � استدعاء اYيئة الناخبة حµ% إع�ن النتا�� ر�� ا0نتخاب من �%

ت،  � طبيعة هذه ا0نتخا�� من  182من ا	ادة  �02ح7م الفقرة  واعتبارا أّنه وفقا-ب��
ت  ية وا0نتخا�� مهور الدستور، فإن الÔر ع* �ة gلية ا0ستفتاء وانتخاب رئيس ا��
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لس  ا ا	ؤسس الدستوري ا!� �O هذه العمليات خّص � ع�ن ع* نتا�� يعية وا0_ voالت
  الدستوري دون سواه، 

لنتيجة، أّن ا	طة  و° من ا 5واعتبارا �� من القانون العضوي،  13	ادة من الفقرة ا�0
خطار ا0ت ا	ذكورة أع�ه  ، موضوع ا0_ � ا!� لص�حيات �� إذا ما ² تؤد إ° ا	ساس ��

� صلب هذا القانون العضوي،  ا �� لmجلس الدستوري واYيئات ا�0خرى ا	نصوص عل&�
يطة مراعاة هذا التحفظ vI مطابقة للدستور �Bادة تعت	ذه ا�0سباب ... فإن هذه اY ى � ار�%

لس الدستوري � ا	وضوع...ا!� و° من ا	ادة  5اعتبار ا	طة : �� مطابقة  13من الفقرة ا�0
يطة مراعا vI ثار أع�هة للدستور	37.التحفظ ا  

اختصاص المجلس الدستوري بالنظر في المنازعات المتعلقة بصحة  .2

  عمليات التصويت

ت  ناسبة ا0نتخا�� �y تلفة لس من خ�ل تدخ�ته ا!� � ا!� سية، ب��ّ الر��
� �ة gليات التصويت ومضمون  � الطعن أمامه �� الدستوري من Ë ا�ق ��
 � لتحقيق �� لرقابة و�� ية مÍفة �� نه مؤسسة دستور � � نفس الوقت �� الطعون، مؤكدا ��

ي�� والتنفيذي مع الدستور voالدعاوى ، تطابق العمل الت � أما ص�حية الفصل ��
ائية،  �O يئات القضائيةبقرارات ابتدائيةYمن اختصاص ا %Îفتب.  
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  :من له الحق في الطعن في صحة عمليات التصويت  . أ

 � ت �� سية،  حاË% ا0نتخا�� قالر�� �� Éل  vù %Bث} مÑ أو  ��ؤهل قانو	أو مفـّوضه  ا
� مكتب الـتصويت يـن ��

ّv× %B	ثـ*� اÑ � �  يطعن ، أن...من ب�� التصويت  gليات �ة ��
دراج _ � �¶�  احتجاجه �� �  ا	وجود الفرز �� طر ا.  مكتب التصويت �� � ُ  لس�����

� ا�0جل  الدستوري � شÉ طعن �� ق، �� �Bيق ال ذا ا0حتجاج للنظر فيه عن طر �O فورا
دد  38.ا!دد سية، ي�% استصدار مرسوم تنفيذي �� ت ر�� ناسبة È انتخا�� �y ا أنهmع

ا �O تعلقة	ليات التصويت اg �   39.كيفيات الطعن ��

  :تعلقة بصحة عمليات التصويتمحتوى الطعون الم  . ب

ا قانو�� ع* اللقب، وا0¯، والعنوان،  �Oا أ�اàيوّقـ � %µتوي الطعون ال ب أن �% � ��
ل  ـ� vù اُ�َمثـ %B	إصدارها، وتوقيعه، ولقب ا � ر�� والصفــة، ورð% بطاقـة ُهـويته وم7ن و�%
� مكتب التصويت،  � حاË% تقد�x طعــن من قبل مفـّوض من متـرvù غÑ �Bثل �� وا
ه، و��

فـق  ب أن �� � لس الدستوري�� سل إ° ا!� �� ، � �Kوُتـرسُل الطعون . الطعـــن بتفويض كتا
كس يق الفا لس الدستوري عن طر    40.إ° ا!�
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المجلس الدستوري مؤسسة دستورية مكلفة بالرقابة وبالتحقيق في تطابق . ج

  :العمل التشريعي والتنفيذي مع الدستور وليس الفصل في الدعاوى

 � � نتا�� لطعن �� ع تعديل ا	ادة ا	تعلقة �� vo	ا %Ëلس الدستوري ع* �او ض ا!� %Bاع
ت سنة  ناسبة تعديل قانون ا0نتخا�� �y ى أنه  2004التصويت � ص  "...: حيث ار�% � ف±� ��

�  28ا	ادة  %K F0G خطار، ا!ررة تعدل و :  28ا	ادة : من القانون العضوي، موضوع ا0_
�  07- 97ا�0مر رð% من  166تتمم ا	ادة  وا	تضمن القانون  1997مارس سنة  6ا	ؤرخ ��

 � %K F0رر ع* النحو ا vù أو Ñث} قانو�� : 166ا	ادة : العضوي ا	ذكور أع�ه، و�% %Bم Éق ل ��
� �ة gليات  � حاË% ا0ستفتاء، أن يطعن �� خب، �� سية و �0ي �� ت ر�� � حاË% انتخا�� ��

� ا!¶�  دراج احتجاجه �� _ ق لÉ ، ا	وجود داخل مكتب التصويتالتصويت �� �� ß
 � بع�� ان و أر vy لس الدستوري خ�ل فع دعوى أمام ا!� vù أن �� %Bساعة ابتداء من ) 48(م

اء gليات الفرز � ان&% ر�� سة ، �% �z أجل أقصاه � � الدعوى �� لس الدستوري �� يفصل ا!�
)5 ( � �Kا �O � �Kا بقرار ابتداàرف � ر�� م Gم}% ابتداء من �% القرار فور صدوره إ° يبلغ ، أ��

  . ا�0طراف ا	عنية

وجب ا	ادة  �y لس الدستوري �ددة من  162اعتبارا أن طبيعة اختصاص ا!�
ي��  voتطابق العمل الت � لتحقيق �� لرقابة و�� ية مÍفة �� الدستور، بصفته مؤسسة دستور

� الدعاوى بقرارات ابتدائي، والتنفيذي مع الدستور ائية واعتبارا أن ص�حية الفصل �� �O ة
� ، �Ö من اختصاص اYيئات القضائية �� v× %B	مّكن ا � ع ح�� vo	لنتيجة، فإّن ا واعتبارا ��
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لس الدستوري، يكون قد خالف طبيعة  سية من رفع دعوى أمام ا!� ت الر�� ل�نتخا��
لس الدستوري   41".اختصاص ا!�

  :طبيعة احتجاج المترشح أو ممثله المدرج في محاضر التصويت. د

}% اعتبار     �z ع أدرج vo	دراج ...  ''أن ا _ � �ة gليات التصويت �� يطعن ��
� ا!¶� ا	وجود داخل مكتب التصويت � الفقرة الثانية من ا	ادة '' . احتجاجه �� ��28 

وضا، 0س±� ف±� يتعلق  �g دث �� Ç خطار، دون أي توضيح من القانون العضوي، موضوع ا0_
من القانون العضوي، موضوع  28تبارا أن ا	اّدة واع، بطبيعة هذا ا�ق وكيفية Çرسته

خطار، بتعديلها ا	اّدة  ا	ذكور أع�ه، تكون قد أحدثت فراغا  07- 97من ا�0مر رð%  166ا0_
 %Ëحا � سية، والناخب �� ت الر�� � ا0نتخا�� �� � �Kّث} القانوÑ أو 

ّvù %B	ّق ا ّس �� �y قانونيا
� ّ�ة gلّيات التصويت، نظرا لعدم التنصيص ع* كيفية تقد�x  ا0ستفتاء، للطعن ��

فع أماôا �� � %µهة ال   ، ا0حتجاج وا��

� الفقرة الرابعة من  ع لmجلس الدستوري �� vo	حددها ا � %µجال الF0واعتبارا أن ا
� الدعوى ا	رفوعة أمامه،  28ا	ادة  خطار، للفصل �� من القانون العضوي، موضوع ا0_

لنظر لغموض عبارة  ر '' يصعب ضبطها �� اء gليات الفرز�% � ان&% ا مع '' �� وكذا لعدم تناس&�
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	ادة  لنتيجة، فإّن ا	ادة ، ا	ذكور أع�ه 07-97من ا�0مر رð%  167اF0جال ا!ددة �� واعتبارا ��
خطار، تعد غ�B مطابقة للدستور 28   42".من القانون العضوي، موضوع ا0_

التصويت في االنتخابات النتائج المترتبة على الطعون المتعلقة بعمليات : تاسعا

  الرئاسية

 � لس الدستوري ا	تعلقة بنتا�� ت ا!� تلف إع��� من خ�ل ا0ط�ع ع* ��
سية منذ  ت الر�� ا 1995ا0نتخا�� � أن معظم الطعون Gنت مرفوضة ش�، وبع÷� ، يتب��

لس الدستوري لتصحيحات ل��خطاء ا	ادية ا	تعلقة  تب عنه إدخال ا!� Gن مقبو0 �%
ا أساسا ب عملية عد أوراق التصويت، إضافة إ° إلغاء عدد من ا�0صوات ا	ع�B ع&�

ت ائية ل�نتخا�� � ال&� ث�B ع* النتا�� �   .�0سباب، دون أن يكون لذلك �%

  :رفض الطعون شكال.1

لس الدستوري عن رفضه ش� لعدد كب�B من الّطعون ا	رفوعة إليه            أعلن ا!�
وط الق"  voا ال �Oلعدم استيفا � ت، و ...انونية، 0س±� تلك الواردة �� ا	رسوم ...قانون ا0نتخا��

 %ð303-  95التنفيذي ر  � كتو�� سنة  7ا	ؤرخ �� لس 1995أ ، واعتبارا أن إم7نية إخطار ا!�
 � خب�� م قانو�� وحدÛ، فإن ا0حتجاجات الواردة من �� � وÑثل&� �� v× %Bmل %Ëو الدستوري ��

ذه الصفة x% رف÷�  �O 43".ا0 يتمتعون  
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سية لسنة  ت الر�� ناسبة ا0نتخا�� �y لس الدستوري1999أما رفضه  ، فقد أعلن ا!�
 Éالش � � "للطعون ا	رفوعة إليه �� وط القانونية، 0س±� تلك الواردة �� voا ال �Oلعدم استيفا

ت، و  166أح7م ا	ادة  من ا�0مر ا	تضمن القــــانون العضوي ا	تعلق بنظـــام ا0نتخا��
لس الدستــوري 28ا	ادة  جراءات gل ا!� من  5إ°  2، وا	ــواد من ..من النظام ا!دد 0_

 %ðرسوم التنفيذي ر	56-99ا   � إم7نية إخطار ...، واعتبارا أن1999مارس سنة  02ا	ؤرخ ��
vù أو Ñث} قانو�� وحدëا، فإن ا0حتجاجات الواردة من  %Bmولــة ل لس الدستـــوري �� ا!�

0 � خب�� ا �� ذه الصفة x% رف÷� �O ل دون تصحيحه وتعدي} 44"يتمتعون ، إ0  أن هذا ² ��
ت ول من هذه ا0نتخا�� � الدور ا�0   .لنتا��

سية لسنة  ت الر�� لنسبة ل�نتخا�� تب ع*2004نفس ا�0مر �� %Bحيث ² ي ، :
اع " %Bائية ل�ق � ال&� ية لضبط النتا�� ور تصحيح ا�0خطاء ا	ادية وإدخال التعدي�ت ال¶�
لس الدستوري البالغ عددها و  � ... ، 192ع* الطعون ا	رفوعة إ° ا!�   45".أي أ�v ع* النتا��

سية لسنة  ت الر�� ناسبة ا0نتخا�� �y جلس الدستوري أن 2009أماmل � ، فقد تب��
�  57الطعون ا	رفوعة إليه، البالغ عددها " تب أي أ�v ع* النتا��   46".وا	رفوضة، ² �%
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  :األصوات المعبر عنهاإلغاء عدد من . 2

لس الدستوري سنة   � 1995أعلن ا!� ا �� عن إلغاء عدد من ا�0صوات ا	ع�B ع&�
ت � ا0نتخا�� ث�B ع* نتا�� �   :بعض ا	7تب لعدة أسباب دون أن يكون Yا �%

- ، � ة إضافية لناخب�� �yاستعمال قا  
- ، � خب�� لف توقيع �� � %�  
- ، � �Kفرز ا�0صوات بعد ا�0جل القانو  
- � �Kالصندوق ا0نتخا � عدم تطابق عدد التوقيعات مع عدد ا�0ظرفة ا	وجودة ��

  لmكتب، 
اص بعدة و0Gت- � v×47.تصويت أ   

  بت المجلس الدستوري في حساب الحملة االنتخابية: عاشرا

لس الدستوري منذ  خاصة، ع* نvo حساب ا�م}% ا0نتخابية  1999دأب ا!�
ت  � ا0نتخا�� �� � vù الفا�� %Bmل �Bا�0جل ا!دد من قبل خب � سية، والذي Gن ُيقَدم �� الر��

ت عتبار  1999 �اسب، فع* سبيل ا	ثال، عقب انتخا�� لس الدستوري أنه �� «ح ا!�
� بوتفليقة  vù عبد العز�� %B	ية ع* "ا مهور ول 0نتخاب رئيس ا�� � الدور ا�0 صل �� قد �%

وË%  20نسبة تفوق  � �� Ç ،ا � تسديد قدره من ا�0صوات ا	ع�B ع&� من %  30 ا�ق ��
دج قرر  4.499.984,54دج، وهو ما يعادل  14.999.948,45النفقات ا�قيقية البالغة 

لس الدستوري قبول حساب ا�م}% ا0نتخابية وع* هذا ا�0ساس  يسدد Ë مبلغ  ا!�
                                                           

اO-=\. kHl=J4  ا:=i-ب رGTO اJI4}>ر@DE23  P\> /7JE<:1995  P  إN8ن اGHIJ4 ا64<=>ري اZJ4رخ -47
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موع النفقات ا�قيقية البالغة % 30دج ا	عادل لنسبة  4.499.984,54 من ��
�  07 -97الفقرة الثالثة من ا�0مر رð%  188دج طبقا لmادة 14.999.948,45 مارس  6ا	ؤرخ ��

ت 1997   48".وا	تضمن القانون العضوي ا	تعلق بنظام ا0نتخا��

سية لسنة  ت الر�� لس الدستوري بعد ا0نتخا��  2019ع* خ�ف ذلك «ح ا!�
م ا0نتخابية ويتعلق ا�0  ت zل&% � قدموا حسا�� �� v× %B	ا È أن � �� � vù الفا�� %B	 مر ��

� وعبد  �Kو � م&� �fالسادة عز الد � �fخرF0ا � �� v× %B	يد تبون، وا ت السيد عبد ا!� ا0نتخا��
� بلعيد � فليس وعبد العز�� �f �*ينة وع � قر �f 49القادر .  

  :خاتمة

ت،  � وا	عاهدات والتنظ±� ية القوان�� إضافة إ° اختصاصاته الرقابية ع* دستور
� استطاع من خ�Yا  %µاية والzام الدستور و %Bر ع* احÔال � أن يثبت دوره الفعال ��

تصة هات ا!� � أتيحت Ë عند إخطاره من قبل ا�� %µت، مغت±� الفرص ال ، ا�قوق وا�ر��
يعية  يÔر voسية والت ت الر�� لس الدستوري ع* �ة ا0ستفتاءات وا0نتخا�� ا!�

عتباره قاضيا انتخابيا ��.  

لس ال اء لقد 
حت تدخ�ت ا!� vسية ع* إ� ت الر�� ال ا0نتخا�� �� � دستوري ��
� ا0نتخابية  راقبة القوان�� �y تعلقة	ي من خ�ل قراراته وآراءه ا زا�� � ا�� �Kالنظام ا0نتخا
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زا�� منذ  ا ا�� � عرف&% %µتعاقبة ال	تعلقة بعمليات 1989ا	نازعات ا	ا � ، إضافة إ° فص} ��
اته ا!�  ته وت¶�� ته وإع��� تلفة اYادفة إ° توضيح بعض جوانب التصويت، وبيا��

تلفة � مراحلها ا!� سية �� ت الر��   .ا0نتخا��

يق  ادات ع* ا	نظومة ا0نتخابية الوطنية، وôدت الطر ت هذه ا0ج&% vلقد أ�
اهة ع*  � �Bية والشفافية وال ، Ç يساعد ع* إضفاء ا�ر � �Kالنظام ا0نتخا � ع لتحي�� vomل

  . العملية ا0نتخابية

داد  � �Bوامر س � إ° ا�0 �Kية بعد توسيع دوره الرقاëدور القضاء الدستوري أ
� ا	ؤسسات  �فات ا!تم}% ب�� � ا�� كينه من تفس�B الدستور والفصل �� %yيعية، و voالت
يعية gوما  voنظومة الت	اء ا vإ� � متياز �� ية، وهو ما سيجعل منه مساëا �� الدستور

  .وا0نتخابية خصوصا
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  :ملخص

ادات الورقة هذه تستعرض لس اج&% ت ا	رتبطة الدستوري ا!� 0نتخا�� سية ��  الر��
�  تلك سواء %µا ال تلفة وآراءه قراراته تضمن&% �  رقابته عند ا!� ت لقوان�� سيسه منذ ا0نتخا�� � %� 
ته ،1989 سنة ت بÉ ا	رتبطة وقراراته وبيا�� سية ا0نتخا��  إ° 1995 سنة من انط�قا الر��
�   2019 سنة ر�� ت آخر �% سية، انتخا�� ا وما ر�� %ãجيل من سب � %�  � �fوعد	  �  انتخابي��

ت سية ل�نتخا�� �  الر�� %µنت الG مقررة  � يل 18 ��  .2019 جويلية  4و 2019 أفر

ع �اوË%  من الر�ü  فع* vo	حاطة ا ميع ا0_ � ت جوانب �� سية ا0نتخا��  الر��
�  الغموض أن إ0 الدقيقة، وتفاصيلها %Îا، بعض يكتنف ب لس فتدخل جوان&�  ا!�
�  مراقبته عند لتجليته، الدستوري ت، نظام ا	تضمنة ا	تعاقبة للقوان��  أثناء أو ا0نتخا��

 �Bر 0ختصاصه ا0نتخابية العملية سÔل ا ع* �� ها وإع�ن �&% � ائية، نتا�� �  والفصل ال&� �� 
�  ا	تعلقة ا	نازعات �  والبت التصويت، بنتا�� ت ��  .ا0نتخابية ا�م}%  حسا��

0ط�ع مطالبة ا0نتخابية العملية أطراف إن ادات، هذه ع* �� ا ا0ج&% �O  مصدر �0
�  والقانون gوما، القانون مصادر من �Kي الدور وأن خاصة خصوصا، ا0نتخا �Bالتفس 

ي الدستوري للقضاء زا�� داد ا�� � �Bلس استبدال بعد اتساعا، س ح�ة الدستوري ا!� �y 
ية �  دستور وع �� voالدستوري، التعديل م  � ك�� %yهات و تصة ا�� خطارها ا!� _ ��  �Bلتفس 
�  والفصل الدستور اعات �� � �Bال  � %µتطرأ قد ال  � ية السلطات ب��  .الدستور

ت : الكلمات المفتاحية ادات، ا0نتخا�� ي، قرار، رأي، اج&% زا�� لس الدستوري ا�� ا!�
سية، ا	نازعات ا0نتخابية  .الر��
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Résumé: 

Le présent document passe en revue la jurisprudence du Conseil 
constitutionnel  relative aux élections présidentielles, aussi bien les 
décisions rendues en matière de contrôle de constitutionnalité des lois 
électorales depuis sa création en 1989 , que ses communiqués et 
décisions  relatifs aux  élections présidentielles  de 1995 à 2019, 
rendus publiques  lors  des dernières  élections présidentielles où à 
l’occasion  des deux dates reportées  des élections présidentielles  
initialement prévues  pour le 18 avril 2019 et le 4 juillet 2019. 

Malgré l’effort  du législateur de connaître tous les aspects des 
élections présidentielles dans leurs  moindre détails, certains de leurs 
aspects demeurent ambigus, d’où l’intervention du  Conseil 
constitutionnel pour  les clarifier soit lors du contrôle de conformité 
des lois successives relatives au régime électoral, ou au cours du 
processus électoral , puisqu’il est tenu de veiller à la régularité du 
processus électoral, proclame les résultats définitifs, statue sur les 
recours liés aux résultats du scrutin, et examine les comptes de 
campagnes électorales. 

Toutes les parties du processus électoral sont tenues de prendre 
connaissance de sa jurisprudence en tant que source de droit en 
général, et de la loi électorale en particulier, d'autant plus que le rôle 
interprétatif de la justice constitutionnelle algérienne s'élargira 
davantage, après la substitution du Conseil constitutionnel par une 
cour constitutionnelle dans le projet portant révision constitutionnelle, 
et la possibilité de la saisir par les autorités habilitées afin d’interpréter 
la Constitution et statuer sur  les conflits qui peuvent  surgir  entre les 
pouvoirs constitutionnels. 
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 :المراجع

- Cf., Bachir Yelles C, le conseil constitutionnel en Algérie, du 
contrôle de constitutionnalité a la créativité normative, OPU, 
Alger, 1999. 

 

لس دور ، gار عباس- ي الدستوري ا!� زا�� �  ا�� ن �� }%  الدستور، 
و مبدأ �� لس ��  ا!�
ي الدستوري زا��  .)2013 ، 01 العدد( ،ا��

ية الرقابة تطور ، gار عباس- �  الدستور زا��  �� �  والعوائق ا�� %µول ال ا، دون �% }%  فعالي&% �� 
،  أدرار، دراية، أzد جامعة  ،ا�قيقة زا��  ). 2004لسنة  04 عدد(ا��

ل، القادر عبد- �� vI لس وآراء قرارات ي الدستوري ا!� زا�� �  ا�� ويل �� �  أح7م �%
ي الدستور زا�� ، هومة، دار ،ا�� زا��  .2013 ا��

ة، ع*� - %Bية ع* الرقابة ضوابط بوب �  دستور �  القوان�� لس Çرسات ظل ��  الدستوري ا!�
ي، زا�� }%  ا�� �  الفكر �� �Kا	 �Bال، ) %ð2004  ،4 ر(. 

لس طيار، طه - ي، الدستوري ا!� زا�� بة وحوص}%  تقد�x  ا�� ة، لتجر �Bإدارة قص،  %ð02ر، 
1996. 

-l ،اوي � لس �� ازات...ص�حيات الدستوري، ا!� � }%  وآفاق،....إ�� �  الفكر �� �Kا	 �Bال،  %ðر 
05، 2004. 

، سليمة- � %Kاoية ع* الرقابة نظام م �  دستور �  القوان�� زا��  ��  1996 دستور ضوء ع* ا��
ادات لس واج&% ي، الدستوري ا!� زا�� ،  هومة، دار ،2010-1989 ا�� زا��  .2012ا��
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 :دساتير

زا��  دستور- يدة1989 لسنة ا�� ر ية الر
ية ،ا�� ية، للجمهور زا�� �  ا	ؤرخة 9 رð%  ا�� �� 1 
 .256-234ص 1989 مارس

زا�� لسنة - يدة 1996دستور ا�� ر ية،ا�� زا�� ية ا�� �  76رð%  ، الر
ية للجمهور  8ا	ؤرخة ��
 �B32-6ص    1996ديسم . 

زا��  دستور- يدة ،2016 لسنة ا�� ر ية الر
ية ا�� ية، للجمهور زا�� �  ا	ؤرخة 14 رð%  ا�� �� 7 
 .37-3ص  ،2016 مارس

  :قوانين

ت، قانون ا	تضمن 13 -  89 رð%  القانون- يدة ا0نتخا�� ر ية الر
ية ا�� ية للجمهور زا��  رð%  ا��
�  ا	ؤرخة 32  .848،ص 1989أوت  7 ��

�  ا	ؤرخ 06-91 رð%  القانون- يل 2  �� �  ا	ؤرخ 13- 89 رð%  للقانون وا	تمم ا	عدل 1991 أ�� �� 7 
ت، قانون وا	تضمن 1989 أوت يدة ا0نتخا�� ر ية الر
ية ا�� ية للجمهور زا��  14 رð%  ا��

�  ا	ؤرخة يل 3 ��  . 464 ص  1991 أ��
�  ا	ؤرخ ،17-91 رð%  القانون- كتو��  15 �� ت رð%  لقانون ا	عدل 1991 أ    ،06- 91 ا0نتخا��

يدة ر ية الر
ية ا�� ية للجمهور زا�� �  ا	ؤرخة 48 رð%  ا�� كتو��  16 ��  .1866 ص 1991 أ
�  ا	ؤرخ ،07- 97 رð%  ا�0مر- ت  بنظام ا	تعلق العضوي القانون ا	تضمن ،06-03-1997 �� ا0نتخا��

يدة ر ية الر
ية ا�� ية رð%  للجمهور زا�� �  مؤرخة 12 ا��  .3ص  ،1997 مارس 6 ��
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�  ا	ؤرخ 01-04 رð%  عضوي قانون - ا��  7 �� �Bا�0مر ويتمم يعدل 2004 ف  %ðتضمن 07-97 ر	ا 
ت، ا	تعلق العضوي القانون 0نتخا�� يدة �� ر ية الر
ية ا�� ية للجمهور زا��  مؤرخة 9 رð%  ا��

 � ا��  11 �� �B21ص  ،2004 ف. 
�  ا	ؤرخ 01- 12 رð%  عضوي القانون- ت، بنظام يتعلق 2012 ينا��  12 �� يدة ا0نتخا�� ر  ا��

ية الر
ية ية للجمهور زا�� �  مؤرخة 1 رð%  ا��  .9ص  2012 ينا��  14 ��
�  ا	ؤرخ 10-16  رð%  عضوي القانون- ت، بنظام يتعلق 2016 أوت 25 �� يدة ا0نتخا�� ر  ا��

ية الر
ية ية للجمهور زا�� �  مؤرخة 50 رð%  ا��  .9ص  2016أوت  28 ��
�  ا	ؤرخ 11-16 رð%  العضوي القانون- Yيئة وا	تعلق 2016 أوت 25 ��  ا	ستق}%  العليا ��

ت، 	راقبة يدة ا0نتخا�� ر ية الر
ية ا�� ية للجمهور زا�� �  ا	ؤرخة 50 رð%  ا��  أوت 28 ��
 .41ص  2016

�  08-19رð%  عضوي القانون-  رð%  العضوي القانون ويتمم يعدل 2019 سبتم�B  14 ا	ؤرخ ��
�  ا	ؤرخ 16-10 ت، بنظام يتعلق 2016 أوت 25 �� يدة ا0نتخا�� ر ية الر
ية ا��  للجمهور

ية زا�� �  ا	ؤرخة 55 رð%  ا�� �� 15  �B21-12،ص 2019 سبتم. 
�  ا	ؤرخ 07- 19 رð%  العضوي القانون- �� 14  �Bتعلق ،2019 سبتم	لسلطة ا  ا	ستق}%  الوطنية ��

ت، يدة ل�نتخا�� ر ية الر
ية ا�� ية للجمهور زا�� �  ا	ؤرخة 55 رð%  ا�� �� 15  �B2019 سبتم، 
  .11 – 5ص 
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 :رئاسية مراسيم

�Æ  ا	رسوم- �  ا	ؤرخ 126-19 رð%  الر�� يل  ��10  الناخبة اYيئة استدعاء يتضمن  2019أ��
ية، رئيس 0نتخاب مهور يدة ا�� ر ية الر
ية ا�� ية، للجمهور زا�� �  ا	ؤرخة  23رð%   ا�� ��10  

يل  .4  ص ، 2019أ��

�Æ  ا	رسوم- �  ا	ؤرخ 92-19 رð%  الر��  أح7م ×ب ا	تضمن   2019 سنة مارس 11 ��
�Æ  ا	رسوم �  ا	ؤرخ 08-19 رð%  الر�� ��  17  � �Îتضمن2019  سنة  جان	يئة استدعاء واYا  

ية رئيس 0نتخاب ا0نتخابية مهور  .ا��

 :تنفيذية مراسيم

�  الطعن لكيفيات ا!دد 80-14 رð%  التنفيذي ا	رسوم- يدة التصويت، gليات ّ�ة �� ر  ا��
�  ا	ؤرخة  11رð%  الر
ية ا��   ��26 �B2014 ف. 

 :داخلية نظم

لس gل لقواعد النظام ا!دد- ي الدستوري ا!� زا��  و 2016 ،2012 ،1989 لسنوات، ا��
2019. 

 :الجزائري الدستوري المجلس وآراءت  قرارا-

لس عن الصادر مد،-  .ق.ق-  01 رð%  قرار- �  الدستوري ا!�  1989 سنة غشت 20 بتار��
ية وا	تعلق �  ا	ؤرخ 13-89 رð%  القانون أح7م بعض بدستور  ،1989 سنة غشت 7 ��

ت، قانون وا	تضمن �  منه 108 ا	ادة 0س±�  و ا0نتخا�� ا �� %Oتعلقة الثالثة فقر	ط ا voإرفاق ب 
vù  طلب %Bسة ال ية لر�� مهور ادة ا�� vÔنسية ب ية ا�� زا�� ، لزوج ا�0صلية ا�� � �µع	ق��  الذي ا 
 .للدستور مطابقته بعدم
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�  ا	ـــؤرخ 99/م د. ق/06 رقــم قرار- كتــــوبـــر  ��27  ا	ـتــعــلــق  1999سـنة أ
شــح ا0نتخابية ا�ــمـلـة بـحســـاب %Bعبد للــمــ  �  .بوتــفـــليــقــة الـعـــز��

- %ðؤرخ 09/م د. ق/12قرار ر	ا  � vù  رفض يتضمن 2009  سنة مارس  ��02  ل�نتخاب �%
سة ية لر�� مهور  .ا��

-  %ðمؤرخ 09/م د. ق/13قرار ر  � vù  رفض يتضمن 2009  سنة مارس  ��02  ل�نتخاب �%
سة ية لر�� مهور  .ا��

�  مؤرخ 14 /د م .ق/05رð%  قرار-  رفض يتضمن 2014 سنة مارس  ��13
 vù سة ل�نتخاب  �% ية لر�� مهور  .ا��

�  مؤرخ 14  /د م .ق/06رð%  قرار - vù  قبول يتضمن 2014 سنة مارس  ��13  ل�نتخاب �%
سة ية لر�� مهور   .ا��

�  مؤرخ 19/ د م.ق/ 07 رð%  قرار-  .2019سنة  مارس 13 ��
�  ا	ؤّرخ 19  /د م .ق/18رð%  قرار-  .2019 يونيو  ��01
�  ا	ؤّرخ 19  /د م .ق/19رð%  قرار-  .2019يونيو   ��01
�  ا	ؤّرخ 19  /د م .ق/20رð%  قرار- لس  ّ«ح والذي  2019يونيو  ��01 وجبه ا!� �y

ت تنظ��  استحاË%  الدستوري سية ا0نتخا��  .2019 جويلية 4 يوم ا	قررة الر��
�  مؤرخ 95 - د.م - أ.ق01 رð%  رأي- ية يتعلق ،1995 سنة غشت 6 ��  السادس البند بدستور

ت قانون من 108 ا	ادة من  .ا0نتخا��
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�  ا	ؤرخ د.م / عضـ ق.أ.ر /02 رð%  رأي- راقبة يتعلق ،1997سنة مارس 6 �� �y ا�0مر مطابقة 
ت بنظام ا	تعلق العضوي القانون ا	تضمن  .للدستور ا0نتخا��

- %ðمؤرخ 04/م د/ق ع.ر/01رأي ر  � ا��  05 �� �Bراقبة يتعلق ،2004  سنة ف �y القانون مطابقة 
�  ا	ؤرخ 07-97 رð%  ل��مر ا	تمم و ا	عدل العضوي  القانون وا	تضمن 1997 سنة مارس 6 ��
ت، بنظام ا	تعلق العضوي  .للدستور ا0نتخا��

�  ا	ؤّرخ 11/ د .م .ر /03 رð%  رأي- ��22   �Bراقـبة يتعلق ، 2011ديسم �y الـقانـون مطابقـة 
ت، بنظـام ا	تعـلق العـضوي  .للـدستـور ا0نتخا��

�  مؤرخ 16/د .م/ع.ق.ر/02رð%  رأي- راقبـة يتعلق ،2016سنة  غشت  ��11 �y مطابقة 
 .للدستـــور ا0نتخابـات، بنظــام ا	تعلــق العضــوي القانــون

�  16/م د/ع.ق.ر/03رð%  رأي- راقبة مطابقة  ، 2016غشت سنة  11ا	ؤرخ �� �y يتعلق
ت، للدستور Yيئة العليا ا	ستق}% 	راقبة ا0نتخا��  .القانون العضوي ا	تعلق ��

�  مؤرخ19/د. م/ع. ق. ر/01 رð%  رأي- �� 14  �Bراقبة يتعلق ،2019 سبتم �y القانون مطابقة 
لسلطة ا	تعلق العضوي ت، ا	ستق}%  الوطنية �� يدة للدستور، ل�نتخا�� ر  الر
ية ا��

ية ية للجمهور زا�� �  ا	ؤرخة 55 رð%  ا�� �� 15  �B5 – 4ص  ،2019 سبتم. 
 

   :تإعالنا
لس إع�ن- ع* ا!� �  ا	ؤرخ ل��من ا�0 ��14   � �Îيدة ، 1992جان ر ية الر
ية ا��  للجمهور

ية، زا�� �  ا	ؤرخة  3رð%  ا�� ��15   � �Î80ص  ، 1992جان. 
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لس إع�ن- �  ا	ؤرخ الدستوري ا!� �� 23  �B �Ýتعلق 1995 سنة نو	ا  �  رئيس إنتخاب بنتا��
ية مهور  .1995 سنة ا��

لس إع�ن- �  مؤرخ 99/م د. إ/01رð%  الدستوري ا!� يل 20  �� �  ا	تعلق  1999سنة أفر  بنتا��
ت سية ا0نتخا��  .1999سنة  الر��

لس إع�ن- �  مؤرخ 04/م د. إ/04 رð%  الدستوري ا!� يل  ��12  ا	تضمن ، 2004سنة أ��
 � ية سنة  رئيس انتخاب نتا�� مهور  .2004ا��

لس إع�ن- �  مـؤرخ 09/م د. إ/01الدستوري رð%  ا!� يل  ��13  ا	تضمن ،  2009سنة أ��
يـة رئيس انتخـاب نتائـج مهور  .2009سنة  ا��

 :بيانات

لس بيان- �  ا	ؤرخ الدستوري ا!�  . 2014ينا��   ��20
لس بيان- �  ا	ؤرخ الدستوري ا!�  .2014مارس  13 ��
لس بيان- �  ا	ؤرخ الدستوري ا!� يل  ��14  . 2014أ��

لس بيان- �  ا	ؤرخ الدستوري ا!�  .2019 يونيو 01 ��
لس بيان- �  ا	ؤرخ الدستوري ا!� يل 23 �� لفصل وا	تعلق 2020 أ�� ��  � ت ��  ا�م}%  حسا��

اصة ا0نتخابية ��  � �� v× %B	 مسة �� سيات ا��  .2019 لر��

 :تصاريح

لس ت¶�� - �  ا	ؤرخ الدستوري ا!� يل 3 �� لشغور وا	تعلق 2019 أ�� ��  � �Kا سة ال&�  لر��
ية، مهور يدة ا�� ر ية الر
ية ا�� ية، للجمهور زا�� �  ا	ؤرخة 21 رð%  ا�� يل 3 ��   .5 ص، 2019 أ��
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  األحزاب السياسية شكالية التداول على السلطة داخلإ

  عالي،التعليم الستاذة أ،وداد غزالني د.أ

   كلية الحقوق والعلوم السياسية،

 جامعة قالمة

   ستاذة محاضرة أ،أ ،صليحة محمدي. د

  كلية الحقوق والعلوم السياسية،

 اتنة جامعة ب

  :مقدمة

و    ، موجة جديدة ل�نتقال �� � �f voلقد عرفت بداية التسعينات من القرن الع
وطية السياسية، الذي طر  vo	يل ا � ن ما اصطلح ع* تسميته �� �é ،قراطية �yح مع الد

° إم7نية تقد�x القروض خاصة للدول ا	تخلفة، ضف إمصوغات الصناديق الدولية، و
اية ا�رب  �O ا � zل&% %µات ال �Bذلك التغي %µنت حG � %µالباردة، خاصة ع* الدول ال

رج منت¶ا من هذه ا�رب � � مصف من كتب Ë أن ��   .ا�0مس القريب، 0 تدخل ��

كن 	Ôا  �y قراطية، إ0 أن العديد من التباينات �yلد ي ل��خذ �� �B لر�ü من التسابق ا�� و��
قراطية، �yا أو بعدها عن الد �Oسب قر � نظم التعددية ا	ستحدثة هذه، �� وحسب فاعلية  ��
ت � ا0نتخا�� �� � �� v×ر	ا �xا خاصة ما تعلق بتقد �ãا بوظائôقيا �   .1ا�0حزاب ��
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� مدى ات تتمثل أساسا �� vIؤ	م}% من ا � الغالب تقاس استنادا �� قراطية �� �yإن الد:  
؛ � %Ëللدو � %Kؤسسا	ن النسق ا �é توفر مبدأ توازن السلطات 
ام وتطبيق دوË% القانون؛ � %Bاح 
ا؛ zاية � �O ت و��  ا�ر��
� ا�ياة السياسية؛  � فراد ��  بعث آليات فعلية تكرس من خ�Yا مشاركة ا�0
� التأسيس   � �� ، � �Kد	تمع ا � م7نة الدور الذي أصبحت تلعبه مؤسسات ا!� تعز��

 �Æن ا0طر القانونية للعمل السيا �é ،ة عية غ�B مد��   . أفقيا لقاعدة مشاركة اج±%
� ا�0بعاد وان Gن التأسيس �0ي gل د � ب�� �Kا � ض بعث تفاعل ا�� %Bيف ، �çقرا �y

� ا�0ساس ا°  عتبارات أخرى، تن¶ف �� تبط �� ا	ذكورة أع�ه، فإن استمراره قد ��
ته   .درجات التفاعل، شدته ومستو��

شكالية المفاهيمية التي إلاوأحاول من خ�ل هذه الورقة البحثية، التطرق ا° 

ترتبط بالتداول السلمي على السلطة عبر األحزاب السياسية، وكيف تسهم 

رساء نظام ديمقراطي، قوامه المشاركة السياسية إاألحزاب السياسية في 

  .الفعلية

� 0_ إن ا موعة من ا�0سئ}% الفرعية تتمثل أساسا �� �� �Bش7لية السابقة تث:  
 ل ثمة عالقة بينها وبين األحزاب السياسية؟ما المقصود بالديمقراطية وه �

هل وجود تعددية حزبية في أي نظام سياسي يعني بالضرورة كفالة  �

 للتعددية السياسية فيه؟

هل االنتخابات معيار كافي للحكم على عملية التداول في الحكم بين األحزاب  �

 السياسية؟
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  :ا0جابة ع* ا�0سئ}% الفرعية السابقة يكون ع�B تفصيل النقاط التالية ّن إ

  .مفهوم الديمقراطية: أوال

  .مفهوم التعددية الحزبية: ثانيا

  .دور األحزاب السياسية في العملية االنتخابية: ثالثا

  .مفهومه ومحدداته: التداول السلمي داخل االحزاب السياسية: رابعا

  :اطيةمفهوم الديمقر: أوال

ية  vBمن النقاشات ال �Bتضمنت الكث � %µال ، � �f voمس والع لقد أ|مت القرون ا��
ال  � %� 0 � %µواضيع، ال	من ا �Bطرح الكث � قراطية، �� �yوم ومدلول الد �ãحول م %Ëتجاد	وا
تلفة  � أشياء �� �µقراطية قد تع �yا، كون الدYحو �xولغاية اليوم ا0رتباك وا0خت�ف قا

 � � و�� تلف�� اص �� � v× ا تبÎ% كفكرة  �0 � �مارسة، لك&� �Îت � تلفة، بل قد �% مواضع وأزمنة ��
وية وق�� مثالية نظر��  م} من أف7ر طو�� ا �% �y ،م�زمة لطموح ا0نسان.  

� أرض  ، اختفاء لتجسيد هذه الفكرة �� %Ëس 0 �اmقراطية سي �yالد � فا	تصفح لتار��
� القر  � الدول، ليصبح �� ر�� تلفة من �% � مراحل �� � وع�B ما اصطلح الواقع �� �f voن الع

 � قراطية نفÔا �� �yالد �Ö ا إن ² تكن �O ية، صفة لصيقة مهور نظمة ا�ø ا�� � ا �� بتسمي&%
  .منظور حا � هذه الدول

لقدر  ّن إ ه، �� �Bتغي � كنا للواقع ورغبتنا �� دى ادرا �y تبط قراطية مع� معياري، �� �yالد
قق العيش ا	توازن، وفق منظور متفق عليه ه ، والذي الذي �� � واقعنا ا�ا°� و الدستور ��
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كيته � %� � اطبة به وا	شاركة �� غلبية ا!� . من ا	فروض أن يتحقق حوË القبول من طرف ا�0
؟ �Bا معايY دد كن أن �� �y 0 قراطية قضية فلسفية �yأن الد � �µل هذا يع �Ä  

� ا�0ساس إ° طبيعة بنود ّن إ  جع �� قراطية ا	ذكور سابقا، �� �yشساعة مضمون الد 
تبط به من تطبيقات وتباينات حسب خصوصيات الدول -الدستور-العقد وما ��

موعة من ا�دود، أصبحت تشÉ ما يعرف  نع من تبلور �� �y ² تمعات، إ0 أن هذا وا!�
 � � أوجزها �� %µقراطية ا��مس وال �yالعملية الد �Bدود أو معاي ��:  

  :المشاركة الفعالة •

 Ûات نظر �ýعن و �Bالعملية السياسية، التعب � �� � لقدر الذي يسمح لÉ ا	نخرط�� ��
طار الذي يضمن أو يؤطرÛ سواء Gن إ ن ا0_ �é ، ا	� زاء ما يتخذ من سياسات و��

عية �z حزب أو. 

  :المساواة في عملية االقتراع •

ن يكون لÉ عضو ا�ق والفرصة 	مارسة هذا ا�ق، ع* قدر من ا	ساواة � نع  �� %y
 .طغيان رأي ع* آخر

  :دراك الجيدإلا •

� العملية  �� � عضاء ا	نخرط�� � تتيح ل�� %µن الشفافية ال �éسائل و	ا È ن تطرح � ��
 � �Kيكون اختيارها عق� %µكن أن يكون، ح �y دث وما السياسية، إدراك حقيقة ما ��

 .ومؤسس
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  :قوة االقتراح •

اه مناسبا  � تقد�x ما �� ن يتاح لÉ طرف ا�ق �� � �� � %µتعرض أمامه، وال � %µال ��للقضا
ية � مواضع قد تتطلب ا0ستجابة الفور كن أن تتجدد أو تتكرر �� �y . ا �Oأ � �µوهذا يع

 .gلية تكُفل مستمرة ومتجددة

  :توسيع المشاركة •

ن نتيح للجميع  � وط تنظيمية–�� vI ن �é- ،Ûات نظر �ýعن و �Bالتعب � حق ا	شاركة ��
ب  � صوص ا	شاÈ وطرق حلها، أي �� � م} �� العمل ع* توسيع نطاق ا	واطنة، 	ا ��

ة vIمبا �Bة أو غ vIيقة مبا � صناعة القرار، بطر ام فع*� �� %ì2.ذلك من ا  

 � قراطية، 	ا توفره لنا من فوائد أساسية ��÷ا �� �yالد üت دال إ° د   :ويدعو�� رو��
1.  � �fوفاسد � س�� vI � �fقراطية ع* منع قيام حكومة مستبد �yتساعد الد. 
نظمة غ�B تضمن 	واطن .2 نحها ا�0 %y 0 � %µا عددا من ا�قوق ا�0ساسية، ال �&

قراطية، و0 تستطيع منحها �yالد. 
ت الشخصية، �Ö أوسع Ç يضمنه أي بديل Ñكن  .3 ا0 للحر�� ا �� تضمن 	واطن&�

 .Yا
قراطية الناس ع* zاية مصا�هم ا�0ساسية .4 �yتساعد الد. 

                                                           
2  - T3/اطJ@64ا g8 ،رو./ت أدال PT\S�46 اJ�Q 6Tl> PJo/C ،P) ،/e\4وا n@ز<=H4 7>8-تmJ4ا P�/0 ،وت/T.
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كن .5 �y  �" ،اص � v× كن من الفرص ل�� �y أق� ما �xقراطية فقط، تقد �yللحكومة الد
نفÔم � ا �� �Oتارو � �� � %µال � � ظل القوان�� ، والعيش �� �Bص	ية تقر�� ا ارسوا حر �y. 

كنه توف�B أق� فرصة  .6 ُ�y ، �çقرا �yقراطية أو النظام الد �yوحدها ا�كومة الد
 .	مارسة ا	سؤولية ا�0خ�قية

قراطية  .7 �yالد À �ل من أي بديل Ñكن التحقيق�% � بصورة أ �Kنسا  .التطور ا0_
� درجة عالية نسبيا من ا	ساواة السياسية .8 قراطية تعمل ع* تعز�� �yا�كومة الد. 
لتا°�  .9 ا ع* بعض، و�� قراطيات التمثيلية ا�ديثة، 0 تشن ا�روب بع÷� �yالد

ا تدü الس³ الدو°�  �Oفروض أ	ا. 
يل الدول ذات ا�كومات  .10 %y اء من البلدان v� vBك قراطية، ا° أن تكون أ �yالد

قراطية �yالد �B3.ذات ا�كومات غ  

 � سيدها �� � ها �% �Bا وعY دàبعث مؤسسات سياسية، ي �Bليا عg قراطية �yتتأطر الد
 �Öأرض الواقع و:  

� ؤ مس �  .ولون منتخبون وليسوا معين��
ية � ة ودور �O � ت حرة و��  ).منتظمة(انتخا��
ية التعب�B وبعث � ن حر ليات الناظمة لذلك �� F0ا. 
ن كشف ا�قيقة �  .وجود مصادر بدي}% ومتعددة لmعلومة قصد ��

                                                           
3  -  noأ�7/ را ?Tr�=4 ص ص ،k.-S4ا no/J476- 61ا.  
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�  vù %Bالتصويت، ال � � تتيح لÉ مواطن ا�ق �� %µواطنة الشام}% والفعلية، ال	ا
 .وا	سائ}% 

ت وأحزاب سياسية، كون هذه  � ت مستق}% ونقا�� عيات وتنظ±� �z حق انشاء
، بل  �Æة وسي}% العمل السيا �Bبلد ماا�0خ � قراطية �� �yا تقاس الدY 4إنه استنادا. 

  :مفهوم التعددية الحزبية: ثانيا

� ذات  ا �� �Oتقر � %µقراطية، وال �yلد بية �� ت الغر � الكتا�� تبط التعددية السياسية �� %�
بية لتعددية ا�ز تمعات ا0نسانية تقوم ع* ا0خت�ف، و�Ö حقيقة متجدرة . الوقت �� فا!�

� ا �� _0 � � ا	صاè، نسان، تقود �� لتا°� تعدد �� ، و�� � القوى الفاع}% غالب ا�0حيان إ° تعدد ��
ت ا	تنازعة � هذه الغا�� لق توافق ف±� ب�� ة عن العجز، �� �zأوجه ال¶اع النا �   .وكذا تعدد ��

مات سmية، تع�B عن هذا ا0خت�ف،  � �Bبعث مي7ن �Bان ع � هنا يصبح خلق ا%�0
ء حتميا، ليطرح  � vÆ ديدها %O ظهر تنظي#� لتحقيق هذه الغاية، وتضمن عدم�هنا ا�زب 

بية؟ �زب وإ° ماذا تش�B التعددية ا�ز ا ا	قصود �� �Ý  

   :تعريف الحزب السياسي - 1

خت�ف  تلف �� � � تع� ل��حزاب السياسية، �% %µتوجد العديد من التعاريف ال
� هذا الشأن تعريف 0سويل وGب�ن الذي  د �� � ديدها، حيث �� %� � العنا« ا	عتمدة ��
ت،  م ل�نتخا�� �& v×ويقدمون مر ، فراد يصوغون القضا�� الشام}% موعة من ا�0 نه �� � ه �� �Bيعت

� مسعاÛ ذلك، قد يستخدمون وسائ مو�� قيق غاي&% ه أخر . ل ضغط قصد �% �Bاعت � � ح�� ��
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اعات  �z تتنافس مع � %µتمع، وال � ا!� نه يش�B ا° تنظ�� العنا« السياسية النشيطة �� � ��
تلفة ات نظر �� �ýا ثقافات ووY مبارا فقد  وينر والبالو، أما � من 5أخرى، تكون

 �Ö من العنا« ا�0ساسية %{ �z �   :ح¶وه ��
ية التنظ��  • ا، أي أن ا�زب : استمرار فا�زب مؤسسة وجودها مستقل عن منش&�

وت  �y ول �  .منشئه أو خروجه منه 0 ��
 .امتداد نفوذ التنظ�� �ليا ووطنيا •
� الوصول إ° السلطة • بية ��  .الرغبة القوية لدى القيادة ا�ز
دده • � � جدد ليضمن �% �fومؤيد � �f»س�� ا�زب إ° كسب منا. 
	� مز" من طرف أغلبية أعضاءهيباvI ا�زب  • ��  .g6} وفق ��

  : تعريف التعددية الحزبية -2

الية، وتنطلق من فرضية  �Bة لليoف	ت ا�0ساسية ا � أÛ النظر�� تعد التعددية من ب��
يث يتنافس الÉ قصد  � النظام الواحد، �� �� �Æمن حركة أو حزب سيا vBك وجود أ

جع جذور التعددي. الوصول إ° السلطة الية، وإ° و�% �Bة السياسية إ° الفلسفة اللي
ن من أÛ وظائف الدوË% رفض السلطة ا	طلقة،  � �� �Bفكر جون لوك، الذي اعت	طروحات ا
كن أن  �y 0 ،رد عقد � 0 تعدو أن تكون سوى ��

ووجوب أن تتأسس ع* الرضا، $�
� جاءت �0 . يستمر بدون قبول %µلوظيفة ال � القيام �� �� %Ëجلها، فيجب أن وإن ² تنجح الدو
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�ة، أن 0 تتخذ من القوة أساسا Yا، بل إن التعددية  � ع* الفئات ا�ا ، وأنه يتع�� �Bتتغ
د من طغيان السلطة ُ   .7حسب منتسكيو �%

معيات، بل أيضا هو قيام هذه  رد تعدد ا�0حزاب وا�� إن التعددية ليست وفقط ��
� تنظ�� السلطة التنفيذية وا اا�0حزاب بدور فعال ومنظم �� يعية وÇرس&% vo8لت . �Bوتعت

ا تتيحه من  �y ،أي بلد � �� �çقرا �yلية التحول الدg � التعددية السياسية مطلبا أساسيا ��
ام  %ìشاركة السياسية، وا	قيق ا ا يضمن �% �y ،ت تلف هذه التنظ±� �� � يه ب�� � تنافس حر و��

ختلف أبعادها ومضامي&�  �y ، %Ëالعملية السياسية للدو � �� � ك�B لmواطن�� إن التعددية . اأ
ت وسيطة، لذا فإن أي نظام  � ا�د من تعسف السلطة، ع�B بعث تنظ±� السياسية تÔم ��

قرا�ç 0 يتب�µ التعددية السياسية هو نظام منقوص �yد.  

� أإن للتعددية السياسية متطلبات تتمثل    :ساسا ��

� كنف  • �� Éي � ال&% تلفة �� ماعات ا!� � يكفل حق ا�� �Kوجوب ارساء نظام قانو
وع voم �åل سg ماعات وفق ، مع جعل الوصول للسلطة مكفول Yذه ا�� %Ëالدو. 

� ا�0حزاب السياسية-وجود منظمات وسيطة  • تنظم العملية -تتجسد اليوم ��
ية  عية الدستور voإطار ال � ا مفتوح ع* م¶عيه �� السياسية يكون التنافس بي&�

  .الناظمة 	ثل هذه ا	سائل
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تصون عدة أ    ط الروابط ß يقدم ا!� �y خت�ف تلف �� � ش7ل للتعددية السياسية، �%
ا0ت gلها و�Ö ث�ث كة و�� %Bش	ا:  

  :التعددية السياسية الفعلية •

ا أحزاب سياسية متنافسة ومتباينة من حيث  �O � %µقراطية ال �yالنظم الد � وتتمثل ��
 � ا هو الفيصل الوحيد �� � يكون الصندوق ف&� %µوا0يديولوجيات، وال �	ا �Bا للسلطة الYوصو

ا أحزاب سياسية رقابية وليست فقط  �Oالغالب بكو � ا، و�Ö توصف �� وا0ستمرار ف&�
ا الوصول إ° السلطة، وستكون حينئذ �ل مساءË% حال  ك&� �y نه � ا ت�� �� �Oإسقاطية، كو

، أي أن فكرة التداول مكفوË% وÑكنة  .ا�زب ا�ا°�

  :التعددية السياسية الشكلية •

� النظم  � تتيح ش� أو قانو�� وجود هذه وتوجد �� %µا�0حادية أو التسلطية، وال
� فلك النظام  وعا، مµ% دارت �� voر%ا م ا، فيكون �% �Oلها وأداg ا تكبل ا�0حزاب، لك&�
�ئل  � � كث�B من ا�0حيان �� ، لذا توصف �� ا	� ا يصوغه من سياسات و�� �y وتغنت & ا�ا

� ا &،إلسلطة، �� ة إ° أن النظام ا�ا ا ما يشاء، و0 يتيح Yا  شارة «�� �O أن يفعل Ë ق ��
اض وا	عارضة %Bحق ا0ع. 

  :التعددية السياسية من حيث الوسائل •

م،  �& v×متناول ا�0حزاب ومر � ليات ا	تاحة، وا	وضوعة �� F0ا %{ �z °إ �Bوتش
 � �Kالناظمة للعمل ا�ز � ا يتطابق والقوان�� �y م من العمل فعليا فالنص ع* . لتمكي&�
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ورة واقعيا هذه التعددية وجود تعدد ل¶� � دسات�B الدول، 0 يكفل �� بية �� ية حز
� قانون ا�0حزاب تؤدي ا°  ت سابقا، حيث قد نmس فراغات �� سب ما أو�� ��
ي�� قيدا  voمنع إنشاء أحزاب جديدة، ليكون بذلك النص الت %µالتضييق أو ح

 � �Kا ع* العمل ا�ز ��»9. 

بية، اذن استنادا ا° ما سبق، يوجد فرقا  � التعددية السياسية والتعددية ا�ز ا ب�� �Bكب
بية  � أن È تعددية حز � ح�� بية، �� بل إن È تعددية سياسية تتضمن وجو�� تعددية حز

ورة تعددية سياسية ل¶�   .0 تضمن و0 تتضمن ��

  :دور األحزاب السياسية في العملية االنتخابية: ثالثا

كن    �y  تقوية النظام � ا ووسائلها دورا فعا0 �� ل��حزاب السياسية أن تلعب عÇ �Bرس&%
 �çقرا �yت السياسية . الد –وقد دü ا0ع�ن العا�Þ �قوق ا0نسان حق انشاء التنظ±�

� ا	ادة - ا�زب ا وسي}% لدفع الطغيان والتسلط �� �Oة  .3فقرة  22كو قراطيات النا¦� �yالد � و��
ط�B خيارات تلعب ا�0حزاب السي � %� �Bالعملية ا0نتخابية، ع � اسية دورا مفتاحيا ��

ت ُتع�B فعليا عن رغبات وطموحات  ن ا0نتخا�� � ه تضمن �� �Bوالذي ع ، � الناخب��
 � إن ا�0حزاب وع�B العملية ا0نتخابية تطور العديد من الوظائف الدقيقة،  .10الناخب��

بية، ودü تن � تطو�� نظام التعددية ا�ز � تÔم �� %µؤسسات السياسية، والmمية فعلية ل

                                                           
9   -  ،P@ادر<X PHKر<."PmHS4ا }H8 DJHS4دس، .6ون "ا4=6اول ا-S46د اl4ا ،P@دارjوا PT>-TS4ا�74>ث ا PHIQ ،

  .P\>64، ص 
10  -  National Democratic Institute, Minimum Standards for the Democratic 
Functioning of political parties (Washington: National Democratic Institute; 2008), 
p1. 
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يارات  � ا�� قراطية منتعشة و�ية، ع�B ما تتيحه من تعددية �� �yارساء د � وا	ساëة ��
 � �� � %µوال ، � � وا!تمل�� � الفعلي�� ة الناخب�� �� vI حة، وام7نية التعبئة لدى %Bق	ا �	ا �Bوال

اح العملية ا0ن � رد لقياس مدى ��   .11تخابية من عدمهالكث�B من ا�0حيان ُتعد ا	ؤvI ا!�

 � ا �� ا، وغاي&% �Oسعاها لتجسيد مباد �y تبط فقط � أرض الواقع 0 �� إن آداء ا�0حزاب ��
� الساحة،  �� �Æا، كفاعل سياÔا ع* فرض نف %Oن كذلك بقدر %Bقراطية، بل يق �yسيد الد � %�
 � %µا، وال %OGض تنفيذ سلو %Bتع � %µارجية ال ديدات الداخلية وا�� ة ال&% �ýا من موا ك&� %y �Bع 

� الغالب ا!ددات التالية �ها �� %�:  
ام حقوق ا0نسان؛ • %Bاح 
�ة؛ • ت هو ا!دد القاعدي للسلطة ا�ا عية ا0نتخا�� vI ام وقبول فكرة ومبدأ أن %Bاح 
رجات العملية ا0نتخابية؛ • ام �� %Bاح 
ا؛ • ية ا	نافسة بي&� � ا�0حزاب السياسية وحر %� ام �� %Bاح 
 نبذ اللجوء إ° العنف؛ •
•  � }% السياسات ا	طروحة؛ا	ساëة �� �z اء vمناقشة وا� 
 دü وتشجيع ا	شاركة السياسية؛ •
ت مسؤولية • � ا0نتخا��   .12وواجب قبول من فاز ��

لعديد من ا	هام التنظيمية  �� ، � Çرساته وع* الصعيد الداخ*� ß يضطلع ا�زب ��
 � ازها �� � كن ا�� �y: 

                                                           
11  -  Op. Cit, p, 1.  
12  -  Ibid, pp3-5.  
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ابية عنه وع* من � � سيخ صورة ا�� ب أن يعمل ا�زب ع* �% � 
ه؛ ��  يتحدث ��
م  � �Jوط ا0ن vI ديد ديد إليه، وإدور ا�زب ين¶ف إ° �% عطاء حقوق 	نتسبيه و�%

م؛ %Oواجبا 
دد قنوات ا0تصال والتواصل من الداخل، وسلطاته  �  .نصارهأزاء إع* ا�زب أن ��
ب � � � ا�زب،  �� اعات الداخلية ا	رتقبة �� � �Bاف ال voأن تكون لديه القدرة ع* است

لتا°�  اوزها؛إمع فتح ورشات نقاش لتفادي مثل هذه ا	آزق و�� �  م7نية �%
� الداخل  � صوص قياداته، وكيفية انتقاءها �� � ة �� ب أن تكون للحزب رؤية وا�� � ��

ديد وهذا لتفادي الصدامات الداخلية ا	رتبطة بتقلد ا	نا %� �Bصب فيه، وهذا ع
اص؛ � v× ة 0 تتغ�B بتغ�B ا�0 �yقواعد �ددة مسبقا ودا 

؛ � � %Kؤسسا	اذ وصناعة القرار ا � � gلية ا�% ج وا�� �� ب أن يكون للحزب تصور وم&� � �� 
تلف هيئاته  � لقدر الذي يسمح !� انب التموي*� للحزب وطرق تقسيمها، �� وضوح ا��

ا ع* مصا �yا، مع البحث داôاô وعة؛من آداء voويل جديدة وم %y در 
اذ اجراءات صارمة،  � � ب أن يكون للحزب القدرة ع* ا�% � رج عن إ�� � زاء من ��

صية ع* حساب 
عة  � v× قيق م7سب مساره وتصوره العام، ويعمل ع* �%
  .13ا�زب

                                                           
13  -  Op. Cit, p. 13. 
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 � %µال �Ö قراطية الداخلية، فإن أقلية �yما اعتمد من الدôو �Æإن العمل السيا
ا �Bطط ال � � البداية، وإن توجه السياسة و�% ص واحد �� � v× لg وليدة �Ö فكرة Éف ، �	

ا �Oم أ�ا �Oوا أëه وتو �B14تبناها غ.  

   :دور التداول على السلطة داخل األحزاب السياسية: رابعا

 � يث تكون السلطة مقسمة ب�� بية، �� � النخب ا�ز ورة وجود تنوع �� ومعناه «�
 � %µتلفة، وال اهات ا!� � كز السلطة، عن عدد من القيادات ذوي ا%�0 ا مرا تتبادل ف±� بي&�

ية بد0 من احت7ر فرد او اقلية للسلطة بصفة مستمرة  ت دور يق انتخا�� جوهر  ّن إ.طر
قراطية داخل ا�0حزاب السياسية،  �yن أالد ß ،وصنع القرار �Bلتغي ن مدلول أيسمح ��

صدا � تؤهلها 0_ %µالسلطة ال �Ö ،ا � تس� ا�0حزاب للوصول ال&� %µالسلطة ال � ر القوان��
اد  ، أو التشارك وا%�0 �xا مع النظام القاôيمنة ال7م}% أو اقتساYا �Bتمع، ع � ا!� وامر �� وا�0

ت�ف _0 ، . 15مع احزاب اخرى �� � �µفالتداول ع* السلطة داخل ا�0حزاب السياسية يع
 �Öشاركة، و	عية اسا|ا ا vI قراطية �yيقة د ت بطر تعاقب القيادات ع* È ا	ستو��

� التعب وضاع ا	ستجدة �� كبة ا�0 ا	� والرؤى، مع موا �Bعن تعاقب السياسات وتداول ال �B
ات زمنية �ددة ومضبوطة، وا %Bام نصوص ولوا�� ا�زب 0_ ف %Bا والعمل ع* اح �O ان �y

  .التنظيمية، حµ% يضمن ا0ستقرار وا0ستمرار والتجدد

                                                           
  .66.>رX PHK>ادر@k.-> no/Q ،P، ص -  14
15 -  ،gTSK زود/Q ا������ اول 2"1 ا�K"L/ .- ا�، د�=>راه DE اHl4>م اPT¹>-TS4 )2010-1989(أ'�اب وا

،/OاMI4ا PlQ-o ،مN8jوا PT>-TS4م ا<Hl4ا PTH� ،PT4ت ا64و-XNl422، ص 2012-2011وا.  
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ويل ا	دخ�ت أويؤكد البعض ع*  %� � رجات إëية ا�0حزاب ودورها �� �� °
تمعإو � ا!� ماعات �� � ا�� ت التداول ع* السلطة داخل أن أو . دارة التفاعل ب�� Û صعو��

� ا�0ساس لـ جع ��   :ا�0حزاب �%
ة التعاقب ع* قيادة ا�زب،  - vBأي أك � زمة و0 يعرف ا0ستقرار أن ا�زب ��

 .ا	طلوب وأحيا�� يبلغ ال¶اع ع* التداول حد ا0نقسام والعنف
داخل ا�زب 	دة طوي}% قد يعرض ا�زب للجمود ويعرضه  عدم التداول -

 .للضعف والزوال
جراءات التداول داخل ا�زب قد تؤدي ا° ا	عارضة او ا0نس�خ إعدم وضوح  -

رة مناضليه ا°  � أخرى أحزاب أمن ا�زب و'� �fيةأو تكو  .حزاب مواز
ات التالية � �B	نح التداول داخل ا�0حزاب ا �yو:  

نع استبداد  - �yا�0خطاء � ا الوقوع �� ن&� �  .القيادة و��
هد لظهور بدائل متعددة - �y ا �y رسة التعدديةÇ � � تعز�� �� Ûتسا. 

-  Éات النظر ب �ýوو �	ا �Bطط وال اذ القرارات وتعديل ا�� � � ا�% هو أحد آليات ا	رونة ��
ية  .حر

ال  - هم ا0نتخابية، انط�قا من أمام أيفسح ا!� ا�� اح �� %Bق � ا�زب ��
v(عضاء ومر

مات و  ت ا	ناطق خاصة ع* ا	ستوى ا!*� أاه±%  .ولو��

ت  - نب ا0نقسامات وا0نق��� � اسك ا�زب، و�% %yماعية ووحدة و تدü ا	شاركة ا��
دم مصلحة ا�زب واهدافه �  .و�%
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لص  � كن أن �� �y تقوية ا�زب واستمراره، إن وجود التداول يؤدي أليه هو إوما °
ا تؤدي أ�زب واضعافه، وان Iعة التداول ما غياب التداول فيعمل ع* زوال اأ و بط&�

لتداول ا	نتظم من حيث ا	دة، والتشاور  ام �� � %Bب ا0ل � زمات �� زمات، ولتجاوز ا�0 ا° ا�0
نظمة السياسية تمع وا�0 دم ا�0حزاب وا!� � ا �� �y شاركة	16.وا  � فالتداول ع* السلطة ينا��

� ا�0  ا، ويفضل التجدد �� ق&% �yومة بل و �yمود والد اص وا�0حزاب السياسية ع* حد ا�� � v×
  .سواء

  :الخاتمة

ا الضامنة �0 تتأسس ا %Oورة ذا ل¶� وط 0 تكون �� vI *قراطية ع �yنظمة الد
قرا�ç ومؤسساته الكفي}% بتحقيقه . 0ستمرارها �yدث ا0تفاق ع* آليات العمل الد وان ��

 � قراطية ومعناها، إرض الواقع، فأ�� �yاع ² يتحقق ولغاية اليوم حول مضمون الد �z0ن ا
دال الفكري  � �اوË% لرصد مع�µ أوهذا بعد ان ق�� ا�� � قرن �� �f voسة وع �z يد من ز

ية ا قضية معيار �Oذلك كو � قراطية، لكنه ول��سف ² يفلح �� �y7ن للد	الزمان وا �Bتد عÑ .
� ع*  �f voقراطية القرن الع �yبية، و ألتقدم د قراطية حز �yا د �Oاح أ � حزاب �0 و فشل اأن ��

ن  �é طاف ع* بقاءه	اية ا �O � �� � ك الشأن السيا�Æ هو ما يف�� %Bخوض مع � السياسية ��
اإو أهذه ا�لبة    .خراجه م&�

كن من خ�Yا ا	واطن من �0 تعد ا �y � %µث* ال	حزاب السياسية اليوم حلقة الوصل ا
 �

� السلطة، $� �� Û ن منافسة تتيع أداء من �é ؤجل	ا øا آليات للح �Oتقدم ع* ا
                                                           

16 -   ،gTSK ودMQP3%L�  .31- 24، ص ا�#�?Q ا
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� ا وعة وسmية، تقوم �� voعدد �0 م �Bك ساس ع* توسيع قاعدة ا	شاركة السياسية بتجنيد أ
� وا �fؤيد	اح �0 من ا %Bالوقت ذاته قوة اق � ا �� ت، لك&� عضاء خاصة عند خوض ا0نتخا��

لتا°� تشÉ جo ا0  ا	� و�� øومناقشة 	ا تطرحه السلطة من �� ø ومن �� � من ��   .متداد ب��

دة والسلطة  � تس� للر�� %µع* ا�0حزاب السياسية ال � لق نوع من التوافق أيتع�� � ن �%
� ظل الشفافية  ها �� �Bتسمح بتسي � %µوط والضوابط ال voمن ال %{ �z ديد %� �Bداخلها ع � ب��

� إو ا ا�ق �� �O»منا Éدة والقيادة ع* قدم واحد منأعطاء ا�ق ل  ن يطمح للر��
� ر    .س ا�زب اليومأا	ساواة مع من هو ��

� ا اطر تنجم �� م} من �� ساس عن �0 وهو توافق كذلك مع البيئة ا!يطة بÉ ما �%
� التنبه لعمق ا	 زه �� ديدات الواردة ع* ا�زب و(� � إدراك طبيعة ال&% È تقاعس �� شا

� عامة و  � أصبح ا	واطن�� %µاأالY عضاء ا�زب ومنا«يه عرضة.  

� 0_ التفاعل ا ّن إ � ب�� �Kا � ت ال�� ات البيئة ا!يطة �Ö من ل يةداخلمكو�� vلحزب ومؤ�
كنه من ا %y _0ستمرار والبقاء.  
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  :الملخص

 � ة �� � قراطية، حيث يتيح للجهة الفا�� �yمارسة الد	اع مظهرا من مظاهر ا %Bا0ق Éيش
ت وع* هذا النحو تع�B عن . ا0نتخاب ôمة مزاوË% السلطة � إفا0نتخا�� رادة ا!كوم��

� أحزاب  � تسي�B شؤون الدوË% ع�B ا0نتظام �� م �� � اختيار من ينوب ع&� م �� ومشارك&%
 �yبية، تكتسب سياسية، لذا أصبحت الد قراطيات حز �yا د �Oعا«ة توصف بكو	قراطية ا

ا و  عي&% vIشاركة السياسيةأ	ا من خ�ل توسيع قاعدة ا   .ëي&%

قراطية -الفاعلية - التداول - السلطة - ا�زب :الكلمات المفتاحية �yالد.  

Résumé :  

L’élection constitue un aspect essentiel de l’exercice démocratique 
car, elle permet à la partie l’ayant emportée d’accéder au pouvoir et de 
l’exercer. De ce fait, les élections sont l’expression de la volonté des 
gouvernés regroupés dans sous forme de partis politiques. Elles sont 
l’expression de leur participation dans la désignation de leurs 
représentants dans la gestion des affaires de l’Etat. C’est dans cet 
esprit que l’on qualifie les démocraties modernes de démocraties 
partisanes qui tirent leur légitimité et leur intérêt par l’expansion de la 
règle de la participation politique.  

Mots clés : Parti, pouvoir, alternance, efficacité, démocratie.    
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  السياقات السياسية واألبعاد القانونية: التعديل الدستوري الثالث في موريتانيا

  دكتور في القانون العام، ،محمد المختار ولد بالتي. د

  قسم القانون العام،

  نواكشوط العصرية جامعة كلية العلوم القانونية واالقتصادية،

 

  :مقدمـة

 �Bيةتعت � ا�ر ا وب�� ا تبÎ% ، إ1الدسات�B نظما قانونية لتنظ�� السلطة وا	وازنة بي&� �O0 أ 
عية  نظما وضعية قاب}% للتعديل وا	راجعة، لتت�ءم مع التطورات ا0قتصادية وا0ج±%
� أن 0 يستأ�v جيل  � تقت�� %µتطلبات سيادة الشعب ال	والسياسية ل��مة، ولتستجيب 

  .2قة بسلطة التأسيس وتقر�� ا	ص�B سابق ع* ا�0جيال ال�ح

يتانيا تعدي�ت ع* دستور ، Gن 1991يوليو  20من هذا ا	نطلق، أجرت مور
�  .2017 أغشت 05 تعديلآخرها  � أدخلت ع* الدستور �� %µنت التعدي�ت الG لقد

ية 2012و 2006 ا Gنت جوهر ول. �دودة النطاق، ولك&� ور�� 3فالتعديل ا�0 ، Gن «�
ص�ح النظ ديد 0_ يةام السيا�Æ خاصة من خ�ل �% مهور ت رئيس ا��  26ا	ادة ( مأمور��

� إطار) جديدة 27ا	ادة (والسمو به فوق لعبة ا�0حزاب ) جديدة قراطية " �� �yتعميق الد

                                                           
، �~�4 678 ا�4=-ح J8/، 6، صHX }�mrQ1990>ش، ا34-:>ن ا64<=>ري وا4\9[ اPT>-TS4، ا4/.-ط : :9/أ -  1

 PT>-TS4م ا<Hl4ا3�4>ق وا PTH� ،/e\4ا64را<-ت وا�74>ث وا M�/Q ،ا34-:>ن ا64<=>ري DE MTo<4ا             
G:<=.1987108، ص.  

  .22، ص6o -Q1997 راwf اH�4>، ا34-:>ن ا64<=>ري،  -  2
3  -  ]Xا34-:>ن ا64<=>ري ر wo<J. ]C014  -2006  q@در .=-ر-r425ا  <T:<@2006 3@h 6@? د<=>رl=. D
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لتناوب ع* السلطة  � . 4"وال*ح �� �Kحقوق 5أما التعديل الثا � دف أساسًا تعز�� ، فقد اس&%
ر�x الرق  � نسان من خ�ل �% نسان إ° ) 13ا	ادة (ا0_ للجنة الوطنية �قوق ا0_ وا0رتقاء ��

� 0 يسقط جرôا )97ا	ادة (مستوى الدستور  %µت ال ظر ا0نق��� تيبات �% ، وإضافة �%
لتقادم    ). 2ا	ادة(��

، فإن  � � السابق�� � طبعت التعديل�� %µحدودية الmالتعديل الثالثوخ�فا ل  %x الذي
 � ا و 2017أغشت  ��05 �Bن مثG ، نت منG ،واسع النطاق، حيث مس مقتضيات عديدة

� 0 يطاYا التعديل %µوالنشيد، . الثوابت ال � �µالع³ الوط �Bالرموز، خاصة تغي %Ëإّن مسأ
 � � إطار تعز�� و�� �� �ý دة ع* ذلك، خلق نظاما � هذا التعديل، لكنه ز�� رزة �� Gنت ��

ا  �O Éبش %xؤسسات، و	ه% بعض اÍأعاد هي ß ،ية � القطع مع الغرفة الثانية ال�مركز �K
	ان �Bلل ��واستعادة نظام الغرفة الواحدة عنوا .  

ل ثلث مواد  1991لدستور  التعديل الثالثوهكذا، فإّن  v
Gن واسع النطاق؛ إذ 
وعيته 6الدستور voوم �Æر إش07ت عديدة تتعلق بسياقه السيا v�ذلك، فإنه أ �üلكن ر ،
0ستقطاب، و² يكن لقد Gن السياق السيا�Æ . القانونية  السابق ع* التعديل مليئا ��

 � ة �� �Bا�0خ � ية الرئيس ولد عبد العز�� اء مأمور ø ان&% جراء تعديل %ذا، �� ا 0_ �yم�

                                                           
4  - -T:-=@ر<Q DE ة/Tا�� P@ت ا64<=>ر-KN�¿6ي اب، اT> 646 وJ�Q 6يT> -  PT>-TS4ت ا-T�Hi4ا DE اءة/X
  .92، ص20/2013ا�.l-د اPT:<:-34، اPHIJ4 اJ4>ر@=-:3H4 PT-:>ن واr=Xj-د، 68دو
5  -  ]Xا34-:>ن ا64<=>ري ر }h=3J. ]C015/ 2012  q@در .=-ر-r4رس  20ا-Q2012 PTJ>/46ة ا@/I4ا ،

 .403، ص 2012./@? أ 30.=-ر@JIH41262  q}>ر@P ا¿<PTQN اJ4>ر@=-:PT، 68د 
6  -  ?@6l=4ا ?J0 63Eاد<J44° ا-z464، 63، 61، 55، 54، 51، 50، 48، 47، 46، 41، 40، 39، 31: ا ،
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ديد الدستور  2019منتصف  وا0ستعداد لتداول س�å ع* السلطة، انط�قا من �%
ت الرئيس �  لو0�� يت�� أمور �yماY لثة v� 0.  

� مستوى آخر، فإّن  وعية القانونية للتعديل، بقيت �ل إش7ل ع*  و�� vo	ا
، ذلك أّن  � � نظر  إسقاط التعدي�تا	ستوى الف+% لس الشيوخ، ² يعد يسمح �� �� � ��

لعودة إ°  ها 0حقا  ا0ستفتاءالبعض �� ر�� %y لتا°� فإّن صوص هذه التعدي�ت، و�� � ��
ستفتاء ع* أساس ا	ادة  من أحزاب ا	عارضة وبعض  من الدستور، Gن �ل انتقاد 38��

  .رجال القانون

ى أّن ا	سار ² يتوقف، وأّن اللجوء ل�ستفتاء Ñكن  سية، Gنت �% غلبية الر�� لكن ا�0
وجب ا	ادة  �y38  � ية ا�ق �� مهور � تع�� لرئيس ا�� %µالشعب "من الدستور ال �Bأن يستش

� È قضية وطنية يق ا0ستفتاء �� ا، Gن أساس إّن هذا ا�ل الذي x% إت". عن طر �Bباعه أخ
عية voلس الدستوري أقر ب فإّن ا	عارضة، 7و�ته ا0ستفتاء التعديل الثالث، ور�ü أّن ا!�

ية جراءات الطبيعية لmراجعة الدستور اوزا ل�_ � ته انق��� ع* الدستور و�% �Bاعت.  

ية، تتعلق  v� ثية كن القول أّن هذا ا	وضوع يطرح إش07ت �� �y ،ا تقدم	اعتبارا 
بعاد؟��  ا �Ö هذه السياقات وا�0 �Ý ،بعاد القانونية للتعديل الثالث   لسياقات السياسية وا�0

كن القول أن  �y ،جابة عن هذا التساؤل � 1991لدستور التعديل الثالثل�_ �� %x ،
& وا	عارضة، Ç طبع السياق السيا�Æ للتعديل  � النظام ا�ا 0ستقطاب ب�� ء �� ظرف م*�

                                                           
7 - ]Xا64<=>ري، ا34/ار ر GHIJ4د .م/ا<=�=-ء 003/2017ا / PTQN>¿ا P@ر<{JIH4 PTJ>/46ة ا@/I4ا
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ء من التعقيد   � vïولا!(ب ، لكن ر�ü ذلك يبÎ% هذا التعديل ôم ش� نظرا لتعدد )ور ا�0
� (أبعاده القانونية  �Kا!ور الثا.( 

  المحور األول تعقيد السياق السياسي للتعديل الدستوري

لنسبة لدستور  التعديل الدستوري الثالثإّن  ، سبقه تعدي�ن 1991يوليو  20��
 � �  التعديل الثالث، لكن 2012، و��2006 ��2017  �Æسياقه السيا � Gن تعدي� غ�B عاد ��

ه � اعتمدت لتمر�� %µجراءات القانونية ال � ا0_ � G�� . و�� �fاللذ � � السابق�� �ف التعديل�� � و��
ت منتظرة �ماية  �� وط التداول الس�å ع* السلطة، وتكريس �� vI لفرض � ي�� ور �»

نسان، فإن  �  التعديل الثالثحقوق ا0_ � �تواه، ß أنه ² يكن ² يكن جوهر��  ��2017 ��
جة أنه  فضه �� � توقيته، وهذا ما جعل ا	عارضة �% �� ً ور�� ثل سوى رؤية النظام "«� �y 0

كن القول أن هذا التعديل، يع�B عن طموحات . 8"للقضا�� الوطنية �y ،ذه الرؤيةY ووفقا
ية ورات الدستور ل¶� ية، 0 ع�قة Yا �� مهور صية لرئيس ا�� � v× .  

ز  �Bإن ما ي �Æللتعديل الدستوري الثالثتعقيد السياق السيا  �æهو تنا
 �Æو°(ا0ستقطاب داخل النظام السيا وهو ما جعل ا�كومة تؤسس  ،)الفقرة ا�0

� ظل مقاطعة قوة أخرى عتيدة  الفقرة (التعديل ع* حوار مع بعض القوى السياسية ��
  ).الثانية
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  سياسيتنامي االستقطاب داخل النظام ال: الفقرة األولى

ومه الواسع يشمل إ° جانب ا	ؤسسات الرئيسية  �ã �y �Æّن النظام السيا � إذا قلنا ��
عية، ووسائل الضغط � 9للدوË% ا�0حزاب السياسية وا�رGت ا0ج±% �Kيتا ، فإّن النظام ا	ور

 � ، ور�ü أن ظاهرة ا0ستقطاب طبيعية �� �Æ0ستقطاب السيا ذا ا	ع�µ مشحون �� �O
قراطي �yنظمة الد عية ا�0 vI ا عن أزمة � حقيق&% �� �Bيتانيا، تع لنسبة 	ور ة، فإن هذه الظاهرة ��

ية ع* ا�ø وعدم قبول ا	نافسة  � الواقع إ° السيطرة العسكر ا تعود �� �Oداخل النظام، إ
 %Ëسة الدو   . ع* مستوى ر��

قرا�ç عام  �yبداية ا0نتقال الد � سية �� ت الر�� رة 1991لقد Gنت ا0نتخا�� v�  بداية 0_
ا معاوية ولد سيد  ية حي&� سك رئيس اللجنة العسكر %y ا0ستقطاب داخل النظام، بسبب
لسلطة وإقصاء مرvù ا	عارضة أzد ولد داداه، Ç خلق شعورا gيقا  أzد ولد الطايع ��
غلبية  � ا�0 � استقطاب حاد ب�� رادة الشعبية، وتسبب �� ية ع* ا0_ ستمرار اYيمنة العسكر ��

�ة وأحزاب ا	 � الفرقاء ا�ا رت فرص لتنقية ا�0جواء ب�� �ö ذلك �üعارضة، لكن ر
قراطية  �yوالد %Ëلس العسكري للعدا � قادها ا!� %µة ا0نتقالية ال %Bخ�ل الف � السياسي��

ما بعد ولد الطايع، لكن Iعان ما عادت ا�0مور إ° سابق �دها بعد  2007- 2005
قراطيا  2008انق�ب  �yول رئيس منتخب د � طاحة �� وهو ما دفع للجوء إ° آلية  ،)أ(وا0_

لسلطة  عية النظام ا	مسك �� vI �   .)ب(ا�وار للحد من التجاذب السيا�Æ وتعز��
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  2008تجدد التجاذب السياسي بعد انقالب  –أ 

 %Ëلس العسكري للعدا ا ا!� � حø ف&� %µة ا0نتقالية ال %Bالف � يتانيا �� دت مور v|
l قراطية بقيادة العقيد أع*� ولد �yية والد ، 10فال إجراء إص�حات سياسية ودستور

��  11أسفرت عن انتخاب الرئيس سيدي l ولد الشيخ عبد  �Kليكون أول رئيس مد
 ² ، تمع الدو°� � Gنت �ل إشادة من ا!� %µبة ال ، لكن هذه التجر �çقرا �yد Éمنتخب بش

� الرئيس ولد الشيخ عبد را، بسبب القطيعة ب�� v| voسة ع �z من vBك �  تستمر �0
� وصوË للسلطة � أ|موا إ° حد بعيد �� �fا0ت الذ �B   .12وبعض ا��

اية ا�ø  2008أغسطس  6وقد مثل انق�ب  �O � ال l ولد عبد العز�� �B بقيادة ا��
ت مارس قرا�ç الذي أنتجته انتخا�� �yت 2007الد ، لكن هذا ا0نق�ب وخ�فا ل�نق���

فض قوي من طرف  ة الو السابقة، قوبل �� �& قراطيةا�� �yدعت  طنية للدفاع عن الد � %µال
ية عية الدستور voة بقيادة رئيس . 013ستعادة ال �& ولتحقيق هذا ا	س�، استقطبت ا��

ضافة  _0 معية الوطنية مسعود ولد بلخ�B أحد عvo حز�� سياسيا معارضًا ل�نق�ب، �� ا��
 � �Kد	تمع ا 	ان ومنظمات من ا!� �Bال � � ونوا�� ��   .لوزراء سابق��
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ة، Gن إفشال ا0نق�ب وعودة الرئيس ا	عزول إن ال �& � ا�� لنسبة 	عار�� رهان ��
يتانيا ع* . 	نصبه � داgا Yذا ا	وقف، ع* أساس مصادقة مور %Îي فر اد ا0_ وقد Gن ا%�0

ت وا�ø الرشيد قراطية وا0نتخا�� �yللد � %Îي فر ّي تصور . 14ا	يثاق ا0_ لكن، وخ�فا �0
 �Bغلبية ال ، Gنت ا�0 �Àى أن ا0نق�ب موضو %� � ال l ولد عبد العز�� �Bة للجgانية الدا	

راف وسوء استخدام السلطة" ��0 قرا�ç ات¼ �� �yسار د	 {� � رد تصحيح �� ��"15 � �µيع Ç ،
ة، وهو ما رفع ا0ستقطاب  غراض سياسية وا�� و°� 	ا جرى Gن متباينا و�0 أن التقي�� ا�0

 � ت غ�B مسبوقة �� يتانيا، هذا ا0ستقطاب استدÀ السيا�Æ إ° مستو�� ول مرة-مور - و�0
� للحياة السياسية،  �Kد	سار ا	واستعادة ا � � الفرقاء السياسي�� � للتقريب ب�� �µتدخل أجن

ا . لكن نقاط ا���ف Gنت عديدة ومتشعبة �Oبدا أ � %µعزول ال	عودة الرئيس ا ��اوز � وإذا �%
 %Ëة، وخاصة مسأ �O � �Bت ال وط ا0نتخا�� vI ال قائد ا0نق�ب مستبعدة، فإّن �B  مشاركة ا��

ت، Gنت مسائل  نة ا0نتخا�� ، ودور ا�كومة ا0نتقالية، وتشكيل �� �Æ � السباق الر�� ��
ال ولد عبد  �B � الفرقاء خاصة بعد التوجه ا�0حادي الذي فرضه ا�� تث�B خ�فا gيقا ب��

 � سية �� ت ر�� � لتنظ�� انتخا�� � ظل مقاطعة شام}% لm 2009يونيو 6العز��   .عارضة��

موعة ا0تصال الدولية  درت �� دد ا0ستقرار، �� �O شحون الذي	و ا � مثل هذا ا�� ��
يتانيا لدعوة  16حول مور زمة �وار�� � ا�0طراف السياسية لتجاوز ا�0 إّن هذا ا�وار . ب��
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 � زمات ا	نجرة عن تغي�B غ�B دستوري للسلطة �� � مثل هذه ا�0 ول من نوعه �� سيكون ا�0
 �üيتانيا، لكن ر ح  مور � �� � �µي Gرطابعه التجر � خلق  2009يونيو 5ا	وقع يوم  حوار دا ��

� وقوى ا	عارضة  ال ولد عبد العز�� �B � ا�� قراطية (توافق ب�� �yة الوطنية للدفاع عن الد �& ا��
قراطية �yقائد ا0نق�ب ) وحزب تكتل القوى الد vù وخ�فا لÉ توقع، ² يستبعد ا0تفاق �%

سة، لكن  � للر�� ت x% ا0تفاق ع* تنظ�� ولد عبد لعز��  2009يوليو  18يوم  مبكرة انتخا��
لس العسكري وقوى ا	عارضة،  � ا!� ميع، وتشكيل حكومة توافقية مناصفة ب�� شاركة ا�� �y
 �çقرا �yالنظام الد � � ا�وار لتعز�� 0ستمرار �� ت، والتàد �� كة ل�نتخا�� %Bنة مش واختيار ��

  .17وا�ø الرشيد

ح بشÉ غ�B ور�ü أن اتفاق دGر ²  � �À 	نصبه، فإنه �� voإعادة الرئيس ال � يفلح ��
� الرئيس ا	عزول للحكومة  اط تعي�� %Bش عية، �� voكيد استمرار هذه ال � %� � �� vIمبا
ع�ن شغور  عيته، وهو ما ôد 0_ vI إشارة 0ستمرار � ديدة، مقابل استقالته الطوعية �� ا��

�ف لس الشيوخ �� ية وصعود رئيس �� مهور من  40ته تطبيقا لmادة منصب رئيس ا��
  .الدستور

ت  ، فإّن انتخا�� �Æفيف ا0ستقطاب السيا � %� �  18لكن، ر�ü إ|ام اتفاق دGر ��
ها مرفوضة من  2009يونيو � � Gنت نتا�� ال ولد عبد العز�� �B ا عن فوز ا�� � أعلن ف&� %µال

 � �� v× %B	ا Ûعارضة ومن أ	18ا  ��ذه ا0نتخاY يعةoلس الدستوري ال كية ا!� � %� �ü19تر .
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تومرة أخرى تكون  بيع  ا0نتخا�� مصدرا ل�ستقطاب الذي سيتعزز بعد ثورات الر
 � �� � �Kعية  2011العر voل ø 0 يتمتع �� طاحة �� واستغ�ل ا	عارضة للحدث من أجل ا0_

لنسبة Yا، لكن آلية ا�وار ستنقذ ا	وقف من جديد من خ�ل تقس�� ا	عارضة والتمهيد  ��
�ة ية 	صلحة السلطة ا�ا   .لتعدي�ت دستور

  لية الحوار للحد من التجاذب السياسي ولتعزيز شرعية الحكماعتماد آ - ب

ت  يتانيا ما بعد انتخا�� � مور �� �Æالوضع السيا � �B %y2009  القوى � بغياب الثقة ب��
ر انق�ب  v� F ا مطبوعة �� � بقيت الع�قة بي&� %µض  2008أغشت  6السياسية ال �ýالذي أ

 �çقرا �yسار الد	20ا  �üالب�د، لكن ر � يد من نوعه �� � الفر  ذلك ² يكن نظام ولد عبد العز��
ت  � انتخا�� إ0 أن اند0ع ثورات  2009ع* استعداد للحوار مع ا	عارضة ا	شككة ��

د ا�وار من جديد  � الب�د؛ دفع النظام إ° اع±% ية �� وز حرGت ثور � و�� �Kبيع العر الر
 �Æفيف حدة التجاذب السيا � عيته و�% vI �   .لتعز��

Gروقد Gن  ت ا	مه اتفاق دا � الفرقاء  2009د 0نتخا�� قد أسس �وار مستمر ب��
، حيث نصت الفقرة الرابعة من البند الرابع من هذا ا0تفاق ع* � امتدادا : "السياسي��

� È القوى لتحقيق  امع ب�� � ا�� �µسية، ست�% مواص}% وتكثيف ا�وار الوط ت الر�� ل�نتخا��
قراطية التعددية: ما ي*�  �yرسة الدÇأساس و � �ø الراشد.. .تعز�� ث إم7نية ... ا0رتقاء �� ��
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يعية  voت ت � Çرسة ا�ø وكذلك آفاق إجراء انتخا�� كة �� ا voتيبات سياسية لل وضع �%
  ".مسبقة

 ، � �Kبيع العر � بعد الر � Gنت مرفوضة، أصبحت �ل تثم�� %µقتضيات ال	إّن هذه ا
� ظل إ«ار ا	عارضة وا�رGت ا0حتجاج رجا للنظام �� ية ع* حتمية الثورة بل شÍت ��

ا يعود  �yلق ا0نفجار، ور �� � �Îا يك �y ��يتانيا، لكن يبدو أن الشعب ² يكن مشحو � مور ��
 � طاحة بنظام ولد الطايع �� ا بعد ا0_ �Bانفرج كث ، �À  2005ذلك إ° أن الغيظ ا0ج±%

نسان، وتصفية قضية الزنوج  ت وحقوق ا0_ � ا�ر�� وإدخال إص�حات ع* النظام لتعز��
� ا0_ ( �Kنسا � جر النظام إ° حوار عام ). رث ا0_ حت �� � �� ، ور�ü ذلك فإّن حرGت التثو��

ية0حتواء جزء من ا	عارضة وإجراء  2011 استجابة لدعوات حقوقية  تعدي�ت دستور
  .وطنية

لنسبة للنظام 0حتواء جزء من ا	عارضة، فبعد  2011لقد Gن حوار فرصة أخرى ��
ا أÛ أن رفضته منسقية ا	عارضة الد ة أحزاب سياسية من بي&� voت,� ع � %µقراطية ال �y

ص�ح : ا�0حزاب الوطنية � ل�_ �µاد قوى التقدم، والتجمع الوط قراطية، وا�% �yتكتل القوى الد
� هذا ا�وار لتس# عندها  لدخول �� 	عارضة والتنمية تواصل، قبلت أحزاب أخرى �� ��

ت أحزاب ا!اورة �é � %µال :، �æالتقد � �µم،  التحالف الشع وحزب الصواب، وحزب الو��
� . وحزب zام ة ما ب�� %Bالف � �� %x و 17وقد توج ا�وار الذي �Bكتو��  19سبتم  2011أ

ا احات لتعديل الدستور، تشمل مسائل عديدة من بي&� %Bق � مسؤولية ا�كومة أمام : �� تعز��
قاق والتعذيب وا	عام�ت ا	هينة، وكذل %Bرم ا0س � تيبات �% 	ان، وإضافة �% �Bال �xر � ك �%
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� بيئة سليمة وتنمية مستدامة كيد ا�ق �� � ت ع* مستوى الدستور، و�% إن هذه . ا0نق���
� التعديل  ا �� ة، x% تبن&� �yمصلحة السلطة القا � ا �� � يصب البعض م&� %µحات ال %Bق	ا

 � 	ان �� �Bالذي أقره ال � �K2012مارس  20الدستوري الثا .  

� 0نتظارات  2012وôما Gنت استجابة تعديل  %µت ا�قوقية والسياسية، الGا�ر
ة، فإنه يكشف  �yر لفات الرق وتغليط عقوبة هذه ا�� ضلت من أجل استئصال �� طا	ا ��

وهنا . استغ�ل النظام للحوار السيا�Æ للحد من ا0ستقطاب ا�اد الذي هدد استمراره
� وإن �Kبيع العر ² تقد إ°  0بد أن ن�حظ مع ا�0ستاذ أzد سا² ولد ببوط أن ظاهرة الر

� التأث�B ع* التعديل الدستوري ا	صادق  ا أ|مت إ° حد بعيد �� �Oيتانيا فإ � مور ثورة ��
 �   .201221مارس  20عليه ��

رجات حوار مع  سيس التعديل الثالث ع* �� � %� � وع* هذا النسق سار النظام ��
  .بعض القوى السياسية

تأسيس التعديل الدستوري الثالث على مخرجات حوار مع بعض : الثانية الفقرة

  القوى السياسية

� حوار  �� � & بقيادة الرئيس l ولد عبد العز�� ا النظام ا�ا %ãحق � %µال � إّن النتا��
� حوار  2009دGر  �  2011وخاصة �� عته ع* ا0ستمرار �� � v× ،قرب إليه مع ا�0حزاب ا�0

 � اته �� �ýاية الو0ية الثانية .  جو يطبعه التشاورا�وار لتمر�� تو �O أفق � هذه ا	رة و��
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ت من أّي تعديل � ا	أمور�� ص�� � ظل �% ة للرئيس، و�� �Bن ا�وار يطرح نفسه  22وا�0خG
لق ظروف سياسية  �اح �� _ لث، لتعديل�� v� نت  دستوريG � %µقتضيات ال	س بعض ا �y

ص�ح وتطو�� النظام، فإّن غايته  ور�ü أّن اYدف ا	علن للتعديل، يتعلق. من الثوابت _ ��
ت الرئيس دد مأمور�� %� � %µية ال لغاء البنود الدستور وم حول التمهيد 0_ � . ا�قيقية، �% ��

نعدام الثقة وا0ستقطاب، دعا النظام �وار شامل مع الفرقاء  ء �� و ا	*� هذا ا��
 � سية الوازنة هذا ور�ü ا0ستجابة ا!دودة Yذه الدعوة قاطعت القوى السيا) أ(السياسي��

  .)ب(ا�وار لتوجÔا من أهدافه ا�قيقية 

 الدعوة لحوار وطني شامل- أ  

يتانيا ما بعد  � مور �� �Æكن القول أّن الوضع السيا �y2011  ه �ددات سياسية� %�
لتو�% وعدم الرضا عية مليئة �� � مثل هذا الواقع دعت ا�كومة عام. واج±% يع  2016 �� �z

جراء  � شامل 0_ �µيستجيب لتطلعات  تعديل دستوريا�0طراف السياسية إ° حوار وط
ميع ا Gنت منتظرة من . ا�� �Oأ ß ،عارضة التقليدية	و² تكن هذه الدعوة مستبعدة من ا

 Ûالنظام وأ � ا	عارضة ا!اورة، ذلك أن الواقع السياG �Æن متأزما بسبب القطيعة ب��
قراطية ع* خلفية مقاطعة أحز  �yعارضة الد	منسقية ا � ا ا�0حزاب السياسية ا	نضوية �� �Oا

ستثناء حزب - س��æ ال�� �B -تواصل ا0_ �Ýنو � يعية �� voت الت ، وكذلك 2013ل�نتخا��
� يونيو  سية �� ت الر�� ا عن فوز الرئيس  2014مقاطعة هذه ا�0حزاب ل�نتخا�� � أعلن ف&� %µال

� بنسبة غ�B مسبوقة وصلت  ا% 80ولد عبد العز��   .من ا�0صوات ا	ع�B ع&�
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، حيث x% رفض هذا الواقع السيا�Æ ا	تأزم، صاح �À به تفاð% ا0حتجاج ا0ج±%
ي للس7ن منذ  %Bحصاء البيوم ي 2010ا0_ � �Bي %y جة أنه إحصاء وط . �� voموضوعية ال �üور

نع من  �y ² يتانيته، فإن هذا � تستبعد È من ² تثبت مور %µوال � ا	تبعة لتسجيل ا	واطن��
� "نشوء حركة  %µس جنسيmوط وتعت" 0 ت voتج ع* هذه ال %� � %µها إقصائيةال �B.  

لرق، فر�ü أّن التعديل الدستوري  دأ ا0حتجاجات ا	تعلقة �� %O ² ،مستوى آخر � ��
 � � 0 يسقط  ��2012 %µنسانية ال را�x ضد ا0_ �� ا �� %ãمارسات ا0ستعبادية وأ�	جرم الرق وا

لتقادم ر�x الرق وا	مارسات ا0ستعبادية رð% . جرôا �� � وهو ما ôد لصدور قانون �%
� F0خر2015/03123 ا أخذت . ، فإّن مسأË% الرق بقيت مثار جدل يظهر من ح�� �Oبل إ

، فع* خ�ف ما Gنت تت¼ به ا�رGت ا�قوقية من نضال  لتو�% منعطفا جديدا مليئا ��
 �åيثاق(س	دة العبيد، ا � ا"فإّن ) حركة ا�ر، �� لنسبة " حركة إ�� اوزت �� � غ�B ا	رخصة، �%

  .ضالللسلطة ا�0ساليب ا	àودة للن

تلف  �� � وجه، Gن يتطلب التشاور ب�� زمة متعددة ا�0 إّن التغلب ع* هذه ا�0
قراطية  �yللد � �µنتدى الوط	من ا ��او � ، لذلك فإّن دعوة ا�كومة للحوار لقيت �% � الفاعل��
ر، توقفت بعد  v|ية واستمرت لث�ثة أoل � اتسمت �� %µولية ال والوحدة، لكن اللقاءات ا�0

ديد ا�كومة بشÉ أ � يوم �%   .24موعدا للحوار الشامل 2016سبتم�B  29حادي مفا-�
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ل دون انعقاد  ديد لmعارضة، ² �� لكن مقاطعة كت}% أحزاب منتدى التنظ�� ا��
ستثناء حزب الصواب الذي فضل ا	قاطعة  شاركة أحزاب ا	عارضة ا!اورة، و�� �y ا�وار

اد & حزب ا%�0 ية  ع* غ�B عادته، شاركت إ° جانب ا�زب ا�ا مهور من أجل ا��
اد من أجل : أحزاب م، حزب الكرامة، ا%�0 ، حزب الو�� �æالتقد � �µالتحالف الشع

 �çقرا �yالد � �µقراطية والتقدم، والتحالف الوط �yستثناء . الد وا	�حظ أّن هذه ا�0طراف ��
 �Bنشق عن حزب التكتل-ا�زب ا�0خ	حوار -ا � � سبق أن شاركت �� %µا الÔنف �Ö2011.  

خض عند إّن ا�و  %y ،أطلقت عليه بداية � %µار الشامل الذي فقد هذه الصفة ال
 � ايته �� �O20  كتو�� لث ع* دستور  2016أ v� جراء تعديل حات 0_ %Bيشمل 1991عن مق ،

وية �ý الس لس الشيوخ وإحداث �� � وإلغاء �� �µالع³ الوط �Bأمور أخرى تغي � . من ب��
رجات Gنت مرفوضة من القوى السياسي   .ة ا	قاطعة للحوارلكن هذه ا!�

 مقاطعة قوى سياسية للحوار الشامل-ب 

إذا Gن طبيعيا أن يدعو النظام �وار شامل لدوافع ذاتية، فإن مقاطعة بعض 
لكن 0بد من م�حظة أّن هذه .  القوى السياسية Yذا ا�وار ² تكن مثار استغراب

قراطية والوحدة ا	قاطعة ² تكن مبدئية، فالقوى السياسية خاصة ا	نتدى الو  �yللد � �µط
� مثل هذا ا�وار، من قبيل  وطا للدخول �� vI عارض، تفاعل مع هذه الدعوة ووضع	ا
يش عن Çرسة السياسة، وتشكيل حكومة توافقية، وإدخال إص�حات ع*  ييد ا�� %�

�0حادية، 25النظام ال متمس7 �� � ّن النظام 0 �� � ه �� �Bتفس %x وط voلكن رفض هذه ال ،
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� التغي�B  وليست لديه لنسبة . رغبة حقيقية �� ß أّن السياق السيا�Æ ² يكن يستدع ��
هد  �y قد Ç ،ة للرئيس �Bاية الو0ية ا�0خ �O اب %Bظل اق � �� ً لبعض ا�0حزاب تعديً� دستور��

سية ت الر�� لبنود ا!ددة لmأمور��   .26لmساس ��

� ا�و  فض ا	شاركة �� ار الشامل، هذه ا�0سباب، جعلت قوى سياسية وازنة، �%
قراطية . ا	نجر عنه التعديل الثالثوتعارض  �yزب تكتل القوى الد يتعلق ا�0مر هنا ��

)R.F.D( ،ص�ح والتنمية تواصل � ل�_ �µد ولد داداه وحزب التجمع الوطzسة الزع�� أ �� ��
اد قوى التقدم  ا )U.F.P(وحزب ا�% ، وحركة إ�� �çقرا �yللتناوب الد � �µاد الوط ß . وا%�0

 � خصوصا اع*� ولد l فال، : Gنت توصيات ا�وار مرفوضة من قبل الرؤساء السابق��
� وا�0ساتذة  ع من رجال القانون من ا!ام�� �zو �وسيدي l ولد الشيخ عبد 

 � امعي��   .ا��

� وع* ما يبدو، فإن النية ا	بيتة لتجاوز الثو  �f �Bدفعت الكث � %µية، وال ابت الدستور
 � اد من أجل )102(لmقاطعة، تكشّفت 0حقا بعد توقيع مائة واثن�� من نواب حزب ا%�0

سية،  ت الر�� ديد ا	أمور�� %� � جراء تعديل رابع ع* الدستور ي�2 ح 0_ %Bية ع* مق مهور ا��
لثة، لك v� سية vù لو0ية ر�� %Bل �� � ا يسمح للرئيس ولد عبد العز�� �y ائيا �O سار توقف	ن هذا ا

سة صدر يوم  �  2019ينا��  15ببيان منسوب للر�� عندما Gن الرئيس l ولد عبد العز��
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� �}، 	ا Gن 27خارج الب�د � للتعديل الثالث Gن �� ، وهذا ما يؤكد أن موقف الرافض��
بدأ التداول ا �yسية و ت الر�� س بتحديد ا	أمور�� �y من تعديل 0حق قد Ë هد �y *ع �åلس

  .السلطة

  تعدد األبعاد القانونية للتعديل الدستوري الثالث: المحور الثاني

ب  � جراء الذي �� اية ا�وار الشامل، ² تvo إ° ا0_ �O � � صدرت �� %µحات ال %Bق	إّن ا
كن إجراء تعديل دستوري  �y ،أن ي�% به التعديل الدستوري الثالث، لكن وفقا للدستور

 � �Kا	 ر �� %yمؤ � 	صادقة عليه �� لنسبة للرئيس ولد عبد . 28إما بعرضه ع* ا0ستفتاء وإما �� و��
ج ، Gن ا0_ � 	ان، قبل أن يضطر لعرضه العز�� �Bر�� التعديل من خ�ل ال %y راء ا�0مثل هو

جراءات القانونية للتعديل  دل بشأن س�مة ا0_ ر ا�� v�الفقرة (ع* ا0ستفتاء، وهو ما أ
و° ا Gنت �ل  )ا�0 � ا	صادق عل&� ëية القانونية لmضام�� � نفس الوقت فإّن ا�0 و��

  ).الفقرة الثانية(تشكيك ومثارًا للجدل 

إثارة الجدل بشأن اإلجراءات القانونية للتعديل الدستوري : الفقرة األولى

  الثالث

� لعام  �Kيتا ية 1991لقد خصص الدستور ا	ور امس لmراجعة الدستور به ا�� �� .
 � 	ان،  101و 99وحسب ا	ادت�� �Bفإن تعديل الدستور 0بد أن يصوت عليه ثلثا أعضاء ال
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	قابل تنص ليتس�µ عرضه ع* ا0ستفتاء أو  � لmصادقة عليه، لكن �� �Kا	 ر �� %yؤ	ه  �yتقد
يق  38ا	ادة  ية أن يستش�B الشعب عن طر مهور من الدستور ع* أّنه لرئيس ا��

� È قضية ذات أëية وطنية   .ا0ستفتاء ��

لتعديل الثالث حول مدى  � مرتبط �� ر جدل ف+% v� ، � � النص�� �fظل وجود هذ � ��
	ان، أم أّن  99 عن ا	ادة 38استق�ل ا	ادة  �Bة دون الرجوع لل vI0ستفتاء مبا ا يسمح �� �y

� ا	ادة  99ا	ادة  ت . �Ö38 نص خاص مقيد للنص العام الوارد �� %y ، � �Kدل القانو هذا ا��
وع التعديل الثالث  vo	 لس الشيوخ رته بعد إسقاط �� v�أ(إ(  � ر التشكيك �� v�وهو ما أ

وع voعية اللجوء ل�ستفتاء بعد إسقاط م vI  ب(التعديل.(  

  إسقاط مشروع التعديل الدستوري الثالث من طرف مجلس الشيوخ  –أ 

� حول إم7نية ا0ستفتاء ا	باvI دون  ش7ل الذي يطرحه بعض القانوني�� إّن ا0_
� تنطلق من أّن الدستور يسمح  %µيتانية ال لنسبة للحكومة ا	ور 	ان غ�B مطروح �� �Bل مرور ��

لتوجه ا	باvI ل�ستفتاء  	ادة �� �� �g38 قررة	انية ا	 �Bيقة ال ا ر�ü ذلك فضلت الطر ، لك&�
ا  ي&� ر � � وغ�B مÍفة، وسبق �% ا مضمونة النتا�� �Oامس من الدستور 0عتقادها أ � الباب ا�� ��

� تعديل    .2012بنجاح ��

ما ا	ادة  	ان نصت عل&� �Bيق ال لفعل، فإن ا0ستفتاء والتعديل عن طر من  101و��
� جاء %µا  الدستور ال ية أن :" ف&� مهور وع ا	راجعة ل�ستفتاء إذا قرر رئيس ا�� vo0 يقدم م

	ان �Bصل ع* . يعرضه ع* ال وع ا	راجعة ما ² �� vo0 يصادق ع* م %Ëهذه ا�ا � و��
اس  �zا 5/3أغلبية ث�ثة أ   ".من ا�0صوات ا	ع�B ع&�



  اسية واألبعاد القانونيةالسياقات السي: التعديل الدستوري الثالث في موريتانيا

 108 الصفحة 2020 - 15مجلة المجلس الدستوري العدد 

وع التعديل الثالث ع*  voعرض م %x ،جرائية 	ان، ووفقا Yذه ا	سطرة ا0_ �Bال
ت  %y ئبا، ² يكن هناك إش7ل؛ إذ �� � بع�� لنسبة للجمعية الوطنية ا	ؤلفة من مائة وأر و��

غلبية  � ئبا يوم  121ا	صادقة ع* التعديل �� لس الشيوخ الذي 2017مارس  10�� ، لكن ��
وع التعديل voم � �ل �� دفا �� غلبية -ودون سابق إنذار-Gن مس&% � وع التعديل �� voرفض م

	وافقة، وهو ما أدى إ° سقوط التعديلث�ث وث� � صو�% �� �f vo% مقابل ع�صو �   .ث��

لنسبة لmعارضة رأت أنه  إن هذا ا�دث Gن مناسبة استغلها È طرف لصا�ه، ��
من واجب الرئيس أن يستقيل بعد أن سقطت �اوË% انق�به ع* الدستور من خ�ل 

لس الشيوخ 	قابل فإّن الرئيس ولد عبد الع. �� � هذه ا	ناسبة فرصة جيدة و�� � رأى �� ز��
  .38للعودة للشعب تطبيقا لmادة 

اع  � �Bن كذلك مناسبة لG تجدد بسبب التعديل الثالث	إّن هذا ا0ستقطاب ا
اع Gن �تدما ع* مواقع التواصل  � �Bعارضة، هذا ال	غلبية وأنصار ا � ل�� � ا	وال�� � ب�� �Kقانو

يونية �À ونتجت عنه مناظرة تلفز دل هو طغيان الطابع 29ا0ج±% � هذا ا�� �Bلكن ما م ،
الف عية عن الرأي ا!� voع ال � �� � ر �� �ö وضوعية الذي	عليه، وانعدام ا �Æالسيا.  

، فإن ا	ادة  � اعتقاد�� � إطار تدع�� دور  38و�� ا الرئيس، تدخل �� �O سك %y � %µال
اب %� � ا �� %Oق، 0بد من قراءgأ Éمها بش �ãية داخل النظام، ول مهور ط مع مواد رئيس ا��

 � ية أخرى، خاصة ا	ادت�� لنسبة لmادة الثانية تنص ع*24و 2دستور السيادة : "، ��
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� وبواسطة ا0ستفتاء يق Ñثليه ا	نتخب�� ار|ا عن طر �y أما ". الوطنية ملك للشعب الذي
ا تنص ع* 24ا	ادة  �Oفإ" : %Ëسد الدو � ية هو حا�æ الدستور وهو الذي �� مهور رئيس ا��

  ".ح� الس�B ا	طرد وا	نتظم للسلطات العموميةويضمن بوصفه 

� zاية  ية �� مهور سيمة ا	و¹ه% لرئيس ا�� � ا0عتبار ا	همات ا�� وإذا أخذ�� ��
ا من  �O يتمتع � %µعية العمودية ال voؤسسات، وكذلك الmنتظم ل	ا �Bن الس الدستور و��

 vIبا	اع العام ا %Bوءه ل�ستفتاء دون رجوع  30خ�ل ا0ق ب أن يكون فإّن �� � 	ان 0 �� �Bلل
ع* هذا النحو خصوصا أّن ا0ستفتاء،  �38ل إش7ل، ومن الواجب أن تفo ا	ادة 

وجب ا	ادة الثانية من الدستور �y تعود للشعب � %µة عن السيادة ال vIمبا �Bلكن إذا . يع
ن اللجوء ل�ستفتاء بناء ع* ا	ادة  � ، فإّن  38قلنا �� vIمبا Éالرجوع  من الدستور متاح بش

� �ل تشكيك %Îان ب	 �Bيق ال   .إليه بعد فشل التعديل عن طر

التشكيك في شرعية اللجوء لالستفتاء بعد إسقاط مشروع التعديل الدستوري -ب 

  الثالث

لنسبة لدستور  وع التعديل الدستوري الثالث �� vo	 لس الشيوخ ل رفض �� مث�
1991  voليعلن أن م � وع التعديل سيعرض ع* مناسبة للرئيس l ولد عبد العز��

� هذا السياق ع* أن  كيد �� عطاء ·ة الفصل بشأنه، وx% التأ الشعب صاحب السيادة 0_
كن  �y 0 رادة الشعبية، خاصة أنه م إيقاف فاعلية ا0_ %ãشيخا، ليس من ح � ث��v وث�ث��
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وع تعديل  voنفس الوقت بشأن م � �� øوا� , لس الشيوخ أن يلعب دور ا�� ال*ح !�
س �yة vIه مبا.  

وع التعديل x% رفضه  voى أّنه مادام م اه معارض �� � ر ا�% �ö ،لكن مقابل هذا الرأي
ا أن تلجأ  %ãاجع عنه، وليس من ح %Bان، فإّن ا�كومة مدعوة إ° ال	 �Bمن قبل ال
كن  �y قابل	 ية و0يته، لكن �� لس الشيوخ ا	ن&% ولوية هنا تكون لتجديد �� ل�ستفتاء، وا�0

هويإصدار قانون عا سد أÛ ا	قتضيات ا	رفوضة، مثل إنشاء النظام ا�� �   .دي ��

 � � إ0 من خ�ل الدستور �� � الرأي�� �fهذ � كن التحك�� ب�� �y 0 ،لنسبة لنا، . الواقع ��
� الدستور؛ إذ أنه  د Ë مواد عديدة �� vÔول 0 ينقصه ا0ستد0ل، وت اه ا�0 � فإن ا%�0

ء ع* ما نصت عليه ا	ادة  � vÆ È سالفة الذكر من حق رئيس  38مؤسس قبل
� استفتاء الشعب حول È قضية ية �� مهور ذات أëية وطنية، وقد x% تفس�B هذه  ا��

لنسبة  �� %µجراء استفتاء ح _ ية �� مهور ا تسمح لرئيس ا�� �Oاء القانون ع* أ �Bادة من خ	ا
	انيا وع التعديل ا	رفوض �� vo	31 .  

ولعل ما يعزز هذا التفس�B أّن ا	ادة الثانية من الدستور، جعلت التعب�B عن 
يق ا0ستفتاء وب 	انالسيادة، ي�% عن طر �Bال � يق Ñث*� الشعب �� . شÉ غ�B مباvI عن طر

عل  � ، فإّن القراءة الدقيقة Yذا النص �% � �Kا	 �Bا أّن ا0ستفتاء جاء سابقًا ع* التمثيل ال �yو
	انية �Bيقة ال   .ا0ستفتاء إجراًء عاما مقدما ع* الطر
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ضافة إ° ذلك، تنص ا	ادة  _0 كن إدخال : "من الدستور ع* أنه 40و�� �y 0 أّي
بة �� ة ا0_ %Bان خ�ل ف	 �Bيق ال يق ا0ستفتاء أو عن طر إن ". تعديل ع* الدستور عن طر

 �Bكن أن ي�% ع �y ß ،0ستفتاء كن أن ي�% �� �y أّن التعديل � ك ش7 �� %Bادة 0 ت	قراءة هذه ا
جراء أص*� للتعديل _G حال رفضه من العودة ل�ستفتاء � 	ان و0 مانع �� �Bال.  

لتا°� فإن وهكذا فإن النص 	ان، و�� �Bإ° ثنائية ا0ستفتاء وال �Bا، تش ولي&% v
 � وص ��
	انية 0  �Bيقة ال � حاË% فشل الطر ، و�� � يقت�� ية Ë حق اختيار إحدى الطر مهور رئيس ا��

ددا ع* ا0ستفتاء وع �� vo	نعه من عرض ا �y ء � vÆ.  

� فرنسا  لتجارب ا	قارنة خاصة �� 0ستئناس �� ثل دستورها لع- و�� �y � %µ1958ام ال 
� دستور  جراءات التعديل �� ا 0_ vIانويل «  -1991مصدرا مبا �yإ �ïح الرئيس الفرن

كرو  � يوليو  نما ور�� سي�%   ��2017 	ان، وإذا Gن «� �Bح تعدي� سي�% عرضه ع* ال %Bأنه يق
� إشارة منه إ° ا	ادة  � �Ö مصدر ا	ادة  11عرضه ع* ا0ستفتاء، �� %µمن الدستور  38ال

 � �Kيتا جراء استفتاء فور ا	ور _ ا �� �yنت تعد داG ، � � لوب�� �fة الوطنية مار �& ، ß أن زعيمة ا��
، و² يكن Yذا ا0ستفتاء أن ي�% إ0 ع* أساس  � وروبي�� سة ع* الع�قة مع ا�0 لر�� فوزها ��

ا من  11ا	ادة ك&� %y تلك فيه أغلبية %y 0 ان الذي	 �Bيق ال من الدستور، وليس عن طر
  .تعديل الدستور

  تكريس تعديالت مشكك في أهميتها: لفقرة الثانيةا

� كر|ا  %µأّن التعدي�ت ال �üنت مبنية ع* التعديل الدستوري الثالثرG ،
كتو��  20توصيات ا�وار الشامل الصادرة يوم  شاركة بعض ا�0حزاب إ° جانب  2016ا �y
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ا؛ فإلغاء الغرفة  ëي&% � � ما يتعلق �� &، فإّن هذه التعدي�ت Gنت �ل تشكيك �� ا�زب ا�ا
، ² يكن سوى مساس بتوسيع قاعدة ا	شاركة  � � ا	عارض�� لنسبة للسياسي�� الثانية، ��
الس البلدية  بة ا!� ر � ر، ß أّن �% �B	ا �Bثابة التشويه غ �y ³الع �Bن تغيG �±السياسية، بي

وي 0 توجد مقومات حقيقية لنجاحهليست مش �ý جعة ع* خلق نظام .  

 تغيير العلم الوطني -أ 

 �Bتغي Éش � �µدث من ذي قبل، فالع³  الع³ الوط يدة من نو�ا ² �% سابقة فر
، ارتبط بدوË% ا0ستق�ل، و² يكن أبدا  � �fمة وه�0ً أصفر � مل �� � ا�0خ¶� الذي �� �µالوط

Y � %µألوانه ال �Bلكن �ل جدل لتغي ، �æس� لنسبة لmجتمع ا0_ ية خاصة �� التعديل ا رمز
وجب ا	ادة الدستوري الثالث �y و² يكن  8، أضاف ، � �fرzأ � يط�� vI ³جديدة للع

 � �fداء الذ vÔدماء ال � اYدف ا	علن Yذا التعديل سوى تشجيع دور ا	قاومة، وتثم��
  .تصدوا ل�ستعمار

 �Bأن إجراء تغي �Bالع³ غ  � �µكن قراءته  والنشيد الوط �y ،ه بقانون �Bتغي %x الذي
ت  �y كن أن �y اg عية voع ال � �Bا0ستق�ل ل %Ëداف لرموز دو بشg Éيق ع* أنه اس&%
� Yا رابطة  %µع* غرار بعض ا�0حزاب السياسية ال ، تار ولد داداه بص}% للزع�� ا	ؤسس ا!�

 �xد القدàل تية عن هذا التعديل، وحµ% إن Gنت هذه القراءة تبعد الغاية ا	ؤسسا 32ما ��
كن استبعادها أبدا �y 0 لد00ت؛ . فإنه ى أن تغي�B العG ³ن مليئا �� ة أخرى، �� �ý ومن
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 %Ëء مستعص ع* التعديل مستقب�، وأن مسأ � vÆ 0 ن � ة �� إذ يع�� رساË% وا��
� مناسبة أخرى، وحµ% الدستور نفسه قد يكون  ضع لmراجعة �� � مدة قد �% ت ا!� ا	أمور��

� السلطة�� ل�  كvB م�ءمة للبقاء ��   .ستبدال بدستور آخر أ

إن ا�0هداف الغامضة لتغي�B الرموز الوطنية، جعلت هذا التغي�B مرفوضا، ليس 
اء  %ãداء، ولكن من الف vÔل ارا �� � وإ«� �µا للع³ الوط �Oى فيه تشو %� � %µعارضة، ال	من ا

 � � ا	واطن�� � وع* نطاق واسع ب�� عي�� voعض ا�0حزاب السياسية وامتد الرفض إ° ب. ال
 �æالتقد � �µلنسبة �زب التحالف الشع اية؛ �� � ا�وار الشامل حµ% ال&� � شاركت �� %µال

A.P.P  � � ا�وار الشامل، تغي�B الع³ مرفوض وا�كومة مدعوة إ° الفصل ب�� ا	شارك ��
� ظل  � التعدي�ت، و�� %� وع القانون الذي ي,� �� voص الع³ وم � وع القانون الذي �� voم

لرفض ع* استج �� �æالتقد � �µذا الطلب، صوت حزب التحالف الشعY ابة ا�كومة
� التعدي�ت %� وع القانون الذي ي,� �� voالع³، وبنعم ع* م �Bوع تغي voم.  

 إلغاء مجلس الشيوخ -ب 

 �Æالنظام السيا � لس الشيوخ ² يكن من ا	ؤسسات ا�0صي}% �� 0 شك أّن ��
 � �Kيتا وجب. ا	ور �y إحداثه %x ا �yش يط�� عليه التقليد  1991يوليو 20دستور  وإ %y � ��

وري لتوازن السلطات �» � �Kلس الثا ن ا!� � لرأي القائل �� �� vوالتأ� � %Kؤسسا	ضافة . 33ا _0 و��
اء وشيوخ  �ýم7نه أن يستوعب الو _ لس �افظ �� و �� �� �Æن هناك توجه سياG ،إ° ذلك
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 Éتنتخب بش � %µمعية الوطنية ال � نظام حديث �د القبائل للحد من قوة ا�� �� vIمبا
قراطية �yلد ��.  

، ² يكن سوى عبئا اقتصاد��  � لنسبة للرئيس ولد عبد العز�� لس الشيوخ �� لكن ��
اوزه والعودة  � %� �Àا، وهو ما يستد يعية وإطال&% voجراءات الت ع* الدوË% وسببا لتعقيد ا0_

� ظل دستوري  قل مع ن 1961و 1959لنظام الغرفة الواحدة الذي Gن سائدا ��
� أصبح رئيÔا خليفة �تم�  %µمعية الوطنية ال لشيوخ إ° ا�� اصة �� ا0ختصاصات ا��

� حاË% شغور ا	نصب ية �� مهور   .34لرئيس ا��

 �Bلس الشيوخ ع* قدر كب اء وجود �� �O _ ومن الوا�� أّن التحليل النظري ا	تعلق ��
� الدول  د معناه إ0 �� � �� 0 � �Kلس الثا ا من الوجاهة، ذلك أّن ا!� � يع�B ف&� %µالفدرالية ال

ول وحدة ا�0مة لس ا�0 � يعكس ا!� � ح�� ت الفدرالية، �� ا أن 35عن تعدد ا	كو�� �yو ،
� يفقد أëيته �Kلس الثا يتانيا ليست فدرالية، فإّن ا!� � العديد .   مور وع* غرار ما حدث ��

وروبية  رك والسويد(من الدول ا�0 �yيقية مثل 36)الدا فر ل، فإن تونس والسنغا: وخاصة ا0_
كvB منطقية � التعديل الدستوري الثالث وا�0 لس الشيوخ هو أÛ إجراء ��   . حل ��
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  استحداث النظام الجهوي- ج 

و�� يدخل  2017أغشت  5يوم  التعديل الدستوري الثالثاستحدث  �ý نظاما
لس الشيوخ ية، ويطرح سياسيا كبديل !� � ال�مركز � إطار تعز�� ء . ��37 � ثوب م*� و��

لتفاؤل،  ال التنمية ا!لية، �� �� � سمها �� �� voأقيمت دعاية سياسية واسعة للجهات، تب
جم  �� �Bك م معرفة أ �Oهوية، لد الس ا�� � ا!� م �� � وÑثل&� من منطلق أن الس7ن ا!لي��

ت ا	طروحة ولو�� دمية وا�0   .ا	وارد ا!لية وا�اجات ا��

هات بقانون عادي، «ار  ومن أجل ذلك، ² يقبل الرئيس إنشاء ا�� ا Gن ا0_ �yوإ
 � � gلية التنمية و�� ا �� شارة إ° أëي&% ا إ° ا	ستوى الدستوري ل�_ �O ا ع* ا0رتقاء وا��

ع التأسيس vomلنسبة ل هة �� � أن ا�� �µقراطية ا!لية، وهو ما يع �yللتعديل الثالث الد ،
ود التنمية �ليا، خصوصا أن هذ �ý ا النظام لتنسيق �ýتا ا النمط Gنت مؤسسة مفقودة ��

ا  %Oوحوز %Ëس بوحدة الدو �y كنه أن �y 0صبغة سياسية، و Ë ية ليست دار ت ا0_ من التنظ±�
ابية %B38ال.  

من الدستور لتنص من جديد ع* أن  98ع* هذا النحو، x% تعديل ا	ادة 
هات" ت وا�� ية �Ö البلد�� قليمية للجمهور موعات ا0_ ، ß صدر قانون نظا�æ رð% "ا!�

هةا	تع 2018/010 �� عية 39لق �� تص بتطو�� التنمية ا0قتصادية وا0ج±% � ا �% �Oليؤكد ع* أ ،
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لشخصية ا	عنوية وا0ستق�ل  � تتمتع ��
، ولذلك $� � �Kا %Bا الYا �� � والثقافية والعmية ��

ية دار ية ا0_ يع مقومات ال�مركز �zداري و   .40ا	ا°� وا0_

قيق التنمية  وإذا %� � كن إن7ره �� �y 0 ،ية دارة ال�مركز Gن �يحًا أّن دور ا0_
الس البلدية 0  يتانيا مع ا!� بة مور ر � قراطية ا!لية، إذا توفرت Yا ا	وارد، فإّن �% �yوالد

� هذا ا	ستوى  .تبعث ع* ا�0مل ��

 إعادة هيكلة بعض المؤسسات - د 

غلبية  � Gنت ا�0 %µامة الYا للدعاية للتعديل الثالث من ا�0مور ا سية، تدافع ع&� الر��
� بعض، وإلغاء  ، �Ö 1991لدستور  ا �� دماج بع÷� _ إعادة هيÍه% بعض ا	ؤسسات ��

ية ور ع* %يئة  .مؤسسات ² تعد «� س��æ ا�0 لس ا0_ ت تصفية ا!� %y طار � هذا ا0_ ��
وجب ا	ادة  �y ية مهور ية لرئيس ا�� لس ال ،1991من دستور 54استشار ذي Gن لكن ا!�

 � %Kؤسسا	ستوى ا	س�مية للدستور ع* ا شطا 41يع�B عن امتداد ا	رجعية ا0_ ، ² يكن ��
ع* للفتوى وا	ظا² الذي x% إحداثه بقانون عام  لس ا�0 وفقد أي دور بعد إحداث ا!�

جة  2011 �À الذي وصل حد حرق كتب من ا	ذهب ا	ال�3 �� � خ,� ال¶اع ا0ج±% ��
مل دعوة ل�ست ا �% �O42عباد والنخاسةأ.  
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� أنشئت عام  %µية ال مهور "�  ß1993 طالت التصفية مؤسسة وسيط ا�� لتحا
�فات � حل ا�� � فرنسا، وللقيام بوساطات تساعد �� ا �� %O �Bؤسسة . نظ	استمرار هذه ا �üور

 � ا �0ن الوساطة �� �yن �دودا، رG الوساطة � بع قرن من الزمن، فإن دورها �� 	دة ر
يتانيا، ß يقو  يقة غ�B مصنفة"ل ا�0ستاذ أzد سا² ولد ببوط مور   ."ت�% بطر

ع* للفتوى  لس ا�0 � ا!� ما بشÉ رديء �� �ýدما _ �� � وقد 
ح إلغاء ا	ؤسست��
لس : "جديدة ع* 94وا	ظا²، حيث نصت ا	ادة  ية �ل ا!� مهور ينشأ لدى رئيس ا��

ع* للفتوى وا	 لس ا�0 ية، وا!� مهور ع*، ووسيط ا�� س��æ ا�0 ددها ا0_ %� ß ²ظا
لس أع* للفتوى وا	ظا² يتشÉ من تسعة أعضاء ا، �� �O عمول	النصوص ا."  

ع* للفتوى  لس ا�0 ع*، يتواءم دوره مع ا!� س��æ ا�0 لس ا0_ ن ا!� � وإذا قبلنا ��
س��æ وأخرى مستمدة من القانون الوض��  � مؤسسة تعود للفقه ا0_ مع ب�� وا	ظا²، فإن ا��

ش ا ل�_ �B7لسيكون مث.  

اك  vIية، ومن أجل إ مهور � منصب رئيس ا�� � مستوى آخر، وت�فيا للفراغ �� ��
لس الدستوري عندما  ية لرئيس ا!� مهور كvB لmعارضة، أعطيت صفة نيابة رئيس ا�� أ

ية  مهور معية الوطنية من خ�فة رئيس ا�� � لرئيس ا�� �Kا �O ادة (يكون هناك مانع	40ا 
� ط)جديدة ت إعادة النظر �� %y ß ، ا يسمح �y لس الدستوري يقة اختيار أعضاء ا!� ر

� من أعضاء  �fاح عضو %Bق 	ان �� �Bال � لث أغلبية �� v�و � �K v� ماY � �fاللذ � � ا	عارض�� ب�� للحز
لس الدستوري    ).جديدة 81ا	ادة (ا!�
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    :خاتمة

راجعة دستور  الدستوري الثالثيعد التعديل  �y تعلق	1991يوليو 20ا  vBك من أ
يتانيا � مور رة للجدل �� v�ية إ � غ�B . التعدي�ت الدستور � ا	ضام�� دل �� و0 ينح¶ هذا ا��

ا يتجاوز ذلك إ°  �yوالنشيد، وإ � �µالع³ الوط �Bا بتغي ا خصوصا ما يتعلق م&� ا	تفق عل&�
 �Bية ا�0خ اية ا	أمور �O � ر توقيت التعديل الذي جاء �� v�أ Ç ، � ة للرئيس ولد عبد العز��

 �Öسية، و ت الر�� س البنود ا!ددة لmأمور�� %y ،اوف من إدخال تعدي�ت أخرى ا!�
غلبية ع* مسودة تدعو  وعة بعد توقيع نواب ا�0 voنت مG ا �Oبدا 0حقا أ � %µاوف ال ا!�

ت ية ا!ددة لmأمور��   .لتعديل البنود الدستور

ة، يبدو متناسبا مع انق�ب ß أّن هذا التعديل الذ �Bية ا�0خ اية ا	أمور �O %ي خ�
كن 2008 �y ل �Ä ، �� � v× رد %y نه � ا �� �yيوصف دا ��

�yن هذا ا0نق�ب ال�G حيث ،
� ذات السياق؟    تصنيف التعديل الثالث ��
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  :قائمة المراجع

•  � يتانيا بتار�� ور �y ية ، 2012مارس  20أzد سا² ولد ببوط، ا	راجعة الدستور
وفسور أzد سا² ولد  �Bولد الداه ولد عبد القادر، دراسات قانونية لل l تعريب

و°    .2020ببوط، تنسيق l الداه عبد القادر، ط ا�0

يب l ولد الداه ولد عبد  • ديد، تعر � ا�� �Kيتا أzد سا² ولد ببوط، الدستور ا	ور
، دراسات قانونية ل � وفسور أzد سا² ولد القادر، مراجعة ا�سن ولد ماء العين�� �Bل

و°    .2020ببوط، تنسيق l الداه عبد القادر، ط ا�0

ام��  • ، مركز النvo ا�� �ïالتون �Æنظمة السياسية والنظام السيا البش�B الت7ري، ا�0
2002.  

يتانيا • � مور ة �� �Bية ا�0خ ص�حات الدستور � -سيدي l ولد سيدي أب، ا0_ قراءة ��
بعاد  لفيات السياسية وا�0 يتانية للقانون وا0قتصاد، عددا�� }% ا	ور  القانونية، ا!�

20/2013.  

•  ، voالقانون الدستوري، مركز الدراسات والبحوث والن � �� � �Bر، الوجg عبد الفتاح
  .¹1987ية ا�قوق والعلوم السياسية بتونس 

  .1997ماجد راغب ا�لو، القانون الدستوري،  •

ص�حات ال • ب، ا0_ � ولد سيدي �� يتانياl ا�0م�� � مور ية �� : سياسية والدستور
بية، أgال ندوة ا	رحوم  � البلدان ا	غار ية �� ص�حات الدستور ت، ا0_ الواقع والتحد��
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باز، ط  أzد سا² ولد ببوط، تنسيق l الداه عبد القادر، تقدl �x سيد�� ولد ا��
و°    .2018ا�0

� القان • هة �� }% l عبد الرzان l عبد �، مؤسسة ا�� ، ا!� � �Kيتا ون ا	ور
يتانية للقانون وا0قتصاد، عدد   .25/2018ا	ور

ط  •   .1990مصط�Î قلوش، القانون الدستوري والنظم السياسية، الر��

يتانية  • بة ا	ور � التجر �� �çقرا �yوالتناوب الد �Æولد البح، ا�وار السيا �Îصط	ا
يتانية للقانون وا0قتصاد  }% ا	ور فاق، ا!� F0وا �   .25/2018عدد النتا��

ة جورج سعد،  • �z موريس دي فرجيه، ا	ؤسسات السياسية والقانون الدستوري، �%
و°  يع، ط ا�0 امعية للدراسات والنvo والتوز   .1992ا	ؤسسة ا��
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  :ملخص

يس� هذا ا	قال إ° دراسة التعديل الدستوري الثالث وا�0خ�B الذي عرفته 
يتانيا يوم  امن 2017أغسطس 5مور � %B	ة بتوقيته ا �ý ر جد0 سياسيا يتعلق من v�والذي أ ،

 � %µضامينه الرادي7لية ال �y ة أخرى �ý ة، ومن �Bسية الثانية وا�0خ ية الر�� اية ا	أمور �O مع
	انية الثانيةطالت الع³ والنشيد الو  �Bت وجود الغرفة ال �Oوأ ، � ß ² تس³ إجراءات . طني��

ة نظر قانونية، ليس من  �ýوعيته؛ إذ أنه من و voم � التعديل من ا0نتقاد للتشكيك ��
وجب ا	ادة  �y لنسبة للبعض، اللجوء ل�ستفتاء وع �� vo	من الدستور، بعد أن أسقط  38ا

لس الشيوخ وع التعديل من طرف �� voم .  

� العلوم القانونية والسياسية-وقد مكننا هذا البحث  �6 -الذي استخدمنا لبنائه م&�
، ß أنه  � � الفرقاء السياسي�� لتوافق ا	طلوب ب�� ظ �� من م�حظة أن التعديل الثالث، ² ��

؛ إذ ² تتجاوز أëيته إدخال تعدي�ت  ً ا Gنت غايته ". لتجميل النظام"² يكن جوهر�� �yور
ائية �Ö ا سية لل*ح ببقاء ال&� ت الر�� لتمهيد لتعديل دستوري آخر، Gن سيطال ا	أمور��

 èائيا لصا �O وع، أدت إ° استبعاده vo	ذا ا �O اطر ا!يطة الرئيس 	دة أطول، لكن ا!�
� كنف الدستور   .ا0نتقال الس�å للسلطة ��

، التعديل الدستوري، ا� :الكلمات المفاتيح �Æالدستور، ا0ستقطاب السيا ، � �µوار الوط
   .ا0ستفتاء الدستوري، إجراءات التعديل الدستوري
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Article title: The Third Constitutional Amendment in Mauritania 
- Political Contexts and Legal Dimensions 

Abstract:  

This essay seeks to study the third and last constitutional 
amendment made to the constitution of Mauritania on August 5, 2017, 
which sparked political controversy, on the one hand, in terms of its 
timing coinciding with the end of the second and final presidential 
mission, and on the other hand, in terms of its radical contents that 
affected the flag and anthem, andabolished the Senate. Likewise, the 
amendment procedures did not escape criticism for questioning its 
legality, because from a legal point of view, it is not legitimate for 
some to resort to a referendum under Article 38 of the Constitution, 
since the amendment had earlier been rejected by the Senate. 

This research - which we used to build the methodology of legal 
and political sciences - enabled us to notice that the Third Amendment 
did not achieve the required consensus between the political parties, 
nor was it essential, as its importance did not go beyond introducing 
amendments to "beautify the system." Perhaps his ultimate goal was to 
pave the way for another constitutional amendment that would have 
extended to presidential duties to allow the president to stay for a 
longer period, but the risks surrounding this project led to his final 
exclusion in favor of a peaceful transfer of power under the 
constitution. 

Key words: constitution, political polarization, constitutional 
amendment, national dialogue, constitutional referendum, 
constitutional amendment procedures. 
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  كآلية لحماية الطفلالضمانات الدستورية لحماية األسرة 

 في دساتير دول المغرب العربي

  أستاذة محاضرة أ،  ،زهية عيسى. د

  والعلوم السياسية،كلية الحقوق 

  بومرداس جامعة 

  

  : مقدمة

تلفة  � نصوا ا!� سيد الدول �� � تتحقق zاية الطفل ع* العموم من خ�ل �%
ن رعايته ماد��  ر عن الطفل و�� ا ج�B ال¶� ية، قانونية وقضائية اYدف م&� ت دستور �� ��

� حاË% تعرضه للخطر   .ومعنو�� والتكفل به ��

مل زة متعددة �� �ýاك أطراف وأ vI _  موضوع zاية الطفل صور وآليات متعددة و��
ماية  زها وذي ع�قة �� تلفة، ولعل من أ�� واضيع �� �y أيضا نظرا ��صوصياته وارتباطه

� ن7د نقول  %µاية إالطفل والz أ0 وهو �Æا إ0 بتوافر هذا العن¶ ا�0سا %ãقي كن �% �y 0 نه
ا واستقرارها سيضمن إ° إذ تعت�B اI�0ة النو . اI�0ة تمع، واستقام&% � ا!� اة ا�0ساسية ��

ر الواقع أن من أÛ أسباب جنوح العديد من  �öاستقامة واستقرار الطفل، وأ �Bحد كب
� خطر  .ا�0طفال هو وجود اI�0ة ��

عتبار  وضوع zاية اI�0ة �� �y تبط ارتباطا وثيقا وعليه فإن موضوع zاية الطفل ��
� دسات�B أغلب الدول ôما Gنت طبيعة . أ من اI�0ةالطفل جزء 0 يتجز  �� اI�0ة �� و�%

ماية ôمة تقوم ع* أسس دقيقة  �� �À � جانبه ا0ج±% نظاôا الذي تقوم عليه خاصة ��
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تمع ا ا!� � يقوم عل&� %µة النواة ا�0ساسية الI�0عتبار ا موعة من .�� � zاية اI�0ة �� ك �� %Bويش
عية، ا0 ا ا0ج±% قق أقتصادية، السياسية، والقانونية، ولعل العوامل م&� ز عامل الذي �� ��

� أفراد  ديد أو0 الع�قة ب�� � الذي تقوم عليه من خ�ل �% هذه ا�ماية هو النظام ا�0خ��%
 �Bا مع الغ %Oديد ع�قا ا البعض، ومن خ�ل أيضا �%   .هذه اI�0ة مع بع÷�

  �Ö سد ص�بة هذه الع�قة � س�مية ولعل النظام ا�0مثل الذي �� يعة ا0_ voال
ديد  ا اI�0ة، سواء من خ�ل �% � تقوم عل&� %µح7م ا�0سس ال _ � نظمت �� %µالسمحاء ال
ما  � ف±� بي&� ا الرابطة الزوجية حµ% تكون �يحة، vx ع�قة الزوج�� � تقوم عل&� %µوط ال voال
بناء  � مع ا�0 �fع�قة الوالد vx ، � �Kاه الثا � ديد حقوق وواجبات È طرف ا�% من خ�ل �%

ا ع�قة اI�0ة مع الغ�B من وال �Bة، وأخI�0هذه ا � ذي يتحدد من خ�Yا مركز الطفل ��
 �æس� تمع ا0_   .خ�ل نظام ا	عام�ت الذي يقوم عليه ا!�

 �Bية و جسدت أغلب الدسات � ا�ماية الدستور �Kغرب العر	دول ا �Bا دسات م&�
ديد ا	 ة و�% �Bتلها هذه ا�0خ %� � %µ7نة ال	ا ا ا ل��Iة بتضمي&� %ãيقع ع* عات � %µؤسسات ال

� تقر هذه ا�ماية %µواد ال	ا � � مضام�� �� �Bا، ولكن تباينت هذه الدسات � هذه . zاي&% %K � %�
� ل��Iة واعتبار  �Kغرب العر	دول ا �Bا بعض من دسات � خصص&% %µ7نة ال	الدراسة لتبيان ا

لية �ماية الطفل FG ش. هذه ا�ماية كن من خ�ل ما ذكر طرح ا0_ �y 7لية التاليةوعليه: 

كيف جسد المؤسس الدستوري لدول المغرب العربي الحماية الدستورية لألسرة 

  وما هو أثرها في حماية الطفل؟

ح التقس�� التا°�  %Bش7لية نق جابة عن هذه ا0_   :ول�_
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� الدسات�B ا	تعاقبة :المبحث األول ي �ماية اI�0ة �� زا�� سيد ا	ؤسس الدستوري ا�� � %�  
ية ل��Iة قبل دستور  :المطلب األول   1996ا�ماية الدستور
ية ل��Iة بعد دستور  :المطلب الثاني   1996ا�ماية الدستور

بية :ثانيالمبحث ال يتانية وا	ملكة ا	غر ية التونسية وا	ور مهور � دسات�B ا��   zاية اI�0ة ��
ية  :المطلب األول سيد ا�ماية الدستور � %� � �� � �Kغر	ؤسس الدستوري ا	ا � ُ�B %yةIل��.  
يتانية :المطلب الثاني ية التونسية وا	ور مهور � دستوري ا��   م7نة اI�0ة ��
� دسات�B دول  :المبحث الثالث يع الدو°� �ماية اI�0ة والطفل �� voآليات تطبيق الت
 � �Kغرب العر	ا  
� دسات�B دول ا	غرب  :المطلب األول لية �ماية اI�0ة والطفل �� FG �°يع الدو voتفعيل الت

� العر �K.  
ن zاية اI�0ة والطفل :المطلب الثاني �Jا ل   .أÛ الصكوك الدولية ا	صادق عل&�
� الدسات�B ا	تعاقبة :المبحث األول ي �ماية اI�0ة �� زا�� سيد ا	ؤسس الدستوري ا�� � %�  

وم اI�0ة �ã	 ا ودقيقا يفا «�� ية ا	تعاقبة تعر زا�� ، بل ُحدد ²1 تتضمن الدسات�B ا��
لية ا�0ساسية  عتبارها ا�� تمع �� � ا!� تلها اI�0ة �� %� � %µ7نة ال	ا ا فقط من خ�ل البعض م&�
ديد هذه ا	7نة قبل  %� � �� � �fا، مع نوع من التبا �O �� %� � %µتمع وكذا ا�ماية ال � ا!� ��

ول( 1996دستور  � ( 1996وبعد صدور دستور ، )ا	طلب ا�0 �Kطلب الثا	ا.(  
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   1996الحماية الدستورية لألسرة قبل دستور : ولالمطلب األ

ية دستور زا�� ية ا�� ول للجمهور «احة ا�ماية  1963سبتم�B  10أقر الدستور ا�0
� نصت ع* أنه %µال voادة السابعة ع	سد ذلك من خ�ل ا � ية ل��Iة، و�% : الدستور

" %Ëاية الدوz ت لية ا�0ساسية لmجتمع �% عتبارها ا�� يثبت من . 2 "توضع اI�0ة ��
ي  زا�� تمع ا�� � ا!� تلها اI�0ة �� %� � %µهمة ال	امة واY7نة ا	ادة ا	خ�ل صياغة هذه ا
 �Bا، وتعتY للحماية %Ëن الدو تمع وينجر عن ذلك �� � ا!� لية ا�0ساسية �� عتبارها ا�� ��

ية لتحقيق ا�ماية ل��Iة نة دستور �� �Bك ت أخرى �ماية . هذه أ �� وُتستشف أيضا ��
� نضمها نفس الدستور لmواطن، من خ�ل ا�0  %µت ال موع ا�قوق وا�ر�� Iة من خ�ل ��

ت �قوق وا�ر�� � التمتع ��   .حرمة الشخص، ا�ياة ال�ئقة، وا	ساواة ��

تلف دستور  � جه دستور  ²31976 �� ا مع الطرح الذي ان&% �Bإ0 انه جاء 1963كث ،
ك�B ل��Iة سد zاية أ � ا ع*  بنوع من التفصيل الذي �� �yكيد دا � الواقع من خ�ل التأ ��

 %Ëجتمع مع توسيع نظام ا�ماية الذي 0 يقع ع* الدوmلية ا�0ساسية ل أن اI�0ة �Ö ا��
ن zاية اI�0ة �� � � وôم �� %Îيك حقي vI عتباره تد لmجتمع �� �y فقط بل . Ûولعل من أ

كيد ع* تسط�B سياسة وإنشاء مؤسسات 1976إضافات دستور  سد  هو التأ � خاصة �%
ية حقيقية  نة دستور ليات �� F0ذه اY الدستور � � الواقع، ويعت�B تضم�� zاية اI�0ة ��

  .�ماية اI�0ة

صوص zاية اI�0ة   � ية �� زا�� ا الدسات�B ا�� كن القول إن أحسن صياغة تضمن&% �yو
عتبارها  �Ö1976 صياغة دستور  تمع �� � ا!� ة م7نة اI�0ة �� �ý ا حددت من �Oكون أ
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تمع، وضبط  ن ا�ماية ا	زدوجة Yا من طرف الدوË% وا!� لية ا�0ساسية لmجتمع و�� ا��
 %Ë�0مومة والطفوG ةI�0ت ا ة �ماية مكو�� �yة أخرى سياسية إنشاء مؤسسات م� �ý من

� الفصل الرابع ا	تضمن  65والشبيبة والشيخوخة وجاء ذلك وفقا لmادة  الواردة ��
ت ا�0ساسية وحقوق  � نصت ع* أنا�ر�� %µواطن، وال	نسان وا   :ا0_

تمع"  ماية الدولــة وا!� �� �� لية ا�0ساسية لmجتمع، و�%   .اI�0ة �Ö ا��

، والشبيبة، والشيخوخة، بواسطة سياسة ومؤسسات  %Ëا�0مومة، والطفو %Ëالدو �#
%�

ة �yم�."  

  1996الحماية الدستورية لألسرة بعد دستور : المطلب الثاني

�B  28ودستور  41989فيفري  23استغ�µ دستور  �Ý51996نو  � %µ7نة ال	ديد ا عن �%
ا دستوري  � تضم&� %µة والI�0تلها ا لية ا�0ساسية  1976و %�1963 عتبار أن اI�0ة �Ö ا�� ��

� ا	واد  لنص ع* التوا°� �� ن ا�ماية ا	زدوجة ل��Iة �� كيد �� كتفيا بتأ تمع، وا � ا!� ��55 
� الفصل الراب 58و �� � � دستوري الواردت�� ت ��  1996و 1989ع ا	تضمن ا�قوق وا�ر��

ن � تمع "�� ماية الدوË% وا!� �� اI�0ة �� وقد يستنتج من هذه الصيغة قصد ا	ؤسس  ،"�%
� نفس  نيا من خ�ل zاية اI�0ة، ر�ü تضم�� �é اية الطفلz ن الدستوري وهو ��

� ا	واد  �  59و 56الدسات�B ع* التوا°� �� ن ظروف ا	عيشة لفئات متعددة من ا	واطن�� ��
� ² يبلغوا سن العمل أي ا�0طفال �fم أولئك الذ ا ف&� �y    .  
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  %Îإطار  2016التعديل الدستوري لسنة وقد أب � ع* نفس ا�ماية ا	قررة ل��Iة ��
و° من ا	ادة  � هذا التعديل الدستوري إضافة  72الفقرة ا�0 ديد �� ، أما ا�� �Bمنه دون تغي

� الفقرة الثانية  � zاية حقوق الطفل «احة، وورد ذلك �� اك اI�0ة �� vIإ° ما ذكر، هو إ
تمع والدوË% حقوق الطفل�% " :من نفس ا	ادة بن÷ا  � به 6"#� اI�0ة وا!� �B %y ولعل ما ،

ية أخرى للحماية ا	قررة للطفل  2016التعديل الدستوري لسنة  ت دستور �� هو إقرار ��
ع العنف ضد  %Ý هو°� النسب، ومن خ�ل م أو �� �0طفال ا	تخ* ع&� من خ�ل تكفلها ��

وجب القانون وتÔيل استفادة È الفئا �y اصة ا�0طفال ت الضعيفة ذات ا0حتياجات ا��
عية � ا�ياة ا0ج±% ا �� �ýوإدما ، � ميع ا	واطن�� ا �� �O ف %Bع	ا ا�0طفال من ا�قوق ا ا ف&� �y 7.  

ية ا	تعاقبة  زا�� � الدسات�B ا�� � جسدت مضام�� %µالنصوص ال Ûولعل من أ
 %ðا مع الطفل، القانون ر صوص موضوع اI�0ة وكذا ع�ق&% � ��84-11  � يونيو  09ا	ؤرخ ��

� ا	ادة الثانية منه 8 2005ا	تضمن قانون اI�0ة ا	عدل سنة  1984سنة  ده قد عرف �� � �� ،
عتبارها:اI�0ة م ص}% "... �� مع بي&� � اص �% � v×جتمع وتتكون من أmلية ا�0ساسية ل ا��

ا ، "الزوجية وص}% القرابة � تقوم عل&� %µادة الثالثة من نفس القانون ا�0سس ال	حددت ا ß
 I�0بية "  :ة بن÷اا %Bة وال vIعا	ابط والت7فل وحسن ا %Bا ع* ال %Oحيا � تعتمد اI�0ة ��

عية فات ا0ج±% F0لق ونبذ ا يف  ".ا�سنة وحسن ا�� وGن من ا	مكن إدراج هذه التعار
ي لعدة اعتبارات  زا�� تمع ا�� � ا!� تلها اI�0ة �� %� � %µ7نة الmية نظرا ل � الوثيقة الدستور ��

ا دينية، أخ � zاية م&� تمع ودورها �� � ا!� ا �� عية، وثقافية Ç يعزز من م7ن&% �قية، اج±%
  .الطفل
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 %ðماية الطفل وهو القانون ر  15/12أضف إ° ذلك صدور أÛ  قانون يتعلق ��
 � I�0ة  2015يوليو  15ا	ؤرخ �� وجب ا	ادة الرابعة منه ع�قة الطفل �� �y والذي حدد

عتبارها الوسط الطبي�� لنمو  وز فص} عن أIته إ0 إذا استدعت �� � الطفل و0 ��
مر أو حø أو قرار من السلطة القضائية ووفقا  � مصلحته الفض* ذلك، و0 ي�% ذلك إ0 ��
و° والثانية من  � ا�0 وجب الفقرت�� �y � �fويقع ع* عاتق الوالد ، ا قانو�� �0ح7م ا	نصوص عل&�

امسة منه مسؤولية zاية الطفل، والتأم � ا	ادة ا�� � Ë ظروف ا	عيشة ال�زمة لنموه �� ��
ما %Oالية وقدرا	ما ا   .9حدود إم7ني&%

و° من ا	ادة  وجب الفقرة ا�0 �y شارة أنه استحدثت در ا0_ � %� ß11  من القانون
� نصت 15/12 %µوال %Ëقية الطفو ول، : " اYيئة الوطنية �ماية و�% دث لدى الوز�� ا�0 %�

 %Ëقية الطفو لÔر ع*  هيئة وطنية �ماية و�% ، تÍف �� %Ëماية الطفو� � �µفوض الوط	أ|ا ا ��
لشخصية ا	عنوية وا0ستق�ل ا	ا°�  قية حقوق الطفل، تتمتع ��   ".zاية و�%

ن ôام هذه اYيئة تطبيقا لmواد   �é يدرج ß19 ة  20وëمن نفس القانون، مسا
ق � إعداد التقار�� ا	تعلقة �� �� %Ëماية الطفو� � �µفوض الوط	ا %Ëا الدوôتقد � %µوق الطفل ال

ا سنو�� عن حاË% حقوق الطفل ومدى  تصة، ß يعد تقر�� هوية ا!� إ° اYيئات الدولية وا��
ه وتعميمه خ�ل  voية، وي�% ن مهور فعه إ° رئيس ا�� تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل، و��

� تبليغه ر�� ر ا	والية من �% v|الث�ثة أ    .  
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األسرة في دساتير الجمهورية التونسية والموريتانية حماية : ثانيالمبحث ال

  والمملكة المغربية

ية ل��Iة  � موضوع الدراسة ا�ماية الدستور �Kغرب العر	دول ا �Bتضمنت دسات
� إقرار هذه ا�ماية  بية �� � ا	ؤسس الدستوري لmملكة ا	غر �B %y ول(وقد مع  ،)ا	طلب ا�0

� È من دست يقة إقرارها �� � طر �� � �fيتانية التبا ية التونسية وا	ور مهور ا	طلب (وري ا��
 � �Kالثا.(  

تمي�ز المؤسس الدستوري المغربي في تجسيد الحماية الدستورية  :المطلب األول

 .لألسرة

�  32جاء مضمون الفصل  �Kغر	الدستور ا � ية ل��Iة �� الذي يقرر ا�ماية الدستور
كvB دقة  10 2011لسنة  � ت وا�قوق ا�0ساسية �� � ا	تضمن ا�ر�� �Kالباب الثا � والوارد ��

ا zاية اI�0ة من خ�ل تضمينه عنا«  � تقوم عل&� %µا ل��سس ال �Bتعب vBك ومنطقية، وأ
 �Öمة وô  �À voلزواج ال وم اI�0ة �� �ãة ، )أو0( ارتباط مI�0ن وحدة واستقرار ا ��

نيا( v�(،  %Ëن ا�ماية للطفو لثا(�� v�( ،لس استشاري نشاء �� _ قية zاية اI�0ة ��   ).رابعا( �%

  إرتباط مفهوم األسرة بالزواج الشرعي: أوال

لية  � تعت�B ا�� %µة الI�0وم ا �ãبية بتحديد م 	ملكة ا	غر � ا	ؤسس الدستوري �� �B %y
� تقوم ع* الرابطة الزوجية الصحيحة أ %µة الI�0عتبارها تلك ا تمع، �� � ا!� ي ا�0ساسية ��

و° من الفصل  ، إذ نصت الفقرة ا�0 �À voملكة لسنة  32الزواج ال	11 2011من دستور ا 
  :ع* أن
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لية ا�0ساسية لmجتمع"  �Ö �À ا�� voة ع* ع�قة الزواج ال �yة القاI�0ا" .  

  ضمان وحدة واستقرار األسرة: ثانيا

� تكف %µت ال �� �Jموع ال ل الوحدة منطقيا ي*� قيام الرابطة الزوجية البحث عن ��
� الفقرة  �� � �Kغر	اقرها الدستور ا � %µية الثانية ال نة الدستور �Jال �Öة، وIوا0ستقرار ل��

  :من خ�ل ن÷ا 32الثانية من الفصل 

قت��  تعمل الدوË% ع*"" �y ةIعية وا0قتصادية ل�� ن ا�ماية ا�قوقية وا0ج±% ��
ا ا واستقرارها وا!افظة عل&� %Oا يضمن وحد �y ،12" القانون.  

  ضمان الحماية للطفولة: ثالثا

� مضمون zاية اI�0ة  � الرابطة الزوجية ا�0طفال، وعليه يدخل منطقيا �� من نتا��
سد ذلك فع� من خ�ل  � من دستور  32الفقرة الثالثة من الفصل zاية الطفل، و�%

� نصت %µبية وال تس� الدوË% لتوف�B ا�ماية القانونية، وا0عتبار "  :ا	ملكة ا	غر
م  ميع ا�0طفال، بكيفية متساوية، ب¶ف النظر عن وضعي&% �À وا	عنوي �� ا0ج±%

   .13"العائلية

قيق ا�ما لطفل بعد �% تبط �� %� � %µا�قوق ال Ûأ � ية القانونية، ولعل من ب��
ية التكفل به سواء من طرف اI�0ة أو  جبار _ �� ، � التعل�� عية وا	عنوية Ë هو ا�ق �� ا0ج±%
كدت عليه الفقرة الرابعة من نفس الفصل ا	ذكور أع�ه  ، وهذا ما أ %Ëمن طرف الدو

� نصت %µوال"" : %Ëة والدوI�0حق للطفل وواجب ع* ا �Æ14"التعل�� ا�0سا.  
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  حماية األسرة بإنشاء مجلس استشاريترقية : رابعا

ا  �O �� %� � %µية ال ت الدستور �� �Jلتفصيل ال لتحديد �� �� � �Kغر	² يكتف الدستور ا
ن ا�ماية ا	تطلبة Yذه الفئة، ولكن �Jة والطفل لI�0قية هذه ا�ماية من  ا gل ع* �%

امسة وا ، إذ نصت الفقرة ا�� %Ëة والطفوIلس استشاري ل�� ة من خ�ل إنشاء �� �B�0خ
لس استشاري ل��Iة والطفوË% " ع* أنه 32الفصل  دث �� ، وقد حدد دستور 15"��

بية لسنة  � إطار الفصل  2011ا	ملكة ا	غر لس ا0ستشاري �� ا هذا ا!� �O Èو	هام ا	169ا 
  :منه بنصه

وجب الفصل "  �y ا!دث ، %Ëة والطفوIلس ا0ستشاري ل�� من هذا  32يتو° ا!�
ططات الدستور،  ، وإبداء آراء حول ا!� %Ëة والطفوI�0تتبع وضعية ا � م�� ôمة �%

 � ، وتنشيط النقاش العمو�æ حول السياسة العمومية �� � �fياد	ذه ا �O تعلقة	الوطنية ا
تلف القطاعات  ا	� الوطنية، ا	قدمة من قبل �� از �� � ن تتبع وا�� ال اI�0ة، و�� ��

تصة È واYيئات ا!�   .16"واYيا

 %y ا وعليه � تقوم عل&� %µليس فقط بتحديد ا�0سس ال � �Kغر	ؤسس الدستوري ا	ا � �B
لفصل من خ�ل الدستور ع* إنشاء  ا واستقرارها، بل امتد �� ت zاي&% �� اI�0ة و��
ك ذلك للقانون، ولعل �7 اI�0ة  %Bديد ص�حياته و² ي ا مع �% ن zاي&% �Jتص ل لس �� ��

لس ا0ستشاري لدلي � نفس ا!� �� %Ëاية الطفل مرتبطة ارتباطا والطفوz ل قاطع ع* أن
  .وثيقا مع موضوع zاية اI�0ة
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  مكانة األسرة في دستوري الجمهورية التونسية والموريتانية: المطلب الثاني

يتانية لسنة  س�مية ا	ور ية ا0_ مهور �  1991نص دستور ا�� %µ7نة ال	عدل ع* ا	ا
� من  �Kيتا تمع ا	ور � ا!� تلها اI�0ة �� � ديباجته ع* إع�ن الشعب �% خ�ل النص ��

ا موعة من ا�قوق وا	بادئ وجاء من بي&� كيد !� ن ا�0 �Jع* وجه ا��صوص ال � �Kيتا : ا	ور
تمع، ا�قوق � ا!� I�0ة كخلية أساسية �� موعة من ا�قوق  ا	تعلقة �� إ° جانب ��

نسان، حق ا	 ت وا�قوق ا�0ساسية ل�_ ت ا�0خرى، كحق ا	ساواة، ا�ر�� لكية، ا�ر��
عية ت النقابية، ا�قوق ا0قتصادية وا0ج±%   17.السياسية وا�ر��

ك   %Bة يشI�0اية اz مةô يتانية ع* أن س�مية ا	ور ية ا0_ مهور ß أقر دستور ا��
� تنص  %µمنه ال voادة السادسة ع	تمع، وجاء ذلك تطبيقا لنص ا فيه È من الدوË% وا!�

ميان اI�0ةالدوË% : " ع* أن تمع ��   ".وا!�

دد من خ�Yا م7نة  ²1959 يتضمن الدستور التون�ï لغرة جوان  ة �� مادة «��
مهوري  ن النظام ا�� � � توطئة الدستور �� كت�Î بتضم�� ا، بل ا �O �� %� � %µة وا�ماية الI�0ا

� ا�قوق والواجبات ول �� � � ا	واطن�� نسان وإقرار ا	ساواة ب�� توف�B هو خ�B كفيل �قوق ا0_
وة الب�د لفائدة الشعب، وهو v� ع أداة  أسباب الرفاهية بتنمية ا0قتصاد واستخدام � أ��

� العمل والصحة والتعل��  �� � ية  18.لرعاية اI�0ة وحق ا	واطن�� مهور إ0 أن دستور ا��
� الفصل السابع 2014التونسية لسنة  منه ع* أن  19قد اختلف عن سابقه إذ نص ��

لية ا" ااI�0ة �Ö ا�� يبا هذه  .،"�0ساسية لmجتمع، وع* الدوz %Ëاي&% وقد تطابقت تقر
ي لسنة  زا�� � الدستور ا�� صوص هذا ا	وضوع �� �   . 1963ا	ادة مع ما ورد ��
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� طبقا لدستور  �fلتحديد ع* الوالد � تقع ع* اI�0ة و�� %µامات ال � %Bا0ل � ومن ب��
ية التونسية لسنة  مهور � الك 2014ا�� ن للطفل ا�ق �� �Jبية ال %Bرامة والصحة والرعاية وال

و° من الفصل  حقوق الطفل ع* أبويه "  :منه والذي ينص 47والتعل�� تطبيقا للفقرة ا�0
بية والتعل��  %Bن الكرامة والصحة والرعاية وال �� %Ëوالدو".    

آليات تطبيق التشريع الدولي لحماية األسرة والطفل في : المبحث الثالث

  ربيدساتير دول المغرب الع

ا Gن أن تنظم أغلب الدول إ° أÛ ا0تفاقيات وا	عاهدات الدولية  �y يةë من ا�0
� تضمن ا�ماية ا	قررة ل��Iة، الطفل ولmرأة ع* العموم، ولقد تبنت دول ا	غرب  %µال
 � %µقيقا للحماية ال %� �Bضمون هذا ا�0خ �y آليات لتفعيل القانون الدو°� ومنه العمل � �Kالعر

ا هذه �ýتا ا دول ا	غرب  �% � تبن&% %µليات ال F0ز من خ�ل هذه النقطة ا �Bالفئات، وسن
ها  �Bدسات � � لتفعيل القانون الدو°� �� �Kول(العر شارة إ° بعض من ، )ا	طلب ا�0 مع ا0_

صوص هذا ا	وضوع  � ا �� � انضمت إل&� %µالصكوك الدولية ال) � �Kطلب الثا	ا.(  

تفعيل التشريع الدولي كآلية لحماية األسرة والطفل في دساتير  :المطلب األول

  .دول المغرب الغربي

ديد مرتبته  � من خ�ل �% �Kغرب العر	دول ا �Bدسات � يع الدو°� �� voتفعيل الت %x
ن نطاق  �é ال تطبيقه، ويدخل ديد �� %� %x ومن ، %Ëدو È � �� � � التدرج اYر�æ للقوان�� ��

يع الدو°� ا	عاهد voهذا الت vIمبا �Bأو غ vIا ارتباط مباY � %µات وا0تفاقيات الدولية ال
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عل ا	عاهدات . مع موضوع zاية اI�0ة والطفل � �� �Bوقد سارت اغلب هذه الدسات
	ان �Bوم الضيق أي ذلك القانون الصادر عن ال �ã	   20.الدولية تسمو ع* القانون ��

جرد ما ي�% التصديق ع* هذه ا	عاهدات يصب �yضمون هذه وعليه و �y ح ا0عتداد
 � سد ذلك فع� �� � ال، وقد �% � هذا ا!� �� %Ëيعات الدو voالنصوص يسمو ع* ما تضمنته ت

ية لسنة  زا�� ية ا�� مهور �  132السالف الذكر من خ�ل ا	ادة  1996دستور ا�� %µمنه ال
وط : " نصت ع* انه voية، حسب ال مهور ا رئيس ا�� � يصادق عل&� %µعاهدات ال	ا
� الدستور، تسمو ع* القانونا	نصوص عل&�  واستقر التعديل الدستوري لسنة  ،"ا ��

وجب ا	ادة  2016 �y منه 150ع* ذلك.     

يتانية ع* أنه ß80 نصت ا	ادة  س�مية ا	ور ية ا0_ مهور ' :من دستور ا��
ا كذلك، سلطة أع* من سلطة  لmعاهدات أو ا0تفاقيات ا	صدقة أو ا	وافق عل&�

� وذلك � ا	عاهدة أو ا0تفاقية القوان�� �Kيطة أن يطبق الطرف الثا vI ،ها voفور ن'.  

بية   � ا	طة التاسعة من الفقرة الرابعة من تصد�� دستور ا	ملكة ا	غر ß ورد ��
لتصد�� ديباجة الدستور، الذي ُيعت�B جزءا 0 يتجزأ من الدستور ع* : ويقصد هنا ��

ا " � جعل ا0تفاقيات الدولية، ß صادق عل&� � نطاق أح7م الدستور، وقوان�� ا	غرب و��
يعات الوطنية، والعمل  voها، ع* الت voة، تسمو، فور ن ا الوطنية الرا×� ا	ملكة وهوي&%

يعات، مع ما تتطلبه تلك ا	صادقة voع* م�ءمة هذه الت."  
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ية التونسية لسنة  20الفصل  ونص مهور كvB  2014من دستور ا�� الذي ُيعت�B أ
ديد  %� � � بنصهوضوحا �� �µيع الوط voيع الدو°� أمام الت voوافق " : م7نة الت	عاهدات ا	ا

� وأد�K من الدستور ا، أع* من القوان�� � وا	صادق عل&� �Kلس النيا ا من قبل ا!�  ،"عل&�
لقانون الذي يسمو  صوص ا	قصود �� � � ا	تضارب �� دل الف+% حو ا�� %y إذ أن هذه الصيغة

وم الواسع بضمه للدستور أيضا أو اقتصار ذلك عن ا	عاهدة هل يقصد به القانون  �ã	 ��
	ان �Bوم الضيق أي ذلك النص الذي يصدر عن ال �ã	   . ع* القانون ��

عليها لضمان حماية األسرة أهم الصكوك الدولية المصادق  :المطلب الثاني

  والطفل

� يضمن  %µموعة هامة من الصكوك الدولية ال � ع* �� �Kغرب العر	صادقت دول ا
  :خ�Yا zاية اI�0ة من خ�ل zاية ا	رأة والطفل ولعل أëهامن 

8 ا	تحدة �قوق الطفل 8 ا	تحدة :اتفاقية ا�0 معية العامة ل�� اتفاقية " اعتمدت ا��
� "حقوق الطفل ع�ن حقوق الطفل �� _0 � ، 20/11/1989خ�ل الذكرى السنوية الث�ث��

 � � التنفيذ �� �B2ودخلت ا0تفاقية ح  �B1990سبتم � زا�� �� ا ا�� ديسم�B  19، وصادقت عل&�
دف إ° توف�B ا�ماية . 21 1992 %O مةô هذه ا0تفاقية مرجعية قانونية دولية Éوتش

و° من ديباجة هذه ا0تفاقية � الفقرة ا�0 � هذه :" ل��طفال، وجاء �� إن الدول ا�0طراف ��
8 ا	 � ميثاق ا�0 ى انه وفقا لmبادئ ا	علنة �� اف ا0تفاقية، إذ �% %Bا0ع Éتحدة، يش

م ا	تساوية وغ�B قاب}% للت¶ف،  %Äقو ية و�� voة البI�0ميع أعضاء ا لكرامة ا	تأص}% �� ��
� العا² ية والعداË% والس³ ��   ". أساس ا�ر
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ن، 54تتكون هذه ا0تفاقية من ديباجة و وتوكو0ن اختيار�� ا ��  مادة، وصدر ع&�
تفاقية حقوق الطفل بشأن بيع ا�0طفال واستغ�ل ا�0طفال  وتوكول ا0ختياري ا	لحق �� �Bال
اك  %Bوتوكول ا0ختياري 0تفاقية حقوق الطفل بشأن اش �Bحية، وال �� � البغاء وا	واد ا0_ ��

� ا	نازعات ا	سلحة ا الطفل . 22 ا�0طفال �� �O يتمتع � %µتضمنت ا0تفاقية ا�قوق ال
� ذلك 8  واستندت �� � صدرت عن منظمة ا�0 %µز الصكوك الدولية السابقة ال ع* ا��

ا  ت بصفة عامة وحقوق الطفل بصفة خاصة م&� � تضمنت ا�قوق وا�ر�� %µتحدة وال	ا
� سنة  ده �� � x% اع±% %µنسان ال ع�ن العا�Þ �قوق ا0_ اص  23 1948ا0_ ، الàد الدو°� ا��

�قوق ا	دنية والسياسية لسنة  � الذي دخ 1966�� � التنفيذ �� �B1976مارس 23ل ح ،
عية والثقافية لسنة  �قوق ا0قتصادية وا0ج±% اص �� الذي دخل  1966والàد الدو°� ا��

 � � التنفيذ �� �B1976فيفري  03ح � زا�� �� ما ا��   .24 1989مايو  16، واللذان صادقت عل&�

و° واعتمدت ع* ذلك ع* معيار ا ا�0 %Oماد � السن  وقد عرفت ا0تفاقية الطفل ��
ا و° م&� لطفل وفقا �0ح7م ا0تفاقية : " فقط إذ نصت ا	ادة ا�0 È إنسان ² "يقصد ��

وجب القانون ا	نطبق عليه �y ما ² يبلغ سن الرشد قبل ذلك voيتجاوز الثامنة ع." 
ا الطفل إ° غاية بلوغ سن  �O ر �y � %µتلف ا�0طوار ال � ا0تفاقية ع* �� �B %y ² سنة  18وعليه

د كت �% � الوطنيةو�%   .يد ذلك للقوان��

تبط أساسا مع اI�0ة، هو التوازن  %� � %µا ا0تفاقية وال ل&% v
 � %µا�قوق ال Ûولعل من أ
بية الطفل، ومسئولية الدوË% عن تقد�x الدü وا	ساعدة  � عن �% �fمسؤولية الوالد � ب��

وجب ا	واد  �y دد ذلك ما و�% سئولي&% �y ل�ضط�ع � �fلت . من ا0تفاقية 27 -18للوالد v
 ß
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ة مع اI�0ة  vIا مبا تبط البعض م&� %� � %µلطفل وال موعة من ا�قوق ا	تص}% �� ا0تفاقية ��
�  :نذكر أëها � البقاء والصحة، حق الطفل �� � ا�0طفال، ا�ق �� � ا	ساواة التامة ب�� ا�ق ��

� الرعاية والتأهيل وا0ندماج  اصة �� ساءة، حق ذوي ا0حتياجات ا�� لو من ا0_ � معام}% �%
 � صية الطفل ومواهبه وقدراته العقلية والبدنية، ا�ق �� � v× تنمية � تمع، ا�ق �� � ا!� ��

  .الرعاية اI�0ية

� تنشئة الطفل ورعايته إ° أن  �� �ïة الرئيI�0تؤكد اتفاقية حقوق الطفل ع* دور ا
 Ûبيئة عائلية يسودها التفا � نية عvo سنة، ß تؤكد ع* أëية أن ينشأ �� v±يصل سن ال
 � و الطفل وتلعب اI�0ة دورا رئيسيا �� �y *والطمأنينة وما لعكس ذلك من خطورة ع

قيق ذلك  � ا	شاركة  ، إ° جانب%�25 ، حق الطفل �� � التعل�� حقوق أخرى �Gق ��
� ا�ماية م إ° مثل هذه . والتعب�B عن رأيه، وحق الطفل �� �Jدف من ا0نYوما ا

سانة القانونية الوطنية ا	تضمنة zاية اI�0ة ع* العموم وzاية  %Bال � ا0تفاقيات إ0 تعز��
  .الطفل ع* وجه ا��صوص

ة إضافة إ° ما ذكر يدرج  vIمبا �Bة وغ vIا ع�قة مباY � %µئق الدولية ال v�ن الو �é
� العن¶ي لسنة  �Bيع أش7ل التمي �z *ة والطفل، ا0تفاقية الدولية للقضاء عI�0ماية ا ��

� ضد ا	رأة لسنة 1965 �Bيع أش7ل التمي �z *ا0تفاقية الدولية 1979، اتفاقية القضاء ع ،
� وأ �fهاجر	يع العمال ا �z لسنة �ماية حقوق ÛIة 1990فراد أ �ì7 �y اصة ، ا0تفاقية ا��

ال التعل�� لسنة  �� � �� � �Bلعمل لسنة 1960التمي ، اتفاقية ا�د ا�0د�K لسن ا0لتحاق ��
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يعات 1973 voصياغة الت � ت �رجعية قانونية �� �Bاعت � %µها من ا0تفاقيات الدولية ال �Bوغ ،
ا %O ا zاية اI�0ة بÉ مكو�� �Ä26الوطنية من أهدا.   

  : الخاتمة

تعددت النصوص القانونية ا	تضمنة zاية اI�0ة، وتس� غالبية الدول من خ�Yا 
تمع والذي  ية �ماية أÛ أساس الذي يقوم عليه ا!� ور ت ا	تطلبة وال¶� �� �Jال �Bإ° توف

 إن صُلحت هذه النواة سُيضمن بقدر كب�B س�مة،. يعد النواة ا�0ساسية لبنائه و�Ö اI�0ة
وم الواسع  �ã	 قيق وجه من أوجه ا�0من �� تمع، وينبثق عن ذلك �% استقامة واستقرار ا!�

  .أ0 وهو ا�0من اI�0ي

ماية اI�0ة والطفل،  سانة القانونية ا	تعلقة �� %Bتطو�� ال � دت الدول �� وôما اج&%
لعناية الفائقة وا	 �� �� ب أن �% � �� � %µواضيع ال	ا Ûأ � � تبÎ% هذه ا	واضيع من ب�� ستمرة ��

ا ما يتعلق  سائل متجددة وحساسة م&� �y اöا وارتبا اث العmية نظرا ��صوصي&% �� ال ا�0 ��
ن ا�ماية ا	ستمرة  �Jمفتوحا ل %Îوضوع يب	هذا ا � اد �� I�0ار اI�0ية، وعليه فان ا0ج&% ��
احات  %Bكن من خ�ل ما ذكر عرض بعض ا0ق �yاية الطفل، وz ن ل��Iة ومنه ��

صوص هذا �   :ا	وضوع نوجزها ف±� ي*�  ��

ا بناء  - ديد خصوصي&% ية و�% � إطار الوثيقة الدستور وم وا�� ل��Iة �� �ãورة إعطاء م �»
تمع ا ا!� � يقوم عل&� %µع* ا�0سس ال  .  

ديد آليات  - تمع، مع �% ا الدوË% وا!� ك ف&� %Bة والطفل يشI�0اية اz مةô بقاء ع* أن ا0_
ة ليست zاية اI�0ة بتحديد اYيئات ا �Bإطار الدستور، والع � 	و¹ه% Yا هذه ا�ماية ��
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 � %µت وا�0هداف ال � الوصول للغا�� ا �� %Oا وكفاءا %Oُتنشأ ولكن بقدر � %µيئات الYبعدد ا
  .ُوجدت �0جلها

-  � اص ا	سند Yم ôمة zاية اI�0ة والطفل �� � v× � إطار الدستور ع* أن ا�0 كيد �� التأ
لكف د Yم �� vÔن يÑ يئاتYاية هذه اz ال �� � �� � لق، ومنه إخضاع العامل�� اءة وحسن ا��

 � �µة والطفل للتحقيق ا�0مI�0ا.  

اهه - � ا ا�% %Oة وواجباI�0 � إطار الدستور ع�قة الطفل ��   .التحديد ��

-  � %µم7نيات ال ال zاية اI�0ة والطفل بتوفÈ �B ا0_ �� � تفعيل دور اYيئات الناشطة ��
قيق ذلك مع إخضا�ا  %� � از ôاôاُتÔم �� � � ا��   .للرقابة الصارمة ��

صوص موضوع الطفل  - � تصة �� فع للهيئات ا!� %� � %µادف للتقار�� الYا �åا0ستغ�ل الع
ا تطو�� ا	نظومة القانونية  ا من اجل الوصول إ° حلول فعاË% اYدف م&� �ãة وتوظيI�0وا

ماية اI�0ة والطفل   .ا	تعلقة ��

- � �Kد	جتمع اmاك الفع*� ل vI ال zاية اI�0ة والطفل، ومن صوره تقي�� أداء ا0_ �� � ��
� gلها ذا ا��صوص، مع إخضا�ا للرقابة الصارمة �� �O معيات الناشطة   .ا��

 �Bإذ يعت � �µه	ا �Bم وهو الضمô � قيق È هذه ا�0هداف مرتبط بوازع أخ��% يبÎ% وأن �%
ج �y رتبطة	حات ا %Bق	ذلك ا � ا �� �y ح %Bاح أي مق � ال zاية اI�0ة من أÛ أسباب ��

  .والطفل
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 :الملخص

تلفة   � نصوا ا!� سيد الدول �� � قق zاية الطفل ع* العموم من خ�ل �% %�
ن رعايته ماد��  ر عن الطفل و�� ا ج�B ال¶� ية، قانونية وقضائية اYدف م&� ت دستور �� ��

� حاË% تعرضه للخطر   .ومعنو�� والتكفل به ��

مل زة متعددة  �� �ýاك أطراف وأ vI _ موضوع zاية الطفل صور وآليات متعددة و��
ماية  ز ا	واضيع ذي ع�قة �� تلفة، ولعل من أ�� واضيع �� �y نظرا ��صوصياته وارتباطه
ا إ0 بتوافر هذا العن¶ ا�0سا�Æ أ0 وهو zاية  %ãقي كن �% �y 0 ن7د نقول انه � %µالطفل وال

ا سيضمن إ° حد كب�B إذ تعت�B اI�0ة الن. اI�0ة تمع استقام&% � ا!� واة ا�0ساسية ��
 �Ö أسباب جنوح العديد من ا�0طفال Ûر الواقع أن من أ �öاستقامة واستقرار الطفل، وأ

� خطر � .وجود اI�0ة �� �Kغرب العر	دول ا �Bدسات � � هذا البحث لتبيان كيفية تضم�� %K � ��
قيقه �ماية الطفل  .�ماية اI�0ة ومنه مدى �%

 .الطفل، اI�0ة، الدستور، ا�ماية، قانون الطفل :لمات المفتاحيةالك
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Article title: Constitutional guarantees of family protection as a 
child protection mechanism in the constitutions of the Maghreb 

countries 

Astract: 

The child protection is generally achieved through the 
embodiment of states in its various texts constitutional, legal and 
judicial guarantees aimed at redressing harm to the child and ensuring 
his physical and moral care, and take care of him in case of danger. 

The topic of child protection has several aspects and mechanisms 
involving several parties and organs due to its peculiarities and its 
connection to various subjects. Perhaps one of the most important 
topics related to child protection, which, we almost say, can only be 
achieved with the availability of this basic element, which is the 
protection of the family. 

Since the family is the fundamental nucleus of society, its 
integrity will largely guarantee the integrity and stability of the child, 
and reality has shown that one of the main reasons for delinquency for 
many children is the existence of the family in danger. 

Key words:  The child, The family, Constitutional, Protection, Child 
law. 
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  :الهوامش

ا، انظر ع* سبيل ا	ثال  -1 وم اI�0ة وzاي&% �ãية م %ãراجع الف	تناولت العديد من ا
صوص هذا ا	وضوع � � النظام السعودي" l سيد عرفة،/د: �� ، "ا�ماية القانونية ل��Iة ��

بية السعودية،  يف للعلوم ا�0منية، ا	ملكة العر   . وما بعدها 7، ص 2009جامعة ��

يدة الر
ية رð% 1963سبتم�B 10 من دستور 17ا	ادة  -2 ر   .1963سبتم�B  10لـ  64، ا��

�  97-76مر رð% ا�0  -3 �B سنة  22ا	وافق لـ  1396ذي القعدة عام  30مؤرخ �� �Ý1976نو 
يدة الر
ية  ر قراطية الشعبية، ا�� �yية الد زا�� ية ا�� مهور يتضمن إصدار دستور ا��

ية، العدد  زا�� ية ا�� �B  24ا	وافق لـ  1396 ذو ا�جة 02، لـ 94للجمهور �Ý1976نو.  

�Æ رð% ا	 -4 �  18-89رسوم الر�� ا�� 28ا	وافق لـ  1409رجب عام  22مؤرخ �� �B1989ف ،
� استفتاء  ا��  23يتعلق بنvo نص تعديل الدستور ا	وافق عليه �� �Bيدة  1989ف ر � ا�� ��

يدة الر
ية ا ر قراطية الشعبية، ا�� �yية الد زا�� ية ا�� � 9لعدد الر
ية للجمهور  23ا	ؤرخة ��
  .1989ا	وافق لـ أول مارس  1409رجب 

�B  28دستور -5 �Ý1996نو %ðر �Æ �  438-96، ا	رسوم الر��  1417رجب عام  26ا	ؤرخ ��
� استفتاء  1996ديسم�B  07ا	وافق لـ  صدار تعديل الدستور ا	صادق عليه �� _  28يتعلق ��

 �B �Ýية ا�� 1996نو يدة الر
ية للجمهور ر � ا�� قراطية الشعبية، �� �yية الد يدة "زا�� ر ، ا��
 %ðية ر زا�� ية ا�� � 76الر
ية للجمهور ديسم�B  08ا	وافق لـ  1417رجب عام  27، ا	ؤرخة ��

1996.  
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6- %ð01-16قانون ر  � و° عام  26مؤرخ �� ادى ا�0 �z1437  وافق	2016مارس سنة 6ا ،
ز  ية ا�� يدة الر
ية للجمهور ر � يتضمن التعديل الدستوري، ا�� ية ا	ؤرخة �� ادى  27ا�� �z

و° عام    . م2016مارس سنة 7ه ا	وافق لـ 1437ا�0

  .2016من التعديل الدستوري لسنة  72من ا	ادة  5، 4، 3الفقرات  -7

8-  %ð11-84 قانون ر  � يتضمن  1984يونيو سنة  09ا	وافق لـ  1404رمضان عام  09مؤرخ ��
يدة الر
ية عدد  ،فانون اI�0ة ر � ا	ؤ  24ا�� ، والذي x% 910، ص 1984يونيو  12رخة ��

وجب ا�0مر  �y {02- 05تعدي  � ا�� سنة  27ا	وافق لـ  �1426رم عام  18مؤرخ �� �B2005ف ،
ية العدد  زا�� ية ا�� يدة الر
ية للجمهور ر ا��  07ا	وافق لـ  �1426رم عام  18لـ  15ا�� �Bف

  . 18، ص2005سنة 

�  12- 15رð%  القانون -9 ، يتعلق 2015يوليو  15ا	وافق لـ  1436رمضان عام  28ا	ؤرخ ��
ية العدد  زا�� ية ا�� يدة الر
ية للجمهور ر ماية الطفل، ا�� ��39  � شوال  3ا	ؤرخة ��

  .4م، ص2015يوليو  19ه ا	وافق لـ 1436

10 -  %ðيف ر vI �B �ö 1.11.91  � نص  ، بتنفيذ)2011يوليو 29(1432شعبان  27الصادر ��
بية، عدد  ،الدستور يدة الر
ية لmملكة ا	غر ر �  مكرر، ا	ؤرخة 5964ا�� شعبان  ��28

 .2011يوليو30(1432

يف رð% 1ف/32الفصل  - 11 vI �B �ö ، 1.11.91  � يوليو 29(1432شعبان  27الصادر ��
 .، ا	رجع نفسه)2011
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 .، ا	رجع نفسه2ف/32الفصل  - 12

 .، ا	رجع نفسه3ف/32الفصل - 13

 .ا	رجع نفسه 4ف/32الفصل  - 14

 .، ا	رجع نفسه5ف/32الفصل  - 15

بية لسنة  169لفصل  - 16 � عvo من  2011من دستور ا	ملكة ا	غر �Kن الباب الثا �é ورد
يدة :" الدستور ا	عنون بـ ية وا	ستدامة ..."ا�7مة ا�� voلتنمية الب وض �� هيئات ال&�

قراطية التشاركية �yوالد." 

يتانية لسنة  دستور- 17 س�مية ا	ور ية ا0_ مهور � 1991ا�� �µ0ستفتاء الشع ، ا	صادق عليه ��
 � � رð%  1991يوليو  ��12 �K�0مر القانو �  91- 022والصادر ��   .1991يوليو  20ا	ؤرخ ��

�  1959لسنة  57قانون عدد  - 18 � أّول جوان  1378ذي القعدة  25مؤرخ �� �  1959و�� ��
ية وإصداره،  مهور ية التونسية، عدد خ�% دستور ا�� � غرة  30الرائد الر�î للجمهور بتار��

  .746، ص1959جوان 

�  26من دستور  07انظر الفصل  - 19 �Î2014جان.  
شارة إ° أن اغلب هذه الدسات�B أيضا أخضعت هذه النصوص الدولية لرقابة  - 20 در ا0_ � %�

ا مع الدستور، م&�  %ãن تطاب �Jية، ل لس الدستوري أو ا!�ة الدستور  120ا الفصل ا!�
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ية التونسية لسنة  مهور � تنص 2014الفقرة الثالثة من دستور ا�� %µتص ا!�ة «: ال � %�
راقبة �y ية دون سواها   :الدستور

وع قانون ا	وافقة - .... -...- voية قبل خ�% م مهور ا رئيس ا�� ا عل&� �� يعر %µعاهدات ال	ا
ا   ".عل&�

21 -  %ðية ر
يدة الر ر �� �  91صدرت ��   .1992ديسم�B  23ا	ؤرخة ��
تفاقية حقوق الطفل بشأن بيع ا�0طفال واستغ�ل  - 22 وتوكول ا0ختياري ا	لحق �� �Bال

 � وتوكول �� �Bد ال حية، x% اع±% �� � البغاء وا	واد ا0_ وانضمت إليه  2000مايو  25ا�0طفال ��
 � زا�� �� ا2006سبتم�B  02ا�� %Bوتوكول ا0ختياري 0تفاقية حقوق الطفل بشأن اش �Bك ، وال

 � ده �� � ا	نازعات ا	سلحة، الذي x% اع±% وصادقت عليه  2000مايو من سنة  25ا�0طفال ��
 � زا�� �� ية 2006سبتم�B  02ا�� يدة الر
ية للجمهور ر � ا�� �� � �fذكور	ا � ، وصدر النص��

 %ðية، ر زا��   .2006سبتم�B  06ليوم  55ا��
وجب ا	ادة  - 23 �y زا�� يدة الر
ية رð% ، صد1963من دستور  11انضمت إليه ا�� ر � ا�� ر ��

  .1963سبتم�B  10لـ  64
24 -  %ðر �Æ �  67-89انظر ا	رسوم الر�� ية 1989مايو  16ا	ؤرخ �� يدة الر
ية للجمهور ر ، ا��

 %ðية ر زا�� �  20ا��   . 1989مايو  17ا	ؤرخة ��
  .1989من اتفاقية حقوق الطفل لسنة  18ا	ادة  - 25
صوص - 26 � يد من التفصيل �� 8 ا	تحدة انظر 	ز مل هذه ا0تفاقيات موقع ا�0 �� :

www.un.org    
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  : عــــالمراج

    :المراجع باللغة العربية -1
  :الكتب - 

� النظام السعودي" ،l سيد عرفة/د- يف للعلوم "ا�ماية القانونية ل��Iة �� ، جامعة ��
بية السعودية،    . 2009ا�0منية، ا	ملكة العر

 : األجنبية والداخلية التشريعات - 2

  :الجزائر -1

  :الدساتير - 

يدة الر
ية رð% 1963سبتم�B 10دستور - ر   .1963سبتم�B  10لـ  64، ا��
�  97-76مر رð% ا�0 - �B سنة  22ا	وافق لـ  1396ذي القعدة عام  30مؤرخ �� �Ýيتضمن  1976نو

يدة  ر قراطية الشعبية، ا�� �yية الد زا�� ية ا�� مهور ية إصدار دستور ا�� الر
ية للجمهور
ية، العدد  زا�� �B  24ا	وافق لـ  1396ذو ا�جة  02، لـ 94ا�� �Ý1976نو.  

�Æ رð% ا	 - �  18- 89رسوم الر�� ا�� 28ا	وافق لـ  1409رجب عام  22مؤرخ �� �Bيتعلق 1989ف ،
� استفتاء  ا��  23بنvo نص تعديل الدستور ا	وافق عليه �� �Bية  1989ف
يدة الر ر � ا�� ��

يدة الر
ية العدد للجمهو  ر قراطية الشعبية، ا�� �yية الد زا�� ية ا�� �  9ر رجب  23ا	ؤرخة ��
  .1989ا	وافق لـ أول مارس  1409

�Æ رð%  ا	رسوم - �  438-96الر��  1996ديسم�B  07ا	وافق لـ  1417رجب عام  26ا	ؤرخ ��
� استفتاء  صدار تعديل الدستور ا	صادق عليه �� _ �B  28يتعلق �� �Ýريدة 1996نو � ا�� �� ،
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قراطية الشعبية �yية الد زا�� ية ا�� ية "الر
ية للجمهور زا�� ية ا�� يدة الر
ية للجمهور ر ، ا��
 %ð76ر �   .1996ديسم�B  08ا	وافق لـ  1417رجب عام  27، ا	ؤرخة ��

-  %ð01- 16قانون ر  � و° عام  26مؤرخ �� ادى ا�0 �z1437  وافق	2016مارس سنة 6ا ،
 � ية ا	ؤرخة �� زا�� ية ا�� يدة الر
ية للجمهور ر ادى  27يتضمن التعديل الدستوري، ا�� �z

و° عام    . م2016مارس سنة 7ه ا	وافق لـ 1437ا�0
  :القوانين - 
-  %ð11- 84 قانون ر  � يتضمن  1984يونيو سنة  09ا	وافق لـ  1404رمضان عام  09مؤرخ ��

يدة الر
ية عدد  ،فانون اI�0ة ر �  24ا�� ، والذي x% 910، ص 1984يونيو  12ا	ؤرخة ��
وجب ا�0مر  �y {02- 05تعدي  � ا�� سنة  27ا	وافق لـ  �1426رم عام  18مؤرخ �� �B2005ف ،

يدة الر
ية لل ر ية العدد ا�� زا�� ية ا�� ا��  07ا	وافق لـ  �1426رم عام  18لـ  15جمهور �Bف
  .2005سنة 

-  %ð12-15قانون ر  � ماية 2015يوليو  15ا	وافق لـ  1436رمضان عام  28ا	ؤرخ �� ، يتعلق ��
ية العدد  زا�� ية ا�� يدة الر
ية للجمهور ر �  39الطفل، ا�� ه 1436شوال  3ا	ؤرخة ��

  .م2015يو يول 19ا	وافق لـ 
  :الجمهورية التونسية - 2

�  1959لسنة  57قانون عدد  - � أّول جوان  1378ذي القعدة  25مؤرخ �� � خ�%  1959و�� ��
ية التونسية، عدد  ية وإصداره، الرائد الر�î للجمهور مهور � غرة  30دستور ا�� بتار��

  .1959جوان 
ية التونسية لـ  - مهور �  26دستور ا�� �Î2014جان.  
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  :اإلسالمية الموريتانية الجمهورية - 3

يتانية لسنة  - س�مية ا	ور ية ا0_ مهور � 1991دستور ا�� �µ0ستفتاء الشع ، ا	صادق عليه ��
 � � رð%  1991يوليو  ��12 �K�0مر القانو �  91- 022والصادر ��   .ا	عدل 1991يوليو  20ا	ؤرخ ��
  :المملكة المغربية - 4

-  %ðيف ر vI �B �ö 1.11.91 الصادر  � ، بتنفيذ نص )2011يوليو29( 1432شعبان  ��27
بية، عدد  ،الدستور يدة الر
ية لmملكة ا	غر ر �  مكرر، ا	ؤرخة 5964ا�� شعبان  ��28

  ).2011يوليو 30( 1432
  :االتفاقيات الدولية -5 

8 ا	تحدة �قوق الطفل  -   .1989اتفاقية ا�0
تفاقية حقوق الطفل بشأن بيع ا�0طفال واستغ�ل  - وتوكول ا0ختياري ا	لحق �� �Bال

حية  �� � البغاء وا	واد ا0_   . 2000ا�0طفال ��
� ا	نازعات - اك ا�0طفال �� %Bوتوكول ا0ختياري 0تفاقية حقوق الطفل بشأن اش �Bال

  .2000ا	سلحة 
  :المواقع اإللكترونية - 6
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  األحكام التشريعية المصرح بعدم مطابقتها للدستور واألسباب المؤسسة للمنطوق

لس الدستوري، نvo النصوص وا�0ح7م  نواصل }% ا!� ديد من �� � هذا العدد ا�� ��
زئية، أو  ا ا�� ا للدستور، أو مطابق&% لس الدستوري بعدم مطابق&% � «ح ا!� %µيعية ال voالت
ية  ديد ا�0سباب وا	بادئ الدستور � أبداها، مع �% %µيطة مراعاة التحفظات ال vI ا مطابق&%

لس ا ا!� � استند عل&� %µال .  

� سنة يت �fصادر � راقبة مطابقة 2011ناول هذا العدد ملخص رأي�� �y ول ، يتعلق ا�0
 ، � �Kا للدستور، أما الثا %Oلها واختصاصاgدد تنظ�� ا!�ة العليا و القانون العضوي الذي ��

 %ðتمم للقانون العضوي ر	عدل وا	راقبة مطابقة القانون العضوي ا �y ؤرخ  01-98فيتعلق	ا
 � لس الدوË% وتنظيمه وg} للدستور 1998مايو سنة  ��30 ختصاصات ��   .وا	تعلق ��
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الدستورية  المبادئ
 المؤسسة للمنطوق

 أسباب المنطوق

موضوع النص أو 
الحكم الغير مطابق 

للدستور، أو المطابق 
جزئيا، أو المطابق 

 بتحفظ

النص موضوع 
 االخطار

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
  
  

 
 
 
 
 

  
لس الدستوري  أعاد ا!�
صياغة العنوان وا	ادة 

و° من القانون  ا�0
العضوي، موضوع 

ا0خطار، واستبدل ·ة 
ب>ة  "اختصاا"

ا" %Oبغرض  "اختصاصا
جعل العنوان وا	ادة 

و° من النص  ا�0
موضوع ا0خطار 

� لنص ا	ادة  مطابق��
153  � %µمن الدستور، ال

دد  تنص ع* أنه ��
قانون عضوي تنظ�� 

لس ا !�ة العليا، و��
، و��ة التنازع،  %Ëالدو

موgلهم  %Oواختصاصا 
  .ا�0خرى

 

  
  
  
  

� عنوان القانون  جاء ��
العضوي، موضوع 
� ا	ادة  ا0خطار، و��
ص  � و° منه ف±� �� ا�0

� "ا0ختصاص"·ة  �� ،
 .صيغة ا	فرد

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

القانون العضوي الذي 
دد تنظ�� ا!�ة  ��

العليا وgلها 
ا %Oواختصاصا  

 
) %ðم .ر/01رأي ر

)11/د  
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 الدستوري ا	بدأ
ا0ت  يع �� توز

 ا0ختصاص
 
 
 
 
 
 
 

  
لس الدستوري  أعاد ا!�

صياغة هذه ا	ادة 
 %{ �z ضافة _ مع "��

مراعاة أح7م ا	ادة 
، "من الدستور 93

 � ع ح�� vo	أن ا �Bواعت
ا!�ة العليا حدد مقر 

زا�� العاéة، يكون  �� ��
 %Ëو قد أغفل السلطة ا!�
 � ية �� مهور لرئيس ا��

ا�اË% ا0ستثنائية 
قت�� أح7م الفقرة  �y

من  93الثالثة من ا	ادة 
  .الدستور

  
  
  

� ا	ادة  ع �� vo	2نص ا 
من القانون العضوي، 
موضوع ا0خطار، ع* 
دد مقر ا!�ة  أن ��

éزا�� العا ��   .ةالعليا ��

 
 
 
 
 
 
 

القانون العضوي الذي 
دد تنظ�� ا!�ة  ��

العليا وgلها 
ا %Oواختصاصا  

 
) %ðم .ر/01رأي ر

)11/د  

  
لس  «ح ا!�

طابقة هذه  �y الدستوري
ا	ادة جزئيا للدستور، 
ذف  ا �� وأعاد صياغ&%

ت طائ}% "عبارة  %�
جة أن "البط�ن �� ،

 � ع 	ا أدرج �� vo	ا
القانون العضوي، 

  
  
  
  
  
  

� ا	ادة  ع �� vo	4نص ا 
من القانون العضوي، 
موضوع ا0خطار، ع* 
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موضوع ا0خطار، 
مسأË% البط�ن، يكون 

قد أض�Î الطابع 
العضوي ع* أح7م 
تؤول للقانون العادي، 

حيث أن بط�ن 
 � ا�0ح7م القضائية ��
حال عدم إصدارها 
 Ëبية تناو للغة العر ��
� القانون  ع �� vo	ا

 %ð09- 08العادي ر 
ا	تضمن قانون 

جراءات ا	دنية  ا0_
ية دار   .وا0_

أن تصدر ا!�ة العليا 
بية  للغة العر ا �� %Oقرارا

ت طائ   .}% البط�ن�%

  
لس  «ح ا!�

طابقة هذه  �y الدستوري
الفقرة جزئيا للدستور، 
ذف  ا �� وإعادة صياغ&%

عبارة                       
واختصاصاته "...

جة أن ..."ا�0خرى  �� ،
تنظ�� ا!�ة العليا 

ا  %Oلها واختصاصاgو

  
  
  
  
  
  

� ا	ادة  ع �� vo	نص ا
ون من القان 28

العضوي، موضوع 
ا  %Oفقر � ا0خطار، ��
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 ا	بدأ الدستوري
ا0ت  يع �� توز

 ا0ختصاص
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ضع لقانون عضوي  � ��
من  153طبقا لmادة 

الدستور، وأن النظام 
الداخ*� ليس من شأنه 
ديد ا0ختصاصات،  %�
ديد كيفيات  ا �% �yوإ

العمل وÇرسة 
 ، لتا°� الص�حيات و��
ع 	ا أحال  vo	فإن ا

موضوعا من اختصاص 
القانون العضوي ع* 

النظام الداخ*� 
لmح�ة العليا، يكون 
قتضيات  �y قد أخل
  .هذا ا�ø الدستوري

دد  الثانية ع* أن �%
كيفيات gل مكتب 

ا!�ة العليا 
واختصاصاته ا�0خرى 

� نظاôا الداخ*�  ��.  

لس  «ح ا!�
الدستوري بعدم 

مطابقة هذه الفقرة 
للدستور، معل� ذلك 
دراجه  _ ع، �� vo	بكون ا
ن قانون  �é هذه الفقرة
ال  اع �� عضوي، ² ��

ه ß نص عليه اختصاص
الدستور، إذ أن 

  
  
  

� ا	ادة  ع �� vo	نص ا
من القانون  32

العضوي، موضوع 
ا  %Oفقر � ا0خطار، ��
الثانية ع* أن ُيَعد= 
� العام اF0مر  ا�0م��
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 ا	بدأ الدستوري
ا0ت  يع �� توز

 ا0ختصاص
 

 � �B �y ؤسس الدستوري	ا
� القانون العضوي  ب��
والقانون العادي من 
حيث ا	صطلح، ومن 
صص  ال ا!� حيث ا!�

ما  لÉ واحد م&�
جراءات الواجب  وا0_

� إعداد  اتبا�ا ��
ا  � وا	صادقة عل&� القوان��

وكذا ا	راقبة 
 �Bية، واعت الدستور

لس أن الفقرة  من  2ا!�
من القانون  32دة ا	ا

العضوي، موضوع 
ا0خطار، خولت صفة 
 �ïل¶ف الرئي اF0مر ��
� العام لmح�ة  ل��م��

لنظر إ°  العليا ��
 %ð90القانون العادي ر -

!اسبة  21 ا	تعلق ��
، فإن  لتا°� العمومية، و��
يع  م توز %B ع ² �� vo	ا
ا0ختصاصات ß نص 

ا الدستور   .عل&�

 �ïل¶ف الرئي ��
  .لmح�ة العليا
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 ا	بدأ الدستوري
ا0ت  يع �� توز

 ا0ختصاص
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
لس  «ح ا!�

طابقة هذه  �y الدستوري
الفقرات للدستور 

يطة مراعاة التحفظ  vI
الذي أبداه، حيث 

اعت�B أن بعض 
لس  اختصاصات ��

 � الدوË% �ددة ��
الدستور، وأن هذا 
ديد  ا�0خ�B أحال �%
اختصاصات أخرى 

ال القانون العضوي،  �!
يع  وأن هذا التوز

الدستوري 
دف  �O ل�ختصاصات

ديد صارم !�  ال إ° �%
اختصاص È من 
ا	ؤسس الدستوري 
ال اختصاص  و��
ع العضوي،  vo	ا

د  لنتيجة، فان اع±% و��
اختصاصات أخرى 
 %Ëحا _0 �� %Ëلس الدو �!

  
  

� الفقرات  ع �� vo	نص ا
ة من ا	واد  �B9ا�0خ 

قانون ، من ال11و 10و
العضوي، موضوع 

د  خطار، ع* اع±% ا0_
اختصاصات أخرى 
 %Ëحا _0 �� %Ëلس الدو �!

  .إ° نصوص خاصة

 
 
 

  
  
  

القانون العضوي 
ا	عدل وا	تمم 

 %ðللقانون العضوي ر
ا	تعلق  98-01

لس  ختصاصات �� ��
{gوتنظيمه و %Ëالدو.  

 
) %ðم .ر/02رأي ر

)11/د  
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 ا	بدأ الدستوري
ا0ت  يع �� توز

 ا0ختصاص
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

إ° نصوص خاصة 
ديد طابع  بدون �%

ومضمون هذه 
ع  vo	النصوص، يكون ا

العضوي قد أغفل 
 � ال اختصاصه �� ��

  .هذا ا	وضوع
لس  فاعت�B ا!�

الدستوري أن عبارة 
إذا  "نصوص خاصة"

ا هو  Gن القصد م&�
نصوص تكت�ï نفس 

طابع القانون العضوي، 
موضوع ا0خطار، وأن 
موضو�ا ذو ع�قة 

ذا القانون العضوي،  �O
، تعد  %Ëهذه ا�ا � �Îف
هذه الفقرات مطابقة 

يطة مراعاة  vI للدستور
  .هذا التحفظ

 
 
 
 
 
 
 

القانون العضوي 
ا	عدل وا	تمم 

 %ðللقانون العضوي ر
ا	تعلق  98-01

لس  ختصاصات �� ��
{gوتنظيمه و %Ëالدو.  

 
) %ðم .ر/02رأي ر

)11/د  
 
 
 
 
 
 
 
 

  
لس  «ح ا!�

الدستوري بعدم 
مطابقة هذه الفقرة 

  
  
  

ة من  �Bتنص الفقرة ا�0خ
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 ا	بدأ الدستوري
ا0ت  يع �� توز

 ا0ختصاص
 

للدستور، معل� ذلك 
دراجه  _ ع، �� vo	بكون ا
ن قانون  �é هذه الفقرة
ال  اع �� عضوي، ² ��

اختصاصه ß نص عليه 
الدستور، إذ أن 

 � �B �y ؤسس الدستوري	ا
� القانون العضوي  ب��
والقانون العادي من 
حيث ا	صطلح، ومن 
صص  ال ا!� حيث ا!�

 Éما ل واحد م&�
جراءات الواجب  وا0_

� إعداد  اتبا�ا ��
ا  � وا	صادقة عل&� القوان��

وكذا ا	راقبة 
 �Bية، واعت الدستور
لس أن الفقرة  ا!�

ة من ا	ادة  �B17ا�0خ 
� ا	ادة  مكرر، الواردة ��

من القانون العضوي،  5
موضوع ا0خطار، 
خولت صفة اF0مر 

� العام  ل¶ف ل��م�� ��

مكرر، الواردة  17ا	ادة 
� ا	ادة  من القانون  ��5

العضوي، موضوع 
ا0خطار، ع* أن ُيَعد= 

� العام اF0مر  ا�0م��
 �� %Ëلس الدو   .ل¶ف !�

  

 
 
 
 
 

القانون العضوي 
ا	عدل وا	تمم 

 %ðللقانون العضوي ر
ا	تعلق  98-01

لس  ختصاصات �� ��
{gوتنظيمه و %Ëالدو.  

 
) %ðم .ر/02رأي ر

)11/د  
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لنظر  �� %Ëلس الدو �!
 %ðإ° القانون العادي ر

ا	تعلق  90-21
!اسبة العمومية،  ��

ع ²  vo	فإن ا ، لتا°� و��
يع  م توز %B ��

ا0ختصاصات ß نص 
ا الدستور   .عل&�

  
  

 
 

: ا	بدأ الدستوري
� السلطات  الفصل ب��

  

لس  «ح ا!�
الدستوري بعدم 

" وجو�� "مطابقة ·ة 
ا ا	ادة  � تضمن&% %µ39ال 

للدستور، وكذا عدم 
� "مطابقة عبارة  يتع��

� ا	ادة " عليه الواردة ��
للدستور،  1مكرر 41

 � وإعادة صياغة هات��
ن  � را ذلك �� �Bم � ا	ادت��

 � مبدأ الفصل ب��
� أن  السلطات يقت��

ارس  %y سلطة È
� ا�دود  ا �� %Oص�حيا
 � ا �� ا	نصوص عل&�

نع  �y الدستور، وهو ما

  
� ا	ادة  ع �� vo	نص ا

� ا	ادة  39  8الواردة ��
من القانون العضوي، 
موضوع ا0خطار، ع* 
�ُ Ñثلو È وزارة  أن ُيَع��

ون  �¶ �� � �fالذ ��وجو 
معية  � جلسات ا�� ��

ة الع �yامة واللجنة الدا
� القضا�� التابعة  ��
 � م، من ب�� %Oلقطاعا

أ�اب الوظائف العليا 
ية  تبة مد�� إدارة مركز ��

قل   .ع* ا�0
  

� ا	ادة   ß41 نص ��
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أية سلطة أن تفرض 
ع* سلطة أخرى 

ن  �é امات تدخل � %Bال
ال اختصاص سلطة  ��

  .أخرى
لس أن عبارة  واعت�B ا!�

� عليه"  و·ة" يتع��
م�ن إلزامية  "وجو�� " %�

 È �°ا�ضور ع* التوا
� أو  �µع	من الوز�� ا

Ñث}، وأ�اب 
 � �fالوظائف العليا الذ
قل رتبة  Yم ع* ا�0

ية،  دارة ا	ركز مد�� ا0_
، �0شغال  %Ëحسب ا�ا
لس الدوË% وجلسات  ��
معية العامة واللجنة  ا��

 � ة �� �yالدا ��القضا
م %Oالتابعة لقطاعا.  

قرار  _ لنتيجة، فإن �� و��
ع هذه  vo	ا

امات، يكون قد  � %Bا0ل
 � بدأ الفصل ب�� �y أخل

  .السلطات

� ا	ادة  1مكرر الواردة ��
من نفس القانون  9

دد  العضوي ع* أن ��
 %Ëلس الدو رئيس ��
وع  vo	دراسة ا � ر�� %�
 � �µع	طر الوز�� ا � و��

� الذي   عليه يتع��
لس  حضور أشغال ��
� من  الدوË% أو يع��

ينوب عنه وفقا �0ح7م 
  .أع�ه 39ا	ادة 
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 ا	بدأ الدستوري
ا0ت  يع �� توز

 ا0ختصاص
  

  
لس  «ح ا!�

طابقة هذه  �y الدستوري
يطة  vI ،ادة للدستور	ا
مراعاة التحفظ الذي 

أبداه، واعت�B أن 
ع إذا Gن ² يقصد  vo	ا

حالته قواعد  _ ��
جراءات ا�0خرى إ°  ا0_
لس  النظام الداخ*� !�

 � %µتلك ال ، %Ëالدو
يتطلب إعدادها 

ا َتَدُخل  وا	صادقة عل&�
وتعاون سلطات أخرى 
لنتيجة  � تدخل �� %µوال

ال القانون  �� � ��
� هذه  �Îالعضوي، ف

، تعد هذه ا	ادة  %Ëا�ا
  .مطابقة للدستور

  
 5مكرر  41تنص ا	ادة 

� ا	ادة  من  9الواردة ��
القانون العضوي، 

موضوع ا0خطار، ع* 
دد قواعد  أن �%

جراءات ا�0خرى  ا0_
لس  ا	طبقة أمام ��

ال  � ا!� �� %Ëالدو
� نظامه  ا0ستشاري ��

 .الداخ*� 
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Préface 

                                                   M. Kamel FENNICHE 

Président du Conseil constitutionnel 

  

Depuis la publication de son premier numéro, il y’a de cela huit 

ans déjà, la Revue du Conseil constitutionnel s’est forgée avec 

excellence l’image d’une tribune de réflexion, d’échange, d’analyse et 

de critique objective et constructive en droit algérien et en droit 

comparé, notamment en droit et en jurisprudence constitutionnels.    

La publication périodique et régulière de la Revue du Conseil 

constitutionnel témoigne sans doute de toute l’attention qu’accorde le 

Conseil constitutionnel à cet espace dédié aux lecteurs de tous bords, 

qu’ils soient professeurs, chercheurs, experts, praticiens de droit et 

étudiants en droit, ou toute autre personne attirée par la matière 

constitutionnelle.   

Dans cet esprit, la Revue du Conseil constitutionnel représente, 

entre autres, un support pédagogique incontournable sur lequel le 

Conseil constitutionnel s’appui dans la promotion et la diffusion à 

grande échelle de la culture constitutionnelle qui constitue une 

condition essentielle pour asseoir une véritable culture de citoyenneté 

et la construction d’un Etat de droit et d’institutions.  

La publication du numéro 15 de la Revue du Conseil 

constitutionnel, intervient alors que notre cher pays s’apprête à poser 

les premiers piliers d’une Algérie nouvelle et ce, à travers une grande 
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réforme constitutionnelle inédite et originale qui répond aux 

revendications populaires légitimes telles qu’exprimées pacifiquement 

lors du « Hirak » béni et original du 22 février 2019.  

Les principaux axes de la réforme constitutionnelle ont fait 

l’objet d’un Colloque international organisé par le Conseil 

constitutionnel les 5 et 6 octobre sous le Haut patronage de Monsieur 

le Président de la République, M. Abdelmadjid Teboune, lors duquel 

les intervenants ont été unanimes à valoriser les amendements que 

comporte le projet de révision constitutionnelle.  

Les travaux du Colloque international du 5 et 6 octobre dernier 

sont d’ailleurs publiés dans un numéro spécial de la Revue du Conseil 

constitutionnel. Le présent numéro est d’une qualité scientifique 

remarquable de par la richesse et la diversité de la matière proposée, et 

c’est avec une immense joie que nous le mettons à la disposition de 

nos chers lecteurs.    
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The Role of the Algerian Constitutional Council in Insuring 

the Rights and Freedoms of Citizens 

M. President of the Constitutional Council 

The Algerian Constitution of 6 March 2016 has devoted many 

rights and freedoms to the citizen and has in this respect recognized all 

the fundamental rights and freedoms recognized by the constitutions 

of the most developed and democratic states. The first paragraph of 

Article 182 of the constitution provides that "the Constitutional 

council is an independent institution in charge of monitoring the 

observance of the Constitution".  

The accordance and most important mission of the Constitutional 

council is the ensure respect for the constitution by different powers 

including legislative power. 

In accordance with Article 140 of the Constitution, the parliament 

shall legislate on the fundamental rights and duties of individuals, 

particularly the legal regime of public freedoms, the safeguarding of 

individual freedoms, and the duties of the citizens, in other words, 

human rights and freedoms fall within the competences of legislative 

power.The constitutional Council plays a fundamental role in 

guaranteeing and protecting the rights and freedoms of citizens. 

Fundamental rights and freedoms insurance is one of the objectives of 

controlling the law’s constitutionality, a mission that contributes to the 

consolidation or the principles and values of the Rule of law. 

 



The Role of the Algerian Constitutional Council in Insuring the Rights and Freedoms of Citizens 

  Revue du Conseil constitutionnel  N° 15-2020                                    Page 12 

I- Constitutionalization of human rights and freedoms and its 

impact on the role of the constitutional council 

Algeria has ratified the majority of international and regional 

instruments relating to human rights. In the aftermath of its 

independence, under Article 11 of the Constitution of 10 September 

1963, Algeria adhered to the Universal Declaration of Human Rights 

of 1948. In the same year, it began the process of acceding to all 

international human rights instruments and conventions. The 

Constitution enshrined the right of citizens to equality before the law 

and made the promotion of women’s political rights by expanding 

their representation in the elected assemblies, a duty that the State 

endeavours to promote. The equal access of men and women to 

employment and promotion in positions of responsibility in public and 

institutional bodies and services. The Constitution also guarantees the 

inviolability of freedoms of belief, opinion and worship in accordance 

with the law, freedom of investment, trade, academic freedom and 

freedom of scientific research. The Constitution guarantees also 

freedoms of expression, association, assembly and freedom of 

peaceful demonstration. Besides, it guarantees the right to establish 

political parties and the exercise of power at the local and national 

levels through the democratic rotation. The Constituent has not only 

constitutionalized many basic rights and freedoms as described above 

but has also developed a mechanism that would lead to a real 

revolution in the human rights system and a radical change in the 

status and role of the Constitutional Council. It consecrated a new 

right to parties in trial empowering them with the right to point out 

provisions that violate the rights and freedoms guaranteed by the 

Constitution in Chapter 4, Articles 32 to 73. Indeed, Article 188 of the 
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Constitution enshrines the possibility of the litigant to contribute to the 

defence of the rights and freedoms guaranteed by the Constitution and 

to participate indirectly in the modernization and purification of the 

legislative system, stating: « The Constitutional Council may be 

referred to about an exception of unconstitutionality under a request 

by the Supreme Court of the Council of State when one of the parties 

in a trial claims before the jurisdiction that the legislative provision 

upon which the issue of litigation relies may adversely affect the 

rights and freedoms guaranteed by the Constitution». Indeed, as of 23 

July 2019, the Supreme Court has addressed an exception of 

unconstitutionality to the Constitutional Council, raised by Mr 

HAMDI Abdelaziz claiming that Article 416 of criminal procedures 

code that stipulates: "law provides for two levels of adjudication in 

criminal affairs", infringes his right guaranteed by the Constitution. 

He has been sentenced to a fine equivalent to 20.0000 DA and was 

unable to appeal. After instruction and deliberation, by law, the 

Constitutional Council issued a decision on 20 November 2019 of the 

unconstitutionality of the first paragraph of Article 416 of the criminal 

procedures code. It added that legislative provisions declared 

unconstitutional immediately lose their effects. It is as safe to say that 

the Algerian Constitutional Council adopted a broad concept of what 

is known as the block of unconstitutionality by referring to its content 

to unconstitutional texts. The block of unconstitutionality, which is for 

the Constitutional Council the reference texts it adopts to protect 

rights and freedoms, consists of :  

-Provisions of the Constitution 

Being the supreme law in the legal system, the Constitution 

constitutes the mandatory reference in the field of constitutionality 
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review of laws relating to human rights and fundamental freedoms. 

The constitutional provisions explicitly enshrine many human rights 

and freedoms unlike the French constitution. 

-Provision of international treaties 

On the ground of Article 123 of the Constitution, the Constitutional 

Council recognized, to itself, the authority of ensuring respect for 

these treaties, according to decision n°1 of 20 August 1989 on 

Electoral Law, which states : (considering that after its ratification and 

as soon as it is published, any treaty shall integrate into the national 

law and acquire an authority superior to that of laws, conferring to any 

Algerian citizen the possibility of invoking it before justice. These 

legal instruments prevent any discrimination of whatsoever nature ». -

Law provisions: The Constitutional Council resorted in the issuance 

of the above-mentioned decision to the provisions of the law relating 

to Algerian nationality to monitor the electoral law in 1989. It sets in 

the core of this decision: "Considering that the Algerian nationality 

law sets the conditions for its acquisition and deprivation and in 

particular the effects of obtaining Algerian nationality, especially the 

right to hold an electoral mandate after five years of its obtaining. 

Since this legal provision cannot be subject to selective or partial 

application, and an application of the Algerian nationality law the 

ratified international treaties, the requirement of the original 

nationality of a candidate for legislative elections is not in conformity 

with the Constitution". 

 



The Role of the Algerian Constitutional Council in Insuring the Rights and Freedoms of Citizens 

  Revue du Conseil constitutionnel  N° 15-2020                                    Page 15 

II-The Constitutional Council’s monitoring of the constitutionality 

of laws and the idea of guaranteeing rights and freedoms 

The Constitutional Council exercises broad control over legislative 

texts that include directly or indirectly, provisions relating to the rights 

and fundamental freedoms of citizens, in accordance with the 

constitutional monitoring of the Constitution. This is achieved through 

prior monitoring of laws after being referred to by the authorities 

empowered by the Constitution to notify, as well as by parties in a 

trial, through the exception of unconstitutionality.  

Prior control of the constitutionality of laws relating to the rights 

and freedoms of citizens 

The Constitutional Council’s jurisprudence is abounding with 

opinions and decisions that compel public authorities to respect and 

observe the provisions of the Constitution devoted to rights and 

freedoms and has already stated that many legislative provisions are 

unconstitutional for this reason, making it a genuine guarantor of 

human rights and freedoms. 

Here are some of the above-mentioned jurisprudence in direct relation 

to the subject. 

- Decision n°2 of 30 August 1989 concerning the particular status 

of the Deputy: The Constitutional Council declared that Article 8 of 

this law is unconstitutional, which comprises incompatibility between 

the functions of deputy and the functions of higher education and 

doctors in the public sector, because the law, which is the expression 

of the public will, cannot create inequalities between citizens or 

generate the discriminatory situation.  
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- Opinion n°1 of 06 March 1997 on monitoring of compliance of 

the organic law relating to political parties to the Constitution: 

The Constitutional Council declared the unconstitutionality of Article 

13, which stipulates that the founding members of a political party 

must have the Algerian nationality by birth or acquired it since, at 

least, ten years, because the person acquiring the Algerian nationality 

shall enjoy all the rights related to the Algerian nationality from the 

date of acquisition, and that the nationality law did not restrict this 

rights, except for the foreigner who is naturalized Algerian, who can 

submit for an electoral mandate, only 5 years after his naturalization. 

This makes the condition of the original nationality or the acquisitive 

for at least ten (10) years not conform to the Constitution.  

The Constitutional Council, on the occasion of its issuance of the 

same decision, pointed out a general principle that «the legislator’s 

intervention in the field of individual and collective rights and 

freedoms should be aimed at ensuring the effective exercise of 

right or freedom that are constitutionally recognized». 

- Opinion n°01/16 of 28 January 2016: approved the 

constitutionality of the amendments of some provisions of the 

Constitution and the addition of some articles which «are not in total 

contradiction with human and citizens’ rights and freedoms» and «do 

not infringe at all the general principles of the Algerian society and 

human and citizens’ rights and freedoms ». These amendments or 

additions are, for example, about the punishment of cruel, inhuman or 

degrading treatment, and assignment to the State the task of improving 

the business climate, controlling the market, protecting the consumer 

rights, preventing monopoly and unfair competition, enhancing 

academic freedom, freedom of scientific research, right to the pacific 
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demonstration, freedom of the press and granting rights to parties. All 

these are rights and freedoms that aim at supporting freedom of 

expression, to promote "pluralistic democracy and guarantee 

coexistence within the society and between different political 

orientations and ensuring rotation and respect of others’ dignity ".  

The organic legislator has put forward simple conditions and 

procedures to enable the litigant to activate its constitutional right in 

the exception of unconstitutionality. 

Thus, by exercising this new constitutional right before 

jurisdictions, the litigant will participate in the purge of the national 

legislative system of the provision that violates the rights and 

freedoms guaranteed by the Constitution and will have right to 

question the constitutionality of the laws voted by his representatives 

in Parliament. This shows the depth of the reform approved by Article 

188 of the Constitution that sets the protection of rights and freedoms 

and promotes the development of this new mechanism. 

In conclusion, I note the support and expansion of the 

Constitutional Council’s role in ensuring the rights and freedoms of 

citizens, which it exercised on the entry into force of the 

unconstitutionality payment mechanism through the application of 

Organic Law No. 16-18 specifying the conditions and modalities for 

applying for the unconstitutionality payment. In three cases, the first 

case was in 2019 based on a referral from the Supreme Court, and it 

issued its first decision in the field of pleading unconstitutional on 

November 20, 2019, related to the provisions of Article 416 - the first 

paragraph - in its first part related to the natural person, From the 

Criminal Procedures Law, as this article regulates the appeal in the 
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penal articles, and the Council recognized that the restrictions on 

appeal under this article violate the provisions of Article 160 of the 

Constitution, and the Constitutional Council issued on the same date 

its second decision in the field of pleading unconstitutional and related 

to the same article and it declared, before deciding to argue that 

Article 416 of the Criminal Procedure Code is unconstitutional 

according to his first decision. 

-  As for the year 2020, the Constitutional Council reached the third 

case in the field of pleading unconstitutional, based on a referral from 

the Supreme Court, related to the constitutionality of Article 496 

(point 6) of the Criminal Procedures Law, and the Constitutional 

Council decided on this claim by its decision issued on May 06, 2020, 

I hereby acknowledge the constitutionality of this article, as it does not 

infringe on constitutionally guaranteed rights and freedoms. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Modèles de la jurisprudence 

du Conseil constitutionnel 
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Dispositions législatives déclarées non conformes à la Constitution 
et les motifs fondant le prononcé. 

Nous poursuivons, dans le présent numéro de la Revue du Conseil 
constitutionnel, la publication des textes et dispositions législatifs 
déclarés non conformes ou partiellement conformes à la Constitution, 
ou conformes sous le bénéfice des réserves évoquées, en mentionnant 
les motifs et les principes constitutionnels sur lesquels le Conseil avait 
fondé son appréciation. 

Le présent numéro reprend la synthèse de deux avis rendus en 
2011, le premier est relatif au contrôle de la conformité de la loi 
organique fixant l’organisation, le fonctionnement et les compétences 
de la Cour suprême à la Constitution, le second est relatif au contrôle 
de la conformité de la loi organique, modifiant et complétant la loi 
organique n° 98-01 du 30 mai 1998 relative aux compétences, à 
l’organisation et au fonctionnement du Conseil d’Etat à la 
Constitution. 

Texte objet de 
saisine 

Objet de la 
disposition non 
conforme à la 
Constitution, 
partiellement 
conforme, ou 

conforme sous 
réserve. 

Motifs du prononcé 

Principes 
constitutionnel

s fondant le 
prononcé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Conseil 
constitutionnel a 
reformulé le libellé et 
l’article 1er de la loi 
organique, objet de 
saisine, en remplaçant le 
mot « compétence » par 
le mot « compétences » 
afin d’harmoniser le 
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Loi organique 
fixant 
l’organisation, le 
fonctionnement 
et les 
compétences de 
la Cour suprême. 

 

(Avis n° 
01 /A.CC /11) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le libellé et l’article 
1er de la loi 
organique, objet de 
saisine, sont 
rédigés, en ce qui 
concerne les 
compétences, au 
singulier. 

libellé et l’article 1er du 
texte, objet de saisine, 
avec le texte de l’article 
153 de la Constitution, 
qui prévoit que 
l’organisation, le 
fonctionnement et les 
autres attributions de la 
Cour suprême, du 
Conseil d’Etat et du 
Tribunal des Conflits 
sont fixés par une loi 
organique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le principe 
constitutionnel 
de la 
répartition des 
domaines de 
compétences 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le législateur a 
prévu à l’article 2 
de la loi organique, 
objet de saisine, que 
le siège de la Cour 
suprême est fixé à 
Alger. 

Le Conseil 
constitutionnel a 
reformulé cet article en 
ajoutant la phrase « sous 
réserve des dispositions 
de l’article 93 de la 
Constitution ». Il a 
considéré qu’en fixant le 
siège de la Cour suprême 
à Alger, le législateur a 
ignoré le pouvoir conféré 
au Président de la 
République dans le cas 
de l’Etat d’exception, en 
vertu des dispositions de 
l’alinéa 3 de l’article 93 
de la Constitution. 

Le législateur a 
prévu à l’article 4 
de la loi organique, 
objet de saisine, que 
la Cour suprême 
rend ses arrêts en 
langue arabe, sous 
peine de nullité. 

 

Le Conseil 
constitutionnel a déclaré 
cet article partiellement 
conforme à la 
Constitution. Il l’a 
reformulé en supprimant 
la phrase « sous peine de 
nullité », au motif que le 
législateur, en insérant la 
question de nullité, dans 
la loi organique, objet de 
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Loi organique 
fixant 
l’organisation, le 
fonctionnement 
et les 
compétences de 
la Cour suprême. 

 

(Avis n° 
01 /A.CC /11) 

 

 

 

 

 

saisine, il aura conféré un 
caractère organique à des 
dispositions relevant du 
domaine de la loi 
ordinaire, et que le 
législateur a déjà prévu 
dans la loi ordinaire n° 
08-09 portant code de 
procédures civiles et 
administratives, la nullité 
des décisions de justice 
lorsqu’elles ne sont pas 
rendues en langue arabe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le principe 
constitutionnel 
de la 
répartition des 
domaines de 
compétences 

 

 

 

 

 

 

 

Le législateur a 
prévu à l’alinéa 2 
de l’article 28, de la 
loi organique, objet 
de saisine, que les 
modalités de 
fonctionnement du 
bureau de la Cour 
suprême et les 
autres attributions 
soient fixées dans 
son règlement 
intérieur. 

 

 

 

 

 

Le Conseil 
constitutionnel a déclaré 
cet alinéa partiellement 
conforme à la 
Constitution, il l’a 
reformulé en supprimant 
la phrase « …. et les 
autres attributions … » 
au motif que 
l’organisation, le 
fonctionnement et les 
compétences de la Cour 
suprême sont régis par 
une loi organique 
conformément à l’article 
153 de la Constitution, et 
que l’objet du règlement 
intérieur est de nature à 
ne pas prévoir des 
compétences, mais de 
fixer des modalités de 
fonctionnement et 
d’exercice. Par 
conséquent, le législateur 
aura méconnu cette 
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Loi organique 
fixant 
l’organisation, le 
fonctionnement 
et les 
compétences de 
la Cour suprême. 

 

(Avis n° 
01 /A.CC /11) 

 disposition 
constitutionnelle en 
renvoyant une matière 
relevant du domaine de 
la loi organique au 
règlement intérieur de la 
Cour suprême. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Le principe 
constitutionnel 
de la 
répartition des 
domaines de 
compétences 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le législateur a 
prévu à l’alinéa 2 
de l’article 32, de la 
loi organique, objet 
de saisine, que le 
secrétaire général 
est l’ordonnateur 
principal de la Cour 
suprême. 

Le Conseil 
constitutionnel a déclaré 
cet alinéa non conforme 
à la Constitution, 
expliquant qu’en 
l’insérant dans la loi 
organique, le législateur 
n’a pas respecté son 
domaine de compétence 
tel que défini par la 
Constitution.  Le 
constituant établit une 
distinction entre la loi 
organique et la loi 
ordinaire au plan de la 
terminologie 
constitutionnelle, du 
domaine réservé à 
chacune d’elles, des 
procédures devant être 
suivies lors de 
l’élaboration et de 
l’adoption des lois ainsi 
qu’en matière de contrôle 
constitutionnel. 

 

Le Conseil a considéré 
que l’alinéa 2 de l’article 
32 de la loi organique, 
objet de saisine, a 
conféré la qualité 
d’ordonnateur principal 
au secrétaire général de 
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la Cour suprême par 
référence à la loi 
ordinaire n° 90-21 
relative à la comptabilité 
publique, par 
conséquent, le législateur 
n’a pas respecté la 
répartition des 
compétences telle que 
prévue par la 
Constitution. 

 

Loi organique 
modifiant et 
complétant la loi 
organique n° 98-
01 du 30 mai 
1998 relative aux 
compétences, à 
l’organisation et 
au 
fonctionnement 
du Conseil 
d’Etat. 

(Avis n° 
02 /A.CC /11) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le législateur a 
prévu aux alinéas in 

fine des articles 9, 
10 et 11, de la loi 
organique, objet de 
saisine, d’autres 
compétences au 
Conseil d’Etat par 
référence à des 
textes particuliers. 

 

Le Conseil 
constitutionnel a déclaré 
ces alinéas conformes à 
la Constitution sous le 
bénéfice de la réserve 
qu’il a évoqué. 

Le Conseil a considéré 
que la Constitution a fixé 
des compétences du 
Conseil d’Etat  et a 
renvoyé d’autres au 
domaine de la loi 
organique, et que cette 
répartition 
constitutionnelle des 
compétences vise à 
délimiter, de manière 
stricte, le domaine de 
compétence du 
constituant et celui du 
législateur organique. 

Par conséquent, le 
législateur aura méconnu 
son domaine de 
compétence en prévoyant 
d’autres compétences au 
Conseil d’Etat fixées par 

 

 

 

 

 

 

Le principe 
constitutionnel 
de la 
répartition des 
domaines de 
compétences 
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Loi organique 
modifiant et 
complétant la loi 
organique n° 98-
01 du 30 mai 
1998 relative aux 
compétences, à 
l’organisation et 
au 
fonctionnement 
du Conseil 
d’Etat. 

(Avis n° 
02 /A.CC /11) 

 

 

des textes particuliers, 
sans que soient définis la 
nature et l’objet de ces 
textes. 

Le Conseil 
constitutionnel a 
considéré que si 
l’expression « textes 
particuliers » entendait 
viser des textes revêtant 
la même nature juridique 
que celle de la loi 
organique, objet de 
saisine, et dont l’objet se 
rapporte à celle-ci, dans 
ce cas, ces alinéas sont 
conformes à la 
Constitution sous le 
bénéfice de cette réserve. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le principe 
constitutionnel 
de la 
répartition des 
domaines de 
compétences 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’alinéa in fine de 
l’article 17 bis, 
figurant à l’article 5 
de la loi organique, 
objet de saisine, 
dispose que le 
secrétaire général 
est l’ordonnateur du 
Conseil d’Etat. 

 

Le Conseil 
constitutionnel a déclaré 
cet alinéa non conforme 
à la Constitution, 
expliquant qu’en 
l’insérant dans la loi 
organique, le législateur 
n’a pas respecté son 
domaine de compétence 
tel que défini par la 
Constitution.  Le 
constituant établit une 
distinction entre la loi 
organique et la loi 
ordinaire au plan de la 
terminologie 
constitutionnelle, du 
domaine réservé à 
chacune d’elles, des 
procédures devant être 
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suivies lors de 
l’élaboration et de 
l’adoption des lois ainsi 
qu’en matière de contrôle 
constitutionnel. 

Le Conseil a considéré 
que l’alinéa in fine de 
l’article 17 bis, prévu à 
l’article 5 de la loi 
organique, objet de 
saisine, a conféré la 
qualité d’ordonnateur au 
secrétaire général du 
Conseil d’Etat par 
référence à la loi 
ordinaire n° 90-21 
relative à la comptabilité 
publique, par 
conséquent, le législateur 
n’a pas respecté la 
répartition des 
compétences telle que 
prévue par la 
Constitution. 

 

 

 

Le législateur a 
prévu à l’article 39, 
figurant 

à l’article 8 de la loi 
organique, objet de 
saisine, que des 
représentants de 
chaque ministère, 
désignés parmi les 
titulaires de 
fonctions 
supérieures, ayant 
au moins rang de 
directeur 

 

Le Conseil 
constitutionnel a déclaré 
l’expression « sont 
tenus » prévue à l’article 
39, et le mot « doit » 
prévu à l’article 41 bis 1, 
non conformes à la 
Constitution. 

 

Il a reformulé ces deux 
articles en expliquant que 
le principe de la 
séparation des pouvoirs 

Le principe 
constitutionnel 
de la 
séparation des 
pouvoirs 
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d’administration 
centrale, soient 
tenus  d’assister 
aux séances de 
l’assemblée 
générale et de la 
commission 
permanente pour les 
affaires du 
département dont 
ils relèvent. 

Il a prévu 
également à 
l’article 41 bis 1, 
figurant à l’article 9 
de la même loi 
organique que le 
président du 
Conseil d'Etat fixe 
la date d’étude du 
projet et en informe 
le ministre 
concerné, qui doit 
assister aux travaux 
du Conseil d’Etat 
ou déléguer son 
représentant 
conformément aux 
dispositions de 
l’article 39 ci-
dessus. 

 

 

 

 

 

 

 

implique que chaque 
pouvoir exerce ses 
compétences dans les 
limites prévues par la 
Constitution, ce qui 
s’oppose à ce qu’un 
pouvoir impose à un 
autre pouvoir des 
obligations relevant du 
domaine de compétence 
de ce dernier. 

Le Conseil a considéré 
que le mot «doit» et 
l’expression «sont 
tenus» font 
respectivement 
obligation au ministre 
concerné ou à son 
délégué d’assister aux 
travaux du Conseil d’Etat 
et aux titulaires de 
fonctions supérieures , 
ayant au moins rang de 
directeur 
d’administration 
centrale, d’assister aux 
séances de l’assemblée 
générale et de la 
commission permanente 
pour les affaires relevant 
de leur département. 

 

Par conséquent, le 
législateur aura méconnu 
le principe de la 
séparation des pouvoirs 
en prévoyant ces 
obligations. 
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Loi organique 
modifiant et 
complétant la loi 
organique n° 98-
01 du 30 mai 
1998 relative aux 
compétences, à 
l’organisation et 
au 
fonctionnement 
du Conseil 
d’Etat. 

(Avis n° 
02 /A.CC /11) 

 

 

L’article 41 bis 5, 
figurant à l’article 9 
de la loi organique, 
objet de saisine, 
dispose que les 
autres règles de 
procédures 
applicables devant 
le Conseil d’Etat, 
en matière 
consultative, seront 
précisées par le 
règlement du 
Conseil d’Etat. 

 

 

 

Le Conseil 
constitutionnel a déclaré 
cet article conforme à la 
Constitution sous le 
bénéfice de la réserve 
qu’il a évoqué. 

Le Conseil a considéré 
que si le législateur, en 
renvoyant la 
détermination d’autres 
règles de procédures au 
règlement intérieur du 
Conseil d’Etat, 
n’entendait pas viser 
celles dont l’élaboration 
et l’adoption impliquent 
l’intervention et la 
collaboration d’autres 
pouvoirs et relèvent, par 
conséquent, du domaine 
de la loi organique, dans 
ce cas, cet article est 
conforme à la 
Constitution. 

 

 

 

 

 

 

 

Le principe 
constitutionnel 
de la 
répartition des 
domaines de 
compétences 

 

À suivre … 

 

 

 

 


