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v
صي{  العلوم القانونية
تن oا!  {%البحوث العmية ا0
  .1ب أن يكون البحث مكتوب  _ حدى اللغات  :العربية ،ا _    0
ل Bية ،الفرنسية

 .2أن  0يكون ا قال قد vن {%   oأخرى
 .3أن  0يكون البحث مستخرجا من أطروحة جامعية أو كتاب سبق vنoه
 .4أن  0يقل عدد صفحات ا قال عن  5صفحات و  0يتجاوز  25صفحة

% .5سل البحوث  نسخة ورقية و نسخة %
إلكBونية  قرص مضغوط


.6
.7
.8
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ا قا0ت  للغة العربية تكتب  ستعمال خط ) (Traditional Arabicمقاس ¦م 14

يستعمل 

العناوf
اط العر يض فقط 

ا قا0ت  للغة ا0جنبية تكتب  ستعمال خط )  (Time New Romanمقاس ¦م 12

يستعمل 

العناوf
اط العر يض فقط 
يشار   بداية ا قال إ °ا ¯0ال7مل لmؤلف ،الدرجة العmية و مؤسسة %
ا0ن±ء
%
%
لmج{
لتقي من أعضاء اللجنة العmية
ضع ا قا0ت 

ال µتس0_ ³دارة ا! % 0 {%دv ،نoت أم v ²
%
تنo
 .10نسخة ا قال 
عاي Bأخرى
% .11تيب ا قا0ت ا نشورة يكون بناء ع* اعتبارات فنية ،و  0ضع 


مد ا! {%
  0 .12وز إعادة vن oا قا0ت ا نشورة  ا!  {%إ0
بت¶ مكتوب من 
@ @
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·ة ّ
السيد ﻛﻤﺎل ﻓﻨﻴﺶ ،رئيس ا! لس الدستوري
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واطن.
از اي  ن حقوق وحر  ت ا
• دور ا! لس الدستوي 
ّ
ّ
السيد ﻛﻤﺎل ﻓﻨﻴﺶ ،رئيس ا! لس الدستوري  ________________________ .ص11
%
از اي.
• ا0نتخا  ت الر سية ع* ضوء
اج&ادات ا! لس الدستوري 
العا¹ ،°ية اقوق والعلوم السياسية ،جامعة معسكر.
التعل
أ.د .ﻋﻤﺎر ﻋﺒﺎس ،أستاذ 

_________________________________________________________ص25


• إش7لية التداول ع* السلطة داخل ا0حزاب السياسية  .أ.د .وداد ﻏﺰﻻﻧﻲ ،أستاذة
العا¹ ،°ية اقوق والعلوم السياسية ،جامعة قا ة ،ود .ﺻﻠﻴﺤﺔ ﻣﺤﻤﺪي ،أستاذة
التعل




ا»ة )أ( ¹ية اقوق والعلوم السياسية  ،جامعة


• التعديل الدستوري الثالث  موريتانيا :السياقات السياسية وا0بعاد القانونية.

د .ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﺨﺘﺎر وﻟﺪ ﺑﻼﺗﻲ ،دكتور  القانون العام ،ق¼ القانون العام¹ ،ية العلوم
 تنة  _______________ .ص71

القانونية وا0قتصادية ،جامعة نوا كشوط الع¶ية ،ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ _____________ .ص91
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العر. K
غرب
ا
دول
دساتB

الطفل
ماية
لية
G
ال  Jت الدستور ية ماية اI0ة




د .زﻫﻴﺔ ﻋﻴﺴﻰ ،أستاذة 
ا»ة )أ( ،ق¼ القانون العام¹ ،ية اقوق والعلوم السياسية،
جامعة بومرداس  _________________________________________ .ص123
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واطن.
از اي  ن حقوق وحر  ت ا
• دور ا! لس الدستوي 
ّ
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%
ا0ح7م v
مطابق&ـــا للدستور وا0سباب ا ؤسســــة لmنطـــــوق
الت oيعية ا ¶ح بعدم
•
______________________________________________________ص153
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اﻻﻓﺘﺘﺎﺣﻴــــــــــــﺔ

اﻻﻓﺘﺘﺎﺣﻴﺔ
اﻟﺴﻴﺪ ﻛﻤﺎل ﻓﻨﻴﺶ
رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺪﺳﺘـﻮري


 v
ا Kسنوات ،اكتسبت   {%ا! لس الدستوري،
منذ صدور عددها ا0ول قبل  y
F
وضوÀ
ا
والنقد
والتحليل،
،
اء
ر
ا0
للتفك ،Bوتبادل
منBا

صورة مرموقة جعلت م&ا 

ً 

خاصا  القنون والقضاء
از اي ،والقانون ا قارن ،وع* وجه
البناء  ،القانون 

الدستوري.
ا0ه±م 
يعت Bانتظام vن {%  oا! لس الدستوري دلي ع* %
ااص الذي يوليه


ا! لس الدستوري Yذا الفضاء 
مشارOم ،أساتذة
ا!صص للقراء  ميع أطياÄم وتعدد


Gنوا ،أو   
وÇر Æالقانون وطلبة القانون ،و Èذوي ا _% 0ه±م  ادة
وخBاء،
حث ،

الدستورية.

%
%
ال0 µ
 هذا السياق تش { Éا! لس الدستوري إحدى الوسائل البيداغوجية 
ع&ا  %قية v
yكن لmجلس الدستوري ا0ستغناء 
ون oالثقافة الدستورية ع* نطاق

واسع  ،عتبارها لبنة أساسية  التأسيس لثقافة مواطنة حقيقية ،وبناء %
دو Ëالقانون

وا ؤسسات.

  K %إصدار العدد  15من   {%ا! لس الدستوري ،وبد  الغالية %ت&يأ لوضع
 
وغ Bمسبوق،
اللبنات ا0و  °سبيل جز ا جديدة ،من خل إصح دستوري gيق ،
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اﻻﻓﺘﺘﺎﺣﻴــــــــــــﺔ


الشع µا بارك
يستجيب لmطالب الشعبية ا ovوعة وا ع Bع &ا بطريقة سmية  اراك



وا0صيل   22فيفري .2019
%
دو °نظمه ا! لس
وقد شÍت ا!اور 
الكBى _لصح الدستوري موضوعا لت Î
%
الدستوري  
امهورية ،السيد ﻋﺒﺪ
بتار  5و6
أكتو ت الرعاية السامية لرئيس 

ال µجاء Oا v
اﻟﻤﺠﻴﺪ ﺗﺒﻮن ،ومن خ Ëأzع ا تدخلون ع*  
%
مoوع
تثم التعديت 
التعديل الدستوري.

ً
وGنت أشغال هذا ا %
موضوعا لعدد خاص من   {%ا! لس الدستوري .من
لتÎ
BÑات العدد 

اامس v
ع oنوعية مقا0ته العmية العالية vواء وتنوع ا ادة ا %قBحة فيه،



دوا Àالسعادة أن نضعه  متناول قرائنا ا0عزاء.
وإنه ن
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 -Iاﻟﺪراﺳـــــــــــﺎت
)ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴــــــــﺔ(

دور اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻓﻲ ﺿﻤﺎن ﺣﻘﻮق وﺣﺮﻳﺎت اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ

دور اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻓﻲ ﺿﻤﺎن ﺣﻘﻮق وﺣﺮﻳﺎت اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ
اﻟﺴJﻴﺪ ﻛﻤﺎل ﻓﻨﻴﺶ،
رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺪJﺳﺘﻮري


از اي العديد من اقوق وار  ت لفائدة ا واطن ،وهو  ،هذا
ّكرس الدستور 


ال% µ
ا0ساسية %
دسات Bالدول اv 0ك Bتطورا
أقرOا
ا! ال ،أقر  Èاقوق وار  ت



ودyقراطية.


 %

فقرOا ا0و °ع* أن "ا! لس الدستوري هيئة
وتنص ا ادة  182من الدستور 


%
مستق{ تÍف  لÔر ع* %
احBام الدستور" ،فا همة ا0ساسية وا0صلية لmجلس

الدستوري  Öإذن الÔر ع* %
احBام الدستور من قبل تلف السلطاتy ،ا  ذلك


السلطة v
الت oيعية.



ا v 0
%
وواجباOم
×اص
وطبقا لmادة  140من الدستورv ،يoع ال Bان  ال حقوق



واطن،
س ±نظام ار  ت العمومية ،وzاية ار  ت الفردية ،وواجبات ا
ا0ساسية 0 ،


يع µأن  Èما يتعلق yنظومة حقوق _ا0نسان وحر  ته يدخل  نطاق اختصاصات
ما 
السلطة v
الت oيعية.


واطن،
ويلعب ا! لس الدستوري دورا أساسيا  ن وzاية حقوق وحر  ت ا

يعت Bأحد أهداف الرقابة ع* دستورية
إذ أن ن اقوق ا0ساسية وار  ت 
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دور اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻓﻲ ﺿﻤﺎن ﺣﻘﻮق وﺣﺮﻳﺎت اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ


وق %

%
دو Ëالقانون ،وأسا|ا ن
ال µتسا%  Ûسيخ مبادئ 
القوان ،
و Öا همة 
%
واحBام حقوق _ا0نسان وحر  ته.
أوﻻ -دﺳﺘﺮة ﺣﻘﻮق وﺣﺮﻳﺎت اﻹﻧﺴﺎن وأﺛﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ دور اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺪﺳﺘﻮري:

واهوية ،ا تعلقة
از ا ع* أغلبية ا واثيق والنصوص الدولية ،العا ية 
صادقت 
قوق _ا0نسانv Ý .
سبتم،1963 B
باIة بعد ا0ستقل ،وyوجب ا ادة  11من دستور 10

العا Þقوق _ا0نسان لسنة Iv  ß ،1948ت ابتداء من نفس
از ا _لعن
انضمت 


ا0نJم إ È °ا واثيق وا0تفاقيات الدولية ا تعلقة قوق ا0نسان أو
السنة gلية
عل&ا.
ا صادقة 
إﻗﺮار اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺪﺳﺘﻮري ﻟﻠﺤﻘﻮق واﻟﺤﺮﻳﺎت:

از اي  
از ا ية
بع ا0عتبار  Èالتàدات الدولية للجمهورية 
أخذ الدستور 

%
مصادق&ا ع* ا0تفاقيات وا واثيق والàود الدولية قوق _ا0نسان وكذا التطور
جراء


ع Bالعا،²
ااصل  ال zاية %وقية اقوق وار  ت ا0ساسية _لنسان gوما 
وخصص لنتيجة فص Gم للحقوق وار تّ ،
تضمن  42مادة ،أي ما يقارب % 20


بدسات Bأخرى ،وخصص 10
كبBا مقارنة

يعت Bمكسبا 
من موع مواد الدستور ،وهو ما 

ا v 0
تعتBها  Èدول العا % ²
×اص.
الBامات طبيعية تقع ع* عاتق
مواد فقط للواجبات ،
 
ّ
واطن  ا ساواة أمام القانون ،وجعل من ن مساواة
فكرس الدستور حق ا

 
%
الدو ß ،Ëجعل من %قية
طن  اقوق والواجبات دينا ع* عاتق مؤسسات
ا وا 
ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻟﻌﺪد 2020 - 15
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دور اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻓﻲ ﺿﻤﺎن ﺣﻘﻮق وﺣﺮﻳﺎت اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ


%
الدو،Ë
اقوق السياسية لmرأة بتوسيع حظوظ y%ثيلها  ا! الس ا نتخبة دينا ع* عاتق
%
وأل Îا ؤسس الدستوري ع* %
عاتãا أيضا العمل ع* %قية التناصف  
ب الرجال



والنساء  سوق التشغيل %وقية ا رأة  مناصب ا سؤولية  اYيئات _ا0دارية

وا0دارات العمومية وع* مستوى ا ؤسسات ،وكذا ن ار  ت ا0ساسية وحقوق
_
_ا0نسان وا واطن.
 ßيضمن الدستور حرمة حرية ا عتقد وحرمة حرية الرأي وحرية Çرسة العبادة

 ظل %
v
Gدyية وحرية البحث
احBام القانون ،وكذا حرية
ا0ست±ر والتجارة وار  ت ا 0

الع.å

 
%
وا0ج±ع
امعيات
واطن 
ويكرس الدستور ن حر  ت ا
التعب Bوإنشاء 




ا0حزاب السياسية %
ويعBف Yا  لعديد
الس ß ،åيضمن اق  إنشاء
وحرية التظاهر


%
العمو æوÇرسة
وا0ج±ع واق  التمويل
والتعبB
س ±حرية الرأي

من اقوق 0 ،



ا.ç
ا!*
السلطة ع*
والوط µمن خل التداول 
الصعيد f
الدyقر 


ويكفل الدستور أيضا حق  Èمواطن  التمتع قوقه ا دنية والسياسية ،وحق

 

v
v
عوز  fا ساعدة القضائية ،واق 
× Èص  قرينة الBاءة ،وحق ا×0اص ا 



القضا ،Kواق  ا لكية 
التعويض ع* 
التعل ،واق 
ااصة ،واق 
اطأ




 

واطن  العمل ،واق  العمل
الرعاية الصحية ،واق  بيئة سليمة ،واق ل Éا

%
الدو Ëماية حقوق الطفل ،
النقا Kو _ا» 0اب % ،
إ.è
والBام
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آﺛﺎر دﺳﺘﺮة اﻟﺤﻘﻮق واﻟﺤﺮﻳﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ دور اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺪﺳﺘﻮري ﻓﻲ ﻣﺠﺎل
ﺿﻤﺎﻧﻬﺎ:


ا0ساسية لmواطن 

أé êن ما يعرف بـ
يتب أن موع اقوق وار  ت
 %
%
السلطت التنفيذية v

ال  µ
%
اعاOا  È
والت oيعية مر
يتع ع*
"الكت{ الدستور ية" 


عل&ا ،و·ا زاد ¦م ومدى ا0ح7م ا تعلقة بصفة
الظروف عند إعداد
القوان وا صادقة 

غv B
v
مباIة Oذه اقوق وار  ت ،أزداد دور ا! لس الدستوري أëية 
مباIة أو 
 
ال  Oا ،كونه مÍف  لÔر ع* %
القوان 0ح7مه ومبادئه
احBام الدستور ومطابقة

وأهدافه.
تنح¶ وظيفة ا! لس الدستوري  الÔر ع* %
احBام السلطة v
الت oيعية عند

%

القوان 0ح7م الدستور ìسب ،أي القواعد %
عل&ا الدستور
مصادق&ا ع*
ال µينص 

»احة ،بل يتعداها إ °إلزام السلطة ا ذكورة yراعاة %
واحBام ا بادئ الدستور ية ،ومن
صحيات ا! لس الدستوري اكتشاف هذه ا بادئ ومن yvة تكريÔا.

تب µمãوما واسعا ا ُيعرف  %
از اي 
لكت{
وyكن القول أن ا! لس الدستوري 
 %
%
فالكت{
غ Bالدستور،
الدستورية ،وذلك  لرجوع  ديد تواها إ °نصوص من 
%
%
ال µيعتمدها
الدستورية ،
ال µتش  Éلنسبة لmجلس الدستوري النصوص ا رجعية 
ماية اقوق وار  ت ،تتش Éمن:
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ُ

اæ
أﺣﻜﺎم اﻟﺪﺳﺘﻮر  ،عتباره أ îنص  ا نظومة القانونية :تش Éا رجع _ا0لز 


القوان %
ال µتتعلق قوق _ا0نسان وحر  ته ا0ساسية ،عmا أن
دستورية
اقبة
ر
م
ال






أح7م الدستور تكرس »احة عديد من حقوق وحر  ت _ا0نسان ،ع* خف الدستور

الفرن ïمث.

أﺣﻜﺎم اﻟﻤﻌﺎﻫﺪات اﻟﺪوﻟﻴﺔ%  ،0ع±د ع* ا ادة  123من الدستور ،أقر ا! لس
%
الدستوري لنفسه سلطة ن %
احBام هذه ا عاهدات ،وGن ذلك yوجب القرار ر1 ð

ا ؤرخ   20غشت  1989ا تعلق بقانون ا0نتخا  ت ،الذي ورد فيه "ونظرا لكون أي
عل&ا v
ونoها ،تندرج   القانون 
الوط ،µوتكتسب سلطة السمو ع*
اتفاقية بعد ا صادقة 

القوان % ،

اهات القضائية ) ،(...فإن هذه
وول  Èمواطن جز اي أن يتذرع Oا أمام 

»ا   y% È
ا0دوات القانونية y%نع منعا 
يô Bما Gن نوعه".
%

أ ا! لس الدستوري  قراره ر 01 ðا ذكور أعه إ °أح7م القانون .حيث أ

 

از ا ية  مراقبتة لقانون ا0نتخا  ت لسنة ì ،1989اء 
انسية 
0ح7م قانون 
عل&ا
انسية 
صلب هذا القرار "ونظرا لكون قانون 
از ا ية حدد Ivوط اصول 

وب ع* 
وإسقاöا ّ  
از ا ية وأقر حقوقا Gن
انسية 
اصوص بدقة آ  vر اصول ع* 
عل&ا.
من أخ÷ا حق تقلد ôمة انتخابية بعد zس سنوات من اصول 
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انتقا Kو 0


جز،K
القانو 0 Kيسعه أن  ضع لتطبيق
ونظرا إ °أن هذا اø



عل&ا ،فإن %
اشBاط
انسية 
وتطبيقا لقانون 
از ا ية وا عاهدات الدولية ا صادق 

ا0صلية %
ل ùv Bmلنتخا  ت v
غ Bمطابق للدستور".
انسية

الت oيعية ،
ﺛﺎﻧﻴﺎ -رﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺪﺳﺘﻮري ﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ وﻓﻜﺮة ﺿﻤﺎن اﻟﺤﻘﻮق
واﻟﺤﺮﻳﺎت:

ّ
v
%
ال µتتضمن،
يبسط ا! لس الدستوري رقابة واسعة ع* النصوص الت oيعية 

غv B
بصفة v
مباIة ،أح7ما تتعلق قوق ا واطن وحر  ته ا0ساسيةy ،ناسبة
مباIة أو 
مطابق&ا للدستور% ،
%

للقوان بعد إخطاره من
ويتأ Kذلك من خل الرقابة القبلية
رقابة
%
ال  µوYا الدستور صحية _ا0خطار ،وكذا بعد إخطاره من قبل
قبل السلطات 

تقاض بواسطة الدفع بعدم الدستورية.
ا
 -1اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺤﻘﻮق وﺣﺮﻳﺎت اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ:

 خر %
اج&اد ا! لس الدستوري  0Fراء والقرارات %
ال µتلزم السلطات العمومية


 %
حBام ومراعاة أح7م الدستور ا كرسة للحقوق وار  ت ،وقد سبق  Ëأن »ح بعدم

ا0ح7م v
الت oيعية Yذا السبب  Ç ،عل منه ضامنا حقيقيا قوق
الكث Bمن
دستورية 
ا _0نسان وحر  ته.
ا0ج&اد ا تعلق v
التذك  Bلبعض من هذا %
مباIة  وضوع.
وyكن
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-اﻟﻘﺮار رﻗﻢ  2اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  30ﻏﺸﺖ  1989اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻨﺎﺋﺐ:

»ح ا! لس الدستوري بعدم دستورية ا ادة  8من هذا القانون ا تضمنة عدم


التنا  
التعل العا °وأطباء القطاع العام ،وذلك  %
0ع±د ع*
ب النيابة ووظائف أساتذة 


%
عاد  Ë
ب
غB
تعب Bعن _ا0رادة العامة ،أن دث أوضاعا 
أنه y 0كن للقانون ،وهو 

ين ïوضعا   y%

واطن أو أن  v
ي.  B
ا

 اﻟﺮأي رﻗﻢ  1اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  6ﻣﺎرس  1997اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺮاﻗﺒﺔ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ اﻷﻣﺮاﻟﻤﺘﻀﻤﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﻀﻮي اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮر:


ا0و °من ا ادة  13للدستور %
الµ
»ح ا! لس الدستوري بعدم مطابقة الفقرة


%


از ا ية
سياÆ
زب
ؤسس
ا
عضاء
ا0
تشBط أن يكون
انسية 
حاصل ع* 



ا0صلية أو ا كتسبة منذ v
ع (10) oسنوات ع* ا0قل ،ع* أساس أن الشخص الذي
از ا ية ابتداء من   %
ر
از ا ية يتمتع  ميع اقوق ا تعلقة  لصفة 
انسية 
يكتسب 


انسية ّ ²
جن µا تجنس  نسية
ل
يقيد هذا اق إ  0لنسبة
اكتساOا ،وأن قانون 


از ا ية الذي   0وز أن تسند إليه نيابة انتخابية إ 0بعد مرور  5سنوات من   %
ر


%
ا0صلية أو ا كتسبة منذ v
ع (10) oسنوات ع*
انسية
نسه ،وهو ما  عل Ivط 

غ Bمطابق للدستور.
ا0قل 
ّ
 ßذكر ا! لس الدستوريy ،ناسبة إصداره لنفس القرارy ،بدأ عام وذات أëية
قصوى ،مؤداه أن "ﺗﺪﺧﻞ اﻟﻤﺸﺮع ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺤﻘﻮق واﻟﺤﺮﻳﺎت اﻟﻔﺮدﻳﺔ واﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻳﺠﺐ أن ﻳﻬﺪف إﻟﻰ ﺿﻤﺎن ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻟﻠﺤﻖ أو اﻟﺤﺮﻳﺔ اﻟﻤﻌﺘﺮف ﺑﻬﻤﺎ
دﺳﺘﻮرﻳﺎ".
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 -اﻟﺮأي رﻗﻢ  16/01اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  28ﻳﻨﺎﻳﺮ  2016ﺣﻮل ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﺪJﺳﺘﻮر:

ّ
أقر ا! لس الدستوري بدستورية التعديت الواردة ع* بعض أح7م الدستور
وإضافة بعض ا واد 
لكوOا " 0تتعارض البتة مع حقوق _ا0نسان وا واطن وحر  O%ما" و"0
%
از اي و 0حقوق _ا0نسان وا واطن وحر  O%ما"،
yس البتة  بادئ العامة لmجتمع 
%
لmعام{ القاسية
وتتناول هذه التعديت أو _ا0ضافات ،ع* سبيل ا ثال ،معاقبة القانون

%
الدوy Ëهمة   %
س مناخ اg0ال وضبط السوق وzاية
أو الإنسانية أو ا شينة ،وإ  طة

غ  B
حقوق ا %
Gدyية وحرية البحث
الO Bة ،وار  ت ا 0
س&لك ومنع ا0حت7ر وا نافسة 

الس ،åوحرية الصحافة وعدم إخضاع جنحة الصحافة لعقوبة
الع ،åوحق التظاهر



لحزاب و Öاقوق وار  ت %
الO% " µدف إ °د üحرية
سالبة للحرية ،ومنح حقوق


الدyقراطية التعددية 
ون التعايش داخل ا! تمع  
التعب  B
وب تلف 
التوýات
لتعز 

ون التداول %
السياسية 
الغ."B
واحBام كرامة 

الباحث يؤاخذون ع* آراء ا! لس الدستوري   %

كBها بصفة
وإن Gن البعض من
غ BمBر و   0خذ  
بع ا0عتبار
مبالغ ف&ا ع* مبدأ ا ساواة ،فإن مثل هذه ا آخذ 
F
F

%
ال µأصدرها د ا0ن ،وذلك ع* الر üمن أن
تلف مواقفه 
ع È Bا0راء والقرارات 
ً


مبدأ
يعتB
از ا ية قوق
الدستورية
نظومة
ا

جوهر

مبدأ ا ساواة È  ،جوانبه ،
 


الدyقراطية وبناء %
دوË
مبدأ
أنه
ß
ساسية،
ا0
ا _0نسان وا واطن وحر  ته
أسا  Æتكرس 


القانون ،وهو أول حق أقره ا ovع الدستوري  الفصل الرابع ا تعلق  قوق
والواجبات.
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 -2اﻟﺪﻓﻊ ﺑﻌﺪم اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ:

از ا تعدي دستور  gيقا سنة  ،2016حيث أدرجت yوجبه إصحات
عرفت 
 

عاي Bالدولية  ال zاية
ع* منظومة حقوق _ا0نسانy ،ا y
ك&ا  ن تتكيف مع ا 

وتعزها %و %

قي&ا ،ع* غرار ما هو معمول به 
واماعية
اقوق وار  ت الفردية 

%
الدyقراطية اقيقية  ا! ا0ت السياسية
والُ µي %عBف Yا  مارسة 
الدول ا تقدمة 
%
وا0ج±عية والثقافية.
وا0قتصادية

و ²يكتف ا ؤسس الدستوري %
بدسBة العديد من اقوق وار  ت ا0ساسية ع*
ُ%

ب أعه ،بل تعداه إ °وضع آلية من 
الوجه ا  
شأOا أن دث ثورة حقيقية  منظومة
حقوق _ا0نسان %وو 0جذر    ا 7نة والدور ا  
نوط  ! لس الدستوري ،وذلك  _ قراره
  v

ّ

مباIة  ا0ح7م
غB
حق جديد
خ Bبصفة 
لmتقا yكنه من الطعن أمام هذا ا 0

v
الت oيعية % %
ال µ
%
يضم&ا الدستور.

ال µتن&ك اقوق وار  ت 
 
تقا  الدفاع عن
و  لفعلّ ،كرست ا ادة  188من الدستور إم7نية إ|ام ا

غ Bا v

باIة     %
%
ي ا نظومة
الµ
يضم&ا الدستور وا شاركة 
اقوق وار  ت 

v
ي*:
ما
ع*
تنص
ذ
إ
الدستورية،
غB
ح7م
ا0
وتطهBها من
الت oيعية



"ﻳﻤﻜﻦ إﺧﻄﺎر اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺪﺳﺘﻮري ﺑﺎﻟﺪﻓﻊ ﺑﻌﺪم اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ إﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ
اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ أو ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔ ،ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺪﻋﻲ أﺣﺪ اﻷﻃﺮاف ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ أﻣﺎم
ﺟﻬﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ أن اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ اﻟﺬي ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺂل اﻟﻨﺰاع ﻳﻨﺘﻬﻚ اﻟﺤﻘﻮق
واﻟﺤﺮﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻀﻤﻨﻬﺎ اﻟﺪﺳﺘﻮر".
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%

سبتمIv 2018 Bوط وكيفيات
وحدد القانون العضوي ر 16-18 ðا ؤرخ  2


تقاض إ  vرة هذا الدفع ،أثناء النظر
تطبيق آلية الدفع بعدم الدستورية ،إذ أنه  _ م7ن ا



اهات القضائية 
وا0داري،
للنظام
اضعة
ا
أمام
صلية
ا0
 الدعوى
القضا Kالعادي _


الت oي الذي يتوقف عليه مآل الفصل   
الBاع %
يدعون بواسطته أن اv ø
ين&ك


ال µ
%
يضم&ا الدستور.
اقوق وار  ت 
فا ovع العضوي وضع Ivوط وإجراءات بسيطة yُ%كن ا 
تقا من استعمال حقه


ي*:
الدستوري  الدفع بعدم الدستورية ،وتتمثل ف ±
الت oي ا %عBض عليه مآل  
أن يتوقف ع* اv øالBاع أو أن يش Éأساس


ا تابعة،

v
ي ا %عBض
أ 0يكون ا! لس الدستوري قد »ح سابقا بدستورية ا øالت o
تغي Bالظروف،
عليه ،إ  0حال 
يعت Bأن
أن يت¼ الدفع بعدم الدستورية بطابع ادية ،عmا أن القانون ا قارن 

v
ي ا %عBض عليه.
الدفع جدي yجرد وجود شك أو ريب  دستورية ا øالت o
ُ
يق 
v

القا الذي أ ث Bأمامه الدفع بعدم الدستور ية

فإذا توفرت هذه الoوط ،
%
%
الدو Ëددا
الدو ،Ëوتتأكد ا!ة العليا أو لس
 _ رسا Ëإ °ا!ة العليا أو لس

حا_ Ëا  0اب ،يصدر قرار  _ %
الoوط ا ذكورة أعه ،و %
من توفر v
حا Ëالدفع بعدم
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v
ي
الدستورية إ °ا! لس الدستوري ،الذي يفصل yوجب قرار  دستورية ا øالت o
ا طعون فيه.

وهكذا ،سيشارك ا 
تقا أمام أية ýة قضائية ،عن طريق Çرسته هذا اق

اهات القضائية العليا  ،تط ه Bا نظومة v
الت oيعية الوطنية من
الدستوري وبواسطة 

 

ال µ
ا0ح7م % %
%
خ Bمتكيفة مع
يضم&ا الدستور ،لتصبح  ا 0
ال µتن&ك اقوق وار  ت 


يع µأنه أصبح من حق ا 

تقا التشكيك  دستور ية

مبادئ حقوق _ا0نسان ،ما 

 %
عل&ا Ñثلوه  ال Bانُ Ç ،يظهر gق _ا0صح الذي أقرته ا ادة 188
ال µصوت 
القوان 
من الدستور وصدق ا ؤسس الدستوري  zاية اقوق وار  ت ،بل % %
قي&ا أيضا

F
اديدة.
 ستحداث هذه ا0لية 
فالدستور والقانون العضوي ا تعلق لدفع بعدم الدستور ية 
أيا يؤهن لmجلس



الدستوري لفتح حوار بينه  
وسBاقب
اهات القضائية العليا yبادرة من ا
وب 
تقاض ،

ا0ح7م v
الت oيعية ا طعون ف&ا yوجب الدفع بعدم الدستورية ،وذلك بصفته
دستورية
 
ا! %
اهة الوحيدة 
القوان ،و0نه سيقوم أيضا   ،لmمارسة الفعلية
وy Ëراقبة دستورية



%

الدوË
ولس
لmتقا قه  الدفع بعدم الدستوريةy ،راقبة قرارات ا!ة العليا 

القاضية فض %
إحا Ëالدفوع بعدم الدستورية ،نتيجة إلزامية إرسال نسخ م&ا إ °ا! لس

الدستوري ،وفقا لرأي ا! لس الدستوري بشأن القانون العضوي ا ذكور.
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ُ

ستÔم    
از ا ية
إن Çرسة اق  الدفع بعدم الدستور ية
تعز ا نظومة 
0س ±وأن %
يعت Bنة أساسية إضافية ماية اقوق وار  ت
دسBته 
قوق _ا0نسان ،

%و %
قي&ا ،فطلب الرقابة الدستورية  ²يعد حكرا ع* بعض السلطات فقط ،بل أصبح yتد


اهات القضائية العليا ،وهو
لmواطن –ا
أيضا
تقاض بصفة عامة ،يستعملونه بواسطة 

ما yثل دعامة جوهرية لJن حقوق _ا0نسان وا واطن.



 اﻟﺨﺘﺎم ،أنوه بتدع  وتوسيع دور ا! لس الدستوري  ال ن حقوق
وال µمار|ا yناسبة دخول آلية الدفع بعدم الدستورية  

%
ح Bالنفاذ
وحر  ت ا
واطن ،
%
من خل تطبيق القانون العضوي ر 16-18 ðا!دد vلoوط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم



و هذا _ا0طار ،توصل ا! لس الدستوري بثث قضا   ،القضية ا0وG °نت
الدستورية ،
 
%
إحا Ëمن ا!ة العليا ،وأصدر قراره ا0ول  ال الدفع بعدم
سنة  2019بناء ع*




الدستورية  
بتار  20نو ،2019 B Ýيتعلق  ح7م ا ادة  - 416الفقرة ا0و  -°شطرها

ازائية ،حيث تنظم هذه ا ادة
لشخص
تعلق
ا
ول
ا0
الطبي ،من قانون _ا0جراءات 




ازائية ،وأقر ا! لس  ن القيود الواردة ع* ا0ستئناف yوجب هذه
ا0ستئناف  ا واد 


ا ادة تعد الفة 0ح7م ا ادة  160من الدستور ß ،أصدر ا! لس الدستوري  نفس
 

الثا  Kال الدفع بعدم الدستور ية وا تعلق بنفس ا ادة ا ذكورة ،و»ح
التار قراره 

ازائية yوجب
بسبق الفصل  الدفع بعدم دستورية ا ادة  416من قانون _ا0جراءات 

قراره ا0ول.
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أما  سنة  ،2020فقد توصل ا! لس الدستوري بقضية  vلثة  ال الدفع
%
إحا Ëمن ا!ة العليا ،تتعلق بدستورية ا ادة ) 496النقطة
بعدم الدستورية ،بناء ع*


ازائية ،وفصل ا! لس الدستوري  هذا الدفع بقراره الصادر
 (6من قانون _ا0جراءات 

بتار  06مايو  ،2020أقر yوجبه بدستورية هذه ا ادة لعدم مسا|ا  قوق وار  ت
%
كفو Ëدستور  .
ا


وبفص{  هذه القضا  ا تعلقة  لدفع بعدم الدستورية ،يكون ا! لس
از ا ية
الدستوري قد قرب الدستور من ا واطن وأدخل "ثورة هادئة" ع* ا نظومة 
للحقوق وار  ت.
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اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺿﻮء اﺟﺘﻬﺎدات اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻟﺠﺰاﺋﺮي
أ.د ﻋﺒﺎس ﻋﻤﺎر ،أﺳﺘﺎذ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ
ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﻌﻠﻮم اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ،
ﺟﺎﻣﻌﺔ ،ﻣﻌﺴﻜـــﺮ
ﻣﻘﺪﻣﺔ:

%
تعد ا0نتخا  ت الر سية    
الv µتÔدها البد
ازا من أ Ûا!طات السياسية 
%
از اي الذي تل فيه السلطة
z Èس سنوات ،يعود ذلك إ °طبيعة النظام
السيا Æ

امهورية خصوصا م7نة مرموقة.
التنفيذية gوما ورئيس 
امهورية هذه ا 7نة من انتخابه عن طر يق %
ا0قBاع العام ا v
باI
يستمد رئيس 


الناخب ا ع B

ع&ا ،وما %يBتب
والoي ،وفوزه  صول ع* ا0غلبية ا طلقة 0صوات

ع* ذلك من y%تعه بصحيات واسعة   
مواýة zيع السلطات ،سواء  الظروف

العادية أو ا0ستثنائية.

%
كغBها من ا0ستشارات ا0نتخابيةِ ،ب ِعدة
yر ا0نتخا  ت الر سية  
از ا ،

امهورية ،فتنطلق yوجب ذلك
مراحل ،تبدأ  ستدعاء هيئة
الناخب من قبل رئيس 
 v
 

اغب  %الz  ùBع توقيعات
gلية ا راجعة ا0ستثنائية للقوا xا0نتخابيةv ،وIوع الر 
تعت Bأحد أv Û

الناخب ا طلوبة   ملف ا %ل% ،ùv B
الoوط %
والµ
عل&ا القانون

ال µنص 


v
امهورية ،يل&ا إيداع %الBشيحات لدى
العضوي ا تعلق بنظام ا0نتخا  ت %لل ùBلر سة 
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ستق{ لنتخا ت وموافقة ا! لس الدستوري بقرار ع* 
%
القاyة ال&ائية
السلطة الوطنية ا

v %
ل.  ×Bm
وع f oيوما من   %

%
ر %
ا0قBاع ،تنطلق
ام{ ا0نتخابية vلoح ا 
قبل zسة  v

v

الناخب للتصويت لصاهم0 ،جل ذلك
أك Bعدد من
ا  ،  ×B%والدعاية Yم0_ ،قناع 
v
%
وا0نصاف  
ب ا .  ×B%
أحاöا ا ovع yجموعة من الضوابط قيقا بدأي ا ساواة _
%
%
%
%
 %
ال µتشمل
مرح{ الصمت
بعد

ال µتدوم ثثة أ  م ،ل ا رح{ اا ة 
ا0نتخا K

ا0صوات ،خول ا ovع خYا %
أم %
ل   ×v Bmحقوقا عديدة قصد مر %
اقب&ا،
ا0قBاع وفرز
Ñثل&م 7yتب التصويت وyختلف اللجان ا0نتخابية راقبة gليات
ع* رأ|ا تواجد 

%
احتجاجاOم إن وجدت ،مع تس ³نسخ من
النتا وتسجيل
التصويت والفرز وإعن


ا» الفرز %و  

النتا.
كB


 ßق %
ل   ×v Bmأومن yثلهم ،
تقد xالطعون  ة gليات التصويت أمام

ا! لس الدستوري  ،عتباره 
النتا ال&ائية %
لقBاع.
ا!تص  لفصل ف&ا ،وإعن


 Èهذه ا راحل نظمها ا ovع بدقة  القانون العضوي ا تعلق بنظام ا0نتخا  ت،
جوان&ا ،إ 0أن الغموض %
يب Îيكتنف بعض أح7م
التنظ تفصيل بعض
وأحال ع*




للقوان ا نظمة
نظام ا0نتخا  ت ،ا0مر الذي يتصدى  Ëا! لس الدستوري عند مراقبته
س Bالعملية ا0نتخابية 0ختصاصه  لÔر ع* %
&ا ،من خل
لنتخا  ت ،أو أثناء 
قراراته وآراءه وبيا  ته 
ا!تلفة ا رتبطة  0نتخا  ت.
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%
ستق{ لنتخا  ت،
إن أطراف العملية ا0نتخابية وع* رأ|م السلطة الوطنية ا

مطالبة  _0طع ع* %
اج&ادات ا! لس الدستوري ا تعلقة  لعملية ا0نتخابيةO 0 ،ا
ا0نتخا Kخصوصا ß ،أOا قد تواجه إش07ت
مصدر من مصادر القانون gوما والقانون

قد يوجد حلها لدى ا! لس الدستوري  ،عتباره v
مoعا ومؤسسا دستور  مساعدا ،ع*

بش Bيلس شاوش.1
رأي ا0ستاذ 


%
ستق{ راقبة ا0نتخا  ت عند vإIاÄا ع* مراقبة
لقد سبق للهيئة العليا ا

ا0نتخا  ت v
الت oيعية وا!لية سنة  2017
مواýة موعة من _ا0ش7ليات ،ع* غرار



عدم %ديد نوع ا!ة 
القواx
ا!تصة  لنظر  منازعات التسجيل والشطب 
v
ا0نتخابية ،ومدى إم7نية استفادة 
قوا xا    ×B%من است ل عدد التوقيعات ا طلوبة

اهات 
%
عند ما  
ا!تصة ،واكتنف الغموض
يتب عدم
كفاي&ا عند إيدا ا لدى 


v
لثل µأعضاء لس ا0مة
اختصا ا من عدمه yراقبة انتخا  ت التجديد

النص Î

نتخب.
ا

از اي  
سBداد اتساعا بعد استبدال
لعل الدور
التفسBي للقضاء الدستوري 

ا! لس الدستوري yحة دستورية  v
مoوع التعديل الدستوري% ،و  y
اهات
ك 


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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ال µقد تطرأ  
%
ب السلطات
ا!تصة  _ خطارها

لتفس Bالدستور والفصل  الBاعات 
الدستورية.2

%
ستق{
سيكون أطراف العملية ا0نتخابية وع* رأ|م السلطة الوطنية ا


لنتخا  ت  حاجة ماسة لذلك µ% ì ،وإن Gنت y% 0لك حق إخطار ا!ة
%
ا! %
اهات 
v
غv B
و Ëحق
ع B
مبا ،I
Æء yنàا من  yر إخطار %اOا بش É
الدستورية ،ف 
_ا0خطار.
عmا أن قرارات ا!ة الدستورية وآراءها Oائية وملزمة ميع السلطات العمومية

%

%
وال0 µ
والسلطات _ا0دارية والقضائية ß ،أن

القا سيصبح ملزما بتطبيق قراراOا ،
yكن إعادة النظر ف&ا إ%  0
تغ Bالظروف ،ولعل من 
بي&ا التعديت الدستورية
حا Ë

ال µقد يتحول yقتضاها ما Gن الفا للدستور مطابقا  ،Ëع* غرار %
%
انسية
اشBاط 


ا0صلية لزوج ا  ß ùv B%
سBى 0حقا.
از ا ية

تدع ±ا سبق ،سنستعرض  هذه الورقة %
اج&ادات ا! لس الدستوري ا تعلقة


تضمن&ا قراراته وآراءه 

%

%
الµ
لقوان
ا!تلفة عند رقابته
 0نتخا  ت الر سية ،سواء تلك 

ا0نتخا  ت منذ  %سيسه سنة  ،1989وبيا  ته وقراراته ا رتبطة ب Éا0نتخا  ت الر سية


انطقا من سنة  1995إ °سنة   % 2019
ر آخر انتخا  ت ر سية ،3وما %
سبãا من  %جيل
M=>N4 -2ادة <Kل دور ا GHIJ4ا<=>64ري BC DEو@? ا<=>64ر ،أ 678 /9:ا-34در -./0ل،
ر ا ا ي ،دار ھ< ،PQاMI4ا.2013 ،/O
ري ا ا ي +, -.و*) أ'&%م ا
ا  !" #ا
M=>N4-3ادة <Kل /Xارات وآراء ا GHIJ4ا<=>64ري ،أ/SQ PJTH> /9:ا%45 ،DCم ا  1"2 /3%د ر*/
ري ا ا ي،2010-1989 ،
ا  9ا -. 785ا ا  6 1"2ء د ر  1996وا? >%دات ا  !" #ا
دار ھ< ،PQاMI4ا.2012 ،/O

ارات وآراء
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%

الG µنت مقررة   18أفريل  2019و 4جويلية
وعدf
انتخابي لنتخا  ت الر سية 

.2019

أوﻻ :اﺟﺘﻬﺎدات اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺒﻌﺾ ﺷﺮوط اﻟﺘﺮﺷﺢ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ

استطاع ا! لس الدستوري من خل تدخته 
ا!تلفة ،توضيح كيفية إثبات
v %


للت¶ 

العلy µمتل7ته
و
،
1954
B
نوÝ
أول
ثورة
ضد
أgال

أبويه
تورط
لعدم
ù
اB



عني  _ ثبات   %دية 
وا  
ادمة الوطنية ،ز  دة ع* عدم إعفاء الرئيس ا %ن&ية و0يته من

v
v
امهور ية% ،
انسية ا0صلية لزوج ا .ùB%
واشBاط 
Ivوط %ال ùBلر سة 
 .1ﻛﻴﻔﻴﺔ إﺛﺒﺎت اﻟﻤﺘﺮﺷﺢ ﻋﺪم ﺗﻮرط أﺑﻮﻳﻪ ﻓﻲ أﻋﻤﺎل ﺿﺪ ﺛﻮرة أول ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ
 1954إذا ﻛﺎن ﻣﻮﻟﻮدا ﺑﻌﺪ ﻳﻮﻟﻴﻮ :1942


»ح ا! لس الدستوري   هذا الشأن ع* أنه " إذا Gن أحد ا0بويـن و /أو
%
عل&ا   القانون رð
ëا |vيدا أو اهدا يكون _ا0ثبات  vلÔادات ّالر ية ا نصوص 

 ،07-99أما 
4
ا0خـرى ّيقـدم ا 
عـ µ
اا0ت
ت¶ا Ivفيا مصادقا عليه".



 .2ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ اﻟﻌﻠﻨﻲ ﻟﻠﻤﺘﺮﺷﺢ ﺑﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺗﻪ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ واﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ داﺧﻞ اﻟﻮﻃﻦ
وﺧﺎرﺟﻪ:

اعت Bا! لس الدستوري عند مراقبته دى مطابقة القانون العضوي ا تعلق بنظام




الت¶
ال 7كيفية
ا0نتخا  ت لسنة  2016للدستور ،أن ا ovع  ²يو  لقدر

-T. - 4ن ا GHIJ4ا<=>64ري اZJ4رخ .2014 /@-\@ 20 DE
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 متل7ت " ّ ...أن ا ادة  139من القانون العضوي ،موضوع _ا0خطار ،تضمنت  %
مط&ا

لmعy µمتل7ته العقارية وا %
 16إرفاق طلب %ال ùv Bلر
بت¶ 

نقو Ëداخل
مهورية
ا
سة



الت¶.
الوطن وخارجه ،دون توضيح كيفية
ّ
ّ
مط&ا v
تش%  B
ت¶ ا 

عµ
أن
إ°
ة
العاI
الدستور
من
87
ادة
ا
أن
واعتبارا



ّ
yمتل7ته العقارية وا %
نقو Ëداخل الوطن وخارجه  ،ب أن يكون عنيا ،واعتبارا أن
القا بعنية الت¶   متل7ت% ،
ا! لس الدستوري ،تكريسا للح øالدستوري 
يشBط

v
الت¶ % y

متلO7م العقار ية
أثناء Çرسة صحياته من ا    ×B%لنتخا  ت الر سية

وا %

يفت من الصحف الوطنية،
نقو Ëداخل الوطن وخارجه ،من خل vنoها 
ّ
اعتبارا  لنتيجة أن ا ادة ) 139ا طة  (16من القانون العضوي ،موضوع _ا0خطار مطابقة
%
صياغ&ا ع* النحو التا" :°ا ادة ) 139ا طة   :(16
علµ
جزئيا للدستور ،وتعاد

ت¶ 
لmعy µمتل7ته العقارية وا %
5

نقو Ëداخل الوطن وخارجه".


ّ
 ßأكد   مناسبة أخرى ع* أنه "ع* ا v ùv B%


يوميت
الت¶ مسبقا  
نـo
6
وطنيت ع* أن تكون إحداëا  للغـة الوطـنية ّالر ية مع إثـبات هذا ّ

النـشـر".

 -5رأي ا GHIJ4ا<=>64ري رXـ] /02ر.ق.ع/م .دZQ 16 /رخ  ،2016 P\> def 11 DEا/Q gJh=J4ا7XـP
 P3.-mQا:-34ــ<ن اhl4ــ<ي اHl=J4ــ9\. kــ-م ا.-i=:jـ-ت=>6H4 ،ـــ<ر.
-T. -6ن ا GHIJ4ا<=>64ري اZJ4رخ .2014 /@-\@ 20 DE
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 .3اﻟﻤﺘﺮﺷﺤﻮن اﻟﻤﻌﻨﻴﻮن ﺑﺸﻬﺎدة إﺛﺒﺎت ﺗﺄدﻳﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ أو اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻨﻬﺎ:

v %
ار  %ى ا! لس الدستوري أن %
اشBاط _ا0عفاء من 
ل ùBmلر سة
ادمة الوطنية

واطن،
امهورية  ب أن  0يشمل  Èا

ّ

" ...اعتبارا أن ا ادة  139من القانون العضوي ،موضوع _ا0خطار ،تضمنت 
v
امهورية vبÔادة تثبت   %دية 
%
ادمة الوطنية أو
مط&ا  14إرفاق طلب %ال ùBلر سة 
  %
ّ %
عني بتأدية 
واطن ا  

تضم&ا ا0مر رð
ادمة الوطنية
_ا0عفاء م&ا ،واعتبارا أن ديد ا


نو 1974 B Ýوا تعلق بقانون 
ادمة الوطنية،
 103-74ا ؤرخ  15

واعتبارا ّأن Ivط   %دية 
ادمة الوطنية أو _ا0عفاء م&ا قد  0ينطبق ع* zيع

ّ
وأنه % 0
ا    ×v B%لنتخا  ت الر
يشBط إثباته إ 0ع* ا  ùv B%ا 
ع µطبقا لمر
سية،

ّ
ا ذكور أعه ،واعتبارا  لنتيجة أن ا ادة ) 139ا طة  (14من القانون العضوي ،موضوع
%
التا " :°ا ادة ) 139ا طة
_ا0خطار ،مطابقة جزئيا للدستور ،وتعاد صياغ&ا ع* النحو 
|v :(14ادة تثبت   %دية 
ادمة الوطنية أو _ا0عفاء م&ا  ،لنسبة لmو  
لود fبعد عام
."1949

7

 .4ﻋﺪم إﻋﻔﺎء اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ وﻻﻳﺘﻪ ﻣﻦ ﺷﺮوط اﻟﺘﺮﺷﺢ ﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ:


غ Bمطابق للدستور0 ،ن فيه مساس yبدأ
اعت Bا! لس الدستوري ذلك _ا0عفاء 

لت   
ادت  111و 91ا تناو  
واطن ،عندما قرر أنه " ...ف  ±ص ا  

ا ساواة  
تمعت
ب ا


ا0و °
امهورية ا مارس ،من v
الoوط ا!ددة  ا ادة ،110
بسبب كون
تع Îرئيس 

 -7رأي ا GHIJ4ا<=>64ري رXـ] /02ر.ق.ع/م .دZQ 16 /رخ  ،2016 P\> def 11 DEا no/J4ا.k.-S4
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الدyقراطية،
سا Æللسيادة الشعبية
والس Bالعادي لmنظومة 

...ونظرا إ °أن ا بدأ ا 0

  مران  
الناخب
حاي ا همة ا0نتخابية أن دوها وجو  عند حلول أجلها إ °هيئة


%
%
الO x% µا أداء تلك ا همة .ونظرا لكون نص أح7م ا ادة
الY µا اق  
تقد الطريقة 

ال% µ

%
واطن ق قابلية ا0نتخاب ،وا ادة  28من الدستور ،تقر
تعBف ميع ا
 ،47

v

واطن أمام القانون ،فإن ا 0   ×B%ي انتخاب  ب أن توفر ف&م
تساوي zيع ا

كذلك نفس الواجبات ويتمتعوا بنفس اقوق .ونظرا لكون مثل هذا _ا0عفاء تمل أن
v

يقدر ع* أنه yثل نقيضا بدأ التساوي  التعامل مع ا .  ×B%


وبناء ع* ما تقدم ،ي¶ح ا! لس الدستوري  ن ا ادة  111والفقرة الثالثة من
%

مطابقت للدستور ،"...من القرار ر -01 ðق.ق - .مد،
غB
ا ادة  91من قانون ا0نتخا  ت ،
الصادر عن ا! لس الدستوري  
بتار  20غشت سنة  1989وا تعلق بدستورية بعض
%

أح7م القانون ر 13- 89 ðا ؤرخ   7غشت سنة  ،1989وا تضمن قانون ا0نتخا  ت.
 .5اﺷﺘﺮاط اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻷﺻﻠﻴﺔ ﻟﺰوج اﻟﻤﺘﺮﺷﺢ:

الoط او0ت عديدة _0دراجه من قبل ا ovع  
عرف هذا v
قانو Kا0نتخا  ت



%
غ Bدستوري .بسبب عدم
يعت Bذلك 
لسن 1989 µو ،1995لكن ا! لس الدستوري Gن 


وجود أساس دستوري لذلك v
الoط ،ونظرا لكون رر الدستور% ،
اع±دا ع* طبيعة
%
امهورية ،قرر أن دد Ivوط قابليته لنتخاب
ا0ختصاصات ا سندة إ °رئيس 

v

v
%
ال  µب أن تتوفر  ا 0   ×B%ية ôمة انتخابية
مقاييس تسمو ع*  Èالoوط 
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أخرى ß .أن ا ادة  70من الدستور ضبطت  هذا الصدد ،بكيفية ح¶يةIv ،وط
امهورية.
قابلية ا0نتخاب لر سة 

ونظرا إ °أن الرجوع الوحيد إ °القانون الذي ورد »احة  ا ادة  68من
v
الدستورO 0 ،م إ 0كيفيات ا0نتخا  ت الر سية .ونظرا لكون %
اشBاط 
تقد xا ùB%

از ا ية ا0صلية لزوجهy 0 ،كن أن yاثل إحدى كيفيات ا0نتخاب
انسية 
|vادة 


دخل ،ز  دة ع*
 ،Æبل يش  Éالواقع Ivطا إضافيا لقابلية ا0نتخاب .وهو ُي ِ
الر 

ذلك  y% ،
يBا مضادا لح7م الدستورية ولmواثيق ا ذكورة أعه .وبناء ع* ما تقدم،

غ Bمطابقة للدستور.8
ي¶ح ا! لس الدستوري  ن الفقرة الثالثة من ا ادة  108

وقد اعت Bا! لس الدستوري 0حقا أن قراراته ُ%تب ،بصفة 
داyة È ،آ  vرها ،ما ²

ِ

%
منطوÄا مازالت 
ا0سباب %
قاyة ،وأن
ال µتؤسس
يتعرض الدستور للتعديل ،وطا ا أن


v
إدراج نفس v
از ا ية ا0صلية لزوج
انسية 
امهور ية ) 
الoط من Ivوط %ال ùBلر سة 

v
%
ا  ،(ùB%الذي  x%الفصل فيه بعدم مطابقته للدستور ،اهل قوة قرار ا! لس الدستوري،

ومن  xvفإنه  0وجه للبت  مدى دستوريته من جديد.


%

وبناء عليه ،قرر ا! لس الدستوري  ن يثبت قراره ر-01 ðق.ق-.مد  نقطته

v
انسية
امهورية vبÔادة 
لتا  °ن Ivط إرفاق ملف %ال ùBلر سة 
الرابعة ،وي¶ح  

/X -8ار ا GHIJ4ا<=>64ري ر- 01 ]Xق.ق ،6Q- .ا-r4در  g8ا GHIJ4ا<=>64ري -=.ر@P\> def 20 q
 1989وا<=>6. kHl=J4ر@ tl. Pأ-sKم ا<:-34ن ر 13- 89 ]XاZJ4رخ  ،1989 P\> def 7 DEواgJh=J4
<:-Xن ا-.-i=:jت ،و -JT>jا-J4دة  -{C/3E DE |\Q 108ا Pz4-z4ا/e. P3Hl=J4ط إر-Eق ط wHاP>-O/4 v0/=4
ا<{JI4ر@-{e. Pدة ا PTS\I4اMI4ا P@/Oا•M4 PTH€وج ا ،D\lJ4ا~4ي 6l. }hXم <=>6H4 |=3.-mQر.
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ع µالوارد  الفقرة الثالثة -سادسا -من ا ادة  108من القانون
ازا ية ا0صلية لزوج ا 
%

ر 13- 89 ðا ؤرخ   7غـشـت سنــة  ،1989ا ـتـضمن قانون ا0نتخا  ت ،ا عدل وا تمم
 %

9
غ Bمطابق للدستور(.
yوجب ا0مر ر 21- 95 ðا ؤرخ   19يوليو سنة  1995
ﺛﺎﻧﻴﺎ :ﺗﻮﻗﻴﻌﺎت اﻟﻨﺎﺧﺒﻴﻦ اﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﺑﻤﻠﻒ اﻟﺘﺮﺷﺢ

v

الناخب ،جد0
امهورية بعدد دد من توقيعات
أ  vر إرفاق ملف %ال ùBلر سة 


 عدة مناسبات انتخابية ،دفع  ! لس الدستوري إ °توضيح ذلك ،خاصة ما تعلق
ب وا َ
الناخ  
 _ م7نية ا زج  
نتخ ِب   ،وإجراءات  
تدو fالتوقيعات ،وكيفية
ب توقيعات ِ
تقدyها.

 .1ﺟﻤﻊ ﺗﻮﻗﻴﻌﺎت اﻟﻨﺎﺧﺒﻴﻦ واﻟﻤﻨﺘﺨﺒﻴﻦ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻠﺘﺮﺷﺢ ﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ
وﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ وإرﻓﺎﻗﻬﺎ ﺑﻤﻠﻒ اﻟﺘﺮﺷﺢ:

ّv
ّ
سـجــل ـلس ّ
" ّ
الـدسـتـوري أن بـعـض ا تـر×يـن أرفــقـوا مـلـفـات
ا!

َ
شـحـهــم ستـمارات اكــتــتـاب ّ
ّ %
ـنــتـخـبــيـن أعـضاء  ا! ـالـس
الـتـوقـيعـات،

والـBلـمانـية ،أو 
خـبـيـن ،أو _ا0ثــنيـن مـعـا .وحــرصـا من
البلـديـة والـو0ئـية 
ِ
ّ
الــمجـلـس ّ
ّ
ا ّـيـد بـعــمـليـة مـراقـبة مـلـفـات الـتـرشـح
الـدستـوري عـ*
الـتـكـفــل 


ّ

الـمــحــدد لــه ،وضـمـان مـصـداقـيـة هــذه الـعــمـلـية
الـقــانـوK
جــل
ا0
فـي

وشـفـافــيـتـها ،فــقـد ّ
سـخـــر إمـكــانـات مــاديـة v
وبـ oيـة هـامـة مــن داخـــل
الـمـجـلـس وخــارجــه .كــمـا اســتـعــان بـقــضـاة ومسـتـــشـاريـن مـن الـمحـكـمـة
/X -9ار ا GHIJ4ا<=>64ري ر-01 ]Xق.أ  -م.د ZQ 95 -رخ  ،1995 P\> def 6 DEا<=>6. kHl=J4ر@ Pا6\74
ا-S4دس  gQا-J4دة <:-X gQ 108ن ا-.-i=:jت.
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ّ
الـعــليـا ومـجـلـس ّ
الــتـأكـــد مـن ّ
ـة اســتـمارات اكــتــتـاب
الـــدولــة بـغــرض
ّ
10
الـتـوقـيـعــات ،ومـدى استـيــفـائـهـا الــشــروط الـقـانـونـية والـتـنـظـيـمـية".
.2إﺟﺮاءات ﺗﺪوﻳﻦ اﻟﺘﻮﻗﻴﻌﺎت واﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ:

ُ
ُ

gو ،æوت َودع لدى
تدون التوقيعات  مطبوع فردي مصادق عليه لدى ضابط

v

ا لس الدستوري  نفس الوقت الذي ُي َودع فيه ملف %ال ،ùBموضوع ا ّادة  139من
%
القانون العضوي ر.10-16 ð


%
و
كتا K
ينب التوضيح أن اس±رات التوقيعات  ب أن تكون مرفـقة  دول )  
" 
ً
 ً %
ـبيـن 
قـرص مضغـوط( ُي ّ
لmوقع ،مرÝة ومرتبة حسب  Èو0ية".11
القاyة ا 0ية

 .3ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﻮﻗﻴﻌﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدJة  142ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن
اﻟﻌﻀﻮي اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻨﻈﺎم اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ أن ﺗﺮﻓﻖ ﺑﻬﺎ:


" ُت ُ
ــودع لدى ا! ـلس الدستوري هذه التوقيعات ُ
ا َد ّونـة  مطبوع فـردي
ّv

عـمو ،æأثناء 
وينب التوضيح أن
تقد xملف %ال."ùB
مصادق عليه لدى ضابط


اس±رات التوقيعات  ب أن تكون مرفـقة  دول )كتا Kو قـرص مضغـوط( ُي ّ
%
ـبيـن
 
ً
 ً %

12
لmوقع ،مرÝة ومرتبة حسب  Èو0ية".
القاyة ا 0ية


-T. -10ن ا GHIJ4ا<=>64ري اZJ4رخ -Q 13 DEرس .2014
-T. -11ن ا GHIJ4ا<=>64ري اZJ4رخ .2014 /@-\@ 20 DE
-T. - 12ن ا GHIJ4ا<=>64ري اZJ4رخ .2014 /@-\@ 20 DE
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ﺛﺎﻟﺜﺎ :اﻟﺘﺮﺷﺢ ﺣﺮا أو ﺗﺤﺖ ﻣﻈﻠﺔ ﺣﺰب ﺳﻴﺎﺳﻲ وﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﺎﻟﺘﺮﺷﺢ



از ا yوجب ا ادة  40من دستور  ،1989حاول
بتب µالتعددية ازبية  

v
% v

از اي أن %
امهورية أن يقدم ×%ه ت
يشBط ع* الراغب  %ال ùBلر سة 
ا ovع 
%
سيا ß ،Æتدخل ا! لس لتبيان _ا0جراءات الواجب إتبا ا
مظ{ zعية ذات طابع

v
_0يداع ملف %ال.ùB
.1اﻟﺘﺮﺷﺢ ﺗﺤﺖ ﻣﻈﻠﺔ ﺣﺰب ﺳﻴﺎﺳﻲ:


اعت Bا! لس الدستوري أن %
اشBاط ا ovع  قانون ا0نتخا  ت لسنة 1989


وتقدyها %للBشيح
سياÆ
ال¶ة معية أو عدة zعيات ذات طابع
»ورة ا وافقة




َ
غ Bدستوري0 ،ن
لر سة 
امهورية ز  دة ع*  600توقيع نتخ ِب    ا! الس الشعبية 
هذا يبعد gليا  Èا    ×v B%
ا  
السيا .Æونظرا لكون
امعيات ذات الطابع
ارج عن 


ا0مر ينطوي ع* %
عرق{ مارسة حق أقرته ا ادة  47من الدستور.
هذا
v
امهورية %شيحه %
بس±ئة ) (600توقيع
ونظرا لوجوب د üا  ùB%لر سة 
ا %
لmنتخبy ،ثل %
كفا ËهامةG ،فية  حد %

م{ من
ذاOا ،وبناء ع* ذلك ،فإن جزء 


الفقرة ا0و °من ا ادة  110من قانون ا0نتخا  ت ا!رر هكذا  " :ب أن %ت ا وافقة

سيا ،"Æي¶ح
»احة ع* %الBشيح وتقدم من طرف zعية أو عدة zعيات ذات طابع


13
غ Bمطابق للدستور.
 نه 
/X -13ار ا GHIJ4ا<=>64ري ر - 1 ]Xق.ق  -م د  -اZJ4رخ  1989 P\> def 20 DEا<:-3. kHl=J4ن
ا-.-i=:jت.
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 .2ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﺎﻟﺘﺮﺷﺢ :



الت¶  %ل  ùv Bظرف 
وا  0

ربع ) (45يوما ،ع* اv 0ك ،Bا والية
امسة
يودع



v
 Æا تضمن استدعاء اYيئة ا0نتخابية.
لن oا رسوم الر 

14

v

امهورية  _ يداع طلب تسجيل لدى ا
%ي
الت¶  %ل ùBلر سة 

تسل وصل.
الدستوري مقابل 

لس

15

v
توضيحا لذلك »ح ا! لس الدستوري ع* أنه" يكـــون إيداع ملف %ال ùBمن

ّ
ِق َـب ِل ا B%شـح نفسه لدى ا0مـانة العـامة لmجـلس الدستوري ،مقـابل وصل  0ستم،
v
% %
16
يـ ـديــد موعـد _0يداع ملف %ال."ùB
ع* أن
راﺑﻌﺎ :ﺣﻮل اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﻬﻮﻳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻷﻏﺮاض ﺣﺰﺑﻴﺔ وﺳﻴﺎﺳﻴﺔ

اعت Bا! لس الدستوري " ...أن ا ovع 
حي ±أضاف ·ة " ...وسياسية"


%
الµ
لعبارة "0 ...غراض حزبية" ،قد أخل yقتضيات الفقرة  2من ا ادة  70من الدستور 
%
امهورية حام للدستور ،هذه ا همة %
ال µتتطلب منه العمل ع* %قية
رئيس
من
عل






ا0ساسية للهوية الوطنية   أبعادها الثثة_ :ا0سم والعروبة وا0مازيغية% ،
والµ
ا كو ت

تكون  حد %
سيا Æأساسا.
ذاOا استعما 0ذي طابع



 -14ا-J4دة  gQ 140ا<:-34ن ا<hl4ي ر 10-16 ]Xا-9\. kHl=J4م ا-.-i=:jت.
 -15ا-J4دة  gQ 139ا<:-34ن ا<hl4ي ر10-16 ]Xا-9\. kHl=J4م ا-.-i=:jت.
-T. -16ن ا GHIJ4ا<=>64ري اZJ4رخ 2014 /@-\@ 20 DE
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وعليه» ،ح بعدم مطابقة ·ة " ...وسياسية" الواردة  النقطة ا0و °من البند

الرابع v
ع (14) oمن ا ادة  157من ا0مر ا تضمن القانون العضوي ا تعلق بنظام
ا0نتخا  ت للدستور.".

17

ﺧﺎﻣﺴﺎ :أﺳﺒﺎب رﻓﺾ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺪﺳﺘﻮري ﻟﺒﻌﺾ اﻟﺘﺮﺷﻴﺤﺎت وإﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻄﻌﻦ ﻓﻲ
ﻗﺮاراﺗﻪ

ّ
v
امهورية إÈ °
يبلغ قرار ا لس الدستوري فض أو قبول %ال ùBلر سة 
v
 v
18
الدyقراطية الشعبية.
%م ùBفور صدوره،
از ا ية 
اريدة الر ية للجمهورية 
وين  o
v
لقد أثبتت ا مارسة رفض ا! لس الدستوري العديد من ملفات %ال ùBلر سة

غ Bأن

امهورية ،وهو ما أ  vر التساؤل عن إم7نية الطعن  قرارات الرفض هذه ،
 %
قاب{ 0ي ش Éمن أش7ل الطعن.
وغB
ا! لس الدستوري أكد ع* أن قراراته Oائية 
 .1أﺳﺒﺎب رﻓﺾ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﺮﺷﻴﺤﺎت ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺪﺳﺘﻮري:

يحظ أن معظم قرارات رفض %ال0 ùv Bنتخا  ت ر
امهورية %
ال µأصدرها
سة


v
طال% µال ùBلعدد
ا! لس الدستوري منذ سنة G 1995نت بسبب عدم است ل  
التوقيعات ا طلوبة0_  ،ضافة إ °عدم استيفاء Ivوط أخرى.
 gQ -17رأي ا GHIJ4ا<=>64ري ر 02 ]Xر.أ.ق h8ـ  /م.د اZJ4رخ -Q 6 DEرس >\ ،1997 PاkHl=J4
/J.ا P3.-mQ P7Xا• /Qا gJh=J4ا<:-34ن ا<hl4ي ا-9\. kHl=J4م ا-.-i=:jت <=>6H4ر.
 -18ا-J4دة  gQ 141ا<:-34ن ا<hl4ي ر ،10-16 ]Xوا-J4دة  gQ 31ا-9\4م ا6ƒJ4د <34ا ?J8 68اGHIJ4
ا<=>64ري 2016 P\S4؛ أ ?T7> }H8 /9:ا-zJ4ل /Xار ا GHIJ4ا<=>64ري ر/06 ]Xق.م دZQ 14/رخ 13 DE
-Qرس >\<7X gJh=@ 2014 Pل -i=:N4 v0/Cب  P>-O/4ا<{JI4ر@ ،Pوا/34ار ر/ 05 ]Xق .م د ZQ 14 /رخ
-Q 13 DEرس >\ gJh=@ 2014 Pر-i=:N4 v0/C tEب  P>-O/4ا<{JI4ر@.P
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أ .ﻋﺪم اﺳﺘﻴﻔﺎء اﻟﺴﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﺘﺮﺷﺢ وﻋﺪم اﺳﺘﻜﻤﺎل ﻋﺪد اﻟﺘﻮﻗﻴﻌﺎت
اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ:

v
"اعتبارا أنه ثبت من |vادة ا يد ا قدمة من قبل ا  ùB%وا سmة  Ëمن بلدية

أو0د ااه-و0ية ا دية ،أنه مزداد  
بتار Ä 1971/02/01و بذلك  ²يستوف Ivط السن،
 

واعتبارا فض عن ذلك أن ا  ² ùv B%يقدم سوى % 854
لناخب  ²تبق
اس±رة توقيع خاصة 

م&ا بعد خضو ا لmراقبة سوى  668يحة و ²يبلغ بذلك اد ا 0د Kا!دد  ادة 159
v
19
ي*  :...رفض  ù%السيد .".......... ......
أعه .و  لنتيجة يقرر ما 
ب .ﺧﻠﻮ اﻟﻤﻠﻒ ﻣﻦ أﻏﻠﺐ اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻠﺘﺮﺷﺢ:

ضمن ملف ×v %ه نسخة %
" اعتبارا أن ا ُ ² ........ ...... ùv B%ي ِّ
Gم{ من |vادة ا يد
الت¶ yمتل7ته العقار ية وا %
از ا ية لزوجه ،وv ²

نقو Ëداخل
ينo
انسية 
vو|ادة 





وطنيت ،و ²يقدم |vادة تثبت عدم تورط أبويه  أgال
يوميت
الوطن وخارجه 

ت¶    Ivأنه  
نو ،1954 B Ýو ²يثبت   
يد0_  fسم ،واعتبارا أن
مناهضة لثورة أول

اس±رة واحدة من %
ا  ² ........ ...... ùv B%يقدم ولو %
عل&ا 
اس±رات التوقيعات ا نصوص 
ا ادة  159من قانون ا0نتخا  ت0_  ،ضافة إ °عدم استيفائه v
الoوط ا ذكورة
أعه و  لنتيجة يقـرر ما   تـي :رفض ّ ùv %
السيد ."........... ........

20

/X -19ار ا GHIJ4ا<=>64ري ر/ 12 ]Xق.م د 09/اZJ4رخ -Q 02 DEرس >\ 2009 Pا gJh=J4رv0/C tE
-i=:N4ب  P>-O/4ا<{JI4ر@.P
/X -20ار ا GHIJ4ا<=>64ري ر/ 13 ]Xق.م دZQ 09/رخ -Q 02 DEرس >\ 2009 Pا gJh=J4رv0/C tE
-i=:N4ب  P>-O/4ا<{JI4ر@.P
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 .2ﻋﺪم إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻄﻌﻦ ﻓﻲ ﻗﺮارات اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻗﺒﻮل أو رﻓﺾ
اﻟﺘﺮﺷﺢ:

v
وغ% B
قاب{
تعت Bقرارات ا! لس الدستوري ا تضمنة لقبول أو رفض %الO ùBائية 



0ي طعن أو احتجاج ع* غرار قرارات وآراء ا! لس ا0خرى ،وقد حاول ا ovع yوجب
 %
القانون العضوي ا عدل وا تمم لمر ر 07-97 ðا تضمن القانون العضوي ا تعلق بنظام
ا0نتخا  ت سنة  2004إلزام ا! لس الدستوري بتعليل قراراته ا تعلقة بقبول أو رفض
v
%ال ùv Bتعلي Gفيا وقانونيا ،مع   y%
ك ا  ùB%من حق ا0حتجاج ،إ 0أن ا! لس
غ Bدستوري.
اعت Bذلك 
الدستوري 
ّ

" ...ف  ±ص عبارة '' ...معلل تعلي Gفيا وقانونيا ''...الواردة  الفقرة الثانية من
F

ا ادة  25ا!ررة  :K % 0Gا ادة  158مكرر :يفصل ا! لس الدستوري  ة %الBشيحات
امهورية بقرار معلل تعلي Gفيا و قانونيا  أجل أقصاه v
عoة ) (10أ  م
نصب رئيس 

v

Gم{ من   %
%

الت¶  %ل ،ùBاعتبارا أن ا ovع ألزم  الفقرة الثانية من ا ادة
ر إيداع

 25من القانون العضوي ،موضوع _ا0خطار ،ا! لس الدستوري  لفصل  ة
ّ
امهورية بقرار معلل تعلي Gفيا وقانونيا ،واعتبارا أن
%الBشيحات نصب رئيس 

ا ّؤسس الدستوري ،ألزم ا! لس الدستوري  لتعليل  %
عل&ا
حا Ëواحدة فقط منصوص 

ّ

الّ µ
%
حددها
 ا ادة  176من الدستور ،واعتبارا أن إضافة حا0ت أخرى 
غ Bتلك 
ا ّؤسس الدستوري yوجب ا ّادة  176ا ذكورة أعه ،وا! لس الدستوري طبقا ّ
لmادة
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%
) 167الفقرة الثانية( من الدستور ،يكون ا ّ v
oع قد اوز إرادة ا ّؤسس الدستوري،
ّ
غ Bمطابقة للدستور،
واعتبارا  لنتيجة ،تكون عبارة '' معلل تعلي Gفيا وقانونيا '' 
ف  ±ص الفقرة الرابعة من ا ادة  25من القانون العضوي ،موضوع _ا0خطار،
F
v
تقد xاحتجاج ضد قرار الرفض .اعتبارا أن ا ovع ّ
ا!ررة  :K % 0Gل% Éم ùBاق   
أقر
v %
ل   ùBm
تقد xاحتجاج ضد
yوجب الفقرة الرابعة من ا ادة  25ا ذكورة أعه ،حقا
v
قرار ا! لس الدستوري 
امهورية،
القا فض %ال ùBنصب رئيس 

ح ّ
واعتبارا أن ا شـرع  
سن أح7م الفقـرة الرابعة من ا ادة  25ا ذكورة أعه،
%
يكون قد تناول موضوعا سبق لmجلس الدستوري أن فصل فيه بقراره ر / 01 ðق.أ  /م د

 95 /ا ؤرخ   6غشت سنة  ،1995استنادا إ °أح7م ا ادة  159من دستور ،1989

الواردة  ا ّادة  169من دستور ،1996
وغ% B
قاب{ للطعن ،طا ا أن
واعتبار ا سبق ،فإن قرارات ا! لس الدستوري Oائية 

%
منطوÄا ما زالت 
ا0سباب %
قاyة وما  ²يتعرض ذات ا øالدستوري
ال µتؤسس


للتعديل ،واعتبارا أن ا! لس الدستوري قد ّكرس هذه القاعدة  قواعد  {gاستنادا إ°
ا ادة ) 167الفقرة الثانية( من الدستور،
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واعتبـارا  لنتيجة ،فإن الفقرة الرابعة من ا ادة  25من القانون العضوي ،موضوع
ّ
ّ
الفقرت 
اامسة والسادسة ا  

لت
غ Bمطابقة للدستور و  لتبعية فإن
_ا0خطار ،تعد 
للفقرة الرابعة أصبحتا بدون موضوع".

21


اعت Bا! لس الدستوري إغفال ا ovع  القانون العضوي ا تعلق بنظام
 ß
 
شBات هذا القانون
ا0نتخا  ت لسنة _ 2016ا0شارة لmادة  191من دستور  %  2016

|وا وجب تداركه ،عندما ار %ى أنه ..." :ف  ±ص عدم ا0ستناد إ °ا ادة  191من

شBات القانون العضوي موضوع _ا0خطار:
الدستور éن  %

 %

ّ
%

فقرOا ا0و °أنه إذا ار %ى ا! لس
اعتبارا أن ا ادة  191من الدستور دد 
غ Bدستوري ،يفقد هذا النص vأه ابتداء من يوم
الدستوري أن نصا vت oيعيا أو تنظيميا 

قرار ا! لس ،وأقرت  %
فقرOا  3أن آراء ا! لس وقراراته تكون Oائية وملزمة ميع

ّ
%
السلطات العمومية والسلطات _ا0دارية والقضائية ،واعتبارا أن هذه ا ادة دد آ  vر آراء
ّ
ا! لس الدستوري وقراراته ،
عل&ا الصبغة ا لزمة للجميع ،واعتبارا أن هذه ا ادة
وتض Î

ّ
تش Éسندا دستور  للقانون العضوي ،موضوع _ا0خطار ،واعتبارا  لنتيجة ،أن عدم

شBات القانون العضوي ،موضوع _ا0خطارُ ،يعد |وا
إدراج ا ovع هذه ا ادة éن  %


يتع تداركه".

22

 -21رأي ا GHIJ4ا<=>64ري ر/01 ]Xر.ق ع /م دZQ 04/رخ /7E 05 DEا@ ،2004 P\> /ا/J. kHl=J4اP7X
 P3.-mQا<:-34ن ا<hl4ي ا6lJ4ل وا /Q†4 ]J=J4ر 07- 97 ]XاZJ4رخ -Q 6 DEرس >\ 1997 PواgJh=J4
ا<:-34ن ا<hl4ي ا-9\. kHl=J4م ا-.-i=:jت<=>6H4 ،ر.
 -22رأي ا GHIJ4ا<=>64ري رXـ] /02ر.ق.ع/م .دZQ 16 /رخ  ،2016 P\> def 11 DEاHl=J4ـ/J. kا7XـP
 P3.-mQا:-34ــ<ن اhl4ــ<ي اHl=J4ــ9\. kــ-م ا.-i=:jـ-ت=>6H4 ،ـــ<ر.
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ﺳﺎدﺳﺎ :ﺷﻐﻮر ﻣﻨﺼﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ واﺳﺘﺤﺎﻟﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ



مناسبت للتحقق من شغور منصب رئيس
تدخل ا! لس الدستوري 

%
ا0وضاع %
%
ال µرافقت
غ Bأن

سن 1992 µو ،2019

امهورية بسبب ا0ستقا ،Ëوذلك 

ع&ا Gنت تلفة ،
%
والنتا ا B%تبة 

استقا Ëرئيس
ف Îسنة  % ،1992امنت
ا0ستقالت


الشع µ
الوط µعن طريق ال ،مع غياب نص دستوري
امهورية مع شغور ا! لس





امهورية بعد  %جي{ لنتخا  ت
يعا èهذه الوضعية ،بي  ±سنة  ،2019استقال رئيس 



%
الG µنت مقررة   18أفريل .2019
الر سية 
 .1اﺳﺘﻘﺎﻟﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻦ اﻟﺸﺎذﻟﻲ ﺑﻦ ﺟﺪﻳﺪ وﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ:

%
امهورية %
الشاذ f  °جديد،
استقا Ëالرئيس
ا Ëشغور بسبب
تعرضت ر سة 


وقد  %امن ذلك مع إجراء ا0نتخا  ت v
غ Bأنه إذا Gن
الت oيعية Oاية سنة  ،1991
%
الدستور قد نظم %
امهورية أضاف مع
حا Ëالشغور عن طريق
ا0ستقا ،Ëفإن رئيس 

معاة %
الشع µ
الوط µقبل
حا Ëالشغور ،وهو كشفه عن ح{ لmجلس
آخر صعب من



 %

 %
ا0مر الذي ولد %
امهور ية
ر ا0ستقا،Ë
حا Ëمن الغموض  كيفية سد شغور ر سة 
عند   %
% %
الشع µ
ال ² µينظمها الدستور23؛ وهو ما
ام&ا مع حل ا! لس
الوط ،µ
و Öاا Ë



ت¶ه ،مبينا   نفس الوقت أنه  

يتع ع* ا ؤسسات
أكده ا! لس الدستوري 

/m=@ ]4 - 23ق د>=<ر <‡0 P4-ƒ4 1989ر ر P>-Oا<{JI4ر@ g8 Pط k@/ا P4-3=>jوا/=Xا<‡e. -{:ر اGHIJ4
ا D7le4ا<4ط\ g8 Dط k@/ا P4-K ]9: gTK DE ،?ƒ4ا/=Xان <‡0ر ر P>-Oا<{JI4ر@ w7S. Pا-E<4ة و<‡0ر
ا GHIJ4ا D7le4ا<4ط\ g8 Dط k@/ا.?ƒ4
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%
ا! %

توفv B
الoوط
و  Ëلسلطات الدستورية الÔر ع* استمرارية
الدو Ëوالعمل ع* 

للس Bالعادي لmؤسسات والنظام الدستوري.
ال¶ورية 

ا0ج±ع ا0ستشاري ا نعقد بق¶ اكومة   14
تبعا لذلك ،وع* vإ %
جان،1992 Î



الذي zع أغلب ا ؤسسات الدستورية ،وبعد استشارة ا! لس الدستوري » ،24ح


الy% µر Oا البد  y 0
لمن   ن الوضعية ا0ستثنائية %
ك&ا أن تستمر دون
ع*
ا0
ا! لس

%
%
الدو Ë
تقت سد شغور ر سة
وامهور ية ،وأن استمرارية
إفراز اطر zة ع*
الدو Ë


%
ال  µوYا

امهورية وذلك  _ نشاء ýاز _ل بة ،يتمتع ب Éالسلطات والصحيات 
%
للدو Ëيتكون من
امهورية ،لذلك فقد _ x%ا0عن عن إقامة لس أع*
الدستور لرئيس 


v
25
%
ال µيàد Oا الدستور ا عمول به لرئيس
zسة أ×اص y ،ارس zيع السلطات 
توفv B
الoوط 
للس Bالعادي لmؤسسات والنظام
ال¶ورية


امهورية...إ °غاية 

%
الدستوري ،ع* أن  0تتجاوز هذه ا همة Oاية %
الناة عن انتخا  ت
الفBة الر سية

ديسم.261988 B

%

لشع µالذي انطلق   22ف Bا ،2019
أما سنة  ،2019وت ضغط اراك ا 
وبعد الدعوة إ °تفعيل ا ادة  102من دستور  ،2016قدم الرئيس عبد  
العز بوتفليقة

 -24أ-0ر ا GHIJ4ا• DE gQ†4 }H8إ }H8 |:N8أ 6X |:ا>=-eر ˆ?  gQا GHIJ4ا<=>64ري ور GTOاPJsƒJ4
ا -THl4وا>= nJإ }4ر GTOا ،PQ<sƒJ4أ /9:إN8ن ا GHIJ4ا• gQ†4 }H8اZJ4رخ ،1992 D‰:-o 14 DE
ا6@/I4ة ا<{JIH4 PTJ>/4ر@ PاMI4ا ،P@/Oر 3 ]XاZJ4ر ،1992 D‰:-o 15 DE PŠص .80
 -25ا•-h8ء ا PSJi4ھ]-TŽ<. 6JƒQ :ف رM: 64-Š ،-STOار D:-IC ،DE-ˆ DH8 ،ھ6ام DH8 ،ھ-رون ،أً -h8ء.
 -26إN8ن ا GHIJ4ا• gQ†4 }H8ا •4-S4ا./ˆ~4
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استقالته   2أ يل  ،2019لي¶ح ا! لس الدستوري ع* vإ ذلك بشغور ر سة
امهورية


27


بعد %
امهور ية ،تو °السيد
اج±ع ال Bان بغرفتيه 0خذ ع ³بشغور ر سة 

 %
الدو 9  Ëأ يل  ،2019دة
عبد القادر   fصا èبصفته رئيسا ! لس ا0مة ôام رئيس
تنظ انتخا  ت ر سية خل هذه %
الفBة.28
أقصاها  90يوماG ،ن عليه وفقا للدستور ،
 .2ﺗﺄﺟﻴﻞ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ:


العز
الشع µالرافض لàدة خامسة ،وجه الرئيس عبد
نتيجة لضغط اراك


 
%
رسا Ëإ °ا0مة   11مارس  2019أعلن من خYا  %جيل ا0نتخا  ت
بوتفليقة
الر سية ،مؤكدا   ن "الغرض هو ا0ستجابة للطلب ُ
الـم ِلح الذي 
إ ،°حرصا
وýتموه 
 

ب ا0جيال الذي
من øع* تفادي  Èسوء Äم ف  ±ص وجوب وحتمية التعاقب 
ْ

ُ 
%
النبي{ الـمتوخاة من ا0ح7م القانونية
ويتعلق ا0مر كذلك بتغليب الغاية
اِ ل B %مت به.

ُ 
والتنا  ü
%
%
ا0ج±عية -
ب التفاعت
تن  سمة ضبط اياة الـمؤسساتية،
الµ

%

السياسية؛ ع* التشدد  التقيد  ستحقاقات مرسومة سلفا" ،29سيدا لذلك× x% ،ب
 -27أ v@/rC /9:ا GHIJ4ا<=>64ري اZJ4رخ  3 DEأ 2019 ?@/.وا<‡e4-. kHl=J4ر اP>-O/4 DO-{\4
ا<{JI4ر@P؛ ا6@/I4ة ا<{JIH4 PTJ>/4ر@ PاMI4ا ،P@/Oر 21 ]XاZJ4ر 3 DE PŠأ ،2019 ?@/.ص .5
 -28ا-J4دة  gQ 102د>=<ر  }4<=@" 2016ر GHIQ GTOا•-{Q PQم ر GTOا64و6J4 P4ة أ-rXھ<lSC -ن )(90
@< -{4NŠ ]9\C ،-Qا-.-i=:ت ر /@/3C ."PT>-Oا P\IH4ا PT:-J4/74ا Pˆ/=eJ4ا~4ي @ 6T‰أن ا-J4/74ن ا|T=E/‡. 63l\J4
ا-=. -lQ gT=lJ=IJ4ر@ 9 qأ 6X ،2019 ?@/.أ<‡e4-. -JH8 ~Šر ا P>-O/4 DO-{\4ا<{JI4ر@.P
 -‰ThQ -29أن ذ PO6{=4» DCB@ ”4ا-E<i=4ت ا7lJ4ﱠ vSE 6rX ،-{\8 /ا4ـ-IJل أ-Qم إ P8-0ا P\T:BJm4واP\TsS4
وا• gQا-l4م ،و/‰=\4غ <{\H4 -lTJoض -J8B.ل ذات أھ-C PTJر@ gQ -\\sّ J=> PTiا<Š64 /Thƒ=4ل اMI4اDE /O
 ،6@6o 6{8و DEأ /rXا›-oل«  gQر> P4-ا 678 GTO/4ا P3TH‰C<. M@Ml4ا P{o<J4إ }4ا•-Q 11 DE PQرس
.2019
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امهورية الذي Gن مقررا 
ا رسوم ا تضمن استدعاء اYيئة الناخبة 0نتخاب رئيس 
 18أ يل .2019

30

معتBا أن ×ب استدعاء اYيئة الناخبة
ع* vإ ذلك ،تدخل ا! لس الدستوري 

"  عل الفصل  ة %الBشيحات ا ذكورة أعه ،بدون موضوع ،و  لنتيجة ،يقرر ما

 :K %
أوﻻ

:ا

ا

ت

ب ر !"#ا

ر ا %ي ' ن

ّ
)*+را  18أ ).ﺳ:. 67 8 ، 2019 0ون  < +ع.
v
ﺛﺎﻧﻴﺎ% :فظ ملفات ا  
امهور ية
عني الواحد
والع0 ( 21) f  oنتخاب رئيس 


ا ودعة لدى ا0مانة العامة لmجلس الدستوري  ،أرشيف ا! لس".31
 .3اﺳﺘﺤﺎﻟﺔ إﺟﺮاء اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ


%
الدو Ëالسيد عبد القادر   fصاè
وا °لتسô ³امه ،استد Àرئيس
 اليوم ا 

ا0ول  
بتار  4جويلية
امهوريةُ ،ددا إجراء دورها
اYيئة الناخبة 0نتخاب رئيس 
 ،2019ع* أن  ري الدور 
الثا Kعند ا0قتضاء بعد  15يوما من إعن ا! لس



لنتا الدور ا0ول.32
الدستوري 
 -30ا<>/J4م ا D>-O/4ر 92 - 19]XاZJ4رخ -Q 11 DEرس >\ 2019 Pا wƒ> gJh=J4أ-sKم ا<>/J4م
ا D>-O/4ر 08-19 ]XاZJ4رخ  2019 P\> D‰:-o 17 DEوا gJh=J4ا>=-86ء ا P•T{4ا-i=:j PT.-i=:jب
ر GTOا<{JI4ر@.P
/X -31ار ا GHIJ4ا<=>64ر ر/07 ]Xق .م دZQ19/رخ -Q 13 DEرس >\.2019 P
 -32ا<>/J4م ا D>-O/4ر 126 -19 ]XاZJ4رخ  9 DEأ gJh=@ 2019 ?@/.ا>=-86ء ا P•T{4ا-i=:j PT.-i=:jب
ر GTOا<{JI4ر@ ،Pا6@/I4ة ا<{JIH4 PTJ>/4ر@ PاMI4ا ،P@/Oر 23 ]XاZJ4ر 10 DE PŠأ ،2019 ?@/.ص .4
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v

الر üمن ×ب v

سبع راغب  %ال ùBطبوعات اكتتاب
أك Bمن
ع*

ا0جل 
بع÷م ر يا انسحابه قبل %
التوقيعات ،أعلن 
ا!صص _0يداع %الBشيحات،
ان&اء

و ²يتجاوز عدد ا لفات ا ودعة لدى أمانة ا! لس الدستوري  
ملف ) (2فقط x% ،الفصل
%
 
استحا Ëإجراء ا0نتخا  ت الر سية ا قررة يوم  4يوليو
ف÷ما ،مقررا نتيجة لذلك،
 ،2019وإعادة تنظيمها من جديد.33
ﺳﺎﺑﻌﺎ :اﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ رﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﻬﺎﻣﻪ إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ إﺟﺮاء اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﺋﺎﺳﻴﺔ

%

%
الG µنت
 ²يكتف ا! لس الدستوري 
بتقر استحا Ëإجراء ا0نتخا  ت الر سية 

عا èالوضعية الدستورية 
الناzة عن ذلك ،حيث »ح
مقررة   4جويلية  ،2019بل 



%
الدوË
 بيان  Ëع* أنه " yا أن الدستور أقر أن ا همة ا0ساسية ن يتو °وظيفة رئيس
يتع O%يئة الظروف ا 
%
امهورية ،فإنه ّ  
وإحاط&ا
yة لتنظيمها
تنظ انتخاب رئيس 
 Ö

ُ %
%
ّ
الy% µكن من قيق
 لشفافية واياد0 ،جل افاظ ع* ا ؤسسات الدستورية 
%
تطلعات الشعب ّ
الدو Ëاستدعاء اYيئة ا0نتخابية من جديد
السيد ß ،يعود لرئيس
امهور ية وأدائه  
ا0نتخا% K
اليم الدستورية"،34
واست ل ا سار
ح µانتخاب رئيس 



%
و ÖالÔر
ال µخوYا  Ëا ؤسس الدستوري ،
مستندا  ذلك ع* أحد ôامه ا0ساسية 
ع* %
احBام الدستور.35
/X -33ار ا GHIJ4ا<=>64ري ر/20 ]Xق .م د 19/اZJ4رخ @<م  2019 <T:<@ 01وا~4ي ّ/€ح  |7o<J.ا>=P4-ƒ
 ]T9\Cا-.-i=:jت ا PT>-O/4ا/3J4رة @<م  ،2019 <T4<@ 4ا6@/I4ة ا<{JIH4 PTJ>/4ر@ PاMI4ا P@/Oر،38 ]X
اZJ4ر ،2019 <T:<@ 12 DE PŠص .11
-T. -34ن ا GHIJ4ا<=>64ري اZJ4رخ 2019 P\> <T:<@ 01 DE
 Ÿ\C -35ا-J4دة  gQ 182د>=<ر  }H8 2016أن" ا GHIJ4ا<=>64ري ھ }H8 /{S4-. •ّHsC PH3=SQ P•Tا/=Kام
ا<=>64ر".
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ﺛﺎﻣﻨﺎ :اﺧﺘﺼﺎص اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺪﺳﺘﻮري ﺑﺎﻟﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ
واﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ


تدخل ا! لس الدستوري  عدة مناسبات للتأكيد ع* أنه تص دون سواه

وفقا للدستور  ،لÔر ع* ة ا0نتخا  ت الر سية والفصل  الطعون ا تعلقة Oا.
 .1اﻟﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ وإﻋﻼن ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ:



عضوي:
لقانون
أكد ا! لس الدستوري انفراده Oذا ا0ختصاص yناسبة رقابته


%
ستق{ راقبة
والثاY  Kيئة العليا ا
2012
لسنة
ت
ا0نتخا
بنظام
يتعلق
ول
ا0


ا0نتخا  ت لسنة  ،2016حيث دفع استحداث نة _ل Ivاف ع* ا0نتخا  ت سنة
%
مستق{ راقبة ا0نتخا  ت سنة  ،2016تدخل ا! لس الدستوري
 2012وهيئة عليا

%
اختصاصاOما من ýة وانفراده  لÔر ع* ة ا0نتخا  ت من ýة
لتوضيح حدود
أخرى.


 هذا الصدد ،ار %ى ا! لس الدستوري أنه " :ف  ±ص ا ادة  169وا طة


ا0خطار،
ا0و °والفقرة الثانية من ا ادة  170من القانون العـضوي ،موضوع _
%
0ادëا  ّ %
وا!رر  

ّ
التوا- " :°ا ادة :169
ع*
،
Gلتا°
ت
،
العـ{
أخوذت معا
ا



ٌ
%
ل Ivاف ع* ا0نتخا  ت  إطار %
احBام الدستور v
والت oيع
yارس اللجنة الوطنية _

ا عمول بهô ،مة _اIv 0اف ع* تنفيذ أح7م هذا القانون العضوي من   %
ر إيداع

%الBشيحات إO °اية العملية ا0نتخابية"-" .ا ادة  :170تضطلع اللجنة الوطنية _ل Ivاف
ي*:
ع* ا0نتخا  ت yا 
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 الÔر ع* قانونية Gفة العمليات ا رتبطة  0نتخا  ت،%

 النظر   Èاوز yس مصداقية وشفافية العملية ا0نتخابية،

 النظر   Èخرق 0ح7م هذا القانون العضوي،% %

عل&ا اللجنة الوطنية راقبة ا0نتخا  ت،
ال µيلها 
 النظر  القضا  

 %تلBم zيع ا0طراف ا شاركة  العملية ا0نتخابية بقرارات هذه اللجنة،
التنظ".
وس Bهذه اللجنة عن طريق
تنظ 

 دد قت ا ادة ) 98الفقرة الثانية( من الدستور ،أن ُي ّ
لomع  y
اعتبارا أنه إذا Gن ّ v
عـد
ُ
ّ
%
ال µاها
القانون ويصوت عليه ب Éسيادة أو دث  
لتا °أي نة ووYا الصحيات 

مyة فإنه  ،قابلّ ،
يتعيـن ع* ا! لس الدستوري أن يتأكد عند Çرسة صحياته

oع قد %
احBم توزيع ا0ختصاصات ّ ß
الدستورية من أن ا ّ v
عل&ا الدستور ،واعتبارا
نص 
أنه و  لرجوع إ °نص ا ادة  169أعه ،فإن ا ّ v
oع أو Èللجنة ا ذكورة "ôمة _اIv 0اف

ع* تـنفيذ أح7م هذا القانون من   %
ر إيداع %الBشيحات إO °اية العملية ا0نتخابية".
دون   y%
ي  B
ب طبيعة هذه ا0نتخا  ت،
واعتبارا أنه و  لرجوع إ °أح7م الفقرة  2من ا ادة  163من الدستور ،فإن الÔر

امهورية ،وا0نتخا  ت v
الت oيعية،
ع* ة gليات ا0ستفتاء ،وانتخاب رئيس 

نتا هذه العمليات ّ
خص Oا ا ؤسس الدستوري ا! لس الدستوري
_
وا0عن ع* 

v
وغ Bقضائية ّ
عل&ا القانون العضوي موضوع
وحده - ،واعتبارا أن yة هيئات قضائية 
نص 
% %
ا0خطارّ ،
اختصاصاOا نبا لتداخل الصحيات - ،واعتبارا  لنتيجة أن
وحدد Yا ال
_
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خ Bمن ا ادة  169ا ذكور أعه ،إذا  ²يكن القصد منه ا ساس بصحيات
الشطر ا 0


عل&ا  صلب هذا القانون العضوي ،فإن
ا! لس الدستوري واYيئات ا0خرى ا نصوص 
تعت Bمطابقة للدستور  Ivيطة مراعاة هذا التحفظ ،هذا من ýة،
هذه ا ادة 
واعتبارا من ýة أخرى ،أنه و  لنظر إ °نص ا ادة  170من القانون العضوي
 %
ّ 
%
مط&ا ا0و °ع* أن اللجنة الوطنية _ل Ivاف ع*
تنص 
الµ
موضوع _ا0خطار ،
ا0نتخا  ت تضطلع بـ" الÔر ع* قانونية Gفة العمليات ا رتبطة  0نتخا  ت" فإن ا ovع

ب طبيعة هذه ا0نتخا  ت ،و  0
  B  y ²
ب ا راحل ا تتالية للعملية ا0نتخابية - ،واعتبارا

أن ا ovع yنحه هذه الصحيات للجنة ا ذكورة  ²اع ما ّ
تنص عليه ا ادة ) 163الفقرة

%
ال µخوYا للجهات القضائية ا ذكورة أعه- ،
 (2من الدستور ² ß ،اع الصحيات 
ّ 
بنصه  الفقرة الثانية من ا ادة  170ع* أن zيع
واعتبارا فض عن ذلك ،أن ا ovع

ا0طراف ا شاركة  العملية ا0نتخابية  %
تلBم بقرارات هذه اللجنة ،قد جعل قرار %اOا  فذة



  
و
مواýة ا ؤسسات واYيئات ا0خرى yا ف&ا ا! لس الدستوري 
واهات القضائية 
ذلك مساس  لدستور وyبدأ الفصل  
ب السلطات،

ا0سباب  ،ا وضوعُ – 4 ...ت ُ
ـعـد ا ادة  169مطابقة للدستور  Ivيطة مراعاة
Yذه


ُ ّ
غ Bمطابقة
التحفظ ا ثار سابقا – 5 .تـعـد ا طة ا0و °والفقرة الثانية من ا ادة  170
ُ
Gلتا :°تضطلع اللجنة الوطنية _ل Ivاف ع*
للدستور ،وتـعاد صياغة ا ادة 170

ي*:
ا0نتخا  ت yا 
%

 النظر   Èاوز yس مصداقية وشفافية العملية ا0نتخابية،ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻟﻌﺪد 2020 - 15
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 النظر   Èخرق 0ح7م هذا القانون العضوي،% %

36
عل&ا اللجنة الوطنية راقبة ا0نتخا  ت".
القضا

 النظر
ال µيلها 



نفس ا وقف أكده ا! لس الدستوري yناسبة نظره  مطابقة القانون العضوي

%
ا تعلق  Yيئة العليا ا
ستق{ راقبة ا0نتخا  ت للدستور سنة  ،2016عندما ار %ى أنه:


" ...ف  ±ص ا طة  5من الفقرة ا0و °من ا ادة  13من القانون العضوي ،موضوع
F
v %
 :K% 0Gا طة ":5مطابقة %
الBتيبات 
_ا0خطار ،وا!ررة
الùB
ااصة  _ يداع ملفات


0ح7م القانون العضوي ا تعلق بنظام ا0نتخا  ت"،
اعتبارا ّأنه إذا Gن v
لomع وفقا لmادة  194من الدستور أن  ول للهيئة العليا
ال µاها 
مyة ،فإنه   ا قابل  
يتع ع* ا! لس الدستوري أن يتأكد عند
الصحيات   %
Çرسة صحياته الدستورية من أن ا ovع قد %
احBم توزيع ا0ختصاصات  ßنص عليه
الدستور،
ّ
واعتبارا أن ا ؤسس الدستوري  ول اYيئة العليا اختصاص الÔر ع* gلية

ا0نتخاب من   %
النتا ا ؤقتة %
لقBاع دون   y%
ر استدعاء اYيئة الناخبة %
يB
ح µإعن


ّ

ب طبيعة هذه ا0نتخا  ت- ،واعتبارا أنه وفقا 0ح7م الفقرة  2من ا ادة  182من
امهورية وا0نتخا  ت
الدستور ،فإن الÔر ع* ة gلية ا0ستفتاء وانتخاب رئيس 

 -36رأي ا GHIJ4ا<=>64ري ر / 03 ]Xر .م .د  11/اZJ4رّخ  22 DEد@ 2011/7JSاl=J4ـ/J. kHاXـ3.-mQ P7ـP
ا4ـ:-3ـ<ن اl4ـ<hي اl=J4ـ9\. kHـ-م ا-.-i=:jتH4 ،ـ=>6ـ<ر.
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نتا هذه العمليات ّ
v
خص Oا ا ؤسس الدستوري ا! لس
الت oيعية _
وا0عن ع* 
الدستوري دون سواه،

ّ
واعتبارا  لنتيجة ،أن ا طة  5من الفقرة ا0و °من ا ادة  13من القانون العضوي،

موضوع _ا0خطار ،إذا ما  ²تؤد إ °ا ساس  لصحيات  ا! ا0ت ا ذكورة أعه


عل&ا  صلب هذا القانون العضوي،
لmجلس الدستوري واYيئات ا0خرى ا نصوص 


تعت Bمطابقة للدستور  Ivيطة مراعاة هذا التحفظY ...ذه ا0سباب ار %ى
فإن هذه ا ادة 


ا! لس الدستوري  ...ا وضوع :اعتبار ا طة  5من الفقرة ا0و °من ا ادة  13مطابقة
37
للدستور  Ivيطة مراعاة التحفظ ا ثار أعه.
 .2اﺧﺘﺼﺎص اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺪﺳﺘﻮري ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺼﺤﺔ
ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ

من خل تدخته 
ا!تلفة yناسبة ا0نتخا  ت الر سية  ّ ،
ب ا! لس


الدستوري من  Ëاق  الطعن أمامه  ة gليات التصويت ومضمون



الطعون ،مؤكدا  نفس الوقت  نه مؤسسة دستورية مÍفة  لرقابة و  لتحقيق 

v
ي والتنفيذي مع الدستور ،أما صحية الفصل  الدعاوى
تطابق العمل الت o
بقرارات ابتدائية Oائية% ،
فتب Îمن اختصاص اYيئات القضائية.

 -37رأي ا GHIJ4ا<=>64ري ر/03 ]Xر.ق.ع/م.د 16 /اZJ4رخ  2016 P\> def 11 DEوا/J. kHl=J4اP7X
 P3.-mQا<:-34ن ا<hl4ي ا P•T{4-. kHl=J4ا -THl4ا/J4 PH3=SJ4ا P7Xا-.-i=:jت<=>6H4 ،ر.
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أ .ﻣﻦ ﻟﻪ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﻄﻌﻦ ﻓﻲ ﺻﺤﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ:

 %
حا Ëا0نتخا  ت الر سية ،ق ل% Éم ùv Bأو Ñث{ ا ؤهل قانو أو ّ
مفـوضه

ّv

من  
Ñثـ* ا ×B%يـن   مكتب الـتصويت ،...أن يطعن  ة gليات التصويت
ب

ُ

 _ دراج احتجاجه   
¶ الفرز ا وجود  مكتب التصويت  .طر ا لس
 

الدستوري فورا Oذا ا0حتجاج للنظر فيه عن طريق الBق  ،ش Éطعن  ا0جل
ا!دد 38.عmا أنه yناسبة  Èانتخا  ت ر سية% ،ي استصدار مرسوم تنفيذي دد

كيفيات الطعن  gليات التصويت ا تعلقة Oا.

39

ب .ﻣﺤﺘﻮى اﻟﻄﻌﻮن اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺼﺤﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ:

ّ %
%
أاOا قانو ع* اللقب ،وا ،¯0والعنوان،
ال µيوقـàا
الطعون
توي

 ب أن


%
ور ðبطاقـة ُهـويته وم7ن و  %
ر إصدارها ،وتوقيعه ،ولقب ا ُ ùv B%
ا َم ثــل
والصفــة،

v

وا ه ،و %
تقد xطعــن من قبل ّ
حا Ë
غÑ Bثل  مكتب التصويت،
مفـوض من متـر ù

ُ ُ
كتا ،Kسل إ °ا! لس الدستوري .وتـرسل الطعون
 ب أن فـق الطعـــن بتفويض  
إ °ا! لس الدستوري عن طريق الفاكس.

40

-T. -38ن ا GHIJ4ا<=>64ري اZJ4رخ  14 DEأ.2014 ?@/.
-39أ ?T7> }H8 /9:ا-zJ4ل ا<>/J4م ا~T‰\=4ي ر 80-14 ]Xا6ƒJ4د -T‰Ts4ت ا-THJ8 Pّƒ€ DE glm4ت ا،d@<r=4
ا6@/I4ة ا<{JIH4 PTJ>/4ر@ PاMI4ا ،P@/Oر 11 ]XاZJ4ر/7E 26 DE PŠا@.2014 /
-T. -40ن ا GHIJ4ا<=>64ري اZJ4رخ  14 DEأ-JH4 ”4~ˆ /9\@ ،2014 ?@/.د 3 gTCو gQ 4ا<>/J4م ر-14 ]X
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ج .اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺪﺳﺘﻮري ﻣﺆﺳﺴﺔ دﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻣﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺮﻗﺎﺑﺔ وﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﺗﻄﺎﺑﻖ
اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ واﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻣﻊ اﻟﺪﺳﺘﻮر وﻟﻴﺲ اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﺎوى:



%
%
نتا
اعBض ا! لس الدستوري ع*
او Ëا ovع تعديل ا ادة ا تعلقة  لطعن  

التصويت yناسبة تعديل قانون ا0نتخا  ت سنة  2004حيث ار %ى أنه  ..." :ف  ±ص

F
ا0خطار ،ا!ررة  :K % 0Gا ادة  : 28تعدل و
ا ادة  28من القانون العضوي ،موضوع _
 %

تتمم ا ادة  166من ا0مر ر 07-97 ðا ؤرخ   6مارس سنة  1997وا تضمن القانون
F
%
ا :K% 0ا ادة  :166ق ل% Éم ùv Bأو Ñث{ قانو
العضوي ا ذكور أعه ،ورر ع* النحو 

حا Ëانتخا  ت ر سية و 0ي  خب%  ،
 %
حا Ëا0ستفتاء ،أن يطعن  ة gليات


التصويت  _ دراج احتجاجه   
ا!¶ ا وجود داخل مكتب التصويت ß ،ق لÉ

v

أربع) (48ساعة ابتداء من
%م ùBأن فع دعوى أمام ا! لس الدستوري خل yvان و


 %
ر %
ان&اء gليات الفرز ،يفصل ا! لس الدستوري  الدعوى  أجل أقصاه zسة
  
Gم{ ابتداء من   %
)  (5أ  م %
ا ،Kيبلغ القرار فور صدوره إ°
ر رفàا بقرار
ابتدا O K


ا0طراف ا عنية.

اعتبارا أن طبيعة اختصاص ا! لس الدستوري ددة yوجب ا ادة  162من

v
ي
الدستور ،بصفته مؤسسة دستورية مÍفة  لرقابة و  لتحقيق  تطابق العمل الت o

والتنفيذي مع الدستور ،واعتبارا أن صحية الفصل  الدعاوى بقرارات ابتدائية Oائية
 ّ
ّ
v
ح مكن ا   ×B%
 Öمن اختصاص اYيئات القضائية ،واعتبارا  لنتيجة ،فإن ا ovع 
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لنتخا  ت الر سية من رفع دعوى أمام ا! لس الدستوري ،يكون قد خالف طبيعة
اختصاص ا! لس الدستوري".

41

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


اعتبار أن ا ovع أدرج  ...'' {% zيطعن  ة gليات التصويت  _ دراج

احتجاجه   
ا!¶ ا وجود داخل مكتب التصويت  '' .الفقرة الثانية من ا ادة 28

0س ±ف ±يتعلق
من القانون العضوي ،موضوع _ا0خطار ،دون أي توضيح  Çدث gوضا ،
بطبيعة هذا اق وكيفية Çرسته ،واعتبارا أن ا ّادة  28من القانون العضوي ،موضوع

 %
_ا0خطار ،بتعديلها ا ّادة  166من ا0مر ر 07-97 ðا ذكور أعه ،تكون قد أحدثت فراغا
ّv
ّ

القانو  Kا0نتخا  ت الر سية ،والناخب  %
حاË
{
Ñث
أو
ù
قانونيا ّ yس  ّق ا B%

 
ا0ستفتاء ،للطعن  ّ
ة ّ
gليات التصويت ،نظرا لعدم التنصيص ع* كيفية 
تقدx

ا0حتجاج  %
ال µفع أماôا،
واهة 

F

ا0جال %
ال µحددها ا ovع لmجلس الدستوري  الفقرة الرابعة من
واعتبارا أن


ا ادة  28من القانون العضوي ،موضوع _ا0خطار ،للفصل  الدعوى ا رفوعة أمامه،
يصعب ضبطها  لنظر لغموض عبارة ''  %ر  
 %
تناس&ا مع
ان&اء gليات الفرز'' وكذا لعدم 

 -41رأي ا GHIJ4ا<=>64ري ر/01 ]Xر.ق ع /م دZQ 04/رخ /7E 05 DEا@ ،2004 P\> /ا/J. kHl=J4اP7X
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F
ّ
 %
ا0جال ا!ددة  ادة  167من ا0مر ر 07-97 ðا ذكور أعه ،واعتبارا  لنتيجة ،فإن ا ادة
غ Bمطابقة للدستور".
 28من القانون العضوي ،موضوع _ا0خطار ،تعد 

42

ﺗﺎﺳﻌﺎ :اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻌﻮن اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ


بنتا
من خل ا0طع ع* تلف إع  ت ا! لس الدستوري ا تعلقة

ا0نتخا  ت الر سية منذ   ،1995

وبع÷ا
يتب أن معظم الطعون Gنت مرفوضة ش،


Gن مقبو% 0تب عنه إدخال ا! لس الدستوري لتصحيحات لخطاء ا ادية ا تعلقة

ا0صوات ا ع B
ع&ا
أساسا بعملية عد أوراق التصويت ،إضافة إ °إلغاء عدد من



النتا ال&ائية لنتخا  ت.
0سباب ،دون أن يكون لذلك  %ث Bع*

.1رﻓﺾ اﻟﻄﻌﻮن ﺷﻜﻼ:

ّ
كب Bمن الطعون ا رفوعة إليه
أعلن ا! لس الدستوري عن رفضه ش لعدد 


استيفاOا v
0س ±تلك الواردة  ...قانون ا0نتخا  ت ،و ...ا رسوم
" لعدم
الoوط القانونية ،
%

أكتو سنة  ،1995واعتبارا أن إم7نية إخطار ا! لس
التنفيذي ر 303- 95 ðا ؤرخ  7

 v % %
وÑثل&م قانو وحد ،Ûفإن ا0حتجاجات الواردة من   
خب
ل  ×Bm
الدستوري وË

 0يتمتعون Oذه الصفة  x%
رف÷ا".

43
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أما yناسبة ا0نتخا  ت الر سية لسنة  ،1999فقد أعلن ا! لس الدستوري رفضه



استيفاOا v
0س ±تلك الواردة 
للطعون ا رفوعة إليه  الش" Éلعدم
الoوط القانونية ،

أح7م ا ادة  166من ا0مر ا تضمن القــــانون العضوي ا تعلق بنظـــام ا0نتخا  ت ،و
ا ادة  28من النظام ا!دد _0جراءات gل ا! لس الدستــوري ،..وا ــواد من  2إ 5 °من
%

ا رسوم التنفيذي ر 56-99 ðا ؤرخ   02مارس سنة  ،1999واعتبارا أن...إم7نية إخطار
v %
ل ùBmأو Ñث{ قانو وحدëا ،فإن ا0حتجاجات الواردة من
ا! لس الدستـــوري ولــة

 
خب  0يتمتعون Oذه الصفة  x%
رف÷ا" ،44إ 0أن هذا  ²ل دون تصحيحه وتعدي{


لنتا الدور ا0ول من هذه ا0نتخا  ت.



نفس ا0مر  لنسبة لنتخا  ت الر سية لسنة  ،2004حيث % ²يBتب ع*:


النتا ال&ائية %
ا0خطاء ا ادية وإدخال التعديت 
لقBاع
ال¶ور ية لضبط
"تصحيح

 45
النتا".
وع* الطعون ا رفوعة إ °ا! لس الدستوري البالغ عددها  ... ،192أي vأ ع*

أما yناسبة ا0نتخا  ت الر سية لسنة  ،2009فقد  
تب لmجلس الدستوري أن
 46
النتا".
"الطعون ا رفوعة إليه ،البالغ عددها  57وا رفوضة% ² ،تب أي vأ ع*
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 .2إﻟﻐﺎء ﻋﺪد ﻣﻦ اﻷﺻﻮات اﻟﻤﻌﺒﺮ ﻋﻨﻬﺎ:


 
ع&ا 
أعلن ا! لس الدستوري سنة 1995عن إلغاء عدد من ا0صوات ا عB


نتا ا0نتخا  ت:
بعض ا 7تب لعدة أسباب دون أن يكون Yا  %ث Bع* 
استعمال 
لناخب،
قاyة إضافية
  %لف توقيع   خب،



القانو،K
فرز ا0صوات بعد ا0جل



ا0نتخاK
عدم تطابق عدد التوقيعات مع عدد ا0ظرفة ا وجودة  الصندوق
لmكتب،

تصويت  vأ×اص بعدة و0Gت.

47

ﻋﺎﺷﺮا :ﺑﺖ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺪﺳﺘﻮري ﻓﻲ ﺣﺴﺎب اﻟﺤﻤﻠﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ

%
ام{ ا0نتخابية
دأب ا! لس الدستوري منذ  1999خاصة ،ع* vن oحساب
َ  
v %
 
خبB
لùBm
الفا  ا0نتخا  ت الر سية ،والذي Gن ُيقدم  ا0جل ا!دد من قبل 
اسب ،فع* سبيل ا ثال ،عقب انتخا  ت » 1999ح ا! لس الدستوري أنه  عتبار

%

ا  ùv B%عبد  
امهورية ع*
العز بوتفليقة "قد صل  الدور ا0ول 0نتخاب رئيس 


ا0صوات ا ع B
ع&ا  Ç ،و Ëاق  تسديد قدره  % 30من
نسبة تفوق  % 20من
النفقات اقيقية البالغة  14.999.948,45دج ،وهو ما يعادل  4.499.984,54دج قرر

%
ام{ ا0نتخابية وع* هذا ا0ساس يسدد  Ëمبلغ
ا! لس الدستوري قبول حساب
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 4.499.984,54دج ا عادل لنسبة  %30من موع النفقات اقيقية البالغة
 %

14.999.948,45دج طبقا لmادة  188الفقرة الثالثة من ا0مر ر 07 -97 ðا ؤرخ   6مارس
 1997وا تضمن القانون العضوي ا تعلق بنظام ا0نتخا  ت".

48

ع* خف ذلك »ح ا! لس الدستوري بعد ا0نتخا  ت الر سية لسنة 2019

v
 
أن  Èا    ×v B%قدموا حسا  ت %
الفا 
zل&م ا0نتخابية ويتعلق ا0مر  ùB%
F  v %


و Kوعبد
م&
الدf
عز
السادة
خرf
ا0
ا0نتخا  ت السيد عبد ا! يد تبون ،وا  ×B





وع*   fفليس وعبد  
العز بلعيد.49
القادر  fقرينة 
ﺧﺎﺗﻤﺔ:


والتنظ±ت،
القوان وا عاهدات
إضافة إ °اختصاصاته الرقابية ع* دستورية

وال µاستطاع من خYا أن يثبت دوره الفعال  الÔر ع* %
%
احBام الدستور وzاية


اهات 
%

ا!تصة،
ال µأتيحت  Ëعند إخطاره من قبل 
اقوق وار  ت ،مغت ±الفرص 
v
والت oيعية
يÔر ا! لس الدستوري ع* ة ا0ستفتاءات وا0نتخا  ت الر سية
 عتباره قاضيا انتخابيا.

لقد حت تدخت ا! لس الدستوري  ال ا0نتخا  ت الر سية ع* vإاء


القوان ا0نتخابية
از اي من خل قراراته وآراءه ا تعلقة yراقبة
النظام
ا0نتخا K
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ال% µ
%
از ا منذ  ،1989إضافة إ °فص{  ا نازعات ا تعلقة بعمليات
عرف&ا 
ا تعاقبة 
وت¶اته 

ا!تلفة اYادفة إ °توضيح بعض جوانب
التصويت ،وبيا  ته وإع  ته
ا0نتخا  ت الر سية  مراحلها 
ا!تلفة.


%
ا0ج&ادات ع* ا نظومة ا0نتخابية الوطنية ،وôدت الطريق
لقد vأت هذه
لتحي النظام ا0نتخا Ç ،Kيساعد ع* إضفاء ارية والشفافية  
v

والBاهة ع*
لomع

العملية ا0نتخابية.

سBداد دور القضاء الدستوري أëية بعد

%
v
تفس Bالدستور والفصل 
الت oيعية ،وyكينه من 


الرقا Kإ °ا0وامر
توسيع دوره

%

ا!تم{  
ب ا ؤسسات
افات

الدستورية ،وهو ما سيجعل منه مساëا  متياز  vإاء ا نظومة v
الت oيعية gوما


وا0نتخابية خصوصا.
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ﻣﻠﺨﺺ:

تستعرض هذه الورقة %
اج&ادات ا! لس الدستوري ا رتبطة  0نتخا  ت الر سية

تضمن&ا قراراته وآراءه 
%
ا!تلفة عند رقابته  
%
لقوان ا0نتخا  ت منذ  %سيسه
الµ
سواء تلك 

سنة ، 1989وبيا  ته وقراراته ا رتبطة ب Éا0نتخا  ت الر سية انطقا من سنة  1995إ°

سنة   % 2019
ر آخر انتخا  ت ر سية ،وما %


انتخابي
وعدf
سبãا من  %جيل


%
الG µنت مقررة   18أفريل  2019و  4جويلية .2019
لنتخا  ت الر سية 

%
او Ëا ovع _ا0حاطة  ميع جوانب ا0نتخا  ت الر سية
فع* الر üمن
%
جوان&ا ،فتدخل ا! لس
ب Îيكتنف بعض

وتفاصيلها الدقيقة ،إ 0أن الغموض 

للقوان ا تعاقبة ا تضمنة نظام ا0نتخا  ت ،أو أثناء
الدستوري لتجليته ،عند مراقبته


س Bالعملية ا0نتخابية 0ختصاصه  لÔر ع* %
نتاها ال&ائية ،والفصل 
&ا وإعن 



%
ام{ ا0نتخابية.
بنتا التصويت ،والبت  حسا  ت
ا نازعات ا تعلقة 

إن أطراف العملية ا0نتخابية مطالبة  0طع ع* هذه %
ا0ج&اداتO 0 ،ا مصدر

التفسBي
ا0نتخا Kخصوصا ،خاصة وأن الدور
من مصادر القانون gوما ،والقانون


از اي  
سBداد اتساعا ،بعد استبدال ا! لس الدستوري yحة
للقضاء الدستوري 

اهات 
دستورية  v
مoوع التعديل الدستوري% ،و  y
لتفسB
ا!تصة  _ خطارها
ك 


 
ال µقد تطرأ  
%
ب السلطات الدستورية.
الدستور والفصل  الBاعات 

از اي ،قرار ،رأي% ،
اج&ادات ،ا0نتخا  ت
اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﻔﺘﺎﺣﻴﺔ :ا! لس الدستوري 

الر سية ،ا نازعات ا0نتخابية.
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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.


از اي  ن مبدأ و الدستور {%  ،ا! لس
عباس gار ،دور ا! لس الدستوري ا 
زاي) ،العدد.(2013 ، 01
الدستوري 
% %
%
عباس gار ،تطور الرقابة الدستورية    ال µول دون
فعالي&ا{%  ،
ازا والعوائق 
از ا) ،عدد  04لسنة .( 2004
اقيقة ،جامعة أzد دراية ،أدرار ،
  
زاي   %ويل أح7م
ا
عبد القادر   Ivل ،قرارات وآراء ا! لس الدستوري ا 
از ا.2013 ،
زاي ،دار هومة ،
الدستور 

 
ع* %القوان  ظل Çرسات ا! لس الدستوري
بوبBة ،ضوابط الرقابة ع* دستورية


%
از اي {%  ،الفكر  
ا) ،Kر.(2004 ، 4ð

ال B
%
%
از اي ،
تقدx
قصBة ،إدارة ،ر،02ð
طه طيار ،ا! لس الدستوري وحوص{ لتجربة 
.1996

 %

ا ،Kرð
  lاوي ،ا! لس الدستوري ،صحيات ...إازات....وآفاق {%  ،الفكر 
ال B
.2004 ،05

 
%
ا 
زا ع* ضوء دستور 1996
ا ،Kنظام الرقابة ع* دستور ية
القوان  

سليمة م o%
ا 
از ا.2012 ،
زاي ،2010-1989 ،دار هومة ،
واج&ادات ا! لس الدستوري 
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دﺳﺎﺗﻴﺮ:

%

از ا ية ،ر 9 ðا ؤرخة  1
،اريدة الر ية للجمهورية 
از ا لسنة 1989
دستور مارس 1989ص .256-234

%

از ا ية ،ر 76 ðا ؤرخة 8
،اريدة الر ية للجمهورية 
از ا لسنة  1996
-دستور 

ديسم 1996 Bص .32-6


%

از ا ية ،ر 14 ðا ؤرخة  7
اريدة الر ية للجمهورية 
از ا لسنة ، 2016
-دستور 

مارس ، 2016ص .37-3
ﻗﻮاﻧﻴﻦ:

%
%
از ا ية رð
اريدة الر ية للجمهورية 
القانون ر 13 - 89 ðا تضمن قانون ا0نتخا  ت ،
32ا ؤرخة   7أوت ،1989ص .848
%
%


القانون ر 06-91 ðا ؤرخ   2أ يل  1991ا عدل وا تمم للقانون ر 13-89 ðا ؤرخ  7%
از ا ية ر14 ð
اريدة الر ية للجمهورية 
أوت  1989وا تضمن قانون ا0نتخا  ت ،

ا ؤرخة   3أ يل  1991ص . 464
%
%

أكتو  1991ا عدل لقانون ا0نتخا  ت ر،06-91 ð
القانون ر ،17-91 ðا ؤرخ  15
%

أكتو  1991ص .1866
اريدة الر ية للجمهورية 

از ا ية ر 48 ðا ؤرخة   16

 %

ا0مر ر ،07-97 ðا ؤرخ   ،1997-03-06ا تضمن القانون العضوي ا تعلق بنظام ا0نتخا  ت%

از ا ية ر 12 ðمؤرخة   6مارس ، 1997ص .3
اريدة الر ية للجمهورية 
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 %
%

 قانون عضوي ر 01-04 ðا ؤرخ   7ف Bا  2004يعدل ويتمم ا0مر ر 07-97 ðا تضمن%
از ا ية ر 9 ðمؤرخة
اريدة الر ية للجمهورية 
القانون العضوي ا تعلق  0نتخا  ت ،

  11ف Bا ، 2004ص .21
%

اريدة
ينا  2012يتعلق بنظام ا0نتخا  ت ،
القانون عضوي ر 01-12 ðا ؤرخ   12%

ينا  2012ص .9
الر ية للجمهورية 
از ا ية ر 1 ðمؤرخة   14
%

اريدة
القانون عضوي ر 10-16 ðا ؤرخ   25أوت  2016يتعلق بنظام ا0نتخا  ت ،%

از ا ية ر 50 ðمؤرخة   28أوت  2016ص .9
الر ية للجمهورية 
%

%
ستق{
القانون العضوي ر 11-16 ðا ؤرخ   25أوت  2016وا تعلق  Yيئة العليا ا%

از ا ية ر 50 ðا ؤرخة   28أوت
اريدة الر ية للجمهورية 
راقبة ا0نتخا  ت ،
2016ص .41

%
%

سبتم 2019 Bيعدل ويتمم القانون العضوي رð
القانون عضوي ر 08-19 ðا ؤرخ  14

اريدة الر ية للجمهورية
 10-16ا ؤرخ   25أوت  2016يتعلق بنظام ا0نتخا  ت ،
%

سبتم، 2019Bص .21-12
از ا ية ر 55 ðا ؤرخة  15



%

%
ستق{
سبتم ، 2019Bا تعلق  لسلطة الوطنية ا
القانون العضوي ر 07-19 ðا ؤرخ  14
%

سبتم، 2019B
از ا ية ر 55 ðا ؤرخة  15
اريدة الر ية للجمهورية 
لنتخا  ت ،

ص .11 – 5
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ﻣﺮاﺳﻴﻢ رﺋﺎﺳﻴﺔ:

%


 Æر 126-19 ðا ؤرخ   10أ يل  2019يتضمن استدعاء اYيئة الناخبة
ا رسوم الر %

از ا ية ،ر 23 ðا ؤرخة  10
اريدة الر ية للجمهورية 
امهورية ،
0نتخاب رئيس 
أ يل ، 2019ص .4
%


 Æر 92-19 ðا ؤرخ   11مارس سنة  2019ا تضمن ×ب أح7م
ا رسوم الر %



جان Îسنة  2019وا تضمن استدعاء اYيئة
 Æر 08-19 ðا ؤرخ  17
ا رسوم الر 

امهورية.
ا0نتخابية 0نتخاب رئيس 

ﻣﺮاﺳﻴﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺔ:

ا رسوم التنفيذي %ر 80-14 ðا!دد لكيفيات الطعن  ّاريدة
ة gليات التصويت ،

%

الر ية ر 11 ðا ؤرخة   26ف Bا .2014
ﻧﻈﻢ داﺧﻠﻴﺔ:

از اي لسنوات 2016 ، 2012، 1989،و
النظام ا!دد لقواعد gل ا! لس الدستوري .2019
-ﻗﺮارا ت وآراء اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻟﺠﺰاﺋﺮي:

قرار %ر- 01 ðق.ق -.مد ،الصادر عن ا! لس الدستوري  بتار  20غشت سنة 1989
%

وا تعلق بدستورية بعض أح7م القانون ر 13-89 ðا ؤرخ   7غشت سنة، 1989
0س ±ا ادة  108منه  %
فقرOا الثالثة ا تعلقة vبoط إرفاق
وا تضمن قانون ا0نتخا  ت ،و 


v
ا0صلية لزوج ا ع ،µالذي 
ق
از ا ية
انسية 
امهور ية vبÔادة 
طلب %ال ùBلر سة 

بعدم مطابقته للدستور.

ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻟﻌﺪد 2020 - 15

اﻟﺼﻔﺤﺔ 66

اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺿﻮء اﺟﺘﻬﺎدات اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻟﺠﺰاﺋﺮي


قرار رقــم /06ق .م د 99/ا ـــؤرخ   27أكتــــوبـــر سـنة  1999ا ـتــعــلــق%

للــمــBشــح عبد
بـحســـاب اــمـلـة ا0نتخابية
الـعـــز بوتــفـــليــقــة.
v
%

قرار ر/12 ðق .م د 09/ا ؤرخ   02مارس سنة  2009يتضمن رفض  ù%لنتخابامهورية.
لر سة 

v
%

 -قرار ر/13 ðق .م د 09/مؤرخ   02مارس سنة  2009يتضمن رفض  ù%لنتخاب

امهورية.
لر سة 
%

قرار ر/05 ðق .م د  14/مؤرخ   13مارس سنة  2014يتضمن رفضv
امهورية.
 ù%لنتخاب لر سة 
v
%

 -قرار ر/06 ðق .م د  14 /مؤرخ   13مارس سنة  2014يتضمن قبول  ù%لنتخاب

امهورية.
لر سة 
%

قرار ر/ 07 ðق.م د  19/مؤرخ   13مارس سنة .2019%

قرار ر/18 ðق .م د  19 /ا ّؤرخ   01يونيو .2019%

قرار ر/19 ðق .م د  19 /ا ّؤرخ   01يونيو .2019قرار %ر/20 ðق .م د  19 /ا ّؤرخ    01يونيو  2019والذي ّ»ح yوجبه ا! لس
%
تنظ ا0نتخا  ت الر سية ا قررة يوم  4جويلية .2019
الدستوري
استحا Ë

%

رأي ر 01 ðق.أ  -م.د  - 95مؤرخ   6غشت سنة ، 1995يتعلق بدستورية البند السادسمن ا ادة  108من قانون ا0نتخا  ت.
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%

رأي ر / 02ðر.أ.ق عضـ  /م.د ا ؤرخ   6مارس سنة ،1997يتعلق yراقبة مطابقة ا0مرا تضمن القانون العضوي ا تعلق بنظام ا0نتخا  ت للدستور.
%

رأي ر/01 ðر.ق ع/م د 04/مؤرخ   05ف Bا سنة  ، 2004يتعلق yراقبة مطابقة القانون %

العضوي ا عدل و ا تمم لمر ر 07-97 ðا ؤرخ   6مارس سنة  1997وا تضمن القانون
العضوي ا تعلق بنظام ا0نتخا  ت ،للدستور.
%

ديسم ،2011Bيتعلق yراقـبة مطابقـة الـقانـون
رأي ر /03 ðر .م .د  11/ا ّؤرخ  22
العـضوي ا تعـلق بنظـام ا0نتخا  ت ،للـدستـور.
%

رأي ر/02 ðر.ق.ع/م .د 16/مؤرخ   11غشت سنة  ،2016يتعلق yراقبـة مطابقةالقانــون العضــوي ا تعلــق بنظــام ا0نتخابـات ،للدستـــور.
%

رأي ر/03 ðر.ق.ع/م د 16/ا ؤرخ   11غشت سنة  ،2016يتعلق yراقبة مطابقة%
ستق{ راقبة ا0نتخا  ت ،للدستور.
القانون العضوي ا تعلق  Yيئة العليا ا
%

سبتم ، 2019Bيتعلق yراقبة مطابقة القانون
رأي ر/01 ðر .ق .ع/م .د19/مؤرخ  14
%
اريدة الر ية
العضوي ا تعلق  لسلطة الوطنية ا
ستق{ لنتخا  ت ،للدستور ،

%

سبتم ، 2019Bص .5 – 4
از ا ية ر 55 ðا ؤرخة  15
للجمهورية 

إﻋﻼﻧﺎت:



لمن ا ؤرخ   14
اريدة الر ية للجمهورية
ع*
ا0
إعن ا! لسجان ، 1992Î


از ا ية% ،ر 3 ðا ؤرخة   15
جان ، 1992Îص .80
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بنتا إنتخاب رئيس
إعن ا! لس الدستوري ا ؤرخ   23نو B Ýسنة  1995ا تعلق امهورية سنة .1995


%


بنتا
إعن ا! لس الدستوري ر/01 ðإ .م د 99/مؤرخ   20أفريل سنة  1999ا تعلق ا0نتخا  ت الر سية سنة .1999

%

إعن ا! لس الدستوري ر/04 ðإ .م د 04/مؤرخ   12أ يل سنة ، 2004ا تضمن
امهورية سنة .2004
نتا انتخاب رئيس 

%

إعن ا! لس الدستوري ر/01 ðإ .م د 09/مـؤرخ   13أ يل سنة ، 2009ا تضمنامهوريـة سنة .2009
نتائـج انتخـاب رئيس 
ﺑﻴﺎﻧﺎت:


ينا. 2014
بيان ا! لس الدستوري ا ؤرخ   20
بيان ا! لس الدستوري ا ؤرخ   13مارس .2014
بيان ا! لس الدستوري ا ؤرخ   14أ يل. 2014
بيان ا! لس الدستوري ا ؤرخ   01يونيو .2019

%
ام{
بيان ا! لس الدستوري ا ؤرخ   23أ يل  2020وا تعلق  لفصل  حسا  تا0نتخابية اصة     ×v B%
امسة لر سيات .2019
ﺗﺼﺎرﻳﺢ:

ت¶ ا! لس الدستوري ا ؤرخ   3أ يل  2019وا تعلق  لشغور ال& 
 ا Kلر سة



%

از ا ية ،ر 21 ðا ؤرخة   3أ يل ، 2019ص .5
اريدة الر ية للجمهورية 
امهورية ،
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إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﺪاول ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ داﺧﻞ اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
أ.د وداد ﻏﺰﻻﻧﻲ،أﺳﺘﺎذة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ،
ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﻌﻠﻮم اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ،
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺎﻟﻤﺔ
د .ﺻﻠﻴﺤﺔ ﻣﺤﻤﺪي ،أﺳﺘﺎذة ﻣﺤﺎﺿﺮة أ،
ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﻌﻠﻮم اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ،
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺗﻨﺔ
ﻣﻘﺪﻣﺔ:


لقد عرفت بداية التسعينات من القرن v
الع ،f  oموجة جديدة لنتقال و
الدyقراطيةé ،ن ما اصطلح ع* تسميته  يل ا ovوطية السياسية ،الذي طرح مع

مصوغات الصناديق الدولية ،وإم7نية 
تقد xالقروض خاصة للدول ا تخلفة ،ضف إ°
 %
الG µنت %
%
%
حµ
ذلك

الz µل&ا Oاية ارب الباردة ،خاصة ع* الدول 
التغيBات 


ا0مس القريب 0 ،تدخل  مصف من كتب  Ëأن  رج منت¶ا من هذه ارب.


لدyقراطية ،إ 0أن العديد من التباينات yكن Ôا
ا Bي لخذ  
و  لر üمن التسابق 

الدyقراطية ،وحسب فاعلية
قرOا أو بعدها عن 
 نظم التعددية ا ستحدثة هذه ،سب 

v



بوظائãا خاصة ما تعلق 
بتقد xا ر×    ا0نتخا  ت.1
ا0حزاب  قياôا

 -1د .ا 6JKاM4روق ا ،6T0/4ا6l=4د@ Pا PT.Mƒ4وا-.-i=:jت  DEا64ول ا :P‰Hi=J4درا>-3Q Pر-:-f gT. P:
واو6\fا وز@<.-7Jي PHIQ ،ا/34اءة وا ،PE/lJ4ا6l4د  2013 /7J=7> ،43ص .60-59
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الدyقراطية  الغالب تقاس استنادا  %
م{ من ا vؤIات تتمثل أساسا  مدى:
إن 

%
%
للدوË؛
ؤسساK
توفر مبدأ توازن السلطات éن النسق ا

احBام وتطبيق %
%
دو Ëالقانون؛
zاية ار  ت 
و Oا؛

 
بعث آليات فعلية تكرس من خYا مشاركة ا0فراد  اياة السياسية؛
 

د  ،Kالتأسيس
تعز م7نة الدور الذي أصبحت تلعبه مؤسسات ا! تمع ا 
أفقيا لقاعدة مشاركة %
السيا.Æ
مدةé ،ن ا0طر القانونية للعمل
غ B
اج±عية 

 
وان Gن التأسيس 0ي gل د yقرا% ،ç

ب ا0بعاد
ا
تفاعل
بعث
ض
يفB

ا K


 
ا ذكورة أعه ،فإن استمراره قد تبط  عتبارات أخرى ،تن¶ف  ا0ساس ا°
درجات التفاعل ،شدته ومستو  ته.
وأحاول من خل هذه الورقة البحثية ،التطرق ا °اﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﺘﺪاول اﻟﺴﻠﻤﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻋﺒﺮ اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،وﻛﻴﻒ ﺗﺴﻬﻢ
اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ إرﺳﺎء ﻧﻈﺎم دﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ ،ﻗﻮاﻣﻪ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ.



ا% 0
سئ{ الفرعية تتمثل أساسا :
تث Bموعة من
إن ا _0ش7لية السابقة 

ﻣﺎ اﻟﻤﻘﺼﻮد ﺑﺎﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ وﻫﻞ ﺛﻤﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﻴﻦ اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ؟
ﻫﻞ وﺟﻮد ﺗﻌﺪدﻳﺔ ﺣﺰﺑﻴﺔ ﻓﻲ أي ﻧﻈﺎم ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﻀﺮورة ﻛﻔﺎﻟﺔ
ﻟﻠﺘﻌﺪدﻳﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻴﻪ؟
ﻫﻞ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﻌﻴﺎر ﻛﺎﻓﻲ ﻟﻠﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺪاول ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﻴﻦ اﻷﺣﺰاب
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ؟
ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻟﻌﺪد 2020 - 15

اﻟﺼﻔﺤﺔ 72

إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﺪاول ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ داﺧﻞ اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ


ّ
ا% 0
ع Bتفصيل النقاط التالية:
إن ا0جابة ع*
سئ{ الفرعية السابقة يكون 
أوﻻ :ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ.
ﺛﺎﻧﻴﺎ :ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ اﻟﺤﺰﺑﻴﺔ.
ﺛﺎﻟﺜﺎ :دور اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ.
راﺑﻌﺎ :اﻟﺘﺪاول اﻟﺴﻠﻤﻲ داﺧﻞ اﻻﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ :ﻣﻔﻬﻮﻣﻪ وﻣﺤﺪداﺗﻪ.
أوﻻ :ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ:


%  v
الكث Bمن النقاشات vال Bية
ال µتضمنت 
لقد أ|مت القرون امس والع ،f o

%
الكث Bمن ا واضيع% ،
ال % 0 µال
طرح

الدyقراطية،
وا
تجاد Ëحول مãوم ومدلول 



ولغاية اليوم ا0رتباك وا0ختف 

تع µأشياء تلفة
قا xحوYا ،كون 
الدyقراطية قد 
لك&ا %
 v 0
تلف و مواضع وأزمنة تلفة ،بل قد   %ت Îمارسة ،
×اص   
تب Îكفكرة


%
وق مثالية نظر  .
مزمة لطموح ا0نسانy ،ا م{ من أف7ر طو  وية 

فا تصفح  
الدyقراطية سيmس % 0
ا ،Ëاختفاء لتجسيد هذه الفكرة  أرض
لتار 
الواقع  مراحل تلفة من   %
ر الدول ،ليصبح  القرن v
وع Bما اصطلح
الع f  o


 %

الدyقراطية نفÔا 
امهورية ،صفة لصيقة Oا إن  ²تكن  Ö
بتسمي&ا  نظمة ا ø
منظور حا  هذه الدول.
ّ

تغيBه  ،لقدر
إن 
الدyقراطية مع معياري ،تبط yدى ادراكنا للواقع ورغبتنا  

اا ،°والذي
الذي قق العيش ا توازن ،وفق منظور متفق عليه هو الدستور  واقعنا
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ا0غلبية 
ا!اطبة به وا شاركة   %كيته.
من ا فروض أن يتحقق حو Ëالقبول من طرف

Äل هذا 
معايB؟
يع µأن 
الدyقراطية قضية فلسفية y 0كن أن دد Yا 

 
ّ
الدyقراطية ا ذكور سابقا ،جع  ا0ساس إ °طبيعة بنود
إن شساعة مضمون 
العقد-الدستور-وما تبط به من تطبيقات وتباينات حسب خصوصيات الدول
وا! تمعات ،إ 0أن هذا y ²نع من تبلور موعة من ادود ،أصبحت تش Éما يعرف


%
وال µأوجزها :
معاي Bالعملية 
دود أو 
الدyقراطية امس 
• اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ:

 
التعب Bعن 
وýات نظرÛ
نخرط  العملية السياسية،
 لقدر الذي يسمح ل Éا


إزاء ما يتخذ من سياسات وا  é ،ن _ا0طار الذي يضمن أو يؤطر Ûسواء Gن
حزب أو zعية.
• اﻟﻤﺴﺎواة ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﻗﺘﺮاع:


 ن يكون ل Éعضو اق والفرصة مارسة هذا اق ،ع* قدر من ا ساواة y%نع
طغيان رأي ع* آخر.
• اﻹدراك اﻟﺠﻴﺪ:



 

%
نخرط  العملية
ال µتتيح لعضاء ا

 ن تطرح  Èا سائل وéن الشفافية 

السياسية ،إدراك حقيقة ما دث وما yكن أن يكون% ،
عقK
ح µيكون اختيارها

ومؤسس.
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• ﻗﻮة اﻻﻗﺘﺮاح:



ال µتعرض أمامه% ،
تقد xما اه مناسبا للقضا  %

والµ

اق
طرف
لÉ
يتاح
ن






يع µأOا
yكن أن تتجدد أو تتكرر  مواضع قد تتطلب ا0ستجابة الفورية .وهذا 
ُ
gلية تكفل مستمرة ومتجددة.
• ﺗﻮﺳﻴﻊ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ:



التعب Bعن 
وýات نظر،Û
 ن نتيح للجميع – éن Ivوط تنظيمية-حق ا شاركة 

 صوص ا شا Èوطرق حلها ،أي  ب العمل ع* توسيع نطاق ا واطنة ،ا م{

%
غv B
اìام فع*  صناعة القرار ،بطريقة v
مباIة.
ذلك من
مباIة أو 
 

2



الدyقراطية ،ا توفره لنا من فوائد أساسية ÷ا :
روت دال إ °د ü
ويدعو 

مستبد  Iv f


وفاسد.f
س
الدyقراطية ع* منع قيام حكومة
 .1تساعد 


%
ا0ساسية% ،
غB
 .2تضمن واطن &ا عددا من اقوق
الy 0 µنحها ا0نظمة 


الدyقراطية ،و 0تستطيع منحها.


واطن&ا ا 0للحر  ت الشخصية Ö ،أوسع  Çيضمنه أي بديل Ñكن
 .3تضمن

Yا.


الدyقراطية الناس ع* zاية مصاهم ا0ساسية.
 .4تساعد 

 -2رو/.ت أدال g8 ،ا/3J@64اط 6JƒQ 6Tl> PJo/C ،PTا/T.) PT\Sƒ4وت Pˆ/0 ،ا-8<7mJ4ت <=H4ز@ nوا،/e\4
 ،(2014ص .50
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ل  v
الدyقراطية فقط ،
×اص" ،
تقد xأق ما yكن من الفرص
y .5كن للحكومة 
    %

تاروOا  نفÔم.
ال µ
القوان
ظل

ص ،Bوالعيش
تقر ا 

yارسوا حرية 


ُ
توف Bأق فرصة
الدyقراطية أو النظام 
 .6وحدها اكومة 
اy ،çكنه 
الدyقر 

مارسة ا سؤولية ا0خقية.

نسا Kبصورة أل من أي بديل Ñكن التحقيق.
 À% .7
الدyقراطية التطور _ا 0
الدyقراطية تعمل ع*  
تعز درجة عالية نسبيا من ا ساواة السياسية.
 .8اكومة 


لتا°
 .9
الدyقراطيات التمثيلية اديثة 0 ،تشن اروب بع÷ا ع* بعض ،و  
الدو.°
ا فروض أOا تد üالس³

%
الدyقراطية ،ا °أن تكون v
أكv Bاء من البلدان
y .10يل الدول ذات اكومات 
الدyقراطية.
غ B
ذات اكومات 

3

%

وعBها سيدها 
تتأطر 
ع Bبعث مؤسسات سياسية ،يàد Yا 
الدyقراطية gليا 
و:Ö
أرض الواقع 


معين.
مسؤولون منتخبون وليسوا

انتخا  ت حرة  
و Oة ودورية)منتظمة(.
F
التعب Bوبعث ا0ليات الناظمة لذلك.
ن حرية

وجود مصادر %
بدي{ ومتعددة لmعلومة قصد ن كشف اقيقة.

 ?Tr‰=4 -3أˆ /7را noا no/J4ا ،k.-S4ص ص.76-61
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v

%
%
ال µتتيح ل Éمواطن اق  التصويت% ،الùB
ا واطنة الشام{ والفعلية ،
%
سائ{.
وا

%
مستق{ ونقا  ت وأحزاب سياسية ،كون هذه
وتنظ±ت
حق انشاء zعيات



%
الدyقراطية  بلد ما.4
وسي{ العمل
خBة
السيا ،Æبل إنه استنادا Yا تقاس 
ا 0


ﺛﺎﻧﻴﺎ :ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ اﻟﺤﺰﺑﻴﺔ:

 

%
تقرOا  ذات
والµ
%تبط التعددية السياسية  الكتا  ت الغربية  
لدyقراطية ،

و Öحقيقة متجدرة
الوقت  لتعددية ازبية .فا! تمعات ا0نسانية تقوم ع* ا0ختف ،





%
لتا °تعدد  ا صا،è
و
،
الفاع{
القوى

تعدد
إ°
حيان
ا0
 ا _0نسان ،تقود  غالب



الناzة عن العجز ،لق توافق ف  ±
وكذا تعدد   أوجه ال¶اع 
ب هذه الغا  ت ا تنازعة.

هنا يصبح خلق  %
تع Bعن هذا ا0ختف،
ع Bبعث
مي7نBمات سmية ،
ا0ان 
v
%
تنظي #لتحقيق هذه الغاية،
Æء حتميا ،ليطرح هنا ازب ظهر

وتضمن عدم Oديدها 

تش Bالتعددية ازبية؟
Ýا ا قصود  زب وإ °ماذا 
 -1ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺤﺰب اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ:


%
%
ال µتع لحزاب السياسية ،تلف  ختف
توجد العديد من التعاريف 
 %
 
العنا» ا عتمدة  ديدها ،حيث د  هذا الشأن تعريف 0سويل وGبن الذي


v
%
الشام{ ،ويقدمون مر× &م لنتخا  ت،
يعتBه  نه موعة من ا0فراد يصوغون القضا 


و مسعا Ûذلك ،قد يستخدمون وسائل ضغط قصد %قيق %
غاي&م    .
اعتBه أخر
ح 

 -4ا no/J4ا ، k.-S4ص .107
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%
وال µتتنافس مع zاعات
 نه 
يش Bا °
تنظ العنا» السياسية النشيطة  ا! تمع ،
أخرى ،تكون Yا ثقافات 
ووýات نظر تلفة ،5أما  من وﻳﻨﺮ وﻻﺑﺎﻟﻮ مبارا فقد


ح¶وه   {% zمن العنا» ا0ساسية :Ö

التنظ :فازب مؤسسة وجودها مستقل عن 
منش&ا ،أي أن ازب
• استمرارية

  0ول yوت منشئه أو خروجه منه.
التنظ ليا ووطنيا.
• امتداد نفوذ



• الرغبة القوية لدى القيادة ازبية  الوصول إ °السلطة.
%


ومؤيد fجدد ليضمن دده.
منا»f
س ازب إ °كسب
• 
• v
يبا Iازب  {gوفق    مز" من طرف أغلبية أعضاءه.6
 -2ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ اﻟﺤﺰﺑﻴﺔ:


تعد التعددية من  
لليBالية ،وتنطلق من فرضية
ب أ Ûالنظر  ت ا0ساسية ا فoة 

وجود v
سيا  Æالنظام الواحد ،يث يتنافس ال Éقصد
أك Bمن حركة أو حزب

الليBالية ،وإ°
الوصول إ °السلطة% .وجع جذور التعددية السياسية إ °الفلسفة 

%
الدو Ëرفض السلطة ا طلقة،
اعت  Bن من أ Ûوظائف
طروحات ا فكر جون لوك ،الذي 

 0 $تعدو أن تكون سوى رد عقدy 0 ،كن أن
ووجوب أن تتأسس ع* الرضا ،

 %
%
ال µجاءت 0جلها ،فيجب أن
يستمر بدون قبول .وإن  ²تنجح الدو  Ëالقيام  لوظيفة 
 -5أ> PQ-اM‡4ا/K D4ب ،ا•MKاب ا DE PT>-TS4ا ]4-l4ا) °4-z4ا :d@<s4ا GHIJ4ا<4ط\ PE-3zH4 Dوا<\‰4ن
اjد ،(1987،D.ص .15
 G‰: -6ا ،no/J4ص .17
ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻟﻌﺪد 2020 - 15

اﻟﺼﻔﺤﺔ 78

إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﺪاول ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ داﺧﻞ اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ

تتغ ،Bوأنه  
يتع ع* الفئات ااة ،أن  0تتخذ من القوة أساسا Yا ،بل إن التعددية

%
حسب منتسكيو ُد من طغيان السلطة.7

وامعيات ،بل أيضا هو قيام هذه
إن التعددية ليست وفقط رد تعدد ا0حزاب 


%
تنظ السلطة التنفيذية وا v
وتعتB
وÇرس&ا.8
لت oيعية

ا0حزاب بدور فعال ومنظم  


ا  çأي بلدy ،ا تتيحه من
التعددية السياسية مطلبا أساسيا  gلية التحول 
الدyقر 
%
%
و يه  
تنافس حر  
التنظ±تy ،ا يضمن قيق ا شاركة السياسية ،واìام
ب تلف هذه


 
%

ومضامي&ا .إن التعددية
أكB
للدوy ،Ëختلف أبعادها
لmواطن  العملية السياسية



تنظ±ت وسيطة ،لذا فإن أي نظام
السياسية تÔم  اد من تعسف السلطة ،
ع Bبعث 
دyقرا 0 ç
يتب µالتعددية السياسية هو نظام منقوص.


إن للتعددية السياسية متطلبات تتمثل أساسا :



• وجوب ارساء نظام 
اماعات 
ا!تلفة  %ال&ي  Éكنف
قانو Kيكفل حق 

%
اماعات وفق gل سv å
مoوع.
الدو ،Ëمع جعل الوصول للسلطة مكفول Yذه 

 
• وجود منظمات وسيطة -تتجسد اليوم  ا0حزاب السياسية-تنظم العملية
بي&ا مفتوح ع* م¶عيه  إطار v
السياسية يكون التنافس 
الoعية الدستور ية

الناظمة ثل هذه ا سائل.
<8 6Tl> /.-o -7ض<{‰Q ،م ا6l=4د@ DE Pا•د-T.ت ا PT./l4ا/€-lJ4ة ) PlQ-oا-34ھ/ة PTHˆ :ا-r=Xjد وا<Hl4م
ا ،(1993 ،PT>-TS4ص .16-10
 6.-8 6JƒQ -8ا/.-I4ي ،ا6l=4د@ Pا PT>-TS4وا/3J@64اط DE PTا<4ط gا-J8) D./l4ن6=\Q :ى ا /s‰4ا،D./l4
 ،(1989ص .108
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%
 ßيقدم 
ا!تصون عدة أش7ل للتعددية السياسية ،تلف  ختف yط الروابط
ا %
و Öثث:
ش Bكة 
وا0ت gلها 
• اﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ:


%
الO µا أحزاب سياسية متنافسة ومتباينة من حيث
وتتمثل  النظم 
الدyقراطية 

%
وال µيكون الصندوق ف&ا هو الفيصل الوحيد  وصوYا للسلطة
الBا  وا0يديولوجيات ،
وا0ستمرار ف&ا ،و Öتوصف  الغالب 
بكوOا أحزاب سياسية رقابية وليست فقط


%
إسقاطية ،
كوOا ت   نه  y
مساء Ëحال
ك&ا الوصول إ °السلطة ،وستكون حينئذ ل

%
مكفو ËوÑكنة.
اا ،°أي أن فكرة التداول
ازب

• اﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺸﻜﻠﻴﺔ:



ا0حادية أو التسلطية% ،
وال µتتيح ش أو قانو وجود هذه
النظم

وتوجد




لك&ا تكبل gلها 
وأداOا ،فيكون %ر%ا v
ا0حزاب ،
مoوعا% ،م µدارت  فلك النظام


كث Bمن ا0حيان  ئل
اا& وتغنت yا يصوغه من سياسات وا   ،لذا توصف  
السلطة   ،إشارة 
»ة إ °أن النظام اا& ،ق  Ëأن يفعل Oا ما يشاء ،و 0يتيح Yا
حق %
ا0عBاض وا عارضة.
• اﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ:


F
v

وتش Bإ {% z °ا0ليات ا تاحة ،وا وضوعة  متناول ا0حزاب ومر× &م،



از .Kفالنص ع*
والقوان الناظمة للعمل
لتمكي&م من العمل فعليا yا يتطابق
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دسات Bالدول 0 ،يكفل  
ل¶ورة واقعيا هذه التعددية
وجود تعددية حزبية 



سب ما 
أوت سابقا ،حيث قد نmس فراغات  قانون ا0حزاب تؤدي ا°

v
%
ي قيدا
التضييق أو ح µمنع إنشاء أحزاب جديدة ،ليكون بذلك النص الت o

از.9K
»ا ع* العمل  

كبBا  
ب التعددية السياسية والتعددية ازبية،
اذن استنادا ا °ما سبق ،يوجد فرقا 
بل إن  Èتعددية سياسية تتضمن وجو  تعددية حزبية    ،
ح أن  Èتعددية حزبية
 0تضمن و 0تتضمن  
ل¶ورة تعددية سياسية.
ﺛﺎﻟﺜﺎ :دور اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ:



%
Çرس&ا ووسائلها دورا فعا  0تقوية النظام
عB
yكن لحزاب السياسية أن تلعب 
التنظ±ت السياسية –
العا Þقوق ا0نسان حق انشاء
ا .çوقد د üا0عن



الدyقر 


%

الدyقراطيات 
النا¦ة
و 
ازب-كوOا وسي{ لدفع الطغيان والتسلط  ا ادة  22فقرة  .3



ط Bخيارات
ع % B
تلعب ا0حزاب السياسية دورا مفتاحيا  العملية ا0نتخابية ،

ُ

عBه تضمن  ن ا0نتخا  ت ت ع Bفعليا عن رغبات وطموحات
الناخب ،والذي 


وع Bالعملية ا0نتخابية تطور العديد من الوظائف الدقيقة،
الناخب .10إن ا0حزاب 

%
تطو نظام التعددية ازبية ،ود üتنمية فعلية لmؤسسات السياسية،
وال µتÔم  

<. - 9ر<X PHKادر@" ،Pا6=4اول ا }H8 DJHS4ا PHIQ ،"PmHS4ا<ƒ74ث ا PT>-TS4واjدار@ ،Pا6l4د ا-S4دس6. ،ون
>\ ،Pص .64
10
- National Democratic Institute, Minimum Standards for the Democratic
Functioning of political parties (Washington: National Democratic Institute; 2008),
p1.
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ع Bما تتيحه من تعددية  
ايارات
وا ساëة  ارساء دyقراطية منتعشة وية ،

 %



وال µ
الفعلي
الناخب
والBا  ا %قBحة ،وام7نية التعبئة لدى  Ivة

وا!تمل ،


ُ
الكث Bمن ا0حيان تعد ا vؤ Iا! رد لقياس مدى اح العملية ا0نتخابية من عدمه.11


 %
ا0حزاب  أرض الواقع  0تبط فقط yسعاها لتجسيد 
وغاي&ا 
مبادOا،
إن آداء

%

الدyقراطية ،بل %
يقBن كذلك %
سيا  Æالساحة،
كفاعل
نفÔا،
فرض
ع*
ا
بقدرO
سيد




واارجية % %
مواýة %ال&ديدات الداخلية 
%
ع y% B
%
ك&ا من 
والµ

ال µتعBض تنفيذ سلوOGا ،

%

ها  الغالب ا!ددات التالية:
%
احBام حقوق ا0نسان؛
•
%
احBام وقبول فكرة ومبدأ أن Ivعية ا0نتخا  ت هو ا!دد القاعدي للسلطة اا ة؛
•
%
احBام رجات العملية ا0نتخابية؛
•
 %
%
ا0حزاب السياسية وحرية ا نافسة 
بي&ا؛
احBام  
•

• نبذ اللجوء إ °العنف؛
• ا ساëة   مناقشة v
وااء  {% zالسياسات ا طروحة؛
• د üوتشجيع ا شاركة السياسية؛

• مسؤولية وواجب قبول من فاز  ا0نتخا  ت.12

الداخ*  ،لعديد من ا هام التنظيمية
 ßيضطلع ازب  Çرساته وع* الصعيد


اازها :
yكن  
- Op. Cit, p, 1.
- Ibid, pp3-5.
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اابية عنه وع* من يتحدث  ه؛
 ب أن يعمل ازب ع* %سيخ صورة  
%
دور ازب ين¶ف إ% °ديد Ivوط 
ا0نJم إليه ،وإعطاء حقوق نتسبيه وديد
%
واجباOم؛
ع* ازب أن دد قنوات ا0تصال والتواصل من الداخل ،وسلطاته إزاء أنصاره.

استoاف  
 ب أن تكون لديه القدرة ع* v
الBاعات الداخلية ا رتقبة  ازب،
%
لتا °إم7نية اوزها؛
مع فتح ورشات نقاش لتفادي مثل هذه ا آزق و  

 ب أن تكون للحزب رؤية 
واة  صوص قياداته ،وكيفية انتقاءها  الداخل
%
ع Bديد
وهذا لتفادي الصدامات الداخلية ا رتبطة بتقلد ا ناصب فيه ،وهذا 


ا v 0
×اص؛
بتغB
تتغ B
قواعد ددة مسبقا وداyة  0


%
وا  gلية  %
 ب أن يكون للحزب تصور 
ؤسساK؛
ا
ار
ر
الق
وصناعة
اذ
ا
وم&ج


التموي* للحزب وطرق تقسيمها  ،لقدر الذي يسمح !تلف هيئاته
اانب
وضوح 

من آداء ôاôا ،مع البحث 
داyا ع* مصادر y%ويل جديدة v
ومoوعة؛
 ب أن يكون للحزب القدرة ع*  %
ااذ اجراءات صارمة ،إزاء من  رج عن
مساره وتصوره العام ،ويعمل ع* %قيق م7سب  v
×صية ع* حساب عة
ازب.13

- Op. Cit, p. 13.
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%
الµ
إن العمل
السيا Æوôما اعتمد من 

الدyقراطية الداخلية ،فإن أقلية  Ö

وطط الBا   ،ف Éفكرة  Öوليدة gل  v
توجه السياسة  %
×ص واحد  البداية ،وإن

أاOا.14
غBه وتوëوا أOم

تبناها 
راﺑﻌﺎ :دور اﻟﺘﺪاول ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ داﺧﻞ اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ:

ومعناه »ورة وجود تنوع   النخب ازبية ،يث تكون السلطة مقسمة  
ب
%

وال µتتبادل ف ±
%
بي&ا مراكز السلطة ،عن
عدد من القيادات ذوي 
ا0اهات ا!تلفة ،
ّ
طريق انتخا  ت دورية بد 0من احت7ر فرد او اقلية للسلطة بصفة مستمرة .إن جوهر

لتغي Bوصنع القرار ß ،أن مدلول

الدyقراطية داخل ا0حزاب السياسية ،أن يسمح  


ا0حزاب للوصول ال&ا Ö ،السلطة %
%
القوان
ال µتؤهلها _0صدار
ال µتس


السلطة 

%

ال7م{ أو اقتساôا مع النظام 
%
القا ،xأو التشارك وا0اد
ع BاYيمنة
وا0وامر  ا! تمع ،

15

يع،µ
مع احزاب اخرى  _0تف  .فالتداول ع* السلطة داخل ا0حزاب السياسية 
v
وÖ
تعاقب القيادات ع*  Èا ستو  ت بطريقة دyقراطية Iعية اسا|ا ا شاركة ،


التعب  Bعن تعاقب السياسات وتداول الBا  والرؤى ،مع مواكبة ا0وضاع ا ستجدة 

%فBات زمنية ددة ومضبوطة ،وا _y 0ان Oا والعمل ع* %
احBام نصوص ولوا ازب
التنظيمية% ،
ح µيضمن ا0ستقرار وا0ستمرار والتجدد.

<. -14ر<X PHKادر@ ،k.-> no/Q ،Pص.66
/Q -15زود  ،gTSKأ' اب وا اول  1"2ا  -. /K"Lا ا ) ،(2010-1989دˆ=<راه  DEا<Hl4م اPT¹>-TS4
وا-XNl4ت ا64و PTHˆ ،PT4ا<Hl4م ا PT>-TS4واN8jم PlQ-o ،اMI4ا ،2012-2011،/Oص .22
ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻟﻌﺪد 2020 - 15

اﻟﺼﻔﺤﺔ 84

إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﺪاول ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ داﺧﻞ اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ


 %
ويؤكد البعض ع* أëية ا0حزاب ودورها  ويل ا دخت إ °رجات

وإدارة التفاعل  
اماعات  ا! تمع .وأن أ Ûصعو  ت التداول ع* السلطة داخل
ب 
 

ا0حزاب %جع  ا0ساس لـ:

 vكBة التعاقب ع* قيادة ازب ،أي أن ازب  أزمة و 0يعرف ا0ستقرارا طلوب وأحيا  يبلغ ال¶اع ع* التداول حد ا0نقسام والعنف.

%
طوي{ قد يعرض ازب للجمود ويعرضه
 -عدم التداول داخل ازب دة

للضعف والزوال.
 عدم وضوح إجراءات التداول داخل ازب قد تؤدي ا °ا عارضة او ا0نسخو'رة مناضليه ا °أحزاب أخرى أو  
تكو fأحزاب موازية.
من ازب 

وyنح التداول داخل ا0حزاب ا  Bات التالية:
 
و ن&ا الوقوع  ا0خطاء.
 yنع استبداد القيادة   تسا    Ûتعز Çرسة التعددية yا yهد لظهور بدائل متعددة.

 هو أحد آليات ا رونة   %ااذ القرارات وتعديل 
والBا  
ووýات النظر بÉ
اطط 

حرية.
 يفسح ال أمام أعضاء vاهم ا0نتخابية ،انطقا من
ا!
ومر( ازب  %قBاح  

%
ا!*.
اه±مات وأولو  ت ا ناطق خاصة ع* ا ستوى 
%
ونب ا0نقسامات وا0نق  ت
اماعية ووحدة %وyاسك ازب ،
 تد üا شاركة %
ودم مصلحة ازب واهدافه.
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وما yكن أن لص إليه هو أن وجود التداول يؤدي إ °تقوية ازب واستمراره،

أما غياب التداول فيعمل ع* زوال ازب واضعافه ،وان Iعة التداول أو 
بط&ا تؤدي


ا0زمات  ب  %
ا0لBام  لتداول ا نتظم من حيث ا دة ،والتشاور
ا °ا0زمات ،ولتجاوز





16
ينا
وا شاركة yا دم ا0حزاب وا! تمع وا0نظمة السياسية .فالتداول ع* السلطة 

 
ا v 0
×اص وا0حزاب السياسية ع* حد
والدyومة بل و% yق&ا ،ويفضل التجدد 
امود 

سواء.
اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ:


ل¶ورة %
الدyقراطية ع* Ivوط  0تكون  
ذاOا الضامنة
تتأسس ا0نظمة 
%
الكفي{ بتحقيقه
ا çومؤسساته
0ستمرارها .وان دث ا0تفاق ع* آليات العمل 
الدyقر 
  أرض الواقع ،فإن 
الدyقراطية ومعناها،
اz0اع  ²يتحقق ولغاية اليوم حول مضمون 

%
ادال الفكري أزيد من zسة v
او Ëلرصد 
وهذا بعد ان 
معµ
وع f  oقرن 
ق 

لسف  ²يفلح  ذلك 
كوOا قضية معيارية.
للدyقراطية ،لكنه و
ع Bالزمان وا 7ن 
Ñتد 



لتقدم دyقراطية القرن v
الع f  oع* أ Oا دyقراطية حزبية ،وأن اح أو فشل ا0حزاب
 
السياسية  خوض %
يف  Oاية ا طاف ع* بقاءه éن
معBك الشأن


السيا Æهو ما 

هذه البة أو إخراجه م&ا.

تعد ا 0حزاب السياسية اليوم حلقة الوصل ا ث* %
الy µكن من خYا ا واطن من



 $تقدم ع* اOا آليات للح øا ؤجل éن منافسة
تتيع أداء من   Ûالسلطة ،
MQ -16ود  ،gTSKا  Q? #ا  ،P3%Lص .31- 24
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v
أك Bعدد
مoوعة وسmية ،تقوم  ا0ساس ع* توسيع قاعدة ا شاركة السياسية بتجنيد 
لك&ا  الوقت ذاته قوة %
ؤيد fوا 0عضاء خاصة عند خوض ا0نتخا  ت ،
من ا  
اقBاح

ومناقشة ا تطرحه السلطة من ا  و  لتا °تش Éج oا0متداد  
ب من  øومن .ø


%

ا0حزاب السياسية %
ال µتس للر  دة والسلطة أن لق نوع من التوافق
يتع ع*


ع% Bديد  {% zمن v

الoوط والضوابط %
بتسيBها  ظل الشفافية
ال µتسمح 
ب داخلها 


منا»Oا اق  أن يطمح للر  دة والقيادة ع* قدم واحد من
وإعطاء اق لÉ


ا ساواة مع من هو  رأس ازب اليوم.
 
%
وهو توافق كذلك مع البيئة ا!يطة ب Éما م{ من اطر تنجم  ا0ساس عن


و)زه  التنبه لعمق ا شا È
تقاعس  إدراك طبيعة %ال&ديدات الواردة ع* ازب 

%
واطن عامة وأعضاء ازب ومنا»يه عرضة Yا.
ال µأصبح ا

إ ّن التفاعل ا _   0ا  K
ب مكو ت الداخلية للحزب v
ومؤات البيئة ا!يطة  Öمن

y%كنه من ا _0ستمرار والبقاء.
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ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻊ:


 -1د .اzد الزروق الرشيد ،التعددية ازبية وا0نتخا  ت  الدول ا تخلفة :دراسة
مقارنة  
سبتم.2013 B
وزyبابوي {%  ،القراءة وا عرفة ،ال عدد ،43
ب غا  وأوغندا 

الدyقراطيةz % ،ة سعيد  lاسنية ) بBوت Iv ،كة ا طبوعات
روت أدال ،عن 
 -2

للتوزيع v
والن.(2014 ،o




الوطµ
ا °حرب ،ا0حزاب السياسية  العا ²الثالث )الكويت :ا! لس
-3إسامة الغز 


د.(1987،K
للثقافة والفنون ا 0
 
جا سعيد عوض ،مãوم التعددية  ا0دبيات العربية ا عا»ة )جامعة القاهرة:
 -4
¹ية ا0قتصاد والعلوم السياسية.(1993 ،


العرg) Kان :منتدى
ا اي ،التعددية السياسية 
 l -5عابد 
والدyقراطية  الوطن  

العر ،(1989 ،Kص .108
الفكر  
%
الس åع* السلطة" {%  ،البحوث السياسية وا _0دارية،
بورح{ قوادرية" ،التداول
-6

العدد السادس ،بدون سنة.
7-National Democratic Institute، Minimum Standards for the Democratic
Functioning of political parties (Washington: National Democratic
Institute;2008.



 -8مرزود  
ا 
زا ) ،(2010-1989دكتوراه 
حس ،أحزاب والتداول ع* السلطة  
از ا-2011،
العلوم السياسية والعقات الدولية¹ ،ية العلوم السياسية وا _0عم ،جامعة 
.2012
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:اﻟﻤﻠﺨﺺ

 
% Éيش
 الفاة
 حيث يتيح للجهة،قراطيةyالد
 اع مظهرا من مظاهر ا مارسةBق0ا
% مة مزô نتخاب0ا

ا!كوم
 عن إرادةBتع
 نتخا  ت وع* هذا النحو0 فا. السلطةËاو


 
 %
%
نتظام  أحزاب0 اBع
 شؤونBتسي
ومشارك&م  اختيار من ينوب
 Ëالدو
  ع&م
 قراطية ا عا»ة توصفyالد
 تكتسب،قراطيات حزبيةyا دOبكو
  لذا أصبحت،سياسية
% عي&ا وأ
% Iv
.ي&ا من خل توسيع قاعدة ا شاركة السياسيةë

.قراطيةyالد
 - الفاعلية- التداول- السلطة- ازب:اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﻔﺘﺎﺣﻴﺔ
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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د .ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﺨﺘﺎر وﻟﺪ ﺑﻼﺗﻲ ،دﻛﺘﻮر ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﺎم،
ﻗﺴﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﺎم،
ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻧﻮاﻛﺸﻮط اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ

ﻣﻘﺪﻣـﺔ:

وب ارية ،1إ 0أOا %
لتنظ السلطة وا وازنة 
بي&ا  
تبÎ
تعتB


الدسات Bنظما قانونية 
نظما وضعية %
%
وا0ج±عية
قاب{ للتعديل وا راجعة ،لتتءم مع التطورات ا0قتصادية

تقت أن v 0
ال µ
لمة ،ولتستجيب تطلبات سيادة الشعب %
يستأ جيل
والسياسية



ص.2B
وتقر ا 
سابق ع* ا0جيال الحقة بسلطة التأسيس 
من هذا ا نطلق ،أجرت موريتانيا تعديت ع* دستور 20يوليو G ،1991ن

%
ال µأدخلت ع* الدستور 
آخرها تعديل  05أغشت  .2017لقد Gنت التعديت 

 2006و 2012دودة النطاق ،و 
لك&ا Gنت جوهرية .فالتعديل ا0ولG ،3ن »ور 
%
_0صح النظام
امهور ية )ا ادة 26
السيا Æخاصة من خل ديد مأمور  ت رئيس 



الدyقراطية
جديدة( والسمو به فوق لعبة ا0حزاب )ا ادة  27جديدة(  إطار" تعميق 

 - 1أ<HX }‰mrQ :/9:ش ،ا<:-34ن ا<=>64ري وا ]9\4ا ،PT>-TS4ا-./4ط  ،1990ص 678 ”4~ˆ ،6ا-=‰4ح ،/J8
ا DE MTo<4ا<:-34ن ا<=>64ري Mˆ/Q ،ا64را>-ت وا<ƒ74ث وا PTHˆ ،/e\4ا<3ƒ4ق وا<Hl4م اPT>-TS4
 ،1987G:<=.ص.108
 6o -Q - 2را wfا ،<Hƒ4ا<:-34ن ا<=>64ري ،1997 ،ص.22
 wo<J. ]C - 3ا<:-34ن ا<=>64ري ر 2006- 014 ]Xا-r4در -=.ر@ ?@6l=. Dh3@ 2006 <T:<@ 25 qد>=<ر
 ،1991 <T4<@ 20ا6@/I4ة ا68 PTJ>/4د -=. 1122ر@ ،2006 <H@<@ 15 qص.348
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ً

4
الثا ،5Kفقد %
أساسا  
تعز حقوق
اس&دف
وال*ح  لتناوب ع* السلطة "  .أما التعديل 
%
_ا0نسان من خل  ر xالرق )ا ادة  (13وا0رتقاء  للجنة الوطنية قوق _ا0نسان إ°
%
%
%
ال 0 µيسقط جرôا
مستوى الدستور )ا ادة  ،(97وإضافة تيبات ظر ا0نق  ت 
 لتقادم )ا ادة.( 2



%
السابق ،فإن التعديل الثالث الذي x%
التعديل
ال µطبعت
وخفا لmحدودية 


مثBا وواسع النطاق ،حيث مس مقتضيات عديدةG ،نت من
  05أغشت G ،2017ن 
ّ
%

%
الوط µوالنشيد،
الع³
تغيB
خاصة
الرموز،
مسأË
إن
ال 0 µيطاYا التعديل.


الثوابت 
Gنت  رزة   هذا التعديل ،لكنه ز  دة ع* ذلك ،خلق نظاما ýو    إطار  
تعز
%
هيÍه بعض ا ؤسسات% ،و xبشO Éا   Kالقطع مع الغرفة الثانية
المركزية ß ،أعاد
واستعادة نظام الغرفة الواحدة عنوا  لل Bان.
ّ
وهكذا ،فإن التعديل الثالث لدستور G 1991ن واسع النطاق؛ إذ  vل ثلث مواد
الدستور ،6لكن ر üذلك ،فإنه أ  vر إش07ت عديدة تتعلق بسياقه السياv Æ
ومoوعيته

السيا Æالسابق ع* التعديل مليئا  0ستقطاب ،و ²يكن
القانونية .لقد Gن السياق

 


مyا _0جراء تعديل %ذا% ø ،
خBة 
ان&اء مأمورية الرئيس ولد عبد
العز ا 0

6T> - 4ي  6JƒQو6T> 64ي اب ،ا¿-KN€ت ا<=>64ر@ Pا•/TŠة <Q DEر@=/X --T:-اءة  DEا-T‰Hi4ت اPT>-TS4
وا•-l.د ا ،PT:<:-34ا PHIJ4ا<J4ر@=<:-3H4 PT:-ن وا-r=Xjد68 ،د ،2013/20ص.92
 }h=3J. ]C - 5ا<:-34ن ا<=>64ري ر 2012 /015 ]Xا-r4در -=.ر@-Q 20 qرس  ،2012ا6@/I4ة اPTJ>/4
<{JIH4ر@ Pا¿> PTQNا<J4ر@=68 ،PT:-د -=. 1262ر@ 30 qأ ،2012 ?@/.ص .403
 ?J0 63E - 6ا ?@6l=4ا °4-z4ا<J4اد،64 ،63 ،61 ،55 ،54 ،51 ،50 ،48 ،47 ،46 ،41 ،40 ،39 ،31 :
.99 ،93 ،92 ،86 ،84 ،81 .79 ،75 ،69 ،68 ،67 ،66 ،65
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%
س åع* السلطة ،انطقا من ديد الدستور
منتصف  2019وا0ستعداد لتداول

لو  0ت الرئيس yأمور  
يت  v 0لثة Yما.
ّ

و مستوى آخر ،فإن ا ovوعية القانونية للتعديل ،بقيت ل إش7ل ع*

ّ


ا ستوى %
الف ،+ذلك أن إسقاط التعديت  لس الشيوخ ² ،يعد يسمح  نظر

ّ

لتا °فإن  y%رها 0حقا
البعض  لعودة إ °ا0ستفتاء صوص هذه التعديت ،و  
 ستفتاء ع* أساس ا ادة  38من الدستورG ،ن ل انتقاد من أحزاب ا عارضة وبعض
رجال القانون.

ّ
ّ
لكن ا0غلبية الر سيةG ،نت %ى أن ا سار  ²يتوقف ،وأن اللجوء لستفتاء Ñكن

%
يستش Bالشعب
امهور ية اق  "أن
تع لرئيس 

yوجب ا ادة  38من الدستور 
ال µ
ّ

%
أخBاG ،ن أساس
عن طريق ا0ستفتاء   Èقضية وطنية" .إن هذا ال الذي  xإتباعه 
ّ
 ّ
التعديل الثالث ،ور üأن ا! لس الدستوري أقر vبoعية ا0ستفتاء وته7فإن ا عارضة،
%
واوزا _لجراءات الطبيعية لmراجعة الدستورية.
اعتBته انق  ع* الدستور 

ّ
اعتبارا ا تقدمy ،كن القول أن هذا ا وضوع يطرح إش07ت ثية  vية ،تتعلق



 لسياقات السياسية وا0بعاد القانونية للتعديل الثالثÝ ،ا  Öهذه السياقات وا0بعاد؟

_لجابة عن هذا التساؤلy ،كن القول أن التعديل الثالث لدستور x% ،1991
ظرف م*ء  0ستقطاب  
السيا Æللتعديل
ب النظام اا& وا عارضة Ç ،طبع السياق


 -7ا GHIJ4ا<=>64ري ،ا/34ار ر 2017/003]Xا>=-=‰ء/م.د  /ا6@/I4ة ا<{JIH4 PTJ>/4ر@ Pا¿>PTQN
ا<J4ر@=68 ،PT:-د -=. ،1393ر@ 15 qأ ،2017 defص 500
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ا0ول( ،لكن ر üذلك %
v
يب Îهذا التعديل ôم ش نظرا لتعدد
بïء من التعقيد )ا!ور


الثا.(K
أبعاده القانونية )ا!ور 
اﻟﻤﺤﻮر اﻷول ﺗﻌﻘﻴﺪ اﻟﺴﻴﺎق اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟﻠﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮري

ّ
إن التعديل الدستوري الثالث  لنسبة لدستور  20يوليو  ،1991سبقه تعدين



السياÆ
غ Bعاد  سياقه
  ،2006و ،2012لكن التعديل الثالث  G 2017ن تعدي 


ال µاعتمدت لتمره  .
اللذ G f


%
السابق  
التعديل
وف


و _ا0جراءات القانونية 
»  
الس åع* السلطة ،وتكريس   ت منتظرة ماية
وري لفرض Ivوط التداول



حقوق _ا0نسان ،فإن التعديل الثالث   ² 2017يكن جوهر   تواه ß ،أنه  ²يكن
ً 
»ور   توقيته ،وهذا ما جعل ا عارضة %فضه جة أنه "y 0ثل سوى رؤية النظام
يع Bعن طموحات
للقضا  الوطنية" .8ووفقا Yذه الرؤيةy ،كن القول أن هذا التعديل ،
v
امهورية 0 ،عقة Yا  
ل¶ورات الدستورية.
×صية لرئيس 
إن ما يBز تعقيد السياق
تناæ
السيا Æللتعديل الدستوري الثالث هو



ا0ستقطاب داخل النظام
السيا) Æالفقرة ا0و ،(°وهو ما جعل اكومة تؤسس


التعديل ع* حوار مع بعض القوى السياسية  ظل مقاطعة قوة أخرى عتيدة )الفقرة
الثانية(.

 6JƒQ - 8ا• gTQو6T> 64ي -.ب ،ا¿-KN€ت ا PT>-TS4وا<=>64ر@<Q DE Pر@= :-T:-ا<4ا nXوا-@6ƒ=4ت،
ا¿-KN€ت ا<=>64ر@ DE Pا6H74ان ا-‡J4ر ،PT.أ-J8ل 6:وة ا<K/J4م أ ]4-> 6JKو<7. 64ط 6JƒQ kTS\C ،ا64اه
 678ا-34در -@6T> 6JƒQ ]@63C ،و 64ا-7i4ز ،2018 ،ص.138
ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻟﻌﺪد 2020 - 15

اﻟﺼﻔﺤﺔ 94

اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻓﻲ ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ :اﻟﺴﻴﺎﻗﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻷﺑﻌﺎد اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ

اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ :ﺗﻨﺎﻣﻲ اﻻﺳﺘﻘﻄﺎب داﺧﻞ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ

ّ
السياã y Æومه الواسع يشمل إ °جانب ا ؤسسات الرئيسية
النظام
ن
إذا قلنا 

 %
ّ 9

ا0حزاب السياسية وارGت %
وريتاK
ا
النظام
فإن
،
الضغط
ووسائل
عية،
ا0ج±
للدوË



السيا ،Æور üأن ظاهرة ا0ستقطاب طبيعية 
Oذا ا ع µمشحون  0ستقطاب



%
حقيق&ا عن أزمة Ivعية
تع B
ا0نظمة 
الدyقراطية ،فإن هذه الظاهرة  لنسبة وريتانيا ،

داخل النظام ،إOا تعود  الواقع إ °السيطرة العسكرية ع* ا øوعدم قبول ا نافسة
%
الدو.Ë
ع* مستوى ر سة

ا çعام  1991بداية _ v 0رة
لقد Gنت ا0نتخا  ت الر سية  بداية ا0نتقال 
الدyقر 
ا0ستقطاب داخل النظام ،بسبب y%سك رئيس اللجنة العسكرية 
حي&ا معاوية ولد سيد

v
أzد ولد الطايع  لسلطة وإقصاء مر ùا عارضة أzد ولد داداه Ç ،خلق شعورا gيقا
 

ب ا0غلبية
 ستمرار اYيمنة العسكرية ع* _ا0رادة الشعبية ،وتسبب  استقطاب حاد 


ا0جواء  
ب الفرقاء
ااة وأحزاب ا عارضة ،لكن ر üذلك öرت فرص لتنقية
%
%

%
والدyقراطية
للعداË
ال µقادها ا! لس العسكري

السياسي خل الفBة ا0نتقالية 

 2007-2005ما بعد ولد الطايع ،لكن Iعان ما عادت ا0مور إ °سابق دها بعد

وا0طاحة  ول رئيس منتخب دyقراطيا )أ( ،وهو ما دفع للجوء إ °آلية
انقب _ 2008
السيا  Æ
اوار للحد من التجاذب
وتعز Ivعية النظام ا مسك  لسلطة )ب(.


 - 9ا /Te74ا-s=4ري ،ا• PJ9:ا PT>-TS4وا-9\4م ا D>-TS4ا Mˆ/Q ،DS:<=4ا /e\4ا ،2002 ،DlQ-I4ص .10-9
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أ – ﺗﺠﺪد اﻟﺘﺠﺎذب اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺑﻌﺪ اﻧﻘﻼب 2008


%
%
v
%
للعداË
ال µح øف&ا ا! لس العسكري
|دت موريتانيا  الفBة ا0نتقالية 

أع* ولد  lفال إجراء إصحات سياسية ودستورية،10

والدyقراطية بقيادة العقيد 

11
مدK
أسفرت عن انتخاب الرئيس سيدي  lولد الشيخ عبد
ليكون أول رئيس 
%
الدو² ،°
الG µنت ل إشادة من ا! تمع

منتخب بش Éدyقر 
ا ،çلكن هذه التجربة 
تستمر v 0ك Bمن zسة v
ع|v oرا ،بسبب القطيعة  
ب الرئيس ولد الشيخ عبد

ا Bا0ت  
الذ fأ|موا إ °حد بعيد  وصو Ëللسلطة.12
وبعض 
ا Bال  lولد عبد  
العز Oاية اø
وقد مثل انقب  6أغسطس  2008بقيادة 
ا çالذي أنتجته انتخا  ت مارس ،2007لكن هذا ا0نقب وخفا لنق  ت

الدyقر 
%
ال µدعت
ا &ة الوطنية للدفاع عن 
السابقة ،قوبل فض قوي من طرف 
الدyقراطية 
0ستعادة v
ا &ة بقيادة رئيس
الoعية الدستور ية .13ولتحقيق هذا ا س ،استقطبت 

ً
بلخ Bأحد v
ع oحز  سياسيا معارضا لنقب0_  ،ضافة

امعية الوطنية مسعود ولد 



د.K
لوزراء
سابق ونوا   ال Bان ومنظمات من ا! تمع ا 
 ]C °TK - 10ا-=‰=>jء  }H8إ/oاء N@6lCت  }H8د>=<ر  1991ا ،kHlJ4و dJCھ~ه اN@6l=4ت -I\.ح wo<J.
ا<:-34ن ا<=>64ري ر015/2006]X
 -11ھ~ا ا<‰4ز  DE k3ƒCا<e4ط ا gQ D:-z4ا-.-i=:jت ا<@ ]9\J4م -Q 25رس -SK }H8 2007ب ا]T8M4
ا-=4ر@-lJH4 Diر PŽأ 6JKو 64داداه ا~4ي  gQ %48 }H8 ?rKا•<€ات اGTO/H4 %52 ?.-3Q -{\8 /7lJ4
>6Tي  6JƒQو 64ا 678 qTe4ﷲ.
 kHl=@ -12ا•/\I4-. P€-Š /Qال  6JƒQو 678 64ا 6O-X M@Ml4ا•رˆ-ن ا GTO/4 P€-i4ا<{JI4ر@ PواwO-\4
ا•ول  GTO/4ا GHIJ4ا/sSl4ي 6lH4ا P4وا/3J@64اط،PT
 - 13أ ]4-> 6JKو<7. 64ط ،ا/J4ا Ploا<=>64ر@<J. Pر@=-=. -T:-ر@-Q 20 qرس  6JƒQ w@/lC ،2012و 64ا64اه
و 678 64ا-34در ،درا>-ت /7H4 PT:<:-Xو<SEر أ ]4-> 6JKو<7. 64ط 6JƒQ kTS\C ،ا64اه  678ا-34در ،2008 ،ص
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ا &ةG ،ن إفشال ا0نقب وعودة الرئيس ا عزول
إن الرهان  لنسبة
عار 

%
ا0اد _ا% 0
فري Îداgا Yذا ا وقف ،ع* أساس مصادقة موريتانيا ع*
نصبه .وقد Gن


%
للدyقراطية وا0نتخا  ت وا øالرشيد .14لكن ،وخفا ّ 0ي تصور
ي Î
ا يثاق _ا0فر 

ا0غلبية ال Bانية الداgة 
للجBال  lولد عبد  
العز %ى أن ا0نقب
موضوG ،Àنت



0راف وسوء استخدام السلطة" Ç ،15
يعµ
ا çات¼ 
" رد تصحيح  { سار دyقر 



و0غراض سياسية 
واة ،وهو ما رفع ا0ستقطاب
و °ا جرى Gن متباينا
ا0
التقي
أن 



غ Bمسبوقة  موريتانيا ،هذا ا0ستقطاب استد- Àو0ول مرة-
السيا Æإ °مستو  ت 



أجن µللتقريب  
ب الفرقاء
د Kللحياة السياسية،
السياسي واستعادة ا سار ا 
تدخل  
 %

%
ال µبدا أOا
لكن نقاط اف Gنت عديدة ومتشعبة .وإذا اوز عودة الرئيس ا عزول 
ّ
%
فإن Ivوط ا0نتخا  ت  
ا Bال قائد ا0نقب
مستبعدة،
الO Bة ،وخاصة
مسأ Ëمشاركة 


 ،Æودور اكومة ا0نتقالية ،وتشكيل نة ا0نتخا  تG ،نت مسائل
 السباق الر 

تث Bخفا gيقا  
ا Bال ولد عبد
ب الفرقاء خاصة بعد التوجه ا0حادي الذي فرضه 



%

شام{ لmعارضة.
لتنظ انتخا  ت ر سية   6يونيو  2009ظل مقاطعة
العز 


او ا شحون الذي Oدد ا0ستقرار  ،درت موعة ا0تصال الدولية
 مثل هذا 

 
ّ
ب ا0طراف السياسية لتجاوز ا0زمة .إن هذا اوار
حول موريتانيا  16لدعوة وار 
 wo<J. - 14ا<:-34ن ر 016/2008]Xا-r4در -=.ر@ 29 qأ 2008 ?@/.ا6@/I4ة ا68 PTJ>/4د -=. 1169ر@q
 ،2008 <T:<@ 15ص.450
- 15ا }‰mrJ4و 64ا ،v74ا<ƒ4ار ا D>-TS4وا-\=4وب ا/3J@64اط DE Dا P./I=4ا<J4ر@= PT:-ا O-=\4وا›-Eق ،اPHIJ4
ا<J4ر@=<:-3H4 PT:-ن وا-r=Xjد 68د ،2018/25ص24
 - 16ا :]hC D=4ا-ƒCjد ا¿ ،D3@/Eا-ƒCjد ا•ورو ،D.ا PlQ-I4ا PJ9\Q ،PT./l4ا /JCZJ4ا¿> ،DQNاPJ9\J4
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غ Bدستوري للسلطة 
تغي B
سيكون ا0ول من نوعه  مثل هذه ا0زمات ا نجرة عن 



التجري µح حوار دا Gر ا وقع يوم  5يونيو  2009خلق
موريتانيا ،لكن ر üطابعه

توافق  
ا Bال ولد عبد  
الدyقراطية
ا &ة الوطنية للدفاع عن 
العز وقوى ا عارضة ) 
ب 

v
الدyقراطية( وخفا ل Éتوقع ² ،يستبعد ا0تفاق  ù%قائد ا0نقب
وحزب تكتل القوى 
%
ولد عبد  
تنظ انتخا  ت مبكرة يوم  18يوليو 2009
لعز للر سة ،لكن  xا0تفاق ع* 
اميع ،وتشكيل حكومة توافقية مناصفة  
ب ا! لس العسكري وقوى ا عارضة،
yشاركة 

واختيار نة %
مش Bكة لنتخا  ت ،والتàد  0ستمرار   اوار  
اç
ر
ق
الدy
النظام
لتعز


وا øالرشيد.17



ور üأن اتفاق دGر  ²يفلح  إعادة الرئيس v
غB
ال À oنصبه ،فإنه ح بش É

الoعية%  ،
v
مبا  %  Iكيد استمرار هذه v
شBاط  
تعي الرئيس ا عزول للحكومة


اديدة ،مقابل استقالته الطوعية  إشارة 0ستمرار Ivعيته ،وهو ما ôد _0عن شغور

امهورية وصعود رئيس لس الشيوخ فته تطبيقا لmادة  40من
منصب رئيس 
الدستور.

ّ
 %
السيا ،Æفإن انتخا  ت 18
لكن ،ر üإ|ام اتفاق دGر  فيف ا0ستقطاب


%

نتاها مرفوضة من
ا Bال ولد عبد
العز Gنت 
ال µأعلن ف&ا عن فوز 
يونيو 2009

v
ا عارضة ومن أ Ûا  18  ×B%ر % üكية ا! لس الدستوري الoيعة Yذه ا0نتخا  ت.19
 - 17ا }‰mrJ4و 64ا ،k.-> no/Q ،v74ص .28
 - 18أ ]4-> 6JKو<7. 64ط ،ا/J4ا Ploا<=>64ر@<J. Pر@=-=. -T:-ر@-Q 20 qرس  ،k.-> no/Q ،2012ص .278
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ومرة أخرى تكون ا0نتخا  ت مصدرا لستقطاب الذي سيتعزز بعد ثورات الر بيع

العر 2011  Kواستغل ا عارضة للحدث من أجل _ا0طاحة  0 øيتمتع  vلoعية

تقس ا عارضة والتمهيد
 لنسبة Yا ،لكن آلية اوار ستنقذ ا وقف من جديد من خل 
لتعديت دستورية صلحة السلطة اا ة.
ب -اﻋﺘﻤﺎد آﻟﻴﺔ اﻟﺤﻮار ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺎذب اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ وﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺷﺮﻋﻴﺔ اﻟﺤﻜﻢ

 B  y%الوضع السيا   Æموريتانيا ما بعد انتخا  ت  2009بغياب الثقة  
ب القوى

F
ال µبقيت العقة 
%
بي&ا مطبوعة   vر انقب  6أغشت  2008الذي أýض
السياسية 
الدyقرا 20çالفريد من نوعه   البد ،لكن ر üذلك  ²يكن نظام ولد عبد  
العز
ا سار 


ع* استعداد للحوار مع ا عارضة ا شككة  انتخا  ت  2009إ 0أن اند0ع ثورات
العر Kووز حرGت ثورية   البد؛ دفع النظام إ% °
اع±د اوار من جديد
الربيع

لتعز Ivعيته  %

السيا.Æ
وفيف حدة التجاذب

وقد Gن اتفاق دا Gر ا مهد 0نتخا  ت  2009قد أسس وار مستمر  
ب الفرقاء


السياسي ،حيث نصت الفقرة الرابعة من البند الرابع من هذا ا0تفاق ع*" :امتدادا
%
اامع  
لنتخا  ت الر سية% ،
مواص{ وتكثيف اوار 
ب  Èالقوى لتحقيق
ست
الوط µ

ي*  :
الدyقراطية التعددية ...ا0رتقاء   øالراشد ...ث إم7نية
تعز أساس وÇرسة 
ما 

 - 19ا GHIJ4ا<=>64ري ،ا/34ار ر 2017/003]Xا>=-=‰ء/م.د  /ا6@/I4ة ا<{JIH4 PTJ>/4ر@ PاPTQN>j
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وضع %تيبات سياسية v
للoاكة  Çرسة ا øوكذلك آفاق إجراء انتخا  ت vت oيعية
مسبقة".
ّ

%
العر،K
الربيع
بعد
تثم
ل
أصبحت
مرفوضة،
Gنت
الµ
قتضيات
ا
هذه
إن




بل شÍت رجا للنظام  ظل إ»ار ا عارضة وارGت ا0حتجاجية ع* حتمية الثورة



ورyا يعود
يك Îلق ا0نفجار ،
 موريتانيا ،لكن يبدو أن الشعب  ²يكن مشحو yا 

%
كثBا بعد _ا0طاحة بنظام ولد الطايع  2005
ذلك إ °أن الغيظ
ا0ج ،À ±انفرج 
وإدخال إصحات ع* النظام  
لتعز ار  ت وحقوق _ا0نسان ،وتصفية قضية الزنوج

ّ



التثو ،حت  جر النظام إ °حوار عام
نسا .(Kور üذلك فإن حرGت

) _ا0رث _ا 0
0 2011حتواء جزء من ا عارضة وإجراء تعديت دستور ية استجابة لدعوات حقوقية
وطنية.
لقد Gن حوار 2011فرصة أخرى  لنسبة للنظام 0حتواء جزء من ا عارضة ،فبعد

عoة أحزاب سياسية من 
تv ,
ال µ
%
بي&ا أÛ
أن رفضته منسقية ا عارضة الد yقراطية 

%
وااد قوى التقدم ،والتجمع 
الوط_ µلصح
اطية،
ر
ق
الدy
القوى
تكتل
:
الوطنية
اب
ز
ح
ا0



والتنمية تواصل ،قبلت أحزاب أخرى  لدخول  هذا اوار لتس #عندها  عارضة
%
التقد ،æوحزب الصواب ،وحزب الو م،
الشعµ
الé µت أحزاب :التحالف


ا!اورة 
وحزب zام .وقد توج اوار الذي %  x%
الفBة ما  
أكتو2011
سبتم Bو19
ب 17




 %قBاحات لتعديل الدستور ،تشمل مسائل عديدة من 
بي&ا  :
تعز مسؤولية اكومة أمام
%
%
%
ا0سBقاق والتعذيب وا عامت ا هينة ،وكذلك  رx
ال Bان ،وإضافة %تيبات رم
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ا0نق  ت ع* مستوى الدستور ،و %كيد اق  بيئة سليمة وتنمية مستدامة .إن هذه


 %
%
%
تبن&ا  التعديل
ال µيصب البعض م&ا  مصلحة السلطة القاyة x ،
ا قBحات 


الثا Kالذي أقره ال Bان   20مارس .2012
الدستوري 
%
الµ
وôما Gنت استجابة تعديل 0 2012نتظارات ارGت اقوقية والسياسية ،
ا رyة ،فإنه يكشف
طا ا  ضلت من أجل استئصال لفات الرق وتغليط عقوبة هذه 
السيا Æللحد من ا0ستقطاب ااد الذي هدد استمراره .وهنا
استغل النظام للحوار


العر Kوإن  ²تقد إ°
0بد أن نحظ مع ا0ستاذ أzد سا ²ولد ببوط أن ظاهرة الربيع  

ثورة  موريتانيا 
التأث Bع* التعديل الدستوري ا صادق
فإOا أ|مت إ °حد بعيد  


عليه   20مارس .212012

 
وع* هذا النسق سار النظام   %سيس التعديل الثالث ع* رجات حوار مع

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

ّ

 
%
النتا %
العز  حوار
إن

ال µحقãا النظام اا& بقيادة الرئيس  lولد عبد 



v


×عته ع* ا0ستمرار 
دGر  2009وخاصة  حوار  2011مع ا0حزاب ا0قرب إليه ،


لتمر 
و أفق Oاية الو0ية الثانية
اوار

توýاته  جو يطبعه التشاور .هذه ا رة 

 - 21ا no/J4ا ، k.-S4ص .276
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ص ا أمور  ت من ّ
و ظل   %
أي تعديلG 22ن اوار يطرح نفسه
وا 0
خBة للرئيس ،
v

%
الG µنت
 _ اح لق ظروف سياسية لتعديل دستوري لثy ،س بعض ا قتضيات 
ّ
 ّ
وتطو النظام ،فإن غايته
صح
يتعلق
للتعديل،
علن
ا
اYدف
أن
من الثوابت .ورü
_


% %
%

ال µدد مأمور  ت الرئيس .
اقيقية ،وم حول التمهيد _0لغاء البنود الدستورية 

او ا *ء  نعدام الثقة وا0ستقطاب ،دعا النظام وار شامل مع الفرقاء
هذا 


السياسي)أ( ور üا0ستجابة ا!دودة Yذه الدعوة قاطعت القوى السياسية الوازنة هذا
اوار لتوجÔا من أهدافه اقيقية )ب(.
أ -اﻟﺪﻋﻮة ﻟﺤﻮار وﻃﻨﻲ ﺷﺎﻣﻞ

ّ
%

السيا  Æموريتانيا ما بعد  2011ه ددات سياسية
yكن القول أن الوضع


واج±عية مليئة  %
%
لتو وعدم الرضا  .مثل هذا الواقع دعت اكومة عام z 2016يع


وط µشامل _0جراء تعديل دستوري يستجيب لتطلعات
ا0طراف السياسية إ °حوار 
اميع .و ²تكن هذه الدعوة مستبعدة من ا عارضة التقليدية ß ،أOا Gنت منتظرة من

ا عارضة ا!اورة ،ذلك أن الواقع السياG Æن متأزما بسبب القطيعة  
ب النظام وأÛ



الدyقراطية ع* خلفية مقاطعة أحز اOا
ا0حزاب السياسية ا نضوية  منسقية ا عارضة 
 
  ستثناء حزب التواصل _ا0س-æلنتخا  ت vالت oيعية  نو ،2013B Ýوكذلك


ا0حزاب لنتخا  ت الر سية   يونيو % 2014
ال µأعلن ف&ا عن فوز الرئيس
مقاطعة هذه


ا0صوات ا ع B
ولد عبد  
غ Bمسبوقة وصلت  %80من
ع&ا.
العز بنسبة 
 dr: °TK - 22ا-J4دة  gQ 99د>=<ر -{C/3E DE 1991ا/4ا }H8 Pl.أن ا-Th=3J4ت ا6ƒC D=4د و P@jرGTO
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%
%
ا0ج ،À ±حيث  x%رفض
السيا Æا تأزم ،صاحبه تفا ðا0حتجاج
هذا الواقع


%
البيومBي للس7ن منذ  2010جة أنه إحصاء   y%
ور üموضوعية v
الoوط
يBي.
_ا0حصاء

 %
وال µتستبعد  Èمن  ²تثبت موريتانيته ،فإن هذا y ²نع من
ا تبعة لتسجيل ا
واطن 
ال% µتج ع* هذه v
% %
الoوط وتعت Bها إقصائية.
نشوء حركة " 0تmس
جنسي "µ

 ّ

 مستوى آخرO% ² ،دأ ا0حتجاجات ا تعلقة  لرق ،فر üأن التعديل الدستوري


%
%
ال 0 µيسقط
  2012جرم الرق وا مارسات ا0ستعبادية وأãا  را xضد _ا0نسانية 
%
%
جرôا  لتقادم .وهو ما ôد لصدور قانون  ر xالرق وا مارسات ا0ستعبادية رð
 F
ّ
%
ح 0خر .بل إOا أخذت
 ،23031/2015فإن
مسأ Ëالرق بقيت مثار جدل يظهر من 

منعطفا جديدا مليئا  %
لتو ،فع* خف ما Gنت تت¼ به ارGت اقوقية من نضال
ّ
%

غ Bا رخصة ،اوزت  لنسبة
س) åحركة ار ،دة العبيد ،ا يثاق( فإن "حركة إا" 


للسلطة ا0ساليب ا àودة للنضال.



ّ
ا0وجهG ،ن يتطلب التشاور  
ب تلف
إن التغلب ع* هذه ا0زمة متعددة
ّ

فإن دعوة اكومة للحوار لقيت  %او  من ا نتدى 
للدyقراطية
الفاعل ،لذلك
الوط µ


ا0ولية %
ال µاتسمت  لoية واستمرت لثثة vأ|ر ،توقفت بعد
والوحدة ،لكن اللقاءات

%ديد اكومة بش Éأحادي  
سبتم 2016 Bموعدا للحوار الشامل.24
مفا -يوم 29


 - 23ا6@/I4ة ا PTJ>/4ر-=. 1344 ]Xر@ ،2015 /7J=7> 30 qص.765
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لكن مقاطعة %
اديد لmعارضة ² ،ل دون انعقاد
كت{ أحزاب منتدى
التنظ 

اوار yشاركة أحزاب ا عارضة ا!اورة ،و  ستثناء حزب الصواب الذي فضل ا قاطعة
%
امهور ية
غ Bعادته ،شاركت إ °جانب ازب اا& حزب ا0اد من أجل 
ع* 
%
التقد ،æحزب الو م ،حزب الكرامة ،ا0اد من أجل
الشعµ
أحزاب :التحالف



ّ

ا .çوا حظ أن هذه ا0طراف  ستثناء
الدyقراطية والتقدم ،والتحالف
الوط µ

الدyقر 



خ- Bا نشق عن حزب التكتل Ö-نفÔا %
ال µسبق أن شاركت  حوار .2011
ا0
ازب



ّإن اوار الشامل الذي فقد هذه الصفة %
ال µأطلقت عليه بدايةy% ،خض عند

Oايته   20أكتو  2016عن %
مقBحات _0جراء تعديل  vلث ع* دستور  ،1991يشمل


من  
تغي Bالع ³
الوط µوإلغاء لس الشيوخ وإحداث الس ýوية.
ب أمور أخرى 

لكن هذه 
ا!رجات Gنت مرفوضة من القوى السياسية ا قاطعة للحوار.
ب -ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ ﻗﻮى ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺤﻮار اﻟﺸﺎﻣﻞ

إذا Gن طبيعيا أن يدعو النظام وار شامل لدوافع ذاتية ،فإن مقاطعة بعض
ّ
القوى السياسية Yذا اوار  ²تكن مثار استغراب .لكن 0بد من محظة أن هذه

للدyقراطية والوحدة
ط µ
ا قاطعة  ²تكن مبدئية ،فالقوى السياسية خاصة ا نتدى الو 

ا عارض ،تفاعل مع هذه الدعوة ووضع Ivوطا للدخول  مثل هذا اوار ،من قبيل
%
ايش عن Çرسة السياسة ،وتشكيل حكومة توافقية ،وإدخال إصحات ع*
ييد 

ّ
%
النظام ،25لكن رفض هذه v
تفسBه  ن النظام   0ال متمس0  7حادية،
الoوط  x
 - 25ا no/J4ا ،k.-S4ص.45
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ّ

السيا ² Æيكن يستدع  لنسبة
التغي ß .Bأن السياق
وليست لديه رغبة حقيقية 




ً
تعدي دستور  ً  ظل %
خBة للرئيس Ç ،قد yهد
لبعض ا0حزاب
اقBاب Oاية الو0ية ا 0

لmساس  لبنود ا!ددة لmأمور  ت الر سية.26


هذه ا0سباب ،جعلت قوى سياسية وازنة% ،فض ا شاركة  اوار الشامل،

الدyقراطية
وتعارض التعديل الثالث ا نجر عنه .يتعلق ا0مر هنا زب تكتل القوى 

الزع أzد ولد داداه وحزب التجمع 
الوط_ µلصح والتنمية تواصل،
)   (R.F.Dسة 

%
%

ا ،çوحركة إاß .
ر
ق
الدy
للتناوب
الوطµ
اد
وا0
(
U.F.P
)
التقدم
قوى
اد
ا
وحزب




اع* ولد  lفال،
Gنت توصيات اوار مرفوضة من قبل الرؤساء
السابق :خصوصا 


ا!ام وا0ساتذة
وzع من رجال القانون من
وسيدي  lولد الشيخ عبد
ا  
امعي.


%
الكثf  B
وال µدفعت 
وع* ما يبدو ،فإن النية ا بيتة لتجاوز الثوابت الدستور ية ،
ّ
%
تكشفت 0حقا بعد توقيع مائة  
واثن )(102من نواب حزب ا0اد من أجل
لmقاطعة،

 %
%
ي 2ديد ا أمور  ت الر سية،

امهورية ع* مقBح _0جراء تعديل رابع ع* الدستور 
v
yا يسمح للرئيس ولد عبد  
العز  %ل ùBلو0ية ر سية  vلثة ،لكن هذا ا سار توقف Oائيا

ينا  2019عندما Gن الرئيس  lولد عبد  
العز
ببيان منسوب للر سة صدر يوم  15

 6JƒQ - 26ا• gTQو6T> 64ي -.ب ،ا¿-KN€ت ا PT>-TS4وا<=>64ر@<Q DE Pر@= :-T:-ا<4ا nXوا-@6ƒ=4تno/Q ،
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خارج البد ،27وهذا ما يؤكد أن موقف الر  
افض للتعديل الثالث Gن  { ،ا Gن

لس åع*
yهد  Ëمن تعديل 0حق قد yس بتحديد ا أمور  ت الر سية وyبدأ التداول ا 
السلطة.
اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺜﺎﻧﻲ :ﺗﻌﺪد اﻷﺑﻌﺎد اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻟﺜﺎﻟﺚ


ّإن ا %قBحات %
ال µصدرت  Oاية اوار الشاملv ² ،ت oإ_ °ا0جراء الذي  ب


أن %ي به التعديل الدستوري الثالث ،لكن وفقا للدستورy ،كن إجراء تعديل دستوري
إما بعرضه ع* ا0ستفتاء وإما صادقة عليه  %
مؤyر  
ا .28Kو  لنسبة للرئيس ولد عبد






العزG ،ن _ا0جراء ا0مثل هو  y%ر التعديل من خل ال Bان ،قبل أن يضطر لعرضه

ادل بشأن سمة _ا0جراءات القانونية للتعديل )الفقرة
ع* ا0ستفتاء ،وهو ما أ  vر 
ّ 



عل&ا Gنت ل
و نفس الوقت فإن اë0ية القانونية
لmضام ا صادق 
ا0و (°
ً
تشكيك ومثارا للجدل )الفقرة الثانية(.

اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ :إﺛﺎرة اﻟﺠﺪل ﺑﺸﺄن اﻹﺟﺮاءات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮري
اﻟﺜﺎﻟﺚ


يتا Kلعام   1991به 
اامس لmراجعة الدستورية.
لقد خصص الدستور ا ور 
وحسب ا  
ادت  99و 101فإن تعديل الدستور 0بد أن يصوت عليه ثلثا أعضاء ال Bان،
 - 27و-0 6Xع  DEا•و>-ط ا PT>-TS4ا<J4ر@= PT:-أن ھ~ا ا-T74ن -€در  g8ا ،ÂTI4و P>-O/4-. |=XN8ھ Dا>PTJ
 ?T46. ،Ã3Eأن ا-T74ن ˆ-ن -Šل  nTX<C gQأي ZSQول  DEا -Jˆ .P>-O/4أن ا-ˆ ،|S‰: GTO/4ن  DEز@-رة -Šرج
اN74د و GT4ھ\-ك داع />Ä4اع  DEإ6€ار ھ~ا ا-T74ن <8 ?7Xد ?{E ،|Cأن ا•N3:-. kHl=@ /Qب v4-r4
ا<=>64ر؟
 - 28أ /9:ا-74ب ا gQ GQ-i4د>=<ر .1991 <T4<@ 20
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%


ا Kلmصادقة عليه ،لكن  قابل تنص
ليتس µعرضه ع* ا0ستفتاء أو 
تقدyه ؤyر  
ّ
يستش Bالشعب عن طريق
امهور ية أن
ا ادة  38من الدستور ع* أنه لرئيس 


ا0ستفتاء   Èقضية ذات أëية وطنية.
%
 v
  ظل وجود  
ف +مرتبط  لتعديل الثالث حول مدى
هذf
النص ،ر جدل 
ّ
استقل ا ادة  38عن ا ادة y 99ا يسمح  0ستفتاء v
مباIة دون الرجوع لل Bان ،أم أن


القانوy% ،Kت
ادل
ا ادة  Ö 99نص خاص مقيد للنص العام الوارد  ا ادة  .38هذا 


إ  vرته بعد إسقاط لس الشيوخ ovوع التعديل الثالث )أ( وهو ما أ  vر التشكيك 
Ivعية اللجوء لستفتاء بعد إسقاط v
مoوع التعديل )ب(.
أ – إﺳﻘﺎط ﻣﺸﺮوع اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ﻃﺮف ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻴﻮخ

ّ
القانوني حول إم7نية ا0ستفتاء ا v

با Iدون
إن _ا0ش7ل الذي يطرحه بعض
ّ
%
ال µتنطلق من أن الدستور يسمح
مرور  ل Bان 
غ Bمطروح  لنسبة للحكومة ا وريتانية 
 
 لتوجه ا v
لك&ا ر üذلك فضلت الطريقة ال Bانية ا قررة
با Iلستفتاء   gادة ،38

%
 الباب 
ري&ا
اامس من الدستور 0عتقادها أOا مضمونة
النتا 
وغ BمÍفة ،وسبق  



بنجاح  تعديل .2012
عل&ما ا ادة  101من
و  لفعل ،فإن ا0ستفتاء والتعديل عن طريق ال Bان نصت 

ال µجاء ف&ا 0 ":يقدم v
%
امهورية أن
مoوع ا راجعة لستفتاء إذا قرر رئيس 
الدستور 

%
اا 0 Ëيصادق ع* v
مoوع ا راجعة ما  ²صل ع*
و هذه
يعرضه ع* ال Bان .

ا0صوات ا ع B
ع&ا".
أغلبية ثثة أzاس  3/5من
ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻟﻌﺪد 2020 - 15

اﻟﺼﻔﺤﺔ 107

اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻓﻲ ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ :اﻟﺴﻴﺎﻗﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻷﺑﻌﺎد اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ

ووفقا Yذه ا سطرة _ا0جرائية x% ،عرض v
مoوع التعديل الثالث ع* ال Bان،
و  لنسبة للجمعية الوطنية ا ؤلفة من مائة وأر  
بع  ئبا ² ،يكن هناك إش7ل؛ إذ y%ت

ا صادقة ع* التعديل  غلبية   121ئبا يوم  10مارس  ،2017لكن لس الشيوخ الذي

مoوع التعديل-ودون سابق إنذار-رفض v
مس&دفا  ل  v
Gن %
مoوع التعديل  غلبية


ث صو %مقابل v
ثث وث  
ع f  oصو  %وافقة ،وهو ما أدى إ °سقوط التعديل.

إن هذا ادث Gن مناسبة استغلها  Èطرف لصاه  ،لنسبة لmعارضة رأت أنه
%
او Ëانقبه ع* الدستور من خل
من واجب الرئيس أن يستقيل بعد أن سقطت
ّ

فإن الرئيس ولد عبد الع  
ز رأى  هذه ا ناسبة فرصة جيدة
لس الشيوخ .و  قابل

للعودة للشعب تطبيقا لmادة .38
ّإن هذا ا0ستقطاب ا تجدد بسبب التعديل الثالث Gن كذلك مناسبة  
لBاع
 

لغلبية وأنصار ا عارضة ،هذا  
قانو  K
الBاع Gن تدما ع* مواقع التواصل
وال
ب ا 

ا0ج À±ونتجت عنه مناظرة تلفزيونية ،29لكن ما  
%
ادل هو طغيان الطابع
م Bهذا 

الoعية عن الرأي 
السيا Æعليه ،وانعدام ا وضوعية الذي öر   ع v
ا!الف.



و اعتقاد   ،فإن ا ادة % % 38
تدع دور
الy µسك Oا الرئيس ،تدخل  إطار 


 %
اءOا  %ابط مع مواد
امهورية داخل النظام ،و لãمها بش Éأgق0 ،بد من قر
رئيس 

دستورية أخرى ،خاصة ا  
ادت  2و  ،24لنسبة لmادة الثانية تنص ع*" :السيادة
 gT. - 29ا DHTrE D€-34و 64ا/4ا@ Gوا•>=-ذ ا678 <Q/ˆ<4 DlQ-I4ول ?T7X -{JT9\C ]C ،ا-=‰=>jء }H8
ا<=>64ر @<م  5أ.2017 def
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نتخب وبواسطة ا0ستفتاء" .أما
الوطنية ملك للشعب الذي yار|ا عن طريق Ñثليه ا
%
ا ادة  24
الدوË
حا æالدستور وهو الذي  سد
امهورية هو
فإOا تنص ع*" :رئيس 

الس Bا طرد وا نتظم للسلطات العمومية".
ويضمن بوصفه ح



اسيمة ا %
امهورية  zاية
و¹ه لرئيس 
وإذا أخذ   ا0عتبار ا همات 
الدستور 
v
%
ال µيتمتع Oا من
ون 
الس Bا نتظم لmؤسسات ،وكذلك الoعية العمودية 
ّ
خل %
ا0قBاع العام ا v
با 30Iفإن وءه لستفتاء دون رجوع لل Bان   0ب أن يكون
ّ
ل إش7ل ،ومن الواجب أن تف oا ادة  38ع* هذا النحو خصوصا أن ا0ستفتاء،
v
%
ال µتعود للشعب yوجب ا ادة الثانية من الدستور .لكن إذا

يع BمباIة عن السيادة 
ّ
قلنا   ن اللجوء لستفتاء بناء ع* ا ادة  38من الدستور متاح بشv É
مبا ،Iفإن الرجوع
%
ب Îل تشكيك.
إليه بعد فشل التعديل عن طريق ال Bان 
ب -اﻟﺘﺸﻜﻴﻚ ﻓﻲ ﺷﺮﻋﻴﺔ اﻟﻠﺠﻮء ﻟﻼﺳﺘﻔﺘﺎء ﺑﻌﺪ إﺳﻘﺎط ﻣﺸﺮوع اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮري
اﻟﺜﺎﻟﺚ


مثل رفض لس الشيوخ ovوع التعديل الدستوري الثالث  لنسبة لدستور

العز ليعلن أن v

مoوع التعديل سيعرض ع*
 1991مناسبة للرئيس  lولد عبد

الشعب صاحب السيادة _0عطاء ·ة الفصل بشأنه% ،و xالتأكيد  هذا السياق ع* أن
وثث شيخا ،ليس من %
ث v

حãم إيقاف فاعلية _ا0رادة الشعبية ،خاصة أنه y 0كن

- 30أ /9:ا-J4دة  gQ 26د>=<ر .1991
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ال*ح ! لس الشيوخ أن يلعب دور 
ا ,وا  øنفس الوقت بشأن v
مoوع تعديل

yسه v
مباIة.

%
ااه معارض ى ّأنه مادام v
مoوع التعديل  x%رفضه
لكن مقابل هذا الرأيö ،ر 
ّ
فإن اكومة مدعوة إ% °الBاجع عنه ،وليس من %
حãا أن تلجأ
من قبل ال Bان،

لستفتاء ،وا0ولوية هنا تكون لتجديد لس الشيوخ ا %ن&ية و0يته ،لكن  قابل yكن
اهوي.
إصدار قانون عادي  سد أ Ûا قتضيات ا رفوضة ،مثل إنشاء النظام 

هذ fالر  
التحك  
ب  
أي إ 0من خل الدستور  .لنسبة لنا،
 الواقعy 0 ،كن


%

ا0ول  0ينقصه ا0ستد0لv ،
وتÔد  Ëمواد عديدة  الدستور؛ إذ أنه
ا0اه
فإن 
v
Æء ع* ما نصت عليه ا ادة  38سالفة الذكر من حق رئيس
مؤسس قبل  È

%
تفس Bهذه

امهورية  استفتاء الشعب حول  Èقضية ذات أëية وطنية ،وقد  x
امهورية  _ جراء استفتاء %
ح  µلنسبة
خBاء القانون ع* أOا تسمح لرئيس 
ا ادة من 
ovوع التعديل ا رفوض  انيا.31

ّ
التعب Bعن
التفس Bأن ا ادة الثانية من الدستور ،جعلت
ولعل ما يعزز هذا



v
Ñث* الشعب  ال Bان.
السيادة% ،ي عن طريق ا0ستفتاء وبش É
غ Bمبا Iعن طريق 
ً
ّ
ّ
%

ا ،Kفإن القراءة الدقيقة Yذا النص عل
وyا أن ا0ستفتاء جاء سابقا ع* التمثيل ال B
ا0ستفتاء إجر ًاء عاما مقدما ع* الطريقة ال Bانية.

 - 31أ ]4-> 6JKو<7. 64ط ،k.-> no/Q ،ص .ص 315 -314
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و  _0ضافة إ °ذلك ،تنص ا ادة  40من الدستور ع* أنهy 0" :كن إدخال ّ
أي
تعديل ع* الدستور عن طريق ا0ستفتاء أو عن طريق ال Bان خل %فBة _ا  0بة" .إن
 ّ
عB
قراءة هذه ا ادة % 0تBك ش  7أن التعديل yكن أن %ي  0ستفتاءy ß ،كن أن %ي 

أص* للتعديل.
ال Bان و 0مانع  حال رفضه من العودة لستفتاء _Gجراء 

وهكذا فإن النصوص   vو %
لتا °فإن
تش Bإ °ثنائية ا0ستفتاء 
لي&ا ،

وال Bان ،و  
الطريقت ،و %
حا Ëفشل الطريقة ال Bانية 0
امهورية  Ëحق اختيار إحدى
رئيس 
 
v
Æء yنعه من عرض ا ovوع ددا ع* ا0ستفتاء.


%
الy µثل دستورها لعام 1958
و  0ستئناس  لتجارب ا قارنة خاصة  فرنسا  -

مصدرا v
الفرن ïإyانويل
مباIا _0جراءات التعديل  دستور » -1991ح الرئيس

ماكرون  يوليو  2017أنه %
سي عرضه ع* ال Bان ،وإذا Gن »ور  %
يقBح تعدي %
سي


%
ال Ö µمصدر ا ادة  38من الدستور
عرضه ع* ا0ستفتاء  ،إشارة منه إ °ا ادة  11
لوبG ،نت تعد 

مار  f
ا &ة الوطنية  
داyا  _ جراء استفتاء فور
ا
وريتا ß ،Kأن زعيمة 



وروبي ،و ²يكن Yذا ا0ستفتاء أن %ي إ 0ع* أساس
فوزها  لر سة ع* العقة مع ا0

ا ادة 11من الدستور ،وليس عن طريق ال Bان الذي y% 0تلك فيه أغلبية  y%
ك&ا من

تعديل الدستور.
اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ :ﺗﻜﺮﻳﺲ ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻣﺸﻜﻚ ﻓﻲ أﻫﻤﻴﺘﻬﺎ

رّ üأن التعديت %
ال µكر|ا التعديل الدستوري الثالثG ،نت مبنية ع*


اكتوy 2016شاركة بعض ا0حزاب إ °جانب
توصيات اوار الشامل الصادرة يوم 20
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ّ
فإن هذه التعديت Gنت ل تشكيك  ما يتعلق   %
ëي&ا؛ فإلغاء الغرفة
ازب اا&،




عارض ² ،يكن سوى مساس بتوسيع قاعدة ا شاركة
للسياسي ا
الثانية  ،لنسبة
ّ %
غ Bا Bر ß ،أن ربة ا! الس البلدية
تغي Bالعy ³ثابة التشويه 
السياسية ،بيG ±ن 
ليست مشجعة ع* خلق نظام ýوي  0توجد مقومات حقيقية لنجاحه.
أ  -ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﻌﻠﻢ اﻟﻮﻃﻨﻲ

%

الوط µسابقة فريدة من نو ا  ²دث من ذي قبل ،فالع³
تغي Bالع³
ش É

ً
 

أصفر ،fارتبط %
ا 0

بدو Ëا0ستقل ،و ²يكن أبدا
خ¶ الذي مل مة وه0
الوطµ

%
س ،æلكن التعديل
ل جدل 
الY µا رمزية خاصة  لنسبة لmجتمع _ا 0
لتغي Bألوانه 
الدستوري الثالث ،أضاف yوجب ا ادة  8جديدة للع  Iv ³

أzر ،fو ²يكن
يط
وتثم دماء v

الÔداء  
الذf
اYدف ا علن Yذا التعديل سوى تشجيع دور ا قاومة،
تصدوا لستعمار.
%

تغيBه بقانونy ،كن قراءته
تغي Bالع ³والنشيد
الوط µالذي  x
غ Bأن إجراء 


اس&داف لرموز %
دو Ëا0ستقل  
لBع v
بشg Éيق ع* أنه %
الoعية gا yكن أن yت

%

%
الY µا رابطة

للزع ا ؤسس ا!تار ولد داداه بص{ ،ع* غرار بعض ا0حزاب السياسية 
القد% 32x
ما  لàد 
وح µإن Gنت هذه القراءة تبعد الغاية ا ؤسساتية عن هذا التعديل،
تغي BالعG ³ن مليئا  لد00ت؛
فإنه y 0كن استبعادها أبدا .ومن ýة أخرى ،ى أن 
 DE - 32ا<4اMK nXب  ?=sCا<34ى ا/3J@64اطR.F.D PTأھ] أMKاب ا-lJ4ر/@ PŽأ>| ا•خ  /TfاGTO/H4 kT3e4
ا•> k7ا-=iJ4ر و 64داداه ،و ?@6lCا 6Te\4وا/S‰@ ]Hl4ه ا-ƒJ. tl74و ]TmƒC P4ا PT8/e4ا-=4ر@GTO/H4 PTi
ا G>ZJ4و |mTƒJ4ا DE -J. D>-TS4ذMK ”4ب R.F.D.
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 %
%
v
مسأË
Æء مستعص ع* التعديل مستقب ،وأن
إذ
يع رسا Ëواة  ن  0

ا أمور  ت ا! مدة قد  %ضع لmراجعة   مناسبة أخرى% ،
وح µالدستور نفسه قد يكون

 لستبدال بدستور آخر v
أك Bمءمة للبقاء  السلطة.


التغي Bمرفوضا ،ليس
لتغي Bالرموز الوطنية ،جعلت هذا

إن ا0هداف الغامضة 
وإ»ارا  vلÔداء ،ولكن من %
الوط µ

%
الفãاء
تشوOا للع³
ال% µى فيه 

من ا عارضة ،

v

عي وع* نطاق واسع  
ال  o
واطن .وامتد الرفض إ °بعض ا0حزاب السياسية
ب ا
ال µشاركت   اوار الشامل %
%
التقدæ
الشعµ
ح µال&اية؛  لنسبة زب التحالف




تغي Bالع ³مرفوض واكومة مدعوة إ °الفصل  
ب
 A.P.Pا شارك  اوار الشامل ،


 %
مoوع القانون الذي  ص العv ³
v
و ظل
ومoوع القانون الذي
ي   ,التعديت ،
الشعµ
استجابة اكومة Yذا الطلب ،صوت حزب التحالف
التقد  æلرفض ع*


 %
تغي Bالع ،³وبنعم ع* v
v
مoوع القانون الذي
ي   ,التعديت.
مoوع 
ب  -إﻟﻐﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻴﻮخ

ّ
  %
السياÆ
النظام

صي{
ا0
ؤسسات
ا
من
يكن
²
الشيوخ
لس

أن
 0شك



وريتا .K

وإyا  x%إحداثه yوجب دستور  20يوليوy%  1991ش 
يط عليه التقليد
ا


والتأ  لرأي القائل   ن ا! لس 
%
ؤسساv K
الثا» Kوري لتوازن السلطات .33و  _0ضافة
ا



سيا Æو لس افظ  _ م7نه أن يستوعب 
الوýاء وشيوخ
إ °ذلكG ،ن هناك توجه

<Q- 33ر@ Gدي  ،|To/Eا-S>ZJ4ت ا PT>-TS4وا<:-34ن ا<=>64ري<o PJo/C ،رج > ،6lا PS>ZJ4اPTlQ-I4
6H4را>-ت وا /e\4وا<=4ز@ ،1992 ،nص.119
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 v
%
مبا  Iنظام حديث د
ال µتنتخب بشÉ
القبائل للحد من قوة 
امعية الوطنية 
لدyقراطية.
 

لكن لس الشيوخ  لنسبة للرئيس ولد عبد  
العز ² ،يكن سوى عبئا اقتصاد 
%
%
%
الدو Ëوسببا لتعقيد _ا0جراءات v
يستد Àاوزه والعودة
وإطال&ا ،وهو ما
الت oيعية
ع*


لنظام الغرفة الواحدة الذي Gن سائدا  ظل دستوري  1959و 1961مع نقل

ا0ختصاصات 
%
ال µأصبح رئيÔا خليفة تم
ااصة  لشيوخ إ °
امعية الوطنية 
امهورية  %
حا Ëشغور ا نصب.34
لرئيس 

 ّ
كبB
ومن الوا أن التحليل النظري ا تعلق  _ Oاء وجود لس الشيوخ ع* قدر 
ّ


%
يع Bف&ا
ال µ
من الوجاهة ،ذلك أن ا! لس 
الثا  0 Kد معناه إ  0الدول الفدرالية 


عن تعدد ا كو ت الفدرالية    ،
ح يعكس ا! لس ا0ول وحدة ا0مة ،35وyا أن
ّ

فإن ا! لس 
الثا Kيفقد أëيته .وع* غرار ما حدث  العديد
موريتانيا ليست فدرالية،


ا0وروبية ) 
الداyرك والسويد( 36وخاصة _ا0فريقية مثل :تونس والسنغال ،فإن
من الدول


حل لس الشيوخ هو أ Ûإجراء  التعديل الدستوري الثالث واv 0ك Bمنطقية.

 -34ا-J4دة 6@6o 40ة  gQا<=>64ر.
<Q - 35ر@ Gدي  ،k.-> no/Q ،|To/Eص .120
 - 36ا ،|S‰: no/J4ص .119
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ج -اﺳﺘﺤﺪاث اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺠﻬﻮي

استحدث التعديل الدستوري الثالث يوم  5أغشت  2017نظاما ýو  يدخل
 37
  إطار  
م*ء
تعز المركزية ،ويطرح سياسيا كبديل ! لس الشيوخ  .
و ثوب 

 لتفاؤل ،أقيمت دعاية سياسية واسعة للجهاتv ،
تب oسمها  ال التنمية ا!لية،


أك Bجم
ا!لي
من منطلق أن الس7ن
وÑثل&م  ا! الس 
لدOم معرفة 
اهوية ،


ا وارد ا!لية وااجات 
ادمية وا0ولو  ت ا طروحة.
ومن أجل ذلك ² ،يقبل الرئيس إنشاء اهات بقانون عادي ،
وإyا Gن _ا»0ار


 %

و
واا ع* ا0رتقاء Oا إ °ا ستوى الدستوري _لشارة إ °أëي&ا  gلية التنمية 
اهة  لنسبة v

لomع التأسيس للتعديل الثالث،
يع µأن 

الدyقراطية ا!لية ،وهو ما 
Gنت مؤسسة مفقودة  
تاýا النظام لتنسيق ýود التنمية ليا ،خصوصا أن هذا النمط
%
%
وحوزOا
الدوË
التنظ±ت _ا0دارية ليست  Ëصبغة سياسية ،وy 0كنه أن yس بوحدة
من

%الBابية.38

ع* هذا النحو x% ،تعديل ا ادة  98من الدستور لتنص من جديد ع* أن
%
نظا æرð
واهات" ß ،صدر قانون
"ا! موعات _ا0قليمية للجمهورية  Öالبلد  ت 

%
%
وا0ج±عية
بتطو التنمية ا0قتصادية
 010/2018ا تعلق  هة ،39ليؤكد ع* أOا تص

/€ 63E - 37ح ا 6JƒQ GTO/4و 678 64ا-mŠ DE M@Ml4ب ا<@ PJl\4م B. 2016 <@-Q 3ن ا-{I4ت >=?ƒQ ?ƒ
ا<Te4خ.
 678 6JƒQ - 38ا-JK/4ن  678 6JƒQﷲ PS>ZQ ،ا DE P{I4ا<:-34ن ا<J4ر@= ،D:-ا PHIJ4ا<J4ر@=<:-3H4 PT:-ن
وا-r=Xjد68 ،د ،2018/25ص.226
 ،P{I4-. kHl=@ 010/ 2018 - 39ا6@/I4ة ا PTJ>/4ر-=. ،1407 ]Xر@/7E 28 qا@ ،2018 /ص.79
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%
 $تتمتع  لشخصية ا عنوية وا0ستقل
والثقافية والعmية  اYا ال  B
ا ،Kولذلك 
وا0داري وzيع مقومات المركزية _ا0دارية.40
ا_ °
ا 

ً ّ
 %
وإذا Gن يحا أن دور _ا0دارة المركزيةy 0 ،كن إن7ره  قيق التنمية
ّ %
والدyقراطية ا!لية ،إذا توفرت Yا ا وارد ،فإن ربة موريتانيا مع ا! الس البلدية 0

 
تبعث ع* ا0مل  هذا ا ستوى.
د -إﻋﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت



ا0غلبية الر سية ،تدافع 
ا0مور اYامة %
ع&ا للدعاية للتعديل الثالث
الG µنت
من

 
%
بع÷ا  بعض ،وإلغاء
هيÍه بعض ا ؤسسات  _ دماج
لدستور  Ö ،1991إعادة


%

س æا0ع* %يئة
مؤسسات  ²تعد »ور ية  .هذا _ا0طار yت تصفية ا! لس _ا 0
امهورية yوجب ا ادة  54من دستور ،1991لكن ا! لس الذي Gن
استشارية لرئيس 
%
ؤسسا ² ،41Kيكن  شطا
يع Bعن امتداد ا رجعية _ا0سمية للدستور ع* ا ستوى ا



وفقد أي دور بعد إحداث ا! لس ا0ع* للفتوى وا ظا ²الذي  x%إحداثه بقانون عام

%

ال 3جة
  2011خ ,ال¶اع ا0ج À ±الذي وصل حد حرق كتب من ا ذهب ا 
%
أOا مل دعوة لستعباد والنخاسة.42

 - 40ا-J4دة  gQ 2ا<:-34ن  010/2018ا.P{IH4 ]9\J4
 - 41أ ]4-> 6JKو<7. 64ط ،ا<=>64ر ا<J4ر@= D:-ا 6JƒQ w@/lC ،6@6I4و 64ا64اه و 678 64ا-34در/Q ،ا PloاgSƒ4
و-Q 64ء ا ،gT\Tl4ص .ص ) ،(209-158و.164
 - 42ھ~ا ا/ƒ4ق -Xم /. |.ام و 64ا64اه ر Pˆ/K GTOإ@/ا  /Tfا PrŠ/J4ا gHlC D=4ا-E64ع  g8ا•ر-Xء اgT3.-S4
 25 DEا.2012 ?@/.
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%
ال µأنشئت عام  1993لتحا "
 ßطالت التصفية مؤسسة وسيط 
امهورية 

نظO% Bا  فرنسا ،وللقيام بوساطات تساعد  حل 
افات .ور üاستمرار هذه ا ؤسسة






دة ربع قرن من الزمن ،فإن دورها  الوساطة Gن دودا ،رyا 0ن الوساطة 

غ Bمصنفة".
موريتانيا ß ،يقول ا0ستاذ أzد سا ²ولد ببوط " %ت بطريقة 
وقد




ؤسست  _ 
دماýما بش Éرديء  ا! لس ا0ع* للفتوى
ح إلغاء ا

امهورية ل ا! لس
وا ظا ،²حيث نصت ا ادة  94جديدة ع*" :ينشأ لدى رئيس 


%
امهورية ،وا! لس ا0ع* للفتوى وا ظا ß ²ددها
س æا0ع* ،ووسيط 
_ا 0
النصوص ا عمول Oا ،لس أع* للفتوى وا ظا ²يتش Éمن تسعة أعضاء".



س æا0ع* ،يتواءم دوره مع ا! لس ا0ع* للفتوى
وإذا قبلنا  ن ا! لس _ا 0

الوض
س æوأخرى مستمدة من القانون
وا ظا ،²فإن 
امع ب مؤسسة تعود للفقه _ا 0

مثBا _لش7ل.
سيكون 



امهورية ،ومن أجل vإIاك
 مستوى آخر ،وتفيا للفراغ  منصب رئيس 

v
امهورية لرئيس ا! لس الدستوري عندما
أك Bلmعارضة ،أعطيت صفة نيابة رئيس 
 
امهورية )ا ادة 40
امعية الوطنية من خفة رئيس 
ا Kلرئيس 
يكون هناك مانع  O

جديدة(y% ß ،ت إعادة النظر  طريقة اختيار أعضاء ا! لس الدستوري yا يسمح




عارض  
عضو fمن أعضاء
اللذY fما  K  vو vلث أغلبية  ال Bان  %قBاح
للحزب ا
ا! لس الدستوري )ا ادة  81جديدة(.

ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻟﻌﺪد 2020 - 15

اﻟﺼﻔﺤﺔ 117

اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻓﻲ ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ :اﻟﺴﻴﺎﻗﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻷﺑﻌﺎد اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ

ﺧﺎﺗﻤﺔ:

يعد التعديل الدستوري الثالث ا تعلق yراجعة دستور  20يوليو 1991من v
أكB



غB
ادل  ا
التعديت الدستور ية إ  vرة للجدل  موريتانيا .و 0ينح¶ هذا 
ضام 
الوط µوالنشيد ،
بتغي Bالع ³
وإyا يتجاوز ذلك إ°
عل&ا خصوصا ما يتعلق م&ا 
ا تفق 



خBة للرئيس ولد عبد  
العز Ç ،أ  vر
توقيت التعديل الذي جاء  Oاية ا أمورية ا 0
%


وÖ
ا!اوف من إدخال تعديت أخرىy ،س البنود ا!ددة لmأمور  ت الر سية ،


ال µبدا 0حقا أOا Gنت v
%
مoوعة بعد توقيع نواب ا0غلبية ع* مسودة تدعو
ا!اوف 
لتعديل البنود الدستورية ا!ددة لmأمور  ت.


ّ ßأن هذا التعديل الذي %
خBة ،يبدو متناسبا مع انقب
خ Oاية ا أمور ية ا 0

ال yيوصف 
 ،2008حيث Gن هذا ا0نقب 
داyا   نه y%رد  v
Ä ،ل yكن
×



تصنيف التعديل الثالث  ذات السياق؟
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ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻊ:

• أzد سا ²ولد ببوط ،ا راجعة الدستورية yوريتانيا  
بتار  20مارس ،2012
تعريب  lولد الداه ولد عبد القادر ،دراسات قانونية للBوفسور أzد سا ²ولد

ببوط ،تنسيق  lالداه عبد القادر ،ط ا0و.2020 °

اديد ،تعر يب  lولد الداه ولد عبد
• أzد سا ²ولد ببوط ،الدستور ا
وريتا K



العين ،دراسات قانونية ل لBوفسور أzد سا ²ولد
القادر ،مراجعة اسن ولد ماء

ببوط ،تنسيق  lالداه عبد القادر ،ط ا0و.2020 °


ا0نظمة السياسية والنظام السيا Æالتون ،ïمركز v
ام
ا
النo
البش Bالت7ري،
•





.2002




خBة  موريتانيا-قراءة 
• سيدي  lولد سيدي أب_ ،ا0صحات الدستورية ا 0


الفيات السياسية وا0بعاد القانونية ،ا!  {%ا وريتانية للقانون وا0قتصاد ،عدد
.2013/20

الوج  Bالقانون الدستوري ،مركز الدراسات والبحوث v
والن،o
• عبد الفتاح gر،
 
¹ية اقوق والعلوم السياسية بتونس .1987
• ماجد راغب الو ،القانون الدستوري.1997 ،


ا  0
م ولد سيدي  ب_ ،ا0صحات السياسية والدستورية  موريتانيا:
• l

الواقع والتحد  ت_ ،ا0صحات الدستورية  البلدان ا غاربية ،أgال ندوة ا رحوم
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تقد l xسيد  ولد 
أzد سا ²ولد ببوط ،تنسيق  lالداه عبد القادر ،
اباز ،ط

ا0و.2018 °
•  lعبد الرzان  lعبد



وريتا ،Kا! {%
اهة  القانون ا
 ،مؤسسة 


ا وريتانية للقانون وا0قتصاد ،عدد.2018/25

مصط Îقلوش ،القانون الدستوري والنظم السياسية ،الر  ط .1990
•

• ا 
ا  çالتجربة ا وريتانية
صط Îولد البح ،اوار
السيا Æوالتناوب 

الدyقر 
 F
النتا وا0فاق ،ا!  {%ا وريتانية للقانون وا0قتصاد عدد .2018/25

• موريس دي فرجيه ،ا ؤسسات السياسية والقانون الدستوريz % ،ة جورج سعد،

اامعية للدراسات v
والن oوالتوز يع ،ط ا0و.1992 °
ا ؤسسة 
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ﻣﻠﺨﺺ:


خ Bالذي عرفته
يس هذا ا قال إ °دراسة التعديل الدستوري الثالث وا 0
موريتانيا يوم  5أغسطس ،2017والذي أ  vر جد 0سياسيا يتعلق من ýة بتوقيته ا B %امن


خBة ،ومن ýة أخرى yضامينه الرادي7لية %
الµ
وا0
مع Oاية ا أمورية الر سية الثانية


طني ،
طالت الع ³والنشيد الو  
وأOت وجود الغرفة ال Bانية الثانية ² ß .تس ³إجراءات
التعديل من ا0نتقاد للتشكيك  v
مoوعيته؛ إذ أنه من 
وýة نظر قانونية ،ليس من

ا ovوع  لنسبة للبعض ،اللجوء لستفتاء yوجب ا ادة  38من الدستور ،بعد أن أسقط

v
مoوع التعديل من طرف لس الشيوخ.


 6العلوم القانونية والسياسية-
وقد مكننا هذا البحث -الذي استخدمنا لبنائه م&  


من محظة أن التعديل الثالث ² ،ظ  لتوافق ا طلوب  
السياسي ß ،أنه
ب الفرقاء
ً
ورyا Gنت غايته
 ²يكن جوهر  ؛ إذ  ²تتجاوز أëيته إدخال تعديت "لتجميل النظام" .

ال&ائية  Öالتمهيد لتعديل دستوري آخرG ،ن سيطال ا أمور  ت الر سية لل*ح ببقاء
الرئيس دة أطول ،لكن 
ا!اطر ا!يطة Oذا ا ovوع ،أدت إ °استبعاده Oائيا لصاè

الس åللسلطة  كنف الدستور.
ا0نتقال


اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﻔﺎﺗﻴﺢ :الدستور ،ا0ستقطاب السيا ،Æالتعديل الدستوري ،اوار 
الوط،µ


ا0ستفتاء الدستوري ،إجراءات التعديل الدستوري.
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 اﻟﺴﻴﺎﻗﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻷﺑﻌﺎد اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ:اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻓﻲ ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ

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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اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻷﺳﺮة ﻛﺂﻟﻴﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻄﻔﻞ
ﻓﻲ دﺳﺎﺗﻴﺮ دول اﻟﻤﻐﺮب اﻟﻌﺮﺑﻲ
د .زﻫﻴﺔ ﻋﻴﺴﻰ ،أﺳﺘﺎذة ﻣﺤﺎﺿﺮة أ،
ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﻌﻠﻮم اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ،
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻮﻣﺮداس

ﻣﻘﺪﻣﺔ:

تتحقق zاية الطفل ع* العموم من خل  %سيد الدول  نصو ا 
ا!تلفة

ال¶ر عن الطفل 
ج B
ون رعايته ماد 
  ت دستورية ،قانونية وقضائية اYدف م&ا 

ومعنو  والتكفل به  %
حا Ëتعرضه للخطر.


مل موضوع zاية الطفل صور وآليات متعددة و  _ Ivاك أطراف 
وأýزة متعددة
أيضا نظرا صوصياته وارتباطه yواضيع تلفة ،ولعل من أزها وذي عقة ماية

وال µن7د نقول إنه y 0كن % %
%
سا Æأ 0وهو zاية
ا0
قيãا إ 0بتوافر هذا العن¶

الطفل 




%
واستقام&ا واستقرارها سيضمن إ°
تعت BاI0ة النواة ا0ساسية  ا! تمع،
اI0ة .إذ 
حد كب Bاستقامة واستقرار الطفل ،
وأöر الواقع أن من أ Ûأسباب جنوح العديد من


 
ا0طفال هو وجود اI0ة  خطر.


وعليه فإن موضوع zاية الطفل تبط ارتباطا وثيقا yوضوع zاية اI0ة  عتبار

%
 
دسات Bأغلب الدول ôما Gنت طبيعة
الطفل جزء  0يتجزأ من اI0ة .و  اI0ة 


%
ا0ج À ±ماية ôمة تقوم ع* أسس دقيقة
نظاôا الذي تقوم عليه خاصة  جانبه
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 %
%
ويشBك  zاية اI0ة موعة من
عل&ا ا! تمع.
ال µيقوم 
 عتبار اI0ة النواة ا0ساسية 

العوامل م&ا %
ا0ج±عية ،ا0قتصادية ،السياسية ،والقانونية ،ولعل أ ز عامل الذي قق
 %
خ الذي تقوم عليه من خل %ديد أو 0العقة  
ب أفراد
هذه اماية هو النظام ا 0

%
%
اI0ة مع 
الغ.B
بع÷ا البعض ،ومن خل أيضا ديد
هذه
عقاOا مع 

ا0مثل الذي  سد صبة هذه العقة v Ö
ال oيعة _ا0سمية
ولعل النظام



%
ا0سس %
%
عل&ا اI0ة ،سواء من خل ديد
ال µنظمت  _ ح7م
ال µتقوم 

السمحاء 
الزوج ف ±
v

عل&ا الرابطة الزوجية %
%
بي&ما
ح µتكون يحة xv ،عقة
ال µتقوم 
الoوط 

%
%


الوالد fمع ا0بناء
الثا xv ،Kعقة
من خل ديد حقوق وواجبات  Èطرف 
ااه 



الغ Bمن
وأخBا عقة اI0ة مع 
والذي يتحدد من خYا مركز الطفل  هذه اI0ة ،
س.æ
خل نظام ا عامت الذي يقوم عليه ا! تمع _ا 0
العر Kاماية الدستورية
دسات Bدول ا غرب
الدسات Bو م&ا
جسدت أغلب





% %
ال µيقع ع* %

خBة %وديد ا ؤسسات %
عاتãا
الµ
7نة
ا
ا
بتضمي&
Iة
ل
ا0
هذه
تلها




% %

%

%
ال µتقر هذه اماية K .هذه
الدسات B
zاي&ا ،ولكن تباينت هذه

مضام ا واد 

%
%
الµ
العر KلIة واعتبار
خصص&ا بعض من

دسات Bدول ا غرب  
الدراسة لتبيان ا 7نة 
F
هذه اماية Gلية ماية الطفل .وعليه yكن من خل ما ذكر طرح _ا0ش7لية التالية:
ﻛﻴﻒ ﺟﺴﺪ اﻟﻤﺆﺳﺲ اﻟﺪﺳﺘﻮري ﻟﺪول اﻟﻤﻐﺮب اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻟﻸﺳﺮة
وﻣﺎ ﻫﻮ أﺛﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻄﻔﻞ؟

و _لجابة عن هذه _ا0ش7لية %
التا:°
نقBح

التقس 
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%
 
الدسات Bا تعاقبة
از اي ماية اI0ة 
اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول :سيد ا ؤسس الدستوري 


اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول :اماية الدستورية لIة قبل دستور 1996

اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ :اماية الدستورية لIة بعد دستور 1996
 
امهورية التونسية وا وريتانية وا ملكة ا غربية
اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲz :اية اI0ة 
دسات B


 %
ُ%
غر  Kسيد اماية الدستور ية لIة.
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول B y :ا ؤسس الدستوري ا  
 
امهورية التونسية وا وريتانية
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ :م7نة اI0ة  دستوري 


اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ :آليات تطبيق v
دسات Bدول
الدو °ماية اI0ة والطفل 
الت oيع


العرK
ا غرب  


F

اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول :تفعيل v
دسات Bدول ا غرب
الدوG °لية ماية اI0ة والطفل 
الت oيع


العر  .K


عل&ا لJن zاية اI0ة والطفل.
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ :أ Ûالصكوك الدولية ا صادق 
%
 
الدسات Bا تعاقبة
از اي ماية اI0ة 
اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول :سيد ا ؤسس الدستوري 


از ا ية ا تعاقبة تعريفا 
 ²تتضمن
»ا ودقيقا ãوم اI0ة ،1بل ُحدد
الدسات B



% %
اI0ة  ا! تمع  عتبارها 

الية ا0ساسية
ال µتلها

فقط من خل البعض م&ا ا 7نة 
  %
 ا! تمع وكذا اماية  % %
التبا  fديد هذه ا 7نة قبل
الO  µا ،مع نوع من 



ا0ول( ،وبعد صدور دستور ) 1996ا طلب 
الثا.(K
دستور ) 1996ا طلب
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اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول :اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻟﻸﺳﺮة ﻗﺒﻞ دﺳﺘﻮر 1996


سبتم» 1963Bاحة اماية
از ا ية دستور10
أقر الدستور ا0ول للجمهورية 


%
% v
ال µنصت ع* أنه:
الدستورية لIة ،
وسد ذلك من خل ا ادة السابعة ع o



%
اI0ة  عتبارها 
الدو .2 "Ëيثبت من
الية ا0ساسية لmجتمع %ت zاية
"توضع
% %
 
از اي
ال µتلها اI0ة  ا! تمع 
خل صياغة هذه ا ادة ا 7نة اYامة وا همة 


%
 عتبارها 
وتعتB
الدو Ëللحماية Yا،
الية ا0ساسية  ا! تمع وينجر عن ذلك ن


ُ
أك Bنة دستور ية لتحقيق اماية لIة .وتستشف أيضا   ت أخرى ماية
هذه 


اI0ة من خل موع اقوق وار  ت %
ال µنضمها نفس الدستور لmواطن ،من خل


حرمة الشخص ،اياة الئقة ،وا ساواة  التمتع  قوق وار  ت.

كثBا مع الطرح الذي %
ان&جه دستور  ،1963إ 0انه جاء
  ²تلف دستور  31976

لIة  الواقع من خل التأكيد 
داyا ع*
أكB
بنوع من التفصيل الذي  سد zاية 



%
اI0ة  Ö
الدوË
الية ا0ساسية لmجتمع مع توسيع نظام اماية الذي  0يقع ع*
أن



فقط بل yتد لmجتمع  عتباره  Ivيك %
حقي Îوôم  ن zاية اI0ة .ولعل من أÛ

%
تسط Bسياسة وإنشاء مؤسسات خاصة سد
إضافات دستور  1976هو التأكيد ع* 
F
 

تضم الدستور Yذه ا0ليات نة دستورية حقيقية
ويعتB
zاية اI0ة  الواقع،


ماية اI0ة.

%
از ا ية  صوص zاية اI0ة
تضمن&ا
وyكن القول إن أحسن صياغة
الدسات B

 
 Öصياغة دستور  1976كون أOا حددت من ýة م7نة اI0ة  ا! تمع  عتبارها
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%
ا0ساسية لmجتمع 

الدو Ëوا! تمع ،وضبط
ون اماية ا زدوجة Yا من طرف
الية


من ýة أخرى سياسية إنشاء مؤسسات 
%
والطفوË
مyة ماية مكو ت اI0ة 0Gمومة


والشبيبة والشيخوخة وجاء ذلك وفقا لmادة  65الواردة  الفصل الرابع ا تضمن

%
وال µنصت ع* أن:
ار  ت ا0ساسية وحقوق _ا0نسان وا واطن ،



اI0ة  Ö
الية ا0ساسية لmجتمع% ،و  ماية الدولــة وا! تمع.
"


 %
%
%
والطفو ،Ëوالشبيبة ،والشيخوخة ،بواسطة سياسة ومؤسسات
الدو Ëا0مومة،
#
 

مyة".

اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ :اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻟﻸﺳﺮة ﺑﻌﺪ دﺳﺘﻮر 1996


نو 51996 B Ýعن %ديد ا 7نة %

الµ
استغ µدستور  23فيفري  41989ودستور 28




%
اI0ة  Ö

اI0ة %
الية ا0ساسية
أن
عتبار
1976
و
1963
دستوري
ا
تضم&
والµ
تلها







التوا  °ا واد 55
 ا! تمع ،واكتفيا بتأكيد ن اماية ا زدوجة لIة  لنص ع*


 
الواردت  الفصل الرابع ا تضمن اقوق وار  ت  دستوري  1989و1996
و58




%
الدو Ëوا! تمع" ،وقد يستنتج من هذه الصيغة قصد ا ؤسس
 ن"   %اI0ة ماية



تضم نفس
الدستوري وهو ن zاية الطفل éنيا من خل zاية اI0ة ،رü


واطن
التوا  °ا واد  56و 59ن ظروف ا عيشة لفئات متعددة من ا
الدسات Bع*



yا ف&م أولئك  
الذ ² fيبلغوا سن العمل أي ا0طفال.
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وقد %أب Îالتعديل الدستوري لسنة  2016ع* نفس اماية ا قررة لIة  إطار


اديد  هذا التعديل الدستوري إضافة
تغي ،Bأما 
الفقرة ا0و °من ا ادة  72منه دون 

 
إ °ما ذكر ،هو vإIاك اI0ة  zاية حقوق الطفل »احة ،وورد ذلك  الفقرة الثانية

%
والدو Ëحقوق الطفل" ،6ولعل ما  B  y%به
من نفس ا ادة بن÷ا  #% ":اI0ة وا! تمع



التعديل الدستوري لسنة  2016هو إقرار   ت دستورية أخرى للحماية ا قررة للطفل
%
من خل تكفلها  0طفال ا تخ* 
هو °النسب ،ومن خل Ýع العنف ضد

أو
م
ع&



ا0طفال yوجب القانون وتÔيل استفادة  Èالفئات الضعيفة ذات ا0حتياجات 
ااصة


وإدماýا   اياة %

ا0ج±عية
واطن،
yا ف&ا ا0طفال من اقوق ا %عBف Oا ميع ا

.7


%
از ا ية ا تعاقبة
مضام
ال µجسدت
الدسات B

ولعل من أ Ûالنصوص 

%

%
عق&ا مع الطفل ،القانون ر 11-84 ðا ؤرخ  09يونيو
 صوص موضوع اI0ة وكذا



سنة  1984ا تضمن قانون اI0ة ا عدل سنة  ،8 2005ده قد عرف  ا ادة الثانية منه


بي&م %
ا0ساسية لmجتمع وتتكون من  v
اI0ة  :عتبارها " ...
أ×اص  %مع 
ص{
الية

الزوجية %
ا0سس %
عل&ا
وص{ القرابة" ß ،حددت ا ادة الثالثة من نفس القانون
ال µتقوم 



عاIة %
حياOا ع* %الBابط والت7فل وحسن ا v
اI0ة   %
وال Bبية
اI0ة بن÷ا " :تعتمد

F

اسنة وحسن 
الق ونبذ ا0فات %
ا0ج±عية" .وGن من ا مكن إدراج هذه التعار يف
% %
 

از اي لعدة اعتبارات
ال µتلها اI0ة  ا! تمع 
 الوثيقة الدستور ية نظرا ل7mنة 

 %
م&ا دينية ،أخقية% ،
م7ن&ا  ا! تمع ودورها  zاية
اج±عية ،وثقافية  Çيعزز من
الطفل.
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%
أضف إ °ذلك صدور أ Ûقانون يتعلق ماية الطفل وهو القانون ر12/15 ð


ا ؤرخ   15يوليو  2015والذي حدد yوجب ا ادة الرابعة منه عقة الطفل  I0ة
الطبي لنمو الطفل و  0وز فص{ عن أIته إ 0إذا استدعت
 عتبارها الوسط


مصلحته الفض* ذلك ،و% 0ي ذلك إ  0مر أو ح øأو قرار من السلطة القضائية ووفقا
 


الفقرت ا0و °والثانية من
الوالدy fوجب
عل&ا قانو  ،ويقع ع* عاتق
0ح7م ا نصوص 


ا ادة 
اامسة منه مسؤولية zاية الطفل ،والتأم    Ëظروف ا عيشة الزمة لنموه 
%
إم7ني&ما ا الية وقدر %اOما.9
حدود

%
 ßدر _ا0شارة أنه استحدثت yوجب الفقرة ا0و °من ا ادة  11من القانون

%
% %
%
الوز ا0ول،
وال µنصت " :دث لدى 
 12/15اYيئة الوطنية ماية وقية الطفو Ë
%
%
الطفو Ëأ|ا ا فوض 
الطفو ،ËتÍف  لÔر ع*
الوط µماية
هيئة وطنية ماية %وقية

%
ا."°
zاية وقية حقوق الطفل ،تتمتع  لشخصية ا عنوية وا0ستقل ا 
 ßيدرج éن ôام هذه اYيئة تطبيقا لmواد  19و 20من نفس القانون ،مساëة
 %
%
ا فوض 
%
الدوË
ال µتقدôا
الطفو  Ëإعداد
الوط µماية

التقار ا تعلقة قوق الطفل 

ا!تصة ß ،يعد تقرا سنو  عن %
واهوية 
حا Ëحقوق الطفل ومدى
إ °اYيئات الدولية 

امهور ية% ،
وي vنoه وتعميمه خل
تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل ،وفعه إ °رئيس 
الثثة vأ|ر ا والية من   %
ر تبليغه.
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واﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ


العر Kموضوع الدراسة اماية الدستور ية لIة
دسات Bدول ا غرب
تضمنت




وقد  B  y%ا ؤسس الدستوري لmملكة ا غربية  إقرار هذه اماية )ا طلب ا0ول( ،مع

 
امهور ية التونسية وا وريتانية )ا طلب
التبا  fطريقة إقرارها   Èمن دستوري 


الثا.(K

اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول :ﺗﻤﻴ‡ﺰ اﻟﻤﺆﺳﺲ اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻓﻲ ﺗﺠﺴﻴﺪ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ
ﻟﻸﺳﺮة.

 
غرK
ا
الدستور

جاء مضمون الفصل  32الذي يقرر اماية الدستورية لIة 



لسنة  10 2011والوارد  الباب 
الثا Kا تضمن ار  ت واقوق ا0ساسية  vك Bدقة




ومنطقيةv ،
لسس %
عل&ا zاية اI0ة من خل تضمينه عنا»
تعبBا
وأك B
ال µتقوم 



اI0ة  لزواج v
ال) À oأو ،(0ن وحدة واستقرار اI0ة
و Öارتباط مãوم
ôمة 

%
)  vنيا( ،ن اماية
للطفو v ) Ëلثا(% ،قية zاية اI0ة  _ نشاء لس استشاري )رابعا(.
أوﻻ :إرﺗﺒﺎط ﻣﻔﻬﻮم اﻷﺳﺮة ﺑﺎﻟﺰواج اﻟﺸﺮﻋﻲ


 B  y%ا ؤسس الدستوري  ملكة ا غربية بتحديد 
تعت B
اI0ة %
الية
وم
مã
ال µ




اI0ة %
ال µتقوم ع* الرابطة الزوجية الصحيحة أي
تلك
عتبارها
تمع،

ساسية
ا0
ا!




11
الزواج v
ال ،À oإذ نصت الفقرة ا0و °من الفصل  32من دستور ا ملكة لسنة 2011
ع* أن:
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اI0ة 
ال Ö Ào
القاyة ع* عقة الزواج v
الية ا0ساسية لmجتمع".
"
 
ﺛﺎﻧﻴﺎ :ﺿﻤﺎن وﺣﺪة واﺳﺘﻘﺮار اﻷﺳﺮة

 
%
ال µتكفل الوحدة
منطقيا 
ي* قيام الرابطة الزوجية البحث عن موع ال Jت 


لIة ،و Ö
الJنة الدستورية الثانية %
غر  Kالفقرة
وا0ستقرار

ال µاقرها الدستور ا  

الثانية من الفصل  32من خل ن÷ا:


%
لIة  y
%
قت
وا0ج±عية وا0قتصادية
الدو Ëع* ن اماية اقوقية
""تعمل
القانونy ،ا يضمن %
عل&ا" .12
وحدOا واستقرارها وا!افظة 
ﺛﺎﻟﺜﺎ :ﺿﻤﺎن اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻟﻠﻄﻔﻮﻟﺔ





نتا الرابطة الزوجية ا0طفال ،وعليه يدخل منطقيا  مضمون zاية اI0ة
من 
%
وسد ذلك فع من خل الفقرة الثالثة من الفصل  32من دستور
zاية الطفل ،

%
ا ملكة ا غربية %
لتوف Bاماية القانونية ،وا0عتبار
وال µنصت " :تس
الدو Ë


%
%
وضعي&م
ا0ج À ±وا عنوي ميع ا0طفال ،بكيفية متساوية ،ب¶ف النظر عن
العائلية".13

%

%
ال% µتبط  لطفل بعد قيق اماية القانونية،
ولعل من ب أ Ûاقوق 


%
التعل _  ،جبارية التكفل به سواء من طرف اI0ة أو
ا0ج±عية وا عنوية  Ëهو اق  
%
الدو ،Ëوهذا ما أكدت عليه الفقرة الرابعة من نفس الفصل ا ذكور أعه
من طرف



%
%
والدو.14"Ë
سا Æحق للطفل وواجب ع* اI0ة
ا0
التعل
وال µنصت "" :
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راﺑﻌﺎ :ﺗﺮﻗﻴﺔ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻷﺳﺮة ﺑﺈﻧﺸﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﺳﺘﺸﺎري

% %
 
الO   µا
 ²يكتف الدستور ا  
غر  Kلتحديد  لتفصيل ال Jت الدستورية 

اI0ة والطفل لJن اماية ا تطلبة Yذه الفئة ،ولكن gل ع* %قية هذه اماية من


%
والطفو ،Ëإذ نصت الفقرة 
خBة من
خل إنشاء لس استشاري لIة
اامسة وا 0



%
والطفو ،15"Ëوقد حدد دستور
الفصل  32ع* أنه" دث لس استشاري لIة

ا ملكة ا غربية لسنة  2011ا هام ا وO Èا هذا ا! لس ا0ستشاري  إطار الفصل 169
منه بنصه:


%
والطفو ،Ëا!دث yوجب الفصل  32من هذا
" يتو °ا! لس ا0ستشاري لIة

%
والطفو ،Ëوإبداء آراء حول 
الدستورô ،مة   %
ا!ططات
م تتبع وضعية اI0ة
الوطنية ا تعلقة Oذه ا  
العمو æحول السياسة العمومية  
ياد ،fوتنشيط النقاش



اI0ة ،
وااز ا  الوطنية ،ا قدمة من قبل تلف القطاعات
ال
ون تتبع 
واYيا  ÈواYيئات 
ا!تصة".16

 %
ا0سس %
عل&ا
غر Kليس فقط بتحديد
ال µتقوم 
وعليه  B yا ؤسس الدستوري ا  



اI0ة 
و  ت %
zاي&ا واستقرارها ،بل امتد  لفصل من خل الدستور ع* إنشاء

%
لس تص لJن %
zاي&ا مع ديد صحياته و% ²يBك ذلك للقانون ،ولعل  7اI0ة
 %
والطفو  Ëنفس ا! لس ا0ستشاري لدليل قاطع ع* أن zاية الطفل مرتبطة ارتباطا

وثيقا مع موضوع zاية اI0ة.
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%
الµ
نص دستور 
امهورية _ا0سمية ا وريتانية لسنة  1991ا عدل ع* ا 7نة 
%

 

وريتا Kمن خل النص  ديباجته ع* إعن الشعب
ا
تمع

ا!
تلها اI0ة 



وريتا Kع* وجه 
ا 0كيد ! موعة من اقوق وا بادئ وجاء من 
اصوص 
بي&ا:
الJن
ا




اقوق ا تعلقة  I0ة كخلية أساسية   ا! تمع ،إ °جانب موعة من اقوق


ا0خرى ،كحق ا ساواة ،ار  ت واقوق ا0ساسية _لنسان ،حق ا لكية ،ار  ت
%
وا0ج±عية.
السياسية وار  ت النقابية ،اقوق ا0قتصادية

17


اI0ة %
يشBك
امهورية _ا0سمية ا وريتانية ع* أن ôمة zاية
 ßأقر دستور 
%
v
%
ال µتنص
فيه  Èمن الدو Ëوا! تمع ،وجاء ذلك تطبيقا لنص ا ادة السادسة ع oمنه 



%
الدو Ëوا! تمع ميان اI0ة".
ع* أن" :

التون ïلغرة جوان  1959مادة 
»ة دد من خYا م7نة
 ²يتضمن الدستور



الO  % µا ،بل 

اI0ة واماية %
امهوري
اكتÎ
بتضم توطئة الدستور  ن النظام 

 
خ Bكفيل قوق _ا0نسان وإقرار ا ساواة  
توفB
ب ا
واطن  اقوق والواجبات ول 
هو 



أع أداة
أسباب الرفاهية بتنمية ا0قتصاد واستخدام vوة البد لفائدة الشعب ،وهو 


امهورية
واطن   العمل والصحة
لرعاية اI0ة وحق ا
والتعل 18.إ 0أن دستور 



التونسية لسنة  2014قد اختلف عن سابقه إذ نص  الفصل السابع 19منه ع* أن



%
اI0ة  Ö
الدو% Ë
zاي&ا" .،وقد تطابقت تقريبا هذه
"
الية ا0ساسية لmجتمع ،وع*


از اي لسنة .1963
ا ادة مع ما ورد  صوص هذا ا وضوع  الدستور 
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%

%

الوالد fطبقا لدستور
ال µتقع ع* اI0ة و  لتحديد ع*
ومن ب ا0لBامات 
الJن للطفل اق  الكرامة والصحة والرعاية %
امهورية التونسية لسنة  2014
وال Bبية



والتعل تطبيقا للفقرة ا0و °من الفصل  47منه والذي ينص " :حقوق الطفل ع* أبويه


%
والدو Ëن الكرامة والصحة والرعاية %
والتعل".
وال Bبية


اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ :آﻟﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻷﺳﺮة واﻟﻄﻔﻞ ﻓﻲ
دﺳﺎﺗﻴﺮ دول اﻟﻤﻐﺮب اﻟﻌﺮﺑﻲ


من اë0ية yا Gن أن تنظم أغلب الدول إ °أ Ûا0تفاقيات وا عاهدات الدولية

%
ال µتضمن اماية ا قررة لIة ،الطفل ولmرأة ع* العموم ،ولقد تبنت دول ا غرب


خ% Bقيقا للحماية %
الµ
ا0
الدو °ومنه العمل yضمون هذا
العر Kآليات لتفعيل القانون




F
%
ال% µ
ا0ليات %
 
تبن&ا دول ا غرب
وسنBز من خل هذه النقطة
تاýا هذه الفئات ،



دساتBها )ا طلب ا0ول( ،مع _ا0شارة إ °بعض من
الدو °
العر Kلتفعيل القانون





%
الثا.(K
ال µانضمت إل&ا صوص هذا ا وضوع )ا طلب 
الصكوك الدولية 
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول :ﺗﻔﻌﻴﻞ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺪوﻟﻲ ﻛﺂﻟﻴﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻷﺳﺮة واﻟﻄﻔﻞ ﻓﻲ دﺳﺎﺗﻴﺮ
دول اﻟﻤﻐﺮب اﻟﻐﺮﺑﻲ.

%

 x%تفعيل v
العر Kمن خل ديد مرتبته
الدو °
الت oيع


دسات Bدول ا غرب  
%

للقوان  % È

دو ،Ëومن  x%ديد ال تطبيقه ،ويدخل éن نطاق
اYرæ
التدرج
 


غv B
الY µا ارتباط v
هذا v
%
مباI
الت oيع
مبا Iأو 

الدو °ا عاهدات وا0تفاقيات الدولية 
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الدسات  Bعل ا عاهدات
مع موضوع zاية اI0ة والطفل .وقد سارت اغلب هذه

20
الدولية تسمو ع* القانون  ãوم الضيق أي ذلك القانون الصادر عن ال Bان.
وعليه وyجرد ما %ي التصديق ع* هذه ا عاهدات يصبح ا0عتداد yضمون هذه
%

 %
الدو  Ëهذا ا! ال ،وقد سد ذلك فع 
النصوص يسمو ع* ما تضمنته vت oيعات
%
امهورية  
الµ
دستور 
ازا ية لسنة  1996السالف الذكر من خل ا ادة  132منه 

امهور ية ،حسب v
%
الoوط
عل&ا رئيس 
ال µيصادق 
نصت ع* انه " :ا عاهدات 
عل&ا   الدستور ،تسمو ع* القانون" ،واستقر التعديل الدستوري لسنة
ا نصوص 
 2016ع* ذلك yوجب ا ادة  150منه.

امهورية _ا0سمية ا وريتانية ع* أنه':
 ßنصت ا ادة  80من دستور 
عل&ا كذلك ،سلطة أع* من سلطة
لmعاهدات أو ا0تفاقيات ا صدقة أو ا وافق 

v
v

الثا Kا عاهدة أو ا0تفاقية'.
القوان وذلك فور نoها I ،يطة أن يطبق الطرف 


تصد دستور ا ملكة ا غربية
 ßورد  ا طة التاسعة من الفقرة الرابعة من

عت Bجزءا  0يتجزأ من الدستور ع*:
لتصد ديباجة الدستور ،الذي ُي 
ويقصد هنا 




وقوان
و نطاق أح7م الدستور،
"جعل ا0تفاقيات الدولية ß ،صادق 
عل&ا ا غرب 

الرا×ة ،تسمو ،فور vنoها ،ع* v
%
الت oيعات الوطنية ،والعمل
وهوي&ا الوطنية
ا ملكة

ع* مءمة هذه v
الت oيعات ،مع ما تتطلبه تلك ا صادقة".
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عتv B
أكB
ونص الفصل  20من دستور 
امهورية التونسية لسنة  2014الذي ُي 
الت oيع الدو °أمام v
وضوحا  %ديد م7نة v
الت oيع 
الوط µبنصه " :ا عاهدات ا وافق




القوان 

وأد Kمن الدستور"،
عل&ا ،أع* من
النيا Kوا صادق 

عل&ا من قبل ا! لس  

%
ادل %
الف +ا تضارب  صوص ا قصود  لقانون الذي يسمو
إذ أن هذه الصيغة yحو 

عن ا عاهدة هل يقصد به القانون  ãوم الواسع بضمه للدستور أيضا أو اقتصار ذلك
ع* القانون  ãوم الضيق أي ذلك النص الذي يصدر عن ال Bان.

اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ :أﻫﻢ اﻟﺼﻜﻮك اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺼﺎدق ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻀﻤﺎن ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻷﺳﺮة
واﻟﻄﻔﻞ

%
ال µيضمن
صادقت دول ا غرب  
العر Kع* موعة هامة من الصكوك الدولية 

من خYا zاية اI0ة من خل zاية ا رأة والطفل ولعل أëها:


امعية العامة ل 8ا تحدة" اتفاقية
اتفاقية ا 80ا تحدة قوق الطفل :اعتمدت 


الثث _0عن حقوق الطفل  ،1989/11/20
حقوق الطفل"خل الذكرى السنوية


ودخلت ا0تفاقية  
ديسمB
از ا  19
ح Bالتنفيذ  2
عل&ا 


سبتم ،1990 Bوصادقت 
توف Bاماية
 .21 1992وتش Éهذه ا0تفاقية مرجعية قانونية دولية ôمة O%دف إ °





لطفال ،وجاء  الفقرة ا0و °من ديباجة هذه ا0تفاقية ":إن الدول ا0طراف  هذه


%
ا0عBاف
ا0تفاقية ،إذ %ى انه وفقا لmبادئ ا علنة  ميثاق ا 80ا تحدة ،يشÉ

%
وغ% B
%
اI0ة v
قاب{ للت¶ف،
تأص{ ميع أعضاء
 لكرامة ا
الب oية وقوÄم ا تساوية 

%
والعدا Ëوالس  ³العا."²
أساس ارية
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تتكون هذه ا0تفاقية من ديباجة و 54مادة ،وصدر 
ع&ا وتوكو0ن اختيار  ن،


الBوتوكول ا0ختياري ا لحق  تفاقية حقوق الطفل بشأن بيع ا0طفال واستغل ا0طفال

والBوتوكول ا0ختياري 0تفاقية حقوق الطفل بشأن %
اشBاك
 البغاء وا واد _ا  0حية ،


22
%
ال µيتمتع Oا الطفل
ا0طفال  ا نازعات ا سلحة  .تضمنت ا0تفاقية اقوق 


%
ال µصدرت عن منظمة ا80
واستندت  ذلك ع* از الصكوك الدولية السابقة 
%
وال µتضمنت اقوق وار  ت بصفة عامة وحقوق الطفل بصفة خاصة م&ا
ا تحدة 
اع±ده  سنة  ، 23 1948الàد الدو °
ال% x% µ
%
ااص
_ا0عن



العا Þقوق _ا0نسان 

 قوق ا دنية والسياسية لسنة  1966الذي دخل  
ح Bالتنفيذ  23مارس ،1976
والàد الدو °
%
وا0ج±عية والثقافية لسنة  1966الذي دخل
ااص  قوق ا0قتصادية




از ا   16مايو .24 1989
عل&ما 
ح Bالتنفيذ   03فيفري  ،1976واللذان صادقت 
 %

مادOا ا0و °واعتمدت ع* ذلك ع* معيار السن
وقد عرفت ا0تفاقية الطفل 


فقط إذ نصت ا ادة ا0و °م&ا " :يقصد  لطفل وفقا 0ح7م ا0تفاقية " Èإنسان ²

يتجاوز الثامنة v
ع oما  ²يبلغ سن الرشد قبل ذلك yوجب القانون ا نطبق عليه".


ا0طوار %
الy µر Oا الطفل إ °غاية بلوغ سن  18سنة
وعليه  B  y% ²ا0تفاقية ع* تلف

%

للقوان الوطنية.
%وكت ديد ذلك

%
%
وال% µتبط أساسا مع اI0ة ،هو التوازن
ل&ا ا0تفاقية 
%
الدو Ëعن 
تقد xالد üوا ساعدة
الطفل ،ومسئولية

الv µ
%
ولعل من أ Ûاقوق 


الوالد fعن  %بية
ب مسؤولية
%
للوالد fلضطع yسئو %

لي&ما ودد ذلك yوجب ا واد  27 -18من ا0تفاقية v ß .لت
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%
وال% µتبط البعض م&ا v
%
مباIة مع اI0ة
ا0تفاقية موعة من اقوق ا تص{  لطفل 
 



ب ا0طفال ،اق  البقاء والصحة ،حق الطفل 
نذكر أëها :اق  ا ساواة التامة 

%
معام{  %لو من _ا0ساءة ،حق ذوي ا0حتياجات 
ااصة  الرعاية والتأهيل وا0ندماج

 ا! تمع ،اق  تنمية  v
×صية الطفل ومواهبه وقدراته العقلية والبدنية ،اق 



الرعاية اI0ية.


الرئي  ïتنشئة الطفل ورعايته إ °أن
Iة
ا0
تؤكد اتفاقية حقوق الطفل ع* دور


يصل سن vال±نية v
ع oسنة ß ،تؤكد ع* أëية أن ينشأ  بيئة عائلية يسودها التفاÛ


والطمأنينة وما لعكس ذلك من خطورة ع* yو الطفل وتلعب اI0ة دورا رئيسيا 
%


التعل ،حق الطفل  ا شاركة
قيق ذلك  ،25إ °جانب حقوق أخرى Gق 



ا0نJم إ °مثل هذه
والتعب Bعن رأيه ،وحق الطفل  اماية .وما اYدف من


ا0تفاقيات إ  0
تعز %الBسانة القانونية الوطنية ا تضمنة zاية اI0ة ع* العموم وzاية
الطفل ع* وجه 
اصوص.

v
وغv B
الY µا عقة v
%
مباIة
مباIة 
إضافة إ °ما ذكر يدرج éن الو ئق الدولية 


التمي Bالعن¶ي لسنة
ماية اI0ة والطفل ،ا0تفاقية الدولية للقضاء ع* zيع أش7ل


التمي Bضد ا رأة لسنة  ،1979ا0تفاقية الدولية
 ،1965اتفاقية القضاء ع* zيع أش7ل

هاجر fوأفراد أ ÛIلسنة  ،1990ا0تفاقية 

ااصة ì7yة
ماية حقوق zيع العمال ا

 
التعل لسنة  ،1960اتفاقية اد ا 0د Kلسن ا0لتحاق  لعمل لسنة
التمي  Bال
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اعتBت رجعية قانونية  صياغة v
%
الت oيعات
ال µ
 ،1973

وغBها من ا0تفاقيات الدولية 


الوطنية من أهداÄا zاية اI0ة ب Éمكو O%ا.26
اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ:


تعددت النصوص القانونية ا تضمنة zاية اI0ة ،وتس غالبية الدول من خYا

ال  Jت ا تطلبة 
توف B
وال¶ورية ماية أ Ûأساس الذي يقوم عليه ا! تمع والذي
إ °


ُ
صلحت هذه النواة ُ
كب Bسمة،
و ÖاI0ة .إن
سيضمن بقدر 
يعد النواة ا0ساسية لبنائه 

%
استقامة واستقرار ا! تمع ،وينبثق عن ذلك قيق وجه من أوجه ا0من  ãوم الواسع


أ 0وهو ا0من اI0ي.



وôما %
تطو %الBسانة القانونية ا تعلقة ماية اI0ة والطفل،
اج&دت الدول  
%

%

%
ال  µب أن    لعناية الفائقة وا ستمرة 
تب Îهذه ا واضيع من ب أ Ûا واضيع 

%
صوصي&ا وارتباöا yسائل متجددة وحساسة م&ا ما يتعلق
ال ا 0اث العmية نظرا 


ا0ج&اد  هذا ا وضوع %
اI0ية ،وعليه فان %
يب Îمفتوحا لJن اماية ا ستمرة
 I0ار


لIة ومنه ن zاية الطفل ،وyكن من خل ما ذكر عرض بعض %
ا0قBاحات

ي*:
صوص هذا ا وضوع نوجزها ف ±

%
  
%
خصوصي&ا بناء
 »ورة إعطاء مãوم وا لIة  إطار الوثيقة الدستورية وديد
ا0سس %
عل&ا ا! تمع.
ع*
ال µيقوم 


%
%
اI0ة والطفل %
الدو Ëوا! تمع ،مع ديد آليات
يشBك ف&ا
 _ا0بقاء ع* أن ôمة zاية

%
والعBة ليست
zاية اI0ة بتحديد اYيئات ا و¹ه Yا هذه اماية  إطار الدستور ،
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ُ %
 %
%
%
الµ
ال µتنشأ ولكن بقدرOا وكفاءاOا  الوصول للغا  ت وا0هداف 
بعدد اYيئات 

ُوجدت 0جلها.




ا v 0
×اص ا سند Yم ôمة zاية اI0ة والطفل 
 التأكيد  إطار الدستور ع* أن 
هذه اYيئات Ñن vيÔد Yم  لكفاءة وحسن 
العامل  ال zاية
الق ،ومنه إخضاع



ا 0
م.µ
للتحقيق
والطفل
Iة
ا0


% %

ااهه.
 التحديد  إطار الدستور عقة الطفل  I0ةوواجباOا 


بتوف_ È Bا0م7نيات %
الµ
والطفل
Iة
ا0
zاية
ال


 تفعيل دور اYيئات الناشطة



 
ُ  %
ااز ôاôا.
تÔم  قيق ذلك مع إخضا ا للرقابة الصارمة  

ال% µفع للهيئات 
 %
ا!تصة  صوص موضوع الطفل
الع åاYادف
 ا0ستغل
للتقار 


%
تطو ا نظومة القانونية
واI0ة وتوظيãا من اجل الوصول إ °حلول فعا ËاYدف م&ا 

ا تعلقة ماية اI0ة والطفل.

 
تقي أداء
 _اIv 0اكد  Kال zاية اI0ة والطفل ،ومن صوره 
الفع* لmجتمع ا 


امعيات الناشطة Oذا 
اصوص ،مع إخضا ا للرقابة الصارمة  gلها.



%
%
%
الضم Bا 
يعتB
وهو
ôم
أخ
بوازع
مرتبط
هداف
ا0
يب Îوأن قيق  Èهذه
ه µإذ 





من أ Ûأسباب  اح أي %
مقBح yا  ذلك ا %قBحات ا رتبطة yجال zاية اI0ة
والطفل.
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اﻟﻤﻠﺨﺺ:

%قق zاية الطفل ع* العموم من خل  %سيد الدول  نصو ا 
ا!تلفة

ال¶ر عن الطفل 
ج B
ون رعايته ماد 
  ت دستورية ،قانونية وقضائية اYدف م&ا 

ومعنو  والتكفل به  %
حا Ëتعرضه للخطر.


مل موضوع zاية الطفل صور وآليات متعددة و  _ Ivاك أطراف 
وأýزة متعددة
نظرا صوصياته وارتباطه yواضيع تلفة ،ولعل من أز ا واضيع ذي عقة ماية

وال µن7د نقول انه y 0كن % %
%
سا Æأ 0وهو zاية
ا0
العن¶
هذا
بتوافر
إ0
ا
قيã

الطفل 




%
كبB
تعت BاI0ة النواة ا0ساسية  ا! تمع
استقام&ا سيضمن إ °حد 
اI0ة .إذ 

استقامة واستقرار الطفل ،
وأöر الواقع أن من أ Ûأسباب جنوح العديد من ا0طفال Ö

اI0ة  خطر%   .

العرK
غرب
ا
دول
دساتB
تضم
كيفية
لتبيان
البحث
هذا
وجود
K






%
ماية اI0ة ومنه مدى قيقه ماية الطفل.

اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﻔﺘﺎﺣﻴﺔ :الطفل ،اI0ة ،الدستور ،اماية ،قانون الطفل.
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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:


 -1تناولت العديد من ا راجع %
%
وzاي&ا ،انظر ع* سبيل ا ثال
الفãية مãوم اI0ة
 
 صوص هذا ا وضوع :د l/سيد عرفة "،اماية القانونية لIة  النظام السعودي"،

جامعة  يف للعلوم ا0منية ،ا ملكة العربية السعودية ،2009 ،ص  7وما بعدها.
%
سبتم.1963 B
اريدة الر ية ر 64 ðلـ 10
سبتم ،1963B

 -2ا ادة  17من دستور  10
 %


 -3ا0مر ر 97-76 ðمؤرخ   30ذي القعدة عام  1396ا وافق لـ  22نو B Ýسنة 1976
اريدة الر ية
الدyقراطية الشعبية ،
از ا ية 
امهورية 
يتضمن إصدار دستور 

از ا ية ،العدد  ،94لـ  02ذو اجة  1396ا وافق لـ  24نو.1976 B Ý
للجمهورية 
%

4

 Æر 18-89 ðمؤرخ   22رجب عام  1409ا وافق لـ  28ف Bا ،1989
 ا رسوم الر 

يتعلق v
اريدة
بن oنص تعديل الدستور ا وافق عليه  استفتاء  23ف Bا   1989

اريدة الر ية العدد 9ا ؤرخة  23
الدyقراطية الشعبية ،
از ا ية 
الر ية للجمهورية 
رجب  1409ا وافق لـ أول مارس .1989
%


نو ،1996B Ýا رسوم الر
 Æر 438-96 ðا ؤرخ   26رجب عام 1417
-5دستور 28


ديسم 1996 Bيتعلق  _ صدار تعديل الدستور ا صادق عليه  استفتاء 28
ا وافق لـ 07



ار يدة
الدyقراطية الشعبية" ،
از ا ية 
اريدة الر ية للجمهورية 
نو  ،1996 B Ý
%

ديسمB
از ا ية ر ،76 ðا ؤرخة   27رجب عام  1417ا وافق لـ 08
الر ية للجمهور ية 

.1996
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%

-6قانون ر 01-16 ðمؤرخ  z 26ادى ا0و °عام  1437ا وافق 6مارس سنة ،2016

از ا ية ا ؤرخة  z 27ادى
اريدة الر ية للجمهورية 
يتضمن التعديل الدستوري ،

ا0و °عام 1437ه ا وافق لـ 7مارس سنة 2016م.
 -7الفقرات  5 ،4 ،3من ا ادة  72من التعديل الدستوري لسنة .2016
%

 -8قانون ر 11-84 ðمؤرخ   09رمضان عام  1404ا وافق لـ  09يونيو سنة  1984يتضمن


اريدة الر ية عدد  24ا ؤرخة   12يونيو  ،1984ص  ،910والذي x%
فانون اI0ة ،


تعدي{ yوجب ا0مر  02-05مؤرخ   18رم عام  1426ا وافق لـ  27ف Bا سنة ،2005
از ا ية العدد  15لـ  18رم عام  1426ا وافق لـ  07ف Bا
اريدة الر ية للجمهورية 

سنة  ،2005ص.18
%

 -9القانون ر 12-15 ðا ؤرخ   28رمضان عام  1436ا وافق لـ  15يوليو  ،2015يتعلق

از ا ية العدد  39ا ؤرخة   3شوال
اريدة الر ية للجمهورية 
ماية الطفل ،
1436ه ا وافق لـ  19يوليو 2015م ،ص.4
%

 Iv B ö -10يف ر 1.11.91 ðالصادر   27شعبان 29)1432يوليو  ،(2011بتنفيذ نص

اريدة الر ية لmملكة ا غربية ،عدد  5964مكرر ،ا ؤرخة   28شعبان
الدستور ،
30)1432يوليو.2011
-11

%

الفصل /32ف Iv B ö ،1يف ر 1.11.91 ðالصادر   27شعبان 29)1432يوليو

 ،(2011ا رجع نفسه.
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 -12الفصل /32ف ،2ا رجع نفسه.
-13الفصل /32ف ،3ا رجع نفسه.
 -14الفصل /32ف 4ا رجع نفسه.
 -15الفصل /32ف ،5ا رجع نفسه.


-16
الثاv K
ع oمن
لفصل  169من دستور ا ملكة ا غربية لسنة  2011ورد éن الباب 
ايدة "...هيئات ال&وض  لتنمية v
الب oية وا ستدامة
الدستور ا عنون بـ ":ا7مة 

والدyقراطية التشاركية".

الشعµ
امهورية _ا0سمية ا وريتانية لسنة  ،1991ا صادق عليه  0ستفتاء
-17دستور 


 %


القانو Kر 91-022 ðا ؤرخ   20يوليو .1991
  12يوليو  1991والصادر  0مر




-18
و ّأول جوان  1959
قانون عدد  57لسنة  1959مؤرخ   25ذي القعدة  1378
امهورية وإصداره ،الرائد الر îللجمهورية التونسية ،عدد   30
%
بتار غرة
خ دستور 

جوان  ،1959ص.746

 -19انظر الفصل  07من دستور  26
جان.2014 Î

%
الدسات Bأيضا أخضعت هذه النصوص الدولية لرقابة
 -20در _ا0شارة إ °أن اغلب هذه

ا! لس الدستوري أو ا!ة الدستورية ،لJن %
تطابãا مع الدستور ،م&ا الفصل 120
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%
%
ال µتنص » :تص ا!ة
الفقرة الثالثة من دستور 
امهورية التونسية لسنة  2014

الدستورية دون سواها yراقبة:

خ v
امهورية قبل %
%
مoوع قانون ا وافقة
عل&ا رئيس 
ال µيعر  ا 
- ....-...-ا عاهدات 

عل&ا".


%

ديسم.1992 B
 -21صدرت  ريدة الر ية ر 91 ðا ؤرخة  23



 -22الBوتوكول ا0ختياري ا لحق  تفاقية حقوق الطفل بشأن بيع ا0طفال واستغل


ا0طفال   البغاء وا واد _ا  0حية% x% ،
اع±د الBوتوكول   25مايو  2000وانضمت إليه

والBوتوكول ا0ختياري 0تفاقية حقوق الطفل بشأن %
اشBاك
از ا  02

سبتم ،2006 B


 % %

اع±ده   25مايو من سنة  2000وصادقت عليه
ا0طفال  ا نازعات ا سلحة ،الذي x

 


اريدة الر ية للجمهورية
النص ا
سبتم ،2006 Bوصدر
از ا  02
ذكور  f



%
سبتم.2006 B
از ا ية ،ر 55 ðليوم 06


%

اريدة الر ية رð
از ا yوجب ا ادة  11من دستور  ،1963صدر  
 -23انضمت إليه 
سبتم.1963 B
 64لـ 10


%

-24

اريدة الر ية للجمهور ية
 Æر 67-89 ðا ؤرخ   16مايو  ،1989
انظر ا رسوم الر 
%

از ا ية ر 20 ðا ؤرخة   17مايو .1989

 -25ا ادة  18من اتفاقية حقوق الطفل لسنة .1989

 -26انظر زيد من التفصيل  صوص مل هذه ا0تفاقيات موقع ا 80ا تحدة:
www.un.org
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اﻟﻤﺮاﺟــــﻊ:
 -1اﻟﻤﺮاﺟﻊ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ:
 -اﻟﻜﺘﺐ:

 
د l/سيد عرفة "،اماية القانونية لIة  النظام السعودي" ،جامعة  يف للعلوم
ا0منية ،ا ملكة العربية السعودية.2009 ،
 -2اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ واﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ:
 -1اﻟﺠﺰاﺋﺮ:
 -اﻟﺪﺳﺎﺗﻴﺮ:

%
سبتم.1963 B
اريدة الر ية ر 64 ðلـ 10
سبتم ،1963B

دستور  10 %


-ا0مر ر 97-76 ðمؤرخ   30ذي القعدة عام  1396ا وافق لـ  22نو B Ýسنة  1976يتضمن

اريدة الر ية للجمهورية
الدyقراطية الشعبية ،
از ا ية 
امهورية 
إصدار دستور 

از ا ية ،العدد  ،94لـ  02ذو اجة  1396ا وافق لـ  24نو.1976 B Ý

%


 Æر 18-89 ðمؤرخ   22رجب عام  1409ا وافق لـ  28ف Bا  ،1989يتعلق
 ا رسوم الر 

v
اريدة الر ية
بن oنص تعديل الدستور ا وافق عليه  استفتاء  23ف Bا   1989

اريدة الر ية العدد  9ا ؤرخة   23رجب
الدyقراطية الشعبية ،
از ا ية 
للجمهورية 
 1409ا وافق لـ أول مارس .1989
%


ديسم1996 B
 Æر 438-96 ðا ؤرخ   26رجب عام  1417ا وافق لـ 07

 ا رسوم الر 


اريدة
يتعلق  _ صدار تعديل الدستور ا صادق عليه  استفتاء  28نو  ،1996 B Ý
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از ا ية
اريدة الر ية للجمهور ية 
الدyقراطية الشعبية" ،
از ا ية 
الر ية للجمهور ية 
%

ديسم.1996 B
ر ،76 ðا ؤرخة   27رجب عام  1417ا وافق لـ 08



%

 قانون ر 01-16 ðمؤرخ  z 26ادى ا0و °عام  1437ا وافق 6مارس سنة ،2016
از ا ية ا ؤرخة  z 27ادى
اريدة الر ية للجمهورية 
يتضمن التعديل الدستوري ،

ا0و °عام 1437ه ا وافق لـ 7مارس سنة 2016م.
 -اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ:

%

 قانون ر 11-84 ðمؤرخ   09رمضان عام  1404ا وافق لـ  09يونيو سنة  1984يتضمن

اريدة الر ية عدد  24ا ؤرخة   12يونيو  ،1984ص  ،910والذي x%
فانون اI0ة ،


تعدي{ yوجب ا0مر  02-05مؤرخ   18رم عام  1426ا وافق لـ  27ف Bا سنة ،2005
از ا ية العدد  15لـ  18رم عام  1426ا وافق لـ  07ف Bا
اريدة الر ية للجمهورية 

سنة .2005
%

 قانون ر 12-15 ðا ؤرخ   28رمضان عام  1436ا وافق لـ  15يوليو  ،2015يتعلق ماية
از ا ية العدد  39ا ؤرخة   3شوال 1436ه
اريدة الر ية للجمهورية 
الطفل ،
ا وافق لـ  19يوليو 2015م.
 -2اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ:



و ّأول جوان %   1959
خ
 قانون عدد  57لسنة  1959مؤرخ   25ذي القعدة  1378امهورية وإصداره ،الرائد الر îللجمهورية التونسية ،عدد   30
بتار غرة
دستور 

جوان .1959

امهورية التونسية لـ  26
جان.2014 Î
 دستور 
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 -3اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﻤﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺔ:

الشعµ
امهورية _ا0سمية ا وريتانية لسنة  ،1991ا صادق عليه  0ستفتاء
 دستور 

 %


القانو Kر 91-022 ðا ؤرخ   20يوليو  1991ا عدل.
مر
0
  12يوليو  1991والصادر 

 -4اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ:

%

  Iv B öيف ر 1.11.91 ðالصادر   27شعبان 29) 1432يوليو ،(2011بتنفيذ نص
اريدة الر ية لmملكة ا غربية ،عدد  5964مكرر ،ا ؤرخة   28شعبان
الدستور ،
 30) 1432يوليو.(2011
 -5اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ:


 -اتفاقية ا 80ا تحدة قوق الطفل .1989


 الBوتوكول ا0ختياري ا لحق  تفاقية حقوق الطفل بشأن بيع ا0طفال واستغل

ا0طفال  البغاء وا واد _ا  0حية .2000


 الBوتوكول ا0ختياري 0تفاقية حقوق الطفل بشأن %اشBاك ا0طفال  ا نازعات
ا سلحة .2000
 -6اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ:

www.un.org
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اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ اﻟﻤﺼﺮح ﺑﻌﺪم ﻣﻄﺎﺑﻘﺘﻬﺎ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮر واﻷﺳﺒﺎب اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻄﻮق



اديد من   {%ا! لس الدستوريv ،ن oالنصوص وا0ح7م
نواصل  هذا العدد 

%
%
v
%
ازئية ،أو
مطابق&ا للدستور ،أو
ال» µح ا! لس الدستوري بعدم
مطابق&ا 
الت oيعية 

%
v %
%
ال µأبداها ،مع ديد ا0سباب وا بادئ الدستور ية
مطابق&ا  Iيطة مراعاة التحفظات 
%
عل&ا ا! لس.
ال µاستند 


يتناول هذا العدد ملخص ر  

صادر fسنة  ،2011يتعلق ا0ول yراقبة مطابقة
أي

%
الثا،K
القانون العضوي الذي دد 
تنظ ا!ة العليا وgلها واختصاصاOا للدستور ،أما 
%
فيتعلق yراقبة مطابقة القانون العضوي ا عدل وا تمم للقانون العضوي ر 01-98 ðا ؤرخ

%
الدو Ëوتنظيمه و {gللدستور.
  30مايو سنة  1998وا تعلق  ختصاصات لس
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اﻟﻨﺺ ﻣﻮﺿﻮع
اﻻﺧﻄﺎر

ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻨﺺ أو
اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻐﻴﺮ ﻣﻄﺎﺑﻖ
ﻟﻠﺪﺳﺘﻮر ،أو اﻟﻤﻄﺎﺑﻖ
ﺟﺰﺋﻴﺎ ،أو اﻟﻤﻄﺎﺑﻖ
ﺑﺘﺤﻔﻆ

أﺳﺒﺎب اﻟﻤﻨﻄﻮق

اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ
اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻄﻮق

أعاد ا! لس الدستوري
صياغة العنوان وا ادة

ا0و °من القانون
العضوي ،موضوع
ا0خطار ،واستبدل ·ة
"اختصا ا" ب<ة
%
اختصاصاOا" بغرض
"
القانون العضوي الذي
تنظ ا!ة
دد 
العليا وgلها
%
واختصاصاOا

%
)رأي ر/01 ðر.م
د(11/


جاء  عنوان القانون

جعل العنوان وا ادة

ا0و °من النص

العضوي ،موضوع
موضوع ا0خطار

و ا ادة
ا0خطار ،

مطابق لنص ا ادة


ا0و °منه ف  ±ص
%
الµ
·ة "ا0ختصاص" 153  ،من الدستور ،

تنص ع* أنه دد
صيغة ا فرد.
تنظ
قانون عضوي 
ولس
ا!ة العليا ،
%
الدو ،Ëوة التنازع،
%
وgلهم
واختصاصاOم

ا0خرى.

ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻟﻌﺪد 2020 - 15

اﻟﺼﻔﺤﺔ 154

ﻧﻤﺎذج ﻣﻦ اﺟﺘﻬﺎدات اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺪﺳﺘﻮري

أعاد ا! لس الدستوري
صياغة هذه ا ادة
 _ ضافة " {% zمع
مراعاة أح7م ا ادة
 93من الدستور"،
واعت Bأن ا ovع  
ح



القانون العضوي الذي نص ا ovع  ا ادة 2
حدد مقر ا!ة العليا
من القانون العضوي،
تنظ ا!ة
دد 
 ز ا العاéة ،يكون
العليا وgلها
ا! %
موضوع ا0خطار ،ع* قد أغفل السلطة 
وË
%
أن دد مقر ا!ة
واختصاصاOا

امهورية 
لرئيس 
العليا  ز ا العاéة.
%
اا Ëا0ستثنائية
%
)رأي ر/01 ðر.م

yقت أح7م الفقرة
د(11/
الثالثة من ا ادة  93من
الدستور.
»ح ا! لس

ا بدأ الدستوري
توز يع ا0ت
ا0ختصاص

الدستوري yطابقة هذه


نص ا ovع  ا ادة 4
من القانون العضوي،

موضوع ا0خطار ،ع*
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ا ادة جزئيا للدستور،
%
صياغ&ا ذف
وأعاد
عبارة " %ت %
طائ{
البطن" ،جة أن

ا ovع ا أدرج 
القانون العضوي،
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أن تصدر ا!ة العليا
قرار %اOا  للغة العربية
%
ت طائ  {%البطن.

موضوع ا0خطار،
%
مسأ Ëالبطن ،يكون
قد 
أض Îالطابع

العضوي ع* أح7م
تؤول للقانون العادي،
حيث أن بطن


ا0ح7م القضائية 
حال عدم إصدارها
 للغة العربية تناوË

ا ovع  القانون
%
العادي ر09-08 ð
ا تضمن قانون
_ا0جراءات ا دنية
وا0دارية.
_
»ح ا! لس
الدستوري yطابقة هذه
الفقرة جزئيا للدستور،
%
صياغ&ا ذف
وإعادة

نص ا ovع  ا ادة
 28من القانون

العضوي ،موضوع
ا0خطار%  ،
فقرOا
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عبارة
"...واختصاصاته


ا0خرى  ،"...جة أن
تنظ ا!ة العليا

%
واختصاصاOا
وgلها
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%
الثانية ع* أن دد

 ضع لقانون عضوي

كيفيات gل مكتب

طبقا لmادة  153من

ا!ة العليا

واختصاصاته ا0خرى

الداخ*.
 نظاôا


الدستور ،وأن النظام
الداخ* ليس من شأنه

%
ديد ا0ختصاصات،
 %
وإyا ديد كيفيات
العمل وÇرسة
لتا،°
الصحيات و  
فإن ا ovع ا أحال

توز يع ا0ت

موضوعا من اختصاص

ا0ختصاص

ا بدأ الدستوري

القانون العضوي ع*
الداخ*
النظام

لmحة العليا ،يكون
قد أخل yقتضيات
هذا ا øالدستوري.
»ح ا! لس
الدستوري بعدم

نص ا ovع  ا ادة
 32من القانون

العضوي ،موضوع
ا0خطار%  ،
فقرOا

الثانية ع* أن ُي َع =د
F

ا  0
م العام ا0مر
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مطابقة هذه الفقرة
للدستور ،معل ذلك
بكون ا ovع _  ،دراجه
هذه الفقرة éن قانون
عضوي ² ،اع ال

اختصاصه  ßنص عليه
الدستور ،إذ أن
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الرئيï
 ل¶ف

لmحة العليا.

ا ؤسس الدستوري B  y

ب القانون العضوي
والقانون العادي من

حيث ا صطلح ،ومن
حيث ا! ال 
ا!صص
ل Éواحد م&ما

وا0جراءات الواجب
_

اتبا ا  إعداد

عل&ا
القوان وا صادقة 
وكذا ا راقبة

ا بدأ الدستوري
توز يع ا0ت
ا0ختصاص

واعتB
الدستورية ،
ا! لس أن الفقرة  2من
ا ادة  32من القانون
العضوي ،موضوع
ا0خطار ،خولت صفة
F
الرئيï
ا0مر  ل¶ف


ل  
م العام لmحة
العليا  لنظر إ°
%
القانون العادي ر-90 ð
 21ا تعلق  !اسبة
لتا ،°فإن
العمومية ،و  
ا ovع B%  ²م توزيع
ا0ختصاصات  ßنص
عل&ا الدستور.
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»ح ا! لس
الدستوري yطابقة هذه
الفقرات للدستور

 Ivيطة مراعاة التحفظ
الذي أبداه ،حيث
القانون العضوي

اعت Bأن بعض


ا عدل وا تمم

اختصاصات لس

%
الدو Ëددة 

%
للقانون العضوي رð
 ختصاصات لس
%
الدو Ëوتنظيمه و.{g


نص ا ovع  الفقرات

خBة من ا واد 9
ا 0

الدستور ،وأن هذا

%
خ Bأحال ديد
ا 0

توز يع ا0ت

و 10و ،11من القانون

اختصاصات أخرى

ا0ختصاص

%
)رأي ر/02 ðر.م

العضوي ،موضوع
_ا0خطار ،ع* %
اع±د

! ال القانون العضوي،

 01-98ا تعلق

د(11/

اختصاصات أخرى
الدو% 0_  Ë
%
حاË
! لس
إ °نصوص خاصة.

ا بدأ الدستوري

وأن هذا التوزيع
الدستوري
لختصاصات Oدف
%
إ °ديد صارم ! ال
اختصاص  Èمن
ا ؤسس الدستوري
وال اختصاص

ا ovع العضوي،

و  لنتيجة ،فان %
اع±د
اختصاصات أخرى
الدو% 0_  Ë
%
حاË
! لس
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إ °نصوص خاصة
%
بدون ديد طابع
ومضمون هذه

النصوص ،يكون ا ovع

ا بدأ الدستوري

العضوي قد أغفل

ال اختصاصه 
هذا ا وضوع.

توز يع ا0ت

القانون العضوي

فاعت Bا! لس


ا عدل وا تمم
%
للقانون العضوي رð

الدستوري أن عبارة

ا0ختصاص

"نصوص خاصة" إذا
Gن القصد م&ا هو

 01-98ا تعلق

تكت ïنفس
نصوص


 ختصاصات لس
%
الدو Ëوتنظيمه و.{g

طابع القانون العضوي،
موضوع ا0خطار ،وأن

%
)رأي ر/02 ðر.م

موضو ا ذو عقة
Oذا القانون العضوي،
ف Îهذه %
اا ،Ëتعد

هذه الفقرات مطابقة
للدستور  Ivيطة مراعاة

د(11/

هذا التحفظ.
»ح ا! لس

خBة من
تنص الفقرة ا 0
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القانون العضوي

ا ادة  17مكرر ،الواردة للدستور ،معل ذلك

 ا ادة  5من القانون بكون ا ovع _  ،دراجه
هذه الفقرة éن قانون
العضوي ،موضوع
ا0خطار ،ع* أن ُي َع =د عضوي ² ،اع ال
F

ا  0
اختصاصه  ßنص عليه
م العام ا0مر
%
الدستور ،إذ أن
الدو.Ë
 ل¶ف ! لس

%
للقانون العضوي رð
 01-98ا تعلق

ا ؤسس الدستوري B  y

ب القانون العضوي
والقانون العادي من

 ختصاصات لس
%
الدو Ëوتنظيمه و.{g

حيث ا صطلح ،ومن
حيث ا! ال 
ا!صص

ا عدل وا تمم

%
)رأي ر/02 ðر.م
د(11/

ل Éواحد م&ما

ا بدأ الدستوري
توز يع ا0ت
ا0ختصاص

وا0جراءات الواجب
_

اتبا ا  إعداد

عل&ا
القوان وا صادقة 
وكذا ا راقبة

واعتB
الدستورية ،
ا! لس أن الفقرة

خBة من ا ادة 17
ا 0

مكرر ،الواردة  ا ادة
 5من القانون العضوي،
موضوع ا0خطار،
F
خولت صفة ا0مر

ل  
م العام
 ل¶ف
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%
الدو  Ëلنظر
! لس

%
إ °القانون العادي رð
 21-90ا تعلق
 !اسبة العمومية،
لتا ،°فإن ا ovع ²
و 
 B%م توزيع
ا0ختصاصات  ßنص
عل&ا الدستور.


نص ا ovع  ا ادة

 39الواردة  ا ادة 8
من القانون العضوي،

»ح ا! لس
الدستوري بعدم

مطابقة ·ة "وجو  "
%
%
تضمن&ا ا ادة 39
الµ

موضوع ا0خطار ،ع* للدستور ،وكذا عدم
أن ُي َع  ُ Ñثلو  Èوزارة مطابقة عبارة "  
يتع


الذ¶  fون وجو  عليه" الواردة  ا ادة

 41مكرر 1للدستور،
امعية
 جلسات 
العامة واللجنة 
الداyة وإعادة صياغة  
هات


ا 
ادت مBرا ذلك  ن
 القضا  التابعة
%
لقطاعاOم ،من  
مبدأ الفصل  
ب
ب
أاب الوظائف العليا السلطات 
يقت أن

 Èسلطة y%ارس
مد إدارة مركزية
تبة 

 %
صحياOا  ادود
ع* ا0قل.

عل&ا 
ا نصوص 

الدستور ،وهو ما yنع
 ßنص  ا ادة 41
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ب السلطات
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مكرر 1الواردة  ا ادة
 9من نفس القانون

أية سلطة أن تفرض
ع* سلطة أخرى
%
الBامات تدخل éن

العضوي ع* أن دد
%
ال اختصاص سلطة
الدوË
رئيس لس
 %
أخرى.
ر دراسة ا ovوع


واعت Bا! لس أن عبارة
عµ

وطر 
الوز ا 
" 
الذي  
يتع عليه" و·ة
يتع عليه
%
حضور أشغال لس "وجو  " من إلزامية
%
الدو Ëأو  
التواÈ °
يع من اضور ع*

ينوب عنه وفقا 0ح7م من  
ع µأو
الوز ا 
Ñث{ ،وأاب
ا ادة  39أعه.
الوظائف العليا  
الذf

Yم ع* ا0قل رتبة
مد _ا0دارة ا ركزية،

 %
حسب اا0 ،Ëشغال
%
الدو Ëوجلسات
لس
امعية العامة واللجنة

 
الداyة  القضا 
%
لقطاعاOم.
التابعة
و  لنتيجة ،فإن  _ قرار
ا ovع هذه

%
ا0لBامات ،يكون قد
أخل yبدأ الفصل  
ب
السلطات.
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»ح ا! لس
الدستوري yطابقة هذه
ا ادة للدستور Iv ،يطة
مراعاة التحفظ الذي
واعت Bأن
أبداه ،

تنص ا ادة  41مكرر 5

الواردة  ا ادة  9من ا ovع إذا Gن  ²يقصد
 _ حالته قواعد
القانون العضوي،

موضوع ا0خطار ،ع* _ا0جراءات ا0خرى إ°
%
الداخ* ! لس
النظام
أن دد قواعد


%
%
الµ
_ا0جراءات ا0خرى
الدو ،Ëتلك 
ا طبقة أمام لس
 %
الدو  Ëا! ال

ا0ستشاري  نظامه
الداخ*.


يتطلب إعدادها
َ ُ
عل&ا ت َدخل
وا صادقة 

ا بدأ الدستوري
توز يع ا0ت
ا0ختصاص

وتعاون سلطات أخرى
%
وال µتدخل  لنتيجة


 ال القانون

ف Îهذه
العضوي ،
%
اا ،Ëتعد هذه ا ادة
مطابقة للدستور.
يتبع ...
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Préface

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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II. Études En Langue
(Étrangère)

The Role of the Algerian Constitutional Council in Insuring the Rights and Freedoms of Citizens

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.
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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

Revue du Conseil constitutionnel N° 15-2020

Page 12

The Role of the Algerian Constitutional Council in Insuring the Rights and Freedoms of Citizens

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
Revue du Conseil constitutionnel N° 15-2020

Page 13

The Role of the Algerian Constitutional Council in Insuring the Rights and Freedoms of Citizens

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".
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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.
Revue du Conseil constitutionnel N° 15-2020
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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
Revue du Conseil constitutionnel N° 15-2020
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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
Revue du Conseil constitutionnel N° 15-2020
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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.
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III. Modèles de la jurisprudence
du Conseil constitutionnel

Modèles de la jurisprudence du Conseil constitutionnel

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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Le libellé et l’article
1er de la loi
organique, objet de
saisine, sont
rédigés, en ce qui
concerne les
compétences, au
singulier.
Loi organique
fixant
l’organisation, le
fonctionnement
et les
compétences de
la Cour suprême.

(Avis n°
01 /A.CC /11)
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 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.

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 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 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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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.

Loi organique
fixant
l’organisation, le
fonctionnement
et les
compétences de
la Cour suprême.

(Avis n°
01 /A.CC /11)

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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disposition
constitutionnelle en
renvoyant une matière
relevant du domaine de
la loi organique au
règlement intérieur de la
Cour suprême.

Loi organique
fixant
l’organisation, le
fonctionnement
et les
compétences de
la Cour suprême.

(Avis n°
01 /A.CC /11)

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 principe
constitutionnel
de la
répartition des
domaines de
compétences

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° 9801 du 30 mai
1998 relative aux
compétences, à
l’organisation et
au
fonctionnement
du Conseil
d’Etat.
(Avis n°
02 /A.CC /11)

Le Conseil
constitutionnel a déclaré
ces alinéas conformes à
la Constitution sous le
bénéfice de la réserve
qu’il a évoqué.

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 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.

Le principe
constitutionnel
de la
répartition des
domaines de
compétences

Par conséquent, le
législateur aura méconnu
son domaine de
compétence en prévoyant
d’autres compétences au
Conseil d’Etat fixées par
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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.

Loi organique
modifiant et
complétant la loi
organique n° 9801 du 30 mai
1998 relative aux
compétences, à
l’organisation et
au
fonctionnement
du Conseil
d’Etat.
(Avis n°
02 /A.CC /11)

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.

Le principe
constitutionnel
de la
séparation des
pouvoirs

Il a reformulé ces deux
articles en expliquant que
le principe 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.

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.

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 cidessus.

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° 9801 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 …
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