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� العلوم القانونية �/ البحوث العSية ا &صي�/ �5  تن�8 ا>�

حدى اللغات  � � ب أن يكون البحث مكتوب �� � �E : بية ية ا ،العر � ل�� � �E  الفرنسية ، �
�/ أخرى � �( �  أن   يكون ا�قال قد ن�8 �5
ه �  أن   يكون البحث مستخرجا من أطروحة جامعية أو كتاب سبق ن�8
 صفحة 25صفحات و   يتجاوز  5أن   يقل عدد صفحات ا�قال عن  �
� نسخة ورقية و  � سل البحوث �5 � قرص مضغوط�/ ونية �5  نسخة إلك�/
ستعمال خط  � بية تكتب  �� للغة العر م  (Traditional Arabic)ا�قا ت �� يستعمل  14مقاس ¢�

�  ط العريضا;�  � العناو��  فقط �5
ستعمال خط  � للغة ا &جنبية تكتب �� م  ( Time New Roman)ا�قا ت �� يستعمل  12مقاس ¢�

�  ط العريضا;�  � العناو��  فقط �5
� بدا � ءلية ا�قال إp ا ® ال=مل لSؤلف ، الدرجة ايشار �5 /̄  عSية و مؤسسة ا ن
ضع ا�قا ت لتقي°� من أعضاء اللجنة العSية لSج�/  � � /E 
ت أم ± تن�8  � د، ن�8 /�    /� دارة ا>� � تس²  � /Bنسخة ا�قال ال 
ضع �عاي�� أخر  � � �E   تيب ا�قا ت ا�نشورة يكون بناء ع< اعتبارات فنية ، و  ى�/
�  /� �/ إ  بت�́� مكتوب من مد�� ا>� � ا>� وز إعادة ن�8 ا�قا ت ا�نشورة �5 � �E   

@ @
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 07ص_______________________________________________اإلفتتاحية •

I.  الدراسات: 

•  � �ا�� ختصاص الدستوري و متطلبات تطو�� العمل ال�� � قيد ا � لس ا &مة ب#� �(  
 11ص________________________جامعة سعيدة -)ب(، أستاذ محاضرد أحمد بن عيسى.أ

�انية )او0/   • � مع ال3دة ال�� � السلطاتتوسيع حا ت التنا�5  لتحقيق الفصل العضوي ب#�
 31ص___________________جامعة معسكر -د عمار عباس، باحث في القانون الدستوري.أ

زا�&  • � ا;�  أ�8 التمثيل السيا@� ع< ا;=مة ا>لية �5
 47ص_____________________بجامعة تيزي وزو  - لوناسي ججيقة، أستاذة-د سعيداني.أ

� بيئة  • ة ا;ق �5 � دس�/ &Bقيق ا &من البي /E و �E سليمة؛  � � الفضاء ا�غار�� �5 
  63ص ______________جامعة عنابة -األستاذ خالد شبلي، باحث دكتوراه في القانون العام

� إدارة الدو0/ ا;ديثة • �ان �5 م واقع العمل ال- دور ال�� �Pية ل بة نظر � �� مقار  �ا��

  95ص__________________2 جامعة سطيف -أستاذ مكلف بالدروس ، األستاذ نعيم شلغوم

•  � � ا�شاركة السياسية لSرأة أم للتمي�� ، لدW ا�ساواة �5 زا�& � ا;� � الرجل نظام ا�ناصفة �5 ا و ب#�  بي\�

 133ص__________________ جامعة تلمسان -فاطمة الزهراء رمضاني، أستاذ محاضر . د

II. نشاطات المجلس الدستوري 

ر اiيئات مراد مدلسيµة معا�p السيد  .1 � ا�لت·/ الثاث �ؤ¶/ لس الدستوري �5 ، رئيس ا>�
يقية  ية ا فر للغة الفرنسية( 2015، ليبروفيل ماي (CJCA)الدستور  11  ص _______)��

2.  �qالسيد مراد مدل �pة معاµلس الدستوري ، رئيس �  ا>� لسة ا فتتاحية   �5 عا;� �  ج̄/  فري·/
زا�&  العمل �; يقية للح=مة ا�نعقد �� فر ية (ل�&رضية ا � نسان-  القانون ودو0/ الدستور  حقوق ا �

 185ص____________________________________________  )ا نتقالية والعدا0/ 

لس الدستوري،  مراد مدلسيمعا�p السيد µة  .3 � ملت·/ رئيس ا>� الدو�p حول الدعوة ، �5
ية ا�نعقد  =ر�/ من الدستور � �E15  pلذكرى الثانية ع�8 2015أوت  17إ ) 12(، إحتفا  ��

ية أندونيسيا مهور ية ;� للغة الفرنسية(لتأسيس ا>¿ة الدستور  69ص _______________ )��
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ية،  .4 قراطال و دو0/ القانونالرقابة الدستور        مونيك شوميلي  جوندروا &ستاذة  ية،د¶�

للغة الفرنسية(  21ص______________________________________________ )��

5.  � ي·/ فر يار ا � قراطية و ا;=مة، ا;� لس الدستوري  محمد بوسلطان. أ  . الد¶�  ا>�

للغة الفرنسية(  45ص ____________________________________________ ) ��

III. نماذج من اجتهادات المجلس الدستوري  

يعية ا��ح ا &ح=م  • ا الت�8 ي\/   191ص____________________)تابع( بعدم دستور

IV. مراجعة كتب و رسائل جامعية 

زا�&  • � ا;� وامر �5 صدار ا & ية  � وط الدستور  ال�8
203ص_____________________ 1جامعة الجزائر  -بوخويدم نصيرة، طالبة دكتوراه      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 االفتتاحية

 7 الصفحة 2015 - 05المجلس الدستوري العدد  مجلة

:االفتتاحية  

مـعالي ال̀سيد مـراد مـدلسي                                                                                                     

  رئيس الـمجلـس الـدستــوري                                                            

امس من  لس الدستوري"يتضمن العـدد ا;� �/ ا>� �( " � ب الدراسات(�5 ية ) �� مقا ت �8
ية ومتطلبات تطو�� العمل متنوعة تتمحو  لس ا &مة واختصاصاته الدستور ر حول تنظ°� )�

يعية � تعـزز من استق�لية السلطة الت�8 /Bليات القانونية ال Å ل ا &سس وا�� من خ �ا�� . ال��
 � سيد مبدأ الفصل ب#� � /E >ا ع /̀ �انية وانع=سا � مع ال3دة ال�� � حا ت التنا�5 ح قراءة �5 ويق�/

لي. السلطات /E وكذا �زا�&  � ا;�   . &�8 التمثيل السيا@� ع< ا;=مة ا>لية �5

� ضوء التجارب  � بيئة سليمة �5 ة ا;ق �5 توي هذا الباب ع< دراسة أÆية دس�/ �E Ç
 � &Bقيق ا &من البي /E >بية وانع=ساته ع   .ا�غار

� تسي�� شؤون الدو0/ ا;ديثة،  نظمة السياسية ودوره �5 � ا & �ان �5 ية �=نة ال�� بة نظر مقار
لية لتحقيق مبدأ ا�ساواة ودW حقوق ا�شاركة السياسية  ÅÈ &زا� � ا;� وكذا قراءة نظام ا�ناصفة �5

لي�ت ذات الص�/  /E نت أيضا موضوعÈ ،رأةSل .  

 � اص  �5 لس (بـ الباب ا;� ، نقرأ ) الدستورينشاطات ا>� �pالقاري والّدو � ع< ا�ستوي#�
يقية  فر ية ا � ر اiيئات الدستور ر الثالث �ؤ¶/ ناسبة إنعقاد ا�ؤ¶/ � ألقيت ¶� /Bت ال�ا�دخ

وفيل  ية"الغابون، وا�لت·/ الدو�p حول  –بلي�� كر�/ " الدعـوى الدستور ا � �E إندونيسيا-ا�نعقد. 

 � � Íل  فض� عن ذلك، فإن الÊة ا فتتاحية �5 ي·/ ع فر يقية للح=مة " اج̄/ رضية ا فر " ا &
زا�& حول  �; ية ودو0/ القانون والعـدا0/ ا نتقالية" ا�نعقد �� ، قد أعطت الفرصة "الدستور

ام سيادة الدول، إذ أن اiدف اد  لتسليط الضوء ع< خصوصيات القارة واح�/ � �Eمن ذلك هو إ
� أداء ا س#� /Eو � ي·/ فر السبل لتحقيق ا ندماج ا � � هذا ا>� ية �5  .�ؤسسات القار
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� جوندرو من جامعة   �Bا ا &ستاذة مونيك شومي � ألق\/ /Bة ال �Ðيتضمن هذا الباب ا>ا Ç
� إطار سلسة اللقاءات  قراطية، وذلك �5 ية ودو0/ القانون والد¶� ريس حول الرقابة الدستور ��

لس الدستوري � ينظمها ا>� /Bية ال   . العSية الدور

ن ا�سار الذي �Ñو pمنذ صدورها، من أجل توسيع نطاق الوصول إ /� جته ا>�  ان\/

اذج من  � هذا العـدد ¶� ح �5 � ا�تخّصص، يق�/ �ÓدÈ لس الدستوري والبحث ا & ادات ا>� اج\/
ية  وط الدستور ا، وعرض  &طروحة جامعية حول ال�8 ي\/ ا &ح=م غ�� ا�ّ�ح بعـدم دستور

زا�&  � ا;� وامر �5 صدار ا & � . 

ا، فإن ت ديد، تسمح وأخ�� ا هذا العـدد ا;� � تضّم\� /Bية القـّيمة الSـنوع ا�ادة العـ " /� �<
لس الدستوري كبة " ا>� ية الوطنية، وموا قية الثقافة القانونية الدستور � ن�8 و�/ ودها �5 واص�/ ×� �¶

� العا± � وحركية القضاء الدستوري �5  .تطور الفكر القانو��
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الدراســــــــــــــــــــــات
 

ختصاص الدستوري و متطلبات تطو��  • � قيد ا � لس ا &مة ب#� �(  � �ا��  العمل ال��

� مع ال3دة  • �انية )او0/ لتحقيق الفصلتوسيع حا ت التنا�5 � السلطات ال��  العضوي ب#�

زا�&  • � ا;�  أ�8 التمثيل السيا@� ع< ا;=مة ا>لية �5

•  � &Bقيق ا &من البي /E و �E بيئة سليمة؛ � ة ا;ق �5 � الفضاء دس�/ �5  �  ا�غار��

� إدارة الدو0/ ا;ديثة  • �ان �5 � -دور ال�� �ا�� م واقع العمل ال�� �Pية ل بة نظر  مقار

� الرجلنظام  • ا و ب#� � بي\� � ا�شاركة السياسية لSرأة و التم�� ، لدW ا�ساواة �5 زا�& � ا;�  ا�ناصفة �5
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  مجلس األمة بين قيد اإلختصاص الدستوري و متطلبات تطوير العمل البرلماني

  بن عيسى أحمد/الدكتور        

  كلية الحقوق والعلوم السياسية، رمحاضأستاذ             

  الجزائر -  دكتور موالي الطاهر بسعيدةالجامعة              

  مدير تحرير مجلة البحوث القانونية و السياسية      

  

   مقدمـة

امن مع أحداث  � �Ø ا��/ ج̄/ زا�& بعد ا;راك ا � دته ا;� 8Ú الذي �Ûقرا إ�8 التحول الد¶�
قرار دستور  1988 � ي �� زا�& الذي تب�B التعددية  1989و أدى إp تغي�� النظام السيا@� ا;�

ديدة للدو0/ بعد النظام ا &حادي الذي Èن سائدا  ات ا;� بية Üسار للتو×�   .ا;ز
ية  يعات ا�ؤسسة للتعددية Èن  بد من وضع مؤسسات دستور ومع إقرار الت�8

Ý غ�� ل جديدة تتوافق و ا�عطيات ا�يدانية، &́ يعية أدت إp نتا ت ت�8 ي°/ تنظ°� إنتخا��
ية  مهور � و شغور منصب رئيس ا;� نتخا�� متوقعة Þ أدى بعد ذلك  إp توقيف ا�سار ا �

، � � فراغ دستوري و مؤسسا�/ زا�& �5 ع< للدو0/  و دخول ا;� لس ا &  �1/ ملئه من خ�ل ا>�
 � قراطية �5 ة، و أمام هذه التحو ت الد¶� � تلك الف�/ �ان �5 نتقا�p ك�� لس ا � و إقرار ا>�

زا�& جاء دست �انيــــــالذي أسس للثنائي 1996ور ــــــــا;�   رار بعض ــــــــة ع< غــــــة ال��

                                                           

� السلطة التنفيذية أصدر ت  1 �5 � ية و أمام الفراغ ا�ؤسسا�/ مهور لس الدستوري لشغور منصب رئيس ا;� إ�8 إقرار ا>�
ا ل�&مة، &̀ كدت فيه وفا ا أ �̀ Ý  وزارة الدفاع بيا &́ � من نتا لغاء الدور الثا�� � ع<� ل�&من ،وإقراره �� لس ا & ع ا>� و �/ إج̄/
لس ا &  يعية ،و إقامة ا>� ت الت�8 نتخا�� ية و ا�كون من السيد ا � مهور ، و الذي يتمتع بص�حيات رئيس ا;� ع< للدو0/

عضاء � هدام،ع< هارون،: s بوضياف و السادة ا & ،تيجا�� � �5È >ار ،ع � ية  خالد �� ضافة إp هيئة إستشار � �� /� � /Bال
@� رá/  ,عضوا �ساعدته  60من تشكيلها  �  92/39وفقا لSرسوم الر�&   .1992فيففري  04ا�ؤرخ �5
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�ان أوåت 0 إختصاصات ذات  ∗التجارب � ال�� نية �5 لس ا &مة كغرفة �8 سيس )� & لي°/ �/
ز من خ�ل القانون العضوي ا�نظم ط ي�æ و أخرى سياسية بدأت م�)ها ت�� ابع ت�8

لس ا &مة نتخاب أعضاء )� �  .  
بة ذات طابع  د نفسه أمام مقار � �E لس ا &مة يقة إنتخاب أعضاء )� إن ا�تتبع لطر

لس ا &مة، ات ا;قيقية >� ي    سيا@�   تعكس التو×� زا�& Ç أن النظام الدستوري ا;�
ول � �E  ال ا;كومة و ذلك لطبيعةÍال الرقابة ع< أ يع ويضيق )� � الت�8 0 ا;ق �5

� من طرف رئيس  الس ا>لية و التعي#� � أعضاء ا>� إنتخاب أعضائه ا�وزعة ب#�
ية مهور ات السياسية ل�&حزاب. ا;� عل �Í مقوض وغ�� سل°� و  يت�ءم وفق التو×� � �E Þ.  

 � �çيقت � �ا�� و إن العمل ال�� �E نتخاب و تتوسع � تبدأ من نظام ا � /Bلية ال�ستق ا �
ختصاصات، لس  ا � يقة إنتخاب أعضاء )� � طر وري إعادة النظر �5 فقد أصبح من ال��

ا يؤدي إp إستق�لية هذه الغرفة، لس ا &مة ا;ق  ا &مة ¶� Ç أن الدستور ا;ا�p   يتيح >�
عل èامة ذات طابع سيا@�   تت � �E Þ يع � الت�8 يع و �5 لعمل ا &ص<� و هو الت�8 صل ��

� تطو�� لذلك فإن  الرقابة ع< أÍال ا;كومة، صيل قانو�� & � ينبثق من �/ �ا��  العمل ال��
ليات ا�تص�/ �� &هداف ا�ؤدية إp إستق�لية السلطة  Å وضع ا &سس و ا pيؤدي إ

يعية   .الت�8
                                                           

� ع< رأÚا  ∗ /� & � و �/ �انية من خ�ل غرفت#� � نظام الثنائية ال�� �Bتب � �5 pو لفية ا & كسونية ا;� لوسا � �E تشé الدول ا &
ا،  ل�/ � �Eا، فقد نشأت غرفة  13وقد بدأ مع بداية القرن الثالث ع�8 إ ل�/ � �Eإ � قد بدأ هذا النظام و 1915سنة " اللوردات"�5

�  يعرف إنتشارا و تطور ليظ يكية á/ فرنسا لتتب3ا دول أخرى هر �5 ت ا�تحدة ا &مر ، و الو �� خ�ل القرن الثامن ع�8
عية Íيقة، جعلت من  اض أزمات سياسية و إج̄/ � معظم الدول نتاج مراحل إنتقالية و )� �5 � � نظام الغرفت#� �Bن تبÈ

� لصيق إp حد كب��  ، و يبد أن نظام الغرفت#� ور�� �Ð وجود هذه الغرفة أمرا ، � �ا�� لنظام ال�� � نظام الثنائية  �� Ç أنه ل·/
يعية � السلطة التنفيذية و الت�8 لتوازن ب#� يع رواجا دوليا �ا 0 من مزا�� خاصة ما تعلق ��  و تنوع آليات الرقابة و الت�8

 � بع#� س و أر �ë خذ بنظام الغرفة الثانية ارتفع عددها من & /� � /Bأن الدول ال Ç45  1970دو0/ سنة  � �  70إp سبع#� دو0/ �5
 �Ðالوقت ا;ا.  

�انية أنظر � لنظام الثنائية ال�� � �ìانب التار ك�8 حول ا;�   :للتفصيل أ
، � 8@ ي عقي�/ خر�� زا�& � النظام الدستوري ا;� لس ا &مة �5 تنة أطروحة دكتوراه غ�� منشورة، ،مركز )� åية  ،جامعة ��

  .و ما بعدها 25، ص2010 قí ا;قوق، ا;قوق،
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  : ∗مبررات تأسيس مجلس األمة: المبحث األول

زا�& ع< مدى ث�ث  � ا;� يعية �5 لس الواحد مسار تنظ°� السلطة الت�8 شé نظام ا>�
ا وضعيته  ت وصاية نظام ا;زب .السياسيةعقود و نصف تباينت ف\� /E نÈ خاصة و أنه

يعية كوظيفة   2.الواحد و Þرسته �همته الت�8
ة التحو ت و  لس الواحد ع< مسا�� ديدة وأمام عدم قدرة نظام ا>� التطلعات ا;�

ا  للشعب، ش�/ د النظام ا � اÇت إع̄/ � تشعبت و تضخمت نتيجة �/ /Bو التشبع و ال �ð
ف=ر ا;زب الواحد & كتو�� �� امس من أ � أحداث ا;� �Ø 1988، لتأ�/ معلنة عن حراك إج̄/

� الدو0/ وفق  ول إp جدل سيا@� إنبثق عنه دستور جديد ينظم السلطة �5 /E عان ما|
ط التعددية  � السلطات، وع< الر�W من ذلك فقد إحتفظ دستور ¶� و مبدأ الفصل ب#�

̄� بعد،1989 � الذي �/ ح� ف �Bالوط � �Bلس الشع يعية لصاò ا>� مارسة السلطة الت�8 و  ¶�
 pغ�� متوقعة أدت إ Ý &́ يعية أفضت إp نتا ت ت�8 موازاة مع ذلك �/ إجراء إنتخا��

� مأ زا�& �5 � ودخول ا;� نتخا��   3.ساة وطنيةتوقيف ا�سار ا �

                                                           

خذ  ∗ & اد منه  �� � الذي �� طار القانو�� � ا � تلف ب#� � /E انية عدة أش=ل وفق عدة مصوغات و أسباب� نظام الثنائية ال��
 � ة �5 عل من الغرفة الثانية مغا�� � �E طار السيا@� الذي � ا � � ع< أÍال ا;كومة و ب#� ي�æ و الرقا�� اء العمل الت�8 إ�8

� هذ وp أنظر �5 ا عن الغرفة ا & /̀ ا و إختصاصا كبي\/ وب، - :ا الصدد�/ � النشأة و التطور مسعود ش\� �/  ،نظام الغرفت#� �(
، � �Bالوط � �Bلس الشع ، النائب، نتصدر عن ا>� زا�& ول، ا;�   .و ما بعدها 33ص  العدد ا &

ية أنظر 2  زا�& ئق و الدسات�� ا;� لو�8 ا �� زا�& و ما تعلق م\� � ا;� بكرا إدريس : للتفصيل حول التطورات النظام الدستوري �5
ئق و النصوص الرóيةتطور  ستق�ل من خ�ل الو�8 زا�& منذ ا � � ا;� ية �5 زا�& ا�ؤسسات الدستور ديـوان  ا�طبوعـات :،ا;�

امعية، ، ا;� زا�&   .وما بعدها 05ص  ،2009ا;�
3 � تلت إقرار دستور   /Bرح�/ الSن لÈ زم  1989لقد�� ال ة ع< الدو0/ و ذلك نتيجة غياب الطرح ا�ؤسسا�/ ات كب�� ث�� & /�

طار  � ا � �Bتب �Wا موجودة ر � بقيت رواس\� /Bت الÇ ا ،وذلك نتيجة ال�/ زا�& �; � Èدت تعصف �� /Bزمة ال للخروج من ا &
، Þ ول � تلت هذه ا�رح�/ /Bديد الذي ± يكن يتناسب مع التطورات ال � ا;� � و ا�ؤسسا�/   .د أزمة حقيقيةالقانو��

ك�8 حول هذه ا�رح�/ و مظاهرها أنظر  قتصادية :للتفصيل أ ية و مظاهرها السياسية و ا � زا�& زمة ا;� ،ا & � 8@ ن الر�� �̄ سل
عية و الثقافية ج̄/ وت، : و ا � بية، ب��   . و ما بعدها 180،ص 1999مركز دراسات الوحدة العر
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يعية تتوافق مع  � خ�ô ذلك Èن  بد من وضع إطار دستوري جديد للسلطة الت�8 و �5
يعية و التنفيذية، � السلطة الت�8 و ذلك إقرارا �بدأ الفصل  التوازن ا�راد الوصول إليه ب#�

� حا0/ حدوث أي  ومة �5 قومات الد¶� تفظ ¶� �E �@إطار نظام سيا � � السلطات �5 ب#�
ت ما � قات أو إح̄/ ت تفرزها انتخا��  . إ��
 � ��  28وأمام هذا السجال السيا@� �/ �5 �õإستفتاء ع< تعديل دستوري 1996نو

ا ف لت تنظ°� السلطات العامة ¶� 8ó ات ولت والذي جاء يتغ�� /E � /Bيعية ال ا السلطة الت�8 �\
�انية، سيس  و إp نظام الثنائية ال�� & /� pأفضت إ � /Bلس ا &مة"ال لس  ")� إp جانب ا>�

 � �Bالوط � �Bالشع.  

  المبررات القانونية: المطلب األول

لنظر إp إÍال ا�بادئ  زا�& �� �; �انية �� � الثنائية ال�� رات القانونية �5 تنعكس ا���
 � /Bالسلطات الذي  ا &ساسية ال � قراطية من خ�ل تكريس مبدأ الفصل ب#� ا الد¶� تقوم عل\�

� إطار السلطة الواحدة يع الوظائف �5   .يعتمد ع< توز
� فقط ف=ن  بد من  �Bالوط � �Bلس الشع � ا>� يعية ÷ث�/ �5 و �ا Èنت السلطة الت�8

لس ا &مة لتفادي اiيمنة ال �انية مع )� � إطار الثنائية ال�� دث تقسيمها �5 /E كن أن �¶ � /B
ت أصبحت غ�� متوافقة مع . ع< مستوى غرفة واحدة نتخا�� خاصة و أن مفرزات ا �

امش كب��   �̀ ا لنفùا  تفظ ف\� /E � /Bسيكية الúظل الدسات�� ال � رغبة السلطة التنفيذية �5
يعية  � السلطة الت�8 ا وب#� قيق التوازن بي\� /E pإ æعلها تس � �E يع و هو ما ال الت�8 �( � �5

ا،من خ �ûلس ا &مة، خاصة و أنه غ�� قابل للحل من طر �ل )�  íتنق � /Bكيبته ال Ç أن �/
لس ا &مة و  م لعضوية )� �̀ � ي°/ إنتخا ماعات ا>لية الذ�� @� وأعضاء ا;� � الثلث الر�& ب#�
ية  دارات ال�مركز اس دا�& مع السلطة التنفيذية من خ�ل ا � � غالب ا &حيان ع< ¶/ �5 ü

ا  ،" يةالو  البلدية،"iا  ا و التصويت عل\� � �/ مناقش\/ /Bال � عل منه مصب أخر للقوان#� � �E Ç
ا ض عل\� كن أن يع�/ �¶ � /Bو ال � �Bالوط � �Bلس الشع   .من طرف ا>�
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 �æي �ان   يكون إ  من خ�ل ا�سار الت�8 ضافة إp ذلك فإن تدع°� سيادة ال�� � ��
�  ا نية ا;ق �5 لس ا &مة كغرفة �8 عل >� � �E فضل والذي � ولو أن ا & يع وإصدار القوان#� لت�8

خت�ف حول النصوص القانونية  ق ا � �E حق ا�بادرة ± يعط 0، إ  أنه �/ إستبدال هذا
، � �Bالوط � �Bلس الشع ا من طرف ا>� و هذه الوضعية تشé حاجزا أمام  ا�صادق عل\�

لس ا &مة وافقة )� � التنفيذ إ  ¶�   .إستýل مسار دخول النصوص القانونية ح��
 � �Bلس الشع Ç أنه و ع< الر�W من أن الرقابة عل أÍال ا;كومة ت°/ من طرف ا>�
�انية ع< أÍال  عل Þرسة الرقابة ال�� � �E لس ا &مة اه )� � /Eإ  أن توسي3ا إ ، � �Bالوط
ا iا خصوصية تنبع من طبيعة الوظيفة ا�وåه/ لSجلس و  �̀ ك�8 فعالية، و لو أ ا;كومة أ

ك � تبد سياسية أ /Bا قانونيةال   .�8 م\�
  :المبررات السياسية: المطلب الثاني

� 1989لقد Èن �فرازات دستور  بية و أقر مبدأ الفصل ب#� و الذي تب�B التعددية ا;ز
لس ا &مة، فقد  سيس )� & /� pأدت إ � /Bرات السياسية ال السلطات ا &�8 البارز ع< ا���

ت  � أدت إp حصول  1991جاء ت إنتخا�� /Bغ�� متوازنة و التوقعات ال Ý &́ يعية بنتا الت�8
نقاذ  ��س�مية ل ة ا � �\ ول بقيادة حزب ا;� � الدور ا & غلبية �5 س�مية ع< ا & ا &حزاب ا �

� "الفيس"ا�نحل   �Bالوط � �Bلس الشع ، È Þن سيؤدي   )ا0/ إp سيطرة إس�مية ع< ا>�
 pغ�� مبا|8 إ éا،و هذا سيؤدي بش خاصة و أن . تقويض Íل ا;كومة و مسائل\/

قد أف�ç إp تقس°� السلطة التنفيذية و ذلك بعد إستحداث منصب رئيس  1989دستور 
خت�ف معه، أو يكون  �انية حB/   يقع ا � غلبية ال�� ا;كومة و الذي إما أن يكون من ا &

غلبية و يؤدي إp عدم التوافق   . خارج ا &
فرازات  � و حدوث الفراغ الدستوري الكب�� وأمام هذه ا � نتخا�� وإ�8 توقيف ا�سار ا �

لتوافق مع  ية �� مهور نتج عنه عدم وجود النصوص القانونية ا�نظمة ;ا0/ إستقا0/ رئيس ا;�
� نفس الوقت، �ان �5 ية النظام السيا@� و مؤسسات الدو0/  حل ال�� عل إستمرار � �E Þ

  .ع< ا>ك
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وضاع Èن التف اد حلول متناسبة تتوافق مع مثل  هذه و نتيجة هذه ا & � �Eإ � ك�� جليا �5
يعات و حصول حزب ما ع<  � الت�8 نتخابية �5 Ý ا � &́ لنتا ا;ا ت خاصة ما تعلق ��

ا � أي حاÈ  /0ن عل\� ية �5 مهور ضافة إp شغور منصب رئيس ا;� غلبية �� �   ∗.ا &
كن أن تستشف  �¶ � /Bلس ا &مة و ال بعاد السياسية لتأسيس )� من خ�ل  Ç أن ا &

لتعديل الدستوري لسنة اصة �� سة ا;� ن 1996مذكرة الر�& �þ pتضمنت أبعاد تؤدي إ
ماعات ا>لية  حت=ك .توسيع ا;� الس ا>لية ا�نتخبة iم ا � خاصة و أن أعضاء ا>�

� غالب ا &حيان يكون iم Þرسات سياسية ع< مستوى . ا�با|8 مع ا�واطن و �5
 üعل دور � �E Þ لس ا &مةفا &حزاب � إختيار أعضاء )� كن إغفال أن نظام  ،عال �5 �¶   Ç

� غالب ا &حيان وفق معاي�� الكفاءة، �ان   يكون �5 عضاء ال�� نتخاب ا�با|8  & و  ا �
ال ا�شاركة السياسية  ك�8 فعالية لتوسيع )� � يع�� أ لذلك فإن إتباع أسلوب التعي#�

 � غ�B عن العمل السيا@�  &سباب  خاصة أن الشخصيات و الكفاءات العSية تكون �5
� إطارها  رادة الشعبية �5 ثل ا � عتبارها ¶/ � صغاء إp طر×ا �� تلفة، Þ يستد�Ø ا � �(

ا  النخبوي، ية علنية أفضل من كو̀� يع الفكر � تتب�B ا�شار /Bعل ا�عارضة خاصة ال � �E و
تمع و تؤ�8 ع< � ا>� � جانب |ي يؤدي إp إخت� ت خطرة �5 العمل  تتجمع و تتعاظم �5

  4.السيا@� 
                                                           

يعية لسنة   ∗ ت الت�8 � الذي جاء بعد ا نتخا�� �Bالوط � �Bلس الشع سـ�مية  ،1991إ�8 حل ا>� ـة ا � �\ و الذي فاز فيه ا;�
 �pية آنذاك السيد الشـاذ مهور � جولته الثانية ومع إع�ن إستقا0/ رئيس ا;� �5 � نتخا�� نقاذ Þ أدى إp توقيف ا�سار ا � ��ل

لس الدسـتوري الـذي ع ا>� � جديد و إج̄/ ��  � لـس الدسـتوري السـيد �� أقـر شـغور ا�نصـب مـع عـدم تـو�p رئـيس ا>�
 � �Bالـوط � �Bلس الشـع ا0/ الوفاة وليس ا;ل ا>� �E ان ذلك ق�/ � �� ذلك �� ية وت�� مهور حبيلس عبد ا�الك �نصب رئيس ا;�

، ستقا0/ � ذلك : Þ أسفر عن فراغ دستوري كب��  و ا � ،:أنظر �5 � 8@   .66-65ص  ،ا�رجع السابق عقي�/ خر��
، :أنظر  4 � 0 بلغز�� �  عبد ا � � الوطن العر�� بيـة،، مركز دراسات الوحدة ا�عارضة و السلطة �5 وت العر و 10،ص2001، بـ��

  .ما بعدها
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  :∗تنظيم مجلس األمة  -01

لس ا &مة من  �( éأعضائه  144يتش � 8Bاع  2/3عضوا، ي°/ إنتخاب ثل ق�/ يق ا � عن طر
ـالس  ـالس الشـعبية البلديـة وا>� � ومن طرف أعضـاء ا>� العام غ�� ا�با|8 وال�ي من ب#�

 � جمـوع  02الشعبية الو ئية بعـدد عضـو�� � رئـيس  5عضـوا؛ 96عـن � و يـة أي ¶� وُيعـ#�ّ
ية الثلث ا Åخر  مهور ضع إp عضوا 48أي  01/03ا;� � �E لس ا &مة ، و  بذلك فإن تنظ°� )�

 � نتخاب و التعي#� � ا � � أسلو�� يقة ا�زج ب#�   .طر
  :إنتخاب ثلثي أعضاء مجلس األمة -

نتخاب ا�با|8 ال�ي و ذلـك مـن  يق ا � لس ا &مة عن طر � أعضاء )� 8Bي°/ إنتخاب ثل
الس ا>لية ا�نتخبةطرف أعضاء    .ا>�

� البلدي أو  �Bلس الشع � ا>� لس ا &مة أن يكون عضو �5 � ا�ر�8 لعضوية )� ط �5 و يش�/
وط ع< اiيئة الناخبة iم  � و ت�ي نفس ال�8   .الو �&

يـة و  زا�& نسـية ا;� �; � سـنة و التمتـع �� بعـ#� Ç يلزم القانون ا�ر�8 أن يبلغ من العمـر أر
  6.سية وغ�� مسبوق عدلياا;قوق ا�دنية و السيا

  :تعيين ثلثي أعضاء مجلس األمة/  أ

لس ا &مة وفقـا لSـادة  � أعضاء )� 8Bثل � � تعي#� ية ا;ق �5 مهور أع� الدستور لرئيس ا;�
� و��  027فقرة  101 وط التعي#� كن أن تستخلص منه |8 ا عام و ¶� � جاء مضمو̀� /Bو ال:  

                                                           

� الدستور  ∗ سيسية تتمثل أساسا �5 & لس ا &مة وتنظيمه نصوص �/ � س�� )� �E  الفصـل  � يعية �5 والذي نظم السلطة الت�8
�  من ا�ادة  � القانون العضوي رá/   ،137إp 98الثا�� ضافة إp نصوص تنظيمية تتمثل أساسا �5  20ا�ـؤرخ يـوم ��99/02 �

لس ، م1999مارس سنة  08هـ ا�وافق  1419عام ذي القعدة  � و)� �Bالوط � �Bلس الشع دد تنظ°� ا>� �E لهما، وكذا الذيÍا &مة، و
لس � النظام الداخ<� >� � ا;كومة؛ و�5 ما وب#�   ا &مة الع�قات الوظيفية بي\�

� .97-423ا�رسوم التنفيذ رá/ :أنظر 5 � و .11/11/1997ا�ؤرخ �5 لـس ا &مـة ا�نتخبـ#� ا�تعلق بـــتنظ°� إنتخـاب أعضـاء )�
ه   .س��
 6 �  12-01القانون العضوي رá/ :أنظر  � 12ا�ؤرخ �5 ت  2012جان·� نتخا��   .ا�تعلق �� �

  .من الدستور 02فقرة 101ا�ادة  7
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ـا ت العSيـة و القافيـة و أن يكون العضو الذي ت°� تعيينه مـن الشخصـيات ال -  � ا>� وطنيـة �5
عية  ج̄/ قتصادية و ا �   ا�هنية وا �

لـس ا &مـة  - � لعضـوية )� �# � تطبق ع< ا�ر�8 /Bوط ال ضع العضو الذي يي°/ تعيينه لنفس ال�8 � �E
  .من الفئة ا�نتخبة

نســية وا;قــوق ا�دنيــة و السياســية - لســن  وا;� �8 ا�تعلقــة �� وط الــ�/ و  يلــزم القــانون نفــس |8
  .السوابق العدلية

  :التجديد النصفي ألعضاء مجلس األمة/ ب

� وفقـا �ـا جـاءت بـه ا�ـادة  لـس ا &مـة إp التجديـد النصـ·� ضع أعضاء )� � �E102 8 03فقـرة 
ديد نصف أعضاءه أي  � /E >144من أصل  82حيث نصت ع  � عـ<  لSجلس،   عضو ا�كون#�

  � � و ا�عين#� عضاء ا�نتخب#� � و أن يشمل التجديد ا & �Bطـار زمـ �È ث سـنوات�ع< أن ي°/ � ث
ستخ�ف حسب � حا0/  ثبات العضوية أو ا � � جراءات ا�تعلقة ��   .ت�ي عليه ا �

  :إختصاصات مجلس األمة/ ج

� و قد حدد الفصل  ي�æ و الرقا�� � الت�8 لس ا &مة اختصاصات ع< مستوي#� أقر الدستور >�
� منه بعنوان يعية" الثا�� �ان الذي يعد أحد الص�حيا" السلطة الت�8 ا ال�� �̀ � يتمتع  /Bت ال

  .أطرافه

ي�æ فتشé ا�واد  طار العام الذي تتمحور 122 ،123فأما ع< ا�ستوى الت�8 من الدستور ا �
� العضوية أو  لقوان#� يع سواء ا�تعلق �� ا الت�8 � ي°/ ف\� /Bية ا &ساسية ال ا ت الدستور حو0 ا>�

  .9. العادية

                                                           

  .من الدستور 03فقرة 102ا�ادة 8
� ذلك 9 � عادية و عضوية وفقا للدستور أنظر �5 صصة 0 من خ�ل قوان#� � متعددة )� � مياد�� �ان �5 ع ال��  - 122ا�ادة :ي�8

  .من الدستور 123
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انب �; �  Ç يقوم �� من خ�ل آليات متعددة  للرقابة ع<  و الذي تتنوع مظاهرهالرقا��
�  10أÍال ا;كومة �Bلس الشع لس ا &مة و �� متشابه مع ا>� � منحها الدستور >� /Bال

 � زها ا�تمث�/ �5 كن أن نستح�� أ�� � إ  ما Èن إستثناءا و¶� �Bالوط:    
� لي°/ ا�وافقة عليه - �Bالوط � �Bلس الشع 	Ý ا;كومة بعد التصويت عليه من ا>� ��   . تقد�� ��
-  �   .ا�ناقشة و ا�صادقة ع< القوان#�
ستجواب -   .ا �
  .السؤال  -
ها......................التحقيق -   .و غ��

  .مجلس األمة وضرورة إعادة النظر في تركيبته و إختصاصاته: المبحث الثاني

لتوافق مع  1989شé دستور  زا�& و قد ت�ه تعدي�ت �� � ا;� بة سياسية �5 ر � /E خطوة و
ي و النظام السيا@�  زا�& تمع ا;� دها ا>� 8Ú � /Bات ال و إذا Èن التعديل . التطورات و ا�تغ��

� إحداث  1996الدستوري لسنة  ثل �5 يعية ¶/ قد أوجد إطارا جديدا �مارسة السلطة الت�8
� وإن Èنت الغرفة الثانية >�  /Bمن النقائص ال /� �ë لس ا &مة إ  أن ا�مارسات أعطت

                                                           

�/ وسائل الرقابـة التقليديـة عـ<    10 �ë تلك �ان ¶� � ال�� �5 � �� لس ا &مة كطرف �8 � فإن )� �Bالوط � �Bلس الشع ع< غرار ا>�
� ا;كومة  ـا يـؤدي إp التـوازن بـ#� ، و توسيع Íلية الرقابة ع< ا;كومة ¶� من أجل خلق نوع من التوازن مع هذا ا &خ��

قابـة ا;كومـة عـن  لـس ا &مـة �� � ذلك يضـطلع )� � السلطات و �5 � مبدأ الفصل ب#� �Bتب � يعية �5 السلطة التنفيذية و الت�8
� أقرها 0 الدستور ا /Bليات الرقابية ال Å من ا /� �ë متنوعـة طرق Ý &́ ـوط و تفـرز نتـا ـ�/ مـن ال�8 �ë pضـع إ � /E ي ، و زا�& �;

�انيـة عـ< ا;كومـة  � أدوات الرقابـة ال�� ليات الرقابيـة ا�سـتعم�/ للتفصـيل �5 Å كـ�8 أنظـروفق نوع ا � :للتفصـيل أ خلـو�5
ة،الرقابة  � �Eظل دستور خد � �انية ع< أÍال ا;كومة �5 جامعـة  ا;قـوق،مذكرة ماجست�� غ�� منشورة ،åيـة  ،1996ال��

، زا�&   .و مابعدها 20ص ،2001 ا;�

  :أنظر أيضا
-  M.Prelot et j.Boulouis, Institutions politiques et droit constitutionnel, Dalloz ,Paris,8e 

Edition , 1980 . 
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ا   بة ف\� ة التجر لس ا &مة  &حد أطراف .قص�� يغ )� ا عدة عيوب أدت إp تفر ا شاب\/ �̀ إ  أ
� تب·/ مزدوجة  /Bكيبته ال يقة تكوينه و �/ � إرتبطت بطر /Bيعية من إختصاصاته و ال السلطة الت�8

وري و iا ا &�8 البارز ع< ص�ح �Ð ا لس ا &مة فلقد أصبح إعادة النظر ف\�   .يات )�

  .السلطة التنفيذية وأثرها على تركيبة مجلس األمة: المطلب األول

@� من الكفاءات الوطنية العSية  � الثلث الر�& ية تعي#� مهور ويل الدستور لرئيس ا;� � /E إن
لس  ن أعضاء )� & � جانبه السط
� يظهر �� ها إن Èن �5 تمع و و الثقافية و غ�� بة ا>� � �E ا &مة هو

� من ا�نظور  �ا�� م ع< أداء العمل ال�� جيح قدر̀/ كن �/ ادات العليا و الذي ¶� 8ùاب ال�أ
 � ية �5 ية تقد�� مهور عتبار أن سلطة رئيس ا;� � ، إ  أن واقع ا;ال غ�� ذلك �� � الع�� �Bالتق

� يلعب دور  � غالب ا &حيان يكون الو ء ا;ز�� @� و �5 نتقاء و إختبار الثلث الر�& � ا � ه �5
، � ، Ç  التعي#� � ط التعي#� ا السياسية هو جزء   يتجزأ من |8 /̀ ا Ç أن القرب من السلطة و تو×�

 � �5 üم من لعب دور ك\� �¶ � � �ìالسيا@� و التار üعضاء رصيد شارة و إن Èن بعض ا & در ا � � /E
، � � التعي#� لس  ا;ياة السياسية إ  أن ذلك   يكون معيار �5 عتبار أن )� � ا &مة جاء من أجل ��

يعية ا يتوافق و إستق�لية السلطة الت�8 �¶ � �ا��   .تطو�� العمل ال��

وط ال�زمة لذلك  لس . يضاف إp ذلك أن عدم وضع ال�8 � عضو )� يقة تعي#� جعل طر
ية  مهور � صلب إختصاصات رئيس ا;� ا   تعد أن تكون �5 �̀ جيحها إp أ كن �/ مة و ¶� ا &مة م\�

وiا 0 الدستور، � �E � /Bيفقد  02فقرة  11و ا�ادة  78فا�ادة  ال Þ � � مصطلح التعي#� Èن �5 تش�/
 � ح�ل مبدأ الفصل ب#� �Ñيعية عن السلطة التنفيذية و إ � إطار إستق�لية السلطة الت�8 معناه �5

  .السلطات

� إطار إستق�لية السلطة  لس ا &مة أصبحت غ�� متوافقة �5 � أعضاء )� إن مسأ0/ تع#�
نية، iا إختصاصات غ��  لس ا &مة كغرفة �8 � و أداء )� �ا�� يعية و تطو�� العمل ال�� الت�8
يعية أخرى سياسية  سناد iا وظيفة ت�8 � نظرا  � �Bالوط � �Bلس الشع ا ا>� �̀ � يتمتع  /Bتلك ال
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 � كن أن تفعيلها �5 ب أن يقوم ع<  ¶� � �E � � أزمنة ما، فأسلوب التعي#� جوانب معينة و�5
� هذا  ، فإصدار قانون �5 � و ا &داء السيا@� �Bانب الع�� و التق �; معاي�� قانونية  متص�/ ��
� الدو0/ أصبح أمرا ملحا من أجل غلق  � ا>ددة للوظائف العليا �5 طار ع< غرار القوان#� ا �

و ا�ساومات السياسية و �E أصبحت غ�� واقعية و    الباب � /Bبية ال ءات ا;ز /̄ ن ا �
� ت°/ من طرف أعضاء  /Bظل ا�مارسات ال � لس ا &مة خاصة �5 �( � �5 � �ا�� دم العمل ال�� � /E
ا  � ع< أÍال ا;كومة ¶� � وأداء العمل الرقا�� ناقشة القوان#� لس ا &مة خاصة ما تعلق ¶� �(

يعية و0 الدستور إp السلطة الت�8 � �E.  

د /E ا �̀ � لدى  Ç أ ا يقلص سلطة التعي#� �¶ � � التعي#� من تدخل السلطة التنفيذية �5
ية و ح� ا�ادة  مهور ا الدستوري 02فقرة  101رئيس ا;� � مضمو̀� �5 .  

  .إعادة النظر في طريقة إنتخاب أعضاء مجلس: المطلب الثاني

يث أن  �E ة مغلقة � دا�& د نفسه �5 � �E لس ا &مة يقة إنتخاب أعضاء )� إن ا�تتبع لطر
�ها  02فقرة 101ا�ادة  �E ع< حد السواء و ذلك � � و الناخب#� �# ال لSر�8 أغلقت ا>�

الس ا>لية ا�نتخبة البلدية و الو ئية � فئة أعضاء ا>� نتخاب مغلقة  �511 عل Íلية ا � � �E Þ
  ب و غ�� معلنة للشع

                                                           

ما هيئة إقليمية منتخبة من طرف الشعب عن   11 �̀ � البلدي ويعرفان ع< أ �Bلس الشع � و ا>� � الو �& �Bلس الشع ا>�
ما  تد دته  � م\� دد عدد أعضائه حسب عدد الس=ن لé و ية وبلدية  و¶/ �Eاع ال�ي وا�با|8 و ق�/ يق ا �  5طر

لقانون  سنوات، � )ددة �� �Bلس شع   :للتفصيل أنظر.أما ص�حيات وèام � )�
-  /á10/11القانون ر  �   .ا�تضمن قانون البلدية  -2011ا�ؤرخ �5
�  12/07القانون  - لو ية  2012فيفري  21ا�ؤرخ �5  .ا�تعلق ��
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� Íلية التصويت  �5 � ضافة إp عدم مشاركة ا�واطن#� اط الدستور لعضوية  12.�� � إن إش�/
ط غ��  الس ا>لية ا�نتخبة البلدية أو الو ئية يعت�� |8 � ا>� لس ا &مة كون أن ا�ر�8 عضو �5 �(

� إطاره العام، �5 8� � ال�/ � تسي�� شؤون  متوافق مع ا;ق �5 و يقلص من ا�شاركة الشعبية �5
� العمل  زج ب#� لس ا &مة الذي ¶� ضافة إp ا�مارسات العملية خاصة ع< مستوى )� � �� ، الدو0/

� أداء وظيفته ي�æ والسيا@� �5   .الت�8

الس ا>لية ا�نتخبة  � أعضاء ا>� لس ا &مة )صورة �5 عضاء )� Ç أن جعل اiيئة الناخبة  &
 � لس ا &مة هو ÷ث� السلطة التنفيذية �5 ن )� & الس  يعط صورة �� ية خاصة ا>� إطار ال�مركز

ث��  & عل �/ � �E Þ الس ا>لية ا�نتخبة الو ئية ا أضعاف ا>� &̀ ثل أعضا �¶ � /Bالبلدية ا�نتخبة ال
ت  /E /°نتخاب ت لس ا &مة خاصة و أن Íلية ا � دارة ع< Íلية س�� إنتخاب أعضاء )� ا �

عضاء � ع< ا & اف الوا�p يضاف إp ذلك التأث�� ا;ز�� عل إم=نية عضو النا إ|8 � �E Þ � خب#�
                                                           

الس ا>لية 12  نتخاب هو الوسي�/ ا�واطن  ختيار نوابه و ÷ثليه ع< مستوى ا>� ا�نتخبة  و تفويض السلطة  إذا Èن ا �
م � من  ،إل\� � حقيقة ا &مر ليسو منتخب#� زها أن النواب �5 �  &سباب متعددة أ�� فانه ± يعد يؤدي هذا الدور بشé حقي·/

زة  ة معينة مسبقا من طرف أ×� ئبه بل يصوت لشخص أو قا¶& تار �� � �E   حيث أن ا�واطن � � بل معين#� طرف مواطن#�
� إختيا لس ا &مة بشé مبا|8 غ�� منتخبة شعبيا Þ يعدم لديه ا�شاركة السياسية �5 ث� ع< مستوى )�   .ر من ¶�

ة ا &حزاب  الس ا>لية ا�نتخبة ،إ  أن ك�8 � ع< مستوى ا>� �Bإطارا واسعا للتمثيل الشع éبية تش Ç أن التعددية ا;ز
� ش يا �5 � �Eيتجمعون تدر � ا الذ�� &̀ � إطار الضغوط من طرف أعضا ا ت°/ �5 �̀ دية لكون أ عل Íلية التصويت غ�� )� � /E é

 òا يتوافق مع مصا;هم دون مراعاة �صا ررون قرارات ¶� م ¶� م لكو̀� لوبيات و أ�اب نفوذ يصعب التأث�� عل\�
لس ا &مة نتخاب أعضاء )� �   � م من طرق ا�واطن#� �̀ � و دون Þرسة حق ا نتخاب ا�و� لد   .ا�واطن#�

� ذلك  � عيq أëد،: أنظر �5 � تسي��  �� � ظل ا;� الراشدالرقابة الشعبية ودورها �5 ماعات ا>لية �5 مداخ�/ غ��   ،ا;�
� ا�وسوم بـ �Bإطار ا�لت·/ الوط � قليمية "منشورة �5 ماعات ا>لية و ا � � إدارة ا;� امعة "  إش=لية ا;� الراشد �5 � �E ا�نظم

، ح  بورق�/ م  قاصدي مر��   .2010ديسم�� å13/12ية ا;قوق و العلوم السياسية،أ��
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 � وري إعادة النظر �5 لكفاءة بقدر ما �� ش�ية، فقلد أصبح من ال�� نة �� لس ا &مة غ�� مق�/ �(
لس ا &مة  � أعضاء )� يقة إنتخاب وتعي#�   .طر

وp و إن Èن ÷ث<� الشعب iم إزدواجية الوظيفة  - لدرجة ا & �� �æي � ت�8 �ا�� يعت�� العمل ال��
ثيل الشعب و إ /¶ � قية التنمية ا>لية و الوطنية �5 � و الùر ع< �/ � ا�واطن#� اد حلول �شا � �E

ب أن  � �E الذي � �Bانب التق � ا;� �Bع< أداء ا;كومة إ  أن ذلك   يع � من خ�ل العمل الرقا��
� يكسب القدرة ع<  �ÓدÈ � الع�� و ا & عتباره أن التكو�� � لس ا &مة �� وز عليه عضو )� �E

ة ا�سائل القانو  ،معا;� ي�æ  &ن èمته وضع  نية بشé سل°� � العمل الت�8 ويعت�� عام� èما �5
� الدو0/ وهذا يشé مسأ0/ دقيقة جدا  دارة و تنظ°� الشؤون العامة �5 قواعد قانونية مناسبة  �

نتخابية م ا � /̀ � دا�& �Bخ وزون ثقة �� �E اص � ك�8 منه إp أ�8 � أ تص#� �( pتاج إ /E .  

لس � ع< مستوى )� ناقشة القوان#� �õ  ظل عدم قدرة � كن أن يؤدي إp جدوى �5 ا &مة   ¶�
ا  كب\/ ا الدو0/ و موا 8ùتعي � /Bظل التطورات ال � يعية، خاصة �5 أعضائه ع< أداء ا�همة الت�8
� تنظم الشؤون العامة  /Bزمة ال�يعات ال لتطلعات ا�سار التنموي الذي يفرض وجود الت�8

تمع فراد داخل ا>�   .�ؤسسات الدو0/ و ا &

ووضع قانون يحدد شروط تعيين أعضاء  ،توسيع الدائرة اإلنتخابية:الثالثالمطلب 

  .مجلس األمة

� ر® السياسة   - �5 � قراطية لSشاركة السياسية لSواطن#� نتخاب أü الوسائل الد¶� يعت�� ا �
� عن  �Bتطو�� أدوات الرقابة و توسيع التمثيل الشع � ك�8 فعالية �5 قيق أ /E يق العامة للدو0/ و طر

�ان، عضاء  ال�� ، لذلك فقد أصبح توسيع اiيئة الناخبة   & والرقابة ع< أداء مؤسسات الدو0/
 � � فقط يعت�� عام� أساسيا �5 � ا>لي#� � ع< حد السواء دون ا�نتخب#� و ا�واطن#� �E لس ا &مة �(
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ا يع� الثقة ال�زمة للنواب ويؤدي إ ختيار ¶� p  ا�ساÆة إستق�لية النواب ويؤدي إp حسن ا �
لس ا &مة �< � �ا�� � تطو�� العمل ال�� �5 .  

لس ا &مة وذلك لتنظ°� تطبيق   - � أعضاء )� وط تعي#� دد |8 �E لقد أصبح وضع قانون
ا يؤدي إp خلق  02فقرة 101ا�ادة  �¶ �@ � الثلث الر�& � تعي#� ية �5 مهور � تعط لرئيس ا;� /Bال

بع   � من الثلث إp الر عضاء ا�عي#� � مع تقليص عدد ا & إطار م��& لوضع حد للو ء ا;ز��
ستق�لية  عل ا � � �E Þ �@ لثلث الر�& � غ�� مرتبطة �� عل Íلية ا�صادقة ع< القوان#� � �E ا �¶

لس ا &مة �< .  

اط ال � فإش�/ 8Bالتوازن  02/03دستور لثل pيؤد إ   � عضاء لSصادقة ع< القوان#� من ا &
، � �Bالوط � �Bلس الشع �  مع )� بل  بد من جعل مسأ0/ التصويت و ا�صادقة ع< القوان#�

� العملية  ا يؤدي إp عدم تدخل السلطة التنفيذية �5 غلبية ا�طلقة ¶� غلبية و ا & ي°/ وفق ا &
يعية من خ�ل الثلث  @� الت�8   .الر�&

حق المبادرة بالقوانين وتغيير طريقة المصادقة  عليها كإطار لتفعيل : المطلب الرابع

  .العمل التشريعي لمجلس األمة

� إعداد 13 98ع< الر�W من أن  ا�ادة  �ان بغرفتيه السيادة �5 من الدستور تع� لل��
� و التصويت عليه إ  أن ا�ادة  د من ذلك ��  01فقرة 119القوان#� /E لس ا &مة لنسبة >�

لس ا &مة  �< � لقوان#� � ا�بادرة �� لس .14فالدستور ± يعط ا;ق �5 ع� أقل من ا>� � �E وهذا ما
 �Í إذا ± نقل أساس �æي � و يسقط عنه أü إختصاص ت�8 �Bالوط � �Bالشع.  

                                                           

  .من الدستور  98أنظر ا�ادة   13
اط أن 14  � من خ�ل اش�/ �Bالوط � �Bلس الشع ول وا>� � الوز�� ا & � ع< ا;كومة ا�مث�/ �5 لقوان#� � ا�بادرة �� يقت� ا;ق �5

� من  لقوان#� ئبا  20يكون ا�بادرة �� وب،: أنظر �� � و ا;كومة مسعود ش\� �Bالوط � �Bلس الشع � ا>� � ب#� لقوان#�  ،ا�بادرة ��
�/ النا � ئب تصدر ع)� �Bالوط � �Bلس الشع ، ،ن ا>� زا�&   .13إp 07ص  ،02:العدد  ا;�
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 � � القوان#� لس ا &مة من حق ا�بادرة �5 � ا�قابل يعت�� البعض أن إقصاء )� و إن Èن �5
� و يقاب� ح ع كنصاب لذلك ع< القوان#� � أر�� 8Bل فرض ثل�ا من خ � ا�صادقة عل\� قه �5

كن أن يكون حاجزا و معط� أمام أي  �¶ �@ هذا مايقدود�� إp إعتبار أن الثلث الر�&
ا  � حB/ و إن Èن مقç م\� لقوان#�   .مبادرة ��

� ا�صادق عل اض ع< القوان#� ع�/ لس ا &مة حق ا � ا من ولو أن الدستور أع� >� �\
ا، � حا0/ إخت�فه عل\� �5  � �Bالوط � �Bلس الشع د أن 120وبقراءة ا�ادة  ا>� � �E من الدستور

عضاء، �انية متساوية ا & نة �� تمع ;� � /E /0هذه ا;ا � عل �5 � �E Þ  � لقوان#� حق ا�بادرة ��
لس ا &مة غ�� متواف كيبة )� � حاÈ /0نت �/ ي�æ بدون جدوى �5 ا×ا Íل ت�8 قة مع وإق�/

غلبية  � الغرفة السف<ا & عضاء  ،�5 لنظر إÍ pل اللجنة ا�تساوية ا & � حا0/ 15و �� د أن �5 � �E
خت�ف عليه فإن Èن ذلك   ينه ا &مر خاصة إذا عدم  التوافق ع< النص الذي �/ ا �
 � � بع �5 لس ا &مة �/ عل )� � �E Þ ديد � ا;� � ع< النص القانو�� �Bلس الشع مصادقة ا>�

لس ا &مة من حق ا�بادرة لذلك و تبعا �بدأ .ا &حوال كن إستبعاد )� ا�ساواة   ¶�
م ذلك من أجل قبو0 نظرا  ك\� ط عدد النواب الذي ¶� عتبار |8 � ا � � مع أخذ بع#� لقوان#� ��

<� ا &مة عضاء )� � إعطاء حق  ،للعدد ا>دود  & ضافة إp إحداث التوازن �5 � ��
اح من ق�/ � حاÈ /0ن ا � �5 � �Bالوط � �Bجلس الشعSاض ل ع�/ لس ا &مة ا � �(.  

                                                           

عضاء من 15  � بـ 20تتكون اللجنة ا�تساوية ا & ئبا موزع#�   .لé غرفة ��10

� Íلها انظر  ا �5 �̀ ر  /¶ � /Bجراءات ال � اللجنة  �و�� s و Æي�q رضا،:للتفصيل حول Íلها و ا � عضاء �5 ا�تساوية ا &

يالنظام الدستوري  زا�& �/ )¿ة تصدر عن جامعة بسكرة، ،ا;� �(، � اد القضا�& ج\/ �/ ا � �( ، زا�& و  401، ص 04:العدد ا;�

  .مابعدها
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  :خاتمــة

� إطار دستور  ي �5 زا�& �انية أحد أü مظاهر النظام الدستوري ا;� تعت�� الثنائية ال��
لس ا &مة  1996ا�عدل سنة 1989 سيس )� & ز من خ�ل �/   .وقد بدأت م�	 ذلك ت��

 � �Bلس الشع لس ا &مة غ�� متوازن مع ا>� �< � د ا�ركز القانو�� � �E إ  أن ا�ه°/ بذلك فإنه
كيبته،  /� � � أو تدخل السلطة التنفيذية �5 لقوان#� ق ا�بادرة �� �E خاصة ما تعلق ، � �Bالوط
� إطار  �5 � � أو التعي#� اف ع< Íلية إنتخاب أعضائه ا�نتخب#� 8| سواء من خ�ل ا �

، �@ ث�� السلطة التنفيذية  الثلث الر�& & يعية نتيجة �/ ع� يعجز عن أداء èمته الت�8 � �E Þ
كيبته ليصبح  � ع< �/ ك�8 منه قانو��   .0 دور سيا@� أ

� السلطات و توسيع  ب أن يؤسس ع< مبدأ الفصل ب#� � �E � �ا�� إن العمل ال��
يقة إنتخاب أعضائه لتوطيد إستق�لية السلطة  يع ، تغي�� طر لت�8 الص�حيات ا�تص�/ ��
از  � �Eكن إ � هذا ¶� � إطار مستقل ومع�� عن إرادة الشعب، و�5 يعية  &داء ا�همة �5 الت�8

� تعت�� توصيات Çي<�  بعض /Bال Ý &́   :النتا
نتخاب ا�با|8 من  - لس ا &مة و فتحها أمام ا � عضاء )� نتخابية  & ة اiيئة ا � توسيع دا�&

نتخابية ا>لية � اiيئة ا � ط العضوية لSر�8 �5 حتفاظ ب�8  .طرف الشعب مع ا �
بع  - � إp الر لس ا &مة ا�عين#� ا�p  01/04خفض أعضاء )� �ë مع وضع قانون من العدد ا �

لس ا &مة � أعضاء )� وط تعي#� دد |8 �E. 
-  � لقوان#� عطائه حق ا�بادرة �� � لس ا &مة ��  توسيع إختصاص )�
-  � غلبية ا�طلقة لSصادقة ع< القوان#� غلبية وا & اط ا &   .إش�/
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  :صـــملخ

تعه �� ستق�لية /¶ � �çلس ا &مة تقت ن ل. إن èام )� ض تغي�� هذه �� ستق�لية يف�/ يقة ا � طر
نتخاب وتوسيع ا �ختصصات   .ا �

عل èامه ذات طابع سيا@�  � �E Þ لس ا &مة يع >� من حيث . ± يعط الدستور ا;ا�p حق الت�8
يع ومراقبة ا;كومة  .ا�بدأ فإن الدور ا &سا@� لSجلس هو الت�8

يعية ب أن ي°/ ع�� وضع ا &سس ا�ؤدية إp إستق�لية السلطة الت�8 � �E � �ا��   . إن تطو�� العمل ال��

Résumé 

Les missions du Conseil de la Nation nécessitent son indépendance. Et 

pour garantir cette indépendance, il est nécessaire de changer le mode de 

son élection et d’élargir ses compétences. 

La Constitution actuelle ne donne pas le droit au Conseil de la Nation de 

légiférer, ce qui rend ses missions de nature politique. En principe, faisant 

partie intégrante du Parlement le rôle principal de ce Conseil est de légiférer 

et contrôler le gouvernement. 

Le développement du Conseil de la nation doit se faire à travers des bases 

menant à l'indépendance du pouvoir législatif. 

  :المراجع

  : القوانين
01-  /á07/97ا &مر ر  � ت ا�عدل و ا�تمم  1997/03/06ا�ؤرخ �5 نتخا�� ا�تضمن قانون ا �

 /áوجب القانون العضوي ر �¶04/01  � لقانون العضوي  ا�ل�æ  2004/07/02ا�ؤرخ �5 ��
 /á12-01ر  � � 12ا�ؤرخ �5 ت  2012جان·� نتخا��   .ا�تعلق �� �
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02-  /áمارس  08هـ ا�وافق 1419ذي القعدة عام 20ا�ؤرخ يوم  99/02القانون العضوي ر
لس ا &مة، وÍلهما، وكذا  ،1999سنة  � و)� �Bالوط � �Bلس الشع دد تنظ°� ا>� �E الذي

لس ا &مة � النظام الداخ<� >� � ا;كومة؛ و�5 ما وب#�   .الع�قات الوظيفية بي\�
03-  /áجويليىة  10/11القانون ر �  .ا�تضمن بقانون البلدية 2011 ا�ؤرخ �5
�  12/07القانون   -04 لو ية  2012فيفري  21ا�ؤرخ �5  .ا�تعلق ��
05-  /á97-423ا�رسوم التنفيذي ر � ا�تعلق بــتنظ°� انتخاب .11/11/1997ا�ؤرخ �5

ه � و س�� لس ا &مة ا�نتخب#�  .أعضاء )�
  :الكتب  �

  :باللغة العربية

ستق�ل من خ�ل  بكرا إدريس، -01 زا�& منذ ا � � ا;� ية �5 تطور ا�ؤسسات الدستور
ئق و النصوص الرóية، ديوان  ، الو�8 زا�& امعية، ا;�   2009 ا�طبوعات ا;�

02- ، � 8@ ن الر�� �̄ ية و مظاهرها السياسية و الغقتصادية سل زا�& زمة ا;� عية  ا & ج̄/ و ا �
وت:و الثقافية بية، :ب��   .1999سنة  مركز دراسات الوحدة العر

02- ، � 0 بلغز�� � ا� عبد ا � � الـوطن العـر�� مركـز دراسـات الوحـدة  ،عارضة و السلطة �5
بية، وت العر   . 2001 ،ب��

  :بالغة األجنبية

01- M.Prelot et j.Boulouis, Institutions politiques et droit      

        constitutionnel, Dalloz ,Paris,8e Edition , 1980 

  :المقاالت و المداخالت  �

� ظـل ا;ـ�  -01 ماعـات ا>ليـة �5 � تسـي�� ا;� � عيq أëـد، الرقابـة الشـعبية ودورهـا �5 ��
� ا�وسوم بـ �Bإطار ا�لت·/ الوط � � " الراشد،  مداخ�/ غ�� منشورة �5 إشـ=لية ا;ـ� الراشـد �5
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قليمية  ماعات ا>لية و ا � ،" إدارة ا;� ح  بورق�/ امعة قاصدي مر�� � �E ية ا;قوق و  ا�نظمå
م  سياسية،العلوم ال زا�&  ،2010ديسم�� 13/12أ��   .ا;�

ــا، -02 ــ رض �qيÆ و s ــو�� ــتوري  � ــام الدس � النظ ــاء �5 عض ــاوية ا & ــة ا�تس اللجن
ي، ــزا�& ــاد  ا;� ج\/ ــ�/ ا � �( � ــا�& ــ ،القض ــن جامع ــدر ع ــة تص ــ�/ )¿ ــة ب)� ــزا�&  كرة،س  ،ا;�

  .الرابع:العدد
وب، -03 � النشأة و التطور، مسعود ش\� �/  نظام الغرفت#� لـس النا)� ئب تصدر عـن ا>�

 � �Bالوط � �Bزا�&  ،الشع ول ،ا;�   .العدد ا &
وب، -03 ـ�/  مسعود ش\� � و ا;كومـة، )� �Bالـوط � �Bلـس الشـع � ا>� � ب#� لقوان#� ا�بادرة ��

، � �Bالوط � �Bلس الشع ، النائب تصدر عن ا>� زا�& �  ا;�    .العدد الثا��

  :األطروحات و المذكرات �

� النظام  -01 لس ا &مة �5 � مركز )� 8@ ي،عقي�/ خر�� زا�& دكتوراه أطروحة  الدستوري ا;�
تنة ،غ�� منشورة   .2010 قí العلوم القانونية، ،åية ا;قوق ،جامعة ��

ة، -02 � �Eخد � � ظل دستور  خلو�5 �انية ع< أÍال ا;كومة �5 مذكرة  ،1996الرقابة ال��
، ،åية ا;قوق غ�� منشورة،ماجست��  زا�&  .  2001 جامعة ا;�
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  البرلمانيةتوسيع حاالت التنافي مع العهدة 

  محاولة لتحقيق الفصل العضوي بين السلطات

  األستاذ الدكتور عمار عباس: بقلم                 

  رئيس المجلس العلمي                 

  كلية الحقوق والعلوم السياسية                   

 معسكر - جامعة مصطفى اسطمبولي                       

le même corps des “Tout serait perdu, si le même homme, ou 

:  principaux, ou des nobles, ou du peuple, exerçaient ces trois pouvoirs

celui de faire des lois, celui d’exécuter les résolutions publiques, et celui 

“. de juger les crimes ou les différends des particuliers 

s, livre IXL’Esprit des loi MONTESQUIEU, 

  مقدمة

ناسبة خطابه ا�وجه  ية ¶� مهور در به رئيس ا;� ص�حات السياسية الذي �� وع ا � تضمن م�8
 � يل  15ل�&مة �5 � واستحداث أخرى، خاصة تلك ا�رتبطة 20111أفر ، تعديل حزمة من القوان#�

�مارسة السياسية قية ا;قوق ��2 � الب�د و�/ �5 �Ûقرا دف تعميق ا�سار الد¶� �̀ ت،  ، 3وا;ر��

                                                           

�/ العدة  استنادا"-1 �ë ان إعادة صياغة� ه وأطلب من ال�� � إ�� �Bول � �E استعمال ا;ق الذي pد إÍالدستور، سأ pإ � �Bم
 éب üرسة اختيارÞ من حيث � ول لSواطن#� قراطية وما هو )� ا قواعد ا�مارسة الد¶� � تقوم عل\� /Bيعية ال الت�8

ية ، واعتدادا .حر � � لSسؤولية الواقعة ع< عات·/ �Bم È � بد�Í ومراعاة للحفاظ ع< توازن السلطات، سأÍل وإدرا �Bم
قراطية النيابية بب�د��  � الد¶� ية من أجل تعز�� يعية ودستور ية "ع< إدخال تعدي�ت ت�8 مهور ، من خطاب رئيس ا;�

 � يل  15ا�وجه ل�&مة �5  .2011أفر
� دع"-2 قرا�Û وتعز�� و تعميق ا�سار الد¶� �E قدما � �çا�& دو0/ ا;ق والقانون، وتقليص الفوارق إن ا�طلوب اليوم، هو ا�

عية � "وت�يع التنمية ا قتصادية وا ج̄/ ية ا�وجه ل�&مة �5 مهور يل  15، من خطاب رئيس ا;�  .2015أفر
ع�م - 3 معيات وقانون ا � �; طار القانون ا�تعلق �� � هذا ا �  .يدخل �5
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ت وا &حزاب السياسية ويتعلق ا &مر � العضوية ا�نظمة ل�نتخا�� لقوان#�  4ع< ا;�صوص ��
الس ا�نتخبة � ا>� امات 6، تنفيذا  &ح=م الدستور5وبتوسيع حظوظ مشاركة ا�رأة �5 � ، و ل�/

زا�& الدولية   .7ا;�

� إطار ي"�5 �ë ان، ورفع� � أداء ال�� س#� /Eن دو0/ القانون وÈسيخ أر ع أش=ل التبعية ع< �/
م ال�� �مارسة èاèم �م وتفر ن استق�لي\/ �þاستحداث قانون عضوي جديد "أعضائه و /� ،

�انية � مع ال3دة ال�� خر صدوره، ع< اعتبار أن 8يتعلق بتحديد حا ت التنا�5 & ، وهو قانون �/
� تتنا�5 م /Bنشطة ال ع Þرسة عضو الدستور قد أحال إp قانون عضوي تبيان الوظائف وا &

�ان ل3دته ديد حا ت 9ال�� /E ية السابقة أن أحالت ع< القانون زا�& ، È سبق للدسات�� ا;�
�انية � مع ا�هام ال��   . 10التنا�5

                                                           

4- /á01-12أنظر القانون العضوي ر  � �  12ا�ؤرخ �5 ت، اÝò ر ج ج، رá/ ا� 2012جان·� �  1تعلق بنظام ا نتخا��  14ا�ؤرخة �5
 � �  04-12؛ والقانون رá/ 9، ص 2012جان·� �  12ا�ؤرخ �5  2وا�تعلق �� &حزاب السياسية، اÝò ر ج ج، رá/  2012جان·�

 � �  15ا�ؤرخة �5  .9، ص 2012جان·�
5 - /á03-12القانون ر  � �  12ا�ؤرخ �5 الس وا�تعلق بتحديد كيفي 2012جان·� � ا>� ثيل ا�رأة �5 ات توسيع حظوظ ¶/

 /áر ج ج، ر Ýò1ا�نتخبة، ا  � �  14ا�ؤرخة �5  ..46، ص 2012جان·�
 .2008بعد تعديل  1996مكرر من دستور  31ا�ادة -6
� ضد ا�رأة لسنة  خاصة-7 يع أش=ل التمي�� �ë >1979اتفاقية القضاء ع  �çقت زا�& بتحفظ، ¶� ا ا;� � انضمت أل\� /Bوال

 /áر �@ �  51-96ا�رسوم الر�&  .1996ينا�� 22ا�ؤرخ �5
8- /á02-12أنظر القانون العضوي ر  � �  12ا�ؤرخ �5 �انية، اÝò ر 2012جان·� � مع ال3دة ال�� ج ج، رá/ ، ا>دد ;ا ت التنا�5
1  � �  14ا�ؤرخة �5  .41، ص 2012جان·�
ّدد" أنه ع< 1996 دستور من 103 نصت ا�ادة-9 /E لس أعضاء انتخاب وكيفيات النواب انتخاب كيفيات  أو  ا &مة )�

م، وط تعيي\� م و|8 م عدم ونظام ل�نتخاب، قابلي\/ ، وحا ت ل�نتخاب، قابلي\/ � وجب التنا�5  ".عضوي قانون ¶�

دد القانــون "ع< أنه 1963من دستور  29 نصت ا�ادة-10 �E...نصت ا�ادة "نظام ما يتنا�5 والنيابة Ç ،130 من دستور
دد  1976 �E لس"...ع< أن القانون � ا>� وط العضوية �5 � مع |8 فقد  1989من دستور  97، أما الـمادة "حا ت التنا�5

دد �E نصت ع< أن القانون ..." � � مع العضوية �5  . "الـمجلس حا ت التنا�5
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� التطبيق قبل  ا، ح�� � ا ص�حات، سواء ا�عد0/ أو ا�ستحدثة م\� لقد دخلت قوان#�
الس ا> اية ا ستحقاقات ا نتخابية ا�تعلقة بتجديد ا>� �̀  � �ان �5 � ال�� /Bا &مر 2012لية وغرف ،

 � دة العن� النسوي �5 الس ا�نتخبة، حيث لوحظ ز�� كيبة ا>� الذي انعكس بشé وا�� ع< �/
 � �Bالوط � �Bلس الشع � السلطات، خاصة ع< ا�ستوى العضوي 11ا>� ، وتكريس مبدأ الفصل ب#�

�انية لتفرغ لل3دة ال�� �ان ��   .بعد إلزام أعضاء ال��

� مع  وبغية تسليط الضوء ع< انع=سات تطبيق القانون العضوي ا>دد ;ا ت التنا�5
� هذه الورقة، إp تداعيات حا ت  � السلطات، سنتطرق �5 �انية ع< الع�قة ب#� ال3دة ال��

� السلطات  �انية ع< الفصل العضوي ب#� � مع ال3دة ال�� اول بعد ذلك )أو (التنا�5 �E 8� ،
ليل حا ت ا /E � � السلطات، خاصة  ب#� سيد الفصل العضوي ب#� � /E � ا �5 /\Æومدى مسا � لتنا�5

ع ع<  ا ا��8 � أدر×� /Bنفس الوقت ا ستثناءات ال � �5 � يعية والتنفيذية، مبين#� � الت�8 السلطت#�
ا لس الدستوري م\� � وموقف ا>� نيا(حا ت التنا�5 8�.(  

  السلطات التفرغ للعهدة البرلمانية تجسيدا  لمبدأ  الفصل بين: أوال

� السلطات ابتداء سنة  ي قد ، يكون ا�ؤسس الدستور 1989بتبنيه �بدأ الفصل ب#� زا�& ي ا;�
قراطيةأقام إحدى الدعا�&  دف ا;د من السلطة، ع< اعتبار أن  ،ا &ساسية للد¶� � تس\/ /Bوال
� السلطات12السلطة توقف السلطة � وعضوي ب#� ) 1(، و  يتأ�/ ذلك إ  من خ�ل فصل وظي·�

مع هذا ا نع ا;� � الوظائف، خاصة ع< مستوى السلطة التنفيذية   &خ��   يتحقق إ  ¶� ب#�
يعية   ).2(والت�8

                                                           

ا�p  146حيث بلغ عدد النساء  -11 �ëوهو  462من إ ، � �Bالوط � �Bلس الشع � يضمهم ا>� ئبا الذ�� ما يقارب ثلث أعضاء ��
لس  .ا>�

12-cf, Jean Louis la Joie, la troisième constitution algérienne, citoyen contre le militant 

travailleur, RDP, N° 5, 1989, p. 1346.  
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  توسيع الفصل بين السلطات  من المجال الوظيفي إلى المستوى العضوي . 1

ا بé سيادة  � اختصاص � سلطة بوظيف\/ � السلطات �5 � ب#� يتج< الفصل الوظي·�
� إطار القانون ،مستق�/ وع< هذا ا &ساس فالسلطة القضائية  ،واستق�لية ارس �5 والسلطتان ، 13و¶/

ا ا>ددة دستور��  /̀ � Þرسة اختصاصا يعية والتنفيذية iما السيادة �5 �ان 0 السيادة 14الت�8 ، فال��
جراءات  ��ارس وظيفته الرقابية ع< Íل ا;كومة طبقا ل � إعداد القانون والتصويت عليه و¶� �5
ا، ص�حيات هامة �مارسة الوظيفة  /\ تلك السلطة التنفيذية من ×� /¶ Ç ،الدستور � ا�قررة �5

ا دستور��  � ا;دود ا�نصوص عل\� يعية، إ  �5   .15التنفيذية دون تدخل من السلطة الت�8

 � �5 � � السلطات قد اتضحت، إ  أن الفصل العضوي ب·/ � ب#� إذا Èنت معا± الفصل الوظي·�
ع لتحديد حا ته حدود ضيقة، ع< حا0/ ع<  ا��8 � الدستور، مع ا � ، 16الر�W من النص عليه �5

ت،  � نصوص متفرقة، كقانون ا نتخا�� دراج حا ت )دودة �5 � كت·� �� غ�� أن هذا ا &خ�� ا
�ان ؛ إذا استثنينا ما 18، والقانون ا &سا@� للقضاء17والقانون ا &سا@� للنائب وقانون عضو ال��

م التوقف عن  ب عل\� � �E � لس الدستوري، الذ�� عضاء ا>� & � ما يتعلق �� نص عليه الدستور �5

                                                           

 .1996من دستور 138ا�ادة -13
�ان -14 � ال�� /Bغرف � ناسبة مناقشة القانون العضوي ا>دد للع�قة ب#� �ان ع< هذا ¶� لع�قات مع ال�� كد الوز�� ا��ف �� أ

pدف إ �̀ � إعداد "وا;كومة بقو0 أن هذا القانون  �5 � يعية والتنفيذية ا�ساÆت#� � الت�8 � اiيئت#� ن الس�� ا�نسجم ب#� �þ
� الدستورالقوا � السلطات ا�نصوص عليه �5 ام مبدأ الفصل ب#� � إطار اح�/ ، وذلك �5 � يدة الرóية �داو ت  -، "ن#� ر ا;�

 /áر ، � �Bالوط � �Bلس الشع �  107ا>�  .3، ص 1998 -12 - 12ا�ؤرخة �5
زا�& لسنة  أنظر-15 � دستور ا;� � السلطة التنفيذية والسلطة التنفيذية �5 � هذا الصدد الع�قة ب#� �51989 ، ، مذكرة ماجست��

 .1995جامعة وهران، 
يـحدد القانون كيفيات :  "تنص ع< انه 1989من دستور  97الـمادة  ا�ادة Èنت Ç ؛1996 دستور من 103 ا�ادة-16

� الـمجلسانتـخاب النواب ،   سيـما عد � مع العضوية �5 م ل�نتـخاب ، وحا ت التنا�5 وط قابلي\/  . "دü ، و|8
قت�ç دستور -17 لس ا &مة ¶� نشاء )� � �انية �� �ان بعد ا نتقال إp ا زدواجية ال�� � ال�� /Bعضاء غرف & وهو قانون متعلق ��

1996. 
�  11-04من القانون العضوي رá/  15ا�ادة  أنظر -  18  .، ا�تضمن القانون ا &سا@� للقضاء2004سبتم��  6ا�ؤرخ �5
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م، حفاظا  م أو تعيي\� �̀ جرد انتخا Þرسة أي عضوية أو أي وظيفة أو ت�يف أو èمة أخرى ¶�
لس   .19ع< استق�لية ا>�

� إطار حزمة ، ± ي°/ سده إ  مؤخرا �5 �æي وع  هذا الفراغ الت�8 8� � ا�رتبطة ¶� القوان#�
صدار قانون جديد   � سد ذلك  �� � /E ية، وقد مهور ها رئيس ا;� 8| �� � /Bحات السياسية، ال�ص ا �

�انية � مع ال3دة ال�� ديد حا ت التنا�5 /E 20يتضمن.  

  الفصل العضوي بين السلطات بتوسيع حاالت التنافي مع العهدة البرلمانيةضمان .2

� الذ �ا�� � السلطات والذي ُيعت�� خ�فا للنظام ال�� ي يقوم ع< مبدأ الفصل ا�رن ب#�
@� ع<  تكز النظام الر�& � أü مظاهره، �� يعية والتنفيذية من ب#� � الت�8 � الوظيفت#� مع ب#� ا;�

� الوظائف مع ب#� � السلطات، ومن �8   يعرف مثل هذا ا;� فأعضاء  .21الفصل ا�طلق ب#�
ء إp ال /̄ م ا ن ك\� �انالسلطة التنفيذية   ¶� ق iم تقلد مناصب  ،�� �E   والنواب

ية   .22وزار

                                                           

لــنظــام الـمــحدد لـــقــواعــد من ا 54؛ Ç نصت ا�ادة 1996من دستور  164وا�ادة    1989من دستور  154أنظر ا�ادة -19
� ا�صادق عليه    عـمــل ا�ــجــلـس الدستـوري � اÝò ر ج ج رá/  2000يونيو  28بتار́� �   48وا�نشور �5 �8  2000 غشت 6ا�ؤرخة �5

�   ا�عدل وجب ا�داو0/ ا�ؤرخة �5 � اÝò ر ج ج 2009يونيو  14¶� �  04رá/  و ا�نشورة �5 ب عـ< "، ع< أنه2009ينا��  18ا�ؤرخة �5 � �E
لزامية التحفظ،  � لـــس الدستوري أن يتقـيدوا �� لس  أعــضـــاء ا>� داو ت ا>� � ا�سائل ا�تعلقة ¶� �5 � �Bوأن   يتخذوا أي موقف عل

دة ع< "الدستوري � ينا�� مكرر  54ا�ادة ؛ ز�� وجب ا�داو0/ ا�ؤرخة �5 � أأضيفت ¶� /Bنصت ع< أنه2009ال � /Bكن رئيس "وال �¶
نشطة العSية � ا & �شاركة �5 لس الدستوري �� ّخـص  &حد أعضاء ا>� لس الدستوري أن �� ية، إذا Èنت iذه ا�شاركة  ا>� والفكر

اهته � ث�� ع< استق�ليته و�� & لس و  يكون iا أي �/ هام ا>�  ".ع�قة ¶�
20- /á02- 12أنظر القانون العضوي ر  � �  12ا�ؤرخ �5 �انية، اÝò ر ج ج، رá/ 2012جان·� � مع ال3دة ال�� ا�ؤرخة  1، ا>دد ;ا ت التنا�5

 � �514  �  .41، ص 2012جان·�
21-cf, J. Cadart, institutions politiques…, pp. 845-850 
22-cf., Pierre Avril, le régime politique de la 5eme république, L G D J, Paris, 1967, P. 128. 
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ي زا�& � النظام الدستوري ا;� � الوظائف غ�� متاح �5 مع ب#� ؛ حيث 23ع< هذا النحو فإن ا;�
� الوظيفة النيابية  1989سبق للقانون ا &سا@� للنائب سنة  مع ب#� كيد ع< عدم إم=نية ا;� التأ

� Èن النائب يفقد  � ا;كومة، أ�� � حا0/ والعضوية �5 �5 � �Bالوط � �Bلس الشع ئه إp ا>� /̄ تلقائيا ان
� ا;كومة � Èن نفس القانون ل24تعيينه عضوا �5 � ح#�   "، ينص Ðاحة ع< أنه1979نة س، �5

 � �Bالوط � �Bلس الشع � ا>� � ا;كومة والعضوية �5 � العضوية �5 مع ب#� وز ا;� � �E،  وتسقط عضوية
ان � تلقائيا بعد ¶8 �Bالوط � �Bلس الشع � ا>� � ا;كومةالنائب �5 م من تعيينه �5   .25"ية أ��

�ان لسنة  � "، قد نص ع< أنه2001عSا أن القانون ا�تعلق بعضو ال�� �ان �5 يوضع عضو ال��
يعية والرقابية ، ويتفرغ åيا لSهام الت�8 � م منه عدم إم=نية 26"حا0/ انتداب قانو�� �Pوهو ما ي ،

� الوظائف مع ب#�   .  ا;�

لنظ � ويظهر هنا التأ�8 الوا�� �� ، الذي تتنا�5 فيه عت�� العضوية �5 �qام الدستوري الفرن
، ومع أي "ا;كومة � �Bذات طابع وط � �Bè انية، وأي وظيفة تتعلق بتمثيل� مع Þرسة أي و ية ��

 � �Bè القطاع العام أو أي نشاط �   .27"منصب �5

                                                           

� بوكرا إدريس، ا�رجع السابق، ص-23  .180 أنظر أëد وا�5
�  14-89من القانون رá/  4ا�ادة -24 ا�ؤرخة  33، اÝò ر ج ج، رá/ القانون ا &سا@� للنائبا�تضمن  1989أوت  8ا�ؤرخ �5

 �  .872، ص �509-08-1989
�  01-79من القانون رá/  3ا�ادة -25 �  9ا�ؤرخ �5 ا�ؤرخة  03، اÝò ر ج ج، رá/ ا�تضمن القانون ا &سا@� للنائب ،1979جان·�

 �  .39، ص �516-01-1979
�  01-01من القانون رá/  3ا�ادة - 26 �  31ا�ؤرخ �5 �ان، اÝò ر ج ج، رá/ 2001جان·� �  09، وا�تعلق بعضو ال��  4ا�ؤرخة �5

ا��   .13، ص 2001ف��
� الوظائف إp ؛ 1958من الدستور الفرن�q لسنة  23ا�ادة -27 مع ب#� � فرنسا لتوسيع منع ا;� رت )او ت �5 وقد ��

اص الوظائف ا>لية، عندما  � لوا عن èاèم إp أ�8 � /E ،امةiت ا � ع< مستوى البلد�� � أن بعض الوزراء ا�نتخب#� تب#�
ل جوسبان  � ظل حكومة ليو�� ، Ç لوحظ �5 � مع ) Lionel Jospin(آخر�� � قادرا ع< ا;� أن عددا قلي� من الوزراء، ب·/

 � لنائب#� � ا>لية وا;كومية، ا &مر الذي دفع �� � الوظيفت#� اح تعديل ا�ادة  R. Pandraudو  P. Mazeaudب#�  23إp اق�/
ية � � الوظائف وا�هام الوزار مع ب#�  .من الدستور �نع ا;�
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 � /Bالتجديدات ال üية والنيابية من أ � الوزار � الوظيفت#� مع ب#� صاحبت قيام لقد Èن منع ا;�
امسة ية ا;� مهور � الثالثة والرابعة،  حيث  حظ ،28ا;� يت#� مهور الرئيس شارل ديغول خ�ل ا;�

� مع  �اني#� � ال�� ا من ب#� تارون دا¶& � �E ن الوزراءÈ عندما ، ��Æا عدم ا ستقرار ا;كو � � م�� اللت#�
م، ± يكونوا يولوا عناية �هاèم ا;كومية، و  يتضامنوا م /̀ م ب3د وا احتفا�� ع ا;كومة، و  يتأ�8

�ان كدü من ا حتفاظ  بعضوية ال�� ا السياسية، لتأ � حا0/ تقر�� مسؤولي\/   . 29بسقو�ا �5
، دافعا قو��  � ا ت التنا�5 �E ا�تعلق �æي لقد Èن قصور النص الدستوري والفراغ الت�8

، ويضبطها بدق � مع � حا ت التنا�5 � �E  وع قانون عداد م�8 ية  � زا�& � للحكومة ا;� ة، لتمك#�
�ان ط�ع ال�� �انية، وëايته "من ا � م ال�� /̀ د pضافة إ ارÚا أعضائه، �� � �¶ � /Bع< ا�هام والوظائف ال

�ان مع èامه من � تنجر عن تعارض مصلحة عضو ال�� /Bر السلبية ال 8� Å ا أن ا�قصود 30"اSع ،
� هو ا ت التنا�5 �E"دة انتخاب�ان، و � ال�� � العضوية �5 مع ب#� � ا�هام أو ا;� ا وب#� ية أخرى أو بي\�

 � ددها قانون حا ت التنا�5 �E � /Bنشطة ال   .31"الوظائف أو ا &
< عن ا�هنة أو  � /E ان ا حتفاظ ب3دته إذا� � تتيح لعضو ال�� ن حا ت التنا�5 & من هنا يظهر ��
� حا ت عدم القابلية  الوظيفة أو النشاط الذي يتنا�5 م3ا، عكس ما هو عليه ا &مر �5
�8 إ   نع أ�اب بعض الوظائف من ال�/ /¶ � /Bت وال ا قانون ا نتخا�� � نص عل\� /Bنتخاب ال�ل
 � �Bيش الوط ا، Èلو ة  ورؤساء الدوا�& والقضاة وأفراد ا;� بعد مرور سنة من التوقف عن Þرس\/

 � �B32الشع.  
  

                                                           

�انية، 1958من دستور فرنسا لسنة  25أحالت ا�ادة -28 � مع ال3دة ال�� ديد حا ت التنا�5 /E ع< قانون عضوي 
29-cf, A. Dimichel, les fonctions de ministre et le mandat parlementaire, RDP, N° 1960, p. 
621, L. Noël, ministres et députés, RFSP, avril 1968, pp. 229-312.  

�انية -30 � مع ال3دة ال�� وع القانون العضوي ا>دد ;ا ت التنا�5  .من عرض أسباب م�8
وع -31 �انية من عرض أسباب م�8 � مع ال3دة ال��  .القانون العضوي ا>دد ;ا ت التنا�5
ت لسنة   81ا�ادة  -32  "2012من القانون العضوي ل�نتخا��
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  حاالت التنافي واالستثناءات الواردة عليها:ثانيا

ع التوسيع من حا ت تد إp وظائف  حاول ا��8 علها بذلك ¶/ � �انية، �� � مع ال3دة ال�� التنا�5
�انية �ان من التفرغ إè pامه ال�� � عضو ال�� ك#� ، غ�� أن ذلك ± )1(وأنشطة أخرى، بغية ¶/

لس الدستوري أجاز بعض  ا، ولو أن ا>� � طبيع\/ �E نشطة ل دون استثناء بعض ا�هام وا & �E
ا �س بدأ ا�ساواة ا�كرس دستور�� هذه ا ستثناءات ورفض بع �   ).2(اÚا ¶�

  توسيع حاالت التنافي مع العهدة البرلمانية.1

لس الدستوري أو  � ا;كومة أو ا>� �انية تتنا�5 فقط مع Þرسة وظيفة �5 ± تعد ال3دة ال��
�ان متفرغا  عل عضو ال�� � �E Þ ،ن ووظائف وأنشطة أخرىè القضاء، بل �/ توسي3ا لتشمل

يع والرقابة ع< Íل ا;كومة،  &داء  � انتخب ع< أساÚا، وع< رأÚا èمة الت�8 /Bامه الè
 � ي، �5 زا�& �ان ا;� ا ال�� �ûيعر � /Bت ال ا التقليل من ظاهرة الغيا�� دف ر¶� ولعل هذا ا &مر Èن يس\/
ت العا±، عSا أن نظام  �ا�� تلف �� ا )� �ûتعر � /Bذه الظاهرة الi ظل غياب إجراءات ردعية

� تفاá/ هذه الظاهرةالت ته �5 لو0È/ قد ساü من ×�   .33صويت ��

ديد تتنا�5 مع ا�هام والوظائف والنشاطات  �انية وفقا للقانون ا;� لقد أصبحت ال3دة ال��
  :34التالية

� ا;كومة؛-   وظيفة عضو �5
لس الدستوري؛- � ا>�   العضوية �5
� منتخب؛- �Bلس شع �( � دة انتخابية أخرى �5  

                                                           

� ع< أن تصويت النواب يكون 63تنص ا�اّدة -33 �Bالوط � �Bجلس الشعSاع الّ�ي، أو "من النظام الداخ<� ل �� ق�/
اع  فع اليد، أو �� ق�/ اع العام �� كنه أن ... العاّم ا !� �� ق�/ �¶ ، � �Bالوط � �Bلس الشع ئب من ا>� � حا0/ غياب �� غ�� أّنه �5
لس ا &مة 58؛ أنظر ا�ادة "يوّ� أحد زم�ئه للّتصويت نيابة عنه  .من النظام الداخ<� >�

� سالف الذكر 3ا�ادة -34 ا ت التنا�5 �E من القانون العضوي ا�تعلق. 
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قليمية وا�ؤسسات  وظيفة أو منصب - ماعات ا � دارات العمومية، وا;� � اiيئات أو ا � �5
عية؛ åها ا ج̄/ ا وهيا ز̀/ � أ×�   العمومية أو العضوية �5

؛ - �"�� أو ف اري أو ما�p أو صنا�Ø أو حر�5 � /E مع � /E كة أو � مؤسسة أو |8   وظيفة أو منصب �5
اري؛ - � /E رسة نشاطÞ  
óه؛ - صيا أو �� �   èنة حرة �8
  ضاء؛èنة الق -
  وظيفة أو منصب لدى دو0/ أجنبية أو منظمة دولية حكومية أو غ�� حكومية؛ -
ادات ا�هنية - /E افية وا ضية ا ح�/ ندية الر�� سة ا &   .ر�&

 Ç ،نصوص أخرى � ا Èن موجود سلفا �5 � أن بع � ي�حظ من خ�ل تعداد حا ت التنا�5
لس  � ا;كومة وا>� لنسبة للعضوية �5 ا 35الدستوري وÞرسة èنة القضاءهو ا;ال �� ، أما بع �

�ان للتفرغ �هامه  ع بغية إعطاء نوع من ا ستق�لية لعضو ال�� ا Åخر فقد استحدثه ا��8
ثيل الشعب والتعب�� عن انشغا ته يع والرقابة و¶/ �انية وع< رأÚا الت�8 ، و�� èام تتطلب 36ال��

ته ا نت لسات العامة أو اللجان متابعة مستمرة سواء ع< مستوى دا�& خابية، أو خ�ل ا;�
ا خارج الوطن �̀ � ي�ف  /Bذلك بعض ا�هام ال pة، يضاف إ   .الدا¶&

�انية، بل  � تتنا�5 مع ال3دة ال�� /Bا;ا ت ال � �E ي ± يكتف زا�& ع ا;� Ç ي�حظ أن ا��8
óانية، من استعمال ا� �ان خ�ل Þرسته ل3دته ال�� ه الشخ�ç مشفوعا توسع ليمنع عضو ال��

ية ار � /E مؤسسة مالية أو صناعية أو òدم مصا � �E ار 8Úإ � ء إp 37بصفته �5 /̄ ، حB/   يتحول ا ن
صية أو للغ��  � �ان مطية لتحقيق مآرب �8   .مؤسسة ال��

                                                           

�  11-04عضوي رá/ من القانون ال 15تنص ا�ادة  -35 ، ا�تضمن القانون ا &سا@� للقضاء، ع< 2004سبتم��  6ا�ؤرخ �5
� مع Þرسة أي نيابة انتخابية سياسية"أنه   ".تتناè �5نة القا$�

�  01-01من القانون رá/  5ا�ادة  -36 �  31ا�ؤرخ �5 �ان، سالف الذكر2001جان·�  .، ا�تعلق بعضو ال��
� سالف الذكر 4ا�ادة  -37 ا ت التنا�5 �E من القانون العضوي ا�تعلق. 
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  االستثناءات الواردة على حاالت التنافى مع العهدة البرلمانية.2

، إ  أن  � ع استث�B ر�W ذلك Þرسة بعض ا�هام ع< الر�W من توسيع حا ت التنا�5 ا��8
 � نسا�� لنظر إp طاب3ا الع�� وا � �انية، سواء �� ها   تتنا�5 مع ال3دة ال�� نشطة، واعت�� وا &
ها ع< ا�مارسة العادية لل3دة، بعد موافقة مكتب الغرفة  ث�� & ، مع عدم �/ � �5 � وال�8 والثقا�5

ا ا�ؤقتة، وي /̀ لنظر إp مد مارسةا�عنية، أو ��   :تعلق ا &مر ¶�
فية؛نشاطات مؤقتة - غراض عSية أو ثقافية أو إنسانية أو |8 &  ،  
  .،   تتجاوز سنةèمة مؤقتة لصاò الدو0/  -

�انية،  �ان استثناء بعض الوظائف وا�هام مع ال3دة ال�� وقد حاولت � من ا;كومة وال��
لس الدستوري لرقابة وع القانون ا>ال ع< ا>� � م�8 �5  pلنظر إ مدى مطابقته للدستور، ��

س أو  �ë ا �دة ا، وكذا لطبيعة التخصص الذي قد يتأ�8 �� نقطاع عن Þرس\/ تمع إل\� حاجة ا>�
 �Ðهام أستاذ أو أستاذ )ا � ا�علومات؛ ويتعلق ا &مر ¶� ̄� يتعلق بتحي#� ست سنوات، خاصة ف

� الطب لدى م � التعل°� العا�p والبحث الع�� وأستاذ �5 �5 pؤسسات الصحة العمومية، إضافة إ
ا سنة /̀ ،   تتجاوز مد همة مؤقتة لصاò الدو0/   . 38الت�يف ¶�

بدأ  س ¶� نه ¶� ن استثناء هذه الفئات غ�� دستوري،  & & ى �� & لس الدستوري ار�/ غ�� أن ا>�
نه ع< الùر ا�ؤسسات، وخول 39ا�ساواة الذي أقره الدستور �þ40؛  /Bن وإن حÈ ن  الدستورÈ

                                                           

� سالف الذكر -38 وع القانون العضوي ا>دد ;ا ت التنا�5  .من م�8
�  ّ� "أن ع< 1996 دستور من 29 ا�ادةتنص  -39 كن و  القانون، أمام سواسية ا�واطن#� ي يتذّرع أن ¶� & ��  � ي��  سببه يعود ¶/

pنس، أو العرق، أو ا�ولد، إ ط أّي  أو الّرأي، أو ا;�ِ �ç  آخر، ظرف أو |8 � �Ø  أو �8  ".اج̄/
دف :"انه ع< 1996 دستور من 31 ا�ادة تنص -40 ن ا�ؤسسات تس\/ �þ مساواة  �ّ  � �  وا�واطنات ا�واطن#�  ا;قوق �5

زا0/  والواجبات � �  العقبات �� /Bصية تفتح تعوق ال � نسان، �8 ول ا � /Eميع مشاركة دون و �  الفعلّية ا;�  السياسية ا;ياة �5

عية،  ،وا قتصادية   ".والثقافية وا ج̄/
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يطة أن تكون  �انية، |8 � مع ال3دة ال�� نشطة من حا ت التنا�5 ع من استثناء بعض ا & نع ا��8 �¶
�انية   .41مؤقتة و)دودة زمنيا و  تؤ�8 ع< ا�مارسة العادية لل3دة ال��

قراره وفقا لSادة  � � مع  105مضيفا أن ا�ؤسس الدستوري �� ديد حا ت التنا�5 /E من الدستور
را ال3دة  �Ð قد يلحق � � قانوني#� � وضع#� مع ب#� �ان ا;� نيب عضو ال�� � /E دف �انية، يس\/ ال��

� èمته ومصا;ه & تعارضا ب#� 8qانية وين� همته ال�� � عضو 42¶� ك#� ؛ È Çن قصده من وراء ذلك ¶/
�انية، حB/ يب·/ وفيا لثقة الشعب ويظل متحسسا لتطلعاته �ان من التفرغ åيا �همته ال��   .43ال��

ى سبق ما ع< اءوبن & لس ار�/ ع أن الدستوري، ا>� ستثنائه ا��8 �  )ا�Ð  وأستاذ أستاذ �هام �� �5 
�  وأستاذ الع��  والبحث العا�p  التعل°�   قد يكون ،44العمومية الصحة مؤسسات لدى الطب �5

��  وضعا أحدث � ي�� /¶  � �اب مقارنة النواب ب#� &   .Þ45ث�/  وظائف ��

  :خاتمة

تب ع< دخول القانون  �انية، وجود لقد �/ � مع ال3دة ال�� العضوي ا>دد ;ا ت التنا�5
 �p52حوا  pم منضمون إ م ا &صلية، أغل\� م وèاèم وأنشط\/ �Pمع وظائ � � وضعية تنا�5 ئبا �5 ��

م  /̀ � ا &خ�� التمسك ب3د ، وقد فضلوا �5 � ي#� زا�& اد العام للعمال ا;� /E ا ا ت،   س̄� م\� نقا��
�انية، بعد تسوية وضعي مال�� /̀ � يوفرها القانون ا &سا@� 46ا /Bمتيازات ال�، ولعل هذا يعود ل

                                                           

 1996من دستور  103ا�ادة -41
42- /áلس الدستوري ر �  04من رأي ا>� دد 2011ديسم��  22ا�ؤرخ �5 �E راقبة مطابقة القانون العضوي الذي ، وا�تعلق ¶�

 /áر ج ج، ر Ýòانية، للدستور، ا� � مع ال3دة ال�� � ا 1حا ت التنا�5 �  �14ؤرخة �5  .38، ص 2012جان·�
 .1996من دستور  100ا�ادة -43
� ا�ادة -44 � Ç جاء �5 �  È5نت هذه الفئات مستثناة من حا ت التنا�5 وع القانون ا>دد ;ا ات التنا�5  .من م�8
45 - /áلس الدستوري ر �  04من رأي ا>�  .، سالف الذكر2011ديسم��  22ا�ؤرخ �5

46- �� � أنظر يومية ا;� ��  01ا�ؤرخة �5 �õ2012نو. 
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�ان ، 47لعضو ال�� � ا ا�ا�p الذي يعت�� مغر�� لكث�� من الفئات، خاصة ا�وظف#� /Pش � ، سواء �5
سب ع< أساس أع<  قيمة للنقطة ا ستد لية ا�عمول  /E يتقاضاها � /Bحيث أن التعويضة ال

اص ، وا;� ��� الوظيف العمو ا �5 طارات السامية للدو0/ ̀� ا ا�تعلق 48ة بسلك ا � /Pش � ؛ أو �5
�انية ;صانة ال�� ��49.  

ك�8  èا منصب أ � غ�B عن التعويضات ا�الية، يكون اه̄/ � تكون �5 /Bا أن بعض الفئات الSع
� القا�&  � أن النظام ا نتخا�� �انية، ع< النحو الذي عرفته إيطاليا، حيث تب#� ع< ا;صانة ال��

� ع< التمثي �Bرأس "ل النس � ا �5 � يوضعون دا¶& اص، والذ�� � 8� يل إp إعادة انتخاب نفس ا & �¶
ة صانة ضد ا�ساء0/ ..وقد أصبح الكث�� من النواب القدا� ...القا¶& �E م يتمتعون �̀ يشعرون أ

  . 50"العامة، وقد Úل ذلك من Íلية الفساد

ث جراءات ا�تبعة  � � ا � ا ت التنا�5 �E حيث يلزم لقد حدد القانون ا�تعلق ، � بات التنا�5
ديد  /E يداع ت�́� لدى مكتب الغرفة ا�عنية يتضمن � �ان الذي أثبتت عضويته، �� عضو ال��
� تنصيب  ر́� � يوما من �/ ارÚا ولو بدون مقابل، خ�ل ث�ث#� �¶ � /Bنشطة ال الوظائف وا�هام وا &

زة الغرفة ا�عنية � بذلك51أ×� �Bيبلغ العضو ا�ع � � حا0/ ثبوت التنا�5 � يوما ، و�5 نح �è/ ث�ث#� ، و¶�
�انية وا ستقا0/  دته ال�� �   . 52ل�ختيار ب#�

                                                           

47- /á01-01القانون ر  � �  31ا�ؤرخ �5 �ان، اÝò ر ج ج، رá/ 2001جان·� � 9، ا�تعلق بعضو ال�� ا��  4، ا�ؤرخة �5  .13، ص 2001ف��
�ان، ع< أنه 19نصت ا�ادة -48 �ان "من القانون ا &سا@� لعضو ال�� ية لعضو ال�� ر 8ùدد مبلغ التعويضة ا &ساسية ال �E

اوح من ... 5438أساس النقطة ا ستد لية ع<  من التعويضة ا &ساسية Ç20% يستفيد من تعويضة عن ا�سؤولية ت�/
 � لس الشورى ا�غار�� �( � ية �5 زا�& �انية ورئيس الشعبة ا;� موعة ال�� لس ورئيس اللجنة ورئيس ا>� لنائب رئيس ا>�

ية أخرى تقدر ب تع 20؛ وأضافت ا�ادة "لنائب رئيس اللجنة ومقررها% 15و ر 8Ú 20ويضة ت¿يلية. % 
 .1996من دستور 111و 110و 109ا�واد -49
50- � ، ها�� �Øا �ë ة، مؤلفÐنظمة ا نتخابية ا�عا � ا & نظمة ا نتخابية العا�ية، �5 � ا & اهات ا�عاÐة �5 � /E ا ، � رد أو�� �� ��

 ، د للن�8 � وآخرون، دار سند�� � ؛ أنظر كذلك ا;بيب الد71، ص 1995ا;ورا�� �غرب ب#� �� � �ا�� قاق، وضعية النائب ال��
 pو ، سلس�/ مؤلفات وأÍال جامعية، الطبعة ا & �æتم � والتصور ا>� وم القانو�� �P2007ا�. 

� سالف الذكر 6ا�ادة -51  .من القانون العضوي ا>دد ;ا ت التنا�5
� سالف الذكر 7ا�ادة -52  .من القانون العضوي ا>دد ;ا ت التنا�5
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 pوات عديدة، دفعت ببعض النواب إ � غ�� أن تطبيق هذا القانون كشف عن نقائص و��
دخال تعدي�ت عليه، نظرا لعدم نصه ع< تشكيل � لتحري حول  ا�طالبة �� قيق تتكفل �� /E نة �;

فية الكتا ات ال�8 �Eانمصداقية الت�� ا أعضاء ال�� �̀ � يتقدم  /Bبية ال" � � بتمكن الناشط#� منوه#�
 � Èت من استعمال أ~ء مستعارة �5 � ا�هن ا;رة من رجال أÍال وم�ك وأ�اب |8 �5

م، ار̀/ � /E  ا ثلو̀� �¶ � /Bدم الفئة ال � /E يع ر�� مشار م ع< ¶/ � مقابل سع\� ؛ لذلك تب·/ ا�مارسة 53"�5
� ستفرز مدى فاعلية هذ /Bد ء العملية �� ال � حا0/ ا � ا القانون، الذي تضمن قاعدة ردعية، �5

ت الت�́�  ا عقو�� � تطبق عل\� /Bوال ، � خفاء حا ت التنا�5 قصة  � ات غ�� �يحة أو �� �Eبت�
يع الساري ا�فعول � الت�8 ا �5   . 54ال=ذب ا�نصوص عل\�

:صــملخ  

 � � خطابه ا�وجه ل�&مة �5 ية �5 مهور كد رئيس ا;� يل  15أ تعديل  بعض ، عن 2011أفر
� العضوية ا�تعلقة  �مارسة السياسية، مثل القوان#� � وإعداد أخرى جديدة،  متعلقة �� القوان#�

ت وا &حزاب السياسية، الس ا�نتخبة، وهذا  �� نتخا�� � ا>� وتوسيع حظوظ مشاركة ا�رأة �5
ق دف تعميق ا�سار الد¶� �̀ ؛  امات الدولية للجزا�& � � الب�د تنفيذا  &ح=م الدستور، ول�ل�/ �5 �Ûرا

ت قية ا;قوق وا;ر��     .و�/

دف  �̀ � و �ان، ورفع "إضافة إp هذه القوان#� � أداء ال�� س#� /Eن دو0/ القانون وÈسيخ أر /�
م ال�� �مارسة èاèم �م وتفر ن استق�لي\/ �þيع أش=ل التبعية عن أعضائه و �ë" صدر ،

� مع ال3 خر صدوره، القانون العضوي ا�تعلق بتحديد حا ت التنا�5 & �انية، وهو قانون �/ دة ال��

                                                           

�  يومية-53  .2012ديسم��  16الس�م ا�ؤرخة �5

� سالف الذكر 13ا�ادة - 54  .من القانون ا>دد ;ا ت التنا�5
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� مادته  سبق 0 1996 &ن دستور  حا0/ �5 نشطة  103ا � ع< قانون عضوي لتحديد الوظائف وا &
�ان ل3دته � تتنا�5 مع Þرسة عضو ال�� /Bال.  

� مع ال3دة  بغية تسليط الضوء ع< تداعيات تطبيق القانون العضوي ا>دد ;ا ت التنا�5
�انية ع � ال�� � هذه الورقة، إp تطور مبدأ الفصل ب#� � السلطات، سنتطرق �5 < الع�قة ب#�

ية  زا�& ية ا;� � النصوص الدستور � )أو (السلطات �5 ليل حا ت التنا�5 /E اول بعد ذلك �E 8� ،
يعية والتنفيذية � الت�8 � السلطت#� ا للفصل العضوي ب#� /Pقي /E نيا (ومدى 8�(. 

 

L’élargissement des cas d’incompatibilité avec le mandat parlementaire 

pour consolider la séparation organique des pouvoirs  

 
 

Résumé 

A l’occasion de son discours adressé  à la nation le 15 Avril 2011, le 

Président de la République a dévoilé le contenue du projet des réformes 

politique et constitutionnel, qui contient  l'amendement et l’élaboration  de 

certaines lois, liées à la pratique politique, telles que les lois organiques 

relatives au  régime électoral et aux partis politiques, ainsi que celle fixant 

les modalités d'élargissement de la représentation des femmes dans les 

assemblées élues. Cette démarche vient conformément à la Constitution, et 

aux obligations internationales de l'Algérie, et dans le but d’approfondir le 

processus démocratique dans le pays ainsi que la promotion des droits et 

libertés. 

En plus de ces lois, et afin de "consolider les fondements de la primauté 

du droit et améliorer la performance du Parlement, de lever de toutes les 
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formes de dépendance de ses membres et de veiller à leur indépendance 

totale et leur disponibilité pour l'exercice de leurs fonctions", une autre loi 

organique a été adoptée par le Parlement fixant les cas d'incompatibilité 

avec le mandat parlementaire.  Il faut rappeler que la Constitution de 1996 

stipule dans l’article 103 que Les modalités d’élection des députés et celles 

relatives à l’élection ou à la désignation des membres du Conseil de la 

Nation, les conditions d’éligibilité, le régime des inéligibilités et des 

incompatibilités, sont fixés par une loi organique. 

Dans l’objectif de clarifier les conditions d'application de la 

Loi organique n° 12-02 du 12 janvier 2012, fixant les cas d'incompatibilité 

avec le mandat parlementaire, sur la relation  des pouvoirs, nous 

développerons dans cette article, l'évolution du principe de la séparation des 

pouvoirs  en Algérie (I), puis nous procèderons à l’analyse des cas 

d'incompatibilité et leur impact sur la concrétisation de la séparation 

organique entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif (II). 
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  3أثر التمثيل السياسي على الحكامة المحلية في الجزائر

  لوناسي ججيقة  -سعيداني .د.أ            

  السياسيةأستاذة بكلية الحقوق والعلوم                                               

  تيزي وزو –جامعة مولود معمري                                          

    مقدمة

� تسي��  طار الذي يع�� فيه الشعب عن إرادته وم=ن مشاركته �5 الس ا>لية ا � ثل ا>� /¶ 
  .الشؤون العمومية ا>لية، ويعت�� ا نتخاب الوسي�/ ا &ساسية لتحقيق هذه ا�شاركة

عية السلطة عل ا نتخاب مصدر |8 � /E وسي�/ تقنية � لتا�p يكت�q . يعد النظام ا نتخا�� و��
قيق ا ستقرار السيا@� وتطو��  /E � حية مساÆته �5 لغة، من �� عية �� ية واج̄/ أÆية أساسية وإدار
ثيلية تùر ع< الس��  � التسي�� من خ�ل مؤسسات ¶/ ن النجاعة �5 �þتمع و � ا>� قراطية �5 الد¶�

  .ا;سن �ؤسسات الدو0/ 

ديد الطرق وا &ساليب ا�ستعم�/ لعرض  /Eلية ا نتخاب وÍ �°ي°/ تنظ � لنظام ا نتخا�� ��
صصة ل�&حزاب  ا إp مقاعد )� �̀  pويل ا &صوات ا�د /Eو ، Ý &́ � وفرز النتا � ع< الناخب#� �# 8� ا��/

قرا و بذلك يعد الدعامة ا &ساسية للد¶� �û ا &حرار � �# 8� ا السياسية وا��/ طية وأساس ا;� ف\�
عل Íلية اختيار النظام  � �E Þ ، �Ø ة ا &ساسية لé إص�ح سيا@� وإداري واج̄/ � والرك��

قراطية � الدول الد¶� � أü القرارات ا�تخذة �5 � من ب#� فيجب أن يضمن النظام . ا نتخا��
ا الدس /̀ ا واختصاصا /̀ ا Þرسة سلطا كي\� زة ا�نتخبة و¶/ � استقرار ا &×� يةا نتخا�� تبط . تور ف��

دى ا ستقرار السيا@�  دارة ا>لية ¶� اح أو فشل ا � � �E.  

                                                           

� ا�لت·/ الدو�p بعنوان - 1 يقيا"مداخ�/ �5 ل إفر � بلدان ~8 ، ا�نظم من طرف åية ا;قوق "ا�واطنة وا;=مة ا>لية �5
ي وزو � يل  05و 04يو��   ،والعلوم السياسية، جامعة ت��   .2012أفر
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ي عدة تعدي�ت منذ ا نتقال والتحول إp التعددية  زا�& � ا;� وعرف النظام ا نتخا��
تلط، وذلك . السياسية غلبية، �8 النظام ا>� ت ا>لية نظام التمثيل �� & � ا نتخا�� فقد اعتمد �5

 /áوجب القانون ر ول( 13- 89¶� ذا النظام ليكرس نظام )ا�طلب ا & �̀ اجع عن ا &خذ  ، لكن وقع �/
� رá/ الت � العضوي#� وجب القانون#� �¶ � �B01-12و 07- 97مثيل النس ) � تلف ). ا�طلب الثا�� وإ�8 )�

� تشكيل وإستقرار اiيئات  نظمة �5 تلف هذه ا & ث�� )� & هذه التعدي�ت نتساءل عن مدى �/
زا�&  � ا;�    . ا>لية �5

  على تشكيل المجالس المحلية 13-89أثر تطبيق القانون رقم : المطلب األول

ي قبل صدور دستور اتí ا زا�& � ا;� غلبية بسبب 1989لنظام ا نتخا�� يمنة نظام ا & �̀  ،
دها النظام السيا@�  8Ú � /Bا &حادي السائد، لكن نظرا للتحو ت العميقة ال � طبيعة النظام ا;ز��

ي منذ  زا�& ة 1989ا;� � ، أدخلت عدة تعدي�ت تتفق مع التطورات السياسية وا قتصادية ا�م��
دي وضع أسس النظام  )3(1989، ف=ن هدف التغ�� الذي أحدثه دستور )2(دةلSرح�/ ا;�

 éب üتار � �E � يق منتخبيه الذ�� ارÚا عن طر ، يقوم ع< منح السيادة للشعب الذي ¶� �Ûقرا الد¶�
� وفقا �عطيات جديدة  � إطار التعددية السياسية، Þ استوجب تكييف النظام ا نتخا�� ية �5 حر

 /áت 89/13فصدر القانون ر ه ص)4(ا�تضمن قانون ا نتخا�� � ) 06(دوره ستة ، ومن أü ما م��
ر بعد صدور دستور  8Úا��  23أ � 1989ف�� الس ا>لية �5 اية دة ا>� �̀ ديسم��  12، وهذا قبل 

                                                           

2 -  /áلس الدستوري  ر � قرار ا>� � -ق-ق 1راجع ما جاء �5 ا�تعلق بقانون  1989أوت  20ا�وافق  1410)رم عام 18م د مؤرخ �5
ت  رادة الشعبية... «ا نتخا�� قيق أوسع لتمثيل ا � /E دف ا أن نية )رر الدستور يس\/ �¶ ...«. 

يط - 8| � ، رسا0/ دكتوراه، جامعة قسنطينة،  خصائص : راجع أيضا ا &م#� زا�& � ا;�   .371و 370، ص ص 2004التطور الدستوري �5
@� رá/  1989صدر دستور  -  3 وجب ا�رسوم الر�& �¶89-18 � ا��  28، ا�ؤرخ �5 يدة الرóية، العدد 1989ف�� ر �  ا�ؤرخة، 09، ا;� �501 

ا 234، ص 1989مارس    .وما يل\�
4 -  /á13-89قانون ر  � ت ا�عدل وا�تمم بقانون رá/  1989أوت  07ا�ؤرخ �5 �  06-90يتضمن قانون ا نتخا��  1990مارس  27ا�ؤرخ �5

 /áلقانون ر �  06-91و�� يل  02ا�ؤرخ �5 لقانون رá/ 1991أ�� �  17- 91، و�� كتو��  15ا�ؤرخ �5 يدة الرóية، عدد 1991أ ر ، ا�ؤرخ 32، ا;�
 �   .848، ص 1989أوت  �527
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� يتحمل عبء ا نفتاح ع< التعددية، 1989 ة وغ�� Èفية لبعث قانون انتخا�� ، وهذه ا�دة قص��
 /áوجب قانو  89/13وخ�� دليل ع< ذلك، تعديل قانون ر ور بعد صدوره ¶� 8Ú بضعة /á90/06ن ر 

ت ا>لية، وذلك �نح الفرصة  جيل ا نتخا�� & ت، بعد أن �/ �/ ا�عدل وا�تمم لقانون ا نتخا��
�� لتجسيد  �þ تب وتنظم أمورها، وذلك ا ل�/ /̀ را � ± تعتمد و± تعقد مؤ¶/ /Bديدة ال ل�&حزاب ا;�

ا دستور  � تضم\� /Bحات ال�ص   . )5(1989ا �

 /áقانون ر � ع �5 غلبية  نتقاء أعضاء  89/13وأعتمد ا��8 قبل تعدي� نظام التمثيل �� &
الس ا>لية  وجب قانون رá/ )أ(ا>� تلط 90/06، �8 عدل هذا النظام ¶� ، ل(� يكرس النظام ا>�

  ). ب(

، المتعلق 89/13اآلليات القانونية إلنتقاء أعضاء المجالس المحلية في قانون رقم  –أ 

  : بقانون االنتخابات ونتائجها

� دور  89/13من قانون رá/ لقد تض غلبية �5 ة مع أفضلية ا & � ع< القا¶& �Bاع النس نظام ا ق�/
ة طبقا لSادة )6(واحد صلت أية قا¶& /E صوات  62، وإذا&�غلبية ا�طلقة ل من هذا القانون ع< ا &

يع ا�قاعد �ë وز /E ا   . ا�ع�� ع\�

غلبية ا�طلقة ل�&صو  ة ع< ا & � حا0/ عدم حصول أية قا¶& ا، فتتحصل أما �5 ات ا�ع�� ع\�
غلبية البسيطة ع<  ة ع< ا & � ة ا;ا�& سب الك� لصاò هذه  1% + 50القا¶& �Eمن ا�قاعد، و

ة Üقعد Èمل � . القا¶& �Bوتوزع ا�قاعد ا�تبقية ع< القوا�& ا &خرى بنظام التمثيل النس .  

قق ا ستقرار ا /E ن من مزا�� تطبيق هذا النظام إقرار أغلبية قويةÈإ  أنه أعيد و ، لسيا@�
 /áهذه القاعدة بصدور قانون ر � ت )7(90/06النظر �5 ، واعتمد 13- 89، ا�عدل لقانون ا نتخا��

                                                           

بية"راجع إ~عيل لعبادي، - 5 � ظل التعددية ا;ز زا�& �5 � ا;� الس ا>لية �5 � تشكيل ا>� �5 � �/ "أ�8 النظام ا نتخا�� ، ا>�
بية للعلوم السياسية، ص   . 70العر

ت، مرجع سابق 89/13من القانون رá/  61راجع ا�ادة  - 6   .ا�تعلق بنظام ا نتخا��
يدة - 7 ر � 13الرóية، عدد  ا;�   .432، ص 1990مارس  28، ا�ؤرخة �5
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 � �Bغلبية والتمثيل النس � نظا�� ا & مع ب#� � �E تلط، الذي من قانون رá/  62لSادة  طبقا. )8(النظام ا>�
ا ع< عدد من 90-06 غلبية ا�طلقة ع< ا &صوات ا�ع�� ع\� � فازت �� & /Bة ال ، تتحصل القا¶&

ع< ة إp العدد الصحيح ا & �� ا ا>�   .ا�قاعد يتناسب والنسبة ا�ئوية ل�&صوات ا>صل عل\�

غلبية ا�طلقة من ا &صوات  ة ع< ا & � حا0/ عدم حصول أية قا¶& � أما �5 /Bة ال ة تفوز القا¶& ا�ع��
ا ي<�  وز أع< نسبة ¶� /E:  

� حا0/ ما إذا Èن عدد ا�قاعد % 50 - ع< �5 �� إp العدد الصحيح ا & من عدد ا�قاعد ا>�
ة فرد��  � الدا�&   .ا�طلوب شغلها �5

- 50 % � � حا0/ ما إذا Èن عدد ا�قاعد ا�طلوب شغلها �5 زائد واحد من عدد ا�قاعد �5
ة زوجي   .االدا�&

لتناسب ع< � القوا�& ا�تبقية  � أع�ه، توزع ا�قاعد ا�تبقية �� � ا�ذكورت#� � åتا ا;الت#� و�5
� حصلت ع<  /Bصوات ا>رزة % 7ال&�ة ع< أساس النسبة ا�ئوية ل ا فوق من ا &صوات ا�ع�� �õ

� ا�قاعد الواجب شغلها قوى حB/ تن+/ � ا &   .لتطبيق البا5/
� حا0/ بقاء مقاعد للتوز  � و�5 /Bة ال � ة الفا�& ا القا¶& ا ف\� لتناسب ¶� يع، فتوزع ع< � القوا�& ��

  .أحرزت ع< أع< نسبة
ة متبقية ع< نسبة  � حا0/ عدم حصول أية قا¶& يع % 7أما �5 �ë >ة ع � ة الفا�& ،فتحصل القا¶&

  . ا�قاعد

ة ع< نسبة  رز أية قا¶& /E ± ما تكن  مع إعطاء % 7وإذاè فتوزع ا�قاعد حسب النسب
ة ع< أع< نسبةا � ة ا;ا�& فضلية للقا¶& & .  

 /áتدارك القانون ر Ç90/06  /áقانون ر � ع �5 � ± يتنبه iا ا��8 /Bل تساوي ا &صوات ال حال اح̄/
� حازت ع< أع< نسبة، 89/13 /Bالقوا�& ال � � حا0/ تعادل ا &صوات ب#� ، فنص ع< أنه �5

                                                           

8  -  ، زا�& يط، القانون الدستوري والنظم السياسية، ا;� 8| �   .286، ص 1995راجع �#�
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� أ ا ا &صلي#� �\ � يكون معدل السن �ر�8 /Bة ال غلبيةفالقا¶& � تفوز �� & /Bحا0/ . قل ارتفاعا، �� ال � و�5
ولوية للحصول ع<  � اقتسام ا�قاعد ا�تبقية، فا & � iا ا;ق �5 /Bالقوا�& ال � تعادل ا &صوات ب#�

ا أقل ارتفاعا �\ � يكون معدل السن �ر�8 /Bة ال   .)9(ا�قاعد تع� للقا¶&

  :المعدل 89/13النتائج المفرزة عن تطبيق قانون  -ب 

ت )لية تعددية يوم لقد �/  شاركة إحدى 1990جوان  12إجراء أول انتخا�� ت ¶� � �� ، و¶/
ة  � ) 11(ع�8 �� س وع�8 �ë موع كنت ) 25(تشكي�/ سياسية من )� تشكي�/ معتمدة آنذاك، و¶/

 �   :و ية وÆا 48ث�ث تشكي�ت فقط من ا�شاركة �5

-  � � الذي شارك �5 �Bة التحر�� الوط   .بلدية 1520و ية و 48حزب ج\�
-  � نقاذ والذي شارك �5 ��س�مية ل ة ا � �\   .بلدية 1265و ية و 48حزب ا;�
- �    .)10(بلدية 155و يةو 48حزب التجديد الذي شارك �5

 p65.15ولقد وصلت نسبة ا�شاركة إ % � � ا�سجل#� موع الناخب#� جيل . )11(من )� & ومنحت �/
ت ل�&حزاب حديثة النشأة فرصة كسب ثقة الشعب، وأسفرت ا  ت ع< ا نتخا�� نتخا��

Ý التالية &́   :النتا
صلت ع< نسبة  - /E ،نقاذ ��س�مية ل ة ا � �\ � % 54.25ا;� بلدية  853من ا�قاعد وفازت �5

لساً و ئياً  32و �(.  
صلت ع< نسبة  - /E ، � �Bة التحر�� الوط � % 28.13ج\� بلدية  487من ا &صوات وفازت �5

لساً و ئياً  14و �(  

                                                           

ت 90/06من القانون رá/  1مكرر  62راجع ا�ادة  - 9   .ا�تعلق بنظام ا نتخا��
  . 76مرجع سابق ص   ،..."أ�8 النظام" ،راجع إ~عيل لعبادي - 10
، åية ا;قوق، جامعة  أëد سويقات، - 11 ي، مذكرة ماجست�� زا�& � النظام ا;� دارة �5 تطور الرقابة الشعبية ع< أÍال ا �

، السنة الدراسية  زا�&   .112، ص 2002 – 2001ا;�
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- � قراطية فاز �5 � واحد، بنسبة 87التجمع من اجل الثقافة والد¶� � و �& �Bلس شع بلدية و)�
2.08%.  
صلوا ع< نسبة  - /E ،6.81ا &حرار % � صلت التشكي�ت السياسية . بلدية 67وفازوا �5 /Eو

 � الية للناخب#� �ë   .)12(ا &خرى ع< نسب ضئي�/ جدا من ا &صوات ا �
 � تلط ا�عتمد �5 من  1989  يستجيب �ا نص عليه دستور  06-90القانون رá/ إن النظام ا>�

دف ا>افظة ع< الوضع القا�& والتقليل من  �̀ ده Èن  ية ومساواة وتعددية، خاصة أن اع̄/ حر
ت  � ا نتخا�� معيات ذات الطابع السيا@� ا�عتمدة إ  أن تطبيق هذا النظام �5 فرص فوز ا;�

Ý ±1990ا>لية لسنة  &́ - ومن ا�عارضة نفùا ، ، أدى إp نتا  تكن متوقعة من طرف ا;زب ا;ا
 � يعية �5 ت الت�8 ،  س̄� بعد تنظ°� ا نتخا�� وضاع بعد ذلك بعدم ا ستقرار السيا@� ت ا & � �� و¶/

� الدور 1991ديسم��  26 غلبية ا�قاعد �5 & نقاذ، مرة أخرى، �� ��س�مية ل ة ا � �\ � فاز حزب ا;� ، أ��
ول الس ا�نتخبة وذلك بعد وبعد ذلك دخلت ا. )13(ا & زا�& مرح�/ جديدة، اتسمت بغياب ا>� �;

ية، مهور ، واستقا0/ رئيس ا;� � �Bالوط � �Bلس الشع @� رá/  حل ا>�  44-92وصدور ا�رسوم الر�&
ي�æ رá/  )14(ا�تضمن إع�ن حا0/ الطوارئ وجب ا�رسوم الت�8 - 93الذي مدد  &جل غ�� )دد ¶�

الس )15(02 ه حل ا>� � &Eنتا üماعات ، ومن أ � مندوبيات تنفيذية ع< مستوى ا;� ا>لية تعي#�

                                                           

� ا�رح�/ ا نتقالية، أحداث: راجع - 12 زا�& �5 امة، ا;� ،  Íر �� زا�&  .27و 2، ص 2001ومواقف، دار اiدى، ا;�
عية وا قتصادية والثقافية، الطبعة : راجع أيضا - لفيات السياسية وا ج̄/ ية، ا;� زا�& زمة ا;� وخ، ا & 8| � ص�ح الد��

وت، لبنان،  بية، ب��   .531، ص 1997الثانية، مركز دراسات الوحدة العر
اهي.�  راجع - 13 ز ، عبد ا;ميد �� � اصل ا & ية، �5 زا�& وp، مركز الدراسات 1999-1958مة ا;�             ، الطبعة ا &

وت بية، ب��  .2001لبنان،  ،العر
14 -  /áر �@ �  92/44ا�رسوم الر�& يدة الرóية، عدد 1992فيفري  09ا�ؤرخ �5 ر - 10، ا�تضمن إقرار حا0/ الطوارئ، ا;�

 �   .1992فيفري  09ا�ؤرخة �5
15 -  /áر �æي �  02-93ا�رسوم الت�8 يدة الرóية، عدد 1993فيفري  06ا�ؤرخ �5 ر ديد حا0/ الطوارئ، ا;� �  ،8، يتضمن ¶/  07ا�ؤرخة �5

  .1993فيفري 
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قليمية ة ا�ندوبيات ا�متدة من سنة . ا � ت ف�/ � �� بغياب /� للتمثيل  1997إp  1992وقد ¶/
 � �Bالشع .  

  أثر نظام التمثيل النسبي على استقرار الهيئات المحلية: المطلب الثاني

� أعقبت تطبيق قانون  /Bنت التطورات السياسية الÈ /áت ا>لية لعام  90/06ر � ا نتخا�� �5
ت  1990 تبة ع< ع< إنتخا�� Ý ا��/ &́ ثل النتا /¶ Ç ،ت � نظام ا نتخا�� سبًبا للتعدي�ت ا�تتالية �5

ية1991ديسم��  � إجراء تعدي�ت هذه ا�رة بصورة جوهر   .، سببا آخر �5
� كرÚا، ولتصحيح )16(1996بعد صدور دستور  /Bحات ال�ص ��سيدا ل � /Eالوضع السائد ، و

والقانون العضوي رá/ ) 17(قبل ذلك، صدر � من القانون العضوي ا�تعلق �� &حزاب السياسية
ت 97/07 ، ) 18(ا�تضمن قانون ا نتخا�� �pا نتقا � �Bلس الوط د ا>� � �5 � ولقد صدر 0 القانون#�

� نص ا�ادة  ص�ح النظام ، و�/ إ1996من دستور  179تطبيقا ل�&ح=م ا نتقالية الواردة �5
ية والقانونية  لبحث عن الوسائل الدستور �� íتت � /Bديدة ال ا يتفق وطبيعة ا�رح�/ ا;� �¶ � ا نتخا��

� وسيا@�  � تضمن استقرار مؤسسا�/ /B19(ال( /áهذه الوسائل تعديل القانون العضوي ر � ، ومن ب#�
يع ا�قاعد، وذلك بتخليه عن النظام ا  97-07 ت آلية توز � ا�عتمدا�تعلق �� نتخا��  نتخا��

 � �B20(سابقا وتكريسه لنظام التمثيل النس(  /á01-12وهو ا�بدأ الذي كرسه القانون العضوي ر )21( .
                                                           

@� رá/  1996صدر دستور  - 16 وجب ا�رسوم الر�& �¶96 -438  � يدة الرóية 1996ديسم��  07ا�ؤرخ �5 ر � 76رá/ ، ا;�  08، ا�ؤرحة �5
  .1996ديسم�� 

17 -  /áوجب ا &مر ر �  09-97صدر ¶� يدة الرóية عدد 1997مارس  06ا�ؤرخ �5 ر � 12، ا;�   .1997مارس  06، ا�ؤرخة �5
18 -  /áوجب ا &مر ر �  07-97صدر ¶� ريدة الرóية عدد ، 1996مارس  06ا�ؤرخ �5 � 12ا;� ، ص 1996مارس  06، ا�ؤرخة �5
ا، معدل ومتمم 3   .وما يل\�
، جامعة منتوري، لرá/ رشيد، ا :راجع - 19 ، مذكرة ماجست�� زا�& � ا;� ها ع< ا &حزاب السياسية �5 لنظم ا نتخابية وأ�8

  .19، ص 2006-2005قسنطينة، 
20 -  /áا القانون العضوي ر �̀ � جاء  /Bت ال�ت 97/07أü التعدي بة : راجع. ا�تعلق بنظام ا نتخا�� )فوظ لعشب، التجر

، ا�طبعة ا;ديثة زا�& � ا;� ية �5 ،  الدستور زا�&   .19، ص 2000للفنون ا�طبعية، ا;�
21 -  /á01-12القانون العضوي ر  � � 2012ينا��  12مؤرخ �5 ول ا�ؤرخة �5 يدة الرóية العدد ا & ر   . 9، ص 2012ينا��  14، ا;�
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وجب ا�ادة  الس )لية غ�� متجانسة، )أ(منه  66¶� ور )� Ý تطبيق هذا النظام �� &́ ، لكن Èنت نتا
ا  � تنصي\�   ).ب(Þ أدى إp عدم استقرارها وإش= ت عديدة �5

  :القانونية النتخاب أعضاء المجالس المحليةاآلليات   -  أ

 /áتباع  13- 97 كرس القانون العضوي ر � الس ا>لية وذلك �� � ا>� يع ا�قاعد �5 آلية جديدة لتوز
 � �Bمن القانون العضوي  75فتنص ا�ادة . نظام التمثيل النس pو ة ا & « : ع< أن 97/07الف�/

س  �ë دة� � � الو �& �Bلس الشع � البلدي وا>� �Bلس الشع اع ) 5(ينتخب ا>� يقة ا ق�/ سنوات بطر
ة  � ع< القا¶& �Bالنس« .Ç 76 أضافت ا�ادة  ،pو � « الفقرة ا & توزع ا�قاعد ا�طلوب شغلها ب#�

 � ة مع تطبيق قاعدة البا5/ ا � قا¶& صلت عل\� /E � /Bلتناسب حسب عدد ا &صوات ال القوا�& ��
قوى   .  01- 12من القانون العضوي رá/  66، وهو ا>توى الذي نصت عليه ا�ادة »... ا &

 � ت ا>لية لسنوات وقد �/ تطبيق هذه القواعد �5   . 2012و 2007و 2002و 1997ا نتخا��
ت ا>لية لسنة  Ý ا نتخا�� &́ Ý التالية )22(1997وأسفرت نتا &́   : ع< النتا

قرا�Û ع< أغلبية ا�قاعد بنسبة  - � الد¶� �Bصل التجمع الوط /E55.17 % ت ع< مستوى البلد��
الس الو ئية%52.44ونسبة     .ع< مستوى ا>�

صل حزب ج\�  - /E ع< نسبة � �Bت و% 21.82ة التحر�� الوط � البلد�� الس % �519.74 � ا>� �5
  . الو ئية

تمع الس² ع< نسبة  - صلت حركة )� /E6.68 %ت و � البلد�� الس الو ئية% �512.83 � ا>� �5 .  

كية ع<  - ا ة القوى ا ش�/ صلت ج\� /E4.91 %ت و � البلد�� الس الو ئية% �52.92 � ا>� �5 .  

 � صلت ا &حزاب ا &خرى ع< نسب ضئي�/ جدا من أصوات الناخب#� /Eو .  

                                                           

ية، / د - 22 زا�& زمة ا;� � أصل ا & �5 ، اهي.� بية،1999-1958عبد ا;ميد �� وp، مركز دراسات الوحدة العر  ، الطبعة ا &
وت، لبنان،   .وما بعدها 205، ص 2001ب��
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 � بية، فنظمت �5 � ظل التعددية ا;ز ت ا>لية الثالثة �5 كتو��  10أما ا نتخا�� وشارك . 2002أ
ك�8 من  ا أ Ý التالية% 50ف\� &́ � وأسفرت ع< النتا � ا�سجل#�   : من أصوات الناخب#�

� ع<  - �Bة التحر�� الوط صل حزب ج\� /E4878  �   . بلدية 730مقعدا �5
قرا�Û ع<  - � الد¶� �Bصل حزب التجمع الوط /E2827  � صلت حركة  272مقعدا �5 /E بلدية

ص�ح ع<  �  1237ا �   . بلدية 68مقعدا �5
تمع الس² ع<  - صلت حركة )� /E989  �   . بلدية 45مقعدا �5

ت لصاò حزب  غلبية الساحقة من الو �� الس الو ئية، ف=نت ا & ة التحر�� أما ا>� ج\�
صل ع<  /E أي ، � �B798الوط  � ص�ح بـ 44مقعدا �5 مقعدا، �8 التجمع  274و ية وتليه حركة ا �

قرا�Û بـ � الد¶� �Bمقعدا 148الوط .  
 � ت ا>لية الرابعة �5 ��  29ونظمت ا نتخا�� �õالتالية2007نو Ý &́   : )23(، وأسفرت ع< النتا

� ع< - �Bة التحر�� الوط صلت ج\� /E4201 ومقعداً ب ً   . مقعداً و ئياً  630لد��
-  �Ûقرا � الد¶� �Bو 3426التجمع الوط ً     . مقعداً و ئياً  479مقعداً بلد��
ية  - زا�& ة الوطنية ا;� �\ ً و 1578ا;�   . مقعداً و ئياً  179مقعداً بلد��
تمع الس²  - ً و 1495حركة )�   . مقعدا و ئياً  294مقعداً بلد��
ً  958حزب العمال  -   . مقعداً و ئياً  179مقعداً بلد��
قراطية  - ً و 605التجمع من أجل الثقافة والد¶�   . مقعداً و ئياً  53مقعداً بلد��
صلت ع<  - /E كية ا ة القوى ا ش�/ ً و 566ج\�   .مقعداً و ئياً  54مقعداً بلد��

صلت بعض التشكي�ت السياسية ع< نسب قلي�/ من ا�قاعد /E جانب ذلك pإ.  

                                                           

ت بضعف ا�شاركة الشعبية، حيث ± تتعَد  - 23 �ت هذه ا نتخا�� �� ، وقد وصل عدد ا &صوات ا�لغاة %44.95ولقد ¶/
pت و% 10.82 إ � البلد�� يعية �اي % �512.37 ت الت�8 � ا نتخا�� �شاركة �5 ت، لكن مقارنة �� � الو �� �52007  ± � /Bال

ت % 37تتعَد نسبة ا�شاركة � إp تكييف ا نتخا�� ، أدى بوز�� الداخلية السيد زرهو�� � � ا�سجل#� من أصوات الناخب#�
ا  �̀   .Fête de le citoyenneté" عرس ا�واطنة"ا>لية ع< أ
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ت  � ا نتخا�� � جرت يوم أما �5 /Bة وال ��  29ا &خ�� �õة التحر��  ، فتحصل2012نو حزب ج\�
الس الشعبية البلدية بـ ديد ا>� � /E ت � انتخا�� � ع< أغلبية ا�قاعد �5 �Bمقعداً أي  7191الوط

ا % 89،28بنسبة  صص للنساء 1105من بي\� � ع< . مقعد )� �Bة التحر�� الوط صلت ج\� /E وقد
 �   . بلدية 159ا غلبية ا�طلقة �5

قرا�Û ع<  � الد¶� �Bصل التجمع الوط /Eوقد احتلت قوا�& ا حرار ا�رتبة الثالثة . بلدية 132و
صوiا ع<  �E17  قراطية الذي حصد مقاعد ا حزب التجمع من اجل الثقافة والد¶�  13بلدية يل\�

 � غلبية �5 � فازت �� & /Bية ال زا�&   .بلدية 12بلدية �8 ا;ركة الشعبية ا;�

ة القوى ا   � ج\� /� & � و�/ � ا�رتبة السادسة بفوزها بغالبية ا�قاعد �5 كية �5 ا ا  11ش�/ بلدية تل\�
تمع الس² والتحالف ا &خ�� بـ ية بـ 10حركة )� زا�& ة الوطنية ا;� �\ ت وا;� ا  9بلد�� ت وأخ�� بلد��

ديد  ت 6حزب الفجر ا;�   . بلد��

 � غلبية النسبية �5 ها ا نتخابية ع< ا & صلت قوا¶& /E � /Bتيب ا &حزاب ال الس البلدية و�/ �/  ا>�
� تفوق  /Bك�8 من % 35وال ا�p للقوا�& ا�تحص�/ ع< أ �ë من  % 35من ا�قاعد البلدية والعدد ا �
ة 887ا�قاعد هو    .قا¶&

  : أثر تطبيق نظام التمثيل النسبي -ب 

ت ا>لية لسنة  � ا نتخا�� ول �5 � تطبيقه ا & �5 � �Bلنظام التمثيل النس � �Bر ا &�8 السل لقد ��
غلبية ، 1997 ة إنتخابية ا;صول ع< ا & ت ع< أية قا¶& ت والو �� � العديد من البلد�� وتعذر �5

وز  ا ا;صول ع< أغلبية ا�قاعد، وÈنت النتيجة �� ك\� /¶ � /Bال � ا�طلقة من أصوات الناخب#�
ت، فوجدت  ة التحز�� ا التجانس بسبب ك�8 � ينعدم ف\� /Bالس الفسيفسائية ال الكث�� من ا>�

� اخ   تيارصعوبة �5
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� تشكيل اللجان والتصويت ع< ا�داو ت )24(الرئيس  ، ا &مر الذي ح°/ّ )25(وكذلك �5
الس  � أعضاء ا>� دث ب#� /E � /Bاعات ال � � الكث�� من ا�رات لفض ال�� تدخل وزارة الداخلية �5

  .)26(ا>لية

ت  وهو لنسبة  نتخا�� كتو��  10ا &مر نفسه �� ت، 2002أ � هذه ا نتخا�� ،  &ن أü ما م��ّ
� Èنت نسبة ا�شاركة  � منطقة القبائل، أ�� ت ا�وجودة �5 � العديد من البلد�� ا �5 &̀ صعوبة إجرا

الس%)1حوا�p (ضئي�/ جدا  ة، وتنصيب هذه ا>� � د القوا�& الفا�& � . ، لكن ر�W ذلك �/ اع̄/ لكن �5
18/07/2005  /áا�تمم لقانون  05/04صدر القانون ا�تمم لقانون البلدية، وكذا ا &مر ر

� )27(الو ية طا آخر �5 الس الشعبية البلدية والو ئية، وأضاف |8 ، وا�تعلقان بكيفية حل ا>�
� البلدي ب=م�، 34ا�ادة  �Bلس الشع ديد ا>� � /Eل و �E � �çعندما يكون  من قانون البلدية، يق

                                                           

� "راجع إ~عيل لعبادي،  - 24   .83مرجع سابق، ص، ..."أ�8 النظام ا نتخا��
 /áالقانون ر Ýò89/13± يعا  /áلس  97/07و  القانون العضوي ر ت آليات انتخاب رئيس ا>� ا�تعلقان بنظام ا نتخا��

� البلدي �B48فإّن ا�ادة . الشع  /áمن قانون ر pو � ا�تعلق ��  08-90الفقرة ا & يل  07لبلدية، ا�ؤرخ �5 يدة 1990أ�� ر ، ا;�
� 15الرóية العدد  يل  11، ا�ؤرخة �5 وجب ا &مر رá/  1990أ�� �  03-05ا�تمم ¶� � 2005جويلية  18ا�ؤرخ �5 /Bال �� ،

م رئيسا « : تعرضت لSوضوع، حيث تنص هذه ا�ادة ع< لت أغلبية ا�قاعد عضوا من بي\� �� � /Bة ال � أعضاء القا¶& يع#�ّ
Sالبلديل � �Bكت·� » ... جلس الشع � البلدي، وا �Bلس الشع � رئيس ا>� يقة تعي#� دد هذا القانون بوضوح طر �E ± لكن

 � غلبية، ا &مر الذي أّدى إp حدوث إش= ت عديدة  س̄� �5 � حازت ع< ا & /Bة ال � الرئيس من القا¶& شارة إp تعي#� � ��
، وهذا ما ��  ك�8 � أو أ بيت#� � حز ت#� ت ا>لية لسنة حا0/ تساوي قا¶& � ا نتخا�� ، والذي أدى بوزارة الداخلية إp 2002ر �5

 /áك�� سنا 2342إصدار التعليمية ر �8 ا & � حا0/ تساوي ا &صوات، ي°/ اختيار ا��/ كدت أنه �5 � أ /Bوال.  
-  /áا�ادة  01-12أما القانون العضوي ر � ت، فقد حدد �5 � منه كيفية انتخاب رئيس ا>�  80ا�تعلق �� نتخا�� �Bلس الشع

وجب ا�ادة البلدي، Ç حدد ذلك  �¶65  /á10-11من القانون ر  � يدة  2011جوان  22ا�ؤرخ �5 ر ا�تعلق بقانون البلدية، ا;�
 /áية رó37الر � ا 4، ص 2001جويلية  03، ا�ؤرخة �5   .وما يل\�

ا من القانون رá/  52ا�واد : راجع - 25   ).نظام ا�داو ت(ا�تعلق بقانون البلدية  10-11وما يل\�
� طيفور، : راجع - 26 �� � و�Ø جوان "ن� الد�� � ظل م�8 ية �5 زا�& �  1999أي استق�لية للجماعات ا>لية ا;� لقانو��

  .20، ص 2001، 22، إدارة، العدد "البلدية والو ية
يدة الرóية العدد  - 27 ر � 50ا;�   .2005جويلية  19، ا�ؤرخة �5
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بقاء ع س ا � دارة ا>لية، أو ¶� � التسي�� وا � لس من شأنه أن يشéّ مصدرا ل�خت�ل �5 < ا>�
  .مصاò الوطن وسكينته

 �@ �  254وع< إ�8 ذلك، صدر ا�رسوم الر�& لسا  70ا�تضمن حل  2005جويلية  �520 �(
ت و��  بع و �� � أر ة: بلد�� �5 ي وزو، بومرداس والبو�� � اية، ت�� � �E)28(ال � لس#� � ، وكذلك ا>� و ئ#�

اية � �Eي وزو و � � ت�� /B29(بو ي(.  

الس الشعبية ا>لية لSرة الثانية، لكن هذه ا�رة  &سباب  ، يطبق إجراء حل ا>� �pلتا و��
pو تلفة عن ا;ا0/ ا & �(.  

 � � نظمت �5 /Bت ا>لية ال � ا نتخا�� غلبية ا�طلقة ;زب 29/11/2007أما �5 ، فتوفرت ا &
 � �5 � �Bة التحر�� الوط لساً  349ج\� �(  � ً منتخباً من ب#� �  1514شعبياً بلد�� � توجد �5 /Bبلدية ال

، Þ أدى إp تعطيل Íل ما يقارب  زا�& بلدية، واضطرت ا &حزاب ا�قدمة للقوا�&  1165ا;�
 �pالتفاوض والتحالف، ولقد بقيت حوا pغلبية النسبية إ � فازت �� & /Bة ال 8� بلدية،  15ا��/

الùا ا�نت ئيس ا;كومة لوقت طويل، ± تتمكن )� åها القانونية، Þ دفع �� خبة من تنصيب هيا
ا �̀ ;ل وإعادة انتخا ديد �� الس. إp ال\/ ، )Ç)30 �بت الثقة من العديد من رؤساء هذه ا>�

ا، Þ أدى  غلبية ال�زمة لSصادقة عل\� د التصويت الكث�� من ا�داو ت بسبب انعدام ا & �ëو
                                                           

28 -  �@ وp من ا�رسوم الر�& �  254تنص ا�ادة ا & يدة الرóية العدد 2005جويلية  20ا�ؤرخ �5 ر � 51، ا;�  20، ا�ؤرخة �5
� « : ، ع<2005جويلية  � إطار أح=م ا�ادت#� ة ا�لحقة �5 � القا¶& الس الشعبية ا�ذكورة �5 ل ا>� /E34 35و  /áمن القانون ر

90-80 ...«.  
دارة وكذا « نص أما ا�ادة الثانية فت � ا � ية �5 ار Íال ا;� الس الشعبية البلدية ا�عنية تسند ا & ديد ا>� � /E غاية pإ

� يكفل ا;فاظ ع< أم�ك البلدية و /Bالقرارات التحفظية ا�ستعج�/ وال/ pا إ ت أو ëاي\/ � iذه البلد��   . »ا &مناء العامي#�
29 -  /áر �@ �  255-05ا�رسوم الر�& اية 2005يوليو  20ا�ؤرخ �5 � �E � /Bمن و ي éل � � الو �& �Bلس الشع ، يتضمن حل ا>�

يدة الرóية العدد  ر ي وزو، ا;� � � 51وت��   .9، ص 2005جويلية  20، ا�ؤرخة �5
  .     1990من قانون البلدية لسنة  55راجع ا�ادة  - 30
    /áن القانون ر & لس 10-11عSا �� لبلدية، ± يعاÝò إم=نية �ب ثقة ا>� � البلدي من الرئيس ا�تعلق �� �Bالشع.  
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ا ت ف\� ت ا>لية لسنة  وتكرر. )31(إحداث ا ضطرا�� � ا نتخا�� ش=ل �5  س̄� بسبب  2012ا �
� البلدي �Bلس الشع � رئيس ا>� اصة بتعي#� ش= ت القانونية ا;�   .ا �

 /áالقانون ر Ýò89/13± يعا  /áت  97/07و  القانون العضوي ر ا�تعلقان بنظام ا نتخا��
� البلدي �Bلس الشع وp من قانون رá/ الفق 48فإّن ا�ادة . آليات انتخاب رئيس ا>�  08-90رة ا &

لبلدية وجب ا &مر رá/ )32(ا�تعلق �� �  03-05، ا�تمم ¶� ، تعرضت 2005جويلية  18ا�ؤرخ �5
لت أغلبية ا�قاعد عضوا من « : لSوضوع، وتنص هذه ا�ادة ع< أن �� � /Bة ال � أعضاء القا¶& يع#�ّ
� البلدي �Bجلس الشعSم رئيسا ل دد هذا الق» ... بي\� �E ± رئيس لكن � يقة تعي#� انون بوضوح طر

غلبية،  � حازت ا & /Bة ال � الرئيس من القا¶& شارة إp تعي#� كت·� �� � � البلدي، وا �Bلس الشع ا>�
 ، ك�8 � أو أ بيت#� � حز ت#� � حا0/ تساوي قا¶& ا &مر الذي أّدى إp حدوث إش= ت عديدة  س̄� �5

ت ا>لية لسنة  � ا نتخا�� ر �5 زارة الداخلية إp إصدار ، والذي أدى بو 2002وهذا ما ��
 /áك�� سنا 2342التعليمية ر �8 ا & � حا0/ تساوي ا &صوات، ي°/ اختيار ا��/ كدت أنه �5 � أ /Bوال.  

�  65نصت ا�ادة  10-11قانون البلدية رá/ وبصدور  �Bجلس الشعSع< أن يعلن رئيساً ل
 � صلت ع< أغلبية أصوات الناخب#� /E � /Bة ال � حا0/ . البلدي متصدر القا¶&  تساوي ا &صوات، و�5

ة أو ا�ر�8 ا &صغر سناً    .يعلن رئيساً ا�ر�8

 /áد القانون العضوي ر � �E ة، فتنص ا�ادة  01-12لكن تيبات مغا�� : منه ع< أنه 80يتضمن �/
مسة ع�8 «  م ا;� �� � غضون ا & �515  � �Bلس الشع ت، ينتخب ا>� Ý ا نتخا�� &́ ع�ن نتا ا�والية  �

� أعضائه، رئيساً    .0 لل3دة ا نتخابيةالبلدي من ب#�

غلبية ا�طلقة  ة ا & � ة ا;ا�& � البلدي من القا¶& �Bلس الشع �8  نتخاب رئيس ا>� يقدم ا��/
  .»لSقاعد 

                                                           

� ع< استقرار اiيئة ا>لية، مرجع سابق: راجع - 31 ث�� النظام ا نتخا�� & يف، �/   .Èيس |8
 ، � زا�& "وÍر فرحا�/ � ا;� الس الشعبية البلدية �5 ، العدد السادس، "م=نة ا>� � اد القضا�& �/ ا ج\/   . 12، ص 2010، )�

32 -  /áلبلدية ا 08-90القانون ر � ا�تعلق �� يل  �07ؤرخ �5 يدة الرóية العدد 1990أ�� ر � 15، ا;� يل  11، ا�ؤرخة �5 أ��
1990.  
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� تطبيق  �Bمطال � وأمام تضارب هذه ا &ح=م القانونية تدخل وز�� الداخلية ;í ا�وقف ب#�
ت،  � تطبيق أح=م قانون ا نتخا�� �Bتدخل لوز�� أح=م قانون البلدية ومطال � نه �5 & عSاً ��

 � كتو��  31الداخلية بتار́� دث عن إش=ل ا�ادة  2011أ /E رائد � ا;� وع قانون  �565 من م�8
ا القانون العضوي 2011البلدية لسنة  � تضم\� /Bا�بادئ ال �Bولية تتب ا ا & � صياغ\/ ، وÈنت ا�ادة �5

 /áلشؤون القانونية، 01- 12ر اصة �� كد الوز�� ع< أنه  لكن عدلت من طرف اللجنة ا;� لذلك أ
 �pلتا � البلدي و�� �Bلس الشع سيصدر قانون عضوي هو الذي سيحدد آليات انتخاب رئيس ا>�

  .من قانون البلدية ملغاة تلقائياً  65ستكون ا�ادة 

، إ  أّن  � الدو0/ يع التيارات السياسية �5 �ë ثيل /¶ pيؤدي إ � �Bأن نظام التمثيل النس �Wور
ه ا نتخابية  � &Eصعوبة أداء نتا pيؤدي إ Þ ،غلبية صول حزب واحد ع< ا & �E ا�شتتة   تسمح

زة ا�نتخبة ع< أساس  ا ما تضطرب ا &×� ،  &ن كث�� ا�هام ا نتخابية وا ستقرار السيا@�
� من أن يفرض تصوره  تعارض ا�صاò السياسية داخلها، دون أن يتمكن تيار سيا@� مع#�

  .)33(للصاò العام

  

  

  
                                                           

خت�ف  - 33 تلف النظام �� � �E الس البلدية، بل � تشكيل ا>� ع نظاما موحدا �5 � النظام الفرن�q مث�، ± يعتمد ا��8 �5
 � � دورت#� غلبية �5 � الد(الكثافة الس=نية لé بلدية، ويعتمد نظام ا & � ا�طلقة �5 � الدور الثا�� ول والنسبية �5 ). ور ا &

ا  �̀ � يقل عدد س= /Bت ال � البلد�� ا، وذلك �5 غلبية بé ا�قاعد ا�تنافس عل\� ة ع< ا & � ة ا;ا�& تب ع< ذلك فوز القا¶& وي�/
ا أو يفوق  3500عن  �̀ � يساوي عدد س= /Bت ال لنسبة للبلد�� غلبية  3500نسمة، أما �� ة ع< ا & � ة ا;ا�& نسمة، فالقا¶&

لس ا�تنافس عليه، ويوزع ا صل إ  ع< نصف مقاعد ا>� /E   ، � � الدور الثا�� ول أو النسبية �5 � الدور ا & �طلقة �5
صل ع< نسبة  /E ± � /Bخر نسبيا ع< القوا�& ا &خرى مع إقصاء القوا�& الÅ البلدية% 5النصف ا � �Bخ   .من عدد أصوات ��
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  :خاتمة

ي عدة إص�حات وتعدي�ت، 1989بعد صدور دستور  زا�& � ا;� ، عرف النظام ا نتخا��
امنت  � /� � /Bشك فيه أن الظروف السياسية وا قتصادية ال   Þديد، و ة الوضع ا;� بغرض مسا��
 � � نظرته للنظام ا نتخا�� ع �5 ، انعكست ع< تصور ا��8 زا�& � ا;� �5 �Ûقرا وÍلية التحول الد¶�

  .ه لتجاوز هذه ا�رح�/ الواجب اختيار 

الس شعبية  ور )� ال أمام �� ي عن نظام ا;زب الواحد وفتح ا>� زا�& <� النظام ا;� � /Eو
ضفاء حركية ع<  ا  � � التعددية السياسية وسع\� �Bيظهرها تب � /Bابيات ال � �E تعددية، ور�W من ا �

ت أحدث ال � هذه ا نتخا�� الس ا�نتخبة، إ  أّن نظام التمثيل ا�طبق �5 عديد من ا>�
� هذه ا &حزاب، Þ أدى  � ا نسجام ب#� � ا�مارسات ا�يدانية،  س̄� نقص كب�� �5 ا خت� ت �5

الس ا�نتخبة اجع أداء هذه ا>� /� pالس الذي عوضا . إ � داخل ا>� ة التمثيل ا;ز�� Ç أن ك�8
الس الشعبية البلدية دي  &داء ا>� تلف فأ. أن يكون )فزا  &داء أحسن، Èن عامل �/ ت )� ��

اط ا نتخابية لSشاركة ا;قيقية ع< ا�ستوى  �¶ قيق ا & /E ت ا>لية عدم Ý ا نتخا�� &́ نتا
الس ا>لية، وذلك  نتخاب أعضاء ا>� ورة تعديل القواعد ا�تعلقة �� �Ð لذا تظهر ، ا><�
الس متجانسة بد ً من نظام  غلبية الذي يسمح بتشكيل )� د نظام التمثيل �� & ع̄/ ��

الس فسيفسائية � الذي يّولد )� �Bالتمثيل النس.  

لتموقع  ظَ  س̄� البلدية، �� /E ± ا �̀ لية القاعدية، إ  أ الس ا>لية ا;� Ç أنه ر�W كون ا>�
� النظام اiر�� للسلطة ا أن تكون فاع� أساسيا �5 ك\� � الذي ¶� ا�� � �E � . ا � /Bية ال فال�مركز

ي، �� ال زا�& � ا;� بعة يكرÚا النظام القانو�� � شé إدارات �/ � تصور هذه اiيئات �5 /B
 pإ � ت·/ داري ا�بسط، دون أن �/ انب التنفيذي ا � � ا;� ية �5 سدة للقرارات ا�ركز لSركز و)�

� الشؤون الوطنية الشام�/ للدو0/  ا �5 لشأن ا><� مع مشارك\/ �� � �Bت سياسية تعت�  .تكت
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L'impact de la représentation politique sur la gouvernance locale en 

Algérie 

Résumé 

Les collectivités locales constituent l’assise de la décentralisation et le 

lieu d’exercice de la citoyenneté. Elles sont des acteurs considérables de 

l’aménagement du territoire, du développement local et de la gestion des 

services.  Ces collectivités sont gérées par des assemblées locales élues. 

Le système électoral local choisi joue un rôle primordial dans la stabilité 

politique et l’évolution démocratique de la société et ce pour promouvoir 

gestion efficace à travers des institutions représentatives qui veillent à la 

bonne gestion des institutions. 

Le système électoral algérien a connu plusieurs reformes depuis la 

consécration du pluralisme politique en 1989, en instaurant un système 

majoritaire puis mixte en application de la loi 89-13. Cette dernière a été 

abrogée laissant place au système de la représentation proportionnelle en 

application des lois organiques  97-07 et 12-01.  

L’inefficacité du système de la représentation proportionnelle  s’est 

démontrée à travers l’étude des différentes élections locales notamment sur 

le plan de la stabilité des assemblées locales et bien sûr celui de la gestion 

locale car les différents partis politiques doivent souvent former des 

coallitions pour pouvoir gouverner. Ce constat  nous interpelle quant à une 

nouvelle réflexion  sur le système électoral local en Algérie. 
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  “في الفضاء المغاربي  دسترة الحق في بيئة سليمة؛ نحو تحقيق األمن البيئي

  األستاذ خالد شبلي
  باحث دكتوراه في القانون العام،

  والمحيط العمرانعضو بمخبر القانون، 
 - عنابة- جامعة باجي مختار

 � � أü ا�طالب  1..أو بيئة سليمة و متوازنة و�ية ونظيفة/بيئة إنسانية و ُيعد ا;ق �5 ؛ من ب#�
� الكب�� الذي  &Bظل التلوث البي � �/ ا;داثة والتنمية �5 ا �2 ب أن تقوم عل\� � �E  � /Bوا�قاصد ال

� منه الكرة ا &رضية،  بو وا;ساسّيةتعا�� ة وأمراض مزمنة Èلر ّ �ë � م عنه مشا � �E وأدى 2... والذي ،
� ا�ضطرب وز ظاهرة ا حتباس ا;راري والتغي�� ا�نا"� �� pة ..إ & بكوارث بيئية خط�� �Bين Þ ؛

ت الّدول فقط دد ليس اقتصاد�� ا  3̀/ /̀ � حد ذا نسانية �5   .بل وجود ا �
                                                           

� ذلك ع<  -1 ا  البعض، راجع �5   سبيل الذكر؛Ç يطلق عل\�
� (العشاوي - � القانون الدو�p "، )عبد العز�� نسان �5 ، )1(، ط "حقوق ا � زا�& لدونية، ا;�   .95-82، ص 2009، دار ا;�
نسان"، )ا�و@(وs خليل ) علوان(s يوسف  - ، ص 2009، دار الثقافة، Íان، )1(، ط )2(؛ ا;قوق ا>مية، ج "القانون الدو�p ;قوق ا �

  .424-413ص 
� القانون الدو�p العام" ، )ا;اف(رضوان أëد  - � بيئة سليمة �5 نسان �5  .1998، رسا0/ دكتوراه، جامعة القاهرة، "حق ا �
  راجع ع< سبيل الذكر؛ -2
، )�ر(- � � "حسن أم#� &Bردن، "موسوعة التلوث البي ، Íان، ا &   .وما بعدها 17، ص 2007، دار دج�/
� أبو (َومصط·� s ) صاò(فؤاد حسن  - ته"، )قر�� ، بنغازي، ليبيا، )1(، ط "تلوث البيئة، أسبابه، أخطاره، م=�� ، اiيئة القومية للبحث الع��

1992.  
- � مة(خ�� الد�� � القرن "، )~8 � قوس ا�ستقبل �5 اتيجية ب#� س�/ ، "21الع�قات ا � زا�&   .886-869، )ت.د(، دار قرطبة، ا;�
-  � م#� � (ن�� وتوكول كيوتو وأزمة " ،)السعد��   .و ما بعدها 204، ص 2002، سنة 145، السياسة الدولية، عدد "تغي�� ا�ناخ��

- OST (F.) ; « Écologie et droits de l'homme », Journal des Procès, n° 226, 13 novembre 1992, p.p 12-15.   
ض،  »ت ا قتصاديةالت=ليف ا قتصادية لSشú «أنظر ع< سبيل الذكر، ا &ستاذ s حامد عبد �،  -3 طر(، جامعة الر�� ع< ) ا;�ط ا;�

 � و��   :ا�وقع ا لك�/
http://www.greenline.com.kw/ArticleDetails.aspx?tp=353 

 �   .25/03/2012:ا ط�ع بتار́�
� (َومصط·� s ) صاò(فؤاد حسن  - ته"، )أبوقر�� ، بنغازي، ليبيا، )1(، ط "تلوث البيئة، أسبابه، أخطاره، م=�� ، اiيئة القومية للبحث الع��

� ع< أنه28، ص 1992 &Bوالذي ينتج 0 أو :" ، حيث يعرفان التلوث البي ، � &Bت الوسط البي � الذي يطرأ ع< أحد مكو�� �Bذلك التغي�� السل
� ا;يوي و  نسا�� ات الطاقة، جزء عن النشاط ا � � حدوث تغ�� نسان، الذي ينبأ �5 � الطبي�æ قبل تدخل ا � &Bلوضع البي ، وذلك مقارنة �� �Øالصنا

يط بنا،  �E الوسط الذي � دث �5 /E � /Bا، ال ئية غ�� ا�رغوب ف\� ئية والك̄� �� � ات ا;يوية والف�� تلفة، والتغي�� شعاعية ا>� ت ا � والذي تعيش وا�ستو��
لوقات ا;ية ا يع ا>� �ë خرىفيه& ." 
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  � �Bا الوطiا ن )� �Ñ قليمية أو � إطار التكت�ت العا�ية أو ا � عاء �5 �ë ية لذا Íلت الب�8
يل الثالث من ، �� 4للحفاظ ع< البيئة ا ا;� � يقوم عل\� /Bحقوق التضامن ال üأ � ا من ب#� �̀ عتبار أ

ر  ن مؤ¶/ �õ ،نسان ة ا &رض"، و 1972سنة " ستوCو±"حقوق ا � /õ " و "بـ يو دي جان�� سنة " ر
ة 19925 /õبورغ"، و � �  "جوها�� بية بـ 2002سبتم�� 4أوت و 26ماب#� لقمة ا�غار " نواقشط"، مروًرا ��
� ¶/ 1992سنة  /Bا صدور ، وال � حول ëاية البيئة والتنمية ا�ستدامة"خضت ع\� ، 6"ا�يثاق ا�غار��

                                                           

ت  -4 � أü التنظ̄� D ا�تحدة وا�نظمات الدولية وا قليمة ا;كومية أو غ�� ا;كومية مثل منظمة الس�م ا &خ�� من ب#� تعد ا &
ة عن تلوث البيئة وقت الس²  �ëالنا � تلف ا &خطار وا�شا � تسæ للتعاون والدفاع وëاية البيئة نظًرا >� /Bوالتجمعات الدولية ال

ن الدول أو ا;رب & زا�& ر�W أنه ي�حظ �� اiا الداخ<� إp ا;فاظ ع< البيئة ومن ذلك البلدان ا;� ن )� �Ñ سعت عدة دول Ç ،
يد عن ؛ تطور نظرة الدول  ة لقضية البيئة ، أنظر ا�ز � السبعينات Èنت iا نظرة مغا�� � طريق النمو �5 ا أو السا�& �5 ا�ستق�/ حديثً

يق النمو وخاصة � طر ة �5 � ما ي<�  السا�& ا البيئية، �5 ية ا;ديثة وسياس\/ زا�&   ):ع< سبيل الذكر(الدو0/ ا;�
س- � (و�� �ì( ، "ية زا�& بة ا;� ة من خ�ل التجر ية، åية ا;قوق، جامعة تSسان، "تبلور التنمية ا�ستد¶� دار �/ العلوم القانونية وا � �( ،

، عدد زا�&   .وما بعدها 30، ص 2003، )1(ا;�
ليات ال"، -------  Å زا�& ا � ا;� ، جويلية "قانونية ;ماية البيئة �5 زا�& � القانون العام، جامعة أبوبكر بلقايد، تSسان، ا;� ، رسا0/ دكتوراه �5
2007.  

� سعدة  - ي؛  " ،)حدة(�� زا�& يع ا;� � الت�8 � ضوء قانون ëاية البيئة والقانون العقاري(ëاية البيئة �5 ، مطبعة )1(ط )" دراسة �5
لفة،  ش، ا;�   .2009ح��

� (عبد النور - �" زا�& "، )�� � ا;� ليل السياسة العامة للبيئة �5 /E)ليل السياسات العامة /E ²ع pمدخل إ"( � �" ، منشورات جامعة ��
تار، عنابة، ص  �(96.  

، راجع؛** �pماية البيئة ، ع< الرابط؛ وع< ا�ستوى الدو �E اصة   الصكوك الدولية ا;�
http://www.un.org/ar/globalissues/environment/index.shtml 

 �  .05/03/2012: ا ط�ع بتار́�
5 - Kiss (A.) ;," droit international de l'environnement", éditions, A. Pedone , Paris 

,2010,p.p 44-53. 
6-  � و�� � (راجع نص ا�يثاق ع< ا�وقع ا لك�/ اد ا�غرب العر�� /E  ؛)ا &مانة العامة  

http://www.maghrebarabe.org/admin_files/environnement%20ar.pdf 

 �  .05/03/2012:ا ط�ع بتار́�
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زا�&  ة ا;� /õ ت مطلًبا 7وقبلها ن ëاية البيئة أ�� & ا ً للشك �� ا   يدع )� ها تدل ¶� هود وغ�� ، هذه ا;�
� بيئة سليمة؟ و ما �� ا &ّسس  ا ماهية ا;ق �5 �õ  ي3ا؛ �ë نسانية ��Èً ل عا�ًيا وحًقا مش�/

� بيئة سليمة من الّد  وري جعل ا;ق �5 ؟ و هل من ال�� � � الفضاء ا�غار�� ا �5 ّية ;ماي\/ ستور
بّية ؟  � الّدسات�� ا�غار   ا;قوق ا &ساسية �5

� قد تتبادر إp الذهـن حـول هذا  /Bالتصـورات ال üمل هذه التساؤ ت وأ جابة عن )� ��ل
ال ëاية البيئة بé أبعادها �( � ، أ  وهو ا�وضوع ا�هم وا;ساس �5 � &Bولتحقيق ا &من البي ،

� بيئة سليمة :"موضوع ة ا;ق �5 � ذو "دس�/ � القانو�� ج ا ستقرا�& د ع< ا�\� ى الباحث ا ع̄/ & ، ار�/
� بيئة سليمة  ّول( البعد التحلي<� النقدي، وذلك من خ�ل بيان ماهية ا;ق �5 � ا�بحث ا & �5( 

� ضوء  ّية للبيئة �5 ة ا;ماية الّدستور بّية ومعا;� � (التجارب ا�غار � ا�بحث الثا�� �5( pوالتطرق إ ،
 � &Bة ا &من البي ورة دس�/ �Ð)ا�بحث الثالث � �5.(  

 ماهية الحق في بيئة سليمة: المبحث األ̀ول

جابة  ��� بيئة سليمة؟ ل وهري الذي ُيطرح بشدة هنا؛ ما ماهية ا;ق �5 � وا;� إن السؤال ا�بد�&
ب التصدي للتساؤ ت التالية � �E عنه  : � وم هذا ا;ق؟ ماهو أساسه؟ وما موقعه �5 �Pما م

نسان؟   منظومة حقوق ا �
تية Å ث ا�� ا�طالب الث  :ُيعاÝò هذا ا�بحث ا�سائل التالية �5

  مفهوم الحق في بيئة سليمة: المطلب األ̀ول

� أّي دراسة  ُيعد ت �5 ولو�� � أü ا & التحديد اللغوي وا صط�"� لSفاه°� أولوية من ب#�
ية ج Èد¶� ل هذه الدراسة التطرق إp موضوع البحث منأ � مس\/ ى الباحث �5 &  ادة،  لذا ار�/

                                                           

بية  -7 زا�& العر ة ا;� /õ القمم 1973 السادسةتعد üأ � ياز من ب#� �E زا�& ;ركة عدم ا ة ا;� /õة السبعينات  و � ف�/ � انعقدت �5 /Bال
) � قيق )1973سبتم��  9- 5ماب#� /E اية  حقوق الشعوب الضعيفة وتكثيف التعاون والتنسيق من أجلë ورة � طالبت ب�� /Bوال ،

 �p �� ة ا�د ا م�� ا القضية الفلسطينيةالتنمية وموا×� � مقدم\/ بية و�5 � Ç دÍت القضا�� العر �Bل ا &جن� .أو ا ستغ
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� بيئة سليمة وخصائصه، والطبيعة  هذه الزاوية؛ من خ�ل التعرض إp تعريف ا;ق �5
تية Å النقاط ا �   :القانونية iذا ا;ق، وذلك �5

 تعريف الحق في بيئة سليمة وخصائصه: الفرع األ̀ول

 �Wا ± تتفق ع< ر ّ�̀ � البيئة، إ  أ � تناولت موضوع ا;ق �5 /Bاث ال �E تعّدد الدراسات وا &
ن 8تعريف جامع مانع iذا ا;ق  �Ñ نتفاء هذا ا;ق ؛ بل ذهب جانب من الفقه إp القول ��

 � ;ق �5 نسان ا &خرى ع< اعتبار أنه حق غ�� مستقل، لذا فإنه من ا�هم التعريف �� حقوق ا �
 /Eالّدولالبيئة، و � � ظل تضارب ا�صاò ا�ادية ماب#�   .ديد مضمونه؛ خاصةً �5

� البيئة"يتشé مصطلح  وم مركب " ا;ق �5 �Pفقه القانون "البيئة"َو "ا;ق"من م � ؛ فا;ق �5
ا من : الوض�æ ُيقصد به م\� �Eو � � ُيقرها القانون لشخص مع#� /Bالسلطة أو القدرة أو ا�كنة ال

قيق مصلحة معينة، أما ا /E البيئة فتعّرف أجل ّ�̀ & نسان : " �� الوسط الطبي�æ الذي يعيش فيه ا �
عية نتاجية و ا ج̄/ تلفة ا � ا أنشطته ا>� ارس ف\� ا جانب 9"و ال=ئنات ا;ية ا &خرى و¶� �ûوُيعر ،

ا ّ�̀ موعة العوامل الطبيعية والكيميائية:" آخر ع< أ ث��  )� & � iا �/ /Bعية ال وا;يوية وا ج̄/
نسانية مبا|8 أو غ�� مبا|8  نشطة ا �   . 10"، حال و مؤجل لل=ئنات ا;ية و ا &

                                                           

� الواقع أمرا  " -8 � البيئة، تعكس �5 � النصوص القانونية للتعب�� عن ا;ق �5 لفاظ ا�ستخدمة �5 � ا�صطلحات و ا & إن ا خت�ف �5
� ا &هداف السياسي جع ا خت�ف إp تنوع وتبا�� ا، إذ �� اف واقعيا قا¶/ ا من وراء ا ع�/ /Pقي /E �"ة و القانونية والسوسيولوجية ا�تو

ك�8  � عاما أو أ ديد أو ا�ستحدث من تطور ع�� ث�ث#� ى هذا ا;ق ا;� ذا ا;ق و ëايته، فض� عن أنه يعكس كذلك ما اع�/ �̀
  ، أنظر؛ ."بقليل

نسا"، )s خليل(َوا�و@)  s يوسف(علوان- ، دار )1(، ط )2(، ج )"ا;قوق ا>مية( نالقانون الدو�p ;قوق ا �
  .423، ص 2009الثقافة، Íان، 

واد(أنظر؛ أëد   -9 ة ا�عارف البيئية"، )عبد الوهاب عبد ا;� يعات البيئية" ؛"سلس�/ دا�& بية للن�8 )1(، ط "الت�8 ، الدار العر
يع، القاهرة، م�،   .46، ص 1996والتوز

وادعبد الوهاب عبد (أنظر؛ أëد  -10 ة ا�عارف البيئية"، )ا;� يعات البيئية" ؛"سلس�/ دا�&  .، ا�رجع نفسه"الت�8
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� تعريف البيئة �  -إّن ا خت�ف �5 وم البيئة  -وÇ يذهب جانب من الباحث#� �Pيدل ع< أّن م
 éعتبارها ا &ساس ل � البيئة والبيئة الطبيعية �� لط ب#� يشوبه الغموض وعدم الّدقة عندما ي°/ ا;�
زم  � �E للبيئة، وليس �� فقط البيئة، وهذا ما جعل  البعض Ðرد عنا ، فالطبيعة )� � &Bما هو بي

ن البيئة عبارة عن & �� " : � 8@ � � �Bا تع �̀ � شيئا  & �Bة   تعµ11"ء.  

مل النصوص القانونية ذر الذكر هنا؛ أن )� � �E يعية أو ا تفاقية ( و ما � تطرقت ) الت�8 /Bال
إp هذا ا;ق ا�ذكور أع�ه أو سواها، ما زالت غ�� متفقة ع< مصطلح موحد للد 0/ ع< هذا 

تلفة؛  رة أخرى نش�� إp )البيئة الصحية"(ا;ق، فا�صطلحات ا�ستعم�/ للتعب�� )� البيئة (، و�/
ة &¶�� مرات أخرى تعرف ) البيئة ا�رضية(أو ) ا�   ...12 )"صا;ة للعيشبيئة (أو ) ببيئة نظيفة(و �5

نسانية عام  ة استوCو±  للبيئة ا � /õ � وم البيئة �5 �P� ومفاده 1972وقد ُوضع تعريف واسع ،
ن؛ & رد عناÐ طبيعية، بل �� رصيد ا�وارد ا�ادية و ا" �� ك�8 من )� � البيئة أ عية ا�تاحة �5  ج̄/

نسان و تطلعاته  شباع حاجات ا � � م=ن ما،  �   .  13" وقت ما و �5

� بيئة سليمة هو ن ا;ق �5 & كن ا ستخ�ص �� � العيش :" ومنه ¶� نسان �5 ��حق أصيل ل
عاء؛  �ë نسانية ��؛ وهو بذلك حًقا ل �Ø وحضاري متوازن وسل°� � )يط طبي�æ واج̄/ وا;ياة �5

اعا �ë نوا أمÈ التنمية أفراد � تبط مع ا;ق �5 ت وللجيل ا;ا�Ð وأجيال ا�ستقبل، وهو بذلك ��
  ".ا�ستدامة ويؤسس 0

  :ومن خ�ل هذا التعريف ا�بسط نكتشف أü خصائص هذا ا;ق أ  و�� 

اعات - )1 �ë نوا أمÈ عاء؛ أفراًدا �ë نسانية ��  ؛)14(حق أصيل ل
                                                           

واد(أنظر؛ أëد  -11  .47ص   ، ا�رجع السالف الذكر،)عبد الوهاب عبد ا;�
نسان"، ) s خليل(َوا�و@)  s يوسف(أنظر؛ علوان   -12 لسالف ، ا�رجع ا)2(، ج )"ا;قوق ا>مية( القانون الدو�p ;قوق ا �

 .423  - 422الذكر، ص 
واد(أنظر؛ أëد  -13  .47، ا�رجع السالف الذكر، ص )عبد الوهاب عبد ا;�
اعية حقوق  -14 �ë أن واحد يشمل حقوق فردية مثل ا;قوق ا�دنية وحقوق � � البيئة هو حق أصيل وحق مركب �5 ذلك أن ا;ق �5

ك  .التضامن والعيش ا�ش�/
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ذه -)2 �û ميع ا &جيال؛   15 ا &رض أمانة من � عز وجل؛ حق دا�& ومستمر ;�
؛- )3 � � ظل  حق قيد التكو�� نه �5 & قرار �� � إp ا � " القانون الرخو"يذهب جانب من الباحث#�

ت  ���ت الصادرة عن إع ���ع � ا � ذا ا;ق جاء �5 �̀ اف ا &سا@�  ، فا ع�/ � و حق قيد التكو�� �û
� عام  ر استوCو± ا�نعقد �5   ؛197216دولية من قبيل مؤ¶/

كب؛ فا;قوق البيئية ليست ذات طبيعة مستق�/ Ç يذهب جانب من الفقه، بل حق مر  - )4
تلفة   ؛17تنطوي ع< عناÐ عديدة و)�

قوق أخرى - )5 �E نسان بل مرتبط حق غ�� مستقل؛ ع< مستوى ا�نظومة الدولية ;قوق ا �
� التنمية  .18مثل ا;ق �5

 الطبيعة القانونية للحق في بيئة سليمة :الفرع الثاني 

� بيئة سليمة؛ نظيفة  ;ق �5 اف �� ن ا ع�/ & قرار �� � والكّتاب إp ا � يذهب جانب من الباحث#�
 � اهات �5 � /Eناك ا �û ،ن موضوع مناقشات حادةÈ ل، فقدùالواقع ± يكن �� &مر ال � ومتوازنة �5
ى  اهات أخرى   �/ � /Eبيئة نظيفة ومتوازنة، وهناك ا � ق مستقل �5 �E اف القانون تؤيد ا ع�/

ورة  �Ðذا لعدد من ا &سبابC ق �E اف   ل�ع�/

                                                           

� القرآن   -15 از القرآن، من خ�ل ظاهرة جاء ذكر ا &مانة �5 �2 اء إp بيان ا � /Pوالف � ، Ç يذهب جانب كب�� من ا�ف��� الكر��
 � � الكتاب العز�� ت الدا0/ ع< ح¿ته وعد0 ورëته بعباده قو0 سبحانه التلوث، حيث جاء �5 �� Å ومن ا ": ِ ّ َ�� � الْ َساُد �5ِ فَ َر الْ َ َ ��

ا َكَسَبْت  َ ِ�H َبْحِر اِس  َوالْ Iْيِدي الن
َ
ُهمْ  أ Iَعل وا لَ لُ ِÍَ ِذي Iْم َبْعَض ال ُ َ/Pِجُعوَن  ِلُيِذي ْ يد ع< سبيل الذكر، انظر؛).41/الروم( "��َ   لSز

- �pالعد)òصا s(، "اية البيئةëم و�س � ا � واهر ا�ضيئة �5 بية، القاهرة، م�، )1(، ط" ا;� ضة العر   .1990، دار ال\�
س�م  رعاية البيئة" ،)يوسف(القرضاوي - يعة ا � 8| � وق، القاهرة، م�"�5   .، دار ال�8
  ..34 -31، ا�رجع السالف الذكر، ص ص )ماجد راغب(ا;لو -
� البيئة"، )عبد الفتاح(مراد  - ح قوان#�  .21 - 18، ص ص )ن.د(، ) ت.د(، "|8

نسان"، ) s خليل(َوا�و@)  s يوسف(أنظر؛ علوان   -16 ، ا�رجع السالف )2(، ج )"قوق ا>ميةا;( القانون الدو�p ;قوق ا �
 .423-421الذكر، ص 

 .424-423أنظر؛ ا�رجع نفسه، ص ص    -17
 . 419أنظر؛ ا�رجع نفسه، ص  -18
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رات  نسان و .19وا��� ا القانون الدو�p ;قوق  ا � � يول\� /Bمن ا;ماية القانونية ال �Wلر أو القانون /و��
� و نسا�� نسان حالًيا /الدو�p ا � ّن منظومة حقوق ا � & خر، إ  أّنه من ا��حظ �� Å أو الّدسات�� بشé أو ��

ذا ا;ق،   تتضمن إ  ëاية غ�� مبا|8  �̀ ف  � الغالب، ر�W أن جانب من الفقه يع�/ � البيئة �5 ة للحق �5
ان  ا ;� �̀ ة تقوم  � البيئة ع< ا�ستوى الدو�p مازالت إp ا Åن ëاية غ�� مبا|8 إ  أن ëاية ا;ق �5

نسان قوق ا � �E ن ا تفاقيات ا�تعلقة �Ñ اف 8|     .20الرقابة وا �

 ���ع � ا � ذا ا;ق �5 �̀ اف  ّ ا ع�/ ر استوCو± وقد �/ ت دولية من قبيل مؤ¶/ ���ت الصادرة عن إع
� عام  � حقوق 1972ا�نعقد �5 ّول منه إp الع�قة ب#� � ا�بدأ ا & ع�ن الذي أشار Ðاحة �5 ، وهو ا �

� بيئة ذات  ة، و�5 &¶�� ظروف حياة م ية، و�5 � ا;ر نسان والبيئة؛ وأعلن أّن لé إنسان حًقا أساسًيا �5 ا �
;يا ة، وهو ما كّرره � من إع�ن نوعية تسمح �� �ûة وا�ر و"ة الكر¶� يو دي جان�� ، 1992عام "  ر

��È "و � � " إع�ن ب�� � البيئة ا�نعقد �5   .200221فيفري12بشأن ا;ق �5

 أساس الحق في بيئة سليمة: المطلب الثاني

خذ  & �� Ç بيئة سليمة؟ � ب وجود ا;ق �5 � �E اذا ُوجد أو� �Bع أن مع�B ا &ساس، سبب الوجود، ¶�
 � � بيئة سليمة، فذهب أنصار ا;ق �5 � يستفاد منه مصدر قوة وإلزامية ا;ق �5 مصطلح ا &ساس القانو��
Íال مثل هذه القاعدة،  Æية  � م Èفية ا & رات وأسس؛ �� حس\� اد بعدة م�� 8ùا ست pبيئة سليمة إ

رات أخ�قية وأخرى قانونية أÆها ا م��   :م\�
  

                                                           
19 -P.Birnie and A.Boyle ; “International law and the environment”, Oxford university,     
     Press, 2002,p.225.  

  :نقً� عن
نسان "، ) s خليل(َوا�و@)  s يوسف(علوان  -  .420، ا�رجع السالف الذكر، ص)2(، ج )"ا;قوق ا>مية( القانون الدو�p ;قوق ا �

 .420أنظر؛ ا�رجع نفسه، ص   -20
   .421أنظر؛ ا�رجع نفسه، ص   -21
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 األخالقية للحق في بيئة سليمةالمبررات  :الفرع األول 

تبط وجوده وعدمه �� &خ�قإّن  � بيئة حياتية سليمة، متوازنة و�ية �� ؛ َبْيَد 22نشأة ا;ق �5
 pجع �� &ساس إ وز هذا ا;ق �� ر الزاوية ل�� � ُتعد ¢� /Bا، وال أّن مسأë /0اية البيئة وا>افظة عل\�

 �� � &B؛ ذلك أن مسأ0/  التلوث البي � /5�وp، تطورت  البعد ا &خ لدرجة ا & مسأ0/ أخ�قية ��
 � � والقانو�� لطابع ا;قو5/   . لتصبح وتصبغ ��

؛ حيث قال عز وجل � القرآن الكر�� �5 pوقد نبأ�� � سبحانه وتعا": ِ ّ َ�� � الْ َفَساُد �5ِ َر الْ َ َ ��
ا َكَسَبْت  َ ِ�H َبْحِر وا  َوالْ لُ ِÍَ ِذي Iْم َبْعَض ال ُ َ/Pاِس ِلُيِذي Iْيِدي الن
َ
ُهمْ أ Iَعل ِجُعوَن  لَ ْ سورة الروم؛ ( "��َ

ية Å 41ا.( 

ا حق وأمانة ل�&جيال القادمة  ّ�̀ ب العمل والتأسيس ;ماية البيئة ع< أساس أ � �E لذا
ا من أحفاد�� :" وصدق من قال �Pث أرًضا من أجداد�� بل نستل ن   �� �E" ولقد درجت بعض ،

بادرات  امعات وا�ؤّسسات التعليمّية القيام ¶� بية البيئة ا;� ل�/ �ت توعية ��ëمن أجل ) 23(و
تمع � ا>� ب ن�8 ثقافة ا;ماية البيئية �5 � �E تمع، وعليه � ا>� قية الثقافة البيئية �5 /�.  

  األسس القانونية للحق في بيئة سليمة: الفرع الثاني

رات  تامية لSؤ¶/ ت ا;� ت والبيا�� ���ع � بيئة سليمة من خ�ل ا � ;ق �5 اف �� ّ ا ع�/ /�
نسانية، والّدو  ر استو²C للبيئة ا � ا مؤ¶/ � مقدم\/ ة ا &رض"لّية، و�5 /õ"غ"، و �� � ة جوها�� /õ" � ، و�5

م أخرى عديدة واتفاقيات دولية؛ مثل اتفاقية لندن لعام  /õرات و  حول تلوث البحار 1954مؤ¶/
                                                           

� البيئة ا;ياتية، أنظر ع< سبيل الذكر؛ عبود  -22 �5 � /5�يد حول دور الو�Ø ا &خ دور الو�Ø "  ،)عصام غصن(لSز
� البيئة ا;ياتية  �5 � /5�لد  ،"ا &خ ،)4-3(، العدد22ا>� �/ جامعة دمشق، سور��   .248-219، ص ص 2006، )�

اتة - اطئة وكيفية مع" ،)حسن أëد(�8 اتلوث البيئة السلوكيات ا;� /\ بية للكتاب، )2(، ط"ا;�  .2004، الدار العر
بية البيئية -23 يد حول ال�/ واد-، انظر ع< سبيل الذكر؛ لSز بية البيئية"  ،)عبد الوهاب(عبد ا;� بية "ال�/ ، الدار العر

يع،   .1990للن�8 والتوز
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 � ا ما جاء �5 ول، وم\� لب�/ وتوكول كيوتو"�� فذة ذات بعد )2824"(�� � مصادر اتفاقية �� إقلي.� ، و�5
ا � الغالب ُيذكر م\� �  ا�ادة : �5 نسان والشعوب لعام  24ما جاء �5 � ;قوق ا � ي·/ فر من ا�يثاق ا �

ن  1981 & ا"�� ة لتنمي\/ &¶�� بيئة مرضية وشام�/ وم  18، وقد أقّرت ا�ادة" لé الشعوب ا;ق �5
نسان والشعوب بشأن  � ;قوق ا � ي·/ فر � لSيثاق ا � � الثا�� ضا�5 وتوكول ا � حقوق من ال��

� بيئة �ية ومستدامة2003ا�رأة � العيش �5 � ا�ادة  ،25، لSرأة ا;ق �5 من  11/1وجاء �5
نسان لعام  يكية ;قوق ا � �  تفاقية الدول ا &مر ضا�5 وتوكول ا � وتوكول سان 1988ال�� ؛ ��

ص  � ق � �8 �E عية والثقافية � بيئة "سلفادور بشأن ا;قوق ا قتصادية وا ج̄/ � العيش �5 �5
دمات العامة ا &ساسية�ية وا ، وتضمنت اتفاقية منظمة العمل الدولية رá/ ";صول ع< ا;�

� لعام  169: � والقبلي#� لس=ن ا &صلي#� � ا�ادة 1989ا�تعلقة �� ة iذا 4، �5 �EÐ ا إشارة ، م\�
ا  � يقط\� /Bفاظ ع< البيئة ال; اصة �� يع التداب�� ا;� �ë اذ � /E ا;ق، ملزمةً الدول ا &طراف ��

م ا;رة الس=ن ا /̀ ا يتفق مع رغبا ا ¶� ة 26 &صليون وصيان\/ ، وتتمثل أü أسس ا;ماية غ�� ا�با|8
  :27للبيئة

� ا;ياة  - )أ نسان؛ È;ق �5 � اتفاقيات حقوق ا � ا �5 نسان ا�وضوعية ا�نصوص عل\� حقوق ا �
اصة، وëاية حق ا�لكية، وا;قوق الث � الصحة، وحرمة ا;ياة ا;� عناه الواسع، وا;ق �5 قافية ¶�

 � قليات وللس=ن ا &صلي#� &�  .ا�ò ...ل
                                                           

� (أنظر؛ العشاوي  -24 وتوكول كيوتو"، وحول 84، ا�رجع السالف الذكر، ص )عبد العز�� ره القانونية، انظر، ا�رجع " �� وآ�8
 .88-86نفسه، ص ص 

25  - Ian Brownlie and Guy Goodwin Gill," Basic documents on Human Rights", Oxford 
University press, 2006, pp 1029-1041. 

نسان"، ) s خليل(َوا�و@)  s يوسف(علوان  -:نقً� عن ، ا�رجع السالف )2(، ج )"ا>ميةا;قوق ( القانون الدو�p ;قوق ا �
  .421الذكر، ص

نسان "، )s خليل(َوا�و@) s يوسف(أنظر؛ علوان  -26 ، ا�رجع )2(، ج )"ا;قوق ا>مية( القانون الدو�p ;قوق ا �
 .422-421السالف الذكر، ص

يد أنظر؛ ا�رجع نفسه، ص   -27  .447-426لSز
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، ا;ق  -)ب ية الرأي والتعب�� ، حر � &Bم البي�ع � ا � ؛ ا;ق �5 � نسان ذات الطابع ا �جرا�& حقوق ا �
� التعويض عن  معيات، ا;ق �5 � ا;� � تكو�� اذ القرار، ا;ق �5 � /Eالتخطيط وا � � ا�شاركة �5 �5

ار البيئية �Ð& ا... �òا.  

 في بيئة سليمة في المنظومة الدولية لحقوق اإلنسانموقع الحق : المطلب الثالث

� بيئة  ئقة ومناسبة  ق مستقل �5 �E اف � الفقه حول مدى أÆية ا ع�/ يثار التساؤل �5
ل ا;ا0/ الراهنة iذه ا�نظومة حسب  �û ،نسان � ا�نظومة القانونية الّدولّية ;قوق ا � و�ية �5

ا" ؛28البعض ا حقوقً �Pماية البيئة بوص; � إنسانية أم هناك حاجة ملحة لتعديل القانون  تك·�
  "النافذ من خ�ل إدخال حق جديد ومستقل إليه؟

ة  ّن ا;ماية غ�� ا�با|8 & � الواقع �� � والكّتاب أّنه يصعب القول �5 ى جانب كب�� من الباحث#� ��
ا �̀ ، ذلك أ ا؛ Èفية وفعا0/ � عدد:" ا�قررة للحقوق البيئية ر�W أÆي\/ من  ëاية ضيقة تنح� �5

تص الّلجان  � /E  نسان، و � اتفاقيات حقوق ا � ا �5 جرائية ا�نصوص عل\� ا;قوق ا�وضوعية وا �
ح=م هذه ا تفاقيات وتبًعا  & ناسبة ا�ساس �� ا إ  ¶� �̀ نسان  تفاقيات حقوق ا � ا تفاقية ا�عنية ��

ف=ر � ا &ساس ع< هذه ا & ع�B أن ا;ماية غ�� 29" لب�غات وعرائض تنصب �5 ة  ، أّي ¶� ا�با|8
ن التمتع الفعال  �þ دف /̀ نسان �� ëاية جزئية  � ا�نظومة الدولية ;قوق ا � للحقوق البيئية �5

ا هذه كحق مستقل � القانون، وليس ëاية البيئة بصف\/ ا �5 �̀ ف  نسان ا�ع�/ قوق ا � �E30.  
                                                           

نسان "، )s خليل(َوا�و@) s يوسف(أنظر؛ علوان  -28 ، ا�رجع السالف )2(، ج )"ا;قوق ا>مية( القانون الدو�p ;قوق ا �
 .447الذكر، ص

نه؛  -29 & لرقابة ع< تنفيذ اتفاقيات حقوق " حيث يؤكدان �� ادات اللجان ا تفاقية ا�عنية �� اًما بعد دراسة اج\/ وا�� ¶/
نسان نسان، أن القانون الدو�p ;قوق ا � ا ëاية ليست مستق�/  ا � � ;ماية البيئة، ولك\� القا�& ا Åن يوفر ا &ساس القانو��

وجب هذا القانون ا ¶� �̀ ف  بعة للحقوق ا>مية وا�ع�/ ا �/  .447، أنظر، ا�رجع نفسه، ص "وإ¶�
 .أنظر، ا�رجع نفسه -30
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�  لذا ق البيئة كحق مستقل �5 �E اف ورة ا ع�/ �Ð ى � الذي �� /Jاه الف � /E يؤيد الباحث ا
ة الغائبة ع< مستوى  ا تفاقيات الّدولّية والّدسات�� الوطنّية، من أجل ج�� ا;ماية ا�با|8

نسان   . 31ا�نظومة الدولية ;قوق ا �
  الحماية ال̀دستور̀ية للبيئة في ضوء التجارب المغاربية: المبحث الثاني

بّية ع< غرار التجارب العر   إّن  � الّدول ا�غار ّية �5 بة الّدستور بة 32بّية ا�عاÐةالتجر ر � /E ؛
 � نسانية �5 ت هذه التطورات ا�طالب ا � ل سا�� �û تلفة؛ و ت عديدة و)� /Eفتية عرفت مراحل و
� التصحر  � ظل تشابه القضا�� البيئية داخل هذه الّدول Üشا قوق بيئية، خاصة �5 �E إقرار

 �Øوالوسط البحري والتلوث الصنا �Øت وا�را ي والزرا�Ø وتدهور ا�وارد ا�ائية والغا��  وا;��
ها � ظروف العيش وغ�� � بيان مدى تطور  ؟؛33وتد�� جابة عن هذا التساؤل  ي¿ن �5 إّن ا �

بّية  � ؛ حيث أّن بعض الدول ا�غار � الفضاء ا�غار�� التكريس الّدستورّي للحقوق البيئية �5
يّ  ة للبيئة ، ودول أخرى أقّرت مؤخًرا ا;ماية الّدستور ;ماية غ�� ا�با|8 ة أخذت �� ة ا�با|8

� الّدستور، ووضعت آليات  � ديباجة وم#/ ق مستقل للبيئة �5 �E اف للبيئة من خ�ل ا ع�/
� هذه ا;ماية ية لتعز��    .دستور

الحماية غير المباشرة للبيئة في ضوء ال̀دساتير الجزائر̀ية : المطلب األ̀ول 
  والموريتانية والليبية

� تقر�� حق ا �  � ëاية بيئته، Ç ُيقر بذلك ا &ستاذ إّن استقراء أساليب الّدسات�� �5 نسان �5
� هذا الصدد Æا �5 � ج#� جت م\� � أن الّدول قد ان\/  ا;ماية: داود عبد الرزاق الباز؛ يب#�

                                                           

ته  -31 اول معا;� ُ �E ورة هذا ما �Ð pل التطرق إ�� ا�بحث الثالث من خ � بيئة سليمة الباحث �5 ة ا;ق �5  .دس�/
32--  � � الوطن العر�� ية �5 بة الدستور يد حول التجر سيل يوسف(، انظر؛ بيك لSز � الوطن "، وآخرون) �� الدستور �5

؛ عوامل الثبات وأسس التغي��  � وت، لبنان، )1(، ط"العر�� بية، ب��  .2007، مركز دراسات الوحدة العر
كدته الفقرة الثانية من  -33 ة لعام وهذا ما أ � حول ëاية البيئة والتنمية ا�ستد¶�  .1992ا�يثاق ا�غار��
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ة أو  �Eة، وا;ماية الضمنيةال� ;ماية ا�با|8 ا �� ة؛ نتطرق  34ما نصطلح عل\� أي ا;ماية غ�� ا�با|8
� ± تكرس بعد  /Bبية ال ّية للبلدان ا�غار � ضوء الّنصوص الّدستور ة للبيئة �5 إp ا;ماية غ�� ا�با|8

̄� ي<�  كتفت بنوع وحيد من ا;ماية، ف � بيئة سليمة؛ وا ة للحق �5   :ا;ماية ا�با|8
 ء ال̀دساتير الجزائر̀يةالحماية غير المباشر للحق في البيئة في ضو: الفرع األ̀ول

بّية، حيث عرفت  ُتعت��  � ا�نطقة العر ّية �5 � أü وأعرق التجارب الّدستور ّية من ب#� زا�& بة ا;� التجر
� عرفت  /B؛ حسب الطبيعة القانونية، وا�رح�/ ال � � رئيسي#� ا إp قسم#� �Pكن تصني عدة دسات�� ¶�

ّية ا;ديثة؛ دسا زا�& ات الّدو0/ ا;� � تو×� ية �5 ات جذر � تغي�� ا	Ý ودسات�� القوان#� فت )35(ت�� ال�� ل اع�/ �û ،
;قوق البيئية؟  � بيئة سليمة؟ أو �� ;ق �5   هذه الّنصوص ا &ساسية ��

 ):1976دستور -  1963دستور ( الحق في بيئة سليمة ودساتير البرامج: أوًال

 � ا �5 ا الوطنية ع< أراض\� /̀ زا�& لسياد جاع ا;� �/ وضع دستور  1962جولية 5عقب اس�/
ّية آنذاك إÍا ً لنص 1963 مهور ذا الّدستور من قبل رئيس ا;� �̀ ، و|عان ما �/ وقف العمل 

ميده عقب التصحيح  � /E ّ ت داخلية، وما انفك إن �/ ور اضطرا�� هذا الّدستور نفسه؛ عقب ��
، ويّتí هذا الّدستور مثل سابقه أّنه دستور 1976،  إp غاية صدور دستور 1965الثوري عام 

 Ý	 �� ّية�� زا�& �ð للّدو0/ ا;� ا يار ا ش�/   .تب�B ا;�

لرجوع إp دستور  � ا�واد من 1963و�� ده نص �5 � �E 12؛ pا  22إ ع< ا;قوق ا &ساسية، وم\�
ية الّنص ع<  معيات، وحر سيس ا;� & ية �/ ع�م ا &خرى، وحر ية وسائل ا � ية الصحافة، وحر حر

ع ية ا ج̄/ مهور وحر اطبة ا;� ، و)� اب، ا;ق ا)19م(التعب�� �Ð ، وحق ا � �  ، إ  أّنه ±)20م(لنقا��

                                                           

� للبيئة ( ا &ساس الدستوري ;ماية البيئة من التلوث " ، )داود عبد الرزاق( أنظر، الباز  -34 وم القانو�� �Pإطار ا� � ليلية �5 /E دراسة
، ط)والتلوث �æام ية، م�،  1، دار الفكر ا;�  .72، ص 2006، ا سكندر

يةح -35 زا�& ية ا;� ية؛ول النصوص الدستور مهور سة ا;�   ، راجع موقع ر�&
http://www.el-mouradia.dz/arabe/symbole/textes/symbolear.htm 

 .6/03/2012: ا ط�ع
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� بداية السبعينات،  ، ذلك أن هذا ا;ق نشأ إتفاقًيا �5 �́Ð éالبيئة بش � يتطرق إp ا;ق �5
� ظل هذا الّدستور؛ من خ�ل  ة للبيئة �5 كن استنباط ا;ماية غ�� مبا|8 لر�W من ذلك ، ¶� و��

ة، حيث نصت ا�ادة  &¶�� ا;ياة ا� ق � : "منه ع< أّن  16إقراره ا;ق �5 �E ية مهور ف ا;� تع�/
 ��يع عادل للدخل القو � توز � حياة  ئقة و �5   .". فرد �5

� دستور  نسان 1976أما �5 ت ا &ساسية وحقوق ا � ن الفصل الرابع نص ع< ا;ر�� �Ñ ؛
� بيئة سليمة Ðاحةً ، و± 73إp ا�ادة  39وا�واطن من ا�ادة  ، إ  أّنه ± ينص ع< ا;ق �5

ّية ا�تواليةتتطر  ، ولكن )  1988 - 1980-1979(ق التعدي�ت الّدستور إp هذا ا;ق بشé مبا|8
� الرعاية الصحية، حيث تنص  ;ق  �5 اف �� ة، من خ�ل ا ع�/ ّ تكريس ا;ماية غ�� ا�با|8 /�

� الرعاية الصحية: " منه؛ ع< أن 67ا�ادة � ا;ق �5 و هذا ا;ق مضمون عن . لé ا�واطن#�
يق توف��  � الدا�& طر ، و التحس#� � ال الطب الوقا�& انية، و بتوسيع )�  خدمات �ية عامة و )�

بية لظروف العيش  قية ال�/ فيه و العمل، و كذلك عن طريق �/ ضية و وسائل ال�/   .". البدنية و الر��

 ):1996والتعديل ال̀دستور̀ي  1989دستور (الحق في بيئة سليمة ودساتير القوانين: ثانًيا

ّ إقرار دستور جديد عقب أزمة اق ص�ح �/ ورة ا � تصادية عا�ية واستجابةً �طالب شعبية ب��
 �ð ا بّية، وا ستغناء ع< التوجه ا ش�/ � التعّددّية ا;ز �Bبتب íّية ا;ديثة ات زا�& ّية ا;� للجمهور

، إّ  أّن )56إ28pا�واد من (ع< ا�ستوى ا قتصادي، مع إقرار العديد من ا;قوق دستور��ً 
وجب التعديل الّدستورّي لعام  1989تور دس ّ مراجعته ¶� /� /Bح �، وتلته 36 1996± يعمر طويً

� البيئة؟2008، 2002تعدي�ت  ن حالًيا ا;ق �5 ل تضمن هذا الّدستور النافذ ال��� �û ،  

لرجوع للفصل الرابع ا�عنون ت(�� � تضمن العديد من ا;قوق )ا;قوق وا;ر�� /B؛ وال
ت العامة  ن عدة موادوا;ر�� �Ñ)29  p59إ ( � د �5 � �Eذا ا;ق، وi ًاحةÐ ا ± تتطرق ّ�̀  إّ  أ

                                                           

ا الب�د استلزمت إp مراجعة الّدستور بعد  -36  .فراغ دستوري، وأزمة سياسية وأمنية عرف\/
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ن ا�طة 122ا�اّدة �Ñ ظل دستور )19(إشارة � � ا�اّدة 1989، و�5 ، إp )20(، ا�طة 155؛ �5
لبيئة وإطار ا�عيشة يع القواعد ا�تعلقة �� � ت�8 �ان �5 ن (اختصاص ال�� �Ñ وكذلك ما جاء

� البيئة من وتت).23،22،21،20ا�طات ة ;ق ا نسان �5 ية غ�� ا�با|8 ضح ا;ماية الدستور
� الرعاية الصحية، حيث تنص  � حياة وا;ق �5 :" ع< أّن  35ا�ادة خ�ل الّنص ع< ا;ق �5

نسان  س س�مة ا � ت، وع< � ما ¶� بة ضد ا;قوق وا;ر�� الفات ا�رتكَ يعاقب القانون ع< ا>�
� :" ع< �54ادة Ç تنص ا." البدنية وا�عنوية   .الرعاية الصحية حق لSواطن#�

ا /\ ��= ئية وا�عدية و¶� لوقاية من ا &مراض الو��   ."تتكفل الدو0/ ��

  .الحق في بيئة سليمة والتعديل ال̀دستوري المرتقب: ثالًثا

 � ّية عبد �5 مهور ا رئيس ا;� � أعلن ع\� /Bوال ، ص�حات الّسياسّية الشام�/ خ�ô مبادرة ا �
� بوتفلي يل العز�� � أفر ، والB/ مّست ُجل ا�نظومة القانونية الناظمة للحياة الّسياسّية 2011قة �5

ت والقانون العضوي ا�تعلق �� &حزاب( ، Üرح�/ )ع< غرار القانون العضوي ا�تعلق �� نتخا��
 � ؛ خاصةً �5 � ا�� � �Eبيئة سليمة كرد إ � ة ا;ق �5 أوp، تتب3ا مراجعة الّدستور، نصبو أّن ي°/ دس�/

نوب الكب�� ضد استغ�ل الغاز الصخري بسبب التخوف  ظل � ا;� ا حتجاجات الشعبية �5
� ا�نطقة وة ا�ائية �5 يق الّنص ع< )37(من انع=سات سلبية ع< البيئة وال�8 ، وذلك عن طر

� ديباجة الّدستور  � التنمية ا�ستدامة �5 � بيئة سليمة ومتوازنة وا;ق �5 حقوق ا &جيال القادمة �5
� الفصل  ضافة إp ذلك و�5 ت العامة، �� � ّول ا�تضمن ا;قوق وا;ر�� الرابع من الباب ا &

ال ëاية البيئة والتنمية  �( � ية ورقابية �5 ية مستق�/ يناط iا èام استشار استحداث هيئة دستور
� لعام    .2015والّدستور التون�q لعام  2011ا�ستدامة ع< غرار الّدستور ا�غر��

  

                                                           

� ع< أرض ا�ليون  -37 � أو ا;اقد�� وعة من طرف الطامع#� ّ استغ�ل هذه ا حتجاجات وا�طالب ا��8 ول(�   ي°/
يد 8Ú ونصف ا�ليون.  
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  الحق في بيئة سليمة في ضوء التجربة ال̀دستور̀ية الموريتان̀ية: الثاني الفرع

 /� � /Bو ت وتطورات عديدة، بتعدد الّدسات�� ال /E يتانّية ّية ا�ور بة الّدستور عرفت التجر
ّية  مهور قليمية من ا حت�ل الفرن�q وقيام ا;� ا ا � /̀ يتانيا لسياد ا منذ استعادة مور تبن\�

يتا س�مّية ا�ور � ا � ّ إصدار أّول دستور �5 قبل  1961مايو  8�20 دستور 1959مارس 22نّية، و�/
� ما ي<�  199138صدور دستور  �5 � يتا�� � ضوء الّدستور ا�ور � البيئة �5  :، ُيعاÝò ا;ق �5

 1961الحق في بيئة سليمة و ال̀دستور الموريتاني لعام : أوًال

� لعام يدم أّول ±  يتا�� ت 1959دستور مور /¶ /Bا ح ً ه سنة  كث�� ، وراجع 1961مراجعته وتغي��
ا، وقيام مؤّسسات الّدو0/  /̀ جاع سياد يتانيا عقب اس�/ ا مور �̀ � مّرت  /Bذلك �� &ساس للظروف ال

لّدستور 1961ا;ديثة، وÈن الدستور  ها �� � تتí بتأ�8 /Bيتانّية ا;ديثة، وال ، من أü الّدسات�� ا�ور
نه مستو"� منه، ومن القانون ، بل يذهب جانب من  الكتّ 1958الفرن�q لسنة  & اب إp القول ��

� بداية  طاري �5   .39 1957ا �

ت العامة من قبيل؛ حق ا�ساواة أمام  �/ من ا;قوق وا;ر�� �ë >ولقد ّنص هذا الّدستور ع
ا )1:ا�ادة(القانون �Kتفر � /Bرسة الشعا�& الدينية مع مراعاة التحفظات الÞ ية ا�عتقد وحق ، حر

ا هذا الدستور حسب  ،)2: ا�ادة(العاما &خ�ق و ا &من  �̀ � جاء  /Bتلف النصوص ال إن )�
�  40جانب من الكّتاب فراد خاصة �5 ت العامة وحقوق ا & � م=نة ا;ر�� � )49: ا�ادة (تب#� /B؛ ال

� إطار القانون، غ��  ا �5 ت وëاي\/ نح للسلطة القضائية èمة ا;فاظ ع< تلك ا;قوق وا;ر�� /¶
� بيئة سليمة ا، و± ينص مطلًقا ع< ا;قوق البيئية، وراجع ذلك  أن ا;ق �5 و�ية ± يتطرق إل\�

                                                           

ات " ، )داداه(راجع؛ مر��  -38 �Ðا( � يتا�� � القانون الدستوري ا�ور ة وتعليق (، "�5 �ë � السعداوي�/ ص  ، )ت.د( ،)ن.د(، )عبد العز��
 .وما بعدها 56

اه°� ( بدر خان راجع؛ -39 يتانيا " ، )إ�� � مور ت العامة �5  .10،  ص )ت.د(، )ن.د(، "ا;ر��
� لعام  -40 يتا��   .1961راجع الدستور ا�ور
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� مست هذا  /Bت ال�، ور�W التعدي ذه ا�سأ0/ �̀  �pم الدو وز ا ه̄/ ;داثة قيام هذه الدو0/ وعدم ��
� غالب ا &حيان إp التضييق ع< ا;قوق  الّدستور فإنه ± ينص ع< هذا ا;ق بل أدت �5

ا مسب بيةا�نصوص عل\�   .41ًقا مثل إلغاء مبدأ التعددية ا;ز
 1991الحق في بيئة سليمة  وال̀دستور الموريتاني لعام : ثانًيا

� ديباجة دستور  ��  1991لقد جاء �5�س � ا � لد�� سكه �� � يعلن ¶/ يتا�� أن الشعب ا�ور
نسان الصادر ب ع�ن العا�L ;قوق ا � � ا � ديدها �5 /E قراطية الوارد � ا;نيف، ومبادئ الد¶� تار́�

� 1948ديسم�� 10 نسان والشعوب الصادر بتار́� � ;قوق ا � ي·/ فر ، 1981يونيو 28، وا�يثاق ا �
يتانيا ا مور � وّقعت عل\� /Bا تفاقيات الدولية ال �   .    42و�5

ّية  � بيئة سليمة، ور�W التعدي�ت الّدستور � متنه ع< ا;ق �5 إّ  أن هذا الّدستور ± ينص �5
ا هذا الّدستور؛ �ûعر � /Bال � &Bحا0/ مسأ0/ النظام البي � كت·� �� � بيئة سليمة بل ا ;ق �5 ف �� ± يع�/

�ان وفق ا�اّدة  � ال�� يع ÷ث�/ �5 � iا ع�قة )9(ا�ط  57للت�8 /Bف ببعض ا;قوق ال ، إ  أّنه اع�/
� البيئة الصحية نسان �5 ق ا � �E.  

  الحق في بيئة سليمة في ضوء النظام ال̀دستور̀ي الليبي: الفرع الثالث

 � �Bقليمية؛ و�/ إقرار أول دستور لي جاع السيادة ا � ّسست الّدو0/ الليبية ا;ديثة بعد اس�/ & /�
ط استق�iا1951عام  � "، إp غاية وصول العقيد 43؛ Èن |8 للسلطة " معمر القدا�5

 � � عام 1961سبتم�� �501 ؛ أعلن عن قيام سلطة الشعب إÍا ً لكتابه ا�س. الكتاب 1977، و�5
                                                           

يد انظر؛  -41 ي"، ) إ~عيل(ولد مو@ لSز � مور بية �5 ادة "تانيا ، وإش=لية القبول وا;ظرالتعددية ا;ز 8Ú ث لنيل �E ،
؛  �æام � القانون ، åية العلوم القانونية وا قتصادية، العام ا;� �5 � ��  .1994-1993ا��/

ّ إقراره عام -42 ، والذي �/ �pا;ا � يتا��  .1991راجع الدستور ا�ور
� ليبيا" ؛)s ع<� (أحداش -43 ية �5 اث ودراسة السياسات"تقو�� ا;ا0/ الدستور �E &�� ل ، ع< ا�وقع )قطر(، ا�ركز العر��

؛ � و��   ا لك�/
http://www.dohainstitute.org 

  .05/03/2012:ا ط�ع
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ل �/ إقرار هذا ا;ق من ، إp 44ا &خ��  �û ،ليبيا � طاحة به وإع�ن قيام نظام جديد �5 غاية ا �
� الّدستور ا�رتقب؟  كن إقراره �5 ْبَل؟ وهل ¶�   قَ

 1951الحق في بيئة سليمة وال̀دستور الليبي لعام : أوًال

 ّ معية العامة �/ �ّ تطبيًقا للفقرة الثالثة من قرار ا;� �Bادّي اللي /E ا�تحدة إقرار الّدستور ا D &�ل
 /á289ر � ��  21، الصادر �5 �õل ليبيا1949نو�صوص استق � �E ، )45( ؛ حيث أقّرته ووضعته

 � دينة بنغازي �5 معية الوطنية الليبية ا�نعقدة ¶� كتو��  7ا;� � )46(1951أ �Bتعدي� لتب ّ ، والذي �/
ت العامة؛ م � هذا الّدستور ع< بعض ا;قوق وا;ر�� ثل ما جاء النظام ا�وحد، ور�W الّنص �5

� ا�واد ية الصحافة والطباعة، 29، 23، 22، 21: �5 ية الفكر، وحر ية ا عتقاد وحر صوص حر � �E ،
� بيئة سليمة،  ا ± تنص Ðاحةً ع< ا;ق �5 �̀ ، إّ  أ ية التعل°� ية استعمال أي لغة، حر وحر
، حيث يذهب جانب  �pكون اّن هذا ا;ق حديث النشأة ع< ا�ستوى الدو pوذلك راجع إ

  .1972ن الفقه إp القول أّنه نشأ مع إع�ن استMو± لعام م

                                                           

� التنظ�� لفكر جديد وفق  -44 � نفس حاول من خ�0 العقيد معمر القدا�5 ية الثالثة و�� )ل تقد�� ونقد �5 بة النظر مقار
 �  .الوقت من العديد من ا�فكر��

45- " � معية العامة 1949ديسم��  10وبتار́� ليت"، عينت ا;� ن �� D ا�تحدة مندو�� " أندر�� &�مساعد السكرت�� العام ل
و�p الذي Èن عليه أن يقدم ال لس ا & � ليبيا، و�/ تشكيل ا>� D ا�تحدة �5 &�ا " لياليت"نصح ل � عين\/ /Bعن ÷ث<� الدول ال

 � معية العامة، وصل ا�ندوب إp طرابلس �5 � ...،  وقد ;�ص الغاية من èمته من خ�ل ت�́� 1950ينا��  18ا;� �5
D ا�تحدة  ت ا�3ودة، تنص ع< أن مندوب ا & �̄ سب التعل �Eعام و éش � �5 � /Bمè طرابلس، جاء فيه أن الغاية من

لس بعد استشارة الدول  يساعد الشعب � ا>� � ÷ث<� ليبيا �5 � صياغة الدستور وإنشاء حكومة مستق�/ وأن يع#� �5 � �Bاللي
لس والزÍاء دارة وأعضاء ا>� ة ع< ا � يد انظر؛." القا¶&   لSز

ية"، )صاò أحواس(خليفة - دار � والنظم السياسية وا � �Bوضاع السياسية "القانون الدستوري اللي&�، دراسة شام�/ ل
ية خ�ل نصف قرن و  دار ، من ا ستق�ل حB/ سلطة الشعب، منشورات جامعة التحدي، ليبيا، دار )2000-1950(ا �

وت، لبنان،  ديدة ا�تحدة، ب��  .22-21، ص2004الكتاب ا;�
 .؛ ا�رجع السالف الذكر)s ع<� (أحداش  -46
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  الحق في بيئة سليمة  وإعالن سلطة الشعب والوثيقة الخضراء: ثانًيا

ّ يوم  � ليبيا وهو عبارة عن وثيقة سياسية " إع�ن سلطة الشعب"، إصدار 1977مارس  �2/ �5
� ليبيا؛ أّي النظام  ى لنظام ا;� �5 دد ا &سس الك�� /E قراطية � فكرة الد¶� �Bل تب�السيا@� من خ

رات الشعبية يق ا�ؤ¶/ ة عن طر � البيئة 47ا�با|8 ، ور�W ذلك فإن هذه الوثيقة ± تنص ع< ا;ق �5
ية ± تنص  ماه�� � ع� ا;� نسان �5 اء ;قوق ا � نسان، Ç أن الوثيقة ا;��� كحق من حقوق ا �

� البيئة؛ غ�� أنه �/ إصدار الق � شأن ëاية .و  1371لسنة) 15(انون رÐ /áاحةً ع< ا;ق �5 ر �5
� البيئة س#� /Eر الشعب العام(و � 48) مؤ¶/ ئق السياسية من أجل إÍال ا;ق �5 ، استناًدا iذه الو�8

  .بيئة سSية
  الحق في بيئة سليمة في ضوء ال̀دستور المرتقب: ثالًثا

� ي°/ صياغ\/  /Bيع الدسات�� ال � مشار ية تعرف ليبيا اليوم تسابق )موم ب#� ا وفق رؤى فكر
ت إذا �/ إÍال  ديًدا للحقوق وا;ر�� /E 8ك� متعددة، غ�� أنه من ا�توقع أن يكون هناك دستور أ

ع�ن الّدستوري ت العامة ، 49ا � � ا;قوق وا;ر�� � الباب الثا��   ).16إp  7من ا�واد (والذي تضّمن �5
ال̀دستور المغربي لعام  تكريس الحماية ال̀دستور̀ية المباشرة للبيئة في: المطلب الثاني

 .2014وال̀دستور التونسي لعام  2011

� لعام  �  2014والدستور التون�q لعام  2011يعد الدستور ا�غر�� /Bبية ال من الدسات�� ا�غار
 � بت#� � ضوء التجر � بيئة سليمة �5 � بيئة سليمة، نتطرق إp تطور مركز  ا;ق �5 كرست ا;ق �5

̄� ي<�  بية والتونسية؛ ف   :ا�غر

  
                                                           

  .؛ ا�رجع نفسه)s ع<� (أحداش  -)47(
  .لوزارة الصحة الليبيةأنظر ا�وقع الر!� --)48(

http://health.gov.ly/web 
ع�ن الدستوري "  أنظر؛ -)49( � للحكومة ا�ؤقتة؛"ا � و��   ع< ا�وقع ا لك�/

https://www.pm.gov.ly/images/complete.pdf 
   .07/03/2012: ا ط�ع
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 الحق في بيئة سليمة في دساتير المغرب: الفرع األ̀ول

بّية عّدة دسات�� Èن آخرها دستور  ّية ا�غر بة الّدستور ، وقد Èن أّول 2011عرفت التجر
� عام  وع دستور مغر�� اء من حيث )50( 1908م�8 كبه �8 اء من حيث ال� وا ل هذا ال�8 �û ،

جابة عن ذلك من خ�ل ال بية الكيف والتطبيق؛ تعاÝò ا � � مدى أخد الدسات�� ا�غر بحث �5
̄� ي<�  � بيئة سليمة، ف ;ق �5 ��:  

  )1970،1972،1992(، 1962الحق في بيئة سليمة وال̀دساتير المغرب̀ية ألعوام : أوًال

 � �ّ لعام  �514 � ، ر�W بعد ا�زا��  1962ديسم�� �/ إصدار الّدستور ا�غر�� �Bبعد استفتاء شع
 /� �ë ص إقرار � �E �̄ ا ف � تضم\� /Bعية إ  أنه ال ت السياسية وا قتصادية وا ج̄/  من ا;قوق وا;ر��

عوام؛  ية  & � البيئة ، ور�W ا�راجعات الدستور ، إّ  1970،1972،1992± ينص البتة ع< ا;ق �5
ديدة تعرضت iذا ا;ق؟ ل الدسات�� ا;� �û ذا ا;قi ا ± تتعرض �̀   أ

  1996لعام  الحق في بيئة سليمة وال̀دستور المغربي: ثانًيا

� عام  � من جديد، وقد تضمن عدة حقوق  �51996 ت مراجعة وتنقيح الدستور ا�غر�� ّ /H
� بيئة سليمة Ðاحةً كحق دستوري  ت عامة، غ�� أن ا��حظ أّنه ± يتطرق إp ا;ق 5/ وحر��

ذا ا;ق  �̀ � iا ع�قة وثيقة  /Bف به،  س̄� أّنه تضمن بعض ا;قوق ال   .مع�/
  2011يئة سليمة وال̀دستور المغربي لعام الحق في ب: ثالًثا

�ّ لعام ُيعد  ال إقرار وëاية ا;قوق البيئية فبعد 2011الّدستور ا�غر�� �( � ، نق�/ نوعية �5
ت العامة والعدا0/  قرار ا;قوق وا;ر�� � ص�ح والتغي�� الس�� �� ورة ا � مطالب شعبية ب��

عية وا�ساواة بية؛...ا ج̄/ ، داخل ا�ملكة ا�غر �òعداد وا�صادقة ع< هذا الّدستور،  إ �/ ا �
� �� مدار الدراسة  /Bهذه ا;قوق وال üأ � ّول مرة؛ ومن ب#� �/ من ا;قوق  & �ë >والذي ّنص ع

� الفصل  � بيئة سليمة حيث جاء �5  تعمل الدو0/ وا�ؤسسات العمومية" ؛31)ا�ادة(هنا ا;ق �5
                                                           

50  Basri (D.), et ; «Trente Années De Vie Constitutionnelle Au Maroc », (L.G.D.J),Paris,1993, p631. 
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ابية، ع< تعبئة � الوسائل ا�تاح ماعات ال�/ � وا;� ة، لتيس�� أسباب استفادة ا�واطن#�
 �   .......-  :وا�واطنات، ع< قدم ا�ساواة، من ا;ق �5

  الحصول على الماء والعيش في بيئة سليمة؛-

  ."التنمية المستدامة-

 � &Bوبي �Ø لس اقتصادي واج̄/ ّ إحداث )� Íال هذا ا;ق �/ °/ )153-151الفصل(و � �̀ ؛ 
� التو  أيه �5 �� �pلقضا�� البيئة ويد � والتنمية ا�ستدامة، وقد �� �Bقتصاد الوط�ات العامة ل �×

، والتنافس 35من الفصل )3(أشارت الفقرة  ية ا�بادرة وا�قاو0/ Ç . ع< أن تضمن الدو0/ حر
عية، وا;فاظ ع<  � العدا0/ ا ج̄/ ا تعز�� �̀ ية مستدامة، من شأ قيق تنمية ب�8 /E >تعمل ع

وات الطبيعية الوطنية، وع< حقوق   ".ا &جيال القادمة ال�8
مل  & ؛ �� � بيئة سليمةً دستور��ً � كّرست ا;ق �5 /Bمن الّدسات�� ال � عد الّدستور ا�غر�� Nي
ا�Ø البيئة  يعات �/ � الواقع العم<� من خ�ل سن ت�8 بة أّن ُيساü ذلك �5 � ا�غار ا;قوقي#�

� بن ام ما جاء �5 ود هذا الصحية، وإنشاء  مؤّسسات ;ماية البيئة، وقبل هذا وذاك اح�/
  .الّدستور

  الحق في بيئة سليمة في ضوء التجربة ال̀دستور̀ية التونسية: الفرع الثاني

� تكريس العديد من ا�بادئ   1861ُيعت�� دستور   �5 üسا � الصادر بتونس، أّول دستور عر��
قليمية �/ إقرار دستور "دستور قرطاج"الّسياسّية اiاّمة وقب�  ا ا � /̀ جاع تونس لسياد ، وبعد اس�/

ا إp غاية قيام الثورة 51 1959 �ûعر � /Bت ال�يد من نصف قرن ر�W التعدي ز ، والذي استمر  &
� توجت بصدور دستور  التونسية ا�باركة ، /B2014وال.  

                                                           

51-   �qالتون � لس ا�ستشار�� �< � و��   :أنظر، ا�وقع ا لك�/
http://www.chambredesconseillers.tn/ar/index.php?id=233 

 �  .05/03/2012:ا ط�ع بتار́�
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 .وتعديالته 1959الحق في بيئة سليمة وال̀دستور التونسي لعام : أوًال

ّ لعام  �qد الّدستور التون 8Ú1959  ± ت�يع هذه التعدي �ë ية عّدة إّ  أن تعدي�ت دستور
 � �5 �qمن نص الّدستور التون �Wلر � بيئة سليمة أو  مناسبة، ��  ا�اّدة تتطرق إp مسأ0/ ا;ق �5

;قوق والواجبات"السادسة منه ع< �� � � متساوون �5 ، إّ  "وü سواء أمام القانون � ا�واطن#�
ًنا ع< ا;قوق  �Ñ احةً أوÐ ده ± ينص � �Eظل هذا الّدستور، و � أّن هذه ا;قوق )دودة �5

� البيئة السليمة   . البيئية أو ا;ق �5
ة iذا ا;ق، بل أشارت فقط Ç أن توطئة هذا الّدستور Èنت فارغةً من  �EÐ أي إشارة

مهوري هو  نًيا إp أن النظام ا;� �Ñ" � �5 � � ا�واطن#� نسان وإقرار ا�ساواة ب#� خ�� كفيل ;قوق ا �
وة الب�د لفائدة  ا;قوق والواجبات ولتوف�� أسباب الرفاهية لتنمية ا قتصاد واستخدام �8

 � ع أداة لرعاية ا &|ة وحق ا�واطن#� � �Eالشعب، أ، لعمل والصحة والتعل°� �� � �5 "52.  

  2014الحق في بيئة سليمة في ال̀دستور التونسي لعام : ثانًيا

� طرأت ع< الساحة التونسية بنجاح  /Bديدة ال ات ا;� � ظل التغ�� ر د جديد، و�5 � وز �� ب��
� كنف  ديدة �5 ية التونسية ا;� مهور � ع<� ، وإحياء ا;� �� � � العابد�� � إسقاط نظام ز�� الثورة �5

وع دستور جديد؛ ا; خاء، عكفت النخب التونسّية العديدة وا�تعددة ع< إعداد م�8 ية وا � ر
ّ وقف العمل بدستور  اهة وشفافية، 1959دستور الثورة بعدما �/ � سي�q ب�� & لس �/ ، وإنتخاب )�

ّية التونسّية ما بعد  بة الّدستور � التجر �5 � وع الّدستور الثا�� يع وصياغة م�8 ُخول 0 سلطة الت�8
قليميةاس�/    . جاع السيادة ا �

 � ورة الّنص ع< البيئة �5 وبعد مطالبة العديد من ا�نظمات واiيئات ا;قوقّية التونسّية ب��
ّ تكريس هذا ا;ق لس التأسي�q والشعب، �/ ديد، والذي عرض ع< ا>� وع الّدستور  ا;�  م�8

                                                           

52-  �qالتون � لس ا�ستشار�� �< � و��   :أنظر، ا�وقع ا لك�/
http://www.chambredesconseillers.tn/ar/index.php?id=233 

 �  .05/03/2012:ا ط�ع بتار́�
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� الفقرة السادسة  ، حيث جاء �5 ورة : " 2014من توطئة الّدستور  لعام ) 06(دستور��ً ووعيا ب��
ا يضمن استدامة موارد�� الطبيعية  � س�مة ا�ناخ وا;فاظ ع< البيئة سليمةً ¶� ا�ساÆة �5

ية ا;ياة ا Åمنة ل�&جيال القادمة، وجب الفصل ..."واستمرار من هذا الّدستور  45،  وذلك ¶�
� س�مة : " لتون�q حيث ينص ع< أّن ا � بيئة سليمة ومتوازنة وا�ساÆة �5 تضمن الدو0/ ا;ق �5

� . ا�ناخ &Bلقضاء ع< التلوث البي ضافة إp التنصيص "وع< الدو0/ توف�� الوسائل الكفي�/ �� � �� ،
ّكد الفصل  � ا�اء؛ حيث أ � :" ع< أّن  44ع< ëاية عناÐ البيئة،  س̄� ا;ق �5  ا�اء ا;ق �5

  .مضمون

تمع شيد استغ�0 واجب ع< الدو0/ وا>� ّ إنشاء هيئة ."وا>افظة ع< ا�اء و�/ /� Ç ،
وجب الفصل  ية مستق�/ ¶� ت مس. 129دستور /E ، ": هيئة التنمية ا�ستدامة وحقوق ا &جيال

وp من  هذه ا�"القادمة  � الفقرة ا & ية وجوبية؛ حيث جاء �5 ا èام استشار �̀ : " ّادة؛ أنيط 
يع � مشار � ا�تعلقة  ُتستشار هيئة التنمية ا�ستدامة وحقوق ا &جيال القادمة وجو�� �5 القوان#�

ططات التنمية �( � عية والبيئية و�5 �سائل ا قتصادية وا ج̄/ � ا�سائل . �� ا �5 �̀ وللهيئة أن تبدي رأ
جال اختصاKا   53. "ا�تص�/ ¶�

  البيئيضرورة دسترة األمن :  المبحث الثالث

� ظل الكوارث وا &خطار البيئة  نسان و�5 � أü ا;قوق اللصيقة �� � � البيئة من ب#� ُيعد ا;ق �5
ت العامة داخل الدو0/  ة عن التلوث؛ وع< اعتبار أن الدستور هو حا�� ا;قوق وا;ر�� � /Eالنا

ت ال ؟، وما �� التحد�� � &Bقيق ا &من البي /E � ة هذا ا;ق �5 ا، فكيف ُتساü دس�/ � تواجه وضام\� /B
 � � التالي#� ن ا�طلب#� �Ñ جابة � البيئة؟، تستعرض ا �   :Íلية التكريس الدستوري للحق �5

                                                           

ديد لعام   -53 �  2014الدستور التون�q ا;� ية 2014فيفري  10، ا�نشور بتار́� ، عدد خاص للرائد الر!� للجمهور
  :التونسية، أنظر 

 http://www.iort.gov.tn/WD120AWP/WD120Awp.exe/CTX_32328-1187- 

           QSCkJiBvxv/ConstitutionNew/SYNC_73959828 
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 دسترة الحق في البيئة كخيار استراتيجي وضرورة قانونية:المطلب األ̀ول

 � تلف الّدول الواعية واiادفة إp الر5/ اتيجًيا >� � بيئة سليمة خياًرا اس�/ أ�O ا;ق �5
قيق وتكريس أ! ëاية قانونية iا، لدى نتطرق ا;ضارّي، Ç أّنه  /E ورة قانونية من أجل �Ð

̄� ي<�   :إp هذه النقاط ف
  الحق في البيئة كخيار استراتيجي ومطلب إنساني: الفرع األول

ورة  �Ð  عديدة ولكونه �Ø؛ وذلك راجع  &سباب ودوا � �
اتي � البيئة خيار اس�/ ا;ق �5
عية نسا54إج̄/ ̄� ي<� ، Ç ُيعد مطلب ا � از ف � �E � عاء؛  نتطرق لذلك �� �ë نية:  

  الحق في البيئة كخيار استراتيجي: أوًال

نسانية البيئة ُتعد  دد ا � �̀ ا خطًرا،  � ال�اع، فع< الر�W من كو̀� � أü مضام#� حالًيا من ب#�
ن ا;فاظ  & ا، فقد اتضح جلًيا �� يع الدول ;لها أو التخفيف م\� �ë ود Üلها Þ يتطلب ت=ثف ×� & ��

ك�8 من التوافقع< ً أ م3ا التضارب أحيا�� � �E � /Bالوطنية وال òعن ا�صا � .55 البيئة ليس مستقً
� مفاده؛ فرض  �
اتي و خيار إس�/ �E ا نسبًيا، فيجب التوجه /̀ ونظًرا ;داثة ا�ش�ه/ البيئية ذا

ة أ ة، ومن ×� � ا قتصاد والبيئة السليمة من ×� ن معاد0/ ا�وازنة ب#� �Ñ خرى ا�طالب التنموية
� طور النمو والتنمية فيه   تقوم بتلويث ا>يط  ا دول �5 �̀ بية ع< اعتبار أ فإن الدول ا�غار

ل وخاصة الو 8Pت مثل ما تستقب� من الدول ال ا أو الدول الصناعية .م.القاري ببواعث وملو�8
 � ى ا &خرى ع< غرار الص#�   .الك��

بّية أّن  سيًسا ع< ذلك يستوجب ع< الّدول ا�غار & ؛ وأّن  و�/ � &Bماية ا>يط البي �E تطالب
قل°� البحري أي  وي وا � ا ع< الغ�ف ا;� � كحق مستقل حفاظً &Bق البي; اف �� تسæ إp ا ع�/

كة الثنائية أو متعددة ا &طراف ا ن مفاوضات ال�8 �Ñ عام éا>يط بش .  

                                                           

 .وما بعدها 67، ا�رجع السالف الذكر، ص )داود عبد الرزاق( أنظر، الباز   -54
55-   � مة(أنظر؛ خ�� الد�� � القرن "، )~8 � قوى ا�ستقبل �5 اتيجية ب#� س�/ ، ، دار قرطبة، "21الع�قات ا � زا�& ، ص ص )ت.د(ا;�

869. 
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 الحق في البيئة مطلب إنساني: ثانيًا

ق مطلًبا �E ت � بيئة سليمة أ�� عاء فا &خطار والكوارث  إّن ا;ق �5 �ë ية إنسانًيا للب�8
رقام، فإّن  � ا & ا �5 ً ا ا�عمورة خ�� دليل ع< ذلك، ودون ا;�وض كث�� �ûتعر � /Bالطبيعية ال
 � /Bنسانية ال نه يتنا�5 ذلك مع الطبيعة ا � � ظل بيئة ملوثة  & كن iا أن تعيش �5 نسانية   ¶� ا �

� عنه من التوازن ا �Bتستغ  � � تتطلب مستوى مع#� &Bلبي ) � يكولو"� يا) ا � /E �)ل.  
ّول من إع�ن استMو± الصادر عام  � :" 1972وقد ّنص ا�بدأ ا & نسان حًقا أساسًيا �5 ��أن ل

ة  � حياة كر¶� � بيئة ذات نوعية تتيح العيش �5 ة وذلك �5 &¶�ية وا�ساواة وظروف ا;ياة ا� ا;ر
ة �û56"ومر � ع�ن إp مسؤولية ا;كومات �5 � البيئة  ، وقد أشار ذات ا � س#� /Eاية وë >العمل ع

 �pفت حوا ق ا�واطن 23ل�&جيال ا;ا�Ð وا�ستقبل، وع< أ�8 ذلك اع�/ �E ها ن دسات�� �Ñ /0دو
� لعام  ، والّدستور ا سبا�� �pة  ئقة، مثل؛ الّدستور ا يطا &¶�� بيئة م ية �51979 هور �ë ودستور ،

س�مية لعام  ان ا � � النظام ا &سا@� للح�1980إ�� بية السعودية الصادر عام ، و�5 � ا�ملكة العر �5 
1992 57 .  

 الحق في البيئة ضرورة قانونية: الفرع الثاني

تمع وإقرار العدا0/  � جاءت من أجل تنظ°� ا>� /Bمن القواعد وال /� �ë >يقوم القانون ع
 � نسان   يستطيع أن يعيش �5 � ا;ق والواجب؛ وحيث أن ا � ن معاد0/ توفيقية ب#� �Ñ داخ�

� نفس الوقت من الواجب عليه ëاية البيئة، ومنه؛ فإن بيئ ا و�5 �̀ ن حقه ا�طالبة  �õ ة غ�� سليمة
قيق أ! ëاية قانونية iا  /E ورة قانونية؛ وذلك من أجل �Ð البيئة �� &ساس � ة ا;ق �5 دس�/

̄� ي<�  از ف � �E � � ا;ماية ا�توفرة، ُتعاÝò هذه ا�نطلقات ��  :وتعز��

                                                           

� البيئة"، )احعبد الفت(أنظر؛ مراد  -56 ح قوان#�  .21، ص)ن.د( ،)ت.د(، "|8
، دار )"ا;ماية البيئية(دارة البيئية ا � " ؛)صاò(، كذلك؛ عارف21، ا�رجع السالف الذكر،ص)عبد الفتاح(أنظر؛ مراد   -57

يع، Íاناليازوري العSية للن�8  ردن، والتوز  ).نق�ً .(121، ص2007، ا &
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  ة قانونيةتحقيق أسمى حماي: أوًال

� ا &صل الّدو0/  نسان تقررها �5 � ع< أن حقوق ا � ، ونظًرا �ا )588(يستقر الفكر القانو��
� بيئة سليمة  � س² الّنصوص القانونّية؛ فإّن الّنص ع< ا;ق �5 للّدستور من م=نة وأÆية �5

قيق أ! ëاية قانونية iا، فالّدستور ع< اعتبار  /E � أنه القانون دستور��ً ُيساü   )ا0/ �5
ماعية ت الفردية وا;� ؛ ُيعد أفضل ضامن لتحقيق )599(ا &سا@� الذي يضمن ا;قوق وا;ر��

ن  �Ñ البيئة � � ظل دو0/ القانون وا�ؤّسسات؛ لذا فإن الّنص ع< ا;ق �5 هذه ا;ماية �5
يع أو قرار  كن أن يصدر أي ت�8 أو الّدستور، يع�� iذا ا;ق أ! ëاية قانونية 0؛ حيث   ¶�

ت طائ�/  /E ذا ا;ق؛ �̀ س  الف هذا النص أو ¶� � �E /0الّدو � تلف السلطات �5 ت�ف من )�
  .البط�ن

وع وغ�� دستوري يفقد  س هذا ا;ق؛ ُيعد ت�ف غ�� م�8 � أو مادي ¶� وأي Íل قانو��
م دستورها، وتتضمن  /� /E � /Bالّدول القانونّية ال � ة قانونية وخاصةً �5 بذلك أي قيمة أو ¢�

لس الّدستورّي مؤّسسات ;م ّية أو ا>�   .اية الّدستور ع< غرار ا>¿ة الّدستور

                                                           

  أنظر ع< سبيل الذكر؛ -58
نسان"، )s خليل(َوا�و@ )s يوسف(علوان - ، ط )1(، ج )"ا�صادر ووسائل الرقابة( القانون الدو�p ;قوق ا �
  .5، ص Í2009ان، ، دار الثقافة، )1(
نسان"  ،)Íر(صدوق - � مصادر حقوق ا � ، "دراسة �5 زا�& امعية، ا;�   .60، ص 2005، ديوان ا�طبوعات ا;�

ية Ç يذ � السلطة وا;ر يو" هب ع< ذلك الفقيهوذلك ع< اعتبار أن الدستور أداة للتوفيق ماب#� يد "اندري هور ، لSز
ية، انظر  � السلطة وا;ر   ع< سبيل الذكر؛حول؛ الع�قة ماب#�

- � �� الدرا"� ية " ،)جعفر(̀� نظمة الدستور � ا & ية �5 � السلطة وا;ر ، دار )1(، ط)"دراسة مقارنة(التوازن ب#�
ردن،   .59-45، ص ص 2008ا;امد، Íان، ا &

ي ا�عّدل؛  -59 زا�&   ).2008-2002-1996(مقتطفات من الفقرة الثامنة من ديباجة الدستور ا;�
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  تعزيز الحماية القانونية: ثانًيا

 �Wيعات العادية  ر ن الت�8 �Ñ اية للبيئةë الوطنّية(وجود ( � إ  أن الّنص ع< هذا ا;ق �5
ذه القواعد القانونّية، استناًدا  �̀  � اطب#� امه من قبل ا>� � قوته القانونية واح�/ يد �5 � الّدستور ��

 �   .لقاعدة تدرج القوان#�

 � /Bسانة القانونية ا�وجودة، وال ، وع< الر�W من  ال�/ زا�& � ا;� دف إë pاية البيئة ع< ف·� /̀  
 /á10-03غرار القانون ر  � � إطار التنمية وا�تضمن ëاية ا 2003جويلية  20ا�ؤرخ �5 لبيئة �5

� ا;ماية القانونيةا�ستدامة   .، إ  أّن التكريس الّدستوري iذا ا;ق يؤدي إp تعز��

دور دسترة الحق في بيئة سليمة في تحقيق األمن البيئي والتحديات التي : المطلب الثاني

  تواجهها 

قيق ا &من  /E pالبيئة  إ � ة ا;ق �5 إن التساؤل الذي يطرح هنا بشدة كيف يؤدي دس�/
از � �E � جابة �� ة هذا ا;ق؛ ا � � قد تطرأ أمام Íلية  دس�/ /Bت والعراقيل ال ؟ وما �� الصعو�� � &Bالبي 

̄� ي<�    :ف
 دور دسترة الحق في البيئة السليمة في تحقيق األمن البيئي: الفرع األ̀ول

م حق  � �� ع�قة وجود وعدم؛ فإن اح�/ &Bبيئة سليمة وا &من البي � إّن ع�قة ا;ق �5
م  /� �E ± ولكن إذا ، � &Bمان وا &من البي&�قيق ل /E ية، نظيفة ومتوازنة، هو�بيئة  � نسانية �5 ا �

ا �( �ة هذا ا;ق هو بدوره ذلك ف نه يصبح منعدم ؛ فدس�/ &  � &Bل للحديث عن وجود ا &من البي
نه يؤدي إp ما ي<�  &  � &Bمن البي&�ة ل   :دس�/

  إلزامية حماية البيئة من التلوث: أوًال

� السلطة  � الّدستور؛ وع< الّدو0/ ÷ث�/ �5 � بيئة سليمة متوازنة �5 يستوجب الّنص ع< ا;ق �5
ن �Ñ ة  العملÜ وi /0ا دستور��ً ع< ëاية البيئة من التلوث ع< ا�ستوى  ا;ا ا ا>� /̀ اختصاصا

� (الداخ<�  �Bالوط ( �pوع< ا�ستوى الدو) �Lقلي.� أو العا � )ا � لزام القانو�� ذا ا � �̀  ، وأي إخ�ل 
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ورة لSسائ�/ السياسية الشعبية أو القضائية ل�� ، ذلك أن الدو0/ تصبح ملزمة وليست ..يؤدي ��
 � ة �5 �� �(  � &Bواص أو ضد أي خطر بي يع ا;� � تنجزها أو مشار /Bيع ال ن ا�شار �Ñ اية البيئةë

éبية ك دد الّدول ا�غار �̀   .طبي�æ من قبيل خطر التصحر الذي 

  التأسيس لمنظومة قانونية ومؤ̀سساتية في حماية البيئة:ثانًيا

دف  /̀ سيس منظومة قانونية ومؤسساتية  & /� pة هذا ا;ق يؤدي إ إë pاية Ç أن دس�/
ار  �Ð& التعويض عن ا � ، وا;ق �5 � &Bم البي�ع � ا � � ëاية البيئة ، وا;ق �5 البيئة؛ كقوان#�

طة ..البيئية داري، و|8 ن أطر الضبط ا � �Ñ صصة ببيئة ، ومؤسسات حكومية مثل وزارة )�
ام ا�قاييس وا�عاي�� البيئية، لبيئة من أجل الùر ع< اح�/ طرق وإp غ�� ذلك من ال...خاصة ��

� )يط �O ونظيف نسان �5 � ëاية البيئة وحياة ا � � ُتساü   )ا0/ �5 /Bوالوسائل ا &خرى؛ و ال.  

 االلتزام والعمل على التزام الدول األخرى في مجال حماية البيئة:ثالًثا

ف الفكري بل قضية  ل�/ إّن قضية البيئة ± تعد قضية الّدول ا�تطورة وحدها وليست ��
عاء،  �ë نسانية ماية البيئة، وإلزام الّدول ا � �E ام � بّية العمل، وا ل�/ لذا فع< الّدول ا�غار

كة والتعاون ا ن أطر ال�8 �Ñ م لذلك   .ا &خرى كذلك من خ�ل دعو̀/

أهم العراقيل والصعوبات التي تواجه دسترة الحق في بيئة سليمًة والحلول : الفرع الثاني

 المقترحة

 � ة هذا ا;ق �5 ورة دس�/ �Ðية وÆأ �Wّية للبيئة  ر بّية، ور�W أّن ا;ماية الّدستور الّدسات�� ا�غار
ة هذا  ت تواجه دس�/ �حظ هناك عراقيل وصعو�� Nبّية، ي � بعض الّدسات�� ا�غار ا �5 منصوص عل\�

  .ا;ق
  أهم العراقيل والصعوبات التي تواجه دسترة الحق في بيئة سليمة: أوًال

ة للحق  � البيئة ع< مستوى ا�نظومة الّدولّية ;قوق إن غياب ا;ماية الّدولّية ا�با|8 �5
� إقرار هذا ا;ق ع< ا�ستوى  نسان، أو نق ا ع< ا�ستوى الداخ<� ُتظهر مدى الصعوبة �5 ا �
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نسان أ  و��  � تت�5/ مع القانون الدو�p ;قوق ا � /Bأن هذا ا;ق : الّدستورّي؛ ومن ا &سباب ال
� أو Ç يصطلح عليه  بـ ة أخرى "soft law" "قانون الرخوال"قيد التكو�� ، Ç يصعب من ×�

ا للبيئة عند إقرارها  Üة ونظر̀/ نظمة السياسة ا;ا ديد هذا ا;ق؛ ضف إp ذلك طبيعة ا & /E
قيق التنمية  /E � ال الداخ<� ودورها �5 ن ا>� �Ñ ية البيئةÆ & ا �� للسياسات العامة، ومدى وع\�

� القرن  ا�ستدامة؛ وع< ا�ستوى الدو�p ع< اعتبار � ال�اع �5 ا من أü مضام#� �̀ ، iذا 21أ
يق  قيق أ! ëاية قانونية للبيئة عن طر /E >ذه العراقيل والعمل عi ب التصدي � �E وذاك

ة هذا ا;ق   .دس�/
  الحلول المقترحة: ثانًيا

بية  ب التوعية وال�/ � �E �>إّن ا;ل هو العمل وفق منطلقات ورؤى عدة فع< ا�ستوى الداخ
دد ا�نطقة مثلالبيئية م /̀  � /Bبة �� &خطار البيئية ا;قيقية ال � ا�غار : ن أجل إدراك ا�واطن#�

فاف حية أخرى ا�طالبة ع�� القنوات ا�تاحة من قبيل؛ الندوات العSية ..التصحر وا;� ، ومن ��
بّية  ه، خاصةً أن ُجل ّدسات�� الّدول ا�غار � قيته وتعز�� ة هذا ا;ق والعمل ع< �/ ورة دس�/ ب��

ديد مضمون هذا ا;ق بدقة، ا /E ب � �E Ç يقة؛Í ية ليوم عرفت أو تعرف مراجعات دستور
م�ءات أو  بية وليس وفق ا � ؛ وفق رؤية البلدان ا�غار يًفا جامًعا ، مانًعا وفعا ً يفه تعر وتعر

بية   .ا�فاه°� الغر
ة "إّن التكريس الّدستوري أو  s الشناوي القواعد البيئية ي°/ حسب الدكتور وليد " دس�/

تمعة ، وتتمثل هذه الطرق حسب جانب من  كن أن تكون أدوات )� �¶ Ç ثة؛�ع�� طرق ث
̄� ي<� 60الكتاب   :، ف

ت السياسة  -1 ��� Statements of Policyإع
جرائية  -2  Procedural Normsالقواعد ا �
  Fundamental Environmental Rights ا;قوق البيئية ا &ساسية -3

                                                           

ية للحقوق البيئية): " وليد s( أنظر، الشناوي  -60   ، دار الفكر والقانون، ا�نصورة، م�1، ط "-دراسة مقارنة -ا;ماية الدستور
 .15ص   ،2013
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� حا0/ ا ستغناء أو تغييب أداة من هذه ا &دوات إّن هذا الطرح قد  انب الصواب �5 � �E
� إطار دو0/ القانون وا�ؤسسات تستلزم أن ت°/ Íلية  ّية �5 الث�ث ذلك أن العملية الّدستور
ت  �� �þ ؛ مع وضع تمعةً ، ووفًقا ل�&دوات الث�ث السالفة الذكر )� تكريس هذا ا;ق Ðاحةً

ام هذا ا;ق، وعدم  � ديباجة الّدستوري، أو حقيقة  ح�/ شارة الضمنية فقط 0 �5 ا كتفاء �� �
لت�  كتفاء �� ات السياسيةا �E )ت السياسة ���� الفقرة التاسعة من )إع ، فالّدستور وÇ جاء �5

زا�& نفسه، ُيؤكد ميع، وهو القانون ا &سا@� الذي يضمن : " الّدستور ا;� إّن الّدستور فوق ا;�
ماعية، ت الفردية وا;� عية ع< Þرسة  ا;ر�� � ال�8 ية اختيار الشعب، ويض·� .� مبدأ حر �Eو

عية،  تمع تسوده ال�8 �( � السلطات، ويكفل ا;ماية القانونية، ورقابة Íل السلطات العمومية �5
نسان بé أبعاده رد "ويتحقق فيه تفتح ا � ت حقيقة iذه ا;قوق، تصبح )� �� �þ غياب � ، ف·�

ا   .شعارات   طائل م\�

نشاء وأما ع< ا� � ق مستقل للبيئة، وا�طالبة �� �E اف ، فيجب ا;ّث ع< ا ع�/ �pستوى الدو
ك�8  اف ع< ëاية البيئة، تكون ذات مواصفات عSية وتقنية أ 8| آليات دولية للرقابة وا �

 � � الفضاء ا�غار��   .تطوًرا من أجل ëاية البيئة �5

تام؛  � ا;�   و�5

، � ا &خ�� لص �5 � �E ذلك العديد م pخلص إ Çبيئة نظيفة ومناسبة و � ؛ أّن ا;ق �5 � ن الباحث#�
ب اليوم، وقبل الغد  � �E نسان، لذا ن منظومة حقوق ا � �Ñ كحق مستقل �ليس مكرًسا فعً
� بيئة �ية  ة هذا ا;ق كحق مستقل؛ من أجل ëاية ا>يط والعيش وا;ياة �5 ا�طالبة بدس�/

� ظل ا &خطار ا> ا وëاية ;قوق ا &جيال القادمة �5 ً �Ðنسانية حا بية وا � لبلدان ا�غار دقة ��
ي3ا؛ لذا نصبو إp إÍال التوصيات التالية �ë :  

ق مستقل للبيئة؛ - �E اف  ا ع�/
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لّنص Ðاحةً ع< ا;ق  - ، وذلك �� � &Bة ا &من البي ية للبيئة ودس�/ إقرار ا;ماية الّدستور
 ± � /Bبية ال � دسات�� البلدان ا�غار � بيئة سليمةً و�ية ومتوازنة �5 تنص Ðاحةً ع< هذا �5

 ا;ق؛
، وذلك من خ�ل  - زا�& �; ّية ا�رتقبة �� � ا�راجعة الّدستور � بيئة سليمة �5 ة ا;ق �5 دس�/

ت  � الفصل ا�تضمن ا;قوق وا;ر�� � ديباجة الّدستور، و�5 � بيئة سليمة �5 الّنص ع< ا;ق �5
ن اiيئات الرقا �Ñ /ب التنصيص ع< هيئة مستق� � �E Ç ،ية العامة كحق مستقل بية وا ستشار

ول iا èام رقابية و � �E/ وات � ال�8 ال ëاية البيئة وا &جيال القادمة �5 �( � ية �5 أو استشار
  الطبيعية؛

� حول البيئة والتنمية ا�ستدامة؛ -  تفعيل ا�يثاق ا�غار��
� صكوك التلوث ع<  - ديد نوع ا;ماية بشé وا�� وجعلها إلزامية، مع إعادة النظر �5 /E

 �p؛)أنسنة مبدأ ا�لوث الدافع(جباية التلويث   وع< ا�ستوى الداخ<� ا�ستوى الّدو 
ة التلوث وëاية البيئة وتنسيق Íلها ع< ا�ستوى  - ��= تصة ¶� طة ا>� إنشاء وتنسيق Íل ال�8

� ا�نطقة؛ ات ا�ناخية �5 � �تابعة التغ�� ، مع الدعوة إp إنشاء مرصد مغار�� �  ا�غار��
�  إقرار ووضع آليات دوليةا�ساÆة ع< ا�ستوى الّد  - �5 �pاية النظام  وëاف و 8| ��جديدة ل

� العا�L مع تفعيل؛ &Bوتوكول كيوتو  البي ��. 
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"Constitutionnaliser le droit à un environnement sain; Vers la sécurité 

de  l’environnement dans le Maghreb " 

Résumé: 

- Le droit à un environnement viable, sain, équilibré et propre est  

l’une des exigences  de la modernité et du développement  au regard 

de la pollution planétaire qui a  généré des problèmes majeurs et des 

maladies chroniques telles que l’asthme et l’allergie, en menant ainsi 

au réchauffement de la terre et au changement climatique. Des 

catastrophes environnementales mettant en péril, non seulement les 

économies des pays mais l’existence de l’humanité elle-même, sont 

donc attendus. 

- De ce fait, toute l’humanité œuvre, dans le cadre des alliances 

mondiales régionales ou nationales, pour la protection de 

l’environnement, qui est l’un des droits les plus importants de la 

troisième génération des droits de l’homme ; Et ce de la conférence 

de Stockholm 1972, au Sommet de la Terre de Rio di Janeiro  1992, 

en passant par le sommet maghrébin de Nouakchott en 1992 qui a 

été couronné par l’élaboration de la « la charte maghrébine pour la 

protection de l’environnement  et le développement durable ». 

- Tous ces efforts prouvent, sans aucun doute,  que la protection de 

l’environnement naturel est une nécessité mondiale et un droit 

commun de toute  l’humanité. Quels est donc la notion de « droit à 

un environnement  sain » ; et quels sont les fondements 

constitutionnels de la protection de l’environnement dans les 

constitutions maghrébines ? Peut-on revendiquer la 
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constitutionnalisation de ce droit  pour  lui consacrer une protection 

juridique optimale ? 
- Afin de répondre à toutes ces questions et aux importantes 

perceptions, qui peuvent venir à l’esprit, sur ce sujet important et 

délicat dans le domaine de la protection de l’environnement sous 

toutes ses dimensions, et pour assurer la sécurité environnementale, 

le  chercheur a  opté pour la méthode juridique inductive d’une 

dimension analytique critique, en adoptant l’approche suivante : 

- Section I : Notion du droit à un environnement sain ; 

- Section II : La protection constitutionnelle de l'environnement à la 

lumière des expériences Maghrébines ; 

- Section III : la nécessité de constitutionaliser la sécurité 

environnementale. 
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  -مقاربة نظرية لفهم واقع العمل البرلماني  –دور البرلمان في إدارة الدولة الحديثة 

  أستاذ مكلف بالدروسنعيم شلغوم،                              

  2جامعة سطيف - كلية الحقوق و العلوم السياسية                      

  : مقدمة

ا �ان ليس وليد نتاج فكري أو نظري إ¶� � حدثت  إن نشأة ال�� /Bيعد نتاج للثورات الشعبية ال
 � � أورو�� خ�ل القرن#� � هذا الصدد  18و�517 � القضاء ع< استبداد ا�لوك، و�5 حت �5 � �E � /Bوال

�انية بتوقيع  � ÷ث�/ بذلك مرجع ا;ياة ال�� �ا�� يطانيا èد النظام ال�� د �� � �E" /كر� � " ميثاق ا�اغنا ب#�
� و÷ث<� الشعب عام  يطا�� ديد سلطات ا�لك من خ�ل 1215ا�لك ال�� /E ه ، الذي �/ ع< إ�8

� أول  لس منتخب اضطلع �5 �( � ارسون èمة النيابة �5 �¶ � تقس°� السلطة مع ÷ث<� الشعب الذ��
� ا�سائل  � بدأ يتدخل �5 ناقشة ا�سائل ا�الية، لكن مع مرور الزمن توسعت سلطاته أ�� ا &مر ¶�

� دول العا±، خاصة مع اتساع موجة  العامة هذا ما أدى إp انتشار وتوسع الظاهرة �انية �5 ال��
 � �ان �5 ورة وجود ال�� �Ð >ا عùسي & /� � رت من خ�iا دول جديدة اعتمدت �5 �� � /Bالتحرر ال
قق فعليا من خ�ل Þرسته للسلطة التأسيسية خ�ل ا�راحل  /E ا ا�ؤسساتية، وهو ما بني\/

وp لبناء الدو0/    .ا &
د أ    � �E ان منتخب شعبيا من ومن هذا ا�نطلق� سيس الدو0/ ا;ديثة يتطلب وجود �� & ن �/

 � وعية، و�5 عية وا��8 م وفق قاعدة ال�8 � تسي�� شؤو̀� �5 � ميع ا�واطن#� أجل توسيع ا�شاركة ;�
 �pلتا �ان ع< أداء وظائفه، و�� ية وسياسية تساعد ال�� هذا الصدد توجد أطر وقواعد دستور

� ا�نظومة  �ان �5 طا أساسيا لقيام دو0/ أÆية وجود ال�� ية وا�ؤسساتية للدو0/ يعد |8 الدستور
� إدارة الدو0/ مرتبط  �ان �5 قراطية وح� القانون، وiذا فنجاح ال�� حديثة تستجيب لق°� الد¶�

ثي� ل=فة أطياف الشعب /¶ pلنظر إ ع< درجات التنوع بداخ� �� م�  & /E دى �¶ .  
ع� � /E ان� ا ال�� �̀  � � يتم�� /Bا�نظومة ا�ؤسساتية للدو0/ ا;ديثة فا;�صوصية ال � ية �5  مؤسسة )ور

� حياة الدول  ده يلعب دورا مركز�� �5 � �E هذا الصدد � ا، و�5 �̀ � يؤد /Bنظرا لطبيعة الوظائف ال
� تسي�� الشأن العام من خ�ل النواب  �شاركة �5 � تسمح للفرد ا�واطن �� /Bقراطية ال وتكريس الد¶�
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مارسة وظائف الت � يضطلعون ¶� ، وع< هذا ا &ساس الذ�� انية الدو0/ � يع والرقابة وإقرار م�� 8�
 � /Bيعات ال قراره للت�8 � � ذلك �� ، وتظهر أÆيته �5 � إدارة الدو0/ �ان �5 تظهر أÆية وفعالية دور ال��
ا إp جانب مناقشة  وعية ع< أنشط\/ ضفاء ا��8 � راقبة ا;كومة و�� تمع و¶� � الدو0/ وا>� /E

انية الدو0/ وإقرارها، وم � �ان م�� ر�� سياسات الدو0/ ع< مسطرة ال�� د أن ¶/ � �E ن هذا ا�نطلق
� ذلك يعت��  �ان �5 لتا�p تفعيل دور ال�� � بكفاءة وعق�نية و�� �Bة عن ا;س الشع علها مع�� � �E

 � ار"� � الداخ<� وا;� ا ع< الصعيد��   .     مدخ� أساسيا لتكريس قوة الدو0/ وهيب\/
ش=لية التالية ومن � طرح ا � �
 نظمة : هذا ا�نطلق يستد�Ø ا�نطق ا�\� � ا & �ان �5 ما هو موقع ال��

�ان  تلفة؟ كيف يساü ال�� ية ا>� � السياسية والدستور إدارة أمور الدو0/ ؟ وما �� ا>ددات  �5
  الضامنة لتحقيق ذلك؟

  مكانة ودور البرلمان في األنظمة السياسية المقارنة :المبحث األول 

نظمة السياسية  � ا & ية �5 =نة )ور �ان ¶� قراطيةيتمتع ال�� عتباره مؤسسة نيابية تسمح  الد¶� ��
نظمة السياسية ا;ديثة Èن  تلف ا & �( � لتا�p ازدهار دوره �5 ، و�� بتوف�� عوامل استقرار الدو0/

- ا ية و�/ � �Eورة التار قراطية  نتاج الص�� � العديد من الدول الد¶� �انية �5 ة وا�مارسة ال�� �� ا;�
ورة وجود  د أن معظم أدبيات الفكر الدستوري ا;ديث أقرت ب�� � �E هذا الصدد � يقة، و�5 العر
� إدارة الدو0/ لذا فتبوئه iذه ا�=نة اiامة، Þ أه� ذلك  لنظر إp الدور الذي يلعبه �5 �ان �� ال��

ن يتدخل بصورة ف & يعية وفق أطر �� لسلطة الت�8 � تسي�� الدو0/ من خ�ل اضط�عه �� علية �5
ية )ددة    . )1(دستور

ى يتحدد ع�� مبدأ  نظمة السياسية الك�� � ا & �ان �5 د أن م=نة ال�� � �E ومن هذا ا�نطلق
� السلطات الذي من خ�0 تتحدد طبيعة النظام السيا@�  ، شبه ( الفصل ب#� �@ ، ر�& � �ا�� ��

 �@ ا السائد) ر�& /̀ �ا�� د �� � �E � /Bيكية وفرنسا ال ت ا�تحدة ا &مر يطانيا والو �� � � من �� ة �5
                                                           

، موريس  - 1 امعية للدراسات والن�8 جيه، النظم السياسية والقانون الدستوري ، ا�ؤسسة ا;� وت دوف�� ، ص 1992، )لبنان(ب��
130 . 
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ا  بد من  � بي\� قراطية، ومن أجل التمي�� بة الد¶� ا والتجر تشتغل وفقا للحياة السياسية السائدة ف\�
، هذا م � إدارة الدو0/ � من خ�iا يتحدد طبيعة الدور الذي يلعبه �5 /Bان ال� م واقع ودور ال�� �û ا

ها  ه دسات�� ت هذه الدول والذي تعت�� �ا�� � والعم<� ل�� � القانو�� انب#� يتطلب التطرق إp ا;�
� إدارة  �ان �5 يعية، وذلك من أجل معرفة دور ال�� هام السلطة الت�8 ية تضطلع ¶� مؤسسة دستور
� تعت�� مرجعية لكيفية Þرسة السلطة إذ  /Bذه الدول والi نظمة السياسية � هذه ا & الدو0/ �5
تلف دول العا±  � تتب3ا )� /Bى ال نظمة السياسية الك�� ن ا & �Ñ اء القانون الدستوري /Pا ف �Pيصن

  : و�� Ç ي<� 
خذ به  :البرلمان في النظام السياسي البريطاني -1 & ال �/ � يطانيا èد هذا النظام إذ   �/ تعت�� ��

ية  � ± تتأ�8 بنظر
�Q ،ذا النظامi /حية وجود ا�ؤسسات ا�مث� معينة بقدر ما Èن للظروف من ��

د أن  � �E هذا الصدد � � السلطات، و�5 � إقامة نظام التوازن والتعاون ب#� ية دورا �5 � �Eالتار
يطانيا    �� � �5 � �ا�� نظمة، إن النظام ال�� ه من أفضل ا & ذا النظام والذي يعت�� �̀  8� & مونتيسكيو �/

ية وأعراف Þرس � �Eر ا هناك سوابق �/ ات سياسية أصبحت يعتمد ع< دستور مكتوب وإ¶�
Èر�/ لسنة سده ميثاق ا�اغنا � �E يطانيا وهذا ما �� � Æية لدى السلطة والشعب �5 & �� �� /E1215 

�ان لعام  � ال�� لس العموم 1948و 1911وقانو�� لس اللوردات و)� � ينظمان سلطات )� .  )2(اللذ��
بة و ية نظرا لعراقة التجر � �Eر � إدارة الدو0/ 0 جذور �/ د أن تدخ� �5 � �E ذاi  يطانية �انية ال�� ال��

� ذلك �5.  

 �æي � الت�8 ال#� � ا>� ختصاصات متساوية �5 ل�q اللوردات والعموم �� � هذا الصدد يتمتع )� و�5
كن  �¶ �pلتا لس العموم، و�� � من )� م#� Üة الوزراء ا�\/ لس اللوردات يتوp )ا وا�ا�p لكن )�

لنظر إp ق ارس اختصاصات قضائية �� لس اللوردات ¶� دمه وامت�ك أعضائه القول أن )�
ث�� ع<  & لس العموم �ا iم من �/ م كذلك يضمنون النجاح لنواب )� للسلطة ا قتصادية وكو̀�
قراطية، ó Þح ذلك  د أن اختيار اللوردات تتنا�5 مع مبد أ الد¶� � �E هذا الصدد � ، و�5 � الناخب#�

                                                           

2 - ، � ية ا�قارنة، مطبعة جامعة بغداد، s شفيق العا�� نظمة السياسية والدستور  . 40، ص1986 ا &
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نتقال السلطة ا قتصادي لس العموم و�� �( pيعية إ نتقال السلطة الت�8 �� pة من الريف إ
ات  �� � �E عتباره يتمتع �� � �Bبداء الرأي الف لس  � �( pلس اللوردات إ ول بذلك )� /E � ا�دينة أ��
لس  د أن )� � �E �pلتا ، و�� � يطا�� � النظام ال�� سيد التقاليد �5 � /E � =نة �5 تلفة هذا ما جع� يتمتع ¶� �(

� ضد ا�لك بفضل ا يطا�� � حققت ح� الشعب ال�� /Bل�اعات الطوي�/ العموم هو ا�ؤسسة ال
جاع السلطة للشعب وإن Èنت الوزارة بواسطة التنظ°�  � اس�/ لس �5 ا أعضاء هذا ا>� �Kخا � /Bال

� Þرسة السلطة وقيادة الب�د لس العموم �5 � ا>� قد حلت )ل )� وبذلك يتمتع   .)3( ا;ز��
يطانيا  �� � �5 � �ا�� ق )اسبة السلطة ) نظام وستمنس�/ (النظام ال�� �E تلفة التنفيذية بوسائل )�

انية،  � � إقرار ا��� لس العموم مسائ�/ ا;كومة سياسيا أمامه إp جانب أولويته �5 �( pحيث يتو
 � /Bيعية، ال لس من ا ستي�ء ع< السلطة الت�8 ا مكنت هذا ا>� �̀ � يتمتع  /Bفالسلطة ا�الية ال

� السل لسلطة التنفيذية ت°/ وفق مبدأ الفصل ب#� ا  �� د ع�ق\/ � �E � � يكون هذا الفصل �5 طات، أ��
يعية والتنفيذية وذلك من  � الت�8 � السلطت#� العادة مر�� يغلب عليه طابع التوازن والتعاون ب#�
�انية فاع�/ ع<  اجل إدارة الشأن العام بشé جيد، Ç أن ذلك   يتعارض مع Þرسة رقابة ��

كن أن يؤدي إp إسقا�ا وإن Èن ذلك  �¶ � /Bالعرف السيا@� أداء ا;كومة ال � در ا;دوث �5 ��
يعية  � الت�8 � السلطت#� دد طبيعة الع�قة ب#� �E � د أن النظام ا;ز�� � �E هذا الصدد � ، و�5 � يطا�� ال��
¿ها ع�قات عرفية معقدة ت°/ وفق  /E � /Bالسلطات، وال � والتنفيذية وبتحديد درجة الفصل ب#�

ت لضوابط والتواز��   . checks and balances) (القاعدة السياسية ا�عروفة ��

� هذا الشأن يقول الفقيه الدستوري موريس ديفرجيه  � : " و�5 تتعلق درجة الفصل ب#�
ا الدسات��  � تنص عل\� /Bتعلق �� &ح=م ال Þ 8ك� � ظل النظام "السلطات بنظام ا &حزاب أ ، و�5

د أن ا�عاد ت السياسية تكون Ç ي<�  � �E � يطا�� � ال�� �ا�� يمن µا Èن هناك حزب واحد : ال�� �̀
ية  ك�8 &�ول ل � السلطة نتيجة امت�ك ا;زب ا & ك�� �انية µا زادت درجة �/ غلبية ال�� ع< ا &

                                                           

امعية،ط - 3 ، ص 4سعيد بوالشع�� ،النظم السياسية والقانون الدستوري، ديوان ا�طبوعات ا;� زا�&  . 203، ا;�
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�انية وا;كومية ضع لضوابط . )4( ال�� � �E /0إدارة الدو � �5 � يطا�� �ان ال�� د أن دور ال�� � �E �pلتا و��
ا ل �Kفر � ها �5 ث�� & داد  �/ � �� � /Bبية الثنائية ال ا ا�نظومة ا;ز � داخل سياسية أفرز̀/ �نضباط ا;ز��

 � يطا�� �ان ال�� � (ال�� �ان   تعدو أن )حزب العمال وحزب ا>افظ#� عل قرارات ال�� � �E هذا ما ،
� دورا يتلخص  يطا�� �ان ال�� بية، وبذلك يؤدي ال�� تكون نسخة طبق ا &صل من القرارات ا;ز

� هذا الن كية النشاط ا;كو�� من منطلق أن العرف السيا@� السائد �5 � /� � ظام هو مساندة �5
�ان  � داخل ال�� �انية للحكومة، وع< هذا ا &ساس يسمح ا نضباط ا;ز�� غلبية ال�� ا &

ه � وتوج\� �ا�� � النشاط ال�� فراز حكومة مستقرة وقادرة ع< التأث�� �5 � �� � يطا��  .ال��

�ان فإقرار  ضع لسلطة ال�� � /E عل ا;كومة � /E � /Bدده طبيعة ا�سائل ال /E إن هذا الوضع
اني � دية أدواره م�� & /� � ة �5 ستق�لية كب�� ع� يتمتع �� � �E ان   هذا ما� ة الدو0/ تب·/ من ص�حيات ال��

� هذا  �ان يؤدي أدواره، و�5 بية، إ  أن ال�� تيبات السياسية وا;ز ة لل�/ ات الكب�� فر�W التأث��
� تصويب وتقو�� أداء ا; ة غ�� ا�تخصصة دورا فنيا èما �5 كومة الصدد تساعده اللجان الدا¶&

� أن النقاش بداخلها يكون  ا، أ�� � تقع ف\� /Bال &́ تلف التجاوزات والفضا �( � لتحقيق �5 أو ��
�ان  عل ال�� � �E ا عتبار، هذا ما � ا تؤخذ بع#� /̀ احا عل من اق�/ � �E Þ قراطيا ومتخصصا د¶�
� حول  �ا�� � فتح نقاش �� دده �5 � عدم �/ � دا�& التفاعل مع الشعب و يظهر ذلك �5 يطا�� ال��

ده مث� القضا��  � �E سائلته للحكومة، وهذا ما �¶ � يطا�� � تث�� استياء الرأي العام ال�� /Bوا�سائل ال 
 � يطا�� Íال ال�� ا رجل ا & � تورط ف\� /Bقضية فضيحة التصنت ال � �5 � �ا�� � فتحه لتحقيق �� �5

ت مردوخ سنة  ن. 2010رو�� �� � يطا�� �ان ال�� قراطية أهلت ال�� �� الد¶� كن القول أن �/ �¶ �pلتا  و��
كن أن  ، إ  أن ذلك   ¶� ��ال التدخل ا;كو � إدارة الدو0/ فر�W اتساع )� �5 �qيكون طرف رئي
 � ية �5 لتا�p استق�ليته جعلته يتبوأ م=نة )ور يعية و�� عتباره ÷ث� للسلطة الت�8 � دوره، �� �æيل

� هذا الب بة النيابية �5 يطانية، ونظرا لعمق التجر ية والسياسية ال�� لد أدت إp ا�نظومة الدستور
م مضمونة ومكفو0/  /ûن حقو & مة �� عل ا�واطنون ع< دراية �/ � �E خلق مناخ سيا@� وهادئ

                                                           

ة ع<� مقلد، - 4 �ë جيه، ا &حزاب السياسية ، �/ ار ل موريس دوف�� وت، طدار ال\� ، ب��  . 397، ص 1983، 3لن�8
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رادة الشعبية م ا � اص أفرز̀/ � ا أ�8 �̀ لنظر إp أن الوظيفة النيابية يقوم  �  تبنيه  )5(�� هذا ما يظهر �5
�   يؤد 2008لقانون ا�سائ�/ سنة  �ان اللذ�� ون èاèم النيابية الذي من شانه )اسبة أعضاء ال��

  .ع< أحسن وجه 

ت ا�تحدة  :األمريكيالسياسي البرلمان في النظام  -2  � الو �� �5 �@ � النظام الر�& يتم��
د أداء  � �E هذا النظام � ية والكونغرس، و�5 مهور � رئيس ا;� يع السلطات ب#� يكية بتوز ا &مر

�ان  ي(� ) الكونغرس(ال�� � خص ا الدستور ا &مر /Bا ت ال لú ) 1787(يتحدد من خ�ل ا>�
 � �E إدارة الدو0/ الفيدرالية وع< هذا ا &ساس � �5 � � السلطت#� � السلطات �5 د أن الفصل ب#�

يكية هو فصل مطلق  � ذلك استق�لية السلطة التنفيذية ما ا�نظومة السياسية ا &مر �Bيع
امد  � مبنية ع< مبدأ الفصل ا;� � السلطت#� لتا�p ع�قة هات#� ما، و�� �Pأداء وظائ � يعية �5 والت�8

ما نظر  فض التأث�� ا�تبادل بي\� ي(� �� � السلطات، فالدستور ا &مر مه بفكرة ا ستق�لية ب#� ا  ه̄/
يع والتنفيذ اللتان   تسائ�ن إ  أمام  � الت�8 /Bسلط � ص الع�قة ب#� � �E �̄ العضوية والوظيفية ف

  . )6(ا &مة 

 pمن الدستور يتو pو وجب ا�ادة ا & يعية إذ يتألف من " الكونغرس"و¶� èام السلطة الت�8
� ي لس الشيوخ للذ�� لس النواب و)� � Æا )� لس#� مارسة سلطة )� تمتعان ع< قدم ا�ساواة ¶�

لس النواب فقط،  �( pا إ � تعود حق ا�بادرة ف\� /Bا�سائل ا�الية ال � يع �5 ستثناء الت�8 يع �� الت�8
ورة موافقته ع<  ̄� يتعلق ب�� ي(� بسلطات هامة ف لس الشيوخ ا &مر حية أخرى يتمتع )� ومن ��

� خاصة  � كتاب الدو0/ و بعض كبار ا�وظف#� � السلك الدبلوما@� Ç يتمتع أيضا بص�حية تعي#� �5
ت ا�تحدة ® الو �� إp جانب ذلك حدد . تصديق ع< ا تفاقيات وا�عاهدات الدولية ��

� حق  � تتمثل �5 /Bيقة ا;�، وال يعية للكونغرس بطر ادي الص�حيات الت�8 /E الدستور ا
وزان و  ائب وعقد القروض وصك النقود وا�عاي�� وا & ا�قاييس وتنظ°� التجارة فرض ال��

                                                           

�/ ا�فكر،العدد الرابع، جامعة بسكرة،  - 5 �( ، �Ûقرا � البناء الد¶� يعية �5 � Íر، دور السلطة الت�8  . 10، ص2007فرحا�/
ديدة، القاهرة،  - 6 امعة ا;� بت، النظم السياسية، دار ا;�  . 107، ص2007عادل �8
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� ومسائل  �Bا، وتنظ°� قضا�� الدفاع الوط �̀ كتسا نسية وا وط ا;� ديد |8 /Eارجية و الداخلية وا;�
اد /E ا � وط لقبول أعضاء جدد �5 ديد ال�8 /Eا;رب والس² و .    

ورة العملية أن يوسع من نطاق  اد وال�� د أن الكونغرس استطاع بفضل ا ج\/ � �E ذاiو
ن  �Ñ تدخل � /Bوانب ا قتصادية وا�الية الدفاعية ال يعية لتشمل العديد من ا;� ص�حياته الت�8

ا Èنت نتاج توسع ص�حياته  ولعل أن هذهسلطات الدو0/ الفيدرالية،  �̀ � يتمتع  /Bحيات ال�الص
يكية ع< حساب ت ا &مر يعية ا>لية للو �� الس الت�8 وع قانون . ا>� لتا�p إقرار أي م�8 و��

ا  �̀ � يتمتع  /Bطبيعة التمثيل ال pلنظر إ ل�q الكونغرس �� �( 0 � �وافقة �5 ب التصويت عليه �� � �E
 pالكونغرس إ �qل �وافقة من طرف )� وع القانون بعد التصويت عليه �� ال م�8 �Eلس، و �( �

ما حول رئيس ا;�  ه ل(� يصبح قاب� للتنفيذ، أما إذا حدث خ�ف بي\� ية لتوقيعه ون�8 مهور
� من أجل وضع نص  لس#� نة توفيق تتكون من أعضاء من 0 ا>� وع قانون ي°/ تشكيل ;� م�8
� عليه وإذا ± تتوصل اللجنة إp ا تفاق ي°/ ا ستغناء  لس#� وع القانون �وفقة ا>� موحد ��8

  . )7(.عنه

 � �E ذاiن و �þ pيكية تؤدي إ ية ا &مر � ا�نظومة الدستور د أن أداة التدقيق والتوازن �5
 Ý	ا يعات الرئيس أو �� عضاء الكونغرس رفض ت�8 كن  & � السلطات، إذ ¶� الفصل ا�طلق ب#�
� هذا الصدد يفرض الدستور ا;صول ع<  ا، و�5 �Kقد يطلب فر � /Bائب ال نفاق العام أو ال�� ا �

� أصوات الكونغرس م 8Bثل � تمع#� ل�q الكونغرس ا>� كن >� �¶ Ç ،اوز فيتو الرئيس � /E ن أجل
م م وعزiم من مناص\� � وإدان\/ ام للرئيس والقضاة الفيدرالي#� /̀   .   )8(توجيه ا

                                                           

، نفس ا�رجع السابق، ص  - 7   .193سعيد بوالشع��
ييل إيه أ�وند، السياسات  - 8 ة هشام عبد �،الدار ا &هلية للن�8 جا�� �ë /� ، �Ðوقتنا ا;ا � يع، طا�قارنة �5     ،Íان1والتوز
ردن(  . 958، ص 1998، )ا &
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تيبات السياسية  ددها ال�/ /E يعية والتنفيذية � الت�8 � السلطت#� إن طبيعة الع�قة ب#�
� غ د أن العامل ا;ز�� � �E هذا الصدد � بية، و�5 بية وا;ز � ذلك، فنظام الثنائية ا;ز البا ما يؤ�8 �5

ات الثنائية  ث�� & /� �pلتا � أو العكس، و�� � السلطت#� � هات#� كن أن يؤدي إp خلق التعاون ب#� �¶
� السلطات ر�W إقرار  ديد طبيعة الفصل ب#� /E pتد إ ي(� ¶/ � النظام السيا@� ا &مر بية �5 ا;ز

 � غلبية �5 � الكونغرس من نفس حزب الرئيس فإن الدستور للفصل ا�طلق، فإذا Èنت ا & /Bغرف
 � لنظر إp التنا�W وا نسجام ا;ز�� � يد الرئيس �� � السلطات بدرجة أقل �5 ك�� /� pذلك يؤدي إ
� السلطات إذا  داد حدة الفصل ب#� � � ا�قابل �/ يعية، �5 � التنفيذية والت�8 ا�وجود داخل السلطت#�

 � ب#� ما حز سة يسيطر عل\� � الكونغرس والر�& /Bنت غرفÈ هذا الواقع غالبا ما �pلتا ، و�� � تلف#� �( 
ل�q الكونغرس من  �( � يؤدي  إp خلق قاعدة سياسية تقوم وفق ما ي<� µا توافرت أغلبية �5

  . نفس حزب الرئيس µا أدى ذلك إp إضعاف دور الكونغرس والعكس �يح 

� إدارة الدو0/ إ ي(� يتدخل �5 د أن دور الكونغرس ا &مر � �E ل ما سبق�ذ تسمح 0 من خ
د أن  � �E ذاi ،أسس الدو0/ الفيدرالية � � تقوية دوره وبتعز�� يكية �5 ت ا &مر ثيل الو �� طبيعة ¶/
� مسائل èمة مثل تعديل الدستور  اذ ا�بادرة �5 � /E إدارة فالكونغرس تتمتع بصفة فعلية ��

 � ق للكونغرس مراقبة س�� العمل �5 �E Ç  ن ا;رب�ادي وا�الية والدفاع وإع /E ا òا�صا
اسك النظام الفيدرا�p للدو0/  � و¶/ � تعز�� ادية العامة، هذا ما يعكس أÆية دوره �5 /E ا

يكية   . ا &مر

� فرنسا  :البرلمان في النظام السياسي الفرنسي - 3 �انية الذي أسس �5 إن نظام العقلنة ال��
@� وا 1958سنة  ات من النظام الر�& � م�� خذ ¶� & �� ، � �# �Rتلط و � أفرز نظام سيا@� )� �ا�� لنظام ال��

وضاع السياسية  واiدف من ذلك تقوية سلطة الدو0/ وإعادة اiيبة iا، إp جانب ا;د من ا &
ية  مهور د أن نظام ا;� � �E ل ذلك�ية الرابعة، ومن خ مهور ا ا;� 8ùنت تعيÈ � /Bغ�� ا�ستقرة ال

ية الفرنسية ا;الية والذي فاجأ العديد من مهور امسة أدى إp استقرار ا;� عظم  ا;� �õ � ا��حظ#�
� من أنظمة ا;�  وذج#� �¶ � مع ب#� معون ع< أن ا;� � �E نظمة السياسية ا�قارنة دار@� ا &
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 � احا �5 � �E ية ± تلق بة دستور ر � /E وض � /E امسة ية ا;� مهور � جعل ا;� �ا�� @� وال�� قراطية الر�& الد¶�
ا لنظام ال��  بة خدمت فرنسا جيدا منذ تبي\� د أن هذه التجر � �E ذاiد أخرى، و��انية ا�عقلنة ب

خفاقات السابقة    . )9(والذي جاء ليعاÝò ا �

� تتشé  24ووفقا لSادة  /Bمعية الوطنية ال � Æا ا;� �ان من غرفت#� من الدستور يتألف ال��
لس الشيوخ  577من ا، و)� ئب منتخب انتخا�� مبا|8 ��)LE SENAT  (شيخا  343يتألف من

 � ية والفرنسي#� قليمية للجمهور ماعات ا � ة من طرف ÷ث<� ا;� يقة غ�� مبا|8 � بطر منتخب#�
ان بدرجة  � ة إذ يتم�� ستق�لية كب�� �� � لس#� � ا>� � هذا الصدد يتمتع هذ�� ارج، و�5 �; �� � ا�قيم#�

ة وع< هذ ية بفعالية كب�� داء èاèما الدستور & د أن عالية من ا�ؤسسية تسمح 0 �� � �E ا ا &ساس
 úو0/ ل ية ا>� � إدارة الدو0/ تظهر من خ�ل الص�حيات الدستور �5 �qان الفرن� دور ال��
� حددها الدستور  /Bا ت ال خت�ف ا�سائل وا>� تلف �� � /E حيات�� يتمتعان بص ، اللذ�� � لس#� ا>�

� و  لس#� و0/ لú ا>� � ا &دوار ا>� د تفاو�/ �5 � �E ذاiا و �ان للتدخل ف\� ز لل�� � هذا الصدد ت�� �5
� ا�ادة  ده )دد �5 � �E ان� ي�æ لل�� � ذلك، فالدور الت�8 �انية �5 ات الثنائية ال�� ث�� & من الدستور  �34/

�ان ا ال�� ع ف\� � ي�8 /Bا ت ال دد ا>� �E النظام السيا@� . الذي � �ان �5 د أن موقع ال�� � �E ذاiو
� ا�نظومة السياسية الفرنسية ة �5 تل م=نة كب�� �E �qادة  الفرنSارس  34فطبقا ل من الدستور ¶�

دد بـ /E � /Bيعية وال �ان èام السلطة الت�8 د أن 14ال�� � �E ا�قابل � � عادية، �5 ا بقوان#� ع ف\� ال ي�8 �(
�  47ا�ادة  ولوية �5 � ذلك �� & معية الوطنية �5 �� ا;� /E � � عضوية أ�� يع بقوان#� لت�8 أقرت ��

وي �الية العامة و¶/ لس مناقشة القضا�� ا�تعلقة �� د أن )� � �E ا�قابل � �5 ، �Ø ن ا ج̄/ ل ال��
ماعات  ا بتنظ°� ا;� /̀ � ا�تعلقة موضوعا يع القوان#� � مناقشة ا�سائل ومشار ولوية �5 الشيوخ 0 ا &

� ذلك أقرت ا�ادة  ارج و�5 �; �� � � ا�قيم#� iيئات التمثيلية للفرنسي#� قليمية و�� ع< أن  48ا �
� العادية ت°/ أم يع القوان#� ولوية مناقشة مشار &�لس ا�عروض عليه بصفة أولية وليس وفقا ل ام ا>�

ية   . الدستور
                                                           

ييل إيه أ�وند، نفس ا�رجع السابق، ص  - 9  . 329جا��
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ن  �õ رد غرفة تسجيل كن اعتباره )� �¶   �qلس الشيوخ الفرن د أن )� � �E هذا الصدد � و�5
 � م=نه تعديل القوان#� � يع، إذ �� ال إقرار الت�8 �( � ده يتمتع بسلطات فعلية �5 � �E ل الدستور�خ

معية الو  ا ا;� � صادقت عل\� /Bال � ا�& ع�  قادر ع< إبداء موقفه ال\� � �E اض، هذا ما طنية و ا ع�/
� من الغرفة السف< /� Å انية ع< . )10(من القانون ا� د أن انع=سات ا زدواجية ال�� � �E ذاiو

� نظام ا &خذ والرد  يعية إp الدخول �5 لعملية الت�8 � تؤدي �� �ا�� ) La Navette(النشاط ال��
� م 45الذي نصت عليه ا�ادة  لس#� تلطة من 0 ا>� نة )� � ي°/ بذلك استحداث ;� ن الدستور أ��

د أن  � �E إطار تطبيق أح=م هذه ا�ادة � ما، و�5 تمع ;ل نقاط ا;��ف بي\� � /E85%  من النصوص
 � ة ا�متدة ما ب#� � الف�/ �ان �5 وp من  1980و 1959الصادرة عن ال�� ذت بناءا ع< الفقرة ا & � /Eا

نة � ودون أي تدخل حكو��  هذه ا�ادة أي بتشكيل ;� لس#� � ا>� عضاء ب#�   .)11(متساوية ا &

ا  مفتوحا لSداو0/  �ان الفرن�q يب·/ )� ي�æ لل�� د أن الدور الت�8 � �E ومن هذا ا�نطلق
يع ا &د�� وا�فصل  ك الت�8 ع< وي�/ يع ا & والتشاور والتوجيه العام حيث تو� إليه الت�8

� ف يع �5 د أن أسلوب الت�8 � �E د آليات للحكومة، لذلك امسة واع̄/ ية ا;� مهور رنسا منذ قيام ا;�
ال  ال التنظ°� ع< )� �انية أصبح يغلب عليه طابع ا�بادرة ا;كومية نظرا  تساع )� العقلنة ال��
يعية  جيح كفة السلطة التنفيذية ع< السلطة الت�8 /� pود يعود إ سب ا &ستاذ ب�� �Eيع  و الت�8

وp وعدم د èام ا & �  وذلك بسبب ازد�� /Bالصعبة ا�تداخ�/ ال � ة ا�شا � موا×� اعة الثانية �5 � �E
ك�8 . )12(تتطلب التدخل ال�يع � العضوية أ ال القوان#� �( � �ان ينتعش دوره �5 د أن ال�� � �E لكن

د أن التعديل الدستوري لعام  � �E هذا الصدد � ، و�5 �çتثبيت  2008من أي وقت م � �5 üسا
�  سلطاته /Bالعضوية ال � يعية القوان#� � الت�8 � إعدادها و�5 �ان بسلطة قوية �5 ا ال�� يتمتع ف\�

ال هذه  �( � ح �5 ن تق�/ & وجب هذا التعديل   يسمح للحكومة �� ا، و¶� إجراءات التصويت عل\�
                                                           

10  -  Maurice  Duverger, Le Système politique français, presses universitaires de France. 

paris, 1996, p 336 

11   - Hugues Portelli, Droit Constitutionnel, Édition Dalloz, paris, 2003, p252 
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لنظر إp أن فلسفة هذه  ا، �� � البت ف\� �ان �5 سؤولية ال�� س ¶� ا أن ¶/ وج\� � أي قضية ¶� القوان#�
Æن ا�سائل والقضا�� ذات أ �Ñ تندرج � تمع القوان#� لدو0/ وا>� ة تتعلق �� ية وحساسية كب��

 �qالفرن  .  

معية الوطنية تتمتع بص�حية �ب  د أن ا;� � �E انية� � وا�سائ�/ ال�� ص الدور الرقا�� � �E �̄ أما ف
ذه الص�حية، إن وظيفة الرقابة  �̀ لس الشيوخ   يتمتع  د )� � �E ا�قابل � الثقة من ا;كومة �5

� ا�ا دها )ددة �5 � �E انية� � تكون السياسة العامة )ل متابعة  50دة ال�� من الدستور الفرن�q أ��
ديد  ا، وiذا �/ ¶/ /̀ � ي°/ عقد جلسات �ناقشة ومسائ�/ ا;كومة لتقو�� سياسا �ان أ�� ة من ال�� دا¶&
 ��ا للعمل ا;كو � ليكون مسا�� �ا�� � العمل ال�� ومة �5 قيق الد¶� /E انية من أجل� مدة الدورة ال��

�انية والذي تتخل� ج د أن Íل اللجان ال�� � �E جانب ذلك pانية إ� لسات لطرح ا &سئ�/ ال��
ص�ح الدستوري لعام  اول èاèا دون انقطاع ومن خ�ل ا � � وجبه توحيد  �1995/ الذي أقر ¶�

�ان بعدم ا نقطاع عن متابعة السياسات ا;كومية، وهذا ما  � تسمح لل�� /Bانية ال� الدورة ال��
ة يظهر رغبة ا�ؤس افق نشاطات ا;كومة بصفة دا¶& ع� �� � �E تقوية دوره � �5 �qس الدستوري الفرن

 ��شيد العمل ا;كو /� � � و�5 �ا��   . )13(والذي أض·� فعالية ع< النشاط ال��

يكه ا�سؤولية  ر /E � �ان الفرن�q ع< ا;كومة عند إعداد وتقي°� السياسات �5 ث�� ال�� & تد �/ و¶�
دد إجراءات طرح ملتمس الرقابة أمام  49السياسية للحكومة طبقا لSادة  /E � /Bمن الدستور، ال

معية الوطنية ووفقا لSادة  معية الوطنية ا�وافقة 50ا;� � تستقيل ا;كومة إذا رفضت ا;� ع<  أ��
سب الفقرة  �E ا ا أن تتفادى استقال\/ ك\� ها أو ع< بيان السياسة العامة، و¶� �( �� من نفس  ��01

ول دون  �E ناقشة لس الشيوخ يكون متبوعا ¶� �( pن تتقدم ببيان إ & ا�ادة إذ يسمح للحكومة ��
ا السياسية ريك مسؤولي\/ /E .  

                                                           

�/ السياسة الدولية، العدد  - 13 � فرنسا، )� ص�ح الدستوري �5 ، ا � � ا�� �Pيل 120نبيه ا &ص  . 167ص 1995، القاهرة ، أفر
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�� بص�حيا �E �qان الفرن� د أن دور ال�� � �E جانب ذلك pتتمثل إ � /Bت أخرى وال
� والنظم  � تسي�� بعض القضا�� وإعداد القوان#� شاركة الرئيس �5 لس الدو0/ و¶� انتخاب أعضاء )�
م من ذلك  �Pاز للبحث وا�راقبة غ�� أنه   ي �ان ×� لتا�p يعد ال�� دارة، و�� ية ومراقبة ا � دار ا �

Sيعية واحدة مث � تشكيل السلطة الت�8 لسية �5 د الثنائية ا>� ية غ�� قاب�/ اع̄/ مهور ا �� ا;�
تلفان عن  للتجزئة، � �E ما � لك\� لس#� د أن ا�ؤسس الفرن�q اعتنق نظام ازدواجية ا>� � �E ذاiو

ال التشكيل وا ختصاص �( � ما البعض �5   .  )14(بع �

تلف السياسات لذلك من خ�ل و  ة معنية بتمر�� )� �ان الفرن�q يعد ×� د ان ال�� � �E ذلك
سية معزز  خذ صبغة شبه ر�& & � إطار نظام سيا@� �� ق 0 فرض الرقابة ع< ا;كومة، لكن �5 �E
 � ، حيث تسمح هذه التقنيات بتدخل ا;كومة �5 ��قيق ا ستقرار ا;كو /E pدف إ /̀ بتقنيات 

د /E ل��ان من خ يع القانونية، نشاط ال�� � تعديل ا�شار يد جدول أÍال غرفتيه والتدخل �5
ا يعزز من م=نة السلطة  �¶ � �ا�� ورة عقلنة العمل ال�� �Ð >إقرار ا�ؤسس الدستوري ع �pلتا و��
� وضع بذلك حد  لضبط الصارم �وضوع طرح ا�سؤولية السياسية للحكومة أ�� التنفيذية و��

 ��ان، من خ � لتبعية ا;كومة لل�� قيق التوازن ب#� /E دف �̀ ل فرض أح=م وضوابط صارمة 
 � اد نظام سيا@� يغلب . )15(ا�ؤسست#� � �Eإ pانية إ� � هذا السياق أدت آليات العقلنة ال�� و�5

�ان مع  اور ال�� /Eورة تشاور و �Ð السلطات ما يفرض ذلك � عليه طابع التداخل والتعاون ب#�
� السلطة التنفيذية �Bقط.  

 � ديد نظام الفصل ب#� /E � بية دورا èما �5 � هذا الصدد يلعب نظام التعددية ا;ز و�5
�ان  � عقلنة نشاط ال�� � Èن سببا �5 لنظر إp أن ا�كون ا;ز�� �� �qالنظام الفرن � السلطات �5
غلبية  امسة أدى إp عقلنة نشاط ا & ية ا;� مهور د أن نظام ا;� � �E �pلتا وبتداخل السلطات، و��

�ان دون ا�عارض لتا�p تقييد سلطات ال�� �انية(ة، و�� غلبية ال�� � ) ا & �5 �@ ظل النظام الشبه الر�&
                                                           

، نفس ا�رجع السابق، ص - 14  . 305.سعيد بوالشع��
يك - 15 �ان |8 �� pان معقلن ا� �/ ا;ياة النيابية، عادل البصي<� وآخرون ، من �� لس 73، العدد )� النواب ،  )�

، تونس �q109، ص 2005 ،التون . 
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�ان اد �� � �Eإ pغلبية  يؤدي إ � تقوم ا & � نشاطاته أ�� � تغلب عليه الصفة التمثيلية �5 فسيفسا�&
�انية ع< إضفاء الصفة الرóية ع< هذه السياسات � تسي�� الدو   ال�� لتا�p فعالية أدائه �5 0/ و��

 �Wارجية، فر وضاع الداخلية وا;� ا ا & �Kتفر � /Bا�عطيات ال pت السياسية وإ ضع �نطق التواز�� � �E
ية  مهور ث�� رئيس ا;� & عتباره ÷ث� ل�&مة قوة �/ �انية من غ�� حزب الرئيس  إ  أن�� وجود أغلبية ��

غلبية من خ�ل التوافق حول سياسات ورة تعايشه مع ا & �Ð ما يفرض عليه ، د  الدو0/ � �E ذاiو
بة الطوي�/ أن  ده التجر � �E العا± حيث � ت �5 �ا�� ن يكون من أعرق ال�� & �ان الفرن�q أهلته �� لل��

� صورة  �5 � � التعب�� عن كيفية صياغة ا�صاò وبلورة حاجات ا�واطن#� وذجا حيا �5 ثل ¶� �¶
   .سياسات توافقية

� � ال�� /Bحول غرف �qعات الرأي العام الفرن�د أن استط � �E ذاiلس الشيوخ و د أن )� � �E ان
 � اب بلغت 1990ح�� ييد وإ�2 & � ذلك  %62بنسبة �/ ا �5 معية الوطنية بلغت نسب\/ � أن ا;� � ح#� �5

� عام  %38بـ  د �5 � �E ا�قابل � �5 1993 pييد وصلت إ & معية الوطنية بنسبة �/  %56 حظيت ا;�
لس الشيوخ % 44مقابل  �< )16( . � �Bل هذه النسب نستنتج أن التأييد الشع�ام ومن خ  وا ح�/

� ا�نظومة السياسية  تلها �5 �E � /Bا�=نة ال pلنظر إ �ان �� الذي يكنه الشعب الفرن�q لل��
  .  الفرنسية

� أداء دوره مرتبط بتوفر  �ان �5 اح ال�� � �E د أن � �E ةÐالتجارب ا�عا pل التطرق إ�من خ
، الذي يعد  قراطية داخل النظام السيا@� ية والد¶� ا حقيقيا ع< هامش واسع من ا;ر مؤ|8

ا ع<  قرا�Û واتساع حدود الدور الذي يقوم به، فÊا قطعت الدو0/ شوطا كب�� درجة التطور الد¶�
 � ي�æ والرقا�� بت من أداء جيد للتطور الت�8 سيخه µا اق�/ قرا�Û و�/ قيق التطور الد¶� /E يق طر

                                                           

�ان أ - 16 ي�æ لل�� طالدقاق ا;بيب ، العمل الت�8  . 11، ص2009 ،ية ح=مة، مطبعة ا &منية، الر��
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قراطية عن النظام ال لتا�p انتفاء óة الد¶� � غياب ا�ؤسسة ع< السلطة التنفيذية و�� �Bسيا@� يع
يعية ماد��    .)17( الت�8

  .وظائف البرلمان كمدخل لفهم دوره في إدارة الدولة: المبحث الثاني

� الدو0/ : وظيفة التشريع - 1 يعية �5 �ان ÷ثل السلطة الت�8 ن ال�� & إن معظم الدسات�� تقر ��
� يعات السياسة العامة، ومادام أن ال�� � تضطلع بوظيفة إقرار ت�8 /Bثيلية تع�� عن ال ان هيئة ¶/

� ذات  � العامة ع�� إقرار قوان#� اد حلول لSشا � �Eهمة إ تطلعات الشعب فإن اضط�ع أعضائه ¶�
� تفرض  /Bيعية �� امتداد للوظيفة التمثيلية ال د أن الوظيفة الت�8 � �E إلزامية، ومن هذا ا�نطلق

م، وبن /̀ � لتحسس انشغا  �ان التواصل مع ا�واطن#� قل هذه ا نشغا ت إp ع< نواب ال��
� ا�طروحة، وع< ضوء هذا  � الذي يفرض ع< ا;كومة تدارس ا�طالب وا�شا �ا�� النقاش ال��
ي�æ يلزم ا;كومة ع< تنفيذها قصد حل  ة تضمن وجود إطار ت�8 &¶�� م النقاش ي°/ إعداد قوان#�

� بصفة قانونية تكرس بذلك دو0/ ا;ق والقانون   .وتسوية هذه ا�شا

ي�æ ي°/ من خ�0 وضع إجراءات  إن يد للدو0/ ا;ديثة يتطلب وجود إطار ت�8 التسي�� ا;�
ا وروح الدستور، هذا  ا وعدم تناف\� /̀ وعية ع< نشاطا ضفاء ا��8 � � لتنظ°� نشاط الدو0/ و�� وقوان#�
لسلطة  ية تضطلع �� عتباره مؤسسة دستور يع �� �ان يتمحور حول إقرار الت�8 � أن دور ال�� �Bما يع

�ان ص�حيات ت�8  د أن ا�ؤسس الدستوري حدد لل�� � �E ذاiو ، دارة الدو0/ يعية مؤه�  �
 �pلتا � تسي�� الشأن العام وبعدم إخضاعه لسلطة التفويض، و�� يعية من أجل تفعيل دوره �5 ت�8
 � ة من أجل إقرار القانون، و�5 علهم   ينتظرون تفويضا من أي ×� � /E ان� استق�لية نواب ال��

 �E ان هذا الصدد� اذ قرارات تل·/ رضا نواب ال�� � /Eقراطية ع< ا � الدول الد¶� يون �5 دار رص ا �

                                                           

�/ ا�فكر، العدد الرابع، åية ا;قوق والعلوم السياسية  - 17 �( ، �Ûقرا � البناء الد¶� يعية �5 ، دور السلطة الت�8 � Íر فرحا�/

 . 10، ص 2006جامعة بسكرة، 
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م الدستوري ا�تمثل  لنظر إp أن السلطة النواب  مستمدة من روح الدستور الذي يقر بواج\� ��
يع بé سيادة  � القيام بوظيفة الت�8 �5)18  (.    

� طرح مواضيع  �انية ا;ق �5 عضاء ا�ؤسسة ال�� تلف الدسات��  & � هذا الصدد خولت )� و�5
�انية،  لسات ال�� � عند انعقاد ا;� � مناقشة القوان#� ستطاعة هؤ ء ا�شاركة �5 لSناقشة العامة إذ ��

ا للشؤون العامة والتحاور مع السلطة التنفيذية، إذ غالبا ما يؤدي ذلك � ي°/ التعرض ف\� إp  أ��
� Íل  عل من Íلية إقرار القوان#� � �E الرؤى والتناسق مع ا�صلحة العامة، هذا ما � ا نسجام �5
يعية ما يضع السلطة التنفيذية أمام مسئولية تنفيذ  ن نطاق السلطة الت�8 �Ñ  /°سيا@� )ض ي

ام ا�بادئ وا � ل�/ يع و�� جراءات ال�زمة لتحقيق أهداف الت�8 اذها ا � � /E يعات �� لقواعد هذه الت�8
ع  � وض3ا ا��8 /B19(العامة ال(.  

طار العام للسياسات العامة فإن هذا  �ان يتمحور حول وضع ا � ي�æ لل�� ا أن الدور الت�8 �¶
� ا�ناقشة، التعديل والتصويت، وiذا  موعة من العمليات ا�تسلس�/ وا�تمث�/ �5 الدور تتخل� )�

يقة أو قراطية سواء عر ت الدول الد¶� �ا�� د أن �� � �E  � �5 �æي ا الطابع الت�8 شئة يغلب عل\� ��
ضفاء  � � يقوم �� ، أ�� � إقرار السياسات العامة للدو0/ �ان دورا �5 أÍاiا، ومن خ�0 يبا|8 ال��
وعية  نح 0 ذلك م�8 �¶ Þ ،ديد إجراءات تنفيذها /Eجانب تنظ°� و pا إ لزا�� عل\� الطابع ا �

� توجيه النشاط ا;كو�� وفق ا�رجعية الق ة �5 ي�æ كب�� طار الت�8 ام ا � � تفرض اح�/ /Bانونية ال
  .للسياسات ا�عتمدة

                                                           

18 -  ��ó ة هشام عبد �، مراجعة �ë /� ، �Ðوقتنا ا;ا � � بنجهام بويل، السياسات ا�قارنة �5 ييل أ�وند و "� جا��

يع، طنصار، Íان،   .160، ص 1998، 1الدار ا &هلية للن�8 والتوز

يب، مبادئ السياسة العامة، دار أسام - 19 � �E ان العزاوي وصالÍ ،يع ردن(ة للن�8 والتوز  .  36ص .  2003 ،)ا &
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 � � مياد�� � ويضيق �5 � مياد�� � يتسع �5 �ا�� يع ال�� ال الت�8 د أن )� � �E قا من الدستور�انط
يع العادي والعضوي، وا�رتبط أساسا  � الت�8 � ب#� � من خ�iا التم�� /Bأخرى نظرا للخصوصية ال
د  � �E هذا الشأن � �ان، و�5 ا ال�� ع ف\� � ي�8 /Bا ت ال لنظام الدستوري الذي من خ�0 تتحدد ا>� ��

ال الع سار )� �Eا pيعية، ما أدى ذلك إ ا ا;كومة ع< العملية الت�8 يمن ف\� /̀ ديد من الدول 
دد درجة قوة  �E يع، هذا ما �ان يتقا® مع ا;كومة وظيفة الت�8 � أصبح ال�� � أ�� �ا�� يع ال�� الت�8
د الدستور  � �E هذا الصدد � ا، و�5 �̀ يعات وا�بادرة  � إعداد الت�8 �5 � أو ضعف 0 ا�ؤسست#�

�ان Þرسة ا;�  ي خول لل�� � ا�ادة  سلطةزا�& � خصصت 0 �5 /Bال � � ا�ياد�� يع �5 من  122الت�8
د ا�ادة � �E جانب ذلك pالعضوية 123الدستور، إ � ال القوان#� �( � يع �5 لت�8   .)20(تقر 0 ��

يع   سار الت�8 �Eان فإن ا� ي�æ لل�� ال الت�8 � تضبط ا>� /Bية �� ال ا أن القواعد الدستور �¶
 � �ا�� � اتساع ال�� ، وهذا ما يظهر �5 � تسي�� دواليب الدو0/ ال تدخل ا;كومة �5 يعود إp اتساع )�

� ت يع نظرا للتدخل ا�تنا�� للدو0/ �5 ال الت�8 ال التنظ°� ع< حساب )� الشأن العام،  تسي�� )�
تلف ا�ستجدات والظروف الطارئة وذلك  ة )� � موا×� الذي يتطلب تدخ� |يعا للدو0/ �5

ا لتùيل وت�يع  �̀ � تقوم  /Bد أن الوظيفة التنظيمية ال � �E ذاiيعات، و تلف الت�8 ة تطبيق )� وت��
 �æي تلف الدسات�� Þ أدى ذلك إp إضعاف الدور الت�8 ا )� ا ظروف وقد أقر̀/ ا;كومة فرض\/
د أن السلطة التنفيذية تتمتع  � �E ذاi   ان نظرا لبطء وتعقد إجراءات وآليات تدخ�� لل��

Í ليات بوسائل وآليات Å ة متطلبات ا;ياة اليومية حيث تلعب ا ها �وا×� ل تتدخل ع��
اذ القرارات بصفة |يعة  &جل  � /Eا � ية دورا èما �5 دار زة ا � �×&�ية ل جرائية الفور التنظيمية وا �

وضاع الطارئة   . التكيف مع ا &

                                                           

� عبد النور - 20 �"  . 37، نفس ا�رجع السابق، ص��
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 � يعية �5 � التنفيذية والت�8 � ا�ؤسست#� د أن الع�قات الوظيفية ا�وجودة ب#� � �E ذاiأنظمة و 
ا قوة  � تكون ف\� � خاصة خ�ل الظروف ا ستثنائية أ�� ا طابع تعاو�� تلفة يغلب عل\� ا;� ا>�

يل إp السلطة التنفيذية،  � هذا الصدد التأث�� ¶/ قراطية أقرت �5 د أن دسات�� الدول الد¶� � �E
عل تدخل السلطة التنفيذية  � �E Þ ها طابع ا ستعجال � �� �¶ � /Bلظروف ا ستثنائية ال �� � واسعا �5

وعية،  ية من أجل أن تكون ذات م�8 وط وضوابط دستور يعات طارئة، لكن وفق |8 إقرار ت�8
� ا�ادة  � أقر بذلك �5 �ا�� ث� الدستور ا & �õ61  واسع مقارنة �æي جال ت�8 � تتمتع ا;كومة ¶� أ��
ات ا ستثنائية  - خ�ل الف�/ �ان وا>ا ل�� ��)21( .  

� ا>�  �ان إن تدخل السلطة التنفيذية �5 ي�æ لل�� كن إلغاء الطابع الت�8 �¶   �æي ال الت�8
تل  �E ده � �E رادة الشعبية، وع< هذا ا &ساس ا من ا � عي\/ ية تستمد |8 عتباره سلطة دستور ��
قرار الدستوري  ضط�ع  لتا�p ا � ية للدو0/ ا;ديثة، و�� � ا�نظومة الدستور م=نة سامية �5

عتب يعية �� مارسة السلطة الت�8 �ان ¶� � ال�� ا دستور�� بسن القوان#� اره ÷ث� للشعب وا�ع�� ع\�
� ا�ادة ي، هذا ما يفرض ع< ا;كومة تنفيذ  98بé سيادة مثSا هو �5 زا�& من الدستور ا;�

عل من هذه  � �E ان الذي� �ان وفقا �ا �/ إقراره Þ من طرف ال�� ا ال�� � صادق عل\� /Bال � القوان#�
وعية  عية شعبية وم�8 � ذات |8 يعية القوان#� كن القول أن الوظيفة الت�8 �¶ �pلتا ية، و�� دستور

تمع �  الدو0/ وا>� /E � /Bل سنه للقواعد ال�� من خ �ا��   .  جوهر النشاط ال��

لنظر إp جذورها  :الوظيفة المالية - 2 �ان �� تعت�� الوظيفة ا�الية اختصاص أصيل لل��
ا،  انية وا�صادقة عل\� � د أن الدسات�� ا;ديثة أسندت è 0مة مناقشة ا��� � �E ذاiية و � �Eالتار
ا أن فلسفة  ا، و¶� /̀ ويل نشاطات الدو0/ وتنفيذ سياسا � ي°/ من  خ�iا ¶/ /Bعتبارها ا &داة ال ��
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�ان التمثيل تقوم ع< وج � منتخب فإن ذلك يدل ع< أن ا ختصاص ا�ا�p لل�� لس نيا�� ود )�
�ان Èن من أجل  لوظيفة ا�الية لل�� ان فلسفة التمثيل �� يعد من أü اختصاصاته، نظرا  ق�/
قراطية  ت الدول الد¶� �ا�� د العديد من �� � �E ذاi ،ا لدفاع ع\� تمع و�� ́& ا>� ا ن مصاÈ òفة |8 �þ

اني � � تقر م�� /Bال òلدفاع عن ا�صا تمعية و�� اول من خ�iا ا ستجابة ل=فة ا�طالب ا>� /E ات
ا ات البعد التمثي<� ف\� تلفة نظرا لتأث��   . ا>�

عية  تلف ا &هداف السياسية وا قتصادية وا ج̄/ سدة >� انية الدو0/ تعد ا &داة ا>� � ا أن م�� �¶
ا	Ý قاب�/ للتطب �� pويل اللغة ا�الية إ /E ل�انية الدو0/ يظهر من خ � � م�� �ان �5 ث�� ال�� & يق، فإن �/

ية وسياسية  ده يتحمل مسؤولية دستور � �E ذاiراقبة وا�تابعة، وSا لمن خ�ل إخضا
ة اللغة  �ë � يùر ع< �/ انية، أ�� � ا ا��� � تتضم\� /Bبعاد ال سيد الق°� وا�بادئ وا & � /E � وأخ�قية �5

ادات(ا�الية  يعا خاصا إp سياسات و ) نفقات عامة -إ�� مل طابع ت�8 /E ا�الية � ، فقوان#� Ý	ا ��
تلف  د أن )� � �E ذاiان بصفته قانون عضوي، و� اiا الدستوري )فوظ لل�� عتبار أن )� ��
ليات والكفاءات إp جانب  Å سانة من ا � تعتمد ع< �/ اول تفعيل دورها ا�ا�p أ�� /E ت �ا�� ال��

وط وا�عاي�� للرفع من  موعة من ال�8 ا تضع )� �̀ ا للحفاظ ع< ا�ال العامأ   .)22(قدر̀/

جراء و   � انية بعقدها �ناقشات عامة و�� � ��Sدها ل ت عند اع̄/ �ا�� يتج< الدور الفعال لل��
ت، إp جانب  ولو�� ا حسب ا & تي\� دراسات معمقة حول تقد�� ا;اجات وا &هداف العامة و�/

انية العا � ت ا��� ختلف جوانب التدخل ا;كو�� ومكو�� حاطة ¶� � هذا الصدد غالبا ما ا � مة، و�5
انية انط�قا من دراسته لSوارد ا�الية والوسائل  � وع قانون ا��� ت إp تعديل م�8 �ا�� تلجأ ال��
� توفر 0 دراسة ظروف  /Bانية ا�تخصصة ال� ده ع< اللجان ال�� ع̄/ ا قتصادية ا�تاحة، ��

ع̄/  �� � انية بصورة فعا0/ تن+/ � ا0/ معلومات Èفية �ناقشة ا���   . )23(دها عن ع² وليس عن ×�
                                                           

ردن،  - 22 ، عا± الكتب ا;ديث، ا & �pاه°� الظاهر، إدارة الدو0/ والنظام السيا@� الدو  . 163،  ص2010نع°� إ��
، القاهرة ، دارëد حشيش،أساسيات ا�الية العامةعادل أ - 23 ديدة للن�8 امعة ا;�  .   304-303، ص2006 ،ا;�



مقاربة نظرية لفهم واقع العمل البرلماني - إدارة الدولة الحديثة  دور البرلمان في  

 113 الصفحة 2015 - 05مجلة المجلس الدستوري العدد 

ا ع<  انية العامة وقدر̀/ � ها ع< ا��� ث�� & ت وفقا لدرجة �/ �ا�� كن تصنيف ال�� � هذا الصدد ¶� و�5
ا Ç ي<�    :  تعديل قانو̀�

انية Ç رفعته أو  -1 � وع قانون ا��� انية أن تعدل م�8 � � إعداد ا��� �5 üتسا � /Bت ال �ا�� كن لل�� �¶
ده أو تستبدل  ن �/ �Ñ ي(� يندرج د الكونغرس ا &مر � �Eانية من إعدادها، و � �� انية ا;كومة ¶� � م��

نه  & ي(� يقر �� � ذلك حيث أن الدستور ا &مر   "هذا الصنف والذي يتمتع بص�حيات واسعة �5
ثيل ائب بدون ¶/ �Ð." )24 (  

ا ليس -2 جعه لك\� وع ا;كومة أو �/ انية أن تعدل م�8 � ة ع< ا��� ت ا�ؤ�8 �ا�� ت مؤه�/ بوسع ال��
د أن ما يقرب  � �Eانية لوحدها، و � عداد م�� ت دول العا± تعمل ع< إدخال  63% � �ا�� من ��

نوبية  �ان كور�� ا;� ت الدول ا سكندينافية و�� �ا�� انية، وتنت.� �� � تعدي�ت ع< قانون ا���
 � ة التبذ�� �5 � موا×� � تتدخل �5 ي= ال�تينية، أ�� ت أورو�� وأمر �ا�� نفاق و��   .ا �

انية Ç قدمت iا من طرف السلطة  -3 � انية حيث توافق ع< ا��� � اما ع< ا��� ت   تؤ�8 ¶/ �ا�� ��
 pوينت.� هذا الصنف إ ، � �ا�� � الدول ذات النظام ال�� التنفيذية وليس iا أ�8 فع<� السائد �5

� تنت.� إp نظام  /Bت ال �ا�� موعة ال�� اليا وني" وستمنس�/ ")� يطانيا، أس�/ �� � يلنداا�تبع �5   . )25(وز

 pلنظر إ �� �pال ا�ا � ا>� ت تتمتع بدور )وري �5 �ا�� تلف ال�� د أن )� � �E وع< هذا ا &ساس
ية ا;ديثة تقوم ع< قاعدة أساسية مفادها  � "أن الثقافة الدستور يبة إ  بنص قانو�� �Ð  " ،

 �عتباره ÷ث ا �� انية ومراقب\/ � � إقرار ا��� �ان �5 انية ومن خ�iا  يتدخل ال�� � ا أن م�� للشعب، و¶�
ها، فإن دور  ا)� ا و�� �ûا وأهدا /̀ ا وسياسا �Pول وظائ ن ا;يوي الذي يغذي و¶� �� الدو0/ تعت�� ال�8
ة وصياغة قانون ا�الية بصفة دقيقة وشام�/ ل=فة النشاطات  �ë � ذلك يتحدد ع�� �/ �ان �5 ال��

ية وا &منية للدو0/  عية والسياسية والعسكر د أن الوظيفة ا�الية ا قتصادية وا ج̄/ � �E �pلتا ، و��

                                                           

ن )سن الظاهر، ا�- - 24 بيةعد�� � الدول العر ت العامة �5 D ا�تحدة، د س ن، واز�� &�� ل ا�& �¶ 	Ý ا � ��  .20، صال��
ن )سن الظاهر، نفس ا�رجع السابق، ص- 25  . 20عد��



مقاربة نظرية لفهم واقع العمل البرلماني - إدارة الدولة الحديثة  دور البرلمان في  

 114 الصفحة 2015 - 05مجلة المجلس الدستوري العدد 

ا تتعداها  انية، وإ¶� � � ا�صادقة ع< بنود ا��� و ا تساع حيث   تنح� �5 �E ان حاليا تتجه� لل��
� ذلك ع< آليات وتقنيات  وعية ال�ف الفع<� لSال العام معتمدا �5 كد من م�8 إp التأ

ان التحق انية، من خ�ل اللجان ا�الية أو ;� � ال ا>اسبة تفحص ا��� ن )� �Ñ تدخل � /Bيق ال
� وقتنا ا;ا�Ð تتأ�8  انية �5 � د أن Íلية إعداد ا��� � �E ذاiاية ا�ال العام، وë وا�سائ�/  &جل
ت الدول  �ا�� د �� � �E ذاiا، و /Pقي /E � ة �5 ا أÆية كب�� �ان ف\� تل ال�� �E � بفلسفة ا;� الراشد أ��

قراطية كرست هذه الفلسفة من خ�ل فسح ا ال أماèا �تابعة كيفية Ðف ا�ال العام، الد¶� �<
ائب ومتابعة الس��  نفاق العمو�� وضبط ال�� شيد ا � /� � �ان �5 � ذلك تظهر فعالية ال�� و�5
انية وëاية ا�ال  � � Ðف ا��� ليات ا�سائ�/ وا�راقبة �5 Å  يكه ر /E ع�� ��ا;سن للتدب�� ا;كو

وقراطية والفساد الذي ديدات الب�� /̀ دد العديد من الدول  العام من  �̀ ده  � �E.  
�ان لص�حية مراقبة  :وظيفة الرقابة - 3 ويل ال�� � /E >تلفة ع ية ا>� نظمة الدستور اعتمدت ا &

ا  �انية تقوم ع< متابع\/ ا ع�� فرض رقابة �� /̀ ا;كومة من خ�ل مسائ�/ ا;كومة وتقي°� نشاطا
Í تتخللها � /Bان ا�ستمرة لعملية تنفيذ السياسات العامة ال� � يقوم ال�� ، أ�� ليات التقو�� والتقي°�

تلفة تنسجم وطبيعة ا�وقف  قيقه معتمدا ع< آليات )� /E /� سائ�/ ا;كومة دور�� ع< ما �¶
اح أو فشل  � �E �°تقي � �ان لص�حياته الرقابية ا�تمث�/ �5 اا، ولعل أن Þرسة ال�� الذي يتخذه م\�

� تقو��    .وتقي°� هذه السياساتالسياسات ا�تبعة، من خ�ل تدخ� �5

�ان وذلك  قراطية أعطت ص�حيات واسعة لل�� تلف دسات�� الدول الد¶� د أن )� � �E ذاiو
�انية ا�تنوعة مثل ليات ال�� Å موعة من ا قرارها >� � ��" : ، � �ا�� ملتمس الرقابة، السؤال ال��

ان التحقيق   ".  وا ستجواب، تشكيل ;�
ا وأشدها وقعا ع< ا;كومة ولعل أن آلية �ب الثقة من ا;كومة تع ث�� & ك�8 ا &ساليب �/ د من أ

� تؤدي إp إقا0/ ا;كومة /Bللسياسات العامة ال � �ا��   .)26(عند التقي°� ال��
 pان إ� ل�� خذ من
 تدرجيا تؤدي �� & �انية �/ د أن Íلية الرقابة ال�� � �E ل للدستور�ومن خ

                                                           

�انية ع< أÍال ا................  - 26 ، ، الرقابة ال�� � لس النواب اللبنا�� لسلطة التنفيذية، سلس�/ الدراسات وا�علومات، )�
وت،   . 25- 23، ص2006ب��
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 Å تلف السياسات لتقي°� قب<� وبعدي، إذ تسمح ا � ذلك إخضاع )� �انية ا�عتمدة �5 ليات ال��
د  � �E هذا الشأن � جة تؤدي إp مسائ�/ ا;كومة، و�5 بفرض سلطته الرقابية بصفة متدرجة و÷\�

� ا�ادة  ي أقر �5 زا�& ورة تقد�� ا;كومة لبيان السياسة  84أن الدستور ا;� من الدستور ب��
�ان � ال�� /Bالعامة سنو�� أمام غرف .  

ليات إن تكريس ا�نظومة الدست Å ح=م وا&�ادها ل � �Eل إ��انية من خ ية ا;ديثة لرقابة ال�� ور
 � لقوة والفعالية �5 �� � �ان للجهاز ا;كو�� ا�تم�� � تنظم هذا الدور ومن خ�iا يتصدى ال�� /Bال
�انية تؤهل  د أن الغطاء الدستوري للرقابة ال�� � �E هذا الصدد � ، و�5 التأث�� ع< تسي�� الدو0/

ن يكو  & �ان �� � من دو0/ إp أخرى، ال�� دها تتبا�� � �E � /Bمسائ�/ و)اسبة ا;كومة ال � ن فعا  �5
همة تقو�� وتقي°�  قراطية تنشغل ¶� ك�8 د¶� ت الدول ا & �ا�� فالواقع العم<� يش�� إp أن ��
� حا0/  �5 � � التنفيذي#� � مسائ�/ الوزراء وا�سئول#� ا لوقت طويل �5 /ûستغرا السياسات العامة ��

م نتيجة ل�&خطاء والتجاوزات فشل السياسات ا�ر  سومة، وغالبا ما يؤدي ذلك إp إقال\/
ت . ا�رتكبة � انت�8 � بعض الدول ا�تقدمة أ�� �انية تطورا �5 دت الرقابة ال�� 8Ú هذا الصدد � و�5

ا وسي�/ رقابية جديدة تس.  � "ف\� �ا�� � السويد منذ  "ombudsman" أو"ا�فوض ال�� � نشأت �5 /Bال
Ý وفنلندا  1809سنة  و́� يطانيا وال�� � العديد من الدول مثل ��   .)27(واعتمدت  حقا �5

ام   �ان فقد �/ إ�/ ال الرقابة �/ توسيعه و± يعد حكرا ع< ال�� د أن )� � �E جانب ذلك pإ
� إنشاء ده �5 � �E وهذا ما ، ك�8 ية أخرى وذلك من أجل إضفاء فعالية أ لس  مؤسسات دستور �(

�ان  يطانيا، و�� هيئات تتقا® مع ال�� �� � ت �5 نة ا;سا�� زا�& وفرنسا أو ;� � ا;� �5 �ا>اسبة مث
ية  ص�حية إجراء ا�راقبة ع< ا &موال العمومية، ولعل أن هذه اiيئات تتمتع بص�حية دستور

عدا � ال رقابة ا�ال العام، ولذلك �� �( � �ان �5 � معاونة ال�� د التقار�� وإجراء تتدخل من خ�iا �5
� من  /Bضافية ال ا أن تؤدي إp مسائ�/ ا�تابعة ا � �̀ زة شا تلف ا &×�   .    التنفيذية التابعة iاا;كومة و)�

ا ا،  ¶� �ان مراقبة ا;كومة ومسائل\/ � يؤول لل�� � أ�� � سياق رقا�� أن تقي°� النشاط ا;كو�� ي°/ �5

                                                           

جيه،  - 27 امعية للدراسالنظم السياسية والقانون الدستوري، موريس دوف�� وت ا�ؤسسة ا;�  1992، ) لبنان(ات والن�8  ب��
 . 118ص
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ذا  �û ،ة ع< ا�تابعة وا�راقبة جية تقيمية قا¶& ليل السياسات العامة وفق م\� /E فإن ذلك يستلزم
مل ا;قائق والق°� ا�الية، وبتقد�� Èفة ا�عل تكز ع< تقد�� )� ومات حول ما �/ التقي°�  بد أن ��

� إعداد  � Èنت سببا �5 /Bت وا &هداف الúش� قيقه فعليا من طرف ا;كومة ومدى ص�ته �� /E
لتقي°� الدقيق iا  السياسات �انية ا;ديثة تسمح �� د أن آليات الرقابة ال�� � �E ذاi 28(العامة( .   

  .ةالمحددات الضامنة لتفعيل دور البرلمان في إدارة الدول: المبحث الثالث

رت  � هذا السياق �� � إدارة الدو0/ و�5 ط أسا@� لتفعيل دوره �5 �ان يعد |8 إن تطو�� نشاط ال��
قيق ذلك، /E pولعل أن التقار�� الصادرة عن ا�نظمات الدولية ا�تخصصة  أطروحات تنادي إ

�ان وسلطاته، كيفية إجراء  � شé ال�� ورة إعادة النظر �5 �Ð pهذا الشأن تدعو إ � �5
عضاء  ويد ا & � � مبا|8 للجلسات، �/ يو�� �ان، نقل تلفز راقبة ال�� حة للرأي العام ¶� ت، إ�/ ا نتخا��

صادر حديثة لSعلومات وا�عارف، اه آخر ينادي بتفعيل دور  ¶� � /Eر ا إp جانب ذلك ��
 �̄ ايد الضغوط وا�طالب الشعبية داخل هذه الدول، ف � ت الوطنية والذي نشأ نتيجة ل�/ �ا�� ال��

 � �E �;اذ القرار وا;د من سطوة السلطة التنفيذية وذلك لدمقراطة ا � /Eا � ورة ا�شاركة �5 �Ð ص
� ظل اتساع ا�د  �ان قوي �5 ورة وجود �� � هذه الدول، هذا Þ عزز من الطرح القائل ب�� �5

ث�� التقنيات ا;ديثة، هذ & ايد �/ � اذ القرار و�/ � /Eا � لشفافية �5 ايد حدة ا�طالبة �� � قرا�Û و�/ ا ما الد¶�
موعة من  � إدارة الدو0/ الذي يتطلب توافر )� � وتفعيل دوره �5 �ا�� فرض حتمية تطو�� النشاط ال��

  :العوامل وا>ددات الضامنة لذلك

  :  المحددات الداخلية - 1

�  هيé تنظي.� إن وجود  :محدد المؤسسية 1- 1 ومنظمة  )¿ة أسس يقوم ع< ومؤسسا�/
pان تدخل أسلوب تطو��  تنظ̄� حديثا يؤدي إ� �  ال�� ديث  �5 /E �pلتا تسي�� الشأن العام، و��

�ان العمل ا�ؤس�q  آليات ا العو�ة، ما يفرض  حتمية نظرا أصبح لل�� � فرض\/ /Bت ال للتحد��

                                                           

، نفس ا�رجع السابقعامر  - 28 �q173، صخض�� الكبي . 
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ورة الرفع �Ð أدائه � �ان وبتحس#� � الضامن  ستق�ليته  من القدرات ا�ؤسسية لل�� ا�ؤسسا�/
� تسمح 0 بتأدية /Bامه بدرجة عالية من ا�هنية، و  العضوية والوظيفية، الè هذا الصدد يقول � �5

� تتí بدرجة عالية من ا�ؤسسية �� القادرة ع< تقييد  إن"  فيليب نورتون /Bت ال �ا�� ال��
 üومن أ ، لنسبة �هام إدارة الدو0/ ا;كومات أما غ�� القادرة ع< ذلك فستكون قلي�/ الشأن ��

ا تضمن استق�لي �̀ ات ا�ؤسسية أ � �ان÷��                                  .)29(ة ال��

�ان إن توافر سكة أسس تنظيمية ع< ال��  بوظائف إp القيام تؤه� ومؤسساتية حديثة وم̄/
يع ن الت�8 �Ñ والرقابة  �qمتابعة الشأن العام، والفاعلية الكفاءة 0 يضمن إطار مؤس � فإن  �5

، من خ�ل  يتطلب ذلك ديث إطاره التنظي.� /Eازه هي�ه/  إعادة داري وبتحديثه وفق  ×� ا �
لتا�p ا;ديث دارة ا;ديثة، و�� �ان دور عن فعالية أطر وآليات تستجيب  &سس ا � �  ال�� �5 

�  تسي�� دواليب الدو0/ يستد�Ø توافر �Bاز إداري وف � جيد، الذي  يضمنكفؤ  ×� �ا�� أداء ��
يعية س�� العملية فنية تنظم أسس يتطلب وضع دماتوالرقابي الت�8  الفنية ال�زمة ة بتقد�� ا;�

�انية للعمل ، القا�& ع< تنظ°� جلسات ا�ناقشة ال�� � �ا�� عات اللجان، ال��  ا &داء متابعة واج̄/
نشطة ية وا & �ان الدور ا، بتقد��  لل�� ية ع\� لنسبة ذات أÆية أمور و��  تقار�� دور ة ��  لدW كب��

يعية والرقابية داخل السياسية العملية �ان سواء من حيث والت�8 ا ا�ؤسساتية  ال�� /̀ متطلبا
� التعب��  قراطية �5 ام ا &سس الد¶� ح�/ � تضمن Þرسة وظائفه بé استق�لية أو �� /Bوالتنظيمية ال

ات تلف التو×� بية ا�مث�/ بداخ� عن )�   .  )30(السياسية وا;ز

لتا�p تقوية �ان ا�ؤسسية القدرات و�� � هذا  واستق�ليته فعاليته تكرس لل�� � أداء èامه و�5 �5
قراطيات الصدد د أن الد¶� � �E ت من العديد تواجه الناشئة د�� /E أطر وآليات  توف��  تستلزم طارئة

اف مؤسساتية 8| �فات وحل التنفيذية والسياسات ا�وازنة ع< للنواب مثل ا �  ا;�

                                                           

29 -  �E ،ع<� الصاوي وأخرون � � العر�� �ا��  . 289، ص و تطو�� العمل ال��
�ان وحاجته ج�ل، بنداري  - 30 ة، لبيوت ال�� �� ضة دار ا;� بية، ال\�  . 21-20  ص ن، س، .د القاهرة، العر
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يديولوجية � هذا الصدد تؤدي اللجان.  )31(سSيا والقبلية ا � �انية دور  و�5 � تفعيل ال�� ا )ور�� �5
عتبارها �� � �ا�� طار التنظي.�  النشاط ال�� � أداء عليه يعتمد والر!� الذي ا � �ان �5  èامه، ال��
� دراسة ا �5 � يعتمد عل\� يع ومناقشة أ�� تلف ا�شار �  القانونية )� /Bا الèأو ا;كومة تقد  � /Bيبادر ال 

، � �اني#� ا ال�� ثل ̀� د أن اللجان ¶/ � �E ذاiقا عصب النشاط و�، انط � �ا�� �  من الوظائف ال�� /Bال 
ا Üتفحص تقوم راجعة العامة للسياسات ̀� يعات ومراقبة من خ�ل قياèا ¶�  وتنقيح الت�8

سد. ا;كو��  العمل � /E هذا الصدد � �ان  و�5 �انية أع< درجات ا�ؤسسية داخل ال�� اللجان ال��
 ، لنسبة لتنظيمه الداخ<� تل أÆية قصوى �� /E دها � �E يث �Eiد أن غالبيةو � �E نظمة  ذا ا &

�انية تعتمد ع< اللجان اف ال�� 8| � ا � ا �5 �انية وأهلي\/  ع< نظرا لتùيلها �همة الرقابة ال��
ة � دورات السياسات العامة، خاصة خ�ل الف�/ لس انعقاد الفاص�/ ب#� ، ا>� � �ا�� � هذا  ال�� و�5

�انية الشأن أخذت ق�/  نظمة ال�� ةاiيئات  بفكرة من ا & �ان  èام �مارسة النيابية الدا¶& ال��
ة ́&  ع< ا�صادقة  س̄�  شغوره، خ�ل ف�/ يعية اللوا � تض3ا السلطة الت�8 /Bوالرقابة التنفيذية ال 

ا أÍاiا، ع< قيقذلك  يؤدي ¶� /E pالتوازن إ  � �  ب#� وانفراد السلطة التنفيذية بتسي��  السلطت#�
� الشأن العام، ضفاء آلية مؤسسية تسمح انيةوبذلك تعد اللجان ال�� � ودة ��  ع< العملية ا;�

ا، يعية وعقلن\/ ي�æ  التضخم من ا;د من خ�ل الت�8 تنفيذ  ع< سلبا أصبح يؤ�8  الذي الت�8
يعات وتعقدها السياسات ا;كو��  جانب متابعة النشاط  إp العامة من خ�ل تناقض الت�8

ه      . ) 32(وتقو¶�

�ان  رÈن ا�ؤسساتية إن النظام الداخ<� لل�� قراطية النيابية وبتثبيت ا & سيخ الد¶� يسمح ب�/
 � /Bد أن التنظ°� الداخ<� يع�� عن درجة ا�ؤسسية ال � �E ليته، ومن هذا ا�نطلق�وبتكريس استق
قيق الكفاءة  /E >ا ع ابطها وقدر̀/ ية و�/ دار ا ا � ز̀/ دى تعقد أ×� � تقاس ¶� /Bان وال� ا ال�� �̀ يتمتع 

                                                           

ايس، ديفيد - 31 ��  Ý و́� قراطية ال�/ دارة دروس سبعة( العا�ية للد¶� ديدة  � ات سلس�/  ،)ا;� �ë يتونة، �/    الن�8  م=ن الز
 .13-12، ص  2009يوجد،

�  اللجان  - 32 يعية، اiيئات �5 اث سلس�/  الت�8 �E يعية، ا & �  - WWW.NDI.COMا�وقع أنظر الت�8 ر́� /� 
 .02 . ص 2015-05-02الدخول
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� ا &دا �ان لوظائفه بفعالية تواجد تنظ°� إداري داخ<� ينسجم والفعالية �5 دية ال�� & وط �/ ن |8 �õ ،ء
 ، � الدو0/ ية مستق�/ ذات م=نة �5 ن يكون مؤسسة دستور & ويتوافق مع أح=م الدستور Þ يؤه� ��
� الذي  طار ا�ؤسسا�/ عتباره ا � �� ، � �ا�� ثابة ا�رشد للعمل ال�� �ان ¶� iذا يعت�� النظام الداخ<� لل��

�ان ددان طبيعة الدور الذي يلعبه ال�� �E نPق pإ íينق : � �انية(التنظ°� ا;ز�� ) الكتل ال��
داري  �انية(والتنظ°� ا � لس واللجان ال�� �ان ). رئيس ا>� � يسمح بوضع ال�� طار ا�ؤسسا�/ هذا ا �

عتباره ÷ ية والسياسية للدو0/ ا;ديثة �� � ا�نظومة الدستور �5 �æن م=نه الطبي �Ñ للسلطة �ث
يعية  .الت�8

ا  ��انية ع�� تفر �ان الذي يكرس استق�لية ا�ؤسسة ال�� ومن خ�ل القانون الداخ<� لل��
� �Eسيادة والذي ينظم و éا الداخلية ب ، : لتنظ°� شؤو̀� � يعات، نظام Íل ا�وظف#� إعداد الت�8

�انية لسات ال�� ديد الع�قة ال .تنظ°� س�� ا;� /E من � ذلك ü ;كومة، وا & �ان �� � ال�� /E � /B
� الدستور إ  أن النظام الداخ<� يو�� ذلك دون تعارضه مع  وإن Èن ذلك منصوص عليه �5

د القانون العضوي . أح=م الدستور � �E هذا الصدد � �ان  02-99و�5 لنظام الداخ<� لل�� ا�تعلق ��
لس ا &مة وÍلهما وك � و)� �Bالوط � �Bلس الشع دد تنظ°� ا>� �E ي زا�& ذا الع�قات الوظيفية ا;�

� ا;كومة طبقا  &ح=م ا�ادة  ما وب#� زا�& لسنة  115بي\�   .1996من دستور ا;�

�ان تظهر الوظيفة من انط�قا :كفاءة وأهلية مكونات البرلمان - 2 من خ�iا درجة  النيابية لل��
ه، اف ع< النشاط ا;كو�� وتوج\� 8| � ا � لتا�p يعت��  فعالية النواب �5  الضامن التمثيلو��

�ان و ا ستجابة  �هامه ا &سا@� �مارسة ال�� �E /00 ي°/ توجيه الدو�بé استق�لية، ومن خ
ا فالطابع التمثي<�  �ان يشé �تطلبات مواطن\� تكز صلبة قاعدة لل�� ا Íلية إعداد �/ وتقي°�  عل\�

ث��  العامة ويتحدد من خ�iا درجة السياسات & � مضمون هذ النواب �/ ه السياسات، �5
� جلسات التداول  رصون ع< ا;ضور �5 �E � بية أ�� م السياسية وا;ز /̀ ا ها وفقا لتو×� وبتوج\�

 � ، و�5 � �ا�� �ان من خ�ل الطبيعة التمثيلية من Ñ°�  يتأ�/  يلعب النواب دورا الصدد هذا ال��  لل��
� ومطالب انشغا ت نقل ت ومعطيات حول ا�شا � وبتقد�� بيا�� �  العامة ا�واطن#� /Bهم ال  توا×�



مقاربة نظرية لفهم واقع العمل البرلماني - إدارة الدولة الحديثة  دور البرلمان في  

 120 الصفحة 2015 - 05مجلة المجلس الدستوري العدد 

 � يع �5 �ë  � قيق ذلك يتطلب دW. ا�ياد�� /E إن  � �ان فنيا وسياسيا، iذا طرحت �5 أعضاء ال��
جراء دورات للتدريب والتثقيف من أجل  � � وذلك �� �اني#� � لل�� �Bة مسأ0/ تدع°� الف ونة ا &خ�� Å ا

� تسي�� الشأن العام، ومن أجل  لتدخل �5 م  لقدرات ومؤه�ت تسمح iم �� �̀ كتسا بلورة ثقافة ا
قراطية �انية حديثة تستجيب �تطلبات  الد¶� �� .  

دية èامه ومن  & /� � �ان �5 � تفعيل أداء ال�� ا �5 � دورا كب�� � هذا الصدد يلعب النظام ا;ز�� و�5
� الدول  د أن التجارب السياسية �5 � �E ان، حيث� � ا;كومة وال�� خ�0 تتحدد الع�قة ب#�

 � � جوهري ب#� ي�� قراطية فرضت ¶/ بية مثل  الد¶� � ظل نظام الثنائية ا;ز �انية �5 نظمة ال�� نظام "ا &
كن إضافة نظام " ويستمنس�/  � إيطاليا و¶� بية السائد �5 يطانيا  ونظام التعددية ا;ز �� � السائد �5

 � � اiند الذي طرحته ا�مارسة السياسية �5 � ظل نظام ا;زب ا�هيمن السائد �5 � آخر �5 �ا�� ��
 � �� ث� ومن ه.  )33(القرن الع�8 �õ ،ضع لتأث�� ا &حزاب السياسية � �E � �ا�� د القرار ال�� � �E ذا ا�نطلق

� إيطاليا  �5 � د وضعه قو�� �5 � �E ا�قابل � ده ضعيفا �5 � �E يطانيا �� � بية ا�وجود �5 � نظام الثنائية ا;ز �5
ضع للعبة التحالفات السياسية بداخ�، إذ  � �E ان� د ال�� � �E � ة أ�� بية مؤ�8 نظرا لوجود  تعددية حز

ا غالب � يغيب ف\� /Bغلبية ال � لقرارات ا & �� علها �/ � �E التأث�� ع< ا;كومة pا ما يؤدي ذلك إ
ديد طبيعة . التجانس السيا@�  /E � �ان يؤدي دورا أساسيا �5 � ال�� �5 � د أن ا�كون ا;ز�� � �E ذاiو

� ا�سيطر بداخ�، فر�W وجود  ة عن التوجه ا;ز�� � سياسات مع�� �Bو تب �E ه أدائه إp جانب تو×�
ة  ا مؤ�8 بية تكون دا¶& ت السياسية وا;ز � إ  أن ا;سا�� �ا�� قواعد وأطر قانونية تنظم النشاط ال��
تلف الكتل  �( � ضع للعبة التحالفات ب#� � /E ات � ذلك، حيث تفرز ا�عطيات السياسية متغ�� �5

� ر® سياسات الدو0/  �ان �5 دد طبيعة ا &داء الذي يؤديه ال�� /E � /Bبة، وال �انية ا�تحز ، إن ال��
�انية  ليات ال�� Å ل ا�ستغ علها تقوم �� � �E Þ �@وض3ا السيا � س#� /E pا إ ا &حزاب تسæ دا¶&

                                                           

جيه، نفس ا�رجع السابق - 33  . 130ص  ،موريس دوف��
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 � �ا�� � القرار ال�� ة �5 د العديد من . )34(ا�تاحة لكسب مواقع سياسية مؤ�8 � �E هذا الصدد � و�5
ت الدول ا�تقدمة وفق تصنيف  �ا�� كس في�� "�� � " ما /Bت التعايش ال �ا�� ن �� �Ñ تعتمد تندرج

� ا;ياة  ا أÆية ا &حزاب السياسية �5 � ا�وسع والذي تظهر ف\� �ا�� ع< ا;وار والنقاش ال��
�انية  .   )35( ال��

  : المحددات الخارجية - 2

يع والرقابة فإن  :التفاعل مع المجتمع - 1- 2 ثيلية تضطلع بوظائف الت�8 �ان هيئة ¶/ ا أن ال�� �¶
� أن يستجيب لتطلعات  /5�ن واجبه الدستوري وا &خ �õ ،تمع ذلك يتطلب تفاع� مع ا>�
�ان يعت��  د أن ال�� � �E ذاiمتوافق، و �Ø تمع وببناء رأي اج̄/ � ا>� اد ا;لول �شا � �E � مهور �� ا;�

ات السياسات العامة، ا�نتدى الرئي�q لSناظرة  ديد مضمون وتو×� /E عل أعضائه حول � �E ما
 ، � غرا�5 � وا;� يع القانونية عن ا�صلحة العامة وفقا لتمثيلهم الس=�� م لSشار � مناقش\/ ون �5 يع��
خالفة  وعية ع< � ما يقررونه لكن من دون تعارضه مع البعد الدستوري أو ¶� � ا��8 الذي يض·�

 � تم3ما Åداب والق°� السائدة �5 �( )36( .  

ته  عات والدورات ودرجة مسا�� � تسي�� الدو0/ تظهر خ�ل عقد ا ج̄/ �ان �5 إن قوة وفعالية ال��
� تسمح 0  /Bقراطيته ال � ذلك تعكسه درجة د¶� احه �5 � �E أن Ç ،تمع � ا>� للتطورات ا;اص�/ �5

لتا�p قيا تمعية، و�� ثي� ل=فة ا�صاò ا>� �Ø ع�� ¶/ �ان بضبط ال�اع ا ج̄/ س فعالية أي ��

                                                           

�/ دفا�/ السياسة و القانون، العدد  – 34 دارة والسياسة، )� � ا � ، القرار العام ب#� �p�iيد وعبد اللطيف ا ، 06خالد فر
 ،  . 157، ص 2012جامعة ورق�/

ر، وآخرون، السياسات العامة ا�قارنة. أرنولد ج - 35 ا¶� �̀ ن: هايد ي= و أورو�� و اليا�� � أمر �5 �Ø يار ا ج̄/ . سياسات ا;�
ة �ë /� : � /5 يع، : ، Íان1ط. أمل ال�8  . 431-430، ص 1999ا &هلية للن�8 و التوز

36 -  �qيف للعلوم ا &منيةخض��  عامرالكبي ض، ، السياسات العامة مدخل لتطو�� أداء ا;كومات، جامعة ��  2008، الر��
 .  95-94ص
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راء السياسية  Å وا òعية وا�صا تلف الب�B ا ج̄/ �( � قيقه التوافق ب#� /E >قدرته ع � . )37(تتمثل �5
عيته  � تعزز من |8 /Bارجية ال دى تفاع� مع بيئته ا;� � ذلك مرهون ¶� �ان �5 اح ال�� � �E �pلتا و��

تلف القوى السياسية وا قتصادية  �( �ôثيلية ت عتباره هيئة ¶/ ا �� ̄� بي\� � تتفاعل ف /Bعية، ال وا ج̄/
و استخدام وسائل ا تصال ا;ديثة  �E ان� قيق مصاò معينة، ولعل أن توجه ال�� /E من اجل
راف ا;كومة  �Eة ومعرفة مدى ا � موا×� � أصبحت س�حا قو�� �5 /Bع ا�علومات، وال �ë كنه من /¶

� �/ إقرارها /Bتلف السياسات ال جية التواصل هذا ما يستلزم . عن تنفيذ )� �ان تطو�� م\� من ال��
قيقه بتوف�� نظام  /E كن تمع والذي ¶� مع البيئة ا>يطة به من أجل استيعاب مطالب ا>�
ديدة  ليات ا تصالية ا;� Å ال اÍل إ�هوره من خ �ë � � يضمن التواصل ا�با|8 بينه وب#� و�� إلك�/

يع والرقابة ن Íليات الت�8 �Ñ ا دما×� �   .  و��

� هذا السياق  � حاولت و�5 ت الوطنية أ�� �ا�� ت ع< دور ال�� د أن ثورة ا تصا ت أ�8 � �E
، من خ�ل تطو�� آليات Íلها، إذ أصبحت  � �Bا والتكيف مع موجة التطور التق /̀ مسا��

 � ا وهذا ما يظهر �5 دي\/ & ة خ�ل �/ نت اليوم تقدم خدمات كب��   :ا ن�/

نت تùل من Íل  -1 ن�/ �انية ع�� ا � � زمن Þرسة الرقابة ال�� � مراقبة أداء ا;كومة �5 النواب �5
 � رة م=تب ا;كومة والوزراء ومقاب�/ ا�سئول#� هد أقل وبدون أد�� حاجة إp ز�� � �Eقيا@� و

ونية ط�ع ع< نشاطات ا;كومة ع�� مواق3ا ا لك�/ نت وا � ستعماiم لشبكة ا ن�/ ��.   

سل -2 /� � /Bال � �ان أن يطلعوا ع< القوان#� عضاء ال�� كن  & ها ا;كومة من خ�ل الشبكة ¶�
جراءات  تباع ا � � �ان وفق الطرق التقليدية و�� نت بد  من ا نتظار حB/ تصل إp ال�� ا ن�/
ا يؤدي ذلك إp جعل  �ان من التواصل مع الرأي العام ¶� كن ال�� /¶ � /Bذلك ال � الروتينية �5

يعات ذات فاعلية   . الت�8

                                                           

ص�ح ال�� ع< الصاوي - 37 � ، �اذا ا � �ا�� ص�ح ال�� 	Ý ا � �� �� ، �  . 151 -150، ص2003 ، القاهرة،�ا��
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ن -3 � استخدام ا ن�/ �ان �5 ;كومة إن تعم°� ال�� بطه �� /� � /Bقة ال�ت يستد�Ø إعادة صياغة الع
ن أح=م  �Ñ قة جديدة، ويعمل ع< ضبط وتنظ°� هذه الوسي�/ ا تصالية�والذي تنبثق منه ع

لدقة والشفافية �� íتت � /Bونية ال   .)38(الرقابة  لك�/

� الذي اعتمدته العديد من الدول ا� و�� لك�/ �ان ا � وم ال�� �Pر م � هذا الشأن �� تقدمة جعلته و�5
ديث آليات Íل  /E أصبحت أمام حتمية � /Bا من طرف الدول النامية، ال �̀ تذى  �E بة ر � /E
ا، إp جانب  ي\� ا وتدر ت تكوي\� �انية من خ�ل الرفع من مستو�� ا ال�� �\ � �E �°ا وتدع /̀ �ا�� ��

�ان � لنواب ال�� �Bانب الف ام الوسائل ا�الية وا�ادية ال=فية لتدع°� ا;� قيق هذا  إن. )39(إ�/ /E
ا أن تتخذ قرارات  �̀ � من شا /Bانية قوية وفعا0/ ال� ا�سæ يعت�� جانبا أساسيا لبناء مؤسسة ��
�ان  � ال�� �Bالتحليل وفعا0/ عند التطبيق ولبلوغ ذلك يتطلب تب � ودة �5 تتمتع بقدر عا�p من ا;�

� من  ي�æ والرقا�� كنه من د�Í W الت�8 /¶ � /Bال � و�� ديث لثقافة ا تصال ا لك�/ /E ل�خ
ته للتطورات  �ان ومسا�� يعية الرقابية، وذلك من اجل إضفاء الفاعلية ع< ال�� ا�نظومة الت�8
اد  /E د ا � � �E هذا الشأن � تمع يتطلب استجابته لدوا�Ø الع�نة والتحديث، و�5 � ا>� ا;اص�/ �5

� تسي�� الشأ ت الوطنية �5 �ا�� بة لتأهيل ال�� اول وضع مقار �E �pالدو � �ا�� ن العام وبتجسيد ال��
قراطية ا;ديثة  .ق°� الد¶�

Æية ا�تصاعدة ):  التشاركية الديمقراطية( تأثير منظمات المجتمع المدني 2- 2 &�نظرا ل
بة  ور مقار �� pفة منا"� ا;ياة، هذا ما أدى إÈ >الذي أصبح يؤ�8 ع � لSجتمع ا�د��

 � /Bال � تمع ا�د�� ثلها ا>� �¶ � /Bقراطية التشاركية ال قراطية النيابية وÜدخل الد¶� اT الد¶� � أصبحت �/
 � � تضييق الفجوة ب#� �5 üيسا � تمع ا�د�� د أن ا>� � �E ذاiلتوسيع وتعميق ا�شاركة الشعبية، و
تمع، من  � وا>� �اني#� � ال�� اد قنوات جديدة للحوار والنقاش ب#� � �Eيق إ �ان عن طر ا�واطن وال��

                                                           

ردن -  38 يع، ا & ، دار أسامة للن�8 والتوز � والسيا@� �ا�� ع�م ال��  .   185، صÍ( ،2010ان(بسام عبد الرëان ا�شاقبة، ا �
39- Indice parlementaire africain, le centre parlementaire, voir le site d’internet : WWW 
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�ان وا>�  � ال�� حة الفرصة للتعاون ب#� ت العامة لدى خ�ل إ�/ ولو�� ديد ا & /E � �5 � تمع ا�د��
علها مبنية ع< أسس و حقائق  � �E شيد السياسات العامة � تفعيل و�/ تمع وهذا بتدخ� �5 ا>�

  .)40(وأد0/ واقعية

ا ت متعددة  �( � سارا �5 �Eت العديد من الدول ا �ا�� � هذا السياق تعرف العديد من ال�� و�5
 Þ ،جتمعSمة لè استطاعت تقد�� خدمات � ا أ�� � وفعالي\/ تمع ا�د�� ث�� منظمات ا>� & نظرا لقوة �/

� ا &داء والتمثيل، �ان وذلك لتغطية النقص الذي يشوبه �5 ال للتأث�� ع< ال�� وiذا  فسح iا ا>�
م، فالضغط الذي أصبحت  /̀ � وتطلعا � أصبح يع�� عن مصاò ا�واطن#� تمع ا�د�� د أن ا>� � �E

� تسي�� الدو0/  بة تشاركية �5 ا �قار � تبن\� ت يظهر �5 �ا�� ارسه منظماته ع< ال�� � هذا الصدد . ¶/ و�5
قراطي ت من أجل إرساء د¶� �ا�� د أن ا�نظمات غ�� ا;كومية تعمل ع< مراقبة ال�� � �E ة شفافة

 � دف إنشاء روابط وثيقة ب#� �̀ ت الوطنية  �ا�� ودها ع< مراقبة ال�� قاب�/ لSسائ�/ مركزة ×�
 � � وا�نتخب#�   . الناخب#�

اح السياسات العامة فÊا اتسعت  � �E ان يؤدي ارتفاع فرصة� � لل�� تمع ا�د�� إن مشاركة ا>�
 /E pا أدى ذلك إµ ما ة النقاش والبدائل ا�طروحة بي\� يعات نظرا لتعدد دا�& � نوعية الت�8 س#�

تلفة، هذا ما يعزز  � سواء بتمثيلها للقطاعات متعدد ولقضا�� )� تمع ا�د�� صص منظمات ا>� � /Eو
�ان  � ال�� اعية، هذا ما يتطلب وجود ع�قة وظيفية ب#� �ë òثيلها �صا /¶ � ا �5 وعي\/ من م�8

� التمثيل السيا � نظرا لظهور حا0/ تنافسية ب#� تمع ا�د�� � والتمثيل وا>� �ا�� @� للنائب ال��
 � تمع ا�د��   .التطو�Ø �ؤسسات ا>�

  ). الرضا الشعبي على البرلمان(تقييم األداء البرلماني  - 2-3 

لنظر إp أن تقار�� ا�نظمات الدولية  � وقتنا ا;ا�Ð حتمية �� � أصبح �5 �ا�� إن تفعيل ا &داء ال��
� أداء الدو0/ من أجل ا ست س#� /E ورة �Ð >هذا الشأن تلح ع � ا، و�5 جابة لتطلعات مواطن\�

                                                           

، Íان  - 40 � � العر�� �ا�� اد ال�� /E زمات، ا � منع ا & ت الوطنية �5 �ا�� قليمية حول دور ال��          تقر�� الندوة ا �
ردن(  . 18،  ص2010، )ا &
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� الدفاع عن  لنظر إp أÆيته �5 � ذلك، �� ية �5 �ان يعد مسأ0/ مركز د أن مسأ0/ تفعيل أداء ال�� � �E
ته، ومن هذا ا�نطلق يظهر مستوى الرضا  تلف الفئات والتحسس للرأي العام وأولو�� �( òمصا

�ان ع�� السياسات ا� � عند تقي°� أداء ال�� �Bا ع< الشع /̀ رها وانع=سا رسومة من خ�ل آ�8
تمع �ان يتطلب إدراك الص�/ الوثيقة . ا>� ليل دور أي �� /E � ة ا &ساسية �5 � Þ يؤكد ع< أن الرك��

قراطية  � والد¶�   . )41(ا�وجودة بينه وب#�

� انه منتخب انتخا��  �E سائ�/ الشعبيةSان ل� كن تعريض ال�� انط�قا من فلسفة التمثيل ¶�
� هذا الصدد  � تعكس آليا طبيعة أدائه، و�5 /Bت ال شعبيا ولعل أن هذه ا�سائ�/ ت°/ ع�� ا نتخا��
قراطية تؤكد ع< هذا الواقع، حيث تب·/ العملية  د العديد من التجارب الدول الد¶� � �E

ت الدول ا نت �ا�� د العديد من �� � �E ا�قابل � �ان، �5 ة لتقي°� وقياس أداء ال�� &¶�لية ا� Å خابية ا
 � � الناخب#� ا نظرا  نعدام ثقافة ا;وار وانقطاع ا تصال ب#� &̀ � مستوى أدا � من تد�� النامية تعا��

ال ا;�  مات الشعبية وهيمنة ا>� اص ع< والنواب، نظرا لتغليب مصا;هم الشخصية ع< ا ه̄/
� نظر لدى  � أصبح �5 � إدارة الشأن العام أ�� �ان �5 ال العام، هذا ما أ�8 سلبا ع< أداء ال�� ا>�

قق الغاية ا�رجوة منه �E   لقاعدة واسعة من الشعب . pإن هذا الواقع يع�� عن حا0/ تش�� إ
قراطية  � (غياب الد¶� �Bطأ ومن)توافق وط ا�مكن أن  ، ف� توجد أغلبية سياسية معصومة من ا;�

راف السلطة  �Eا pيؤدي إ Þ � �Bالفة أسس التوافق الوط �( pالدول النامية إ � يؤدي ذلك �5
يعية     .)42(الت�8

 � � الدو0/ منذ ستينيات القرن ا�ا$� ول السلطة السياسية �5 /E /0رت مسأ إp جانب ذلك ��
� هذا الصدد طرح  جي"شيئا فشيئا إp هيمنة التكنوقراط، و�5 � استس² "هموريس دورف�� ، أ��

تلف النشاطات،  تلف مظاهر ا;ياة وغزو التكنولوجيا >� جة تعقد )� �E ذلك pالسياسيون إ
ت إp غرف لتسجيل  �ا�� ول ال�� /E � �E قراطية ا تقنود¶� قراطية بكو̀� إp درجة وصفت الد¶�

                                                           

   .s137 سعيد عبد الفتاح، نفس ا�رجع السابق، ص -  41

 . 11ا;بيب الدقاق، نفس ا�رجع السابق، ص   - 42
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� نت زة التكنوقراطية غ�� ا�نتخبة، ما أفرز ذلك أزمة التمثيل النيا�� يجة لفقدان قرارات ا &×�
�   تتجاوز /Bا ال �̀ ا التمثيلية وتضاؤل نسب انتخا   . )Í40%)43وما نسبة قيم\/

  :خاتمة

�ان تتح� فيه ا�نظومة  د أن دور ال�� � �E تلفة �انية ا>� لتجارب ال�� من خ�ل ا ستئناس ��
� إدارة الدو0/ يظهر  لتا�p فعالية دوره �5 � الدو0/ و�� ية والسياسية السائدة �5 � مدى الدستور �5

نظمة السياسية ا�قارنة حقق  � ا & �ان �5 د أن دور ال�� � �E ذاiو ، نه ل�ستقرار السيا@� للدو0/ �þ
رÈن ا�ؤسساتية للدو0/ ع< أسس من التعاون  � ا & � تعز�� ة من خ�ل مساÆته �5 احات كب�� � �E

� إدارة الد قراطية �5 ت الدول الد¶� �ا�� لتا�p فعالية �� � السلطات، و�� و0/ تظهر من والفصل ب#�
 � �ا�� � ت=مل النشاط ال�� � الطارئة وهذا ما يظهر �5 زمات وا�شا ة ا & � موا×� ا �5  (خ�ل قو̀/

يع  � ذلك )تنظ°�  -تنفيذ(والنشاط ا;كو��  )رقابة -ت�8 بة  .�5 �� التجر - و�/ ا د ان �/ � �E �pلتا و��
 & ¿ها منطق إدارة الدو0/ تؤهل �� �E الدو0/ وفق أسس وقواعد � �انية �5 ة ال�� �ان ×� ن يكون ال��

يقة  �انية العر دارة الدو0/ وهذا ما تثبته التجارب ال�� �   . معنية ��

انية  � يع والرقابة وإقرار ا��� د أن وظائف الت�8 � �E ذاiو � �ان �5 تكرس التدخل الفع<� لل��
ت تعتمد ع<  �ا�� د أن جل ال�� � �E تلفة إدارة الدو0/  ومن خ�ل التطرق إp التجارب ا>�
د أن الوظائف السابقة  � �E �pلتا ة ر�W اخت�ف طبيعة النظم السياسية، و�� �̀ آليات Íل متشا

 �� النظم السياسية ومن خ � السلطات �5 دد طبيعة الفصل ب#� /E 0 تظهر درجة فعالية الذكر
بدأ  خذ ¶� & /� � /Bتلف الدسات�� ا;ديثة ال د أن )� � �E طار � هذا ا � ، و�5 � إدارة الدو0/ �ان �5 ال��
 pا إ ضع ف\� � �E دية هذه الوظائف، والذي & /� � �ان �5 ستق�لية ال�� � السلطات أقرت �� الفصل ب#�

ددها النشاطات التنافسية ل�&حزاب ا /E � /Bت السياسية ال لسياسية، وع< هذا لعبة التواز��

                                                           

�/ الوسيط، العدد  - 43 فاق، )� قراطية التشاركية ا &سس وا & يط، الد¶� 8| �           ، وزارة الع�قات مع 06ا &م#�
زا�&  �ان، ا;�  . 44 ، ص،2006 ،ال��
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غلبية  � ا & قيق التوافق ب#� /E ل��ان إدارة الدو0/ من خ ا &ساس تظهر مدى فعالية ال��
  . وا�عارضة مع خيارات الدو0/ 

 � /Bموعة من ا>ددات ال � إدارة الدو0/ يتطلب توافر )� �ان �5 � دور ال�� قيق الفعالية �5 /E إن
� جيد والذي يستلزم توافر مس �ا�� � تضمن أداء �� توى عا�p من ا ستق�لية ا�ؤسسية ا�تمث�/ �5

�ان للتطورات النظم  ة ال�� ، ومن أجل مسا�� � �ا�� ومة النشاط ال�� �انية تضمن د¶� وجود إدارة ��
، وفق أسس فنية  � س جانبيه اiي�� والوظي·� ية ¶/ جية تطو�� � م\� �Bتتطلب تب � /Bية ال التسي��

وني دارة ا لك�/ تمع،جديدة تستجيب �عاي�� ا � لتفاعل مع ا>� � تسمح 0 �� /Bاح  ة ال � �E �pلتا و��
� إدارة الدو0/  �ان �5 � التأث�� ال�� �T ذلك قدرته �5 ¿ه Þ ي�/ �E �qل وجود إطار مؤس�يظهر من خ

امه  �Ø من خ�ل اح�/ ع< درجات التنوع ا ج̄/ م�  & /E جانب pع< السياسات العامة، إ
� وبنسج ع�قات م3ا تب�B ع< أطر لق°� ا�واطنة، و�� نفتاح ع< منظم تمع ا�د�� ات ا>�

�ان، إن هذا  تعاونية � قرارات ال�� �5 � ا�� � �E والتأث�� ا �æي ا يفيد العمل الت�8 اح و¶� ليكون قوة اق�/
� إدارة  �ان �5 وعية ال�� ا أن تعزز من م�8 �̀ � من شا /Bإرساء ثقافة ا;وار ال pالواقع يؤدي إ

لتا�p قوة  ، و�� د أن ا�ؤسسة الدو0/ � �E هذا الصدد � دى وجود مؤسسات ضامنة و�5 الدو0/ تقاس ¶�
ا فغياب هذه ا�ؤسسة هو انتفاء  ي\/ �انية تعد مؤسسة ضامنة  ستقرار الدو0/ وإستمرار ال��

قراطية معا  .للدو0/ والد¶�
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 : الملخص

ية � ا�نظومة السياسية والدستور �ان �5 تلها ال�� �E � /Bامة الiن  إن ا�=نة ا للدو0/ ا;ديثة تؤه� ��
 � �ان �5 د أن دور ال�� � �E ذاiيعية، و عتباره ÷ث� للسلطة الت�8 دارة الدو0/   �� � ة معنية �� يكون ×�

ى  نظمة السياسية الك�� ت ا�تحدة ا &مريكيةا & يطانيا والو �� � � من �� �  السائدة �5 /Bوفرنسا، وال
� إدارة الدو0/ انط�قا من �ان �5 تلف دور ال�� � /E  بلد، ومن éقراطية ل بة الد¶� ;�صوصية التجر

يع  مارسته لوظائف الت�8 � إدارة الدو0/ يتجسد ¶� �ان �5 د أن دور ال�� � �E نظمة خ�ل هذه ا &
ها دار@�  � يعت�� /Bوال ، لنسبة لعملية تسي�� الدو0/ ا �� لنظر إp أÆي\/ انية �� � والرقابة وإقرار ا���

لنظر إp الوظائف السابقة القانون الدستوري والنظم السياسية ا�ق �� � �ا�� ارنة جوهر العمل ال��
� إدارة الدو0/  �ان �5 � فعالية دور ال�� ة �5 جموعة من ا عتبارات وا>ددات ا�ؤ�8  .تتأ�8 ¶�

Résumé :    

     Le rôle essentiel de parlement est de participer dans la gestion de l’état 

par l’exerce le pouvoir législative qui assure bien la conduite de l’état. A 

Partir les fonctions de législation et financière et de contrôle. Ces fonctions 

autour desquels est axée l’activité  parlementaire. 

Pour cela le parlement joué un rôle central dans les grandes systèmes 

politiques en (Grande-Bretagne. États-Unis et la France). Qui concrète le 

régime démocratique .A cet égard  nous trouvons leurs Parlements bien 

informés et compétents sont à même de doter ces pays de lois et de 

politiques cohérentes.   

      En outre Le rôle de Parlement de la gestion de l’état sont fixés dans la 

Constitution Qui assuré un contrôle parlementaire démocratique sur les 

politiques et les actions de l'exécutif. Et d'autre part pour évaluer ce rôle à 

partir les relations entre les pouvoirs et les influences les considérations 
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politiques qui déterminants la nature de rôle qu'il joue dans la gestion de 

l’état a travers les pouvoirs Qui conférés la Constitution au Parlement.  

     Dans ce contexte général Nous allons essayer dans cet article: de clarifier 

d'abord ce rôle dans les systèmes politique .en mettant en évidence l'ampleur 

du pouvoir du parlement dans la direction de l’état modern à partir les 

fonctions législative. Financière et le contrôle sur le gouvernement. En tant 

que des domaines classiquement réservés au parlement. 
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لدعم  المساواة في المشاركة السياسية للمرأة أم للتمييز  ،نظام المناصفة في الجزائر
  بينها وبين الرجل؟

 محاضر أستاذ رمضاني فاطمة الزهراء،  الدكتورة        

  كلية الحقوق والعلوم السياسية              

    الجزائر -تلمسان -جامعة أبي بكر بلقايد                                  

قرا�Û وسيادة القانون و  إن   � ا;� الد¶� � تعز�� ا �5 حقوق ا�شاركة السياسية تلعب دوراً  كب��
دماج  ا �  �Ø والتنمية ا � ا � نسان، قتصادية،ج̄/ قوق ا � �E وض � ا�شاركة  و ال\� إذ يشé ا;ّق �5

فراد من القضاء ع<  � ا & ك#� /¶ � � ا;ياة السياسية والعامة عن�اً èماً �5 ة �5 ة وغ�� ا�با|8 ا�با|8
، � ميش والتمي�� � سياقات عديدة ال\/ ا تواجه عراقيل �5 �̀ � تشمل هذه العراقيل التم وقد. إ  أ ي��

،  ا�با|8 وغ�� ا�با|8  &سباب مثل العرق، أو اللون، أو � نس، أو اللغة، أو الد�� النسب، أو ا;�
، أو ا &صل القو�� أو ا �  نسية، أو غ�� أو الرأي السيا@� عاقة، أو ا;� ، أو الو دة، أو ا � �Ø ج̄/

� . ذلك من ا &سباب �شاركة �5 ̄� يتعلق �� � ر!� ف ي�� � حا0/ عدم وجود ¶/ �5 /Bا;ياة السياسية  وح
نسان ا &خرى من شأنه أن يعوق   أو � الوصول إp حقوق ا � العامة، فإن عدم ا�ساواة �5

  .ا�مارسة الفعلية ;قوق ا�شاركة السياسية

  � � )او0/ للقضاء ع< التمي�� بية،و�5 و منذ مطلع التسعينيات  أطلقت أغلب الدول ا�غار
ص�حات من إجراءات قانونية  موعة من ا � �( � وض و من القرن ا�ا$� آليات مؤسساتية لل\�

� ا;ياة السياسية، ونتيجة  ا �5 � مشارك\/ ال السيا@� لتعز�� � ا>� ا ت خاصة �5 � � ا>� �رأة �5 ��
ا ت وبقوة إلذلك  � هذه الدول � ا>�   ..).لتعل°� كقطاع الصحة، وا(قتحمت ا�رأة �5

الس ا�نتخبة ضعيف وهذا راجع لعدة عوامل ثقافية و   � ا>� ثيل النساء �5 /¶ � عية  لكن ب·/ إج̄/
� هذه الدول عقمها ع< مستوى تطو�� هذه التمثيلية؛  وقانونية؛ فقد أثبتت  نتخابية �5 � ا � القوان#�

� ضعف حض Ç أن هناك ع�قة  الس ا�نتخبةوطيدة ب#� وضعف  ،ور النساء داخل ا>�
بية للنساء شيحات ا;ز بية .ال�/ يتانيا،( لذلك تبنت الدول ا�غار زا�&  تونس، ا�غرب، مور ا;�

ا منذ سنوات) وليبيا /̀ � إعتمد /Bقراطية ال سوة ببعض النظم الد¶�
ُ
   .مؤخراً  نظام الكوطا؛ أ
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الس ا�نتخبة،وه � ا>� بية �5 ثيلية ا�رأة ا�غار � الرفع من ¶/ و إجراء حيث أÚم هذا النظام �5
،  &ن � �5È زاول الفوارق ا�بنية ع< أساس النوع، لكنه يب·/ إجراء مؤقت وغ�� � � إp ح#� ا�� � �Eإ 

� لSرأة تم�æ  ،التأهيل السيا@� ا;قي·/ � سياق إص�ح )� كن أن ي°/ إ  �5 يكفل  ،شامل   ¶�
عتبار والثقة لSرأة  .إعادة ا �

ي لسنة وقد  زا�& ؛ حيث تنص ا�ادة 1996كرس الدستور ا;� � � ا�واطن#� ، مبدأ ا�ساواة ب#�
� يعود سببه إp ا�ولد أو " 29 ي�� ي ¶/ & كن أن يتذرع �� � سواسية أمام القانون و  ¶� � ا�واطن#�

 �Ø �ç أو إج̄/ � ط أو ظرف آخر �8 نس أو الرأي أو أي |8   ". العرق أو ا;�

ية قد  أع مهور ناسبة و Èن رئيس ا;�  عن) 1( 2008/2009فتتاحه للسنة القضائية إلن ¶�
لقانون1996تعدي�ت جزئية ع< دستور  إدخال �  19-08،و�/ ذلك ��  ،15/11/2008ا�ؤرخ �5

� هذا ا;�صوص، الس ا�نتخبة حيث تنص  وÞ أقره التعديل �5 � ا>� م مشاركة ا�رأة �5 توسيع ¢�
ثيلها تعمل الدو0/ ع< " : مكرر ع< أن 31ا�ادة  قية ا;قوق السياسية لSرأة بتوسيع حظوظ ¶/ /�

الس ا�نتخبة  � ا>�  -  12مكّرر من الدستور صدر قانون عضوي رá/  31وتطبيقا  &ح=م ا�ادة  "�5
03  � � سنة  12ا�وافق  1433صفر عام  18مؤّرخ �5 دد كيفيات توسيع 2012جان·� �E و الذي ،

الس ا�نتخبة � ا>� ثيل ا�رأة �5   .حظوظ ¶/
ية ع< أن مهور كد رئيس ا;� � إستعجا�p "وقد أ ح هو تعديل جز�& التعديل الدستوري ا�ق�/

ية Íيقة وشام�/  راجعة دستور بة ا�عيشة منذ سنوات، ومعاينة ... سيتبع ¶� وع< ضوء التجر
ورة إدخال تصحيحات  �Ð زت � إp آخر، فقد �� ا �هاèا من ح#� � Þرس\/ تداخل السلطات �5

،مستعج�/ ع< بعض أ � تسي�� شؤون الدو0/ يد من التح� �5 ن ا�ز وقال  ح=م الدستور، ل��
� بوتفليقة"الرئيس  ية عقب فوزه �� " عبد العز�� � الدستور ديته اليم#� & � خطاب �/ ت  � �5 نتخا��

                                                           

ية عند إفتتاحه للسنة القضائية  - 1 مهور � µة رئيس ا;� تمية مراجعة " 2008/2009جاء �5 �E نت قويةÈ أن القناعة
ستحقاقات حالت دون  ت وتعدد ا � ولو�� - ا & ا امات و�/ � ل�/ � أقرب فرصة تتيحها الظروف، إّ  أن ثقل ا � الدستور �5

نتظار يث و ا � يدا من ال�/ سيد هذا اiدف، وفرضت مز � /E."  سة ية منشور ع�� موقع ر�& امة رئيس ا;مهور � خطات ��
 �pل الرابط التا�ية من خ ا ا�وقع يوم  :ا;مهور   .20/06/2015آخر مرة تصفحنا ف\�

 http://www.el-mouradia.dz/arabe/Discoursara/2008/10/html/D291008.htm  
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يل عام  � السابع ع�8 أفر � �/ تنظيمها �5 /Bسية ال � Ðح 2014الر�& ص�حات إ، �5 ستýل مسار ا �
ا   �Pوص Þ &زا� ديدة ;ماية ا;� ش=iا Èفة، �� إنه سينذر ال3دة ا;� & ارجية الداÆة �� لتحرشات ا;�

ا ت، ع< غرار  � شB/ ا>� ص�حات �5 ة الفساد، والرشوة،"و مواص�/ ا �  تعديل الدستور، م=��
  . )"2(ستýل مسار ا�صا;ة الوطنيةإو

� سنة وبعد إط�عنا ع< وثيقة تعديل الدستور  حة �5 ي  ا�ق�/ زا�& ا�نشورة ع��  2014ا;�
ية، مهور سة ا;� � تعدل  06لفت إنتباهنا ا�ادة ) 3( موقع ر�& /Bح التعديل الدستوري وال من مق�/

� جاءت Èلتا�p  ا�عدل و ا�تمم،1996مكرر من دستور  31ا�ادة  /Bتعمل الدو0/ ع< «  :وال
� الرجل وا�رأة كغاية قصوى سيد ا�ناصفة ب#� � /E ،قية ا�رأة، وإزدهار ا &|ة ، وكعامل لتحقيق �/

تمع وتطوره   » ....وت�T ا>�
 � يع ا�واطن#� �ë � قيق العدل ب#� /Eبدأ ا�ساواة و ي يكرس Ðاحة ويقر ¶� زا�& فالدستور ا;�

ي ع< أن 55حيث تنص ا�ادة  زا�& � العمل"  :من الدستور ا;� � ا;ق �5 يث   " لé ا�واطن#� �E
ا إذ تتحقق العدا0/ إ  فراد ف\� يع ا & �ë ب أن تتساوى � �E � /Bا;قوق وتتنوع ا;قوق ال � �ساواة �5 �� 

                                                           

سيات -2 زا�& منشور ع< الشبكة العنكبوتية ع< ...2014مقال بعنوان ر�& �; ص�حات �� لبنة جديدة  ستýل مسار ا �
                                                :ا�وقع 

http://www.radioalgerie.dz/news/ar/article/20141229/23865.html  
احات بفعل التنوع  - 3 ق�/ ا من ا � سية السامية، وتتضمن عددا كب�� ات الر�& �/ إعداد وثيقة أولية تعتمد ع< التوج\�

لس ا &مة السيد  � أدارها رئيس )� /Bستشارات، سواء تلك ال � ا � � شاركوا �5 � الذ�� � آراء الفاعل#� القادر عبد "وا �خت�ف �5
òصا � بيع " �� � ر �52011 � ية السيد�� مهور ساعدة مستشاري رئيس ا;� � Èنت ¶� /Bع<� بوغازي"، و ال s " ال �� وا;�
� " ا�تقاعد ج الذي إتبعه مسار 2011جوان  21ماي إp  21من " s توا�/ �\Sطوط العريضة ل � رóت ا;� /Bوال ،

يد حول هذه ا�رح � الب�د،لSز ص�حات السياسية �5 رزة  Íار عباس-د.أ:�/ من إعداد هذه الوثيقة انظرا � ، )طات ��
لس الدستوري،العدد �/ ا>� ية،)� زا�& � تطور الدسات�� ا;� زا�& �502    .  39-38،ص2013،ا;�

يل  �� سية  � ت الر�& نتخا�� �  2014وعقب ا � ية، �5 مهور سة ا;� � تعديل الدستور،حيث قدمت ر�& وع �5 جويلية  �9/ ال�8
ا ، حصي�/ عن 2014 �̀ � أجراها مد�� الديوان  /Bا�شاورات ال" �B �Eد أوëأ" /� � /Bصوص وثيقة تعديل الدستور ال � �E ،

 �pا�وقع التا � ها �5 ر ماي  و �/ ن�8 8Ú ا بداية ع�ن عن مضمو̀�   :ا �
http://www.el-mouradia.dz/arabe/infos/actualite/archives/Consultations/Propositions.htm  

ا ا�وقع    .19/06/2015:آخر مرة تصفحنا ف\�
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تلفة �بدأ ا�ساواة، �8  � التطبيقات ا>� � تعد نقطة البداية �5 /Bتشمل ا�ساواة أمام القانون ال
 � � تو�p الوظائف العامة و�5 � وا�ساواة �5 لنسبة لSواطن#� � Þرسة ا;قوق السياسية �� ا�ساواة �5

ا ا�ساواة أمام العدا0/  دمات ا�رافق العامة وأخ�� � �E نتفاع منه تلزم الدو0/ ع< Ç31 أن ا�ادة .ا �
ا ن مبدأ ا�ساواة إذ جاء ف\� ا ل�� /̀ ن مساواة ّ�  :"العمل بé مؤسسا �þ دف ا�ؤسسات تس\/

نسان،  صية ا � � � تعوق تفتح �8 /Bزا0/ العقبات ال � � ا;قوق والواجبات �� � وا�واطنات �5 ا�واطن#�
عية، والثقافية � ا;ياة السياسية، وا قتصادية، وا ج̄/ ميع الفعلّية �5 ول دون مشاركة ا;� /Eو ".  

اص ��  ح ا;� مكرر والذي ورد فيه مصطلح  �31ادة وعليه إذا رجعنا iذا التعديل ا�ق�/
قية حقوق  الس ا�نتخبة أو ا�ناصب ا�ناصفة من أجل �/ � ا>� ا�رأة بشé مطلق وليس �5

م  �Pقد  ي Þ ا ت السياسية والتنفيذية فقط يع )� �ë pتمع،ا;ياة منه �به  إ ا، ا &|ة وا>�  و م\�
ا ا�ساواة ا�طلقة بدون قيد أو ح دحيث ق م م\� �Pي � ع�B التساوي �5 � الرجل وا�رأة ¶� دود ب#�

� الدستور و هو أ!  اح �5 ق�/ اد هذا ا � ا أنه �/ إ�� � ا &دوار، و ¶� ا;قوق والواجبات أي �5
� الدستور، اح �5 ق�/ ورة وضع هذا ا � �Ð ر لدينا التساؤل عن د  القواعد القانونية، أ�8 �ا   ي°/ إع̄/

� العملية ا�ناصفة من خ�ل قانون عضوي أو حB/ عاد ي خاص بتوسيع حظوظ Þرسة ا�رأة �5
 السياسية ؟؟؟

نسانية، بل  فا�ناصفة � ا�ادة ع< ما يبدو ليست تثبيتا لSساواة ا � ط�ق الذي جاء �5 ذا ا � �̀
الفا �بدأ هاما من  ص ا�رأة والرجل؟ وهذا ما يبدو )� � /E � /Bنسانية ال ية ا � �� إلغاء ل�&دوار الفطر

� دستور  � Ç جاء �5 يع ا�واطن#� �ë � قيق العدا0/ ب#� /E 1996مبادئ الدستور و�� غياب .  
� إطار خاص حول كيفية  قراطية حقيقية،لذا ُتطرح هذه ا�قا0/  العSية �5 ضط�ع بد¶�  ا �

قراط ية و  يةد¶� زا�& تمع، من خ�ل الوقوف ع< مدلول ا�شاركة السياسية لSرأة ا;� من أجل ا>�
؟، � لتمي�� ا، مدى ارتبا�ا �� /ûدثه ع< ضوء بعض ا�مارسات  نطا �E كن أن نظام ا�ناصفة وما ¶�

� الرجال و النساء؟ قيق ا�ساواة السياسية ب#� /E سبيل � � إطار دراسة  السياسية �5 � هذا �5
ح ا�تعلق بتعديل ا�ادة نقدية    . 2008مكرر من التعديل الدستوري لسنة31لSق�/
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� تسæ من خ�iا  /Bهود القيمة ال � البداية حاولنا من خ�ل هذه ا�قا0/  أن نقف ع< ا;� �5
د � الدسات��  8ùتمع، فت � ا>� ابيا �5 � �Eكينا إ ا ¶/ كي\� ية إp تطو�� أداء ا�رأة و¶/ زا�& الدو0/ ا;�

ية  زا�& ا عامل èم  &ي دو0/ ا;� �̀ � البناء والتطو�� وأ يك أسا@� وèم �5 ا�تعاقبة أن ا�رأة |8
� تسمح  /Bت ال ية مواطن وإنسان يتمتع ب=فة ا;قوق وا;ر�� زا�& تنشد البناء ا;ضاري، فا�رأة ا;�

زا�& لسنة  ا Üواطنة وهذا ما يقره دستور ا;� /̀ داء واجبا & من خ�ل  إقرار أن �  i1996ا ��
� سواسية أمام القانونا� ا ا>رك الدافع .واطن#� �̀ ية أ زا�& ان الدو0/ ا;� �¶ � �رأة مرتبط �� عتناء �� فا �

تمع، � ا>� � ا;ياة السياسية؟ �سار  التطور �5 ا �5   لكن هل إقرار ا�ناصفة سيدفع مشارك\/
طة التالية تباع ا;� � جابة عن ذلك ��  :ستكون )او0/ ا �

  ي الشؤون السياسية والتمييزنطاق الحق في المشاركة ف:أوال

مضمون ا�شاركة السياسية لSرأة-1  

  القيود ا�فروضة ع< حقوق ا�شاركة السياسية-2

3- �   مع�B التمي��

  المناصفة بين الفقه و النصوص القانونية:ثانيا

وم ا�ناصفة-1 �Pم  

� التأييد و ا�عارضة-2 ا�ناصفة ب#�  

� النصوص-3   مبدأ ا�ناصفة �5

  في المقترح الدستوري المتعلق بالمناصفة قراءة :ثالثا

قية ا�رأة-1   النص ع< ا�ناصفة كغاية لتحقيق �/
قيق ا�ناصفة-2 /E >عوامل مساعدة ع  
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� ا;ياة   نطاق الحق في المشاركة في الشؤون السياسية و التمييز:أوال � ا�شاركة �5 ثل ا;ق �5 �¶
ميع  � ا;� قراطية العامة والسياسية ع< قدم ا�ساواة ب#� وم الد¶� �Pم � ثل )4(خاصية أساسية  �5 و ¶/

� الشؤون  السياسية والعامة أساس إÍال حقوق  ماعات �5 فراد وا;� ميع ا & ا�شاركة الفعلية ;�
 � ة ع<  ا;قوق والرامية إp القضاء ع< التمي�� اتيجيات القا¶& س�/ � ا � ً رئيسياً �5 نسان ومكّو�� ا �

� ) 5.(و أوجه عدم ا�ساواة  ;قوق ا�دنية و  25ا�ادة  إذ تب#� اص �� من ال3د  الدو�p ا;�
نسان   قوق ا � �E ا اللجنة ا�عنية /̀ � إعتمد /Bادات ال ج\/ ي وا � � التعليق العام التفس�� السياسية و�5
� أن  � إدارة  الشؤون العامة و�5 � أن يشارك �5 ق الفرد �5 �E يتعلق �̄ امات الدول ا &طرف ف � إل�/

ميع َينتخب  وُينتخب ، وأن تتاح � ا;� و  . 0 فرصة تقلد  الوظائف العامة ع< قدم ا�ساواة ب#�
وط أو قيود ع< ا�شاركة السياسية والعامة  نسان فرض |8 � القانون الدو�p ;قوق ا � �� � �E

ية � ي�� وط  أو القيود موضوعية و معقو0/ وغ�� ¶/ ة إ  إذا Èنت هذه ال�8 ة أو غ�� ا�با|8  .)6(ا�با|8
توي عدد من الص /E يتعلق و �̄ ت )ددة ف �� �þ >نسان أيضاً ع كوك الدولية ا &خرى ;قوق ا �

قوق ا�شاركة السياسية والعامة ع< قدم ا�ساواة �E لتمّتع ��)7(.  
                                                           

نسان �21ادة ا -4  ع�ن العا�L ;قوق ا � معية العامة  .من ا � وجب قرار ا;� � ) 3-د(ألف  217الذي اعُتمد ¶� ا�ؤرخ �5
ول 10   :انظر التعليق الصادر عن  ، 1948ديسم�� /Èنون ا &

 Human Rights Committee,General Comment No 25(1996), p. 21; and A / HRC / 

22 /29 , p. 7–9. 
   .A/HRC/13/23من الوثيقة  28الفقرة  -5

6-Human Rights Committee, General Comment No. 25, p 3–-  4 
7 -  �pن الدو�ع � È نسان عية والثقافية )21ا�ادة (;قوق ا � ;قوق ا قتصادية وا ج̄/ ؛ وا تفاقية )8ا�ادة (؛ وال3د الدو�p ا;�اص ��

� العن�ي  يع أش=ل التمي�� �ë >ضد ا�رأة ؛ واتفاقية القض))ج(5ا�ادة (الدولية للقضاء ع � يع أش=ل التمي�� �ë >ن (اء ع ا�اد�/
عاقة )15ا�ادة (؛ واتفاقية حقوق الطفل )8و 7 اص ذوي ا � � 8� ؛ وا تفاقية ))3(33و 29و) 3(4ا�واد (؛ واتفاقية حقوق ا &

 ü|وأفراد أ � يع العمال ا�هاجر�� �ë ن (الدولية ;ماية حقوق � إ)42و 41ا�اد�/ اص ا�نتم#� � 8� p أقليات ؛ وإع�ن ا &
D ا�تحدة بشأن حقوق الشعوب ا &صلية ))2(2 ا�ادة(قومية أو إثنية أو إp أقليات دينية ولغوية  ن (؛ وإع�ن ا &  5ا�اد�/

ن ؛ )18و �� 	Í Ýل د�� �� � التنمية )22ا�ادة (وإع�ن و�� ق ومسؤولية )2- 8و 2و 1-1ا�واد (؛ وإع�ن ا;ق �5 �E ن ا�تعلق�ع ؛ وا �
فراد وا;�  ا عا�ياً ا & �̀ ف  ت ا &ساسية ا�ع�/ نسان وا;ر�� � وëاية حقوق ا � � تعز�� تمع �5 وع< ). 8ا�ادة (ماعات وهيئات ا>�

ول  تفاقية  وتوكول ا & ا ال�� ا ف\� ، تنص عدة صكوك ع< ëاية ا;قوق السياسية ع< قدم ا�ساواة، ¶� قلي.� الصعيد ا �
نسان وا; � ;ماية حقوق ا � ورو�� اد ا & /E ت ا &ساسية ا نسان ، )3ا�ادة (ر�� يكية ;قوق ا � ، وا�يثاق )23ا�ادة (وا تفاقية ا &مر

نسان و � ;قوق ا � ي·/ فر   ).13ا�ادة (الشعوب ا &
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D هيئة وضعت قد و
� " قضا��  ا�تحدة ا & ك#� �  وا�ساواة ا�رأة ¶/ �  ب#� نس#� لث Cدف "ا;� ن �8 �Ñ 

ا �ûلفية، أهدا &�ات عتمدتإو ل �  التقدم مدى لقياس )ّددة مؤ|8 قيق �5 /E دف، هذاiا و ا  م\�
�  ا�شاركة من النساء حصة رفع ية، والوظائف العمل، �5 دار �  وعدم ا � ك�� ن ع< ال�/ �Pتوظي  � �5 

، القطاع �Øدة الزرا �  النساء حصة وز�� ت �5 �ا�� كز ال�� اذ ومرا � /Eالفجوة وردم القرار، إ  �  الذكور ب#�
ث �� �  وا � يع �5 �ë تا�ست   .التعليمية و��

�  ا &هداف هذه معظم لكن /Bت ال ت وو×� ة بصعو�� ّ �ë ية الباحثة جعلت÷ ئ�/ " ا &  "كب��  ��
ات أّن  تعت��  ÷ية ا�ؤ|8 �  ا�عتمدة ا & �  قياس �5 ك#�  للجهود مستجيبة وغ��  Èفية غ��  ا�رأة، ¶/

طتإو الدولية، ئ�/  " ش�/ ات" تكون أن "كب��  ��  قبل من مرئية "  ":لSرأة التمكينية ا�ؤ|8
  . )8"( والتحّقق للقياس وقاب�/   النساء،

  مضمون المشاركة السياسية للمرأة العربية - 1     

�  يقول    i Dيئة العام ا &م#�
ن" السيد ا�تحدة، ا & ��  �ð ية ا�قتضيات أّن  ،"مون �  الدستور /Bال 

يعية للعملية تضمن قيق الت�8 /E فةÈ نÈعية، أر �  ال�8 يع �5 �ë ع< تتأّسس العا±، دول  �  مسألت#�
 � عيا عضوا ا�رأة تكون أن :أو  Æا، رئيسيت#� 8|  � يعية العملية �5 �  أساسيا وعضوا الت�8  أية �5

�انية، والرقابة ا�ساءÍ  /0ليات من Íلية ا ال�� ن\� اماتإ تكون أن :و�8 �  حيال ا;كومات ل�/
تفاقيات و ا�واثيق تطبيق كيدة ا�رجعيات من ا�رأة، حقوق حول الدولية ا �  وا�عاي��  ا &

�  ا &ساسية �  القرار وصناعة السياسات وصوغ ر® تÍليا �5 ورة )  9.(الدول �5 �Ð م منه �Pي Þ
ه،إ م الدول بوضع ا�رأة و تطو�� قية Íلية  ه̄/ � ا;ياة السياسيةإو �/   .دما×ا �5

                                                           

� " تنشة، يوسف روان- 8  ك#� �/  ،"ا�فقود ا�ع�B  وإش=لية ا�غيب السياق حضور ...ا�رأة ¶/ لد ،01 العدد ،الفكر عا±  )�  ا>�
  .162 ص ،)2011 سبتم�� (،الكويت40

�Ø  النوع رأة؟ا� أمام ا�سؤولية يتحمل من -9   من معد ،2008/2009 العا± نساء تقّدم حول تقر��  ،وا�ساء0/  ا ج̄/
D صندوق طرف

�  ا�تحدة ا & ا�& �¶ �  رسا0/  من مقطع ،2009-2008 لSرأة، ا � ن" العام ا &م#� ��  �ð من ) ب(  ،ص" مون 
�  منشور ،التقر��    :ا�وقع  �5

/2008/media/POWW08_Report_Full_Text_ar.pdfhttp://www.unifem.org/progress/2008  

ا ا�وقع    .19/06/2015:آخر مرة تصفحنا ف\�
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�  مسأ0/  وتدخل ك#� ن ا�رأة ¶/ �Ñ هود ÷ية ا;�  ع< العمو��  التدب��  سياسات لتطو��  ا &
، ا�ستوى �  ا><� دإ إp العا± دول تدعو ح#� بة ع̄/ ، النوع مقار �Ø ج̄/ �  ا � /Bال  Ý	ا�واطن تد 

éعام، بش  Ý	ا�رأة وتد  � �Ø إال للنوع ا�ستجيب التشار�ð  التشخيص" ع< تعتمد ح#�  "ج̄/
قيق ءورا سعيا /E "نصاف و ا�ساواة   ".ا �

�  يقول إذ D العام ا &م#� &�صوص ا�تحدة ل � �E ا من ا�قصودة والفائدة ا�ساء0/  أنظمة /̀  مراعا
د � " بة ع̄/ ندر مقار �Ø ج � ا النوع وإدراج ا;� /̄ "  � اذ السياسيات صوغ �5 � /Eالقرار وإ:  
ضع ± إذا" � �E  /0ساءSأولئك ل  � �  أش=ل Èفة ع< القضاء إتفاقيات ع< وقعوا الذ��  ضد التمي��

اج وأقروا ا�رأة، ، Íل م\� � وا و± بيك#� �ë امات هذه ي�/ � ل�/ ضعوا و± أفعال، إp ا � � �E  /0ساءSل 
ا، ستفقد النصوص هذه فإن ،...أفعاiم إزاء يد العا± Èن وإذا مصداقي\/  حقوق تفعيل حقا ��

�  وا�ساواة ا�رأة ، ب#� � نس#� ب ا�ساء0/  فإن ا;� � �E 10".(جوهر��  أمرا تكون أن(   
ييد بشأن الشعارات رفع من فائدة ف� عليه و  & �  مركزها دW و ا�رأة حضور �/  يكن ± إن الدو0/  �5

بع ذالك �  حقيقية رغبة من �� �  الرجل جانب إp تواجدها �5 تلف �5 �(  � ا و ا;ياة مياد��  م\�
ا  .سياسيا مشارك\/

ومف �Pشاركة العام ا�Sة أعداد مشاركة" هو السياسية ل فراد من كب�� ماعات ا & �  وا;� ا;ياة  �5
�  ." السياسية �Bالنشاط ذلك " نلسون وجون هاتنجتون صومائيل عند السياسية ا�شاركة وتع 

�  التأث��  بقصد العاديون ا�واطنون به يقوم الذي ، القرار صنع Íلية �5 ��Èن سواء ا;كو  هذا أ
اعًيا أم فرد��ً  النشاط �ë،  أم منظًما ، عًيا عنيًفا، أم سSًيا متقطًعا، أو متواص� عفو��ً  غ��  أم |8
، �Ø ك�8  وا�ع�B   .)11(فعال غ��  أم فعا  |8 وم شيوًعا ا & �P� قدرة " هو السياسية ا�شاركة 

 � �  التعب��  ع< ا�واطن#� �Bوالتأث��  العل  � اذإ �5 � /E سواء القرارات éيق عن أو مبا|8  بش �  طر  ÷ثل#�

                                                           

  .نفùا الصفحة ،ا�رجع نفس - 10
ان .د:التعريف مأخود من - 11 س، ا�شاركة إ¶� �  لSرأة السياسية بي�� ، الوطن �5 � عية( العر�� �ë وض   ا�رأة وتنمية ̀�

ة ،)وا�ستقبل لSرأة الواقع السياسية ا�شاركة ي غ��  ن�8 كتو��  السادس، العدد ،ةدور   .4ص  ،2004 أ
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�  حيث ." ذلك يفعلون �çموعة وجود السياسية ا�شاركة تقت ية )� �  من تتكون ب�8  ا�واطن#�
م يتوفر وا�واطنات �̀ ء�� �  الشعور لد /̄ موعة هذه إp ن ية ا>� ورة الب�8 ا عن التعب��  وب�� /̀  إراد

 /Bم توفّرت م �̀ م=نيات لد  ا &ساس هذا وع< . التعب��  آليات أو ووسائل وا�عنوية ا�ادية ا �
ري � �E النظام وصف  �Ûقرا وسع يسمح الذي النظام أنه ع< الد¶� &  جانب من هادفة مشاركة ��

 � �  ا�واطن#� �  القادة ختيارإو السياسية القرارات صنع Íلية �5  . السياسي#�
وم �P �õ النشاطات يشمل السياسية ا�شاركة  � /Bدف ال /̀ pالقرارات ع< التأث��  إ  � /Bتتخذها ال 

هات �  ا�عنية ا;� يعية Èلسلطة السيا@�  القرار صنع �5 �  وا &حزاب، والتنفيذية الت�8 /� &  أÆية و�/
�  السياسية ا�شاركة تلفة ا &ش=ل هذه �5 �  ا>� �  التأث��  ومواقع القرار صنع مواقع �5 ا �5 كن كو̀� /¶ 

م ع< ا;صول من الناس /ûا، الدفاع أو ومصا;هم حقو م الذي ا &مر ع\� �  يعط\� اية �5  قدرة ال\�
مور التح� & م �� /̀ �  وا�ساÆة حيا تمع حياة توجيه �5  . عام بشé ا>�

�  السياسية وا�شاركة تمع أي �5 ائية )ص�/  ��  )� م�/  ̀� عيةا �  العوامل من ;�  قتصاديةا �  ج̄/
�  تتضافر وا &خ�قية؛ والسياسية والثقافية وا�عرفية ديد �5 /E تمع بنية �  ا>� �Bالسيا@�  ونظامه ا�ع 
ما /̀ دد اشتغاiما، وآليات و~ /Eط و عيةا �  الع�قات ¶� ا ومدى والسياسية ج̄/ /Pمبدأ مع تواف 
ت الذي ا�شاركة تمعات معا± من رئيًسا معSًا ��  ا�شاركة أخرى، بعبارة . ا;ديثة ا�دنية ا>�

قرا�Û  مبدأ سيةاالسي كننا مبدأ ا;ديثة؛ الوطنية الدو0/  مبادئ أü من د¶� �  أن ¶� �� �¶  �  ضوئه �5
نطمة قراطية الوطنية ا & �  الد¶� /Bوا�ساواة ا�واطنة ع< تقوم ال  �   .والواجبات ا;قوق �5

بية تلفور�W أن وضعية ا�رأة العر �( � دت بعض التطور والتحسن �5 8Ú ا ت  ؛ ا>�
�Ø ؛ غ�� أن الواقع ا � ..قتصادية والقانونيةا �   �  ج̄/ حال بشé .. والسيا@� وا�وروث الثقا�5

ا  ملحوظ دون � هذا    .السياسية ميدانيابلورة مشارك\/ هودات ا�بذو0/ �5 فع< الر�W من ا>�
طار؛ تب·/ مشاركة النساء �  ا � بيات �5 ال السيا@� )دودة؛ إذ   يتجاوز ا�عدل العام  العر ا>�

�  ;ضور النساء بيات �5 بية  العر ت العر �ا�� �قارنة ب%  9.5ال�� � العا±، ��  18.7و�� أد�� نسبة �5
يقية، و�نطقة  جنوب %  فر � و%  22الصحراء ا � يكيت#� �  � من ا &مر � البلدان %  �542.1 �5  
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ية رواندا ا�رتبة 2014ا سكندينافية حسب التقار�� ا�نشورة خ�ل عام  هور �ë تل /E حيث ،
وp عا�يا بـــ    لس النواب%  63.8ا & �( � � الغرفة العليا %  38.5و/ من النساء �5 ن �5  )12.(م\�

  روضة على حقوق المشاركة السياسية للمرأة العربيةالقيود المف بعض- 2

 éا  تشÆنسان و � من مبادئ القانون الدو�p ;قوق ا � � أساسي#� � مبدأ�� ا�ساواة وعدم التمي��
ي3ا �ë نسان قوق ا � �E ن للتمتع ور�� �Ð . � ميش والتمي�� قصاء وال\/ ��كن التصدي بفعالية ل إذ   ¶�

 � � ا�شاركة �5 م �5 /Pفراد من فرص فعلية �مارسة ح يع ا & �ë �   .مةا;ياة السياسية والعا إ  بتمك#�

ية ا�فروضة ع< � ميش  وتساü القيود التمي�� /̀ دة  � ز�� حقوق ا�شاركة السياسية والعامة �5
ا  /ûرسة حقوÞ ا من �̀ رما �E ا &̀ قوق و قد . )13(فئات شB/ وإقصا �E أشارت اللجنة ا�عنية

� ا�ادة  �ع�B الوارد �5 � أن ينتِخب وأن ينتَخب �� نسان مراراً إp أن حق الفرد �5 3د من ال 25ا �
;قوق ا�دنية والسياسية  اص �� ليس حقاً مطلقاً وأن من ا�مكن تقييده ما ± تكن "الدو�p ا;�

� أو غ�� معقو0/  ة ع< التمي��   . )14("القيود قا¶&

ية الرأي  معيات وحر � ا;� ية التجمع وتكو�� ;قوق السياسية ا &خرى، مثل حر ̄� يتعلق �� وف
ب أن تكون القيود ا�فروضة ع � �E ، ية ومتناسبة مع الظروفوالتعب�� ور �Ðا قانونية و   .ل\�

                                                           

، انظر  - 12 � السيا@� قلي.� لSؤ|8 الفر�Ø للتمك#� تيب ا � بية لسنة حسب ال�/ ا�رأة  ،2015تقر�� تنمية ا�رأة العر
، بية للتدريب و البحوث كو�8 يعات،صادر عن مركز ا�رأة العر بية و الت�8   :منشور ع�� ا�وقع ،42،ص  2015العر

http://www.arabstates.undp.org/content/dam/rbas/doc/Women's%20Empowerment/CAWT

AR_rapport_legislation_Jan15_gender_women.pdf. 

ا ا�وقع    19/06/2015:آخر مرة تصفحنا ف\�
 A/HRC/26/29)Report of the Special Rapporteur on the           من الوثيقة  15انظر الفقرة  - 13

rights to freedom of peaceful assembly and of association, Maina Kiai, 14 April 

2014,p6 publié sur le site www.ohchr.org/.../HRC/.../A_HRC_26_29_ENG.DO...  
14 - Human Rights Committee, Communication  No. 932/2000.; and General Comment 

No. 25, p. 4, 10, 11 and. 
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� أن تظل ا �  و لقد �æنسان ع< أن القيود ينب ستثناء شّددت آليات دولية عديدة ;قوق ا �
  )  15. (القاعدة وأّ  تنال أبداً من جوهر تلك  ا;قوق  

ا العام رá/  و  /Pتعلي � � ضد ا�رأة �5 لقضاء ع< التمي�� إp التقدم  23تش�� اللجنة ا�عنية ��
� تعوق مشاركة النساء ع<  /Bدد عدداً من العقبات ال /Eو � نس#� � ا;� قيق ا�ساواة ب#� /E � ء �5 الب��

� ا;ياة السياسية قائ�/ إن  � تستبعد ا�رأة من ا;ياة العامة ومن "قدم ا�ساواة �5 /Bتمعات ال ا>�
قراطية ا د¶� �̀ & ا �� �Pكن وص وت�حظ اللجنة أيضاً أن الق°� الثقافية ) Í")16لية صنع القرار   ¶�

دمات  عية، وعدم تقا® الرجال ع< قدم ا�ساواة ا � التقليدية وا�عتقدات الدينية، وغياب ا;� ج̄/
د النساء إأعباء الرعاية وا &|ة، والعنف ضد ا�رأة، و قتصادي ع< الرجال، والتنميط ا � ع̄/

� الذي يقدم رؤية ضيقة  نسا�� � "ساء السياسيةالن لشواغل"ا;� � لتمثيل النساء �5 ، وا�ستوى ا�تد��
 � ة �5 تكرها السياسيون، åها عوامل ساÆت مساÆة كب�� �E � /Bستبعاد النساء من ا;ياة إا�هن ال

جية � ا;ياة السياسية )  17.(العامة بصورة م\� ثيل ا�رأة �5 � سوء ¶/ وتساü العوامل ا�ؤسسية أيضاً �5
يع ا�ستو �ë >و العامة  ع �pالدو pت، من ا><� إ �� . � � النساء �5 فع< سبيل ا�ثال، يظل تعي#�

، و  تسّ.� ا &حزاب  دراً معيات السياسية أمراً �� ت أو ا;� � ا;كومة أو النقا�� مناصب رفيعة �5
رèن من فرص  �E ن مساعدة مالية وهو ما ات أو تقدم إل\�

� الغالب مر�8ّ نتخابية إالسياسية �5
ة �Eسا .  

                                                           
� ا��
	�� 14ا����ة  -  15      A/HRC/26/29   Report of the Special Rapporteur on the rights to 

freedom of peaceful assembly and of association, Maina Kiai, 14 April 2014,p5 publié sur 
.le site www.ohchr.org/.../HRC/.../A_HRC_26_29_ENG.DO...   

  

� ضد ا�رأة، -16  نة القضاء ع<� التمي�� ة  ;� ا;ياة السياسية  ،23التوصية العامة رá/ ) 1997(الدورة السادسة ع�8
  .تعليق  والعامة،

http://www1.umn.edu/humanrts/arabic/cedawr23.html. 
   .من التعليق12إp   10الفقرات من - 17

http://www1.umn.edu/humanrts/arabic/cedawr23.html.  
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 Ç بيةحدد تق نسانية لسنة  ر�� التنمية العر � الوطن " 2005ا � وض ا�رأة �5 �̀ و  �E  �  ؛"العر��
اط �¶ موعة من ا & � ا �  هو ا &خر  )� ديد وضعية ا�رأة �5 /E � �5 üتسا � /Bعية ال بية؛  ج̄/ قطار العر ا &

pالذي يكرس  حيث أشار إ � �Bوالدي � ر السلبية لSوروث الثقا�5 8� Å ؛ ذلك أن العديد من  ا � ا���
ة لSرأة؛ مدرجة  الدول بية  زالت تتحفظ ع< حقوق كث�� موعة من ا �  العر ن )� �Ñتفاقيات 

  ) 18( .وا�واثيق الدولية
بية،   زا�& ع< غرار أغلب الدول العر صوص هذه ا�سا0/ ن�حظ أن ا;� � �E ا  و يلعب ف\�

تمع، � ا>� � تقدم دور ا�رأة �5 لغا �5 � دورا �� � أّن  إذ يؤكد ا�وروث الثقا�5 عي#� ج̄/ � ا � أحد الباحث#�
ّول /E زا�&   بّد أن يسبقه � ا;� �  التحّول السيا@� �5 � � ما هو ثقا�5 ع�B الّتحّول �5 �¶ � -إيديولو"�

ة -رمزي ه الو×� ّن ما هو م�حظ واقعيا )19(الّصحيحة  وإعادة صياغته وتوج\� سياسيا (،  &
عيا � إp) وإج̄/ عيا وثقافيا غ�� أّن الّتحديث السيا@�  أّن هناك مسæ حقي·/ والذي يطرح إج̄/

 � ش=ل ا�طروح ي¿ن �5 � التـحـديـث  ا � لرفــض �5 صعوبة وخصوصية هذا الطرح الذي يقابل ��
نـسـاق الثـقافية � ا & تمع  �5 ء إp دمقرطة ا>� �qقد ت � /Bارسه . القـيـمـية ال إن الضغط الذي ¶�

فراد يدعو إp طرح العديد من ما�Ø ع< ا & التساؤ ت حول قدرة أو مدى تقبل  الضم�� ا;�
� حديث  قراطية كفكر فلس·� تمع للد¶� يديولوجية ... ا>� ي الوسائل ا � زا�& ع�B آخر، هل للفرد ا;� �¶

�  –الصحيحة  – � القا�& ع< ا�بدأ ا &سا@�  ل(� ينظر إp نفسه Üد�� ا�� � �E مستعد للتفاعل ا �
ام حقوق � إح�/ إمرأة،   ع< الواجب ا &بوي ا�قدس ا Åخر رج� Èن أم  ا�تجسد أساساً �5

ت �  الذي تطمس فيه ا;ر�� �Ø والثقا�5 ج̄/ ، ا � � الفضاء السيا@�   .الفردية بدعوى ا�قدس �5
                                                           

بية - 18 نسانية لسنة  تقر�� التنمية العر � الوطن " 2005ا � وض ا�رأة �5 �̀ و  �E  � D  ،"العر�� 	Ý ا & �� ، ا�طبعة صادر عن �� � ا�& �¶ ا�تحدة ا �
ية، 8óاiردنية ا   :متوفر ع< ا�وقع ،23-22ص2006 الوطنية Íــان ا�ملكة ا &

h ttp ://w w w .u n .o rg /a r/e sa /a h d r/p d f/a h d r0 5 /in tro - a r.p d f  

19 - ، � 0،ا نتقال عبد بلقز�� قرا�Û  ا � �  الد¶� ، الوطن �5 � �/  العوائق العر�� ، ا�ستقبل وا�مكنات،)� �  ،219 العدد العر��
بية، وت، مركز دراسات الوحدة العر   .18ص ،1997 ب��
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سأ0/  �¶ � �Bيق العامل ا�ع � ضد ا�رأة والفر لقضاء ع< التمي�� ولقد قدمت اللجنة ا�عنية ��
� القانون و ا�مارسة، � ضد ا�رأة �5 ،  عدة توصيات إp التمي�� هات الفاع�/ ها من ا;� الدول وغ��

 � /Bت وا�نظمات الدولية، بشأن التداب�� ال � والنقا�� تمع ا�د�� ا يشمل ا &حزاب السياسية وا>� �¶
� ا;ياة العامة والسياسية  ول دون مشاركة النساء �5 /E � /Bأن تتخذها لتخ�� العراقيل ال � �æينب

ها كز هذه التوصيات ع. ع< قدم ا�ساواة مع غ��   .< إزا0/ العقبات أمام ا�شاركةو�/
د ا;صص    � ذلك إع̄/ ا �5 تلفة من نظام ا;صص ¶� طار  إعتمدت الدول أش=ل )� � هذا ا � و�5

ز ا�قاعد يعية و¢� � ا &حزاب السياسية والسلطات الت�8 غ�� أن هذه التداب�� إذا إعُتمدت . �5
� دا¶&  ا يتناسب والسياق ا><� لن تك·� ا ¶� �Pن ا�شاركة السياسية لوحدها ودون تكيي اً ل��

� ا;ياة العامة والسياسية إذا ± . والعامة ا�تساوية ثيل ا�رأة �5 دة ¶/ � لز�� ا�� � �E ولن ُيSَس ا &�8 ا �
� صنع القرار ث�� فع<� �5 & � النقاشات السياسية وÞرسة �/ ّكن أيضاً من ا�شاركة بصورة نشطة �5 ُ/¶. 

)20(  
لقضاء ع امات الدول ا &طراف و قد شددت اللجنة ا�عنية �� � � ضد ا�رأة ع< إل�/ < التمي��

� ذلك  ا �5 � ضد ا�رأة، ¶� يعات وسياسات وتداب�� أخرى مناسبة �نع التمي�� ن تعتمد ت�8 & ��
ا  /\ ا ومعا;� اصة، والقضاء عل\� يع منا"� ا;ياة العامة وا;� �ë � �5 ، � ا�تداخ�/ وب التمي�� �Ð

  .)21(بصورة فعا0/ 

                                                           
20 - Homa Hoodfar and Mona Tajali, Electoral Politics: Making Quotas Work for Women, 
Published by Women Living Under Muslim Laws ,London, 2011,p12-123"….. in 
parliament only a decade later. In France, however, a series of factors, ranging from a 
historical legacy of patriarchal universalism, to the national level electoral system and weak 
legal regulations, made the implementation of its Parity Law at the National Assembly 
unsuccessful, though at the local level under a different electoral system women’s 
representation increased significantly. Clearly, legislative quotas, the newest types of quota 
being used, are still in the trial-and-error phase, and, as illustrated above, must be subject to 
reform as their shortcomings are realized." 
21  -  ��	
ا�� A/HRC/23/50 ،) Report of the Working Group on the issue of discrimination 
against women in law and in practice, 19 April 2013,p21) publié sur le site; 
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session23/A.HR
C.23.50_EN.pdf  
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  معنى التمييز-3 

كن اص ع<  ¶� � 8� موعة من ا & ص أو )� � � ع< أنه معام�/ غ�� مواتية إزاء �8 تعريف التمي��
� الشخص صائص متأص�/ �5 � �E بط هذه ا�عاي�� كن أن �� وعة و¶� نس،(أساس معاي�� غ�� م�8  ا;�

ها السن، اللون، العرق، ، اللغة،(أو خصائص مكتسبة ...) وغ�� � ء  الوضع ا &|ي، الد�� /̄ ن ا �
 � � ...) النقا�� ، أو من طرف موظ·� � � أو معنوي#� اص طبيعي#� � � من قبل أ�8 ارس التمي�� كن أن ¶� و¶�

اص � العديد من  )22.(الدو0/ أو مؤسسات القطاع العام أو ا;� �5 � وم التمي�� �P� وقد �/ التطرق
ع�ن العا�L ;قوق ا نسان تنص  د ا�ادة الثانية من ا � � �E ت وا�واثيق الدولية، حيث ���ع ا �

ا :" ع< ما ي<�  ع�ن دو¶� � هذا ا � ت ا�ذكورة �5 ميع ا;قوق وا;ر�� � �E إنسان حق التمتع éل
، أو  � نس، أو اللغة، أو الد�� � بسبب العن�، أو اللون، أو ا;� � من أي نوع، و س̄� التمي�� ي�� /¶

  الرأي 
وة، أو ا�ولد أو أي وضع ، أو ال�8 �Ø � أو ا ج̄/ �Bأو ا &صل الوط ،  سياسيا وغ�� سيا@�

  )23".(آخر
وp من  � ا�ادة ا & �5 � وم التمي�� �Pضد ا�رأة، فقد ورد م � � إطار ا;ديث عن التمي�� ا أننا �5 و¶�

 � �Bيع � � تنص ع< أن مصطلح التمي�� /Bضد ا�رأة وال � يع أش=ل التمي�� �ë >إتفاقية القضاء ع "
ره أو أغراضه تو  نس ويكون من آ�8 � أو أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد ي°/ ع< أساس ا;� ه#�

قتصادية  � السياسية وا � � ا�ياد�� ت ا &ساسية �5 نسان وا;ر�� قوق ا � �E رأةSاف ل إحباط ا ع�/

                                                           

، منشورات  - 22 � يع أش=ل التمي�� �ë ة �ناصفة وم=�� � أفق إحداث اiيئة ا��فة �� بيعة الناÐي، �5 � ور � الوها�� �Bي أمينة �ر
 �� �õنسان، سلس�/ الدراسات، نو � ;قوق ا � �Bلس الوط   .11، ص2011ا>�

ية للكتاب،  - 23 سكندر � ضد ا�رأة، مركز ا � � العنف والتمي��  .7، ص2009أم�� فرج يوسف، ا &ح=م الدولية ا�عاÐة �5
نه  & ��  � نس أو اللغة أو ...أي"وقد ُعّرف التمي�� استبعاد أو تقييد أو تفضيل يقوم ع< أساس أي سبب Èلعرق أو اللون أو ا;�

� أو وة أو النسب الرأي السيا@� أو غ�� السيا@�   الد�� �Ø أو ال�8 ] من ا &سباب[غ�� ذلك  أو أو ا &صل القو�� أو ا ج̄/
ت أو  ميع ا;قوق وا;ر�� � �E ،اص، ع< قدم ا�ساواة � 8� ميع ا & اف ;� دف أو يستتبع تعطيل أو عرق�/ ا ع�/ Þ يس\/

ا ا أو Þرس\/ �̀    .Human Rights Committee, General Comment No. 18 (1989), para. 7         "التمتع 
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ذه ا;قوق أو  �̀ ت3ا  � أو إحباط ¶/ � أي ميدان آخر، أو توه#� عية والثقافية وا�دنية، أو �5 ج̄/ وا �
ا الزوجية وع< أساس ا�ساواة ا iا، ب�ف النظر عن حال\/ ا وب Þرس\/ � الرجلبي\� Ç تؤكد ." #�

تفاقية ع< � ضد ا�رأة،  :"ا�ادة الثانية من ا � يع أش=ل التمي�� �ë أن تشحب الدول ا &طراف
 � دف القضاء ع< التمي�� ج بé الوسائل ا�ناسبة ودون إبداء سياسة تس\/ وتتفق ع< أن تن\/

ا ي<�  لقيام ¶� قيقا لذلك تت3د �� /Eإدماج مبدأ ا�ساواة) أ:ضد ا�رأة و  � � الرجل وا�رأة �5 ب#�
ا حB/ ا Åن،  ا ا�ناسبة ا &خرى إذا ± يكن هذا ا�بدأ قد أد	Ý ف\� /̀ يعا ها الوطنية أو ت�8 دسات��

ه من الوسائل ا�ناسبة يع وغ��  .وكفا0/ التحقيق العم<� iذا ا�بدأ من خ�ل الت�8
� ذلك ما ين  )ب ا �5 يعية ¶� يعية وغ�� ت�8 اذ ا�ناسب من التداب�� ت�8 � /Eاسب من جزاءات ا

� ضد ا�رأة ي��   .;ظر � ¶/
ن ا;ماية الفعا0/ لSرأة ) ج �þاية قانونية ;قوق ا�رأة ع< قدم ا�ساواة مع الرجل وë فرض

ي  � ي�� � البلد، من أي Íل ¶/ - ذات ا ختصاص وا�ؤسسات العامة ا &خرى �5 يق ا>ا   .عن طر
ية ضد ا�رأة وكفا0/ ت�ف السلطات ) د  � ي�� ي أو Þرسة ¶/ � ي�� ة أي Íل ¶/ ا متناع عن مبا|8

ام  � ا يتفق وهذا ا ل�/   .وا�ؤسسات العامة ¶�
يع التداب�� ) ه  �ë اذ � /Eص أو منظمة   إ � � ضد ا�رأة من جانب أي �8 ا�ناسبة للقضاء ع< التمي��

   .أو مؤسسة
يع التداب�� ا�ناسبة) و �ë اذ � /Eإ  � ا، لتغي�� أو إبطال القا�& من القوان#� ي�æ م\� � ذلك الت�8 ا �5 �¶

ا ضد ا�رأة � ي�� /¶ éتش � /Bعراف وا�مارسات ال   .والنظم وا &
ا ضد ا�رأة) ي � ي�� /¶ éتش � /Bزائية الوطنية ال يع ا &ح=م ا;� �ë 24"( إلغاء(  

ا وآخر غ��  ا مبا|8 � ي�� � أن هناك ¶/ � قدمت يتب#� /Bقا من  التعاريف ال�يتمثل  : مبا|8 و إنط
 � وجب بعض القوان#� موعة أخرى ¶� موعة معينة ع< )� � تفضيل )� � ا�با|8 �5 أما .غرض التمي��

                                                           

24  - � دها �5 D ا�تحمن قبل  1979 ديسم��   18معاهدة دولية �/ اع̄/ &�معية العامة ل ا للتوقيع والتصديق  دةا;� �Kعر /�
لقرار  م �� �  34/180وا ن�� �  ،1979ديسم��  �518 زا�& �5 ا ا;�   .22/5/1996صادقت عل\�
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موعة أخرى ع< مستوى  موعة معينة ع< )� � تفضيل )� � غ�� ا�با|8 فيتمثل �5 أ�8 التمي��
يع ا�مارسات ا>ايدة ع< ا�ستوى الر!�  �ë غ�� ا�با|8 يغ�� � � iا أ�8 ا�مارسة، فالتمي�� /Bوال

� إp بعض الفئات ا�همشة  فراد ا�نتم#� � غ�� متناسب ع< ا & �Bقليات (سل وخاصة النساء وا &
� به) العرقية �#   ).25(وذلك بغض النظر عن دوافع القا¶&

دث     �E غ�� ا�با|8 قد � ن التمي�� & �� D � ضد ا�رأة التابعة iيئة ا & نة القضاء ع< التمي�� وتفيد ;�
� يكون iا عندما تب�B الق � ح#� � ظاهرها، �5 ا	Ý ع< معاي�� )ايدة �5 � والسياسات العامة وال�� وان#�

 � � الذي حدث �5 Ý التمي�� &́ ا فعليا، وقد تؤدي  عن غ�� قصد نتا /Pء ع< ا�رأة عند تطبي أ�8 @�
 �   .ا�ا$�

كن أن تنجم عن  سباب غالبا ما تكون بنيوية ¶� & � غ�� ا�با|8 �� كن تفس�� هذا التمي�� و¶�
و ا�رأة، وا�بنية ع< الفروق البيولوجية  �E ة التوقعات وا�واقف وأنواع السلوك النمطية ا�و×�

� ا�رأة و الرجل، وقد توجد أيضا بسبب ما هو قا�& بصفة عامة من إخضاع ا�رأة للرجل    .ب#�
نس، قد تكون مصاغة بس لنسبة لنوع ا;� ا	Ý ا>ايدة �� � والسياسات العامة وال�� بب عدم فالقوان#�

� ا � ا �  خذ �5 & /�   �pلتا وذج ا &ساليب ا;ياتية للذكر، و�� ات نتباه ع< ¶� �� عتبار نوا"� ا;�
لرجل اصة �� تلف عن تلك ا;� � /E قد � /Bرأة والS26.(ا;ياتية ل(  

ا، وهو الذي يكون الغرض منه القضاء ع<  � ي�� ه ا�نظمات ¶/ �   تعت�� د نوعا من التمي�� � �Eو
 � �E ضد ا�رأة حيث � � ضد ا�رأة إتمن  4د ا�ادة التمي�� يع أش=ل التمي�� �ë >فاقية القضاء ع

  :تنص ع< أنه 
•   � �ساواة الفعلية ب#� دف التعجيل �� اذ الدول ا &طراف تداب�� خاصة مؤقتة تس\/ � /Eيعت�� إ  

ي حال كنتيجة 0  & ب أن   يستتبع �� � �E تفاقية، ولكنه دده هذه ا � /E Ç ا � ي�� الرجل وا�رأة ¶/

                                                           

بيعة الناÐيأمين - 25 � ور � الوها�� �Bي   .14-13مرجع سابق، ص ،ة �ر
بيعة الناÐيأمين - 26 � ور � الوها�� �Bي   .15ص السابق، ا�رجع ،ة �ر
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بقا ذه التداب�� عندما تكون �� � �̀ ب وقف العمل  � �E Ç ، ء ع< معاي�� غ�� مت=فئة أو منفص�/
ققت /E الفرص وا�عام�/ قد �  .أهداف الت=فؤ �5

•  � � ذلك التداب�� الواردة �5 ا �5 اذ الدول ا &طراف تداب�� خاصة ;ماية ا &مومة ¶� � /Eيعت�� إ  
ية � ي�� تفاقية إجراءات ¶/   ) 27.(هذه ا �

اذ تداب�� وإجراءات لصاò ا�رأة قصد العمل  � /E � ا �� � صادقت عل\� /Bتفاقية تلزم الدول ال فا �
ت، لكن هذه  � التمتع ب=فة ا;قوق وا;ر�� لرجل �5 ع< الت�يع بتحقيق مساواة ا�رأة ��
ا، و  �̀ ب إيقاف العمل  � �Eا إ  و جراءات تب·/ مؤقتة وإستثنائية، وما أن يتحقق القصد م\� ا �

ا ضد الرجلإ  أ � ي�� لنساء إp ا�شاركة.صبحت بدورها ¶/ ا هو الدفع �� والوصول   فالغرض م\�
ا  فع ع\� كز القرار ل�/ � إp مرا   .الظ² الذي عانته لسن#�

� الب�8 �� غ�� قانونية    � ب#� � أن Èفة حا ت التمي�� �Bيع   � إن مبدأ ا�ساواة وعدم التمي��
ا ت ا�فاض�/  �� ، �pالقانون الدو �çقت ط ¶� وعة وقانونية ب�8  :م�8

وجه التفاوت الواقع • � بغية التصدي  & ا�� � �E وعا مثل العمل ا �   أن تتو"� غرضا م�8
كن  أن • �¶ � /Bا�عام�/ ال � وع، من خ�ل ا�فاض�/ �5 ا ا��8 �Kغر pلنظر إ تكون معقو0/ ��

وع الذي يتحقق �� تداب�� غ��  �   تتناسب مع الغرض ا��8 /Bها موضوعيا أما التداب�� ال �� ت��
 �pنسان الدو   . )28( قانونية وتتعارض مع قانون حقوق ا �

� وتصحيحه ع< أش=ل ة وغ��  وينطبق واجب حظر التمي�� � الرóية والفعلية وا�با|8 التمي��
اص � العام وا;� ال#� � ا>� ة �5 عية والثقافية . ا�با|8 ;قوق ا قتصادية وا ج̄/ وتفيد اللجنة ا�عنية ��
� يتطلب  ن القضاء ع< التمي�� & ��" � /Bفراد ال موعات ا & � الواقع العم<� إي�ء العناية ال=فية >� �5

� أو مس � �ìر /� � ّ�� /E من � � تعا�� � يتلقاها أفراد �5 /Bعام�/ الش�ية ال� رد ا�قارنة �� تمر بد ً من )�
ة �̀ د تداب�� خاصة مؤقتة ". حا ت مشا ع̄/ ورة، �� � هذا أن الدول ملزمة، عند ال�� �Bويع

                                                           

  .34ص مرجع سابق، أم�� فرج، - 27
� ضد ا�رأة من 4ا�ادة - 28 يع أش=ل التمي�� �ë >اتفاقية القضاء ع.  
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� تؤبد أوجه انعدام ا�ساواة الفعلية /Bكن أن تشمل هذه . )29(لتخفيف أو إزا0/ الظروف ال و¶�
اصة ا�ؤقتة  � الفئات منقوصة التمثيل، Èلنساء أو التداب�� ا;� إقرار نظام حصص لتمك#�

� ا�شاركة ع<  م �5 /Pرسة حÞ عاقة، من اص ذوي ا � � 8� قليات أو ا & الشعوب ا &صلية أو ا &
ها من  يعية وغ�� � الشؤون السياسية والعامة داخل اiيئات الت�8 �5 ü قدم ا�ساواة مع غ��

 .)30(اiيئات العامة لصنع القرار
  المناصفة بين الفقه و النصوص القانونية: ثانيا

ة؛   � السنوات ا &خ�� قتصادية  �5 ا ت السياسية وا � تلف ا>� �( � � ا�رأة �5 ك#� /¶ �Oعية   أ ج̄/ وا �
ز وط أحد أ�� و أü مؤ|8 بلورة |8 �û ات لتقي°� مستوى تقدم وتطور الدول ؛ قراطية و  ا�ؤ|8 الد¶�

قيق التنمية  /Eنسان و ام حقوق ا � ثيلية  . ا;قيقيةإح�/ صوص ¶/ � �E الواقع � غ�� أنه ما يسجل �5
كز القرار ا;يوية ع<  يعية ومرا الس الت�8 � ا>� الصعيد العا�L أقل بكث��  Þ حققته  ا�رأة �5

ت  ا�رأة ا ت من عطاءات وخدمات؛ وما ع�� � شB/ ا>�  عنه من كفاءات وإم=نيات �5
، � 0/ دفع ا�رأة إp التواجد ع< ا�ستوى السيا@� و لذا أوجدت الدول أساليب >او  وا�ياد��

ا نظام الكوطا و ا�ناصفة   .م\�
  مفهوم المناصفة- 1

  ، � � �ìته التارÇ ا � و�/ وروثه الثقا�5 �¶ �Ø ج̄/ لعمل  إضافة إp ضعف  إذا Èن الواقع ا � م ا�رأة �� إه̄/
ا    يسمح لSرأة بتحقيق �ëالسيا@� إ  �Wية  ا�ساواة الفعلية؛ رSا ت الع تلف ا>� �( � ا �5 &̀ عطا

� تؤكد ع<  والعملية؛ ور�W الضوابط /Bهذا الشأن؛ فإن عددا من الدول  القانونية ال � ا �5 /ûحقو
�وطا قانونية مرحلية؛ حاولت  إبتدعت سب كراهات وا�عيقات  و|8 اوز هذه ا � � /E اi�من خ

                                                           

29-See the decision of the Human Rights Committee in Communication No. 943/2000 
(2004). 
30 - Gender quotas are meant to correct some of the obstacles that prevent women’s equal 
access to politics, particularly  systemic and institutional barriers, and to insure that 
minimum , Homa Hoodfar and Mona Tajali , Electoral Politics, op cité p45. 
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نتقال ��إp  الواقعية الفعلية؛ ومن ت=فؤ الفرصا�ساواة  من ا�ساواة القانونية الش�ية إp  ل
 Ý &́    ).31(ت=فؤ النتا

� ا�رأة  قق ا�ساواة الفعلية ع< أرض الواقع ب#� �E يؤكد  ا�روجون �بدأ ا�ناصفة  أن تطبيقه
 � � حB/ يتس�B لSرأة ا�شاركة ا;قيقية �5 نس#� � ا;� � ت=فؤ الفرص ب#� وجبه تعز�� و الرجل، وي°/ ¶�

 � كز القرار وتقلد ا�ناصب القيادية العليا لتساü بدورها إp جانب ا;ياة العامة و�5 ولوج مرا
ا /̀ ا وحيا /ûقو �E اصة اذ القرارات وخاصة تلك ا;� � /Eإ �  .الرجل �5

ا �̀ � ع< أ نس#� � ا;� كن تعريف ا�ناصفة ب#� ا�ساواة العددية وا;ضور والتمثيل  :و ¶�
اذ القرا � /Eكز إ يع مرا �ë � �ؤسسات سواء ع< مستوى القطاع ا�تساوي للنساء والرجال �5 ر ��

، وقد Íلت من أجل دW مشاركة النساء ع< قدم ا�ساواة  اص أو السيا@� العام أو القطاع ا;�
 �Ø ج̄/ قتصادي وا � اذ القرار السيا@� وا � � /Eت إ � Èفة مستو��   )32(.مع الرجل �5

ا �  "وقد عرف\/ �Bي ا التمثيل ا�تساوي للنساء "  :ع<" أمينة ا�ر �̀ والرجال ع< مستوى ال�، أ
� والسيا@�  �Bوا�ه ��� القطاع العمو � الولوج إp هيئات صنع القرار �5 ا ت و�5 يع ا>� �ë � �5 .

عيا ع< أساس  ل�مساواة ا�بنية إج̄/ اف �� ع�/ ا ا � �̀ � تقدم ع< أ /Bا�ناصفة ال éوتش
� هيئات صنع القرار العمو�� وال � الرجل وا�رأة �5 ال السياسات الرامية ب#� �( � ، و�5 سيا@�

ها بية وغ�� � الفعلية ضد .الشغل وال�/ عتبار أش=ل التمي�� � ا � دف ا�ناصفة إp ا &خذ بع#� و̀/
ة هذا  ورة اللجوء إp آليات مؤسساتية ملزمة �وا×� �Ð � � يتج< سبب وجودها �5 � ح#� ا�رأة �5

 �    )33.(التميب��
                                                           

يد، الكو�/ النسائيةعص - 31 يدان أبوز ، ...ام عبد الباسط ز � ���̄� يتناقض، مركز iا أون ا��  13التيار النسوي حي ، ع< ا�وقع 2010ف��
 � و�� لك�/   : ا �

http://www.lahaonline.com/index.php?option=content&task=view&id=17807§ionid=1  
�� أëد، -32 يل،مبدأ ا�ناصفة  فاطمة الزهراء �� � ت الت�� �/ مسالك،عدد مزدوج التأسيس الدستوري ورها�� النجاح  ،23-24 :)�

ديدة،   .65، ص2013ا�غرب،  ا;�
بيعة الناÐي، مرجع سابق، - 33 � ور � الوها�� �Bي   .11ص، أمينة �ر
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دها  � �E ا�واثيق الدولية، بل � جراءات و  يوجد تعريف لSناصفة �5 تتحدث عن التداب�� وا �
 � نس#� � ا;� قيق ا�ساواة ب#� /E اذها من أجل � /Eب ع< الدول ا &طراف إ � �E � /Bال. � وهناك ت3د �5

 � ر بك#� وم  1995مؤ¶/ �P ا Íليا ¶� /\ �ë تبط �/ /� � /Bموعة من التداب�� ال اذ )� � /Eالدول ع< إ � ب#�
� السلطة ا�ناصفة، و�� التداب�� الكفي�/ بوصول ا�رأة ع< قدم ا�سا واة مع الرجل إp هيا

ا كز صنع القرار وا�شاركة ال=م�/ ف\� � نسبة الرجال .وإp مرا عادة التوازن �5 � ام �� � ل�/ وأيضا ا �
� القضاء، و س̄� من خ�ل وضع  دارات العمومية و�5 � ا � � اiيئات ا;كومية، وكذا �5 والنساء �5

� ع دة مSوسة �5 قيق ز�� /E ا�ناصب العمومية بغرض أهداف )ددة وتطبيق تداب�� � دد النساء �5
اذ تداب��  � /Eدارات العمومية وع�� إ � � ا�ناصب ا;كومية وا � ثيل متساو �5 /¶ pالوصول إ
وضاع ا�رأة أن التسي��  & وض �� زة ا�سؤو0/ عن ال\� D ا�تحدة وا &×� ابية، إذ تعت�� آليات ا & � �Eإ

تمع يست قرا�Û لقضا�� ا>� � الشفاف و ا�سؤول والد¶� د�Ø مشاركة متساوية للنساء والرجال �5
اذ القرار � /E34.(مناصب إ(   

  المناصفة بين التأييد و المعارضة- 2

ية بصدد هذه التقنية /Pراء الف Å ال السيا@� (لقد تباينت ا � ا>� � متحفظ   )ا�ناصفة �5 ب#�
ا /Pحاولت تطبي � /Bالدول ال � نية، �5 ة �8 � متحمس ومؤيد iا من ×� ة؛ وب#�   .ومعارض من ×�

اه    � /E � ا وسي�/ �� ى ف\� و �� �û رات؛ جموعة من ا�رتكزات وا��� ول يعزز مواقفه ¶� اه ا & � /E فا �
� أوضاع النساء، س#� /E  نصاف لكون ا�ناصفة �� تدب�� تصحيح لSجتمع ع< أساس ا �

� ع< أرض الواقع، عSا أن  نس#� � ا;� عتبار إp مبدأ ا�ساواة ب#� ا تعيد ا � �̀ والعدل، حيث أ
  .أ يكرسه القانون وذلك من خ�ل تفعيل تداب�� تفضيلية لفائدة النساءهذا ا�بد

لنسبة iن أن  -Ç أن النساء يش�ن نصف عدد الس=ن  �� �Ûقرا لتا�p فإنه هو حق د¶� و��
� Íليات صنع القرار50يستحوذن ع<  ن  �5 /̀ ن أصوا �ان ل�� ر . ٪ من مقاعد ال�� وÈن هذا ا���

جة  أنه إذا جعل �E تت اليواجه �ا�� � ال�� ا وضع نفس دو0/  حصصا للنساء �5 ، وجب عل\�
                                                           

�� أëد، ا�رجع السابق، - 34   .65ص فاطمة الزهراء ��
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عيةالفئات ا � "ا;صص ل  � ف)   35( .ا Åخرى" ج̄/ � Èفة منا"� ا;ياة و�5 يكة الرجل �5 ا�رأة |8
عية Èم�/  ج̄/ ا السياسية وا � /ûقو �E عراف الدولية نظمـة وا & فت ا & ا;قوق والواجبات وإع�/

� يقوم  /Bيولوجية و ا�همة ال � الرجل �� فـوارق فز ا وب#� ا وإن الفرق بي\� � ا &|ة ̀� ما �5 � م\�
� إp جنبا جنب وم¿لـة لد>� وا

�Q ،ور الرجلتمع.  
كن أن إو نس قد يشé العن� الوحيد الذي   ¶� ن ا;� & � تفيد �� /Bستنادا ع< ا;قيقة ال

ديد القانون  ينفصل عن الشخص نفسه، /E عية، فإن كن أن ننسبه لفئة إج̄/ و الذي   ¶�
كن أن يقارن  نتخابية   ¶� وط ولوج الرجال والنساء ع< قدم ا�ساواة إp الوظائف ا � ل�8

لطائفية أو سياسة التدب�� ا �  يكية، وذلك  &ن النساء   يش�ن   فئة و  أقلية�� � ا &مر ا�� � �E .
را إذن �طالب فئات أخرى من  )36( كن أن يكون م�� � الرجل وا�رأة   ¶� فإقامة ا�ناصفة ب#�

تمع   ) 37.(ا>�
عتقاد أن ا�قومات اه ا � � /E �  ويندرج داخل هذا ا � عدد من البلدان الثقافية والسياسية �5

بية _النامية  اجة إp  ولذلك تظل  .تسمح بتكريس مشاركة فعا0/ للنساء  _  الدول العر �E ا�رأة
� مرح<� يسمح بتطو�� الثقافة  � إستثنا�& � ودW قانو�� ف�� /E وتذليل العقبات أمام  السياسية

� ا�ؤسسات  � حضورها �5 ا يؤهلها لتعز�� ا؛ ¶� يعية مشارك\/ قيق ا� الت�8 /Eأفق و � ساواة الواقعية؛�5
� تسمح /Bتوف�� ا &جواء النفسية والسياسية ال   pع< الكفاءة إ � �Bتنافس ندي مب � را�ا �5 � �E � ��

�ليات   .جانب الرجل مستقب Å الذي تكرسه ا �æل الواق�يل التفاوت وا �خت � فا�ناصفة �/
ميش ا�رأة /̀ � تسبب  /Bقتصادية ال عية وا � ج̄/  .البنوية والثقافية وا �

                                                           
35 - Women constitute half of the population – thus it is a democratic right for them to hold 
50% of  parliamentary  seats to ensure women’s voices are present in the decision-making 
processes. This argument has been advanced against the claim that if we make quotas for 
women, then we have to make quotas for other “social groups”. However, women are not a 
separate social group. Homa Hoodfar and Mona Tajali , Electoral Politics, op cité p50 
36- Laure Bereni ,Éléonore Lépinard , « Les femmes ne sont pas une catégorie » les 
stratégies de légitimation de la parité en France , Revue française de science 
politique n/1 (Vol. 54) 2004, Presses de Sciences Politique (P.F.N.S.P.),p71. 

بيعة الناÐي، - 37 � ور �Bي   .16ص ،مرجع سابق أمينة �ر
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ذت تداب��  � /Eصوص التعارض مع مبادىء الدستور فيذكرون أن العديد من الدول إ � �E أما
 � � ودون تسجيل أي تعارض مع مضام#� � لصاò النساء بشé قانو�� ا�� � �E � ا � وإجراءات التمي��

  .الدستور
ثابة نظام كوطا هدفه  ا ¶� �̀ & اها �� ناك من �� �û ،وطرح جدل آخر حول ا�ناصفة و الكوطا

ة التم � أن م=�� � ح#� �5 ، �� � ي�� � نظاما ¶/
�Q ي�ية، ومن هذا ا�نطلقiمساواة ا�� وزعزعة ال ي��

ثيل  � الوضع وليس من أجل ¶/ �ناصفة �� من أجل ا�ساواة �5 هناك من يذكر أن ا�طالبة ��
لنسبة لنظام الكوطا   .أقلية Ç هو ا &مر ��

� " الكوطا"Èنت  وإذا لل ا;اصل �5 اه   تعد إجراء مرحليا لتصحيح ا;� � /E ثيلية ا�رأة؛ فإن ا � /¶
ه يتنا�5  ا إ�� يار؛ معت�� فض هذا ا;� الف �� � ويتناقض مع مبدأ  مع مبدأ  ا>� � ا�واطن#� ا�ساواة ب#�

وجب هذا الرأي و ¶� �û تدب�� " ت=فؤ الفرص؛  �Ûقرا دا ع< إعتبار " غ�� د¶� نح النساء حقوقا إع̄/ �¶
  ). 38(الكفاءة النوع  

ه البعض مس �مارسةوقد إعت�� قراطية؛ من حيث أنه يفرض ع<  اسا �� � مسبقا  الد¶� الناخب#�
 �̄ ات فقط؛ ف � مر�8 ختيار ب#� اه؛ أن  ا � � /E ن نفس ا � �Ñ كد آخرون ت  أ نتخا�� Ý ا � &́ معرفة نتا

� ع< ثيلية النساء؛ يفرغ  مسبقا ولو بشé جز�& قراطية  مستوى ¶/   . ا�مارسة الد¶�
قرا�Û من حيث  � إطار النظام الد¶� وم ا�واطنة �5 �Pون أن ا�ناصفة تتعارض وم فا�عارضون ��

بدأ ا�ساواة ستحقاق . مùا ¶� È �بدأ ا � ا ا يعت�� إن\/ /Pذلك أن وجود ا�رأة ).الكفاءة(وتطبي
عتب � ا Èمل الواجبات وليس �� عتبارها مواطنة iا Èمل ا;قوق وعل\� � لفضاء العام يسجل �� ارها ��

 8Bأن . � � ا�واطن#� � ب#� ي�� بدأ ت=فؤ الفرص الدستوري وفيه ¶/ س ¶�   .Ç تعت�� ا�ناصفة آلية ¶/
عارضو ا�ناصفة يقدمون مبدأ العامومية كدليل أسا@� ع< �ة   �õم، حيث أن إ &̀ دعا

 � دد ا�ساواة ب#� �̀ � قد  ا�� � �E � ا � ا�صلحة العامة تتعارض مع ا�صلحة الفئوية، وحيث أن التمي��
                                                           

�/ دفا�/  - 38 � ظّل النظم ا نتخابية ا�عتمدة الفرص والقيود، )� بية �5 � ا�رأة ا�غار ك#� � شيخ، ¶/  السياسة عصام ��
يل والقانون، جامعة ورق�/  ، عدد أفر زا�&   .280، ص2011، ا;�
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 � يع ا�واطن#� �ë. ميع � القانون ي�ي ع< ا;� ا أن معيار ا &هلية �5 و إنط�قا من هذا ا�نظور و¶�
ه ع< أساس خصائص معينة تتعلق  � ي�� كن ¶/ لتا�p ا�ر�8   ¶� يقة، فإن ا�واطن و�� بنفس الطر

كن أن  ، و¶� � هور الناخب#� �ë دد وحدة �̀ � أن  ا�� ن شأن � ¶/ �õ ، � نس أو الثقافة أو الد�� �; يقود ��
تمع وقد يؤدي إp الطائفية ف3ا فئة معينة من ا>� ضافة إp ذلك فإن إقامة .إp مطالب �/ � ��
� منه � كفاءة ا�ستفيد�� �5 Zكن أن يش    )39(.نظام الكوطا أو ا�ناصفة ¶�

موعة من ا�بادئ دستور�� �Èساواة  ضون يتعارض مع )� فتطبيق ا�ناصفة، Ç يستند ا�ع�/
قراطية وا � إطار ا�نطق الدستوري من حيث  �واطنة،والد¶� وم �5 �Pيتناقض مع تطبيق هذا ا� Þ

� إطار إعتبار  � ا�قتضيات، و�5 /5 عزل عن �� قت�ç من مقتضيات الدستور ¶� عدم إم=نية ا &خذ ¶�
 � م �5 �Pب أن ت � �E الدستور  &ن أجزاء الدستور � فض تناقض مضام#� � السل°� �� أن ا�نطق القانو��

يع مقتضياته نسجامإتنا�W و  �ë 40.(مع(  

  مبدأ المناصفة في النصوص- 3

�  أما ع< مستوى النصوص، ك#� � ا;ياة السياسية  ا�رأة) 41(فقد حظيت مسأ0/ إدماج و¶/ �5
 �pتمع الدو م )<� وعا�L واسع، بعدما بدأ ا>� ه̄/ � ميش �� � وال\/ م التمي�� �¢ �æالذي يطال  ي

� لذلك ع<  �Bنع=س السل تمعات تطور ا�رأة؛ ومدى ا �    .ا>�
م؛ فإتفاقية القضاء وجاءت ه̄/ �T هذا ا � تفاقيات وا�عاهدات الدولية لت�/ ع<   العديد من ا �

ا للتوقيع معية العامة وعرض\/ ا ا;� /̀ � إعتمد /Bضد ا�رأة ال � يع أش=ل التمي�� �ë   والتصديق
م بقرارها  ن�� �  34/180وا � كدت ؛ 1979ديسم��  18ا�ؤرخ �5 ا أ /̀ � ماد   الرابعة ع< أنه  �5

                                                           

بيعة الناÐي، - 39 � ور �Bي   .16ص، مرجع سابق، أمينة �ر
40 - ، ��   67مرجع سابق،ص  فاطمة الزهراء ��
لذات،- 41 �� �Øتغ�� الو � /Bع< انه تلك الدوامة ال � كننا تعريف التمك#� ا ت )ددة للقيام بنشاطات و  ¶� و تكتشف )�

، اتيجيات التغي�� ا التخطيط  س�/ /̀ رجا ليل النشاطات و )� � /E و .pيد ارجع إ  السابق، ا�رجع تنشة، يوسف روان :لSز
  .152-151ص
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اذ الدول ا &طراف تداب�� خاصة مؤقتة -1 � /Eيعت�� إ    � �ساواة الفعلية ب#� دف التعجيل �� تس\/
خذ به & �ع�B الذى �/ ا �� � ي�� و؛  هذه  الرجل وا�رأة ¶/ �E ب أ  يستتبع؛ ع< أي � �E تفاقية، ولكنه ا �

بقاء ع< معاي�� غ�� مت=فئة ب وقف  أو  ا � � �E Ç ، ققت منفص�/ /E /Bذه التداب�� م �̀ العمل 
� الفرص    .وا�عام�/   أهداف الت=فؤ �5

دف ëاية -2  اذ الدول ا &طراف تداب�� خاصة تس\/ � /Eذلك    يعت�� إ � ا �5 تلك  ا &مومة، ¶�
تفاقية، إجراء � هذه ا � ��  التداب�� الواردة �5 � ي�� /¶)"42(.   

	Í Ýل   �� � " Ç أن �� ر العا�L " بك#� � سنة  الصادر عن ا�ؤ¶/ لص#�  1995  حول ا�رأة ا�نعقد ��
� حقوق  189صادقت عليه  والذي)43( اه؛ حيث طالب بتعز�� � /E � نفس ا � ؛ سار �5 ا�رأة  دو0/

ثيل والرجل ع< ورة ¶/ ؛ وطالب ب�� � Þرسة العمل السيا@�  30بنسبة    النساء    قدم ا�ساواة �5
تلف م �( � �انية وا>لية و�5 الس ال�� � ا>� �ائة �5 كز القرار �� مراجعة التأث�� "و ا &خرى؛ واقع مرا

 � نتخابية ع< التمثيل السيا@� لSرأة �5 قتضاء  اiيئات ا�تغ�� للنظم ا � ا�نتخبة، والنظر عند ا �
� تعديل هذه النظم وإص�×ا �5."   

كد ته أ ]� لسنة  ومن ×�
� العام ا & لفية التابع  2003تقر�� ا &م#� D حول تنفيذ إع�ن ا & &� ل

� ا�رأة، وجعل اiدف  ك#� � و¶/ نس#� � ا;� � ا�ساواة ب#� ورة تعز�� �Ð >ا>دد ا�تحدة؛ ع  ��لعا
2005 -2015  � نس#� � ا;� ت ب#�   )44. (هو القضاء ع< التفاو�/

 � /Bا والنامية ال قطار ا�تقدمة م\� تلف ا & م ملفت داخل )� ه̄/ � وقد حظيت تقنية الكوطا ��
  � ا �5 ن\/ �Ñ ن ا ا � ها أو قواني\� بية؛ وتش�� الدراسات والتقار�� دسات�� ذا  ا�رتبطة تخابية أو ا;ز �̀

� طالت حقل  /Bظل التطورات ال � ا �5 قراطية الشأن إp تنا�� اللجوء إل\� �  الد¶� نسان �5 وحقوق ا �
                                                           

42 - D &�� ل و�� لك�/    /www.un.org/arabic     ا�تحدة ا�وقع ا �

D ا�تحدة قدمت -43  ر العا�L الرابع لSرأة ا & ® والس�مالعمل من أجل ا�ساواة والتنمية :   ا�ؤ¶/ ر  أو ما ُعرف �� مؤ¶/
 � �  1995 سبتم��   15إp 4 من بك#� � الص#� �5.  

44 - ،D يئة اi مسون للجمعية العامة لفية، الدورة الثامنة وا;� D ا�تحدة بشأن ا & � العام، تنفيذ إع�ن ا &  تقر�� ا &م#�
  :منشور ع< ا�وقع.35ص ،2003سبتم�� 

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N03/481/55/PDF/N0348155.pdf?OpenElement  
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؛ ع< عكس ا�ناصفة الذي ي=د  � �� � ا &خ�� إذ ) 45(النموذج الفرن�q  يقت� تطبيقه ع< العقد��
د فرنسا مث� نصت Ðاحة � �E   ت لسنة نتخا�� � قانون ا � � قانون 2001ع< مبدأ ا�ناصفة �5 ، و�5

قليمية لسنة �انية ا>لية وا � ت ال�� نتخا�� و نذكر هنا أن تطبيق مبدأ ا�ناصفة بفرنسا  2002ا �
ت والعوائق، ر�W التنصيص عليه بعد التعديل الدستوري ا &خ��  موعة من الصعو��   .عرف )�

ت ا>لية ذلك أن فرنسا حاولت إصدار  � ا نتخا�� دف إp إقرار نظام ا;صص �5 �̀ قانون 
الف �بدأ ا�ساواة أمام  �( � ا�� � �E � ا � لس الدستوري الذي إعت�� أن التمي�� و± يسمح بذلك ا>�

  )46.(القانون الذي يضمنه الدستور

                                                           

� والتمثي<� بفرنسا - 45 نتخا�� ال ا � � ا>� �  إعتمد قانون ا�ناصفة �5 �  ، وهو 2000يونيو  6بتار́� يفرض ع< ا &حزاب السياسية تضم#�

�ائة لفائدة 50 ا  �� �\ ن مر�8 �Ñ معا؛ � نس#� يعية؛ ولبلورة هذه التداب�� ميدانيا نصل�نتخا��  ا;� القانون ع< تطبيق عدد  ت الت�8

وط من  ذه ال�8 �̀  /� � حق ا &حزاب ا>� ؛ Ç تعزز هذا ا �جراء أيضا  الغرامات ا�الية �5 � الثالث  والتداب�� بتعدي�ت طالت الفصل#�

  . الدستور الفرن�q  والرابع من

� فرنسا Èن -  46 لس الدستوري  �5 � قراره موقف ا>� � هذا الصدد؛ حيث إعت�� �5 �  حا~ �5 ��  18الصادر بتار́� �õ1982نو 

)Décision n° 82-146 DC du 18 novembre 1982(  � بصدد القانون الذي Èن يؤسس لنظام ا;صص �5

ت ا>لية؛ أن  نتخا�� �  ا � /Bمبدأ ا�ساواة أمام القانون ال � � هو إجراء ينا�5 ا�� � �E � ا � ا التمي�� �ادة الثالثة من الدستور؛ ا تؤكد عل\�

ع�ن العا�L ;قوق  نسان لسنة والفصل السادس من ا � �  1948 ا � وم سيادة ا &مة الذي يتعارض مع أي تقس°� فئوي للناخب#� �Pو�

اع عاما ومتساو��  والناخبات،  � أن يكون ا ق�/ �çأوساط  . ويقت � ثا وهو ما قوبل بنقد واسع �5 ه ¶� بة الفقه الفرن�q الذي اعت��

�ساواة  يد انظر  .الفعلية الش�ية ع< حساب ا�ساواة تشبث �� � فاطمة الزهراء، القانون العضوي:لSز و : 03_12رمضا�� �E خطوة

؟، زا�& � ا;� ص�ح أم لتقييد ا�مارسة السياسية �5 ت، ا � �/ ا;قوق و ا;ر�� موقع  الرأي مأخود من.سنة ،ص  مطابع، العدد، )�

 �qلس الدستوري الفرن   :ا>�
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-

par-date/decisions-depuis-1959/1982/82-146-dc/decision-n-82-146-dc-du-18-novembre-

1982.8008.html  
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رت ا�طالبة ب  � بفرنسا  تطبيقÇ أ�8 مبدأ ا�ناصفة من خ�ل النص الدستوري والقانو��
� صفوف ا;رÈت النسوية، ونذكر هنا مقال الكث دل وا�عارضة خصوصا �5 �� من ا;�

دنت�� "ل ابيت �� � ا " إل�� �Kا لت خ�0 اع�/ �� � /Bيدة لوموند ال ر � �E.")47(  

د أن القليل من الدول �� من تبنت  � �E  بية � بعض الدول العر لرجوع إp دسات�� وقوان#� و��
ها  � دسات�� وم ا�ناصفة �5 �Pدستور التنصيص ع< م � ا، مثل ا�غرب الذي نص �5  2011وقواني\�

� القوا�& .ع< ا�ناصفة � الرجل وا�رأة �5 Ç أن تونس سنت قانون  يكرس مبدأ ا�ناصفة ب#�
� التأسي�q خ�ل سنة �Bلس الوط �< نتخابية العامة ��   )48.(2014 ا �

  قراءة في المقترح الدستوري المتعلق بالمناصفة:ثالثا

� مضمون الوثيقة ا�نشورة ع�� موقع إن إلقاء نظرة ع<  � جاءت �5 /Bت ال�)توى التعدي
 éرتقاء ب � ا � ية يف� لنا الفلسفة ا�عتمدة من طرف ا�ؤسس الدستوري �5 مهور سة ا;� ر�&
� و الفئات  اك � الفاعل#� يق )او0/ إ|8 لب�د عن طر عية �� ج̄/ جوانب ا;ياة السياسية و ا �

                                                           
47- Elisabeth Badinter , Non aux quotas de femmes," Le Monde. 12 Juin 1996 article 
publier sur le site ; http://www.lemonde.fr/sujet/704e/elisabeth-badinter.html 
 Pour elle, la vocation du féminisme n'est pas de renforcer la guerre des sexes. Elisabeth 
Badinter aggrave son cas avec ses positions "antiparitaires" en  politique Elle s'est opposée 
à la parité. Farouchement universaliste, elle la considère comme une injure faite aux 
femmes que l'on traite ainsi comme incapables d'arriver au pouvoir par elles-mêmes :elle 
disais ; "La parité est un quota déguisé, c'est humiliant d'être définie par son utérus, je ne 

veux pas être représentée par une femme, mais par un être humain pour ses idées et ses 

programmes" 
اية  - 48 �̀ يعية قبل  سية وت�8 ت ر�& ، قانو�� انتخابّيا من شانه أن يتيح تنظ°� انتخا�� �qالتون �qالتأسي � �Bلس الوط تب�B ا>�

�  ،Ç26/01/2014 نّص عليه دستور  2014 � . ،01/05/2014و Èن ذلك �5 ن القانون ا نتخا�� �Ñ �qان التون� وتب�B ال��
يعية، وذلك تطبيقا �قتضيات ا;�  ت الت�8 ة ل�نتخا��

ّ8� ات ا��/ � القا¶& ديد، فص� يتعّلق بشأن تفعيل مبدأ ا�ناصفة �5
الس ا�نتخبة � ا>� � ا�رأة والرجل �5 مقال يدون  .الدستور اّلذي نّص ع< الس�æ لتحقيق مبدأ ا�ناصفة ب#�

� ا �ان التون�q يصادق ع< القانون ا نتخا�� ديد، ُن�8 مؤلف،ال�� � �يفة العرب، ;� ، 9547 العدد، �5
 �   http://www.alarab.co.uk/?id=21741                    :   منشور ع< ا�وقع ،2، ص03/05/2014 بتار́�
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اذ القرار ال � /Eإ � عية �5 ج̄/ ،ا � ��ابية  عمو � �Eية إ � ي�� د مرحليا ع< صيغ ¶/ ع̄/ و لو Èن ذلك �� �
ية العامة، �بادئ الدستور ��  �ا  دون أن يشé ذلك إخ /̀ ك أمور تقد�� تطبيقا يطة أن ي�/ 8|

ا ع ليت�ف ف\� 8�Sليات ا�ناسبة لتفعيلها ل Å اد ا � �Eوإ.  

تلف  اف >� ع�/ ي و هو ما يتضح من نص الديباجة من خ�ل ا � زا�& ت الشعب ا;� مكو��
 � �شاركة �5 م السياسية تشييد دو0/ ع�ية Èم�/ السيادة �� /̀ ءا /̄   )49.(بغض النظر عن إن

 � ة أخرى تفيد نفس ا�ضمون الوارد �5 �̀ لرجوع إp الدستور سنجد هناك حا ت متشا و��
� الذي أ ا�� � �E � ا � لتمي�� ه �� كن أن نعت�� ا ¶� �¶ �م�ه ا�ؤسس مقت�ç ا�ناصفة ويتعلق ا &مر مث

� ب� دخل الدستوري لé من فئة � وا�سن#� ، و ا�عوق#� � د�� ّ فنص الدستور يش��  ا &طفال ا��8
يعات أو إجراءات من لدن السلطات العمومية وا�نتخبة لدW هذه  اد ت�8 � �Eورة إ �Ð pإ

  )50.(الفئات

� ا;ياة  � مشاركة الشباب �5 م السلطة بتحف�� Ç يتضح أيضا من خ�ل ا;�طب الرóية إه̄/
� ا;ياة ا�دنية أو خلق هيئات  هيلهم �5 & يق �/ عية إما عن طر ج̄/ قتصادية و ا � السياسية و ا �
 pو0/ إùيعات تسمح بدخول الشباب ب يق سن ت�8 ة خاصة بفئة الشباب أو عن طر � متم��

كز ا�سؤولي ع ا�رحلية لبلوغ مرا � �E اد الطرق ا & � �Eإ � ع العادي �5 8�Sبذلك التقد�� ل Èر ة �/
ية ا�سطرة    . ا &هداف الدستور

� أفراد  iا ا�ؤسس الدستوري  حقوقا خاصة، /Bانية ال� لنسبة لSعارضة ال�� ء �� � 8qونفس ال 
È Íلنص ع< ، �ناقشة جدول ا & ر�� 8Ú ان جلسة� � ال�� /Bصيص � غرفة من غرف � /E ال الذي

                                                           

ح، - 49 وع التعديل الدستوري ا�ق�/ اء النقاش حول م�8 � إ�8 مقال منشور ع< موقع ا &ستاذ  Íار عباس، مساÆة �5
  ع< الرابط. 2014يونيو،  10 بتارخ

: http://ammarabbes.blogspot.com/2014/06/blog-post.html  
�  58تعدل ا�ادة : 16 ا�ادة - 50 /� & È رر /Eتمع: 58ا�ادة : " من الدستور، و ماية الدو0/ وا>� �E ا &|ة �� /E . /0الدو �.

/E
� ب� دخل � وا�سن#� ، وتسعف ا�عوق#� � د�� ّ وط و كيفيات تطبيق هذه ا�ادة. ا &طفال ا��8 دد القانون |8 �E".  
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لس  �ان من إخطار ا>� � ال�� /Bأعضاء غرف � ك#� �انية من ا�عارضة، و¶/ موعة �� تعرضه )�
� ينتمون لSعارضة؛  �اني#� � الغالب من �� Þ قد  ،)51(الدستوري، والذي إن حدث، سيكون �5

وط السياسية والقانون � ال�8 م �5 لر�W من تساوي\� غلبية �� � ع< حساب ا & ية يعت�� من قبيل التمي��
� ا �ختصاصات هو من الناحية  �5 � ثل هذا التمي�� �õ ،ان� � ال�� ثيل ا &مة �5 /¶ pم إ /̀ � قاد /Bال
نتخابية، � أداء èاèم التمثيلية وا � �5 � �اني#� � ال�� بدأ ا�ساواة ما ب#� ية إخ�ل وا�� ¶�  الدستور

ا  �̀ وض  � فرق ا�عارضة من أجل ال\� ا�� � �Eإ éبش � �� Üكون أسا@� إ  أنه يب·/ إجراء دستوري ¶�
نتاج السياسات العامة  اح إp جانب ا;كومة  � ق�/ � ا;وار والتشاور وا � �5 üان مسا� � ال�� �5
لب�د  ا النظام السيا@� والدستوري �� � يقوم عل\� /Bقراطية التشاركية وا�واطنة ال إحقاقا �بدأ الد¶�

).52(  

� عليه فلسفة   �Bبدأ العام وا &صيل الذي تنب� � تذكر�� �� /Bية ال و أمام غزارة ا�قتضيات الدستور
يالنظام السيا@� والدستوري ا;�  � ا�ساواة زا�& ا  29، والذي ± يفت لSادة وا�تمثل �5 /̀ د ذا �E

� كيفما È أن ذكرتنا به، ية قوان#� ومة  & ية د¶� & اف �� ن ش�ها إن Þ يصعب معه القول أو ا ع�/
بدأ ا�ساواة  �¶ �́Ð ل�� لكونه إخ ا يفيد التمي��   .Èن مضمو̀�

كن لنا قراءة    � تبدوا متناقضة من حيث الشé، كيف ¶� /Bية ال فأمام هذه ا�قتضيات الدستور
ح   6ا�ادة    من ا�ق�/

ية،  مهور سة ا;� � تعدل ا�ادة  ا�نشور ع�� موقع ر�& /Bرر مكرر من الدستو  31هذه ا�ادة ال /Eر و
 � /�Å È:  

                                                           

�  1مكرر  99تضاف مادة : 26ا�ادة  - 51 /� & È رر /E :ص � /E ناقشة جدول� ، ر�� 8Ú ان جلسة� � ال�� /Bص � غرفة من غرف
�انية من ا�عارضة موعة �� Íال الذي تعرضه )� دد القانون العضوي تطبيق هذه ا�ادة. ا & �E".  

ى ا &ستاذ الدكتور - 52 ص ا�عارضة إ  أنه " Íار عباس"�� � �E �̄ لر�W من هذا التعديل ف ات أخرى ع< إعطاء أته �� د مؤ|8 � �E ±
� منظومة ا;� يك �5 عتبارها |8 وع التعديل الدستوري  .م=نة هامة لSعارضة �� اء النقاش حول م�8 � إ�8 Íار عباس، مساÆة �5

ح، �  ا�ق�/   :                                         ، ع< الرابط20/06/2015أخر يوم �/ فيه التصفح  ،2014يونيو،  10 مقال منشور ع< موقع ا &ستاذ بتار́�
http://ammarabbes.blogspot.com/2014/06/blog-post.html  
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� الرجل وا�رأة كغاية قصوى، وكعامل : مكرر 31ا�ادة "  سيد ا�ناصفة ب#� � /E >تعمل الدو0/ ع
تمع وتطوره قية ا�رأة، وازدهار ا &|ة، وت�T ا>�   .لتحقيق �/

الس ا�نتخبة � ا>� ثيلها �5 قية ا;قوق السياسية لSرأة بتوسيع ¶/ طار، تعمل ع< �/ � هذا ا �   .و�5
دد �E قانون عضوي كيفيات تطبيق هذه ا�ادة".  

  :النص على المناصفة كغاية لتحقيق ترقية المرأة- 1

شارة  ��رزا تطورا لSرأة السياسية ا;قوق عرفتل ��  �çقت تب والذي ،2008 تعديل ¶�  إدراج عنه �/

جباري ا;صص نظام �  ا�رأة مشاركة حظوظ لتوسيع ا � الس �5  تنظيمه �/  الذي ا�نتخبة، ا>�

 من مكرر 31 لSادة وفقا عليه ا�صادقة �/ )53(  2012ينا�� 12ل 12- 03هو عضوي قانونب
ي الدستور زا�& �  )54(ا;� /Bقية ع< الدو0/  تعمل" أن ع< تنص ال  لSرأة السياسية ا;قوق �/
ثيلها حظوظ بتوسيع /¶  � الس �5  العضوي القانون هذا القانونية نص الناحية من ،ا�نتخبة ا>�

توي   :جدا قص��  �E  >الديباجية بعد مواد 8 إ  ع.  
æالقانون، هذا ويس Ç عنوانه، عليه يدل  �pدة إ �  للتمثيل "ا�رأة" وصول فرص ز��  اiيئات �5

صصة حصص إدخال خ�ل من ا�نتخبة �  للنساء )� نتخابية القوا�&  �5   .ا �
ية،  مهور صوص هذا القانون من طرف رئيس ا;� � �E لس الدستوري وجب الفقرة �/ إخطار ا>� �¶

ة من ا�ادة  لسأصدر ا من الدستور، 123ا &خ�� � ) 05رá/ (الدستوري الرأي  >�  22ا�ؤرخ �5
ول دون  2011ديسم��  /E � /Bطار ع< مبدأ ا�ساواة وإزا0/ العقبات ال � هذا ا � قابته �5 ا�تعلق ��

� ا;ياة السياسية، �  ا�شاركة الفعلية لSرأة �5 � أساسيت#�   :مركزا ع< نقطت#�
�  :أوال ن النسب الواردة �5 & كيد �� كيده ع< دوره عند Þرسته iذه الرقابة ع< التأ تتعلق بتأ

ا القانون ليس من شأ � ا ̀� ثيل ا�رأة �5 الس التقليص من حظوظ ¶/ �< � ا�نتخبة سواء ح#�

                                                           

يدة - 53 ر ية الرóية ا;� ية للجمهور زا�&   39 .ص ، 2012 ينا��  14 ل 01 رá/  ا;�
�  ا�ؤرخ 08 - 19 رá/  الدستوري القانون - 54 �5 15  � �� �  ت�8 يدة ،2008الثا�� ر ية الرóية ا;� ية للجمهور زا�&  16 ل 63 رá/  ا;�

 �� �õ2008 نو  
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ول دون  �E كيد من عدم تشكيل هذه النسب كعائق ا أو عند التطبيق مع التأ التنصيص عل\�
� ا;ياة السياسية، Ç يضيف رأي اا�شاركة ال ع >� فعلية لSرأة �5 8�Sلس الدستوري أن إقرارا ل

ت الوطنية، ما  � ا نتخا�� شيح �5 ا ع< مستوى قوا�& ال�/ شيح ا�رأة ومشارك\/ لنسب متفاوتة ل�/
دف �� إ  مقتضيات  ول دون  31إp تطبيق ا�ادة ̀/ /E � /Bزا0/ العقبات ال من الدستور  �

� امشاركة ا;�  � ا;ياة السياسية ولتوسيع حظوظ ا�رأة �5 السميع الفعلية �5 ا�نتخبة بغرض  >�
ا السياسية تطبيقا لSادة  /ûقية حقو    . مكرر من الدستور �31/

عتبار أن  :ثانيا طار عام �مارسة هذه ا;قوق السياسية، �� �È كيده ع< مبدأ ا�ساواة تتعلق بتأ
تلفة  29نص ا�ادة  ع بتحديد نسب )� � أقرها ا��8 /Bمن الدستور   يتعارض وا�قتضيات ال

ل�مساواة، بل  �  هنا   يؤدي �� �5�تلفة كون أن ا�عيار ا خت � أوضاع )� �5 � � موجود�� �واطن#�
لعك كز �� � القانون العضوي ع< مرا س أن هذا ا�عيار هو الذي يسمح بتطبيق هذه القواعد �5

� وهو تلفة لSواطن#�   (55) .روح ا�ساواة  )�

�  ف� . للغاية )دودا القانون Èن هذا غرض لكن �Bقيق يع /E ا�ساواة بداية  � �  التمثيل �5  ب#�
�  الرجل الس والنساء �5 دة   و ا�نتخبة، ا>�  ولكن بشé مSوس، ا�نتخبات النساء عدد ز��
حية ا�قاعد؛ومن هذه إp وصوiن تùيل ببساطة الس ع<�  ح�ه أخري، ��  فقط، ا�نتخبة ا>�
عل � �E و وصول يعزز   القانون  � /5 ت النساء �/ �� زا�& Üلها، السياسية ا;ياة إp ا;� & ��  �pلتا    و��
ن حافز أي يوجد ثيل ل�� �  للنساء هام ¶/ �  حB/  أو ا;كومة �5 لس �5 �  ي°/  ا &مة الذي  )�  تعي#�
ية، قبل من ا &خ��  هذا أعضاء ثلث مهور �  هذا   يقيد  الدستورف رئيس ا;� ام ا &خ�� �5  إح�/

�  الت=فؤ   .ا &مور لتغي��  حقيقية إرادة غياب يعكس الواقع قد  ا &مر هذا  .التعيينات �5

يـة قـد مكنـت  ية وا�عيار ص�حـات الدسـتور ـال فرغـم أن ا � مـن إحـراز تقـدم فـي )�
ـة  ـا تبقـى غيـر Èفيـة فـي ظـل ّغيـاب رؤيـة وا�� مسـاÆة ا�ـرأة فـي التنميـة، فـإن ّ فعلي\/

                                                           

يــتــعــلق  2011 ديـســمــبـر ســنـة 22ا�وافق 1433مــــــحـــــــرم عـام  27مــــــــــــؤّرخ فـي  11/ د .م .ر/ 05رأي رقـم  - 55
اقــبــة مــطـــابــقــة الــقــانــون الــ الس ا�نتخبة للدستور�� � ا>� ثيل ا�رأة �5 يدة .عـــضــوي الــذي يــحــّدد كيفيات تـوسيع ¶/ ر ا;�

  .43ص ،14/01/2012ل01الرóية
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قتصاديـة،  ت ا�ؤسسـاتية، وا � � علـى ا�سـتو�� نسـ#� للتحقيـق الفعلـي لSسـاواة بيـن ا;�
عيـة، ج̄/   .والثقافيـة وا �

� لذلك �/ تقد�� أف=ر تتعلق ب قامة ا�ساواة ب#� � )او0/ للتجسيد الفع<�  � � ا�ناصفة �5 �Bتب
ح التعديل الدستوري لتعديل ا�ادة و هو ما  الرجل و ا�رأة، مكرر من دستور  31تضمنه مق�/

لعمل  لتنص ع< 1996 � الرجل وا�رأة كغاية قصوى، "ع<    إلزام الدو0/ �� سيد ا�ناصفة ب#� � /E
قية ا�رأة، تمع وتطوره، وكعامل لتحقيق �/ طار،  وازدهار ا &|ة، وت�T ا>� � هذا ا � تعمل ع<  و�5

الس ا�نتخبة � ا>� ثيلها �5 قية ا;قوق السياسية لSرأة بتوسيع ¶/ /�."  
�  ا�ناصفة أن ا�عروف من و ك�8  مرح�/   تعت��  وا�رأة الرجل ب#� �  تقدما أ  إتفاقية أح=م إطار �5

تلف ع< القضاء �  أش=ل )� �  التامة ا�ساواة بتحقيق وذلك )56(1979 لسنة رأةا� ضد التمي��  ب#�

، � نس#� جباري ا;صص أو الكو�/  نظام أن عSا ا;� ه ا � ا آنفا ا�ذكورة ا تفاقية تعت�� � ي�� ابيا ¶/ � �Eإ  �  ب#�

 � رد وهو ،)57(ا�واطن#� �  التامة ا�ساواة إp للوصول مرح<�  إجراء )� ، ب#� � نس#�  هذا ولعل ا;�

اول التعديل �E اف كن ما أقç إست�8 �  ا�ساواة مبدأ إليه يصل أن ¶� �  ب#� نسي#�  ع< ا;�

�  التحقيق صعب يبدو Cذا أمر ا;�صوص؛ تمع �5 �  بعض تقر ق°�  ع< يقوم )افظ )� �  التمي��  ب#�

جباري ا;صص نظام مع أص� تتعارض اصفةا�ن أن Ç والرجل؛ ا�رأة �  به حتفظإ الذي ا � �5 
وع ح الدستوري التعديل م�8   .ا�ق�/

وع الدستور وسعيا منا للقراءة السليمة  ية ا�رافقة لوضع م�8 Íال التحض�� و أمام غياب ا &
جية التالية  لقواعد ا�\� ام �� � ل�/ ورة ا � �Ð ى   :�قتضياته، ��

� التحليلإÍال قواعد  اللغة     -1 �5.  
                                                           

� النساء والرجال 56- �ساواة ب#� وض �� �Ø حول ال\� لس ا قتصادي وا ج̄/ زا�& إp هذه ا تفاقية بتحفظ. رأي ا>� ع< (انضمت ا;�
@� رá/ )29/4و16 ،15/4، 9/2، 2: ا�واد قت�ç ا�رسوم الر�& �¶ ،96-51  � يدة الرóية ل ،1996ينا�� 22ا�ؤرخ �5 ر  .24/01/1996ا;�

 
� طيفور، -57 �� � � هذا الصدد Íار عباس ون� الد�� قيق  أنظر �5 /E الس ا�نتخبة، أو � ا>� ية �5 زا�& توسيع حظوظ مشاركة ا�رأة ا;�

 /� �( ، � ا�� � �E ا � يق التمي�� نسانيةا�ساواة عن طر عية وا � ية للدراسات ا ج̄/ Èد¶�   .95- 86ص  .2013 10، العدد "ا &
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� الدسات�� ا�قارنة من أجل     -2 صوص ا�وضوع �5 � �E ية ات الدستور �̀ البحث عن ا�تشا
  .إسقاط ا�ضمون

وp من  � الفقرة ا & � التحليل ن�حظ أن ا�ؤسس الدستوري �5 ج اللغوي �5 فإÍا  لقواعد ا�\�
�بدأ العام ا31ا�ادة السادسة ا�عد0/ لSادة  لذي تقوم عليه الفلسفة مكرر،  يذكر�� أو  ��

زا�& �8 ينتقل بعد ذلك إp الفقرة الثانية للحديث عن ا�ناصفة ليس Üبدأ قا�&  �; ية �� الدستور
� ا;ياة السياسية لدى ا�رأة،  � ا�مارسة الفعلية �5 قيقه �5 /E pالدو0/ إ æدف تسC الذات بل

� تطور Íلية دمقرطة ا;ي È أي أن ا�ناصفة �� ا &مل ا�نشود �5 لب�د، وذلك إدرا اة السياسية ��
� ا;ياة السياسية  � الرجل وا�رأة �5 � ب#� ه حا ت التمي�� كن أن تث�� من ا�ؤسس الدستوري �ا ¶�

بدأ ا�ساواة، ل ¶� � �E رأة تواجدها ع< مستوى الذيSذا يضمن ا�ؤسس الدستوري ل �̀ ثيلها  و  /¶
الس ا�نتخبة � ا>� �5."  

ع�ن ع< مبدأ ا�ناصفة  ية فا � � كغاية ليس معناه بلوغ ا�ناصفة إنط�قا من التداب�� التمي��
ع  ال أمام ا��8 � ليفتح ا>� ا�� � �E � ا � � الرجل وا�رأة، بل هو إجراء يو"� بنوع من التمي�� ب#�

�ان أو ا;كومة( � ا;ياة ) ال�� فز مشاركة ا�رأة �5 /E ا أن �̀ من أجل إبداع صيغ قانونية من شأ
نتخابية أ ي لتوليد ا;س السياسية وا � � ف�� /E éا�ؤسسات بش � سد حضورها الفع<� �5 � /E و أن

قتصادية ع< قدم ا�ساواة  ا ا�دنية والسياسية وا � /ûرسة حقوÞ pالسيا@� لدى ا�رأة ودف3ا إ
وط ذلك    .مع الرجل µا توافرت |8

فز م /E يعات � الرجل وا�رأة بت�8 � ا�رح<� ب#� ا�� � �E � ا � شاركة ا�رأة أو وهو ما يفيد أن التمي��
ها  � �/ تسط�� /Bقيق الغاية وا &هداف ال /E  pدف إ �̀ � ا�ؤسسات هو إجراء دستوري  تواجدها �5

 �Ûقرا � أفق بلوغ ا�ناصفة ع< أرضية التنافس ا;ر والد¶� �5.  
� ف :أوال  د أن النص الدستوري عندما نص ع< ا�ناصفة، أشار إp رغبة الدو0/ �5 � �E بداية "

قيق مبدأ ا� /Eم من صياغة ا�ادة"ناصفة �Pمكرر من الدستور  31تعدل ا�ادة : 6 ، و هو ما ي
 � /�Å È رر /Eو:  
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� الرجل وا�رأة كغاية قصوى، وكعامل  تعمل: مكرر 31ا�ادة "  سيد ا�ناصفة ب#� � /E >الدو0/ ع
تمع وتطوره قية ا�رأة، وازدهار ا &|ة، وت�T ا>�   .لتحقيق �/

طار � هذا ا � الس ا�نتخبة تعمل، و�5 � ا>� ثيلها �5 قية ا;قوق السياسية لSرأة بتوسيع ¶/   .ع< �/
دد قانون عضوي كيفيات تطبيق هذه ا�ادة �E ". �>ي Ç لفرنسية   :و قد جاء النص ا�قابل ��

Art.6.- L’article 31 bis de la Constitution est amendé et reformulé comme suit : 

« Art. 31bis.- L’Etat œuvre à la concrétisation de la parité hommes-

femmes en tant qu’objectif final et en tant que facteur d’émancipation de la 

femme, d’épanouissement de la famille, de cohésion et de développement 

de la société. 

Dans ce cadre, il œuvre à la promotion des droits politiques de la femme en 

augmentant ses chances d’accès à la représentation dans les assemblées 

élues 

Les modalités d’application de cet article sont fixées par une loi 

organique. » 

م من إستخدام الفعل  �Pل"هو ما يÍ"، )58 ( ا�لقاة حيث يعت�� ا�ناصفة من الواجبات
ا ، فبا�قارنة مث� مع الفصل التاسع ع�8 من الدستور  /Pع< عاتق الدو0/ تلزم بتطبي

 � ت ا�دنية والسياسية "ا�غر�� ;قوق وا;ر�� يتمتع الرجل وا�رأة، ع< قدم ا�ساواة، ��
� مقتضيا � هذا الباب من الدستور، و�5 عية والثقافية والبيئية، الواردة �5 ته وا قتصادية وا ج̄/

� نطاق  ا ا�غرب، و� ذلك �5 � ا تفاقيات وا�واثيق الدولية، Ç صادق عل\� أخرى، وكذا �5
                                                           

ِكه: العاِمُل  -  58 � ما0 وِملْ مور الرجل �5
ُ
  .عاِمل: ومنه قيل للذي َيْسَتْخرج الزÈة وÍَِ�، هو الذي يتَوIp أ

Íال، والَعَمل
َ
مع أ َل  اِ�ْهنة والِفْعل، وا;� ِÍَ ،�ً َÍَ  َ� َÍْ

َ
هُ  وأ �� َل :واْعَتَمل الرجُل  واْسَتْعَم�، غَ ِÍَ نشد سيبويه

َ
ِإنI : بنفسه؛ أ
éُِ عل Iراد َمْن َيت

َ
َت�qِ ِمْن َبْعِدها ويكتِحل أ éِ، فَيكْ Iْد يوماً ع< َمْن يت ِ� َ �E ± ِبيك، َيْعَتِمل ِإْن

َ
، وأ َ ِر�� ذف عليه الكَ يه، ��

ِ◌ل إِ  ُ نه َيْع°/َ
َ
ى أ /�  

َ
، أ مةً éِ عليه؟ وقيلهذه وزاد َع< متقّدِ Iْد من َيت ِ� َ �E ± لُ لنفسه؛ قال  الَعَمُل  :ْن ِ /̄ ه وا ْع لغ��

زهري
َ  الس�َم ع< نفسه: ا &

َ
َرأ  ِإذا قَ

َ
أ َ َ/�   .هذا Ç يقال اْخَتَدم ِإذا َخَدم َنْفَسه، واقْ

ن واْسَتْعَمَل 
َ
0 أ
َ
ه ِإذا َسأ َ ب ِإليه :واْسَتْعَم�َ  0، َيْعَمل ف�ن غ�� لَ �  .الَعَمل طَ � . الَعَمل واْعَتَمل اضطرب �5 معÍ �Bل �5

  :، القاموس متوفر ع< ا�وقع)لسان العرب(
. http://www.baheth.info/all.jsp?term=%D8%B9%D9%85%D9%84  
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ا � الرجال  .أح=م الدستور وثوابت ا�ملكة وقواني\� قيق مبدأ ا�ناصفة ب#� /E pالدو0/ إ æتس
  .)59"(والنساء

� مصطلح  L’ État cherche à)60" (الس�æ إp" فقد وظف ا�ؤسس الدستوري ا�غر��
atteindre des objectifs       قيق ا�ناصفة"ليس و /E" م�/ من � �E يفيد أن الدو0/ تقوم Þ ،

داف ا�بدأ، جراءات ا�تبعة  ا �جراءات  س\/ ا &مر الذي قد يطرح إش=لية ما �� التداب�� وا �
 �æهذا الس � ا العمل ع�5 ا؟ فالدستور ± يلزم الدو0/ بتحقيق ا�ناصفة وإ¶� ، أما مB/ < الوصول إل\�

ا هذا الس�æ كذلك  /ûسيستغر � /Bفغ�� )دد، وما �� ا�دة الزمنية ال �æأو كيف نقيس هذا الس
  .غ�� )ددة، وهذا سيخلق بطبيعة ا;ال نقاشا وجدا  حول هذا ا�وضوع

بية  ى  الباحثة ا�غر �� "و�/ � ر�W تنصيصه ع< الس�æ " فاطمة الزهراء �� و أن الدستور ا�غر�� �E 
� ولوج  � النساء والرجال �5 ا تشجيع ت=فؤ الفرص ب#� �̀ ا�ناصفة، و ع< مقتضيات من شأ

نتخابية  ص الولوج إp الوظائف )30الفصل(الوظائف ا � � �E �̄ اه ف � /E � هذا ا � ، ± يذهب �5
� .العمومية أو الوظائف السامية د الدستور من خ�ل مضام#� � �E Ç) لذكر ) 92الفصل يتناول ��

�  القانون �5 � دد ع< وجه ا;�صوص، مبادئ ومعاي�� التعي#� �E التنظي.� الذي يعت�� أنه

                                                           

بية  - 59 يف 2011دستور ا�ملكة ا�غر وجب الظه�� ال�8 �  1.11.91، الصادر ¶� يدة الرóية 2011يوليو29صادر �5 ر ، ا;�
� مكرر  5964عدد  بية، إصدارات  ،3600ص )  2011يوليو 30( 1432شعبان    28الصادرة بتار́� وزارة العدل ا�غر

نائية والعفو سلس�/ نصوص قانونية  ية الشؤون ا;� د�� نائية ¶� اث السياسة ا;� �Eالعدد  2011شتن��  -مركز الدراسات وأ ،
  21ص ،19
60 -  ُ�æْ Iَسْعياً  عْدٌو : الس æََيْس æََس ، ّدِ Iا;ديث.دون الش � يcُُ :"و�5 ْ َتْسَعْوَن ولكن اْئُتوها وَعلَ ْن°/ُ

َ
ُتوها وأ

ْ & َ/� ��َة ف Iتي°/ الص
َ
إذا أ

وا N ِ /H
َ
اَتcُْ فأ وا وما فَ Nَصل ْ فَ ْدَرْك°/ُ

َ
ا أ �õ ،ِكيَنة Iهنا الَعْدُو "الس ُ�æْ I؛ فالس .، َ 8qإذا َم æَإذا َعَدا، وَس æََس  æََل، وَس ِÍَ إذا æَوَس

ل�م ي �� ع�B الَعَمل ُعّدِ p، وإذا Èن ¶� � َي �� �ِّ ُعّدِ ِ
�çdُا �Bع َصد، وإذا Èن ¶�   .إذا قَ

 ُ�æ Iوالس :pقو0 تعا َ ِ�ّ � مسعود: الَقْصُد، وبذلك فُ  ا��
َ
�æْ الذي هو الَعْدُو، وقرأ Iِذْكِر �؛ وليَس من الس pفاْسَعْوا إ :

� : ْكِر ِ�، وقالفاْمُضوا إp ذِ  َسَعْيُت حB/ّ َيْسُقط ِرَدا�&ِ �æْ لَ Iَنْت من السÈ واحٍد : قال الزجاج. لو �Bع هاُب ¶� Iوالذ ُ�æْ Iالس
ِتدادٍ  شْ رض، وليس هذا ��

َ � ا & �5 æَّنك تقولُ للرجل هو َيْس
َ & . � �5 æس �Bالقاموس متوفر ع< ا�وقع) لسان العرب(مع:  

، http://www.baheth.info/all.jsp?term=%D8%B3%D8%B9%D9%89  
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ستحقاق والكفاءة والشفافية، و± ينص  ا مبادئ ت=فؤ الفرص وا � ا�ناصب السامية، و  س̄� م\�
زء من الدستور ع< مبدأ ا�ناصفة � هذا ا;� ينص ع< أن من الدستور )31الفصل (Ç أن .�5

ابية، ع< تعبئة � الوسائل ا�تاحة، لتسي�� تعمل الدو0/ وا� ماعات ال�/ ؤسسات العمومية وا;�
 � � ع< قدم ا�ساواة من ا;ق �5 ولوج الوظائف :....أسباب إستفادة ا�واطنات وا�واطن#�

 � �Bالعمومية حسب ا ستحقاق و± يذكر فيه حسب ا�ناصفة، وا ستحقاق يع pا حت=م إ 
بة ة والتجر �� كز القرارات.الكفاءة وا;� � تفتح للتباري  والشاهد أن أغلب ا�ناصب ومرا /Bال

د الطرف ا Åخر الرجل 0 من  � /E إن شاركن /Bا قليل، أو ح حوiا يكون عدد الراغبات ف\�
عل ا�نصب ا�تبارى حو0 من نصيبه � �E Þ ت والكفاءات�  )61...(ا�ؤه

� أو  :ثانيا فراد   تدW فكرة إن إستخدام ا�صطلحات الواسعة مثل ا�واطن#� اص أو ا & � 8� ا &
اح إستخدم لفظ  ق�/ ) الرجل وا�رأة(ا�ساواة ، فقد  حظنا أن ا�ؤسس الدستوري من خ�ل ا �

� � من الرجل وا�رأة وعدم  ، ك�8 دقة و وضوحا Ç أنه يؤكد ع< مراعاة ا�ساواة ب#� و هو أ
ة للرجال فقط ية مو×� ن ا;قوق الدستور &   .ا �حساس ��

،  :ثالثا � �Bة ا�ناصفة  تع � ا�ناصب و الوظائف دس�/ � ع< نفس ا�رتبة عددا �5 نس#� جعل ا;�
كز ا�سؤولية، � الرجال و النساء و مرا � ا;ياة السياسية ب#� ت �5    معناه:ع< � ا�ستو��

الس منتخبة نصف عددها نساء   الوصول �( pإ )50 %  � الس ا�نتخبة   من النساء �5 ) ا>�
pمن النساء% 50  معناه الوصول إ  pمناصب العمل، معناه الوصول إ � من النساء %  50  �5

� ا�ناصب التنفيذية للهيئات الرóية  �5  .... pقيق نفس فرص  ا�ساواةبغرض الوصول إ /E أي
 � � الطرف#� كز ا�سؤولية ب#� ث(الولوج �را ��   .)الذكور و ا �

تمع "....الصياغة ا�طلقة  :ابعا ر قية ا�رأة، وازدهار ا &|ة، وت�T ا>� و كعامل لتحقيق �/
م منه ...".وتطوره �Pبط ا�بدأ  ستخدام ا�ناصفة ع< مستوى قانون ا &|ة،إقد ي ر ر فقد أ�8

                                                           

�� أëد، - 61 يل، فاطمة الزهراء �� � ت الت�� �/ مسالك، مبدأ ا�ناصفة التأسيس الدستوري ورها��  ،23:عدد مزدوج  )�
ديدة، ا�غرب، ص،2013 ،24   .65 ، النجاح ا;�
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 � ي�� زا�& تمع ا;� � أواسط ا>� ة نظر��  ،)62( زدهار ا &|ة  جد  �5 ّس مبدأ لكن من و×� لن ¶�
ا السادسة  /̀ � ماد � ا�رأة والرجل الذي أشارت إليه وثيقة التعديل الدستوري �5 ا�ناصفة ب#�

� الدو0/  قانون ا &|ة، � �� د�� /Bمية ال�س يعة ا � من الدستور  2ا�ادة (كونه مستمّد من ال�8
ول  ن الفصل ا & �Ñ الواردة:، زا�& ول ا;� ن الباب ا & �Ñ : ي زا�& تمع ا;� وإحدى  )مبادئ ا>�

�   تتغ��ّ ثوا /Bا ال ن من الدستور،178ا�ادة (ب\/ �Ñ لذلك   )التعديل الدستوري:الباب الرابع ،
ع، لكن هذه  � �� أص� مستمّدة من ال�8 /Bاث ال ح=م ا��� & كن ا�ساس   بقانون ا &|ة و  �� �¶

كن إستغ�iاالصياغة قد ¶/  ّدد مدى تطبيق ا�ناصفة  ،ثل ثغرة قانونية ¶� �E ± نه & .  
ح لذلك   �  ا�صطلح ظبط نق�/ � " بعبارة ا�ادة هذه �5 يعة أح=م إطار �5 س�مية ال�8  ع< ،"ا �

�  الد 0/  قطعية أح=م هناك أن اعتبار يعة �5 س�مية ال�8  هو Ç  ا�ناصفة، مبدأ م3ا يستق°�    ا �
لنسبة ا;ال اث  &ح=م �� ادة و ا��� 8ùال ،�شارة ي°/  أن  أو مث ال( مدى إp ا �  تطبيق ) )�

  .ا�ناصفة
  عوامل مساعدة على تحقيق المناصفة- 2

قرار ا�ناصفة، ولكن ا &مر مرتبط   �� Èفيا  � �þ وحده ليس � م�/ من  العوامل   النص القانو�� � �E
� ستغ��  /Bا�ساواة ال pأفق الوصول إ � � نتصورها أساسية لتفعيل ا�ناصفة كخطوة �5 /Bة  الÍالدا

ي زا�& تمع ا;�   .صورة ا>�
  العوامل السياسية-1

  ، � تمع ا�د�� تلف فواعل ا>� � السلطة و )� هود ب#� ورة توحيد ا;� �Ð � ف�بد أو  من  تتمثل �5
ورة العمل السيا@� لSرأة، العمل ع< �Ðية وÆ & �� �Øورة تثقيف  ن�8 الو �Ð >و العمل ع

                                                           

يد مناÐة"إنتقد    -62  ،" عبد ا>� ة التغي�� �  رئيس ج\� � الرجل وا�رأة �5 وع تعديل  بشدة التنصيص ع< ا�ناصفة ب#� م�8
�  الدستور،  �5  ، � ي�� � إن ا�بدأ هو ا�ساواة دون ¶/ �  ح#� ن ا�ناصفة �5 & س�م،  معتقدا �� ��الفة ل وأن التوافق    قانون ا &|ة )�

كن أن   الفة ال�8  ¶� �  : "قائ� ع، يكون حول )� ،    تنازل �5 � �  قضا�� الد�� /Bيا ال /Pا ف �   ،لطيفة بلحاج .  خ�ف ف\� ا�ناصفة ب#�
 � ع ا�رأة والرجل �5 الفة لل�8 وع الدستور )� وق، ،"م�8 يدة ال�8 �  مقال منشور ع< موقع جر    2014/05/23 لتار́�

http://politics.echoroukonline.com/articles/197796.html   
ا تصفح ا�وقع   21/06/2015:أخر مرة �/ ف\�
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� ا;ياة السياسية، Æية تواجدها �5 & تمع �� تلفة و  ا>� ع�م ا>� و يكون ذلك من خ�ل وسائل ا �
م الدراسية و الندوات العSية  �� اعية Ç  ،)63(تكثيف ا & �ë ة إرادة ض ذلك من ×�  حقيقية يف�/

� العمل  ع< ت�يع   تتفق � ا�ناصب السامية  �5 � النساء �5 ا، كتعي#� التداب�� ا�نصوص عل\�
ال لSرأة � مواقع القرار حB/   وإفساح ا>� ال ا�نافسة ا�طلوبة  �5 تصبح فاع� حقيقيا، وفتح )�

 � ات ا�ساواة ب#� � مؤ|8 س#� /E يضمن البلد /Bى ح دمة قضا�� الدو0/ الك�� � الرجال والنساء ;� ب#�
� مازالت  /Bال ، � نس#�   ا;�

ا الرتبة  زا�&  ف\� تل ا;� /E126  64. (دو0/  142من أصل(  

ة ا الذي أ ومن ×� �̀ � خطا ا إعادة النظر �5 /̀ ب ع< ا;ركة النسائية بé مكو�� � �E ،خرى
سانة القانونية،  افع من أجل تفعيل ال�/ طاب يعتمد آلية ال�/ � �E 0يغلب عليه دور الضحية وإبدا
 ، د السيا@� 8ùا� � ي#� � دوات ل�/ &È يئات السياسيةiا &حزاب وا � وإدانة التعامل مع النساء �5

 � هيل  والعمل ع< تكو�� & ال السيا@�  و�/ � ا>� �5 �fال   �Øب نسائية تثبت حضورها النو � �E
ال � هذا ا>� ا �5 ا وفعالي\/ � الذي يعكس جدار̀/ ا النضا�p ا�تم��   . حB/ يعلو صو̀/

  العوامل االقتصادية    -2 

و عتمدت إ قتصادي Üؤ|8 ع< تطور و¶� ال ا � � ا>� اك النساء �5 ا�واثيق الدولية مؤ|8 إ|8
تمعا �  ت،ا>� ،  &ن لذلك أصبحت الدول مطالبة �� � نس#� � ا;� اذ تداب�� لتحقيق ا�ساواة ب#� � /E

                                                           

دة مشاركة النساء، - 63 د  ومن ا�هم تشجيع وز�� /E � يد ا�شúت والتحدي هنا هو كيفية اجتذاب النساء لSشاركة �5
مهن والس�æ ;ل تلك ا�شúت بد ً من  /̀  � /Bن"ال � � بيئة   ،"تعبئ\/ مرة أخرى وبناء ع< العادات والتقاليد �5

تلفة، سيس التواصل و التشارك )� & وري التعامل مع الرجال أو ً   ستكون طرق �/ � بعض ا &حيان قد يكون من ال�� ف·�
اعات النساء ومناقشة �ë ا &مور م3ن �8 بعد ذلك إحضار.  

� اهذه ا�رتبة حسب إحصائيات -64  ٌ لSنتدى ا قتصاِدي العا�Lِ بتار́� ا تقر�� �Pمنشور ع< ا�وقع ،2014-11-01كش:  
http://www.elbilad.net/article/detail?id=23143  

ا ا�وقع آخر مرة   .21/06/2015:تصفحنا ف\�
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تمع، Þ يستلزم إدماجا إقتصاد�� من قبل  ا�� ع< ا�رأة وا &|ة وا>� � �Eوضعية ا�رأة يؤ�8 إ � س#� /E
اك 8| يد من النساء  الدول  � �  ا�ز �  ،سوق الشغل �5 ة ا�متدة ب#� �ل الف�/ �  2014و 1962��

 �pوا �E ت�ت العام �� زا�& من %)  5ر2( 90.500مرة منتق� من  20تضاعف عدد النساء  ا;�
 pللعمال إ �pا �ë � %) 16ر8(مليون  1ر722العدد ا � � هذا ا �  .�52014 �Bك�� ويع رتفاع إدماج أ

� سوق العمل ر�W أن نسبة النشاط   � سبتم�� %41ر9ستقرت عند إللنساء �5 بلغ ) 65(.�52014
�  31,8ما يعادل نسبة  العمو��  الوظيف عدد النساء بقطاع �5 � ا�p للعامل#� �ë �ائة من العدد ا � ��

�ائة 54 نسبة تشتغل Ç ،)66(هذا القطاع �  النساء من �� اص القطاع �5   )67.(ا;�
                                                           

حصائياتحسب ما جاء ع< لسان -65  ��� ل �Bة الس=ن والعمل لدى الديوان الوط ك�8 من  و،.ق ." أمال لكحل " مد�� أ
� عا± الشغل، ية �5 � جزا�& � الن�8  مليو�� ر́� ديدة، �/ زا�& ا;� ية الوطنية ا;� ليومية ا خبار �  مقال منشور �� آذار  9ا ثن#�

  .2015) مارس(
ا من  م إp منظمة التجارة العا�ية قدرا كب�� رز مفاوضات ا ن�� /E ±ك�8 بطئا، و ة أ Ç م�ç الت=مل التجاري بوت��

� الوقت نفسه إp اتساع هوة . التقدم ا أدت �5 ت التوسعية ا قتصاد، لك\� وع< صعيد ا�الية العامة، دÍت ا�واز��
ا عند  � بلغت ذرو̀/ /Bعام %  6.8-العجوزات ال � Ý ا><� �5 /́ ا�p النا �ëعام 2014من إ � ، ومن ا�توقع أن تب·/ مرتفعة �5

اجع منذ عام . 2015 � ال�/ ة واستغ�ل  2006وقد بدأ إنتاج ا>روقات �5 � تطو�� ا;قول القا¶& رات �5 8̄ بسبب نقص ا ست
اج �ك ا><� للطاقة ع< حساب �/ � جاء ارتفاع ا س\/ � ح#� ديدة، �5 وأدت . ع صادرات النفطا كتشافات ا;�

� قطا�Ø النفط  رات �5 8̄ اطر ا &منية إp إعاقة ا ست اوف بشأن ا>� اخيص وا>� و ت اصدار ال�/ ا�صاعب ا�صاحبة ;�
و . والغاز �E العادة � ت �5 بو�� قق صادرات اiيدروكر /Eادات ا;كومة%  66 - 62و ا�p إ�� �ëاجعت . من إ /� ، ومن �8

ت من مس بو�� � عام  %  35.9توى الذروة البالغ صادرات اiيدروكر Ý ا><� �5 /́ ا�p النا �ë2011من إ  pعام %  27.2إ � �5
و . 2014 �E ع< وجه ا;�صوص، الذي ُيتوقع أن يبلغ Wال الد � � عام  %  13و  �� Ý ا><� �5 /́ ا�p النا �ëيؤ�8 2014من إ ،

Wح نظام الد�ص ز ا;اجة ا�لحة  �   .ع< مالية ا;كومة، Þ ُي��

. http://www.albankaldawli.org/ar/country/algeria/overview  

ا تصفح ا�وقع   20/04/2015:آخر مرة �/ ف\�
بعاءحسب ما كشفه -66  ر �Ø الطيب لوح يوم ا & ن ا ج̄/    06/03/2013وز�� العمل و التشغيل و ال��

 http://www.ennaharonline.com/ar/algeria_news/150601.html  

ا تصفح ا�وقع   21/06/2015:آخر مرة �/ ف\�
67 - http://www.aps.dz/ar/economie/1818-%. 
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خراج النساء من وضعية اiشاشة،   و ع< سبيل ا�ثال ما  ازات  � � �Eقق من إ /E نسجل أن
زا�&  ة   ا;� �ؤسسات الصغ�� ليات أوiا تنصيب وزارة خاصة �� Å رساء العديد من ا � قامت ��

� عن البطا0/  وا�توسطة والصناعات التقليدية، � للتأم#� �Bالصندوق الوط (CNAC) ،  /0Èالو
ر ،ANSEJ) 68( ،الوطنية لدW تشغيل الشباب 8̄ صندوق ، ANDIالو0È/ الوطنية لتطو�� ا ست

ن �þ ة وا�توسطة قية  ،  FGAR PMEالقروض لSؤسسات الصغ�� � ا ستشاري ل�/ �Bلس الوط ا>�
ة وا�توسطة ة و ا�توسطة،  الو0È/ الوطنية لتطو�� ا�ؤسسات الصغ�� -AND ا�ؤسسات الصغ��

PME  0/ الوطنية للوساطة والضبط العقاريÈالو .  � � صناعة القرار ره#� ث�� ا�رأة �5 &  إن قوة �/
ليات ا قتصادية Å�لMا ل ة اiشاشة و¶/ ها من دا�& د  . بتحر�� � اع̄/ و هذا åه يو�� رغبة الدو0/ �5

قيق التنمية ا قتصادية /E سبيل � دماج ا�رأة �5 بة ا قتصادية  �   .ا�قار
عية �� إذا Èنت التنشئة ا �    :عامل التنشئة اإلجتماعية و النوع اإلجتماعي- 3 د	Ý الفرد "ج̄/

 � صيل �5 & نية أو �/ عية �8 ثابة و دة إج̄/ �¶ �
�Q ،اCاط سلو ا وأ¶� /̀ ا ومعتقدا �ûماعة وفق أعرا ا;�

 � ث وذلك  &ن الثقافة . ثقا�5 �� عية للذكور عن ا � ج̄/ تلف Íلية التنشئة ا � � /E ، � تمع العر�� � ا>� و�5
̄� يستقبلون من حي م أداؤها ف تلفة عل\� � �هام )� نس#� � ا;� بية تنوي إعداد هذ�� مالعر /̀ ) 69. (ا

ما، �  وبناءاً ع< ذلك تبدأ مفارقات التنشئة بي\� �çشك فيه أن هذا النوع من التنشئة يف   Þ و
ا الطابع  /̀ ، وما يعمق من حد � نس#� � ا;� ات ب#� � �� /̄ دة ل بية، وما يتí " ا &بوي"إp ز�� ل�&|ة العر

اثبه هذا الطابع من ع�قات السلطة وا;�ضوع، وتسلط الرجال ع< النساء و  هذا . قدسية ال�/
                                                           

ويل  ن�حظ - 68 ا�p  532 27أن �/ ¶/ �ëا�رأة من إ òوع لصا ، بنسبة 288 270م�8 /0Èيق الو وي� عن طر وع �/ ¶/ م�8
ك�� نسبة .2013خ�ل  ،%10تقدر بــ  خذ أ & د أن ا�هن ا;رة �/ � �E ،نشاط � �pا �ëنسبة النشاطات النسائية ا�مو0/ من إ

Í ان مثل هذه ا & � ام\/ � النساء والرجال �5 � ا�ساواة ب#� وم ومعروف للجميع وهو نظرا % 43ال بنسبة �5 �Pوالسبب م
ا ا;رف  Íال مثل الطب ا�ò ؛ وتل\� ورة القيام بتلك ا & جه الفرد ل�� � تبط بتخصصات جامعية �/ Íال �/ لكون هذه ا &

� بنسب متفاوتة 
�Q النشاطات � /5 دمات بنسب أقل أما عن ��   .وا;�

اري - 69 � �E يدë s،  � كنة �5 وع مشاركة السا هة سو م�8 � �E � عةإص�ح التعل°� ا بتدا�& سة در 0من  ، س ما  10إىل  7

،2008ينا��  Èد�� � أ &� ية الMر��    .maktabatmepi.org/.../02%20Guide%20on%20Gender.8ص بقر
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� الضعيف الذي " ثقافة شعبية"ما يساعد ع< إنتاج  ا ذلك ال=�& �̀ ا أ حول ا�رأة، ينظر إل\�
� إنتاج �5 üيكون صورة ذهنية تسا Þ ،ا;فظ pتاج إ �E   تمع � ا>�   .وضعية متدنية لSرأة �5

� ا لتنشئة و إp  جانب ذلك يوجد مؤسسات أخرى، غ�� ا &|ة، تلعب دوراً أساسياً �5
ع�م � ع< رأÚا ا�ؤسسات التعليمية، ووسائل ا � /� & عية، و�� ج̄/ ذه ا�ؤسسات تقوم بعملية . ا � �û
 � بية أو التكو�� عية أ  و�� Íلية ال�/ ج̄/   .م¿�/ لعملية التنشئة ا �

فع،و  ا ع< ورق،  بد من  حB/   تب·/ ا�ناصفة شعارا �� تطبيق النص ع< واقع  و ح��
 � بطه بتغي�� القناعات الفردية والذي   يتحقق إ  من خ�ل العمل  معاش، سوسيولو"� ور

زا�&  ع< ثل مستقبل ا;� /¶ � /Bتشكيل عقليات ا &جيال ال .  
ع�م الذي يعمل بشé متجانس   والسبيل لذلك  � أسا@� ا &|ة والتعل°� وا � 8��لو�Ø بث ي°/ ��

  .ع< تغي�� النظرة إp ا�رأة 

  خاتمة

قيق شعوب العا± �بدأ ا�ساواة ولSساعدة ع< الوصول ا�ناصفة آلي /E ة جاءت لصعوبة
 . إليه وليس كبديل عنه

� السائد، ثابة مصادر  حيث أوجدت آلية ا�ناصفة للقضاء ع< التمي�� و النصوص القانونية �� ¶�
لية ا�ناصفة، Å  )70 ( لية Å يد من التقدم ) ا�ناصفة(و تب·/ هذه ا ،èمة لتحقيق ا�ز �  ونبذ التمي��

و الوصول إp ا�ساواة �E. 
ي  لعام إو ا�ناصفة حق خو0 ال زا�& اح الدستور ا;� � إرادة  2014ق�/ لف Èمل ب#� Å /� � �5

� وفعال من  السلطة  و نضا ت ا &جيال، ور�W � ذلك مازالت ا;اجة ملحة إp نضال حقي·/
                                                           

� عندما  - 70 نتخا�� � النظام ا � ا �5 د ا�ناصفة، وهذا يفرض تغي�� يعات تشجع ا &حزاب ع< إع̄/ ع< ا;كومة تقد�� ت�8
د أنظمة متقدمة للقوا�& مثل التناوب �ان و إع̄/ � إp ال�� �# ختيار ا�ر�8 � ا &مر  � /� &   . )امرأة/ رجل (��

-  � ا وب#� ة بي\� ا	Ý النظرية ع< ا;كومة أيضا توف�� آلية إتصال مبا|8 كد من متابعة تطبيق اال�� �ان ، للتأ � ال�� النساء �5
ية العام�/ وا�علومات، لتمويل ال�زم والكوادر الب�8 عاها ��  .وتصلها ب=فة الوزارات للحكومة ، ع< أن �/
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ا	Ý ي°/  ة ال�� بعاد ومند)� اتيجية مت=م�/ ا & ا ع< أرض الواقعأجل وضع إس�/ /Pلتوازي مع تطبي �� 
� أفق ا�ناصفة  � وضع ا�رأة �5 س#� /E >ية العمل عÆ & �� � ي#� زا�& قناع ا;� � يشé آلية  �   . تغي�� ثقا�5

قرار ا�ناصفة، ولكن ا &مر مرتبط �� Èفيا  � �þ وحده ليس � م�/ من   فالنص القانو�� � �E
� أفق الو  ليات الداÍة لتفعيل ا�ناصفة كخطوة �5 Å تمع ا � ستغ�� صورة ا>� /Bا�ساواة ال pصول إ

ي زا�& �  .ا;� �çناصفة، وهذا يقتSالشامل هو السبيل ا &سا@� ل � � السياق ذاته إن التمك#� و�5
ا  /̀ علها واعية بقدرا � /E ا بصورة /̀ � تسمح لSرأة بتطو�� كفاءا /Bاذ التداب�� وا�قومات ال � /Eإ

 pا؛ بصورة تؤدي إùنف � ا؛ وواثقة �5 /̀ م=نيا � اوز العقبات و�� � /E pتمع وإ ا داخل ا>� إندما×�
 � � صناعة القرارات ع�� التمك#� علها قادرة ع< التأث�� �5 � �E ا ا مع الرجل، ¶� /̀ � تعوق مساوا /Bال
 Wهذا ا &خ�� الذي يد ، � السيا@� قتصادي والتمك#� � ا � ، التمك#� �Ø ج̄/ � ا � ، التمك#� � القانو��

عل ا�رأة  � �Eكز القرار و � مرا   .قادرة ع< تغي�� واق3احضور ا�رأة �5
زا�& ليست  &ن � ا;� زا�& �� النصوص    مش�ه/ ا�رأة �5 � ا;� ش�تنا �5 �õ ،ا>اصصة أو ا�ناصفة

ا ؟  /Pو تطبي �   و القوان#�
ا Èمل ا;قوق ا�دنية وا &هلية و فتح   فا;ل ا &مثل هو ي= مكرما كر¶� ا |8 إنصاف ا�رأة بكو̀�

 pتارالفرص و إزا0/ العقبات  لتصل إ � /E أن � ية �5 %  50أو % 80بنفùا   مرح�/ يكون iا ا;ر
عل من هذه % 10،  � �E ا أن ا دو¶� ي\/ ا و حر /̀ حض إراد ك iا ذلك ¶� ك�8 و ي�/ أقل من ذلك أو أ

� الرجل و ا�رأة   .النصوص سببا لل�اع ب#�
�تية وفضاء العمل ا� /E �Bض إعداد ب قيق العوامل لدW ا�ناصفة يف�/ /E >إن العمل ع &�

اإلSشاركة النسائية الذي   يغفل وض3ا ال �Ø وخصوصي\/   .ج̄/
  /Bديد ح ا عند صياغة الدستور ا;� /̀ ب مراعا � �E � /Bبعض النقاط ال pمن ذلك فقد توصلنا إ

ثل � من الرجل وا�رأة اية ع< دستور يدW أهداف ومبادئ ا�ساواة و¶� � ال\� صل �5 �E. 
لديباحة، :أوال م �� ه̄/ ا، وينب�æ إدراج إشارات    بد من ا � و ظبط ا�صطلحات ا�عتمدة ف\�

 �Ü & ب أن تتخلل الدستور �� � �Eا، و � ا�رأة والرجل ف\� دف إp إرساء مبدأ ا�ساواة ب#� /̀ )ددة 
 pة إ ة ومتكررة مو×� شارات أو الÊات ”النساء والرجال“إشارات وا�� ، بد  من ا �
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اص وا� � 8� � الغامضة أو الواسعة مثل µة ا & شارة إp الرجال والنساء �5 فراد فا � � أو ا & واطن#�
ن 0 من الرجال والنساء ع< قدم ا�ساواة أمام الدستور وiم  &  الديباجة يعزز الفكرة القائ�/ ��

 � ي�� يقة متساوية خالية من أي ¶/   )71.(نفس ا;قوق والواجبات ويعاملون بطر
نس و  :ثانيا � ع< أساس ا;� � الرجال والنساء بد من إدراج حظر التمي��   .ا�ساواة ب#�
اء والدسات�� :  ثالثا /Pآراء الف pلرجوع إ   بد من النص ع<  مبدأ ا�ساواة أمام القانون، ��

�ساواة أمام القانون ��  اص �� د أن أفضل صياغة للنص ا;� � �E تلفة سوف الرجال والنساء "ا>�
ا  للتشكيك أو "متساوون أمام القانون ك )� الف حقوق ، �Q   ت�/ � �E اه � /Eإ � حB/ التفس�� �5

  )72(.ا�رأة

ا  سيخها ثقافيا،  قول أننأخ�� /� � �æمبادئ ينب �
�Q اها � عشية و�� ا�ناصفة   تتحقق ب#�

لكفاءة أيضا بط ا�ناصفة �� �شاركة السياسية، ور وم ا�تعلق �� �Pلذلك  بد من ظبط ا�.  
 

                                                           

ة ع< ا�ساواة ب - 71 � تو�� جليا أن سياسة الدو0/ قا¶& /Bوذجا للديباجة ال ثل ¶� � � منفالدستور الرواندى ¶� النساء  #�
� عام  �Bأعقاب استفتاء وط � د هذا الدستور �5 ، ليحل )ل الدستور ا نتقا�p الذي Èن 2003والرجال، وقد �/ اع̄/

ام حقوق  1994سار�� منذ عام  ة ع< أساس اح�/ بعد ا;رب ا &هلية، فتنص الديباجة ع< بناء دو0/ قانون ودو0/ قا¶&
قراطية ال نسان ا &ساسية والد¶� Ç .تعددية والتقا® العادل للسلطة والتسا	 وتسوية ا�شúت من خ�ل ا;وارا �

 �5 �Bيق استفتاء شع � الذي �/ التصديق عليه عن طر كتو�� عام استخدم الدستور العرا5/ امس ع�8 من أ ، 2005 ا;�
دارة ا ل )ل قانون ا � �E /Bسيسية لصياغة دستور دا�& ح & نة �/ يق ;� ت صياغته عن طر �رح�/ بعدما ¶/ اص �� �;

ت كتابته 5/ ديسم��  @�  2004حB/ مارس  2003ا نتقالية، وهذا القانون ¶/ � الر�& لس العرا5/ يق ا>�  ا�ادة.عن طر
20" ، � �  ا�شاركة حق ونساءً  رجا ً  لSواطن#� ;قوق والتمتع العامة، الشؤون �5 ا السياسية �� ا ¶�  التصويت حق ف\�

شيح وا نتخاب   ." وال�/
72-  � �  دون القانون أمام متساوون العراقيون" 14 �ادةفبالرجوع إp الدستور العرا5/ ي�� نس بسبب ¶/  أو العرق أو ا;�

�  أو اللون أو ا &صل أو القومية �Ø  أو ا قتصادي الوضع أو الرأي أو ا�عتقد أو ا�ذهب أو الد��   . "ا ج̄/
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Le système de parité en Algérie pour soutenir l'égalité dans la 

participation politique de la femme ou pour faire la distinction entre 

elle et l'homme? 

Résumé 

  Les droits de participation politique jouent un rôle important dans la 

promotion de la gouvernance démocratique, dans la primauté du droit et 

dans l'inclusion sociale et le développement économique du pays, et aussi 

dans la promotion des droits de l'homme. Ces droits  permettent aux 

individus de participer directement  et indirectement  dans la vie politique et 

publique, ce qui représente un élément important pour éliminer la 

marginalisation et la discrimination .Mais ils se heurtent à plusieurs 

obstacles, qui peuvent inclure la discrimination directe et indirecte fondée 

sur la race, la couleur, l'ascendance, le sexe, la langue, la religion, l’opinion 

politique, l'origine nationale ou sociale, la naissance, le handicap, ou la 

nationalité, ou toute autre  raisons . 

  Dans le but d’éliminer la discrimination, la plupart des pays du Maghreb, 

et depuis le début des années 90 ont lancé une série de réformes, de 

procédures juridiques et de mécanismes institutionnels pour la promotion de 

la femme dans tous les domaines. Par conséquent, les pays du Maghreb 

(Tunisie, Maroc, Mauritanie, Algérie et Libye) adoptent un principe 

récemment connu par certains systèmes démocratiques le Quota. La 

Constitution algérienne de 1996 a consacré, le principe de l'égalité entre les 

citoyens, et dans ce cadre le document d’amendement proposé sur la 

Constitution algérienne en 2014 publié par la Présidence de la République, a 

proposer le principe de la « parité ». 
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  Ainsi nous avons essayé de trouver des réponses à travers cet article, aux 

obstacles qui se dressent sur le chemin de la participation de la femme 

algérienne dans la vie politique à travers le système proposé dans 

l’amendement de la constitution « parité ». Au début, nous nous sommes 

concentrés sur les précieux efforts de l'Etat algérien pour le développement 

de la performance des femmes. 

Aussi, cet article scientifique rentre dans un cadre spécial sur la façon de 

procéder à une véritable démocratie, pour savoir comment le système de 

parité peut faire face à la discrimination et accompli l'égalité politique entre 

les hommes et les femmes ? Après cette étude, on constate que les textes 

juridiques ne constituent pas une garantie suffisante pour établir la parité, 

mais ce principe est lié à une série de mécanismes de soutien pour le 

réaliser. 

La meilleure solution est de redresser les femmes comme partenaires qui 

jouissent de pleins droits civils et opportunités, et supprimer les obstacles 

pour atteindre le stade de l’égalité .Enfin, nous disons que la parité ne peut 

être atteinte du jour au lendemain, elle devrait être installée culturellement 

par l'autonomisation politique. 
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 :المراجع المعتمدة إلعداد المقال

  القانونيةالنصوص - 1

ي لسنة -1 زا�& @� رá/ 1996الدستور ا;� �رسوم الر�& �  96/438، الصادر �� ، 07/12/1996بتار́�
 /áية رóيدة الر ر �  76ا;�   .8/12/1996بتار́�

2- /á15ا�ؤرخ  19-08القانون ر  �� �õية  ا�تضمن التعديل الدستوري، 2008نوóيدة الر ر ا;�
 /á63 ر  � ��  16مؤرخة �5 �õ2008 نو  
بية -3 يف 2011دستور ا�ملكة ا�غر وجب الظه�� ال�8 صادر  1.11.91، الصادر ¶�
 � يدة الرóية عدد 2011يوليو�529 ر �  5964، ا;� يوليو 30( 1432شعبان    28مكرر الصادرة بتار́�

نائية  ،3600ص )  2011 اث السياسة ا;� �Eبية، إصدارات مركز الدراسات وأ وزارة العدل ا�غر
ن ية الشؤون ا;� د��  19، العدد 2011شتن��  -ائية والعفو سلس�/ نصوص قانونية ¶�

� ، 2003الدستور الرواندى عام -4 و ا�صادق عليه من ا>¿ة  ،2003ماي26ا�ستفB/ عليه �5
 /á772/14.06/2003العليا بقرارها ر �   .02/06/2003الصادر �5

� الذي عام -5 �  2005الدستور العرا5/   . 15/10/2005، ا�ستفتB عليه بتار́�
نسان -6 ع�ن العا�L ;قوق ا � معية العامة  .ا � وجب قرار ا;� ) 3-د(ألف  217الذي اعُتمد ¶�

 � ول 10ا�ؤرخ �5   .1948ديسم�� /Èنون ا &
� ضد ا�رأة، -7 يع أش=ل التمي�� �ë >اتفاقية القضاء ع  � دها �5 من قبل  1979 ديسم��   �18/ اع̄/

D ا�تحدة &�معية العامة ل لقرار  ا;� م �� ا للتوقيع والتصديق وا ن�� �K�34/180/ عر  � �518 
� صاد ،1979ديسم��  زا�& �5 ا ا;�   .22/5/1996قت عل\�

� 03-12 القانون العضوي-8 دد  2012 ينـا�� سنة 12وافق Iا 1433صـفـر عام  18مـؤّرخ �5 �E
الس ا�تخبة، � ا>� ثيل ا�رأة �5 ول  كـيفيـا كـيفيـات توسيع حظوظ ¶/ يدة الّرóّية العدد ا & ر �;14 

  .م 2012ينا�� سنة 
 

 



 جلنظام المناصفة في الجزائر لدعم المساواة في المشاركة السياسية للمرأة أم للتميز بينها و بين الر

 178 الصفحة 2015 - 05مجلة المجلس الدستوري العدد 

مقاالتال/المؤلفات- 2  

ية  أم�� -1 سكندر � ضد ا�رأة، مركز ا � � العنف والتمي�� فرج يوسف، ا &ح=م الدولية ا�عاÐة �5
  .2009للكتاب، 

يع -2 �ë ة �ناصفة وم=�� � أفق إحداث اiيئة ا��فة �� بيعة الناÐي، �5 � ور � الوها�� �Bي أمينة �ر
 �õنسان، سلس�/ الدراسات، نو � ;قوق ا � �Bلس الوط ، منشورات ا>� �   .��2011 أش=ل التمي��

يع -3 �ë ة �ناصفة وم=�� � أفق إحداث اiيئة ا��فة �� بيعة الناÐي، �5 � ور � الوها�� �Bي أمينة �ر
 �� �õنسان، سلس�/ الدراسات، نو � ;قوق ا � �Bلس الوط ، منشورات ا>� �   .2011أش=ل التمي��

ان-4 س، ا�شاركة إ¶� �  لSرأة السياسية بي�� ، الوطن �5 � عية( العر�� �ë وض  ا�شاركة  ا�رأة وتنمية ̀�
ة ،)وا�ستقبل لSرأة الواقع السياسية ية، غ��  ن�8 كتو��  ، السادس العدد دور   .2004 أ

5- � 0، عبد بلقز�� قرا�Û  ا نتقال ا � �  الد¶� ، الوطن �5 � �/  وا�مكنات، العوائق العر��  ا�ستقبل )�
، � بية، ،219 العدد العر�� وت، مركز دراسات الوحدة العر   .1997 ب��

� " تنشة، يوسف روان-6 ك#� �/  ،"ا�فقود ا�ع�B  وإش=لية ا�غيب السياق حضور ...ا�رأة ¶/  عا± )�
لد ،01 العدد ،الفكر   ).2011 سبتم�� (الكويت ،40 ا>�

7- /� � ظّل النظم ا نتخابية ا�عتمدة الفرص والقيود، )� بية �5 � ا�رأة ا�غار ك#� � شيخ، ¶/ عصام ��
زا�&  - جامعة ورق�/ دفا�/ السياسة والقانون،  يل   - ا;�   .2011عدد أفر

ية، ،Íار عباس-8 زا�& � تطور الدسات�� ا;� رزة �5 لس الدستوري، )طات �� �/ ا>�  ،02العدد )�
زا�&     .  2013ا;�

� طيفور،-9 �� � الس  Íار عباس ون� الد�� � ا>� ية �5 زا�& توسيع حظوظ مشاركة ا�رأة ا;�
يق  قيق ا�ساواة عن طر /E عية ا�نتخبة، أو ية للدراسات ا ج̄/ Èد¶� �/  ا & �( ، � ا�� � �E ا � التمي��

نسانية   2013 10، العدد "وا �
�� أëد،-10 يل، فاطمة الزهراء �� � ت الت�� �/  مبدأ ا�ناصفة التأسيس الدستوري ورها�� �(

ديدة  ،24- 23:عدد مزدوج مسالك،    .2013 - ا�غرب - النجاح ا;�
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11- Laure Bereni ,Éléonore Lépinard , « Les femmes ne sont pas une 
catégorie » les stratégies de légitimation de la parité en France , Revue 
française de science politique n/1 (Vol. 54) 2004, Presses de Sciences Po 
(P.F.N.S.P.), 

  مواقع االنترنيت- 3

سيات -1 زا�& منشور ع< لبنة ...2014مقال بعنوان ر�& �; ص�حات �� جديدة  ستýل مسار ا �
                                                : الشبكة العنكبوتية ع< ا�وقع

http://www.radioalgerie.dz/news/ar/article/20141229/23865.html  

ية-2 زا�& ية ا;� سة ا;مهور   :موقع ر�&
http://www.elmouradia.dz/arabe/infos/actualite/archives/Consultations/Proposition

s.htm  

�Ø  النوع ا�رأة؟ أمام ا�سؤولية يتحمل من-3 ، ا ج̄/  العا± نساء تقّدم حول تقر��  وا�ساء0/
D صندوق طرف من معد ،2008/2009

�  ا�تحدة ا & ا�& �¶  من مقطع 2009- 2008 لSرأة، ا �
�  رسا0/  ن" العام ا &م#� ��  �ð من ) ب(  ص ،" مون ، �  منشور التقر��   :ا�وقع  �5

/2008/media/POWW08_Report_Full_Text_ahttp://www.unifem.org/progress/2008

r.pdf  

بية لسنة -4 يعات، ،2015تقر�� تنمية ا�رأة العر بية و الت�8 صادر عن مركز ا�رأة  ا�رأة العر
، بية للتدريب و البحوث كو�8   :منشور ع�� ا�وقع ،2015 العر

http://www.arabstates.undp.org/content/dam/rbas/doc/Women's%20Empowerment/

CAWTAR_rapport_legislation_Jan15_gender_women.pdf  

ديد، ُن�8  مقال يدون مؤلف،-5 � ا;� �ان التون�q يصادق ع< القانون ا نتخا�� � �يفة  ال�� �5
� 9547العرب، العدد،   :منشور ع< ا�وقع ،03/05/2014 ، بتار́�

http://www.alarab.co.uk/?id=21741  
بية تقر�� -6 نسانية لسنة  التنمية العر � الوطن " 2005ا � وض ا�رأة �5 �̀ و  �E  � صادر عن  ،"العر��

ية، 8óاiردنية ا ، ا�طبعة الوطنية Íــان ا�ملكة ا & � ا�& �¶ D ا�تحدة ا � 	Ý ا & ��  ،23- 22ص2006 ��
  :متوفر ع< ا�وقع

http://www.un.org/ar/esa/ahdr/pdf/ahdr05/intro-ar.pdf  

7.Homa Hoodfar and Mona Tajali, Electoral Politics: Making Quotas               

Work for Women , Published by Women Living Under Muslim Laws   



 جلنظام المناصفة في الجزائر لدعم المساواة في المشاركة السياسية للمرأة أم للتميز بينها و بين الر

 180 الصفحة 2015 - 05مجلة المجلس الدستوري العدد 

   ,London, 2011 publié sur le site;   

http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session2

3/A.HRC.23.50_EN.pdf  

يد، الكو�/ النسائية-8 يدان أبوز ̄� يتناقض، مركز iا ..عصام عبد الباسط ز التيار النسوي حي
 ، � ���ا��  13أون � . 2010ف�� و�� لك�/   : ع< ا�وقع ا &

http://www.lahaonline.com/index.php?option=content&task=view&id=17807§ioni

d=1  

مسون  -9 لفية، الدورة الثامنة وا;� D ا�تحدة بشأن ا & � العام، تنفيذ إع�ن ا & تقر�� ا &م#�
،D   :منشور ع< ا�وقع.35ص ،2003سبتم��  للجمعية العامة iيئة ا &

http://daccess-dds ny .un .org /doc /UNDOC /GEN/N03/ 481/55/PDF/N 

0348155.pdf  ?OpenElement 

10- �qلس الدستوري الفرن   :موقع ا>�
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel /francais/les-

decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/1982/82-146-dc/decision-n-82-

146-dc-du-18-novembre-1982.8008.html 

de femmes," Le Monde. 12 Juin 1996  quotas Non aux , Elisabeth Badinter11.

-http://www.lemonde.fr/sujet/704e/elisabeth ; publier sur le site  article

badinter.html  

  

12-D &�� ل و�� لك�/   www.un.org/arabic                                                   ا�تحدة ا�وقع ا �
ح، -13 وع التعديل الدستوري ا�ق�/ اء النقاش حول م�8 � إ�8 مقال  Íار عباس، مساÆة �5

  منشور ع< موقع 
http://ammarabbes.blogspot.com/2014/06/blog-post.html 



 جلنظام المناصفة في الجزائر لدعم المساواة في المشاركة السياسية للمرأة أم للتميز بينها و بين الر

 181 الصفحة 2015 - 05مجلة المجلس الدستوري العدد 

اري-14 � �E يدë s،  هة سوس ماسة � �E � � إص�ح التعل°� ا بتدا�& كنة �5 وع مشاركة السا م�8
Èدر    2008ينا��  10إp   07من  ،درعة � أ &� ية الMر��   بقر

maktabatmepi.org/.../02%20Guide%20on%20Gender  

15-  . http://www.baheth.info/all.jsp?term=%D8%B9%D9%85%D9% 

16-  . http://www.baheth.info/all.jsp?term=%D8%B3%D8%B9%D9%89 

17 - . http://politics.echoroukonline.com/articles/197796.html 

        http://www.elbilad.net/article/detail?id=23143 

18-  . http://www.albankaldawli.org/ar/country/algeria/overview 

19 .  http://www.ennaharonline.com/ar/algeria_news/150601.html 

20 -  . - http://www.aps.dz/ar/economie/1818-%.. 

  القرارات و اآلراء/ الوثائق- 4

نسان- ع�ن العا�L ;قوق ا �   ا �
1. -Human Rights Committee, Communication  No. 932/200 

2. -Human Rights Committee,General Comment No 25(1996 /  

A/HRC/13الوثيقة -3 /2 3  

A/HRC/2        الوثيقة-4 6 /2 9   

5. -Report of the Special Rapporteur on the rights to freedom of peaceful 

 assembly and of association, Maina Kiai, 14 April 2014 publié sur le site 

www.ohchr.org/.../HRC/.../A_HRC_26_29_ENG.DO...  

� ضد ا�رأة،-6 نة القضاء ع<� التمي�� ة  تعليق ;� التوصية العامة رá/ ) 1997(الدورة السادسة ع�8
  ،ا;ياة السياسية والعامة ،23

http://www1.umn.edu/humanrts/arabic/cedawr23.html  

7. Human Rights Committee, General Comment No. 18 (1989).  



 جلنظام المناصفة في الجزائر لدعم المساواة في المشاركة السياسية للمرأة أم للتميز بينها و بين الر

 182 الصفحة 2015 - 05مجلة المجلس الدستوري العدد 

8. The decision of the Human Rights Committee in Communication No 

943/2000  (2004). 

� النساء والرجال -9 �ساواة ب#� وض �� �Ø حول ال\� لس ا قتصادي وا ج̄/ انضمت . رأي ا>�
 /áر �@ قت�ç ا�رسوم الر�& زا�& إp هذه ا تفاقية بتحفظ، ¶� �  51-96ا;�   .1996ينا�� 22ا�ؤرخ �5

 22فقا�وا 1433مــــــحـــــــرم عـام  27مــــــــــــؤّرخ فـي  11/ د .م .ر/ 05رأي رقـم -10
اقــبــة مــطـــابــقــة الــقــانــون الــعـــضــوي الــذي  2011 ديـســمــبـر ســنـة يــتــعــلق ��

الس ا�نتخبة للدستور � ا>� ثيل ا�رأة �5 يدة .يــحــّدد كيفيات تـوسيع ¶/ ر ا;�
  .14/01/2012ل01الرóية

� الن�8 -11 ر́� ديدة، �/ زا�& ا;� ية الوطنية ا;� �  اليومية ا خبار   .2015) مارس(آذار  9ا ثن#�
 

  



 

 

  
  
  
  
  
 
 
  
  
  

  وريـــالمجلس الدست اتــنشاط
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

 

 

 



 )بالجزائر يقي العمل لألرضية اإلفريقية للحكامة المنعقدرجتماع فإ(رئيس المجلس الدستوري  كلمة

 185 الصفحة 2015 - 05مجلة المجلس الدستوري العدد 

المجلس الدستوري رئيس، مدلسي السيد مراد معاليكلمة  

،الجلسة االفتتاحيةفي   

 ودولةالدستورية (لألرضية اإلفريقية للحكامة المنعقد بالجزائر  العمل فريقي  جتماعال 

)االنتقالية والعدالة اإلنسانحقوق - القانون  

 � ي·/ فر اد ا & /E نة ا زا�& لطلب ;� ف �وافقة،�� استجابت ا;� &  وتت�8 � تنظ°�  ن تشارك�� ع  �5 اج̄/
لس الدستوري أن كب��  إنه لفخر التنصيب هذا، ع اiام يستضيف ا>� صص  هذا ا ج̄/ ا>�

 � ، أ�� زا�& �; ية والعدا0/ ا نتقالية، هنا �� لسناللدستور تضن )� �E  &ر ا�قر الدا� اiيئات  �ؤ¶/
ية يقيةا �  الدستور   .فر

لفعل، إن بناء قراطية دو0/  و�� طا   غ�B عنه، الذي يعت�� القانون الد¶� هو ، قارتنا لتنمية |8
فعه � ا  التحدي الذي �� ي·/ فر اد ا & /E ل�زته من خ ل أ×� Å يات ومؤسساته ا�تخصصة وا

  .ذا الغرضصصة iا>� 

يقية للح=مة ع< غرار الفضاءات ا &خرى Ç ستتاح لنا فرصة  فر از أÆية اiندسة ا � ا��
� والتشاور و  للحوار دف إp التوفيق ب#� /̀ � أداء العمل و التنسيق،  س#� /Eيقية فر ، ا�ؤسسات ا &

ا الرئي�q حيث أن  �ûهد  � قلي.�  ع< ا�ستوى الدستوري القاعدة القانونية فعالية هو تعز�� وا �
� و  �Bالوط. 

ثا عن ا�سا �E يقيا ا، أنشأت أفر �̀ ا ويتوافق مع تطلعات شعو /̀ ر الذي يتكيف مع خصوصيا
يقية للتقي°� من قبل  فر لية ا � Å ا يتفق مع سيادة الدول مثل النيباد وا ا ¶� �̀ آليات خاصة 

فض التغي�� غ�� الدستوري تسجل اليوم تقدما ملحوظا آخر من . النظراء /� � /Bيقيا ال إن أفر
يقية ل فر   .لح=مةخ�ل ا &رضية ا �

خذ & يقية للح=مة �/ فر � ا عتبار اiندسة ا � م وE/  القارة خصوصيات بع#� � سيادة الدول�/ �5 ،
اد أفضل السبل  � �E �  æلالوقت الذي تس � ي·/ فر   .تحقيق التقارب وا ندماج ا &
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يقية ا Åن  فر كة"من خ�ل التشاور وا�وافقة، تظهر الدول ا & � تشé أسس " الق°� ا�ش�/ /Bال
م والتكفل  دو0/ القانون /̀ دف تلبية تطلعات الشعوب، وتلبية رغبا �̀ يقيا،  � أفر وا;=مة �5

دمات العامة �; حتياجات ا�واطن ا�تعلقة �� �� .  

قراطية وا�شاركة الشعبية كشé من أش=ل  � الد¶� ا تعز�� /̀ يقيا ع< عا لقد أخذت إفر
ية، حيث أن  ات غ�� الدستور فض بشدة التغي�� /� Ç السلطة ا;=مة السياسية pالوصول إ

يق الوسائل السSية ت الوسي�/ ا�فض�/ للتعب�� عن . ليس ÷كنا ا Åن إ  عن طر وتب·/ ا نتخا��
ن التداول ع< السلطة يقة ل�� رادة الشعبية، وأفضل طر  .ا �

ة  &¶�اح ا;لول ا� زا�& تشخيص وتقي°� واق�/ � ا;� � اليوم �5 تمع#� � العمل ا>� يقع ع< عاتق فو"�
يقية للح=مةمن أجل دW نظام متطور من خ�ل  فر   .اiندسة ا �

 pدف إ �̀ اية هذا القاء  �̀  � اج الفكري الذي سوف يوضع ع< ا�سار الصحيح �5 إن ا�\�
� البلد � أداء أدوات ا;=مة �5 س#� /E � كة من خ�ل تعز�� ديد الق°� ا�ش�/ /E � كت �5 � اش�/ /Bان ال

�مات ا�وضوعة تلف ا�ي=ن�� �( �   .التنسيق ب#�

ا  قراطية وا;=مة مصادق عل\� يقية بشأن الد¶� فر � تتقاóها البلدان ا & /Bالواقع، إن الق°� ال � �5
 �qيقية،  س̄� القانون التأسي � البلدان إفر ̄� ب#� امات ف � تلف ال�/ � إطار )� �5  � ي·/ فر اد ا & /E�ل

ت  قراطية وا نتخا�� � للد¶� ي·/ فر نسان والشعوب وا�يثاق ا & � ;قوق ا � ي·/ فر وا�يثاق ا &
  .وا;=مة

� العمل حول  ية ودو0/ القانون"لذا، فإن èمة فو"� نسان والعدا0/ "و " الدستور حقوق ا �
يقي "ا نتقالية فر اد أفضل السبل لتحقيق أهداف ا &رضية ا � � �Eإ � اصة ت¿ن �5 ة للح=مة ا;�
يقيا فر � ن لدينا القدرة . �� & ا قارتنا، أ�� واثق ومقتنع �� �̀ خر  � /� � /Bضوء التقدم ا�سجل وا;¿ة ال � �5

 > � /E يقيا؛ حيث أن هذا ا قتناع � أفر اح أفضل الع�جات �شا جية العSية ال�زمة  ق�/ وا�\�
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 �� �õنو � يقية للجزا�& الذي عقد �5 فر � الندوة ا � ا �5 ناسبة إحياء الذكرى  2014وا�� نشاء  25¶� � 
لسنا �(.  

ر  � هذا ا�ؤ¶/ � شاركوا �5 يقية البارزة الذ�� فر � بعض الشخصيات ا & �Bأن أح �p حواóا
ة اليوم �Ðوضوع    . وا;ا ال القانون " إن أÍال الندوة ا�توفرة اليوم وا�تعلقة ¶� �( � التطورات �5

يقيا � أفر ية ومفيدة"الدستوري �5 وث� ، تشé وثيقة �8 �Eجدا لدراسات� و  .  

� الديناميكية  � أتيحت لنا اليوم، لSساÆة مرة أخرى، �5 /Bمتنان خاص للفرصة ال أ�� أشعر ��
يقية للح=مة فر قيق تنفيذ ا &رضية ا � /E pهود ا�بذو0/ والرامية إ � ا &خ�� أن أعرب . وا;� وأود �5

 � ن Íل� يكون قادر ع< ر® مسار �5 & � الصادقة �� نيا�/ يقيا عن ¶/ فر   .مستوى طموحنا  &

ع و �B ل� � النجاح أعلن عن افتتاح أÍال هذا ا ج̄/   .أ¶/
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 األحكام التشريعية المصرح بعدم دستوريتها 

والمبادئ المؤسسة للمنطــوقواألسباب   

لس     � Ðح ا>� /Bيعية ال لس الدستوري ن�8 ا &ح=م الت�8 �/ ا>� ديد من )� � هذا العدد ا;� نواصل �5
بطاiا ا  � � استند عل\� /Bية ال ديد ا &سباب وا�بادئ الدستور /E ا، مع ي\/   .الدستوري بعد دستور

  
  النص

  موضوع اإلخطار

  )1999سنة (

األحكام المصرح 

  دستوريتهابعدم 

  

  أسباب المنطوق

المبادئ واألسس 

  الدستورية

القانون العضوي 
دد تنظ°�  �E الذي
 � �Bلس الشع ا>�
لس  � و)� �Bالوط
ا &مة، وÍلهما، وكذا 
الع�قات الوظيفية 
 � ما وب#� بي\�

  .ا;كومة
) /áرأي ر

 99/م د/ع.ق.ر/08
 � ذي  5مؤرخ �5

 1419القعدة عام 
ا�� سنة  21ا�وافق  ف��

1999 (  
  

تنص هذه  :2ا�ادة 
ا�ادة ع< أن مقر 
 � �Bالوط � �Bلس الشع ا>�
لس ا &مة  ومقر )�
� مدينة  يكون �5

زا�&    .ا;�

ن  & لس الدستوري �� Ðّح ا>�
هذه ا�ادة مطابقة جزئيا 
للدستور بسبب إغفاiا السلطة 
 � ية �5 مهور و0/ لرئيس ا;� ا>�

يث أن . ثنائيةا;ا0/ ا ست �E
هذه ا;ا0/ تؤهل لرئيس 
جراءات  ية أن يتخذ ا � مهور ا;�
ا  � تستوج\� /Bا ستثنائية ال
ا>افظة ع< استق�ل ا &مة 
 � ية �5 وا�ؤسسات الدستور

ية مهور   .ا;�

   �93ادة ا
  ) 3الفقرة (

  
  من الدستور
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) /áية رóيدة الر ر ا;�
15  � مارس  9بتار́�

1999 (  
تتناول هذه  :9ا�ادة   

زة � من  ا�ادة أ×�
 � �Bالوط � �Bلس الشع ا>�
لس ا &مة . و)�

ضافة إp الرئيس  فبا �
وا�كتب واللجان 
ع  ة، أدخل ا��8 الدا¶&
ازا آخرا وهو  �×

�انية موعات ال��   .ا>�
  

ن  & لس الدستوري �� Ðّح ا>�
هذه ا�ادة مطابقة جزئيا 
موعات  للدستور، مستثنيا ا>�

 �̀ جة أ �E انية� ا   تشé ال��
�ان  � ال�� /Bزة غرف ازا من أ×� �×
ية ذات  وم ا &ح=م الدستور �P �¶

  .الص�/ 

 113و 111ا�واد 
 117و 114و

من  119و
  الدستور

 ):1الفقرة ( 11ا�ادة   
تنص هذه ا�ادة ع< 
 � /Bغرف �qانتخاب رئي
�ان وفقا  &ح=م  ال��

من  114ا�ادة 
يل  /Eالدستور، و
 pما إ �̀ كيفيات انتخا

م الداخ<� لé النظا
  .غرفة

  

لس الدستوري أن  اعت�� ا>�
هذا ا;� مطابق جزئيا 
 pشارة إ نه أغفل ا � للدستور  &
 � �Bالذي يستث �pا;� ا نتقا
لس ا &مة من القرعة  رئيس )�
ديد نصف  � /E ت � انتخا�� �5
لس ا &مة خ�ل  أعضاء )�

pو   .ال3دة ا &

   181ا�ادة 
  من الدستور
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تتناول هذه  :20ا�ادة   
وط قبول  ا�ادة |8
يع  احات ومشار اق�/
يث  �E ، � القوان#�
دة  ع ز�� ط ا��8 اش�/
وط  ع< ال�8
 � ا �5 ا�نصوص عل\�

من  119ا�ادة 
الدستور، أن تكون 
هذه النصوص )ررة 
� شé مواد ومرفقة  �5

  .بعرض أسباب
  

لس الدستوري أن  اعت�� ا>�
ا  وط القبول منصوٌص عل\� 8|

 �  119ا�ادة ع< سبيل ا;� �5
لنتيجة، فإنه  من الدستور، و��
ع  ّ ليس من اختصاص ا��8

وط أخرى � هذه . إضافة |8 و�5
ديد الشé الذي  /E فإن ، ا;ا0/
اح قانون،  وع أو اق�/ خذه م�8 & ��
� حد ذاته كيفية    يعد �5
 éا يش إضافية لقبو0 وإ¶�
إحدى الكيفيات ا�رتبطة 

وط   .بتطبيق هذه ال�8
  

اعت��  واستنادا iذه ا;جة،
لس الدستوري أن ا &مر  ا>�
، وأنه    &��يتعلق بتعب�� غ�� م
ا  بطال هذا ا;� وإ¶� ال  � �(
طابقته للدستور مع  الت�́� ¶�

  .مراعاة التحفظ ا�ذكور أع�ه

   119ا�ادة 
  من الدستور

 ):1الفقرة ( 38ا�ادة   
� هذه  ع �5 ّ أقّر ا��8
ا�ادة تطبيق إجراء 
التصويت بدون 

لس الدستوري أن  اعت�� ا>�
وامر  � ا & � ب#� �� ع ± ¶� ّ ا��8
جراء وتلك  اضعة iذا ا � ا;�
� أن  � ح#� ا�ستثناة من ذلك، �5

   124ا�ادة 
  من الدستور



 نماذج من اجتهادات المجلس الدستوري

 194 الصفحة 2015 - 05مجلة المجلس الدستوري العدد 

وامر مناقشة،  ع< ا &
ا رئيس  �Kيعر � /Bال
ية ع< �  مهور ا;�
غرفة وفقا  &ح=م 

من  124ا�ادة 
  .الدستور

 � جراء ا�نصوص عليه �5 ا �
وp والثانية والثالثة  الفقرات ا &

من الدستور  124ادة من ا�
� يصدرها  /Bوامر ال ص ا & � �E
� حا0/ شغور  ية �5 مهور رئيس ا;�
 �̄ � أو ف �Bالوط � �Bلس الشع ا>�

�ان � ال�� � دور�/ ̄� تتعلق . ب#� بي
الفقرة الرابعة من هذه ا�ادة 
وامر الصادرة عن رئيس  & ��
� ا;ا0/ ا ستثنائية  ية �5 مهور ا;�
وم  �P � ليست خاضعة، ¶� /Bوال

ج ��  .راء ا�ذكور أع�هالدستور، ل
  

وع< أساس هذه ا;جة، 
لس الدستوري أنه    اعت�� ا>�
ا  بطال هذا ا;� وا¶� ال  � �(
طابقته للدستور مع  الت�́� ¶�
مراعاة التحفظات بشأن تفس�� 

  . هذا ا;�
): 1الفقرة ( 64ا�ادة   

ن  & ع Ðاحة �� ّ أقّر ا��8
لثقة  يكون التصويت ��

غلبية ا�طلقة & ��.  

ن  & لس الدستوري �� Ðّح ا>�
هذا ا;� مطابق جزئيا 
 � /Bللدستور  &ن ا;ا ت ال
ا أن يكون التصويت  ط ف\� يش�/

    84ا�ادة 
  )5الفقرة (

  من الدستور
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غلبية ا�طلقة مذكورة  & ��
 � Ðاحة وع< سبيل ا;� �5
اط هذه  الدستور، غ�� أن اش�/
ة الثقة،  &E  ص � �E   غلبية ا &
ا  � ي°/ التصويت عل\� /Bال

غلبية البسيطة Ç يستنتج من  �� &
  ).5الفقرة ( 84ا�ادة 

): 1الفقرة ( 65ا�ادة   
تنص هذه ا�ادة ع< 
إم=نية أعضاء 
�ان استجواب  ال��
رئيس ا;كومة 
صوص أي مسأ0/  � �E
  .تكون موضوع الساعة

  

ن  & لس الدستوري �� Ðّح ا>�
هذا ا;� مطابق جزئيا 

ّول  .للدستور � �E ن الدستور& 
�ان إم=نية  أعضاء ال��
استجواب � أعضاء ا;كومة 
 � ا رئيس ا;كومة، �5 ا ف\� �¶

  .إحدى قضا�� الساعة

    133ا�ادة 
  )1الفقرة (

  من الدستور

، )3الفقرة ( 71ا�ادة   
) 3الفقرة ( 73ا�ادة 
  )3الفقرة ( 74وا�ادة 

تمعة �ا iا ( مأخوذة )�
 � من تشابه �5

هذه ): ا�وضوع
ول عضو  � /E ا &ح=م
ا;كومة إم=نية 

لس الدستوري بعدم  Ðّح ا>�
مطابقة هذه ا &ح=م للدستور 
� ي°/  /Bوط ال جة أن ال�8 �E

واب بيّـ  ا ا;� وج\� ا الدستور ¶� �\
لكنه ± يقر أية إم=نية ;ا0/ 
واب حB/ ولو تعلق  عدم ا;�

اتيجية للب�د صاò اس�/   . ا &مر ¶�

    134ا�ادة 
ن (   )3و 2الفقر�/

  من الدستور
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جابة  ا متناع عن ا �
عن سؤال عضو 
�ان  &سباب ذات  ال��
اتيجية  مصاò اس�/

  . للب�د
 1الفقرات ( 98ا�ادة   

تضمنت ): 3و 2و
هذه ا�ادة استدعاء 
�ان بغرفتيه  ال��
� معا حسب تمعت#�  ا>�
ا;ا ت ا�نصوص 
� أح=م  ا �5 عل\�

  .الدستور

ن  & لس الدستوري �� Ðّح ا>�
أح=م هذه ا�ادة مطابقة جزئيا 
جة أن استدعاء  �E للدستور
�ان ا�نعقد بغرفتيه  ال��
� معا يكون من قبل  تمعت#� ا>�
ية أو رئيس  مهور رئيس ا;�

لنيابة، حسب ا;ا0/    .الدو0/ ��
  
�ان     � حا0/ استدعاء ال�� و�5

� معا  تمعت#� ل�نعقاد بغرفتيه ا>�
� إطار مبادرة  أعضاء ¾ �5

اح تعديل  ق�/ �ان �� � ال�� /Bغرف
ية،  مهور الدستور ع< رئيس ا;�
لس الدستوري أن  اعت�� ا>�
� هذه ا;ا0/ يكون  ا ستدعاء �5
لس ا &مة،  من طرف رئيس )�
 � /Bطبيعة ا�هام ال pلنظر إ ��

� ا;ا ت ا�نصوص يتو ها  �5

ن   90ا�اد�/
 88و 4الفقرة 

 6، 2الفقرات 
، من 8و

  الدستور
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� الدستور وكذا عدم  ا �5 عل\�
لس ا &مة للحل   .قابلية )�

     
تنص هذه : 99ا�ادة   

�ان  ا�ادة ع< أن ال��
ا�نعقد بغرفتيه 
أسه  � معا �� تمعت#� ا>�
 � �Bلس الشع رئيس ا>�
� أو رئيس  �Bالوط

لت لس ا &مة ��   . ناوب)�

لس الدستوري،  Ðّح ا>�
دد  �E ± ع ّ عتبار أن ا��8 ��
ا هذا  � ي°/ ف\� /Bا;ا ت ال
�ان  سة ال�� التناوب، أن ر�&
� معا  تمعت#� ا�نعقد بغرفتيه ا>�
 � �Bلس الشع تعود إp رئيس ا>�
ا  � يتوp ف\� /Bا;ا0/ ال � �5 � �Bالوط
لس ا &مة èام رئيس  رئيس )�

لنيابة تطبيقا لSادة  90 الدو0/ ��
� ) 4الفقرة ( من الدستور، �5

لس  � تعود إp رئيس )� ح#�
� ا;ا ت ا &خرى  ا &مة �5
� الدستور،  ا �5 ا�نصوص عل\�
 � /Bحيات ال�وهذا وفقا للص
ومة  ن د¶� وiا 0 الدستور ل�� � �E

ية مؤسسات الدو0/    .واستمرار

ن   ا�اد�/
 88    

ن (   )6و 2الفقر�/
  )4الفقرة ( 90و

  من الدستور

ـّول : 100ا�ادة    � /E
�ان  هذه ا�ادة ال��
ا�نعقد بغرفتيه 
� معا،  تمعت#� ا>�

لس الدستوري أن  Ðّح ا>�
هذه ا�ادة مطابقة بتحفظ 
يطة ا  ي°/ ادراج  للدستور |8
� هذا النظام الداخ<� الذي  �5

    115ا�ادة 
  )3الفقرة (

  من الدستور
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ص�حية ضبط قواعد 
ا  ه وادرا×� أخرى لس��

� نظام داخ<�  �5 .  

 � �Bنة مكونة من مكت تعده ;�
� ويصادق  �ان الغرفت#� عليه ال��

ا�نعقد بغرفتيه، عند إعداده، 
مواضيع من اختصاص القانون 

  .العضوي
  

النظام الداخ<� 
لس ا &مة، ا�عدل  �<

  .وا�تمم
  
) /áد.ن.ر/09رأي ر /

�  99/م د  14مؤرخ �5
 1420شعبان عام 

�� سنة  22ا�وافق  �õنو
1999 (  

يدة الرóية ( ر رá/ ا;�
84  � ��  28بتار́� �õنو

1999(  
   

  

لس ا &مة،  أدرج )�
عند اعداد نظامه 

 ، مادة من  39الداخ<�
القانون العضوي الذي 
لس  دد تنظ°� ا>� �E
 � �Bالوط � �Bالشع
لس ا &مة،  و)�
وÍلهما، وكذا 
الع�قات الوظيفية 
� ا;كومة،  ما وب#� بي\�
يث نقلها حرفيا  �E

ا/و   .أو نقل مضمو̀�
  

ن  Ðّح & لس الدستوري �� ا>�
ن ) 39(هذه ا�واد  �Ñ تدخل  

� تعد 
�Q ، نطاق النظام الداخ<�

� الواقع نق� �واد �� من  �5
اختصاص القانون العضوي 
الذي يتطلب إعداده وا�صادقة 

  . عليه تدخل سلطات أخرى

   115ا�ادة 
  من الدستور

  
يع  إخ�ل بتوز

ا ت  �(
  .ا ختصاص

) 3البند ( 53ا�ادة   
� ( �56ادة وا مأخوذت#�

� �ا iما من  تمعت#� �(

لس الدستوري بعد  Ðّح ا>�
تعد  53الدراسة، أن ا�ادة 

مطابقة جزئيا للدستور، وح� 

ن   117ا�اد�/
من  161و

  الدستور
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� ا�وضوع   : )تشابه �5
  

تتعلق هذه ا &ح=م 
ان مؤقتة نشاء ;� � ��  � �5

ا�سائل ذات ا�صلحة 
ورة،  العامة عند ال��
�� ستناد اp أساس 
� منبثق عن ح�  قانو��
من أح=م القانون 
العضوي ا�ذكور 

  .أع�ه
  

� هيئة  لس ا &مة �5 هيئات )�
الرؤساء وهيئة التنسيق، 
ان  مستثنيا إم=نية انشاء ;�
� مسائل ذات مصلحة  مؤقتة �5

  .  عامة
  
لس 56أما ا�ادة   ، فّ�ح ا>�

ا  الدستوري بعدم مطابق\/
جة أن ا �E ؤسس للدستور�

الدستوري أقــر أن تشكيل 
 � قيق �5 /E ان ة و;� ان دا¶& �;
القضا�� ذات ا�صلحة العامة، 
من اختصاص � غرفة من 

�ان دون سواÆا   .ال��
  

ع : 65ا�ادة    ّ أقر ا��8
� هذه ا�ادة إم=نية  �5
عقد جلسات علنية 
اح  ق�/ أو مغلقة ��
لس  أغلبية أعضاء )�

  .مةا & 

لس الدستوري بط�ن  أقر ا>�
هذا ا;� لكون الدستور قد 
جراءات  وط وا � حدد ال�8
لسات العلنية  ا�تعلقة بعقد ا;�

ا &طراف ا�ؤه�/ (أو ا�غلقة 
ا، ضبط موضوع  &̀  ستدعا
لس  لسة من قبل مكتب ا>� ا;�

لتشاور مع ا;كومة �� (...  

   116ا�ادة 
  من الدستور
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الفقرة ( 104ا�ادة   
ة تتعلق هذه ): ا &خ��

اء  �̀ م=نية ا � ا�ادة ��
�صادقة ع<  ا�ناقشة ��

ة &E .   

لس الدستوري أن  اعت�� ا>�
م=نية   تستند إp أي  هذه ا �
أساس دستوري،  &ن ا;ا0/ 
لس  ا )� كن ف\� �¶ � /Bالوحيدة ال
ا  /̀ ة، حدد &E  ا &مة إصدار

من ) 4الفقرة ( 80ا�ادة 
  .الدستور

   80ا�ادة 
  ) 4الفقرة (

  من الدستور

) 3الفقرة ( 100ا�ادة   
الفقرة ( 112وا�ادة 
ة � () ا &خ�� مأخوذت#�

ادÆا  /E  � تمعت#� �(
� العّ�/  �5(:  

  
  � � هات#� ع �5 ّ أقّر ا��8

� مسائل  الفقرت#�
ن نطاق  �Ñ تدخل
القانون العضوي 

  . ا�ذكور أع�ه
  

لس الدستوري أن  اعت�� ا>�
 � ن نطاق إبقاء هات#� �Ñ � الفقرت#�

� إعادة  �çالنظام الداخ<� يقت
ما   . صياغ\/

   115ا�ادة 
  من الدستور

يع  إخ�ل بتوز
ا ت  �(

  .ا ختصاص

                                          
  يتبــع
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األوامر في الجزائرالشروط الدستورية إلصدار   

بوخويدم نصيرة                                                   

طالبة دكتوراه السنة الثانية                                                      

 1جامعة الجزائر  - كلية الحقوق                                                    

            
:المقدمة  

 � فراد �5 ا تنظم سلوكيات ا & �̀ لنسبة لé دول العا±، إذ أ � مرساة ا &مان �� تعت�� القوان#�
، ليصبح بذلك  م ا�عقدة بغرض الس�� ا�نتظم وا;سن لé مؤسسات الدو0/ /̀ ع�قا

� أ�� Èن &�È القانون سلطان   يعلوه.  
تلفة ،Èنت  تمعات الدولية تطورات )� � ا>� ر́� الثورات فيه ع< الدول ولقد عرف �/

بة ا ستبداد ليحل )�  ا�ستبدة أü ا>طات البارزة، إذ ± تكن الثورات آنذاك سوى >ار
ا يعده  �ان ا�نتخب من طرف الشعب وا�ع�� عن إرادته ¶� � ال�� سدا �5 سلطان القانون )�

 �   .ويضعه من قوان#�

�ان م=نة هــامة  لتا�p احتل ال�� قراطية   ∗و�� د أنظمة د¶� � إطار س�æ الدول إp اع̄/ �5
عتبارها  زا�& كسا�& البلدان عرفت �� � السلطات ،وا;� تعتمد ع< سيادة الشعب والفصل ب#�
ا  /̀ ها الدستوري عقب تضحيا � �Eر تلفة من �/ يق النمو مراحل )� � طر ة �5 دو0/ فتية سا�&

ول اع̄/  جاع  ا ستق�ل ،إذ عرف دستورها ا & سام  س�/ د نظام ا;زب الواحد الذي ا;�
� السلطات،وÞ   شك فيه أن انق�ب   1965جوان  19يقوم أساسا ع< عدم الفصل ب#�

سيد دستور  � /E � ا ع< ورق، 1963شé منعرجا �5 ع< أرض الواقع فب·/ بذلك ح��
                                                           

يعية فكرة أصبحت فكر  1789بعد   ∗ ينتج عن   فقبل الثورة Èن القانون يعاÝò أوضاع خاصة ،مستق�/ ة القاعدة الت�8
رادة الوحيدة لSلك يد للقاعدة القانونية وأصبح ا�عيار العضوي هو  ،ا � كنت الثورة من إعادة التعم°� والتجر /¶ �pلتا و��

يعيا دون الرجوع إp ا�عيار ا�ادي �ان يعت�� نصا ت�8    . السائد إذ أن � ما يصدر عن ال��
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لس الثورة إp أن صدرت الوثيقة ذات الطابع السيا@�  يع >� وأسندت آنذاك سلطة الت�8
يديو  ة دستور وا � ا مبا|8 � ،وعق\� �Bا�يثاق الوط � � ا�تمث�/ �5 زا�& إp  1976لو"� الذي أعاد ا;�

� افتقدت منذ  /Bية ال عية الدستور   . 1965ال�8

يث  1976وبتفحصنا لدستور     �E ية متعلقة بدراستنا هذه د أنه تطرق لسابقة دستور � �E
� حا ت  يق أوامر �5 يع عن طر ية الت�8 مهور م=ن رئيس ا;� � العطل السنوية أصبح ��

 � �Bالوط � �Bجلس الشعSان   يوجد  -دون أي تفويض من هذا ا &خ��  -ل� ن ا�علوم أن ال�� �õ
� حا0/ انعقاد دا�& وهذا ما نصت عليه ا�ادة    .1976من دستور  �5153

� إرساء  1989وجاء دستور      ليتخ< عن هذه التقنية رغبة من ا�ؤسس الدستوري �5
� السلط ات لكن عاد ا�ؤسس الدستوري من جديد ليتب�B إم=نية قواعد الفصل ب#�

ية العامة، من خ�ل التعديل الدستوري لسنة  دار يق هذه القرارات ا � يع عن طر الت�8
1996.  

ينا أن نتساءل  & يق أوامر iا قوة ولذلك ار�/ ع عن طر ية أن ي�8 مهور هل لرئيس ا;�
� استثنائية إp سلطة  القانون ،أم هناك ما يكبح هذه السلطة ل(�   تتحول من رد قوان#� �(

    .مستق�/ ؟

 � /� ينا أن نتناول ا�وضوع وفق التقس°� ا & & جابة عن هذا التساؤل ار�/ ��  و)او0/ منا ل

ي     :أوال زا�& � الدستور ا;� ا �5 يعية ا�نصوص عل\� وامر الت�8 صدار ا & ة  � �Eالقيود ال�  

وط:ثانيا ضة ال�8 � الدستور  ا�ف�/ ا �5 يعية غ�� ا�نصوص عل\� وامر الت�8 صدار ا & � 
ي  زا�&   ا;�
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 :القيود الدستورية الصريحة في اللجوء للتشريع عن طريق االوامر: أوال

ية عامة    زا�& قرارات إدار � ا;� يعية �5 وامر الت�8 � قواعد  ،1 تعت�� ا & �æتنشأ أو تعدل وتل
 � ردة مثلها مثل القانون �5   . معناه الدقيققانونية عامة و)�

� دستور  زا�& �5 تلف  1963وعرفت ا;� نه )� & ب أن ننوه �� � �E والذي �æي فكرة التفويض الت�8
� دستور  وامر الواردة �5 اما عن فكرة ا & والدستور ا;ا�p من عدة أوجه، فظاهرة  1976¶/

ا فرنسا وتبناها دستورها الصادر  ة عرف\/ ي�æ ظاهرة قد¶� � ا�ادة  1958سنة التفويض الت�8 �5
  2 منه 38

 �pلتاÈ ف�كن تبيان أوجه ا خت   :   و¶�
ية دون ا;اجة - 1   مهور � ظل الدستور ا;ا�p يصدرها رئيس ا;� � تصدر �5 /Bوامر ال إن ا &

�ان  ن الدستور منحه هذا ا;ق، أما ا�ادة  1963من دستور  58 &خذ الرخصة من ال��
ع�B أن هذ3”يطلب “فقد استعملت عبارة  وامر   تصدر إ  بعد أخذ تفويض ¶� ه ا &

�ان بواسطة القانون  ي�æ من ال��   .ت�8

� حا0/ شغور  -2 � ظل الدستور ا;ا�p يكون أثناء العطل السنوية أو�5 وامر �5 إن إصدار ا &
�ان وp- ال�� ي�æ  ،4، أو خ�ل الظروف ا ستثنائية -الغرفة ا & ̄� أوامر التفويض الت�8 بي

 � ا تصدر سوءا �5 �̀ �ان أو حضورهفإ   . عطل ال��

                                                           

دارة وا Íار عوابدي،-د  1 � ع² ا � ية ب#� دار ية القرارات ا � زا�& دار هومةنظر داري،ا;� امسة، ،لقانون ا �  الطبعة ا;�
  . 143،ص2009

2  - Louis FAVOREU ; les ordonnances de l’article 38 de la constitution du 4    
      octobre 1958, Paris, economica, 1996. 

ية أن “:ع< انه 1963من دستور  58تنص ا�ادة -  3 مهور كن لرئيس ا;� � أن يفوض 0 �دة  يطلب¶� �Bلس الوط إp ا>�
لس الوزراء وتعرض  � نطاق )� يعية تتخذ �5 يق أوامر ت�8 يعية عن طر اذ إجراءات ذات صبغة ت�8 � /Eزمنية )دودة ا

ر 8Úثة أ�� اجل ث لس �5   .”ع< مصادقة ا>�
4  -  pضافة إ � أجا0 �� � �ان عليه �5 � حا0/ عدم مصادقة ال�� مر �5 & ية إم=نية إصدار قانون ا�الية �� مهور ذلك لرئيس ا;�

  1996من دستور 120ا>ددة وفقا لSادة 
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� ظل دستور  -3 � تصدر �5 /Bوامر ال ا ت  1996إن ا & كن أن تتناول � ما تتناو0 ا>� �¶
�ان  صصة أص� لل�� � 5ا>� ب أن   تكون إ  �5 � �E فانه �æي ، أما أوامر التفويض الت�8

 �æي . حدود التفويض الت�8  

 �æي � أوامر التفويض الت�8 � تبناها دستور إذا هناك اخت�ف وا�� ب#� /Bوامر  1963ال وا &
� دستور ا أن ا�ؤسس الدستوري قد أجاز لرئيس 1996ودستور 1976ا�ؤسسة �5 ، و¶�

وامر دون أي رخصة وفقا لSادة  & ع �� � الدستوري ا;ا�p أن ي�8 ية �5 مهور ل 124ا;� �û  منه
� اللجوء إp هذه التقنية µا غاب ال ية �5 مهور ال لرئيس ا;� � هذا فتح ا>� �Bان أم يع� ��

يع  � إp ت�8 يع استثنا�& رد ت�8 وامر من )� يق ا & يع عن طر ول الت�8 /E ول دون �E هناك ما
 .أص<� 
:شرط المدة كقيد زمني صريح -1  

ية–تتفق أغلبية دسات�� العا± ا�ؤسسة لسلطة رئيس الدو0/  مهور �  -رئيس ا;� �5  
وئه  دة زمنية معينة  ;� ورة تقييد هذا ا &خ�� ¶� �Ð >وامر، ع يق ا & يع عن طر   للت�8

د أن ا�ادة  � �E �pي ا;ا زا�& جوعنا إp الدستور ا;� ا  124و�� � فقر̀/   منه قد أوردت �5
وp قيد الزمن حيث نصت ع< انه � حا0/ شغور “:ا & وامر �5 & ع �� ية أن ي�8 مهور لرئيس ا;�

 � � أو ب#� �Bالوط � �Bلس الشع �انا>� � ال��   ”.......دور�/
 :حالة شغور المجلس الشعبي الوطني -أ-

يع إن إم=نية  ،    اللجوء إp الت�8 � �Bالوط � �Bلس الشع � حا0/ شغور ا>� وامر �5 يق ا & عن طر
يث جاء دستور 1996إجراء استحدثه التعديل الدستوري  لسنة  �E1976  خاليا مـن هـذا

جراء    .ا �

                                                           

ا ت القانون أص� 1963، أما دستور 1996من دستور 122أنظر ا�ادة - 5 ديد )� /E فانه ± يعرف فكرة.  
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لـس مكن رئـيس  1996فدستور  � حـا0/ مـا أصـبح  ا>� وامـر �5 يـة مـن إصـدار ا & مهور ا;�
� شاغرا، �Bالوط � �Bالشع  � يعية قد تدÍت �5 ي�د هيئـة  1996ومن ا�علوم أن السلطة الت�8 �¶

لس ا Åمـة  �( � ثلت �5 ùـا الشـغور عـ< عكـس الغرفـة  ،6جديدة ¶/ لكـن هـذه اiيئـة   ¶�
تية Å ا;ا ت ا � � يتصور شغورها �5 /Bال pو   :ا &

ية لتقنيـة ا;ـل الـذي يعتـ�� إجـراء يـ°/  :لة األولىالحا مهور � استعمال رئيس ا;� تتمثل �5
� طبيعيــا �انيــة قبــل أن تنــ+/ قتضــاه وضــع حــد لل3ــدة ال�� ــاء الفصــل   7 ¶� أي قبــل ان\/

يـة وفقـا لقيـود شـ�ية  مهور ارÚا رئـيس ا;� ية ¶� � تعت�� سلطة تقد�� /Bجلس والSل �æي الت�8
ول � والوز�� ا & � استشارة رئي�q الغرفت#� � اسـتعمال  ، 8تتمثل �5 ـنة لعـدم التعسـف �5 ك��

  .هذا ا;ق
  :ويلجأ رئيس الجمهورية الى حل البرلمان في الحاالت اآلتية

� عندما   يوافق هذا يلجأ  -1 �Bالوط � �Bجلس الشعSل � ية إp ا;ل التلقا�& مهور رئيس ا;�
ية من جديد رئيس  مهور � رئيس ا;� 	Ý ا;كومة لSرة الثانية أي عندما يع#� �� ا &خ�� ع< ��

ول حسب التعديل ا &خ�� لسنة–ا;كومة صل من جديد موافقة  -2008الوز�� ا & /E ±و
 � �Bالوط � �Bلس الشع  .9ا>�

 � يع بواسطة أوامر إp غاية انتخاب الغرفة ف·� لت�8 ية �� مهور هذه ا;ا0/ يقوم رئيس ا;�
 pو را & 8Úثة أ�� مدة أقصاها ث �510.  

                                                           

  .1996الدستوري لسنة من التعديل  98ا�ادة  -  6
7 -Marie –Anne chohendet, droit constitutionnel ,Montchrestien               
    ,paris,2000,p96. 

  . 1996فقرة أوp  من دستور  129ا�ادة  - 8
  1996من التعديل الدستوري 2فقرة 82ا�ادة  -  9

يد من التفاصيل انظر -  10 ي –القانون الدستوري  عبد � بوقفة ،-د:�ز زا�& � النظام  السيا@�  ا;� آليات تنظ°� السلطة �5
، ، زا�&   .255-218ص ،2005 دار هومة، دراسة مقارنة ،ا;�
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رادته  -2 � �� � �Bالوط � �Bلس الشع ية كذلك حل الغرفة السف< أي ا>� مهور م=ن رئيس ا;� � ��
ية  عندما يطلب رئيس ا;كومة  ول–وفقا لسلطته التقد�� � من ا>� - الوز�� ا & �Bلس الشع

لس  ية إp حل ا>� مهور فض هذا ا &خ�� ذلك هنا يلجا رئيس ا;� لثقة و�� � تصويتا �� �Bالوط
  .من الدستور 84وفقا لSادة 

� وفقا لسلطته  -3 �Bالوط � �Bلس الشع ل ا>� �E ية مهور كن أن يقوم كذلك رئيس ا;� �¶
ية حسب ا�ادة    11من الدستور 129التقد��

يعية مسبقةعند إجراء  :الحالة الثانية  ت ت�8   .انتخا��
� سـنة  �5 � �Bالـوط � �Bلس الشع زا�& عرفت فكرة حل ا>� ب أن ننوه أن ا;� � �E1992هذا و 

وامــر، 1989، لكــن جــاء هــذا ا;ــل خــ�ل مــرح�/ دســتور 12  الــذي ± يعــرف فكــرة ا &
يـة  عقـب  مهور سـة ا;� � لر�& ـا�& لشـغور ال\� ن �� لـس اقـ�/ ضافة إp ذلـك فـان شـغور ا>� � ��

 � صـدار بيـان �5 لـس الدسـتوري  � ية آنذاك، Þ اضطر ا>� مهور ينـا��   11استقا0/ رئيس ا;�
ورة مســتعج�/ 1992 �Ð يــة فأصــبحت هنــاك مهور ســة ا;� � لر�& ــا�& ــا الشــغور ال\� يثبــت ف\�

اذ تداب�� قانونية فأسند � /E ، ع< للـدو0/ يع عـن  الـذي مـارس ت ا�همة لSجلس ا & ـ الت�8
يعية يق مراس°� ت�8 �  ،طر �Bلس ا ستشاري الوط ساعدة ا>� �¶13.  

 � �Bجلـس الـوطSمنحـت ل � /Bال � �Bولتسي�� ا�رح�/ ا نتقالية صدرت أرضية الوفاق الوط
لس من ا;ل الر  وامر، وحصن هذا ا>� يق ا & يعية عن طر @� ا نتقا�p الوظيفة الت�8 &�  

                                                           

11 -  /áر �@ �  01- 92ا�رسوم الر�& يدة الرóية العدد 1992ينا��  4ا�ؤرخ �5 ر ، ا;� � �Bالوط � �Bلس الشع � 02ا�تضمن حل ا>� ، ا�ؤرخة �5
  .1992ينا��  8

12 -  /áر �@ �  01-92ا�رسوم الر�& يدة الرóية العدد 1992ينا��  4ا�ؤرخ �5 ر ، ا;� � �Bالوط � �Bلس الشع � 02ا�تضمن حل ا>� ، ا�ؤرخة �5
  .1992ينا��  8

13  -  /áر �@ �  39-92ا�رسوم الر�& � وطرق تنظيمه و�Í،1992فيفري سنة  4ا�ؤرخ �5 �Bلس ا ستشاري الوط  ، ا>دد لص�حيات ا>�
 � يدة الرóية ا�ؤرخة �5 ر ا��  9ا;�   .1992 ف��
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ية الدو0/ خ�ل ا�رح�/ ا نتقالية، ن استمرار يع  ل�� ـ لت�8 وقبل تنصيبه قام رئيس الدو0/ ��
يعية  وجب مراس°� ت�8 �¶14.  

�ان ا�نحل والدور  � الدور ا &خ�� لل�� � تقع ب#� �Bالوط � �Bلس الشع إذا حا0/ شغور ا>�
ر وهو ا &جل 8Úثة أ��   يتعدى ث �Bديد، كقيد زم �ان ا;� ول لل�� ري فيه  ا & � /E الذي

� سبق ذكرها  /Bا;ا ت ال � � يعية �5 ت الت�8 ارس  15ا نتخا�� ة ¶� وخ�ل هذه الف�/
� أول  �ان �5 � ال�� /Bيق إصدار أوامر تعرض ع< غرف يع عن طر ية الت�8 مهور رئيس ا;�

  .16دورة لSوافقة عليه

  : حالة التشريع بأوامر بين دورتي البرلمان  -ب

وامر  يق ا & يع عن طر � يعت�� الت�8 � الدورت#� ̄� ب#� �  ،ف /Bال pو ية ا & السابقة الدستور
زا�& إذ أن دستور  ا ا;� � ا�ادة  1976عرف\/ �5153 � � ا�تمثل �5 �Bمنه نص ع< القيد الزم

� الدورات فقط، يع ب#� و± ينص ع< حا ت الشغور أو ا;ا0/ ا ستثنائية  وجوب الت�8
ا التعديل ا �ûعر � /B1996لدستوري لسنة ال . 

كدت ا�ادة  وp ع< هذا القيد حيث   124ولقد أ ا ا & � فقر̀/ �5 �pمن الدستور ا;ا
�  “:نصت ع< انه �Bلس الشع � حا0/ شغور ا>� وامر �5 & ع �� ّ ية أن ي�8 مهور لرئيس ا;�
 � � أو ب#� �Bالوط � �ان دور�/  ” .ال��

                                                           

@� رá/ من ا�رسو 42ا�ادة  - 14 �  40-94 م الر�& �  29ا�ؤرخ �5 �  ،1994جان·� �Bرضية ا�تضمنة الوفاق الوط ا�تعلق بن�8 ا &
يدة الرóية العدد رá/  ،تقاليةحول ا�رح�/ ا ن ر � 04ا;�   .  1994ينا��  31الصادرة بتار́�

زا�&  ،القادرقا® العيد عبد  - 15 � ا;� يعية �5 � حول التعدي�  ،السلطة الت�8 � البلدان ا�لت·/ الدو�p الثا�� ية �5 ت الدستور
بية زا�&  ،جامعة ا غواط ،العر   .257ص ،2008 ،ا;�

� بغدادي - 16 � النظام الدستوري  ،عزالد�� ية ورئيس ا;كومة �5 مهور ا ختصاص الدستوري لé من رئيس ا;�
ي  زا�& وp ، مكتبة الوفاء القانونية، م�، ،-ع النظام ا��يدراسة مقارنة م–ا;�   111ص  ،2009 الطبعة ا &
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كنه  ية إذ   ¶� مهور ̄� فا�ؤسس الدستوري  قيد Ðاحة رئيس ا;� وامر إ  ف & يع �� الت�8
� عط�/ عادية، لس �5 لس  أي وا>� � أدوار انعقاد ا>� � دورة وأخرى ب#� ة ب#�   و�� الف�/

  .17 عادية أو غ�� عادية

يع طوال السنة لذلك نصت        ة راحة  ف� يتصور قيامه بوظيفة الت�8 �ان يعرف ف�/ فال��
� “ع< أنه 18 1996من التعديل الدستوري لسنة  118ا�ادة  � دورت#� �ان �5 تمع ال�� � �E

 �ّ � بعة  عاديت#� قل) 04(سنة، ومّدة ّ� دورة أر ر ع< ا & 8Úأ ..... .”          

ك�8 وهو  � ع< ا & ر�� 8ùيساوي ال � � الدورت#� ̄� ب#� وامر ف & يع �� � للت�8 �Bال الزم إذا فا>�
كدته ا�ادة الرابعة فقرة أوp من القانون  � دورة وأخرى وهذا ما أ ا &جل الفاصل ب#�
لس ا &مة وÍلهما وكذا الع�قات  � و)� �Bالوط � �Bلس الشع العضوي ا>دد لتنظ°� ا>�

ما    .19الوظيفية بي\�

  :ي المجلس الدستوري بخصوص تحديد الدوراترأ �

لرجوع إp النظام الداخ<� لSجلس  � ا�ادة��20 ده قد أحال �5 � �E56  ديد /E منه
ية  الدورات للقانون العضوي، لس الدستوري  عتبار ا�ادة غ�� دستور �< وهذا ما أدى ��

وiا 0 القانون العضوي  � �E ± حية�� قد اسند لنفسه ص �Bالوط � �Bلس الشع عتبار أن ا>� ��،

                                                           

ن s الطماوي - 17 �̄ ية  ،د سل دار ية العامة للقرارات ا � س، ،م� ،-دراسة مقارنة–النظر 8ó � الطبعة  مطبعة ع#�
  .497ص ،1991 ،السادسة

 .1976من دستور  146تقابلها ا�ادة  - 18
�  02-99العضوي رá/  القانون - 19 مة 1999مارس سنة  08ا�ؤرخ �5 لس ا & � و)� �Bالوط � �Bلس الشع ، ا>دد لتنظ°� ا>�

ما يدة الرóية العدد  ،وÍلهما وكذا الع�قات الوظيفية بي\� ر � 15ا;�  .1999مارس  9، الصادرة �5
� ا - 20 �Bجلس الشعSية العدد النظام الداخ<� لóيدة الر ر ، ا;� � �Bا�ؤرخة ،46لوط  �  .2000يوليو سنة  �530
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يقة أو أخرى فقد أدرج النظام الداخ<� موضوعا من اختصاص القانون العضوي  فبطر
  .   21وهذا غ�� دستوري 

لذلك أصبح الدستور والقانون العضوي Æا الوحيدان اللذان يعود iم حق تنظ°� 
لس الدستوريالدورات بعد  �  ،صدور رأي ا>� تمع �5 � �E pو لتحديد الغرفة ا & �ان و�� فال��

 �̄ ر مارس ،بي 8Ú من � � يوم العمل الثا�� بيع �5 � � سنة تبتدئ دورة الر � عاديت#� دورت#�
� يوم ريف �5 امسة من القانون  تبتدئ دورة ا;� ر سبتم�� وفقا لSادة ا;� 8Ú من � العمل الثا��

  .العضوي 

ك�8 وهو  � ع< ا & ر�� 8ùيساوي ال � � الدورت#� ̄� ب#� وامر ف & يع �� � للت�8 �Bال الزم وهنا ا>�
� من خ�ل الدورة  ر�� 8ùكن تقليص مدة ال � دورة وأخرى، و¶� ا &جل الذي يفصل ب#�

 � �E ان أن� كن لل�� �¶ � /Bا،  ن ا�ادة ا ستثنائية الi�من الدستور  2فقرة 118تمع من خ
ية  مهور بادرة من رئيس ا;� � دورة غ�� عادية ¶� �ان �5 تمع ال�� � �E نصت ع< إم=نية  أن  

 � 8Bية بطلب من رئيس ا;كومة، أو بطلب من ثل مهور ستدعاء من رئيس ا;� تمع �� � �E أو  

)3/2 ( � �Bالوط � �Bلس الشع   .أعضاء ا>�

� دورة والسؤال الذي يلح علين �ان �5 ع ال�� � مادام هناك إم=نية اج̄/ /� & È ا طرحه هو
وامر ؟ أ± يكن من  & � الدورات �� يع ب#� ية أص� للت�8 مهور غ�� عادية فSاذا يلجأ رئيس ا;�
ية  مهور Íال ا�ستعجل الذي Èن رئيس ا;� ديد جدول ا & /Eان و� ا &جدر استدعاء ال��

وامر؟ وسنحاول ا �  & �� 0�ع من خ تية من سوف ي�8 Å الفقرات ا � جابة ع< هذا السؤال �5
  .  الدراسة

                                                           

لس الدستوري - 21 �  ،2000/دم.ن.ر/ 10رá/   رأي ا>� راقبة مطابقة النظام 2000مايو سنة  13ا�ؤرخ �5 ، يتعلق ¶�
� للدستور، �Bالوط � �Bجلس الشعSيدة  الداخ<� ل ر �  ،15الرóية العدد ا;�  .6ص  ،1999مارس  9الصادرة �5
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  :اتخاذ األوامر في مجلس الوزراء كقيد شكلي صريح  -2

ة ع< انه 124تنص ا�ادة  ا ا &خ�� � فقر̀/ لس الوزراء ............“:�5 �( � وامر �5    ”.تتخذ ا &
 � وامر �5 اذ ا & � /E ية أن يقوم �� مهور فالدستور من خ�ل نص ا�ادة أوجب ع< رئيس ا;�
ة من ا�ادة أي عند ا;ديث عن  � الفقرة ا &خ�� ا أن هذا القيد جاء �5 لس الوزراء، و¶� �(
وامر ا�تخذة  � آن ا & �Bأذهاننا هو هل يع pا;ا0/ ا ستثنائية فان السؤال الذي يتبادر إ

� ا;ا ت الغ لس �5 ا ع< )� �Kط عر وp   يش�/ � الفقرة ا & ا �5 �� استثنائية وا�نصوص عل\�
لرجوع إp ا�ادة  وامر تعرض  119الوزراء ؟ولكن �� ة أن � ا & يقة غ�� مبا|8 نستشف بطر

 � يع القوان#� لس الوزراء  Ç هو الشأن �شار وع أمر ع< )� 8�Ü22.  
ا � حسب ا�ادة  و¶� يع القوان#� لس الدو0/ أو   Åخذ الرأي  119أن مشار   تعرض ع< )�

لس الدو0/  &خذ الرأي  وامر كذلك تعرض ع< )� يع ا & ا فانه يتصور أن مشار �̀ بشأ
لس  ستبعاد رأي )� صوص هذا الشأن صدر رأ�� لSجلس الدستوري يفيد �� � �Eا، و �̀ بشأ

  .الدو0/ 

  :رأي المجلس الدستوري حول عرض األوامر على مجلس الدولة  �

 �Íلس الدو0/ وتنظيمه و ختصاصات )� وع القانون العضوي ا�تعلق �� لقد نص م�8
لس  وp ع< أن )� � مادته الرابعة الفقرة ا & لس الدستوري �5 قبل عرضه وجو�� ع< ا>�

وامر، إذ Èنت ا�ادة ) يع ا & � مشار لس الدو0/ “ررة Èلتا�p الدو0/ يبدي رأيه �5 يبدي )�
ددها القانون والكيفيات  �E � /Bوط ال وامر حسب ال�8 � وا & يع القوان#� � مشار رأيه �5

ن نظامه الداخ<�  �Ñ ا>ددة ” .  

                                                           

22 - ، � 8@ �  عقي�/ خر�� �ان بعد التعديل الدستوري ل  الع�قة الوظيفية ب#� ��  28ا;كومة وال�� �õزا�&  ،1996نو دار  ،ا;�
لدونية،   .55ص ،2007 ا;�
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لس الدستوري  وع القانون العضوي ع< ا>�   أصدر هذا ا &خ��  ،23وعند عرض م�8
ق 24رأ��  ب ا �خ�ل ¶� � �E Þ ية ا�ادة � بعدم دستور �çال يق ا ا>� الف\/ ا، >� /̀ تضيا

 � يع القوان#� شار ا ستشاري الذي أقره ا�ؤسس الدستوري ع< سبيل ا;� ا�تعلق ¶�
  .من الدستور119دون سواها وفقا لSادة 

لس الدو0/  ولذلك أعيدت صياغة ا�ادة الرابعة من القانون العضوي واستبعد رأي )�
� فقط يع القوان#� � مشار � )صورا �5 وامر وب·/ يع ا & صوص مشار � �E25.  

لس الوزراء ية الذي يعت�� رئيس )� مهور اك  ،26إذن فرئيس ا;� 8| � وامر إ  ��   يتخذ ا &
لس الدو0/ ،ويب·/  هاز التنفيذي للدو0/ دون )� ط ش��  ا;� رد |8 ع< يتخذ هذا القيد )�

نوية رد مؤسسة �8 � الدو0/ ولذلك تب·/ )� � ا�ؤسسات �5 /5 اثل ��   .27مستوى  مؤسسة   ¶/

  -العودة إلى األصل  -قيد عرض األوامر على المجلس  -3

� الدسات�� ا�قارنة، خضوع  ط �5 ورة –يش�/ عتبار  –أوامر ال�� � �انية  حقة، �� إp رقابة ��
� هو أمر مؤقتأن إصدار    .28 مثل هذه القوان#�

                                                           

  .1996من التعديل الدستوري لسنة  123ا�ادة  - 23
24 -   /á98/ع.ق.ر/ 06رأي ر  � راقبة مطابقة القانون  ،1998مايو 19ا�وافق ل 1419)رم عام 22ا�ؤرخ �5 يتعلق ¶�

لس الدو0/ وتنظيمه و�Í للدستور العضوي ا�تعلق ختصاصات )� يدة الرóية العدد ،.�� ر � اول  ،37ا;� ا�ؤرخة �5
  15-9ص .1998يونيو 

25 -  /á01-98ا�ادة الرابعة من القانون العضوي ر  � ختصاصات  ، 1998مايو 30ا�وافق ل 1419صفر 4،ا�ؤرخ �5 يتعلق ��
يدة الرóية العدد ،س الدو0/ وتنظيمه و�Íل)�  ر � أول يونيو  ،37ا;�   .1998ا�ؤرخة �5

  .1996من التعديل الدستوري ل 4فقرة  77ا�ادة  - 26
27  -  Plouvin JOËL-YVES " le conseil des ministres, institution seconde», revue          
      administrative n33, 1980. 

ليلية، رسا0/ دكتوراه، åية ا;قوق، جامعة  -   28 /E نة الرقابة القضائية، دراسة �þورة و ́& ال�� ، لوا � ال الد�� �ë ��سا
ية،  سكندر   .53-45، ص 1982ا �
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Æية          قراره هذا القيد ذو ا & � � الدسات�� ا�قارنة  �� /5 ي حذا حذو �� زا�& والدستور ا;�
ع<  1996ع< هذا القيد، Ç نص دستور 1976من دستور  153البالغة، إذ نصت ا�ادة 

زا�&  ،2فقرة 124هذا القيد وفقا لSادة  لتا�p حرص الدستور ا;� حة الفرصة و�� ي ع< إ�/
ها، وامر وتداب�� �ان للتعب�� عن إرادته بشان ا & نحه سلطة إقرار أو عدم إقرار  لل�� وذلك ¶�

  .29هذه التداب�� 

وامر م ويل ا & /E � لغة تتمثل �5 �ان أÆية �� ية إp وتكت�q رقابة ال�� رد قرارات إدار ن )�
 � �ان بغرفتيه يدرس النص بعدما يودعه الوز ،قوان#� وع قانون متضمن فال�� 8�Ü ول �� ا &

�ان � أول دورة لل�� وامر وهذا �5 �انية ع< ا & �ان بغرفتيه  ،30ا�وافقة ال�� لتا�p يقوم ال�� و��
لقبول أو الرفض �ان من ا�ستحيل أن - بدراسة النص ويتخذ موقفا منه إما �� Íليا ال��

كز  ا تنشا حقوق ومرا �̀ وامر لعدة أسباب من أÆا أ فض ا & ون أية مناقشة أو تعديل د  -��
�انمن القا 38للنص تطبيقا لSادة  �ان نون العضوي الناظم لعمل ال�� ، فإذا وافق ال��

ية  مهور يل النص ا�صوت وا�صادق عليه إp رئيس ا;� �E لس ا &مة ا فان رئيس )� عل\�
م10خ�ل مدة أقصاها  صداره ،أ�� �   .31يوما30خ�ل  ليقوم هذا ا &خ�� ��

من الدستور ا;ا�p ع<  2فقرة126تنص ا�ادة : الدستوري لألوامررقابة المجلس 
لس الدستوري من قبل احد  � حا0/ إخطار ا>� إم=نية إيقاف اجل إصدار القانون �5

� ا�ادة  ا �5 ناسبة  166السلطات ا�نصوص عل\� �¶ �من الدستور، وهذا ما حدث فع

                                                           

29 -  ، � زء الثا�� امعية ،ا;� داري ،م� ،دار ا�طبوعات ا;� � ،أصول القانون ا � ال الد�� �ë ��  . 499،ص 1996سا
ية ع<  124إن نص ا�ادة  -  30 مهور وامر ا�تخذة من طرف رئيس ا;� ورة عرض ا & �Ð >كد ع من الدستور أ

� أول دورة 0 ،وÈن من ا �ان �5 ره  ، &جدر كذلك النص ع< جزاء التخلفال�� سواء بتمديد ا Åجال أو زوال أ�8
� ا Åجال ا>ددة لنسبة لSستقبل ومن وقت عدم عرضه �5 �� .  

  .1996ستوري لسنة من التعديل الد 126ا�ادة  -  31
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ية  دى دستور ية لSجلس الدستوري ¶� مهور  ا>دد 15- 97ا &مر رá/ إخطار رئيس ا;�
ى زا�& الك�� حافظة ا;� اص ¶�   . 32للقانون ا &سا@� ا;�

ية ا &مر ا>دد للقانون  دى دستور صدار قراره ا�تعلق ¶� � لس الدستوري �� لتا�p قام ا>� و��
ى زا�& الك�� حافظة ا;� اص ¶� واعت�� ا &مر غ�� دستوري  &ن ا &مر انشأ  33ا &سا@� ا;�

ت تسمية  /E � � إقليميت#� اعت#� �ëية ة ا;�� ى والدا�& زا�& الك�� الف  ،ا;� � �E وهذا ما
� مادته  � البلدية والو ية فقط   15الدستور �5 قلي.� للب�د  �5 � ح�ت التقس°� ا � /B34ال، 

لس  ية بعد ا ط�ع ع< قرار ا>� مهور ها قام رئيس ا;� صدار أمرا وع< إ�8 � الدستوري ��
ت التابعة iا زا�& والبلد�� دارة و ية ا;� � ت  ،متعلق �� زا�& والبلد�� ليصبح تنظ°� و ية ا;�

  .35 .للتنظ°� ا�عمول به مطابق التابعة iا
  :القيود المفترضة الغير منصوص عليها في الدستور الجزائري: ثانيا   

        /Bنيا ع< بعض القيود ح �Ñ ي نص زا�& � أن الدستور ا;� يعت�� الكث�� من الباحث#�
ية  مهور وامر بصفة مستمرة،يلجأ رئيس ا;� يق ا & يع عن طر ب  إp الت�8 � �E لكن ما

                                                           

32  - 1-  /á15-97ا &مر ر  � حافظة  1997مايو  31ا�وافق ل 1418)رم  24ا�ؤرخ �5 اص ¶� ،ا>دد للقانون ا &سا@� ا;�
ى زا�& الك��   .ا;�

33  - 2- /á2000/م د/ا.ق/02قرار ر � ا�� سنة 27ا�وافق ل 1420ذي القعدة عام  22ا�ؤرخ �5 دى  ، 2000ف�� يتعلق ¶�
 /áية ا &مر ر �  15-97دستور يدة  1997مايو  31ا�ؤرخ �5 ى ،جر زا�& الك�� اص >افظة ا;� ا>دد للقانون ا &سا@�  ا;�

�  7رóية عدد ا�� 28،ا�ؤرخة �5   .2000ف��
يدة الرóية، نفس ا�رجع -3  -  34 ر لس الدستوري، الصفحة الثالثة من ا;�   . انظر قرار ا>�

�  01-2000رá/ ا &مر  -4  -  35 زا�&  2000مارس 1ا�وافق ل  1420ذي القعدة عام  15ا�ؤرخ �5 دارة و ية ا;� � ،يتعلق ��
 /áلس الدستوري ر ت التابعة iا ع< ا�8 اقرار ا>� � 200/م د/ا.ق/02والبلد�� ا�وافق  1420ذي القعدة عام 22ا�ؤرخ 5/

ا�� 27ل  ية ا &مر رá/ 2000ف�� دى دستور � ا� 15-97،يتعلق ¶� اص ا>دد للقانون ا &سا@�  1997مايو  31ؤرخ �5   ا;�
ى زا�& الك�� يدة رóية عدد ،>افظة ا;� �  ،9جر   .4-3ص ،2000مارس 2ا�ؤرخة �5
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جوعنا إp نص ا�ادة  ة و �� يقة غ�� مبا|8 م بطر �Pي � �Bشارة إليه هو أن الضم من  124ا �
د النص ع< � �E   ض النص  الدستور نية لذلك Èن من ا�ف�/ �Ñ وط ولو بصفة هده ال�8

اÛ& �واد الدستو  ية Ðاحة ع< هده القيود حB/   ي°/ التفس�� ا;� ر وفقا للقاعدة الدستور
� تنص ع< أن رئيس الدو0/  ،العامة /Bية - ال مهور يق -رئيس ا;� يع عن طر   يلجأ إp الت�8

وط معينة من ب ورة إ  بتوافر |8 ورة،أوامر ال�� ا قيد ال�� ام  ي\� وكذلك قيد اح�/
ية وعية القانونية والدستور     .ا��8

  : قيد قيام حالة الضرورة  -1

  :تعريف حالة الضرورة  -أ

ديد مع�B حا0/  /E /0اء القانون العام >او /Pا ف �̀ � قام  /Bل ا>او ت العديدة ال�من خ
ا �̀ � أ ورة تب#� � توجد µا وجدت : " ال�� /Bوضع   تستطيع فيه أن تلك ا;ا0/ ال � الدو0/ �5

لتضحية �� عتبارات  تواجه أخطارا معينة سواء Èن مصدرها داخليا أو خارجيا إ  ��
كن  �¶   � /Bية ال ك–الدستور ض انه   ¶� وضاع العادية  -نأو يف�/ � ا & اوزها �5 � /E" 36 .  

وضاع استثنائية  � ;ظة ما  & �5 � � تعرض التنظ°� القانو�� �Bورة تع ا0/ ال�� � تصور  �� د �5 /� ±
ا /\ �̀ ا ية >� ور لتا�p هذا ا &خ�� الوسائل ال�� ع و± يكفل �� د أن الكث�� 37 ا��8 � �E ولذلك ،

وامر ق يطلقون ع< ا & اء ال�8 /Pورة - من ف ́& ال�� ا   تصدرا   بناءا ع< حا0/ –لوا �̀ & 
وضاع الغ�� طبيعية وال ة ا & �̀ ا وامر >� & يع �� ورة الت�8 �Ð �Øتستد � /Bورة ال غ�� متوقعة ال��

                                                           

ضة   - 36 ا ا�عاÐة، دراسة مقارنة، م� دار ال\� /̀ � القانون الدستوري وبعض تطبيقا ورة �5 ية ال�� مل، نظر � ا;� �ì
بية،    .14، ص1975العر

� ،دراسة مقارنة، -37 �ا�� @� وال�� � الر�& � النظام#� يعية لرئيس الدو0/ �5 .� ،الوظيفة الت�8
�û ��ر حÍ كر دار الف ،م� د

pو � الطبعة ا &   .223ص ،1980 ،العر��
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�ان إp ا نعقاد ، تمل التأخ�� وا نتظار حB/ يعود ال�� /E   � /Bعن طريق  ،38 ال /Bح
�انية، دورة غ�� عادية ، � حا0/ العطل ال�� � حا0/  �5 يعية مسبقة �5 ت ت�8 أو إجراء انتخا��

 � �Bالوط � �Bلس الشع   .  شغور ا>�
لرجوع إp دستور  ورة ع 1976و�� ده   ينص ع< قيد ال�� � �E ق،وهذا ما�ط < ا �

�   تش��   1996من التعديل الدستوري لسنة  124ن�حظه كذلك وفقا لنص ا�ادة  /Bال
 � وجب أوامر �5 يع ¶� ية من الت�8 مهور ورة حB/ يتمكن رئيس ا;� ط قيام حا0/ ال�� 8| pإ
 � ه الكث�� من الباحث#� � الدورات، وهذا ما اعت�� � أو ب#� �Bالوط � �Bلس الشع حا0/ شغور ا>�

 & �� � وامر �5 & يع �� � اللجوء إp الت�8 ية �5 مهور � أطلقت يد رؤساء ا;� /Bط�� والثغرة ال مر ا;�
ونه   .39 تنظ°� أي موضوع ��

  :الفرق بين األوامر الصادرة في حاالت غياب البرلمان وأوامر الظروف االستثنائية -ب

� ظل  استحدث وامر �5 & يع �� م=نية الت�8 ي تطبيقا جديدا  � زا�& ا�ؤسس الدستوري ا;�
د أن ا�ادة  � �E ة نصت ع< انه 124الظروف ا ستثنائية إذ   :  الفقرة ا &خ��

� ا�ادة “ � ا;ا0/ ا ستثنائية ا�ذكورة �5 وامر �5 & ع �� ّ ية أن ي�8 مهور كن رئيس ا;� من  93¶�
  .الّدستور

لس ا �( � وامر �5   ”. لوزراءتتخذ ا &
وامر  & يع �� كنه من خ�iا الت�8 ية إم=نية جديدة ¶� مهور إذا منح الدستور لرئيس ا;�

و�ا ا�وضوعية وقوع خطر  خ�ل مدة قيام حا0/ الظروف ا ستثنائية، � من |8 /Bوال
اطر  ا دون إم=نية دفع هذه ا>� /̀ ا واستمرار مؤسسا /̀ دد امن الب�د ووحد �̀ جس°� وحال 

                                                           

داري، - 38 بية ،دراسة مقارنة ،القاهرة  )مود s حافظ ،القرار ا � ضة العر   250ص ،1975 ،دار ال\�
�  :أنظر  -  39   .113ص مرجع سابق ذكره، بغدادي، عزالد��
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لوسائل  وط الش�ية ا &خرى ، 40القانونية العادية�� ب توفر ال�8 � �E ذلك pضافة إ � ��
ية  زا�& ية ا;� � النصوص الدستور ا �5 ت العامة وا�نصوص عل\� � النظر��   ،41ا�ذكورة �5

ت  ر ع< Þرسة ا;قوق وا;ر�� ا أ�8 تب عل\�  &ن إع�ن حا0/ الظروف ا ستثنائية ت�/
نسان وا�واطن،  ��  .42ا &ساسية ل

د أساسه  � �E وامر والذي ا أن ا�ؤسس الدستوري استحدث هذا الصنف من ا & و¶�
� أح=م ا�ادة  �516  �qالصنف ، 43 من الدستور الفرن � � بينه وب#� فإننا سنحاول التمي��

� ا�ادة  تيةمن خ�ل النقاط  124ا &خر ا�ذكور �5 Å ا   :  
ا ا�ادة  � نصت عل\� /Bوامر ال �  124ا & وp تصدر �5 � الفقرة ا & /Bغ�� الظروف ا ستثنائية ال

ا ا�ادة  � 93نصت عل\� ̄� تصدر أوامر الظروف ا ستثنائية �5 ظل إع�ن قيام حا0/ ، بي
  .44الظروف ا ستثنائية 

                                                           

مل، مرجع سابق ذكره، ص -  40 � ا;� �ì126-133.  
يد من التفاصيل انظر  ل ،السلطات ا ستثنائية -: و�ز �� ليلية وجدي غ�� /E ية ،دراسة مهور م�،منشاة  ،لرئيس ا;�

 .138-100ص.1988 ا�عارف،
زا�& منذ  - � ا;� يع ا�فوض وا�نافس �5 ،1963سعيدي فرحات،الت�8 زا�&  åية ا;قوق، ، مذكرة ماجست�� ،جامعة ا;�

  .93-88ص ، 2002
  . 1996من التعديل الدستوري لسنة  95، 91،93،94انظر أح=م ا�واد  -  41
وب مسعود -42 ية للعلوم القانونية، ش\� زا�& �/ ا;� � الظروف ا ستثنائية ،ا>� ت ا &ساسية �5  ،ا;ماية القضائية للحر��

زء   .02،1998رá/  ،37ا;�
43-Hilipp ARDANT, institution politique et droit   
    constitutionnel, paris, l, g, d, 16ᵉᴹᵉ edition, 2004, p488-492. 

� سنة  -44 � ا;صار والطوارئ �5 /Bزا�& حال سية من خ�ل1992و 1991عرفت ا;� وجب مراس°� ر�& �¶ �pع< التوا   :     - 
 /áر �@ �  196-91ا�رسوم الر�& يدة رóية عدد  1991يونيو4ا�ؤرخ �5 � 29ا�تضمن تقر�� حا0/ ا;صار، جر -6-12الصادرة �5

1991.  
-  /áر �@ �  44-92ا�رسوم الر�& يدة الرóية العدد1992فيفري 9ا�ؤرخ �5 ر ، 10، ا�تضمن إع�ن حا0/ الطوارئ، ا;�

 � ا��  9الصادرة �5    .1992ف��
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ط ا�وافقة من  � ة ا;ا0/ ا ستثنائية غ�� خاضعة ل�8 � ف�/ � تصدر �5 /Bوامر ال ا &
لغاء، ت طائ�/ ا � /E ان� �  ال�� وامر ا�تخذة �5 ̄� ا & � الدورات بي � ما ب#� حا0/ الشغور و�5

� ضع  للرقابة ال�� � /E ا �̀ �انية فإ ت طائ�/ ا لغاءال�� /E حقة�   45 انية ال
وp من ا�ادة  � وامر ا�تخذة طبقا للفقرة ا & �  124ا & ية  �5 مهور ا رئيس ا;� يلجا إل\�

�ان سواء  � حا0/ الشغورظل غياب ال�� � حا0/ العط�/ أو�5 � ظل ا;ا0/ ا�5 �5 �̄  ستثنائية ، بي
تمعا وجو�� طي�/ مدة ا;ا0/ ا ستثنائية �ان )�   .46 يظل ال��

� ا;ا0/  وامر ا�تخذة �5 ، ومادامت ا & � � ا;الت#� /Bå � وامر �5 � ا & ا ب#� إذا هناك فرقا وا��
� حا0/  ا ستثنائية   تث�� أي إش=ل، ية �5 مهور ا رئيس ا;� � يلجأ إل\� /Bوامر ال إ  أن ا &

 غياب

�ان تب·/ ت � الدستور ع< قيد ث�� الكث�� من التساؤ ت بسبب عدم النص الال�� وا�� �5
ورة � ظل  ،ال�� وامر ا�تخذة �5 ة ا & &¶��ان هو ا�سؤول عن رقابة مدى م لذلك يب·/ ال��

� عدم إقرارها غيبته مع دوا�Ø إصدارها ،ويكون لتا�p ا;ق �5 �� 0 47   

  :قيد احترام المشروعية الدستورية والقانونية  -2

� للدو0/  � النظام القانو�� /E ية ثابة قاعدة جوهر � تعد ¶� /Bال ، � تطبيقا لقاعدة تدرج القوان#�
وامر الصادرة عن � فان ا & اض وجود هرم تدر"� ها اف�/ � &Eمن نتا � /Bة، والÐرئيس  ا�عا

ب أن  � �E �ا ف ! م\� رج عن نطاق القواعد القانونية ا & � /E ب أن � �E   ية مهور ا;�
وامر تتجاوزها أو تعدiا  � الدو0/ فان ا & �5 ! ا أن الدستور يعد القانون ا & ا ،و¶� أو تلغ\�

                                                           

زا�& من ا ستق�ل إp اليوم،ا�ؤسسات الس ،صاò بلحاج- -  45 � ا;� ، ياسية والقانون الدستوري �5 زا�& ديوان  ا;�
امعية   .213-212ص ،2010 ،ا�طبوعات ا;�

�ان وجو�� ...... ":ع< انه 93/3تنص ا�ادة  - 46 تمع ال�� � �Eو... .."  
47 - ، امعية ،دار  م�، عبد الكر�� s s ال�وي ،الرقابة الشعبية ع< سلطة رئيس الدو0/  ،2009ا�طبوعات ا;�

  .221ص
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لùر ع< ëاية  لس دستوري يقوم �� سيس )� & الف الدستور،ولذلك �/ �/ � /E   ب أن � �E
يعية والتنظيمية 48الدستور تلف النصوص الت�8   .،من خ�ل رقابته >�

بة � التجر لس الدس وتتم�� ، بلجوء ا>� زا�& � ا;� ية �5 توري إp إلغاء أمرا صادرا الدستور
الفا للدستور ية )� مهور ها 49عن رئيس ا;� ية ع< غ�� ، تطبيقا �بدأ علو القواعد الدستور

� الدو0/   . من القواعد القانونية ا�طبقة �5
ام ط اح�/ وم |8 �Pا أن م � يصدرها  و¶� /Bوامر ال � عدم خروج ا & �Bوعية القانونية تع ا��8

ية كذلك عن القواعد مهور ا،فإننا نتساءل عن إم=نية أن  رئيس ا;� ! م\� القانونية ا &
وامر iا قوة  عتبار أن ا & � قانو�� عضو�� �� �æية آمرا يعدل آو يل مهور يصدر رئيس ا;�
ا إ   اص إذ   ت°/ ا�صادقة عل\� � العضوية iا نظاèا ا;� القانون العادي ،وأن القوان#�

ع غلبية ث�ثة أر�� & غلبية ا�طلقة للنواب و�� لس ا &مة، �� & لس  )� ضافة إp رقابة ا>� � ��
ة ية  دون أي إخطار من أي ×� جبار   .50الدستوري ا �

جابة ع< هذا التساؤل تفرض علينا الرجوع إp نص ا�ادة  ا ا � �  124ر¶� /Bمن الدستور ال
ية  مهور واها ع< أن رئيس ا;� �� � وامر"نصت �5 & ع �� ال ا>جوز "  ي�8 � ا>� ع �5 أي ي�8

م=ن رئيس  � �� �pلتا � العضوية ،و�� د القوان#� � �E ان� ا ت ا>جوزة لل�� � ا>� �ان ومن ب#� لل��
�ان ليصادق  وجب أوامر تعرض ع< ال�� � عضوية ¶� � قوان#� �æية أن يعدل آو يل مهور ا;�

ا �̀ اص  ا وفقا للنظام ا;�  . عل\�
وامر iا قوة القان ب أن يلجا هذا وان Èنت ا & � �E   وري التنويه أنه ون ،فانه من ال��

ث� إذا Èن  �õ، /وضاع ا�ستعج� ة ا & ا معا;� �̀ م= � ة �� يعات القا¶& ا إذا Èنت الت�8 ا دا¶& إل\�

                                                           

لùّر ع< : " ع< انه 1996من التعديل الدستوري لسنة  1فقرة  163تنص ا�ادة  -48 لس دستوري يّ�ف �� يؤسس )�
ام الّدستور   ...." اح�/

�  á97-15/ ا &مر ر  - 49   .مرجع سابق ذكره ،1997مايو  31ا�ؤرخ �5
  .1996من التعديل الدستوري لسنة  123ا�ادة - 50
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� قد تطرأ  /Bورة ال ة حا0/ ال�� م=نه معا;� � � و�� زم وجدية وضع مع#� �E Ýòهناك قانون يعا
�ان  فان تلك ا � ظل غياب ال�� لتطبيقع< الدو0/  �5 �� pأو �   . لقوان#�

 :ةــالخاتم

ية تعت�� نوع  زا�& ية ا;� بة الدستور � التجر وامر �5 اء إليه هو القول أن ا & كننا ا ن\/ ما ¶�
ية، دار رات  من أنواع القرارات ا � ية وفقا  &سس وم�� مهور ا رئيس ا;� � يلجأ إل\� /Bال

وط وقيود معينة  ي يضع |8 زا�& ية وواقعية ، فالدستور ا;� يع دستور حB/   يتحول الت�8
يع أص<�  � إp ت�8 يع استثنا�& ية من ت�8 مهور وامر من طرف رئيس ا;�   .بواسطة هذه ا &

كن القول أن استحداث التعديل الدستوري لسنة  وامر الظروف ا ستثنائية  1996و¶� & 
ا الب�د ��  �̀ ر  /¶ � /Bوضاع الغ�� عادية ال ة ا & �̀ ا �( � وامر �5 عتبار ماهو إ  دليل ع< قدرة ا &

� الساحة العامة ،لكن ما  ية �5 ار ك�8 قدرة ع< معرفة ا &مور ا;� آن السلطة التنفيذية أ
 � � ظل عدم إع�ن ا;ا0/ ا ستثنائية أي ماب#� � تصدر �5 /Bوامر ال ركز�� عليه هو تلك ا &

� حا ت الشغور، �ان و�5 � ال�� ي  دور�/ زا�& وما استنتج من خ�ل الدراسة أن الدستور ا;�
ة، ولعل من أü هذه القيود القانونية �� الرقابة  نص ع< بعض �EÐ وط بصفة من ال�8

�انية ع< إصدار هذا  وجب قانون يتضمن ا�وافقة ال�� وامر ¶� �انية ال�حقة ع< ا & ال��
� حا ت  وامر إ  �5 يق ا & يع عن طر كن الت�8 القانون ، وكذلك قيد ا�دة الزمنية إذ   ¶�

�ان سواء أثناء �ان، غياب ال�� � حا ت حل ال�� لكن ما يب·/ ي�حظ هو  العطل آو �5
ورة  Í124ومية نص ا�ادة  ط قيام حا0/ ال�� 8| pي ± يتطرق إ زا�& إذ أن الدستور ا;�

صدار أوامر بدون وجود أية  � قد تستغل  � /Bي وال زا�& � الدستور ا;� ،وهذا ما يعت�� ثغرة �5
� الكث�� من ا &حيان، ورة �5 �Ð  ور ورة بدقة من خ�ل لذلك من ال�� ط ال�� ديد |8 /E ي

ة هذا القيد، �انية  دس�/ وع قانون ا�وافقة ال�� ضافة إp ذلك   بد أن ت°/ مناقشة م�8 � ��
� مراقبة  �انية فعا0/ �5 ا حB/ تكون الرقابة ال�� وامر قبل التصويت وا�صادقة عل\� ع< ا &

 �þ سيخ وامر مع حا ت وأسباب إصدارها ل�/ ة ا & &¶�ت دو0/ القانونمدى م ��   .  
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Résume :  

 Les constitutions successives qu’a connues l’Algérie reconnaissent que 

le président de la république est habilite à légiférer par des ordonnances 

ayant force de loi .la constitution de 1963 prévoit des ordonnances de 

délégation de pouvoir a travers l’autorisation accordée par le parlement au 

président de la république l’habilitation  à légifère par ordonnances. Dans 

les constitutions de 1976et 1996 ,le législateur avait même accorde au 

président de la république le droit de légiférer par ordonnances sans 

l’autorisation du parlement .En dépit  de ce droit ,les constitutions n’ont pas 

omis les conditions constitutionnelles a réunir pour habiliter le président de 

la république de légiférer par ordonnances , les constitutions de 1976 et de 

1996 prévoient certaines conditions franches pour habiliter le président de la 

république à légiférer par ordonnances. 

Parmi les conditions constitutionnelles explicites, figurent la condition de 

temps en cas de vide à l’Assemblée populaire nationale ou entre les 

sessions, et  celle de soumettre ces ordonnances au parlement pour 

approbation ou rejet. 

La constitution de 1996 prévoit une condition de forme à savoir la 

promulgation d’ordonnances en conseil des ministres.  

La constitution a prévu des conditions explicites mais a omis certaines 

conditions dont celle de la nécessité, condition sine qua non pour habiliter le 

président de la republique de légiférer entre les sessions du parlement et en 

cas de vide. 
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   :قائمة المصادر والمراجع

  :المصادر قائمة -1

  :النصوص القانونية والتنظمية-أوال 

 :دساتير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية -1

يدة الرóية العدد 1963دستور  - ر �  64، ا;�   .1963سبتم��  10ا�ؤرخة �5
يدة الرóية العدد 1976دستور - ر �  94، ا;� ��  24ا�ؤرخة �5 �õ1976نو.  
ر  1989دستور  - ول من مارس  9يدة الرóية العدد ا�عدل وا�تتمم، ا;� � ا & ا�ؤرخة �5

يدة– .1989 ر �  ا�ؤرخة 76 رá/  و ا;�   .1996ديسم��  8 �5
  :النصوص القانونية  -2

-  /á01-98القانون العضوي ر،  � يتعلق  ،1998مايو 30ا�وافق ل 1419صفر 4 ا�ؤرخ �5
، �Íاس الدو0/ وتنظيمه و ختصاصات )� يدة الرóية العدد �� ر � اول  37ا;� ،ا�ؤرخة �5

  .1998يونيو 
-  /á02- 99القانون العضوي ر  � لس 1999مارس سنة  08ا�ؤرخ �5 ، ا>دد لتنظ°� ا>�

ما لس ا &مة وÍلهما وكذا الع�قات الوظيفية بي\� � و)� �Bالوط � �Bية  ،الشعóيدة الر ر ا;�
� 15العدد    .1999مارس  9، الصادرة �5

-  /á15- 97ا &مر ر  � ا>دد للقانون  ،1997مايو  31ا�وافق ل 1418)رم  24ا�ؤرخ �5
ى زا�& الك�� حافظة ا;� اص ¶�   .ا &سا@� ا;�

�  01- 2000رá/  ا &مر - ، يتعلق 2000مارس 1ا�وافق ل  1420ذي القعدة عام  15ا�ؤرخ �5
 /áلس الدستوري ر ت التابعة iا ع< ا�8 إقرار ا>� زا�& والبلد�� دارة و ية ا;� � م /ا.ق/��02

� 200/د ا�� 27ا�وافق ل  1420ذي القعدة عام 22ا�ؤرخ 5/ ية  ،2000ف�� دى دستور يتعلق ¶�
 /áا 15- 97ا &مر ر � زا�&  1997مايو  �31ؤرخ �5 اص >افظة ا;� ا>دد للقانون ا &سا@�  ا;�
ى ، يدة رóية عدد الك�� �  ،9جر   .2000مارس 2ا�ؤرخة �5
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  :النصوص التنظيمية -3

-  /áر �@ �  01-92ا�رسوم الر�& لس1992ينا��  4ا�ؤرخ �5   ا�تضمن حل ا>�
 � �Bية العدد  الشعóيدة الر ر ، ا;� � �B02الوط �   .1992ينا��  8، ا�ؤرخة �5

-  /áر �@ �  39-92ا�رسوم الر�& لس 1992فيفري سنة  4ا�ؤرخ �5 ، ا>دد لص�حيات ا>�
 � يدة الرóية ا�ؤرخة �5 ر � وطرق تنظيمه و�Í، ا;� �Bا��  9ا ستشاري الوط   .1992ف��

-  /áر �@ �  40- 94 ا�رسوم الر�& �  29ا�ؤرخ �5 رضية ا�تضمنة  ،1994جان·� ا�تعلق بن�8 ا &
� حول ا�رح�/ ا نتقاليةالوفا �Bق الوط،  /áية العدد رóيدة الر ر � 04ا;� ينا�� - 31الصادرة بتار́�

1994  .  
- - /áر �@ �  196- 91ا�رسوم الر�& يدة  1991يونيو4ا�ؤرخ �5 ا�تضمن تقر�� حا0/ ا;صار، جر

� 29رóية عدد    .1991-6- 12الصادرة �5
- /áر �@ �  44- 92ا�رسوم الر�& ، ا�تضمن إع�ن حا0/ الطوارئ، 1992فيفري 9ا�ؤرخ �5

يدة الرóية العدد ر � 10ا;�   . 1992فيفري  9، الصادرة �5
  أنظمة داخلية -4

� ا- �Bجلس الشعSية العدد النظام الداخ<� لóيدة الر ر ، ا;� � �B46لوط،  �  30ا�ؤرخة �5
  .2000يوليو سنة 

  :المجلس الدستوري أراء وقرارات -5

-  /á98/ع.ق.ر/ 06رأي ر  � يتعلق  ،1998مايو 19ا�وافق ل 1419م عام )ر 22ا�ؤرخ �5
ختصاصات )�  راقبة مطابقة القانون العضوي ا�تعلق �� �¶ �Íلس الدو0/ وتنظيمه و

يدة الرóية العدد ،للدستور ر � اول يونيو  ،37ا;�   1998ا�ؤرخة �5
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Préface 
                                           S E M. Mourad MEDELCI 

                       Président du Conseil constitutionnel 

Dans son  cinquième numéro, la revue du Conseil Constitutionnel présente 

dans la partie intitulée « études »,  des articles riches et variés, axés sur 

l’organisation du Conseil de la nation, ses compétences constitutionnelles 

et les exigences  du développement du travail parlementaire par le biais 

des bases et mécanismes juridiques qui renforcent l'indépendance du 

pouvoir législatif. Une lecture des cas d'incompatibilité avec le mandat 

parlementaire et leur impact sur la concrétisation du principe de 

séparation des pouvoirs est proposée ainsi qu’une analyse de l'impact de la 

représentation politique sur la gouvernance locale en Algérie. 

Cette partie comporte également une étude sur l’importance de la 

constitutionnalisation du droit à un environnement sain, à la lumière des 

expériences maghrébines et leurs implications sur la sécurité 

environnementale. 

L’approche de la théorie de la place du Parlement dans les systèmes 

politiques et son rôle dans la gestion des affaires de l’Etat moderne, ainsi 

que de la lecture du système de parité en Algérie comme mécanisme pour 

atteindre le principe de l’égalité et pour consolider les droits  de 

participation politique des femmes ont aussi fait l’objet d’analyses 

pertinentes. 

Au niveau de la rubrique consacrée aux activités du Conseil  

Constitutionnel, sur le plan continental et international, nous reprenons les 

communications présentées à l’occasion du 3ème congrès de la  Conférence 
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des Juridictions Constitutionnelles Africaines à Libreville au Gabon et du 

séminaire international  sur le  « recours constitutionnel », tenu à Djakarta 

en Indonésie. 

Par  ailleurs, l’allocution  inaugurale  prononcée  lors  de  la  réunion  des  

deux  groupes de travail ‘’La plateforme africaine de la gouvernance’’, 

tenue à Alger  sur  ‘’La constitutionnalité, l’Etat de droit et de la justice 

transitionnelle’’  nous  a donné l’occasion  de souligner les particularités du 

Continent et le respect de la souveraineté des Etats, l’objectif étant de 

trouver  les  moyens  de consolider  l’intégration  africaine  et d’améliorer la 

performance  des  institutions  continentales  dans  ce  domaine. 

Cette partie comprend également une conférence présentée par le Professeur 

Monique Chemillier-Gendreau de l'Université de Paris sur le contrôle 

constitutionnel, l'Etat de droit et la démocratie, et ce dans le cadre d'une 

série de réunions scientifiques périodiques organisées par le Conseil 

constitutionnel à Alger. 

Dans  le  processus  suivi  par  la  Revue  depuis  sa  parution  pour  élargir  

l’accès  a  la jurisprudence  du  Conseil  Constitutionnel  et  la  recherche  

académique  spécialisée,  il  est  proposé  dans  ce numéro,  des exemples  

de  dispositions  déclarées  non  conformes  à  la constitution,  ainsi  qu'une  

présentation  d'une  thèse universitaire sur les conditions constitutionnelles  

relatives  à  la  promulgation  des  ordonnances  en  Algérie. 

Enfin,  la  diversité  de  la  matière  scientifique  contenue  dans  ce  nouveau  

numéro,  permet  à  "la Revue  du  Conseil  Constitutionnel"  de  poursuivre  

ses  efforts  de  diffusion  et  de  promotion de  la  culture  juridique  

constitutionnelle  nationale,  et  de  suivre  l'évolution  de  la  pensée 

juridique  et  la  cinétique  de  la  justice  constitutionnelle  dans  le  monde. 
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Allocution de Monsieur Mourad MEDELCI 

Président du Conseil constitutionnel 

Au troisième Congrès de la CJCA 

(Libreville du 7 au 10 mai 2015) 

  

Messieurs les Présidents, 

Mesdames,  

Messieurs, 

J’ai l’immense plaisir de féliciter la Cour constitutionnelle de votre beau 
pays, la République gabonaise pour l’organisation du troisième Congrès de 
la Conférence des Juridictions Constitutionnelles Africaines (CJCA). Le 
thème choisi « la Cour constitutionnelle et la fonction de régulation » est 
très judicieux. 

Permettez-moi de remercier, très vivement, Madame Marie-Madeleine 
MBORANTSUO, Présidente de la Cour constitutionnelle de la République 
gabonaise et les membres de cette honorable Cour, pour l’accueil 
chaleureux qu’ils nous ont réservé. 

J’ai également le plaisir de remercier le Président Théodore HOLO et les 
membres du Bureau exécutif qui ont honoré leur engagement avec le 
dynamisme qu’ils ont insufflé à notre Conférence et les efforts qu’ils n’ont 
pas cessé de déployer durant tout le temps de leur mandat qui vient 
aujourd’hui à son terme. Effectivement la Conférence des Juridictions 
Constitutionnelles Africaines a été très active tout au long des deux 
dernières années, notamment, à travers un très riche programme d’activités 
scientifiques, la participation aux réunions et manifestations internationales. 
L’élargissement de sa composition est un gage de représentativité de la 
justice constitutionnelle en Afrique.  
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Mesdames, Messieurs, 

La Conférence africaine d’Alger sur « les avancées en matière de droit 
constitutionnel en Afrique », tenue les 24 et 25 novembre 2014, a été une 
autre occasion où tous les membres de la Conférence des Juridictions 
Constitutionnelles Africaines ont montré une disponibilité sans faille. Vous 
étiez présent en force et vous avez contribué à élever le niveau du débat 
scientifique avec vos interventions et vos remarques d’une rare pertinence 
sur le bilan très positif de la justice constitutionnelle de notre Continent. 
Vous avez été notre partenaire actif et constructif ; merci une autre fois. 

Par ailleurs, c’est avec fierté que nous relevons les efforts de la CJCA dans 
le domaine de la consolidation de la démocratie en Afrique. 
L’approfondissement du constitutionnalisme et la généralisation des 
pratiques démocratiques permettent l’épanouissement des Hommes et le 
bourgeonnement des initiatives pour le développement économique et social 
dans une Afrique apaisée et prospère. 

Nous nous félicitons de l’accord conclu avec la Commission africaine. A 
notre sens cet accord est un moyen pour la Conférence des Juridictions 
Constitutionnelles Africaines de contribuer efficacement à la réalisation des 
objectifs de l’UA dans le domaine de l’édification de l’Etat de droit 
démocratique et la bonne gouvernance avec la participation des citoyens 
dans la gestion des affaires publiques. Par ce moyen, la Conférence des 
Juridictions Constitutionnelles Africaines est désormais un partenaire 
privilégié pour l’observation des élections, à titre d’exemple, tout comme le 
statut d’observateur acquit par cet accord. 

Mesdames, Messieurs, 

C’est avec le même élan que notre Président M. HOLO a envisagé 
favorablement une démarche en direction de l’Union arabe des Cours et 
Conseils constitutionnels (UCCCA), qui a tenu son Assemblée générale au 
Koweït en mars dernier et qui a réagi très positivement à la proposition 
introduite par l’Algérie, au nom de la CJCA, de bâtir une coopération entre 
les deux espaces africains et arabes. 
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Notre Assemblée générale saura, j’en suis persuadé, donner les 
encouragements nécessaires afin que soit préparé et soumis, aux 
Assemblées générales des deux espaces, un accord qui sera préalablement 
finalisé par les présidents en exercice. 

Notre Conseil se propose, à cet effet, d’entamer la rédaction d’un draft et de 
le soumettre aux responsables concernés. 

 

 



 

 



Allocution de M. Mourad MEDELCI A l'ouverture des traveaux de la réunion inaugurable d'Alger 

Revue du Conseil constitutionnel N° 05-2015 Page 15 

Allocution du Président du Conseil constitutionnel 
Monsieur Mourad MEDELCI 

A l’ouverture des travaux de la réunion inaugurale d’Alger de 
deux groupes de travail de la Plateforme africaine de la 

Gouvernance 

(Constitutionnalisme et Etat de droit - Droits de l’homme et justice 
transitionnelle) 

Alger du 02 au 05 août 2015 

(Formule de bienvenue)  

Fidèle à ses traditions, l’Algérie qui a répondu favorablement à la demande 
de la Commission de l’Union africaine s’honore d’être associée à 
l’organisation de cette réunion inaugurale. C’est donc avec une grande fierté 
que le Conseil constitutionnel, accueille en son sein cette importante réunion 
consacrée au constitutionnalisme et à la justice transitionnelle, à Alger, 
siège permanent de la Conférence des Juridictions Constitutionnelles 
Africaines. 

En effet, l’édification de l’Etat de droit démocratique, condition sine qua 
none pour le développement de notre Continent, constitue le défi majeur que 
l’Union africaine s’attache à relever à travers ses organes, ses institutions 
spécialisées et les mécanismes dédiés à cet effet. 

L’occasion nous sera donnée de souligner l’importance de l’Architecture 
Africaine de Gouvernance, qui à l’instar des autres espaces de dialogue, de 
concertation et de coordination, tend à harmoniser l’action et à optimiser les 
performances des institutions africaines, dont l’objectif principal est de 
renforcer l’effectivité de la norme juridique au niveau constitutionnel, 
subrégional et national. 

L’Afrique, en quête d’une voie qui s’accommode avec ses spécificités et qui 
correspond aux aspirations de ses populations, a créé des mécanismes 
propres, compatibles avec la souveraineté étatique tels que le NEPAD et le 
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MAEP. L’Afrique qui rejette le changement anticonstitutionnel, enregistre 
aujourd’hui une autre avancée remarquable à travers la Plateforme Africaine 
de Gouvernance. 

Par la concertation et le consentement, les Etats africains affichent 
désormais « des valeurs communes » qui constituent les fondements de 
l’Etat de droit et la gouvernance en Afrique. La finalité étant de répondre 
aux aspirations des populations, de satisfaire leurs attentes et de prendre en 
charge les besoins du citoyen en matière de services publics. 

L’Afrique s’est résolument engagée à valoriser la démocratie et la 
participation populaire comme modes de gouvernance politique et rejette 
fermement les changements anticonstitutionnels. L’accès au pouvoir est 
désormais possible uniquement par les moyens pacifiques. L’élection 
demeure le moyen privilégié pour l’expression de la volonté populaire, et la 
meilleure méthode pour garantir l’alternance au pouvoir. 

Les deux groupes de travail réunis aujourd’hui à Alger doivent 
diagnostiquer, expertiser, théoriser et proposer des solutions adéquates dans 
le but de soutenir un système évolutif établi à travers l’Architecture 
Africaine de Gouvernance. 

Le processus de réflexion qui sera mis sur rails, à l’issue de cette rencontre, 
vise à améliorer le rendement des instruments de gouvernance dans les pays 
qui ont souscrit aux valeurs communes en renforçant la coordination entre 
les différents mécanismes mis en place. 

En effet, les valeurs partagées par les pays africains sur la démocratie et la 
gouvernance sont entérinées dans les différents engagements interafricains, 
avec notamment, l’Acte constitutif de l’Union africaine, la Charte africaine 
des Droits de l’Homme et des Peuples et la Charte africaine de la 
démocratie, des élections et de la gouvernance.  

Ainsi, les groupes de travail sur « le constitutionalisme et l’Etat de droit » 
et « les droits de l’homme et la justice transitionnelle », ont pour mission 
d’identifier les meilleurs moyens de réaliser les objectifs de la Plateforme 
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Africaine de Gouvernance qui sont propres à l’Afrique. Au regard du 
progrès enregistré et la sagesse que notre Continent recèle, je suis à la fois 
confiant et convaincu que nous disposons de la capacité et la pédagogie 
nécessaire pour proposer les meilleurs remèdes aux problèmes de l’Afrique ; 
cette conviction a été oh combien illustrée par la Conférence d’Alger qui 
s’est tenue en novembre 2014 à l’occasion de la célébration du 25eme 
anniversaire de notre Conseil. 

Je distingue parmi vous quelques personnalités africaines éminentes qui ont 
pris part à cette Conférence, permettez-moi de les saluer. Les actes de la 
Conférence, aujourd’hui disponibles, constituent une documentation riche et 
très utile à vos études et recherches, puisqu’il s’agit des « avancées en 
matière de droit constitutionnel en Afrique ». 

Je suis particulièrement heureux de l’occasion qui nous est offerte 
aujourd’hui de contribuer à la dynamique actuelle et aux efforts déployés 
pour parvenir à la mise en œuvre de la Plateforme Africaine de 
Gouvernance. Je formule les vœux sincères que vos travaux parviennent à 
tracer un chemin à la mesure de l’ambition que nous avons pour l’Afrique.  

Je déclare les travaux de cette rencontre ouverts et je vous souhaite le plein 
succès.  
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Address by the President of the Constitution Council 
Mr. Mourad MEDELCI 

at the opening session of the inaugural meeting of Algiers of the 
two working groups of the African Platform of Governance 

(Constitutionalism and the Rule of Law – Human Rights and 
Transitional Justice) 

Remaining true to its tradition, Algeria, who has responded favorably to the 
request of the African Union Commission, is honored to be associated with 
the organization of this inaugural meeting. It is with great pride that the 
Constitutional Council opens its doors to host this important meeting, 
devoted to constitutionalism and transitional justice, in Algiers, permanent 
headquarters of the Conference of Constitutional Jurisdictions of Africa. 

Indeed, the establishment of a democratic rule of law, a sine qua non 
condition for the development of our Continent, is the big issue that the 
African Union has to face through its organs, its specialized agencies and 
the mechanisms provided for this purpose. 

The opportunity will be given to us to underscore the importance of the 
African Architecture of Governance, along with the other spaces for 
dialogue, consultation and coordination, aims to harmonize action and to 
optimize the performance of the African institutions, whose principal 
objectives are to reinforce the effectiveness of the Rule of Law, at 
constitutional, sub-regional and national levels.  

Africa, who is in search for a path that spouses its specificities and matches 
the expectations of its peoples, has created its own mechanisms compatible 
with the sovereignty of States such as NEPAD and African Peer Review 
Mechanism (APRM). Africa who repudiates the unconstitutional change, 
records today another singular achievement through the African Platform of 
Governance. 

Through consultation and consent, African States have now agreed upon 
“common values” which constitute the basic pillars of the Rule of Law and 
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governance in Africa. The main goal is to meet the aspirations of peoples, 
satisfy their expectations and meet citizens’ needs for public services. 

Africa is strongly committed to promote democracy and popular 
participation as modes of political governance and strongly rejects 
unconstitutional changes. Access to power is now possible solely by 
peaceful means. Election is still the best way for the expression of the 
popular will and the best method to guarantee the alternation of power. 

The two working groups meeting today at Algiers have to diagnose, 
evaluate, theorize and propose suitable solutions, in order to sustain an 
evolving system established through the African Architecture of 
Governance. 

The reflection process that will be put on rails, at the outcome of the 
meeting, aims at improving the efficiency of our governance instruments in 
the countries that adhered to the common values, by reinforcing the 
coordination between the different mechanisms in place. 

Indeed, the values shared by the African countries on democracy and 
governance are enshrined in the different inter-African commitments, 
particularly the Constitutive Act of the African Union, the African Charter 
on Human and Peoples' Rights and the African Charter on Democracy, 
Elections and Governance. 

Therefore, the mission of the working groups on “Constitutionalism and 
the Rule of Law” and “Human Rights and Transitional Justice” is to 
identify the best ways to fulfill the objectives of the African Platform of 
Governance, which are unique to Africa. With respect to the progress 
achieved and the age-old wisdom of our Continent, I am both confident and 
convinced that we have the necessary capacity and the required pedagogy to 
provide the best remedies to the problems of Africa. This conviction has 
been illustrated by the Conference of Algiers, held on November 2014 at the 
occasion of the celebration of the 25th anniversary of our Council. 
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I single out among you certain African eminent personalities, who 
participated in that Conference, please allow me to salute them. The 
materials of the Conference, now available, is a rich source of useful 
documentation to your studies and researches, as it concerns “the advances 
of the Constitutional Law in Africa”. 

I am particularly pleased to have this opportunity today to contribute, once 
again, to the current momentum and efforts to implement the African 
Platform of Governance. I would like to extend my sincere wishes that your 
proceedings will trace a path tuned to the ambition we have for Africa. 

I declare this meeting open and I wish you the best of success.
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Contrôle de constitutionnalité, État de droit et démocratie. 
 

Monique Chemillier - Gendreau 

Derrière l’assemblage des trois notions qui figurent dans l’intitulé de 

cette conférence, je voudrais tout en les analysant dans leur rapport l’une à 

l’autre, m’aventurer ici dans l’analyse critique de ces institutions qu’elles se 

révèlent dans le droit positif, de manière à ouvrir la voie à d’autres 

possibilités, éventuellement à un monde meilleur. Et comme je travaille 

surtout sur le droit et les relations internationales, je donnerai une large 

place à la dimension internationale des questions que je vais traiter. 

Ces précisions générales étant apportées, je vais donc analyser trois 

données : le contrôle de constitutionnalité, l’État de droit et la démocratie. 

La première de ces données est la raison d’être de tout Conseil 

Constitutionnel. La seconde, l’État de droit est une notion sujette à bien des 

interprétations. On ne peut l’employer sans chercher à en préciser le sens. Il 

faut aussi évaluer sa portée en termes de progrès d’une société. C’est alors 

qu’intervient la troisième notion, celle de démocratie, cette caractéristique 

d’une société politique dont tout le monde croit savoir ce qu’elle est. Et 

pourtant c’est une notion qui échappe lorsqu’on veut l’approcher et qu’il est 

très difficile de bien cerner. Je vais essayer de pointer les relations entre ces 

notions. Nous allons alors constater quels sont les liens entre elles, mais 

aussi comment elles peuvent parfois s’opposer. 

Je vais dans un premier temps, partir du contrôle de constitutionnalité, 

comme un exemple des mécanismes qui peuvent contribuer à l’État de droit. 

Je ne ferai pas de comparatisme universel faute de connaissance suffisante 

des systèmes constitutionnels du monde entier. Mais, me penchant sur les 
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exemples de la France et de l’Algérie, je vais analyser les limites éventuelles 

du contrôle de constitutionnalité tel qu’il existe, pour montrer comment 

l’État de droit résulte d’un ensemble de mécanismes juridiques toujours 

perfectible. Nos deux sociétés, la société algérienne, mais aussi la société 

française qui a pourtant commencé plus tôt à mettre en place ce contrôle, 

peuvent encore l’améliorer. Mais il faut prendre en compte aussi le fait 

qu’au XXI è siècle, nous sommes confrontés à la mondialisation. Dès lors, 

l’État de droit doit aussi intégrer le droit international. Dans un second 

développement, je mettrai en relation l’État de droit et la démocratie pour 

souligner comment le premier peut être un élément favorisant la seconde, 

mais seulement si certaines conditions se trouvent remplies. Car si la 

démocratie est véritablement ce qu’elle doit être, c’est-à-dire l’horizon de la 

justice et de la liberté pour tous dans la prise en compte de la multitude des 

humains qui forment une société, elle déborde nécessairement au-delà des 

instruments techniques. Elle échoue à se réaliser dans la conception 

étroitement jacobine de l’ordre juridique. Celui-ci ignore l’aspiration au 

pluralisme juridique dans une société hétérogène. Et la démocratie ne peut 

être figée dans des règles. Elle doit permettre toutes les innovations 

politiques et juridiques nécessaires en raison de l’évolution des sociétés. Il 

ne s’agit pas seulement de l’évolution endogène, mais aussi de celle qui 

provient du fait que chaque société est à la fois une société particulière et 

une partie de la société mondiale. Ainsi, il n’est plus possible de se 

contenter d’une pensée étroitement nationale de la démocratie. 

L’organisation de la société mondiale à travers ses institutions est fort loin 

de répondre elle-même aux exigences de l’état de droit, car aucune des 

exigences de celui-ci n’y est satisfaite, ce qui amène à douter du caractère 

démocratique de la société mondiale. 
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I - Le contrôle de constitutionnalité et les progrès de l’État de droit. 

Dans les sociétés où a lieu l’instauration de ce contrôle, il y a à n’en pas 

douter un progrès en soi vers l’État de droit. Mais on ne peut éviter de 

préciser ce que recouvre cette expression. Par ailleurs, dans les pays qui 

l’adoptent, ce progrès doit être relativisé en fonction des modalités de la 

saisine qu’il faut donc examiner. Il faut aussi se poser la question du champ 

matériel du contrôle. Toutes les lois sont-elles contrôlées ? Le sont-elles par 

rapport à la seule constitution ou aussi par rapport aux normes 

internationales lorsque la Constitution dit qu’elles sont supérieures à la loi ? 

C’est la délicate question du contrôle de conventionnalité qui doit 

impérativement venir compléter le contrôle de constitutionnalité. 

a) Arrêtons-nous un moment à ce que recouvre l’État de droit. 

Lorsqu’au XIX è siècle, le constitutionnalisme a connu un essor dans les 

pays d’Europe et sur tout le continent américain, il s’est développé alors 

avec la prétention de réaliser d’exigence démocratique sans qu’il soit 

question de contrôler la constitutionnalité des lois. En effet, ce contrôle 

aurait heurté de plein fouet l’idéologie de la sacralisation de la loi et de 

l’idée du législateur souverain. Si la théorie de la séparation des pouvoirs 

chère à Montesquieu a été prise en considération dans les doctrines 

constitutionnalistes, c’était pour mieux sanctuariser le pouvoir de dire la loi. 

Les pouvoirs concernés étaient le législatif, l’exécutif et le judiciaire mais le 

pouvoir constituant était laissé de côté. 

On comprend pourquoi si l’on rappelle que c’est dans la question du 

pouvoir constituant que siège l’énigme de la souveraineté. La souveraineté 

est une question énigmatique car son analyse laisse bien des interrogations 

sans réponse. Cet attribut que l’on nomme souveraineté, ce pouvoir au-
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dessus duquel il n’y a rien, n’appartient-il au peuple que lorsque celui-ci 

entre en action ? Est-il transmis aux mains des constituants lorsque le peuple 

se dote d’une assemblée constituante ? Et le peuple est-il dépossédé une fois 

le texte fondamental adopté ? Et s’il veut en changer ne peut-il plus utiliser 

que les modalités de la révision constitutionnelle telle qu’elle est prévue? 

Peut-il refaire irruption et reprendre son pouvoir originaire par des 

mouvements révolutionnaires qui entraîneront à terme un changement 

constitutionnel ? C’est la question du droit à l’insurrection. Peu de 

constitutions se sont hasardées à l’inscrire parmi les droits fondamentaux. 

En France, seule la Constitution du 24 juin 1793 l’a fait par l’article 35 de la 

Déclaration des droits alors proclamée : « Quand le gouvernement viole les 

droits du peuple, l'insurrection est, pour le peuple et pour chaque portion 

du peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs ». 

Restons pour l’instant sur la question de la loi. La souveraineté pour être 

légitime doit demeurer dans les mains du peuple. Mais s’agit-il du peuple tel 

qu’il est (et non tel qu’on le représente), le peuple dans sa multitude, dans 

son hétérogénéité irréductible ? Nous savons bien que la représentation 

trahit toujours la multiplicité des composantes du peuple. Dire que le 

législateur est souverain, c’est admettre que le peuple a transféré la 

souveraineté qu’il détient originairement à ses représentants. Sacraliser la 

loi, c’est admettre que le peuple ait fait abandon de son pouvoir, qu’il se soit 

effacé derrière ses représentants, qu’il ait en quelque sorte disparu. C’et ce 

que l’on a longtemps admis dans la doctrine française profondément étatiste. 

Et soumettre la loi à un contrôle, celui de sa conformité à la norme 

fondamentale constitutionnelle, ce n’est pas suffisant pour réintroduire le 

peuple dans les mécanismes, mais cela permet au moins de rappeler au 

législateur qu’il ne peut pas trahir la norme de base d’où son pouvoir est 
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issu. C’est brider le pouvoir des représentants. C’est bien ce qu’a voulu le 

Général de Gaulle lorsqu’il a introduit ce contrôle dans la Constitution de 

1958. 

Aussi peut-on affirmer que le contrôle de constitutionnalité, dans tous les 

pays où il a été introduit, a été un élément clé pour asseoir l’État de droit. 

Encore faut-il bien préciser quelles sont les exigences que l’on met sous 

cette expression. Car il y a différentes versions de la théorie de l’État de 

droit. Jacques Chevallier en a fait une analyse très claire dans son ouvrage 

réédité plusieurs fois sur la question1. 

Pour m’en tenir à la conception française qui a influencé bon nombre de 

pays d’Afrique, je dirais seulement que l’État de droit résulte de la 

réalisation d’au moins deux conditions : d’une part, la construction d’un 

ordre juridique hiérarchisé dans lequel il ne risque pas d’y avoir de 

contradictions entre deux normes sans qu’un principe les départage ; d’autre 

part, la possibilité pour toute personne physique ou morale de disposer d’un 

recours sur toute question relative à l’application du droit. Il s’agit en 

somme d’imposer à la puissance publique, à travers tous ceux qui en 

détiennent une parcelle, de respecter les règles dont elle s’est elle-même 

dotée. 

De cette conception de l’État de droit il découle tout naturellement que le 

contrôle de constitutionnalité comme principe est indispensable, mais aussi 

qu’il doit être réalisé à certaines conditions. Si toutes les normes doivent se 

trouver dans un ordre hiérarchique, la Constitution doit se trouver au 

sommet. Mais c’est seulement au terme d’une longue évolution que les 

                                                           

1 . Jacques Chevallier, « L’État de droit », Montchrestien, Paris, 2010. 
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conséquences ont été tirées de cette position éminente de la Constitution. 

Pendant des décennies, la sacralisation de la loi a fait du législateur le 

véritable souverain au pouvoir discrétionnaire. L’État de droit se réduisait 

alors au principe de la soumission de l’administration à la loi. Dans cette 

conception restreinte, l’appareil administratif de l’État doit respecter le 

principe de légalité. Et les citoyens doivent disposer de recours contre 

l’administration. 

Mais la loi elle-même restait alors l’expression de la toute puissance de 

l’État. Et les exemples ne manquent pas de loi injuste ou scélérate. Ainsi la 

tradition jacobine française (transmise par héritage à bien des pays du 

Maghreb ou de l’Afrique sub-saharienne) a prévalu et elle a ramené l’État 

de droit à une exclusivité de la souveraineté parlementaire. Elle ne s’est 

ouverte que très tardivement à la protection et aux intérêts des citoyens. Les 

publicistes français depuis Carré de Malberg ont dénoncé cette conception 

contestant que la loi fut hors contrôle et demandant une garantie 

constitutionnelle des droits contre le pouvoir législatif considéré comme 

dangereux. 

La Constitution étant le texte fondateur des valeurs d’une société, c’est 

tout naturellement le respect obligé de ce texte qui peut servir de rempart. 

La loi et les modalités de son adoption ne sont pas en soi des garanties 

suffisantes contre les abus éventuels du pouvoir souverain. Il faut que le 

législateur lui-même soit soumis au droit. D’où ce progrès pour l’État de 

droit que représente le contrôle de constitutionnalité de la loi. Toutefois les 

conditions dans lesquelles celui-ci est exercé peuvent être plus ou moins 

satisfaisantes. Et il y en a deux que nous allons examiner de plus près. 
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b) La première condition à examiner concerne les modalités de sa saisine. 

Il va de soi qu’une saisine aux conditions trop étroites va entraîner peu de 

décisions et que les valeurs constitutionnelles pourront rester méconnues par 

des lois qui passeront facilement à travers les mailles d’un contrôle organisé 

dans ces conditions. L’expérience française est éloquente. Ahmed Mahiou 

en a fait la démonstration devant vous lors d’une journée d’études dont les 

communications ont été publiées. En France, lorsque la saisine était réservée 

aux quatre autorités prévues à l’origine : le Président de la République, les 

Présidents des chambres et le Premier ministre, l’activité du Conseil était 

d’environ 1,5 décision par an. 

La réforme de 1974 va permettre aux parlementaires des deux chambres, à 

condition qu’ils soient au minimum soixante, de déclencher la procédure de 

contrôle de la loi. Depuis, le chiffre des saisines a été multiplié par dix. De 

surcroît, la réforme redonne vie au débat politique en permettant à 

l’opposition de donner de la voie autrement que par les médias et par un rôle 

constructif sur le plan de la défense des valeurs de base du système 

politique.  

Restait à franchir un pas de plus, celui de la possibilité d’une saisine par 

les citoyens eux-mêmes. C’est l’un des buts affichés par la réforme 

française de 2014 avec l’introduction de la question prioritaire de 

constitutionnalité, la fameuse QPC. Le nouveau système n’est pas sans 

défaut. Mais je ne vais pas entrer dans son analyse. Ce qui m’importe ici 

c’est le fait qu’il y ait extension du contrôle. Cela tient à l’ouverture des 

personnes en capacité de saisir le Conseil lorsqu’elles suspectent une loi de 

contenir des dispositions contraires à la Constitution. Ainsi, la saisine n’est 

plus entre les mains des seules autorités politiques qui la détenaient jusque 
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là. On sait que par ce biais, désormais n’importe quel justiciable a la 

possibilité de soulever devant les juges administratifs ou judiciaires une 

exception d’inconstitutionnalité d’une loi déjà en vigueur. Toute personne, 

ce qui veut dire par exemple, les détenus se trouvant en prison, comme le 

montre une QPC actuellement examinée. La Cour de cassation et le Conseil 

d’État ont la tâche de filtrer ces recours. C’est une nécessité sinon la justice 

serait débordée et juger deviendrait matériellement impossible. En dépit de 

ce filtrage, le nombre de Questions prioritaires de constitutionnalité est 

impressionnant. Il s’agit de plusieurs centaines de recours par an. C’est la 

preuve d’un intérêt renouvelé des citoyens et des groupements pour la 

défense des droits et libertés reconnus par la Constitution. On en déduira 

sans peine qu’il y a là un véritable progrès de l’État de droit.  

De ce point de vue le Conseil constitutionnel algérien, plus jeune que son 

grand frère français, ne bénéficie pas d’une saisine très large, puisque seules 

trois personnalités politiques : le Président de la République, le Président de 

l’Assemblée populaire nationale et le Président du Conseil de la Nation 

peuvent soulever la question de l’inconstitutionnalité éventuelle d’une 

disposition. Il est vrai que la maturité n’a pas joué de la même manière dans 

les deux pays, certaines années ayant été gelées en Algérie du point de vue 

de l’État de droit et je dirai même de la vie politique par des évènements qui 

ont considérablement éprouvé la société algérienne. ON peut espérer que la 

saisine du Conseil soit élargie pour un meilleur contrôle de la loi. 

c) Une autre condition est relative au champ matériel du contrôle. 

Pour que le contrôle de constitutionnalité réponde du mieux possible aux 

exigences de l’État de droit, il faut encore que le champ matériel du contrôle 

soit le plus vaste possible. De ce point de vue, l’on conçoit que l’extension 
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de la saisine ait pour conséquence celle du champ matériel. Plus il y a de 

personnes habilitées à soumettre des lois au contrôle du Conseil, plus il y 

aura de chances que bon nombre de lois soient vérifiées du point de vue de 

leur conformité au texte constitutionnel. La réforme française récente a eu 

pour résultat une extension mécanique du champ du contrôle de 

constitutionnalité. Cela d’autant plus qu’il s’agit d’un contrôle a posteriori. 

Jusqu’ici par ses modalités, le contrôle en France ne portait que sur des lois 

non encore entrées en vigueur. 

Avec le système de la QPC, quelle que soit l’ancienneté d’une loi, celle-

ci peut à tout moment faire l’objet d’un contrôle et éventuellement être 

annulée. C’est un pouvoir démocratique important qui est donné ainsi aux 

citoyens. Plusieurs pays s’étaient d’ailleurs déjà engagés dans cette voie. Il 

reste évidemment une part d’aléas dans ce système. Il dépend de l’initiative 

des personnes habilitées à intervenir qu’une loi soit contrôlée ou ne le soit 

pas, même si elle contient des dispositions contraires au texte 

constitutionnel. Il restera donc toujours des lois non transmises dont la non 

conformité éventuelle à la Constitution ne sera pas vérifiée. Cela est 

inévitable. 

En Algérie, la saisine reste étroite, je l’ai dit et l’initiative du contrôle 

n’est pas ouverte aux citoyens. Mais, le contrôle ne se limite pas aux textes 

non encore promulgués. Des textes en vigueur peuvent être déférés au 

Conseil et en vertu de l’article 165 de la Constitution, ce Conseil rend des 

avis s’il est amené à contrôler une loi ou un règlement non encore 

exécutoire et une décision s’il est amené à se prononcer sur une loi ou un 

règlement devenus exécutoires. 
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Reste une très vaste question qui n’est pas réglée de la même manière 

dans nos deux pays. Elle touche elle aussi au problème de l’extension 

matérielle du contrôle. C’est celle du contrôle de conventionnalité. 

Commençons par le cas de l’Algérie qui est plus simple, même si la 

solution me semble discutable : les traités sont mis par l’article 165 de la 

Constitution sur le même plan que les lois et règlements du point de vue du 

contrôle de constitutionnalité. C’est dire que les traités sont donc inférieurs 

à la Constitution. Je reprendrai cette question plus loin sous l’angle des 

difficultés qu’elle soulève par rapport à la validité des engagements de 

l’État. Notons ici qu’il n’y a donc pas de contrôle de conventionnalité (ce 

qui désigne la vérification d’une loi par rapport à sa conformité avec un 

traité). Il y a un contrôle de constitutionnalité élargi aux traités. 

La situation est différente dans le système français. Le Conseil 

Constitutionnel s’est refusé à exercer un contrôle de la conformité des lois 

aux traités internationaux. Cela résulte expressément de la décision rendue 

en 1975 (n° 75-54 du 15 janvier 1975) à propos de l’interruption volontaire 

de grossesse. De ce fait, ce sont les juridictions administratives et judicaires 

qui ont développé cette compétence. Le Conseil constitutionnel leur a ouvert 

la voie. Il a souligné que la supériorité des traités par rapport à la loi 

n’impliquait pas qu’un contrôle doive être exercé dans le cadre du contrôle 

de constitutionnalité. Il a ajouté un argument discutable pour refuser son 

contrôle : une loi, a-t-il dit, contraire à un traité ne le serait pas pour autant à 

la Constitution. Pourtant si une loi est contraire à un traité, elle est bien, de 

ce fait contraire à la Constitution puisque c’est celle-ci qui affirme que le 

traité est supérieur à la loi….. Mais en se refusant à tout contrôle de 

conventionnalité, le Conseil a explicitement ouvert par une autre décision de 
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1986 (n° 86-216 du 3 septembre 1986) la voie à la sanction des lois 

concernées par les tribunaux de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif. 

C’est, a-t-il dit, aux divers organes de l’État à veiller à l’application de ces 

conventions internationales dans le cadre de leurs compétences respectives. 

On sait que les juridictions judiciaires se sont immédiatement 

engouffrées dans cette voie (arrêt des cafés Jacques Vabre, C. Cass. 24 mai 

1975). Le Conseil d’État dont la révérence à la loi est bien connue a mis 

quatorze ans à s’engager dans la même direction (arrêt Nicolo, 20 octobre 

1989). Il l’a fait à contre coeur mais il y allait de sa position dans le système 

juridictionnel français. Cela a entraîné un essor considérable du contrôle de 

conventionnalité. Ce sont désormais des centaines d’affaires qui portent sur 

la conformité des lois françaises aux traités, notamment aux dispositions de 

la Convention européenne des droits de l’homme. Devant le Conseil d’État, 

ce sont environ 20% des affaires qui portent sur la conformité d’une loi avec 

la Convention européenne. Toutefois, on mesure bien par cette différence de 

traitement entre les deux contrôles, un relatif échec à l’État de droit avec la 

preuve de la place minorée du droit international dans l’ensemble du 

système juridique français. En effet, après un contrôle de conventionnalité 

par le juge judiciaire ou administratif, une loi peut être écartée comme 

contraire à un traité, mais elle ne l’est que pour le litige concerné et elle 

reste en vigueur. 

Notons aussi que les deux hautes juridictions françaises, administrative et 

judiciaire ont refusé de considérer que les traités puissent être supérieurs à la 

Constitution alors même qu’ils sont supérieurs à la loi. Ils ont donc une 

valeur infra-constitutionnelle selon le Conseil d’État (Assemblée 3O octobre 

1998, Sarran et Levacher et autres recueil p. 369) comme la Cour de 
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Cassation (Assemblée plénière 2 juin 2OOO, Mlle Fraisse n° 99-6O). Il en 

résulte que la suprématie conférée par l’article 55 de la Constitution aux 

engagements internationaux sur la loi ne s’applique pas dans l’ordre interne 

aux dispositions de valeur constitutionnelle.  

On notera aussi dans les carences qui persistent, celles qui résultent des 

possibilités de contradictions non résolues entre les décisions des différentes 

juridictions. Après que le Conseil constitutionnel ait validé une loi, celle-ci 

peut cependant faire l’objet d’un contrôle de conventionnalité devant la 

juridiction judiciaire ou administrative. Si elle est écartée pour contrariété 

avec un traité, il apparaît qu’il y aura eu deux sources de légalité différente 

de la loi. Cela est évidemment dommageable par rapport à la clarté et à la 

logique que l’on attend de l’État de droit. Enfin, autre entorse à celui-ci, il 

est possible qu’une loi soit validée par le Conseil constitutionnel, qu’elle 

soit donc appliquée ensuite par le juge ordinaire mais qu’elle se trouve 

postérieurement dénoncée par les juridictions européennes, que ce soit la 

Cour européenne des droits de l’homme de Strasbourg ou la Cour de Justice 

de l’Union de Luxembourg. Ces juridictions ont en effet le pouvoir de 

condamner la France à la suite d’un recours en manquement ou par un arrêt 

préjudiciel. 

Comme on le voit, bien que le contrôle de constitutionnalité contribue à 

la cohérence du droit, il reste encore de larges marges de perfectionnement 

possibles. Nous allons maintenant pousser un peu l’analyse en mettant en 

jeu une autre notion, celle de démocratie. 
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II – Les rapports entre l’État de droit et la démocratie dans les sociétés 

nationales comme dans la société mondiale. 

La démocratie, je l’ai dit en introduction ne saurait se réduire à une 

définition institutionnelle. C’est pourtant à quoi on la ramène généralement. 

On parle même de « grandes démocraties » pour désigner des régimes 

politiques comme celui de la France, des Etats-Unis ou d’Israël. Mais tout 

est relatif et dans ces pays, si une partie de la population a des positions 

relativement bien protégées, on constate que les afro-américains aux Etats-

Unis, les étrangers, mais aussi les enfants naturalisés de la deuxième 

génération en France, les Israéliens arabes en Israël souffrent de graves 

discriminations. Aussi je considère qu’il faut évaluer la démocratie, non pas 

à l’aune de quelques indices techniques comme la séparation des pouvoirs, 

le multipartisme ou le suffrage universel, mais sur d’autres critères et 

qu’elle relève moins de la lettre des textes que de leur esprit. Une 

démocratie doit être une société libre, mais libre pour tous, dans laquelle 

cette hétérogénéité du peuple sur laquelle j’ai insisté au début de cet exposé 

soit prise en compte, dans laquelle soit accepté ce que Machiavel nommait 

en parlant de la société de Florence au XVIè siècle, le « tumulte ». Il n’est 

pas équivalent au désordre, encore moins au chaos. Il signifie que la parole, 

le débat politique, le dissensus peuvent s’exprimer.  

Ceci ne doit pas être pris en compte uniquement dans les cadres 

nationaux des sociétés telles qu’elles se présentent actuellement. Dans 

certains cas, ces cadres nationaux correspondent à un vouloir vivre 

ensemble authentique. Mais dans bien des cas, l’unité nationale est une 

chimère. Sur les continents qui ont été longuement soumis à la colonisation, 

ou ailleurs par l’effet des guerres, cette unité a été forcée par les tracés 



Contrôle de constitutionnalité, État de droit et démocratie 

Revue du Conseil constitutionnel N° 05-2015 Page 34 

arbitraires des frontières et les populations concernées ne s’y retrouvent pas. 

Toute la question des minorités nationales est alors en jeu. La structuration 

de la société mondiale ne permet pas de parer à ces difficultés. Elle est elle-

même organisée selon des principes bien peu démocratiques. C’est autour 

de ces points que va tourner cette partie de mon exposé. 

Je voudrais montrer d’abord à partir de l’exemple français comment les 

conditions de réalisation de l’État de droit peuvent sembler réunies sans que 

pour autant la démocratie n’y trouve son compte. J’ai dit précédemment 

comment l’ouverture des modalités de la saisine du Conseil constitutionnel 

était un progrès. Mais les juges disposent toujours d’une marge 

d’interprétation aussi bien des situations concrètes qui leur sont soumises 

que des textes qu’ils doivent appliquer à ces situations. 

Dans un cas récent, le Conseil Constitutionnel français a manqué de mon 

point de vue une occasion exceptionnelle de faire avancer la démocratie. Il 

s’agit de la décision (n° 2015-713 DC du 23 juillet 2015) par laquelle il a eu 

à censurer ou valider la loi sur le renseignement que le gouvernement avait 

fait voter par le Parlement après les attentats de janvier dernier. Cette loi a 

été une loi de circonstance, à l’instar du Patriot Act pris aux Etats-Unis 

après le 11 septembre 2001. En apparence juridiquement fondée, la décision 

du Conseil valide un ensemble de mesures extrêmement dommageables 

pour la démocratie. Le Conseil sauve les apparences en invalidant l’urgence 

opérationnelle. Mais il laisse possible l’urgence absolue, procédure qui 

permet de se passer de l’avis de la Commission nationale de contrôle des 

techniques de renseignement. Il conteste d’ailleurs le budget de cette 

Commission. Il écarte aussi l’article sur la surveillance internationale dont il 

reconnaît qu’il correspondait à des règles totalement dérogatoires. Mais 

l’invalidation ne va pas plus loin.  
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Elle est peu de choses au regard de toutes les mesures qui se trouvent 

validées par le Conseil. Sont en effet considérées comme conformes à la 

Constitution des mesures comme la surveillance de masse, l’espionnage de 

l’entourage d’un suspect avec l’imprécision que recouvre cette notion. Sont 

approuvées aussi les durées de conservation des données, la possibilité de 

s’emparer des disques durs ou des algorithmes sur les réseaux. On peut aussi 

regretter que le Conseil ait une discutable appréciation du respect de la vie 

privée. Il distingue les correspondances et les données techniques 

considérant que le recueil des secondes est moins intrusif. La Cour de 

justice de l’Union Européenne avait été plus rigoureuse estimant dans un 

arrêt de 2014 que les données de connexion sont susceptibles de livrer des 

éléments très précis sur le vie des personnes. Le droit à un recours 

juridictionnel effectif est apprécié de manière très laxiste par le Conseil. 

Enfin, dans une autre décision prise sur une question prioritaire de 

constitutionnalité, le Conseil a développé une conception de la liberté de 

communication bien restrictive puisqu’il considère qu’elle n’englobe ni un 

droit au secret des échanges, ni un droit au secret des sources des 

journalistes. 

Dans ces occasions, le Conseil s’est éloigné d’une conception forte de la 

démocratie, car il s’est éloigné des citoyens. Ses décisions sont tellement 

obscures qu’il est obligé de publier des commentaires explicatifs. À quoi lui 

sert de prôner (comme le fait avec force son actuel Président) l’intelligibilité 

de la loi si ses propres décisions sont inintelligibles aux citoyens ? Le 

Conseil se limite à un juridisme pointilleux et s’étant refusé au contrôle de 

conventionnalité comme nous l’avons vu plus haut, il est doublé 

actuellement par la jurisprudence des juridictions internationales, 
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notamment européennes beaucoup plus soucieuses de la garantie des droits 

et par la jurisprudence de la Cour de cassation et du Conseil d’État qui ont 

accepté de mettre en oeuvre le principe de supériorité des traités par rapport 

à la loi. En réalité, les membres du Conseil, la plupart ayant eu des 

responsabilités politiques, ont davantage le souci de l’autorité de l’État que 

celui des libertés fondamentales. Pour ne prendre que l’actuel Président, 

Jean-Louis Debré ou Lionel Jospin, on comprend pourquoi ils sont surtout 

soucieux des prérogatives de l’État. C’est qu’ils l’ont incarné par leur 

fonction. 

La lutte pour l’application rigoureuse du droit international dans les 

sociétés nationales, avec les acquis que cela suppose en matière de droits et 

libertés est donc devant nous. Il est actuellement bien peu de cas, pour ne 

pas dire aucun, de pays dont les juridictions et les autorités administratives 

ont scrupule à appliquer ou faire appliquer les dispositions du droit 

international dans toute leur ampleur. Pour prendre l’exemple de la France 

que je connais le mieux, le droit international a très peu pénétré la 

jurisprudence des tribunaux. Si le droit européen commence à être pris en 

considération, c’est parce qu’il y a des mécanismes de sanction au niveau de 

l’Europe. Les cours européenne des droits de l’homme ou de justice de 

l’Union ont l’une et l’autre le pouvoir de condamner les États. Mais en droit 

international général, la situation est différente. La souveraineté des États 

est un rempart efficace à l’introduction du droit international dans la 

pratique et la culture juridique nationale. Les juridictions internationales ne 

sont compétentes que pour les différends entre États et de surcroît, cette 

compétence est réduite par le fait que l’État défendeur doit accepter la 

procédure pour que celle-ci ait lieu. Cette situation d’impunité chronique par 



Contrôle de constitutionnalité, État de droit et démocratie 

Revue du Conseil constitutionnel N° 05-2015 Page 37 

rapport au droit international conduit à sa méconnaissance ou pire au mépris 

que certaines autorités nationales ont pour lui. Car le contrôle de 

conventionnalité dont nous avons parlé s’exerce si un plaignant peut exiger 

la cohérence de la loi française avec le droit international. Mais si 

l’administration française ou des particuliers violent des dispositions de ce 

droit, on ne peut invoquer la cohérence du droit et les tribunaux renâclent à 

juger des comportements en relation avec la norme internationale. 

Les tribunaux français en ont donné un exemple frappant récemment à 

propos d’une affaire emblématique. Une association française de défense 

des droits des Palestiniens avait introduit un recours devant un Tribunal de 

grande instance contre deux grosses entreprises françaises pour faire cesser 

leur participation à la construction et au fonctionnement du tramway de 

Jérusalem. En effet Alstom et Veolia s’étaient vu confier par contrat la 

responsabilité de ce tramway qui traverse la Cisjordanie et dessert les 

colonies de peuplement situées autour du grand Jérusalem. Ce moyen de 

transport étant destiné principalement à la desserte des colonies, il était, aux 

yeux des requérants illégal comme contraire à la 4è convention de Genève 

qui interdit la colonisation d’un territoire occupé. Mais les requérants ont été  

éboutés en première instance et en appel, sur le motif que les Conventions 

de Genève n’était pas d’effet direct en droit français. L’affaire a été portée 

devant la Cour de Cassation avec l’espoir que à ce niveau une telle erreur de 

droit ne serait pas possible. Mais la Cour de Cassation a trouvé la parade 

pour ne pas avoir à se prononcer. Le pourvoi a été considéré comme non 

sérieux et a donc été déclaré non recevable sans motivation. 

C’est ainsi que bien des États (car il y a des situations bien plus extrêmes 

de non application du droit international que celle de la France) peuvent se 
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permettre d’adhérer à toutes sortes d’instruments internationaux porteurs 

d’obligations à leur charge dans la plus grande insouciance. Faute de 

mécanismes de garantie et de sanctions, ces traités resteront l’objet de cours 

détaillés dans les Universités mais ne franchiront jamais le seuil des 

prétoires pour y être rendus exigibles. Il faudrait à tout le moins que tous les 

États ayant souscrit aux grandes conventions internationales, assurent un 

contrôle de conventionnalité rigoureux afin qu’aucune de leurs lois ne soient 

contraires à ces conventions et allant plus loin que leurs tribunaux intègrent 

l’ordre juridique international à leurs références de jugement. Et s’il y a une  

contradiction entre les dispositions d’un engagement international et celles 

de la Constitution, il est clair qu’il faut ou modifier la Constitution, ou se 

retirer de l’engagement international. 

Mais la situation générale n’est pas celle-là. Cette carence a conduit à une 

idée qui est née en Tunisie, a été développée sous l’autorité de notre 

collègue Ben Achour et s’est étendue depuis. C’est l’idée de doter le 

système international d’une nouvelle structure, celle d’une Cour 

Constitutionnelle internationale. Elle serait chargée de vérifier que les 

constitutions, mais aussi les pratiques notamment électorales des États 

soient en accord avec leurs engagements internationaux. Un pays peut-il par 

exemple s’être engagé par un traité international à respecter la liberté de 

conscience et de religion et considérer tous ses nationaux comme relevant 

d’une seule religion ? s’être engagé à respecter l’égalité entre les sexes et 

admettre de fortes discriminations dans les lois ou les pratiques ? s’être 

engagé à ce que toute personne puisse se présenter aux fonctions publiques 

de son pays et mettre des obstacles administratifs ou réglementaires à 

l’accès de certaines catégories de personnes ? 
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J’ai eu l’occasion de travailler sur ce projet et je le crois très positif. Il se 

situe dans la logique de la bonne foi qui est la condition de l’exécution des 

traités selon l’article 26 de la Convention de Vienne sur le droit des traités. 

Ainsi un État rompt-il avec la bonne foi si après s’être engagé par un traité 

sur un certain principe, il ne le respecte pas par sa constitution ou sa 

pratique. Toutefois, il n’a été possible de proposer la création de cet organe 

de contrôle qu’en restant dans la logique qui prédomine dans le droit 

international, celle de la souveraineté des États, principe qui entraîne les 

immunités juridictionnelles. Un État souverain ne peut être traduit devant 

une juridiction qu’avec son accord. Dans le projet de Cour constitutionnelle 

internationale, il faut donc que les États acceptent par traité entre eux la 

création de ce mécanisme. On conçoit que la voie sera longue. Et les États 

réticents resteront en dehors du système. Comme pour la Cour pénale 

internationale, on aura manqué l’universalité des principes au sein de la 

communauté internationale. Aussi cette communauté avance-t-elle de plus 

en plus vers son unité à travers les échanges commerciaux, les réseaux 

sociaux et financiers et échoue-t-elle à se doter de valeurs communes.  

J’en viens ainsi au dernier point que je veux mettre en lumière devant 

vous. Il est relatif au paradoxe profond de la société internationale et de son 

organisation. Les Nations Unies affirment dans leurs principes 

fondamentaux être basée sur la démocratie et les droits de l’homme et elles 

prétendent promouvoir la démocratie dans les pays membres, alors que la 

démocratie est notoirement absente de l’organisation même des Nations 

Unies. On peut dire que la société internationale ne fonctionne même pas 

sur les principes minimum de l’État de droit. Je ne peux traiter ici cette 

question en détails. Quelques exemples suffiront à illustrer les carences que 
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je veux souligner, en insistant sur le fait que les sociétés internes et la 

société internationale sont liées et que la démocratie ne saurait s’accomplir 

dans un seul espace. 

Les institutions financières internationales conditionnent les prêts 

qu’elles octroient à certains pays aux progrès de ceux-ci sur la voie de la 

démocratie, c’est-à-dire essentiellement au multipartisme et à la 

transparence électorale. Mais dans le même temps, les mêmes institutions 

exigent de ces pays des réformes drastiques qui mettent à bas les systèmes 

éducatifs, de santé de transports, d’accès à l’eau, etc. La gratuité est réduite, 

les prix augmentent et les injustices se creusent. Ainsi ceux-là même qui 

exigent la démocratie, imposent des mesures qui détruisent les bases de la 

démocratie. Étrange paradoxe… L’ordre libéral a besoin de la couverture de 

l’État de droit. Mais il s’agit alors de la version la plus formelle. Elle peut 

coexister avec la montée des inégalités et le développement de la corruption. 

Les difficultés de la coopération judiciaire internationale, la place de 

l’argent dans les campagnes électorales rendent dérisoires les quelques 

garanties de l’État de droit dans les sociétés internes. Les juridictions 

nationales n’ont pas de pouvoir sur les relations transnationales qui prennent 

une place accrue dans tous les pays. Il y a alors des zones de non-droit, ce 

qui est par essence contradictoire avec les exigences de l’État de droit. 

Cette extension des relations transnationales devrait s’accompagner d’un 

renforcement du droit international et de son applicabilité soit par les 

juridictions nationales, soit par une justice internationale auquel aucun sujet 

ne pourrait se soustraire, ce qui n’est pas le cas. Nous avons donc là un 

premier point qui met en échec les avancées de la démocratie à travers celles 

de l’État de droit, à savoir la possibilité que tout différend trouve un juge. 
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Mais il y a plus grave. C’est qu’en droit international la source principale 

des normes est dans les traités qui sont des accords entre États. Ils sont donc 

de nature contractuelle. Le contrat étant d’effet relatif, ne vaut que pour 

ceux qui y ont adhéré. Nous n’avons donc pas de normes à portée 

universelle. Il y a le droit de la mer tel qu’il s’applique aux États signataires 

de la Convention des Nations unies de 1982 et le droit de la mer, très 

différent, qui s’applique à ceux qui ne sont pas signataires. Et si un même 

État conclut deux traités avec les mêmes partenaires ou avec des partenaires 

différents, comportant des dispositions contradictoires, aucun mécanisme ne 

permet de dire si l’une des dispositions prévaut sur l’autre. Ainsi il n’y a pas 

de mécanismes satisfaisant pour régler les situations de conflits de normes. 

Mais surtout la société internationale n’est pas organisée de manière à 

assurer l’égalité entre les sujets de droit qui la composent et la protection 

juridique de tous. La catégorie formellement admise est celle de  ’État, mais 

l’accès au statut d’État pour un groupe humain se fait sur des bases très 

aléatoires et à partir de relations de pouvoir. C’est comme cela que les 

Palestiniens, les Kurdes, les Sahraouis, ne bénéficient toujours pas de la 

qualité d’État. Et ils n’ont pas de recours pour y parvenir. Les 

reconnaissances bilatérales n’y suffisent pas. On le voit bien pour la 

Palestine. Il y faut encore l’entrée aux Nations Unies et alors les 5 membres 

permanents disposent d’un pouvoir prééminent. C’est d’ailleurs cette 

inégalité fondamentale qui marque le droit international et qui en fait un 

droit bien peu démocratique. La Charte des Nations unies proclame le 

principe d’égalité entre les États et quelques articles plus loin, elle donne 

aux cinq membres permanents du Conseil de sécurité un rôle décisif et cela 
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de manière définitive. En effet, aucune réforme de la Charte n’est possible 

sans l’accord de ces cinq membres. 

De ce fait, les Nations Unies sont une organisation à caractère non 

démocratique que l’on peut même qualifier avec exactitude d’aristocratique. 

Car c’est bien la nature de l’aristocratie que de disposer d’un pouvoir qui se 

perpétue dans le temps et dont ceux qui le détiennent ne le voient jamais 

remis en cause. Le Conseil de sécurité ainsi assuré de son pouvoir, en a 

souvent usé de manière très arbitraire et très dommageable. J’en citerai pour 

exemple l’embargo imposé à l’Irak en 1990 à l’occasion de la première 

guerre du Golfe et alors qu’il avait été mis fin à l’invasion du Koweit. Bien 

que cette cause donnée comme justifiant l’embargo ait disparu dès le 

printemps 1991, le Conseil de sécurité a maintenu cet étau sur la population 

irakienne pendant 12 ans sans avoir à se justifier ou plutôt en prenant 

prétexte d’un élément qui s’est avéré faux, celui de la détention par le 

régime irakien d’armes de destruction massives. 

Au moins aussi grave a été le fait que le Conseil ait pu décider en 1992 

par la résolution 748 du 31 mars que le gouvernement libyen devait extrader 

deux de ses nationaux suspectés d’avoir commis l’attentat dit du Lockerbie. 

Pourtant la Convention de Montréal prévoit que dans ce cas, l’État concerné 

a le choix entre juger lui-même les suspects ou les extrader. Et la Libye afin 

de s’assurer que son droit de choisir entre les deux alternatives soit 

sauvegardé avait saisi la Cour internationale de justice en demande de 

mesures conservatoires et celle-ci avait terminé ses audiences et entamé son 

délibéré. Mais devant la décision prise par le Conseil de sécurité, la Cour 

n’a pas voulu aller à l’affrontement avec l’organe principal des Nations 

Unies et elle a conclu que les circonstances ne lui permettaient pas de 
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prononcer des mesures conservatoires. Il y a eu des opinions dissidentes 

pour s’insurger contre cette décision et l’un des juges (celui de l’Algérie) a 

publié ensuite un ouvrage posant la question du contrôle de la légalité des 

décisions du Conseil de sécurité. La question a été soulevée mais pas 

résolue car il n’y a pas de contrôle de ces décisions et ainsi la société 

internationale ne connaît-elle pas l’État de droit et elle peut être considérée à 

juste titre comme bien peu démocratique. 

Je ne voudrais pourtant pas terminer sur une note trop négative. Il y a des 

paradoxes intéressants dans le fonctionnement des sociétés. Cette société 

internationale elle-même organisée de manière bien peu démocratique et 

dans laquelle l’État de droit est défaillant, est pourtant capable de secréter 

des avancées en matière de droits et libertés qui influencent les sociétés 

nationales. C’est, il est vrai, beaucoup moins l’effet de l’action des États, 

que celle de cette juridiction, la seule à caractère obligatoire, qu’est la Cour 

Européenne des droits de l’homme et aussi du travail des organisations non 

gouvernementales, de ce que l’on nomme aujourd’hui la société civile. 

Celle-ci est très vigilante sur tout ce qui peut se faire au Conseil des droits 

de l’homme ou dans les Comites qui sont chargés du suivi des Pactes des 

Nations Unies. Sans doute n’y a t-il pas là de mécanisme obligatoire mais 

on voit bien que lorsqu’un État subit une condamnation, il y a un effet 

politique certain. On peut dire ainsi que le piège a fonctionné. Les États ont 

signé les grands textes sur les droits de l’homme en étant persuadés qu’il 

s’agissait de chiffons de papier. Mais des citoyens tenaces parviennent peu à 

peu à leur donner vie. 

Les progrès dans l’organisation politique des sociétés sont en cours, 

celui-ci n’est pas linéaire, mais le mouvement est amorcé et nous pouvons 
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espérer qu’il ne s’arrêtera pas. Je vous remercie d’avoir accepté de réfléchir 

avec moi sur ces questions difficiles et j’attends avec beaucoup d’intérêt vos 

réactions et vos questions. 
                                                                          Alger, 16 septembre 2015  

Monique   Chemillier - Gendreau 
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Démocratie et Gouvernance, l’option Africaine 

Conférence du 

Pr. BOUSOLTANE Mohamed 

à l'occasion de la réunion du groupe de travail sur la Platforme 
Africaine de Gouvernance qui s'est tenue à Alger du 02 au 05 août 2015 

1- Introduction 

La gouvernance est devenue un slogan politique imprégnant les discours 

politiques des dirigeants des Etats à différents degrés de développement au 

Nord comme au Sud. La gouvernance a pénétré tous les niveaux de 

l'exercice du pouvoir au sein de l'Etat, gouvernance des départements 

ministériels, gouvernance locale, la gouvernance a été présentée comme 

méthode de développement durable ou comme moyen de transition vers le 

libéralisme…etc. Y a-t-il une différence entre la gouvernance version Etats 

du Nord et celle du Sud ?  

Il faudrait rappeler que certains principes de la démocratie ont subi une 

adaptation pour s’appliquer à la gestion des grandes institutions 

économiques, notamment ceux relatifs à la représentation électorale des 

intérêts, du contrôle, de la régulation, etc… cette méthode est appelée la 

gouvernance économique.  

La gouvernance économique est tellement imprégnée des valeurs de 

rationalité et de rationalisation des moyens, qu’elle se définit comme telle 

par rapport au degré élevé d’efficience. Le gérant et le preneur de décision 

recherchent avant tout dans la gouvernance économique le meilleur usage 

possible des moyens et la façon appropriée pour atteindre les meilleurs 

résultats. Mais la question qui se pose est la suivante : Est-il possible de 

généraliser les critères de rationalisation aux autres modes de gestion de 

l’activité sociale et à l’acte politique, notamment ? 
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La gouvernance politique a été associée à la politique économique du 

Thatchérisme en Grande-Bretagne et du Reaganisme aux États-Unis des 

années 80. Emprunté à la gouvernance économique, le Thatchérisme est 

conçu de sorte à transposer les principes de la gouvernance économique 

pour les appliquer aux services publics, et à la gestion des administrations 

publiques selon les règles de l’entreprise privée, dans le but de réaliser des 

économies budgétaires en organisant la chasse au gaspillage. 

En réalité, l’application de cette théorie a induit des disparités sociales 

énormes et un taux de chômage sans précédent, ce qui a incité les autres 

pays développés qui ont adopté la gouvernance politique, à l’adoucir avec 

les plans sociaux annexés aux programmes des gouvernements socialistes, 

notamment. Ceci n’a pas empêché les organisations financières 

internationales de vouloir généraliser ce mode de gestion politico-

économique en tant que conditionnalité pour bénéficier de l’aide au 

développement.   

2- La gouvernance conditionnelle  

Les organisations internationales spécialisées dans le domaine économique, 

telles que le FMI et la Banque mondiale, ont incité les pays qui ont bénéficié 

de leurs services et de leur assistance, à adopter un mode de gouvernance 

politique. La condition qui avait été généralisée par les différentes 

organisations internationales spécialisées, en liant l'aide au développement à 

la bonne gouvernance, au respect des droits humains et l'élimination des 

obstacles au développement comme la corruption, le favoritisme et le 

gaspillage de l'argent public. 
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La gouvernance politique en tant que conditionnalité était conçue par les 

institutions financières internationales, comme une potion, pour certains 

pays du tiers monde considérés non démocratiques, souvent gérés par des 

partis uniques imposant un système économique socialiste. Il faut 

reconnaitre que certains pays se souciaient peu des libertés fondamentales, 

ce qui justifie, selon les concepteurs de la méthode la thérapie de choc à 

laquelle ils étaient soumis. Leur développement nécessitait un système basé 

sur les principes de la démocratie libérale.  

Dans le cadre des programmes d’ajustement structurel de certains pays, la 

notion de gouvernance « réapparait alors comme une alternative plus 

avancée à la notion de gouvernement ». La Banque Mondiale en fera le 

point d’appui de ses prescriptions à l’intention des gouvernements des pays 

où elle intervient, elle met en avant la nécessité d’une « bonne 

gouvernance », laquelle nécessite des changements constitutionnels qui 

peuvent désormais entrer dans la conditionnalité des aides et doivent 

garantir l’amélioration de la gestion publique. 

Il s’agit d’un système de gouvernance deux en un, ou un système hybride, 

alliant démocratie et gouvernance. Cela explique aussi le fait que 

l’expression est souvent qualifiée et/ou complétée. On y trouve, entre 

autres : « bonne gouvernance », « gouvernance, Etat de droit, élections et 

transparence » ou « bonne gouvernance et démocratie ». Ce sont, en général 

quelques éléments de la démocratie qui ont été accolés au mot 

« gouvernance ». 
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A notre sens, cette thérapie était overdosée, trop forte pour un malade trop 

faible. Passant du socialisme axé, comme son nom l’indique sur l’action 

sociale, au libéralisme et sa rigueur budgétaire sans transition. Pour ces 

pays, le virage était trop court et le résultat on le connait : explosion sociale 

et contestations populaires. 

Sur le plan politique, la gouvernance, les élections libres et transparentes, et 

le respect des droits de l’homme en tant que conditionnalités, signifient pour 

l’Afrique qui a tant souffert du colonialisme caractérisé par l’injustice, les 

privations, le racisme et d’autres formes de ségrégation, une autre épreuve 

supplémentaire imposée aux peuples autochtones. Une nouvelle forme de 

colonialisme, le colonialisme économique ou le néocolonialisme. Pour les 

peuples africains, c’est une atteinte à la souveraineté, une autre humiliation 

associée aux suppressions d’emplois, coupes budgétaires et d’autres actions 

antisociales. 

La gouvernance proposée par les institutions internationales fait reculer les 

services publics déjà moribonds et réduit d’une façon drastique l’action 

sociale du gouvernement, ce qui complique d’avantage la tâche de 

gouverner. Subir le dictat des institutions financières internationales, à 

travers des programmes d’aide au développement en concomitance avec les 

conditionnalités, a pu être considérée comme une forme de soumission par 

l’intermédiaire d’une vision imposée des droits de l’homme, qui est de 

surcroit étrangère à la culture locale, faisant fi de la souveraineté chèrement 

acquise, ce qui est inacceptable. 
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Toutefois, l’Afrique est consciente qu’il n’est point de développement sans 

la libération des initiatives et la garantie des droits fondamentaux. Les 

spécialistes participants à la Conférence Africaine d’Alger, sur les avancées 

en matière de droit constitutionnel, tenue les 24 et 25 novembre 2014, 

s’accordent sur le fait que l’Afrique a besoin de démocratie, de gouvernance 

et des droits de l’homme, conditions sine qua none pour son développement 

et son épanouissement. Ils précisent que les peuples africains aspirent à une 

démocratie adaptée aux spécificités africaines, et une gouvernance africaine 

loin des conditionnalités et du mimétisme. La gouvernance consensuelle 

qui libère les hommes et leur permet la prise d’initiative. 

D’ailleurs les récents instruments internationaux soulignent le lien 

intrinsèque existant entre la paix, la démocratie, les droits de l’homme et le 

développement. Dès lors, les institutions internationales ne cessent 

d’encourager l’évolution conceptuelle en faveur de la démocratisation de 

l’organisation et de la gouvernance étatique.1 

En fait, la démocratie est une voie probante pour le progrès et le 

développement. Dans sa forme pratiquée par l’Etat moderne, elle garantit le 

feed-back du peuple par la participation active dans la gestion des affaires 

de la communauté. La démocratie déploie différents processus pour sa 

concrétisation, notamment le vote propre et transparent pour le choix des 

gouvernants et la participation directe ou indirecte des citoyens dans la 

détermination des politiques publiques. 

                                                           
1Véronique HUET, « L’autonomie constitutionnelle de l’Etat : déclin ou renouveau ? », 
Revue Française de Droit Constitutionnel, N° 73 2008, P. 66. 
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L’expérience de globalisation des méthodes de gouvernance a montré ses 

limites. Il est difficile de la généraliser dans le domaine économique, et à 

plus forte raison, dans le domaine politique où il est extrêmement difficile 

aussi d’établir des critères scientifiques universels en raison de la dimension 

humaine et des relations sociales caractérisant ces domaines. Les rapports 

entre l’individu et le pouvoir dans le cadre des différentes cultures politiques 

et multiples façons d’exercer le pouvoir sont spécifiques à chaque peuple. 

Les sociétés humaines sont tellement différentes de par leurs natures et leurs 

aspirations qu’il est difficile de mettre un seul moule valable pour gérer les 

affaires de tous.  

Si la gouvernance économique aspire à la rationalité à la lumière des 

montants financiers, des marchandises et des différentes valeurs chiffrées, la 

gouvernance politique concerne la gestion des rassemblements politiques et 

sociaux, ses orientations culturelles et intellectuelles, des croyances 

religieuses, des affiliations spirituelles et culturelles et les ambitions fondées 

sur ces données. Ces données sont significativement différentes d'une 

société à une autre. La rationalité chiffrée ou la gouvernance des chiffres 

peut échouer à faire face à l’homme politique et social, parce que les 

principes démocratiques chiffrés peuvent exprimer des formes contraires à 

la réalité.  

Il est vrai que la gouvernance adopte les moyens démocratiques afin de 

représenter les intérêts et la mise à disposition des acteurs multipartis 

impliqués dans la prise de décision et l'équilibre des pouvoirs. Cependant, 

dans le domaine de la gestion économique, la gouvernance fournie par les 

moyens de régulation et de contrôle est un pouvoir suffisant pour assurer la 
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réalisation de l'efficacité économique. La capacité d'adopter des moyens 

efficaces de gestion économique d'autre part, ce dernier élément est difficile 

à adopter dans le sens classique du terme de la démocratie. La gestion 

politique des activités humaines dans des communautés juxtaposées, 

souvent par le fait de la colonisation, avec des intérêts différents et parfois 

même en conflit, est trop complexe.  

Certaines expériences ont essayé de prendre en compte ces facteurs dans le 

domaine de la gestion politique, à travers la représentativité, l'implication de 

la société civile et la mise en place des dispositifs de contrôle consultatif, 

mais leur rendement était en deçà des attentes, sinon inexistant, 

principalement cela est du au manque d'autonomie politique et le non-

respect de la norme qui garantit les intérêts qui se chevauchent. Cette 

version améliorée de gouvernance n’a pas résolu le problème de confiance 

et d’adhésion pour autant. 

3- Le constitutionnalisme africain, une option pour la stabilité par le 

droit  

Ayant souffert de changements anticonstitutionnels du pouvoir, les pays 

africains, en quête de stabilité durable, ont consacré le constitutionnalisme 

et l’Etat de droit en tant que sécurité juridique assurant à la fois la stabilité 

politique et l’unité de la Nation. 

La Conférence Africaine d’Alger a mis en exergue qu’au-delà des avancées 

enregistrées par les pays africains en matière de constitutionalisme et 

l’établissement de l’Etat de droit, l’Afrique compte sur son génie pour 

l’application des théories universelles en matière de gestion de l’Etat, en les 

adaptant aux réalités du Continent. 
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Le droit constitutionnel africain a décliné le principe de séparation des 

pouvoirs. Il a consacré aussi la compétition politique qui est la pierre 

angulaire du pluralisme politique. Elle est garantie par les droits 

fondamentaux de liberté d'opinion, d'expression et d'information, et le droit 

de création des partis politiques ou d’associations afin d'accéder au pouvoir 

et participer à la conduite des affaires publiques. 

Le constitutionnalisme, étant consacré sur le plan théorique, reste sa mise en 

œuvre qui nécessite plus de moyens, de pédagogie, et de temps, car aller 

trop vite comporte le risque de déstabiliser le pays et fomenter le désordre. 

La démocratie, en tant que concept, est le pouvoir du peuple souverain à 

s’autodéterminer. Pour des raisons pratiques, l’exercice de la souveraineté 

se fait à travers les représentants élus. L’exercice du pouvoir et la gestion 

des affaires publiques doit reposer sur la volonté du peuple. Les trois 

pouvoirs constitutionnels tirent leur légitimité, du fait d’être choisis par le 

peuple de différentes manières. La plus largement utilisée est la méthode du 

choix au scrutin secret et direct, de laquelle consultation est issue la 

représentation de la majorité. La fidélité à la volonté populaire est assurée 

tantôt par la coopération et le contrôle mutuel des institutions 

constitutionnelles, tantôt par le balancier du pouvoir et contrepouvoir, qui 

constitue la garantie essentielle face aux dérives de la ligne générale et 

protège les intérêts de la communauté nationale et garantit les droits des 

citoyens. 

La démocratie représentative étant une forme de délégation du pouvoir du 

peuple souverain à un gouvernement par le moyen des élections, le 
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gouvernement représentatif légitimé par des élections, exerce le pouvoir au 

nom du peuple.  

Or, cette démocratie chiffrée basée sur la majorité est influencée par 

plusieurs facteurs. La concurrence politique qui permet de faire le meilleur 

choix des compétences pour diriger la société est souvent déformée, même 

dans les pays les plus stables et les plus avancés en matière de pratiques 

démocratiques. La situation est encore plus complexe pour les pays en 

transition démocratique. Les crises politiques et la peur de l'instabilité 

politique justifient souvent une tendance à la restriction des libertés dans les 

pays concernés.  

Il ressort de cette analyse sommaire que les principes de la démocratie sont 

quelquefois mis à mal à plusieurs niveaux, notamment, lors de l’élection des 

organes législatifs et exécutifs, lors de l’exécution du mandat électif par un 

pouvoir centralisé, enfin une représentativité limitée, donc la légitimité est 

contestée par l’opposition. Les reproches et critiques de la mise en œuvre 

des principes de la démocratie font feu de tout bois, mais globalement les 

reproches concernent souvent, le mode de mandatement du pouvoir, c’est-à-

dire les élections (a) ce qui induit une infidélité à la volonté populaire(b), la 

façon d’exercer le pouvoir et exécuter le mandat électoral(c) et le contrôle et 

la responsabilité(d), car l’issue du mandat est sanctionnée uniquement par 

les urnes sachant les reproches y afférents. 

a) Les élections comme mode de mandatement du pouvoir 

Le mode de scrutin secret et direct, par exemple, n’est plus suffisant pour 

exprimer les véritables aspirations des peuples. Qu’ils soient faux ou vrais, 
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les scrutins sont exposés à une multitude d’influences extérieures. Comme 

indiqué ci-dessus, les élections ne sont plus suffisantes pour choisir le mieux 

qualifié parmi le personnel politique pour diriger la nation.  

Beaucoup d’efforts sont fournis pour détourner les voix et influencer les 

résultats des élections. La distorsion de la représentation influe 

négativement sur le même système dans le temps. Mais, contrairement à ce 

qu’on fait entendre généralement, la fraude électorale n’est pas toujours le 

fait des autorités en place. Il faudrait signaler aussi que le manque 

d’organisation de l’opposition et l’avènement de doctrines d’extrémisme 

compliquent les choses. 

Des élections propres et honnêtes ne représentent que la majorité de ceux 

qui se sont déplacés aux bureaux de vote. C’est le jeu de la démocratie, mais 

l’abstention est parfois majoritaire et donc la représentation peut être 

minorée même si elle est le fruit d’une consultation électorale régulière.   

b) Volonté populaire déformée 

Il a été démontré que même si le choix du peuple n’est pas perverti par la 

fraude électorale et d’autres arrangements, des élections libres transparentes 

et honnêtes sont au carrefour de plusieurs réalités. 

La haute capacité d’influence atteinte par les moyens de propagande 

électorale pour agir sur l'opinion publique et orienter les électeurs d'une 

façon ou d'une autre, peut déformer la volonté populaire de façon 

spectaculaire.  
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Parfois les liens religieux et familiaux sont plus forts que l’engagement 

politique chez le citoyen Lambda, ce qui fausse le choix d’une bonne partie 

d’électeurs. Les difficultés subsistent quant à son intégration dans le 

comportement du citoyen électeur. L’explication est dans le fait que celui-

ci, au moment d’exercer sa liberté d’opinion, se trouve devant des choix 

difficiles à concilier. Pour déterminer son choix politique, le citoyen doit 

concilier son appartenance socio-culturelle, ses préférences familiales et la 

fidélité à son attachement politique. Le lien politique qui constitue la 

condition sine qua none de la démocratie ne prime pas toujours. 

Bien que le multipartisme soit déjà ancré dans les mœurs politiques de la 

classe dirigeante après un quart de siècle de son adoption, « Les processus 

internes de bon nombre de partis, en particulier pour ce qui est de 

l’organisation d’élections primaires en leur sein, respectent rarement la 

démocratie ».2 Il n’est pas aisé toujours d’opérer une transition politique 

libérale dans une société empreinte d’un fort relationnel familial et d’un 

particularisme culturel ; en fait, il s’agit d’introduire un autre modèle 

d’organisation politique qui nécessite un temps d’adaptation. Tout cela peut 

avoir pour effet un discrédit de la classe politique et rend sa tâche encore 

plus ardue. 

c) Exercice du pouvoir centralisé  

Pour des raisons liées à la stabilité des institutions, la continuité de l’Etat et 

l’unité de la Nation, par ailleurs tout à fait plausibles et dans le but de 

                                                           
2Rapport II sur la gouvernance en Afrique 2009, élaboré par les Nations unies (Commission 
Economique pour l’Afrique).  
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sauvegarder la stabilité du pays, les Etats ont tendance à centraliser le 

pouvoir. Dans leur quête de la juste mesure entre la dose de centralisation et 

celle de décentralisation, certains Etats recourent le plus souvent à la 

délégation de compétence à leurs représentants locaux.  

Cela a mis l’Etat devant un dilemme, en créant des situations antinomiques 

avec la démocratie, telles que des lourdeurs administratives, un système de 

prise de décision qui reste essentiellement centralisé et inadapté. Ceci 

contribue à son tour à l’entame de la légitimité du pouvoir qui est d’emblée 

handicapé par les grèves et les différents troubles sociaux. Ainsi, 

l’extrémisme politique et le durcissement des positions viennent compliquer 

la situation qui influe davantage sur la crédibilité de l’Etat qui n’arrive ni à 

communiquer ni à convaincre. Pourtant le souci de parer à la récurrence des 

évènements, qui ont secoué certains pays, justifie les dispositions 

constitutionnelles, qui ont pour but la sauvegarde de la stabilité et l’unité de 

la nation.  

Par ailleurs, la difficulté à communiquer conduit inévitablement à une 

dichotomie entre les gouvernants et les gouvernés, où le discours politique 

n’est plus entendu, et pourtant la difficulté de communiquer est 

surmontable. Les méthodes classiques de communication ne suffisent plus, 

surtout si la majorité de la communauté est engagée dans une attitude 

négative pour diverses raisons. La mauvaise communication met les 

dirigeants dans l'isolement et les désarme face à des injustices, et donc 

conduit à durcir les attitudes. La culture du dialogue, si elle n’est pas 

délaissée, manque souvent de perspicacité et conduit quelquefois à des 
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canaux obstrués. Tant que le dialogue n’est pas institutionnalisé dans un 

cadre démocratique, son succès ne sera que limité. 

d) Evaluation, responsabilité et sanction politique à terme   

Le pluralisme politique se concrétise à travers le multipartisme, qui, en 

pratique, offre le choix concurrentiel dans un espace de compétition et de 

confrontation des idées et des programmes politiques.3 Dans ce système, 

une fois élu, le gouvernement fixe les règles qui lui permettent d’appliquer 

son programme et s’attèle à son exécution jusqu’à la fin du mandat. Où il est 

sanctionné par les urnes. C’est le contrôle démocratique populaire par 

l’alternance au pouvoir, en changeant les dirigeants dans le cas d’échec à 

atteindre les objectifs et les programmes du mandat électoral. C’est l’une 

des faiblesses d’un système qui repose sur des procédures formelles et qui 

occulte les valeurs morales et les qualités intrinsèques des hommes.  

 
Dans un tel système, l’évaluation politique par les électeurs entre d'autres 

moyens, prend effet à la fin du mandat pour sanctionner, soit par la 

continuité, si le bilan est jugé positif, soit par l’alternance dans le cas 

contraire.4  

L’évaluation dans la démocratie exige la protection des droits de l'homme et 

des libertés fondamentales, sans lesquelles la démocratie ne fonctionne pas. 

                                                           
3 Joan-Philippe Platteau, « Religion, politics and development: lessons from the lands of 
Islam », Journal of Economic Behaviour and Organisation, 2008 n° 68, pp. 329-351, at p. 
349. 
4 Rapport de la gouvernance en Afrique. 
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Mais la corruption politique se reflète négativement sur ces ingrédients et 

donc sur la démocratie elle-même et fausse ses résultats. 

Certes, l’Afrique a enregistré des avancées en matière des droits de l’homme 

et de démocratie en général, qui sont dues à la stratégie et aux mécanismes 

africains et non aux prescriptions et constitutionnalités des institutions 

financières internationales. Toutefois, cela ne suffit pas à tenir face aux 

dérives politiques, la corruption et le népotisme, entre autres ; d’où l’option 

de l’Afrique pour la gouvernance démocratique afin de surpasser les dites 

entraves.  

Et sachant que la démocratie et la gouvernance sont liées toutes les deux, 

de façon à ce que la première concerne l’accès au pouvoir, tandis que la 

seconde prend le relais durant l'exercice du pouvoir et en les associant, 

on garantit la légitimité de l’accès au pouvoir et la continuité de cette 

légitimité à travers les décisions prises et appliquées par les moyens 

adéquats. D’ailleurs l’Article 3 de la CADEG sépare clairement l’accès au 

pouvoir de l’exercice de celui-ci. Cet article met en évidence et sans 

équivoque, aucun la démocratie et son complément la gouvernance. On lit 

dans son paragraphe 2 ce qui suit : « L’accès au pouvoir et son exercice, 

conformément à la Constitution de l’Etat partie et au principe de l’Etat de 

droit».5 

4- Gouvernance démocratique : une option africaine  

Parmi les objectifs de l’Union Africaine, promouvoir « les principes et les 

institutions démocratiques, la participation populaire et la bonne 

                                                           
5 Italic de l’auteur. 
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gouvernance »6. Il est tout à fait normal que l’Union repose sur des 

principes tels que : « la participation des peuples africains aux activités de 

l’Union et le respect des principes démocratiques, des droits de l’homme, de 

l’Etat de droit et de la bonne gouvernance ».7 Mais, dans le cadre de la 

souveraineté et l’indépendance de ses Etats membres, l’organisation 

continentale doit trouver un cadre légal et des mécanismes qui respectent la 

souveraineté et l’indépendance des pays membres. 

 

Le préambule de la Charte Africaine de la Démocratie, des Elections et de 

La Gouvernance (CADEG), s’inspire des « objectifs et principes énoncés 

dans l’Acte constitutif de l’Union africaine, en particulier, en ses articles 3 

et 4 », qui sont réitérés en tant que fondement juridique de l’AAG et la 

Plateforme Africaine de Gouvernance. 

 

Dans le Rapport de l’OCDE de 2002, Mr. Rob Laking donne l’avis suivant 

sur le sujet : « au niveau le plus général, la gouvernance signifie l’ensemble 

des dispositions constitutionnelles, législatives, réglementaires et 

administratives par lesquelles les autorités publiques exercent leurs 

pouvoirs, ainsi que les mécanismes corrélatifs de responsabilité publique de 

l’Etat de droit, de transparence et de participation des administrés ». 

 

Il y a lieu de signaler que le terme « gouvernance » porte en soi une 

connotation positive. Il ne nécessite pas de qualificatif. Alors, on affirme 

qu’il y a gouvernance ou absence de gouvernance. 
                                                           
6Article 3 de l’Acte Constitutif de L’Union Africaine.  
7 Article 4 
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En 1995, la Commission sur la Gouvernance Mondiale donnait à la 

gouvernance cette définition : « La somme des différentes façons dont les 

individus et les institutions publiques et privées gèrent leurs affaires 

communes. C’est un processus continu de coopération et d’accommodation 

entre les intérêts divers et conflictuels. Elle inclut les institutions officielles 

et régimes dotés de pouvoir exécutoires tout aussi bien que les 

arrangements informels sur lesquels les peuples et les institutions sont 

tombés d’accord… ». 

La gouvernance s’oriente plus vers l’exercice effectif du pouvoir. S’il est 

vrai que, le concept de gouvernance est assez extensible et offre plusieurs 

facettes, il demeure ambigu. Il est, par ailleurs, difficile de réaliser une 

gouvernance uniquement sur la base des principes et des valeurs de la 

gouvernance économique comme la rationalité, la transparence et la 

régulation. 

L’intérêt de la gouvernance réside dans le fait qu’elle permet de pallier les 

insuffisances de la démocratie classique, elle ne la remplace point, mais elle 

la complète. Chacune d’elles a son propre domaine. La gouvernance 

s’oriente plus vers l’exercice du pouvoir par le biais de prises de décisions et 

leurs exécutions dans le cadre de critères qui garantissent la transparence et 

la participation qui permettent d’atteindre les objectifs. 

L’administration classique privilégie les rapports verticaux, c’est-à-dire 

autoritaires avec son public, ce qui favorise la lourdeur bureaucratique 

et les blocages de tous genres. La gouvernance œuvre à l’établissement 

de rapports horizontaux avec des administrés dans le respect des droits 

de l’homme, facilitant ainsi la participation et le consensualisme. Par 
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ailleurs, les rapports horizontaux consolident la légitimité des pouvoirs 

publics et renforcent l’efficacité de leur action en améliorant leur 

performance, car une décision concertée est bien acceptée par les concernés 

puisqu’elle est adoptée dans un cadre participatif.  

L’option africaine de gouvernance doit comporter ces éléments afin de 

répondre aux spécificités du Continent et rendre praticable et effective toute 

politique publique. Il faudrait souligner que le respect des droits de l’homme 

et la garantie des libertés fondamentales sont transversaux aux trois 

principes de la gouvernance à savoir, la transparence (a), la participation (b) 

et le consensualisme (c).   

a) La transparence 

La transparence est un principe de portée générale. Il s’applique à la 

confection et à l’exécution des politiques publiques. L’obligation de tenir 

des élections transparentes est une autre application.  Dans le domaine 

politique, la transparence veille à éclairer l'opinion publique, à fournir aux 

médias des faits et réunir toutes les conditions et les moyens pour faciliter 

l'examen de la chose publique par les citoyens. Ceci contribue à 

l'élimination de la corruption, le gaspillage de l'argent public, les conflits 

d’intérêts et d'autres obstacles et donc aider à atteindre l'efficacité. 

Généralement la transparence nécessite le respect de la liberté de la presse, 

la communication et le droit à l’information.  

Il est utile de noter que la CADEG s’est fixée entre autres objectifs ce qui 

suit : « Promouvoir la création des conditions nécessaires pour faciliter la 

participation des citoyens, la transparence, l’accès à l’information, la liberté 
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de presse et l’obligation de rendre compte de la gestion des affaires 

publiques ».8  

Dans un monde où tout se sait, la transparence ne signifie pas l’exposition 

des secrets de l'Etat pour les mettre sur la place publique. Mais se cacher 

derrière le mystère de l'État à des fins politiciennes, et cacher les faits liés 

aux affaires publiques, et les erreurs dans la gestion susceptibles de 

responsabilité, sont contraires à la transparence. Le principe de transparence 

doit préserver la sécurité nationale.  

La transparence dans un sens spécifique permet l’accès des personnes 

directement intéressées aux données des dossiers qui les préoccupent. Dans 

ce cadre, le Code de la Commune algérien impose à l’Assemblée Populaire 

Communale la transparence en ces termes « Toute personne peut consulter 

les extraits des délibérations de l’Assemblée Populaire Communale ainsi 

que les arrêtés communaux. Toute personne ayant intérêt peut également en 

obtenir copie totale ou partielle ... »9. Et dans une démarche encore plus 

active, l’Assemblée Populaire Communale doit prendre « toute mesure pour 

informer les citoyens des affaires les concernant et les consulter sur les 

choix des priorités d'aménagement et de développement économique, social 

et culturel. ».10 

b) La participation    

Les aspirations de la nation et les besoins divers sont également exprimés, 

dans le cadre de la participation. En principe, la participation populaire dans 
                                                           
8 Article 2 para. 10. 
9
 Article 14 de la Loi n° 11-10 du 22 juin 2011 relative à la commune. 

  
10 Article 11. 
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la gestion des affaires publiques est dictée par les spécificités africaines et 

l’héritage historique de méthodes de gestion des affaires des communautés 

locales. La représentativité complétée par la démocratie participative, sous 

des formes adaptées aux réalités locales, est une exigence pour assurer une 

meilleure gouvernance. 

A travers la participation au niveau local, les citoyens sont associés au 

processus de prise de décision et considèrent que le respect des droits de 

l’homme constitue la garantie la plus indiquée à la bonne initiative, 

puisqu’il prend en considération la diversité des populations et son effet sur 

la gestion des affaires politique et économique.  

La participation peut prendre différentes formes. Par exemple, la 

participation directe qui intervient lors de la prise de décision et à son 

exécution, et l’aide à la prise de décision à travers la consultation et le 

contrôle non contraignant. La CADEG préconise la participation sous forme 

de partenariat avec les organisations de la société civile.11  

La participation de la femme dans le cadre de l’égalité des genres est un 

exemple concret de participation directe. L’article 29 de la CADEG, stipule 

que les « Etats parties créent les conditions nécessaires pour assurer la 

participation pleine et entière des femmes aux processus et structures de 

prise de décision à tous les niveaux, en tant qu’élément essentiel de la 

promotion et de la pratique d’une culture démocratique. ». 

                                                           
11 Article 27 para. 2. 
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En effet, la participation de la femme a parcouru un bon chemin dans un 

grand nombre de pays africains, une progression qu’on ne doit pas en tout 

cas aux conditionnalités. Le Rwanda, le Mozambique, l’Afrique du Sud, la 

Tanzanie, l’Ouganda, la Namibie, le Lesotho, les Seychelles, la Tunisie, le 

Sénégal et l’Ethiopie figurent parmi les 45 premiers pays sur 189 pays de 

toutes les régions du monde,12 auxquels il faudrait ajouter forcement 

l’Algérie avec 146 femmes élues à l’APN, qui est classée 27e à l’échelle 

mondiale. Il faut rappeler, à titre de comparaison, que le Royaume Unis 

occupe la 36e place et la France la 44e. 

L’activité des organes consultatifs compense le manque de représentativité 

et les difficultés de gestion dues au manque d’expertise et de savoir-faire. 

Les institutions consultatives sont généralement désintéressées, ce qui leur 

donne le recul nécessaire pour prodiguer des conseils utiles sur des sujets 

qui les intéressent que, sur la base de leur appartenance nationale. Les 

instances consultatives œuvrent à la sauvegarde de la cohésion sociale dans 

la mesure où certaines d’entre elles sont inclusives ; elles représentent par 

exemple les travailleurs et les employeurs ainsi que les intérêts de la 

communauté nationale. 

Les institutions et instances consultatives peuvent servir aussi à compléter et 

à améliorer la fonction de régulation et de contrôle. Les conseils religieux 

qui représentent l’autorité religieuse dans les Etats pour lesquels l’islam est 

la religion de l’Etat, et malgré leur toute relative autonomie du fait que leur 

membres sont désignés par le pouvoir en place, jouent plus le rôle  

                                                           
12Rapport II sur la gouvernance en Afrique.  
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d’interprétation qui peut servir à la cohésion entre les différents textes 

religieux et textes de loi et atténuer les contradictions entre les deux.  

La participation à la gestion des affaires locales fait également partie de 

l’arsenal juridique algérien, et certainement d’autres pays africains, car les 

collectivités territoriales sont les lieux de la gouvernance par excellence. 

Dans ce sens le Code de la Commune en Algérie institutionnalise la 

participation des citoyens et la participation consultative.13 

Il faut souligner par ailleurs, que le titre III de la loi relative à la Commune 

est consacré à la participation des citoyens à la gestion des affaires de leur 

Commune, qui est appelée dans le jargon juridique algérien la « gestion de 

proximité ».14 

Nous pouvons affirmer donc que la participation joue un rôle primordial 

dans la gouvernance politique. Elle garantit le principe de pluralité des 

parties intervenant dans la prise de décision ainsi que l’exécution de cette 

décision selon les règles qui garantissent la légalité. Cette lecture des choses 

permet aussi de mettre en valeur la complémentarité entre démocratie et 

bonne gouvernance, car chacune d’elles constitue un garant pour l’autre.   

c) Le consensualisme  

La démocratie est le pouvoir du peuple et cela se fait dans la pratique par la 

répartition du pouvoir à ses représentants légitimes à travers la multiplicité 
                                                           
13 Article 13 de la loi de 2011 relative à la Commune « Le président de l’assemblée 
populaire communale peut, chaque fois que les affaires de la commune l’exigent, faire 
appel, à titre consultatif, à toute personnalité locale, à tout expert et/ou tout représentant 
d’association locale dûment agréée qui, en raison de ses compétences ou de la nature de ses 
activités, est susceptible d’apporter toutes contributions utiles aux travaux de l’assemblée 
ou de ses commissions. ». 
14 Article 11. 
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des centres du pouvoir. La multiplicité de centres de pouvoirs 

complémentaires et garante de la fidélité au mandat du peuple, prend 

d’autres dimensions avec la gouvernance. 

Une dé-globalisation du programme (contrat électoral) en le fractionnant en 

une multitude de contrats secondaires et en associant les autorités locales, 

les associations et d’autres entités de la société civile est nécessaire en 

gouvernance. Ces subdivisions en contrats formels ou dans le cadre 

d’accords informel, dans le cadre de négociations ou consultations, seront 

transformées par la suite en décisions par l’administration. Cette démarche 

consensuelle favorise l’adhésion des citoyens au programme et aux 

politiques publiques à tous les niveaux.  

Les décisions prises de cette manière ont des caractéristiques contractuelles, 

d’où elles tirent une valeur obligatoire et donc plus efficace. Par conséquent, 

la facilité de mise en œuvre des décisions dépend de la qualité des 

procédures suivies pour leur adoption et le reflet de l'opinion de la majorité 

des intéressés qu’elle comporte, sans occulter les droits des minorités. En 

d’autres termes gouverner par un commandement d’en haut peut céder la 

place à une gouvernance qui prend en considération les intérêts et les enjeux 

à travers un accord. 

***  

* 

Pour conclure, l’Architecture Africaine de Gouvernance et la Plateforme 

Africaine de Gouvernance constituent la locomotive de « la gouvernance » 
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de la gouvernance africaine. La Plateforme elle-même basée sur la 

transparence et la participation, intègrera certainement le consensualisme 

sous les formes qu’elle jugera adéquates lors de l’entrée en la matière des 

équipes qui sont en train d’être installées.  

A titre d’exemple, le consensualisme de base est le dialogue comme 

principe dans toute action publique relevant du domaine de la gouvernance, 

l’accord comme couronnement de certains types de conflits sociaux, le 

contrat est une forme encore plus avancée, il couvre tous les domaines et les 

différents aspects (contrat de performance, de réalisation, de…). Des 

contrats-types de performances modulables et applicables au niveau des 

institutions africaines, au niveau national, est au niveau des collectivités 

locales des pays. Les contrats-types peuvent concernés les relations inter-

institutions et les relations entre institutions et personnes morales ou 

physiques.    

L’Afrique, dans le cadre de la CADEG, est en phase de réussir 

l’institutionnalisation des principes de la participation, la transparence et le 

consensualisme. Par ailleurs, déjà consacrés dans divers instruments 

africains. Elle œuvre actuellement à les faire transcender au niveau des 

organes de l’Union et des institutions qui lui sont affiliées, pour qu’ils soient 

par la suite intégrés dans les législations nationales et généralisés dans la 

pratique des Etats.  

 
 

ALGER le 28/07/2015 
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Allocution du Président du Conseil constitutionnel Mr.Mourad MEDELCI, 
lors du Congrés international sur le recours constitutionnel à Jakarta du 15 
au 17 aout 2015, en commémoration du 12éme anniversaire de création de la 

Cour constitutionnelle de la République d'Indonésie 

Monsieur le Président, Cher Ami, Excellences, Mesdames et Messieurs, 

Grâce à l’excellente organisation mise en place par la Cour 

Constitutionnelle de la République indonésienne, nos travaux se déroulent 

de façon très encourageante. 

Le Conseil constitutionnel de mon pays est heureux d’apporter sa 

contribution à ce débat, extrêmement intéressant, sur les différents aspects 

liés au recours constitutionnel. 

Bien entendu, nos institutions, qui ont le même objectif générique, c’est-à-

dire, le contrôle de constitutionnalité, ont atteint des stades d’organisation 

avancés, comme le confirment clairement les excellentes interventions 

enregistrées dans le cadre de notre débat. Cette organisation s’inscrit dans 

deux tendances très claires :  

• La première est celle de la diversité des statuts et, notamment, au 

regard des systèmes de saisine institutionnelle plus ou moins large, 

selon les pays ; 

• La seconde, est une tendance au rapprochement sur les questions 

fondamentales et la vocation de nos institutions d’élargir leur champ 

de compétences pour mieux protéger les droits constitutionnels à 

travers le recours constitutionnel. 

Permettez-moi, à la lumière de l’expérience algérienne, de livrer à votre 

attention ce qui suit : 



Allocution du Mr.Mourad MEDELCI, lors du Congrés international à Jakarta 

Revue du Conseil constitutionnel N° 05-2015 Page 70 

Le Conseil constitutionnel algérien s’inscrit, dans les tendances observées. 

Son rôle principal est de veiller au respect de la Constitution par le contrôle 

de constitutionnalité dans le cadre de la hiérarchie des normes. 

Toutefois, notre Conseil veille aussi à la régularité des opérations de 

referendum, d’élection du Président de la République et des élections 

législatives. Dans ce cadre, il est périodiquement sollicité pour examiner des 

recours et prendre des décisions de dernier ressort à l’occasion des 

consultations électorales. 

En effet, dans le cadre des élections législatives, la loi prévoit que tout 

candidat ou parti politique ayant présenté des listes de candidats à ces 

élections a le droit de contester la régularité des opérations de vote en 

introduisant un recours par simple requête déposée au greffe du Conseil 

constitutionnel dans les quarante-huit (48) heures qui suivent la 

proclamation des résultats. Dans le cas des élections présidentielles, tout 

candidat ou son représentant, et tout électeur, dans le cas de referendum, ont 

le droit de contester la régularité des opérations de vote en faisant 

mentionner leur réclamation sur le procès-verbal disponible dans le bureau 

de vote. Un recours est envoyé immédiatement au Conseil constitutionnel.  

A titre d’exemple, lors des élections législatives qui se sont déroulées en 

2012, le Conseil constitutionnel a reçu 167 recours, après examen, douze 

(12) ont influé sur la répartition des sièges. Quant aux élections 

présidentielles qui ont eu lieu le 17 avril 2014, le Conseil constitutionnel a 

reçu 94 réclamations. 
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Il convient de souligner que les décisions du Conseil constitutionnel sont 

définitives et s’imposent à tous (Art 54 du règlement fixant les règles de 

fonctionnement du Conseil constitutionnel). 

Je dois souligner aussi que ces recours permettent de garantir les droits 

constitutionnels d’élire et d’être éligible, consacrés par l’Art. 50 de la 

Constitution. Nonobstant le fait que la compétence de siéger sur les recours 

est limitée dans son objet, dans le temps et dans sa procédure, le Conseil 

constitutionnel capitalisera cette expérience sans doute lors de l’extension 

de ses compétences à la faveur de la prochaine révision de la Constitution.     

L’évaluation, récemment engagée par notre Conseil, des conditions dans 

lesquelles ces recours sont traités, nous renseignent à la fois sur les progrès 

enregistrés mais, également, sur la nécessité de consolider davantage les 

mécanismes opérationnels. 

Nous noterons, à cet égard en particulier, l’objectif lié à la réduction des 

rejets de forme pour non-respect des modalités légales et règlementaires.  

Cet objectif semble clairement lié à deux types d’efforts attendus, à savoir 

l’adaptation régulière des procédures liées au recours et, par ailleurs, la 

nécessité de mieux informer les citoyens sur leur contenu. 

Il en est ainsi, par exemple, des délais de formalisation des recours, ainsi 

que des modalités de leurs consignations qui, en Algérie, sont enregistrés 

directement au niveau des bureaux de vote et ce, immédiatement après la 

proclamation des résultats.  
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D’autres types d’efforts sont à la charge des associations politiques elles-

mêmes, qui doivent instruire leurs représentants dûment mandatés au sein 

des bureaux de vote afin de se prémunir contre les risques de rejets pour 

vice de forme.   

Deux autres types de recours retiendront notre attention : 

Le premier déjà contenu dans l’avant-projet de révision constitutionnelle 

prévue en Algérie au courant de cette année ouvre la voie à la saisine directe 

du Conseil par la minorité parlementaire qui pourrait contester une 

disposition de loi jugée inconstitutionnelle. 

Quant au second il pourrait, le cas échéant, permettre aux justiciables de 

solliciter le recours au Conseil dans des conditions déterminées et ce à 

l’image de ce qui ce fait dans de nombreux pays. 

Bien entendu ces deux types de recours renvoient à l’amont du dispositif de 

contrôle exercé par nos institutions. 

Le défi est alors posé, qui consiste à se préparer à assumer ces nouvelles 

missions et je me plais de relever que l’Algérie pourra compter sur de 

nombreuses Cours constitutionnelles et accéder à leurs expériences ; 

j’aimerais, par avance, les remercier pour leur disponibilité à partager leur 

savoir-faire qui constitue, à vrai dire, l’objectif le plus important de notre 

rencontre. 

Notre symposium est l’occasion de s’en réjouir et de confirmer notre 

engagement à renforcer la coopération entre nous. 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 

Je vous remercie pour votre aimable attention. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modèles de la jurisprudence de Conseil 
constitutionnel 
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Dispositions législatives déclarées inconstitutionnelles et les motifs de 

leur invalidation 

Nous poursuivons la publication, dans le présent numéro de la Revue du 

Conseil constitutionnel, des dispositions législatives déclarées 

inconstitutionnelles par le Conseil constitutionnel, en précisant les motifs et 

les principes constitutionnels sur lesquels il avait fondé son appréciation, 

pour les invalider.  

texte 
objet de saisine 
(Année 1999) 

Dispositions déclarées 
inconstitutionnelles 

Motifs d’invalidation 

Principes 
constitutionnels 

fondant cette 
invalidation 

 Loi organique fixant 

l’organisation et le 

fonctionnement de 

l’Assemblée populaire 

nationale et du Conseil 

de la Nation ainsi que 

les relations 

fonctionnelles entre les 

chambres du Parlement 

et le Gouvernement. 

 

(Avis n°08/A.L.O/CC/99 

du 05 Dhou El Kaâda 

1419 correspondant au 

21 février 1999) (JORA 

n°15 du 9 mars 1999) 

 

 Art.2 : Cette 

disposition organique 

fixe le siège de 

l’Assemblée populaire 

nationale et du 

Conseil de la Nation, 

à Alger. 

Le Conseil 

constitutionnel a 

déclaré cette 

disposition organique 

partiellement conforme 

à la Constitution au 

motif qu’elle ne tient 

pas compte des 

pouvoirs conférés au 

Président de la 

République dans le cas 

de l’état d’exception. 

En effet, l’état 

d’exception habilite 

celui-ci à prendre des 

mesures 

exceptionnelles que 

commande la 

 Art. 93 (alinéa 3) 

de la Constitution. 
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sauvegarde de 

l’indépendance de la 

Nation et des 

institutions de la 

République. 

 

 

Art. 9 : Cet article 

prévoit les organes de 

l’Assemblée populaire 

nationale et du 

Conseil de la Nation. 

En effet, outre le 

Président, le Bureau 

et les commissions 

permanentes, le 

législateur a introduit 

un autre organe, en 

l’occurrence les 

groupes 

parlementaires. 

Le Conseil 

constitutionnel a 

déclaré cette 

disposition organique 

partiellement conforme 

à la Constitution au 

motif que les groupes 

parlementaires ne 

constituent pas un 

organe des deux 

chambres, au sens des 

dispositions pertinentes 

de la Constitution. 

Articles 111, 113, 

114,117 et 119 de 

la Constitution. 

 

 

 

 

Art.11 alinéa 1er : 

Cette disposition 

organique prévoit 

l’élection des 

Présidents des deux 

chambres sur la base 

de l’article 114 de la 

Constitution et revoie 

les modalités de leur 

élection aux 

règlements intérieurs 

de chaque chambre. 

Le Conseil 

constitutionnel a 

considéré que cette 

disposition est 

partiellement conforme 

à la Constitution car 

elle méconnait la 

disposition transitoire 

qui exclue le Président 

du Conseil de la Nation 

du tirage au sort lors du 

renouvellement de la 

Art.181 de la 

Constitution. 
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 moitié des membres du 

Conseil de la Nation au 

cours du premier 

mandat.  

 

 
Art. 20 : Cet article 

traite des conditions 

de recevabilité des 

propositions et des 

projets de lois. En 

effet, outre les 

conditions prévues à 

l’art. 119 de la 

Constitution, le 

législateur a exigé, 

pour la recevabilité de 

ces textes, la 

condition de les 

rédiger sous forme 

d’articles et de les 

faire accompagner 

d’un exposé des 

motifs. 

 

Le Conseil 

constitutionnel a 

considéré que les 

conditions de 

recevabilité sont 

prescrites à titre 

limitatif à l’art.119 de 

la Constitution et que le 

législateur n’a pas, par 

conséquent, 

compétence pour en 

ajouter d’autres, 

arguant que la 

définition de la forme 

du projet ou de la 

proposition de loi ne 

peut constituer en soi 

une modalité 

supplémentaire de 

recevabilité mais une 

modalité de mise en 

œuvre de cette 

condition.  

Sur la base de cet 

argumentaire, le 

Conseil constitutionnel 

Art. 119 de la 

Constitution 
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a estimé qu’il s’agit 

plutôt d’une rédaction 

inappropriée et qu’il 

n’y a pas lieu 

d’invalider la 

disposition mais de la 

déclarer conforme sous 

réserves à la 

Constitution. 

 

 

 

 

Art.38 alinéa 1er : le 

législateur a prescrit à 

cet article la 

procédure de vote 

sans débat applicable 

aux ordonnances 

soumises par le 

Président de la 

République à 

l’approbation de 

chaque chambre, en 

application de l’article 

124 de la 

Constitution. 

 

 

Le Conseil 

constitutionnel a 

considéré que le 

législateur n’a pas fait 

la distinction entre les 

ordonnances soumises 

à cette procédure et 

celles qui ne le sont 

pas. En effet, la 

procédure prévue aux 

alinéas 1,2 et 3  de 

l’article 124 de la 

Constitution concerne 

les ordonnances prises 

par le Président de la 

République dans le cas 

de vacance de 

l’Assemblée populaire 

nationale ou dans les 

périodes d’intersession 

parlementaire. Or, 

l’alinéa 4 dudit article 

Art. 124 de la 

Constitution 
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porte sur les 

ordonnances prises par 

le Président de la 

République en cas 

d’état d’exception qui, 

au sens de la 

Constitution, ne sont 

pas soumises à la 

procédure susvisée.    

Sur la base de cet 

argumentaire, le 

Conseil constitutionnel 

a estimé qu’il n’y a pas 

lieu d’invalider la 

disposition mais de la 

déclarer conforme à la 

Constitution sous le 

bénéfice des réserves 

qu’il a émises quant à 

l’interprétation de cette 

disposition. 

 

 

 

 

Art.64 alinéa 1er : Le 

législateur a prévu 

expressément que la 

motion de confiance 

est votée à la majorité 

absolue. 

 

 

Le Conseil 

constitutionnel a 

déclaré cette 

disposition 

partiellement conforme 

à la Constitution au 

motif que les cas où le 

vote à la majorité 

absolue est exigé sont 

expressément et à titre 

Art. 84 alinéa 5 de 

la Constitution. 
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limitatif, édictés dans la 

Constitution. Or, cette 

exigence n’est pas 

requise en ce qui 

concerne la motion de 

confiance. Celle-ci est 

en effet, votée, tel qu’il 

résulte de l’article 84 

alinéa 5, à la majorité 

simple. 

 

 

 

Art.65 alinéa 1er : 

Cet article prévoit la 

possibilité pour les 

parlementaires 

d’interpeller le chef 

du gouvernement sur 

toute question 

d’actualité. 

Le Conseil 

constitutionnel a 

déclaré cette 

disposition 

partiellement conforme 

à la Constitution au 

motif qu’en vertu de la 

Constitution, les 

membres du Parlement 

ont pouvoir 

d’interpeller non 

seulement le Chef du 

Gouvernement mais 

tout membre du 

Gouvernement, sur une 

question d’actualité.   

Art.133 alinéa 1er 

de la Constitution. 

 

 

Articles 71 (alinéa 

3), 73 alinéa (3) et 74 

(alinéa 3) (pris 

ensemble en raison de 

Le Conseil 

constitutionnel a 

déclaré ces dispositions 

non conformes à la 

Art.134 alinéas 2 

et 3 de la 

Constitution 
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la similitude de leur 

objet) : En vertu de 

ces dispositions, le 

législateur donne 

possibilité au membre 

du Gouvernement   de 

s’abstenir de répondre 

à une question d’un 

parlementaire pour 

des raisons d’intérêts 

stratégiques pour le 

pays. 

 

Constitution au motif 

que la Constitution 

prévoit les conditions 

dans lesquelles 

intervient la réponse 

mais ne pose 

aucunement 

l’éventualité de 

l’absence de réponse, 

fut-elle pour des 

raisons d’intérêts 

stratégiques pour le 

pays. 

 

 

 

Art.98 alinéas 1, 2 et 

3 : Cet article prévoit 

la convocation du 

parlement siégeant en 

chambres réunies 

selon les cas prévus 

par les dispositions de 

la Constitution. 

 

 

Le Conseil 

constitutionnel a 

déclaré les dispositions 

de cet article 

partiellement 

conformes à la 

Constitution au motif 

que le parlement 

siégeant en chambres 

réunies est convoqué, 

selon le cas, par le 

président de la 

République ou le chef 

de l’Etat qui assure 

l’intérim. 

Cependant, dans le cas 

où la convocation du 

Art.88 alinéas 2, 6 

et 8 et  art. 90 

alinéa 4 de la 

Constitution. 
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Parlement, siégeant en 

chambres réunies, 

intervient dans le cadre 

d’une proposition 

d’une révision 

constitutionnelle 

émanant des ¾ des 

membres des deux 

chambres, présentée au 

Président de la 

République, le Conseil 

constitutionnel a 

considéré que c’est le 

Président du Conseil de 

la Nation qui 

convoque, dans ce cas, 

le Parlement au regard 

de la nature des charges 

qu’il assume dans les 

situations prévues par 

la Constitution et de la 

non dissolution du 

Conseil de la Nation.  

 
Art.99 : Cet article 

prévoit que le 

Parlement siégeant en 

chambres réunies, est 

présidé 

alternativement par le 

Président de 

l’Assemblée populaire 

En constatant que le 

législateur n’a pas 

précisé les cas dans 

lesquels s’exerce cette 

alternance, le Conseil 

constitutionnel a 

déclaré que, si la 

présidence du 

Art.88 alinéas 2 et 

6 et art. 90 alinéa 

4 de la 

Constitution. 
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nationale et le 

Président du Conseil 

de la Nation. 

 

 

 

 

Parlement siégeant en 

chambres réunies 

revient au Président de 

l’Assemblée populaire 

nationale lorsque le 

Président du Conseil de 

la Nation assume la 

charge de chef de l’Etat 

par intérim 

conformément à 

l’article 90 (alinéa 4) 

de la Constitution, elle 

revient, en revanche, au 

Président du Conseil de 

la Nation dans les 

autres cas prévus par la 

Constitution, et ce en 

vertu des pouvoirs que 

lui confère la 

Constitution pour 

assurer la pérennité et 

la continuité des 

institutions de l’Etat.  

 Art.  100 : Cet article 

donne compétence au 

Parlement siégeant en 

chambres réunies 

pour préciser d’autres 

règles de son 

fonctionnement dans 

un règlement 

intérieur.  

Le Conseil a déclaré 

cet article conforme à 

la Constitution sous 

réserves que ce 

règlement intérieur 

élaboré par une 

commission mixte et 

adopté par le Parlement 

Art.115 (alinéa 3) 

de la Constitution 
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siégeant en chambres 

réunies, ne contienne 

pas des matières 

relevant de la loi 

organique. 

Règlement intérieur du 

Conseil de la Nation, 

modifié et complété. 

 

(Avis n°09/A.R.I/CC/99 

du 14 chaabane 1420 

correspondant au 22 

novembre 1999  

(JORA n°84 du 28 

novembre 1999) 

Le Conseil de la 

Nation a repris dans 

son Règlement 

intérieur la lettre et/ou 

l’objet de 39 articles 

de la loi organique 

fixant l’organisation 

et le fonctionnement 

de l’Assemblée 

populaire nationale et 

du conseil de la 

Nation ainsi que les 

relations 

fonctionnelles entre 

les chambres du 

Parlement et le 

gouvernement. 

 Le Conseil 

constitutionnel a 

déclaré que ces 39 

articles n’entrent pas 

dans le domaine du 

règlement intérieur ; ils 

reprennent des matières 

organiques dont 

l’élaboration et 

l’adoption nécessitent 

l’intervention d’autres 

pouvoirs.     

Art.115 de la 

Constitution. 

- méconnaissance 

de la répartition 

des domaines de 

compétence. 

 
Art. 53 (3ème tiret) et 

56 (pris ensemble en 

raison de la similitude 

de leur objet) : Ces 

dispositions portent 

sur la création de 

commissions ad-hoc 

en cas de nécessité, 

 Après examen, le 

Conseil constitutionnel 

a déclaré l’article 53 

partiellement conforme 

à la Constitution en 

limitant les instances 

du Conseil de la Nation 

à la conférence des 

Art. 117 et 161 de 

la Constitution 
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pour des questions 

d’intérêt général, et ce 

sur le fondement 

juridique d’une 

disposition de la loi 

organique susvisée. 

 

Présidents et au comité 

de coordination.  

Quant à l’article 56, le 

Conseil l’a déclaré non 

conforme à la 

Constitution au motif 

que le Constituant a 

donné compétence à 

chacune des chambres 

du Parlement pour 

créer exclusivement 

des commissions 

permanentes et des 

commissions d’enquête 

sur des questions 

d’intérêt national. 

 
Art. 65 : Le 

législateur a prévu 

dans cet article, la 

possibilité de tenir des 

séances publiques ou 

à huis clos sur 

proposition de la 

majorité des membres 

du Conseil de la 

Nation. 

 Le Conseil a invalidé 

cette disposition au 

motif que la 

Constitution a 

circonscrit les 

conditions et les 

procédures relatives à 

la tenue des séances 

publiques ou à huis 

clos (parties habilitées 

à les convoquer, l’ordre 

du jour arrêté par le 

Bureau en concertation 

avec le 

Gouvernement…) 

 

Art.116 de la 

Constitution 
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Art.104 : alinéa in 

fine cet article prévoit 

la possibilité 

d’adopter une 

résolution au terme 

d’un débat. 

 

 

Le Conseil 

constitutionnel 

considère que cette 

possibilité ne repose 

sur aucun fondement 

constitutionnel car le 

seul cas où le Conseil 

de la Nation peut 

émettre une résolution 

est fixé à l’article 80 

alinéa 4 de la 

Constitution. 

Art. 80 alinéa 4 de 

la Constitution. 

 
Art.100 (alinéas 3) et 

112 alinéa  in fine 

(pris ensemble pour la 

similitude de leurs 

motifs) le législateur a 

prévu dans ces deux 

dispositions des 

matières qui relèvent 

du domaine de la loi 

organique susvisée.   

 

Le Conseil 

constitutionnel a 

considéré que le 

maintien de ces alinéas 

dans le domaine du 

règlement implique 

leur reformulation.  

Art.115 de la 

Constitution. 

- méconnaissance 

de la répartition 

des domaines de 

compétence. 

À suivre 

 

 
 


