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مق ـدمـ ـ ـ ـ ـة
تعتبررا ديمقراادةقر إحررم دألسر

ديرتعررفاع يهق،ررفل يديتر تسع ر رى كررد ميير ر ر إيررى تجسقمه ر رف

يهررى ضاا دييد ر ر رع يديررفاسر ر ر ل يبر ر را رختهررع هقتفت،ررفل يديت ر

جررم ر ،ررف ديسررهة ديتي راقعق يديت ر

قترثد مياهف ف سن ديايد قن ديت ت ظم رجفالت ديحقفة(.)1
قعررم ديبايرررفن هقت ر ديتي راقع دأللررقد يفالررف يهربررمض ديررمقراادة ل إذ دختهفررت دأل ظر ر ديسقفسررق
بيأن تكيق هل ففيبعا ر ،ف ضخذ ب ظرفم ديرجهر

دييدحرم يبع ر،ف قعتررم يهرى ظرفم ديرجهسرقن ييعرد
()2

دء كف ت تفاقخق ضي ري ييق .
ديحج ف ذيك تاجع إيى ديتبفادت كد ميي سي ل

قعتبررا دي ررريذن دي جهقرردم دأل ررمم ف ر هررذد ديرقررمدنل بفيتبررفا ضن ديبايرررفن دي جهقرردم قتكررين رررن

رجهر ر

ديهيامدت ديركين رن ديةبا دألاسةاادةق يرجه

يديررذم تررم إ يررفءص بعررم ل ر دا ةيقررد
ديرجررفد ديسقفس ر رررع بمدق ر ديارران ديثفي ر

()3

ررم دالسررتبمدم

ديعر ر ريم دير تخ ر رب ررن ة ر راع دييع ر ربل

ل يبعررم ذيررك بررمض ظ،رريا دي ظررفم ديترثقه ر ف ر

ييررا ( )31رررق،ممل فاررم يررأت راف ر ديهرريامدت يس ر

 3131ي مرف ةهب ب،ء إ جهتر دا ديرهرك جرين ( )Jean sans TERRESيرمم فراا دي راقب إال
بعم دستيفات،م()4ل يكتب هذد دالتففق ف يثقا سرقت بفيع،م دأليظم ضي ديرقثفق ديكبقرا ( Magna
)cartaل يتررم إ يررفء ديرجه ر
ديمقنل تم يرأ بعرم ذيرك رجهر
يأة ديبايرفن دي جهقدم(.)5
 -1ردقف

ديررذم تحرريد فقرررف بعررم إيررى رجه ر

ديهرريامدت ررررث،ل بفألي رادع ياجررفد

رمدءد ررن  3121ترفاق
ديعرريم ديرذم ق رم ررثهريد ديررمن يدأل رفيقم إبت ل

حرقمل عن واقع االزدواجية التشريعية والعمل التشريعي في النظام الدستوري (دراسة مقارنة)ل رذكاة ي قد

ي،فمة ديرفجستقا ف

دياف ينل فا تحيالت ديميي ل كهق ديحايق يديعهيم ديسقفسق ل جفرع ريييم رعرامل تقدم يديل

1133ل ص .11.

 -2يق،يب رسعيمل " ظفم ديغافتقن ديبايرف

(دي يأة يديتةيا)"ل رجه ديفكا ديبايرف ل ديعمم دأليدل رجه

دألر ل

مقسربا 1111ل ص .10.

 -3بييعقا ديسعقمل القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنةل ديجدء ديثف ل مقيدن ديرةبييفت ديجفرعق ل ديجددتال

1110ل ص .ص .111-111.
- CHANTEBOUT Bernard, droit constitutionnel et science politique, 17eme édition, Armand
Colin, paris, 2000, P .140.
 -5ياقة يرقنل "يد ع ديبقكفرقاديق ف ديعفيم يركف ديتجاب ديجددتاق فق،ف" ل رجه ديفكا ديبايرف ل ديعمم دأليدل رجه
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دألر ل مقسربا 1111ل ص .11.
2

مق ـدمـ ـ ـ ـ ـة
فيقتفل إذ ظ،ا ف دييالقفت ديرتحمة دألراقكق يفا سف يكفف
يقتف ل
بمض ظفم ديرجهسقن قتةيا ل
ديميد دأليايبق خ،د دياان ديثفرن ييا ()31ل ف جم ضن دييالقرفت ديرتحرمة دألراقكقر ضخرذت ب ظرفم
ديرجهسقن ر ذ مستيا  3111يميدي فقماديق ل ضرف ف فا سف فام بمض فق،ف س .)6(3101
تعتبر ررا دييظقف ر ر ديتي ر راقعق ف ر ر رختهر ررع دأل ظر ر ر ديسقفسر ررق ديرعفل ر راة رر ررن ضهر ررم دييظر ررفتع
ديمسررتياق ف ر ديميي ر ل إيرررفالل بربررمض ديفلررد بررقن ديسررهةفت ديررذم ضكررمص ري تقسرركقي ف ر كتفبرره اي
ديايد قن.
يام سفا ديرؤسر

ديمسرتيام ديج ددترام حرذي ديمسرفتقا ديرافا ر ضسرية فر تكراق

ديفلد بقن ديسهةفتل حق

ص يهى ث،

يديت رفق ربرمض

سهةفت ف ديميي ل ت فقذق يتياقعق ي

فتق ل يحمم

را يربرمض ديتعرفين يديتريددن
ل،حقفت كد ر ،فل يكن جمص ضخذ بفيفلد ديران بقن ديسهةفت يهرذد ظ لد
بررقن ديسررهةتقن ديتيراقعق يديت فقذقر ل حقر

جررم تررمخد ديسررهة ديت فقذقر فر دالختلررفص ديتيراقع

ديعفتم ضل،ل يهبايرفن.
بفياجي إيى ديتجاب ديمستياق ديجددتاق جم ض ،ف يافت ظرفم ضحفمقر ديبايررفن ديريركد ررن
راف يدحمة ف ديمسفتقا دألحفمق ديحدبق ل( )7يكذد مستيا 3010

()9

() 8

يكرن يراع مسرتيا 3002

ر عران حفسررم فر تررفاق ديبايررفن ديج ددتررامل ذيررك تقجر تب ر يديت ررفق ديرؤسر

ديمسررتيام ديج ددتررام

 -6ياقة يرقنل ديراجع ديسفبقل ص .11.

 -7تجما دييفاة ضن مسفتقا دألحفمق ديحدبق هرف مستيام  3021ي  3012ديلفمادن:
 مستيا  3021رلفمق يهقه رن بد ديجرعق ديتأسقسق ل تفاق  11ضيت 3021ل ن.ا.ن.ن.م.شل يمم  26يس( 3021رهغى).

 -مستيا  3012لفما بريجب دألرا ا م  01-12ديرؤاخ ف

 11يفربا 3012ل ن.ا.ن.ن.م.شل يمم  06يس

(3012رهغى).

 -8مستيا  3010ديلفما بريجب ديراسيم دياتفس ا م  31-10ديرؤاخ ف  11فقفام 3010ل ن.ا.ن.ن.م.شل يمم
 10يس (3010رهغى).

 -9مستيا  3002ديلفما بريجب راسيم اتفس ا م  611-02ديرؤاخ ف  11رفا
 12ديلفما ف

 11مقسربا 3002ل ديرعمد بفياف ين ا م  11-11ديرؤاخ ف

ديمستيامل ن.ا.ن.ن.م.شل يمم 11ل لفما ف

3002ل ن.ا.ن.ن.م.شل ديعمم

 31ضفاقد  1111قت رن ديتعمقد

 36ضفاقد 1111ل يدياف ين ا م 30-11ل رؤاخ ف

 31يفربا

1111ل قت رن ديتعمقد ديمستيامل ن.ا.ن.ن.م.شل يمم  21لفما ف  32يفربا 1111ل ديرعمد يديرترم بفياف ين ا م
 13-32ديرؤاخ ف  12رفا 1132ل ن.ا.ن.ن.م.شل يمم  36لفما ف  11رفا .1132
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مق ـدمـ ـ ـ ـ ـة
ي ظفم ديث فتق ديبايرف ق أليد راة ف تفاق ديتجاب ديمستياق ديجددتاق ل يذيرك ررن خر،د دسرتحمد
راف ثف ق ف ديبايرفن يهي رجه
ديرجه

دألر ل يقكين كميم إيى جف ب ديغاف دألييى ف ديبايررفن يهر

دييعب ديية .
يتجما دييفاة ضن تب

ديرؤس

ديمسرتيام ديج ددترامل ي ظرفم ديث فتقر ديبايرف قر يرم قكرن ييقرم

ديلمف ل بد كفن تقج خهفقفت ضخذت يكد رباادت ر ،ف سقفسق ي ف ي ق (.)10
يكن ارم هذص ديل،حفت ديمستياق ديت رست سهة ديبايرفن ديتيراقعق ل إال ضن ذيرك يرم
قا

يهى هقر اتق

ديجر،ياق يهى ديعرد ديتياقع ييعد ديحج ف ذيك ضن ديبايرفن يم قعرم

ديريررا دييحقررم بررد تيررفاكه ديسررهة ديت فقذقر فر ررفاسر دالختلررفص ديتيراقع ل يذيررك رررن خرر،د
رختهع دآليقفت يديرقكف قدرفت ديت تارع كعرفتق ضررفم ديبايررفن فر ردديير سرهةته ديتيراقعق ل
إيى ذيك ضن اتق

رع

ديجر،ياق يه ر،فم مستياق رخيي يهل إذ جم ض ه قرتهك سرهةفت رت يير ضهر،رف

دء ي ررن ةاق ررق دأليدر ررا دي ررذم قع ررم إجر رادء خةق ررا قرر ر
حا رره فر ر ديتير راقعل سر ري ل

بفيس ررقفمة يدس ررتا،يق

ديبايرررفنل ضي يررن ةاقررق ديسررهة ديت ظقرق ر ديرسررتاه ديرجسررمة ف ر ييق ر ديراسرريم دياتفس ر ديررذم يرره

رجفد يدسع يرقا رحمم.
يرررن ضجررد ذيررك جررفء ديتعررمقد ديمسررتيام ير ر  12رررفا  1132التخ رفذ يررمة تغقق رادت ف ي ق ر
يرؤسسررفتق يرقا ر ف ر إةررفا تررميقم ديمقراادةق ر ديتعممق ر يدسررتكرفد ب ررفء ميي ر دياررف ينل يدالاتاررفء
بفيرؤسس ديتياقعق ل يرن بق ،ف إيفمة دي ظا ف سهة ديبايرفن ديتياقعق ل يذيك رن خ،د تكاق
دالدميدجق ديتياقعق ل يهذد تةبقاف ير ص ديررفمة  331ررن مسرتيا  3002ديرعرمد فر  1132يديتر
تر ر ص يه ررى ض رره « قر ررفا ديس ررهة ديتير راقعق باير ررفن قتك ررين ر ررن رر رافتقن يهر ررف ديرجهر ر
يرجه

ديي ررعب

دألر ل ييه ديسقفمة ف إيمدم دياف ين يديتليقت يهقه ».

 -10ديفادغ ديمستيام دي فجم بحفي إ تادن دستافي اتق

ديجر،ياق رع يغيا ديرجه

دييعب ديية ل بسبب قفم دياتق

بحهه يبعمهف مم إستافيته ف  33جف ف 3001ل يب،ذد هذد ديفادغ ديرؤسسفت مخهت ديجددتا ف يياق سيمدء تسببت ف
ضدر سقفسق ل يهتففلقد ضكثا ادجع:
ضيلمقق فيدمل دي ظفم ديمستيام ديجددتام ييسفتد ديتعبقا ديرؤسسفت ل ديةبع ديثف ق ل مقيدن ديرةبييفت ديجفرعق ل
ديجددتال 1111ل ص  11.يرف قهق،ف.
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يضرررفم هررذص ديرعةقررفت ديمسررتياق ديجمقررمةل يديت ر ترريح إيررى إيررفمة ب ررفء ديلررا ديرؤسسررفت
يهميي ر ترفيررقف ي دألي ررف ديجمقررمة دياده ر ل يتلررحقحفل يرحترري ديمسررفتقا ديسررفبا ل ر ر

ديرؤس ر

ديمسررتيام ديج ددتررام ف ر ظررد ديرادجع ر ديمسررتياق  1132يسررهة ل ر في دياررف ين يهبايرررفن بغافتقرره
يف جرقع رادحد ديرسفا ديتياقع يتحاقق ديتيددن ي،ف.
تكرررن ضهرق ر ديم داس ر ف ر كي ،ررف رحفيي ر يب رادد ديررميا ديتي راقع يهبايرررفن ف ر ظررد ديتعررمقد
ديمسرتيام يسر 1132ل يررم رسرفهرته فر لر في ديافيرمة دياف ي قر ل خفلر يهر رف ضن ديرؤسر
ديمستيام ديجددتام كا

ظفم دالدميدجق ديتياقعق ل ض ع إيى ذيرك رختهرع دياقريم يديع دا قرد ديتر

تلةمم بسهة ديبايرفن ديتياقعق .
ييهقه ةا دييركفيق ديتفيقر  :ماا مادا التجسايد الععياي لسايةة الررلماان التشاريعية عيا
ضوء التعديل الدستوري لسنة 6102؟
ال يرك ضن هرذد ديةررا قسرتهدم ديجفبر ي ره رررن خر،د تبقررفن ديرميا ديتيراقع يهبايررفن يهررى
رريء ديتعررمقد ديمسررتيام يسر  1132رررن خرر،د ديتةرراق إيررى رررف قحكررم يرهقر سررن ديتي راقع يديت ر
تكين ف رجره،ف دي ظفم دياف ي

ي،ذص ديعرهق (فصل أول).

يقررتم ديي رريع بعررم ذيررك يهررى ضهررم دياقرريم يديع دا قررد دياف ي ق ر ديت ر قلررةمم ب،ررف ديبايرررفن ف ر
ررفاس يرهه ديتيراقع ل ض رع إيرى ذيرك رختهرع دالختلفلرفت ديتيراقعق يراتق
قؤمم بفي تقج يهى حميم سهة ديبايرفن ديتياقعق (فصل ثاني).

5

ديجر،ياقر يررف

الفصل ألاول
الدور التشريعي للبرملان على ضوء التعديل
الدستوري لسنة 6102

الفصل ألاول

الدور التشريعي للبرملـان على ضوء التعديل الدستوري لسنة 6102

يعتبر البرلمان مؤسسة دستورية إلى جانب المؤسسات الدستورية األخرى في الدولة ،إذ
يتولى القيام بوظيفة هامة تتمثّل في سن القوانين لكونه يعبر عن اإلرادة الشعبية ،ويعد التشريع
اإلختصاص األصيل للبرلمان ،لذلك تحيطه الدساتير والتشريعات بعناية قائمة.
تبنى المؤسس الدستوري الجزائري نظام الثنائية البرلمانية أو ما يسمى بالنظام البركمالي
مرة في تاريخ التجربة الدستورية الجزائرية ،وكان ذلك بموجب دستور  6991وهذا من خالل
ألول ّ

استحداث غرفة ثانية في البرلمان وهي مجلس األمة.

أكده في نفس
أناط المؤسس الدستوري الجزائري سلطة سن التشريع للبرلمان غرفتيه وهذا ما ّ
يتكون
المادة  661من التعديل الدستوري لسنة  1161بنصها « يمارس السلطة التشريعية برلمان ّ

األمة وله السيادة في إعداد القانون والتصويت
من غرفتين وهما المجلس الشعبي الوطني ومجلس ّ
عليه».

مبرر
استمـ ـد البرلمـ ـان تسمية السلطة التشريعية ًا
نظر لكون سلطة سن القوانين هي ّ

وجوده ) ،( 11كما تحكم عملية سن القوانين مجموعة من المراحل والشروط واإلجراءات الدستورية
ملخصها النظام القانوني العملية سن التشريع
تكون في
ّ
والقانونية ّ

12

والتي نجد بدايتها في مرحلة

تفحص ودراسة المبادرة التشريعية على مستوى
ثم تأتي مرحلة ّ
المبادرة بالتشريع (المبحث األول) ّ

البرلمان (المبحث الثاني).

 -11بلحاج صالح ،المؤسسات السياسية والقانون الدستوري في الجزائر من االستقالل إلى اليوم ،ط ،1ديوان المطبوعات
الجامعية ،الجزائر ،1162 ،ص .176.

 -12عاشوري العيد " ،إجراءات ومراحل إعداد النص التشريعي واق ارره في البرلمان الجزائري" ،مجلة الفكر البرلماني ،عدد
 ،10مجلس األمة ،جوان  ،1110ص .10.
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المبحث األول
المبادرة بالتشريع

تعـ ـ ّرف مرحل ـ ـة المبـ ـادرة بالتشـ ـريع على ّأنها « حـ ـق إي ـداع نص يتعلّق بالقانون أو ميزانية

()13
لب وجوهر العمل
أو الئحة يهدف إلى مناقشته والتصويت عليه من طرف البرلمان »  ،كما تعد ّ

التشريعي لذلك ينبغي على البرلمان اإلنفراد بها كونه صاحب اإلختصاص األصيل في سن
القوانين.
ويحدد
(بأنها ذلك العمل الذي يرسم األسس األولى للتشريع
ّ
كما يقصد بالمبادرة بالتشريع ّ
).(14

مضمونه وموضوعه

ال ينشأ التشريع من العدم بل البد من هيئة تقدمه حتّى تتم مناقشه والتصويت والمصادقة
يخول لهم دستورًيا حق المبادرة بالتشريع.
عليه ،وتعود القاعدة الدستورية أمر تحديد من ّ
ومرحلة المبادرة بالتشريع تدخل ضمن المجال المخصص للتشريع (المطلب األول) وكذا من يملك
سلطة المبادرة بالتشريع (المطلب الثاني) وأخي ار إجراءات إيداع المبادرة التشريعية (المطلب
الثالث).
المطلب األول
مجاالت التشريع
خول المؤسس
لجأت العديد من الدساتير إلى تحديد المجاالت التي ّ
يشرع فيها البرلمان ،إذ ّ

الدستوري الجزائري للبرلمان التشريع بموجب قوانين والتي تنقسم إلى قوانين عادية وقوانين عضوية،
و نقصـ ـد بالتشريع على ّأنه مجمـ ـوعة من القواعد القانونية الموجه لألشخاص الطبيعية أو المعنوية،
 -13دوفرجيه موريس ،المؤسسات السياسية والقانون الدستوري( :األنظمة السياسية الكبرى) ،ترجمة جورج سعد ،الطبعة
األولى ،المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ،بيروت ،6991 ،ص .661.

 -14سعيداني لوناسي ججيقة" ،في مدى ثنائية سلطة المبادرة بالقوانين في الدستور الجزائري لسنة  ،"6991مجلّة المجلس
الدستوري ،العدد  ،1161 ،11ص .60.
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يأمرهم بفعل شيء أو ينهيهم عنه ،وبالتالي يقوم بتنظيم العالقات بين األشخاص وفي حدود
المخول له دستورًيا(.)15
اإلختصاص
ّ
يتمثّل القانون في مجموعة القواعد التي تسنها السلطة التشريعية في المجاالت المحددة لها
تم إق ارره في البرلمان وأصدره رئيس الجمهورية(.)16
دستورًيا ،ويتمثل أي ً
ضا في النص الذي ّ
لقد منـ ـح المؤسس الدستـ ـوري الجزائ ـ ـري البرلمـ ـان سلطة سن القوانين وذلك بموجب نص
المادتين  611و  616من دستور  6991المعدل والمتمم،

()17

ويكون ذلك عن طريق التشريع

بقوانين عادية وقوانين عضوية.
و عليه سوف نقوم في هذا المطلب بدراسة ك ّل من مجاالت القوانين العادية (الفرع األول)،
ثم مجاالت القوانين العضوية (الفرع الثاني).
ّ
الفرع األول
مجاالت القوانين العادية
يقصد بالقانون العادي " مجموعة المواد والمواضيع التي يشرع فيها البرلمان أي ينظّمها
بموجب نصوص قانونية ،ويختلف هذا المجال إتساعاً وضيقًا من نظام إلى آخر ،ومن دستور إلى
()18

تعدد الدساتير كما هو الشأن في النظام الجزائري".
آخر في حالة ّ

 -15جعفور محمد السعيد ،مدخل إلى العلوم القانونية  :الوجيز في نظرية الحق ،ج ،6ط  ،69دار هومه للطباعة والنشر
والتوزيع ،الجزائر ،1161 ،ص .691.
 -16سعيداني لوناسي ججيقة" ،مكانة القوانين العضوية في النظام القانوني الجزائري" ،المجلّة النقدية للقانون والعلوم
السياسية ،عدد  ،1117 ،16ص.16.
 -17المواد  611و  616من دستور  ،6991المعدل والمتمم.
 -18نقالً عن بايبو فارس ،باكلي بشير ،التشريع بين االختصاص األصيل للسلطة التشريعية وهيمنة السلطة التنفيذية،

تخرج لنيل شهادة الماستر في الحقوق ،كلّية الحقوق والعلوم السياسية ،تخصص قانون الجماعات المحلّية والهيئات
مذكرة ّ
ّ
اإلقليمية ،جامعة عبد الرحمان ميرة  ،بجاية ،1161 ،ص .67.
9

الفصل ألاول

الدور التشريعي للبرملـان على ضوء التعديل الدستوري لسنة 6102

يشرع البرلمان في
نصت المادة  611من دستور  ،6991المعدل والمتمم على ما يليّ « :

يخصصها له الدستور وكذلك في المجاالت التالية:
الميادين التي
ّ

الحريات الفردية
 -6حقوق األشخاص وواجباتهم األساسية السيما نظام الحريات العمومية وحماية ّ
وواجبات المواطنين.

 -1القواعد العامة المتعلّقة بقانون األحوال الشخصية وحق األسرة السيما الزواج والطالق والنبوة
واألهلية والتركات.
 -0شروط استقرار األشخاص.
 -1التشريع األساسي المتعلّق بالجنسية.
 -2القواعد العامة المتعلقة بالوضعية األجانب.
 -1القواعد العامة المتعلقة باإلنشاء الهيئات القضائية.
 -7القواعد العامة لقانون العقوبات واإلجراءات الج ازئية السيما تحديد الجنايات والجنح والعقوبات
المختلفة المطبقة لها والعضو الشامل وتسليم المجرمين ونظام السجون.
 -8القواعد العامة لإلجراءات المدنية واإلدارية وطرق التنفيذ.
 -9نظام اإللتزامات المدنية والتجارية ونظام الملكية.
 -61التقسيم اإلقليمي للبالد.
 -66التصويت على ميزانية الدولة.
 -61إحداث الضرائب والرسوم والجبايات والحقوق المختلفة وتحديد أساسها ونسبها.
 -60النظام الجمركي.
 -61نظام إصدار النقود ونظام البنوك والقرض والتأمينات.
 -62القواعد العامة المتعلّقة بالتعليم والبحث العلمي.
بالصحة العمومية والسكان.
 -61القواعد العامة المتعلّقة
ّ

 -67القواعد العامة المتعلّقة بقانون العمل والضمان اإلجتماعي وممارسة الحق النقابي.
 -68القواعد العامة المتعلقة بالبيئة واطار المعيشة والتهيئة العمرانية.
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 -69القواعد العامة المتعلّقة بحماية الثروة الحيوانية والنباتية.
 -11حماية التراث الثقافي والتاريخي والمحافظة عليه.
 -16النظام العام للغابات واألراضي الرعوية
 -11النظام العام للمياه.
 -10النظام العام للمناجم والمحروقات.
 -11النظام العقاري.
 -12الضمانات األساسية للموظفين والقانون األساسي العام للتوظيف العمومي.
 -11القواعد العامة المتعلّقة بالدفاع الوطني واستعمال السلطة المدنية والقوات المسلحة.
 -17قواعد نقل الملكية من القطاع العام إلى القطاع الخاص.
 -18إنشاء فئات المؤسسات.
 -19إنشاء أوسمة الدولة ونياشينها وألقابها التشريعية.
نستنتج ّأنه في ظل التعديل الدستوري لسنة  ،1161قد حذف المؤسس الدستوري مجال

واحد وهذا بالمقارنة مع دستور  6991أال وهو « المصادقة على المخطّط الوطني »( ،)19حيث
يرخص له الدستور
يشرع بموجب قوانين عادية في مجاالت أخرى ويشترط أن ّ
يمكن للبرلمان أن ّ

ذلك(.)20

الفرع الثاني
مجاالت القوانين العضوية
يقصد بالقوانين العضوية مجموعة القواعد القانونية التي يسنها البرلمان وفق إجراءات
خاصة مختلفة عن إجراءات سن القوانين العادية ،كما يمكن تعريفها على ّأنها قوانين تتدخل لتنظيم
ّ
مؤسسات الدولة ومختلف المجاالت الحيوية الهامة لكونها قواعد مكملة للدستور(.)21

المعدل والمتمم ،مرجع سابق.
 -19المادة  611من دستور ،6991
ّ
 -20إضافة إلى هذه المجاالت حدد الدستور مواد أخرى متفرقة يمكن للبرلمان أن يشرع فيها بموجب قوانين عادية وهي:
 601 ،71 ،18 ،11 ،27 ،20 ،26 ،11 ،10 ،10 ،69ف.117 ،699 ،691 ،1

 -21سعيداني لوناسي ججيقة "،مكانة القوانين العضوية في النظام القانوني الجزائري" ،مرجع سابق ،ص .11.
11

الفصل ألاول

الدور التشريعي للبرملـان على ضوء التعديل الدستوري لسنة 6102

مرة فئة أو نظام القوانين العضوية بموجب دستور
ألول ّ
اعتنق النظام الدستوري الجزائري ّ

.226991

أن المبتغى من وراء تكريس القوانين العضوية يمثّل في تفادي
يرى بعض الكتاب والباحثين ّ

المتكررة للقوانين ،مما يمس باإلستقرار القانوني وما يترتب عليه من آثار(.)23
التعديالت
ّ

حددت
أن المادة ّ 616
أما فيما يخص مواضيع التشريع بموجب قوانين عضوية ،نجد ّ
ّ

يشرع البرلمان بقوانين عضوية
المجاالت التي يتدخل فيها
المشرع العضوي ونصت على ما يليّ :
ّ

في المجاالت اآلتية:

 تنظيم السلطات العمومية وعملها. نظام االنتخابات. القانون المتعلق باألحزاب السياسية. القانون المتعلق باإلعالم. القانون األساسي للقضاء والتنظيم القضائي. القانون المتعلق بقوانين المالية.تحتل القوانين العضوية المرتبة الثالثة ،بعد الدستور الذي يأتي في سلم الهرم التشريعي،
تدرج القوانين.
ومن ثّم تليها المعاهدات الدولية كمرتبة ثانية ،وهذا وفق ترتيب مبدأ ّ
أن المؤسس الدستوري الجزائري وعلى ضوء التعديل الدستوري لسنة
وتجدر المالحظة ّ

 1161قد قام بحذف مجال من مجاالت القوانين العضوية أال وهو المجال المتعلّق باألمن الوطني
مقارنة بدستور .)24(6991

المعدل والمتمم ،مرجع سابق.
-22المادة  610من دستور ، 6991
ّ
 -23سعيداني لوناسي ججيقة" ،مكانة القوانين العضوية في النظام القانوني الجزائري" ،مرجع سابق ،ص .77.
24
لمعدل والمتمم ،مرجع سابق.
 -المادة  601من دستور  ،6991ا ّ
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أن هناك مواد متفرقة في الدستور منحت البرلمان إمكانية التشريع
وكما تجدر اإلشارة ّ
()25

بقوانين عضوية.

وتتمثل اإلجراءات المتبعة لسن القوانين العضوية في النظام الدستوري الجزائري في خضوع القانون
العضوي لرقابة المجلس الدستوري لمدى مطابقة النص العضوي مع الدستور ،وهذا بعد إخطاره من
طرف رئيس الجمهورية ،حيث تنص المادة  681فقرة  0من التعديل لدستوري لسنة  1161على
جوبا في دستورية
ما يلي « :يبدي المجلس الدستوري ،بعد أن يخطره رئيس الجمهورية رأيه و ً

القوانين العضوية بعد أن يصادق عليها البرلمان » ،)26( .و العدد الالزم المشروط للمصادقة على

األمة وهذا ما جاءت به التعديل
القانون العضوي ،هو األغلبية المطلقة للنواب وأعضاء مجلس ّ

الدستوري الجديد لسنة  ،1161و هذا ما نصت عليه المادة المادة  616ف 1من التعديل
الدستوري لسنة  1161حيث « :تتم المصادقة على القانون العضوي باألغلبية المطلقة للنواب
وألعضاء مجلس األمة ».)27( .
المطلب الثاني
المبادرة بالتشريع حق دستوري مشترك بين الوزير األول والبرلمان
تعتبر سلطة المبادرة بالقوانين طبقًا لنص المادة  601ف 6من التعديل الدستوري لسنة
 1161سلطة مشتركة بين الوزير األول والبرلمان،حيث تنص المادة السالفة الذكر من التعديل
األول والنواب وأعضاء مجلس األمة حق
الدستوري لسنة  1161على ما يلي « :لك ّل من الوزير ّ

المبادرة بالقوانين » (.)28

 -25المجاالت والميادين األخرى التي خصصها التعديل الدستوري لسنة  1161للبرلمان التشريع بالقوانين العضوية قد

تضمنتها أحكام المواد التالية 11 :ف.691 ،690 ،688 ،671 ،611 ،610 ،91 ،87 ،82 ،21 ،21 ،1

 -26المادة  681من التعديل الدستوري لسنة  ،1161مرجع سابق.

 -27المادة  616ف ، 1المرجع نفسه.
 -28المادة  601ف 6من التعديل من التعديل الدستوري لسنة  ،1161مرجع سابق.
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المحددة في الدستور
ويمارس الوزير األول و البرلمان سلطة المبادرة بالتشريع وفقًا للقواعد
ّ

والقوانين المنظّمة للعمل التشريعي ( ،)29السيما القانون العضوي رقم  61-61الذي يحدد تنظيم
المجلس الشعبي الوطني ومجلس األمة وعملهما وكذا العالقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة

() 30

أضف إلى ذلك النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني( ،)31و كذا النظام الداخلي لمجلس
()32
شائعا فيغالبية
األمة .وعلى هذا األساس أصبح األخذ بمبدأ الشراكة في مجال المبادرة التشريعية ً
ّ

دساتير العالم ،ويكون ذلك عن طريق مشاريع القوانين التي مصدرها السلطة التنفيذية ممثلة في

شخص الوزير األول واقتراح القوانين من طرف البرلمان بغرفتيه(.)33
وعليه سوف نقوم في هذا المطلب بدراسة ك ّل من المبادرة التشريعية للوزير األول (الفرع
األول) ،وكذا المبادرة التشريعية للبرلمان (الفرع الثاني) ،و أخي ار إجراءات إيداع المبادرة التشريعية
(الفرع الثالث).
الفرع األول
األول
مبادرة الوزير ّ
تقدمها الحكومة
تتمثّل المبادرة بالقوانين من طرف الوزير األول في مشاريع القوانين التي ّ
بالتقدم بمشروع قانون ،وهذا خالفًا لما كان عليه في
األول
ّ
للبرلمان للموافقة عليها أو حق الوزير ّ
 -29سعيداني لوناسي ججيقة " ،في مدى ثنائية سلطة المبادرة بالقوانين في الدستور الجزائري لسنة  ،" 6991مرجع
سابق ،ص .61.
30
يحدد تنظيم المجلس
 قانون عضوي رقم  61-61مؤرخ في  11ذي القعدة عام  ،6107الموافق لـ  12أوت ّ ،1161الشعبي الوطني ومجلس األمة وكذا العالقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة  ،ج.ر.ج.ج.د.ش ،عدد  ،21الصادر في 18
أوت .1161
31
معدل والمتمم
 النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني ،ج.ر.ج.ج.د.ش عدد  ،20صادر في  66أوت  ، 6997ال ّبالنظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني ،ج.ر.ج.ج.د.ش ،عدد  11الصادر في  01جويلية .1111

32
األمة ج.ر.ج.ج.د.ش ،عدد  18صادر في  68فيفري  ، 6998المعدل و المتمم بالنظام
 النظام الداخلي لمجلس ّمعدل بالنظام الداخلي لمجلس األمة،
الداخلي لمجلس األمة  ،ج.ر.ج.ج.د.ش ،عدد  81صادر في  18نوفمبر  ،6999ال ّ
معدل والمتمم بالنظام الداخلي لمجلس األمة
ج.ر.ج.ج.د.ش ،عدد  77صادر في  67ديسمبر  ،1111ال ّ
ج.ر.ج.ج.د.ش ،.عدد  19صادر في  11أوت .1167

 -33ثامري عمر ،سلطة المبادرة بالتشريع في النظام السياسي الجزائري ،بحث لنيل شهادة الماجستير ،فرع القانون العام،
كلّية الحقوق والعلوم اإلدارية ،جامعة الجزائر ،1111 ،ص .02.
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أن
ظل دستوري األحادية الحزبية اللذان منحا سلطة المبادرة بالقوانين لرئيس الجمهورية ًا
نظر لكون ّ
الدولة آنذاك قائمة على أحادية السلطة التنفيذية.

يمر مشروع القانون قبل إيداعه لدى البرلمان بمجموعة من المراحل واإلجراءات ،وهذا بعد
ّ

إعداد مشروع تمهيدي من طرف الو ازرة المختصة عن طريق مصالحها التقنية( ،)34ويتم إرساله إلى
األمانة العامة للحكومة من أجل القيام بدراسة أولية له من أجل ضمان تطابقه وتماشيه مع اإلطار
القانوني المعمول به مع إمكانية تعديله(،)35وت ّوجه مختلف اآلراء والمالحظات إلى األمانة العامة

للحكومة في أقرب اآلجال  ،لتحديد برنامج عمل لالجتماعات مع القطاع الحكومي المبادر بمشروع
قانون ،قصد دراسته في مدى توافقه مع أحكام الدستور وانسجامه مع مختلف النصوص
األخرى( .)36ويلزم مرور مشروع القانون على مجلس الدولة لدراسته( ،)37وهذا ما نصت عليه
المادة  601ف 0من التعديل الدستوري لسنة  1161إلبداء رأي إستشاري ،وهذا عمالً
بأحكام نص المادتين  11و  01من القانون العضوي المتعلق باختصاصات مجلس الدولة،
()38

تنظيمه وعمله

أن مجلس الدولة يتداول في المجال اإلستشاري في شكل لجنة إستشارية
 ،لكون ّ

ألجل إبداء رأيها في مشاريع القوانين(.)39

 -34عاشوري العيد ،مرجع سابق ،ص .11.

 -35سعيداني لوناسي ججيقة "،في مدى ثنائية سلطة المبادرة بالقوانين في الدستور الجزائري لسنة  ،"6991مرجع سابق،
ص .11.

36
كلية الحقوق والعلوم اإلدارية،
 بوك ار إدريس  ،الممارسة التشريعية في الجزائر ،أطروحة لنيل درجة دكتوراه في القانونّ ،جامعة الجزائر ،1111 ،ص.111 .

 -37شيهوب مسعود " ،المبادرة بالقوانين بين المجلس الشعبي الوطني والحكومة " ،مجلّة النائب ،عدد ،1110 ،1

ص .66.

 -38قانون عضوي رقم  16-98المؤرخ في  01ماي  ،6998المتعلق باختصاصات مجلس الدولة تنظيمه وعمله،

معدل ومتمم بموجب القانون رقم  60-66المؤرخ في  12جويلية
ج.ر.ج.ج.د.ش ،عدد  07صادر في جويلية ّ ،6998
معدل ومتمم بموجب القانون العضوي رقم 11-68
 ،1116ج.ر.ج.ج.د.ش ،عدد  10صادر في  10أوت ّ ،1166
المؤرخ في  11مارس  ،1168ج.ر.ج.ج.د.ش ،عدد  62الصادر في  17مارس .1168

المعدل والمتمم ،المرجع نفسه.
 -39المواد  02و  01من القانون العضوي رقم ، 16- 98
ّ
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يخضع مشروع القانون لمداولة مجلس الوزراء وهذا بعد عرضه على الحكومة للمناقشة
يقدم مجلس الوزراء موافقته من عدمها على ذلك المشروع الحكومي ،والتي من
والتصويت ،ومن ثّم ّ
اء أمام مكتب المجلس الشعبي الوطني أو مكتب مجلس
نتائجها إتخاذ قرار إيداعه من عدمه سو ً

األمة ،وذلك حسب إختصاص ك ّل منهما على حدى حيث تنص المادة  601ف  0من التعديل
ّ

الدستوري لسنة  1161على ما يلي « :تعرض مشاريع القوانين على مجلس الوزراء ،بعد رأي
األول حسب الحالة ،مكتب المجلس الشعبي الوطني أو مكتب
مجلس الدولة ّ
ثم يودعها الوزير ّ

األمة ».)40( .
مجلس ّ

الفرع الثاني
مبادرة البرلمان بغرفتيه
مرة منذ
ّ
ألول ّ
كرس المؤسس الدستوري الجزائري سلطة المبادرة بالقوانين لغرفتي البرلمان ّ

إعتناق مبدأ الثنائية البرلمانية ،وهذا بعد مرور حوالي عقدين من الزمن منذ إنشاء الغرفة الثانية في
األمة ،وبهذا منح الدستور الجزائري الحق لنواب المجلس الشعبي الوطني
البرلمان وهي مجلس ّ
()41

األمة الحق في المبادرة بالقوانين ،حيث نصت المادة  601ف6
وأعضاء مجلس ّ

من التعديل

األمة حق المبادرة بالقوانين ».لكن
الدستوري لسنة  1161على ... « :والنواب وأعضاء مجلس ّ
السؤال الذي يجب طرحه هو :هل المبادرة بالقوانين الممنوحة والمكرسة دستورًيا للبرلمان بغرفتيه

يشمل جميع مواضيع التشريع؟ بمعنى هل لك ّل من نواب المجلس الشعبي الوطني وكذا أعضاء

حددة دستورًيا في نص المواد  611و
األمة الحق في المبادرة في جميع مجاالت التشريع الم ّ
مجلس ّ
أن لك ّل غرفة
 616من التعديل الدستوري لسنة  ،1161إضافة إلى بعض من مواده المتفرقة أم ّ
نصيبها وحقها في المبادرة بالقوانين؟

ولع ّل اإلجابة على هذا التساؤل سوف يكون من خالل دراستنا لكل من مبادرة أعضاء
مجلس األمة (أوال) ومبادرة نواب المجلس الشعبي الوطني (ثانيا).
 -40المادة 601ف 0من التعديل الدستوري لسنة  ،1161مرجع سابق.

 -41المادة  601ف 6من التعديل الدستوري لسنة  ،1161المرجع نفسه.
16

الفصل ألاول

الدور التشريعي للبرملـان على ضوء التعديل الدستوري لسنة 6102

األمة
أوال :مبادرة أعضاء مجلس ّ
إن من مظاهر التجديد والتطوير الذي جاء به التعديل الدستوري لسنة  ،1161هو منح
ّ

أعضاء مجلس األمة الحق في المبادرة بالتشريع إلى جانب نواب المجلس الشعبي الوطني والوزير
األول ،وذلك من خالل نص المادة  601ف 6من التعديل الدستوري لسنة 1161

() 42

والتي

األمة دور رئيسي في العمل التشريعي ،عكس ما كان عليه في دستور
يستشف منها ّ
أن لمجلس ّ

6991

() 43

الذي كان يحصر سلطة المبادرة بالتشريع في الوزير األول ونواب المجلس الشعبي

الوطني.
يتضح لنا ج ًليا بأن
وباستقراء نص المادة  607من التعديل الدستوري لسنة ،1161
ّ

األمة في مجاالت
المؤسس الدست ـوري الجزائـ ـري منح سلطة المبادرة بالقوانين ألعضاء مجلس ّ

حصرا ،لها عالقة مباشرة بالتنظيم المحلي( ،)44وهذا ما يؤهلهم للمبادرة باقتراح القوانين في
محددة
ّ
ً
المجاالت التالية :التنظيم المحلي ،تهيئة اإلقليم ،التقسيم اإلقليمي.

إستند المجلس الدستوري صراحة في تعديله لفحوى التعديل الدستوري لسنة  ،1161وعدم
إن
األمة في المبادرة بالتشريعّ ،
المساس بتوازن المؤسسات الدستورية ،في حالة تكريس حق مجلس ّ

يعد
األمة وتجسيداً
األمة ّ
تدعيما لدور مجلس ّ
منح الحق في المبادرة بالقوانين ألعضاء مجلس ّ
ً

خولها المؤسس الدستوري للبرلمان بغرفتيه ،وهذا طبقا لمضمون المادة  98من
للمهام التي ّ

الدستور(.)45

أن هذا
ويرجع سبب منح المؤسس الدستوري ألعضاء مجلس األمة المبادرة بالقوانين ،كون ّ

يتميز بتشكيلة أغلبيتهم منبثقون من المجالس الشعبية المحلّية ،حيث نجد ثلثان منهم
األخير ّ
 -42المادة  601من التعديل الدستوري لسنة  ،1161مرجع سابق.

43
معدل والمتمم ،مرجع السابق.
 دستور  ،6991اا ّ -44شلبي خالد « ،حق مجلس األمة في التعديل  ،دراسة على ضوء إجتهاد المجلس الدستوري الجزائري والمراجعة

الدستورية لسنة  ، » 1161مجلّة المجلس الدستوري ،عدد  ،1161 ،11ص.ص .86-81.

 -45رأي المجلس الدستوري رقم  61/16ر.ت.د./.م.د ،المؤرخ في  11يناير  ،1161المتعلق بمشروع القانون المتضمن
التعديل الدستوري ،ج.ر.ج.ج.د.ش ،عدد  ،11الصادر في  10فيفري .1161
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ينتخبون عن طريق اإلقتراع الغير المباشر والسري ،من بين أعضاء المجالس الشعبية البلدية
()46

والمجالس الشعبية الوالئية

وهذا ما يعني إلمامهم وقربهم من المشاكل المحلّية للبالد ،مما يسمح

ص الجماعات المحلّية ،وكذلك إحتكار
لهم باإلعطاء تفاصيل دقيقة عن ك ّل صغيرة وكبيرة فيما يخ ّ

الحكومة للمبادرة بالقوانين عن طريق مشاريع القوانين لسبب قلّة إقتراحات القوانين حتى ال نقول

إنعدامها من طرف المجلس الشعبي الوطني،وربما يعود سبب ذلك إلى دواعي تقنية تعيقهم من
أداء دورهم التشريعي على أكمل وجه(.)47
ثانيا -مبادرة نواب المجلس الشعبي الوطني
يحق لنواب المجلس الشعبي الوطني المبادرة باقتراح القوانين في جميع مجاالت القانون
اء كان قانون عادي أو قانون عضوي المحددة دستورًيا ،ما عدا تلك المجاالت
(التشريع) سو ً

حصر لمجلس األمة.
ًا
المحددة أو العائدة

موقعا عليه من طرف عشرين ( )11نائباً ،وهذا ما يؤكد
ويشترط أن يكون ك ّل إقتراح قانون
ً

األول
تمسك المؤسس الدستوري الجزائري لشرط المبادرة الجماعية للنواب ،وهذا منذ تكريسها ّ

بموجب دستور 6971

() 48

معي ًنا،
عكس الدستور األول للجزائر الذي لم يشترط نصاباً قانونياً ّ

كرس المبادرة الفردية للنواب وهذا ما نصت عليه المادة  01ف 6من دستور 6910حيث
وبالتالي ّ
()49
أكده نظام
تنص على ما يلي «:لرئيس الجمهورية والنواب حق المبادرة بإقتراح القانون » ، .و ّ

المجلس الوطني لسنة  6911في نص المادة  11بنصها « :يودع إقتراح القانون من قبل النائب
ومصوغا في شكل مواد قانونية ومرفقًا بمذكرة إيضاحية »(.)50
المبادر يتضمن توقيعه
ً

 -46بلحاج صالح ،مرجع سابق ،ص .110.

 -47شيهوب مسعود " ،المبادرة بالقوانين بين المجلس الشعبي الوطني والحكومة " ،مرجع سابق ،ص .66.
 -48دستور  ،6971مرجع سابق.

 -49المادة  01ف 6من دستور ، 6910المعدل و المتمم ،مرجع سابق.

50
يعا ،فقهًا ،القانون الدستوري للجمهورية ،ط ،0دار الهدى ،عين ميلة،
 بوقفة عبد اهلل ،الدستور الجزائري ،نشأة :تشر ًالجزائر ،1112 ،ص .72.
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ميز المؤسس الدستوري الجزائري بين أعضاء مجلس األمة ونواب المجلس الشعبي الوطني
ّ

فيما يخص المبادرة بالتشريع الممنوحة لكال الغرفتين ،حيث تكون المبادرة بالقوانين من طرف
األمة في ثالث مجاالت لها خصوصية محلية بحثة وهي التنظيم المحلي ،تهيئة
أعضاء مجلس ّ

اإلقليم ،تقسييم اإلقليم ،عكس نواب المجلس الشعبي الوطني الذين لهمم الحق في المبادرة بالقوانين
في جميع المجاالت ما عدا المجاالت المذكورة أعاله العائدة لمجلس األ ّمة.
الفرع الثالث
إجراءات إيداع المبادرة بالتشريع
يلزم على كل مبادرة تشريعية أن تستوفي مجموعة من الشروط لتكون صحيحة (أوال)،
وحتّى تكون قابلة لإليداع من طرف وأمام الجهات المعنية (ثانيا).
أوال -شروط المبادرة بالتشريع
يشترط لقبول المبادرة التشريعية مجموعة من الشروط وهذا ما أكده التعديل الدستوري لسنة
 ،1161وكذا القانون العضوي رقم  61-61السالف الذكر ،و النظام الداخلي لكل غرفة من
غرفتي البرلمان.
وتتمثّل مختلف الشروط التي يجب مراعاتها في إعداد المبادرة التشريعية في النقاط التالية:
ويحرر نصه في شكل مواد.
 -شرط إرفاق كل مشروع أو إقتراح قانون بعرض األسباب ّ

 يشترط أن ال يكون كل مشروع أو إقتراح قانون مضمونه نظير مشروع أو إقتراح قانون تجرىشهرا.
تم رفضه أو سحبه في أقل من أثنى عشر ً
دراسته في البرلمان أم ّ

عضوا في
نائبا أو عشرين
 يجب أن يكون كل إقتراح قانونموقعا عليه من طرف عشرين ً
ً
ً
()51
مجلس األمة.

51

 المواد  69و  10و  11و من القانون العضوي  ،61-61مرجع سابق.19
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ثانيا -في إيداع المبادرة التشريعية
اء لدى مكتب المجلس الشعبي
يتجسد الطريق الطبيعي ألية مبادرة تشريعية ،في إيداعها سو ً

الوطني أو مكتب مجلس األمة وهذا حسب الحالة.

حيث تودع مشاريع القوانين المتعلّقة بالتنظيم المحلي وتهيئة اإلقليم والتقسيم اإلقليمي مكتب
األمة ،وتودع ك ّل مشاريع القوانين األخرى لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني ،ويكون
مجلس ّ
اإليداع من طرف الوزير األول.

()52

ويشعر مكتب ك ّل غرفة باإلستالم ،كما يتلقى مكتب الغرفة األخرى مشروع القانون المودع
لدى مكتب الغرفة األخرى لإلطالع عليه.
األمة في الحاالت
أما فيما
ّ
يخص إقتراحات القوانين ،فنجد ّأنها تودع لدى مكتب مجلس ّ
ّ

التي تدخل في إختصاصه ،ويكون عن طريق مندوب أصحاب اإلقتراح أو من ينوب عنه من
مدة أقصاها شهرين ( )11من
موقعي هذا اإلقتراح ،و ّ
يبث مكتب المجلس في إقتراح القانون خالل ّ
تاريخ إيداعه ،وفي حالة الرفض يتم إبالغ مندوبي أصحاب اإلقتراح بقرار الرفض مع إلزامية
تعديله (.)53
أما إقتراحات القوانين التي تودع لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني والتي تدخل في
ّ

إختصاصاته من طرف أصحاب مندوبي االقتراح(.)54

مدة شهرين وفي حالة
يلزم إبالغ الحكومة باالقتراحات البرلمانية من أجل إبداء رأيها خالل ّ
المدة ولم تبدي الحكومة رأيها يحيل رئيس مجلس األمة أو رئيس المجلس الشعبي
ما تجاوزت هذه ّ
الوطني حسب صاحب اإلختصاص إقتراح القانون على اللجنة المختصة لدراسته(.)55

 -52المادة  11من القانون العضوي  ،61-61المرجع نفسه.

53
المعدل والمتمم  .مرجع سابق.
األمة
ّ
 المادة  11من نظام مجلس ّالمعدل والمتمم ،مرجع سابق.
 -54المادة  21من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني
ّ

 -55المادة  11من للقانون العضوي رقم  ،61-61مرجع سابق.
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المبحث الثاني
المبادرة التشريعية على مستوى غرفتي البرلمان

يقدمها البرلمان
بعد إيداع مشاريع القوانين الصادرة عن الحكومة أو اقتراحات القوانين التي ّ
طبعا حسب صاحب
اء كانوا نواب المجلس الشعبي الوطني أو أعضاء مجلس األمة وهذا ً
سو ً

اإلختصاص في المبادرة التشريعية ،ويتم دراسة مضمونها على مستوى اللجان الدائمة المختصة

(المطلب األول) ،ثم على مستوى الجلسات العامة من أجل المصادقة عليها (المطلب الثاني) .
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المطلب األول
المبادرة التشريعية على مستوى اللجان الدائمة المختصة

تتم عملية فحص محتوى المبادرة التشريعية أمام اللجان الدائمة المختصة وذلك في حالة
عدم إعتراض الحكومة عليها على المقترح البرلماني وبالتالي تزاول دراستها على اللجنة المختصة.
المقدمة من طرف ممثلي
اء تلك ّ
تقوم اللجان الدائمة المختصة بدراسة المبادرة التشريعية سو ً

األمة ،حيث تقوم اللّجان بدراسة
الحكومة ،أو نواب المجلس الشعبي الوطني ،أو أعضاء مجلس ّ

ثم في
محتوى المبادرة على مرحلتين ،ففي المرحلة األولى تخص بدراسة مفصلة للمبادرة التشريعية ّ
المرحلة الثانية تقوم بدراسة التعديالت المقدمة والمطروحة عليها.
الفرع األول
العمل التحضيري للجان الدائمة المختصة
تقوم اللّجان الدائمة المختصة بإعادة دراسة مشاريع واقتراحات القوانين ،ويكون ذلك من
خالل تقييم محتوى المبادرات التشريعية وعلى ضوء ذلك يمكن لها إعادة صياغة هذه المبادرات
صياغة صحيحة لتصبح جاهزة عند عرضها للتصويت ،ولّلجنة المختصة اإلستعانة بأصحاب
الخبرة وشخصيات لتقديم توضيحات على المبادرة موضوع الدراسة( ،)56كما يتولى مساعدتهما في
ك ّل مراحل عملهما طاقم إداري تشريعي يتولى عملية تحضير الملفات والوثائق(.)57
كما يمكن للجنة اإلستعانة بأصحاب الخبرة وكذا شخصيات لتقديم توضيحات على المبادرة
موضوع الدراسة ( ،) 58وعلى إثر هذه الدراسة يتم إعداد التقرير التمهيدي لعرضه على اللّجنة
ثم يرسل رئيس اللّجنة هذا التقرير إلى مكتب المجلس ليتم طبعه وارسال نسخة منه
للصادقة عليه ّ

 -56ديدان مولود ،مباحث في القانون الدستوري والنظم السياسية ،دار بلقيس للنشر ،الجزائر ،1161 ،ص .161.
 -57عاشوري العيد ،مرجع سابق ،ص .18.
 -58ديدان مولود ،مرجع سابق ،ص .161.
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النواب أو أعضاء مجلس األمة،
إلى الحكومة ثم توزيعه على كافة ّ

()59

كما يمكن للّجان الدائمة

المختصة أثناء عملها ،االستماع إلى ممثل الحكومة أو أحد أعضائها كلما ارتأت الفائدة من

ذلك ( ،) 60ويبلغ رئيس كل غرفة الطلب إلى الحكومة ( ،) 61ضف إلى ذلك ّأنه بإمكان أعضاء
بناء على طلب الحكومة و تبلغ إلى رئيس
الحكومة حضور أشغال اللّجان الدائمة واالستماع إليهم ً

إحدى الغرفتين(.)62

وتجدر اإلشارة ّأنه في حالة عدم إعداد اللّجنة تقريرها عن المبادرة التشريعية المحال عليها

بناء على طلب الحكومة وموافقة مكتب
في ظرف شهرين تسجيل في جدول أعمال الجلسات وذلك ً
المجلس الشعبي الوطني أو مكتب مجلس األمة(.)63

الفرع الثاني
التعديالت المقدمة والمطروحة عليها
يعتبر التعديل جوهر مرحلة المناقشة باعتباره آلية مهمة أمام البرلمان لوضع التشريع (،) 64
وفي هذا الصدد نصت المادة  18من القانون العضوي  61-61السالف الذكر على ما يلي« :مع
مراعاة أحكام المادة  11أعاله ،يحق للجنة المختصة وللحكومة ولنواب المجلس الشعبي الوطني
األمة تقديم إقتراحات التعديالت على مشروع أو اقتراح قانون محال على اللّجنة
وأعضاء مجلس ّ
المختصة لدراسته ».

األمة ولنواب المجلس
حيث من خالل استقراء هذه المادة نجد ّأنه يمكن ألعضاء مجلس ّ

الشعبي الوطني تقديم تعديالت على اللّجنة المختصة ،فيحق لعشر ( )61نواب و( )61أعضاء
 -59عاشوري العيد ،مرجع سابق ،ص .18.

 -60المادة  11ف 6من القانون العضوي  ،61-61مرجع سابق.

 -61المادة  11ف 1من القانون العضوي  ،61-61المرجع نفسه.
 -62المادة  11ف 0من القانون العضوي  ،61-61المرجع نفسه.
 -63المادة  12من القانون العضوي  ،61-61المرجع نفسه.

64

-Dominique Rousseau, Droit de contentieux constitutionnelle, montchrestien, paris, 2006,
édition, p .308.

23

eme

7

الفصل ألاول

الدور التشريعي للبرملـان على ضوء التعديل الدستوري لسنة 6102

من كال المجلسين إقتراح تقديم تعديالت ،وفي النهاية تعرض مختلف التقارير على أعضاء اللّجنة
إلثرائها والمصادقة عليها بأغلبية أعضائها(.)65
كما يمكن للّجنة إدخال التعديالت وتختتم دراسة المبادرة التشريعية المحالة عليها بالمصادقة
األمة ،وفي األخير تقوم بعرضه من
على التقرير التكميلي ّ
ويوزع على النواب أو أعضاء مجلس ّ
أجل المناقشة والموافقة عليه(.)66

المطلب الثاني
المبادرة التشريعية على مستوى الجلسات العامة
التطرق إلى دراسة المبادرة التشريعية على مستوى اللّجان الدائمة المختصة ،سوف
بعد
ّ

نتطرق إلى دراسة المبادرة التشريعية على مستوى الجلسات العامة من أجل إثرائها بمعنى المناقشة
والتصويت على المبادرة التشريعية (الفرع األول) وكذا المصادقة عليها (الفرع الثاني).
الفرع األول
المناقشة والتصويت
نصت المادة  608من المراجعة الدستورية لسنة  1161على ما يلي « :يجب أن يكون
األمة
ك ّل مشروع أو إقتراح قانون موضوع مناقشة من طرف المجلس الشعبي الوطني أو مجلس ّ
على التوالي حتّى تتم المصادقة عليه ».

تتم عملية المناقشة والتصويت عبر مجموعة من المراحل واإلجراءات ،تختلف باختالف
ّ

أشكال التصويت بحسب ما إذا كان تصويتًا مع مناقشة عامة ،أو محدودة أو التصويت دون
مناقشة(.)67

 -65عاشوري العيد ،مرجع سابق ،ص .18.

 -66بلحاج صالح ،مرجع سابق ،ص .171.

 -67المادة  19من القانون العضوي  ،61-61مرجع سابق.
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أوال -التصويت مع مناقشة عامة
يعتبر اإلجراء العادي لدراسة مشاريع واقتراحات القوانين ويتم على مرحلتين متتاليتين وهما:
المناقشة العامة والمناقشة مادة مادة(.)68
األمة مناقشة النص المعروض عليه بعد سماع
يباشر المجلس الشعبي الوطني أو مجلس ّ

ثم إلى
ثم ّ
مقرر اللّجنة المختصةّ ،
ممثل الحكومة أو مندوب أصحاب اإلقتراح حسب الحالةّ ،
المتدخلين حسب ترتيبهم المسبق.

وبناء على طلبه لممثل
عاما حيث ينصب على كامل النص ،كما يمكن
ً
يكون النص ً

مقررها أو مندوب أصحاب إقتراح القانون تناول الكلمة
الحكومة ورئيس اللّجنة المختصة أو ّ

()69

إما التصــويت على النص
األمــة ّ
وعلــى إث ــر ذلك يقـ ّـرر المجلــس الشعب ـي الوطني أو مجلس ّ
بكامله ،وا ّما التصويت عليه مادة مادة أو تأجيله وتبث فيه الغرفة المعنية بعد إعطاء الكلمة لك ّل

من ممثل الحكومة واللّجنة المختصة بالموضوع(.)70

والجدير بالذكر ّأنه إضافة إلى حق اللّجنة المختصة في تعديل المبادرة والتشريعية المحالة

إليها دراستها ،يحق لك ّل من النواب وأعضاء مجلس األمة والحكومة إقتراح التعديالت عن مشروع
أو إقتراح قانون محال على اللّجنة المختصة لدراسته ،ولكن ال يمكن إقتراح التعديالت على النص
المعروض للمناقشة في الغرفة المعنية بعد التصويت عليه من قبل الغرفة األخرى(.)71
تقدم التعديالت من  61نواب على األقل ،وأن يكون التعديل محلّالً وباإليجاز ضف
كما ّ
يخص التعديل مادة من النص المودع أو له عالقة مباشرة به إن تضمن إدراج مادة
إلى ذلك أن
ّ

إضافية (.)72

-68
-69
-70
-71
-72

المادة
المادة
المادة
المادة
المادة

01
02
00
18
16

من القانون العضوي ،61-61مرجع سابق.
من القانون العضوي  ،61-61المرجع نفسه.
ف ،2من ،61-61 .المرجع نفسه.
ف ،1القانون العضوي ،مرجع سابق.
من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني ،مرجع سابق.
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ابتداء من الشروع في
يوقّع التعديل من قبل جميع أصحابه ويودع في أجل ( )11ساعة و ً

المناقشة العامة للنص محل التعديل لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني ليبث في إمكانية قبولها
أو رفضها شكالً.
يخص تعديل أعضاء مجلس األمة فنجد ّأنه تقديم التعديل يكون من طرف ()61
أما فيما ّ
ّ

عشر أعضاء ،كما يجب أن يكون إقتراح التعديل معلالً وفي شكل مادة قانونية وأن يخص مادة
واحدة من مواد المبادرة التشريعية المودعة له أو لها عالقة مباشرة في حالة إدراج مادة جديدة(.)73
يجب احترام اآلجال القانونية والمحددة بـ  11ساعة قبل الشروع في المناقشة ،أضف إلى
األمة
ذلك ّأنه ال يمكن ألي موقّع سحب توقيعه بعد إيداع إقتراح التعديل ،وليبث مكتب مجلس ّ
في إمكانية قبولها أو رفضها شكالً وفي حالة الرفض البد أن يمكن القرار معلالً وابالغه إلى

أما التعديالت المقبولة فتحال على اللّجنة المختصة وتبلغ للحكومة وتوزع على
مندوب أصحابهّ ،

األمة(.)74
أعضاء مجلس ّ

وفي حالة عرض النص للتصويت عليه مادة مادة ،يمكن لممثل الحكومة أو مكتب اللّجنة
يقدموا تعديالت شفوية(.)75
المختصة أو مندوب أصحاب اإلقتراح أن ّ
حددته المادة
على إثر ذلك يتم عرض التعديالت على التصويت مع مراعاة للترتيب الذي ّ
 02من القانون العضوي  61-61السالف الذكر ،حيث يعرض تعديل الحكومة أو تعديل مندوب
يقدم تعديل اللّجنة المختصة وفي حالة
أصحاب إقتراح القانون وفي حالة رفضها أو إنعدامهما ّ
األمة حسب
إنعدام تعديل اللّجنة المختصة أو رفضهّ ،
تقدم تعديالت النواب أو أعضاء مجلس ّ
الترتيب الذي يحـ ّـدده رئيــس كـ ـ ّل غرف ــة ،وفي حال ــة إنعدام تعديالت النـ ـواب أو أعض ــاء مجلس
األم ــة أو رفضه ــا ،يعرض نص التصويت ،وبعد التصويت على آخر مادة يعرض النص بكامله
ّ

للتصويت.

73
األمة ،مرجع سابق.
 المادة  76من النظام الداخلي لمجلس ّ74
األمة (م ،70ف ،)6المرجع نفسه.
 -المادة  70ف 0من النظام الداخلي لمجلس ّ

 -75المادة  01من ق.ع ،61-61 .مرجع سابق.
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ثانيا -التصويت مع المناقشة المحدودة
يعتبر إجراء إستثنائي لكون أن حق المناقشة فيه مقتصر على أشخاص محصورين
ومحددين ،ويتم إعتماد هذا اإلجراء بموجب قرار يصدر من مكتب المجلس الشعبي الوطني أو
وبناء على طلب ممثل الحكومة أو اللّجنة المختصة أو مندوب
األمة حسب الحالة،
ً
مكتب مجلس ّ

أصحاب إقتراح القانون ،وخالل المناقشة المحدودة ال يتم فتح مناقشة عامة بل يتم تخصيص وقت

()76
المقدرة بـ  61دقائق  ،وخالل المناقشة مادة مادة ،ال يأخذ الكلمة إالّ
محدد لمناقشة الموضوع و ّ

ممثل الحكومة ومندوب أصحاب إقتراح القانون ورئيس اللّجنة المختصة أو مقررها ومندوب
أصحاب التعديالت(.)77
ثالثا -التصويت دون مناقشة
يتضح من خالل استقراء أحكام نص المادة  07من القانون العضوي  61-61السالف
أن هذا اإلجراء يطبق على األوامر الرئاسية التي يعرضها رئيس الجمهورية على ك ّل غرفة
الذكر ّ

للموافقة عليها طبقاً ألحكام الفقرتين األولى والثانية من المادة  611من المراجعة الدستورية لسنة
 ،1161وفي هذه الحالة ال يمكن تقديم أي تعديل بشأنها ،وذلك بعد اإلستماع إلى تقرير اللّجنة
المختصة وممثل الحكومة دون أي مناقشة في الموضوع ،ويعرض النص بكامله على التصويت
والمصادقة عليه ،إذ يظهر دور البرلمان في حالة عدم الموافقة على األوامر الرئاسية وبتالي سوف
تكون الغية بمعنى رفضها(.)78

 -76بوجمعة لونيس ،اإلنتاج التشريعي للبرلمان الجزائري منذ  ،6997مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق ،فرع الدولة
والمؤسسات العمومية ،كلّية الحقوق بن عكنون ،جامعة بن يوسف خدة ،الجزائر ،1111 ،ص.91

 -77المادة  01ف 0من ق.ع ،61-61 .المرجع نفسه.

 -78المادة  611ف 0من التعديل الدستوري لسنة  ،1161مرجع سابق.
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الفرع الثاني
إجراءات المصادقة على المبادرة التشريعية

أن
يتضح من خالل أحكام الدستور وكذا القانون العضوي رقم  61-61السالف الذكر ّ

كليا حسب ما كانت عليها في ظل دستور
إجراءات المصادقة على المبادرة التشريعية إختلفت ّ

 .796991بحيث تصادق كل غرفة على النص الذي صوتت عليه الغرفة األخرى ،ويكون من

النص المصوت عليه
إرسال رئيس مجلس األمة أو رئيس المجلس الشعبي الوطني حسب الحالة ّ
إلى رئيس الغرفة األخرى وفي غضون عشر (ّ )61أيام ويشعر الوزير األول بهذا اإلرسال(.)80

ثم يعرض ممثل الحكومة المبادرة التشريعية المصوت عليها في غرفة األخرى من أجل
ّ

ثم المصادقة عليها(.)81
مناقشتها ومن ّ

اءا
وتباشر المناقشة وذلك حسب طبيعة المبادرة التشريعية ،بمعنى صاحب اإلختصاص سو ً

ثم إلى مقر اللّجنة
كان المجلس الشعبي الوطني أو مجلس ّ
األمة ،باإلستماع إلى ممثل الحكومة ّ

ثم إلى المتدخلين حسب ترتيبهم المسبق ،كما تنصب التدخالت أثناء المناقشة العامة
المختصة ّ
على كامل النص.

اءا اللّجنة المختصة أو ممثل الحكومة ،وعلى إثر
بناءا على طلبه سو ً
كما يأخذ الكلمة ً

المناقشات.

إما المصادقة على النص
األمة ّ
يقرر مكتب المجلس الشعبي الوطني أو مكتب مجلس ّ

بكامله إذ لم يكن محل مالحظات أو توصيات ،أو الشروع في مناقشته مادة مادة(.)82

79
معدل ومتمم ،مرجع سابق.
 دستور ّ 6991 -80المادة  11من القانون العضوي  ،61-61مرجع سابق.

 -81المادة  17من القانون العضوي  ،61-61المرجع نفسه.
 -82المادة  09من القانون العضوي  ،61-61المرجع نفسه.
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تصادق ك ّل غرفة على النص الذي صوتت عليه الغرفة األخرى باألغلبية أعضائها
الحاضرين بالنسبة لمشاريع القوانين العادية أو باألغلبية المطلقة بالنسبة لمشاريع القوانين
العضوية.
األمة
نصت المادة  10من القانون العضوي  61-61على ما يلي « :يرسل رئيس مجلس ّ

أو رئيس المجلس الشعبي الوطني حسب الحالة ،النص النهائي المصادق عليه إلى رئيس
الجمهورية في غضون عشرة (ّ )61أيام ،ويتمم رئيس الغرفة األخرى والوزير األول بهذا

اإلرسال»(.)83

يصدر رئيس الجمهورية القوانين المصادقة عليها في البرلمان في أجل أقصاه ثالثون ()01
يوما ،إالّ في حالة إستعمال سلطاته والمتمثلة في طلب قراءة ثانية أو إخطار المجلس
ً

الدستوري(.)84

 -83المادة  11من القانون العضوي  ،61-61مرجع سابق.
 -84ديدان مولود ،مرجع سابق ،ص.118.
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الدور التشريعي للبرملـان على ضوء التعديل الدستوري لسنة 6102
خالصة الفصل األول

أن المؤسس الدستوري الجزائري منح مجلس األ ّمة حق المبادرة
في خالصة فصلنا نستنتج ّ

محددة لها عالقة بالتنظيم المحلي ،بهذا الحق أصبح مجلس
بالقوانين في ثالثة مجاالت (ّ )10
األمة يساهم ويشارك في جميع مراحل العمل التشريعي بداية من المبادرة إلى المناقشة والتصويت
ّ

أن النصاب المشروط
وكذا حقّه أيضاً في تعديل وتنقيح المبادرة التشريعية ،ضف إلى ذلك ّ
للمصادقة على المبادرة التشريعية هو باألغلبية المطلقة للقوانين العضوية واألغلبية البسيطة

األمة لم يعد غرفة تسجيال لما يتم التصويت عليه
للقوانين العادية ،ك ّل هذا يؤدي فعالً ّ
أن مجلس ّ

أخير
في المجلس الشعبي الوطني ،بل هيئة تتمتع باالختصاص التشريعي والمناقشة والتعديل و ًا

المصادقة.

األمة وتنتهي بالمجلس الشعبي
نستنتج أيضاً ّ
أن المبادرة التشريعية قد تبدأ من مجلس ّ

ثم يلقي
الوطني بالمصادقة عليها ،كما قد يكون العكس بمعنى تبدأ من المجلس الشعبي الوطني ّ

األمة النظرة األخيرة للمصادقة عليها.
عليه مجلس ّ
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حدود سلطة البرملان التشريعية

حدود سلطة البرملان التشريعية

الفصل الثاني

أعطى الدستور الجزائري سلطة سن القوانين للبرلمان باعتباره صاحب االختصاص األصيل
في التشريع وكذا ممثل الشعب ،وبالتالي يعتبر البرلمان السلطة التشريعية ،وهذا ما كرسه المؤسس
بالرغ ـ ـم من ذلك لم يعـ ـد ينفـ ـرد بوظيفتـ ـه واختصاصـ ــه التشريعي ،وهذا راجع إلى
الدست ـوري  ،لكن ّ
مختلف القيود والعراقيل التي تحد من ممارسة سلطته وتضع له حدودا في مزاولة اختصاصه

التشريعي (المبحث األول).
إضافة إلى كل هذا منح المؤسس الدستوري لرئيس الجمهورية صالحيات تشريعية ،من
خالل مختلف اآلليات واألدوات القانونية التي تمنح لهذا األخير دور تشريعي ،ينافس من خالله
خول لرئيس الجمهورية اختصاص
البرلمان في صلب اختصاصه هذا من جهة ،ومن جهة أخرى ّ

تنظيمي مستقل من خالل آلية المرسوم الرئاسي التي تعتبر كالتشريع أصلي في يد رئيس

الجمهورية (المبحث الثاني).
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الفصل الثاني
المبحث األول

ضعف سلطة البرلمان التشريعية
منح المؤسس الدستوري الجزائري سلطة إعداد القانون والتصويت عليه للبرلمان باعتباره
أن هذا الحق ال يعني
بالرغم من ذلك نجد ّ
صاحب االختصاص األصيل في العمل التشريعي ،لكن ّ

فشيئا( ،)85بالنظر إلى
شيئا
ً
أن هذا الدور ينقص ً
الحرية المطلقة للبرلمان في سن القانون بحكم ّ
ّ
المتعددة األشكال التي أوردها المؤسس الدستوري على سلطة البرلمان التشريعية في جميع
القيود
ّ
(.)86

مراحل العملية التشريعية

عدة قيود وعراقيل
انطالقا من هنا يمكننا القول أ ّن سلطة البرلمان التشريعية تترتب عليها ّ

األول) ضف إلى ذلك قصور دور البرلمان وتهميشه
تحده عن القيام بالدور المنوط به (المطلب ّ

اء كان األمر يتعلّق بالتشريع المالي أو تعديل القانون (المطلب الثاني).
سو ً

 -85بايبو فارس ،باكلي بشير ،مرجع سابق ،ص .52.

 -86أومايوف محمد ،عن الطبيعة الرئاسوية للنظام السياسي الجزائري ،أطروحة لنيل درجة الدكتوراه في العلوم ،كلية

الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة مولود معمري ،تيزي وزو ،5102 ،ص .502.
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الفصل الثاني
المطلب األول

تقييد الدور التشريعي للبرلمان
من مقتضات الديمقراطية التمثيلية أن يكون البرلمان الممثل الوحيد للشعب في التعبير عن
إرادته،

()87

حرية واستقاللية
لهذا وجب أن يكون الحق في التشريع ممنوح للسلطة التشريعية بك ّل ّ
()88

دون قيود وعراقيل التي تؤثر في عرقلة العمل التشريعي وضاعة القانون،

ضف إلى ذلك أنه

يجب على المؤسس الدستوري الجزائري منح الضمانات الالزمة للبرلمان من أجل مباشرة
استنادا إلى نص المادة رقم 005
اختصاصه األصيل والدور المنوط به دستورًيا لكل سيادة وهذا
ً
من المراجعة الدستورية لسنة .)89(5102

إ ّن سبب تضاؤل وقصور سلطة البرلمان ال يعود فقط إلى تحديد اختصاصاته التشريعية،

أن البرلمان لم يعد يمارس اختصاص تشريعي بكل حرية (.)90
أيضا إالّ ّ
واّنما يعود ً

إذن من خالل هذا المطلب سوف نتناول حصر نطاق التشريع البرلماني (فرع أول) وكذا
تقييد سلطة البرلمان في إعداد القانون والتصويت عليه (فرع ثاني).
الفرع األول
حصر نطاق التشريع بالقانون
إن البرلمـ ـان يتمتع بشكل حصري بممارسة وظيفته التشريعية وذلك عمال بمبدأ سيادة
ّ

القانون ،والذي ينجم عنه سيادة البرلمان في التشريع(.)91
 -87أومايوف محمد ،مرجع سابق ،ص .502.

 -88شيبون فوزية ،شعباني أمينة ،السلطة التشريعية على ضوء دستور  ،5102مذكرة لنيل شهادة الماستر ،فرع القانون
العام ،تخصص قانون الجماعات اإلقليمية ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،بجاية.5102 ،

 -89المادة  005من التعديل الدستوري لسنة  ،5102مرجع سابق.

 -90لوناسي ججيقة ،السلطة التشريعية في الدستور الجزائري لسنة  ،0992أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون كلية
الحقوق ،جامعة مولود معمري ،تيزي وزو.5112 ،

 -91خرباشي عقيلة ،العالقة الوظيفية بين الحكومة والبرلمان بعد التعديل الدستوري لـ  52نوفمبر  ،0992دار الخلدونية
للنشر والتوزيع ،الجزائر ،5112 ،ص .02.
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الفصل الثاني

مبرر وجود البرلمان ومنه استمد مصطلح السلطة التشريعية ،وهذا
أن التشريع هو ّ
باعتبار ّ

استنادا إلى أحكام الدستور أين نجد المؤسس الدستوري أعطى سلطة سن القوانين للبرلمان بحكم
ّأنه صاحب االختصاص األصيل في العملية التشريعية ،لكن باستقراء بعض النصوص الدستورية،
أن الدستور أخضع القوانين المنظمة للعمل التشريعي البرلماني إلى قيود وعراقيل تؤدي به إلى
نجد ّ

()92
اءا من حيث
شل أي مبادرة برلمانية  ،ويتجلى ذلك من خالل حصر مجال التشريع البرلماني سو ً

الزمان (أوالً) أو من حيث الموضوع (ثانيا).
أوال :الحصر الزمني

() 93
أن
باستقراء نص المادة  /022ف 0من المراجعة الدستورية لسنة  ، 5102نجد ّ

المؤسس الدستوري الجزائري ألغى دورتي البرلم ـ ـان بحيـ ـث أصبحت دورة واحدة فقط مدتها عشر
محددة بدورتين ومدة ك ّل دورة
( )01أشهر ،عكس التي كانت قبل التعديل الدستوري والتي كانت ّ
( )12أشهر

() 94

وأضافت نص المادة  /022ف 2من القانون المذكور أعاله ّأنه يمكن للوزير

أليام معدودة النتهاء من دراسة نقطة في جدول األعمال.
األول طلب تمديد الدورة العادية ّ
أن سلطة سن القانون أعطيت للبرلمان إالّ
بالرغم من ّ
مما ذكر أعاله ّأنه ّ
يتضح لنا انطالقا ّ

مدة عشر ( )01أشهر في السنة و في دورة واحدة.
ّأنه ال يمارسها إالّ في ّ
ثانيا :الحصر الموضوعي
ً

إذ كان المؤسس الدستوري قد حاول إعطاء سلطة فعلية للبرلمان في سن القوانينن ،وذلك
على ضوء دستور  ،0992حيث قام بإدراج طائفة القوانين العضوية فضال على توسيع مجاالت
القانون العادي(.)95

 -92سعيداني لوناسي ججيقة ،في مدى ثنائية سلطة المبادرة بالقوانين ،مرجع سابق ،ص .02.
 -93المادة / 022ف 0من التعديل الدستوري لسنة  ،5102مرجع سابق.
94
معدل ومتمم ،مرجع سابق.
 دستور ّ 0992 -95خرباشي عقيلة ،مرجع سابق ،ص .02.
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الفصل الثاني

المخول له دستورًيا ،لكون ّأنه لو
أن ذلك لم يشفع للبرلمان في حماية مجله واختصاصه
إالّ ّ
ّ
يشرع فيه(.)96
كان للبرلمان سيادة فعلية سيفرض سيطرته على ّ
أي مجال ّ
اء
أضاف المؤسس الدستوري الجزائري من حصر مجاالت التشريع العائدة للبرلمان سو ً
تعلّق األمر بمجاالت القانون العادي أو القانون العضوي ،بل أكثر من ذلك قام بتقليص المواضيع
يشرع فيها البرلمان ،بداية بحذف مجال واحد ( )10من مجاالت القوانين العادية
التي ّ
وهو"المصادقة على المخطّط الوطني" ،وبالتالي تقليص تعداد مجاالت القانون العادي إلى تسعة
وعشرون ( )59مجاالً ،بعدما كانت قبل التعديل الدستوري لسنة  )21( 5102مجاالً.
نفس اإلشكال يطرح فيها يخص القوانين العضوية ،بحيث نستنتج أن المؤسس الدستوري
حذف مجاالً من مجاالت القانون العضوي وقلصها إلى  12مجاالت ،بعدما كانت قبل التعديل
محددة بـ سبعة ( )12مجاالت ،وهذا ما نصت عليه المادة  020من
الدستوري لسنة ّ 5102
()97

التعديل الدستوري لسنة .5102

أن المؤسس الدستوري الجزائري وعلى ضوء التعديل الدستوري لسنة 5102
الجدير بال ّذكر ّ
أن اقتراحات
منح حق المبادرة بالقوانين ألعضاء مجلس األمة هذا من جهة ،ومن جهة أخرى نجد ّ
المحلي ،التقسيم
ًا
محددة
األمة للقوانين ّ
حصر في ثالث ( )12مجاالت وهي التنظيم ّ
أعضاء مجلس ّ
األمة في المبادرة
اإلقليمي ،تهيئة اإلقليم ،وهذا إن ّدل على شيء ّإنما ّ
يدل على تقييد سلطة مجلس ّ
أتم معنى الكلمة (.)98
بالقوانين وحصر مواضيع المبادرة التشريعية ألعضاء مجلس ّ
األمة ب ّ

 -96مزياني لوناس" ،انتفاء السيادة التشريعية للبرلمان في ظل الدستور الجزائري لسنة  ،"0992مذكرة لنيل شهادة
تحوالت الدولة ،كلية الحقوق ،جامعة مولود معمري ،تيزي وزو ،5100 ،ص .025.
الماجستير في القانون العام ،فرع ّ
 -97المادة  020من التعديل الدستوري لسنة  ،5102مرجع سابق.
 -98شبلي خالد ،مرجع سابق ،ص .ص .20-21.
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الفصل الثاني
الفرع الثاني

تقييد سلطة البرلمان في إعداد القانون والتصويت عليه
رغم مبدأ تمتع البرلمان بالسيادة في إعداد القانون والتصويت عليه ،وهذا وفقا للنص
الدستوري رقم 005من التعديل الجديد لسنة  ،)99(5102إالّ ّأنه ينبغي على المؤسس الدستوري أن
ال يكتفي بتنظيم سلطة البرلمان التشريعية للقول ّأنه يتمتّع بالدور الفعلي ،لكون ّأنه من الجانب
التطبيقي يخرج العمل التشريعي من اإلرادة البرلمانية في كافة مراحله(.)100

حد من سلطة البرلمان
يتض ـح ذلك من خ ـ ـالل مختـ ـلف القيود والعراقيل التّي ت ّ

() 101
اء القيود الواردة على اقتراحات القوانين (أوالً) أو تلك الواردة على المناقشة
التشريعية
 ،سو ً

والتصويت (ثانياً).

أوال :القيود الواردة على اقتراحات القوانين
يضطلع أعضاء البرلمان لممارسة حق المبادرة بالقوانين تجسيدا للسيادة المكفولة دستورًيا

أكده المؤسس الدستوري الجزائري في تعديله األخير
لممثلي الشعب في مجال التشريع ،وهذا ما ّ
أن مم ـارسة هذا الح ـ ـق بالرجوع إلى مختلف المواد المنضمة
للوثيقة الدستورية لسنة  ،5102غير ّ

تضيق من مجال اقتراحات القوانين بنسبة كبيرة
بعدة قيود بإمكانها أن
له ،نجد ّأنه شبه محاصر ّ
ّ

(.)102

 -99المادة  005من التعديل الدستوري لسنة  ،5102مرجع سابق.

 -100سعيداني لوناسي ججيقة ،في مدى ثنائية سلطة المبادرة بالقوانين في دستور  ،0992مرجع سابق ،ص .05.
 -101شيبون فوزية ،شعباني أمينة ،مرجع سابق ،ص .59.

102
ظل التعديل الدستوري لسنة "5102
 براهمي نعيمة ،وارثي سهام" ،االختصاصات التشريعية لرئيس الجمهورية في ّمذكرة لنيل شهادة الماستر ،فرع القانون العام ،تخصص قانون الجماعات المحلّية ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة

عبد الرحمان ميرة ،بجاية ،5102 ،ص .02.
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الفصل الثاني

تتمثّل مختلف القيود والعراقيل التي تواجه سلطة البرلمان في اقتراح القوانين في النقاط
التالية:
 يشترط في كل اقتراح قانون لكي يكون مقبوالً مراعاة الصياغة القانونية مع التبويب والعنونةالالزمتين زيادة على تحرير النص في شكل مواد قانونية(.)103
 يشترط أن يرفق اقتراح القانون بعرض األسباب وفقا لما جاء في نص المادة رقم  09منالقانون العضوي  05-02السالف الذكر(.)104
أن المؤسس الدستـ ـوري الجزائ ـ ـري حافظ وأبقى على المبادرة الجماعية القتراح
 يتضح لنا ّاألمة لتكون
القوانين ،بحيث اشترط توقيع عشرين (ً )51
نائبا أو عشرين ( )51عضواً في مجلس ّ

يقر بالمبادرة الفردية ،لكون ّأنها
االقتراحات قابلة للمناقشة ،على عكس دستور  0922الذي كان ّ

هي األخرى قادرة على أن تكون جادة ومضبوطة وتقنية وما نجاحها في األنظمة الديمقراطية إالّ

دليل على ذلك(.)105
يعتبر شرط المبادرة الجماعية محاولة جادة من المؤسس الدستوري لكبح وتهميش كل مبادرة
برلمانية بالقوانين ،وهذا انطالقا من نقل هذا الحق من الصفة الشخصية إلى الصفة الجماعية،
المدة
مدة شهرين ،إذ تعتبر هذه ّ
حيث يلزم تبليغ الحكومة باقتراحات القوانين إلبداء رأيها خالل ّ
نوعا ما وبالتالي تؤدي إلى تأخير عرض القوانين التي بادر بها أعضاء البرلمان(.)106
طويلة ً

 -103أومايوف محمد ،مرجع سابق ،ص .552.

 -104المادة  09من القانون العضوي ،05-02مرجع سابق.
 -105ثامري عمر ،مرجع سابق ،ص ص .29-22.

 -106سعيداني لوناسي ججيقة " ،في مدى ثنائية سلطة المبادرة بالقوانين في الدستور الجزائري لسنة  ، "0992مرجع

سابق ،ص .09.
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حدود سلطة البرملان التشريعية

الفصل الثاني
ثانيا -القيود الواردة على المناقشة والتصويت

الرغم من الدور الذي يحضى به البرلمان في مزاولة اختصاصه التشريعي ،إالّ ّأنه محاصر
على ّ

اءا على مستوى المناقشة( ،)0كما أن طلب إجراء مداولة ثانية كان و ال
ّ
بعدة قيود وع ارقيل ،سو ً
يزال أداة في يد رئيس الجمهورية لالعتراض على القانون المصادق عليه من طرف البرلمان (.)5

 -1القيود الواردة على المناقشة:
اءا
ّ
تتدخل الحكومة في عملية مناقشة النص ،من خالل االستماع إلى ممثل الحكومة سو ً

تعلق األمر بالمشروع الحكومي أو المقترح البرلماني ،إذ عند الشروع في مناقشة مشروع القانون،
تمنح الكلمة لممثّل الحكومة ،وبالتالي فهذه فرصه له لعرض أسباب المشروع وشرح الخطوات
العرضية التي يتضمنها ،في محاولة منه إلقناع أعضاء البرلمان وحثّهم على المصادقة عليه(.)107
التدخل حسب ما تقتضيه مصلحة
أما عند مناقشة اقتراحات القوانين يحق لممثل الحكومة ّ
ّ

مؤيدا (.)108
التدخل
اءا كان ذلك ّ
معارضا أو ً
ً
السلطة التنفيذية سو ً

يتضح لنا جليا من مضمون نص المادة  22من القانون العضوي  05-02السالف الذكر
ّأنه يحق لممثل الحكومة تقديم تعديالت شفوية خالل المناقشة مادة مادة ،كما له حق توقيف
الجلسة إذا كان مجرى هذه األخيرة ال يصب في مصلحة الحكومة أو يكون ضد مشروعها (،)109
نظر لتدخل ممثل الحكومة
جداً ،ا
ليبقي دور البرلمان في مرحلة مناقشة المبادرة التشريعية محدود ً

تعد طرفًا وشري ًكا
أن الحكومة ّ
والذي يعتبر قيد كبير ً
جدا على سلطة البرلمان التشريعية ،باعتبار ّ
فعاالً في إجراءات سن القاعدة القانونية.

107
األمة ،سبتمبر
 حمامي ميلود" ،دور الحكومة في إطار اإلجراء التشريعي" ،مجلة الفكر البرلماني ،عدد  ،02مجلس ّ ،5112ص .22.

 -108بايبو فارس ،باكلي بشير ،مرجع سابق ،ص .22.
 -109حمامي ميلود ،مرجع سابق ،ص .22.
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حدود سلطة البرملان التشريعية

الفصل الثاني
 -2طلب مداولة ثانية:

لم يكتفي المؤسس الدست ـ ـ ـوري بتقييد دور البرلمان في المبادرة بالتشريع ومناقشته ،بل ذهب
إلى أبعد من ذلك أين ّمنِ َح لرئيس الجمهورية صالحية االعتراض على القوانين من خالل طلب

()110
وعرف هذا الحق على ّأنه
إجراء مداولة ثانية للقانون المصادق عليه من طرف البرلمان ّ ،

"سلطة تمكن رئيس الدولة من إيقاف القانون الذي وافق عليه البرلمان" (.)111

باستقراء نص المادة  022من التعديل الدستوري لسنة  ،5102نجد ّأنه لرئيس الجمهورية

مجال واسع للتأثير على البرلمان واحتكار وظيفته التشريعية ،هذا من خالل ضعف الشروط التي
تحكم سلطة رئيس الجمهورية في طلب إجراء مداولة ثانية والتي نوجزها فيما يلي:
عدم إلزامية تسبيب االعتراض على القانون المصادق عليه من طرف البرلمان ،هذا عكس
ما كان عليه في دستور  0922الذي ألزم تسبيب طلب إجراء مداولة ثانية واإلفصاح عن
االعتراض(.)112
عدم تحديد حاالت أو أوضاع االعتراض ،هذا ما يعطي لرئيس الجمهورية حق إبداء ما
يشاء من اعتراضات سواء على القانون كلّه أو جزء منه (.)113

التطور الدستوري ،أطروحة لنيل درجة الدكتوراه ،كلية الحقوق والعلوم
 -110شريط وليد ،السلطة التشريعية من خالل
ّ
السياسية ،جامعة أبو بكر بلقايد ،تلمسان ،5105 ،ص .515.

 -111هاملي محمد ،هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية في النظام الدستوري الجزائري ،دراسة مقارنة بالنظامين
الدستوري المصري والفرنسي ،دار الجامعة الجديدة ،الجزائر  ،5102ص ص.25-20.

 -112المادة  21من دستور  ،0922مرجع سابق.
 -113لوناسي ججيقة ،مرجع سابق ،ص .022.
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الفصل الثاني
المطلب الثاني

قصور سلطة البرلمان في الجانب المالي وعلى مستوى اللجنة المتساوية األعضاء
يعتبر البرلمان صاحب االختصاص األصيل في سن القوانين ،لذلك وجب عليه أن يشرع
يهمش
في شتى المجاالت ،لكن بالرغم من ذلك نجد ّ
أن المؤسس الدستوري الجزائري ال زال ّ
البرلمان في المجال المالي (الفرع األول) ،كما نجد أيضا محدودية دور البرلمان في تحريك اللّجنة

المتساوية األعضاء (الفرع الثاني).
الفرع األول
قصور دور البرلمان في المجال المالي
أبقى المؤسس الدستوري الجزائري على محتوى المواد المتعلقة بالمجال المالي كما كانت
عليها في دستور  ،0992لكونه حافظ على نفس اإلجراءات في ظ ّل التعديل الدستوري لسنة
 ،5102وهذا ما نص عليه في المادة  022ف 01-9من التعديل الدستوري لسنة .)114(5102
أن االختصاص المالي يفلت من البرلمان ويحتكر من طرف الحكومة ،ويظهر ذلك
يتضح ّ
أيضا
من خالل إستعمال المؤسس الدستوري لعبارة « مشروع قانون المالية » وهذا ما
ّ
يؤكده ً
القانون العضوي  05-02السالف الذكر في مادته 022

()115

وهذا أن د ّل على شيء ّإنما يد ّل

مجرد أداة للمصادقة على مشاريع قوانين المالية التي مصدرها الحكومة(.)116
على ّ
أن البرلمان ّ
أن المؤسس
باالستقراء نص المادة  029من التعديل الدستوري لسنة  ،5102نجد ّ
الدستوري الجزائري ألزم االقتراح المالي البرلماني لقبوله أن يتوفّر على شرطين ،فمن جهة أن ال
يتضمن التخفيض للموارد العمومية أو زيادة النفقات العمومية ،ومن جهة أخرى ضرورة البحث عن
تدابير إضافية ترفع من مداخيل الدولة ،أو توفير مبالغ مالية في فصل آخر من النفقات العمومية.
 -114المادة  022ف 01-9من التعديل الدستوري لسنة  ،5102مرجع سابق.
 -115المادة  22من القانون العضوي  ،05-02مرجع سابق.
 -116أومايوف محمد ،مرجع سابق ،ص .501.
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الفصل الثاني

نظر
مما تم ذكره أعاله ّأنه شرط تعجيزي يكبح فيها ك ّل مبادرة مالية برلمانية ًا
يتضح لنا ّ

الستحالة حصول الموازنة بين كال التدبرين(.)117

محددة للمصادقة على مشروع قانون المالية
بمدة زمنية ّ
مقيد ّ
أن البرلمان ّ
وجدير بالمالحظة ّ
يوما من تاريخ إيداعه وفقًا لنص المادة  022ف 9من التعديل
أقصاها خمسة وسبعون (ً )22
()118

الدستوري لسنة 5102

مدة
،
يصوت المجلس الشعبي الوطني على مشروع قانون المالية في ّ
ّ

إبتداءا من تاريخ إيـ ـداعه لـ ـ ـدى مكت ـ ـب المجل ـس الشعبي
يوما
ً
أقصاها سبعة وأربعون (ً )22

يوما ،ضف إلى ذلك أنه
األمة خالل ّ
ثم يصادق عليه مجلس ّ
الوطنيّ ،
مدة أقصاها عشرين (ً )51

في حالة عدم المصادقة ألي سبب كان خالل اآلجال المحددة يصدر رئيس الجمهورية مشروع

قانون المالية الذي تقدمه الحكومة بأمر له قوة قانون المالية(.)119
الفرع الثاني
محدودية سلطة البرلمان في تحريك اللّجنة المتساوية األعضاء
أن الخالف هو خالف برلماني،
أن التشريع اختصاص أصيل للبرلمان و ّ
الرغم من ّ
على ّ

أن السلطة التنفيذية تتجاوز ك ّل ذلك لتفرض
حتّى اللّجنة الم ّكلفة بحل النزاع برلمانية كذلك ،إالّ ّ

()120
داءا من استدعاء اللّجنـ ـة وص ـ ـوالً إلى ع ـ ـ ـرض النص على الغرفتيـ ـ ـن للمصـ ـ ـادقة
هيمنتها  ،إبتـ ـ ـ ً

عليه ،وأكثر من ذلك ضرورة موافقة الحكومة على التعديالت البرلمانية ،ما يعني تواجد الحكومة

بقوة في جميع مراحل دراسة األحكام محل الخالف.

 -117بوقفة عبد اهلل ،أساليب ممارسة السلطة في النظام السياسي الجزائري ،دراسة مقارنة ،دار هومة للنشر وتوزيع،

الج ازئر ،5115 ،ص .009.

 -118المادة  022ف 9من التعديل الدستوري لسنة  ،5102مرجع سابق.
 -119المادة  22من القانون العضوي  ،05-02مرجع سابق.
 -120مزياني لوناس ،مرجع سابق ،ص .022.
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الفصل الثاني

األول
أوالً -إستدعاء اللّجنة المتساوية األعضاء آلية في يد الوزير ّ
يخضع طلب إستدعاء اللّجنة المتساوية األعضاء لسلطة الوزير األول ،وهذا ما أكدته
األول إجتماع
المادة  2/022بنصها على « :في حالة حدوث خالف بين الغرفتين يطلب الوزير ّ
اللجنة المتساوية األعضاء .» ...

األول في العمل التشريعي البرلماني ،بل أكثر من
إذ يعتبر هذا الطلب هو ّ
تدخل الوزير ّ

يعد أحد أوجه هيمنة الجهاز التنفيذي على سلطة البرلمان التشريعية(.)121
ذلك ّ
المتميز للحكومة في اللجنة المتساوية األعضاء
ثانيا -الدور
ّ

صرح الدستور ّأنه بعد اجتماع اللّجنة المتساوية األعضاء ووصولها إلى إقتراح األحكام
ّ

مح ـ ـل الخالف ،تقـ ـوم الحكومة بعرض النص على البرلمان للمصادقة عليه ،حيث ال يمكن تقديم
()122

تقدمه اللّجنة إالّ بعد موافقة الحكومة
أو إجراء أي تعديالت على اإلقتراح الذي ّ

وهذا ما يؤكد

تمسك المؤسس الدستوري بالزامية موافقة الحكومة على أي تعديل برلماني على إقتراح اللّجنة
المتساوية األعضاء وهذا ما نصت عليه المادة  022ف 2من التعديل الدستوري

لسنة

.)123(5102
باإلستقراء نص المادة  92من القانون العضوي  05-02السالف الذكر يتضح لنا ج ًليا ّأنه

يعزز من تواجد
يمكن ألعضاء الحكومة حضور أشغال اللجنة المتساوية األعضاء ،وهذا ما ّ
الجهاز التنفيذي في كافة مراحل دراسة األحكام محل الخالف.
يخص
قيد من سلطة البرلمان التشريعية فيما
أن المؤسس الدستوري الجزائري ّ
هذا ما ّ
يبين ّ
ّ

متميز وفّعال للحكومة في
عمل اللّجنة المتساوية األعضاء ،ويظهر ذلك من خالل إعطاءه دور ّ

يجسد
سير وعمل اللّجنة ،هذا ما يشكل مساسا بسيادة البرلمان التشريعية ،وعلى النقيض من ذلك ّ
هيمنة وسيطرة الحكومة على االختصاص التشريعي العائد أصالً للبرلمان.

 -121لونيس بوجمعة ،مرجع سابق ،ص .22.

 -122لزهاري بوزيد" ،اللّجنة المتساوية األعضاء في النظام الدستوري الجزائري" ،مجلة الفكر البرلماني ،عدد أول ،ديسمبر
 ،5115ص .20.

 -123المادة  022ف 2من التعديل الدستوري لسنة  ،5102مرجع سابق.
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الفصل الثاني
المبحث الثاني

تصاعد الصالحيات التشريعية لرئيس الجمهورية
() 124
كرسه المؤسس
يعتبر التشريع االختصاص األساسي واألصلي للبرلمان
 ،وهذا ما ّ

الدستوري في نص المادة  005ف 0من التعديل الدستوري لسنة  ،5102لكن من جانب آخر
نج ـ ـد ّأن ـ ـه خـ ـ ـ ّول لرئـ ـيس الجمهوريـ ـة حق ممارس ـة االختصاص التشريعـ ـي بشكل مباشر ،يحاول من
خالله التأثير بطريقة أو بأخرى على البرلمان ،يتضح ذلك من خالل مباشرة رئيس الجمهورية لحقّه

نظر لغياب
خطر على الحياة التشريعية للبرلمان ًا
في إستعمال آلية األوامر الرئاسية ،وهذا ما يشكل ًا
()125

تحد من إستعمال هذا الحق
قيود وضوابط ّ

وما يؤدي إلى اإلنقاص من مركز ودور البرلمان

لتدخل رئيس الجمهورية لتنظيم موضوعات هي أصالً من اختصاصات
نظر
ًا
التشريعي
ّ

البرلمان ،126وما يترتب على ذلك من آثار ونتائج وخيمة على سلطة وسيادة البرلمان التشريعية
(المطلب األول)
يعيا أوسع ،بحيث يشرع فيه عن طريق آلية المرسوم
يجد رئيس الجمهورية مجاالً تشر ً

محددة تط ّل على كافة الميادين والتي تخرج من
الرئاسي ،والتي بصددها له مجاالت مفتوحة غير ّ
دائرة إختصاص البرلمان ،هذا ما يطلق عليه تسمية السلطة التنظيمية المستقلة (المطلب الثاني).

 -124حشبي لزرق ،آثر سلطة التشريع على الحريات العامة وضمانتها ،أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون
العام ،كلّية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة أبي بكر بلقايد ،تلمسان.5102 ،

 -125خرباشي عقيلة ،مرجع سابق ،ص .22.

المخول لرئيس الجمهورية في ظل دستور  ،0992المجلة النقدية للقانون
 -126مزياني حميد ،اإلختصاص التشريعي
ّ
والعلوم السياسية ،عدد ،5102 ،15ص .252.
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الفصل الثاني
المطلب األول

تأثير آلية التشريع باألوامر على سيادة البرلمان التشريعية
منح المؤسس الدستوري الجزائري لرئيس الجمهورية صالحية ممارسة االختصاص
أي مجال من المجاالت العائدة أصالً
التشريعي عن طريق آلية األوامر الرئاسية ، ،والتي تشمل ّ

للبرلمان

() 127

إذ تنصت المادة  025ف 0من التعديل الدستوري لسنة  5102على ما يلي« :

يشرع باألوامر في مسائل عاجلة في حالة شعور المجلس الشعبي الوطني أو
لرئيس الجمهورية أن ّ
خالل العطل البرلمانية بعد رأي مجلس الدولة».
عرفت جميع الدساتير الجزائرية منذ اإلستقالل إلى يومنا صالحية التشريع باألوامر لرئيس
الجمهورية ماعدا دستور  0929الذي لم ينص فيه المؤسس الدستوري على هذه الصالحية محاولة
منه تكريس مبدأ الفصل بين السلطات واعادة التوازن المفقود بين المؤسستين التشريعية
والتنفيذية(.)128
يقصد باألوامر الرئاسية تلك اآللية الدستورية التي يملكها رئيس الجمهورية لممارسة الوظيفة
حددها الدستور للبرلمان(.)129
التشريعية وذلك في جميع المجاالت التي ّ
ومن خالل هذا المطلب سوف نتناول اآلثار المترتبة على التشريع باألوامر في الحاالت
العادية (الفرع األول) و في الحالة اإلستثنائية (الفرع الثاني).
الفرع األول
اآلثار المترتبة على مباشرة رئيس الجمهورية للتشريع باألوامر في الحاالت العادية
يمارس رئيس الجمهورية سلطة التشريع باألوامر من الدستور مباشرة وليس عن طريق
التفويض من البرلمان( ،)130عكس ما كرسته الدستور الجزائري لسنة  0922في إطار المادة 22
 -127أوصديق فوزي ،مرجع سابق ،ص .520.
128
األمة في النظام الدستوري الجزائري ،دار الخلدونية للنشر والتوزيع ،الجزائر،5102 ،
 خرباشي عقيلة ،مركز مجلس ّص .502.
 -129براهمي نعيمة ،وارثي سهام ،مرجع سابق ،ص .25.
 -130لوناسي ججيقة ،مرجع سابق ،ص .522.
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الفصل الثاني
()131

منها على أن يكون التفويض من الهيئة التشريعية

تدخل رئيس
تحد من ّ
عدم وجود ضوابط ّ

التدخل في مجال القانون العادي والقانون العضوي
الجمهورية للتشريع باألوامر رئاسية حيث يمكنه ّ
حد سواء ،والدليل على ذلك مباشرة رئيس الجمهورية السابق السيد اليامين زروال لألوامر في
على ّ
مجال القوانين العضوية حيث أصدر أمران يتعلقان باإلنتخابات واألحزاب السياسية( .)132وهذا إن
ثم
د ّل على شيء ّإنما ّ
يدل على الهيمنة الفعلية لرئيس الجمهورية على السلطة التشريعية ،ومن ّ
مكونة من ثالث غرف بحيث رئيس الجمهورية يمثّل الغرفة األولى إلى
يمكن القول ّ
أن هذه األخيرة ّ
األمة(.)133
جانب غرفتي البرلمان المجلس الشعبي الوطني ومجلس ّ

أيضا أن آلية األوامر قد تكون وسيلة لخرق أحكام الدستور من طرف رئيس
كما نجد ً
أن البرلمان كان
الجمهورية والدليل على ذلك األمر رقم  10-10المتعلق بالنقد والقرض مع العلم ّ
دورته العادية لسنة .)134(5110
منعقد في ّ
مرة أخرى تعدي رئيس الجمهورية على الدستور من جهة وعلى صالحيات
وهذا ما يؤكد ّ

أن الحالة المذكورة أعاله غير مشروعة(.)135
البرلمان من جهة أخرى لكون ّ

عدم وجود موقف دستوري صريح يبين الطبيعة القانونية لألوامر التي يتخذها رئيس الجمهورية
بموجب المادة  025من التعديل الدستوري لسنة .)136(5102
 -131المادة  22من دستور  ،0922مرجع سابق.

 -132األمر رقم  12/92المؤرخ في  52شوال  0202الموافق لـ  12مارس  ،0992يتضمن القانون العضوي المتعلق
باإلنتخابات الصادر في الجريدة الرسمية عدد  ،05ص ص .52-12.

-

األمر رقم  12/92المؤرخ في  52شوال  0202الموافق لـ  12مارس  ،0992يتضمن القانون العضوي المتعلق

ألحزاب السياسية ،الصادر في الجريدة الرسمية ،عدد  ،05ص .12.

 -133مزياني حميد" ،اإلختصاص التشريعي لرئيس الجمهورية في ظ ّل دستور  ،"0992مرجع سابق ،ص .220.
المخول لرئيس الجمهورية في ظ ّل دستور  ،"0992المرجع نفسه ،ص .220.
 -134مزياني حميد" ،اإلختصاص التشريعي
ّ
 -135هاملي محمد ،مرجع سابق ،ص.55.

 -136بدران مراد" ،اإلختصاص التشريعي لرئيس الجمهورية بمقتضى المادة  052من الدستور" « النظام القانوني لألوامر
» مجلّة إدارة عدد  ،5111 ،15ص .52.
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تشرط الفقرة األخيرة من المادة  025من التعديل الدستوري  ،5102إلزامية إتخاذ األوامر
في مجلس الوزراء ،لكن هذا الشرط ال يشكل أي عائق وال تقييد لسلطة رئيس الجمهورية في
()137

أن مجلس الوز ارء هو هيئة تابعة له
التشريع باألوامر لكون ّ

وهذا ما تؤكده المادة  20ف 2من

التعديل الدستوري لسنة  5102والتي نصت «  ...يرأس مجلس الوزراء ».
أن الجانب العملي يؤكد أنه
تكون موافقة البرلمان على األوامر الرئاسية موافقة شكلية لكون ّ
لم يحصل أن إعترض البرلمان على أمر تشريعي صادر من رئيس الجمهورية وذلك خوفًا من
سالح الحل(.)138
كما تعرض األوامر الرئاسية على البرلمان حسب إجراء التصويت دون مناقشة بمعنى دون
أي مناقشة في الموضوع وال أي تعديل.
باستقراء نص المادة  025ف 0من التعديل الدستوري لسنة  5102نجد أن لرئيس
الجمهورية إلزامية إستشارة مجلس الدولة هذا من جهة ،ومن جهة أخرى نرى ّأنه غير ملزم باألخذ
بهذه اإلستشارة.
أن من خالل ممارسة رئيس الجمهورية للتشريع باألوامر في الحاالت العادية،
نستخلص ّ
بمعنى في حالتي شعور المجلس الشعبي الوطني أو العطل البرلمانية يؤدي فعالً إلى التأثير بدرجة
() 139
تدخل رئيـ ـس
بالغة الخطورة على اإلختصاص التشريعي للبرلمان
 ،ويظهر ذلك من خالل ّ

الجمهوري ـ ـة عن طري ـق آلية األوامر الرئاسية على المجال المحجوز أصالً للسلطة التشريعية ،ضف
مما يساهم من تعزيز المركز التشريعي
إلى ذلك تضاؤل سلطة البرلمان وتقليص لدوره التشريعيّ ،
 -137مزياني حميد ،آلية التشريع باألوامر في الجزائر (بين النص والممارسة ) ،أطروحة لنيل درجة دكتوراه في العلوم

القانونية ،كلّية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة مولود معمري ،تيزي وزو ،5102 ،ص.29.

 -138براهمي نعيمة ،وارثي سهام ،مرجع سابق ،ص ص .22-22.

139
مقدم لنيل
 ردادة نور الدين ،التشريع عن طريق األوامر وآثره على السلطة التشريعية في ظل دستور  ،0992بحث ّشهادة الماجستير في القانون العام ،كلية الحقوق ،جامعة اإلخوة منتوري ،قسنطينة ،5112 ،ص.025.
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لرئيس الجمهورية ،وعلى النقيض من ذلك يؤدي إلى تضييق وحصر سلطة البرلمان التشريعية
ويحد من ممارسة إختصاصه األصيل بكل حرية.
ّ
الفرع الثاني
اآلثار المترتبة على إستعمال رئيس الجمهورية لأل وامر في الحالة اإلستثنائية
خول المؤسس الدستوري الجزائري لرئيس الجمهورية سلطة إتخاذ األوامر في ظل الحالة
ّ

()140
أيضا كما
االستثنائية المنصوص عليها في المادة  012من التعديل الدستوري لسنة  ، 5102و ً

هو وارد في المادة  025ف 2والتي نصت « :يمكن لرئيس الجمهورية أن يشرع باألوامر في
الحالة اإلستثنائية المذكورة في المادة  101من الدستور »(.)141
أن مباشرة آلية التشريع باألوامر من طرف رئيس الجمهورية في الحالة اإلستثنائية
غير ّ
اءا كانت شكلية أو موضوعية.
تقف عليها مجموعة من الشروط سو ً
إذ تتمثّل الشروط الموضوعية فيما يلي:
 وجود خطر داهم. أن يصيب الخطر مؤسسات الدولة الدستورية أو استقاللها أو سالمة ترابها إضافة إلى ذلكاالجتماع الوجوبي للبرلمان(.)142
 إضافة إلى هذه الشروط الموضوعية هناك شروط شكلية وتتمثل في ضرورة أو إلزامية إستشارةبعض الشخصيات والهيئات الدستورية والمتمثلّة في:
رئيس غرفتي البرلمان ،رئيس المجلس الدستوري ،واإلستماع إلى المجلس األعلى لألمن
ومجلس الوزراء(.)143
 -140المادة  012من التعديل الدستوري لسنة  ،5102مرجع سابق.
 -141التعديل الدستوري لسنة  ،5102المرجع نفسه.

 -142المادة  012ف 2من التعديل الدستوري لسنة  ،5102المرجع نفسه.
 -143المادة  012ف 5من التعديل الدستوري لسنة  ،5102المرجع نفسه
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أن رئيس الجمهورية ملزم بطلب رأي من الشخصيات والهيئات الدستورية
وتجدر اإلشارة ّ
المذكورة أعاله من جهة ،لكن من جهة أخرى نرى أن رئيس الجمهورية غير ملزم باألخذ بتلك
اإلستشارة (.)144
يتضح لنا أن رئيس الجمهورية هو صاحب السلطة التقديرية في إعالن الحالة اإلستثنائية
من عدمها(.)145
باإلستقراء نص المادة  2/012من التعديل الدستوري لسنة  5102نجد وجوب اجتماع
التدخل في المجال
فإن هذا االنعقاد ال يحتاج إلى دعوة من رئيس الجمهورية من ّ
البرلمان ّ
أن المادة  025أقرت وبصريح العبارة إمكانية التشريع باألوامر
المحجوز للسلطة التشريعية لكون ّ
التدخل في
من طرف رئيس الجمهورية في الحالة اإلستثنائية ،ومعنى ذلك ّأنه يحق لهذا األخير
ّ
المجال العائد دستورًيا للبرلمان(.)146
اءا تعلق األمر
كما نجد ّ
أن الحالة االستثنائية للسلطة التقديرية لرئيس الجمهورية سو ً
بالموضوع أو بالمدة الزمنية ( ،)147وعدم تحديد المجال الزمني للسلطة اإلستثنائية قد يؤدي إلى
تمديد العمل بها(.)148
إذا كانت السلطة اإلستثنائية التي يجوز لرئيس الجمهورية أن يمارسها في الحالة االستثنائية
وذلك بموجب المادة  025من المراجعة الدستورية .5102

 -144بدران مراد" ،اإلختصاص التشريعي لرئيس الجمهورية بمقتضى المادة  025من الدستور" ،النظام القانوني لألوامر،
مجلّة اإلدارة ،مجلد  ،01عدد، 2،5111ص ص .22-25.

145

-BEN MOUHOUB Nacir, constitution et hautes institution de l’Etat Algerien , Edition
casbah, 2013, P.192.

 -146بدران مراد ،مرجع سابق ،ص .22.

 -147لوناسي ججيقة ،مرجع سابق ،ص.22.

 -148مزياني لوناس ،مرجع سابق ،ص.500.
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أيضا لرئيس الجمهورية
فإن المادة  012من التعديل الدستوري لسنة  ،5102منحت
ّ
ً

أن عدم النص على هذه السلطات واالكتفاء بالتعبير عنها على ّأنها
سلطات إستثنائية واسعة ،ذلك ّ
استثنائية ِ
كاف ليجعل منها إختصاص واسع في يد رئيس الجمهورية(.)149

وهذا بعد أن يقرر رئيس الجمهورية ،الحالة اإلستثنائية ومباشرته لإلجراءات اإلستثنائية مما
يسمح له حتّى وقف العمل لبعض أحكام الدستور( ،)150إنطالقًا من إصداره قرار صريح يحدد فيه

المواد الموقوف العمل بها دستورًيا(.)151

إن إجتماع مؤسستين دستوريتين في يد رئيس الجمهورية هما المؤسسة التشريعية والتنفيذية
ّ

الحريات( ،)152وهذا ما يدفعنا إلى التأكيد بأن رئيس
على التوالي يشكل خط ًار على مختلف الحقوق و ّ
الحرية في مجال التشريع باألوامر الرئاسية في الحالة اإلستثنائية ،انطالقا
الجمهورية يتمتع بمطلق ّ

من حلوله محل السلطة التشريعية في مزاولة إختصاصه التشريعي.
المطلب الثاني

المرسوم الرئاسي كأداة لتعزيز المركز التشريعي لرئيس الجمهورية
حرص المؤسس الدستوري الجزائري منذ االستقالل إلى إعطاء سلطة إصدار التنظيم
()153

المستق ـ ـل لرئي ـ ـس الجمهوريـ ـ ـة ،وهـ ـ ـذا ما نص ـ ـت علي ـ ـه الم ـ ـادة  22من دست ـور 0922

على ما

يلي « :تمارس السلطة النظامية من طرف رئيس الجمهورية » ،وهكذا تجد سلطة التنظيم المستقل
أساسها القانوني والشرعي منذ ّأول دستور جزائري(.)154

149
مقدم لنيل درجة
 قاوي إبراهيم ،دور السلطة التنفيذية في العمل التشريعي في النظام الدستوري الجزائري ،بحث ّالماجستير في القانون ،فرع القانون الدستوري وعلم التنظيم السياسي ،كلّية الحقوق ،جامعة الجزائر ،5115 ،ص.22

 -150قاوي إبراهيم ،المرجع نفسه ،ص .22.

 -151الغربي إيمان ،مجاالت العالقة الوظيفية بين البرلمان والسلطة التنفيذية على ضوء التعديل الدستوري لسنة ،5112
مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون ،كلّية الحقوق ،جامعة بن عكنون ،الجزائر.5100 ،

 -152حبشي لزرق ،مرجع سابق ،ص .020.
 -153دستور ،0922مرجع سابق.

 -154أدحمين محمد الطاهر ،السلطة التنظيمية في الدستور الجزائري لعام  ،0992مذكرة تخرج لنيل شهادة الماجستير في
كلية الحقوق ،جامعة الجزائر ،5115 ،ص .22.
القانون العامّ ،
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أبقى المؤسس الدستوري على سلطة التنظيم المستقل لرئيس الجمهورية ،وذلك في ظل
التعديل الدستوري لسنة  5102وهذا ما ورد في نص المادة  022ف 0التي تنص على ّأنه« :
يمارس رئيس الجمهورية السلطة التنظيمية في المسائل غير المخصصة للقانون ».

ويقصد بالسلطة التنظيمية ذلك االختصاص المخ ّول دستورًيا لهيئات السلطة التنفيذية وذلك عن
ومجردة ،ال تختلف من الناحية الموضوعية والمادية عن القوانين
طريق سن قواعد قانونية عامة
ّ
الصادرة عن البرلمان ،يباشرها رئيس الجمهورية عن طريق المراسيم الرئاسية وذلك إنطالقًا من
التوقيع عليها ،للتميز بينها وبين المراسيم التنفيذية التي يعود اختصاصها للوزير األول(.)155

أن المرسوم الرئاسي سلطة أصلية لرئيس الجمهورية
وسوف ندرس من خالل هذا المطلب ّ

يعد هذا األخير مجال واسع وغير محدود (الفرع الثاني).
(الفرع األول) ،كما ّ
األول
الفرع ّ

المرسوم الرئاسي سلطة أصلية
يقصد بالسلطة األصلية تلك التي تجد أصلها ومصدرها في ذاتها ،فهي ال تتفرع عن سلطة
أخرى ،وال تخضع لها وال تستمد وجودها من سلطة أخرى ،بحيث ينبثق وجودها مباشرة من
الدستور(.)156
أن سلطة التنظيم
باإلستقراء نص المادة  010من التعديل الدستوري لسنة  ، 5102نجد ّ

المستقل هي سلطة ذاتية ال تقبل التنازل و ال التفويض في توقيع المراسيم الرئاسية ،بإعتبارها
إختصاص لصيق بشخص رئيس الجمهورية(.)157
يعد رئيس الجمهورية بحكم المادة  90ف 2صاحب اإلختصاص الوحيد في ممارسة
السلطة التنظيمية ،ضمن المنظومة الدستورية والقانونية في الجزائر ،ذلك عن طريق آلية المرسوم
الرئاسي ما يجعل هذه السلطة حك اًر على رئيس الجمهورية(.)158
155
محمد الصغير ،القانون اإلداري ،دار العلوم للنشر والتوزيع ،د.ط ،.الجزائر ،5112 ،ص ص .015-010.
 بعلي ّ156
محمد الطاهر ،مرجع سابق ،ص .22.
 -أدحمين ّ

 -157الغربي إيمان ،مرجع سابق ،ص .22.

 -158بن دحو نور الدين ،السلطة التنظيمية المستقلة كآلية مدعمة لمركز رئيس الجمهورية في الجزائر ،أطروحة لنيل

شهادة أدكتوراه في القانون العام ،كلّية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة أبو بكر بلقايد ،تلمسان ،5102 ،ص ص .

.20-21
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بالتعمق في مختلف النصوص الدستورية المنظمة لعمل السلطة التنظيمية لرئيس
الجمهورية ،يتضح لنا أن مباشرتها يتم بشكل مستقل ،إذ ال تحتاج إلى إذن أو ترخيص أو موافقة
مسبقة ،وأكثر من ذلك نجد ّأنها غير مقيدة ،وهذا ما يتبين فعال أن سلطة التنظيم المستقلة هي

سلطة أصلية إستطاعت أن ترفض نفسها على صعيد الواقع والممارسة نظ ًار الستجابتها لمختلف
(159
أن رئيس
اءا عادية منها أو استثنائية  .وهذا ما يبين ّ
الظروف التي مرت بها الدولة سو َ

الجمهورية هو صاحب االختصاص الوحيد في ممارسة السلطة التنظيمية المستقلة ،بحيث ال يمكن
أن رئيس الجمهورية هو صاحب
ألي جهة التدخل في تقدير المسألة التنظيمية المستقلة ،لكون ّ

الوالية العامة على سلطة التنظيم المستقل.160

الفرع الثاني
المرسوم الرئاسي مجال واسع وغير محدود
تتمثل منافسة رئيس الجمهورية للبرلمان في وضع القاعدة القانونية من خالل إطالق مجاله
الواسع والممتد وغير المحدود في مباشرة السلطة التنظيمية المستقلة هذا من جهة ،على النقيض
من ذلك حصر مجال البرلمان في التشريع.161
يمارس رئيس الجمهورية سلطة التنظيم المستقل من خالل مختلف الوسائل واألدوات
المخول له دستورياً ،والتي تمكنه من التعيير عن إرادته وتوجهه السياسي ومن بين هذه
القانونية
ّ
األدوات تلك الق اررات التنظيمية التي تصدر في شكل مراسم رئاسية(.)162

أن حصر المؤسس الدستوري الجزائري لمواضيع التشريع
يرى األستاذ أومايوف
محمد ّ
ّ

البرلماني وذلك في المادتين  021و  020من الدستور هذا من جهة ،لكن على النقيض من ذلك
159
كلية الحقوق والعلوم
 ذوادي عادل ،السلطة التنظيمية لرئيس الجمهورية ،مذكرة لنيل شهادة الماجستير ،في القانونّ ،السياسية ،جامعة الحاج لخضر ،باتنة ،5102 ،ص .52.

 -160بن دحو نور الدين ،مرجع سابق ،ص .22.

 -161براهيمي نعيمة ،وارثي سهام ،مرجع سابق ،ص.21.

 -162كيواني قديم ،السلطة التنظيمية في التعديل الدستوري الجزائري لسنة  ،5112بحث مقدم لنيل شهادة ماجستيير في
القانون ،فرع قانون المؤسسات ،كلية الحقوق ،جامعة الجزائر ،5105 ،ص .52.
52

حدود سلطة البرملان التشريعية

الفصل الثاني

وسع من المجال التنظيمي المستقل لرئيس الجمهورية وذلك من خالل المادة  022ف 0ما هي إالّ
ّ
محاولة منه إلضعاف سلطة البرلمان التشريعية لرئيس الجمهورية ذلك من خالل مباشرة للمراسيم

عاما عكس إختصاص البرلمان الذي يجعل منه
الرئاسية واصدارها لتصبح
ً
إختصاصا تنظيماً ً

مجرد سلطة إستثنائية(.)163
ّ

ليتمتع رئيس الجمهورية بمجال واسع لمباشرة سلطته التنظيمية المستقلة ويرجع السبب في
ذلك ،تمثيله لإلرادة العامة باإلعتباره منتخب من طرف الشعب ،وهذا ما يؤهله ليصبح مشرًعا

وصعبا للبرلمان(.)164
قويا
ً
فسا ً
ً
حقيقيا بالمفهوم المادي للتشريع ومنا ً

إن مج ـ ـال المرسوم الرئاسي يمتاز عن مجال القانون بسعة نطاقه وبمجاله الواسع جدا
ّ

والممتد ،بحيث يتدخل لتنظيم جميع المسائل باإلستثناء تلك المخصصة للقانون ،فهي مسائل عديدة
محددة ،أضف إلى ذلك يخضع امتدادها لرغبة رئيس السلطة التنفيذية صاحب السلطة
وغير
ّ
التنظيمية المستقلة عن طريق المراسيم الرئاسية(.)165

أن التنظيم المستقل الصادر بموجب المرسوم الرئاسي
يرى األستاذ بن دحو نور الدين ّ

لرئيس الجمهورية ،ال يستطيع البرلمان اكتشاف تعديه على المجال التشريعي الحصري إالّ بعد

دخوله حيز التنفيذ ،عكس التشريع الذي ومن خالل تحكم رئيس الجمهورية كل مراحل صنعه ومن
بدايته إلى نهايته إذ من خالل هذه السيطرة أن يواجه هذا القانون المعتدي عليه دون اللجوء إلى
أن رئيس الجمهورية ك ّل اإلمكانيات الدستورية التي تغنيه عن ذلك(.)166
المجلس الدستوري لكون ّ

 -163أومايوف محمد ،مرجع سابق ،ص .522.
-Chantebout, Bernard, droit constitutionnel, op-cit, p.405.

 -165لوناسي ججيقة ،مرجع سابق ،ص .551.

 -166بن دحو نور الدين ،مرجع سابق ،ص .002.
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الفصل الثاني
خالصة الفصل الثاني

أن رئيس الجمهورية يتمتّع بمركز تشريعي هام يتفوق به على صاحب اإلختصاص
نستنتج ّ

األصيل في عملية سن القانون أال وهو البرلمان ويؤدي بالنتيجة إلى تقليص سلطة البرلمان
التشريعية وضعفها ،ويظهر ذلك من خالله بقاء األوامر الرئاسية كآلية تشريعية وحق دستوري
خالص لرئيس الجمهورية على ضوء التعديل الدستوري لسنة  ،5102وهذا ما يمس بسيادة البرلمان
التشريعية لكون ّأنه تعدى على إختصاصه األصيل .كما يجد رئيس الجمهورية مجال آخر أوسع
المخول له دستورًيا ويتجلى ذلك من خالل آلية المرسوم الرئاسي
يكرس فيه الصالحيات التشريعية
ّ
ّ
التي يمارسها رئيس الجمهورية في مباشرة سلطته التنظيمية المستقلة ،وهي واسعة وغير محدودة

وتطال على كافة المجاالت عكس اإلختصاص التشريعي للبرلمان المحدد دستورياً ،وهذا يعتبر
كمظهر آخر من مظاهر ضعف سلطة البرلمان التشريعية مقابل تقوية وتعزيز نفوذ رئيس
الجمهورية في مزاولة إختصاصاته وصالحياته التشريعية المتمثلة في أليتى األوامر والمراسيم
الرئاسية.
التدخل في المجال التشريعي للبرلمان ،من خالل مختلف
أن للسلطة التنفيذية الحق في
ّ
كما ّ

القيود والعراقيل التي تحد من سلطة البرلمان التشريعية وكذا التدخل المباشر في عملية المناقشة
والتصويت وكذا المصادقة على المبادرة التشريعية.
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خ ـ ـاتم ـ ـ ـ ـ ـ ـة
حاول المؤسس الدستوري الجزائري وعلى ضوء آخر تعديل له للوثيقة الدستورية سنة
 ،6102تجسيد ما يسمى باالزدواجية التشريعية ,وذلك من خالل إعطاء مجلس األمة دور تشريعي
في مجال صناعة القاعدة القانونية ،ليكون بذلك كاتعزيز لسلطة البرلمان التشريعية بغرفتيها ،حيث
أصبح اليوم مجلس األمة الشريك الفعلي للمجلس الشعبي الوطني في صناعة القانون| ,حيث
يتضح ذلك من خالل تقسيم المبادرة التشريعية على قدم وساق بين كال الغرفتين ،لكن بالنسبة
األمة،
لمجاالت المبادرة بالقوانين نجد ّ
أن المجلس الشعبي الوطني هو المتفوق على مجلس ّ

أن هذا األخير إختصاصه يدخل في ثالث ( )10مجاالت وهي :التنظيم المحلي ،التقسيم
باإلعتبار ّ
اإلقليمي ،وكذلك تهيئة اإلقليم.

بالرغم من هذه اإلصالحات الدستورية الجدي ـ ـدة الواردة على سلطـ ـ ـة البرلمان
لكن ّ

التشريعية ،إالّ ّأنه لم يشفع للبرلمان بتجسيد السلطة التشريعية الفعلية ،وهذا نظ ار إلى التدخل
المباشر للجهاز التنفيذي على صالحيات البرلمان التشريعية ،ويظهر ذلك من خالل مختلف
الصعوبات والعراقيل والقيود التي يواجهها البرلمان في مباشرة إختصاصه التشريعي.
رسم المؤسس الدستوري الجزائري حدود واضحة المعالم على سلطة البرلمان في سن
القوانين ،ويتجلى ذلك في مختلف القيود والعراقيل التي تحد من فعلية سلطة البرلمان و كذا الدور
الفعال للحكومة في مختلف مراحل سن القاعدة القانونية هذا من جهة.
من جهة أخرى تفوق رئيس الجمهورية على البرلمان من خالل مختلف اآلليات والوسائل
ضد البرلمان لكي يحل مكانه ويؤدي وظيفته األصلية المتمثلة في التشريع ويظهر
التي يستعملها ّ
خطر على الحياة التشريعية البرلمانية
ًا
كذلك من خالل مباشرته آللية التشريع باألوامر التي تشكل
أن لرئيس الجمهورية مجال آخر أوسع بكثير يتمثّل
وتمس فعال بالسيادة واستقاللية البرلمان ،كما ّ
ّ

في السلطة التنظيمية المستقلة والتي يباشرها رئيس الجمهورية عن طريق المراسيم الرئاسية ،والتي

أن هذا
تعد كاآللية لتقوية وتعزيز نفوذ رئيس الجمهورية في ممارسة صالحياته التشريعية ،بإعتبار ّ
ّ

التفوق
المجال واسع جداً غير محدد عكس مجال تشريع البرلمان الذي هو ّ
محدد دستورًيا ما يعطي ّ

لشخص رئيس الجمهورية على البرلمان ،وهذا ما أدى بالنتيجة إلى تقليص وقصور وضعف سلطة
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خ ـ ـاتم ـ ـ ـ ـ ـ ـة
اءا الحكومة أو رئيس
البرلمان التشريعية أمام نفوذ وهيمنة السلطة التنفيذية على العمل التشريعي سو ً

الجمهورية.

وهذا ما دفعنا إلى إقتراح توصيات التي نراها مناسبة من أجل تجسيد فعلي لسلطة البرلمان
التشريعية التي تتمثل في:
 تدعيم سلطة البرلمان في مجال المبادرة بالقوانين والتقليل من هيمنة المشاريع الحكومية علىاءا كانت شكلية
حساب إقتراحات القوانين ويكون ذلك من خالل اإلستغناء عن مختلف الشروط سو ً

سلبا وتكبح الدور التشريعي للبرلمان.
أو موضوعية التي تؤثر ً

 -ضرورة تفعيل دور مجلس الدولة اإلستشاري ،بمعنى األخذ باإللزامية الرأي اإلستشاري خاصة

فيما يتعلق بمضمون نص المادة  046من التعديل الدستوري لسنة .6102
اءا
 إلزامية الحد من ّتدخل ممثل الحكومة أثناء دراسة المبادرة التشريعية على مستوى البرلمان سو ً

فيما يتعلق بالمناقشة أو التصويت أو حتّى المصادقة على مختلف المبادرات التشريعية.

 منح أعضاء غرفتي البرلمان كامل االستقاللية في دراسة المبادرات التشريعية التي تدخل فينطاق إقتراحات القوانين.
 ضرورة وضع ضوابط فعلية إلستدعاء اللّجنة المتساوية األعضاء ،بمعنى أن يكون تحريكتدخل الحكومة في عمل
اللّجنة من طرف أحد رئيسي غرفتي البرلمان ،ضف إلى ذلك الحد من ّ
وسير اللّجنة البرلمانية.
تدخل الجهاز التنفيذي في ذلك.
 إعطاء السلطة للبرلمان في تمديد دورته العادية دون ّ ضرورة وضع ضوابط حقيقية للمداولة الثانية وذلك من خالل تسبب طلب جراء مداولة ثانية(القراءة الثانية).
يلزم توسيع مجاالت القوانين العادية وكذا القوانين العضوية من أجل السماح للبرلمان بغرفتيه
حرية.
لمزاولة إختصاصه التشريعي بكل ّ
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أولا :باللّغة العربية
 -Iالكتب:
 -1أوصديق فوزي ،النظام الدستوري الجزائري ووسائل التعبير المؤسساتي ،الطبعة الثانية ديوان
المطبوعات الجامعية ،الجزائر.8002 ،
محمد الصغير ،القانون اإلداري ،دار العلوم للنشر والتوزيع د.ط ،.الجزائر.8002 ،
 -8بعلي ّ

 -3بلحـ ـاج صال ـ ـح ،المؤسس ـ ـات السياسي ـ ـة والقانون الدستوري في الجزائر منذ االستقالل إلى
اليوم ،الطبعة الثانية ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر.8012 ،
 -2بوشعير سعيد ،القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة ،الجزء الثاني ،ديوان المطبوعات
الجامعية ،الجزائر.8002 ،
يعا ،فقهًا ،القانون الدستوري للجمهورية ،الطبعة
 -2بوقفة عبد اهلل  ،الدستور الجزائري ،نشأة :تشر ً
الثالثة ،دار الهدى ،عين ميلة ،الجزائر.8002 ،

 -6بوقفة عبد اهلل ،أساليب ممارسة السلطة في النظام السياسي الجزائري (دراسة مقارنة) دار
هومة ،الجزائر.8008 ،
 -7جعفور محمـ ـد السعي ـ ـد ،مدخـ ـ ـل إلى العل ـ ـوم القانوني ـ ـة ،الوجيـ ـ ـز في نظري ـ ـة الحق ،الجزء
األول ،الطبعة التاسعة عشر ،دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع ،الجزائر.8018 ،
 -2خرباشي عقيلة ،العالقة الوظيفية بين الحكومة والبرلمان بعد التعديل الدستوري لـ  82نوفمبر
 ،1226دار الخلدونية للنشر والتوزيع ،الجزائر.8007 ،
األمة في النظام الدستوري الجزائري ،الطبعة األولى ،دار
 -2خرباشي عقيلة ـ ،مركز مجلس ّ
الخلدونية للنشر والتوزيع ،الجزائر.8013 ،

 -10دوفرجيه موريس ،المؤسسات السياسية والقانون الدستوري (األنظمة السياسية الكبرى) ،ترجمة
جورج سعد ،الطبعة األولى ،المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ،بيروت.1228 ،
 -11دي ـ ـ ـدان مول ـ ـود ،مب ـ ـ ـاح ـ ـث في القان ـ ـون الدستـ ـ ـوري والن ـظـ ـ ـ ـ ـم السياسي ـ ـة ،دار بلقي ـ ـ ـ ـ ـس
للنش ـ ـ ـر ،الجزائر.8012 ،
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 -18هامل ـ ـي محمد ،هيمن ـ ـة السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية في النظام الدستوري
الجزائري ،دراسة مقارنة بالنظامين الدستوري المصري والفرنسي ،دار الجامعة الجديدة ،الجزائر
.8012
المذكرات الجامعية
 -IIاألطروحات و ّ
أ -أطروحات الدكتوراه:
 -1أومايوف محمد ،عن الطبيعة الرئاسوية للنظام السياسي الجزائري ،أطروحة لنيل شهادة
الدكتوراه في العلوم ،تخصص القانـ ــون ،كليـ ـ ـة الحق ـ ـ ـوق والعلـ ـ ـوم السياسية ،جامعة مولود معمري،
تيزي وزو.8013 ،
 -8بن دحو نور الدين ،السلطة التنظيمية المستقلة كآلية مدعمة لمركز رئيس الجمهورية في
الجزائر ،أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام ،كلّية الحقوق العلوم السياسية ،جامعة أبو
بكر بلقايد ،تلمسان.8012 ،
كلية
 -3بوك ار إدريس ،الممارسة التشريعية في الجزائر ،أطروحة لنيل درجة دكتوراه في القانونّ ،
الحقوق والعلوم اإلدارية ،جامعة الجزائر.8002 ،
 -2حشبي لزرق ،آثر سلطة التشريع على الحريات العامة وضمانتها ،أطروحة مقدمة لنيل شهادة
الدكتوراه في القانون العام ،كلّية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة أبي بكر بلقايد ،تلمسان.8013 ،
التطور الدستوري ،أطروحة لنيل درجة الدكتوراه ،كلية
 -2شريط وليد ،السلطة التشريعية من خالل
ّ
الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة أبو بكر بلقايد ،تلمسان.8018 ،
 -6لوناسي ججيقة ،السلطة التشريعية في الدستور الجزائري لسنة  ،1226أطروحة لنيل شهادة
الدكتوراه في القانون ،كلّية الحقوق ،جامعة مولود معمري ،تيزي وزو.8007 ،

60

قائم ــة املراج ــع
 -7مزياني حميد ،آلية التشريع باألوامر في الجزائر « بين النص والممارسة » ،أطروحة لنيل
درجة دكت ـ ـوراه في العلوم القانونية ،كلّية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة مولود معمري ،تيزي
وزو.8016 ،
مذكرات الماجستير:
بّ -
 -1أدحمين محمد الطاهر ،السلطة التنظيمية في الدستور الجزائري لعام  ،1226مذكرة لنيل
كلية الحقوق ،جامعة الجزائر.8008 ،
شهادة الماجستير في القانون العامّ ،
 -8الغربي إيمان ،مجاالت العالقة الوظيفية لين البرلمان والسلطة التنفيذية على ضوء التعديل
الدستوري لسنة  ،8002مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام ،فرع الدولة والمؤسسات
العمومية ،كلّية الحقوق ،جامعة بن عكنون ،الجزائر.8011 ،
 -3بوجمعة لونيس ،اإلنتاج التشريعي للبرلمان الجزائري منذ  ،1227مذكرة لنيل شهادة الماجستير
حدة ،الجزائر.8006 ،
في الحقوق ،كلّية الحقوق بن عكنون ،جامعة بن يوسف ّ
 -2ثامري عمر ،سلطة المبادرة بالتشريع في النظام السياسي الجزائري ،بحث لنيل شهادة
الماجستير ،فرع القانون العام ،كلّية الحقوق والعلوم اإلدارية ،جامعة الجزائر.8006 ،
 -2دوادي عادل ،السلط ـ ـ ـة التنظيمية لرئيس الجمهورية ،مذكرة لنيل شهادة الماجستير ،في
كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة الحاج لخضر ،باتنة.8013 ،
القانونّ ،
 -6ردادة نور الدين ،التشريع عن طريق األوامر وآثره على السلطة التشريعية في ظل دستور
مقدم لنيـ ـ ـل شهـ ـ ـادة الماجست ـير في القانون العام ،آلية الحقوق ،جامعة اإلخوة
 ،1226بحث ّ
منتوري ،قسنطينة.8002 ،
 -7قاوي إبراهيم ،دور السلطة التنفيذية في العمل التشريعي في النظام الدستوري الجزائري ،بحث
مقدم لنيل درجة الماجستير في القانون ،فرع القانون الدستوري وعلم التنظيم السياسي ،كلّية الحقوق
ّ
جامعة الجزائر.8008 ،
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مقدم لنيل
 -2كيواني قديم ،السلطة التنظيمية في التعديل الدستوري الجزائري ،لسنة  ،8002بحث ّ
شهادة ماجستير في القانون ،فرع قانون المؤسسات ،كلّية الحقوق ،جامعة الجزائر.8018 ،
 -2مزياني لوناس ،إنتفـ ــاء السيـ ــادة التشريعي ـ ـ ـة للبرلم ـ ـ ـان في ظ ـلل الدستور الجزائري لسنة
تحوالت الدولة ،كلية الحقوق ،جامعة
 ،1226مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام ،فرع ّ
مولود معمري ،تيزي وزو.8011 ،

 -10مزياني حميد ،عن واقع اإلزدواجية التشريعية والعمل التشريعي في النظام الدستوري (دراسة
مقارنة) ،مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون ،فرع تحوّالت الدولة ،كلّية الحقوق والعلوم
السياسية ،جامعة مولود معمري ،تيزي وزو.8011 ،
ج -مذكرات الماستر:
 -1بايبو فارس و باكلي بشير ،التشريع بين اإلختصاص األصيل للسلطة التشريعية وهيمنة
تخرج لنيل شهادة الماستر ،فرع الحقوق العام ،تخصص قانون الجماعات
السلطة التنفيذية،
مذكرة ّ
ّ
المحلّية والهيئات اإلقليمية ،كلّية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية،

.8016
 -8براهمي نعيمة و وارثي سهام ،االختصاصات التشريعية لرئيس الجمهورية في ظ ّل التعديل
الدستوري لسنة  ،8016مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق ،فرع القانون العام ،تخصص قانون
الجماعات اإلقليمية ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة عبد الرحمان ميرة ،بجاية.8017 ،
 -3شيبون فوزية وشعباني أمينة ،السلطة التشريعية على ضوء دستور  ،8016مذكرة لنيل شهادة
الماستر في الحقوق ،فرع القانون العام ،تخصص قانون الجماعات اإلقليمية ،كلية الحقوق والعلوم
السياسية ،جامعة عبد الرحمان ميرة ،بجاية.8017 ،
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 -IIIالمقالت:
 -1بدران مراد" ،اإلختصاص التشريعي لرئيس الجمهورية بمقتضى المادة  182من الدستور
النظام القانوني لألوامر" ،مجلّة اإلدارة ،عدد  ،8000 ،06ص ص .22-2.
 -8حمامي ميلود" ،دور الحكومة في إطار اإلجراء التشريعي" ،مجلة الفكر البرلماني ،عدد ،17
األمة سبتمبر  ،8007ص ص .77-62.
مجلس ّ
 -3سعيداني لوناسي ججيقة" ،في مدى ثنائية سلطة المبادرة بالقوانين في الدستور الجزائري لسنة
 ،"1226مجلّة المجلس الدستوري ،عدد  ،8016 ،06ص ص .86-11.
 -2ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ" ،مكانة القوانين العضوية في النظام القانوني الجزائري" ،المجلّة
النقدية للقانون والعلوم السياسية ،عدد  ،8007 ،01ص ص .27-61.
 -2شريط لمين ،واقع البيركمالية في العال ـ ـ ـم ومكانـ ـة التجربة الجزائرية فيها ،م.ف.ب ،العدد
األول ،مجلس األمة ،ديسمبر  ،8008ص ص .36-81.
 -6شلبي خالد " ،حق مجلس األمة في التعديل » ،دراسة على ضوء إجتهاد المجلس الدستوري
الجزائري والمراجعة الدستورية لسنة  ،"8016مجلّة المجلس الدستوري ،عدد  ،8016 ،06ص ص
.27-67.
 -7شيهوب مسعود" ،نظام الغرفتين البرلماني" ،مجلة الفكر البرلماني ،عدد أول ،مجلس األمة،
ديسمبر  ،8008ص ص.12-02.
 -2ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ،المبادرة بالقوانين بين المجلس الشعبي الوطني والحكومة ،مجلّة النائب،
عدد ،8003 ،8ص ص .13-02.
 -2عاشـ ـ ـ ـوري العيـ ـ ـد" ،إجراءات وم ـ ـ ـراحل إعـ ـ ـداد النص التشـ ـ ـريعي واق ـ ـ ـ ارره في البرلمان
الجزائري" ،مجلة الفكر البرلماني ،عدد  ،03مجلس األمة ،جوان  ،8003ص ص .72-63.
 -10لزهاري بوزيد" ،اللّجنة المتساوية األعضاء في النظام الدستوري الجزائري" ،مجلة الفكر
البرلماني ،عدد أول ،ديسمبر  ،8008ص ص .26-37.
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 -11مزياني حم ـيد" ،اإلختص ـ ـ ـاص التشريعي المخـ ـ ـ ّول ل ـ ـ ـرئيس الجمهوري ـ ـة في ظل دستور
 ،"1226المجلة النقدية للقانون والعلوم السياسية ،عدد  ،8012 ،08ص ص .228-216.

 -IVالنصوص القانونية
أ -النصوص التأسيسية:
 -1دست ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـور  1263مصـ ـ ـادق عليـ ـ ـ ـ ـه من قبـ ـ ـل الجمعي ـ ـ ـة التأسيسيـ ـ ـ ـة ،تاريـ ـ ـ ـخ  82أوت
 ،1263ج.ر.ج.ج.د.ش ،عدد  62لسنة ( .1263ملغى)
 -8دستـ ـ ـ ـ ـ ـور  1276ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـادر بموج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـب األم ـ ـ ـ ـ ـ ـر رقم  27-76المـ ـ ـ ـ ـ ـؤرخ في  88نوفمبر
 ،1276ج.ر.ج.ج.د.ش ،عدد لسنة ( .1276ملغى)
 -3دست ـ ـ ـ ـ ـ ـور  1222الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم  12-22المؤرخ في  82فيفري
 ،1222ج.ر.ج.ج.د.ش ،عدد  02لسنة ( .1222ملغى)
 -2دستور  1226منشور بموجب المرسوم الرئاسي رقم  ،232-26المؤرخ في  02مارس
المعدل
المعدل والمتمم ،ج.ر.ج.ج.د.ش ،العدد  ،76الصادر في  02ديسمبر ،1226
،1226
ّ
ّ
بالقانون رقم  03-08المؤرخ في  10أفريل  8008يتضمن التعديل الدستوري  ،ج.ر.ج.ج.د.ش،
عدد  ،82صادر في  12أفريل  ،8008والقانون رقم  ،12-02مؤرخ في  12نوفمبر،8002
يتضمن التعديل الدستوري ج.ر.ج.ج.د.ش ،عدد  63صادر في  16نوفمبر  ،8002معدل ومتمم
بالقانون رقم  01-16المؤرخ في  06مارس  ،8016ج.ر.ج.ج.د.ش ،عدد  12الصادر في 07
مارس .8016
ب -النصوص التشريعية:
* القوانين العضوية:
 -1قانون عضوي رقم  18-16مؤرخ في  88ذي القعدة عام  ،1237الموافق لـ  82غشت
يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس األمة وكذا العالقات الوظيفية بينهما وبين
ّ ،8016
الحكومة ج.ر.ج.ج.د.ش ،عدد  20الصادر في  82أوت .8016
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 -8قانون عضوي رقم  01-22المؤرخ في  30ماي  ،1222المتعلق باالختصاصات مجلس
معدل ومتمم بموجب
الدولة تنظيمه وعمله ،ج.ر.ج.ج.د.ش ،عدد  37صادر في يونيو ّ ،1222
القانون رقم  13-11المؤرخ في  82جويلية  ،8001ج.ر.ج.ج.د.ش عدد  23صادر في 03
أوت  8011معـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّدل ومت ـ ـ ـ ـ ـ ـمم بموجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـب القانون العضوي رقم  08-12المؤرخ في  02مارس
 ،8012ج.ر.ج.ج.د.ش عدد  12الصادر في  07مارس .8012
 -3األمر رقم  07/27المؤرخ في  87شوال  1717الموافق لـ  06مارس  ،1227يتضمن
القانون العضوي المتعلق بنظام اإلنتخابات ،ج.ر.ج.ج.د.ش ،عدد  ،18صادر في  06مارس
( 1227ملغى).
 -2األمر رقم  07/27المؤرخ في  87شوال  1217الموافق لـ  06مارس  ،1227يتضمن
القانون العضوي المتعلق باألحزاب السياسية ،ج.ر.ج.ج.د.ش ،عدد  ،18صادر في  06مارس
( 1227ملغى).
ج -النصوص التنظيمية:
 -1النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني ،ج.ر.ج.ج.د.ش العدد  ،23صادر في  11أوت
معدل ومتمم بالنظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني ،ج.ر.ج.ج.د.ش عدد  62الصادر
ّ ،1227
في  30جويلية .8000
عدل
األمة ج.ر.ج.ج.د.ش ،عدد  02صادر في  12فيفري  1222وم ّ
 -8النظام الداخلي لمجلس ّ

ومتم ـ ـ ـ ـ ـ ـم بالنظـ ـ ـ ـ ـ ـ ـام الداخلي لمجلس األمة ج.ر.ج.ج.د.ش ،عدد  22صادر في  82نوفمبر
ومعدل بالنظام الداخلي لمجلس األمة ،ج.ر.ج.ج.د.ش ،عدد  77صادر في  17ديسمبر
،1222
ّ
ومعدل ومتمم بالنظام الداخلي لمجلس األمة ج.ر.ج.ج.د.ش ،عدد  22صادر في 88
،8000
ّ
أوت .8017
 -Vأراء المجلس الدستوري
 رأي رقم  01/10ر.ت.د/م.د ،مؤرخ في  61يناير  ،6101المتعلق بالمشروع القانون المتضمن
التعديل الدستوري ،ج.ر.ج.ج.د.ش ،عدد  ،11صادر في  10فيفري .6101
65

قائم ــة املراج ــع
 باللّغة الفرنسية:ثانيا
ا
 Ouvrages:
1. BEN MOUHOUB Nacir, constitution et hautes institution, de l’Etat
algérien, Editions casbah, 2013.
2. CHANTEBOUT Bernard, droit constitutionnel et science politique
17eme édition, éd/Armand CLIN, Paris, 2000.
3. Dominique Rousseau, droit de
Montvherstien, 7eme édition, Paris, 2006.

66

contentieux

constitutionnelle,

فهرس

فهرس
مقدمة 20......................................................................................................................................
الفصل لاول الدور التشريعي للبرملان على ضوء التعديل الدستوري لسنة 20............. 0202
املبحث لاول املبادرة بالتشريع 20................................................................................................
املطلب لاول مجاالت التشريع 20................................................................................................
الفرع لاول مجاالت القوانين العادية 20.....................................................................................
الفرع الثاني مجاالت القوانين العضوية 00.................................................................................
املطلب الثاني املبادرة بالتشريع حق دستوري مشترك بين الوزير لاول والبرملان 01.................
الفرع لاول مبادرة الوزير ّ
لاول 01...............................................................................................
الفرع الثاني مبادرة البرملان بغرفتيه 02........................................................................................
أوال مبادرة أعضاء مجلس ّ
لامة 00..............................................................................................
ثانيا مبادرة نواب املجلس الشعبي الوطني 00..............................................................................
الفرع الثالث إجراءات إيداع املبادرة بالتشريع 00.......................................................................
أوال شروط املبادرة بالتشريع 00...................................................................................................
ً
ثانيا في إيداع املبادرة التشريعية 02.............................................................................................
املبحث الثاني املبادرة التشريعية على مستوى غرفتي البرملان 00...............................................
املطلب لاول املبادرة التشريعية على مستوى اللجان الدائمة املختصة00...............................
الفرع لاول العمل التحضيري للجان الدائمة املختصة00.........................................................
الفرع الثاني التعديالت املقدمة واملطروحة عليها 01...................................................................
املطلب الثاني املبادرة التشريعية على مستوى الجلسات العامة 01..........................................
الفرع لاول املناقشة و التصويت 01............................................................................................
68

فهرس
أوال التصويت مع مناقشة عامة 02.............................................................................................
ثانيا التصويت مع املناقشة املحدودة 00.....................................................................................
ثالثا التصويت دون مناقشة 00...................................................................................................
الفرع الثاني إجراءات املصادقة على املبادرة التشريعية 00........................................................
الفصل الثاني حدود سلطة البرملان التشريعية 10......................................................................
املبحث لاول ضعف سلطة البرملان التشريعية11......................................................................
املطلب لاول تقييد الدور التشريعي للبرملان 11..........................................................................
الفرع لاول حصر نطاق التشريع بالقانون 11.............................................................................
أوال الحصر الزمني 12....................................................................................................................
ثانيا الحصر املوضوعي 12.............................................................................................................
الفرع الثاني تقييد سلطة البرملان في إعداد القانون والتصويت عليه 10..................................
أوال القيود الواردة على اقتراحات القوانين 10.............................................................................
ثانيا القيود الواردة على املناقشة والتصويت10.........................................................................
املطلب الثاني قصور سلطة البرملان من الجانب املالي و على مستوى اللجنة املتساوية
لاعضاء 10....................................................................................................................................
الفرع لاول قصور دور البرملان في املجال املالي10.......................................................................
ّ
الفرع الثاني محدودية سلطة البرملان في تحريك اللجنة املتساوية لاعضاء 10.........................
ّ
ً
اللجنة املتساوية لاعضاء آلية في يد الوزير ّ
لاول 11...........................................
أوال إستدعاء
ّ
ثانيا الدور
املتميز للحكومة في اللجنة املتساوية لاعضاء 11.......................................................
املبحث الثاني تصاعد الصالحيات التشريعية لرئيس الجمهورية 11.........................................
املطلب لاول تأثير آلية التشريع باألوامر على سيادة البرملان التشريعية12................................
69

فهرس
الفرع لاول آلاثار املترتبة على مباشرة رئيس الجمهورية للتشريع باألوامر في الحاالت العادية
12..................................................................................................................................................
الفرع الثاني آلاثار املترتبة على إستعمال رئيس الجمهورية لألوامر في الحالة إلاستثنائية 10....
املطلب الثاني املرسوم الرئاس ي كأداة لتعزيز املركز التشريعي لرئيس الجمهورية 22.................
الفرع لاول املرسوم الرئاس ي سلطة أصلية 20............................................................................
الفرع الثاني املرسوم الرئاس ي مجال واسع وغير محدود 20........................................................
خاتمة 22.......................................................................................................................................
قائمة املراجع20............................................................................................................................
فهرس 20.......................................................................................................................................
ملخص

70

: ملخص
كرس املؤسس الدستوري الجزائري نظام إلازدواجية التشريعية وذلك على ضوء
 من خالل إشراك مجلس الامة في جميع مراحل، 6102 التعديل الدستوري لسنة
 وهذا يعتبر محاولة لتجسيد فعلي لسلطة، العمل التشريعي من بدايته الى نهايته
 لكن كله لم يقض ي على حدود إلاصالحات الدستورية في،البرملان التشريعية
 وهذا ما يؤدي بالنتيجة الى شلل،تفعيل دور البرملان في سن القاعدة القانونية
وضعف سلطة البرملان في سن القوانين مقابل هيمنة وسيطرة الجهاز التنفيذي
. على العمل التشريعي

Résumé
Le

fondateur

de

la

constitution

algérienne

à

travers

l’amendement de 2016, a consacré la double vacation législative avec
la participation du conseil de la nation dans toutes les étapes du travail
législative depuis son début jusqu'à la fin, et ceci est considéré de
tentative à concrétiser efficacement le pouvoir législatif , il n’a pas
radicalisé les limites de reforme constitutionnelles dans la mise en
œuvre du rôle du parlement dans l’instauration de la base juridique, et
c’est cela qui cause en conséquence la paralysie et l’affaiblissement
du pouvoir du parlement à instauré des lois contre la domination
dispositifs exécutifs sur l’exercice législatifs .

