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صي  العلوم القانونية
تن wا  $6البحوث العvية ا.
m$  .1ب أن يكون البحث مكتوب |K $حدى اللغات  :العربية ،ا   m$  .K
ل ,ية ،الفرنسية

 .2أن  .يكون اقال قد ن  `$  wأخرى
 .3أن  .يكون البحث مستخرجا من أطروحة جامعية أو كتاب سبق نwه
 .4أن  .يقل عدد صفحات اقال عن  5صفحات و  .يتجاوز  25صفحة

" .5سل البحوث  نسخة ورقية و نسخة 
إلك,ونية  قرص مضغوط
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ﻳﺤﻴﺎوي ،ادرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية ،عضو  `  ,$دراسات وmليل السياسات


لو.³
ا%ز !ا" ،فرقة البحث :السياسة العامة  البحث
العامة  $
الع´ والتطور التكنو  $
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اﻹﻓﺘﺘﺎﺣﻴــــــــــــﺔ

اﻻﻓﺘﺘﺎﺣﻴﺔ
ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺴﻴﺪ ،ﻣﺮاد ﻣﺪﻟﺴﻲ
رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺪﺳﺘـﻮري

!
ا%ا Oمن   `$ا $6لس الدستوري مع غ,ه من ا.عداد السابقة م\ا،
m  .تلف العدد

!
وذلك ع lمستوى التنوع 
ال«  
Ãد Âوكذا ع lمستوى نوعية التحليل والنقد 
تتم,
ا.
وال,اء



8$ا `$مل اادة العvية 
وmب التنويه |$ناسبة إ Oأن اEيئات العvية  $6
اق,حة لقراء ا$  . $6
ا $6لس الدستوري تÉر ع lا%فاظ ع lط 
ا  %
انبa
ا,$ %ة القانونية ذات مستوى رفيع من $
!
 

اقبو µ
للن.w
 Ê  Ëاقا.ت
Ãد Âوا\ $
ا .
هذا ويش Ìالعدد  11من   `$ا $6لس الدستوري مرة أخرى شاهدا ع lأÍية التعديل



القانو J
الك,ى
الدستوري ادرج   2016وكذا ع lآ|ره  النظام
الوط« ،حيث أن الغالبية $


 

اعد.2016  µ
من اقا.ت ادرجة فيه تتطرق إ Oجانبا من جوانب الدستور  صيغته
!

الدو ،µوبتلك 
ال« تطرقت
لس
ا.ستشارية
لوظيفة
|
اتعلقة
اسة
ر
للد
لنسبة
|
مر
ا.
هذا هو
$6
$
$



الص ¹$ادة  

و|لدراسة
ا%ز !ا"ي  تعديل مشاريع
القوان aذات
إ Oحق $ال,ان $
ا,انية$ ،
!



ا.لك,ونية ع lاشاركة
استق$ ،و¹دى | ث ,تطبيقات ا%كومة
النقدية  سلطات الضبط

ا%ز !ا".
السياسية  $



السيدت" aاﻣﻴﻠﻴﺎ ﺟﻮﺳﺘﻴﻨﺎ ﺑﺎول" و "اﻳﻼﻧﺎ
ا mز8ا
Ã Ôن لنا ف استقبال دراسة Òتازة $

روﺗﻜﻮف"  |$ ،
حثت aلدى ق® العلوم السياسية   جامعة 
لو|.ت اتحدة ا.مريكية،
نو"دام  |$
!

وتتعلق الدراسة 6|$ا× الدستورية  الدول ذات ا.غلبية اسvة والد Öالذي تقدمه ¼6ة
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اﻹﻓﺘﺘﺎﺣﻴــــــــــــﺔ




الباحثت aإ Oمقاربة اقارنة ،إ .أ8ما ¬ تتوان  تسليط
العدل الدولية .وع lالر Öمن ميل
الضوء ع l
ا%ز !ا" ية   ا $6ال موضوع 
ا.ه¦م.
ا%صوصيات $


للتفك ،,والتحليل ،والنقد ،والتبادل ،وذلك خاصة 
من,ا

تب  `$ Ùا $6لس الدستوري $


$
و هذا الصدد عl
ا%ز !ا"
مادة القانون العام والقانون الدستوري$  ،
وخارÚا ع lحد سواء .

ا%صوصm$  ،دد 
وجه 

الباحث aوأساتذة القانون من أجل اشاركة الفعلية 
نداء| إÛ$ Oيع


ا%ز !ا".
إ"اء النقاش
القانو Jحول التطورات القانونية  $
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دراﺳﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻓﻲ ﺳﻠﻄﺎت اﻟﻀﺒﻂ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ:
ﻓﻲ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﺳﻠﻄﺎت اﻟﻀﺒﻂ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ

آﻳﺖ وازو زاﻳﻨﺔ
أﺳﺘﺎذة ﻣﺤﺎﺿﺮة ﻗﺴﻢ أ
ﻛﻠﻴQﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﻌﻠﻮم اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،ﻗﺴﻢ اﻟﺤﻘﻮق
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻮﻟﻮد ﻣﻌﻤﺮي ﺗﻴﺰي وزو.

ﻣﻘﺪﻣﺔ:


الدو µعاجزة عن
أمام تطور النشاط ا.قتصادي وتشعب `$ا.ته وتعقيدها ،أصبحت
!

$
صوصي\ا وتطورها الwيع ،فأصبح
وتنظ§ هذه ا.نشطة نظرا %
ا%ديدة
مواÚة استجدات $


من 
الgوري اللجوء إ Oآليات جديدة لتدارك هذا النقص ،وعليه استحدثت السلطات
!




خ,ة m$ .Kاز ßام
للدوµ
استق 1لتكون ¹$ثابة هيئات معاونة
Kا.دارية
تستع8$ aا هذه ا .

وأàال دقيقة وفنية متخصصة ،وذلك  q`$ت `ددة.


إmاح هذه اهمة àد 
اwع منح هذه اEيئات Kا.دارية استقqلية تتيح Eا
ومن أجل $
!
فرصة العمل ب Ìحرية لتحقيق ا.هداف انوطة 8$ا .2هذا من Ú$ة ،ومن Ú$ة أخرى خول
الكث,
Eا حق áرسة اختصاص
التنظ§ الذي هو أص qحكر للسلطة التنفيذية .ومن هنا أث,ت 


 %"&'() ،+(, - .- - 1ا !"#ع ث <;+19:ت  67 48&'9#ا+345#ت ا./ 01'("#
أ -ا+:9(#ت ا@دار) /345G :/و D4EاB5"C#ر) ،CSA ،/وھ /34ا+-0#ع  67ا./#BK:#
ب -ا+:9(#ت ا@دار) /ا(CNIL, CNDS, HALDE, ARCEP…) :/9N'("#
ج -ا+:9(#ت ا /4<B"&#ا(AMF, ACAM, AFLD) :/9N'("#
 - 2را_^ اB]B"#ع« Les autorités administratives indépendantes :
Evaluation d’un objet juridique non identifié, tome 1, rapport, ww.google.fr
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مسأµ
استق ومن أ ãهذه التساؤ.ت
من التساؤ.ت m $صوص استحداث السلطات Kا.دارية
 
عي\ا وهذا  
لسبب:a


 

ال« تدخل أص  qحقل اختصاص السلطة
أ -كو8ا ¹ارس السلطة التنظيمية 
التنظيمية /
ا%زاء الذي يعود أص qللسلطة القضائية.
الت wيعية وكذا اختصاåا بتحديد $
ب -
دستور| ،ولكن |$لنظر إ Oصqحيا 8ا وعدم خضوæا إO
كو8ا سلطات غ ,مكرسة

الس´ Kا.داري ،وm  .ضع لرقابة الوصاية
السلطة التنفيذية ،حيث  .تندرج ç .ن النظام


دستور|è ،ل
القانو Jموازاة |$لسلطات الثqث اكرسة
Kا.دارية ،3نتساءل عن مركزها



¹كن اعتبارها سلطة رابعة أم أ8ا تنفرد بتكييف خاص.
 -Iﺧﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻹدارﻳﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ:

استق ليست Eا نفس اهام و .نفس السلطات ،و é

تبÙ
إن السلطات Kا.دارية

`تلفة عن السلطة التنفيذية أو السلطة 
الت wيعية أو السلطة القضائية.


الدوµ
عqقا8ا مع
أضف إ Oذلك أ8ا هيئات ذات مراكز قانونية `تلفة Ô ،أن طبيعة


أنشط\ا.
)السلطة التنفيذية( mتلف |$ختqف

!
 dإن تعدد هذه اEيئات ،وكون 
بعêا ّيت ُ
® |$لشخصية اعنوية بي¦ البعض ا.خر .

يتمتع 8$اm$  ،علنا نتساءل عن طبيعة هذه السلطات/اEيئات |$عتبار السلطة وا.ستقqل أã





طبيع\ا القانونية يندرج çن mديد
ام,ات اللصيقة 8$ذه اEيئاتë ،ن اؤكد أن mديد
مìوم ا.ستقqل 
ومìوم السلطة .4

- ZOUAIMIA Rachid, Droit de la regulation economique, edition houma,
2009,p.24.
 - 4ا ^_ "#ا ،p(K, qr+(#ص.12
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 (1اﻟﺴﻠﻄﺔ:


اتمث
إن أول مرة استخدم ف\ا مصطلح السلطة |$لنسبة Eيئة غ ,اEيئات الدستورية
والت wيعية والقضائيةÃ ،نت  
 السلطات :التنفيذية 
الفرن ،Pحيث استخدم
الت wيع




القانون الصادر   06
وا%ر|ت »  « CNILتسمية
جان|K $ 1978 Ùنشاء اللجنة الوطنية Kلqعqم



 
 òإذن تسمية ت wيعية .
سلطة إدار ية مستق 
فتعت,
لكن هل اقصود 8$ذه السلطة ،تلك السلطة انوطة |$لسلطات اكرسة

دستور|$ ،
!
بذلك أنه قد استحدثت سلطة رابعة ،أم أن ا.مر  mتلف عن ذلك.
ا%ضوع  النقاش 

ا 6
الف óحول السلطة 
قبل 
استق  m$ب
و µللسلطات Kا.دارية



التذك ,أن مصطلح السلطة Kا.دارية يقاب |$للغة الفرنسية مصطلح Autorité Administrative



وmدر توضيح ما تعنيه øة   Autoritéاللغة الفرنسية ،حيث mتلط هذه الùة بùة أخرى
$



وال« يقصد 8$ا السلطة العامة.
mمل نفس اع« 
و Pouvoir é

استق
8$ذا الصدد" ،ى $ال,وفيسور " Gérard Timsitأن وجود السلطات Kا.دارية
 

 òتسا ãأيضا  بناء القانون مثلها مثل السلطات Kا.دارية
 mضع إ Oمنطق

قانو J
ح¦ نفس الوسائل الüسيكية اعروفة   
الüسيكية ،وذلك عن طريق وسائل ليست 
اmاذ

.Ãعqم ،التحقيق ،
ا.ق,احات وا."ý%
وا .كراه ،لكن  . éتقل أÍية وفعاليةK :
القرار K


ال« تتخذها السلطات
إن هذه السلطات ذات طابع `تلف ،فالطابع Kا.لز 
ا¿ للقرارات 

استق يظهر عند `الفة هذا القرار بذاته.
Kا.دارية

 

 òتتخذ قرارات
إن السلطات Kا.دارية استق ¹ .لك سلطة تنظيمية ¹$ع« الùة ،
وتصدرها دون إصدار أح£م  حال ` 
الف\ا ،إ¹ا  .تش Ìهيئات قضائية ،فقرار ا8ا ليست


الPء 
اق þفيه.
مصبوغة m$جية 
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!

ستاذ cفيدال وديفو 
ا  .
ل Ùأنه عندما يكون ا ý%غ ,قابل للطعن
و هذا السياق" ،ى





الPء 
نو Jف¹ qكن
اق þفيه ،وبذلك يندرج  Kا.طار القا 
أو النقض فإنه يصبغ m$جية 

!

ا.مر |$لنسبة للقرارات 
ال« تتخذها السلطات Kا.دار ية
`الفته أو نقده ،5لكن m$ .د هذا


 
تعت8 ,ائية بل mضع لقضاء Kا.لغاء أمام القضاء Kا.داري ¹ Ôكن أن تكون
وال« $ .
استق 

موضوع طعن أمام القضاء العادي.6
!

 
خ,ة
حا` µالفة قرار صادر من سلطة إدارية
مستق ،فإن من صqحيات هذه ا .

!

اmاذ إجراءات ردعية  .تتعدى أن تكون `$رد إجراءات |ديبية ¹ .كن أن تصل إ Oدرجة

ا%زاء ! $
نا.J
سلب ا%رية  Ôهو معمول به  $
ا %

ا%زاء يدخل  إطار اختصاص ¹كن وصفه |! $نه اختصاص !
قضاJ
فاختصاåا  توقيع $


 
القم
سلطا8ا  ا $6ال
ضب  Une fonction juridictionnelle de régulationفتقوية



وتكريس عqقات 

مباة 
بي\ا  
فعالي\ا وÛاية حقوق
وب aالقضاء ليست إ .وسي لkن
!
ا.فراد 
ا  6
وتنظ¦ 8ا.
وحر|ت

اطب aبقرار ا8ا 

إن Ãن من استقر وجود ثqث سلطات تقليدية )تنفيذية ،ت wيعية وقضائية( ،فإن هذه

الفرن ،Pبل
استق ¹ .كن اعتبارها سلطة رابعة وهذا ما اتفق عليه الفقه
السلطات Kا.دارية

 éهيئات استحدثت بغية ا%فاظ ع lتطبيق القانون  `$ال ا.ختصاص 
ا6صص Eا .وعl



7
سبيل اثال القانون اتعلق |$لنقد والقرض الذي أقر  نص اادة  105منه ع lأن اللجنة
!
اgفية م فة بـ" :مراقبة مدى 
لqح£م 
الت wيعية والتنظيمية
اح,ام البنوك واؤسسات االية
عل\ا" .8
اطبقة 

5

- Georges VEDEL, Pièrre DEVOLVE, Droit adminsitratif, presses universitaires
de France, Paris, 1990, p312-326.
 +"G - 6ھ Bا|!#ن  N# /8(y#+rارات < z9Cا./(-+y"#
B,+~ - 7ن ر~}  11-03ا 0Ny#+r q9&'"#و ا N#ض ،ا0&"#ل و ا.}"'"#
0‚ - 8ري  : 4"Eا+:9(#ت ا@دار) /ا /9N'("#ا .- /9ƒ+K#اB"#اد ا@~'; /)+وا G…< ،/4#+"#ة  %4y#در_/
ا .- 4'(_+"#اB,+N#ن - ،ع ~B,+ن ا†+"7ل /&<+_ ،أ< ~Br 0"1ة –  <Brداس  ،2006ص .30
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 لس$6 |لنسبة$  هو الشأنÔ §التنظ
حيةqا صE د هنالك سلطات أخرى خولتm$ Ô



.gا
 ال$6"ان  ا$ ثابة¹$ ,يعت
$ النقد والقرض الذي


! يئاتEذه اE ال« منحت

دف ضبط السوق بعد8$ ة¹قا
 – وعليه  السلطة – السلطات

،قتصادي. النشاط ا,تسي
 ختصاص من.نت صاحبة هذا اÃ «ال
 انسحاب السلطة التنفيذية

 دارية ا.اK واتمث  السلطات

 حيث أصبحت السلطة،ستق
 هيئات متخصصةOوي إmو





يئاتEال« تتدخل ف\ا هذه ا
,التأط
 التنفيذية عاجزة


 ت.جاv لµ واتابعة الفعاJالقانو
،ةÚ$  هذا من،عة تطورها وتقيدهاwنظرا ل
 يئات قد أنشئتEة أخرى هناك من "ى أن هذه اÚ$ ومن
ارس سلطة تنظيمية¹ «ح


يئاتE "ى فريق آخر أن اÔ 9مل أية مسؤولية سياسيةm كومة% " يد ف\ا ا. ت.`ا$ 
  حيةqلك ص¹ ا8 .!  عبارة عن سلطاتé استق

ا ليسåاذ القرار فاختصاmا
دارية.اK

!
  تعديلlعلها قادرة عm$   اختصاص،§التنظ
 بل,التسي
. 10فرادq يع واراكز القانونية لwالت


Pour de plus amples informations
: ^_د را0;#…ا ا5r - 9
voir :Zouaïmia Rachid, op cit, p13 et 55.
10
- Les autorités administratives indépendantes sont des autorités car elle dispose
d’un pouvoir de décision… Les autorités la sont dans les 2 sens du terme ; d’abord
leur fonctions n’est pas de gestion mais de régulation (). Ensuite parce qu’elles
disposent pour remplir leur fonctions qui leur est assignée de pouvoir de décision
qui leur donne la possibilité de modifier l’ordonnancement juridique et les
situations individuelles :
J. Chevallier cité par M.J Guidon, op cit, p50. aussi : « Les règles relatives à
l’indépendance sont logiquement un volet essentiel du régime juridique des
autorités administratives indépendantes puisque c’est cette indépendance qui leur
confère une originalité dans l’appareil de l’état. L’indépendance vis-à-vis du
pouvoir conditionne l’autorité et la crédibilité de ces instance « hors normes » qui
n’ont pas de légitimité démocratique directe, ne sont pas dotées de la personnalité
morale, et dont l’existence n’est pas consacrée par la constitution», Maris-José
Guidon, Les autorités administratives indépendantes, L.G.D.J, Paris 1991, p49 .
15 اﻟﺼﻔﺤﺔ
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اتمث 
لكن mن  .نستطيع أن m$زم بعدم تبعية هذه اEيئات للسلطة Kا.دارية
نعت,ها سلطة 
Ãم خصوصا وأنه قد 
السلطة التنفيذية 
ذكر| آنفا أن أàال هذه اEيئات
ح« $
خاضعة لرقابة القضاء Kا.داري وكذا القضاء العادي 
أحيا|.





ال«
ال« خولت للهيئات Kا.دارية استق ليست سلطة ì¹$وم السلطة 
إن السلطة 
تتمتع 8$ا السلطات التقليدية" ،السلطة التنفيذية" 
الت wيعية والقضائية -لكن  éسلطة ì ¹$وم
 

 

ال« استخدمت
إعطاء هذه اEيئات القدرة  اmاذ قرارات ¹ك\ا من مباة ا.ختصاصات 
!.جلها ب Ìفعالية ومصداقية ،
وتب ÙأàاEا ¹$ثابة أàال Kا.دارة.11
 -2اﻻﺳﺘﻘﻼل :L’indépendance :

!

استق "ى ا.ستاذة  Maris-Jose Guidonأن
m $صوص استقqلية السلطات Kا.دارية


ال« "تب استقqلية هذه اEيئات تش Ìمنطقيا عام qهاما  طبيعة هذه اEيئات،
القواعد 
!.ن هذه ا.ستقqلية  حد 
ذا8ا  é
تع خصوصية وتفريد E Originalitéذه اEيئات
ال«

 





استقqلي\ا عن السلطة )السلطات(
ومصداقي\ا مرهونة ¹$دى
فسلط\ا
الدو،µ
çن Ú$از
!
ا.خرى ò ،سلطات غ ,عادية ،إذ ليست Eا عية د¹قراطية 
مباة Ô ،أ8ا  .تتمتع

الدسات.,
|$لشخصية اعنوية ،و¬ تكرا

لكن ماذا نقصد 8$ذه ا.ستقqلية؟

0‚ - 11ري  : 4"Eا ^_ "#ا ،p(K, qr+(#ص .30
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لو رجعنا إ Oالقانون اقارن m$د أنه يقصد .|$ستقqلية عدم خضوع السلطات Kا.دارية
 !
تلق\ا أية تعليمة أو وصاية من أية Ú$ة.12
استق .ية رقابة وصائية Ãنت أو إدارية ،مع عدم 
!
!

وا¹يه رشيد أن ا.ستقqلية هو عدم 
ا%ضوع .ية رقابة
ا%ز !ا" ف,ى ا.ستاذ ز 
 -أما  $

سvية Ãنت أم وصائية ،سواء Ãنت السلطة اعنية تتمتع |$لشخصية اعنوية أم  ،.ع lأساس
أن الشخصية اعنوية  .تعد ¹$ثابة معيار أو عامل فعال لتحديد أو قياس درجة ا.ستقqلية. 13




استق
يع« أن اعتبار السلطات Kا.دارية
إذا أخذ| 8$ذا اقصود لqستقqلية èل هذا 

مستق  $ m
رÚا من التبعية للسلطة Kا.دارية )السلطة التنفيذية(؟
سلطات

  

ذاm$ Jيث
8$ذا الصدد "ى  J. Chevalierأن السلطات Kا.دارية استق  mبت wيع 


معزو µوEا 

!
منطìا 
ا%اص 
 òسلطات إدارية
 ،
نقلت من التبعية Kا.دارية والتدرج الر| 
العمل.



وقاب
تعت ,استقqلية هشة
ëا  "ال "ى أن استقqلية السلطات Kا.دارية
استق $




ال«
للنقاش ،
 òهيئات موجودة  Kا.دارة لكن  معزل عن تنازع اصا وا.ختqفات 

تعرèا Kا.دارة.14

12

- Teitgen-colly Catherine, les autorités adminsitratives indépendantes : Histoire
d’une institution, in colliard claude Albert et Timsit Gérard, (sous la direction), les
autorités administratives indépendantes, p50.
13
- Zouamia Rachid, op cit, p30.
14
- Herbert Maisel : Les autorité administrativement indépendantes, in Colliard
claude, albert et Timsit Gérard, (Sous la direction), les autorités administratives
indépendantes, op cit, p84.
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!

ا وببساطة هيئات8 .  كذلكé استق
دارية.اK  "ى أن السلطاتOlivier Golin أما



! 
 عبارةò
  وعليه،µا للدو8¦ لكن مع ان،µمركزية التابعة للدوqدارة اركزية أو ال.اK خارجة عن

.15µللدو
عن هيئات |بعة


،لك اختصاص¹  الوحيد الذيJالقانو
 الشخصé µالدو
 أنP. Sabourin  "يÔ

!
  .ا
 ف
 مركزها،اص اعنوية سواء من حيث وجودها
Ê lارس رقابة جد موسعة ع¹ µالدو

  ،لهاà  أو كيفيةJالقانو

.16عل\ا
 ارس رقابة وصائية¹ ò



!
!



 فتدرج،ال« تنشط ف\ا
 زةÚ$ . اÊ lة ع¹ارس رقابة دا¹  صاحبة السيادةµفالدو
 ختصاصات يستنتج.ا
كن أن يكون¹ . ختصاص. فصاحب ا،اE يئات امارسةEح¦ تدرج ا

µالدو
 وعليه فإن سيادة،ختصاص آخر "أسه.  |بعqختصاص الذي هو أص.سيد هذا ا
. 17يئات خصوصا من الناحية الوظيفيةEذه اE ليةqتتعارض مع منطق منح استق

15

- Gohin : Les institutions administratives, 2ème édition, L.G.D.J, Paris, 1995, p
205.
16
- P. Sabourin : Les autorités administratives indépendantes.
17
- : « L’Etat est la seule personne juridique qui ait la compétence de sa
compétence, l’Etat exerce un contrôle très poussé sur toutes les personnes morales :
existence, statut et fonctionnement (tutelle) (…) l’Etat est souverain et exerce un
contrôle permanant sur tous les organes qui opèrent en son sein …La hiérarchie des
fonctions, provoques et implique fatalement celle des organes, le titulaire d’une
fonction ne pourrait être vraiment maître de l’exercice de ces fonctions, si celles-ci
sont de nature subordonnée à une autre fonction qui la commande. Ainsi, la
fonction confère à l’Etat souverain est peu compatible avec une réelle
21. ص،qr+E ^_ < ،.Ky‚  ﷲ087 67 N, indépendance fonctionnelle. J.CHEVALIER,

18 اﻟﺼﻔﺤﺔ
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فتقليد| ،السلطة Kا.دارية عبارة عن هرم 
السل§ Kا.داري أو عl

مب« ع lأساس التدرج 

للدو.µ
أساس تدرج $أÚزة خاضعة للرقابة الوصائية
ا%هاز السيا ،سواء بش Ì
مبا عن طر يق اوا  
طن aإن
K
فا.دارة خاضعة لرقابة $


Òثل\م بواسطة $ال,ان ¹$ا أن ا%كومة 
مسؤوµ
اwفة عK lا.دارة
Ãنت منتخبة ،أو عن طريق 
أمام $ال,ان.

ّ ُ
 
استق خلقت
يع«  ذاته نظام سلطوي .فالسلطات Kا.دارية
فالتسلسل Kا.داري ،
¹$وجب قرار للسلطة ّ
العامة.
ّ
ّÒا سبق  mلص عّ lأنه ّ
ّ
ّ
سvنا ّ |! $ن السلطات Kاّ .
مستق
استق سلطات
دارية
ح« ولو
ّ

ا.ستقqلية 
ً
ّ
تبّ Ù
ّ
الوظيفيةً ،
نظرا لبقاء أàاEا mت رقابة
خصوصا من الناحية
نسبية،
فإن هذه
 

ّ
التنفيذيةً ! ò ،
اختصاصا8ا  إطار Ú$از
داا ¹ارس
الدوÃ µلقضاء ،أو السلطة
سلطات

!
الدو µالذي ¹لك ّ

حق الرقابة ع lاÚ$ .زة التابعة .µ

 – 3اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻹداري:

ّ  ّ
ّ
ّإن  ّ
ينص   Êا%ا.ت ع lالطابع
استق¬ ،
اwع عند استحداثه لسلطات الضبط
ً
ق þعن ذلك  Ôهو ا%ال  
أحيا| 
ا%ز !ا"ي بشأن اللجنة
Kا.داري Eذه اEيئات ،بل
الت wيع $


ّ

ّ
ّ
الوطنية £ة الفساد ،لكن  ا%قيقة ،فإن الطابع Kا.داري Eذه
الوطنية للتأمينات ،أو اللجنة
ّ
شك فيه وهذا ّ
اEيئات سواء ّكرسه  ّ
اwع ¯احة من خqل النصوص ،أو ¬ ّ
لعدة
يكرسه. ،
أسباب:


ّ
أ –  Ôسبق ذكره ،السلطات Kاّ .
وسي  ّ dاللجوء إل\ا لتلبية حاجيات
استق
دارية
ّ
ّ


ال« تتدخل ف\ا هذه اEيئات
جديدة  .تصلح لتلبي\ا ارافق Kا.دارية التقليدية ،ا لvجا.ت 
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ً
ّ 

الدو ،µوذلك عن طريق
التنظ§ القاة أص qع lعاتق
 òتقوم بوظيفة

من تعقيد وخصوصية .
!
نعت,ها ّ
إدارية كون هذه السلطات تندرج çن من mوزون السلطة الmqية.18
إصدار قرارات $

قاب للطعن أمام القضاء Kا.داري)ّ (19
ال« تصدرها هذه اEيئات 
ب – ّإن القرارات 
وح«

ّ ّ
ّ 

ّ


العامل8$ aا mضعون للقواعد العامة اطبقة  `$ال الوظيفة
القضاء العادي Ô ،أن اوظ فa


إم£نية تطبيق قواعد ّ
ّ
ّ
عل\م.
العامة مع
خاصة ومغ ا"ة 

التسل§ |$لطابع Kا.داري للسلطات Kا.دارية
جـ  -وع lغرار الفقه ذهب القضاء إO

ّ

ّ
الدو µالفرن|$ Pلطابع Kا.داري للهيئات Kاّ .
استق ،فقد ّ
استق|$ ،لنظر إO
دارية
لس
`
أقر
$

ّ
الطعن  قرارات هذه اEيئات ،وكذا |$لنظر إ Oطبيعة السلطات 
اّ 6و E µا 
واع,ف 8$ا
طرق

ّ
للسلطات Kاّ .
التقليدية.
دارية



ّ
ا%ز !ا"ّ ،
اgفية ،وذلك  قرار صادر عنه
الدو|$ µلطابع Kا.داري للجنة
أقر `$لس
و $

ّ
 ّ
قضية  
ا%ز !ا".20
يون aبنك ضد `افظ بنك $



ّ
وح« m $صوص القضاء الدستوري ،فقد ّ
أقر ا $6لس الدستوري  فرنسا |$لطابع Kا.داري
ّ


ّ
الفرن ،Pصادر 
انافسة
جلس
¹
ق
متعل
صادر
حý

وذلك
،
استق
للسلطات Kا.دارية
$



 ) » - 18ى ا†+'Eذ ّ Main Moyrand
أن :ا+:9(#ت ا@دار) /ا0y™ /ّ9N'("#رج ]"—˜+‚ 6ي ا/:9(#
ا:/ّ41˜ #
أ – أ+1ƒب ا /:9(#ا /ّ41˜ #ا :/<ّ +&#ر˜ z4اB5"C#ر)ّ./
اB#ز) ا†وّل.
ب – أ+1ƒب ا /:9(#ا /ّ41˜ #ا – 1 :/ّƒ+›#اB#زراء – 2 ،ا+:9(#ت ا،/ّ491"#
 – 3ا+:9(#ت ا@دار)ّ - 4: /رؤ+Eء ا+345#ت ا -5 ،/<ّ +&#ا+r+Ny#ت ا/ّ4y5"#
ج– ا+:9(#ت ا@دار) /ا /ّ9N'("#ا /ّ41˜Ÿ /:9E 9"™ .'#ذات <0ى +7م «.
ّ - 19
إن ا N#ارات ا K#د) /ا…›'"#ة < 6ط ف < z9Cا 0Ny#وا N#ض < ،ً £وا /yC9#ا /ّ4- ;"#و}4¡y™ /yC#
+ّ49"7ت اB8#ر /ƒو< ا~ +5'8و D8] /:9Eا 0) 8#واB"#ا ƒت ،و D8] /yC#ا+r 5§#ء وا+¨#ز،
وا 64'#+GB#ا z9C< /r+~ # /&]+© 64'4"Cy"#ا0#و./#
20
- DIB Said, La nature du contrôle juridictionnel des actes de la commission
bancaire en Algérie, Revue Banque et Droit, n° 80, Nov-Dec 2001.
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ّ
ّ
مدعو للقيام بدور هام 
إدارية ،وهو
 1987/01/23جاء فيه`$ » :لس انافسة هو هيئة
ّ
تطبيق القواعد اتعلقة بقانون انافسة.21 «...
ً
ّ
ّ 
ّ
فإن السلطات Kاّ .
إداريةë ،ا é
استق  éهيئات
دارية
إذا بناء ع lما سبق ذكره،

ّ 
الدو.22 µ
ومتم ,من إدارات
إ .نوع جديد
 -IIﻓﻲ ﻣﺪى دﺳﺘﻮرﻳQﺔ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻹدارﻳQﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠQﺔ:

ّ
ّ
دستورية السلطات Kاّ .
ّ
استق يئات mملنا إ Oمناقشة
دارية
إن مناقشة مدى

áرس\ا ّ ¹سان
اختصاصات هذه اEيئات عرفة ما إذا Ãنت طبيعة هذه ا.ختصاصات وكيفية
اكرسان  
ّ
الدستورية ومبدأ الفصل  
ب aالسلطات ّ
دو µالقانون.
 |$لwعية


ّ
ّ 
ً 
ّ
تقليد|  الدستور تتمثل  السلطة التنفيذية والسلطة
اكرسة
إن السلطات

ّ
القضائية .وعندما استحدثت السلطات Kاّ .

ّ
التّ w
الكث ,من
يعية والسلطة
دارية
استق قد أث ,
ّ
ال« ّ
 

ً
التنظ§،23
وخاصة اختصاص
خولت Eا.
$

ا%دل بشأن عي\ا نظرا لكون ا.ختصاصات 
ً
ّ
اّ %
ّ
التنفيذية ،حيث  ّ m
ّ
استق،
التنظيمية
مهورية |$لسلطة
"جع أص qإ Oالسلطة
تص رئيس $
بي¦ ّ
ّ

التنظيمية لتطبيق
يتمتع رئيس ا%كومة |$لسلطة
القوان.24a

0‚ - 21ري ،qr+E ^_ < ، 4"Eص .35
 6< 0)—"# - 22ا ¬4]B'#را_^  .-اB]B"#عMarie-José Guedon, op. cit., p 53. :
و 087ﷲ ‚ ،qr+E ^_ < ،.Kyص  66و .67
 .- - 23ا %ّ G ّ-'›™ }# /N4N1#ا+:9(#ت ا@دار) /ا+;'©+r /ّ9N'("#ص ا /yC9#+- ،}4¡y'#اB#ط+y4<|'9# /ّ4yت .-
ا—C#ا˜ ™&'+C< .- D8] /:9E 8ل ا+y4<|'#ت ،و< z9Cا 0Ny#وا N#ض )&'+C< .- /ّ4"4¡y™ /:9E 8ل
ا 0Ny#وا N#ض ،أ ّ< +ا /yC9#اB#ط /1-+§"# /ّ4yا+(K#د  /yC# 8'&'-ا+!'Eر)ّ z9C< 0C, 64‚ .- /ا/(-+y"#
< p# ً £ا©';+ص ا ،D8®#ا }4¡y'#وا+C< .- /r+~ #ل ا./(-+y"#
 - 24را_^ ا+"#د™ 85 :64و  6< 125اB'E0#ر ا—C#ا˜ ي .1996 /y(#
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ّ

و| 
وخاصة القانون
القوان aاقارنة
.ع¦د ع lما جاء 
m $صوص هذا اوضوع$ ،
!
ّ
الفرن¹ ،Pكن القول إن ا $6لس الدستوري قد "ّ $ر áرسة هذه اEيئات لسلطة إصدار ا.نظمة.


!
ا .
ّ
التنظيمية
الفرنm $ Pصوص السلطة
الدستوري
لس
تدخل
ذلك
عl
مث
ومن
ا$6


ال« ّ
ّ

سبتم,
وا%ر|ت ) (CNCLعن طر يق إصدار قرار 
الوطنية لqتصال
خولت للجنة

$

!
ّ
ّ
اّ .ول سلطة إصدار أنظمة ع lاستوى 
الوط« حسب
الوز"
اختصاص
أن
 ،1986يؤكد فيه


ّ
اادة  21من الدستور الفرن ،Pليس |! $مر من شأنه 
إم£نية 
ّ
اwع منح هيئات الدول –
عرق

!
ّ 
ّ 

و
الوز" اّ .ول –
صqحية mديد قواعد تسمح بتطبيق القانون ،لكن  `$ال 
|$ستثناء 
مع a
 !
إطار ّ
حددته
القوان aوا.نظمة.25

ّ ّ
ّ

ال« ّ

خوEا  ّ
اwع
 Ôأن ا $6لس الدستوري  فرنسا أقر أن سلطة إصدار القرارات 
ّ
استق  .تتعارض مع أح£م الدستورّ .! ،ن  ّ
اwع ¬ يتنازل عن صqحياته
للسلطات Kا.دارية
ّ
التنظيمية ّ
الت wيع و¬ ّ
 
ّ
ّ
التنفيذية بل ح Eذه اEيئات
العامة للسلطة
صqحية السلطة
ينح

ِ
معينة ّ
معينة 
وبwوط ّ
معينة و  حدود ّ
التنظ§  `$ا.ت ّ
حددها القانون ذاته).26
¹$مارسة

 
ّ 
ً 
القمعية  ّ
ّ

وال« تدخل أص q
وح«  `$ال السلطة
ال« خولت لبعض هذه اEيئات 


ا%ز !ا ،Jفقد فصل الفقه وا $6لس الدستوري  فرنسا   ّ
عية
حقل اختصاص



القا  $
ّ
ال« ¹كن أن توقع من قبل اEيئات Kاّ .
ّ 
استق ّ
وقرر أن  .مبدأ
دارية
$
ا%زاءات Kا.دارية 
ّ
ً
ّ
دستورية  ¹
الفصل  
ك\ا أن تش Ìعائقا أمام
ب aالسلطات و .مبدأ آخر أوقاعدة ذات قيمة

ّ 
ال« ¹لا|$ ،ستثناء
áرسة هذه السلطات لسلطة $
ا%زاء  إطار امتيازات السلطة العامة 
ّ
ّ
مؤطرة ّ
ومقيدة من طرف القانون ¹$ا
للحرية  ،يطة أن تكون هذه السلطة
ا%زاءات السالبة
$
0‚ - 25ري  ،qr+E ^_ < ، 4"Eص .86
- Marie-José Guédon, op. cit., p 40 et ss.
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ّ

ّ
س¦ تلك اتعلقة m$قوق الدفاع ،أي ّ .بد أن , mم
وا%ر|ت
يضمن ا%قوق

الدستورية وّ .
ً
طبقا ّ
هذه السلطات مبادئ القانون ! $
ّ
ا.تفاقية
لvادة السادسة ) (06من
نا Jوإجراءاته
ا %
!
!
اّ .
وروبية %قوق Kا.نسان ،27وهو ما ذهب إليه  ّ
ط,ه .ختصاصات هذه
اwع $
ا%ز !ا"ي عند | 
اEيئات.
 – 1ﻓﻲ اﻟﻘﺮارات اﻟﻔﺮدﻳQﺔ ﻟﻠﺴﻠﻄﺎت اﻹدارﻳQﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠQﺔ:

فردية ً
اختصاصا8ا من خqل إصدار قرارات ّ
ّ

أيضا ،وعليه من
التنفيذية
¹ارس السلطة
ً ّ ّ

يتأE Jا áرسة ّ
ّ
انط Ùأن يسمح للسلطات Kاّ .
استق أن تصدر قرارات أيضا ح«
ßاßا
دارية

 

وقر8ا من الواقع واحت£ا 
ّ
اتعامل a
ابا مع
 ا $6ا.ت انوطة 8$ا ،ونظر
لتخصêا $

ال« تصدرها 
 ّ
ّ
ً

موضوعية ّÒا قد تكون عليه
أك,
ا $6ا.ت ا6صصة Eا ،فغالبا ما تكون القرارات 
لو ّأ8ا صدرت من إدارات تقل ّ
ّ
متخصصة ،وهذا أمر من شأنه أن ّ
س,
يدية غ,
يÉل حسن 
ً
التعسف  استعمال السلطة ّ
ّ
العامة أو السلطة
السوق بد .من عرقلته Ô ،قد ّ mد من

ّ !ّ
ا.قتصادية .نه ليس الغرض من وجودها هو فقط تطبيق القانون أو الردع بل  éوجدت
ّ !


ل  q
اص من ّ
أي
ا%ر|ت الفردية
لضبط السوق وإحداث مرونة  ذلك .وهكذا m

ّ
قانونيا بش Ìيسمح  |$
تعسف$ ،و8ذا الصدد  m$د ّأن اEيئات Kاّ .
ّ
استق قد أطرت ً
ح,ام
دارية
ّ
ّ !
ل  q
واتمثل  ¯ورة 
ّ
الدستورية ّ
اص،
وا%ر|ت الفردية
اح,ام ا%قوق
اEامة
أحد ابادئ
ّ


يع« ّأن اختصاصات هذه اEيئات  mلو من النقائص ،فالقرارات 
ال« تتخذها é
لكن هذا  .

 ّ
 
حا m$ µ
تطبق 
قرارات ّ
فردية ّ
ح aأن القرارات
وا.ام 8$ا لدر
ا ،µو¹ .كن حgها K
اس\ا  
ّ
!
ّ
ال« تصدرها ّ é
عامة ومنشورة 
الفردية 
القضا Jأو Kا.داري 
ال«
ات
ر
ا
ر
الق
بي¦
ابع
الط
ذات
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تتخذها ليست كذلك ّÒا ّ
الّ g
ّ
ا%قيقية لذا  m$د من 
وري أن
سبا8ا وأهداèا
يصعب معرفة أ $

ّ 
%ر|ت وا%ياة
ال« تصدرها ،لكن بشّ ¹ . Ìس  ّ |$
تقوم هذه اEيئات بن wالقرارات الفردية 
 ّ !
ل  q
اص.
ا%اصة
 – 2ﻓﻲ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ:


الدو µمن حقل النشاط ا.قتصادي |$ت من
 Ôسبق التطرق إليه ،بعد انسحاب
 

أكّ m ,ص ًصا مارسة
الgوري نقل بعض ا.ختصاصات انوطة 8$ا إ Oهيئات جديدة
!
!ّ


ط ,هذه ا $6ا.ت
التنظ§  `$ال ضبط السوق. ،ن
اختصاص
الدو ¬ µتعد قادرة ع | l

تتم ,بتعقيدها  
ال« ّ 

وّ mصêا.
$
ا%ديدة 
ّ
وهذه اqحظة تنطبق ً
أ cأثبتت السلطات Kاّ .
أساسا ع lا $6ال اا  ،O
استق
دارية



وال« ّ 


تتم|$ ,رونة واqءمةè ،ذه
قدر8ا ع lضبط هذا ا $6ال بفضل

ال« تصدرها 
التنظ¦ت 
اEيئات 
ّ
ال« تÉدها ّ
قvا مع ّ
ا.قتصادية ّ
أكً |!  ,
التطورات الwيعة 
واالية.
الساحة

لكن ر Öهذه Kاm$  .ابياتّ ،
فالتنظ¦ت
نسجل هناك سلبيات ع lهذه اEيئات،



ال« تصدرها 

وغ` ,صورةë ،ن يبحث عن قاعدة من القواعد
مبع,ة وعديدة 
والقرارات 
!ّ
اوضوعة من قبل هذه اEيئات قد  m$د نفسه | ! ً8ا ّ
ّ
التنظ¦ت
متخص ًصا. ،ن
ح« ولو Ãن

غالبا m$  .د Eا د.ئل 
حّ aأن 
التقنية هذه ً
نس,شد 8$ا للوصول إل\ا    ،
الت wيع الذي يصدر
ّ  
من السلطة 
ّ
التّ w
الرية،
ا%ريدة
التنظ§ الذي يصدر من السلطة
يعية أو
التنفيذية m$ده  $

ّ


ال« تتخذها هذه اEيئات تتخذ ¹$ناسبة
هذا من Ú$ة ،ومن Ú$ة أخرى m$د أن القرارات 
عل\ا ò ،قرارات ليست ذات طابع عام 
Ãلت wيع ،لكن عندما يتخذ قرار
حا.ت تعرض 

!
ّ
¹$ناسبة 
معينة m$يث mافظ عّ l
حاّ µ
خ,ة ،فإن هذا القرار يصبح عند قراءته
ية هذه ا .
ً
ً !ّ 
ا .للتشكيك  
مّ w
وعيته.
غامضا. ،ننا m$هل أسباب وجوده ،وهذا من شأنه أن يفتح `$
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-3ﻓﻲ ﺳﻠﻄﺔ ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻟﺠﺰاء:

ّ 
من   Û$ما ¹كن أخذه ع lاEيئات Kاّ .
استق  هذا ا $6ال ،هو كون نظام
دارية
ّ 
أسا مفاده عدم جواز توقيع
ال« تتخذها هذه اEيئات يتعارض مع مبدأ
$

ا%زاءات Kا.دارية 
ً ّ

ّ
عقو|ت  !| ّ
إدارية
ديبية،
عقوبة  ----ع lنفس الفعل ،لكن m$د
أحيا| أن هذه اEيئات تصدر $
ّ

وح« جز ّ
العدا.µ
ائية ¹$ناسب نفس الفعل وهذا مساس ¹$بدأ
ﺧﺎﺗﻤﺔ:

ّ ً

ّ
ّإن السلطات Kاّ .
الدوµ
لتسد فراغا تعجز
استق  éسلطات مستحدثة جاءت
دارية

عن احتوائه.

ّ

ّ
ّ
مستق عن السلطات ّ
ßمة ضبط ّ
التقليديةّ ،
خولت Eا ّ
السوق بÌ
العامة
 òسلطات

ّ
وموضوعية.
تقنية
ً 
القانو Jالذي ّ


مسأّ  µ
لكن ً
عي \ا ومدى
خصوصا 
تتمتع به ،فقد أث,
نظرا Eذا اركز


الكث ,من التساؤ.ت.
خضوæا للرقابة 

ّ
الgوري التفك  ,وسائل |جعة ّ
ومن أجل تفادي ذلك |$ت من 
للحد من  Êهذه
 
ال« من 
ّ

صداقية هذه السلطات .و لعل من أ ãهذه الوسائل :
شأ8ا أن ّ ¹س ¹$
الضغوط 
ّ
 ّ
¯ – 1ورة 
القانو Jب Ìوضوح وإن هذا لن
دس,ة هذه السلطات بشّ m Ìدد مركزها


والبن aمثال لدساتّ ,كرس ف\ا ّ
ا%ز !ا" ،فّ Û$ Ù
هوري َ« اا  O
الؤسس
يكون سابقة  $


 

ّ
الدستوري ¯احة وجود سلطات ّ
مستق.
إدارية
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دراﺳﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻓﻲ ﺳﻠﻄﺎت اﻟﻈﺒﻂ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ  :ﻓﻲ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﺳﻠﻄﺎت اﻟﻈﺒﻂ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ

ّ
ح« ّ
مستق ّ
ّ
ّ
¯ – 2ورة وضع  
يتس« ا.طqع عl
إدارية
تقن aخاص ب Ìسلطة
ّ !
 ّ ّ
ّ

ووm$ ،µيث ّ  

اصة لÌ
تب aفيه  Êا.ح£م ا%
ال« تصدرها ب Ìبساطة

التنظ¦ت 
هيئة ،مع تبيان Kا.جراءات اتخذة أو كيفية  
اmاذها أماßا.

ّ
الو|.ت اتحدة
¯ – 3ورة إخضاع هذه اEيئات
الرقابية السياسية  Ôهو معمول به  
!
ف |K $ a
اّ .
مريكية ،وهذا من خqل مطالبة ا ّ  
دار8ا |$ثول أمام $ال,ان لعرض
ك aنواب َ


اق ,
وطلبا8م بغية   m
س aمردود اEيئات مع   ¹
غرف« $ال,ان من
احا8م

!

س,
استدعاء اEيئات
لvساء Ô µهو الشأن |$لنسبة .عضاء ا%كومة ،ح ّ« "اقب 
ّ !

ال«  !| ت\ا ،ومدى 

القانو Jالذي أوجدها.
للتنظ§
اح,اßا للدستور و


وتطور اà.ال 
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 ﻓﻲ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﺳﻠﻄﺎت اﻟﻈﺒﻂ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ: دراﺳﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻓﻲ ﺳﻠﻄﺎت اﻟﻈﺒﻂ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ

:اﻟﻤﻠﺨﺺ


 عاجزة عنµالدو
 أصبحت،ته وتعقيدها.`ا$ قتصادي وتشعب.أمام تطور النشاط ا
!
!

$
جل. ،يعwصوصي\ا وتطورها ال
%  نظرا،نشطة.وتنظ§ هذه ا
ديدة%ا
$ ة استجداتÚموا


ّ ذلك استحدثت هيئات جديدة
التنظ§  قطاعات معينة
رسة اختصاصá ا حقE خول

ً qالذي هو أص
 السلطة التنظيمية,تعت
$  الدستورl فبناء ع. السلطة التنفيذيةlحكرا ع
!



 تتمتع هذه السلطاتÔ .µالدو
 رسة السلطة التنظيميةá  lص
 .ختصاص ا.صاحبة ا


§تنظ
$ ديدm |ختصاص$ استحدثة
   وجه جديد. للسلطة القضائيةqزاء الذي يعود أص%ا

.يئات من الناحية الدستوريةE التساؤل حول عية هذه ا,يث
 µالدو
:اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﻔﺘﺎﺣﻴﺔ



 ، السلطة التنظيمية،استق
.µالدو
،عية الدستوريةwال
دارية.اK  السلطات،الدستور
Résumé :

En raison du développement rapide de l'activité économique et de la
complexité de ses domaines, l'État n’est plus en mesure de faire face aux
nouvelles exigences de gestion qui requièrent de nouveaux instruments de
régulation.
De nouveaux organes ont donc été créés pour exercer la compétence de
régulation dans certains secteurs qui constituent à l’origine un champ
d’intervention propre au pouvoir exécutif
Il est clair que la consécration des autorités de régulation indépendantes
qui jouissent d’un pouvoir de régulation présente un nouveau mode
d’intervention de l'État dans le champ économique. Ainsi, la question de la
légitimité de ces organes du point de vue constitutionnel s’avère pertinente.
Mots clés:
Constitution, autorités de régulation indépendantes, pouvoir régulative,
légitimité Constitutionnelle, l'Etat
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ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ودورﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ
د .ﻧﺴﺮﻳﻦ ﻳﺤﻴﺎوي
اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
ﻋﻀﻮ ﻓﻲ ﻣﺨﺒﺮ دراﺳﺎت وﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ،ﻓﺮﻗﺔ اﻟﺒﺤﺚ:اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻟﺘﻄﻮر اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ
ﻣﻘﺪﻣﺔ




للدوّ  ،µ
ا%هاز الذي
اس,ة
وت" $
ال« تشمل اEيئات 
$
تعت ,الدو µالسلطة والقوة انظمة 
!




القوان) aالسلطة
ال« تتو Oتنفيذ تلك
يتو Oسن
القوان) aالسلطة الت wيعية( ،ا.داة 

ا%زاء ع l
ا  6
الفµ a
التنفيذية( وأيضا اEيئة
اسؤو µعن دفع اي اعتداء ع lالقانون وتوقيع $

وت,ة العوة
تنظ§ أمور $
ا%ماعة وmقيق الصا العام .ومع تسارع 
)السلطة القضائية( 8$دف 

فقد أصبحت ا%اجة إ Oتطو" نظم إدارية حكومية قادرة ع  l
اmاذ القرارات الصحيحة 

ً
ً ً

التغ,ات 
ا.ج¦عية وا.قتصادية،
الوقت اناسب أمرا .زما وملحا خاصة  ظل  "ايد وعة 
وهو ما يستد #آليات حديثة 
لو|ت وأهداف ا $6تمع قصد
فاع للتعرف ع lمشا Êوأو 


$ن 
أك ,فاعلية  ا.ستجابة تطلبات اواطن.

الب,وقراطية  àلية
و"  .ال العديد من ا%كومات تعتمد بش Ìواسع ع lانظمات 


اmاذ القرارات وصنع وتنفيذ السياسات العامة دون أن يكون هناك مشاركة شعبية فعلية ف\ا
!

أو رقابة 
تطو" قدرات
اج¦عية 
عل\ا ،وتظهر التكنولوجيات ا%ديثة Ãداة ¹كن أن تسا  ã


ومساء µ
أك ,ع lأدا !8ا من خqل  
تعز" مشاركة
وأداء ا%كومات الüسيكية |K $ضفاء شفافية
مباة ) 
اواطن aبصورة 
الك,ونيا(  àلية صنع القرار و ¹

التأث ,ع lالسياسات
كي\م من 

وال% ,ا& العامة.
$
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تشار( من
ا.لك,ونية 'ìوم حديث 8دف إ Oالوصول إ Oحý
وي,ز مìوم ا%كومة
$

خqل استخدام الوسائط Kا .
لك,ونية للتواصل مع أ)اب اصلحة واستيعاب `تلف القوى




ا J
ال« تنتقل من `$رد مستقبل $لل% ,ا& والقرارات إ  Oيك وفاعل  $
ا $ m
السياسية وا.ج¦عية 
!

تعاو Jلتحقيق 

وتسي ,الشؤون ا6لية والوطنية  |$ك,
ا6رجات اطلوبة
صياغ\ا çن àل



لتحسa
ا%ز !ا" ية ا.ستفادة من هذه التكنولوجيات
كفاءة وفعالية وتوافق ،و¹كن للحكومة $
لب,وقراطية السلبية وتعقد ا.جراءات Ô ،تتيح
العمل Kا.داري
ا%كو¿ الذي لطاا ُوصف  |$

 
هذه الوسائط للحكومة فرصة التقرب 
ا$ mا|  ز|دة
أك ,من Û$هورها وكسب ثقته  áسيسا$ ã
ُ

اه¦مه |$لشؤون العامة واشاركة ف\ا çن اصلحة العامة ،حيث تظهر ا%كومة من خqل
التقدم  استعمال التكنولوجيات ا%ديثة عزßا 
وني\ا .Kعادة هندسة البنية السياسية





واm.اه 
اساء µوسيادة القانون من خqل mقيق درجات أع lمن
أكm ,و
وا.دارية
$
K
الشفافية واساواة  إ|حة اعلومات 
وا%دمات و  ¹
التعب,
ك aاواطن وأ)اب اصلحة من


واشاركة   
اmاذ القرار وإدارة الشؤون العامة.



ا%انب 
التق« فقط ،لذلك
إن ا%كومة
ا.لك,ونية مìوم أوسع وأàق من أن  ,  mل  $


ا.لك,ونية  m$ب أن  !|خذ .|$عتبار دور الوسائط التكنولوجية    
تعز"
فان النظر إ Oا%كومة
ّ


اتباد  µ
تدب ,الشأن العام .إن
ب aاEيئات ا%كومية
العqقات
تطو" 
واواطن aقصد 




وسي
وé
إستخدام الوسائط التكنولوجية  العمل
ا%كو¿ أداة وليست غاية  حد ذا8ا ،


وانشغا8.م وكسبا 

لثق\مm ،قيقا للغاية 
  يد أ)اب القرار ّ
ال« وضعت
اواطنa
للتقرب من

من اجلها ا%كومة  $
و éخدمة الصا العام.
وأÚز8ا 
!

ا%ز !ا"  تنفيذ مراحل 
مwوع
من هذا انطلق ¹كننا البحث  مدى | ث ,تقدم $

 


ا.لك,ونية ع  l
مشارك\م
لvواطن  aالشأن العام وتفعيل
تعز" اساÍة الطوعية
ا%كومة

السياسية والرفع من شعور |$ ã
.ن¦ء؟
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 .1ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ

!
ّ

لتقد d
ا.لك,ونية استخداما .سلوب حديث 
ا%دمات للجمهور قصد
¹ثل ا%كومة
!
ال« 

يعا Jم\ا أ)اب
رفع كفاءة وفعالية ا.داء


ا%كو¿ وخفض ا.جراءات الروتينية 
والبيا|ت بطريقة 

 ويعة لqستفادة من
توف ,اعلومات
اصلحة) (stakeholdersوكذا 
ّ




ا.لك,و-
رح "النضج
ال« تتيحها الثورة الرëية .هذه التطبيقات تش Ìخطوة أولية
از ا| 
 
الد¹قراطية وسيادة القانون ،حيث ي§ مشاركة
غا|ت أ +وأهداف تعزز 
ال« mقق 

حكو¿" 



للدو µوهو ما توصلت لتحقيقه العديد من الدول
الفاعل  aصياغة السياسات العامة
Û$يع
اتقدمة.

  ً
اما 

ب  a
ا.لك,ونية  m$مع  
وم  ì
ان مìوم ا%كومة
تلفت¹ a
وم aيتبادر اO
øت ` a
!
قد dوشائع ا.ستعمال $ع  ,
الذهن !.ول 
سيا 
التار،1
وه ا8ما متباعدان ،ا.ول مصطلح



كب ،,وقد تطرقت معظم اEيئات الدولية إ Oتعريف ا%كومة
تق« إ Oحد 

والثا Jمصطلح 

ا.لك,ونية  |$ل  ,
ك ,ع lزاوية معينة:
لك,ونية 
تعرف منظمة التعاون والتنمية  ايدان ا.قتصادي ا%كومة Kا .
 ّبوصìا

!
.س¦ تكنولوجيا Kا .ن,نت Ãداة لتحقيق
"استخدام تكنولوجيات اعلومات وا.تصا.ت 
لك,ونية  mص "ا%كومة" 
واعت,ت انظمة ا%كومة Kا .
أك ,م\ا "الوسائل
حكومة أفضل"$ ،
ا .
لك,ونية".2
K

!
ا ,.اتحدة ا%كومة Kا .
لك,ونية تطبيق ا%كومة لتكنولوجيا اعلومات
تعت,
 $ !

ا Jم\ا هو إقامة "اý%
وا.تصا.ت لتحويل العqقات الداخلية وا%ارجية ،واEدف ال\ 
الراشد" أي وضع ا%كومة  
أك ,اواضع كفاءة وفعالية من $
ا%مهور ،وتتمثل
وÚة نظر $


 -1ا }C&< ¡,ا+19:;"#ت ا 05&< ،/E+4(#ا /4"y'9# 6) 18#ا+'< ،/4E+4(#ح  ²97ا.www.bipd.org :^~B"#
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ً
ً  
 
ل -تكون عام qرئيسيا  m$اح
رؤي\ا  تشكيل إطار تكنولوجيا اعلومات وا.تصا.ت 
ا.نتقال إ Oحكومة 

وفعا.3µ
وا)ة وشفافة

ا.لك,ونية 8 |! $ا ازج ال£مل  
 ّبa
يعرف معجم اصطلحات السياسية ا%كومة



واس,اتيجية تكنولوجيا
ال« تضطلع 8$ا ا%كومة،
اس,اتيجية تنفيذ اهام واسؤوليات 

للدو  ،µ

وا m
واmاذ
اها8ا العاية ا%الية واستقبلية عند وضع السياسات العامة
اعلومات $
ً .
!
ً
ا.ساليب Kا .
لك,ونية م\اجا رئيسيا .ليات تنفيذ تلك السياسات.4

تسخ ,تكنولوجيا اعلومات
ا.لك,ونية ع lأ8ا
ومن Ú$تنا ¹كننا تعريف ا%كومة

!
اà.ال ا%كومية الداخلية )حكومة-حكومة( والتعامqت 
ا%ارجية
س ,وأداء
وا.تصال ل,قية 
!

اà.ال)حكومة-أàال(  ،
تعز"ا لقدرة ا%كومة عl
اواطن) aحكومة-مواطن( أو مع قطاع
مع
 
وز|دة 

تدب ,الشؤون العامة
كفاء8ا
ال« ُوجدت أساسا من اجلها ،
وفعالي\ا  
القيام |$هام 





الري ،aسعيا للرشادة  ا  ý%إطار اصلحة
وغ,
الفاعلa
¹$شاركة `تلف
الري a

وسياسا8ا شفافية وعية 

أك ،,ومن أã
يض Ùع lقرار ا8ا
العليا وسيادة القانون وهو ما 
!
 
ي:l
hت ا.نشطة ا%كومية بش ها ا.لك ,
و Jما 
• حكومة ساهرة  .تنام
تنظ¦ت جامدة أو ت£ليف مرتفعة
• حكومة تشاركية ،ب q
• إدارة حكومية ب qورق وب qزمان و .م£ن

العدا µواساواة  ا%صول ع l
ا%دمات وع  l
تعز" اتصال
• إدارة تقوم عl

حكوم\م وإhع 


صو8م تخذي القرار
اواطن aوتفاعلهم مع

• إدارة تعتمد ع lاعلومات واعرفة واشاركة  صناعة القرار
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 }C&< -4ا+19:;"#ت ا qr+E ^_ < ،/E+4(#ذ Gه.
ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻟﻌﺪد 2018 - 11

اﻟﺼﻔﺤﺔ 32

ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ودورﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ
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ب aفرد 
دا"ة اعارف $ال ,يطانية اواطنة ع lأ8ا "عqقة  
تعرف !
ودوm Ô µددها قانون
ِّ
ً



الدو ،µوتدل çنا ع lمرتبة
الدو$ µو¹ا تتضمنه تلك العqقة من واجبات وحقوق  تلك
تلك
ً
ً
يصاح\ا من مسؤوليات تسبغ ع lاواطن حقوقا سياسية مثل حق
من ا%رية مع ما
$
ع lخليفة الكواري أن مìوم اواطنة
وتو Oاناصب العامة" ،5
ا.نتخاب 
ويش ,الباحث 
"تبط بوجود حد 
أد Jمن 
الwوط  
ا #مبدأ اواطنة وتشمل حقوقا قانونية ودستورية

ال« " 


و| $ت لvشاركة السياسية ا%قيقية.K |$ ،ضافة إ`$ Oموعة حقوق اقتصادية 
واج¦عية وثقافية.6
و"تبط مìوم اواطنة بثنائية ا%ق والواجب .K |$ضافة إ Oحق áرسة أحد أبعاد اشاركة أو Ê
أبعادها بش 0 Ìأو !
جز Jكحق اشاركة  النشاط ا.قتصادي و¹راته ،وا%ق   
اmاذ




ّ

القرارات وتو Oاناصب السياسية .ولعل من أّ ã
مقومات اواطنة اساواة أمام القانون 

ا.ن¦ءات العرقية والثقافية والطبقية ...
ا%قوق والواجبات بدون   ¹
ي ,بgف النظر عن 
ا،
ك aأعضاء ا $6تمع من اشاركة   
إضافة إ  ¹ O
اmاذ القرار ،وبذلك فإن اواطنة تقوم عl


عنا¯ أساسية  : éالفرد-الوطن -الرابطة اعنوية ،فاواطن هو Kا.نسان الذي يستقر بشÌ
ً
مشار  Ãا  ý%

للقوان aالصادرة 


وmضع
ع\ا
جنسي\ا ويكون
الدو µأو mمل
|بت داخل

 !

فيتمتع بش Ìمتساوي مع بقية
ويل,م |$داء `$موعة من الواجبات
اواطن`$ aموعة من ا%قوق


الدو) µالفرد يتحول ا Oمواطن بفعل الرابطة اعنوية 
ال« " بطه بوطنه و `$تمعه(.
اه
اm
$


 087 04&E -5ا ،¸-+1#ا
0rون ذ Gا.(/y(#
 .97 -6اB§#اري وآ© ون،ا  $%اط #وا &  #ا $%
ا0‚B#ة ا ،(2001 ،/4r &#ص ص.99-77
اط

ق ووا

ت ) ا+) #ض09# ¹7+< —G < :را+Eت ا /4~BN1#واB'E0#ر)،/
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تتطلب áرسة اواطنة التمتع m$د 
أد Jمن ا%قوق القانونية والسياسية وا.قتصادية
ح« ّ
يتعزز الشعور  |$

وا.ج¦عية 
قضا| الشأن
.ن¦ء والو.ء للوطن وا£%م والتفاعل  $
ا Jمع 
ا $ m.

العام من خqل إحساسه .K |$نصاف واساواة  ا%قوق والفرص  áيدفعه إ Oالقيام بواجباته
!
m$  |$ابية 
أك ،,فاواطنة |$ختصار تقوم ع lمبدأ ا.خذ والعطاء.
.
وتعت ,ا%كومة Kا .
السيا،
النظام
وأداء
ات
ر
قد
لتطو"
ا%ديثة
ليات
ا.
لك,ونية من
$


ب aمدخqت 
فوجود خلل   العqقة  
يستد #البحث عن سبل جديدة
و`رجات النظام

ّ
ا%ديدة
وغ ,القادرة ع lا.ستيعاب والتكيف مع اتطلبات $
لتطو" قدرات النظام ا6دودة 

!

واتجددة ،فإقامة حكومة 
وسي .Kقامة ا ý%الراشد
إلك,ونية ليس هدفا قا¹ا بذاته بل هو

الفعا  ) µاراحل اتقدمة من 

اwوع(.
الد¹قراطية وáرسات اواطنة
وتعز" امارسات 

!
اباة لتنفيذ ا%كومة Kا .
النتا 

لك,ونية هو   ¹
اواطن aومؤسسات
كa
ولعل من $أ"ز
%
!
!
اà.ال من الوصول بش Ìأفضل إ Oاعلومات 
وا%دمات |$قل Ú$د وت فة ،وكذا ز|دة
!

ا.مر الذي يعزز وين روح اواطنة الذي 
مساء µا%كومة والرقابة ع! l
يق,ن
أدا8ا وتقييمه،

ً



و ا (ý%حيث يكون اواطن  ي £أساسيا وطرفا فاع  qإدارة
¹$بدأ اشاركة )  الوطن 
شؤون بqده.

!
تقر" ا ,.اتحدة ) (United Nations E-Government Survey 2014أنه
وقد أكد 

¹كن لتقنيات اعلومات وا.تصا.ت أن تساعد ا%كومات  أن تصبح مستمعا أفضل

لÃ wء 
أك ,نشاطا وفعالية  Ú$ود التنمية استدامة) (...وأشار إ`$ Oموعة من التوصيات


ا.لك,ونية $
الناة من أجل التنمية استدامة:
إmاد بيئة لvشاركة
تسا$   ã
!

ا.لك,ونية
 وضع ا.طر القانونية واؤسسية لkن بيئة آمنة لvشاركة  !


 


واعر.
وJ
 ¹
ك aا.فراد من خqل تنمية قدرا8م وßارا8م وتعليمهم  ا $6ال ا.لك ,
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وتعز" العqقات  

بa
ا.لك,ونية لتوثيق
 Kا.اع  است3ل مراحل مبادرات ا%كومة
واواطنa
ا%كومات


 ا.لك,ونية  أوساط ا $6تمعات
تعز" انتشار واستعمال الوسائط


وتعز"
د& أدوات ا.تصال ا%ديثة والتقليدية من أجل ر ¤السياسات العامة
 $ن %
ا%دمات.
وتعرف اشاركة السياسية  |! $
التأث ,عl
àل
ا
8
تطو #من قبل اواطن 8دف إ O


السياسي aعÊ l
تصم§ السياسات العامة وإدارة الشؤون العامة أو إختيار القادة

7
و éأيضا انشغال اواطن |$سائل السياسية داخل نطاق `$تمعه سواء من خqل

استو|ت 
التأييد أو الرفض أو اقاومة 8وتكون رية أو غ ,ريةُ ،وتعد اشاركة السياسية من  
ب aأã


الد¹قراطية  
الفاعل aوتفتح معه السلطة أمام
السيا أمام Û$يع
أ cيفتح ا $6ال
أسس العملية 

!
ا.نظمة السياسية ،

لك\ا
ويتبا cمستوى اشاركة السياسية |$ختqف
عل\ا،
التداول
الس´ 



العدا µوا%رية 

واح,ام
أك ,من
تبدو ﺃ ك ,وضوحا  ظل 
ال« تتيح مساحات $
الد¹قراطيات 
!



ال« تدفع ا.فراد إ Oاشاركة
حقوق Kا.نسان ،و"تبط مìوم اشاركة السياسية ì¹$وم اواطنة 
اm.ابية  العملية السياسية |$لنظر إ O
التأث ,ف\ا ،و"تبط اواطنة |$مارسة
$
قدر8م ع l


وال« تنقل الفرد من `$رد |بع للسلطة إ Oمواطن مشارك وموجه للسلطة السياسية

الد¹قراطية 
!
ين Pرابطة جديدة 

قا¹ة ع lاساواة  
 !
اواطنa
بÛ$ aيع
بي\ما
á

87 -7د ا&#ز4ز إ8راھ4م  ²(47و""1د ""1د 87د اﷲ +"7رة ،ا ** #

#ن ا ذ' و ا  , -ة ،ط1

)ا0y§EŸر) : /ا'§"#ب ا .&"+C#ا1#د4ث( ،2004 ،ص.178
 -8ا;#د4ق ""1د ا ،.y+84!#أزﻣ ا د #راط #ا 2ر  #ا

 4ة -درا ، #6#6-7 8ط)1طرا98س—G < :

درا(+ت و أ+18ث ا+'§#ب ا†©®  ،(1999،ص.36
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وال« تستمد
 ا%قوق والواجبات والو.ء

السيا للسلطة انبثقة من إرادة الشعب نفسه 
 
عي\ا أيضا منه.9

ا.لك,ونية لسنة  2014أن الدول
وقد ّبينت الدراسة ا.ستقصائية لتنمية ا%كومة


ً ً 
تقد dخدمات 

و 
الك,ونية ،
النامية قد حققت تقدما وا)ا  تواجدها $ع ,ا.ن,نيت 
!
اwوع 

ا .ك ,تقدما  
وأحيا|
يب Ùبطيئا جدا
اقابل فان إنتقال هذه الدول إ Oاراحل

 



ال« m$عل Kا.دارة
منعدما ف¦ mص مث qاشاركة ا.لك,ونية والبيا|ت ا%كومية افتوحة 
أك ,تشاركية وتعاونية وهادفة لتحقيق غا|ت أساسية أ ،+
العامة 
وأو)ت الدراسة أن 150

 !
!



لvواطن|$ aشاركة  صنع
دستور|
تع ا%ق
اتحدة
,
ا.

عضاء
ا.
دو µمن الدول




ا.لك,ونية  éآلية من آليات ا%كومة للوصول إ Oالشعب وإحتوائه
القرار ،وأن اشاركة
.
ا.ليات التقليدية لvشاركة العامة من خqل 
مز من أدوات
التخ lعl
بدون
تب« أفضل  %


التواصل التقليدية وا%ديثة .


وقد تضمنت 
الت wيعات واواثيق الدولية حق ا%صول ع lاعلومة وهو ما جاء 
!
ا%معية العامة ل ,qاتحدة
Kا.عqن
العا% 4قوق Kا.نسان لعام ) 1948اادة  Ô ،(19تبنت $

 !


جلس\ا ا.و Oسنة  1946القرار ر (59) 5الذي ينص أن "حرية الوصول إ Oاعلومات حق

!
!
أسا Kلqنسان ) ،(...
ا%ر|ت 
ال« مـن أجلها تـم تكريس ا,.
ل£فة
ساس
ا.
وأ8ا $ر



!

10

التعب ,لvرة ا.وO
و سنة  1999اجتمعت اللجان ا%اصة الثqث اتعلقة m$رية

اتحدة"  ،

 ظل رعاية انظمة غ ,ا%كومية 
ا%م العاية %رية
ا%اصة m$قوق Kا.نسان )اادة (19




التعب ,حـق
التا" :Oي¼ن  حرية


بتب« إعqن مش,ك تضمن البيان 
التعب ،,حيث قامت 
B97 0"1< -9ان ،ﻣ  ،9 8 :ص.99
- United Nations E-Government Survey 2016, E-government in support of
Sustainable Development, Department of Economic and Social Affairs, available
at:https://publicadministration.un.org, accessed 23/02/201.8
10
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ا%مهور %|$صول افتوح ع lاعلومات ومعـرفة ما تعم ا%كومات |$لنيابة عنه ،والـذي
$


وستب Ùمشاركة الناس  ا%كومة `$زئة" Ô ،11أشارت الدراسة
بدونه ستضعف ا%قيقة
!


ا.لك,ونية ان الوصول إO
ال« قامت 8$ا ا ,.اتحدة ف¦  mص ا%كومة
ا.ستقصائية 

يعت ,طا مسبقا .زما مارسة حقوق أخرى كحق اشاركة
ال« تتيحها ا%كومات $
اعلومات 

 العملية السياسية ،وهو ط لتحقيق àلية صنع القرارات التشاركية ع lالنحو الذي
تتطلبه أهداف خطة .122030

الدو% Oقوق ا.نسان أن
مد"  &% | "$القانون  اادة 19من ال6د

تو Jمندل( 

ويش $ ) ,
.
 
ا%هات العامة،
ال« mتفظ 8$ا $
حق حرية اعلومات هو ا%ق %|$صول ا.من ع lاعلومات 
فباعتبار ان "إرادة الشعب أساس سلطة ا%كومة" 13

الناخب aإO
ينب أن يصل Û$هور

اعلومات ليكونوا  
تقد" أداء ا%كومة %|$صول ع lاعلومات اتعلقة |$لوضع
قادر cع l


والثقا !
والبي« قصد كشف ومتابعة مواطن الضعف والفساد
والسيا
وا.ج¦ #
ا.قتصادي




ومستن.,
 ا ý%من خqل نقاش مفتوح

 .3اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻛﺄداة ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ



ا%ز !ا" منذ æد ا%زب الواحد ،حيث 7$زت
m$لت أزمة اشاركة السياسية  $

وا.ج¦عية ،فقد Ãن ُينظر إO
اؤسسات السياسية عن استيعاب القوى والفواعل السياسية
مìوم اشاركة غداة ا.ستقqل ع lأ8ا كسب التأييد واساندة لقرارات ا%كومة دون ا%اجة

 
ا%ز !ا" قبل التحول إO
إK Oا.ام
ا%قي  Ùصن6ا ،وقد Ãنت الساحة السياسية  $

!

ا.خرى .ومع  
اmفاض أسعار
التعددية ا%زبية  سنة 1989م مغلقة أمام القوى السياسية
0y< .rB™ -11ل $ ،ا  6ﻣ ت ﻣ*= < ; ; ﻣ رن /"¡y< ،ا /4r '#واB9&#م وا /-+N£#ا }<»# /&r+'#ا01'"#ة –
ا) B§(,B4#ا G+< /(E¼< :0y5#و  }E 9#ا .,+48#ا /ƒ+›#ا01"#ودة ،(2003 ،ص .29
12
United Nations E-Government Survey 2016, Op.Cit.
 -13ا@ 7ن اBN1# ."#+&#ق ا@+(,ن ~ ،ار ا /4&"C#ا .- /4<B"&#ا†<} ا01'"#ة  217أ ) ،(3ا+"#دة 10 ،21
B,+Gن ا†ول .1984
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!


الب,ول 8اية ال¦نينات وما تبعه من تداعيات عÛ$ lيع ا.صعدة$ّ ،
ا%ز !ا" mو إقرار
توÚت $
!
إmاد صيغ
ا%ز !ا" ية Í|$ية اشاركة السياسية حيث $  d
التعددية ا%زبية وزاد إدراك السلطات $

 
و|لرÖ
دستورية وقانونية تعزز `تلف ا%قوق
وا%ر|ت وتساm  ãقيق اواطنة Kاm$  .ابية$ ،



ا%ز !ا"
من تلك Kا.جراءات
ج$  l

والتداب ,ا6فزة إ .أن مظاهر أزمة مشاركة 8رت بش Ì
!
وأصبحت اشاركة السياسية من جانب القوى السياسية موية غ ,
فعا µف qتظهر ا.حزاب

إ .قبل وخqل ا.ستحقاقات ا.نتخابية .K |$ضافة إ Oضعف مشاركة اواطن  الشأن العام
!

اه¦مه  |$
و عدم 
.نkم لqحزاب السياسية وكذا ضعف Kا.قبال ع lأداء الواجب


ا.نتخا Jوعزوف النخب عن áرسة نشاطات سياسية.
$
!  



ا%زا" ي`  aتلف ا.ستحقاقات ا.نتخابية
ا%دول) (01نسبة مشاركة
اواطن$ a
ويب$ a

 
الف,ة  ،2014-2007حيث تعكس النسب مشاركة دون اأمول  .تتعدى  `$ملها

!
ا.د.ء  |$

  % 50
واج\م m$  |K $ابية.
تب aعزوف
اواطن aعن K
صوا8م وعدم إقباEم ع lأداء $



ا! %
زا" - 2007
ا%دول ر :(01)5نسبة اشاركة  `تلف ا.ستحقاقات ا.نتخابية  $
$
2017

اﻟﺴﻨﺔ

اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ

2007

2009

2014

2012

2017

!
!



الت wيعية
الر|سية
الت wيعية
الر|سية البلدية الو.ئية
الت wيعية
35.37

74,56

44.26

42.92

44.83

51.7

37.25

اﻟﻤﺼﺪر:

متاح ع lموقع وزارة الداخلية  |، http://www.interieur.gov.dz :ر ا.طqع:

.2018/07/05

 متاح ع lموقع ا $6لس الدستوري  | ،http://www.conseil-constitutionnel.dz :ر

ا.طqع.2018/06/29 :
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وا.د.ء "$أيه،
يعت ,التصويت حق لvواطن وواجب عليه وأداة ¹كنه من اشاركة
والتأثK ,

$
يع ,عن موقف الناخب من العملية
فا.قبال أو عدم Kا.قبال ع lصناديق
K
$
ا.نتخا|ت $

ا.نتخا|ت يش Ìموقفا سياسيا  
يب aعدم 
اه¦م
ا.نتخابية Ô ،أن ا.متناع عن اشاركة 
$

اواطن من واجب ا.نتخاب و/أو Kا .ه¦م |$لشأن العام فض qعن النقص  أداء اؤسسات

السياسية.
ّ

ا l %أن
ا%ز !ا" ية ،ومن $
ا%ز !ا"  `$ال تطبيقات ا%كومة $
ا%دول )" (02تيب $
ويو; $
!


ا.و Oفقط  Ôأ8ا تتقدم  
مwوع
و مراح
$
ا%ز !ا" "  .ال متخلفة 

كث,ا  هذا ا $6ال 


ا%وار أو الدول ذات | %
ا%كومة
بوت,ة اقل من انتظر واأمول مقارنة بدول $
ا.لك,ونية 



الد¹قراطية
ا%ز !ا"m$  á ،عل ا%ديث عن mقيق مراحل متقدمة منه لبلوغ 
وط« اقل من $

ً
التشاركية "  .ال مبكرا جدا لكنه قابل للتحقيق.
اﻟﺠﺪول ) :(02ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ،اﻟﻤﻐﺮب ،ﺗﻮﻧﺲ ﻟﺴﻨﺔ
2016
اﻟﻤﺆﺷﺮات

اﻟﺠﺰاﺋﺮ

اﻟﻤﻐﺮب

ﺗﻮﻧﺲ

ﻟﻴﺒﻴﺎ

اﻟﺮﺗﺒﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ

150

85

72

118

اﻟﺮﺗﺒﺔ إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

24

04

02

09

اﻟﻤﺼﺪر :ﻣﻦ اﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺑﻨﺎءا ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻄﻴﺎت دراﺳﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة
ذﻛﺮه ،2016 .ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ

ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻟﻌﺪد 2018 - 11

اﻟﺼﻔﺤﺔ 39

ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ودورﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ



العدا µواساواة وحق اواطن 
ا%ز !ا" ية ع lتكريس مبادئ
حرصت السلطات $


ا%ز !ا"ي اعدل  مارس   2016مادته  32أن " Ê
ا%صول ع lاعلومة ،وينص الدستور $
اواطن aسواسية أمام القانون ،و¹ .كن أن يتذرع |! $ي   ¹

ي ,يعود سببه ا Oاولد أو العرق أو
ا%نس أو الرأي أو أي ط أو ظرف آخر  ،
 þأو 
اج¦  ،"#أما اادة 51منه فتنص أن "
$


ا%صول ع lاعلومات 
مضمو|ن لvواطن ،".....ولطاا حاول
وا.حصائيات ونقلها
والو|ئق K

دستور| لvواطن واوظف
ا%ز !ا" ا|حة اعلومات للجمهور |$عتباره حقا
ا%هاز
ا%كو¿  $
$


والتحد|ت ،وقد نصت اادة  34من
واستثمر إ .أن ذلك قد واجه العديد من اعوقات


نفس الدستور" 

تس\دف اؤسسات $ن مساواة Ê
اواطن aواواطنات  ا%قوق


ال« تعوق تفتح  

ا%ميع الفعلية
صية Kا.نسان ،وmول دون مشاركة $
والواجبات |K $زا µالعقبات 


وا.ج¦عية ،والثقافية".
 ا%ياة السياسية ،وا.قتصادية،
.

وتظهر أÍية تطبيقات ا%كومة Kا .
لك,ونية Ãلية تتيح درجة عالية من الشفافية واساواة 
إ|حة اعلومات 
لvواطن aو ¹

كي\م من الوصول إل\ا بش Ìأفضل وأع وأقل
وا%دمات

اواطن aالسياسية خاصة أن ا%كومة
ت فة وهو ما يعزز اواطنة Kاm$  .ابية ويفعل من مشاركة
 

ا.لك,ونية تساm  ãقيق:
 
ا%كو¿
ال£م  تعامل ا %$مهور مع Ú$ازه
 اساواة

 الشفافية  إ|حة  Êاعلومات اطلوبة من طرف أ)اب اصلحة!

ا.بواب  
الذ¹ cنعون وصول صوت اواطن إO
وmاوز طبقة حراس
 حريةالتعب ,والرأي $

اسؤو  
ل.a
  !
ا%كو¿ بشm Ìقق رضا اواطن وmفظ كرامته ويضمن حقوقه  áيعزز
س aا.داء
 m
!
شعوره  |$
.ن¦ء ويدفعه إ| Oدية واجباته.
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كوم\م  áيولد ف\م الرغبة  ا  
اواطن m$ a

 تنظ¦ت وهيئات `$تمعية
تعز" ثقة
m.راط  

تشارك ا%كومة  صياغة 
وتقو¹ها.
ا%طط وتنفيذها 

ً

اواطن  aصياغة `تلف السياسات  m$علهم 
أك ,تقب qللقرارات ومشاركة  تنفيذ
 مشاركة 

مwوعات $و" %ا& تنموية.
!


ا ,.اتحدة  در 
ا.لك,ونية
ا.لك,ونية إ¹ Oوذج اشاركة
اس\ا للحكومة
وتش,


حيث ي§ ا.نتقال من اشاركة السلبية إ Oمشاركة 
وإmابية لتحقيق التنمية
أك ,فعالية  $
ي:14l
استدامة ،ويشمل النموذج ع lما 





اواطن aع lاشاركة وتتضمن إ|حة
ال« تساعد
 ن wاعلومات ا.لك,ونية اعلومات أو  "ويد8$ ãا عند الطلب.

ا%اصة |$لسياسات 
اواطن  aا.ستشارات واناقشات 
وا%دمات العامة
 إاك 

ا.لك,ونية.
وهذا من خqل الوسائط

 
القضا|
و Jو¹كينه من إبداء رأيه  `تلف

 صنع القرار ¹$شاركة اواطن الك ,والسياسات العامة والقطاعية.


ا.لك,ونية يقر çنيا  
أساسيت:a
نقطتa
تش ,نفس الدراسة أن ¹وذج اشاركة
 Ô



سلبي aللخدمات والقرارات إO
مستقبلa
لvواطن aلqنتقال من `$رد
 فسح ا $6الا  m

ابي aف\ا.
فاعل$  a



ب` aتلف 
التعاو  J

الÃ wء لتحقيق
ال« تتحقق |$لعمل

 mقيق التنمية استدامة 
ا6رجات اطلوبة.
- United Nations E-Government Survey 2014, Op.Cit.
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ا.لك,ونية تتطلب 8يئة البيئة اساعدة Eا من حيث
وmلص الدراسة أن اشاركة
!

اواطنK aلqام بطريقة التعامل
ا.طر القانونية واؤسسية من قبل ا%كومات وتنمية قدرات
!

ا .

مث 
ال« ¹كن استعماEا  هذا النوع من اشاركة Ãواقع
التقر" بعض
الك,ونيا ،وأع


ا.لك,ونية 

منتد|ت اناقشة $ع ,الويب ،مواقع التواصل
البوا|ت ا%كومية،
ا6صصة،

$

د& بعض الوسائل ا.تصالية التقليدية .
ا.ج¦  #
وغ,ها ،بدون إÍال ام£نية %
اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ


خلصت هذه الدراسة إ Oأن   m
استجاب\ا
س aأداء اؤسسات ا%كومية والرفع من


وشفافي\ا من خqل استخدام الوسائط التكنولوجية سيسا    ã
تعز" ثقة اواطن  حكومته
اه¦مه |لشأن العام وتفعيل مشاركته السياسية ،وأن ّ
التقدم  mقيق 
مwوع ا%كومة
وز|دة  $


 


إ$ mا|  إرساء مبادئ ا ý%الراشد Ãلشفافية واشاركة
ا.لك,ونية  ا %$ز !ا" ¹كن أن يسا$ ã


ا%مهورية السيد عبد  
التغيm ,و
العز" بوتفليقة من اجل
ال« لطاا دعا ال\ا رئيس $

والتعاون 
!

$
وا.ج¦عية والثقافية.
التحد|ت السياسية وا.قتصادية
ومواÚة
ا.فضل


 



اmاز 
ا%ز !
صان
اقتناع
ا"

ونية
ا.لك,
ا%كومة
وع
مw

النجاح
قيق
m
يتطلب
$
$



بgورة ا.نفتاح ع lاواطن والبدء  ¹$
القرار) (POLITICAL WILL
رح حقيقية يكون

عنوا8ا اشاركة السياسية  مناخ د¹قرا> مستقر ،فالبqد ¹ر اليوم  ¹$

رح حساسة mتاج ف\ا


!

واÚة 
إ O
اع¦د الوسائط التكنولوجية Ãداة $
ارح من خqل ا%د من الفساد
رها|ت هذه

وم£ته وحفظ حقوق اواطن واساÍة   إ|رة شعوره  |$

اm.ابية
.ن¦ء
وتعز" روح اواطنة  $


يتطل\ا إقامة
ال« $
لديه.K |$ ،ضافة إ Oإضفاء نوع من الشفافية وسيادة القانون واساء µواساواة 
ح ýراشد.

ُوتعد Kا.رادة السياسية والرغبة ا%قيقية لصناع القرار لqنفتاح وا.تصال إ 
لك,ونيا مع

النا@ wوع ا%كومة Kا .
اواطن من  
ب aالعنا¯ ا%اة   التخطيط والتنفيذ $
لك,ونية 
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!
!

ا%ز !ا" ،وهو بدون مبالغة العن gا .ك ,أÍية ،فإذا اقتنعت القيادة السياسية Í|$ية التقدم 
$
مراحل تنفيذ 
ا.ع¦دات االية 
ح¦ عm  lصيص 
اwوع ستحرص 
الgورية ،والتنسيق

اش,ك  
توف ,اوارد
ب aاEيئات ا%كومية ووضع السياسات الqزمة لذلك .K |$ضافة إ O
 

والشع« لvشاركة  m$اح ابادرة ،وكذا تذليل `تلف
السيا
الب wية وكسب الدÖ

$
ال« mول دون تنفيذ 
 
اwوع.
اعوقات ا6تم 
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:ﻣﻠﺨـﺺ

 ياة%ت ثورة  عدد من جوانب ا.تصا.أحدثت تكنولوجيا اعلومات وا
ا¹$  يةwالب


 وتتنوع أهداف هذه،"ونية,لك.ا
كومة%|واطن وهو ما يطلق عليه "ا$ كومة%قة اqف\ا ع
!

 ة من,خ
مرح ز|دة كفاءة
ا8ا هو ¯ورة أن تتعدى مبادر ا6مm$   أن ما, أخرى غO إµدو
 .ا



 ات,  إحداث تغيlمرح أع
   كومة%ا
اج¦عية وسياسية
 ا لتشمل8خدما
dتقد


 .اK كن للحكومة¹  حيث،واقتصادية حقيقية
هات%ا
$ كن `تلف¹ لق آلياتm ونية أن,لك
   مهم واشاركة8 «ال

 اذ قراراتmا
 
.ا8بشأ
الفاع من مناقشة

 |القضا

ت  إ|حة اعلومات.تصا.ية استخدام تكنولوجيا اعلومات واÍتتناول هذه الدراسة أ

lداري وتبعات ذلك ع.اK د من الفساد%كو¿ وا%ا
 العملl عµواساء
وإضفاء الشفافية



. الشأن العام,تدب
  شاركةvتعز" روح اواطنة ل

."ز !ا%ا
كومة% ا:اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﻔﺘﺎﺣﻴﺔ
$ - الراشدý%ا- اشاركة السياسية-ونية–اواطنة,لك.ا
Abstract
Information and communication technologies (ICTs) have revolutionised
multiple facets of human life in a variety of ways. , they aid the
relationship between the government and its citizens and promote
transparencies so that citizens can place greater trust in their governments.
E-Government objectives vary in each country but, in all cases, should
transcend the mere efficiency of governmental processes towards methods
that allow social, political and economic changes, an eGovernment can
create mechanisms that would enable different social actors to debate issues
that affect them , this in turn would allow them to play an active part in the
decisions that seek to find a solution to the development issues.
This study examines how the promotion of access to information,
transparency, accountability, and the battle against governmental and
institutional corruption (through the use of ICTs) can provide opportunities
for a more active, intentional, prepared and participative citizenship.
Keywords: E-Government - citizenship-political participation- Algeria.
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اﻟﻤﺮاﺟـﻊ
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"اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ،ﺿﻤﺎﻧﺔ دﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ"
أﻧﺪورا ،ﻓﻲ  12ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ 2018

اﻟﺴﻴQﺪ اﻟﺮﺋﻴﺲ،
اﻟﺴﻴQﺪ ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ،
زﻣﻼﺋﻲ اﻷﻋﺰاء،

أشكر× ،سيدي الرئيس ،عÛ$ lيل استضافت ýلنا  هذه ادينة 
اq%بة وع lدعوتنا

!

ال« ،وإن اختلفت ،إ .أ8ا
للتواصل حول موضوع هو من اÍ.ية £¹$ن |$لنسبة إ Oمؤسساتنا 
الد¹قراطية.
تطمح ُ Û$ي6ا إ Oخدمة 

أسا
سيتع aعلينا التأكيد أن هذا اEدف ،هو |$لنسبة ل Ìواحد منا ،هدف
|$لطبع،




خ ,دليل ع lاتساع رقعة
وأن $
تس ,بلداننا mوها وما أحرزته من تقدم Eو 
ال« 
اm.اهات 

الد¹قراطية  `$تمعاتنا.
اختصاص `ا'نا %$ | $ودة 
!


و   الوقت ذاته ،لقد 
موفق aجدا   صياغة موضوع 
ا.ستìامÔ ،
اج¦عنا |$سلوب
كن§

أ8ره السيد روسو  مداخلته الرائعة.


ّ


ال« تwفت
وأود بدوري  ،هذه الصباح ،أن أتناول اسأ µمن منظور m$ربة اEيئة 
 |! "$
س\ا دة Ûس سنوات.
 


الناmة عن هذا اوضوع دون 
الwوع أوm  .ديد
 الواقع¹ . ،كن
معا%ة Kا.ش£لية $
$




جوهر| عن   |$ا6ا× الدستورية
وال« m .تلف

ال« تتمتع 8$ا هيئتنا 
الصqحيات الدستورية 
!

وا%ر|ت،
لد¹قراطية وا%قوق الدستورية
ال« " بطها  |$

ا.خرى ،وسنتطرق بعدها إ Oالعqقة 

الص  |$

ج¦عنا.
ال« تبدو  Oذات
وأخ,ا ،سوف نتقا ¤

وإ| × بعض اسائل 
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!
 !

للعدا µالدستورية $ك| ,ت
وروJ
وا.
مري-
ا.
النموذجa
وللتذك ,فقط ،عايش تطور


$

!


سع\ا ا%ثيث من أجل
ر
ق
الد¹
للتقدم
ية
التارm
حداث
ا.

ا> الذي عرفته Kا.نسانية  

!
"التعايش"  سqم  ،ظل 

ا%معية العامة ل ,qاتحدة 16
اح,ام `تلف مكو| 8اّ Ô .كرست $



والد¹قراطية ي¦شيان جنبا
سنو| لqحتفال 8$ذا التعايش  سqم .فالسqم 
من مايو ،يوما عايا 
ّ
.
إ Oجنب ويغذي  Êم\ما ا.خر بش Ìمطرد.
!

ا%ز !ا"  ،السنوات
و Ôتعvون ،لقد عت العديد من البلدان ا.فر يقية ،ع lغرار $
!
سات,ها مع التطورات العاية وا.ستجابة
خ,ة |K $جراء إصqحات دستورية ßمة لتكييف د 
ا .

طلب 
اج¦ 8 #دف إ  O
وا%ر|ت العامة.
والعداµ
الد¹قراطية
تعز" 


ولقد انصبت هذه Kا.صqحات أساسا ع lإعادة التوازن   العqقات  
بa
السلطتa

التنفيذية 

وتعز"
العدا ،µوتوسيع اختصاصات ا6ا× وا $6الس الدستورية
والت wيعية ،وعgنة

.س¦ توسيع اخطار ا6ا× وا $6الس الدستورية ليشمل
اتقاض aعن طريق الدفع،
استقEqا ،

وهو إجراء 

ال« أجريت  هذه الدول.

قانو Jجديد يش Ìأحد أ ãما استحدثته Kا.صqحات 
ﺳﻴﺪاﺗﻲ ،ﺳﺎدﺗﻲ،

!
القضا ،Jوالذي منحه اؤسس
ا%ز !ا"ي غ ,اصنف çن النظام
إن ا $6لس الدستوري $

!

استق للرقابة ،اضطلع منذ اللحظة ا.و.K Oنشائه ¹$همة مزدوجة é
الدستوري صفة اEيئة




ال« أصبحت منذ التعديل
$ن اح,ام الدستور Ê ،الدستور¹$ ،ا  ذلك الديباجة 
الدستوري ارس ً 2016
جزءا  .يتجزأ منه ،وكذا مراقبة )ة ا.ستشارات السياسية الوطنية.
كحا µالطوارئ ،
ال« يضطلع 8$ا  حا.ت `ددة ) 


حاµ

|هيك عن اهمات ا.ستشارية 
ا%ا µا.ستثنائية ،
ا%صار ،
حا µا%رب ،
إ.(...
ً
وأخ,ا¹ . ،كن إجراء التعديل الدستوري ¹$وجب إجراء مبسط ،إ .إذا خلص الرأي

!
ّ
اعلل لvجلس الدستوري إ Oأن 
مwوع التعديل ،اعروض عليه للنظر فيه¹ . ،س |$ي
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!
 
وحر|ت Kا.نسان
ا%ز !ا"ي$ ،وmقوق
العامة
بادئ
|
حوال
ا.
حال من
ال«  ýmا $6تمع $

$

 !
 !
اواز cا.ساسية للسلطات واؤسسات.
واواطن ،و .يؤ" |$ي حال عl

!
 ّ
áرس\ا ¹كن ا $6لس من $ن
و éالرقابة الدستورية ،فإن
ول،
ا.
فف¦ يتعلق .|$ختصاص



الداخ .lويشمل هذا ا.ختصاص الرقابة ع lدستورية
القانوJ
و الدستور ع lالنظام


!




غرف« $ال,ان .ويتعلق
الداخلي aلü
النظامa
والقوان aوا.نظمة وكذا
اعاهدات

!

ا.نتخا|ت !
الر|سية 
نتا هذه
الثا"$ Jقابة )ة
$
والت wيعية وا.ستفتاءات وإعqن %
ا.ختصاص 
العمليات.


من خqل تطبيق هذا ا.ختصاص ازدوج ،سيجد ا $6لس الدستوري نفسه  قلب بناء
!
ّ

ويش Ìبتدخ السابق والqحق  àلية انتاج القواعد اعيارية $م ا.مان
الد¹قراطية

ِ

والkن.
 !


لتا Oكقاض لتطبيق
و|
ت،
لqنتخا|
كقا
تدخ
خqل
ومن
و،O
ا.
ف Ùارح
$
$





ال« تؤدي إ Oانتخاب اؤسسات
القوان" ،aاقب ا $6لس الدستوري )ة العمليات 
الدستورية انتجة للقواعد اعيارية.


ا 6
قت þالصqحيات 
و هذا السياقm$  ،وز لvجلس الدستوري ¹$ ،
و¹$ µ µوجب الدستور

!
صياغ\ا أو !

إلغا8ا.
ا.نتخا|ت أو إعادة
نتا
وقانون
$
$
ا.نتخا|ت ،التحقق من )ة %


ال« ّ
ارح الqحقة" ،اقب ا $6لس الدستوري ،وفقا 

خو µإ|ها
و
للwوط K

وا.جراءات 
اؤسس الدستوري ،دستورية صناعة القواعد اعيارية لvؤسسات ُ
ودور|
اَ Aنت َخ ًبة د¹قراطيا

لتمثيل الشعب والتgف نيابة عنه.

للسلطت aالتنفيذية 

والت wيعية Ô ،جاء
قا دستورية صناعة القاعدة اعيارية
فبوصفه 



القانو ،JيÉر ا $6لس الدستوري ع l

وا.ج¦ ،#
السيا
اح,ام الدستور  ُبعديه
 فìه
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من قبل السلطات واؤسسات انتجة للقواعد اعيارية  .هذا Kا.طار ،يÉر ع l
اح,ام مبدأ






ال«
الفصل ب aالسلطات من خqل التأكد من أن  Êسلطة ¹ارس صqحيا8ا çن ا%دود 
رها Eا اؤسس الدستوري .عqوة ع lذلك ،يتأكد ،وفقا 
وا.جراءات انصوص
للwوط K

ال« يقرها $ال,ان  .
 
وا%ر|ت
تن\ك ا%قوق
عل\ا  الدستور والنصوص الqحقة ،أن


القوان a
الدستورية للفرد واواطن.




السياسيتa
السلطتa
إن الدستور الذي منح  البداية حق Kا.خطار إO
الوحيدت،a
تدرmيا ليشمل Ú$ات 
الشع« 
فاع أخرى
ا%مهورية ورئيس ا $6لس
الوط« ،قد وسعه  $
رئيس $

$
!
!



والوز" ا.ول  مارس   ،2016حال التعايش مع رئيس
كرئيس `$لس ا.مة  عام ،1996

Û$هورية ليس من نفس ال 
عائ السياسية.
!
ومن اؤكد أن هذا التوسيع ازدوج %ق Kا.خطار ،لqقلية $ال,انية عن طر يق Kا.جراء

ولvتقاض aعن طر يق الدفع  |K $

الدو ،µمن شأنه أن يعزز من
حا µمن ا¼6ة العليا أو `$لس
قوة ا $6لس الدستوري وسيجع منه فاع qرئيسيا  بناء 
الد¹قراطية
دو µالقانون ،وتعميق 

التعددية  
وتعز" Ûاية حقوق Kا.نسان.

إن ا $6لس اليوم هو بصدد ر ¤صورته  ` 

ومستق بفضل
اواطن' ،aؤسسة متحررة
ي


ود¹ومته ،وكذا
ووظيف\ا كحام %قوق اواطن
وض6ا الدستوري
وحر|ته وهو ما يضمن وجوده 



السن ،
عل\ا مؤخرا اؤسس الدستوري ) ّ
ال« ّ

ا,$ %ة القانونية،
نص 
بفضل وط العضوية 
 

الطوي  تقلد اسؤوليات العليا(.
ا,$ %ة
ﺳﻴﺪاﺗﻲ ،ﺳﺎدﺗﻲ،

ّ


لvتقاض aعن طر يق الدفع
مسأ µوآفاق توسيع إخطار ا $6لس الدستوري
أود أن أتناول

ا%ديدة ع l

)رة
ال« تش$ Ìنة د¹قراطية أساسية  بلدي الذي ّقرر أن mفر هذه آلية $

!
سا.
قانونه ا .
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وهنا. ،بد من ذكر ثqث نقاط هامة:

أوﻻً ،من خqل انشاء الدفع بدم الدستورية ،قام ُ
اAؤسس الدستوري بتصحيح عدم
ا.تساق   نظام الرقابة الدستورية وإعادة التوازن   توزيع حق Kا.خطار  
ب aالسلطات
الثqث ُ
اAنشأة.

وللتذك ،,منذ التعديل الدستوري لسنة  1989وإ Oسنة  ،2016فإن السلطة القضائية،


 

الر Öمن 
الدوµ
Òث  ا $6لس الدستوري من ا¼6ة العليا ومنذ  1996من `$لس
كو8ا
وعl

ا  %
ك  a
والتنظ¦ت ،إ .أنه ¬ ي§   ¹

هتa
والقوانa
و|لر Öمن وجود الرقابة ع lاعاهدات
هات$ a
$



العليت aمن إخطار ا $6لس الدستوري.
القضائيتa


اتقاض ،aمن خqل áرسة
لvواطنa
ﺛﺎﻧﻴﺎً ،سيسمح تطبيق الدفع بعدم الدستورية

ا 6
السلطة 

لتاO
وE µم من قبل اؤسس الدستوري|$ ،لطعن  قانون يطبق عl
`ا'\م $
و| 
استعادة الدستور الذي عرفوا أنفÉم فيه وقت التصويت ولكنه عان ما ُج ّ ِرد م\م ¹$جرد
دخو  µ
ح ,التنفيذ.
!


سلس الرقابة ع lالنشاط 

الت wي  
انتخاب.a
بa

قوى
ا.
و¹ثل طريقة الدفع ا%لقة


ﺛﺎﻟﺜًﺎ ،إن تطبيق الدفع بعدم الدستورية من شأنه أن  mلق مساحة للحوار والتبادل ،ليس
فقط  
ب aا $6لس الدستوري واEيئات القضائية العليا التابعة للسلطة القضائية¹$ ،ناسبة قرار
!

يقت þمساحة أخرى للتبادل مع السلطة 
إحا µالدفع ،ولكن 
الت wيعية عندما يتعلق ا.مر،

!
.
ا| .ر 
ا.ح£م 
الت wيعية اعلن عن عدم
ا,تبة ع lقرارات إلغاء
ع lادى|K $ ،دارة

دستوري\ا من قبل ا $6لس الدستوري.
 !
!

$و8ذا ،
ا.ح£م 
الت wيعية السارية
يب Ùا%ق امنوح .ي طرف  دعوى قضائية للطعن 

ال« جاء 8$ا
النفاذ عن طريق الدفع بعدم الدستورية ،من أÛ$ ãيع ا.بت£رات الرئيسية 
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التعديل الدستوري لسنة  ،2016من خqل ا.دعاء 
بكو8ا 

ال« يكفلها
تن\ك ا%قوق

وا%ر|ت 

الدستور.


ا%ديد ،الذي ستنفذ أح£مه وكيفيات تطبيقه ¹$وجب قانون
إن هذا Kا.جراء
القانو$ J

ً
ً
عضوي يصوت عليه $ال,ان  
وmضع حاليا لرقابة ا $6لس الدستوري ،سيفتح آفاقا واسعة
!

ا.ستاذ دومينيك روسوُ ،
وح ّق µ
للتطور ،ليس فقط  مìوم الدستور الذي أصبح Ô ،أشار
ال« 

تست Ùمنه Û$يع فروع القانون !


مباد8ا التأسيسية ،ولكن
ذلك " ،

الPء اش,ك" واصفوفة 
ً

!

اتقا.
إحيا8ا بفضل Kا.خطار عن طريق
ال« ¹كن
أيضا 

للد¹قراطية التمثيلية 
ال«  ¹


ك\ا|K $ ،رادة
ويضاف إ Oتوسيع Kا.خطار إO
اتقاضK ،aا.خطار لvعارضة $ال,انية ،

لتا|K $ Oرادة الشعب ،أن تطعن أمام ا $6لس الدستوري  قانون صوتت
اؤسس الدستوري  |$
!
!

عليه ا.غلبية $ال,انية )| 50ئبا أو  30عضوا  `$لس ا.مة(.

يب wبتنا¿ سلطة ا $6لس الدستوري  
إن هذا التوسيع ازدوج Kلqخطار 
واmراطه  àلية

بناء 
وا%ر|ت الدستورية.
أك ,للحقوق
دو µالقانون ،وتعميق 

الد¹قراطية التعددية وÛاية $
  !
ّ
أذكر هنا |ختيار 
خ ,أن 

العا4
ر
اؤ¹
أن
دون
اتواضعة
مداخل«
أخ§
ا.
كن« 
$
ِ



 ¹ .

لvحا× وا $6الس الدستورية الذي وقع ع lبلدي لتنظ§ 
اؤ¹ر 
ا%ز !ا"
ا%امس عام $  2020


العدا µالدستورية والس©".
حول موضوع "
سيدا ،J

ساد،J


ّ
ال« تتعلق ¹$وضوع 


اج¦عنا
أود أن أطرح ع lا%ضور
الكر dبعض التساؤ.ت الشخصية 
وال« من 

شأ8ا أن تغذي النقاش الذي ننتظره.



ا%ز !ا" فقط بل تعدوها إ Oمعظم
وmسيدا Eذه الغاية ،أخذت
$
حالت aليستا حكرا ع$ l

البلدان.
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 -1لقد بينت امارسة السياسية أن الفصل  
ب aالسلطات  m$د تطبيقه ال£مل  حا.ت
!

سياسي aأو 

ب aحز  
التعايش السيا  
أك ,يتقاhن ا.غلبية  $ال,ان والسلطة
بa

!
ّ
التنفيذية .من |حية أخرى ،تقل فاعليته عندما يكون لدى نفس ا.ة السياسية أو نفس



ا%زب أغلبية  السلطة 
ا%ا$ µو¹نطق الغالبm ،ن
الت wيعية والسلطة التنفيذية  .هذه

نÉد إعادة تشكيل وحدة سلطة الدو.µ

ينب لنا أن نستخلص أن مìوم الفصل  
ب aالسلطات Ã Ôن يعتقد من قبل مونتسكيو
هل 
!
!
.
ً

قد أصبح ا.ن معطq؟ إذا Ãن ا.مر كذلكë ،ا  éا.سباب؟ وهل .K |$م£ن اليوم استبدال أو
!

ا.مر ُي ُعد مستحي qإن ¬ يكن من نسج 
ا%يال؟
اخ,اع مìوم جديد؟ أم أن
الدستوري aقرن حقوق Kا.نسان Ã Ôن 

 .2مع بداية القرن الـ ،21وهو m$سب بعض
القر|ن
 
قر| $ال ,
الـ  19والـ  20
التوا ،Oهل mن  بداية ش Ìجديد من
ا|ت وا6ا × الدستورية عl

 .
 

ح« ا.ن كيفية àلها؟
ال« ي§ بناؤها وmن m$هل

الد¹قراطية 
ما mدث اليوم هو أن:


 

الناخب  a
ا.ق,اع  تناقص مستمر ،وهذه الظاهرة تتفا5
الذ cيذهبون إ Oصناديق
عدد
!

ال« تسفر 

ع\ا
ع lالصعيد
ا.نتخا|ت   éبعض ا%ا.ت أقل من ٪50
$

الدو .Oوا.غلبية 


الناخب .aوا6ا× الدستورية ذات ا.ختصاص  اسائل ا.نتخابية ،تقر بصحة هذه
من

الر Öمن  
اmفاض نسبة اشاركة àوما بسبب عدم وجود قاعدة أو مبدأ يسمح
العمليات عl
! |K $
لغا8ا عندما ينخفض معدل اشاركة.
إن هذا الوضع يطرح عدة تساؤ.ت.

هل هذه 
حا µأزمة  التصويت؟
!
الناخب aيشعرون أ8م ¹ .لكون ما 

Òثل\م |$ستمرار خqل
ن
.
هل
يك Ùمن الفرص راقبة 

áرس\م 

ل6د8م؟

ا.نتخا|ت؟
ما  #فضائل
هل هو "اجع ا.عتقاد الفردي $
$
وا %
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!

فاه§
هل هذا عqمة عl
التغي ,

الد¹قراطية التمثيلية ،أو .|$حرى mوEا ،وع lو.دة جديدة  ¹$
ا%ديدة¹$ ،ؤسسات 
تسي ,جديد وفق ما أشار جزء
أك ,ديناميكية لvجتمع
$
الدو$ Oو¹نطق 

بعض 

الدستوريa؟
الفìاء
ﺳﻴﺪاﺗﻲ وﺳﺎدﺗﻲ،


ّأود  
انتخا Jوحيد يؤدي
الد¹قراطية اعا¯ة ¹ .كن mديدها ¹$عيار
ا%تام أن أقول أن 

$
!
 

ويعط\ا عية تسمح Eا |$لعمل وفق منطق ا.غلبية.
وط«

إ8 Oور ¹ثيل 
!
إن د¹قراطية الغالبية هذه اليوم ليس Eا 
مع« أو | ث ,ع lالواقع ،إ .من خqل وجود



دستور|¹$ ،ا  ذلك حق الطعن
اكفوµ
و|%قوق

ال« تتمتع بوضع دستوري $
وàل اعارضة 
!


 
لد8ا صqحية الÉر عl
عل\ا ا.غلبية أمام هيئة دستورية

مستق 
ال« صوتت 
القوان a



وا.ج¦ .#
السيا
اح,ام الدستور  بعديه


اتقا ،من خqل الدفع
.K |$ضافة إK Oا.خطار من قبل اعارضة ،فإن توسيعه ليشمل

بعدم الدستورية ،هو $ن د¹قرا> آخرُ ،تقر ُب ُ
áرسته الن  

انتخبُ aويÉم
Òثل\م
اخب aمن 
ِ



`وري.a
الد¹قراطية ،يتمتع فيه اواطن £¹$ن ودور
 8ور ش Ìمن أش£ل 
إن هذه الرقابة ازدوجة ع lالنشاط اعياري مث lالشعب خqل 
æد8م من قبل


اتقا8$ ،دف $ن
ا $6لس الدستوري ،عن طريق Kا.خطار من قبل اعارضة السياسية أو

ّ  
القوان  a


ع\ا  القانون
اع,
عل\ا
تطابق
وتطبيìا مع إرادة الشعب $
ال«  dالتصويت 

!
سا ،تش$ Ìنة د¹قراطية .ختصاصات ا $6لس الدستوري.
ا.


ال« é
و! %و8ا إ Oالسلطة
 Ôأن áرسة ا6ا× الدستورية Eذه ا.ختصاصات $

التفس ,ية 
!
منفصل aولكن   `$

لق§
ملا|K $ ،رادة الشعب% ،ماية حقوق اواطن ،ليس Ãفراد
تمع |$ a



 

ال« "  .ال حاة 
ال« يتقاو8ا ،تسبغ الwعية ع lهذه اEيئات وإجراءا8ا 
الدستورية 
تعز" 

الد¹قراطية.
ال| kت 
ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻟﻌﺪد 2018 - 11

اﻟﺼﻔﺤﺔ 56

ﻣﺪاﺧﻠﺔ ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺴﻴﺪ ﻣﺮاد ﻣﺪﻟﺴﻲ ،رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺪﺳﺘﻮري )أﻧﺪروا ،ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ (2018


ال« 8دف إ Oا.رتقاء %$ |$ز !ا" إ Oمصف
هذه  éروح التعديل الدستوري ارس  2016

ا%داثة الدستورية.

!
!
إعطا Jالفرصة ل\نئة ا¼6ة الدستورية .ندورا عl
أشكر× ع lحسن Kا.صغاء وعl


دعو8ا إ| | اليوم .Kطفاء  ع\ا الـ .25
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ﻣﺪاﺧﻠﺔ اﻟﺴﻴﺪ ﻣﺮاد ﻣﺪﻟﺴﻲ ،رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺪﺳﺘﻮري
ﻓﻲ اﻟﻨﺪوة اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺣﻮل" اﻟﻮﻟﻮج اﻟﻰ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ :اﻟﺮﻫﺎﻧﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة
ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺒﻌﺪﻳﺔ ﻋﻠﻰ دﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ "
ﻣﺮاﻛﺶ ،ﻳﻮﻣﻲ  27و 28ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2018

اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ :آﻟﻴﺎت اﻟﺪﻋﻢ واﻟﺮﻗﻤﻨﺔ
ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺴﻴﺪ رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ،
اﻟﺴﻴﺪ أﻣﻴﻦ اﻟﺴﺮ اﻟﺪاﺋﻢ ﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ،
اﻟﺴﺎدة اﻟﺰﻣﻼء،
اﻟﺴﻴﺪات واﻟﺴﺎدة،


ّ 
معا Oالسيد رئيس ا¼6ة الدستورية  اغرب ،عl
أود  البداية أن أتوجه |$لشكر ا O
 
!
ال« g mها اليوم
الدعوة 
الكر¹ة ،ومن خ µqا Ê Oالقا a  ¹ع l
تنظ§ هذه الندوة الدولية ،
!

كب,ة من اÍ.ية.
ناقشة موضوع  غاية 

 
ال« أرسلت إلينا،
إن أÍية اوضوع الذي وقع عليه ا.ختيار للندوة ،تتج  lورقة
افاه§ 


فاه§ الرقابة الدستور ية
والتحد|ت ذات
وال« تسلط الضوء ع`$ lال الرها |ت

الص  ¹$


ال« 


حقìا البعض ،وتوجد  جوهر تطلعات البعض
ال« تعد اليوم من أ ãا£سب 
البعدية ،
 .
وا%ر|ت 
ال« يكفلها الدستور.
ا%قوق
Ûاية
ال
`

ا.خر
$



 .شك ان حضور مؤسسات `تصة 
تع« |$لرقابة الدستورية ،وطنيا ودوليا ،هذه الندوة
ستسمح لنا بتبادل اعارف اكتسبة حول موضوع أصبح اليوم من 
اه¦م اواطن أيضا.
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ا%ز !ا" Ãن Eا ف استضافة ندوة دولية  نو 2017 ,$ ëحول موضوع áثل،
وتتذكرون أن $
!

وهو ما ا|ح لنا تبادل ا.ف£ر حول دور اواطن كطرف فاعل  الدفاع عن الدستور من



للقوان.a
ال« ¹ارس  إطار الرقابة الدستورية البعدية
خqل آلية الدفع بعدم الدستورية 
ال«  m

تض\ا اليوم مدينة مراكش ،وتصبو ا OاEدف نفسه،
ومن اؤكد أن هذه الندوة 
!
ا.ف£ر 
ا%يد |$وضوع.
للنقاش
طرحناها
ال«
ستعزز
و éأف£ر ¯ورية لqام $



ّ
تقد"ي ،حول
وف¦  mص موضوع هذه $

ا%لسة ،أود أن أعرض علي ýبعض العنا¯  

 
القضا| اطروحة  إطار الدفع بعدم الدستورية.
أدوات الد Öواستخدام الرëنة 


هذه اسائل العملية  éبطبيعة ا%الّ ،
جد هامة.! ،ن   ¹
ك aاواطن من áرسة حقه 

إخطار ا¼6ة الدستورية أو ا $6لس الدستوري ،عن طريق الدفع ،وفق إجراءات àلية
!
و`السنا مطالبة |$ن توفـر أفضل الظروف امكنة ،للتكفل
بسيطة ،أمر ¯وري Ô ،أن `ا'نا $


ٍب  ý
قص,ة á ،يستد #
اع¦د وسائل
النا عن توسيع
م,ايد من

صqحيا8اç ،ن آجال 
القضا| %

اتصال حديثة.
!
ا%لسة
لكن احوا |$ Oن أتساءل مع ýحول مìوم أو عبارة "آليات الد ،"Öموضوع $
الثانية هذه ،وما القصد م\ا) ،يح أننا  .نتــوفرّ ،اللهم إن أخطأت ،ع! l

شام Eذه
قا¹ة
.
ا.ليات ولو أننا 
مر|  
ح aبوجود السيد رئيس %$نة فينيسيا معنا ،ومساعدته ع lتوضيح

افاه§ والعبارات.




وسأحاول أن أو; موضوع آليات الد  Öمìومه الشامل|$ ،قتباس معناه من آلية

مبسطة  صناعة السيارات.
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.

وغ,ها من ا.ليات
ا.ليات  هذا النوع من الصناعة  éا6رÃت والكوابل ،والواصqت 


الت ,يد وماات الزجاج ،لكن Û$يع هذه ا.ليات مقيدة  
بيا|ت تقنية توضع 
¹$ا  ذلك $

متناول السائق.

و|لرجوع ا Oما يس |$لدفع بعدم الدستورية  إطار الرقابة الدستورية البعدية ،هناك
$
آليات د Öمتنوعة ،م\ا ع l
ا%صوص:
 آليات د Öمالية بعنوان اساعدة القضائية الذ ¹ . c

لvواطن  a
ك\م
ا6صصة
!

ا6ام،a
التكفل |$تعاب
 
 آليات   `$ال  تكو cالقضاة ،وÊ
الناشط  aهذا ا $6ال،



ا%ديدة
 آليات ووسائلتنظ§ ا6ا× وا $6الس الدستورية راعاة التجارب $
لتحس a

 `$ال الرقابة الدستورية البعدية،
!


ال« تساعد ع  l
ا.ساليب 
ا%يد  أساليب
اmاذ القرارات¹$ ،ا  ذلك التح$ ý

.
صياغة ا.راء والقرارات،

ا%يد 6تلف آليات الد.Ö
 -التحK  ýا.جراءات ارتبطة |$لتنفيذ $

.
 


اعني aبتطبيق هذه ا.ليات ،و ãعl
الفاعلa
ينب mديد `تلف
وفض qعن ذلك ،

ا%صوص:
 !
وا  .
الذ cيكون  |K $

اعنوي  a
م8£م الولوج
اص
اواطنa
 اتقاضون أنفÉم أي

بÉو µا Oهذه Kا.جراءات،

وغ ã,من 
ا,$ %اء،
 ا6امون  -قضاة ا6ا× ا.بتدائية،
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ال« تتوà" Oلية التصفية"،
 قضاة $ا%هات القضائية العليا ،

 قضاة الدستور  ،عل\ا¹$ ،ا ينسجم مع
الذ cيفصلون  الدفوعات اعروضة 
.
النصوص الدستورية 
وغ ã,من
وçن ا.جال ا6ددة ،فض qعن إطارات الد ،Ö
 
اوظف  aا6ا× وا $6الس الدستورية،



الفاعل ،aرجال Kا.عqم  
تنو" الرأي
 و¹كن إضافة ا Oهؤ.ءالذ cيساÍون  
.

ا.ليات ا%ديثة والقرارات 
ال« تصدرها  8اية اطاف
العام حول `تلف

مؤسستنا.

.


ا%ز !ا"ي  وضع `تلف هذه ا.ليات بعد التعديqت
لقد   |  |$ا $6لس الدستوري $


ال« عرفت إقرار الرقابة البعدية من خqل الدفع بعدم الدستورية.
الدستورية  مارس  2016
ا%ز !ا"ي لعام  2016أقــر أن إخطار ا $6لس الدستوري ي§ بناء عl
و Kلqشارة فإن الدستور $


الدو ،µوأحال توضيح وط وكيفيات تطبيق الدفع عl
إحا µمن ا¼6ة العليا أو `$لس
القانون العضوي ،هذا القانون الذي صادق عليه $ال,ان وأخطر بشأنه ا $6لس الدستوري الذي



سبتم.2018 ,
ا%ريدة الرية  ر
راقبه وأصدر رأيه  مدى دستوريته ،و dإصداره  $
$
.
وبناء ع lذلكm$  ،ري ا.ن تعديل النظام ا6دد لقواعد àل ا $6لس الدستوري لتكييفه مع

هذا القانون العضوي ،وستكون معا¬ هذا النظام 
أك ,وضوح مع حلول ر نو.2018 ,$ ë
!
!
 
وموازاة لذلك ،عنا  تطبيق " 
ا .
خ,ة 
ال«
ا.
الست
ر

عl
تد
¹
سيP
وm
تكوي«
&
|


%
$




تفصلنا ع lر مارس   | ،2019
ر دخول اادة  188من الدستور اتعلقة |$لدفع بعدم
الدستورية ،ح ّيــز التطبيق.
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تنظ§ الوجاهية ،وتوضيح طريقة
وسي§ mديد اهام انوطة ب Ìطرف ،خاصة ف¦  mص 
.

العمل مع الÉر ع lتوحيد التطبيق àليا ،
مستو|ت
واح,ام ا.جال ا6ددة  `تلف

إجراءات تطبيق الدفع.


اm.اه العام الذي نqحظه مع
أما m $صوص رëنة Kا.جراءات ،فيجب أن تندرج çن $

التطور ا6قق  هذا ا $6ال.

الرëنة¹ ،كن mقيق ّ
عدة أهداف ،م\ا ع l
ا%صوص:
فبفضل

.


 إ كب,ة من الفات لدر 
اس\ا وللفصل
ح,ام ا.جال ،خاصة  ظل
إحا µأعداد 
ف\ا،


واسع من اعطيات افيدة  دراسة الفات،
 -الولوج اٍ ×ٍ O

 "تيب اعطيات خاصة ا.ح£م وتطو"
الت wيعية موضوع الدفع" ،تيبا جيدا،

التفاعلية،
$ -ن أمن اعطيات وÛاية اعطيات الشخصية أو الwية.




تطو"ه 
تدرmية ،وهو ما نس
وبطبيعة ا%ل ،ي§ استخدام الرëنة بطريقة  $
جاهد cا O

ا%ز !ا"ي ،خاصة مع قرب تطبيق الدفع ،والواقع أننا عنا  تطبيــق هذه
ا $6لس الدستوري $

الت wيعية !
ال« "اقب 
ا.نتخا|ت الوطنية ) 
والر|سية وا.ستفتاء( 
)\ا ا $6لس

التقنية
$


الدستوري.
!
ّ
 
 
ا%لسة ا.وO
ال« اختتمت $
 «øهذه ،أود أن أعـــرج ع lاداخ 
وقبل أن أخت§ 
!
!


وال« حت مثل ا.مانة العامة للحكومة  اغرب |$ن يتطرق إ Oموضوع
الصباحية ،

الس©.
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 هذا اوضوع |$لذاتّ ،
اش ,إ Oأنه  ّ dاختيار موضوع "القضاء الدستوري
أود أن 


والس©" ناقشته ¹$ناسبة انعقاد الدورة 
العا 4للقضاء الدستوري ،الذي
ا%امسة لvؤ¹ر

ا%ز !ا" عام .2020
تستضيفه $
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اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ اﻟﻤﺼﺮQح ﺑﻌﺪم دﺳﺘﻮرﻳﺘﻬﺎ وأﺳﺒﺎب إﺑﻄﺎﻟﻬﺎ

!

وا.ح£م 
الت wيعية 
ال«
نواصل  هذا العدد من   `$ا $6لس الدستوري ن wالنصوص

!


ا.سس وابادئ الدستورية 
ّ
ال« قام
ديد
m
دستوري\ا ،مع
¯ح ا $6لس الدستوري بعدم

ا $6لس تقييمه ع lأساا .KبطاEا.

يتناول هذا العدد ملخصا للرأي الذي أصدره ا $6لس الدستوري  m $ 2004صوص رقابة
! 

مطابقة القانون العضوي اعدل واتمم لqمر ر 07-97 5اؤرخ   27شوال  1417اوافق لـ 6
ا.نتخا|ت ،للدستور.
مارس  1997اتضمن القانون العضوي اتعلق بنظام
$

اﻟﻨﺺ ﻣﻮﺿﻮع
اﻹﺧﻄﺎر

ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻨﺺ
أو اﻟﺤﻜﻢ ﻏﻴﺮ
اﻟﺪﺳﺘﻮري

أﺳﺒﺎب اﻟﻤﻨﻄﻮق

اﻟﻤﻮاد واﻷﺳﺲ
اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
ﻟﻠﻤﻨﻄﻮق

القـــــانون العضـــــوي تنص اادة  4الفقرة
!
يm " :lق
ما
عl
3
مـر
لq
اعـدل واـتمم

ر 07-97 5اـــــؤرخ   لvمثلـ  
ـ aاعتمـ  
ـدc
 !
ــــانو| لqحـــــزاب
 27شــــــــــوال  1417قـ

¬ يقـــــــم ا $6لـــــــس ابدأ الدستوري عـدم
ان\اك ا%يـاة 
الدســــتوري |K $بطــــال 
ا%اصـة
هـــذا ا%ـــ  ý
لل,اهـــة لvواطن.

اوافـــق لــــ  6مـــارس السياســية اشــاركة

ا.نتخـــــــــا|ت
 1997اتضــــــــــــمن 
$
!
 
ول a  ,vا.حرار،
القـــــانون العضـــــوي

غـ,
عl
$
ا.نتخا|ت ،

اتعلـــــــق بنظـــــــام وللجــــان اراقبــــة
ا.نتخا|ت )الرأي ر 5ا.طـqع عـ! l
القا¹ـة
$
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يضـف\ا
ال«

والشفافية 

أنــــه قرنــــه بــــتحفظ
تفسـ ــ,ي هـــو ¯ورة

احـ 
ـــــــ,ام ابــــــــدأ

الدستوري اتمثـل 
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 /01ر .ق ع /م د ا.نتخابيـــة البلديـــة

اــــــــــؤرخ   14ذو وا%صـــــول عـــــl
ا%جــة  1424اوافــق نسخة م\ا".

عـــدم 
ان\ـــاك ا%يـــاة

ا%اصة لvواطنّ ،
وأقر
Ûايتـــــــه ¹$وجـــــــب

 5فيفــــــــــري (2004

ا%ريــدة الريــة ر5
) $

القانون.

 09لـ (2004/02/11

¯ح ا $6لـــــــــــــــس
!

الدستوري  رأيه |$نه
اعتبـــــارا أن هـــــدف

اwـــع حـ  
ــ aمكـــن
!
ا  .
ـاص مـن
بعض
ا%صــول عــ lنســخة
من !
القا¹ـة ا.نتخابيـة
لتقـــر"
البلديـــةÃ ،ن

!
حـــــــق لqطـــــــراف

اشــــــــــــــــــاركة 
ــــــــا|ت .وأن
ا.نتخـ
$
تكـــريس هـــذا ا%ـــق
حسب التعليل الـذي

جــــــاء  منطــــــوق
ا $6لــس الدســتوري .

¹كن أن يكـون إ .
ظــل احـ ـ,ام ا%قــوق
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الدســـتورية اعـ ــ,ف
للغ.,
8$ا 
أســـــــس ا $6لـــــــس
الدســتوري رأيــه عــl
ابدأ الدستوري عـدم
ان\اك ا%يـاة 

ا%اصـة
لvــواطن وÛايتــه مــن
طرف القـانون لتكـون
بــــــذلك 
ا6الفــــــات
ارتكبـة ضــد ا%قــوق

اكرسة  هذا ابـدأ
عل\ا قانون.
معاقبا 
!
ار|ى ا $6لـــــــــس أن

اwــــــع ¬ يضــــــمن
القــــانون العضــــوي،
موضــــوع Kا.خطــــار،
أح£مــــــا جزائيــــــة
عاقبـــــة اســـــتعمال
اعلومــــات 
ا%اصــــة
 !
لنـــاخب. aهـــداف
|$

ـــ ,تلــــك اقــــررة
غـ 
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¹$وجــــــب القــــــانون
العضـــــوي اتعلـــــق
ا.نتخـــا|ت،
بنظـــام
$
و¬ يضـــــــــبط وط
و`ـــــال وكيفيـــــات
$
!
القـواd
استعمال هذه
ا.نتخابية.

 Ôأورد 
اwـــــــــع 
نفــس الفقــرة عبــارة ''
وللجـــــان اراقبـــــة ''
!
مـثl
ليع|$ ,نه ¹كن
$

هــذه اللجــان ا.طــqع
ع! l
القوا dا.نتخابية
البلدية وا%صول عl
نسخة .فgح ا $6لـس
الدســـــتوري بعـــــدم
مطابقــة هــذه العبــارة
للدســـتور بســـبب أن

اwع ¬  
يب aالطبيعة

القـانوE Jــذه
والسـند


اللجـــان ادرجـــة 
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صـــــــلب القـــــــانون
العضــــوي ،موضــــوع
Kا.خطار.

الPــء 
اق þـ
تنص اادة  25الفقـرة ¯ح ا $6لـــــــــــــــس $يــة 


ـــ\ا
ـــ« تكتسـ 
 2مـــــــن القـــــــانون الدســـــتوري بعـــــدم فيــــه الـ 
ّ
العضــــوي ،موضــــوع مطابقة عبارة ''معلـل قــــــرارات ا $6لــــــس
ي :lتعليÃ qفيـا وقانونيـا '' الدستوري.
ا.خطار ،ع lما 
غ ,مطابقة للدسـتور،
"يفصــــــل ا $6لــــــس ع lاعتبار أن 
اwع

الدســـتوري  )ـــة
ألـــــــــزم ا $6لـــــــــس
ال,شــيحات نصــب
الدســـتوري |$لفصـــل
رئـــــيس $
ا%مهوريـــــة 
 )ــة ال,شــيحات
بقـــرار معلـــل تعلـــيq
نصـــــــب رئـــــــيس
Ãفيا وقانونيا "...
ا%مهورية بقرار معلل
$
تعلــيÃ qفيــا وقانونيــا،
مـــذكرا |! $ن ّ
اؤســـس
الدســــــتوري ألــــــزم
ا $6لــــس الدســــتوري
|$لتعليـــــل  حـ 
ــــاµ

واحدة فقط منصوص

عل\ـــا  اـــادة 176
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مــــن الدســــتور )رأي
معلل حـول التعـديل
الدســـتوري( .وعليـــه،
فبإضـــــافة حـــــا.ت
أخــرى يكــون ا  ّ
wــع

قـــــــد m$ـــــــاوز إرادة
ّ
اؤسس الدستوري.

الPـــء
تنص اادة  25الفقـرة ¯ح ا $6لـــــــــــــــس مبـــدأ $يـــة 

 4مـــــــن القـــــــانون الدســـــتوري بعـــــدم
اق þفيه.

العضــــوي ،موضــــوع مطابقـــــة اـــــادة 25
ي:l
ا.خطار ،ع lما 


" ل Ìم E,ا%ـق 
تقـ 
ـد dاحتجــاج ضــد
قرار الرفض".

الفقرة  4للدستور عl
اعتبــار أن 
اwــع ــا
 
ّ
أقــر حقـــا لvـ ــ E,
تقـ 
ـد dاحتجــاج ضــد
قـــــــــرار ا $6لـــــــــس

القـــا
الدســـتوري

 
الـ E,نصـب
"$فض
ا%مهوريــة¬ ،
رئــيس $
!
|خذ %|$سـبان $يـة

الPـــء 
اقþـــ فيـــه



ـ« تكتسـ ـ\ا قـرارات
الـ 

)مqحظــــــة :بعـــــــد
تكريســــه  
اج\ــــاد

ا $6لــــس الدســــتوري

والــــــنص عليــــــه 
النظــام ا6ــدد لقواعــد
àــــــــل ا $6لــــــــس
الدســـتوري d ،إدراج


هذا ابـدأ  دسـتور

مـــارس  ،2016اـــادة

 191الفقرة .(3

ا $6لس الدستوري.
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تــنص اــادة  28مــن ¯ح ا $6لـــــــــــــــس
القــــانون العضــــوي ،الدســـــتوري بعـــــدم
موضوع ا.خطار ،ع lمطابقـــــة اـــــادة 28

أنه mق ل Ìم E,أو للدســـتور بســـبب أن
 

حــا µطبيعــــة اختصــــاص
قــانو| 
Òــث
ــــا|ت !ر|ســـــية ا $6لــــس الدســــتوري
انتخـ $
!

و.ي |خب  ،
حـا` µـــددة  الدســـتور،

ا.ســتفتاء ،أن يطعــن بصــــــفته مؤسســــــة

 )ـــــة àليـــــات دســــــتورية م فــــــة

و|لتحقيـق 
التصـــــــــويت |K $دراج |$لرقابة $
احتجاجــه   
ا g6ـ تطــــــــابق العمــــــــل

ـي والتنفيــذي
اوجود داخل مكتب الت wـ 

التصـــويت Ô .تـــنص مع الدستور .ويتمثـل
.
أيضــا عــ lأنــه mــق الســبب ا.خــر الــذي
 
ّ
ســـــــبب ا $6لـــــــس
مــ E,أن "فــع
لــÌ
دعــوى أمــام ا $6لــس الدســــــتوري عــــــدم
الدستوري خqل ¹ان اطابقــة عــ lأساســه
وأربعــ   (48)aســاعة هــو أن 
اwــع  
حــa
ّ
ابتداء من |  
مكــــــن 
ر 
ا ,ـ  
ـــــa
ان\اء
ـا|ت !
الر|ســية
àليــــات الفــــرز وأن لqنتخـ $

يفصـــــــل ا $6لـــــــس مــن رفــع دعــوى أمــام

الدستوري  الدعوى ا $6لـــس الدســـتوري،
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 أجل أقصاه Ûسـة يكــــون قــــد خــــالف
) (5أ|م Ãمـ 
ـ ابتــداء طبيعــــة اختصــــاص

مــن |  
ر رف6ــا بق ـرار ا $6لس الدستوري ،إذ
!  !
أن صـــqحية الفصـــل
ا.J
ابتدا 8 J


 الــدعاوى بق ـرارات
ابتدائية 8ائية  éمن
اختصـــاص اEيئـــات

القضائية.

الثاJ
ويتمثل السبب 
الــذي أســس ا $6لــس
الدســـــتوري عليـــــه

منطوقــه  الغمــوض
الذي يكتنـف طبيعـة

كيفيــات áرســة حــق


 " ...أن يطعــــــن 
)ــــــــة àليــــــــات
التصـــــــــويت |K $دراج
احتجاجــه   
ا g6ـ
اوجود داخل مكتب

التصويت" نظرا لعـدم
التنصيص ع lكيفيـة

تقـــــد dا.حتجـــــاج
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ـــ« "فــــع
$
وا%هــــة الـ 

أماßا.

أمــا الســبب الثالــث
الــــذي أســــس عــــ
ا $6لــــس الدســــتوري
منطوقــــــه فيتعلــــــق
.
.|$جـــال انصــــوص
عل\ــا حيــث "ى أنــه


يصعب ضبطها |$لنظر
لغموض عبـارة '' |  
ر

ان\اء àليـات الفـرز''

تناس\ا مـع
وكذا لعدم $
.
ا.جــــــال ا6ــــــددة
!
ا.خرى.
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