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صي{  Eالعلوم القانونية
تن; ا {_ *Lالبحوث الع%ية ا4

 *ب أن يكون البحث مكتوب * aحدى اللغات  :العربية  ،ا   *  4a
ل 8ية  ،الفرنسية

أن  4يكون اقال قد 2ن;  {_ D* Eأخرى
أن  4يكون البحث مستخرجا من أطروحة جامعية أو كتاب سبق 2ن;ه
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ا4ن¨ء
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تن;
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@ @
يتضمن العـدد الثالث من " * {_ Dا *Lلس الدستوري" دراسات تتمحور حول العقة  
ب القانون
 '
_
ومسأ Ãالرقابة ع" دستورية اعاهدات ،وكذا قراءة  Eا4حم الدستورية
الدو
الدستوري والقانون


2
ا.F
ي :وآليات التدخل *ال 8
انظمة للعمل الت; 
و Eالباب 
_
ال ألقيناها،
ا+اص بنشاطات ا *Lلس الدستوري ،ع" استوى


الدو ،نقرأ الÆة 
ؤÉر اXيئات الدستورية ا4فريقية_ E ،
Ëثل _
ع; _
اؤÉر السادس 2
بصفتنا  
لت ÈاLا Çالدستورية
a

'
وال 
دعو فtا إ تعاون دو _(ا Íفيه 
ا4وروبية ،انعقد بفيينا  Eماي 
اا_ ،,
ا+صوصيات





ّ
التسي 8السياÉ* ،Ïا يضمن بناء أنظمة سياسية مؤه _
ـ{ _
4ح8ام حقوق ا4نسان وÎاية
اLلية E


ا4ستقرار _وقيق التنمية ع" ّ
السواء.
ا+اصة *لذكرى 
الوط ،نتوقف عند ا4حتفالية 
ا+امسة 2
وع" استوى 
والع;   pلتأسيس ا *Lلس

'
الدستوري ،انظمة * 23 Eف 8ا( 
ا4عـمال ّ
_
القـيمة ل%جـلس
وال Òنت فرصة ،من *Ðة(4* a ،از


اا ،,

وال ساÔت إ جانب *Ðود ّ
_
مؤسـسات دستورية أخرى(_ E ،سيخ
ع" مدى السنوات ااضية ،
ّ
_
وا+رت .ومن *Ðة أخرى،
التعـددية وكذا Îاية _و(قية ا+قوق
الدÉقراطية
دو Ãالقانون وتكريس 
ّ


أك2 8
وثقا EمتنوعN ،دف أساسا إ التفتح 2

فأك 8ع"
عØ

4نطق ا *Lلس  Eتنفيذ *(  ÚÙنشاط 

ا+ام :وا *Lتمع 
اد Fوخاصة فئة الشباب ،بغرض تشجيع البحث  Eالقانون الدستوري

اLيط * 
ون; الثقافة الدستورية  E
2
بد.
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و Eهذا aا4طار µّ _ ،يوم  26جوان  ،2014التوقيع ع" "اتفاقية إطار"  
ب مركز الدراسات والبحوث

لو ،Üبوزارة
العØ
واد( ية العامة للبحث
الدستورية التابع ل%جلس الدستوري


والتطو( التكنو * 

 
التعل zالعا والبحث العN_ ،Øدف إ _ديد أطر التشاور 2
وال;اكة والتنسيق  
انب  Eهذا
ب *
ا +



ا *Lال.
'
'
 
ا  +
الباحث  Eميدان
امع و
هذه ا4تفاقية ستشa Ýا4طار ا4مثل لتواصل ا {_ *Lمع ا4ساتذة *

'
ا4خرى _
ال _N* z_ Nا و هذا يسمح Xم *شاركة
القانون الدستوري و العلوم السياسية و اواضيع

ع Øرفيع
القوية *Éقا4ت ذات مستوى 
 Þتواصل ا {_ *Lاس :الذي 32عت فيه منذ صدورها  Eالتعريف * _
جtادات ا *Lلس الدستوري

'
'
ّ
اتخصصةÉ* ،ا  *عـل من هذه ا {_ *Lفضاء للفكر العّ Ø
_
وا4جtاد
السديد
ÒدÉية
وا4طروحات ا 4

_
الف ßافيد.


بعـدNا 
الوط
وهكذا ،يشمل هذا العـدد مواد متعددة متنوعة ،ذات جوانب نظرية وتطبيقية E ،

'
 _

من8ا للتعريف *à4ال الوطنية
والدو ،تندرج * E
ا4اه الذي نبتغـيه E ،أن تكون ا ،{_ *Lمن *Ðة* ،



ا+ز 'ا( ية D* Eال الرقابة الدستورية.
 Eحقل الدراسات القانونية وخاصة الدستورية ،وكذا التجربة *

ومن *Ðة أخرى ،أن تكون ج; تواصل وتفاعل مع تطور الفكر
القانو Fوحركية القضاء الدستوري

اتنامية *ع 8العا©.
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@ @Zð‰ìn†Ûa@æìãbÔÛa@âbØycë@ïÛë†Ûa@æìãbÔÛa@†ÇaìÓ@´i@òÓýÈÛa
@ @@_ÝßbØm@ëc@Lì@LòîÈjm
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@ @NH3ŠöaŒ¦aI@LòîbîÛa@âìÜÈÜÛ@bîÜÈÛa@òîäìÛa@ò‰†½a
@ @LHlI@Š™bª@‡bnc@L÷bîÛa@âb•@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
Në‹ë@ðŒîm@LðŠàÈß@…ìÛìß@òÈßbu@LòîbîÛa@âìÜÈÛaë@ÖìÔ§a@òîÜ×
« Le droit international n’existerait pas s’il ne dominait pas le droit
national, si le droit national pouvait lui faire échec ».
Charles DUPUIS, Règles générales du droit de la paix, R.C.A.D.I. 1932, T. 32. p. 87.

@ @Zòß†Ôß
_
_
_
ال
الدو
ه¨م4وا
الدو
* ال اادي للقانونLنظرا إ اتساع ا



 نسان4اa  حقوقÃسأÉ* âاتنا
_
2 تفاقيات الدولية4 *أ(مت الدول العديد من ا،Ãللدو
الت; يعية
فوظةLت ا4* اLنت قبل ذلك من اÒ
_

_
 اعتبارا أن قواعد،1ا مع النصوص الدوليةt%وأق
القوان الداخلية
ال تنص جلها ع" ´ورة تعديل

' 
' القانون الدو _تاج
.2نظمة القانونية الوطنية4 اE ا بقواعد قانونيةt_ لåا إ تÉدا

 بل مبدءا،ور
الدو وأولويته ع" القانون
و القانونæ نتيجة لذلك أصبح
 ´ الداخ" أمرا


'
_ È ف،اçا
 ر
   التنازعÃحا
 ب أحم معاهدة دولية وقواعد القانون
  *وز4 و،و4 تغليب اz _ي،الوط


_ ي4'
 _ حتجاج *لقانون الداخ" من أجل التنصل من4 اÃدو
.3امات الدولية8ل4ا

_ 
_
   العقةÃسأ
_
 *ه¨م أقلية من4ا © ظ إN فإ، الوطنية8والدسات
الدو
ب القانون
أما *لنسبة


±
_


 مستقل
   أن8يعت
4خر استق4ما عن اëبع
الفرع
pهذ
* نÒ  *عتبار أن الفقه التقليدي،4اءêالف
1
- N. VALTICOS, Expansion du droit international et constitutions nationales, un cas significatif : le
transfert de pouvoirs à des organisations internationales et la constitution belge, in, évolution
constitutionnelle en Belgique et relations internationales, Hommage à Paul de Visscher, éd., A.
Pedone,
Paris, 1984. p. 10.
2
- H. KELSEN, Théorie du droit international public, R.C.A.D.I., 1953, III, T. 83, p. 184.

.1969  من اتفاقية فيينا لقانون اعاهدات لعام27  أنظر اادة-3
_
 ّ
 وهذا مـا يـدل،"الداخ
الدو *لقانون
ة عن موضوع عقة القانون8ومتم
{مستق
وما بطريقةà ء هذا اوضوع4 هؤìعا
Ù  وقد-4


_
   العقةÃمسأ
. الوطنية8والدسات
الدو
ب القانون
8  É_ "ع



M. GHANTOUS, La valeur internationale de la Constitution à la lumière de la Résolution 1757
(2007) créant le tribunal spécial pour le Liban (TSL), J.D.I., n° 1, 2010, p. 36.
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'
 وكذلك عدم خضوع أحم، الوطنية8الدسات
حم4 الدو
 ع" أساس عدم خضوع القانون،اما


'
.5الدو
ة لقواعد القانون8خ
 4هذه ا


   أن التنازع8يعت
Conflit تفاقيات الدولية4ب الدستور وا
* ن الفقه إ زمن ليس بعيدÒ وقد
_ (traité-Constitution)
 بسبب صعوبة تصور وجود قواعد دستورية تتعارض،8 غ4 اض نظري8اف

  لتقاء والتقارب4 وتنوع نقاط اâ أنه ونظرا لتنا8 غ.6مع قواعد القانون الدو
ب النظام القانون


_

_
   الدستوري ول التنازعFالقانو
Ãمسأ
 الوطنية من8والدسات
الدو
ب القانون
الدو والنظام




7
. óسيô
نظرية إ موضوع

'
' ( حول اوقفFrancis Delperée) ستاذ4ا
كنÉ  الذيµا
أمام هذا الوضع نتساءل ع" غرار
'
اtعل
حم القانون4  الوطنية إزاء النفوذ اتصاعد8الدسات
أو  *ب أن تتخذه

  هل  *ب.8اtالدو ف


_
ناء أمام4ا اtعل
لتا
مقاومة القانون
 ( أو *لعكس هل  *ب4ا؟ )أوtبذاتي
 * حتفاظ4الدو وا

_
اNعقا
zتنظ
"ا هل  *ب ع8أخ
قواعد القانون

 نيا( أو2 ) ا؟X ء4الدو والو
  الوطنية إعادة8الدسات


   يسمح بتحقيق التمل والتعايشÝمع القانون الدو بش
.(لثا2 ) النظام؟
ب


5

- K. F. NDJIMBA, L’internationalisation des Constitutions des Etats en crise Réflexions sur les
rapports entre Droit international et Droit constitutionnel THÈSE de Doctorat, Université de Nancy,
soutenue le 26 février 2011, p. 7.

6

- J. VERHOEVEN, Sources et principes du droit des gens et ordre juridique belge : Certitudes et
vraisemblances, in évolution constitutionnelle et Belgique et relations internationales, Hommage à
Paul de Visscher, Edition A. Pedone, Paris, 1984, p. 40.
إ

ف

نا و

ت ا, - ن ا.% Eric DAVID ذ
ه ىا
ا
( ا$  ن ا12  د1 (/$ 45 ( ا/%
رض

 أ! م ا#$ %( أ'& و$ ) ر
.(la sécurité juridique) /0

و
دي

E. DAVID, La pratique du pouvoir exécutif et le contrôle des chambres législatives en matière de
droit international, (2003, 2007), R.B.D.I., 1-2, 2008, p. 207.
7

- A. MAHIOU, "Droit international et droit constitutionnel : de la non intervention à la bonne
gouvernance", in Droit constitutionnel et mutations de la société internationale, R.C.A.I.D.C., XVIII
sessions, 6-21 juillet 2001, vol. 11, p. 157.

8

- F. DELPEREE, "Ordre constitutionnel et ordre pénal international", in Droit constitutionnel et
mutations de la société internationale, Op. Cit., p. 89.
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أص"
يشغل القانون الدستوري منة سامية  Eهرم تدرج القواعد القانونية* ،9
وعتبارها مصدر 

وض 4 :تسموا القواعد الدستورية ع" غ8ها من النصوص القانونية الداخلية ûسب ،بل
ل Ýقانون

_
_
ال _(تبط *Nا
تعلوا كذلك ع" قواعد القانون
الدو.10Ã

الدو 

الدو من æو aا4رادة
الوط وقواعد القانون
وتستمد أحم الدستور æوها ع" قواعد القانون


الشعبية *عتبارها مصدر السيادة الوطنية.11
الدسات 8أحم القانون الدو قيمة قانونية 
أد Fمن القواعد الدستورية
هكذا َمنحت غالبية


قيمtا القانونية مقارنة * 2
) .(Valeur infra-constitutionnelleغ 8أNا اختلفت _ E
لت; يعات الداخلية

12
الكث 8مtا أن اعاهدات الدولية تسمو ع" القانون )، (Valeur supra-législative
اعت8ت 
العادية ،إذ *
'
   E
ح ذهبت ا4قلية مtا إ منح اعاهدات الدولية قوة القانون ).13(Force de loi
9

- A. de ZAYAS, "Le droit constitutionnel et l'internationalisation des droits de l'homme", in Droit
constitutionnel et mutations de la société internationale, Op. Cit., p. 308.
10
- L. DUBOIS, L'arrêt Nicolo et l'intégration de la règle internationale et communautaire dans
l'ordre juridique français, RFDA, 1989, p. 1006.
11
- Il s'agit pour le professeur Emmanuel DECAUX d'un "nationalisme juridique". E. DECAUX, Le
régime du droit international en droit interne, R.I.D.C., 2, 2010, p. 472. B. MATHIEU, M.
VERPEAUX, A propos de l'arrêt du Conseil d'Etat français du 30 octobre 1998, Sarran et autres : le
pont de vue du constitutionnaliste, R.F.D.A., 1999, p. 15.


 -12ع" غرار اادة  132من الدستور ا *+ز 'ا(ي الصادر   28 Eنو ) 1996 8* þاادة  E  123دستور  ،(1989اادة  55من الدستور
' 

ا ،Fاادة  45من الدستور
الفرن ،hاادة  80من الدستور
اوريتا ،Fاادة  5/17من دستور 
سور ،اادة  25من الدستور ا 4


الم 8
و ...F
ا.ì
 

وقد أكد ا *Lلس الدستوري ا *+ز 'ا(ي  Eقرار مبدأ صادر  
ا4نتخات ،ع" أن "ونظرا لكون أية
بتار®  20أوت  1989بشأن قانون
*

علtا 2

ون;ها تندرج   Eالقانون 
القوان
الوط وتكتسب بتطبيق اادة  123من الدستور سلطة السمو ع"
اتفاقية بعد اصادقة 

_'
_
وول  مواطن جز 'ا(ي أن يتذرع *Nا أمام ا *+هات القضائية ،"...أنظر ،جبار عبد ا *Lيد ،مت حول قرار ا *Lلس الدستوري
'
القضا ارتبطة *عاهدات الدولية ،ا {_ *Lا *+ز 'ا( ية للعلوم القانونية ا4قتصادية والسياسية ،1996/1 ،ص.
ا4ول ف¨ يتعلق ببعض

_
ا4تفا Eالدو فانه (  4ال 2
 .163أما تدخل 
=
Dت وبطيئا .أنظر،
القا ,ا *+ز 'ا(ي   Eا *Lال



=N. KANOUN et T. TALEB, De la place des traités internationaux dans l'ordonnancement juridique
national en Algérie, Revue Mouhamat, 3/2006, p. 30 et ss.

 -13ع" غرار اادة  101من الدستور ا¯ي ،اادة  68من دستور قطر ،اادة  70من دستور الكويت ،اادة  159من دستور
_

'
ش جز 'ا(ي صادر   Eعام  © 1963يتضمن أي إشارة إ القيمة
ا *+زا( لعام ) 1976مل* ...(:در aا4شارة إ أن أول دستور 

الداخ" ،أنظر   Eهذا اوضوع،
القانوF
القانونية ل%عاهدات الدولية   Eالنظام


N. KANOUN et T. TALEB, De la place des traités internationaux dans l'ordonnancement juridique
national en Algérie, Op. Cit., p. 8.
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'
_

الوط ع" æو اعاهدات الدولية ع" القانون
ضاF
من هنا أيضا استقر  من ا4جtاد الق 

14
_
ماÍ
ال تسموا ع" القانون
الدو بش Ýعام وع" القانون *

ا +

الداخ"  ،دون القواعد الدستورية 

الفرن E hعدة
) (Droit communautaireبش Ýخاص .15وهذا ما سار عليه القضاء الدستوري


الدو.16
مناسبات ع" æو القواعد الدستورية ع" القانون

'
تنظD* zا4ت Òنت تدخل ن ا4ختصاص
وع" هذا ا4ساس ،فان امتداد القانون
الدو إ 


 2
_
يؤ(  Eالقيمة القانونية للدستور الذي تفظ *Éنة الصدارة  Eهرم تدرج
للدو4 Ã
الداخ" ا¯+ي

'
القوان ،و(جع ذلك إ  

سا Ïالذي يتكفل بتحديد القيمة القانونية
سبب* .
يعت 8الدستور النص ا 4
14

- Cour de Cassation française : Société des Cafés Jaques Vabre, arrêt 24 mai 1975, Glaeser, arrêt
du 30 juin 1976, Barbie, arrêt du 3 juin 1998, Mademoiselle Fraisse, arrêt du 2 juin 2000 "La
suprématie conférée aux engagements internationaux ne s'applique pas dans l'ordre interne aux
dispositions de valeurs constitutionnelle". Dans la même sens, Conseil d'Etat français : Nicolo, arrêt
du 20 octobre 1989, Confédération nationale des associations familiales catholiques, arrêt du 21
décembre 1990, Gardedieu, arrêt du 8 février 2007.

'
ا 2 4
_
الدو Ãالفرن hع" æو مبدأ أسا_ Ï
çـاص،
لتسـلz
الـداخ" عـ" اتفاقيـة دوليـة
مع8ف به   Eإطـار القـانون
 Þأكد  *Dلس




الـدو للحقـوق
وذلك   Eالقرار  Þ .(, cons. 5)CE, 3 juillet 1996, M. Koné, n° 169219استبعد تطبيق أحم  من ال ـد

'


تعارا مـع أحـم اـادة  76مـن الدسـتور ) *Éوجـب القـانون
ادنية والسياسية وا4تفاقية ا4وربية +قوق aا4نسان ع" الر من
_ _

ال رج ) (dérogatoireبدورها عن قواعد دستورية أخـرى متعلقـة *ـق ا4نتخـاب،
الدستوري اؤرخ  20 Eجويلية  ،(1998
'
مؤكدا ع" أن æو الت دات الدوليـة  4يطبـق   Eالنظـام
الـداخ" عـ" ا4حـم ذات الطبيعـة الدسـتورية ،وذلـك   Eلقـرار

).(CE, 30 octobre 1998, M. Sarran, Levacher et autres, n° 200286 et 200287

- E. DECAUX, Le régime du droit international en droit interne, Op. Cit., p. 504.

15

_


_
الـداخ"  4يـؤدي إ إنـر
القـانوF
ما E  Íالنظـام
ا4اه أكد  *Dلس
و Eذات *
الدو Ãع" أن مبدأ æو القانون *

ا +


æو الدستور ،وذلك   Eالقرار (CE, 3 décembre 2001, Syndicat national des industries pharmaceutiques, n°
.(226514.


_
ـداخ"  4يــؤدي إ
ـانو Fالـ
 -16أكــد ا *Lلــس الدســتوري
الفرن hـ عــ" أن إدراج ا4ل8امــات الدوليــة  Eالنظــام القـ 


 _
_
_
_
ديسـم،(1975 8
الـدو )قـرار 30
ااهه ـو *اهـل أحـم القـانون
ا4ع8اف
مع8ا بذلك عن *
*
بطبيعtا الدستورية* ،

_
_

ا4ـاه ،وذلـك   Eالقـرار ر 36 dاـؤرخ  6 E
وأكدت åDة
التحك E zبلجي )حاليـا اåLـة الدسـتورية( عـ" ذات *

=

اكتو( .1991
*

=Cité in, E. DAVID, La pratique du pouvoir exécutif …Op. Cit., p. 207.
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_ _ '
_
_
ال _ي8تب
ذاNا 4حم القانون
ال _Éنحها الدوÃ

الدو )É 4 ،(1كن أن تندرج القواعد الدولية 


_
الداخ" ).(2
القانوF
الدو Ãن النظام
علtا اساس بسيادة ومؤسسات



@ @@Zòí‰ìn†Ûa@†ÇaìÔÜÛ@òîÛë†Ûa@òàîÔÛa@M1

تتمتع القواعد الدستورية  Eمنظور القانون الدو بقيمة قانونية دولية  
متم8ة عن غ8ها من


قواعد القانون الداخ" العادية .من *Ðة أو دد دستور  _
دو Ãطريقة إدراج النصوص الدولية

_




_
الدو
القوان ،إذ أن القانون
ال تلها  Eهرم تدرج
القانوF
ا4تفاقية  Eالنظام



الداخ" والدرجة 


و Eإطاره .17ومن *Ðة 2نية يشÝ
القانوF
 4يندرج ن النظام
الداخ" إÉ* 4وجب أحم الدستور 


عدم _
اح8ام القواعد الدستورية السبب الوحيد الذي (تب إبطال اعاهدات الدولية.

É* àبدأ 
_
عقاNا الدولية ،بل أن
Ëث" الدو _E Ã
قانو Fمستقر z_ N 4 ،القانون


الدو بتحديد 
_
الدو _ Ã
و+ساNا Jus
وا4ل8ام *æها
التعب 8عن مواقف
 ما  z_ Nبه هو وجود سلطة تتمتع بصحية
*

) .18(representationis omnimodaeومع ذلك وضعت اتفاقية فيينا لقانون اعاهدات *Éوجب نص


اادة  2/7قرينة عامة D* Eال *إ(ام اعاهدات الدولية ) ،19(Présomption généraleتتمثل E
'
çاص * 
ا 2 4
وظائêم  
Ëثل لدوXم دون حاجة إ *إ(از 2وئق التفويض المل.20
اعتبار بعض
ال _دد _  E
_
دوÃ

غ 8أنه É 4كن تطبيق هذه القرينة إ* 4لرجوع إ القواعد الدستورية 
'
ا 2 4
çاص  
الذ pيضطلعون بوظائف _Éثيلية دولية.
'
_
للدو Ãأن
ع" هذا ا4ساس ،أكدت اادة  1/46من اتفاقية فيينا لقانون اعاهدات ع" أنه "ليس
'
_
التعب 8عن رضاها _ 
ا4ل8ام *عاهدة قد _L * µالفة  E +
الداخ" يتعلق
ا
قانوN
ن


تج *


*4ختصاص بعقد اعاهدات كسبب 4aبطال هذا الرضا إ 4إذا Òنت 
اLالفة بينة وتعلقت بقاعدة
الداخ"".
أساسية من قواعد القانون

17

- E. DECAUX, Le régime du droit international en droit interne, Op. Cit., p. 478. Conseil
Constitutionnel français, décision du 19 novembre 2004, § 10.
18

- H. TOURARD, La qualité du chef d’Etat, in S. F. D. I., Colloque de Clermont-Ferrand, « Le chef
d’Etat et le droit international », du 7 au 9 Juin 2001, A.Pedone, Paris, 2002, p.135.
19
- C.I.J, frontières terrestres et maritimes (Cameroun c. Nigéria), arrêt du 10 octobre 2002, § 268.

 -20ع" غرار رؤساء الدول ،رؤساء ا+كومات ،وزراء 
ا+ارجية .وهذا ما أكدته أيضا اادة  2/7من اتفاقية فيينا لقانون اعاهدات
ا8مة  
بتار®  21مارس  © .1986تدخل بعد  
ب الدول وانظمات الدولية أو  

=
ح 8التنفيذ.
ب انظمات الدولية *

=M. KAMTO, La volonté de l'Etat en droit international, R.C.A.D.I., T. 310, 2004, pp. 69. 72.
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للدو Ãأن تتمسك * aبطال اعاهدة الدولية ،وذلك _ E
_
حا Ãاستثنائية تتمثل
N* àذا النص*  ،وز


الداخ" اتعلقة *ختصاص *إ(ام
 Eوجود خرق جوهري لقاعدة أساسية من قواعد القانون

اعاهدات الدولية.21
_
ال تر ع"
واقصود بعبارة "قاعدة جوهر ية من قواعد القانون

الداخ"" ،القواعد الدستورية 
'
_
الذ pيضطلعون *Éهام _Éثيلية دولية ور¦ نطاق 
ا 2 4
çاص  
وظائêم وحدودها .من هذا انطلق
ديد
تفظ قانون اعاهدات الدولية للقواعد الدستورية *Éنة قانونية  
متم8ة عن غ8ها من القواعد
'
_
القانونية العاديةÉ* ،ا أن عدم _
الص{ بقواعد اختصاص *إ(ام
اح8ام ا4حم الدستورية ذات
_
_
الداخ" æو قواعده ع" أحم
ال يفرض فtا القانون

اعاهدات الدولية يش Ýا+ا Ãالوحيدة 

الدو.22
القانون



الدو  Eعدة مناسبات ع" الصفة الدولية للقواعد الدستورية ،إذ Éكن أن
وقد أكد القضاء


ا+وهرية اتعلقة * (* aام اعاهدات الدولية إ إبطاXا.23
يؤدي aا4خل *لقواعد الداخلية *

تعارا مع
تقر( عدم دستورية أحم اعاهدات وا4تفاقات الدولية ،أي
É Þكن أن يؤدي 
علtا ،وهذا ما يدل مبدئيا ع" أن الدستور يتمتع
القواعد الدستورية اوضوعية ،إ عدم التصديق 
الدو.
بقيمة قانونية أ من قواعد القانون



ا+ز 'ا(ي أن ا *Lلس الدستوري يفصل  Eدستورية
و Eهذا السياق نصت اادة  165من الدستور *

اعاهدات الدولية ،إما (أي قبل أن تصبح واجبة التنفيذ أو بقرار _ E
ا+ا Ãالعكسية.24
*


_
_
_
ال ي zفtا إخطار ا *Lلس
غ 8أن نص اادة  168من ذات الدستور فصلت فقط  Eا+ا Ã

علtا )الرقابة السابقة(،
الدستوري من أجل النظر  Eمدى دستورية اعاهدة الدولية قبل التصديق 
21

- J. HOSTERT, Droit international et droit interne dans la Convention de Vienne sue le droit des
traités, A.F.D.I., 1969, p. 108.
- M. GHANTOUS, La valeur internationale de la Constitution…, Op. Cit., p. 49.

22

 -23وهذا بداية من ا +التحكي الصادر  
بتار®  31جويلية  E  1989قضية ا+دود البحرية  
ب غينيا بيساو والسنغال ،وبعد

اح8ام قواعد جوهرية داخليةE ،
أن فوتت åDة العدل الدولية ع" نفا فرصة الفصل E
_
مسأ Ãبطن اعاهدة بسبب عدم _


بحر) pقرار  1جويلية  ،(1994أكدت اåLة  Eقرارها اؤرخ 
قضية ا+دود البحرية  
ب قطر وال  
اكتو(  2002ع" أن
10
E
*


_
الدو  Ãقواعد دستورية ذات أÔية جوهرية".
"القواعد ارتبطة بسلطة التوقيع ع" اعاهدات *¦
C.I.J, frontières terrestres et maritimes (Cameroun c. Nigéria), arrêt du 10 octobre 2002, § 265.


 -24أنظر نص اادة  165من دستور  28نو 1996 8* þاعدل واتمم.

א

سא د

و
16

א دد 2014 − 03

א  ) 01ن 0وא د א  #$ون א دو و (#+/מ א  #$ون א د

و

_'
علtا .لكن
فإذا
ارى ا *Lلس الدستوري عدم دستورية معاهدة أو اتفاق أو اتفاقية ،ف _ي zالتصديق 
ا+ز 'ا( ،إذا ما قرر ا *Lلس الدستوري بعد ذلك
علtا من طرف *
ما 
مص 8ا4تفاقية الدولية اصادق 

_
دستوريtا؟
عدم


تنظ zهذه _
ا+اÉ ،Ãكن ا4ستنجاد
أمام غياب رسة  Eهذا ا *Lال وعزوف أحم اادة  168ع" 
_
علtا
بنص اادة  169من ذات الدستور
وتطبيêا عن طريق القياس ع" ا4تفاقيات الدولية اصادق 
'
 2

25

القانوF
ا E (4النظام
عدÉة
علtا تصبح 
يع *ن ا4تفاقية الدولية اصادق 

)الرقابة الحقة(   ،
_
دستوريtا.
الداخ"_ ،م قرر ا *Lلس الدستوري عدم

'
'
خ 8ع" أنه دليل ع" æو قواعد القانون
Éكن من الناحية النظرية _ويل هذا ا+ل ا 4
الدستوري ع" أحم اعاهدات الدوليةÉ* ،ا أنه  * ّر ُد اعاهدة الدولية غ 8الدستورية من _
قيمtا


خط8ة ع" استقرار اعامت ع"
القانوF
القانونية  Eالنظام
الداخ" .غ 8أنه يؤدي إ 2آر قانونية 


'
_
الدو Ãعن تنفيذ أحم قانونية دولية سبق وأن _ 
ال8مت *Nا ،وذلك
الدو4 ،نه يسمح _ب8اجع
استوى

دستوريtا ،وهو ما يتعارض مع مبدأ حسن النية  Eتنفيذ _ 
_
ا4ل8امات الدولية ،وعدم
ع" أساس عدم

'
_
قدرNا التمسك *حم 
قانوNا الداخ" كذريعة من أجل التنصل من هذا _ 
ا4ل8ام.

_
ا+ز 'ا(ي إ تكريس æو الدستور ع"
بناء ع" ما سبق Éكن استخص *
ااه نية اؤسس *

الدو غ 8الدستورية E
النصوص الدولية ا4تفاقية ،إذ يستبعد مبدئيا إمنية دخول قواعد القانون

_

علtا أص ،أو *ريدها من 2أ(ها
القانوF
النظام
الداخ" ،وذلك عن طريق توقيف مسار التصديق 


±
 
ا4ليات العملية '
_
اÉة لن هذا
ا+ز 'ا(ي © يضع
القانوE F
ا+ا Ãالعكسية .غ 8أن اؤسس *

السمو ،و(جع ذلك إ أن رقابة دستورية اعاهدات الدولية ليست وجوبيه بل اختيارية Þ ،أن


الوط
الشع
ا+مهورية ورئيس ا *Lلس
صحية إخطار ا *Lلس الدستوري Dدودة  Eيد رئيس *

*
'
ا+ز 'ا(ي É 4لك سلطة aا4خطار _
الذا .Fهذه
ورئيس *Dلس ا4مة ،إضافة أن ا *Lلس الدستوري *


العوامل _ت8ك *Dا 4واسعا _
ا+ز 'ا(ي.
4ح¨ل اندراج معاهدة دولية غ 8دستورية ن النظام
القانو* F

 -25تنظم هذه اادة _
تنظي ساري افعول )رقابة
حا Ãصدور قرار عن ا *Lلس الدستوري يتعلق بعدم دستورية نص 2ت; يع أو


4حقة(.
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'

غ 8أن اوقـف الـذي _ 
ا+نائيـة 
ا+اصـة  Eلبنـان ،يؤكـد
اـذه *Dلـس ا4مـن إزاء إنشـاء اåLـة *
_ _
_ 
الـدوE Ã
الـ ـدد *أÐـزة _Éثيـل
*لعكس ع" æو قواعد القانون

الدو ع" القواعـد الدسـتورية 
_
ال _
_
_
ا8مة
اع8ضت àلية اصادقة ع" ا4تفاقية الثنائية *
عقاNا الدولية .أمام ا4ستحا Ãالدستورية 
'
 '
ا !4اتحدة وا+كومة اللبنانية ودخوXا  

الـوط(_ ،26ك *Dلـس ا4مـن
اسـتوى
عـ"
التنفيـذ
ح8
ب

_
_
الـ  ـو Ãإه
اسار
ا4تفا Eجنبا* ،

و+أ إ "فرض" وجـود اåLـة عـن طريـق إàـال الصـحيات 
'
'
ا !4اتحدة ،27متجاه 
ا+ـف الدسـتوري الـذي "ـر  
الـوز( ا4ول
الفصل السابع من ميثاق
بـ 


_
_
_
الدو Ãحول صحية _ 
الدوÃ
الدو ،Ãودون البحث كذلك  Eمدى °ة رضا
ا4ل8ام دوليا *¦
ورئيس
اللبنانية حول إنشاء اåLة.28
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ôســي * óصوصــية ا4ســتقلية الدســتورية اعياريــة
يتمتــع القــانون الدســتوري  Eمنظــور


ويع هذا ابدأ أن ل_ Ý
) .(Autonomie constitutionnelle normative
دو Ãحرية _مة  Eاختيار

'
والسـياÏ
لتنظـa zا4داري
وقابـل _ N 4ـ zالقـانون
قواعدها ا4ساسية وتنظيمهـا
السـيا* .Ï
الـدو * 




_
الدو_ .29Ã
الداخ" E
وي8تب ع" ذاتية القانون الدستوري واسـتقليته æـو قواعـده عـ" غ8هـا مـن


'
 '
'
ب ا !4اتحدة وا+كومة اللبنانية  àبة  *Dلس ا4من  1664اؤرخة   29 Eمارس .2006
 -26اتفاق  6فيفري  2007
' _
 -27قرار  *Dلس ا4من ر 30) 1757 dماي .(2007

'
ا4من ذاته  Eهذا القرار بوجود عقبات حقيقية _
 -28وقد _
تع8ض إنشاء اåLة عن طريق العملية الدستورية )ف.
اع8ف  *Dلس

 ،(10أنظر زيد من التفصيل،
M. GHANTOUS, La valeur internationale de la Constitution…, Op. Cit., pp. 45. 46. & p. 72. Voir
également, Y. DAUDET, L'attentat terroriste contre Rafik Hariri et la création du tribunal spécial
pour le Liban, in Le procès international, Liber amicorum Jean Pierre-Cot, Bruylant Bruxelles, 2009,
pp. 62. 63. A. LELARGE, Le tribunal spécial pour le Liban, A.F.D.I., 2007, p. 402.
- M. KAMTO, La volonté de l'Etat en droit international, Op. Cit., p. 86.
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الـدو  Eالنظـام
الوضـà .30:ـ *Nـذا ابـدأ É 4كـن أن Éتـد توغـل قواعـد القـانون
قواعد القانون




_
الدو.31Ã
تنظ zاؤسسات الدستورية E
القانوF
الداخ" إ درجة تعديل 


_

ا4ــاه مــث ذهــب ا *Lلــس الدســتوري ا4يفــواري  Eق ـراره الصــادر بتـ  
ـم8
و Eهــذا *
ـار®  6ديسـ *


'

É* ،322006ناســبة النظــر  Eمــدى دســتورية ق ـرار *Dلــس ا4مــن  ،33إ التأكيــد عــ" æــو القواعــد
' 
الدستورية ع" قرار *Dلس ا4من  Eإطار الفصل السابع ،وذلك بسبب احتوائه ع" أحم _Nدف إ
'
_
_
تعديل توزيع الصحيات الدستورية  
والـوز( ا4ول( ،واسـاس
الـدوÃ
الدو) Ãرئـيس
ب مؤسسات

' 
_
الدو.Ã
القاE µ
السياÏ
لتنظ zوالنظام
* 

@ @@_òí‰ìn†Ûa@†ÇaìÔÛa@óÜÇ@ïÛë†Ûa@æìãbÔÛa@ì@Zbîãbq

_

عامل
للكت{ ا4تفاقية الدولية )،34(Corpus conventionnel international
أفرز النمو ال;يع



أساسي ساÔا بقوة " Eور قواعد قانونية دولية فوق دستورية ،35ويتمث  Eظاهرة اندماج الدول
الدسات 8الوطنية ).(2
) ،(1وتدويل



_
ال Òنت تشغلها القواعد الدستورية  Eهرم تدرج النصوص
نتيجة لذلك أصبحت انة السامية 
القانونية الوضعية #ددة * _ل8اجع.36
30

- B. SADOK, "Les effets des mutations de la société internationale sur le droit constitutionnel", in
Droit constitutionnel et mutations de la société internationale, Op. Cit., p. 50.

_
 31
و E
ا+ماعية
الفرن E  hالقرار ر 71-76 dاؤرخ  30 E
اع أكد ا *Lلس الدستوري
ديسم 1976 8ع" أن القواعد *
*
 

_
_
_
ال تتضمن مساسا بسلطات واختصاصات اؤسسات الدستورية غ8
ال تتنا Eمع اح8ام السيادة الوطنية ،أو تلك 


_
الداخ".
القانوF
مقبو E  Ãالنظام



32

- Décision n° 019/CC/SG du 6 décembre 2006. Cité in L. SINDJOUN, Les grandes décisions de la
justice Constitutionnelle africaine, Bruylant, Bruxelles, 2009, pp. 297. 311.


' _

 -33قرار  *Dلس ا4من ر 1721 dاؤرخ  1 Eنو.2006 8* þ
34
- P. PACTET, La désacralisation progressive de la Constitution de 1958, in Mélanges Pierre
AVRIL "La République", Montchrestien, 2001, p. 392.
35
- X. PRELOT, La Cour de cassation, la Constitution et les traités- A propos de l'arrêt de l'Assemblé
plénière du 2 juin 2000, R.D.P., 2002, p. 1047.
36

- S. LAGHMANI, Suprématie de la Constitution et transfert de Souveraineté, in "Constitutions et
droit international", R.C.A.I.D.C., Tunis, 2000, pp. 79. 126.
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:(L'intégration des Etats ) òîäë@ÖìÏ@pb÷îç@¿@Þë†Ûa@xbß†ãa@ñŠçbÃ -1

الداخ"،37
القانوF
وت;Nا إ النظام
Òن لظهور قواعد قانونية فوق وطنية )(Supra nationales
*


'
_'


اÔ4ية  (_ Eاجع الدرجة اعيارية _
القوان.38
ال Òن يشغلها الدستور  Eهرم تدرج
لغ

ا
ث8

*


39
وبذلك "رت إ الوجود *Dموعة من القواعد القانونية الوضعية فوق دستورية (Règles Supra
 '
) ،constitutionnellesتسموا ع" القواعد الدستورية وتفرض نفا ع" اؤسس ،40إذ ر اÔ4ية

اتم8ة ،إ 4أNا 
تنح أمام قواعد أقوى
ا+وهرية للقواعد الدستورية ومن _tا الش(ية
اوضوعية *

قيمة قانونية.41
'
الداÉة أن أكدت ع" هذا اوقف (* ،
فëا منح القواعد
وقد سبق åLة العدل الدولية

الدسات 8الوطنية .هكذا É 4كن E
الدو ع"
الدستورية قيمة قانونية دولية ،مؤكدة ع" æو القانون


'
'
_
نظر اåLة '4ي _
ااه _
خ8ة أو أحم دستورها من
دو Ãالتمسك* ،
دو Ãأخرى* ،حم دستور هذه ا 4
_
_
ال 
_
الدو وا4تفاقيات الدولية السارية
يفرا القانون

أجل الtرب من ا4ل8امات 
37

- A. MANESSIS, La Constitution au seuil du XXI siècle, in Droit et justice, René-jean DUPUY
(dir.), Mélanges en l'honneur de Nicolas Valticos, A. Pedone, Paris, 1999, pp. 676. 680.
38
- L. FAVOREU, Souveraineté et supra constitutionnalité, pouvoirs-débats, Pouvoirs, 67/1993, p. 75.

_
الدو  4يعد اصدر الوحيد للقواعد فوق الدستورية ،بل هناك أوضاع تكون فtا قواعد داخلية
* -39در aا4شارة أن القانون

فوق دستورية ،وذلك عندما تفظ للدستور سوى بوظيفة تنظيمية ) Þ ،(Fonction organisationnelleهو الشأن *لنسبة للدول
_
2
2
_
_
تعت 8الدستور *Éثابة
ال Òنت *
ال تكون فtا ال; يعة aا4سمية مصدرا أساسيا للت; يع ،كذلك الشأن *لنسبة للدول ا4ش8اكية 


_
وسي{ لتكريس وتطبيق مبادئ aا4يديولوجية الشيوعية )مث *لرجوع إ اادة  6من دستور ا *+ز 'ا( الصادر   22 Eنو1976 8* þ
'  '

يêم * 'نه نص _
2
تطبي4' Èحم ايثاق 
ا* Fنه هناك تدرج  E
الوط الصادر  27 Eجون  ،(1976وأك 8من ذلك (ى الفقه ا 4




_
) أ من قواعد أخرى
القواعد الدستورية ذاNا* ،يث *د قواعد جوهرية *  4وز أن يطاXا أي تعديل دستوري ،وبذلك 
Éكن تعديلها ،أنظر،
T. DEBARD, Dictionnaire de droit Constitutionnel, Ellipses, 2002, pp. 306. 307.
40
- J. P. CAMBY, "Supra constitutionnalité : la fin d'un mythe", R.D.P., 3/2003, p. 671.

'
الطبي ،:إذ أكد ا4ستاذ  Léon Duguitع" أن
(_ -41جع فكرة وجود قواعد قانونية أ من الدستور أساسا إ مبادئ القانون

'
إعن حقوق aا4نسان واواطن لعام  1789أ من الدستور الفرن ،hويلزم  من اؤسس الدستوري 2
وا;ع العادي4 ،ن

إعن   © 1789لق هذه ابادئ الطبيعية السامية ،بل قام فقط 
وا4عن عtا.
بكشêا a

L. DUGUIT, Traité de droit constitutionnel, pp. 603. 604.
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_
و القانونæ " مؤكدة ع،اه4ا
* هات القضائية الوطنية ن نفس+ا
*  سارت بعضÞ .42افعول

.43 الوطنية8الدسات
"الدو ع


_
' Íما+ا
2
" عµالقا
* وقد اتضحت معا© هذا
 *  بظهور القانون،رب العاية الثانية+ بعد ا8اه أك4ا
الدو
 إذ بي¨ (تكز القانون.وم السيادةê É*  خاصة ف¨ يتعلق،44الدو
تلفة عن أسس القانونD أسس


_ "ع
 ¨ام مبدأ سيادة الدول واساواة ف8اح
 ع" تنازل الدول عن بعضÍما
*  يقوم القانون،اtبي
 +ا
_  هيئاتìمظاهر السيادة لصا
.45 كة فوق وطنية تتمتع بسلطات قيادية واسعة8مش
_ ا _تNوانطوا
'
مظ{ هيئة فوق الوطنية
و(جع "ور هذا الفرع إ تطور ظاهرة اندماج الدول
'

 مارس25 E مة8ا
* وجب معاهدة روماÉ* وربية4* موعة اLنشاء اa *  خاصة،ذات صحيات واسعة
'
_
_  منذ اتفاقيةFور4ا
  وما _(تب،(1992  فيفري7 E يش اوقعة8ماس
ا من تنازلtع
اد4 )ا1957

*
42

- C.P.J.I., Traitement des nationaux polonais à Dantzig, Avis consultatif du 4 février 1932, Série
A/B, n° 44, "Un Etat ne peut vis-à-vis d'un autre Etat, se prévaloir des dispositions constitutionnelles
de ce dernier, mais seulement du droit international et des engagements internationaux valablement
contractés (…) et, inversement, un Etat ne saurait invoquer vis-à-vis d'un autre Etat sa propre
Constitution pour se soustraire aux autres obligations que lui imposent le droit international ou les
traités en vigueur".

'
  1875  جويلية26 E  قبل ذلك سبق للقضاء التحكي الصادر
مريكية وكولومبيا أن أكد ع" أن4ت اتحدة ا4الو
 ب

.تفاقية الدولية أ من الدستور4ا
Cité in, S. LAGHMANI, Suprématie de la Constitution et transfert de Souveraineté in
"Constitutions et droit international", Op. Cit., p. 80.


_
8* þ نو25  )قرارóالبلجي
Ãالدو
* لسL داري4اa * وقرار الق،(1996  فيفري12 ة النقض البلجيكية )قرارåD  من ذلك قرار-43

.(1996
Cité in, E. DAVID, La pratique du pouvoir exécutif …Op. Cit., p. 207.
44

- Décision du Conseil Constitutionnel français, 19 novembre 2004, "…le constituant a ainsi
consacré l'existence d'un ordre juridique communautaire intégré à l'ordre juridique interne et distinct
de l'ordre juridique international". § 11. (Nous soulignons).

45

- A. PELLET, Les fondements juridiques internationaux du droit communautaire, R.C.A.D.I., vol.
2, 1994, p. 193.
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 zا4ختصاص 
_
ا+الص للسلطات الوطنية
ال Òنت قبل ذلك من 
الدول عن بعض ا4ختصاصات 
'
_
ا+ماعية ) .46(Institutions communautaires
وويلها إ اؤسسات ا4وربية *
'
الطبي :إ القواعد
ع" هذا ا4ساس ،خرج قانون اعاهدات التقليدي من نطاق امتداده


_
القانونية العادية .وأصبح Éس  
الدو .47Ãوع" هذا
 zا4ختصاص اLفوظ E
ميادÒ pنت *
تعت 8من 
'
 

القانوF
متم8ة  Eالنظام
الداخ" ،48إذ وجدت العديد
ا4ساس ،يشغل بذلك القانون *
ما Íمنة 
ا +


من الدول نفا أمام إلزامية إجراء تعديت دستورية جزئية من أجل تيل àلية تفويض
صحيات السلطات الوطنية إ اXيئات ما فوق الوطنية_ ،49وقيق التجانس  
ب ابادئ الدستورية
الدو.50
الوطنية وقواعد القانون


ّ
الدسات E 8هذا الشأن أن استخص عدم دستورية معاهدة دولية 4 ،يؤدي فقط
نصت بعض

علtا ،بل Éكن أن يكون ذلك سببا 4aجراء تعديل دستوري من أجل أق%ة
إ استبعاد اصادقة 
القواعد الدستورية مع بنود ا4تفاقية الدولية.51
- A. MANESSIS, La Constitution au seuil du XXI siècle, Op. Cit., pp. 678. 680.

46
47

- S. GOUIA, La problématique de la supra constitutionnalité, in Rafaa BEN ACHOUR, (dir.), "Le
droit constitutionnel normatif développements récents", Bruylant Bruxelles, 2009, p. 93.
48
- La place du droit international et du droit communautaire l’ordre juridique interne, in
http://www.conseil-etat.fr (Dossiers thématiques).

 Þ -49هو الشأن   Eفرنسا ،إذ  àبقراري ا *Lلس الدستوري )القرار  DC308-92اؤرخ   9 Eافريل  ،1992القرار DC 394 – 97
_
اتفاقي  Maastrichtو  Amsterdamتدخل اؤسس * aضافة الفصل XV
ديسم * (1997 8صوص اصادقة ع"
اؤرخ  31 E
*

'
'
'
_
_
_
ور Fبعد صدور القانون الدستوري اؤرخ   4 Eفيفري .(2008
ور) Fا4اد ا * 4
ت عنوان ا *+ماعات ا4وربية وا4اد ا * 4

50

- P. De VISSCHER, Les tendances internationales des constitutions modernes, R.C.A.D.I., 1952-I,
vol. 80, pp. 511.572.


اغرÞ .F
اوريتا ،Fاادة  3/31من الدستور
الفرن ،hاادة  79من الدستور
 Þ -51هو الشأن *لنسبة ل%ادة  54من الدستور
*



_
2
العر ،Fإذ نصت اادة  2من الدستور ع" أن اعاهدات
ع 8اؤسس
*
التون hعن Éسكه *;Éوع ا4ندماج  Eإطار اغرب * 

_

وال قد _ي8تب 
عtا  و( ما Xذا الدستور 
_
الشع بعد أن يوافق
يعرا رئيس ا *+مهورية ع" ا4ستفتاء
*
*
ا8مة  Eهذا الغرض 
'
جو ع" ا *Lلس الدستوري  àبنص اادة a .2/72لشارة ،فان الدستور ا *+زا(ي لعام 1976
علtا  *Dلس النواب Þ ،تعرض و *


قد نص  Eاادة  160أنه إذا حصل تناقض  
علtا إ 4بعد تعديل
ب أحم اعاهدة أو جزء مtا والدستور 4 ،يؤذن *صادقة 
تقر( وجود
الدستور .مع أن هذا الدستور © يتضمن النص ع" إنشاء هيئة تتو رقابة الدستورية* ،
لتا نتساءل عن من يتو 
و 

التناقض  
الشع 
الوط *عتبار ه يشارك à Eلية اصادقة ع" اعاهدة
ب أحم اعاهدة والدستور؟ *رÉا يتو ذلك ا *Lلس

*
_
ال تعدل Dتوى القانون )اادة  158من ذات الدستور(.
الدولية 
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ور Fتتضمن
 Þأكد ا *Lلس الدستوري
الفرن E hهذا *
ا4اه أن اعاهدة اتضمنة الدستور ا * 4

وا+رت الدستورية ومع 2
ال;وط 
ال¯ورية مارسة السيادة الوطنية،
أحما تتعارض مع ا+قوق


علtا تتطلب * 
ل óتصبح اعاهدة
ل¯ورة تعديل أحم الدستور
*
ولنتيجة فان اصادقة 

الفرن h

الداخ".52
القانوF
جزءا من النظام



:(L'internationalisation des Constitutions nationales) òîäìÛa@mb†Ûa@Ýíë†m@M2
الدو ع" القواعد الدستورية.
الدسات 8الوطنية ع" الضغط الذي يفرضه القانون
يدل تدويل


'


الدو  Eالقانون الدستوري ،نتيجة 4تساع ا4حم
معني :أو 4ت;ب القانون
ويشتمل بذلك ع"

'
_
_
الدو2 ،53ونيا النفوذ اتصاعد 4حم القانون
الدو Ãبقواعد القانون
بتنظ zعقة
ال _ z_ N

الدستورية 



ا+امد  
ب القانون
الدو  Eاضمون اعياري للقانون الدستوري ،54ع" و  ( يل
التمي 8التقليدي *

اخ".55

الدو والقانون الد 
2
الدسات 8الوطنية أكÉ* 8ناسبة التوقيع ع" اتفاقية روما اتضمنة النظام
وقد تبلورت فكرة تدويل


'

ا+زائية الدولية .فر أن هذه اåLة ليست هيئة قضائية فوق وطنية ،إ 4أن طبيعة
سا Ïل%حåة *
ا 4
- Décision du Conseil constitutionnel français, 2004-505DC, 19 novembre 2004. Cons. n° 6, 7, et 24.

52

53
_
الدو _ Ã
_
الدو،
و+ساNا ع" الصعيد
وا4ل8ام *æها
ال تتمتع بصحية _Éثيل
 _z_ N
*

الدسات 8بش Ýعام بتحديد السلطات 

2
القانو Fالداخ" ،وكذلك _

القوان.
قيمtا القانونية ن هرم تدرج
لدو   Eالنظام
وإجراءات و3وط إدراج قواعد القانون ا 


54

- F. DELPÉRÉE, Ordre constitutionnel et ordre pénal international, in "Droit constitutionnel et
mutations de la société internationale", Op. Cit., p. 89.

'
 -55ويظهر ذلك ع" وجه 
الدسات 8الوطنية إ مبادئ ميثاق ا !4اتحدة واواثيق الدولية
ا+صوص من خل إشارة العديد من


اتعلقة *ماية حقوق aا4نسان _
ا4سبا) Fم ،(10 .جنوب افريقيا )م ،(39 .ديباجة
اع8ف *Nا دوليا Þ ،هو الشأن *لنسبة للدستور

_ _
الـدو
ال يل إ ديباجة دسـتور ) 1946جـاء التأكيـد فtـا عـ" _Éسـك فرنسـا *Éبـادئ القـانون
الدستور


الفرن hلعام  1958
'

 
و ،Fدستور ا  4
الدسات 8ا *+ز 'ا( ية اتعاقبـة )اـادة  86مـن دسـتور  22نـو8* þ
رجنت )اادة ،(75
العام( ،ديباجة الدستور

الم 8

 ،1976اادة  27من دستور  1مارس  ،1989اادة  28من دستور  28نو.(1996 8* þ

H. TOURARD, L'internationalisation des Constitutions nationales, L.G.D.J., Paris, 2000, pp. 6. 11.
Dans le même sens, E. ZOLLER, Aspects internationaux du droit constitutionnel. Contribution à la
théorie de la fédération d'Etats, R.C.A.D.I., 2002, T. 294, p. 50. A. de Zayas, Le droit constitutionnel
et l'internationalisation des droits de l'homme, in "Droit constitutionnel et mutations de la société
internationale", Op. Cit., pp. 319. 321.

_
الدو Ãمن معاهدات واتفاقيات دولية
الدسات 8ع" أن تطبيق أحم الدستور   4ل *Éا ارتبطت به
أبعد من ذلك ،أكدت بعض


البحر) pاادة  ،(1/121قطر )اادة  ،(143والكويت )اادة .(177
مع الدول واXيئات الدولية ،أنظر دستور
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_
ف ßودستوري حول ´ورة إجراء تعديت دستورية من
بعض أح#ا فتحت ا *Lال أمام جدال 
'
_

سا Ïل%حåة.56
أجل إزا Ãالتعارض ب القواعد الدستورية وأحم النظام ا 4

بتار®  22
ان ,ا *Lلس الدستوري الفرن E hقراره الصادر  
وقد _
جان ،571999 Èإ أن اصادقة
 

'
دستور مسبقا بغرض إز _
ا Ãبعض
ا+زائية الدولية يستوجب تعدي
ا4
ع" النظام
سا Ïل%حåة *


_
ال توصل إلtا *Dلس
أوجه تعارض أحم هذا النظام مع الدستور

الفرن ،hمكرسا بذلك النتيجة 
_
الدو Ãمن قبل  Eرأيه حول 2
ا+زائية الدوليةÞ .58
م;وع *+نة القانون
الدو اتعلق بنظام اåLة *


الدو Ãالبلجي E óرأيه الصادر  
_
بتار®  21أفريل ،591999
سار ع" ذات اوقف  من *Dلس
 
الدو E Ãلكسمبورغ  Eقراره الصادر  
_
بتار®  04ماي .1999
و *Dلس



_
ا4اه ،قامت العديد من الدول *ستحداث نص دستوري عام وشامل،60
مسا(ة Xذا *


_
ا+زائية الدولية ن 2
ال;وط ارتقبة  Eاتفاقية روما،
يتضمن قبول
الدو4 Ãختصاص اåLة *
'
56
_


_
ال *
ا+صات
مسأÃ
سا Ïل%حåة ا *+زائية الدولية،
واÐت àلية اصادقة ع" النظام ا 4
 من ب العراقيل الدستورية '
اد Íالعام ل%حåة لسلطات التحقيق فوق
 ،Ïوالعفو الشامل ،ورسة
تسلz

وا4متيازات الدستورية ،حظر 

الرعا ،العفو الر 
'
أقال zالدول ا4طراف...ا  .ìإضافة إ أن اتفاقية روما ع" غرار * _  Eا4تفاقيات الدولية اصطدمت بعدم مطابقة بعض أح#ا


'
'
_
العقوت ع" ا *+را µالدولية ،مسأ Ãتقادم ا *+را µالدولية ،وتطبيق بعض
للنصوص القانونية الداخلية ،مثل عدم النص  Eقانون
*
العقوت مثل عقوبة السجن دى ا+ياة والسجن اؤبد  ،يستوجب أيضا _ 
ااذ اa4جراءات 2
الت; يعية 
ال¯ورية +ل هذا
*
التنازع .أنظر ل%زيد من التفصيل،
H. RUIZ-FABRI, La convention de Rome créant la Cour pénale internationale : Questions de
ratification, R.I.D.C., Vol. 54 n° 2, 2002, p. 450. Voir également, M. VERPEAUX, Evolution de la
société internationale et Etat de droit, in "Droit constitutionnel et mutations de la société
internationale", Op. Cit., p. 284 et ss.
57
- Conseil constitutionnel français, Décision n° 98-408 DC du 22 janvier 1999.
58
- Conseil d'Etat français, Avis n° 358 597 du 29 février 1996, Projet de statut d’une Cour criminelle
internationale permanente, Question de la conformité à la Constitution du projet de statut, Assemblée
générale (Section de l’intérieur). Considérant n° 1.
59
- Avis du Conseil d’Etat belge du 21 avril 1999 sur le projet de loi portant assentiment au Statut de
Rome de la Cour pénale internationale, Document parlementaire 2-239 (1999/2000).
60
- X. PHILIPPE, A. DESMAREST, Remarques critiques relatives au projet de loi portant
adaptation du droit pénal français à l'institution de la Cour pénale internationale : la réalité française
de la lutte contre l'impunité, R.F.D.C., n° 81, 2010, p. 45.
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 *در اؤسس، نتيجة لذلك.63تغال8وال
* 62 ولكسمبورغ61 من فرنساÝ هو الشأن *لنسبة لÞ
_
 مسئول عن8مهورية غ+ا
* ال أصبحت تنص ع" أن "رئيس

 1/67  إ تعديل نص اادةhالفرن


_
.64"68 و2-53 اادت
 مع مراعاة أحم،ال صدرت عنه بصفته هذه
 الت¯فات

'


متيازات4صات وا+ا
 الدستوري وضوعzالتنظ
E الدو
 قواعد القانون8هذا ما يدل ع" _ ث


_
 الدوليةµر 'ا+ا
نائية لرئيس+ا
*  عنÃالدو
*  وذلك عن طريق تكريس مبدأ اسئولية،الدستورية

'
  انصوص
.65نائية الدولية+ا
* ةåح% لÏسا
 4ا ن النظام اtعل

_ ومع ذلك
2  بل،66ردة إ حد بعيدD*  هذه التعديت الدستوريةÈتب
 عن8تع
*  من ذلك8أك

نفتاح و قواعد القانون4مقاومة القواعد القانونية الوطنية لعملية ا
 و(جع ذلك إ أن.67الدو

' * تعديل اركز
_
،(Lex ferenda) zالتنظ
 © (ق إ الدرجة انتظرة منÃالدو
 الدستوري لرئيسFا

 ز+ا
'
_  بسبب عدم،وفقا تطلبات أحم نظام روما
جراءات الدستورية4وا
a شل4اه¨م اؤسس بتحديد ا
_
_
. الدوليةµر 'ا+ا
ا من أجل ريك مسؤولية رئيس/الواجب إتبا
*  عنÃالدو

61

- Loi constitutionnelle n° 99-568 du 8 juillet 1999 insérant au titre VI de la constitution un article
53-2 relatif à la Cour pénale internationale. Ainsi l'art. 53-2 dispose : « La République française peut
reconnaître la juridiction de la Cour pénale internationale dans les conditions prévues par le Traité
signé le 18 juillet 1998 ».

62
- Loi du 8 août 2000 portant révision de l’article 118 de la Constitution, A- N° 83, 25 août 2000, p.
1965.
63
- Loi constitutionnelle du 4 octobre 2001, art. 7/7 dispose ; "En vue de la réalisation d'une justice
internationale qui garantisse le respect des droits de la personne humaine et des peoples, le Portugal
peut accepter la juridiction de la Cour pénale internationale, dans les conditions de complémentarité
et les autres termes établis par le Statut de Rome". J.O, du 20 décembre 2001.
64
- Loi constitutionnelle n° 2007-238 du 23 février 2007 portant modification du titre IX de la
Constitution. Ainsi l'art. 67/1 stipule que : "Le Président de la République n’est pas responsable des
actes accomplis en cette qualité, sous réserve des dispositions des articles 53-2 et 68".
65
- A. SPYRIDON, L'adaptation du droit pénal français au Statut de la Cour pénale internationale :
état des lieux, R.D.F., n° 7, janvier 2008-décembre 2009, p. 30.

'  _ ( يل التعارض4* ردة وD اNلكو
  التعديلE  انتقد بعض الفقه هذه الطريقة-66
  µالقا
، أنظر،ب نظام روما والقواعد الدستورية


N. LIGNEUL, Le statut des personnes titulaires de qualités officielles en droit constitutionnel
français et l'article 27 de la Convention de Rome portant statut de la Cour pénal international,
R.I.D.P., vol. 70, n° 4, 1999, p. 1005.
67
- H. RUIZ-FABRI, La convention de Rome créant la Cour pénale internationale…, Op. Cit., p.
452.
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_
وت  E
© يعد ا4لتقاء  
ب قواعد القانون الدو والقانون الدستوري _
ب
واح¨ل وقوع تصادم


_

مسأ Ãنظرية *Dردة .و(جع "ور هذا التصادم وÉوه ال;يع ،من *Ðة أو إ التطور
النظام

اعياري النو Íالذي عرفه القانون الدو منذ Nاية ا+رب العاية الثانية بوجه 
4س¨ E
ا+صوص ،


'
الدÉقراطية ،تطور ظاهرة اندماج
*Dا4ت ا+ماية الدولية +قوق aا4نسان ا4ساسية ،تكريس
اعاي 8


_
ا+نائية ،ومن *Ðة 2نية إ قدم بعض القواعد
ما ،Íوتطور
العدا Ãالدولية *
الدول  Eإطار القانون *
ا +
_

_
الدو.
ا4اهات ا+ديثة  Eا *Lتمع
مسا(ة *
ال © تعد قادرة ع" 

الدستورية 
  
ب  
أمام هذا التنازع  

متباعدÉ 4 ،pكن ا+ديث عن æو قواعد
 E Òالسابق
قانوني
فرع

_
الكت{ الدستورية * 
ع اتعارف عليه *لنسبة إ æو اعاهدات الدولية ع"
الدو ع"
القانون


القانون* ،يث يؤدي أي تنازع  
الدو واستبعاد قواعد القانون
النظام إ تغليب النظام القانون
ب

الداخ" ،بل أن التنازع اLتمل  
ب نصوص اعاهدات الدولية والقواعد الدستورية يفرض فقط

'
'

خ8ة من أجل _
أقt%ا مع متطلبات القانون
الدو ،أو *4حرى من أجل 0ن
´ورة تعديل هذه ا 4


الداخ".
القانوF
الدو إ النظام
ت;ب قواعد القانون



الدو ،ليس
الدسات 8من أجل جعلها تتجاوب مع متطلبات القانون
إن إجراء تعديت ع"


قيمtا القانونية 
دلي قاطعا ع" أن _
الدو ،بل *لعكس Éكن النظر إ ذلك
أد Fمن قواعد القانون


احتفا"ا *Éركز الصدارة أمام قواعد القانون الدو .و(جع ذلك إ أنه _ E
حاÃ
*عتباره دليل ع"
 

'
'
وجود تعارض  
خ8ة واستبعاد ا4و ،إÉا
ب أحم الدستور والقانون
الدو ،ف _ي zتطبيق هذه ا 4

'
_
ال تتصادم مع أحم القانون
 *ب فقط تعديل القواعد الدستورية4 ،ن نفاذ أحم القانون

الدو 
يب' È
القانو Fالداخ" _

داÉا رهن تعديل دستوري .68هذا ما يدل أن القواعد
الدستوري ن النظام


الدستورية _تفظ '

داÉا *Éنة مرموقة ،إذ Éكن النظر إلtا ع" أNا وسيط  
الدو
القانوF
ب النظام





الداخ" ولو Òن
القانوF
الدو  Eالنظام
الداخ" ،و_ 4ت8ك أي *Dال لتوغل القانون
القانوF
والنظام





ذلك ع" حساب تعديل أحمه.
- N. KANOUN et T. TALEB, De la place des traités internationaux…, Op. Cit., p. 16.
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اتم 8الذي تتمتع به ا4حم ذات القيمة الدستورية  Eهرم تدرج
*قابل  4يدل اركز

القوان ،ع" æوها وأو _

الكث 8من
لويtا أمام قواعد القانون
الدو ،وإ 4ا وجد اؤسس نفسه  E

'

ا4حيان مرàا ع" تعديل الدستور من أجل اصادقة ع" معاهدة دولية.

تنظ zالقانون
أمام هذا الواقع ،نتيجة انفتاح القانون الدستوري ع" القانون
الدو*  ،ب إعادة 



الدستوري من أجل البحث عن حلول تنسيقية  
الفرع .إذ تåن أحسن طريقة 4حتفاظ القانون
ب
'
'


الدو بل  Eالتعايش والتجاوب معه ،أو *4حرى
القانون
حم
4
الدستوري بذاتيته  Eالتصدي

_
الكت{
الدو ،70وإدراج قواعده ن
تنظ zعقاته *لقانون
التحاور معه ،69وذلك عن طريق إعادة 

الدستورية ).71(Le bloc de constitutionnalité
:ò·b


الداخ"É ،كن القول أن
القانوF
الدو ع" النظام
أمام الضغط الذي تفرضه قواعد القانون



ح _( بطه عقة  
القانون الدو _( بطه عقة æو *لقواعد ذات القيمة 2
الت; يعية  E  ،
متم8ة

*لقواعد ذات القيمة الدستورية ،تقوم ع" أسس التعايش والتمل ،عن طريق دفع اؤسس إ
الكث 8من القواعد الدستورية والبحث عن حلول توفيقية  
ب القواعد الدستورية
إعادة صياغة

'

ا4قل التقريب  
النظام.
ب
الدو ،أو ع"
وقواعد القانون



القانوني والتعارض الظاهري
الفرع
هذا التعايش والتمل تفرضه الطبيعة القانونية ل1
'

الوض :نظرا
4هداف  مtما ،إذ أن القانون الدستوري اكتسب منة الصدارة  Eتدرج القانون

_
_
الدو Ãسلطة تنظيمها وفقا aلرادة الشعبية ،بي¨ يبحث القانون
4ه¨مه *Éجا4ت سيادية احتكرت

الدو عن ك; حواجز السيادة وا *Lال اLفوظ من أجل ّ
الداخ".
القانوF
الت;ب إ النظام



69

- "La communicabilité", expression empruntée à F. DEPEREE. Cité in, E. DUBOUT, S. TOUZÉ,
"La fonction des droits fondamentaux dans les rapports entre ordres et systèmes juridiques", in E.
DUBOUT, S. TOUZÉ (dir.), "Les droit fondamentaux : charnière entre ordres et systèmes
juridiques", A. PEDONE, Paris, 2009, p. 11.
70
- F. DELPEREE, Ordre constitutionnel et ordre pénal international, in "Droit constitutionnel et
mutations de la société internationale", Op. Cit., p. 90.
71
- Ibid, pp. 105. 106.
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Résumé :
La question de la relation entre le droit interne et le droit international
présente une grande importance aussi bien théorique que pratique. D'une
manière générale, il est généralement admis que les normes du droit
international ont force supérieure par rapport au droit interne. Par
conséquent, le droit interne ne peut en aucun cas, être soulevé comme
moyen pour faire échec aux prescriptions du droit international. La doctrine
ainsi que la jurisprudence souscrivent unanimement à cette idée : le droit
international prime sur le droit interne.
Dans ce contexte général, l'expansion normative du droit international à des
domaines classiquement réservés aux Etats a considérablement modifié ses
rapports avec la norme suprême dans l'ordre juridique national, à savoir le
droit constitutionnel. C'est alors qu'apparaissent des rapports spécifiques,
complexes et sensibles entre les deux blocs considérés auparavant, comme
complètement indépendants et autonomes l'un par rapport à l'autre.
Cette notion d’indépendance entre l’ordre juridique national et l’ordre
juridique international, fondée sur la difficulté de concevoir des règles
constitutionnelles internes qui s’opposent à des règles de droit international,
et inversement, est aujourd’hui dépassée. En effet, les frontières qui les
séparent, se sont rétrécies pour laisser place à des relations de
complémentarité et de coexistence, basées sur la nécessaire collaboration.
En outre, selon une hypothèse purement théorique, le rapprochement
conceptuel entre le droit international et le droit constitutionnel devient un
sujet classique et plus que d'actualité. La diversité des questions - relevant
en principe, de l'ordre juridique international – prises en compte au sein du
corpus juridique constitutionnel démontre clairement que le conflit
traditionnel entre le droit international et le droit interne est caractérisé par
une relation d'une tout autre nature ; la coexistence droit international-droit
constitutionnel.
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Cette coexistence, loin de toute idée de confrontation, implique une
nécessaire mise en conformité des règles constitutionnelles internes aux
exigences du droit international, permettant ainsi une insertion des règles
internationales dans l’ordre juridique interne. Cette adaptation, qui ne
signifie nullement la prévalence d’un ordre sur l’autre, mais, qui, au
contraire, féconde la règle constitutionnelle, permet, en définitive, la
réorganisation des relations du droit constitutionnel avec le droit
international grâce à l’intégration et l’émanation de règles internationales
dans le bloc interne de constitutionnalité.
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الكب E 8دور اعاهدات الدولية  Eبناء
من الت البارزة للعقات الدولية اعا´ة،
التنا â

_
ب  2
العقات التعاهدية ما  
الوسي{ اث" لبناء تلك
الدو ،إذ أصبحت اعاهدة
أçاص القانون

  
_
دو غ 8متجانس ،يصعب فيه
العقة القانونية ا Éتاز به من خصائص وتوفره من 0ت D* Eتمع 
 '
_
ب ا4طراف اعنية *لعقة القانونية.
قيق التفؤ ما 

_
_
سيادNا من
القانو Fمن *Ðة ،وحرص الدول ع"
كوسي{ لرتباط
ولنظر إ حتمية اعاهدة
*

*Ðة أخرى ،أحيطت àلية *إ(ام اعاهدات الدولية وتنفيذها 
وغ8ها من اسائل القانونية
وإ' NاNا 



والوط .حيث قننت اتفاقية فيينا لعام  1969قانون اعاهدات E
الدو
استوي
بتنظ  zخاص ع"



الدسات 8الوطنية مسائل تتعلق * 4aجراءات اتعلقة *صادقة ع" ا4تفاقيات الدولية،
ح تولت


_ 
_
2
و  Eجلها مسائل
ومنtا  Eانظومة الت; يعية الوطنية إضافة إ مسأ Ãالرقابة ع" الدستورية .
دسات 8الدول ،مثل الرقابة الدستورية  
ب من جعلها من
قانونية تعكس خيارات وطنية تباينت حوXا

_
مستق{ ،إ جانب اختف aا4جراءات اتبعة.
اختصاص القضاء ومن جعلها من اختصاص هيئات
±
_

_
رسtا العملية من حيث
مستوت تفعيلها 4لية الرقابة ع" دستورية
 Þتلف الدول E

اعاهدات* ،لنظر إ معطيات عديدة ،مtا aا4جراءات اتبعة 4aخطار اXيئة 
اLتصة أو عدد
_
الدو Ãوكذلك طبيعة اعاهدة نفا .وهو ما يلنا 2
مبا3ة إ
علtا من طرف
اعاهدات اوقع 

_
ال 2أرت موجة من àليات الرقابة ع" الدستورية
اتفاقية روما اؤسسة ل%حåة *
ا+نائية الدولية ،
_
 
ال قررت 2
_
مبا3ة إجراءات اصادقة ،ا جاءت به من أحم مل تعارضا مع
D Eتلف الدول 
القواعد الدستورية النافذة  Eأغلب الدول .وقد حاولنا من خل هذه الدراسة _ال  8
ك 8ع" الرقابة

_

2
2
ا+ز 'ا( )أو µ (4ديد حا4ت التعارض  
ا+ز 'ا(ي )نيا(
ب اتفاقية روما والدستور *
الدستورية * E
 '

_
ال يقررها ا *Lلس الدستوري E
قبل التطرق  Eا 4
خ 8إ ا+لول امكنة لتجاوز حا4ت التعارض 
_
حاa Ãا4خطار ) 2لثا(.
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ا+ز 'ا(ي طبقا لدستور  1996بصحيات Dددة ع" سبيل اÉ ،¯+كن
يتمتع ا *Lلس الدستوري *

تقسيمها إ ق* أول من الصحياتÉ ،ار2ا  Eالظروف العادية وتتعلق أساسا *لرقابة الدستورية

_
ال Éار2ا D* Eال
ورقابة مطابقة بعض النصوص القانونية للدستور ،إضافة إ الصحيات 
2
_
ال يقد#ا ا *Lلس لرئيس
ا4نتخاب .وق* ن من الصحيات (تبط *ا4ت خاصة ،مثل ا4ستشارة 
ا+مهورية قبل توقيع اتفاقيات اXدنة ومعاهدات السم ،كذلك إعن _
ا+مهورية
حا Ãشغور 'رسة *
*
_
أو ديد /دة *ال8ان.1
±
_
ومقارنtا *ختصاصات ا *Lالس
و#ما Òنت ا4راء وا4ختفات * صوص *Dال هذه الصحيات
_
أنظمtا القانونية ،إ 4أن هناك شبه *إÎاع ع" تواضع
أو اLا Çالدستورية لدول أخرى ،ع" اختف

ا+ز 'ا( ية  D* Eال الرقابة الدستورية بل _
ح انعدا#ا  Eبعض ا+ا4ت ،ليس *لنظر إ
التجربة *
ا_ L
ا+هات 
حداثة ا *Lلس الدستوري *د ذاته ،ولكن *لنظر إ تضييق '
دستور إخطار
وÃ
دا(ة *


_

الوط
الشع
ا+مهورية ورئيس ا *Lلس
واتمث{
الرقا.F
ح¯  Eرئيس *

ا *Lلس مارسة دوره * 

*
'
ا4مة .إذ © _ي zإخطار ا *Lلس الدستوري منذ _  
ر® إنشائه ولو رة واحدة حول مدى
ورئيس *Dلس
'

ا+ز 'ا( ية ،ر 2كN_ 8ا واÔ4ية البالغة للبعض مtا.
علtا من قبل ا+كومة *
مطابقة ا4تفاقيات الدولية اوقع 
ا_ L
ا+هات 
و Ãإخطار ا *Lلس الدستوري
علtا بعض أساتذة القانون ل%طالبة بتوسيع *
نتيجة ارتكز 
من أجل تفعيل دوره (فع حا4ت aا4خطار _وÉكينه 2

القوان ،بل
أك 8من رسة الرقابة ع" دستورية
*
_

  z
والرN* Eا ،ليس فقط ف¨ ص دستورية اعاهدات
الدÉقراطية
تعز( امارسة 
إن ذلك يعد من 


موضوع هذه الدراسة ،بل جل الصحيات ابينة  Eالباب الثالث من دستور .1996

القوان
إن أÔية الرقابة ع" دستورية اعاهدات  4تقل أÔية عن الرقابة ع" دستورية
'
الداخلية ،سواء *لنظر إ _
احتواNا ع" أحم تتعارض مع الدستور أو *لنظر إ نفاذها
اح¨ل
2
ابا E 3انظومة 2
_
ال
الت; يعية الوطنية *Éجرد اصادقة 

علtا ،وفقا لنص اادة  132من الدستور 
'

_
القوان الداخلية 32 .يطة عدم
ا+مهورية تسموا ع"
علtا رئيس *
ال يصادق 
تؤكد *ن اعاهدات 
'
ا+ز 'ا(ي لعام  ،1996الباب الثالث :الرقابة واؤسسات ا4ستشارية ،الفصل ا4ول :الرقابة .اواد من
 1انظر الدستور *
 163إ .169
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_
ال _Éنع
تعارض أحم ا4تفاقية أو اعاهدة مع الدستور ،طبقا ل%ادة  168من الدستور نفسه 
علtا.
اصادقة 
مواد دستورية 
´ة ،بقدر ما تؤكد ع" ´ورة إخطار ا *Lلس الدستوري مارسة الرقابة ع"
ا+وض  Eالنقاش _
دستورية اعاهدات* _ ) ،نبنا 

القانون
ال1سي óحول أسبقية أي من
الفß




'
)القانون الدو أو القانون 
اعت8
ا ) (Michel Virallyالذي *
الوط( وفقا نطق ا4ستاذ ميشال ف 8




الدو نفسه ،من منطلق
الوط *Éثابة إنر لوجود القانون
الدو ع" القانون
ن Èأسبقية القانون


أن 

'
أن الدول  من  2
أçاص القانون الدو 
واLاطبة *حمه.1


ا+ز 'ا(ي 
تكتÉ* Èنع السلطة التنفيذية من اصادقة ع" اعاهدات أو
 Þأن مواد الدستور *


ا_ L
ال تتعارض مع الدستور _ E
ا+هات 
_
دستور إ إخطار ا *Lلس
وÃ
حا+* Ãوء *


ا4تفاقيات 
_
الدستوري قبل اصادقة ع" ا4تفاقية ،دون إعطاء حلول 
ال يقر ا *Lلس
´ة *لنسبة ل%عاهدات 
علtا ونفاذها  Eانظومة 2
الت; يعية وفقا
بعدم دستورية بعض أح#ا بقرار يصدره بعد اصادقة 



القوان الوطنية
ل%ادة  165من الدستور .2هذه اادة جاءت  Eسياق عام يتعلق *لرقابة ع"

_
_
دستوريtا سواء
ال (ى ا *Lلس عدم
واعاهدات ع" حد سواء ،يêم من خ Ãأن  النصوص 
'
_
(أي قبل نفاذها أو بقرار بعد نفاذها تصبح * _
بتطبيêا .قد يكون ا4مر *Nذه
ط{ و*  4وز التمسك
*
_
_
ال لف _ 

_
متبادÃ
ال8امات
البساطة *لنسبة
للقوان الوطنية ،لكن *لنسبة ل%عاهدات النافذة 
_
اماNا _
ال_ 8
الدو Ãأن تتذرع بقرار ا *Lلس الدستوري للتنصل من _ 
ا8تبة ع" اعاهدة
يصعب فtا ع"

_
موضوع قرار ا *Lلس الدستوري .3فالتعارض  
الدو Ãيطرح مشا E
ب اعاهدة الدولية ودستور
_
_
_
الدو Ãاعنية
الدو
لتا البطن ،إذ يلزم القانون

تنفيذ اعاهدة دون أن ينال من t°ا ويعN 8ا * 

ح 8التطبيق عن طريق سن 2
* _ اذ aا4جراءات الزمة لوضع اعاهدة  
الت; يعات الزمة *Éا  Eذلك
Dominique Carreau et Fabrizio Marrella « droit international ». 11 ème édition. Edition A.
Pedone 2012, p 79.

1

2
_
ال خو _لtا إه ´احة أحم أخرى   EالدستورE  ،
اادة  " :165يفصل ا *Lلس الدستوري4a * ،ضافة إ ا4ختصاصات 
والتنظ¨ت ،إما (أي قبل أن تصبح واجبة التنفيذ أو بقرار _ E

ا+ا Ãالعكسية".
والقوان
دستورية اعاهدات

*

_
_
_
 3
استق{
التقار( القانونية  .29اXيئة الفلسطينية
سلس{
ال *ت#8ا السلطة التنفيذية".

عز( Òيد "الرقابة *ال8انية ع" اعاهدات 
+قوق اواطن .رام  .3آذار  .2002ص .13
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إز _

ا Ãأي تعارض Dتمل  
والقوان الوطنية .1وقد تطرقت اتفاقية فيينا لقانون اعاهدات
ب اعاهدة
 
_
´®  Eاادة  27حيث جاء فtا" :مع عدم aا4خل بنص اادة *  4 246وز
اسأ Ãبنص
إ هذه

الداخ" كسبب لعدم تنفيذها".
لطرف  Eمعاهدة أن يتمسك بقانونه

_

_
الدوÉ* Ãوقف معارض Lتوى اادة  27فإنه _ي8تب ع" ذلك ملها اسؤولية وفقا
و Eحال _Éسك

الدو .نتيجة بقدر ما تؤكد ع" قيمة الرقابة ع" دستورية اعاهدات من طرف
لقواعد القانون


) تدفع أيضا إ البحث عن حلول
ا *Lلس الدستوري قبل اصادقة ع" ا4تفاقية ،
_
_
الدو Ãمثل هذه ا+ا4ت _ _
تن ,بتحميلها اسؤولية وهو ما سنحاول الوقوف عليه من
*نب
ال 

_
ا+نائية الدولية كنموذج Xذه الدراسة بعد ديد حا4ت
خل اتفاقية روما اؤسسة ل%حåة *
التعارض 

بيtا  
القوان الوطنية.
وب
@ @@òîÛë†Ûa@òîöbä¦a@òàØzàÜÛ@òû½a@bßë‰@òîÓbÐma@Zbîãbq

اع¨د اتفاقية روما 3و 14سنة من _  
بعد مرور  16سنة من _  
ر® _
علtا 4و 12سنة
ر® توقيع *
ا+ز 'ا( 
من _  
ر® دخوXا  
ولتا 
ح 8التنفيذ( _ 4 5ال * '
ا4نم
ا+زا( غ 8متحمسة ل%صادقة ع" ا4تفاقية * 

يع بطبيعة ا+ال ،أنه © _ي zاللجوء بعد إ إخطار ا *Lلس الدستوري
إ اåLة *
ا+نائية الدولية .ما 
4aصدار رأي حول مطابقة اعاهدة مع الدستور E .ظل _ف8ة عرفت _
*  {Îة ،شاركت فtا إ

'
كب 8من انظمات الدولية غ 8ا+كومية من أجل
جانب اåLة *
ا+نائية الدولية ،ا !4اتحدة وعدد 
'
ا4عضاء إ غاية _  
أك 8عدد من الدول 
ر® 1
لنم إ اåLة ،حيث وصل عدد الدول
إقناع *
'
الدو العام – ا *+زاء ا4ول .ا *+ز 'ا( .ديوان اطبوعات ا *+امعية ،الطبعة الثالثة ،ص .384
 k 1بوسلطان ،مبادئ القانون


2
_
علtا عن طريق اa4خل بقاعدة ذات أÔية جوهرية مثل
ال _ي zاوافقة 
تتعلق اادة  46من اتفاقية فيينا * aبطال اعاهدات 

عدم _
التعب 8عن الرضا * _ 
اح8ام مبدأ الفصل  
) مستبعدة التطبيق *لنسبة
ب السلطات  E
4ل8ام *عاهدة* ،

و 
لتا 
_
علtا وفقا a4جراءات °يحة  
_
الدو Ãاعنية.
ويتب 4حقا Dالفة بعض أح#ا لدستور
ال _ي zاصادقة 
ل%عاهدات 
 µ_ 3التوقيع ع" اتفاقية روما  
دو Ãومعارضة  7دول وامتناع _ 21
بتار®  17جويلية É* 1998وافقة _ 120
دو Ãعن التصويت.
'

 4وقعت ا *+ز 'ا( ع" اتفاقية روما  
ديسم.2000 8
سم 2000 8أي قبل انقضاء ا4جل اLدد 31 E
*
بتار®  28دي *
_
ح 8التنفيذ  
 5دخلت اتفاقية روما  
بتار®  1جويلية  2002أي بعد مرور  60يوما عن إيداع صك التصديق ر 60 dوفقا لنص اادة

 126من ا4تفاقية.
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ا+م{ مستمرة 4aقناع ما _
_
ماي _ (122) 2013
تب Èمن الدول مثل ا *+ز 'ا( ل%صادقة ع"
دو .Ãو( _ 4ال
_


ا* Íلنظر
ا4تفاقية E ،وقت *(ز فيه *
ااه ع" مستوى القارة aا4فريقية يفكر  Eإعن انسحاب * Î
±
إ ا4نتقادات *
اوÐة 4ليات àل اåLة.
_


ا+نائية الدولية 4نظمة
وب ازيد من
ا4نم أو ا4نسحابÉ 4 ،كن *اهل وجود اåLة *
'
_

سا (Ïالذي يطبق ع" الدول
دولية مستق{X ،ا نظا#ا ا+اص )اتفاقية روما أو نظام روما ا 4
'
'
كب 8من الدول لتفاقية ،وقيا#ا  
ا4عضاء   Eحا4ت خاصة Þ .أن 
بتقن
وغ8
4نم عدد 
ا4عضاء 
'
_
_
_
ال أعقبت ا+رب العاية الثانية إ غاية

ال كرسtا امارسة العملية 
الكث 8من ا4حم العرفية 
'
_سيس اåLة نفا يفرض ´ورة اللجوء إ إخطار ا *Lلس الدستوري ،وذلك أيضا *لنظر إ

التعارض اوجود  
والقوان الوطنية.
ب ا4تفاقية

_
_
_
ال
ال صادقت ع" اتفاقية روما *+أت مسبقا إ استشارة هيئاNا الدستورية ،
أغلب الدول 

والدسات 8اعنية_ .و(اوحت جلها  Eمسائل قانونية ذات
حددت نقاط التعارض ما ب   اتفاقية روما

_
_
الدو ،Ãوهو ما يعد منطقيا *لنظر إ الغرض من ا4تفاقية اؤسسة åLة جنائية دولية
ص{ بسيادة
' '
_
ا4شد خطورة موضع _
الدو .1وÉ 4كن للجز 'ا( أن تشذ
م
ا4ه¨
ا+راµ
مستق{ ذات اختصاص ع" *

عن القاعدة _ E
حا Ãالتوجه و اصادقة ع" ا4تفاقية *لنظر إ التعارض ما  
ب الدستور واتفاقية


روما  Eالنقاط التالية:
@òãb–§a M1

'
_
الدسات 8تقر حصانة قضائية لبعض اسؤو  
والوز( ا4ول،
الدوÃ
ل كرئيس
إذا Òنت جل


Dاt4م إ 4ع" أفعال معينة ) 
_

ا+مهورية و عن
الذÉ 4 pكن
ا+يانة العظ *لنسبة لرئيس *
'
_
للوز( ا4ول( وأمام هيئات خاصة تلف عن اLا Çالعادية ،2إضافة إ
نات *
*
ا +
وا+نح *لنسبة 

ال _
_
تع8ف *+صانة القضائية سؤو  
_
ل أجانب مثل
ا4ل8ام *لقاعدة العرفية  Eالقانون

الدو 

3

_
ال تنص
رؤساء الدول ووزراء ا+ارجية  ،تضع اتفاقية روما استثناء بدأ ا+صانة  Eاادة  27
'
ا 2 4
çاص بصورة متساوية دون أي _  É
ي 8بسبب الصفة
´احة ع" أن نظام روما يطبق ع" *Îيع

 1اادة  1من اتفاقية روما.
ا+ز 'ا(ي لعام .1996
 158 2من الدستور *
 3انظر قرار åDة العدل الدولية   Eقضية مذكرة القبض الدولية )الكونغو ضد بلجي( * 14ف 8ا( .2002

א

سא د

و

35

א دد 2014 − 03

و

א

'#دא!

א  2 )#0د
'
_



_
ال قد
الرæية ،وتضيف  Eالفقرة الثانية *نه "  4ول ا+صات أو القواعد aا4جرائية ا+اصة 


القوان الوطنية أو الدولية ،دون رسة اåLة
_(تبط *لصفة الرæية للشخص ،سواء Òنت  Eإطار
نش 8إ أن نص اادة  27من اتفاقية روما ورد ن الباب
اختصاا ع" هذا الشخص ".و 4بد أن 
_

ال _ µ
ا_ ' +
تقنيtا مسبقا  Eإطار مبادئ DاÞت
الثالث ،ت عنوان ابادئ العامة للقانون * 
نا F
'
_
ا+نائية الدولية.
ا+معية العامة ل! اتحدة،1
وكرسtا امارسة العملية ل%حا* Ç
نورن8ج من قبل *
*
فاادة _ 27
تع8ف * 

والقوان الوطنية لفائدة عدد من
الدو
+صات اقررة *Éوجب القانون

ل ،غ 8أNا _(تب استثناء ع" ذلك _ E
اسؤو  
ا+ر 'اµ
حا_ ÃاNام الشخص *رتب واحدة من أخطر *


ا+نائية الدولية بل أيضا أمام القضاء
الدولية الواردة  Eاادة  5من ا4تفاقية ،ليس فقط أمام اåLة *
الوط 
اLتص *لنظر إ قاعدة ا4ختصاص التåي" .إذن التعارض  

ب الدستور واادة  27مطلق،


*Éا أن عدم ا4عتداد *لصفة الرæية يكون عاما ،أي  4ول دون إجراء اتابعات القضائية _
وح
_
كسبب من أسباب aا4عفاء من اسؤولية أو فيف العقوبة.
@ @@ÕîÔznÛa@¿@âbÈÛa@ïÇ†½a@pbİÜ@–@2

'
_
_
_
_
للدو ،Ãإذ *  8
ال تتعارض مع أحد ا4ختصاصات السيادية
 Þمل اتفاقية روما بعض ا4حم 


_
اادة  54من اتفاقية روما ل%د Íالعام أن 2
الدو ،ÃوÉارس  Eذلك
إقلz
يبا 3إجراء التحقيقات  E

'
' 2
و Ãللسلطات القضائية من *Îع ا_ 4
ا_ L
الصحيات 
د ،Ãأن يطلب حضور اç4اص Dل التحقيق
_ 

´® مع ابدأ 
2
و Eهذا تعارض 
الدوE Ã
القا* ,ستئثار
علtم وأن
*
والود وا   *L
يستجوNم .

رسة السيادة ع" إقليمها وفقا ل%ادة  12من الدستور.
سيادNا  Eهذا ا *Lال Òن سببا وراء _
_
اع8اض 
بعëا أثناء افاوضات ع"
إن حرص الدول ع"



_
منح اد Íالعام هذه الصحية_ ،
الدو Ãبنفا àلية التحقيق E
واق8حت  Eمقابل ذلك أن تتو

_
إطار التعاون مع اåLة ،2غ 8أن مثل هذه _
اد Íالعام
ا4اه اؤيد نح
ا4ق8اح رفض لصا* ì

_ 
_
_
سلطة إجراء التحقيقات 2
ا+ا Ãملزمة *لتعاون مع
الدو E Ãهذه
الدو .Ãوتكون
إقلz
مبا3ة فوق 
طلبات اد Íالعام وفقا للباب التاسع 
الدو واساعدة القضائية.
ا+اص *لتعاون


 1قرار ا *+معية العامة _ر  ( 1-95 ) d
ديسم.1946 8
بتار® 11
*
2

Morten BERSMO / Pieter KRUGER «article 54, investigation and prosecution». In Otto Triffterer,
commentary on the Rome statute of the international criminal court, observers notes, article by article.
Nomos. verglags-gesells- chaft. Baden- Baden, p 721.
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@ @áîÜnÛa@–@3

تنص اادة  68من الدستور ع" أنه " 4يس« أحد خارج _ال8اب 
تسلz
الوط إ 4بناء ع" قانون 

'

ا 2 4
رم وتطبيقا  "Ãوقد __ µديد القواعد 
ا  *L
بتسلz
ا+اصة
çاص  Eإطار قانون aا4جراءات

ا+ز 'ا(  

ي إ *Ðات أجنبية .فالقضاء
تسلz
اواطن *
*
ا+زائية ،الذي حظر بش Ýمطلق إمنية 
'
ا+ز 'ا(ي يكون Dتصا *_ É
وأ Òن
حاt4م إذا Òنت ا4فعال انسوبة إلtم *Dرمة طبقا للقانون *
*
ا+ز 'ا(ي ،

'
_
القضا  F
ب
الدو Ãأو خارج aا 4قل .zودد القانون إجراءات التعاون
إقلz
من
*
ارتNا سواء  E

'

القضاء 
الوط واXيئات ا4جنبية مع حظر إمنية تسل  zأي مواطن جز 'ا(ي  Eإطار هذا التعاون وفقا

 '
_ _
ا 2 4
_
çاص من غ8
التسلE z
مسأÃ
ال ¯
لنص اادة  696من قانون aا4جراءات *

ا+زائية ،
ا+ز 'ا( ية E  .اقابل ،تنص اادة  89من اتفاقية روما ع" جواز قيام اåLة 
بتقد µطلبات
ا+نسية *
*
'
2

التسل (zا 4
çاص _
ا  t


اوجود pفوق إقليمها دون أن _ E 8  Éذلك بيtم
م
وتقد) µتعادل
قبض

_
الدو Ãمع هذه الطلبات وفقا للباب التاسع 
ا+اص *لتعاون
ا+نسية ،ويكون تعامل
ع" أساس *
'
_
1
يع أن _


للدو Ãيتعلق *حد
والتقدµ
اح¨ل توجيه طلب القبض

الدو واساعدة القضائية  .هذا 


_


اواطن.
تسلz
القوان الوطنية E
رعاها Ëكن ،ر ا+ظر الذي تضعه

مسأ Ã
@ @ā‰bÈnÛa@òÛby@òÛa‹⁄@òîãìãbÔÛa@ÞìÜ§a@ZbrÛbq

*لنظر إ ما تقدم من _
أمث{ عن تعارض بعض أحم اتفاقية روما مع الدستور وقانون aا4جراءات
_
_
ا+مود الذي  
م8
ارح{ السابقة بعدم
ا+زائيةÉ ،كن القول أن هذه ا4تفاقية Éثل فرصة حقيقية لك; *
*

إخطار ا *Lلس الدستوري حول دستورية اعاهدات .فالتطور استمر دوليا D* Eال حقوق aا4نسان
 
نسا Fوالقانون الدو * '


´ة  Eمسائل
تب مواقف
والقانون


ا +
الدو aا 4
نا ،Fيفرض ع" الدول 
_

ا+نائية الدولية .وإذا أخذ  
بع
معينة أصبحت واقعا É 4كن *اه{ ،مثل الدور انوط *åLة *
ا4عتبار نص اادة  120من اتفاقية روما _ _
_
لتا استحا Ãاصادقة ع"
ال Éنع ´احة التحفظات* ،
و 

'
2

_
ال تتعارض مع الدستور ،تتج" أك´ 8ورة عرض ا4تفاقية ع"
ا4تفاقية مع استبعاد ا4حم 


علtا .وهو ما يدفع إ *ث ا+لول
ا *Lلس الدستوري  Eحال توجه اوقف
الر و اصادقة 

اLتم{ * صوص تعامل ا *Lلس الدستوري مع هذه _
_
ا+ا.Ã
القانونية
1

Antoine BUCHET « le transfert devant les juridictions internationales ». In Hervé ASCENCIO,
Emmanuel DECAUX, et Alain PELLET, droit international pénal, CEDIN Paris x, édition A.
PEDONE, p 969.
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@ @òÓ…b–½a@ÝjÓ@ðcŠÛa@M@1


 *وز ل%جلس الدستوري طبقا ل%ادة  165من الدستور أن يفصل *(أي  Eدستورية اعاهدات
ا+هات اLددة  Eاادة  .166و_ E
حاÃ
علtا ،بناء ع" إخطار يتلقاه من واحدة من *
قبل اصادقة 


'

_
'
aا4خطار   4لوا ا4مر من أحد  
ا+اÃ
ت ا *Lلس بدستورية اعاهدة ويعد  Eهذه
أمر ،pإما أن ( 
رأي ا *Lلس *Éثابة موافقة ع" است5ل إجراءات اصادقة لعدم وجود أي مانع دستوري ،ويكون

للسلطة التنفيذية بذلك ا+ق _ EإÉام إجراءات اصادقة من عدمه .وإما أن (ى ا *Lلس بعدم

_
ا+اÃ
علtا طبقا ل%ادة  168من الدستور .فانع E
دستورية اعاهدة *
لتا عدم جواز اصادقة 
و 
تبا 3إجراءات اصادقة ما دام التعارض '
´® ،إذ ظر ع" السلطة التنفيذية أن 2
الثانية 
قاÉا.

ا+ز 'ا(ي _ E
علtا ،دون 
تقد µحل
يكت Èالدستور *
حا Ãإقرار عدم دستورية اعاهدة *Éنع اصادقة 


يع أنه _ E
_

حا Ãإ´ار السلطة التنفيذية ع" اصادقة ع"

آخر يساعد ع" إزا Ãالتعارض ،ما 
ا4تفاقية فإن ذلك يتطلب أو 4إز _
ا Ãالتعارض  
ب أحم ا4تفاقية والدستور .و 4يعقل أن تنصب
'
àلية إز _
ا+ماعية مثل معاهدة روما4 ،ن ذلك يتطلب تعديل
ا Ãالتعارض ع" أحم اعاهدة *
'
_
_
الدو Ãاعنية ،بل ع" إرادة أغلبية الدول ا4طراف ،حيث تنص
ال  4تتوقف ع" إرادة
ا4تفاقية 
±
اع¨د التعديت * 'غلبية  
الثلث إذا تعذر _
اادة  121من اتفاقية روما ع" _
اع¨دها بتوافق ا4راء ،وهو

_
ا Ãالتعارض مع دستور _
ا4ستحا Ãإذا Òن الغرض منه فقط إز _
_
مسأ Ãمنع
دو .Ãإ جانب
أمر  Eغاية
التحفظات طبقا ل%ادة .120
الكث 8من الدول
لتا فإن أي تعديل  4بد أن ينصب ع" الدستور نفسه ع" غرار ما فعلته 
*
و 


_
ال صادقت ع" اتفاقية روما ،مثل فرنسا  8 Eجويلية  ،1999لوكسمبورغ  8 Eأوت  ،2000أانيا


بتار®  04أكتو(  ،2001كولومبيا  
بتار®  7جوان * ،2001ال8تغال  
نو ،2000 8* þإ(لندا  

بتار®
بتار® 29
*

ديسم ،2001 8كذلك الشأن *لنسبة لسلوفينيا  Eجويلية  2001بعد _(اج ا عن 
موقêا السابق
5
*

ونش 8هنا إ *+وء بلجي إ اصادقة ع" اتفاقية روما دون
بعدم ا+اجة إ تعديل دستوري ،

_
الدو Ãبذلك لوجود أحم تتعارض مع الدستور.1
تعديل دستوري ر توصية *Dلس
Paul TAVERNIER « Comment surmonter les obstacles constitutionnels à la ratification du statut de
Rome de la cour pénale internationale ». Rev. trim. dr. h. (2002), p 560.
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_
 ثثE (la commission de Venise) نة البندقية+* اN¯ح
،ت عديدة لتعديل الدستور4حا
'

_  إدراج نص عامE و تتمثل4ا
 نائية الدولية دون+ا
E وض+ا
،فرضيات
* ةåLف *ختصاص ا8يع

'
  الثانية،التفاصيل
_
 أما الفرضية الثالثة،تفاقية4ال تتعارض مع ا

 حم4س اÉ  بتعديل دقيق6تق
_ زa * اع¨د إجراءات خاصة
_  *صادقة دون تعديل الدستور مع6فتق

 *لعودة إ اثال. التعارضÃا

'
' 

" ع54  اادةE  ينص ´احة1958  *د *ن دستور،ز 'ا(ي+ا
* قرب إ الدستور4 *عتباره اhالفرن

_
 بعد تعديل4تفاقيات اتعارضة مع الدستور إ4نع اصادقة ع" اÉ  حيث،´ورة تعديل الدستور
'
 ،تفاقية4يع التعديل حتمية إلغاء اواد الدستورية اتعارضة مع ا
1

 عنµ_ اÉوإ
 4ذا اX
 4 و. 8خ
'
_ طريق إضافة نص عام
* E  ة ويستبعد التمسك *حم الدستورåLف *ختصاص ا8يع
،اt_ Ðموا

 '
*
1999  جويليةE hالفرن
 نتيجة لذلك عدل الدستوري.2نة البندقية+* (تقر
 E و4مرا الفرضية ا

_ ال تضمنت
_
نائية+ا
* ةåLمهورية الفرنسية *ختصاص ا+ا
* اف8اع
 2  فقرة53 ضافة نص اادةa *
_ E كن أن يس« من النقدÉ 4 جراء بدوره4اa  وهذا.3الدولية
ة التعديت الناشئة عن عدم8ك2 Ãحا

_
" يساعد ع4  أنهÞ ،Ãالدو
 ا قد ينال من القيمة السامية لدستور،دستورية اعاهدات الدولية

_
E  وهو ما يتطلب،ل التعارضD اص{ بسبب عدم تعديل النصوص القانونية+ا
مسا(ة التطورات

'
 2

وضا بسبب عدم التحديد الدقيقà 8 النص الدستوري الذي يكون أك8تفس
 E 8أك
* داÐ* 8خ
 4ا
.4ت التعارض4ا+
1

Bérangère TAXIL « La cour pénale internationale et la constitution française ». Actualité et droit
international.
Revu
d’analyse
juridique
de
l’actualité
internationale.
http://www.ridi.org/adi/199902a3.html
2
Article 54 :
« Si le Conseil constitutionnel, saisi par le Président de la République, par le Premier ministre, par le
président de l'une ou l'autre assemblée ou par soixante députés ou soixante sénateurs, a déclaré qu'un
engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l'autorisation de ratifier ou
d'approuver l'engagement international en cause ne peut intervenir qu'après révision de la
Constitution ».
3
Loi constitutionnelle N° 99-568 du 8 juillet 1999 : Article 53-2 :
« La République peut reconnaître la juridiction de la Cour pénale internationale dans les conditions
prévues par le traité signé le 18 juillet 1998 ».
Voir : RAPPORT 318 (98-99) - commission des lois. BADINTER (Robert) Projet de loi
constitutionnelle relatif à la Cour pénale internationale. N° 318. SÉNAT SESSION ORDINAIRE DE
1998-1999. Annexe au procès-verbal de la séance du 28 avril 1999.
Décision n° 98-408 DC du 22 janvier 1999. Journal officiel du 24 janvier 1999, p. 1317. Recueil, p.
29.
4
Elisabeth Lambert-Abdelgawad « Cour pénale internationale et adaptations constitutionnelles
comparées». In revue internationale de droit comparé. Vol. 55 N°3, Juillet-septembre 2003, p 564.
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بعض الدول فضلت الفرضية الثانية ،أي اللجوء إ تعديت دستورية 2
أك 8دقة _Éس بشÝ


' 
2
_
ا Fاؤرخ  29 Eنو8* þ
ال تتعارض مع اتفاقية روما ،وÒن هذا حال القانون ا 4
مبا 3النصوص 
 '
_ _
اواطن ا4ان *+هات أجنبية ،وأضاف فقرة تسمح
تسلz

ال ظر 
 2000الذي عدل اادة  16
'
_
_
_
ا4ورو Fأو لصاåD ìة دولية  Eإطار _
اح8ام
التسل zلفائدة دول ا4اد
تداب2 8ت; يعية *  8
* اذ 


*
مبادئ _
دو Ãالقانون.1

ال تتمثل  _ E
_
ااذ

 Eاقابل فضلت دول أخرى مثل هولندا وفنلندا اللجوء إ الفرضية الثالثة 
'
ا+نائية الدولية *غلبية مطلقة
إجراءات خاصة عن طريق *ال8ان * _ع¨د قانون التعاون مع اåLة *
'
_
مثل  
يع 7لقواعده قيمة دستورية *علها *Éثابة استثناءات من القواعد الدستورية ا4صلية
الثلث ،ما 
ولتا تفادي اللجوء إ تعديل الدستور ع" أساس إز _
_
ا Ãالتعارض من منطلق
ال تتعارض م ا * ،

اكتساب ا4ستثناءات لقيمة دستورية.2
@ @òÓ…b–½a@†Èi@‰aŠÔÛa@M@2

تستند هذه _
ا+ا Ãع" أساس وجود _
اح¨ل قيام السلطة التنفيذية *صادقة ع" اتفاقية دولية دون
_
مطابقtا مع الدستور ،وإجراء اصادقة 4
اللجوء مسبقا إ إخطار ا *Lلس الدستوري حول مدى



ين Èنيا إمنية وجود _
اكتشا8ا 4حقا *Éناسبة 2
ال;وع  Eتطبيق أحم ا4تفاقية.
حا Ãالتعارض أو

_
ال تتحدث كذلك عن صحية
مثل هذه ا+ا4ت يسمح الدستور بتدار9ا وفقا لنص اادة  165



ا *Lلس الدستوري  Eالفصل  Eدستورية اعاهدات
والتنظ¨ت النافذة *Éوجب قرار.
والقوان

 
_
ال
غ 8أن اواد  168و 4 169تقدم ح إضافيا أو نصا
´ا  Eالتعامل مع اعاهدة النافذة 
_
_
_
_
_
ال يقرها ا *Lلس
يقرر ا *Lلس عدم دستوريtا ،ع%ا *ستحا Ãتطبيêا بناء ع" حا Ãالتعارض 
 '
_
يتب * Nا غ 8دستورية وفق
ال 
الدستوري .إذ تنص اادة  168ع" عدم اصادقة ع" ا4تفاقيات 
_
 _
_
ال جاء فtا أنه "إذا
ما بيناه سابقا ،أي أNا ص فقط حاa Ãا4خطار قبل اصادقة .أما اادة  169
_'
ارى ا *Lلس الدستوري أن نصا 2ت; يعيا أو تنظيميا غ 8دستوري ،يفقد هذا النص 2أ(ه ،ابتداء من
2
_
وال تفقد 2أ(ها من
يوم قرار ا *Lلس" ،فقد تطرقت فقط إ النصوص الت; يعية والتنظيمية النافذة ،
_  
_
دستوريtا .حيث © تتضمن اادة إشارة 
´ة إ اعاهدات
ر® صدور قرار ا *Lلس بعدم
Ibid.
Ibid.
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_
_
دستوريtا Þ ،أن الطبيعة القانونية ل%عاهدة الدولية  4تسمح * aعطاء
ال يقرر ا *Lلس عدم
النافذة 
كوNا _(تب _ 
تفس 8موسع ل%ادة  169يشمل اعاهدات غ 8الدستورية النافذة ،إضافة إ 
ال8امات

'
_
_
متباد  Ã
ب أطراف اعاهدة É 4كن إNاؤها من طرف واحد دون مي{ اسؤولية وفقا 4حم
2
_
ال يكون فtا قرار ا *Lلس الدستوري Òفيا
القانون

الدو ،عكس النصوص الت; يعية والتنظيمية 
4aبطال 2أ(ها.
 4شك أن القوة القانونية لقرار ا *Lلس الدستوري _ول دون تطبيق أحم ا4تفاقية _
ال يقرر

'
_
_
ا4مر   4لوا من أحد  
حل:
علtا فذة فإن
دستوريtا ،وأمام
عدم
استحاa Ãا4بقاء 
 ZÞëþa@Ý§aإز _
ا Ãالتعارض الذي يقره ا *Lلس الدستوري  
ب اعاهدة والدستور ،ولن يكون ذلك إ4
'
_
_
_
ا+اÃ
حددNا *+نة البندقية واشار إلtا سابقا .مثل هذه
ال
بناء ع" تعديل دستوري وفق اÉ4اط 
ا_ L
أك+* * 8هات 
ين ب :أن تدفع 2
و Ãإخطار ا *Lلس الدستوري إ رسة الصحية امنوحة Xا


_
دستور ،من أجل  
ال تضع
تعز( دوره

*
الرقا Fوتفادي الوقوع مستقب  Eمثل هذه ا+ا4ت 
السلطات 
اLتصة أمام حلول مفروضة.
'

_
ال _Éنع  Eاادة  27الدول
 ZïãbrÛa@Ý§aيكون طبقا 4حم اتفاقية فيينا لقانون اعاهدات لعام  1969
'
بقوانيtا الوطنية لعدم تنفيذ ا4تفاقية الدولية .وإذا 

أخذ كذلك  
بع ا4عتبار
ا4طراف من التمسك
_
ال _Éنع التحفظات ،إضافة إ الطبيعة القانونية للتحفظ الذي
نص اادة  120من اتفاقية روما 

_
_
غي2 ' 8
الدو Ãمن
القانو Fلبعض أحم اعاهدة عن طريق إعن تقوم به
ا(4
يسtدف استبعاد أو ت 

الtائية ع" _ 
جانب واحد أثناء اوافقة 
ا4ل8ام *عاهدة وفقا لنص اادة /1/2د من اتفاقية فيينا ،1ما
_
استحا Ãاللجوء إ التحفظ بعد نفاذ اعاهدة _ -

ح ولو Òن التحفظ ' 
جا(ا بنصوص اعاهدة –
يع

فإن ذلك ول دون تطبيق ا4تفاقية ما © تعدل أح#ا أو يعدل الدستور.
'
_ _
_
ال ضع 4حم خاصة وفقا 4تفاقية فيينا ،وإذا تعذر ع"
*
ولنظر إ استحا Ãتعديل ا4تفاقية 
الدو Ãتعديل دستورها_ ،
_
_
الدو Ãأن تقدم *Éحض إر _
ادNا ع" ا4نسحاب من اعاهدة وفقا
يب Èمن حق
'
_
ا+نائية
4حم اادة  127من اتفاقية روما .و 4تاج قرار
الدو Ãالطرف *4نسحاب من اåLة *
'
الدولية إ موافقة *Îعية الدول ا4طراف أو أي هيئة من هيئات اåLة ،إذ أن ا4نسحاب وفقا
 k 1بوسلطان ،ارجع السابق ،ص .292
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ضمون الفقرة  1من اادة  127يعد من الت¯فات '
_
الدوÃ
القاÉة ع" أساس aا4رادة انفردة* .وÉا أن


 _ _
_
_
ال تتمتع *Nا E
ال Éلك ا+ق  Eاوافقة ع" ا4ل8ام *عاهدات الدولية استنادا إ السيادة 
 
_
_
الدو ،يكون من حêا أن تنسحب مtا بناء ع" إرادNا انفردة ما دامت ا4تفاقية 4
ظل القانون

_Éنع ا4نسحاب.1
'
الدو Ãفذا بعد سنة واحدة من _  
_
ا  4
م العام أو
ويصبح انسحاب
ر® تس« aا4خطار من طرف
_


_ 
_
2

رج،:
 Eأي  ر® آخر دده الدو Ãانسحبة a Eا4خطارÉ* .ع آخر فإن ا4نسحاب  4يكون  Ãأ( 
_
ال تسبق _  
_
_
_ _
_ _
ر® نفاذ ا4نسحاب ومل
*
و 
لتا تب Èالدو Ãمطالبة بتنفيذ ال8اماNا الناشئة عن الف8ة 
'
و4خص _ 
مسؤو _
ال8ام التعاون مع اåLة *Éوجب الباب  * 9صوص الطلبات
ليtا الناشئة عن ذلك* ،
_
_
ال توجه إلtا '4غراض التحقيق أو اقاضاة  
الدو.2Ã
اللذ32 pعا فtما قبل بدء نفاذ انسحاب


 1نفس ارجع ،ص .356

2
 2ن¯  
الثا .Fا *+ز 'ا( .دار هومة .ص .263
الد pبو¶حة ،اåLة ا *+نائية الدولية –3ح اتفاقية روما مادة مادة -ا *+زء 
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Résumé :
Aux termes de l’article 132 de la Constitution algérienne de 1996 « Les
traités ratifiés par le Président de la République, dans les conditions prévues
par la Constitution, sont supérieurs à la loi». Cet article confirme sans
réserve, la primauté des traités internationaux sur le droit interne, à
condition qu’ils soient ratifiés, conformément aux dispositions de la
Constitution, par le Président de la République. La même Constitution
attribue au Conseil constitutionnel, dans son article 165, la compétence de
contrôler la constitutionnalité des traités. Une compétence qu’il n’a pas eu à
exercer durant ses 25 années d’existence, faute de saisine par les autorités
constitutionnelles habilitées à le faire. L’élargissement de la saisine du
Conseil constitutionnel à d’autres acteurs, tel que prévu dans le document
portant révision constitutionnelle lancée après les élections présidentielles
du 17 avril 2014, constituera nul doute un levier supplémentaire pour
accroitre le nombre de saisines et favorisera, par conséquent, une production
jurisprudentielle plus abondante.
En vertu de l’article 165 de la Constitution, les traités internationaux
peuvent faire l’objet d’un contrôle de constitutionnalité, soit par un avis
avant qu’ils ne soient rendus exécutoires, soit par une décision dans le cas
contraire. Dans le premier cas, qui institue un contrôle à priori des
engagements internationaux de l’Etat, la solution est prévue expressément à
l’article 168 de la Constitution. Celui-ci interdit, en effet, la ratification de
tout accord ou convention jugée inconstitutionnel par le Conseil.
A l’inverse, en cas de décision jugeant inconstitutionnel un accord ou une
convention déjà en vigueur, c’est-à-dire dans le cas d’un contrôle à
posteriori, la Constitution de 1996 ne prévoit aucune disposition expresse
sur les effets qui en découleraient.
Dans ce cas de figure, les autorités compétentes se verraient dans
l’obligation soit de ne pas exécuter les dispositions du traité contraires à la
Constitution soit de se retirer définitivement du traité; ce qui engage la
responsabilité internationale de l’Etat vis-à-vis de l’autre partie,
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conformément à l’article 27 de la convention de Vienne sur le Droit des
Traités qui interdit aux Etats, d’invoquer les dispositions du droit interne
pour justifier la non-exécution d'un traité.
L’hypothèse de se retrouver devant une telle situation n’est pas exclue, d’où
le choix de présenter dans cette étude, le cas du traité de Rome instituant la
Cour pénale internationale. En effet, la majorité des Etats ayant ratifié ce
traité, pour parer à tout risque, ont procédé à un contrôle préalable de
constitutionnalité, au regard du nombre de dispositions jugées contraires à
leurs constitutions nationales, tels que, notamment, l’immunité, le pouvoir
du procureur de la Cour pénale internationale de mener des enquêtes sur le
territoire des Etats et la remise des nationaux à la Cour par leurs propres
pays.
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_
إن *ث _فêاء القانون الدو E  ،مضمون العقة  
الداخ" وديد
الدو والقانون
ب القانون



'

_ 
ا4خرً ،
كبE 8
أولوية أ مtما ع"
بناء ع" *ج مقبو E Ãالوقت الذي صدرت فيه ،قد Òن Xا دور 

مساعدة اؤسسات الدستورية للدول  -خاصة حديثة ال د *4ستقل أنذاك E -صياغة نصوا

_
بتنظ zمضمون العقة  
الداخ" .
الدو و القانون
ب القانون
الدستورية E
اسأ Ãاتعلقة 


4س¨ ما تعلق مtا *ê Éوم السيادة و تشابك اصاì
تغ8
غ 8أنه بسبب 
افاه zالقانونية التقليدية ،

الوطني D Eا4ها الداخلية إ اعاهدات الدولية 
الكث 8من _

بوصêا أحد
قضاNا
ب الدول *
و+وء 
 
الوسائل انظمة للعقات الدولية ،قد جعل من هذه اعاهدات الدولية ´ورة وطنية عظم الدول
شؤوNا 
تسي 8
اLتلفة.
من أجل 
_
مش(ه التعارض  
الداخ" قد ُح ِسمت ع" استوى
ب اعاهدات الدولية والقانون
وعتبار أن
*

ً )' (3
الداخ" ،ع" أساس أن
الدو2 ،ت; يعا)_ ،(1فêا) (2و قضاء *ولوية تطبيق اعاهدات ع" القانون



 1اواد  ،46 ،27من اتفاقية فيينا لقانون اعاهدات لعام .1969
 2أنظر   Eهذا الشأن:

 أبو الداخ" ،ط ،01دار الtضة العربية ،2003،ص.45
القانوF
ا 8 +أÎد عطية :نفاذ اعاهدات   Eالنظام



الدو العام ،منشأة اعارف ،ط ، 2004 ، 12ص.497
 ع" صادق أبو هيف :القانون
'
ا  4
خ  8
الداخ" ل%عاهدات {_ *D ،جامعة *بل للعلوم aا4نسانية ،العدد ،02ا *Lلد ، 15
م :تطبيق القضاء
الدÒ pظم عبيد
 
 ،2007ص .390

'
قضا التالية ) :السفينة وÉبيلدون  ،1923قضية تبادل السن  

ب
اåLت الداÉة للعدل
 3أحم
الدو والعدل الدولية  E

'
_(كيا و 
اليون  ، 1925قضية اصا ìا4انية   E
سيل  8العليا  ،1926اناطق ا+رة  
الرعا
ب فرنسا وسوي;ا  ،1932قضية


'
'
لندي  _ E

مريكي   Eاغرب  ،1952قضية
الرعا ا4
وية  ،1951قضية
دان 8يغ ) .1932 (Dantzigقضية اصائد ا* 4لو (  *

البو   
ب تشاد وليبيا ،قضية  
نوتيبو<  ،1955قضية  
ال8اع aا4قلي  
ال8اع aا4قلي  

والبحر4a * (.pضافة إ رأي åDة العدل
ب قطر


'
'
'
الدولية  Eقضية إغق مقر منظمة التحر( الفلسطينية ....
إ ،ìأنظر2 E  :وئق ا !4اتحدة ،موجز ا4حم والفتاوى وا4وامر،
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_
_
ال_ 8
الدو Ãليس ُ Eوس ِ ا التمسك بقواعدها الداخلية للتملص من _ 
اسأÃ
اماNا الدولية) ،(4فإن هذه

ب _
مازالت _ُ(اود 
مNا ع" استوى الداخ" ،وال;   Eذلك هو ،كون ا4ختف ا+اصل  
الفêاء،
ِ

'


دسات 8الدول
الداخ" ،ما هو  Eحقيقة ا4مر إ 4اختف مصدره
حول قوة اعاهدة  Eنطاق القانون


'
ُ

_

عت8
اسأ Ãالقانونية8 ،ناك من
وقوانيtا ،و نظرة  مtا إ هذه
الدسات 8من يقر *ن اعاهدة  4ت *


يعت8ها كذلكً ،
الدساتÞ ،8
بناء ع" 32وط Dددة  Eهذه
جزء من القانون

الداخ") ،(5وهناك من *

'

نص ع" ذلك الدستور السوي;ي) ،(6الدستور * 
الفرن،(7)h
مري ،óالدستور

ا 4ل8ي ،الدستور ا 4

الدستور ا¯ي) ،(8الدستور النمساوي).(9


_
تق6
ال تكرست  Eاتفاقية فيينا لقانون اعاهدات لعام  ،1969
هذا ،وا Òنت القاعدة الدولية 
'
'
'
* 'ن _ 
خ8ة
ا4ل8ام *عاهدات الدولية ،و *ي طريقة قانونية Òنت ،هو ا4مر الذي  *عل من هذه ا 4
'

ت;ي  * E
الدو ،فإن هذا ا4مر جعل الفقه يتساءل ف¨ إذا Òن 2أ( هذا
مواÐة أطرا8ا ع" استوى

ال;ن يقت¯ ع" العقات الدولية فقط ،أم أنه Éتد كذلك إ استوى الداخ" للدول ،
ومtا


َ
ا+ز 'ا( _ 2
ال _
_
تغ8ت فtا
*
عاشtا كذلك؛ عدة تعديت متتالية ،
ال ِ
2د دستورها ،وبسبب الظروف 


ا+ز 'ا( ،2005 ،ص.50
Î* 4ال عبد النا´ مانع :القانون
الدو العام " ادخل واصادر" ،دار العلوم ،عنابة * ،

ال _ 'خذ بنظام الثنائية  
 _
والداخ".
الدو
ب القانون
 5نقصد *Nا


الدسات 8
الداخ" إ 4إذا تبناها القانون السوي;ي  E
 E  6الدستور السوي;ي اعاهدة  4تصبح فذة   Eنطاق القانون

2ت; يعاته الداخلية.
7
_
علtا بصورة °يحة ،تكتسب عند 2ن;ها قوة تفوق
ال يصادق 
اادة  55من دستور  " :1958اعاهدات وا4تفاقيات 



خ  8
الداخ"
القانوF
الد pزيوي :إدماج اعاهدات الدولية   Eالنظام
قوة
القوان الداخلية " أنظر  Eهذا الشأن .:


'
ا  4
خ  8
م :ارجع السابق ،ص 392
الدÒ pظم عبيد
طبقا لدستور  ،1996مذكرة
ماجست ،8جامعة ا *+ز 'ا( ،2003 ،ص ,37


ا+مهورية *ي8م اعاهدات ويبل  ا  *Dلس الشعب مشفوعة *Éا يناسب البيان ،وتكون Xا قوم
 8اادة  ": 151رئيس *
'
علtا 2
ون;ها وفقا لوضاع اقررة ،ع" أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة *وÎيع
القانون ،بعد *إ(ا#ا والتصديق 
_

_
_

_
ا ,الدو Ãأو تتعلق *قوق السيادة أو مل خزانة الدو Ãشيئا من النفقات
ال _ي8تب 
علtا تعديل  Eأر 
اعاهدات 
'
  _

ا  4
خ  8
م :ارجع السابق،
الدÒ pظم عبيد
علtا " أنظر  Eهذا الشأن :
غ 8الواردة  E
ا8انية *ب موافقة الشعب 
ص .394

علtا ا *Lلس 
الوط وروعيت فtا اa4جراءات الزمة
 9نصت اادة  " : 50اعاهدات  4تكون فذة إ 4إذا صدق 

القا' * ,

ا4نسانية
4aصدار 2ت; يع °يح " أنظر :حسينة 32ون :تطبيق ا4تفاقيات الدولية أمام
ا {_ *D ،Fالعلوم a

ا+ز 
*+امعة  k
خي¯ ببسكرة ،العدد  ،2007 ،11ص .97
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'
ؤيtا نة اعاهدات الدولية؛ ب ً
دء بدستور_ ،1976
ُر _
خ 8الذي © 2يد
وانً tاء بدستور  ،1989هذا ا 4
ِ
ُ
_
ال طرأت
ا+ز 'ا( ل%عاهدات الدولية ،بسبب التعديت *
تغي8ات تذكر ف¨  ص نظرة *
أي 
ا+زئية 
عليه أعوام .(12) 2008 ،(11)2002 ،(10)1996
َ
وا Òن استقراء اتفاقية فيينا اذكورة ،قد أو? للعيان أن *إ(ام اعاهدات الدولية ِوفق ما هو Dدد
_
الدو Ãو *أ_ ÐزNا ُوق _
دستور ،هو الت¯ف الذي  *علها ت;ي  * E
شعtا،
مواÐة

ضاNا)(13و أفراد *
َ
_
ال
*عتبارها كيان واحد؛ يكونه الشعب مصدر  سلطة ،فإن هذه النتيجة ،وبعد قراءة ا+ي ِثية 
'

4نتخات_ ،
وال جاء فtا  " :ونظرا لكون

اتعلق
ول
ا4
ا+ز 'ا(ي  Eقراره
جاء *Nا ا *Lلس الدستوري *
*
*


الوط ،وتكتسب * É

قت 6اادة  123من
علtا و 2ن;ها ،تندرج  Eالقانون
أية اتفاقية بعد اصادقة 

 _
ا+هات القضائية.(14) "...
الدستور سلطة السمو ع"
القوان ،و  ِول  مواطن جز 'ا(ي التذرع *Nا أمام *

'
_

_
ال ذكرها ا *Lلس الدستوري  Eقراره ا4ول
من خل ما سبق ذكره *در aا4شارة إ أن العبارة 
ا+ز 'ا( ية ل%عاهدات
اتعلق *
ا+هات القضائية *
4نتخات تستلزم تسليط الضوء ع" 32وط تطبيق *
*

ا+ريدة
الدولية ،والتساؤل من خل ذلك عن مêوم و إطار اصادقة ع" ا4تفاقيات و 2ن;ها * E
ي تطبيق اعاهدات بصورة تلقائية 
ا+ز 'ا(  
دوÉا ا+اجة إ
الرæية ،وعن ما إذا Òن * aمن القضاة *
'

_
ا+ريدة الرæية والتمسك *Nا أمام 
القا،,
Éسك ا4فراد *Nا؟ وبعبارة أخرى :هل 2ن; اعاهدات * E

'

بتطبيêا؛ 
_
دوÉا أن تكون  Ãصحية  Eرقابة *إ(ا#ا ش(يا ،طاا أن هذه الصحية
خ8
ُيلزم هذا ا 4
تعود ل%جلس الدستوري؟
_
'
10
ا+ريـدة الرæيـة عـدد ،1996 /76
 Ïر 483-96 dاؤرخ  1996-12-07اتضمن إصدار تعديل الدستور* ،
مرسوم ر 
اؤرخة  .1996 /12 /08 E

ا+ريدة الرæية عدد  ،2002 / 25اؤرخة  .2002 /04 /14 E
 11القانون 03 /02اؤرخ * ،2002 /04 / 10 E
 12القانون ،19 /08اؤرخ   ،2008 /11/15 Eا *+ريدة الرæية عدد  ،2008 /63اؤرخة  .1996 /12 /16 E
 -13قرار اåLة العليا الصادر    .1962/08 /28 E
أ pقامت اåLة بتطبيق اتفاقية ذات ش Ýمبسط.

ا8مة مع اغرب   15 Eمـارس  1963اصـادق
 قرار اåLة العليا اؤرخ  1979 /02 /14Eتطبيق اåLة ل%عاهدة *'
علtا *Éوجب ا4مر  08/69اؤرخ  .1969 /09 /02 E

_

4نتخات ،ج ر العدد  ،1989 /36ص .1050
 14قرار ر -01 dق.ق -مد -مؤرخ  20 Eأوت  1989اتعلق *
*
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'

ا+ز 'ا(ي ل%عاهدات الدولية فأن
ولنظر إ اÔ4ية البالغة وضوع 32وط تطبيق
القا* ,
*



_
_
ال  µطرÐا  Eهذه اقدمة ،ستكون مناطا للدراسة والتحليل والنقد  Eهذا اوضوع
التساؤ4ت 
_ 
التا:
الذي اخ Ã 8الش Ý

@ @NòîÛë†Ûa@pa†çbÈ½a@óÜÇ@Õí†–nÛa@ÂŠ‘@Z@üëc
@ @

أ_ -اش8اط تطبيق اعاهدات 
ا+اضعة ل%وافقة *ال8انية اسبقة.

_
_
ال تدخل  Eاختصاص السلطة التنفيذية.
 ب -اش8اط تطبيق اعاهدات  -ج -عدم استبعاد تطبيق اعاهدات ذات الش Ýابسط.

@ @NòíŠöaŒ¦a@òí‰ìèàvÜÛ@òîŠÛa@ñ†íŠ¦a@¿@pa†çbÈ½a@Š’ã@ÂŠ‘@Zbîãbq
@ @

 2
_
مسأ Ãتدعو للتساؤل.
ا+ز 'ا( ية:
الن; E
أ -غياب 32طالدسات* 8

 2

*
وإدماÐا.
ا+ز 'ا( ية 32 :ط لنفاذ اعاهدات
الن; E
 ب -وجوبالقوان *
 ج 2 -ن; اعاهدات وفقا لقرار ا *Lلس الدستوري 32 :ط لتطبيق اعاهدات.@ @

@ @@NðŠöaŒ¦a@ï™bÔÛa@âbßc@ñ†çbÈ½bi@ÙànÛa@ZbrÛbq

 أ_ -
ا+ز 'ا(ي.
اش8اط _Éسك ا
واطن *عاهدات أمام القضاء *
'
_
ا+ز 'ا(ي.
 -ب  -عدم استبعاد Éسك ا4جانب *عاهدات أمام القضاء *

@ @ZòîÛë†Ûa@pa†çbÈ½a@óÜÇ@Õí†–nÛa@ÂŠ‘@Z@üëc



_
القانو Fالذي ُتعلن *Éوجبه السلطة 
الدو،Ã
اLتصة * (* aام اعاهدات E
التصديق :هو ذلك الت¯ف

_ '
'
_
ا4ل8ام *ح#ا بصورة Nائية.
ارتضاNا
موافقtا عن اعاهدة و
عن
وقد نصت اادة " 01/02ب" من اتفاقية فيينا لقانون اعاهدات ع" أنه ُيقصد *لتصديقa ،ا4جراء
ُ
_
ارتضاNا _ 
'
الدو ُ
ا4ل8ام
الدو
الدوÉ* Ãقتضاه ع" استوى
اAس *Nذا ا ،¦4والذي تثبت


).(15
*عاهدة
ا+ز 'ا(ي قد _
اش8ط ع" 
ا+ز 'ا(ي أن  4يطبق أية معاهدة
القا* ,
ونظرا لكون ا *Lلس الدستوري *

'

علtا Þ ،نص ع" ذلك  Eقراره السابق aا4شارة إليه ،بقو " : Ãونظرا
إ 4إذا Òنت هذه ا 4
خ8ة مصادق 

15
ا+ز 'ا( ية ،العدد 42الصادرة  E
ا+ريدة الرæية للجمهورية *
اتفاقية فيينا لقانون اعاهدات لسنة * ،1969
1987/10/13
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علtا 2
ون;ها ،تندرج   Eالقانون 
الوط ،"...فإن السؤال الذي ُيطرح هو:
لكون أية اتفاقية بعد اصادقة 


هل اقصود *لتصديق؛ ذلك التصديق انصوص عليه  Eالفقرة  11من اادة  74من دستور  1989أو

اادة  77من دستور  ، 1996أم اقصود به؛ ذلك التصديق انصوص عليه  Eاادة  123من ذات
_

ال
دستور  )1989اادة  132من دستور (1996؟ و *Éع آخر ،هل اقصود *صادقة ،تلك اصادقة 
_
_
ال
تش8ط منح ا4ختصاص فtا ل Ýمن رئيس *
ا+مهورية *
وال8ان أم اقصود *Nا تلك اصادقة 

ا+مهورية وحده Þ ،نصت ع" ذلك اادة 74
أثبتت امارسة الوطنية منح ا4ختصاص فtا لرئيس *
ال _ ضع 2
_

لل;وط انصوص
السابق التطرق Xا ؟É* .ع آخر ،هل اقصود *صادقة تلك اصادقة 

_
ا+ز 'ا(
ا+مهورية وحده
للتعب 8عن ارتضاء *
ال يقوم *Nا رئيس *


علtا  Eالدستور ،أم تلك اصادقة 
*عاهدات الدولية ،أم Ôا معا.


ونظرا 4ستعمال ا *Lلس الدستوري  Eقراره اذكور  Eمقدمة هذا الدراسة ،عبارة اصادقة ع"
_'
ال استعمل فtا 2
و كيدا منه4' ،حم اادة  123من الدستور_ ،
ا;ع الدستوري
ا4تفاقيات ،تطبيقا

نفس العبارةِ ،فأن ُ
اAمارسة الوطنية بدورها ،قد كشفت عن طرا ِئق أخرى ،قام من خXا رئيس
اس' z
الرسية 
ا+اصة *صادقة ع"
ا+ز 'ا( ية 
ا+مهورية *
*
الدÉقراطيةa * ،صداره للعديد من ار 
_
الدو Ãعن طريق تبادل الصكوك ) 2
الوئق( و 
_
ا4نم و القبول
ال ارتضت *Nا
اعاهدات الدولية ،
'
ا+ز 'ا(  
علtا
*وافقة ،وع" هذا ا4ساس ،فإن القضاة *
ي ملزمون بتطبيق اعاهدات الدولية اصادق 


_
ال تدخل E
من قبل رئيس *
ا+مهورية بعد اوافقة اسبقة *لل8ان ) أ ( و كذلك اعاهدات 

_
ا+مهورية )ب(E ،
علtا من قبل رئيس *
وال تكون  Dللتصديق 
اختصاص السلطة التنفيذية ،
ال _ي _ z
ح أNم ُم  

_
ا4ل8ام *Nا عن طريق التوقيع ) ج ( ،طاا أن
لزم كذلك بتطبيق اعاهدات 
'
_
_
الدو.Ã
Ëث"
قبل
من
ح#ا

هذه اعاهدات قد  µا4رتضاء *
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_
وال  نفا اادة  132من التعديل الدستوري لعام
وا Òنت اادة  123من دستور  1989
ا+مهورية ،حسب 2
_
ال;وط
علtا رئيس *
ال يصادق 
 1996قد نصت ع" أن  " :اعاهدات 
علtا  Eالدستور ،تسمو ع" القانون" .فإن التساؤل الذي ُيطرح  Eهذا 
ا+صوص هو :ما

انصوص  
علtا  Eالدستور .هل ُيقصد بذلك حسب مêوم 
2
اLالفة أنه
اقصود بعبارة حسب ال;وط انصوص  
توجد هناك 32وط أخرى خارج الدستور.
س¨ اواد ،91 ،02/83
إن *
ا+واب عن هذا التساؤل ،وبعد قراءة متأنية لنصوص دستور  4 ،1989
_
 ،123 ،122وكذلك اواد ر 131 ، 97 ،87، 77 :dمن التعديل الدستوري لعام  ،1996نستنتج أن
اقصود بعبارة 2
علtا   Eالدستور ،أنه É 4كن للقضاء 
الوط تطبيق اعاهدات
ال;وط انصوص 

_



ا+ز 'ا(ي ،إ 4إذا ققت
القوان النافذة  Eالنظام
كغ8ها من
القانو* F
الدولية تطبيقا °يحا ،

2
ال;وط التالية :

علtما  Eاادة  01/91من
 -1أن يكون التوقيع ع" اتفاقيات اXدنة و معاهدات الس« انصوص 
2
ا+مهورية çصيا ،و ما
دستور ،1989واادة  01/97من دستورà 1996ل خالص من طرف رئيس *

_
ا+مهورية أن يفوض سلطته E
ال منعت ع" رئيس *
يؤكد ذلك هو نص الفقرة الثانية من اادة  87
'
التوقيع ع" هذه ا4تفاقيات واعاهدات ،لكن السؤال الذي ُيطرح هو :هل ق لرئيس *Dلس ا4مة
_
_ E
ا+مهورية أو وفاته أو حدوث مانع آخر  ،Ãأن يوقع ع" اتفاقيات اXدنة
حاÃ
استقا Ãرئيس *

تستوجtا حا_Ã
_
لتا Éكنه أن يتو  الصحيات ال _ 
ومعاهدات الس« *عتباره رئيسا للدو* Ã
*
و 
ا+رب Þ ،نصت ع" ذلك الفقرة الثالثة من اادة  ،96هذا من *Ðة ،ومن *Ðة أخرى ،هل ق
'

ا+مهورية '
ورسة *Dلس ا4مة أن يوقع اتفاقيات
لرئيس ا *Lلس الدستوري  Eحال شغور 'رسة *
اXدنة ومعاهدات الس« _ E
حا Ãا+رب Þ ،نصت ع" ذلك الفقرة الرابعة من اادة 96؟.

'

بطبيعة ا+ال ،نعم ق لرئيس *Dلس ا4مة ورئيس ا *Lلس الدستوري؛  Eا+ا4ت اذكورة سابقا،
'

أن يقوموا بتوقيع هذه اعاهدات * 2ل;وط اLددة  Eالدستور ،وهذا هو ا4مر الذي  *عل التوقيع
ا+مهورية.
عتà 8ل خالص لرئيس *
ع" اتفاقيات اXدنة ومعاهدات الس«ُ 4 ،ي *
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_
ا+مهورية رأي ا *Lلس الدستوري  Eاتفاقيات اXدنة و معاهدات الس« ،وهذا
يتل Èرئيس *
 -2أن 
2
2
الhء الذي
ال;ط نصت عليه اادة 02/91من دستور ،1989و اادة  02/97من دستور ،1996لكن 
يدعو للتساؤل هو :كيف _
ا+مهورية رأي ا *Lلس الدستوري حول هذه ا4تفاقيات
يتل Èرئيس *
واعاهدات.
الداخ" اLدد لقواعد àل ا *Lلس
ا+واب عن هذا التساؤل ،بينته اادة  57من النظام
إن *


الدستوري لسنة  ،2012عندما نصت ع" أنه  " :عندما ُيستشار ا *Lلس الدستوري  Eإطار أحم

اادت  93و  97من الدستور ،فأنه  *تمع ويبدي رأيه فورا " ).(16
والرأي أن _
_
ا4ج¨ع الفوري ل%جلس الدستوري ،عندما
اش8اط اادة  57السابق aا4شارة Xا،



ُيستشار  Eأحم اادة  97من الدستور ،هو _
اش8اط  Eرأينا قد جاء  E {D Eهذا النظام ،طاا أن

_ '
التوقيع ع" اتفاقيات اXدنة و معاهدات الس« ،يستلزم وجود _
خ8ة
حا Ãمن ا+رب ،وهذه ا+ا Ãا 4
'
علtا توقف العمل *لدستور Þ ،نصت ع" ذلك اادة  90من دستور ،(17)1989و الفقرة ا4و
_ي8تب 
من اادة  96من دستور .(18)1996




علtا  Eاادة
 -3أن يفصل ا *Lلس الدستوري  Eجلسة ُمغلقة  Eدستورية اعاهدات انصوص 
 122من دستور  ) 1989اادة  131من دستور (* ( 1996أي قبل أن تصبح واجبة التنفيذ Þ ،نصت
ع" ذلك؛ اادة  155من دستور  1989و اادة  165من دستور  ،1996بعد إخطاره 
قانو من طرف

)(19
ُ 
_
ال تدخل E
ا+مهورية أو ِ*
رئيس *
ا+هات اAحتصة  ،إذ أن  تنازع حول تكييف اعاهدات 


ال¯ة *لل8ان ُ ِْ Cكن أن َيدفع
تعداد اعاهدات الواردة  Eاادة ،131أو  تنازع حول اوافقة

ا+ريـدة الرæيـة عـدد/26
 -16اادة  57من النظام اLدد لقواعـد àـل ا *Lلـس الدسـتوري اـؤرخ * ،2012/05/03: E
 .2012ص .09
بن; نص تعـديل الدسـتور اوافـق عليـه E

 -17اادة  90من ارسوم '
الر ،18/89 Ïاؤرخ  ،1989/02/28 Eاتعلق 2



ا+ريدة الرæية عدد  ،1989 /09ص .247
* ،1989/02/23
 18اادة  01/96من دستور  " :1996يوقف العمل *لدستور مدة _
ا+مهورية *Îيع السلطات"
حا Ãا+رب ويتو رئيس *
ُ
الشع 
الوط ا *Lلس الدستوري "  ،اـادة
ا+مهورية أو رئيس ا *Lلس
 19انظر اادة  156دستور   ":1989طر رئيس *

*
'
ُ

الـوط أو رئـيس  *Dلـس ا4مـة ،ا *Lلـس
الشـع
ا+مهوريـة أو رئـيس ا *Lلـس
 166من دستور   " :1996طـر رئـيس *

*
الدستوري ".
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'

الوط أو رئيس *Dلس ا4مة ،إ إخطار ا *Lلس
الشع
ا+مهورية أو رئيس ا *Lلس
*(ئيس *

*
'

قب"  Eإجراءات °ة التصديق) .(20وهذا هو ا4مر الذي جعل هذه الرقابة
الدستوري ،للفصل *(أي 
_ 
_
ا+مهورية ُملزم فtا؛ * aخطار
ال يكون رئيس *
توصف *4ختيارية É ،ي8ا Xا عن الرقابة aا4جبارية ،




الداخلي _
_
لغرف *ال8ان).(21
والنظام
القوان العضوية
حال

ا *Lلس الدستوري  E

وانطق ،أن ما يتمتع به ا *Lلس الدستوري  Eمراقبته ُمطابقة نصوص اعاهدة مع الدستور)الرقابة
_
صياغtا أو حذف جزء مtا ،بل  ما
بتغي 8نصوص اعاهدة أو إعادة
القبلية() ،(22قد  4يسمح  Ã
'
يستطيع فع{ ،هو أن يقبلها _
علtا) ،(23لكن ا4مر الذي يدعو
Òم{ أو (فض _ال8خيص *لتصديق 
للتساؤل هو :إذا فصل ا *Lلس الدستوري  Eعدم دستورية هذه اعاهدات E ،هذه ا _
+ا ،Ãهل ُي َلزم



ا+مهورية الذي منعته اادة  158من
علtا ،شأنه  Eذلك شأن رئيس *
*ال8ان *4متناع عن اوافقة 
علtا) .(24وما هو ا+ل ف¨ إذا وافق *ال8ان
دستور  ،1989و اادة  168من دستور  1996من اصادقة 
علtا فع.
وأراد رئيس *
ا+مهورية اصادقة 
إن ال *8ان * ُ َ
_
ال فصل فtا ا *Lلس بعدم الدستورية،
يعت 8ملزم *4متناع عن اوافقة ع" اعاهدات 
'
_
_ E
خ(* 8أي ا *Lلس الدستوري ،أما إذا _µ
حا Ãما إذا  µإخطار ا *Lلس من *ال8ان و ٌب ِلغ هذا ا 4

عتُ 8ملزم
إخطار ا *Lلس من طرف رئيس *
ا+مهورية وأصدر بعد ذلك هذا ا *Lلس رأيه ،فإن *ال8ان ُي *


علtا _ E
ا+ريدة الرæية،
ا+ريدة الرæية ،أما إذا © ُي 2ن; * E
حا2 Ãن; الرأي * E
*4متناع عن اوافقة  

ا+ز 'ا( {_ *D ،ا *Lلس الدستوري ،العدد  ،2013 ،01ص .41
 k 20بوسلطان  :الرقابة ع" دستورية اعاهدات * E
'
 21أنظر  :اادة  165من دستور  ،1996اادة ا4و والثالثة من النظام اLدد لقواعد àل ا *Lلس الدستوري لعام
'
 ،2012ول%زيد راجع  32 k :ا( ية  :إ2امات ا *Lلس الدستوري  Eاادة اa4دارية_ {_ *D ،
القضا ،Fالعدد ،04
ا4جtاد


جامعة  k
خي¯ ببسكرة ،ص .181
_
 22إن كيفيات وصول اعاهدات الدولية ُ
علtا الفقرة
اAراد إخطار ا *Lلس الدستوري للفصل  E
دستوريtا نصت 
_
رسا Ãاa4خطار *لنص
الثانية من اادة الثامنة من النظام اLدد لقواعد àل ا *Lلس الدستوري عندما نصت(_ " :فق
"اعاهدة" الذي يعرض ع" ا *Lلس الدستوري 4aبداء رأيه فيه أو _ 
ااذ قرار بشأنه".

ا+ز 'ا( {_ *D ،ا *Lلس الدستوري ،العدد  ،2013 ،01ص .48
 k 23بوسلطان :الرقابة ع" دستورية اعاهدات * E

_
24
_' _
علtا اادة
ال نصت 
وما يؤكد ذلك هو أن الرقابة  Eهذه ا+ا Ãتكون سابقة وما يدل ع" ذلك هو عبارة إرى 
_'

ارى ا *Lلس الدستوري عدم دستورية
واللت نصتا " :إذا
 158من دستور  1989واادة  168من دستور1996
علtا ".
معاهدة أو اتفاق ،أو اتفاقية ،ف _ي zالتصديق 
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علtا ،طاا أنه © ُيبلغ بذلك الرأي ،وهذا هو ا +الذي
فإنه  4يوجد ما Éنع *ال8ان من اوافقة 
نصت عليه اادة  21من النظام اLدد لقواعد àل ا *Lلس الدستوري ).(25


_
دستوريtا ووافق
ا+مهورية ،بعدما فصل ا *Lلس الدستوري  Eعدم
علtا رئيس *
أما إذا صادق 

_
تعت 8فذة  * E
ا+ز 'ا( ،وتبعا لذلك ما
علtا ،فأن اعاهدة  Eهذه
مواÐة *
ا+ا* Ã
*ال8ان ع" اصادقة 
ا_ L
ع" اؤسسات 
و Ã
قانو ،إ 4أن تقوم * aخطار ا *Lلس الدستوري ،حسب aا4جراءات اLددة ،وما
'
' 
_
صدر قرارا ،تنفيذا منه 4حم اادة  155من دستور 1989أو
خ E 8هذه
ا+ا ،Ãإ 4أن ُي ِ
ع" هذا ا 4
عت 8تطبيقا من تطبيقات الرقابة
اادة  165من دستور  .1996وهذا ما  *عل هذا القرار بعد صدورهُ ،ي *
الحقة ع" دستورية اعاهدات Þ ،ذهب إ ذلك الرأي الغالب من الفقه.
'
عت 8القرار _ E
حا Ãصدوره تعدي من ا *Lلس الدستوري 4حم
لكن السؤال الذي ُيطرح هو :هل ُي *

_
علtا
معاهدة دوليةٍ * 4aرادة انفردة ،وبذلك تكون
الدو* Ã
ٍ
ا+ز 'ا( ية قد خالفت قاعدة دولية نصت 
'
تق* 6ن التعديل  *ب أن يكون * 4aرادة _
اتفاقية فيينا   Eاادة  _ ،39
اش8كة للدول.
ال 


ا+واب عن هذا ُ
السؤال نص عليه النظام اLدد لقواعد àل ا *Lلس الدستوري  Eاادة  06منه
إن *
ُ

_
خطر بشأنه ،وÒن هذا ا E +نفس
ال نصت  " :إذا َ´ح ا *Lلس الدستوري بعدم دستورية ح أ ِ

الوقت غ 8قابل للفصل عن * _ Eأحم النص 
اLطر بشأنه ،فأن النص الذي ورد نه ا ،+يعاد

'

_

م العام للحكومة 2
ا+ا( 4 Ãسل قرار ا *Lلس الدستوري إ ا  4
و Eهذه
لن;ه
إ *
ا+هة اLطرة " ،
'



_
الدو Þ ،Ãجاء ذلك  Eأحم
ا+ريدة الرæية4 .ن 2ن; القرار ُيلزم Òفة السلطات العمومية E
* E
اادة  54من النظام اLدد لقواعد àل ا *Lلس الدستوري لعام .2012

_
سأ Ãالرقابة الحقة ع"
ور أن النظام اLدد لقواعد àل ا *Lلس الدستوري قد جاء *ل
'
_
الدو ،Ãإ 4أن
الدو ،ولذلك ما ع"
الداخ" ،إ 4أنه © ت *لول Xا ع" استوى
استوى



تتمسك ببطن هذه اعاهدات ،ع" أساس اادة  46من اتفاقية فيينا لقانون اعاهدات ،لكن E

_
تل8م *عاهدة ،وإ 4
علtا إ 4أن _ 
فأNا تتعرض ل%سؤولية الدولية.
طلtاþ ،ا 
حا Ãما إذا ُر ِفض *
 25أنظر اادة  21من النظام اLدد لقواعد àل ا *Lلس الدستوري لعام  " :2012يبلغ الرأي أو القرار إ رئيس
'
الشع 
الوط أو رئيس  *Dلس ا4مة إذا Òن اa4خطار قد صدر من أحدÔا ".
ا+مهورية Þ ،يبلغ إ رئيس ا *Lلس
*

*
'

م العام للحكومة 2
اادة  22من نفس النظام (_ " :سل آراء ا *Lلس و قراراته إ ا  4
ا+ريدة الرæية
لن;ها * E
الدÉقراطية الشعبية ".
ا+ز 'ا( ية 
للجمهورية *
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_
دستوريtا ،فأن
علtا ،بعد فصل ا *Lلس الدستوري  Eعدم
أما إذا وافق *ال8ان ع" اصادقة 
بغ 8الدستوري ،طاا أن الدستور © ينص ع" هذه
القانون الذي وافق به *ال8انÉ 4 ،كن وصفه 
ُ

_
عت 8ملزمة
بغ8
القانو ،Fع" أساس أن أراء ا *Lلس الدستوري ت *
ا+ا ،Ãولكن مع ذلك Éكن وصفه 

لفة السلطات العمومية و aا4دارية والقضائية ،انطقا من نص اادة  54من النظام اLدد لقواعد
àل ا *Lلس الدستوري).(26
 -4أن يوافق *ال8ان موافقة 
ا+مهورية ع" اعاهدات
´ة ومسبقة ع" أن يصادق رئيس *


_
وال بقيت  نفا اادة  E 131التعديل
اذكورة * E ¦4اادة  122من دستور  ،1989
الدستوري لعام .1996

الوط  Þنصت ع" ذلك
الشع
نش 8إ أنه؛ إذا Òن اقصود * *ل8ان هو ا *Lلس
و 

*
'

الشع 
وDلس ا4مة  Þنصت ع" ذلك
اادت ،03/91و  122من دستور  ،1989أو ا *Lلس
الوط *

*
َ


ال¯ة يدفعنا للتساؤل ،حول شÝ
اادت  131 ،03/97من دستور  .1996فأن اقصود *وافقة
_
الشع 
الوط اؤرخ
الداخ" ل%جلس
وطبيعtا ،خاصة و أن اادة  (27)156من النظام
هذه ال¯احة


*
ُ

_ _
ال أشارت فtا اادة
 ،1977/08/15Eقد أ ِلغيت بعد صدور دستور 1989الذي © يتطرق ل%سأ ،Ã
الشع 
الداخ"
الوط لعام  ،(28)1997وكذا اادة  67من النظام
الداخ" ل%جلس
 89من النظام



*
 26اادة  54من النظام اLدد لقواعد àل ا *Lلس الدستوري  " :آراء و قرارات ا *Lلس الدستوري Nائية و ملزمة
ا+ريدة الرæية  ،2012 /26اؤرخة   ،2012 /05 /03 Eص .09
للفة "* .

الشع
القوان اتضمنة اوافقة ع" ا4تفاقيات واعاهدات اقدمة إ ا *Lلس
 27نصت اادة  ...." : 156مشاريع
*
 _

الوط ر 01/77 :dاؤرخ   15 Eأوت ،1977جريدة رæية عدد
الشع
الداخ" ل%جلس
الوط " أنظر :النظام


*

.1977/53

القوان اتضمنة اوافقة ع" ا4تفاقيات أو اعاهدات اقدمة إ ا *Lلس
 28اادة É 4" : 89كن أن تكون مشاريع
الشع 
الوط Dل تصويت ع" موادها *لتفصيل وD 4ل أي تعديل.

*
_'
الوط اوافقة ع" 2
الشع 
م;وع القانون أو رفضه أو جي{
يقرر ا *Lلس

*


الشع 
ا+ريدة
الداخ" ل%جلس
 *ب تعليل الرفض أو التأجيل" أنظر  :النظام
الوط اؤرخ * .1997/08/11 E


*

الرæية ،عدد .1997/53
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 ُ  
تب  25 Eمارس  ،(29)2000إ عبارة اوافقة ع" ا4تفاقيات واعاهدات
الوط اA
الشع
ل%جلس

*
_
دون ديد ش Ýهذه اوافقة.
هذا* ،وÉا أن النصوص القانونية السابقة © _دد ش Ýاوافقة بش Ý
´®* ،عتبار أن اادة 89
 _
قد نصت ع" عبارة 2
م;وع قانون ،فأن امارسة الوطنية Òن Xا دور  Eديد هذا الش ،Ýالذي Òن


ا+مهورية ع"
الشع
_ي E zش Ýقانون ،يوافق *Éقتضاه ا *Lلس
الوط ع" أن يصادق رئيس *

*
'
ا_ 4
مث{ ع" هذا الش Ýنذكر:
ا4تفاقيات الدولية ،ومن
 القانون  07/89الصادر  بتار®  1989/04/25اتضمن اوافقة ع" إنشاء 2
ا+ز 'ا( ية الليبية
ال;كة *

للتنمية الصناعية اوقعة  
ب  
البلدÉ* pدينة طرابلس يوم.(30)1988/02/24
 القانون 08/89الصادر  بتار® 1989/04/25اتضمن اوافقة ع" ال د الدو 
ا+اص *+قوق

وا4ج¨عية وال د الدو 
_
وال8وتوكول ا4ختياري
ا4قتصادية
ا+اص *+قوق ادنية والسياسية *

'
اتعلق *ل د الدو 
ا+معية العامة ل!
علtم من طرف *
ا+اص *+قوق ادنية والسياسية اوافق 


)(31
اتحدة  1966 /12/16 E؛
 القانون  09/89الصادر  
بتار® 1989/04/25اتضمن اوافقة ع" *ال8وتوكو  
الحق *تفاقية
ل
'

واتعلق *ماية °ا   

ال8اعات اسلحة الدولية )
جنيف ا4ربعة اعقودة 1949/08/12 E

'
 29اادة  " : 67طبقا 4حم اادة  131من الدستور تعرض النصوص اتضمنة اوافقة ع" ا4تفاقيات واعاهدات
الوط الصادر  
ا4س¨ع إ تقر( اللجنة 
بملها للتصويت بعد _
الشع 
بتار®:
الداخ" ل%جلس
اLتصة " أنظر :النظام



*

ا+ريدة الرæية عدد .2000/46
 2000/03/25واؤرخ * .2000/07/30 E
 30القانون 07/89الصادر  1989/04/25Eوانشور  
بتار®  1989/04/26اتضمن اوافقة ع" إنشاء 2
ا+ز 'ا( ية
ال;كة *

الليبية للتنمية الصناعية اوقعة  

ا+ريدة الرæية عدد ،1989/17ص
ب
البلدÉ* pدينة طرابلس يوم * ،1988/02/24
.450
 31القانون  08/89الصادر  1989/04/25Eوانشور  1989/04/26 Eاتضمن اوافقة ع" ال د الدو 
ا+اص



وا4ج¨عية وال د الدو 
_
وال8وتوكول ا4ختياري اتعلق *ل د
*+قوق ا4قتصادية
ا+اص *+قوق ادنية والسياسية *

'
الدو 
ا+معية العامة ل! اتحدة  1966 /12/16 E
علtم من طرف *
ا+اص *+قوق ادنية والسياسية اوافق 

ا+ريدة الرæية عدد ،1989/17ص.450
*
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*ال8وتوكول   (01
علtما 1977/08/08 E
وال8اعات اسلحة غ 8الدولية ) *ال8وتوكول  (02اصادق 
)(32؛
 القانون 10/89الصادر  وغ8ه
بتار®  1989/04/26اتضمن اوافقة ع" اتفاقية مناهضة التعذيب 
_
ا+معية
من ´وب
علtا من طرف *
اعام{ أو العقوبة القاسية أو الإنسانية أو اهينة اصادق 

العامة (33)1984/12/10 E؛
 القانون 13/90الصادر  ال;كة 
بتار®  1990/06/06اتضمن اوافقة ع" إنشاء 2
ا+ز 'ا( ية
اLتلطة *
'


ور Fاوقع عليه  Eمدينة فاس اغربية E
اغربية لدراسة أنبوب الغاز
اغار Fوا * 4
*
.(34)1989/02/08
بتار®  /04/26و 2005وانشور  
 القانون  05/05الصادر  بتار®  ،2005/04/27اتضمن اوافقة
'
'
_
ورو Fاتوس 7لتأسيس 32اكة  
ب * '
ا+ريدة الرæية ،عدد
ا4
ع" ا4تفاق
ورو* ،F
*
ا+زا( وا4اد ا * 4


.(35)2005/30
'
_
ا4طراف _
ال أخضعت وافقة السلطة
وع" العموم *در aا4شارة إ أن عدد ا4تفاقيات اتعددة

2
_
علtا بعد
ال ُصودق 
الت; يعية من سنة  1992إ  ،1998هو  14اتفاقية ،أما عدد ا4تفاقيات 
موافقة السلطة 2
الت; يعية منذ سنة  1963إ  1998هو  24معاهدة فقط).(36
 32القانون  09/89الصادر  1989/04/25Eوانشور  


الحق
وتوكول
بتار®  1989/04/26اتضمن اوافقة ع" *ال8

'



ا4ربعة اعقودة  1949/08/12 Eواتعلق   *ماية  °ا 
ال8اعات اسلحة الدولية ) *ال8وتوكول (01
*تفاقية جنيف



ا+ريدة الرæية عدد،1989/17
علtما * ،1977/08/08 E
وال8اعات اسلحة غ 8الدولية ) *ال8وتوكول  (02اصادق 

ص.451

 33القانون  10/89الصادر  1989/04/25Eوانشور  
بتار®  1989/04/26اتضمن اوافقة ع" اتفاقية مناهضة

_
علtا من طرف اعية العامة
وغ8ه من ´وب
التعذيب 
اعام{ أو العقوبة القاسية أو الإنسانية أو اهينة اصادق 
ا+ريدة الرæية عدد ،1989/17ص.451
 10 E
ديسم* ،1984 8
*
 34القانون 13/90اؤرخ  02 Eجوان  1990الصادر  
ال; كة 
بتار®  1990/06/06اتضمن اوافقة ع" إنشاء 2
اLتلطة

'

ا+ريدة الرæية ،عدد
وا4
اغارF
الغاز
أنبوب
ا+ز 'ا( ية اغربية لدراسة
ور Fاوقع عليه  Eفاس * .1989/02/08
*
*
*
 ،1990/23ص .764
بتار®  /04/26و 2005وانشور  
 35القانون  05/05الصادر  
بتار®  ، 2005/04/27اتضمن اوافقة ع" ا4تفاق
'
'
_
ب * '
ا4ور *و Fاتوس 7لتأسيس 32اكة  
ا+ريدة الرæية ،عدد . 2005/30
ورو* ،F
ا+زا( وا4اد ا * 4



ا+ريـدة الرæيــة  ،1998-1963دار القصــبة،
ا+ـز 'ا( انشــورة * E
 k 36طـاهر أورÎــون :دليـل معاهــدات واتفاقيــات *
ا+ز 'ا(  ،2000 ،ص  183و.125
*
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 _
_

ال ق Xا عرض
ال¯ة
هذا ،وا Òن اقصود *وافقة
ا+هة أو *
يقت 6ديد *

ا+هات 


علtا
الشع
اعاهدات انصوص  Eاادة  122من دستور  1989ع" ا *Lلس
الوط ،ل%وافقة 

*

علtا  Eاادة  131من دستور  1996،ع"  غرفة من ال *8ان؛
´احة ،أو اعاهدات انصوص 
علtا ´احة ،فأن aا4جابة عن هذا التساؤل قد أصبحت ´ورة ملحة ،خاصة بعدما خولت
ل%وافقة 
الوط اؤرخ +* ،2000/07/30 Eنة الشؤون 
الشع 
ا+ارجية
الداخ" ل%جلس
اادة  21من النظام



*
الوط صحية النظر  Eاسائل اتعلقة *لشؤون 

و4تفاقيات
الشع
وا+الية * *Lلس
*
ا+ارجية *


*
واعاهدات _
علtا ،بعد أن تقوم بدر _
علtا).(37
اسtا 
وتقدÉها ل%جلس ل%وافقة 
اLا Ã
'
خَ *  8ع ُلنا نقر ،أن 2
ا;ع قد _(ك هذا التساؤل بدون إجابة _
ح _ي8ك لرئيس
إن هذا النص ا 4
_ _
 _
ال تاج وافقة *(انية.
*
ا+مهوريةÒ ،مل ا+رية  Eديد اعاهدات 

 -5أن تكون اصادقة ع" ُ
علtا  Eاادة  122من دستور-1989
اAعاهدات وا4تفاقيات انصوص 
_
وال  نفا اادة  131من دستور -1996واتعلقة *تفاقيات اXدنة ومعاهدات الس« والتحالف

_
'2
_
_
ال
وا4اد ،واعاهدات اتعلقة *دود الدو ،Ãواعاهدات اتعلقة بقانون اç4اص ،واعاهدات 
2
_
 
ا+مهورية.
 6لرئيس *
_ت8تب 
علtا نفقات غ 8واردة  Eم8انية الدوà ،Ãل  ç
'
2

خ8؛ *  4وز  Ãأن
 6لرئيس *
ا+مهورية ،أن هذا ا 4
ومع عبارة أن يكون التصديق àل  ç


يفوض سلطته  Eاصادقة ع" اعاهدات وا4تفاقيات اذكورة  Eنص اادة  122من دستور1989

أو اادة 131من دستور ،1996وإÒ 4ن  {àذلك غ 8دستوري Þ ،جاء ذلك  Eأحم اادة 02/83
)(38
_
ا+مهورية-
ال نصت*  4 Þ " :وز -لرئيس *
من دستور ، 1989وكذا اادة  02/87من دستور  1996

الشع 
ا4نتخات
وتقر( إجراء
أن يفوض سلطته  Eاللجوء إ ا4ستفتاء ،وحل ا *Lلس
*
الوط ،

*
37

ـوط الصــادر بتـ  

ـار®  2000/03/25واــؤرخ  .2000/07/30 E
اــادة  21مــن النظــام الـ

ـع الـ 
ـداخ" ل%جلــس الشـ * 

ا+ريدة الرæية العدد .2000/46
*


الـوط
الشـع
 38لقد نصت اادة *  4 Þ " :02/83وز أن يفـوض سـلطته   Eاللجـوء غـ" ا4سـتفتاء ،وحـل ا *Lلـس

*
'
الت; يعية قبل 
ا4نتخات 2
علtـا   Eاـواد  86إ  91مـن الدسـتور،
وتقر( إجراء
*
أواNا ،وتطبيق ا4حم انصـوص 

وكــذلك الســلطات اLــددة   Eالفق ـرات ،11 ،10 ،8 ،6 ،4 ،3 ،2 ،1:مــن اــادة  74وأحــم اـ  
ـادت  117و  118مــن
الدستور".
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'

الت; يعية قبل 
2
علtا  Eاواد  77و 78و 91و من  93إ  95و97
أواNا ،وتطبيق ا4حم انصوص 

و 124و 126و 127و 128من الدستور".


_
مسأ Ãغاية  Eالدقة مفادها هو ،أنه أذا Òنت الفقرة  11من
و Eهذا aا4طار  *ب aا4شارة إ


_
ا+مهورية أن يفوض سلطته * Eأ(ام اعاهدات وا4تفاقيات واصادقة
اادة É ،(39)77نع ع" رئيس *
'
_ _
ال *   8التفويض ) اادة  07من ا4تفاقية( Þ ،ذهب
فيينا
اتفاقية
حم
4
علtا ،قد جاءت Dالفة



إ ذلك بعض من الفقه) ،(40فالرأي الصواب -
عند -هو أن _ت zقراءة هذه الفقرة  Eضوء اادة،131
_
ال ُÉكن التوصل إلtا من خل ذلك  ،أن انع ُ 4يقصد به  اعاهدات ،بل
وعليه فالنتيجة 
'
_
_ _
_
ال  4تاج وافقة
ال تاج إ موافقة *(انية من أجل اصادقة 
علtا4 ،ن اعاهدات 
تلك 
ا+مهورية قد 
فوا
اس zالتنظيمية انسجمة مع أحم اتفاقية فيينا ،أن رئيس *
*(انية أثبتت ار 

لوز( الشؤون 
الس :و العمل ع" اصادقة ع لtا Þ ،نصت ع" ذلك اادة 16
ا+ارجية من أجل


الر 403/02 Ïالصادر  
من ارسوم '
بتار® 2002/11/26؛ اLدد لصحيات وزارة الشؤون


ا+ارجية ).(41
@ @ZòíˆîÐänÛa@òİÜÛa@˜b–na@¿@Ý†m@Ûa@pa†çbÈ½a@Õîjİm@Âa‘a@Ml@M
@@@@@@ @Õí†–nÜÛ@Éš¥@@pa†çbÈß

_

_
_
ال  4تاج
ال تدخل  Eاختصاص السلطة التنفيذية ،تلك اعاهدات 
ويقصد *عاهدات 
 ُ
_
_
علtا من
لكtا ت ِلزم
علtا اادة  131من الدستور،
الدوÉ* Ãجرد التصديق 
ال نصت 
ل%وافقة *ال8انية 
ا+ز 'ا( و الوفود الدولية ،أو _ E
ا+مهورية أو أحد الوزراء _ E
حا Ãتبادل الصكوك  
حاÃ
ب *
قبل رئيس *


مبا3ة ،أو _ E
ا4نم إلtا 2

علtا تلقائيا.
حا Ãالقبول *وافقة 

39
علtا ".
 اادة  11/77من دستور * ":1996ي8م اعاهدات ويصادق خ  8
الد pزيوي :ارجع السابق ،ص.19
 - 40

 - 41اادة  " :16تعمل وزارة الشؤون 
ا+ارجية ع" اصادقة ع" ا4تفاقيات وا4تفاقات واعاهدات الدولية"  ،أنظر

الر_ Ïر 403/02 dالصادر  
 :ارسوم '
بتار®  ،2002/11/26انشور  ،2002/12/01EاLدد لصحيات وزارة الشؤون


ا+ارجية.
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_
ا+مهورية *عتباره مقرر
علtا رئيس *
ال ُيصادق 
و#ما يكن من أمر ،فالقول هو أن اعاهدات 
'
'
السياسة 
تعتُ 8ملزمة للقضاة
ا+ارجية لمة ،تطبيقا منه 4حم الفقرة  03والفقرة  11من اادة * ،(42)74

ا+ز 'ا(  

ي Þ ،جاء ذلك  Eقرار ا *Lلس
الداخ"_ ،م _ µالتمسك *Nا من قبل
ع" استوى
اواطن *

الدستوري السابق aا4شارة .Ã
'

ُ
_
ا+مهورية تطبيقا منه 4حم اواد ،02/14 ،13
علtا رئيس *
ال ُيصادق 
ومن Éاذج اAعاهدات 

ي":
 15من اتفاقية فيينا لقانون اعاهدات ،نذكر ما 

ZH@bèi@ò•b¨a@ÕöbqìÛa@I@ÚìØ–Ûa@Þ…bjm@…Šv¶@òÛë†Ûa@bèi@ošm‰a@Ûa@pa†çbÈ½a N1

'
وقد _ 
ا+ز 'ا( هذا الش Ýمن أشل _ 
ا4ل8ام *عاهدات ،تطبيقا 4حم اادة  13من
اذت *
_
_
ال _ µتبادXا
اتفاقية فيينا لقانون اعاهدات لعام  ،1969ومن أمث{ هذه اعاهدات ،نذكر الرسائل 
ووز( الشؤون 
وز( الشؤون 

_
جالي
التون * ،hصوص إقامة
ا+ارجية
ا+ارجية *
ا+ز 'ا(ي ،
ب 


_
2
ا+ز 'ا( É* ،
_
_

قت6
علtا *
وال صادقت 
البلد ،pفوق (اب  طرف دة ع; سنوات قاب{ للتجديد ،
_

'
 Ïر 241/91 dاؤرخ .(43)1991/06/20 E
ارسوم الر 
'
 ،bèîÜÇ@òÔÏaì½bi@ÞìjÔÛa@ÕíŠ@åÇ@òíŠöaŒ¦a@òÛë†Ûa@bèi@ ošm‰a@Ûa@pa†çbÈ½a .2تطبيقا 4حم اادة
_
_
العرF
 02/14من اتفاقية فيينا لقانون اعاهدات ،ومن أمثلtا نذكر :معاهدة إنشاء ااد اغرب * 
_




اوقعة  Eمراكش  ،(44) 1989/02 /17Eوكذلك اتفاق القرض ر 3076 dاوقع  Eواشنطن E
والتعم ،8قصد _Éويل 2
  1990/04/05
م;وع لري
الدو aلنشاء
ا+ز 'ا( ية والبنك
ا+مهورية *
ب *


متيجة الغربية) .(45وكذلك اتفاق القرض اوقع   30 Eمارس ' * 1990بيجان الكوت ديفوارية  
ب
 42انظر نفس الفقرات   Eاادة  77من دستور .1996
_

'
43
ا+ريدة الرæية عدد  ،1991/36ص .1345، 1344
 Ïر 241/91dاؤرخ * .1991/06/20 E
ارسوم الر 
_

ا+ريدة الرæية ر ،1989/14 dص .365
 44القانون  04 /89اؤرخ * 1989/04 /01 E
الر 159/90 Ïاؤرخ  1990/06/02 Eالصادر  
 45ارسوم '
بتار®  1990/06/06اتضمن اوافقة ع" اتفاق القرض


_ر 3076 dاوقع   Eواشنطن    1990/04/05 E
والتعم ،8قصد _Éويل
الدو aلنشاء
ا+ز 'ا( ية والبنك
ا+مهورية *
ب *


2
ا+ريدة الرæية عدد  ،1990/23ص.770
م;وع الري تيجة الغربية* ،
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' _
فري Èللتنمية قصد _Éويل 2
ا+مهورية * '
ا E Íمدينة
*
م;وع 
تطو( الري الزر 
ا+زا( ية والبنك ا 4

الشلف).(46
اس' z

والقوان الصادرة عن رئيس
الرسية
هذا ،وما  8  Éهذا النوع من اعاهدات هو أن ار 
ا+ز 'ا( Nا ،قد ُا ُ
تعب8ا عن _ 
ست ْع ِملت فtا عبارات ُ
اAوافقة ع" ا4تفاقات
ال8ام *
*
*
ا+مهورية 
'
ال _ي _ z
_ 
_
علtا.
اس zاصادقة 
ا4ل8ام *Nا عن طريق مر 
واعاهدات É ،ي8ا Xا عن اعاهدات ا4خرى 
'
'
'
وهذا هو ا4مر الذي ُيؤكد أن اوافقة ع" اعاهدات Òنت _خذ ش Ýقانون Ò Þنت _خذ شÝ
'
.Ï
مرسوم ر 
Nbèi@âaŒnÛüa@ëc@bèîÜÇ@ÉîÓìnÛa@†Èi@bèîÜÇ@Ö…b–½a@pa†çbÈ½a N3

'
ا+ز 'ا( هذا الش Ýمن أشل _ 
ا4ل8ام *عاهدات ،تطبيقا مtا4 ،حم  من الفقرة
لقد اتبعت *

'
ا4و من اادة  14من اتفاقية فيينا لقانون اعاهدات ،وكذا اادة  10من أحم ارسوم التنفيذي
وز( الشؤون 
_
ا+ارجية إ اصادقة
وال جاء فtا  ":يس :
 165/89اLدد لصحيات 
وز( النقل ،
'
ال _ 
ا+ز 'ا( أو _
واللوا® _
ا
توق
ال
وال8وتوكو4ت
تل8م *Nا.(47) "...
*
ع" ا4تفاقيات *


'
ا+ز 'ا( _ E
ا4حم 
الف8ة  
ماب  1989و 1994ع" ما يقارب 113
تطبيقا Xذه
اLتلفة ،وقعت *

'
_
ا+ز 'ا( ية _
)2 (48
تع8ف *Nذا النوع من اعاهدات ,و 4ثال
الhء الذي  *علنا نقر *ن
الدو* Ã
معاهدة  ،
'
'
لغذية والزراعة 

ا8م  
ا+اص *Éقر
ا+ز 'ا( ية ومنظمة ا !4اتحدة
ا+مهورية *
ب *
عtا نذكر ا4تفاق *



ا+راد الصحراوي  Eانطقة الغربية اوقع * *+ز 'ا(  ،2003/06/08 Eوالذي صادق عليه
مûة *

46
ـر 160/90 Ïاــؤرخ  1990/06/02 Eالصــادر بتـ  
'
ـار®  1990/06/06اتضــمن اوافقــة عــ" اتفــاق

ارســوم الـ 
' _
ا+مهوريـة * '
القرض اوقع   30 Eمارس ' * 1990بيجان الكوت ديفواريـة  
فـري Èللتنميـة قصـد
بـ *
ا+زا( يـة والبنـك ا 4
م;وع تطو( الري الزر 
_Éويل 2
ا+ريدة الرæية ،عدد  ،1990/23ص.771
ا E Íمدينة الشلف* ،


_

47
ا+ريـدة الرæيـة عـدد
وز( النقـل* ،
ارسوم التنفيذي  165/89اؤرخ ،1989/07/29 Eاتضمن ديـد صـحيات 

.1989/36
A. LARABA: Chronique de droit Conventionnel algérien "1989-1994" , Revue Idara , n°01, 1995 , p 73.
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48

'#دא! א دو
وط ط) ق א  3#$א زא


'

 26/04 Ïالصادر  /2004/02/07 Eوانشور E
رئيس *
ا+مهورية *Éقت 6ارسوم الر 

.(49)2004/02/11
ZbèîÛg@âbàšãüa@ÕíŠ@åÇ@pa†çbÈ½bi@õbšm‰üa N4

ا+ز 'ا(ي ع" أحم 
ا4نم إ اعاهدات الدولية ،لكن مع ذلك فقد انضمت
© ينص الدستور *
ا+ز 'ا( تطبيقا '4حم اادة  15من اتفاقية فيينا السابق aا4شارة إلtا ،إ أحم اعاهدة _
ذاNا)،(50
*

وان#ا كذلك سنة  1989لل د الدو 

_
ا4ج¨عية والثقافية و ال د
ا+اص *+قوق ا4قتصادية

الدو 
وغ8ه من ´وب
ا+اص *+قوق السياسية وادنية والسياسية) (51و اتفاقية مناهضة التعذيب 

'
_
(
52
)
ا+معية العامة ل! اتحدة سنة  ، 1984
وان#ا أيضا سنة
علtا من طرف *
اعام{ اصادق 
'
ا8مة سنة .(53)1985
 1992إ اتفاقية فيينا +ماية طبقة ا4وزون *
@ @NÕí†–nÜÛ@Éš¥@ü@pa†çbÈß@ZÁj½a@ÝØ’Ûa@pa‡@pa†çbÈ½a@Õîjİm@…bÈjna@â†Ç@@@x

ال ُتعقد بصورة 2
ب دو  
مبا3ة  
_
لت أو
ا4تفاقيات ذات الش Ýابسط  نوع من اعاهدات 

2
مندوبtا ،دون ا+اجة لتدخل رؤساء الدول أو ( 
_
ا _Nا .لكن ما
خارجيtا أو
أك 8عن طريق وزراء

*
ُ
_
_

افوض Þ ،نصت ع" ذلك اادة
الدوÃ
Ëث"
ُ8  Éها هو أNا تلزم
الدوÉ* Ãجرد التوقيع 
علtا من قبل 
 12من اتفاقية فيينا لقانون اعاهدات.
_


'
49
ا+ريدة الرæية ،عدد ،2004/09
 Ïر 26/04 dالصادر  2004/02/07 Eوانشور * ،2004/02/11 E
ارسوم الر 
ص.03
50

ا+ز 'ا( ية ،العدد 42الصادرة  E
ا+ريدة الرæية للجمهورية *
اتفاقية فيينا لقانون اعاهدات لسنة * ،1969

1987/10/13

 - 51ملحق ارسوم '
ا4نم إ لل د الدو 
الر_ Ïر ،67/89 dاؤرخ   ،1989/05/16 Eاتضمن 
ا+اص *+قوق


ا4ج¨عية والثقافية و ال د الدو 
ا4قتصادية _
ا+ريدة الرæية ،عدد
ا+اص *+قوق السياسية وادنية والسياسية *

 ،1989/20ص .532
_
 -52ارسوم '
الر Ïر ،66/89 dاؤرخ   ،1989/05/16 Eاتضمن 
ا+ريدة
ا4نم إ اتفاقية مناهضة التعذيب* ،

لرæية عدد  ،1989/20ص.531
'

 -53ارسوم '
الر 345/92 Ïاؤرخ  1992/09 /23 Eاتضمن 
ا8مة
ا4نم إ اتفاقية فيينا +ماية طبقة ا4وزون *

ا+ريدة الرæية عدد  ،1992 /69ص.1801
سنه * ،/1985
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'#دא! א دو

وط ط) ق א  3#$א زא
'

_
ا+مهورية من تفويض سلطته  Eالتوقيع ع"
غ 8أنه ا Òنت ا4حم الدستورية É 4نع رئيس *

اعاهدات الدولية *ستثناء اتفاقيات اXدنة ومعاهدات الس« Þ ،جاء  Eأحم اادة  02/83من
دستور  ،1989واادة  02/87من دستور  ،1996فأن ما َيدعو للتساؤل هو :هل Éكن القضاة
_
ال _ _ µ

* ' 
_
علtا،
الدوÃ
Ëث"
اوقع 
ا4ل8ام *Nا *Éجرد التوقيع 
علtا قبل 
ا+زا( ي تطبيق اعاهدات 
توقيعا ملزما Xا.
'
يقت 6قو 4مفاده ،طاا أن ا4حم الدستورية 2
ا+واب عن هذا السؤال؛ 
والت; يعية الوطنية ©
إن *

تنص ´احة ع" هذا الصنف من اعاهدات ،الذي *ع 8عنه الفقه ¦* ،اعاهدات ذات الشÝ
ُ
ا+ز 'ا(  
ي ق Xم تطبيق أحم اعاهدات ذات الش Ýابسط _م _µ
ابسط ،فأن القضاة *
'
'
ا+ز 'ا(  

ي ،ع" أساس أنه *  4وز 4ي طرف التمسك *حم قانونه
التمسك *Nا من قبل
اواطن *
ا+ز 'ا( قد صادقت ع" اادة  12من
لت ( 8عدم تنفيذه معاهدة ما) ،(54زد ع" ذلك أن *
الداخ" *

_
_
ُ
_
Ëث" الدو Ãع" معاهدة ما*  ،عل الدو Ãملزمة
ال جاء فtا أن توقيع 
اتفاقية فيينا لقانون اعاهدات 

*عاهدة إذا نصت ع" ذلك ،أو إذا ثبت بطريقة أخرى أن الدول اتفاوضة متفقة ع" ذلك.
@ @NòíŠöaŒ¦a@òí‰ìèàvÜÛ@òîŠÛa@ñ†íŠ¦a@¿@ñ†çbÈ½a@Š’ã@ÂŠ‘@Zbîãbq


اAقدمة ،قد _
اAشار Xا ُ E
مادامت حيثية قرار ا *Lلس الدستوري ُ
اش8طت  Eتطبيق اعاهدات

'

ا+ز 'ا( ية
الدولية ع" استوى
ا+ريدة الرæية للجمهورية *
خ8ة * E
الداخ"´ ،ورة 2ن; هذه ا 4

_
ا+ز 'ا( ية 
الدÉقراطية الشعبية ،فأن ِغياب هذا 2
مسأ Ãتدعو
اLتلفة ،صار
ال;ط من نصوص
الدسات* 8



ا+ز 'ا( ية 

اLتلفة الش Ýوالطبيعة ،قد نصت ع" هذا
الكث 8من
القوان *
للتساؤل )أ( ،خاصة وأن 

2
ال;ط )ب( ،الذي أكد عليه ا *Lلس الدستوري ´احة  Eقراره اذكور) ج(.
@ @NÞúbm@Ýª@òÛdß@ZòíŠöaŒ¦a@mb†Ûa@¿@Š’äÛa@ÂŠ‘@lbîË@McM


_
مسأ2 Ãن; اعاهدات E
دسات 1963 8و 1976و 1989و  1996قد سكتت عن
وا Òنت أحم

'
ا+ريدة الرæية ،فإن القراءة ُ
اAتأنية 4حم اادة  159من دستور  1976وكذا اادة  132من
*
َ
_
_
 2
دستور * 1996عل aا4نسان يتساءل :هل اعاهدات ُ
ا+ريدة الرæية
علtا تاج للن; * E
اAصادق 
54

انظر اادة  27من اتفاقية فيينا لقانون اعاهدات.
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وط ط) ق א  3#$א زא

'#دא! א دو

'
ا+ز 'ا( ية أم أن 2ن; ُ
الدو  Þنصت ع" ذلك اادة  (55)102من ميثاق ا!4
اAعاهدات ع" استوي
*

)'  (56
'
يك4 Èن  *عل اعاهدات N Òا منشورة ع" استوى
اتحدة و اادة  80من اتفاقية فيينا ،
الداخ"؟.


'
'
ا_ 4
سئ{ 
يقت 6القول ،أنه ا Òنت àلية 2ن; اعاهدات لدى ا4مانة
ا+واب عن هذه
وا Òن *

'

_

مسأ Ã
اادت  80و102
الدو *عتبار أن
تقتُ 6ح الواجب  Eالقانون
العامة ل! اتحدة،


_

الكيات الدولية ،فأنه Òن من *ب أو ع" 2
ا+ز 'ا(ي
السابق aا4شارة إلtما اطبان الدول و
ا;ع *

)(57
الفرنh
أن ُيدرج 32ط 2ن; اعاهدات  Eالدستور Þ ،نص ع" ذلك الدستور ا¯ي و الدستور

_
الدسات 8
والدستور
اLتلفة للدول.
وغ <8من

السوفيا (58)F

@ @@Npa†çbÈ½a@‡bÐäÛ@ÂŠ‘@Z@òíŠöaŒ¦a@´ãaìÔÛa@¿@Š’äÛa@lìuë@Ml -

غ 8أنه ا Òنت àلية 2ن; اعاهدات واجبة   Eالقانون الداخ"_ ،
ح Éكن من خXا تطبيق


مبدأ  4يعذر أحد * *ه{ القانون ،فأن 2
ا+ز 'ا(ي حسنا ما فعل عندما تدارك الوضع ونص ع"
ا;ع *
'



ا+ريدة الرæية  Eاادة  (59)01من ا4مر  86 -70اؤرخ E
´ورة 2ن; اعاهدات * E
'
ا+ز 'ا( ية ،اعدل واتمم ،و اادة  04من ا4مر 58-75اؤرخ
ا+نسية *
 1970/12/15اتضمن قانون *
'
'
'
55
دو يعقده أي عضو من أعضـاء ا!4
الفقرة ا4و من اادة  102من ميثاق ا !4اتحدة "  معاهدة و اتفاق 
' 2
اتحدة بعد العمل *Nذا ايثاق  *ب يسجل   Eأمانة اXيئة أن تقوم
بن;ه *3ع ما Éكن".
'
'
_
 56الفقرة ا4و من اادة  80من اتفاقية فيينا لقانون اعاهدات " ال اعاهدات ،بعد بدء نفاذها ،إ ا4مانة العامة
'
إثباNا ' E
_
ل! اتحدة لتسجيلها ،أو حفظها أو _
للحا2 ،Ã
ولن;ها "
القاÉة ،تبعا

57

_
القـوان
علtا بصورة °يحة ،تكتسب عند 2ن;ـها قـوة تفـوق قـوة
ال يصادق 
 اادة  " : 55اعاهدات وا4تفاقيات '

ا  4
خ  8
م :ارجع السابق ،ص .392
الدÒ pظم عبيد
الداخلية " أنظر  Eهذا الشأن :

خ  8
ماجست ،8جامعـة
الداخ" طبقا لدستور  ،1996مذكرة
القانوF
الد pزيوي :إدماج اعاهدات الدولية   Eالنظام




ا+ز 'ا( ،2003 ،ص.37
*

_
الـدو *D ،لـد  ،23م¯ـ،1967 ،
الداخ" ،ا { *Lا¯ية للقانون
 -58سامية راشد :تنفيذ اعاهدات الدولية  Eالنطاق


ص .117
_
 59حيث نصت اادة  " :01دد 2
ال;وط 
ا+ز 'ا( ية *Éوجب القانون وعنـد ا4قتضـاء بواسـطة
ال¯ورية للتمتع * *+نسية *
علtا _
_
وي2 zن;ها"
ال يصادق 
اعاهدات وا4تفاقات الدولية 
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'#دא! א دو

وط ط) ق א  3#$א زא
 1975/09/26 Eاتضمن القانون 
اد Fاعدل واتمم) ,(60وكذلك اادة 01/08من ارسوم




 54/77اؤرخ  ،(61)1977/03/01 Eو كذلك اادة  (62)06من ارسوم  249/79اؤرخ /12/01 E


 ،(63)1979و اادة  10من ارسوم التنفيذي  359/90اؤرخ  10 Eنو 1990 8* þاLدد لصحيات

)(64
'

 403/02 Ïاؤرخ 2002/12/26 E

وز( الشؤون ا+ارجية  ،وكذلك اادة  16من ارسوم الر 
اLدد لصحيات وزارة الشؤون 
ا+ارجية).(65

 '

إن _ ' كيد 2
ا+ريدة الرæية Þ ،جاء ذلك  Eا4وامر
ا;ع ع" 32ط 2ن; اعاهدات * E
 '
ال © يسع ا *Lال لذكرها* _ -عل من 

_
ال¯وري
اس zالسابق ذكرها-

والقوان وار 
والقوان ا4خرى 


التساؤل أ© يكن حري * ;2ع أن ُيدرج 32ط 2ن; اعاهدات  Eمادة واحدة  Eالدستور ،ويتخلص

غات أخرى).(66
بذلك من  هذه اواد ،أم أنه Òن  Ã
 
الدÉقراطية الشعبية ابتداء من يـوم 2ن;ـها  E
 - 60حيث نصت اادة  " :04تطبق
ا+ز 'ا( ية 
ا+مهورية *
القوان (_ Eاب *

ا+ريدة الرæية"
*

 -61ارسوم  54/77اؤرخ  .1977/03/01 E


62
وز( الشـؤون 
يـ"'  N " :
ا+ارجيـة
ـ 
 حيث نصت اادة  06من ارسوم  249/79اؤرخ  1979/12/01 Eعـ" مـا علtـا2 ،
ا+ـز 'ا( ،أو _ 
_
ون;ـها،
وال8وتوكو4ت
الـ توق ـا *

ا4تفاقيات واعاهدات *
تلـ8م *Nـا ل%صـادقة 
والتسوت الدوليـة 
'
وكذلك ا4مر *لنسبة لتجديد هذه ا4تفاقيات أو ا4نسحاب مtا ".

ا+ريدة الرæية عدد  ،1979/50ص . 1329
 63ارسوم  249/79اؤرخ * ,1979/12/01 E

'
64
وز( الشؤون 
وال8وتوكـو4ت واللـوا®
ا+ارجيـة إ اصـادقة عـ" ا4تفاقيـات وا4تفاقـات *
 نصت اادة  ":10يس :
ال _ 
ال توق ا * '
_
_
تل8م *Nا  Þيس :إ 2ن;ـها"....أنظـر :ارسـوم التنفيـذي  359/90اـؤرخ   10 Eنـو8* þ
ا+زا( أو 
الدولية 
_
وز( الشؤون 
ا+ريدة الرæية ر ,1990/50 dص . 1344
ا+ارجية* ،
 1990اLدد لصحيات 
 - 65نصــت اــادة  " :16تعمــل وزارة الشــؤون 
وال8وتوكــو4ت
ا+ارجيــة عــ" اصــادقة عــ" ا4تفاقيــات وا4تفاقــات *
'

403/02 Ï
الت¯ات
والتنظ¨ت واعاهدات وتر ع" 2ن;ها مع التحفظات أو


التفس 8ية ."....أنظر :ارسوم الـر 


اؤرخ  2002/12/26 EاLدد لصحيات وزارة الشؤون ا+ارجية .
N4مهم 2
ال _

_
مبـا3ة Ò ،عاهـدات العسـكرية واعاهـدات السياسـية،
 66مtا مث ،عدم إعم
اواطن *عاهدات 
_
للدو.Ã
لكون 2ن; مثل هذه اعاهدات فيه مساس *لنظام العام
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وط ط) ق א  3#$א زא

'#دא! א دو

.pa†çbÈ½a@ÕîjİnÛ@@ÂŠ‘@Zð‰ìn†Ûa@Üa@‰aŠÔÛ@bÔÏë@pa†çbÈ½a@Š’ã@@M@ @x



_
ا+ريدة الرæية  Eأول قرار Ã
لقد نص ا *Lلس الدستوري ع"
مسأ2 Ãن; اعاهدات الدولية * E
_

ا4نتخات وهو القرار ر 01 dاؤرخ  ،1989/08/20 E
حي¨ نص ع" ذلك بقو:Ã
يتعلق بقانون
*

ا+ز 'ا(ي ،وتكتسب * É
قت 6اادة
علtا و 2ن;ها تندرج  Eالقانون *
"ونظرا لكون أية اتفاقية بعد اصادقة 
 123من الدستور سلطة السمو ع" القانون" ).(67
'
إن الفقرة السابقة من قرار ا *Lلس الدستوري جعلت البعض ،
بش8
ومtم ا4ستاذ يلس شاوش 
_
ل¯ورة _
علtا ) ليست * 
يذهب إ القول :أن ا4تفاقية الدولية _
قاب{
ح وأن Éت اصادقة 


ا+ريدة الرæية ).(68
للتطبيق من الناحية الداخلية ،إ 4بعد 2ن;ها * E

يعت32 8ط
من خل ما سبق ذكره نتوصل إ القول أن 2ن; اعاهدات * E
ا+ريدة الرæية *
´وري ل óتصبح اعاهدات 
الداخ" .لكن ماي يدعوا
قانو واجب التطبيق ع" استوى


2
2
2
2
للتساؤل هو :هل اقصود *لن; ،ن; مرسوم التصديق أم ن; نصوص اعاهدة أم ن;Ôا معا ؟.
'
'
'
اÔ4ية *Éن ،القول :أن aا4جابة عن هذا التساؤل _
_
مسأ Ãع" غاية من اÔ4ية4 ،ن
تبÈ
إنه ن
امارسة الوطنية ،قد أكدت ع" أن اقصود * 2
لن; هو ،مرسوم التصديق ونص اعاهدة معا ،وما

يو? ذلك ،هو:

 -1ارسوم  341/83اؤرخ  1983 /05/21 Eاتضمن اصادقة ع" ا4تفاقية التجارية والتعريفية

)(69

ب * '
وما ،اوقعة بباماكو .1981/12/04 E
ا+زا( 

 -2ارسوم  399 /83اؤرخ  1983 /06 /18 Eاتضمن اصادقة ع" ا4تفاقية اتعلقة *لتعاون

'
القضا  F
ب * '
وما اوقعة بباماكو .(70)1983/01/28 E
ا+زا( 



 -3ارسوم  400 /83اؤرخ  1983 /06 /18 Eاتضمن اصادقة ع" اتفاقية التعاون aا4داري E

ا+مارك  
ب * '
وما اوقعة بباماكو .(71)1981/12/04 E
*Dال *
ا+زا( 
67

 ا ار ر 01 78ا :1رخ  20أوت  ' ،1989ة ر  ،1989 )/1ص .1052-1049;- YELLES CHAOUCHE BACHIR :Liberté de communication et ordre public, R.A.S.J.E P, V 36
N°01, 1998 ,P35.
68

_
ا+ز 'ا( ية ر 1983 /21 dاؤرخة  ،1983 /05 /24 Eص .1461 -1458
ا+ريدة الرæية للجمهورية *
* - 69
_
ا+ز 'ا( ية ر 1983 /26 dاؤرخة   ،1983 /06 /21 Eص .1708-1698
ا+ريدة الرæية للجمهورية *
* - 70
_
ا+ز 'ا( ية ر 1983 /26 dاؤرخة  ، 1983/06 /21 Eص .1712 -1709
ا+ريدة الرæية للجمهورية *
* - 71
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 -4ارسوم  401 /83اؤرخ   1983/06 /18 Eاتضمن اصادقة ع" اتفاقية التعاون  
ا+مهورية
ب *
'

ا+ز 'ا( ية *وÎهورية مالطا بشأن إذاعة البحر ا4بيض اتوسط اوقعة بفاليت .(72) 1982/05/20 E
*

 -5ارسوم  17/84اؤرخ  1984/02 /04 Eاتضمن اصادقة ع" اتفاقية التعاون ا4قتصادي

التق  

ا+ز 'ا( _و(كيا ،اوقعة * *+ز 'ا( .(73)1983/10/20 E
ب *


'
القضا Fو
 -6ارسوم  25/84اؤرخ  .1984 /02/11 Eاتضمن اصادقة ع" اتفاقية التعاون



ا+ز 'ا( _
وا+زائية  
ودوD* Ãر اوقعة 1976 /02 /07 E
ب *
العد  Eاواد ادنية والتجارية والعائلية *

* *+ز 'ا().(74

_
علtا
وغ8ه من ´وب
 -7ارسوم اؤرخ  Eاتضمن 2ن; اتفاقية مناهضة التعذيب 
اعام{ اصادق 
'
)(75
ا+معية العامة ل! اتحدة سنة 1984
من طرف *
 Þبينت امارسة الوطنية أيضا أن اقصود * 2
لن; ،هو مرسوم التصديق فقط4' ،نه من  
ب 131

 2
ا+ز 'ا( خل _
ا+ريدة
الف8ة امتدة  1989إ * 1994دها ©
تن; * E
علtا *
معاهدة واتفاقية صادقت 
علtا فقط) .(76ومن _
أمثلtا نذكر:
الرæية سوى مرسوم التصديق 
'
_
 .1اتفاق القرض اوقع   E  1989 /01 /24 Eأبيدجان  
ب * '
فري Èللتنمية
ا+زا( والبنك ا 4

)(77
قصد اشاركة É_ Eويل *(   ÚÙتنمية _( بية الدواجن.
 .2اتفاق القرض _ر 3017 dأل اوقع   1989 /02 /02 Eبواشنطن  
الدو
ا+ز 'ا( والبنك
ب *


)(78
والتعم 8قصد _Éويل 2
ا+وال.
aلنشاء
ا+راد *
م;وع مûة *

'
)(79
 .3اتفاقية ا !4اتحدة لقانون البحار لعام .1982
_
ا+ز 'ا( ية ر 1983 /26 dاؤرخة   ،1983/06 /21 Eص .1714 -1712
ا+ريدة الرæية للجمهورية *
* - 72
_
ا+ز 'ا( ية ر 1984 /06 dاؤرخة   ،1984/02 /07 Eص .138 -136
ا+ريدة الرæية للجمهورية *
* -73
_

ا+ز 'ا( ية ر 1984/07 dاؤرخة  ،1984/02 /14Eص .194 -138
ا+ريدة الرæية للجمهورية *
* -74
_
ا+ز 'ا( ية ر 1997/11 dاؤرخة   ،1997/02 /26 Eص .15 -03
ا+ريدة الرæية للجمهورية *
* -75

ا+ز 'ا(. 2002 ،
ا+ز 'ا(ي ،مذكرة لنيل 22ادة
Î* 76ال منعة :نفاذ اعاهدات   Eالنظام
ااجست ،8جامعة *
القانو* F


 ،ص.56

_
'
77
ا+ريدة الرæية عدد 1989/14اؤرخة   .1989/04/05 Eص .365
 Ïر* ،40/98 d
 ارسوم الر _
'
78
ا+ريدة الرæية عدد 1989/14اؤرخة   .1989/04/05 Eص .366
 Ïر* ،41/98 d
 ارسوم الر _
'
79
ا+ريدة الرæية عدد 1996/06اؤرخة   .1996/01/24 Eص .13
 Ïر* ،53/96 d
 -ارسوم الر 
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)(80
 .4اتفاق التعاون  
تسل zرخص ارور القنصلية.
ب *
ا+ز 'ا( وفرنسا D* Eال 



_
ا+ريدة
إن ما Éت aا4شارة إليه  Eالفقرة السابقة ،يو? أن رسة 2ن; اعاهدات الدولية * E

_
ارح{ السابقة ع" قرار ا *Lلس الدستوري
الدÉقراطية الشعبية E
ا+ز 'ا( ية 
الرæية للجمهورية *
'


_
ارح{ الحقة ع" صدوره ،يؤكد _ كيدا °يحا  4يدع للشك ،أن
الصادر  20 Eأوت  ،1989و E
_
_
والع{  Eذلك تåن  Eكون 2
اقصود * 2
الوسي{
الن; هو
لن; هو مرسوم التصديق ونص اعاهدة معا.


ح _ 

اواطن *Nا _
_
يل8موا *åها)  ،(81يل
ال _يN* zا 22ر القاعدة القانونية وإعم
القانونية 
'
_
تطبيêا ،تنفيذا ل%بدأ الدستوري القائل  4يعذر أحد * *هل القانون ،وهذا هو ا4مر الذي قضت به

ا+زائية  Eقراراها اؤرخ  1967/02/14 Eتطبيق اعاهدة 
اåLة العليا عندما رفضت _
كوNا ©
غرفtا *


 2
ا+ريدة الرæية).(82
تن; * E
_
_
وال
يعت 8من الدفوع *
زد ع" هذا أن عدم 2ن; اعاهدة الدولية *
ال تتعلق *لنظام العام 
ا+وهرية 
'

_
مرح{ من مراحل الدعوى ،ولو 4ول مرة أمام اåLة العليا أو *Dلس
 *وز 2إ _رNا أمام القضاء  Eأية
_
)(83
الدو Ãأو ا *Lالس القضائية.
@ @NðŠöaŒ¦a@ï™bÔÛa@âbßc@ñ†çbÈ½bi@ÙànÛa@ZbrÛbq

'

4نتخات ،ع" أنه من حق  مواطن
بعدما نص ا *Lلس الدستوري  Eقراره ا4ول اتعلق *
*

ا+ريدة الرæية،
التذرع أمام *
علtا وانشورة * E
ا+هات القضائية *عاهدات الدولية اصادق 


الوط ليس
القا,
أسا Ïلتطبيق اعاهدات الدولية ،مفاده أن
اتضح جليا وجود 32ط




ا+ريدة
علtا وفقا للدستور وانشورة * E
*ستطاعته تطبيق أحم اعاهدات الدولية اصادق 
_

اواطن Þ ،جاء ذلك  Eقو ..." :Ã

وول  مواطن جز 'ا(ي
الرæية،إ 4إذا _ µالتمسك *Nا من قبل


ا+هات القضائية ،"...لكن التمعن  Eهذه الفقرة جعلنا نتساءل عن ما 
التذرع *Nا أما *
'
ال Éكن أن يقوم *Nا ا4فراد _ E
حا Ãعدم اX +م *عاهدات ُ
تمس  
_
ك *Nا أمام
اِ A

aا4جراءات 
_
'
80
ا+ريدة الرæية عدد  1996/28اؤرخة  .1996/05/04 Eص.03
 Ïر* ،153/96 d
 ارسوم الر القا' * ,
 - 81حسينة 32ون :تطبيق ا4تفاقيات الدولية أمام 
ا4نسـانية *+امعـة  k
خي¯ـ ببسـكرة،
ا {_ *D ،Fالعلـوم a

ا+ز 
العدد  ،2007 ،11ص .94
Î* -82ال منعة  ،ارجع السابق ،ص . 56
Î* -83ال عبد النا´ مانع :ارجع السابق ،ص .106
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'

القضاء هذا من *Ðة؟ و عن ما إذا Òن *ستطاعة ا4جانب التمسك *عاهدات انشورة E

ا+ز 'ا(ي  Eظل عدم استبعاد
الدÉقراطية الشعبية أمام القضاء *
ا+ز 'ا( ية 
ا+ريدة الرæية للجمهورية *
*
'
_
ا+واب عن هذا
قرار ا *Lلس الدستوري Éسك ا4جانب *Nاته اعاهدات ،من *Ðة أخرى؟ أن *
أ_ p
السؤال بشقيه_ ،
سي zالتعرض  E  Ãهذا البند من الدراسة  ،
سي zالتطرق بداءة إ كيفية
_

ا+ز 'ا(ي ) أ( .وNاية إ أسباب
اش8اط القرار اذكورÉ_ ،سك
اواطن *عاهدات أمام القضاء *
'
_
ا+ز 'ا(ي كذلك ) ب(.
عدم استبعاده Éسك ا4جانب *عاهدات أمام القضاء *
@ @NðŠöaŒ¦a@õbšÔÛa@âbßc@pa†çbÈ½bi@´äaì½a@Ù·@Âa‘a@@Mc@M

أن _

اواطن *عاهدات أمام القضاء 
الوط ،دعا إ التساؤل عن
اش8اط القرار اذكور _Éسك

_
ا+هات القضائية الوطنية
مêوم اواطن) (01وعن كيفية Éسكه وتذرعه *عاهدات الدولية أمام *
).(02
Zåaì½a@âìèÐß M1

_
الدو Ãمن خ  É_ Ã
مواطنtا عن
ي8
ا+نسية  اعيار الوحيد الذي تستطيع
غ 8أنه ا Òنت *

غ ،<8فقد أشار 2
ا+نسية وكذلك إ مصطلح اواطن
ا+ز 'ا(ي إ مصطلح *
ا;ع الدستوري *
فقط)_ ،(84
لي8ك بذلك ا *Lال 2
ا+ز 'ا( ية *Éوجب عدد من
ا+نسية *
تنظ zأحم *
ل;%ع *
ا+ز 'ا(ي من أجل 

القوان مtا ،قانون  ،1963قانون ،(85)1970قانون .(86)2005
@@ @ZÙÛ‡@lbjcë@pa†çbÈ½bi@´äaì½a@Ù·@òîÐî×@M2

وا Òن ا *Lلس الدستوري قد قرر أن 
القا ,
الوط  4يستطيع تطبيق اعاهدات الدولية من تلقاء


نفسه ،إ 4إذا _َ µ
مسك *Nا أمامه ،فأن ُ
الت ُ
ا+ز 'ا(  

ي
السؤال الذي ُيطرح هو :كيف ُÉكن
ل%واطن *

الدسات8
ا+هات القضائية الوطنية؛  Eظل سكوت  من
التمسك *عاهدات الدولية أمام *

_
ا+ز 'ا( ية 
اLتلفة وقرار ا *Lلس الدستوري اشار إليه عن ديد هذه الكيفية؟.
*
ا+ا صطلح اواطن  25مرة.
 -84لقد أشار الدستور

'

ا+ز 'ا( ية ،اعدل واتمم
ا+نسية *
 -85ا4مر  86 -70اؤرخ  1970/12/15 Eاتضمن قانون *
' 86

ا+ريدة الرæية  
ا4مر  01/05الصادر  
بتار®  20جوان
ا+نسية ،انشور * E
بتار®  ،2005 /02 /27اتعلق بقانون *
 ).2005ج ر ،عدد(2005 /15
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_

اواطن *عاهدات الدولية أما القضاء
ا+ز 'ا( ية عن ديد كيفية _Éسك
إن سكوت
الدسات* 8

_
ا+ز 'ا(ي ،ليس معناه أن هؤ4ء  É 4
ستطاعtم أن
كtم التمسك *Nا ،بل العكس؛ لكون هؤ4ء *
*
ً 

ا+ز 'ا( ية 

اLتلفة .سواءا  Eقانون aا4جراءات
يتمسكوا *Nا طبقا للقواعد العامة اLددة E
القوان *
وا4دارية ،وما *ي8ر ذلك هو:
ا+زائية أو قانون aا4جراءات ادنية a
*
'
 كون قرارات وآراء ا *Lلس الدستوري 4نتخات  ،قرارات Nائية
ومtا القرار ا4ول اتعلق *
*
وملزمة للفة Þ ،دلت ع" ذلك؛ اادة  54من النظام اLدد لقواعد àل ا *Lلس الدستوري لعام
 ،(87)2012وقبلها اادة  49الغاة من النظام اLدد لقواعد àل ا *Lلس الدستوري لعام . 2000
يعت8ون
ا+ز 'ا(ي قد ألزم القضاة * +ضوع للقانون) ،(88و نص كذلك ع" أNم
 كون الدستور **
'
'

مسؤو  
علtا E
ل أمام ا *Lلس ا4ع" للقضاء عن كيفيات قيا#م *Éها#م طبقا لشل انصوص 
القانون).(89
 
ا+ز 'ا(  

ي بتطبيق أو عدم تطبيق أحم
´® E
 غياب نصا+ز 'ا( ية يلزم القضاة *
القوان *
'
اعاهدات الدولية   E
ال8اعات اطروحة أما#م ،وهذا هو ا4مر الذي دفع قضاة اåLة العليا،

ا+ز 'ا( قد صادقت ع" اتفاقية
يقرون أن قضاة اوضوع قاموا بتطبيق °يح القانون ع" أساس أن *
'

_
ا4ار غ2 8
ا;وع * Lدرات 2
واؤ(ات العقلية).(90
ا !4اتحدة ûة *
@ @NðŠöaŒ¦a@õbšÔÛa@âbßc@pa†çbÈ½bi@kãbuþa@Ù·@…bÈjna@â†Ç@@M@l@M

'
_
 *در aا4شارة إليه أن عدم استبعاد قرار ا *Lلس الدستوري ،ا4جانب من _ÉسFم *عاهدات
'


أمام القضاء 
جن E
الوط*  ،عل aا4نسان يدعوا إ التساؤل كذلك ،عن ما هو مêوم الشخص ا * 4

_
ا+ز 'ا(ي *عاهدات الدولية
ا+ز 'ا(ي ) ،(01وعن أسباب Éسك هذا الشخص أمام القضاء *
القانون *
_
ا+ز 'ا( ).(02
ال8مة *Nا *
@ @ZðŠöaŒ¦a@æìãbÔÛa@¿@äuþa@—‚’Ûa@âìèÐß@M@ 1M

'

ا+ز 'ا( و
لقد عرف القانون  ،11/08اؤرخ  25 Eيونيو  2008اتعلق 2ب;وط دخول ا4جانب إ *
'

_
يعت 8أجنبيا  ،فرد مل
جن  Eاادة  03منه بقو* " :Ã
إقامtم *Nا وتنقلهم فtا ،الشخص ا * 4
ا+ز 'ا( ية أو الذي  4مل أي جنسية ".
ا+نسية *
جنسية غ* 8
87

ا+ريدة الرæية  ،2012 /26اؤرخة   ،2012 /05 /03 Eص .09
*

88

اادة  138من دستور  ،1989اادة  147من دستور .1996

89

اادة  140دستور  ،1989اادة  149من دستور .1996
_
ا+نح 
واLالفات ،قضية ر ،167921 dص .215 ،214
اåLة العليا ،غرفة *

90
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ا+ز 'ا(ي هو 
اLتص  Eنظر
* ZòîÛë†Ûa@pa†çbÈ½bi@äuþa@—‚’Ûa@Ù·@lbjc@M@ 2وÉا أن القضاء *'
'
الدعاوى اقدمة من ا4جانب أو ضد<)،(91فأن السؤال الذي ُيطرح هو :هل ق لجانب التمسك
ا+ز 'ا( أو _ 
أمام القضاء * '
_
ال8مت *Nا.
علtا *
ال صادقت 
ا+زا(ي* ،عاهدات 
'
_ 
الدو
تنظ zمركز ا4جانب ليس مطلقا و إÉا مقيدا *Éا يفرضه العرف
وا Òن مبدأ حرية
الدو E Ã

'

_
ا4جانب Xم ا+ق   Eالتمسك أمام القضاء 
الوط
اتفاقاNا الدولية) ،(92فأن
و *Éا تت د به الدول E

'

سبتم1975 8
*عاهدات الدولية النافذة .وما يؤكد ذلك هو اادة  21من ا4مر  58-75اؤرخ 26 E
*
'

ا+ز 'ا( طبقا ا نصت عليه اواد التالية:
 91السبب (جع إ إمنية Dا4ة ا4جانب * E
الوط قانونيا* ،ماية  2
أجن يكون وجوده فوق _ال8اب 
çصه وأمكه طبقا

 اادة  67من دستور  " :1996يتمتع  * للقانون".
_
وا+رت ،وتضمن للجميع ول Ýواحد اLافظـة عـ"
 السلطة القضائية ا *Lتمع
 اادة
 139من الدستور  " :1996
_ '
حقو8م ا4ساسية"

_
وسده اح8ام القانون".
ا+ميع  *
 اادة  02/140من الدستور  " :1996ال Ýسواسية أمام القضاء ،وهو  Eمتناول *2
أصـ" أو  3يـك
ا+ـز 'ا(ي بصـفة فاعـل
أجن ارتكب خـارج a
قلـ* z
 اادة  588من قانون اa4جراءات *ا 4
ا+زائية * " :
_   ' _
_
_
'

ا+زا( يـة أو ( ييـف النقـود أو أوراق م¯ـفية وطنيـة متـداو Ãقـانو * *+ـزا( *ـوز
جناية أو جنحة ضد سمة
الـدو* Ã
متابعته وDا4ته وفقا '4حم القانون ا+ز 'ا(ي إذا _أل Èعليه القبض 
ا+ز 'ا( أو حصلت ا+كومة ع" تسليمه Xا ".
E
 *
*
_ 
ا+زائية " :
ا+ز '
وا+نح _
ال _(تكـب
ت
نا
ا+
بنظر
ية
ا(
القضائية
هات
ا+
تص

 اادة 01/591من قانون اa4جراءات*
*
*
*
*


م '
ع" _ 
ا +رÉة".
طا(ات جز 'ا( ية أ Òنت جنسية مرتكب *
حـ ولـو © يكـن مقـ¨ E
أجنـ_ ،
 اادة  41من قانون اa4جـراءات ادنيـة اa4داريـة*  " :ـوز أن ي(ـف *
+ضـور  * 
_

_
'
'
ا+هات القضائية * '
_
ا+ـزا( مـع جـزا(ي" ،أنظـر :القـانون رd
علtا * E
ا+ز 'ا( ،أمام *
*
ال تعاقد 
ا+زا( ية ،لتنفيذ ا4ل8امات 

ا+ريــدة الرæيــة ،عــدد 2008 /21
 09/08اــؤرخ  2008/02 /25 Eاتضــمن قــانون اa4ج ـراءات ادنيــة واa4داريــة* ،
اؤرخة  .2008/04 /23 E
ا4بعـاد
 اادة  03/31من " :مع مراعاة أحم اادة  13من قـانونوز( الداخليـة اتضـمن a
*
العقـوت موضـوع قـرار 


القا ,ا4سـتعجا 
ا+ز 'ا(ي أن (فع دعوى أمام 
اLـتص  Eاـواد اa4داريـة  Eأجـل أقصـاه Îسـة أم
خارج a
قل* z
ا 4


'


ً
ابتداء من _ ر® تبليغ هذا القرار" .انظر  :القانون  11/08اؤرخ  25 Eجـوان  2008اتعلـق 2ب;ـوط دخـول ا4جانـب
ا+ز 'ا( ية عدد  ،2008 /36ص .08
ا+ريدة الرæية للجمهورية *
قل* ، z
aل 
_
 92اادة" :07مع مراعاة ا4تفاقيات الدولية 
ا+اصة *  
ا+ز 'ا( يـة،
علtا من قبل
الـدو* Ã
وعد* G
ا+نسية اصادق 
لجئ  

ا+ز 'ا( :"...القانون  ،11/08ج ر عدد  ،2008 /36ص .05
أجن يصل إ *
يتع ع"  * 
'
ا+ز 'ا(ي  ,دار هومه للطباعة 2
ا4جانب  Eالفقه و 2
والن; والتوزيع،
ا+نسية و مركز
الت; يع *
*  pعبيدة عبد ا+فيظ * :

ا+ز 'ا( ، 2005 ،ص .230
*
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اتضمن القانون 
اد ،Fاعدل و اتمم  4 ":ت;ي أحم اواد السابقة إ 4حيث  4يوجد نص ع"



ا+ز 'ا( ").(93
خف ذلك E ،قانون خاص ،أو معاهدة دولية فذة * E

ا+ز 'ا(،
من خل هذه اادة نستشف وجود قاعدة آمرة مفادها ،أن اعاهدات الدولية النافذة * E
'
ا+ز 'ا(ي _
حا Ãكون _
تطبيêا _ E
ال  *ب ع" 
ا4جن ُ
_
اAتمسك *عاهدة،
دو Ãالشخص
القا* ,


*
 
'

خ8ة.
طرفا  Eهذه ا 4

وطبقا ل%ادة  21من القانون 
ا+ز 'ا(ي ،فإن اعاهدات النافذة  ' * E
_
ال ُيؤخذ *Nا E
اد* F

ا+زا(  
'
_


خ 8سابقا أو 4حقا
الداخ" اتعلق بتنازع
تعارا مع أحم القانون
حاÃ
القوان سواء Òن هذا ا 4

ع" صدورها ).(94
'


ا+ز 'ا(
وتبعا ا _Éت aا4شارة إليه  Eالفقرة السابقة ،فأنه ق مث للعمال ا4جانب
القادم إ *

واشغل فtا وفقا للقانون * '
_
علtا
بصورة قانونية
ال صادقت 
ا+زا(ي ،التمسك *عاهدات الدولية 
'
ا+ز 'ا(  Þنصت ع" ذلك أيضا اادة  02من القانون اتضمن 32وط تشغيل العمال ا4جانب ).(95
*
'
_

ال _ 
_
ا+ز 'ا( D* Eال Îاية العمال ا4جانب ،نذكر ا4تفاقية رd
ال8مت *Nا *
ومن اعاهدات الدولية 
ال أقرها _
_ _ 97
علtا   ،1962/10/19 Eوكذلك ا4تفاقية _ر_ ،111 d
اؤÉر العام نظمة
ال Éت اصادقة 


'

_
_
علtا أيضا بواسطة ا4مر  31/69اؤرخ  22 Eماي .1969
وال Éت اصادقة 
العمل الدولية ,
' 93
ا4مر 58-75اؤرخ  1975/09/26 Eاتضمن القانون 
اد Fاعدل واتمم.


'
ا4ستاذ الطيب _
زرو E Fكتابه القانون الدو 
ا+ز 'ا(ي  E
 94انظر حول خف هذا الرأي ما ذهب إليه
ا+اص *
 

'
الصفحات من  39إ  ،41أنظر :الطيب _
زرو ،Fالقانون الو 

ا+زء ا4ول ،ط،2
ا' +زا(ي ،تنازع
القوان* ،
ا+اص *


ا+ز 'ا(.2013 ،
مطبعة الفليسة* ،
'
ا+ز 'ا( مع _

95
_
دو Ãأجنبية*  ،ب
علtا أية معاهدة أو اتفاقية *أ( _مtا *
ال تنص 
اادة  " :02مع مراعاة ا4حم اLالفة 
'
ا4جر * *+ز 'ا( أن يكون ' 
حا(ا جوازا أو رخصة للعمل اؤقت تس%ها اصاì
أجن مقبل ع" نشاط مدفوع
ع"  * 
'

اLتصة التابعة للسلطة ا(فة *لعمل ،طبقا 4حم هذا القانون " ،أنظر :القانون  10/81اؤرخ   11 Eجوان 1981
'
ا+ريدة الرæية ،1981/28 ،اؤرخة   14 Eجوان  .1981ص .947
اتضمن 32وط تشغيل العمال ا4جانب* ،
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:ò·b
يعت 8ملزم بتطبيق
من خل التطرق ل%وضوع _ µالتوصل إ نتيجة مفادها أن القضاء *
ا+ز 'ا(ي *

ا+ز 'ا( ية؛ _م _ µالتمسك
ا+ريدة الرæية للجمهورية *
علtا وانشورة * E
اعاهدات الدولية اصادق 
أمر  p

اواطن ،وا+جة   Eذلك تåن    E
اثن ،أوXما ،كون ا *Lلس الدستوري
*Nا أمامه ،من قبل
'
4نتخات ع" ا4تفاقيات الدولية _
ا+ز 'ا(،

اتعلق
ول
ا4
ا+ز 'ا(ي قد أسس قراره
علtا *
*
*
*
ال صادقت 

2و نtما ،هو كون النظام اLدد لقواعد àل ا *Lلس الدستوري قد نص ´احة ع" أن قرارات هذا
'

ا+ز 'ا( ية *عتبارها جزء من
ا+هات القضائية *
تعتN 8ائية و ملزمة للفة ،وتبعا Xذا þا ع" *
خ* 8
ا 4
هذه الفة ،إ 4أن تقوم *4متثال ا نص عليه هذا النظام.

'
زد ع" هذا أن عدم إشارة قرار ا *Lلس الدستوري إ _Éسك ا4جانب *عاهدات الدولية أمام
_

ا4نتخات ،ولذلك ف *Hب
مسأ Ãداخلية *تة ،
عاì
القا* ,
*
ا+ز 'ا(ي ،سببه كون هذا القرار قد Ù

'
'
لجانب * 
ا+هات
أن  4ينص عن ا4جانب ،طاا أن القواعد القانونية الداخلية تسمح
لتقا ,أمام *

ا+ز 'ا( ية.
القضائية *
@ @ZÉuaŠ½a@òàöbÓ
@ @ZòîèÔÐÛa@pbÐÛû½a

 .1أبو 
القانو Fالداخ" ،ط ،01دار 
الtضة العربية ،م¯.2003،
ا 8 +أÎد عطية :نفاذ اعاهدات   Eالنظام


'
ا+ز 'ا(ي  ,دار هومه للطباعة 2
ا4جانب  Eالفقه و 2
والن;
ا+نسية و مركز
الت; يع *
 p * .2عبيدة عبد ا+فيظ * :

ا+ز 'ا(.2005 ،
والتوزيع* ،
ا+ز 'ا(.2005 ،
Î* .3ال عبد النا´ مانع :القانون
الدو العام " ادخل واصادر" ،دار العلوم ،عنابة * ،


ا+ز 'ا(. 2002 ،
ا+ز 'ا(ي ،مذكرة لنيل 22ادة
Î* .4ال منعة :نفاذ اعاهدات   Eالنظام
ااجست ،8جامعة *
القانو* F


القا' * ,
 .5حسينة 32ون :تطبيق ا4تفاقيات الدولية أمام 
ا4نسانية *+امعة  k
خي¯ ببسكرة،
ا {_ *D ،Fالعلوم a

ا+ز 
العدد .2007 ،11

خ  8
.6
ماجست،8
الداخ" طبقا لدستور  ،1996مذكرة
القانوF
الد pزيوي :إدماج اعاهدات الدولية   Eالنظام




ا+ز 'ا(.2003 ،
جامعة *
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'
ا  4
خ  8
ا4نسانية ،العدد،02
م :تطبيق القضاء
الدÒ pظم عبيد
.7
الداخ" ل%عاهدات {_ *D ،جامعة *بل للعلوم a



ا *Lلد .2007 ، 15
الدو العام ،منشأة اعارف ،ط. 2004 ،12
ع" صادق أبو هيف :القانون
.8



الدو *D ،لد  ،23م¯،
الداخ" ،ا {_ *Lا¯ية للقانون
 .9سامية راشد :تنفيذ اعاهدات الدولية  Eالنطاق


.1967

'
 .10الطيب _
زرو ،Fالقانون الو 

ا+ز 'ا(.2013 ،
ا+ز 'ا(ي ،تنازع
ا+زء ا4ول ،ط ،2مطبعة الفليسة* ،
القوان* ،
ا+اص *


.11

 kبوسلطان :الرقابة ع" دستورية اعاهدات   Eا *+ز 'ا( {_ *D ،ا *Lلس الدستوري ،العدد .2013 ،01


ا+ريدة الرæية  ،1998-1963دار القصبة،
ا+ز 'ا( انشورة * E
 k .12طاهر أورÎون :دليل معاهدات و اتفاقيات *

ا+ز 'ا(.2000 ،
*


'
_
القضا ،Fالعدد  ،04جامعة k
ا4جtاد
 32 k .13ا( ية :إ2امات ا *Lلس الدستوري  Eاادة اa4دارية{_ *D ،


خي¯ ببسكرة.
'

الغني  :قانون ا ،!4دار الكتب القانونية  ،م¯.1970 ،
 k .14طلعت

15. AHMED. LARABA: Chronique de droit Conventionnel algérien "1989-1994" , Revue
Idara , n°01, 1995.
16. YELLES CHAOUCHE BACHIR :Liberté de communication et ordre public, R. A. S.
J. E P, V 36 ; N°01, 1998 .
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@ @ZòîÛë†Ûa@ÕöbqìÛa
'
'
'
 2
 Eوئق ا !4اتحدة ،موجز ا4حم والفتاوى وا4وامر .1991 -1948 ،اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ)


.(ST/ LEG/ SER. F/1

@ @NòíŠöaŒ¦a@´ãaìÔÛa

@ @NŠßaëþaë@pbÈíŠ’nÛa

'

ا+ز 'ا( ية ،اعدل واتمم.
ا+نسية *
 ا4مر  86 -70اؤرخ  1970/12/15 Eاتضمن قانون *'
ا4مر 58-75اؤرخ  1975/09/26 Eاتضمن القانون 
اد Fاعدل واتمم.


'

ا+ريدة
 القانون  10/81اؤرخ  11 Eجوان  1981اتضمن 32وط تشغيل العمال ا4جانب* ،
الرæية ،1981/28 ،اؤرخة  14 Eجوان .1981
_

ا+ريدة الرæية ر.1989/14 d
 القانون  04 /89اؤرخ * 1989/04 /01 E القانون 07/89الصادر  1989/04/25Eوانشور  بتار®  1989/04/26اتضمن اوافقة ع" إنشاء

2
ا+ز 'ا( ية الليبية للتنمية الصناعية اوقعة  

البلدÉ* pدينة طرابلس يوم ،1988/02/24
ب
ال;كة *

ا+ريدة الرæية عدد.1989/17
*


 القانون  08/89الصادر  1989/04/25Eوانشور  1989/04/26 Eاتضمن اوافقة ع" ال دوا4ج¨عية وال د الدو 
الدو 
_
ا+اص *+قوق ادنية والسياسية
ا+اص *+قوق ا4قتصادية



علtم من
وال8وتوكول ا4ختياري اتعلق *ل د
*
الدو ا+اص *+قوق ادنية والسياسية اوافق 

'

ا+ريدة الرæية عدد.1989/17
طرف *
ا+معية العامة ل! اتحدة * 1966 /12/16 E
 القانون  09/89الصادر  1989/04/25Eوانشور  بتار®  1989/04/26اتضمن اوافقة ع"

'



*ال8وتوكو  

واتعلق *ماية  °ا
الحق *تفاقية جنيف ا4ربعة اعقودة 1949/08/12 E
ل

ال8اعات اسلحة الدولية ) *ال8وتوكول   (01

وال8اعات اسلحة غ 8الدولية ) *ال8وتوكول (02

ا+ريدة الرæية عدد.1989/17
علtما * ،1977/08/08 E
اصادق 
 القانون  10/89الصادر  1989/04/25Eوانشور  بتار®  1989/04/26اتضمن اوافقة ع" اتفاقية

_
وغ8ه من ´وب اعام{ أو العقوبة القاسية أو الإنسانية أو اهينة اصادق
مناهضة التعذيب 

ا+ريدة الرæية عدد.1989/17
ا+معية العامة 10 E
ديسم* ،1984 8
علtا من طرف *
*
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 القانون 13/90اؤرخ  02 Eجوان  1990الصادر  بتار®  1990/06/06اتضمن اوافقة ع" إنشاء

'

ال;كة 
2
ور Fالوقع عليه E
ا+ز 'ا( ية اغربية لدراسة أنبوب الغاز
اLتلطة *
اغار Fوا * 4
*

ا+ريدة الرæية ،عدد .1990/23
فاس* .1989/02/08


ا+ر يدة الرæية عدد  ،2002 /25اؤرخة  .2002 /04 /14 E
 القانون 03 /02الصادر * ،2002/04/10 E'

ا4مر  01/05الصادر  
ا+ريدة الرæية
ا+نسية ،انشور * E
بتار®  ،2005/02/27اتعلق بقانون *

بتار®  20جوان  ).2005ج ر ،عدد. (2005 /15

بتار®  /04/26و 2005وانشور  
 القانون  05/05الصادر  بتار®  ، 2005/04/27اتضمن اوافقة

'
'
_
ب * '
ورو Fاتوس 7لتأسيس 32اكة  
ا+ريدة الرæية ،عدد .2005/30
ورو* ،F
ا+زا( وا4اد ا * 4
ع" ا4تفاق ا * 4


_

ا+ريدة
وا4دارية* ،
 القانون ر 09/08 dاؤرخ  2008/02 /25 Eاتضمن قانون aا4جراءات ادنية a
الرæية ،عدد  2008 /21اؤرخة .2008/04 /23 E



 -القانون ،19/08اؤرخ  ،2008 /11/15 Eا *+ر يدة الرæية عدد  ،2008 /63اؤرخة .1996 /12 /16 E

@ @ZòíˆîÐänÛaë@òîböŠÛa@áîaŠ½a

 ارسوم 'الر ،18/89 Ïاؤرخ  ،1989/02/28 Eاتعلق 2
بن; نص تعديل الدستور اوافق عليه



ا+ريدة الرæية عدد  ،1989 /09ص .247
* ،1989/02/23 E
 ارسوم 'ا4نم إ لل د الدو 
الر_ Ïر ،67/89 dاؤرخ   ،1989/05/16 Eاتضمن 
ا+اص


ا4ج¨عية والثقافية و ال د الدو 
*+قوق ا4قتصادية _
ا+اص *+قوق السياسية وادنية والسياسية

ا+ريدة الرæية ،عدد  ،1989/20ص .532
*
_

'

ا4نم إ اتفاقية مناهضة
 Ïر ،66/89 dاؤرخ  ،1989/05/16 Eاتضمن
 ارسوم الر ا+ريدة الرæية عدد.1989/20
التعذيب* ،

الر 159/90 Ïاؤرخ  1990/06/02 Eالصادر  
 ارسوم 'بتار®  1990/06/06اتضمن اوافقة


ع" اتفاق القرض _ر 3076 dاوقع   Eواشنطن    1990/04/05 E
ا+ز 'ا( ية والبنك
ا+مهورية *
ب *
والتعم ،8قصد _Éويل 2
ا+ريدة الرæية عدد .1990/23
الدو aلنشاء
م;وع الري تيجة الغربية* ،



الر 160/90 Ïاؤرخ  1990/06/02 Eالصادر  
 ارسوم 'بتار®  1990/06/06اتضمن اوافقة


ع" اتفاق القرض اوقع   30 Eمارس ' * 1990بيجان الكوت ديفوارية  
ا+ز 'ا( ية
ا+مهورية *
ب *
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' _
فري Èللتنمية قصد _Éويل 2
ا+ريدة الرæية،
ا E Íمدينة الشلف* ،
م;وع 
تطو( الري الزر 
والبنك ا 4
عدد .1990/23
_

'
ا+ريدة الرæية عدد .1991/36
 Ïر 241/91dاؤرخ * .1991/06/20 E
 ارسوم الر  ارسوم 'الر 345/92 Ïاؤرخ   1992/09 /23 Eاتضمن 
ا4نم إ اتفاقية فيينا +ماية طبقة

'
ا+ريدة الرæية عدد .1992 /69
ا8مة سنه * ،1985
ا4وزون *
_
'
ا+ريدة الرæية
 Ïر 483-96 dاؤرخ  1996-12-07اتضمن إصدار تعديل الدستور* ،
 ارسوم الر 
عدد  ،1996 /76اؤرخة .1996 /12 /08 E
 ارسوم 'الر 403/02 Ïاؤرخ  2002/12/26 EاLدد لصحيات وزارة الشؤون 
ا+ارجية .


_


'
ا+ريدة الرæية،
 Ïر 26/04 dالصادر  2004/02/07 Eوانشور * ،2004/02/11 E
 ارسوم الر عدد .2004/09
_

ا+ريدة
وز( النقل* ،
 ارسوم التنفيذي  165/89اؤرخ ،1989/07/29 Eاتضمن ديد صحيات الرæية عدد .1989/36


وز( الشؤون 
ا+ارجية،
 ارسوم التنفيذي  359/90اؤرخ  10 Eنو 1990 8* þاLدد لصحيات _
ا+ريدة الرæية ر. 1990/50 d
*
@ @Npa‰aŠÔÛaë@òîÜa†Ûa@òàÄãþa


الشع 
ا+ريدة الرæية ،عدد .1997/53
الداخ" ل%جلس
 النظامالوط اؤرخ * .1997/08/11 E


*

الوط الصادر  

بتار® 2000/03/25 :واؤرخ .2000/07/30 E
الشع
الداخ" ل%جلس
 النظام

*
ا+ريدة الرæية عدد .2000/46
*


ا+ر يدة الرæية عدد .2012 /26
 -النظام اLدد لقواعد àل ا *Lلس الدستوري اؤرخ * ،2012/05/03: E

_

4نتخات ،ج ر العدد .1989 /36
 قرار ر -01 dق.ق -مد -مؤرخ  20 Eأوت  1989اتعلق **

@ @bîÜÈÛa@òàØa@pa‰aŠÓ


 قرار اåLة العليا الصادر .1962/08/28 :E
 قرار اåLة العليا اؤرخ .1979/02/14:E_

ا+نح 
واLالفات ،الصادر  ،2000/02/22 Eقضية ر.167921 d
 قرار اåLة العليا ،غرفة *א

سא د

و
76

א دد 2014 − 03

'دא! א دو#

 א زא3#$ وط ط) ق א

Résumé :
Le traité conclu au plan international est systématiquement inséré dans le
processus juridique interne, une fois ratifié par l’Etat.
Cependant, si les traités internationaux sont, pour la plus part des pays, une
exigence nationale dans la gestion de leurs affaires, il n’en demeure pas
moins, que la primauté de leur application sur le droit interne, reste
différemment prise en charge dans les Constitutions nationales, même si les
Etats ne peuvent invoquer leurs règles internes pour échapper à leurs
obligations internationales.
La Constitution algérienne prévoit les procédures et les conditions
d’application en droit interne, des dispositions des traités ratifiés par l’Etat
algérien. Ainsi, le juge algérien est tenu d’appliquer les traités
internationaux ratifiés par le Président de la République après approbation
expresse par chacune des chambres du parlement ou relevant du domaine
exclusif du pouvoir exécutif, à condition que ces traités soient invoqués par
les justiciables devant la justice algérienne.
Cette obligation pour le juge est puisée de l’interprétation jurisprudentielle
du Conseil constitutionnel, qui avait déclaré, dans sa décision n°1/89
relative au Code électoral, que toute convention, après sa ratification et dès
sa publication, s’intègre dans le droit national et acquiert, en application de
la Constitution, une autorité supérieure à celle de la loi ; que, dès lors, il (le
Conseil constitutionnel) autorise tout citoyen algérien de s’en prévaloir
devant les juridictions.
Il en ressort que l’application de traités internationaux par le juge algérien
ne peut intervenir si le justiciable en invoque ce droit. Toutefois, la question
reste posée concernant les procédures à suivre par le justiciable si les
dispositions des traités soulevées, ne lui sont pas appliquées.
Elle est également puisée des effets et de la force de chose jugée que
revêtent les décisions du Conseil constitutionnel. Celles-ci sont, en effet,
définitives, immédiatement exécutoires et s’imposent aux pouvoirs publics.
Les juridictions algériennes sont, par conséquent, tenues d’appliquer
scrupuleusement les décisions du Conseil constitutionnel.
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Le Conseil constitutionnel s'est, toutefois, abstenu de reconnaitre, dans sa
décision, aux étrangers la possibilité d’invoquer les traités internationaux
devant le juge algérien. Il semble dire que l’affaire sur laquelle il a eu à se
prononcer et qui porte sur les élections, est une question purement interne,
et que le droit des étrangers de se constituer justiciables devant les
juridictions algériennes est garanti par les règles du droit interne.
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@æb½ÜÛ@ïÈíŠ’nÛa@ÝàÈÛa@ò‰bà½@òàÃbäÛa@òí‰ìn†Ûa@âbØyþa@ý•g
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Zòß†Ôß



تسي 8شؤونه _ ،
وت I* 8رسة هذا ا+ق
يكفل الدستور  Eالدول 
الدÉقراطية حق رسة الشعب  E
إ مؤسسات دستورية وسياسية من منطلق مبدأ مؤسسة السلطة D ،ددا بذلك اختيارات الشعب
'
لوته اتجاوبة مع طموحاته مراعية ابادئ ا4ساسية وثوابت اXوية الوطنية.
وأو 

ا Jدون أن نضمن الدستور اقومات
 Þأنه É 4كن ا4ستمرار  Eا+ديث عن ا4نتقال 
الدÉقر 
'

ا4ساسية _
الدÉقراطية D  Þددة  Eالفقه الدستوريa * 1.قرار سلطة اؤسسات ذات
علtا 
ال _(تكز 

_
_
_


وا+رت العامة واح8ا#ا
ا+قي Èو0ن الفصل ب السلطات ،وا4ع8اف *+قوق
الشع
التمثيل


*
و 0ن _
رسtا واستقلية السلطة القضائية ،وÎاية سيادة القانون.
تقو µالعمل بشقيه اوضو' a Í

نع به 
اÉ* Fا  *ب أن يكون عليه ،وفق تطورات
a

وا4جر 
وا4صح 
'
_
خ8ة .
ا *Lتمع واؤسسات الدستورية
للدو Ãمع ´ورة اLافظة ع" هاته ا 4
الدÉقراطية الذي  4يتحقق *Éجرد
ومن منطلق أن ا *Lلس انتخب * -ال8ان -هو قوام وجوهر 

_
م الدستور بصحيات Dدودة أو هامشية دون أن قق _Éثيل _
النص عليه   _ E
حقي Èوفعالþ .ن

'
اقومات ا4ساسية لنتقال إ دÉقراطية حقيقية*  ،ب أن تتمتع اؤسسة التمثيلية انبثقة من إرادة
الناخب * 'حم دستورية _ *عل مtا ( 

ا مراقبا لعمل ا+كومة و مسنا لنصوص قانونية .هذه
*
'
_
2
للدو.Ã
ي:
ا 4
خ8ة  أساس البناء الت; 
ا4صــــح الدســــتوري،ط،1مكتبــــة دار الســــم للطباعــــة 2
ـــرط،
 - 1عبــــد القــــادر
الع،Øأولويــــة a
والن;ــــ ،الـ *

اغرب،2009،ص.11.
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فصناعة القانون  ذروة سنام _
دو Ãا+ق والقانون .و_ 4ي zذلك إ 4وفق أحم دستورية Dققة


التا  :هل
لذلك ليتس Xذه اؤسسة التجاوب مع الصا ìالعام  .من هنا يتبادر لنا طرح aا4شل 
'
2
ا' +
_
زا(ي
ال 22دها التطور الدستوري *
ا4حم الدستور ية الناظمة مارسة العمل الت; 
ي* :لل8ان 
تتطلب إعادة نظر و إصحا أم  4؟

عا+ة هذه aا4شلية نق* دراستنا ا ما هو آت :
*
@ZïÈíŠ’nÛa@˜b–n⁄a@Z@Þëþa@szj½a

ا+هة 
اLتصة بوضع 2
الت; يع وهذا ا4ختصاص يؤول إليه *Éوجب الدستور .إ 4أن
يعت* 8ال8ان *
*

*ال8ان © يعد ينفرد بوظيفة وضع القواعد القانونية وذلك بسبب عدم قدرته ع" حل اشا وما
2
ال _(9ا نقص 
_
ا8* +ة وانعدام الكفاءة.
اقتضاه ذلك من تدخل للسلطة التنفيذية لسد ثغرات 
'
ا4مر الذي جعل ا *Lال 2
دستور) ،مطلب أول ( ،ضف ع" ذلك
ي* :لل8ان Dدد أو Dصور
الت;


2

الطرف السلطة التنفيذية و *ال8ان)مطلب ن(.
أن حق ابادرة *لقانون مكفول ل1

@ @@@Š–§aë@†í†znÛa@´i@ïÈíŠ’nÛa@˜b–n⁄a@ZÞëþa@kÜİ½a

من احظ أن تقييد سلطة *ال8ان ظاهرة _
الدسات 8ا+ديثة اقتداء *Éبدأ عقلنة العمل
عرفtا

_
_


ا2 F
الفرن hلسنة  ،1958وقد *" ذلك بوضوح D* Eال ديد وح¯ اواضيع
ومتأ(ة *لدستور
*ال 8

±
_
التأث 8اختلف نسبيا من دستور 4خر *سب الفلسفة السياسية
ال يتدخل فtا *ال8ان .إ 4أن هذا 

ال _
_
يعتنêا اؤسس الدستوري.
والقانونية 

 2
2
ي ،:لكن البيت
ن Èمشاركة السلطة التنفيذية *لل8ان ف¨  Ãمن اختصاص ت; 
 ا+ف هنا  4يثور حول ثبوت أم 
_
2
ي Þ،:أنه ر _(اجع *ال8ان
القصيد حول مدى *اوز اؤسسة التنفيذية ا Xا من اختصاص تنفيذي إ ما هو ت; 

ال _
_
2
_

الدو ،Ãزدة ع" ذلك أن هذا
تب Èمن أ< وظائف
فإنه ( 4ال يقوم بدو جد #م  *D Eال الوظيفة الت; يعية 

_
الفرن)hدستور ،(1958و أصبحت
ا Fالذي جاء *Nا اؤسس الدستوري
ال8اجع مرده إ مبدأ عقلنة العمل *ال 8

السلطة التنفيذية وأساسا ا+كومة تتقا¦ مع *ال8ان هذه الوظيفة ،و هذا  4يتعارض مع قاعدة سيادة *ال8ان  E
'
2

ي:
والتنظ ،zأنظر  E

تع ا+رية اطلقة وا4حتفاظ * *Lال الت; 
إعداد القانون والتصويت عليه4 ،ن هذه القاعدة  4
تفاصيل ذلك  :عبد  3بوقفة ،أساليب رسة السلطة  
ا+ز 'ا(ي-دراسة مقارنة، -دار هومة،
ب النظام
السيا* Ï

_
وعقي{ * 2
 Ïالعقة الوظيفية
ا+ز 'ا(،2002ص ،104.وسيدي  kولد سيد آب ،ارجع السابق ص41.؛وأنظرأيضا:
*
خر 
وال8ان ،دار 

ا+ز 'ا(،2007،ص.15.
ا+لدونية* ،
ب ا+كومة *
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'

الوط) *ال8ان( *ن Éارس اختصاصه
ا+ز 'ا(ي لعام 1963فقد مكن ا *Lلس
فبداية *لدستور *

2
الت; ي E  :ا  *L
واا دون قيد أو 32ط* ،وNذا أصبحت سلطة *ال8ان غيـر Dددة
ال القانونــي



3
بنطاق ع" سبيل ا،* ¯+ستثناء ما ذكر  Eالدستور بطريقـة ح¯ية.
هذه اواضيع ذكرت ع" سبيل اثال وليس ا.¯+وما يؤكد ذلك أن اؤسس الدستوري لو أراد
 
_ديد *Dال القانون ،ع" سبيل ا_ ¯+
الوط  Eاواضيع
4ن ,إ القول *Éا ي "2 ":ي;ع ا *Lلس

'

 
الوط  Eاسائل اLددة  Eالدستور "_ .وسيسا ع" ما تقدم © تنح¯
التالية" أو" 2ي;ع ا *Lلس

الوط  Eاسائل انصوص علtا  Eالدستور ،
وإÉا امتدت إ غ 8ذلك من
 
اختصاصات ا *Lلس   

ال تتطلب من النواب تنظيمها بواسطة 2
_
الت; يعات ،وعليه Òن 2ي;ع ا *Lلس  Eأي *Dال
اواضيع 
4
لتنظ zأو التوسيع أو التقييد.
(ى ´ورة لتقنينه سواء * 
_
ا+ز 'ا(ي _أN* Fذه اواضيع ع" سبيل التنبيه ا Xا من
و *در aا4شارة ،أن اؤسس الدستوري *

القانو ،Fيؤدي *لسلطة التنفيذية –أساسا رئيس
أÔية *وNذا فعدم التحديد ا¯+ي ل%جال

'



ا( 4 Fجع
ا+مهورية – *ن 2ي;ع Î* Eيع
*
ايادÉ* pر 
اس .zحقيقة أن هذا aا4هدار لختصاص *ال 8

ب ا  *L
إ عدم الفصل  
والتنظي ( ،بل مرده إ وجود *(ان غ 8مبسط و© يtض
القانوF
ال )


5
* 'داء فع" وفعال و  
 E  ،8Ëمقابل ذلك نقص ابادرة * _ق8اح  
قوان إن © نقل انعدا#ا.


تنظ zالعقة  
و
ب القانون
فالدستور *

ا+ز 'ا(ي لعام  1963اتبع الطريقة التقليدية  E
والتنظ ،z
'
_
القاعدة '



الثا Fعدم ديد نطاق
أساسي :ا4ول خضوع
مبدأp
القاÉة ع"

التنظ zللقانون .وابدأ 
'
_
ال
القانون  .وبذلك أطلق سلطة *ال8ان وقيد سلطة ا+كومة* à ،حم اادة  27من الدستور 
تنص'' :السيادة الوطنية للشعب الذي Éار2ا بواسطة Ëثليه   Eا *Lلس 
الوط  .''...فالقانون يصدر من

'
_
السلطة 2
للتنظD zالفته،
التنظ ،zوبذلك É 4كن
ت Èعن
الت; يعية *


اع8ة عن aا4رادة العامة لمة ،و( 
ا+ز 'ا( ،1993،ص.53.
بوالشع ،8النظام
 -3أنظر   Eتفاصيل ذلك :سعيد
ا+ز 'ا(ي ،دار اXدى * ،
السيا* Ï



ـ الســلطة 2
-4أنظــر:عبــد 3بوقفة،العقــة بـ  
ا +ـز 'ا(ي لعــام،1963مــذكرة
الت; ــيعية والســلطة التنفيذيــة  Eالدســتور *
ا+ز 'ا( ،1997،ص.96
ست،8م د ا+قوق والع« اa4دارية ،جامعة *
ماج 

ا+ز 'ا( ،2005ص.83.
ا+ز 'ا(ي )نشأة2 ،ت; يع_ ،فêا( ،دار اXدي* ،
 -5أنظر  Eتفاصيل ذلك :عبد  3بوقفة ،الدستور *
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يع  E،
التنظD zدود بطبيعته
ح أن

إذ يستطيع *ال8ان أن ينظم Òفة اوضوعات عن طريق الت; 

6
وهذا هو الوضع الذي Òن سائدا  Eفرنسا قبل دستور.1958
_
'

الدسات8
وD* Eال تقييد وتضييق النطاق الذي 2ي;ع فيه *ال8ان ،وإطق العنان لة © رج



ا+ز 'ا( ية) (1996،1989،1976عن هذه القاعدة مث%ا جاء  Eدستور  ،1963فقد اتبعت الطريقة
*
_
_
ال 2ي;ع فtا *ال8ان _ر Òما  رج
ال اتب ـا اؤسس الدستوري

الفرن ¯* hاواضيع 
ا+ديثة 
التنظ ،zوبذلك أصبحت اؤسسة 2
من نطاق 2
الت; يعية _Éارس اختصاصا 2ت; يعيا
الت; يع  *Lال

'
منظما *حم الدستور.
وعليه فقد جاء دستور  1996من خل اادة  ،122و)دستور  1989من خل اادة _ 115
اقاب{

ل%ادة 151من دستور 2 (1976
وستقرائنا ل%ادة  122نحظ أن
متأ(ا *لدستــور
الفرن hلسنة * .1958


 -6يسا< الفقه الدستوري واa4داري *_ É
إاد حد فاصل  

معتمد pع"
ب  *Dال  من القانون والسلطة التنظيمية
حاو*  Ã
Dاو Ãلتحديد ال مستقل ل Ýمن التنظ zوالقانون '
_
اوضو _ Í
و( هذا
قاÉة ع" اعيار
ومعاي .8فقد جاءت
أسس
*D



' 
_
الرأي العميد''موريس هوريو'' _و(تيبا ع" ذلك ،ف Ýقاعدة عامة 
) قانون.
تقت 6اساس *+ا Ãالقانونية لفراد 

'
س8ها الداخ" .إذن فأساس اعيار اوضو Íهو مبدأ الفصل  
ب
وتنظ z
أما الة ف تتعلق إa * 4دارة ارافق العامة 


_
' 
_
اLاو Ãلنقد ع" أساس
4ند .وتعرضت هذه
السلطات* ،
ود a
ا Fجلينيك* ،
ا4شارة أن أصل هذا اعيار هو الفقه ا 4
أن هذا التحديد  4يقيد إ 4السلطة التنفيذية وÉ 4نع 2
التنظ zبدورها
التنظ Þ ،zأن سلطة
ا;ع من اعتداء ع"  *Dال


'
_
مبا 3أو غ2 8
ا4فراد بش2 Ý
تقت 6هدم ا+واجز  
Dاو Ãأخرى 
ب  *Dال القانون
مبا .3وجاءت
وحرت
_Éس حقوق


'
الة '
_
قاÉة ع" اعيار الش _ 
والتنظ4 z
مال8ج''_ .و(تيبا ع" ذلك فالقانون
و( هذه
و
اLاو Ãالفنية ''Òريه دي *


بيtما من حيث اضمون و 4يوجد نطاق خاص *Nما ،وما  8  É
اختف 

مرتكز E  pذلك عل أولوية
بيtما اصدر،
'
'
_
اLاو Ãمن النقد ،فقد *Hز هذا
خ8ة أن تقوم بتعديل أو إلغاء قانون .و© تس« هذه
القانون ع" الة ،ف Éكن Xذه ا 4
' 
'
استق{ '
_
والقاÉة _
قا µر أNا تساعد
بذاNا فقد تصدر دون ا+اجة إ ا4ستناد إ 2ت; يع
اعيار عن *ت ( 8وجود لوا®
_
فا4اهات السابقة ع" سنة  E  1958فرنسا أكدت أن
وتåل القانون   *D Eا4ت © يتطرف Xا.وع" أساس ذلك،
*
'
'
'
تب :ومن  µ2فإن  *Dال القانون غ 8مقيد و *Dال الة Dدود بطبيعته.
القانون  _  E  Fان ا ،4وأن

التنظ zأص{ 
'
الية _ E
ا4مارات العربية اتحدة ،دار 
الtضة العر بية،
  Eتفاصيل ذلك أنظرà :رو أÎد حسبو ،السلطة
دوa Ã

'
القاهرة ،1995ص 64.وما بعدها ،وأنظر أيضا :بدرية جا 3الصا *D ،ìال الة   Eفرنسا ،مطبوعات جامعة
الكويت ،1990ص 42.وما بعدهاà ،ار عوابدي نظرية القرارات اa4دارية  
ب ع« اa4دارة والقانون اa4داري ،اؤسسة
سل¨ن الطماوي ،النظرية العامة للقرارات اa4دارية ،دراسة مقارنة ،ط  ،5دار
ا+ز 'ا( ية للطباعة *
*
ا+ز 'ا(  1988ص ،18.
العر ،Fالقاهرة  ، 1984ص 431.وما بعدها .
الفكر * 
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 _
ال  صëا  Ãالدستور وكذلك E
اؤسس الدستوري نص ع" أنه '' 2ي;ع *ال8ان E
اياد p
±
ا *Lا4ت ا4تية''.7
'
الشع
ما يحظ أيضا أن اادة  151من دستور   1976ا4خرى تضمنت عبارة '' 2ي;ع ا *Lلس
*

 
_
ال خوXا  Ãالدستور'' تدخل كذلك D* Eال القانون 8...واادة  115بنëا '' 2ي;ع
الوط  Eا *Lا4ت 


 
_
ال خوXا  Ãالدستور'' ،وتدخل كذلك D* Eال القانون ما
الشع
ا *Lلس
الوط  Eا *Lا4ت 

*
'
9
 _ ."...F
وستقرائنا لتلك النصوص الدستورية ،وانطقا من التساؤل حول هل *Dال ا4ختصاص
*
 
2
أي  Eهذا الصدد:
يD :دد ع" سبيل ا ¯+أم ع" سبيل اثال ؟ 
نش 8إ ر 
الت; 
‰ì–ª@Ëë@…†ª@æìãbÔÛa@Þb©@Z@Þëþa@ðcŠÛa@M

'
_Éاشيا مع نصوص اواد الدستورية سالفة الذكرÉ ،كن القول * Nا ليست ا *Lال الوحيد الذي

 _
ال خوXا  Ãالدستور أو
2ي;ع فيه *ال8ان ،وما يثبت ذلك عبارة '' 2ي;ع E ...ا *Lا4ت أو
اياد p
 صëا  Ãالدستور" ،وÒن *ستطاعة اؤسس الدستوري لو أراد التحديد ع" سبيل ا،¯+لنص



اياد pاLددة  Eهذه اادة أو إ جانب اواد فإن *ال8ان 2ي;ع
بقو2 ''Ãي;ع *ال8ان  Eا *Lا4ت أو


 Eاواضيع التالية''،و يؤكد هذا الرأي أن اواد السابقة استعملت عبارة ''يدخل كذلك D* Eال
القانون'' أو عبــارة ''كذلك  Eا *Lا4ت التالية''  Eدستور .1996هذا وإن دل ع" Ï2ء 
فإÉا يدل ع"



وجود *Dا4ت أخرى خاصة * 2
لت; يع ،أو هناك مواضيع 2ي;ع فtا *ال8ان إ جانب ما ذكرتــه اواد

وغD 8صور.
الدستوريـة 10.وعليه þجال القانون Dدد 
@ @Š–§a@Ýîj@óÜÇ@…†ª@æìãbÔÛa@Þb©@Z@ïãbrÛa@ðcŠÛa@M

ياد p
 _
*يث *  4وز للقانون التدخل   Eا  
ال حددها النص
ا+ارجة عن اوضوعات
واياد p

الدستوري )اادة  151دستور) ،(1976اادة  115دستور )،(1989اادة  122دستور( 1996وهذا ع"
أساس أن اادة حدت ا *Lا4ت ع" سبيل ا ،¯+فالتعداد يفيد ا ¯+وليس ع" سبيل الذكرÞ .
 - 7أنظر :اادة  122من دستور.1996
 - 8أنظر :اادة  151من دستور.1976
 - 9أنظر :نص اادة  115من دستور .1989



2
ـانوF
 -10أنظــر  Eتفاصــيل ذلــك :ســعيد بوالشـ 
ـع ،8عقــة اؤسســة الت; ــيعية *ؤسســة التنفيذيــة  Eالنظــام القـ 
ا+ز 'ا( ،ص.208.
ا+ز 'ا(ي،أطروحة دكتوراه ،م د العلوم القانونية ،جامعة *
*
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_
ال _Éار2ا السلطة
أن الدستور أو? أن ا *Lا4ت غ 8اLصصة للقانون تعود للسلطة التنظيمية 
التنفيذية حسب مقتضيات اادة 10/11واادة  152من دستور  1976واادة  116من دستور1989


لتا فالقانون  4يتدخل  Eغ 8ا *Lا4ت الواردة  Eالنص الدستوري
واادة  125من دستور* .1996
و 
 Þأن السلطة التنفيذية É 4كن أن تتدخل  D* Eال القانونÉ 4 Þ ،كن أن تصدر  
قوان ) *ê Éو#ا

11
2
التنظ. z
ي ، :وإذا حدث تدخل فيكون عن طر يق


الش( D* Eا4ت خارجة عن إختصاا الت; 
و *Éقارنة اادة 151من دستور  ،1976واـادة  115من دستور  ،1989واادة 122من دستور،1996


ا+ا اتسع نوعا ما ليشمل D* 30ا 4بدل D* 26ا E 4ظل
نحظ أن *Dال القانون  Eالدستور

دستوري  1976و.1989

ا+ز 'ا(ي عبارات ومصطلحات مثل
إ جـانب ذلـك ،فقـد أورد اؤسس الدستوري *

 
2
)
''أساسـي''و''النظـام''و''النظام العام''و''القواعــد''و''القواعــد العامــة'' و''ال;وط''و''الت'' 
¸ات غ 8

ب النظام العام والنظام  
التمي  8
أسا.Ï
وا°ة اعا© لصعوبة
وغ8
وب ما هو
أسا Ï



وهذا ما 2
ولفصل إما بتقييـد
يؤ( أيضا عند
التفس 8والتأويل ويؤدي * *Lلس الدستوري إ التدخل *

*Dال أو بتوسيع ا *Lال.

12



 11
_
ا+ز 'ا(ي  Eظل دستور
للدو Ãوالنظام
وا Eو بوكر إدريس ،النظرية العامة
السيا* Ï
  Eتفاصيل ذلك أنظر :أÎد 
ا+ز 'ا( ،1992ص 277/276.وأنظر أيضا:
ا+ز 'ا( ية للطباعة* ،
 ،1989اؤسسة *
Du monocephalisme dans le régime politique Algérien (deuxième partie) "TALEB, TAHER
R.A.S.J.E.P,V28,N04,1990.p.737-751.
'


للقوان أي غياب آلية ا *Lلس الدستوري
 E -12ظل دستور  © 1976خذ اؤسس الدستوري *Éبدأ الرقابة الدستورية
 ،وعليه þهمة 0ن _
حا âالدستور''
اح8ام الدستور أنيطت لرئيس *
ا+مهورية *Éوجب الفقرة الثالثة ل%ادة  11وهو'' 

يب آليات ا+ماية  ،وما هو  
نو .1988 8* þلكن الدستور ©  
وال أصبحت   _ E
_
مب  E
م اادة  104بعد تعديل 03

4ح8ام الدستور هو طلب قراءة 2نية )رسة حق _
الن _
الدستور من آلية 
اع8اض( *Éوجب اادة  ،155خاصة أن
2
_
ال تنص ''يستلهم
ا;ع خاضع ل%يثاق وليس للدستور .أي  4يوجد مبدأ æو الدستور ،وهذا * àادة  2/127
 
_
2


الوط هو
ويطبêا'' ،وأنصت اادة '' 06ايثاق
الوط
ي :مبادئ ايثاق
الشع
ا *Lلس
الوط  Eنشاطه الت; 



*
'
'


_


إدريس،الوج E 8القانون الدستوري
الدو E ،''Ãتفاصيل ذلك أنظر :بوكرا
وقوان
سا Ïلسياسة ا4مة
اصدر ا 4
ا+ز 'ا( ص  114.وما بعدها.
واؤسسات السياسية  ،دار الكتاب ا+ديث* ،
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وعليـه ،فإن هذا التنوع ا4صط ،Üالذي جاء به اؤسس الدستوري مقصود  
ليم  8
ب اسائل


لغ8ه تنظيمها 2
_
للتنظ zالتدخل فtا
والت; يع فtا  É* 13.ع É 4كن
ال تدخل D* Eال القانون و*  4وز 


'
_

_
ع" ديد ابادئ وا4طر العامة
ال يقت¯ دور القانون فtا 

) *Dال Dتجز للقانون فقط ،واسائل 
وا+زئيات للسلطة التنفيذية إما * _
لت {åأو التنفيذ ،وهذا ما يف; أنه إجازة نية من
_ر Òالتفاصيل *
'
اؤسس الدستوري للسلطة التنفيذية *ن تقتحم هذه اسائل .
ا+ز 'ا( ية) (1996 ،1989،1976أكدت مبدأ aا4طق بدل التقييد عن طريق
وXذا
فالدسات* 8


اقتصار #مة 2
كث 8من اواضيع .مث الفقرات)،6 ،5 ،2
الت; يع ع" وضع القواعد وابادئ العامة  E
14
(27 ،24 ،23 ،22 ،20 ،19 ،18 ،17 ،16 ،8من اادة  122من دستور .1996

ا+ز 'ا(ي أنه يتجه إ توسيع *Dال تدخل *ال8انþ ،ن
واحظ من خل التطور الدستوري *



خل اواد السابقة *د ع" الر من نقل *Dمل ما ذكر  Eاادة  151إ اادة  ،115ومن هذه
'
خ8ة إ اادة  122إ 4أنه ألغيت عبارة العامة من بعض البنود مثال ) (10 ،9 ،7 ،6من اادة
ا 4
 151دستور  ،1976البند  18من اادة ) 151اقابل للبند 14من اادة122دستور،1996والبند15من
اادة 115دستور  ) ،(1989اقابل للبند  15من اادة 122دستور،1996والبند16من اادة115دستور
مع  
 -13هل استخدم هذا التنوع ا4صطN* Üدف _ *نب التكرار أم  صيغة (اد *Nا 
مع Éكن أن نقول أنه قيد


_
2
أف {à Èع" àل *ال8ان .فيجب أن يكون  E {àش Ýقواعد عامة و نظام3 ،وط ،أي وضع للخطوط العريضة

_
عقي{ * 2
 ، Ïارجع السابق،
وا+زئيات 4ختصاص السلطة التنفيذية E  ،تفاصيل ذلك أنظر:
ع" _(ك التفاصيل *
خر 
ص.18 .
تغي8ات اLا Ç
 -14تقيد سلطة *ال8ان قد يكون بواسطة النص الدستوري مثال فرنسا* ،
ا+ز 'ا( ،وقد يكون بواسطة 
'
_

_
ااه ا *Lلس الدستوري بعد
الو4ت اتحدة ا4مريكية ،غ 8أن *
وال _( * Mعادة كفة السلطة التنفيذية مثال 
اLتصة 
السبعينيات _ول لصا ìالسلطة 2
الت; يعية   Eقضية  
واLا âوانيع للحقوق
ا+معيات .فأصبح ا+افظ
تكو* p

'
'

_
تعب 8ا4ستاذ) ،(Capellettiفـي قضيـة السيـدة Madame
ال جاءت  Eالدستور ع" حد 
ا4ساسية 
'
'
  David
لنظمة العربية 
لكtا _(اجعت وعادت
بتار®* 1974/10/04ن فرنسا قفزت منذ  1958إ  1971قفزة Dالفة
'
بوالشع ،8عقة اؤسسة 2
الت; يعية *ؤسسة التنفيذية
إ ما هـي عليـه تلك ا4نظمة E  ،تفاصيل ذلك أنظر :سعيــد


ا+ز 'ا(ي ،ارجـع السابق ،ص.205.
  Eالنظام
القانو* F
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_
ال © تعد متبناة كتحديد سياسة _ال 8بية وسياسة الشباب
،(1989وإن Òن حذف لبعض اسائل 

إضافة إ إدخال مواضيع هامة ن *Dا4ت القانون Òنت  Eالسابـق غD 8صصة É* Ãوجب اادة
و:
 122دستور  1996
'
'

 العمو.â
للوظيـــف
العام
ساÏ
ا4
والقانون
ل%وظف
ساسية
ا4
ال ت


 القواعد العامة اتعلقة *لدفاع الوط ،استعمال السلطات ادنية للقوات اسلحة.

 قواعد نقل الكية من القطاع العام إ القطاع ا+اص.
 إنشاء فئات اؤسسات._
ال تفرض عليه من خل وضع القواعد العامة أو
ع" أن *ال8ان * aمنه أن يتحرر من القيود 
'
'
'

ا_ 4
ف.È
القيد
من
قل
ا4
ع"
ويتحرر
.
زئيات
ا+
E
الدخول
دون
العامة
سس
ا4
*


 _
_

ودر aا4شارة ،أنه ر ديد *Dال اختصاص *ال8ان إ 4أن *ال8ان * aمنه أن 2ي;ع  Eغ8
*
اياد pاLددة  Eالنص الدستوري الذي عدد اختصاصاته .ف Èظل دستور Ò ،1976ن 2

ا;ع هو



الذي يتكفل بتحديد طرق انتخاب النواب ،وعدد< 2و3وط _
التنا Eمع
قابليtم ،والقيود وحا4ت


_
2
ين Èالعقة مع
3وط العضوية ،وا4ستقا Ãوا4ستخف طبقا ل%واد.143 ،140 ،135 ،130 :وهذا 
_
ال جاءت بعبارة القواعد العامة اتعلقـة بنظام
ا4نتخات .وعليه  4ينح¯ دور
*
اادة  10/151
 
الوط  Eا4ختصاصات اLددة ،بل Éتد إ  موضوع يتطلب الدستور تنظيمه
الشع
ا *Lلس

*

اعتقاد أن ا *Lال Dجوز لصا ìمن *ال8ان.
بقانون É* 15.ع أنه حسب
وأيضا  Eظل دستور 2 ،1989
فا;ع هو الذي Òن يتكفـل بوضع القواعد اتعلقة ب :الع«

'
الوط_ ،
_
الدو ،Ãالنشيد 

وتسي8ها)اادة  ،(18
و(ع
الوط)اادة ،(05وأيضا دد ا4مك الوطنية
خاµ



الكية ل%نفعة العامة)اادة ،(20وأيضا قانون اتعلق بكيفيات ا4نتخاب 2و3وط _
قابليtم وحا4ت

_
ا4ستقا Ãوا4ستخف )اادة(109 ،106 ،102 ،100،101 97و ا *Lا4ت 
ا+ارجة عن اادة
التنا، E

-15أنظر :اواد ،143 ،140 ،135 ،130:من دستور .1976
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ين Èربط اواد *ادة  115ويتوسع بذلك *Dال
 115عديدة ،فالتفصيل الوارد  Eهذه النصوص 
القانون.

16

الhء *لنسبة لدستور 2 ،1996
2
فا;ع يتكفل بوضع القواعد اتعلقة *لكية العامة
ونفس 
'
ا4مك الوطنية)اادة ،(18التجارة 
ا+ارجية)اادة ،(19إجراءات  (ع الكية ل%نفعة
)اادة،(17
'

القضا)Fاادة،(49صحيات *Dلس
ا+طأ
العامة)اادة 32 ،(20وط التعويض عن

وغ8ها8 17.ذه اواد ليست Xا عقة أو ارتباط ف¨ 
بيtا والبنود الواردة   _ E
م
اLاسبة)اادة (170
اادة  122من الدستور.

زدة ع" ذلك8 ،ناك مسائل ومواضيع مرتبطة *لنص الدستوري اLــدد 4ختصاص *ال8ان
'
كتساNا
خاصة ف¨ يتعلق *ماية حقوق ا4فراد
وحر _Nم الشخصية ،وموضوع *
ا+نسية 2و3وط ا *

'
'
ا 2 4


الوط ،وحقوق العامل،
اقيم * _ل8اب
çاص ا4جانب
وإسقا"ا ،وكذا اتعلقة *ماية




وموضوع 
مضموNا .وهذا
وغ8ها8 ،...ذه البنود واواد الدستورية متقاربة إ حد بعيد E
ال¯ يبة ،

2
يÉ :تد إ مواضيع يتطلب الدستور تنظيمها
يؤكد حتمية ا4تصال الدال ع" أن ا4ختصاص الت; 
*Éوجب القانون ،18من هنا Éكن القول أنه:
وا+زئيات للسلطة التنفيذية.
 -قد  4يتعدى *ال8ان حدود ونطاق وضع القواعد العامة _ر Òالتفاصيل *

 16أنظـــر :اـــواد،102 ،101 ،100 ،97 ،3/68 ،65 ،64 ،2/61 ،3/52 ،2/46 ،2/85 ،44 ،43 ،38 ،29 ،20 ،18 ،05 :
 ،160 ،148 ،146 ،144 ،140 ،138 ،110 ،109 ،106من دستور .1989
 -17أنظر :اواد ،170 ،49 ،42 ،40 ،30 ،20 ،19 ،18 ،17 :من دستور .1996
 -18مثال ذلك ):اواد  (...51 ،50 ،49 ،48 ،68 ،38 ،43منذ دستور  1976تقابل البنود ) (7 ،1 ،5 ،17 ،4من اادة
'
'
ا 2 4
ا+نسية ،
ا+ز 'ا(
çاص
ال¯ يبة،ا4جانب ،حقوق
وحر _Nم ،قواعد قانون *
 151من دستور  1976اتعلقة *Éوضوع *

واa4جراءات ،اواد) (44 ،43 ،64 ،61 ،52 ،29من دستور  1989تقابل البنود ) (7 ،1 ،5 ،15 ،19 ،4اتعلقة *Éوضوع
'
'
وحر _Nم ،والقانون * '
ا 2 4
ا+نسية ،حقوق العامل ،
ا Fوإجراءات جزائية،
çاص
ال¯ يبة ،ا4جانب حقوق
*

ا+ز 
ا+نسية ،حقوق
اواد) (46 ،45 ،67 ،64 ،55 ،30من دستور  1996تقابل البنود)( 7 ،1 ،5 ،13 ،18 ،4اتعلقة *Éوضوع *
'
'
وحر _Nم والقانون * '
ا 2 4
العامل ،
ا+زائية
ال¯ يبة ،ا4جانب ،حقوق
ا Fواa4جراءات *
çاص 
ا+ز 
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'
 قد يتعدى *ال8ان حدود نطاق *Dا ،Ãوينظم موضوعات ومسائل غ 8مرتبطة *Éجا Ãنظرا 4نا+زئيات والتفاصيل.
الدستور يتطلب تنظيمها بقانون وهنا دد *
'


ايادp
وتقارNا من
 قد 2ي;ع *ال8ان  Eمواضيع جاءت *Éواد الدستور ا4خرى ،نتيجة 4رتبا"ا*

اLصصة .Ã
_

ا+مهورية 
ا+امسة الفرنسية لعام  1958
القا ,بتحديد
و Eضوء *
ا4اه الذي أحدثه دستور *



وح¯ *Dال القانون  Eنطاق Dدد ،19نتساءل حول ما _ب Èللسلطة 2
الت; يعية من *Dال ،أم ا¯


'
والـة فبعـد أن Òنـت العقـة '
قاÉـة عـ"
جوهر   Eموضوع  *Dـال القـانون
تغي8ا
 -19أحدث دستور 1958

الفرن h

'
الة للقانون2 ،ونيا:عدم _ديد نطاق القانون ،إذ يستطيع 2
ا;ع أن ينظم Òفة اوضـوعات عـن
أساس :أو :4خضوع
طريق 2
الت; يع و Ãالسيادة   Eذلك ،لكن الدستور حدد اختصاص *ال8ـان   Eموضـوعات معنيـة عـ" سـبيل ا¯+ـ
'
'
 2
_
الـ ينظمهـا
وغدت الة  ا4صل  Eالت; يع والقانون 
و ا4ستثناء ،وعليه فقد جاءت اادة D 34ددة ل%سائل 
ويقررها القانون و مسائل تؤدي *حتجازها للقانون .وما يحظ أن هذه اادة  

م8ت  
طائفت من اوضوعات:
ب

'

_
_
الـ
الطائفة ا4و :
ال تص القانون بتنظيمها عن طريق وضع ما شاء Xـا مـن القواعـد القانونيـة 
و اوضوعات 
'
_
_ ëا ،و اتعلقة بـا+قوق ادنية 

وحاÃ
ا+نسية،
وال ت ا4ساسية امنوحة
ا+رت العامة * ،
ل%واطن مارسة 

'
_
_
ا 2 4
_
_

والعقوت اقررة Xا ،ديد وعاء ال¯ـيبة
وا+نح
çاص وأهليtم والنظم االية للزواج والÒ 8ت ،ديد
العيات *
*
*
_
خات ' _ ،م2 z
ا;وعات وتصـل الكيـة مـن قطـاع عـام إ قطـاع خـاص وديـد أهـداف
*Éختلف أنوا/ا ،نظام ا4نت *
النشاط ا4قتصادي أي البنود من  1إ  8من اادة
'
بتنظ zالدفاع ،اa4دارة ا+ـرة
و موضوعات يقت¯ القانون فtا ع" وضع ابادئ ا4ساسية واتعلقة 
الطائفة الثانية :
2
تعلÎ ،zاية البيئة ،نظام الكية ،الت; يع اتعلق *لعمل أي البنود من  9إ  14من اادة
للهيئات اLلية ،ال 

Òلعقـوت)اـادة (66الـنظم
* 4aضافة إ أن هناك نصوص دستورية ،استلزمت تدخل *ال8ان عـن طريـق القـانون،
*
'

قال zما وراء البحار)اادة  ،(74اعاهدات) اادة   ،(53
ا4قليميـة
قوان أساسـية )اـادة ،(46إدارة اXيئـات a
ا+اصة * 
وإدارة 
شؤوNا)اادة. (72

'
'
_
هذه اادة تضمنت عبارة 
مش(ه التفرقة  
أساÏ
أسا Ïأو غ8
ب ما هو
يث8
ال ت ا4ساسية وابادئ ا4ساسية  


'
_
وما يؤدي ضد أمن خفات  
الدو Ãوا *Lلس الدستوري خاصـة إذا ازداد ا4مـر تقعيـدا و اختلـف ا *Lلسـان
ب  *Dلس
حول التكييف خاصة أن قرارات ا *Lلس الدستوري Nائية وملزمة)اادة  62من الدستور(  ،
فا+ف إذا ما طعن أمـام
_
' 
_
' _
ال © تكن مثار ل ا *Lلس الدسـتوري  يـؤدي إ تضـارب
قضـا E .Fتفاصـيل

 *Dلس الدوÉ* Ãناسبة بعض اللوا® 
ذلك أنظرà :رو أÎد حسبو ،ارجع السابق ،ص 69.وما بعدها؛ وأنظرأيضا:أندريه هوريـو  ،ارجـع السـابق ص467.
وما بعدها.
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_
علtا ا¦ *Dال القانون العادي،أم هناك إمنية
وال يطلق 
الدور  Eاسائل اLددة  Eاواد السابقة ،

2
ي:؟.
أخرى *لل8ان يم من خXا  Eإطار اختصاصه الت; 

القوان.
الدسات 8السابقة ع" دستور  © 1996تتضمن أي إشارة إ هذه
ا +د( * 4aشارة ،أن
و *

القوان العضوية '4ول مرة   _ E
ر® * _
ا+ز 'ا( ية ،وحدد *_ D

اN4ا
فدستور  ،1996اعتنق فكرة
لدس8ة *

ع" سبيل ا.¯+
فقد جاءت اادة  123من الدستور *Éا ي"''إضافة إ ا *Lا4ت 

للقوان العضوية *Éوجب
اLصصة


الدستور 2ي;ع *ال8ان  
بقوان عضوية  Eا *Lا4ت التالية:
تنظ zالسلطات العمومية وàلها.
 -

ا4نتخات.
 نظام*

'
 -القانون اتعلق *4حزاب السياسية.

 القانون اتعلق * 4aعم.'
'
القضاF
والتنظz
سا Ïللقضاء


 القانون ا 4 القانون اتعلق * '4من الوط''...

تو Üإليه عبارة '' إضافة إ
ويستنتج من Dتوى هذه اادة أن هناك *Dا4ت أخرى وهذا ما 
'


وجد *Dا4ت
وستقرائنا 4حم الدستور
ا *Lا4ت Lصصة
للقوان العضوية *Éوجب الدستور* ''...
متعلقة بـ:
_  '  2
 _ديد كيفيات 2و3وط تطبيق اادة 89من الدستور _ Eحا Ãوفاة أحد ا ç8
للرسة  Eالدور


الثا) Fاادة 89من الدستور(.

تنظ_ z
حا Ãا+صار والطوارئ )اادة  92من الدستور(.
 '
_
تعييtم 2و3وط _
ا4مة أو 
قابليtم
 ديد كيفيات انتخاب النواب وكيفيات انتخاب أعضاء *Dلس
التنا)Eاادة  103من الدستور(.
لنتخاب وحا4ت

_
_
_
استقا Ãأحد أعضائه.
ال يقبل *ال8ان
 ديد ا+ا4ت  _ديد 32وط استخف عضو *ال8ان _ Eحا Ãشغور مقعده)اادة  12من الدستور(.

غرف *ال8ان وàلهما وكذا العقات الوظيفية 
بيtما  
تنظ_ z
وب ا+كومة )اادة 120 115من
 
الدستور(
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_
_
واختصاصاNم )اادة  153من الدستور(.
الدوåD ،Ãة التنازعà ،لهم
وDلس
تنظ zاåLة العليا* ،
 '
_
_
تشكي{ ا *Lلس ا4ع" للقضاء و {àوص حياته )اادة 157من الدستور(.
 -ديد

_
_
_
وس8ها aا4جراءات اطبقة أما#ا)اادة  158من
تشكي{ اåLة العليا
 ديدللدو Ãوتنظيمها 

الدستور(.
_

ال _ *   8تنظيمها بواسطة  
_
قوان عضوية ،ودد
وعليه 8ذه اواضيع الدستورية  وحدها 

*_ D
دا(ة ا  
اN4ا ع" سبيل ا .¯+أي أن '
ا+ز 'ا(ي لسنة D 1996دد
لقوان العضوية  Eظل الدستور *
_ '

ت4 {åحم الدستور  Eا *Lا4ت الدستوري اXامة
تعتN 8ها
ب 11مادة فقط 20.وفقا لـ  16 :موضوع *
'
وتوف32 8وط وظروف وعنا´
التعب 8والتوضيح Xذه ا4حم
واLجوزة Xا ،من حيث
والتنظ ،z


'
_
'

التوازت ا4ساسية للسلطات من
واÉات السياسية وا4قتصادية Þ .أNا افظ ع"
التكييف



القوان العضوية يتعلق بـ:
الفرن hلسنة  1958فإن  *Dال
a -20لشارة  Eظل الدستور


ا+مهورية )اادة  06من الدستور( .
 انتخاب رئيس *'
_

2

_
_
وجtا _يz
ال _يz
 ديد الوظائف ا4خرى لرئيس *ال ** É
التعي فtا  *D Eلس الوزراء وكذا ال;وط 
ا+مهورية 

ا+مهورية )اادة  ،(13من الدستور.
تفويض سلطة
التعي لرئيس *
'
_

2
_
ال  Eإطارها _ي zتعويض °4اب الت دات النيابية )اادة  23من الدستور(.
 ديد ال;وط _

_
وعوNم 2و3وط _
التنا) Eاادة  25مند
قابليtم لنتخاب وحا4ت
 ديد أعضاء  *Îعية من حيث العدد
الدستور(.
 _و ÃÒأو تفويض التصويت  * Eال8ان )اادة  27من الدستور(.
 توضيح وتåيل أحم اادة  34اLددة  *Lال *ال8ان) اادة  48من الدستور.32 -وط التصويت ع" قانون االية ) اادة 47من الدستور(.

 تنظ zوس 8لس الدستوري واa4جراءات اتبعة )اادة 63من الدستور(وحا4ت التنا Eمع العضوية فيه )اادة.(57
  ا*L

'
تنظ zا *Lلس ا4ع" للقضاء و {àوصحياته )اادة  65من الدستور(.
 تنظ zاåLة العليا )اادة .(67
 تنظåD zة العدل للجمهورية ) 32وط تطبيق اادة ) ،(68اادة  68من الدستور(.
 _
 وا4ج¨  Íوقواعد ) {àاادة 71من الدستور(.
تكو pا *Lلس ا4قتصادي

ا4قليمية) اادة  72من الدستور(.
ا+ماعات a
تنظ* z
 -

א

سא د

و
90

א دد 2014 − 03

و

#

א 7#

א

لא

) #ن

  91א#+/8מ א دبيtم ،دون 
حيث ضبطها وتنظيمها _وديد العقات ف¨ 
ا+روج عن روح الدستور* .وNذا ينشأ الطابع

للقوان العضوية.
التåي"

ZH_@ÖìÐm@âc@áØ¤@–@òîÈíŠ’nÛa @ñ‰…bj½aI@ïÈíŠ’nÛa@˜b–n⁄a@kyb•@@Z@ïãbrÛa@kÜİ½a -

م;وع _
واق8اح نص يتعلق بقانون أو  
الت; يعية ع" أNا ":حق إيداع 2
تعرف ابادرة 2
م8انية أو
'
للسلطت التنفيذية 2

والت; يعية،
و حق
4ة من أجل مناقشة والتصويت عليه من قبل *ال8ان ،

السلطت  تلف فإذا قدم من قبل السلطة التنفيذية يس
غ 8أن تسمية النص اقدم من قبل
الت; يعية فيس _
م;وع قانون'' ،''projet de loiاما إذا قد م من السلطة 2
2
اق8اح قانون Proposition
" ."de loiوعليه سنتطرق  Eهذا اطلب إ ابادرة ا+كومية أو µ2 ،4ابادرة 2
الت; يعية 2نيا.

Z HÖìÐmë@áØ¤I@òîßìØ§a@ñ‰…bj½a@Züëc@M

'

الوز( ا4ول .فقد جاءت
ا+ز 'ا(ي حق ابادرة *Éشاريع
أسند اؤسس الدستوري *
القوان إ 


الوط حق ابادرة
الشع
اادة 113من دستور  ''1989ل Ýمن رئيس ا+كومة وأعضاء ا *Lلس

*
'
_
*  
_
الوز(
وال نصت  ا4خرى ع" '':ل Ýمن 
لقوان '' اقاب{ ل%ادة  1/119من دستور  1996
'
لقوان''  .واحظ أنه  Eظل دستور _ ،1989
اش8ط قبل إيداع 2
ا4ول والنواب حق ابادرة *  
ا;وع

إ مكتب ا *Lلس عرضه ع" *Dلس الوزراء' * à،حم اادة  3/113من الدستور µ2 ،يقدم 2
م;وع
الشع 
الوط.
القانون كتب ا *Lلس

*

ا+ز 'ا(ي  Eهذا الصدد ع" عرض ابادرة *;2 Éوع القانون ع"
ولقد إستقر التطور الدستوري *
_
الدوÃ
*Dلس الوزراء ،وأخذ رأي *Dلس
وا +د( *لذكر هنا ،أن اؤسس الدستوري وظف عبارة يعرض'' ،''présentéو© يوظف عبارة
*
الفرن .21hوالغرض من ذلك أن يطلع رئيس
تداول'' ،'' Délibéréمث%ا فعل اؤسس الدستوري

_

القوان   *D Eلس الوزراء بعد
اداو Ãحول مشاريع
الفرن hلسنة  1958ع" '' _تz
 -21تنص اادة  2/39من الدستور

_
الدو''...Ã
أن أخذ *(أي  *Dلس
"tat.. ÉLes projets de loi sont délibères en conseil des ministres après avis du conseil d"Art 39/2
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القوان '4نه _

يعت 8إدخا4
اء
ر
الوز
لس
D
أس
ي8
ا+مهورية ع" مشاريع
*
*
ويع 7رأيه فtا .وهذا *

ا+مهورية 2  _ E
ل óاط به ع%ا.
لرئيس *

ض 8م;وع قانون ا+كومة ،و 

وإن Òن العارف *لصياغة الدستورية  *د أن عبارة ''يعرض'' * Éع أن 2
ا;وع خاضع لرغبة
وتوجtاته µ2 23.بعد ذلك يقدم 2
م;وع القانون كتب ا *Lلس
ا+مهورية ،ويعدل حسب نظرته
رئيس *

والوئق اتعلقة به µ2 24.يعرض ع" اللجنة 
*¦ رئيس ا+كومة ،ويكون مرفقا *ستندات 2
اLتصة

_
_ 
_
اداو E Ãمسائل تتطلب دراسة
ال *  4وز أن *تمع أثناء انعقاد جلسات ا *Lلس ،إ 4لغرض

_ 25
مستعج{.

_
'

رؤساNا أثناء الدورة  ،
الدورت بناء ع" طلب
وب
ا+ا Ãتستد Íاللجنة بناء ع"
و Eهذه


سابق
نوا
يستدعtا ¸ا رأت ا+كومة ذلكÉ Þ 26.كن للجنة أن
رئيس ا *Lلس .وÉكن أن
تستد* Í


أو  2
كtا أن تطلب من رئيس ا *Lلس عرض 2
وخ8ة '4داء #ا#ا É Þ 27.
م;وع ع"
أçاصا ذوي كفاءة* ،

+نة '

داÉة أخرى لتبدي ر أNا فيه 28،أو تطلب  
مندوب عن *+نة أو عدة *+ان ل%شاركة.
تعي
*

29

ا+مهورية'' (أس  *Dلس الوزراء''
 -22تنص اادة  4/74من دستور  1989اتعلقة بسلطات وصحيات رئيس *


2
2
-23
وا Eو بوكرا
ي :للسلطة التنفيذية ،اــرجع السابق ،ص ،13.أÎد 

أنظر Eتفاصيل ذلك  :وليد  3يط،الدور الت; 
_
ا+ز 'ا(ي   Eظل دستور،1989مرجع سابق،ص ،92.عبد 3
للدو Ãوالنظام
إدريس ،النظرية العامة
السيا* Ï

ا+ز 'ا(ي،ارجع السابق ،ص.133.
بوقفة،أساليب رسة السلطة   Eالنظام
السيا* Ï

_

الشع 
وس8ه ،ج
تنظ zا *Lلس
الوط 
 -24أنظر:اادة  1/55من قانون ر ،16-89 dاؤرخ * 11E
ديسم 19898اتضمن 

*
ر،عدد . 52
'

الشع 
الوط الصادر 
الداخ" ل%جلس
ديسم 19898اتضمنة النظام
 -25أنظر:اادة  44من 4ة ا *Lلس
بتار® * 11


*
الشع 
الوط ج ر ،عدد . 52

*
'


الوط الصادر 
ديسم.19898
الشع
 -26أنظر :اادة  42من 4ة ا *Lلس
بتار® * 11

*
'
الوط الصادر  
الشع 
ديسم.19898
 -27أنظر :اادة  50من 4ة ا *Lلس
بتار® * 11

*
'
الوط الصادر  
الشع 
ديسم.19898
 -28أنظر :اادة  53من 4ة ا *Lلس
بتار® * 11

*
'
الوط الصادر  
الشع 
ديسم.19898
 -29أنظر :اادة  54من 4ة ا *Lلس
بتار® * 11

*
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ا4نtاء من دراسة 2
وبعد _
تقر(ها الذي يعرض ع" ا *Lلس .لكن هذا
م;وع ا+كومة تقدم اللجنة 
'
_
تقد_ µ
و 
مNم إدخال تعديت أو 
مق8حات
هيد ،نظرا 4نه يودع ع" النوابa * ،
التقر( قد يكون  É



30
_
التقر( ف¨  
ب الدورات .
خل Îسة أم اوالية ،وثثة أسابيع من  ر® استم

إ 4أنه àليا_ ،ي zإعداد 2
ا;وع من طرف الوزارة اعنية ،أو *+نة خاصة تنشأ Xذا الغرضµ2 ،
'
_ 
'
2
_
ومحظاNا E
ال توزعه ع" Dتلف الوزارات 4خذ ر أNا
تعرض ا;وع ع" رسة ا+كومة ،
'
2
2
خ 8ع" *Dلس ا+كومة لدراسته 2
وإ(ائه µ2 .يعرض بعدئذ ع" *Dلس
ا;وع µ .يعرض هذا ا 4
'
ا4سباب 2
الوزراء مع إرفاق 2
والوئق 
ال¯ورية.31
ا;وع بعرض
إضافة إ _
اش8اط عرض 2
ا+ز 'ا(ي
ا;وع
ا+كو âع" *Dلس الوزراء ،فاؤسس الدستوري *


_
ذهب إ أبعد من ذلك_ ،
الدو -Ãبشأن 2
ا+كوE â
ا;وع
واش8ط أخذ رأي هيئة قضائية – *Dلس

ظل دستور .1996

32

'

القوان ع" *Dلس الوزراء بعد ا4خذ
وعليه فقد جاءت اادة  119بنëا ع" ''تعرض مشاريع
_
الشع 
الوط''
الدو µ2 ،Ãيود/ا رئيس ا+كومة مكتب ا *Lلس
*(أي *Dلس
*



ا+ز 'ا(ي،ارجع السابق،ص.369.
بوالشع ،8النظام
أنظر Eتفاصيل ذلك  :سعيد
- 30
السيا* Ï





31
وا Eوبوكرا إدريس ،ارجع السابق ،ص.279.
 أنظر  Eتفاصيل ذلك  :واÎد 
الـ تـنص عـ" '' يؤسـس  *Dلـس _
_
 32
دو9 Ãيئـة
 تب دستور  1996أسلوب القضاء ازدوج وأشار إليه  Eمادة  1/152'
ا+هات القضائية اa4دارية * 4aضافة إ هيئات قضائية دنيا )Dا  Çإدارية( * *انب القضاء العادي أي مـع
مقومة à4ال *
_
امث{   EاLا  Çالعادية وا *Lـالس اa4داريـة واåLـة العليـا  ،مـع العـ« أن هـذه اXيئـة – *Dلـس
ا+هات القضائية
إبقاء *
_ _
_
الدو Ãوينظمـهà -ـ{
الدو Ãت وصاية السلطة القضائية فقد جاءت اادة  2قاع  01/98اتعلق *ختصاصات  *Dلس
_
الدو Ãهيئة فضائية جديدة من حيث ت _
سـميtا لكـن مـن
اؤرخ  20 Eماي 1998ج عدد  . 37لكن ما يحظ أن  *Dلس
حيث موضو/ا  4نعتقد ذلك نظرا '4ن _ 
كب  8
ب
#مtا  Eهذا ا *Lال موروثة من الغرفة اa4دارية ل%حåة العليا )نشابه 

واادت 9و 10من قاع* (1/98ستثناء توسيع  *Dال القرارات حيـث أصـبح ينظـر   Eدعـاوي
اادة  274،277من قا إ م

الفــاء ) 2
م;ــوعية الصــادرة  Eهيئــات العموميــة الوطنيــة وانظمــات اXينــة الوطنيــة أم مــن حيــة ا4ختصــاص



الـدو *D ،Ãـ{_
_
ا4ستشاري لكن ا *Lال الذي حدد  Ãغ 8فعال ،
خلو ، Eمقال حول  *Dلس
أنظر Eتفاصيل ذلك:رشيد


ا+ز 'ا(،1999،ص 51وما بعدها.
إدارة *D ،لد  ،1العدد،1ادرسة الوطنية aلدارة* ،
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33
و* àحم اادة  04من القانون العضوي  01/98واادة  03من ارسوم التنفيذي . 261/98
'
'
_
_ي zإرسال 2
اLتم{ من ا4مانة العامة للحكومة إ ا4مانة العامة  *Lلس
م;وع القانون *وÎيع عنا´ه
'
_ '
خ.8
الدو4 ،Ãخذ رأي هذا ا 4

_
الدو،Ãوهو مسلك
و#ما يكن ،فإن رأي ا *Lلس الدستوري ضيق ا4ختصاص ا4ستشاري  *Lلس
 '
_ '
_
الدو،Ã
ال _خذ *4زدواجية القضائية ويوجد *Nا *Dلس
 4يتسع مع ما هو سائد  Eا4نظمة اقارنة 
اس ،zقرارات الوزارية( ،وهذا اوقف *ع 8عنه تق ر(
حيث Éتد ا4ختصاص إ ا *Lال aا4داري )مر 
_
_
العدا Ãسنة  2000
حي¨ احتكر ا *Lلس الدستوري لنفسه حق ديد
اللجنة الوطنية 4aصح
وغ 8مقنع ،و4
علtا أحم اادة  .119هذا
التغيD 8ل نظر ،

اختصاصات استشارية أخرى © تنص 
يستند إ أي *ة .

34

'

_

ال جاءت به اادة 12

و Eهذا الصدد( ،ى ا4ستاذ عبد الرزاق * pزوينة أن مصطلح اشاريع 

_
_
ال _ي zإخطاره *Nا حسب
من القانون العضوي  01/98بنëا '':يبدي *Dلس الدو Ãرأيه  Eاشاريع 
'

_
_
ال (اها ´ورية'' ،هو مصطلح واسع
ا4حم انصوص 
علtا  Eاادة  04أعه ،ويق8ح التعديت 
وما اقصود منه ،ع%ا أن اادة  04من نص القانون السابق ذكرها © _Éنحنا إجابة ع" السؤال
اطروح.

35

لكن ما نحظه أن رأي ا *Lلس الدستوري بتعديل اادة  04من القانون العضوي هو رأي صائب
وافقته اادة  119من الدستور ،لكن 
ا+لل حسب رأينا أن اادة  153من الدستور نصت ع" أنه '':
'
_
وكيفياNـا   Eا *Lـال ا4ستشـاري
-33أنظر:ارسوم التنفيذي  261/98اؤرخ  29 Eأوت  1998اLدد 4شل اa4جراءات
الدو Ãج رعدد  04الصادرة  
_
بتار® 30أوت.1998
أمام  *Dلس


ـغ 8بعــ" ،القضــاء اa4داري  *D،لــس الـ _
ـدو،Ãدار العلــوم 2
للن; ـ والتوزيــع ،عنابــة
 -34أنظــر  Eتفاصــيل ذلــك  k :الصـ 

،2004ص.184.
_
Òمـ{ و#مـة مبتـورة_ *D ،
الـدو Ãو4دة _
_
الدو،Ãالعـدد
ـ{  *Dلـس
-35أنظر :عبـد الـرزاق زوينـة ،الـرأي ا4ستشـاري  *Lلـس
'
ا4ول،2002،ص.25.
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_
_
واختصاصاNم ا4خرى''
الدو ÃوåDة التنازع وàلهم
وDلس
تنظ zاåLة العليا* ،
دد قانون عضوي 
_ '
36
اختصاصاNم ا4خرى قضائية أم ا4ستشارية أم معا؟.
نتساءل هنا ما اقصود بعبارة
_
الدو Ã؟ * Éع هل 2
ا+ديد
وما يتبادر للذهن هو مامدى إلزامية الرأي ا4ستشاري  *Lلس
ا;وع *
_
_
الدو Ãملزم للحكومة أم  4؟
اق8ح من قبل *Dلس
_ '

خ8ة _
وال تنص ع" ''تعرض
ا4
واحظ أن افيد من عبارة اادة  119من الدستور  EفقرNا


'

_
_

الدو * Ãصوص مشاريع
الدو* ،''... Ãد أن استشارة *Dلس
القوان بعد ا4خذ *(أي *Dلس
مشاريع


القوان  استشارة إلزامية ع" أساس أن زدة حرف جر  Eغ {D 8هو حرف ''الباء'' ومن شأنه

تستن 8به ا+كومة ،أي رأي موافق أو
يغ 8مغزى اXدف فيتحول الرأي اذكور من رأي بسيط 
أن 
'
لتمر( القانون إ *ال8ان ،فإنه غ 8ملزم للحكومة
مطابق  ،فإذا Òن ا4ول طلبه

ش 
إجبار Òaجراء 
'


لثاa * Fدخال حرف الباء 8و رأي ملزم *  ،ب ع" ا+كومة طلبه وا4خذ به ،وإ4
بل تستأنس به .أما ا 
شاب 2
الشع 
الوط عيب الش :Ýوا+قيقة أن اقصود هنا
م;وع القانون الذي ستقدمه ل%جلس

*


هو ماجاء  Eاادة *لصياغة الفرنسية8 37.و يستعمل عبارة’’_ ،’’Aprés AVISو( *t_ Îا الصحيحة *للغة
'
العربية ''بعد رأي'' ،ومن هنا نكون أمام رأي بسيط غ 8مطابق و _ 4
ولطبع ا4صل
تل8م به ا+كومة * .
_
ا+ز 'ا(ي رأي مطابق يفرض ع" ا+كومة
هو النص اLرر *للغـة العربية ،وعليه فرأي *Dلس
الدو* Ã
إتباعه.

38

_

ا4طار جـاء   Eرأي ا *Lلـس الدسـتوري السـابق ر/06 dر ق ع/م د 98/اـؤرخ  19 Eمـاي 1998أن اؤسـس
 E 36هذا a
_ 2
_
الدوÉ* Ãوجب قانون عضـوي Þ ،ورد   Eذلـك اـادة 153
ا;ع ديد اختصاصات أخرى  *Lلس
الدستوري بتحويل

من الدستور Òن يقصـد _(ك ا *Lـال 2
ل;%ـع لتحديـد اختصاصـات قضـائية فقـط أخـرى  Eإطـار الفصـل الثالـث مـن
_
_
ال أقرها اؤسـس الدسـتوري
الدستور الوارد ت عنوان'':السلطة القضائية''،واعتبارا أن ا4ختصاصات ا4ستشارية 
_
الدو4a Ãبداء الرأي فtا قبل 

_
عرا
وجو ع"  *Dلس
ال تعرض
ع" سبيل ا ¯+تتعلق *Éشاريع
*
القوان دون سواها 
'
خ8ة( من الدستور.
ع"  *Dلس الوزراء طبقا ل%ادة )119الفقرة ا 4
'
تنظ zالعملية 2
الت; يعية طبقـا 4حـم الدسـتور والقـانون العضـوي  02-99لسـنة
 -37أنظر :عزاوي عبد الرÎان ،آليات 
بتنظ zالعقة البينية _
لغرف *ال8ان وا+كومة *D ،لـة العلـوم القانونيـة واa4داريـة N،يـة ا+قــوق ،جامعــة
 1999اتعلق 

_
أبوبكـر بلقـايد ت%سان ،ر،04،2006dص.19.

مصط، Èارجع السابق،ص.122.
 -38أنظر   Eتفاصيل ذلك  p * :جلول
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_
_


ودر aا4شارة ،أنه *لنظر إ ا+يثية الثانية  Eرأي ا *Lلس الدستوري ر 06 dد/م د 98/اؤرخ E
*
، 1998/05/19وهو يعد تعليل رأيه ل%ادة  04من القانون العضوي  01/98يتأكد لنا أن استـشارة

*Dلس الدولـة  ملزمة *لنسبة للحكـومة وذلك  Eقو '':Ãواعتبارا أن ا4ختصاصات ا4ستشارية...
_

_
الدو4a Ãبداء الرأي فtا قبل
وجو ع" *Dلس
ال تعرض
تتعلق *Éشاريع
*
القوان دون سواها ،

2

و Eغ 8ذلك يكون قد
عرا ''...فا4ستشارة وجوبية قبل إيداع رئيس ا+كومة م;وع القانون ،
خالف قاعدة ش(ية جوهرية دستورية Éكن أن يعرض النص لعدم دستوريته إذا ما _ µإخطار
'


القوان العضوية à
ا *Lلس الدستوري إذا Òن موضوعه قانون عادي نظرا 4ن الرقابة وجوبية E
 _ '
خ8ة.
E 123
فقرNا ا 4

اادت  04و 12من القانون العضوي  4 01/98تفيدان البتة الصفة aا4لزامية
وإن Òنت،
'
_
ال حررت *Nا ،وÒن ع" Dرر هذه ارجعية أن يستمد
لستشارة ،وهذا *لرجوع إ ا4لفاظ العامة 
 39

ح ااد  
القوان.
السابقت من القاعدة الدستورية تطبيقا لقاعدة تدرج
ت

_
طلtا والعمل *Nا أي
ومن هنا Éكن القول أن استشارة *Dلس
الدو  Ãإجبارية من حيث *
 '
استشارة إجبارية متبوعة *لرأي الواجب إتباعه .ولكن ما نصطدم به حقيقة ت¯® ا4ستاذ الدكتور
'
_
_
الدوÃ
الدو ،Ãف¨  ص إلزامية ا+كومة *4خذ *(أي *Dلس
عبد الرزاق زوينة استشار السابق  *Lلس
'
±

_
الدو Ãإلزاميا ،فإنه  Eنفس الوقت *Dرد من  صفة تنفيذية É* ،ع
* ''F _ 4إذا Òن ا4خذ *(أي *Dلس
' '
ا+هة 
اLطرة  É
كtا أن تتحلل منه ،فلها حرية ا4ختيار *ن _خذ به Nيا أو جزئيا أو تطرحه جانبا''
أن *
 '
'
_
الدو Ãغ 8ملزمة ،فإن ا+كومات  Eا4نظمة اقارنة _خذ *Nا
وأضاف أيضا '' وإذا Òنت آراء *Dلس
 '
'
القانو4 Fع" هيئة استشارية ''.40
N 4ا تتضمن الرأي

@Z@òîãb½Ûa@ñ‰…bj½a@Z@bîãbq

'

تب نظام ا  *L


D،لس ا4مة( قضت
الشع
لس )ا *Lلس
الوط *

*
 Eظل دستور  ،1996وأمام 
'
لقوان تكون _

ا4ول والنواب حق ابادرة *  
القوان
اق8احات
الوز(
اادة  1.2/119بـ '' :ل Ýمن 

_
قاب{ ل%ناقشة ،إذا قد#ا 2
ع;ون ) 20ئبا(

 -39أنظر :عبد الرزاق زوينة،ارجع السابق ص.30.
- 40ارجع السابق ،ص 20.وما بعدها.
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ما،Í
ا4ق8اح *
وعليه فاؤسس الدستوري *
ا +
'
لكن نتساءل عن منح حق _
ا4ق8اح هل هو للغرفة ا4و أم الثانية أم معا؟ .إن هذا التساؤل يطرح
عند تصفح مواد الدستور وخاصة نص اادة  98القاضية بÉ '':ارس السلطة 2
الت; يعية *(ان يتكون
'

من  
الشع 
وDلس ا4مة و Ãالسيادة  Eإعداد القانون والتصويت عليه ''
غرفت ،وÔا ا *Lلس
الوط *

*
وإذا Òن هذا النص غامضا إ 4أن الدستور  

م E  8مواطن عديدة  
_
¸
ب
التشكيلت *ستعمال 
'

وا4عضاء .ومن هنا أوجد افارقة  
الغرفت * É
قت 6أحم اواد 103إ  112من
ب
النواب
'
الدستور 41.وبذلك فإن أعضاء *Dلس ا4مة ليس Xم ا+ق  Eابادرة * 2
لت; يع ،فلو أراد اؤسس

'

الوز( ا4ول وأعضاء
الدستوري عقد ا4ختصاص ل1
الغرفت لتضمنت اادة  119عبارة ''ل Ýمن 
*ال8ان ع" السواء حق ابادرة *  
لقوان''.
' '
ا غ 8متساوي ،إذ أن إحدى
ا+زا(ي *نه أراد نظام
ورÉا تف; نية اؤسس الدستوري *
*

بيم 8
'
'
 _

42 2
ا Fوعادة ما تكون ا4و نظرا N4ا متأتية *4نتخاب ابا ، 3لسبب

الغرفت تكر العمل *ال 8
البيم8الية 
وا 4ب((La navette)،
حداثة التجربة
وا+وف من تعقد aا4جراءات )نظام الذهاب a

_
توف32 8وط أفضل لنجاح التجربة من خل تبسيط اسأ Ãولو
اعقد .ولذا Òن من استحسن 
'

 43
الغرفت.
مرحليا ،وكسب ا+د ا 4د Fمن التجربة  Eالتعامل مع نظام



ولرجوع إ اادة  119من الدستور* ،د أن اؤسس الدستوري  4زال Dافظا ع" أسلوب
*
_
اش8اط إرفاق _
ا+ما Íوالتقييد العددي بـ  20:ئبا ،مع _
_
ا4ق8اح بعرض أسبابه ،و ر( نصه
ا4ق8اح * 
_


نظ8ا ;2وع أو _
اق8اح قانون *رى دراسته * Eال8ان ،أم _ç µبه ،أو
 Eش Ýمواد 44،وأ 4يكون 
'
_
 -41نصت اادة  103من دستور 1996ع" أنه'' :دد كيفية انتخاب النواب وكيفية انتخاب أعضاء  *Dلس ا4مة ،''...
'
واادة  106ع" '' ئب أو عضو  *Dلس ا4مة  4يستوف 32وط قابلية انتخابه أو يفقدها يتعرض لسقوط #مته
*ال8انية''...
42

bilan et perspectives. Revue du droit public (R.D.P) n° :Marcel SOUS. Le bicaméralisme-

05.L.G.D.J.Paris .1979, p,1325 -1350
'

ا  4
ا+ز 'ا( ية فtا {_ *D ،الفكر
م  32يط ،واقع
 -43أنظر   Eتفاصيل ذلك :
البيم8الية  Eالعا© ومنة التجر بة *

'
'

ا *D ،Fلس ا4مة ،العدد ا4ول، 2002،ص 32وما بعدها.
*ال 8
م;وع أو _
 -44نصت اادة  2/20من القانون العضوي  02/ 99ع" أنه_ '' :
يش8ط 2  E
اق8اح قانون ليكون مقبو 4أن

(فق بعرض أسباب وأن رر نصه   Eش Ýمواد''
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اث 2

اق8اح القانون اقبول من طرف مكتب ا *Lلس
رفضه من أقل من 

الوط إ ا+كومة لتبدي ر أNا فtا خل أجل  4يتجاوز 22ران .وإذا © تبد ر أNا عند
الشع ' 
*
46

_

ا+نة اLتصة لدراسته.
الشع
انقضاء ا4جل ،يل ا *Lلس
الوط ا4ق8اح ع" *

*


_
_ _
2
ا Fلدراسته .وهذه
واحظ أن ا;ع قد استدرك حا Ãعدم رد ا+كومة * aحاa Ãا4ق8اح *ال 8
_

_
ا 4 Fيعرض ع" *Dلس
مزية سب لصا ìالقانون العضوي ،02/99مع الع« أن ا4ق8اح *ال 8
_ 


_
اF
الوزراء و 4يؤخذ بشأنه رأي *Dلس الدو .Ã
ينب :أن نبدي قيودا ع" aا4ق8اح *ال 8
و Eهذا الشأن 

تتلخص :E
_
  4يقبل _اق8اح قانون يكون مضمونه،أو نتيجته فيض اواد العمومية أو زدة النفقات العمومية
'
_

ا4قل ابالغ _
اق8ح
توف 8مبالغ مالية تساوي ع"
الزدة a Eا4جراءات ،أو 
تداب 8قيق 
ما © تبع 
'
_

اا لصا ìالسلطة
إنفا8ا* à ،حم اادة  121من الدستور أي احتر ابادرة  Eا *Lال 
التنفيذية -أساسا ا+كومة. -
اق8اح قانون _ *رى دراسته  Eال8ان_ ،
م;وع أو _
  4يقبل _نظ8ا 2
أوç µبه أو رفضه
 *
اق8اح قانون 
'
اث 2

ع; 22را* à ،حم اادة  24من القانون العضوي .02/99
منذ أقل من  12



 _


ا،F
و Eالسياق اتقدم* ،د أن
بقيد pوÔا  ،أن ô
ابادرت تتحدا

ابادرت )اق8اح *( 
2
+كوÉ 4 ،(âكن أن يبقيا إ 4ع" موضوع من اوضوعات اLفوظة *Éوجب الدستور )ا *Lال
م;وع

'
_

2

ي* – (:ستثناء دستور 2 – 1963ونيا :إرفاق
ابادرت بعرض ا4سباب و ر(  Eش Ýمواد
الت; 

القانو Fل%بادرة 2
الت; يعية .لكن ما  
يتب ،من خل التطور
قانونية * Éع وجوب إعطاء الطابع

ا4ق8اح *ال 8
ا;وع ا+كو âع" _
ا+ز 'ا(ي ،أنه يو' * Üفضلية 2
ا.F
الدستوري *



م;وع أو _
 -45نصت اادة  24من القانون العضوي  02/99ع" أنه '' 4يقبل أي 2
نظ8ة موضوع
اق8اح قانون مضمونه 
_

_
_
اث 2
2

ع;)22 (12را ''.
أو م;وع أو اق8اح قانون *ري دراسته * Eال8ان أو ç µبه أو رفضه منذ أقل من 
الشع 
الوط
 -46نصت اادة  3 ،2/25من القانون العضوي  02/99ع" أنه'' :تبدي ا+كومة ر أNا كتب ا *Lلس

*
خل أجل  4يتجاوز   22
ر.p

الوط _
الشع 
إذا © تبدي ا+كومة ر أNا عند انقضاء أجل   22
اق8اح القانون
ر pيل رئيس ا *Lلس

*
ع" اللجنة 
اLتصة لدراسته'
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@ @ZHáØznÛa@ë@ÖìÐnÛaI@òîÈíŠ’nÛa@òîÜàÈÛa@@Z@@@ïãbrÛa@szj½a

'
تتأ( اؤسسة 2
قد 2
الت; يعية *حم دستورية خاصة ف¨ يتعلق و تقييد حق التعديل أثناء اناقشة،


و  Eالتصويت ع" النص .وهذا ما يس بتفوق السلطة التنفيذية aلجراءات السابقة ع" aا4صدار
)مطلب أول( Þ .قد يكون _ 5للسلطة التنفيذية ع" العملية 2
الت; يعية 4حق ع" اصادقة ويظهر

_
جليا ف¨ يتعلق *ق _
مداو2 Ãنية ، ،و إمنية ا4متناع عن إصدار القانون،و هذا
ا4ع8اض أو طلب
ما يطلق عليه بتح السلطة التنفيذية aلجراءات الحقة ع" التصويت ) مطلب 2ن (.
@ @@N@@òîÈíŠ’nÛa@òîÜàÈÛa@@¿@ðˆîÐänÛa@@ÖìÐnÛa@Z@Þëþa@kÜİ½a

'
تظهر ا4حم الدستورية تفوقا للسلطة التنفيذية Dدد بضوابط  ،ذلك خاصة ف¨ يتعلق بتقييد
حق التعديل أثناء اناقشة ،و  Eالتصويت ع" النص .وسنعرج ل_ Ý
حا Ãع" حدة :

@Ýí†ÈnÛa@Õy@†îîÔm@Züëc


الشع 

ا+ا،
الوط
تب نظام الثنائية *ال8انية  ،ح¯ت اادة  61من نظام ا *Lلس


*
و  Eظل 
_
ال تتمتع *ق التعديل و < ثثة فقط :اللجنة
واادة  28من القانون العضوي * ، 02-99
ا+هات 

الشع 
الوط  ،ا+كومة .
اLتصة  ،نواب ا *Lلس

*
 _ '
 

' 
خ8ة تنص ع" "
ح *د اادة E 40
فقرNا ا 4
احظ انعدام حق *Dلس ا4مة  Eالتعديل  E ،

تقد µاحظات و التوصيات و إعدادها و 2
تنظم إجراءات 
ال;وط الواجب توافرها  Eالنظام
'
'


الداخ"  *Lلس ا4مة " .و الوا? أن هناك àوض أو _(دد بشأن حق التعديل *Éجلس ا4مة و هذا ما

_

2
الhء

) العبارة *علنا أمام س« سلطوي أي هيئة تسمو هيئة 
تو Üبه عبارة محظات و توصيات 

الذي _ 4
يف8ض  EاXيمنة 2
الت; يعية بصفة عامة.47


 Þأنه بتصفح الدستور * '
_
ال ذكرها فtا لفظ
ا+زا(ي لعام * 1996د أن اادة 120الوحيدة 
'
تعا+ه بصفة دقيقة و إÉا سطحيا 
حي¨ تعرضت اللجنة اتساوية ا4عضاء حل
التعديل وإن Òنت * 4
'


ا+ف  
ب _
غرف *ال8ان  ،و Éكن اعتبارها aا4طار الوحيد الذي يسمح  *Lلس ا4مة *لتعديل E




_
47
'  2
ا، Fارجع السابق ،ص. 04 .
 -أنظر  Eتفاصيل ذلك  :ا 4م  3يط  ،مداخ{ حول حق التعديل  Eالنظام *ال 8
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  91א#+/8מ א د'
'
الشع
لتا فتعديت أعضاء *Dلس ا4مة يشارك فtا ا *Lلس
إطار اللجنة اتساوية ا4عضاء *
و 
*
'
ا4مة بدون حق _

ا4ق8اح وحق التعديل إ4
الوط أو  ( كtا ،و هنا Éكن أن نطرح تساؤل هل *Dلس

'

ا4عضاء يوصف *لسلطة 2
الت; يعية ؟
 Eإطار اللجنة اساوية

_
_


*در aا4شارة E ،هذا اقام أن الرأي ر/4 dر ن د /م د  98/اؤرخ * 10 Eف 8ا( لسنة 1998
'
ا4مة للدستور جاء ف¨  ص اواد من  63إ  68و _
اادن 75
الداخ"  *Lلس
اتعلق *Éراقبة النظام

'
ا4مة  ،
ا+اصة * aجراءات التعديت مع النصوص القانونية جاء بـ" :
الداخ"  *Lلس
و  76من النظام

' 
اعتبار أن مضمون هذه الفقرات تتعلق بصحية *Dلس ا4مة  Eإدخال تعديت ع" النصوص
'
_

اادت
مطابقtا للدستور  Þهو معلل *لطالع * à ،حم
اعروضة عليه ل%ناقشة سبق بيان عدم
_
صياغtا . 48
الداخ" و تعاد
 119و  128من الدستور   ،يستتبع اقتطا/ا من اادة  74من النظام

'
و (ى ا4ستاذ بوزيد لزهاري أن رأي ا *Lلس الدستوري مبتور وأن هذا الرأي يفتح ا *Lال أمام
'
'
ا4عضاء _ E
ا4مة مارسة حقه _ E
اق8اح التعديت _
حاÃ
ال يذهب *Nا إ اللجنة متساوية
*Dلس



'
' _
 
حدوث خف  
تعت 8من ´ورة الوقوف N 4ا *عل *Dلس ا4مة أن يكون
ب
الغرفت8 .ذه العبارة *

 

_
الوط8 ،و يستطيع أن يوافق و يصادق و
الشع
علtا ا *Lلس
ال وافق 

*
 Ãر أ Dالفا حول النصوص 
'

الوط  .
الشع 
فا+ف 4
لس
تيه

ا*L
Éكن  Ãأن  الف و (فض 8و غ 8ملزم *Éصادقة  ما 
*


'

ا4مة و Dصور عنه دون أن تشاركه *Ðة أخرى .وÉارس حقه  E
ا+ف
Éكن أن يقع إD* E 4لس

'
'


أرع )(4/3ع" ا +أو ا4حم  Eالنص اصوت عليه  Eا *Lلس
بعدم اصادقة *غلبية ثثة *

الشع 
الوط و يقدم و دد أسباب رفضه ،و *ي8ز رأيه اصاغ  Eش Ýمواد أو تعديت ،واللجنة

*
_
ال تنفصل إ حلول وس 7و القول بعكس ذلك  -أي رفض دون أسباب – ينسف
اتساوية  
'
49
دور اللجنة اتساوية ا4عضاء.

 -48أنظر :أحم الفقه الدستوري لعام ، 1998ص23-18 .
'
ا4مة ع" ضوء اادة  120من الدستور _
_
49
2
الت È
الوط
ي *L :لس
 أنظر :بوزيد لزهاري  ،مداخ{ حول الدور الت; 
ديسم ، 2004 8ص 11و ما بعدها .
يو7،6 â
*
حول إشلية اادة  120من الدستور 
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الشع 
اش8ط ع" النواب
الداخ" ل%جلس
ا+ا )اادة  61من النظام
وعليه فالنظام



*
كتابة و التوقيع أي أ°اب التعديل 2
الع;ة ) قيد عددي ( و التعليل و إيداعه بـ  24ساعة ابتداء من

2
ال;وع  Eاناقشة العامة  .مع الع« أن إمنية رفض وقبول التعديل خاضعة لسلطة مكتب ا *Lلس.
و  Eحا _ Ãالرفض يبلغ قرار الرفض إ مندوب أ°اب التعديل معل ،و _ E
حا Ãالقبول ال النص



ا+لسة العامة .
ع" اللجنة اLتصة ،ويبلغ إ ا+كومة ،ويوزع ع" النواب و _ي zالفصل من قبل *

_
توقيعاNم عليه .و ظل هذا القيد
وما Éكن محظته أن التعديل يودع من قبل النواب * " aار
العددي Dل مد و جزر  ،فاادة  3/46من نظام ا *Lلس 
نصا قانونيا ،ع" عكس
الوط © تتطلب *

ذلك فاادة  1/124من قانون _ر_ 01-77 d
2
Sء دستور
اش8طت *
نصا قانونيا حدد بع;ة نواب  .و * * É
_

(_ 1989اجع النظام
الداخ" ل%جلس قانون ر E 16-89 dاادة  63و كرس التعديل الفردي بدل

ما.Í
*
ا +
'
 
الوط  Eاادة  61ع" ا4خذ *لتعديل
الشع
الداخ" ل%جلس
إ 4أنه حاليا استقر النظام


*
ما ،Íأي القيد العددي اLدد بـ ) 10نواب ( 50.و نحظ أن هذا القيد  4يعد 32طا أو ضابطا
*
ا +
'
ا+ماعية *ق التعديل  Þ ،أنه  4يستطيع ئب وحده أن يشن
(
نه
4
نظرا
 âإ إضفاء الصيغة *


معارضة أو _
عرق{ ع" مبادرة خاصة إذا Òنت 2
م;وعا حكوميا  Þ.أنه  
ب هذه النظم *ال8انية نقطة

_
_
تقاطع ،و  ديد ادة الزمنية اقررة Xذا الغرض إن Òنت Dتلفة ،و إن Òنت تسب هذه ادد
_ 
51
تقار( اللجان .
من  ر® توزيع 


الشع 
و Eاادة  78كرس القيد
الداخ" ل%جلس
 -50للع« أن نظام
الوط اؤرخ  13 Eغشت  ،1997ج ر عدد  43


*
ال تنص ع" " تقدم التعديت ع" اشاريع و _

_
القوان من قبل ا+كومة أو اللجنة
اق8احات
العددي بـ  10نواب 

اLتصة *وضوع ،أو 2
ع;ة ) (10نواب "
الشع 
الوط لسنة  E  1997مادته  78مثل سابقته لكنه قلص ادة إ  3أم فقد
الداخ" ل%جلس
-51جاء النظام


*
نصت اادة _ E
أ°اNا و تودع   Eأجل )  3أم ( بعد
فقرNا الثالثة ع" أنه" تقدم التعديت النواب من قبل *Îيع
*

توزيع تقر( اللجنة 
اLتصة "


א

سא د

و
101

א دد 2014 − 03

) #ن
א لא
#
  91א#+/8מ א د و א 7#'

لكن  Eظل النظام ا+ا ل%ادة _ 61تسب من _  
ر® 2
ال;وع  Eاناقشة العامة Òجل aليداع.


±
'

أما _
_
اش8اط الكتابة و التعليل ،فا4ول لتوزيع التعديت ع" ا  4
الثا4a Fضفاء
خر pناقشtا .أما 
'
ا+دية و اÔ4ية.
طابع *


لشع 
ا+ا ،أن اادة 5/61
الوط


لكن ما Éكن aا4شارة إليه ،وخاصة  Eظل نظام  *Lلس ا * 


الشع 
الوط قبول التعديل أو رفضه ش "1ونصت اادة أيضا E
القا ,بـ" يقرر مكتب ا *Lلس


*
_
فقرNا الرابعة ع" أنه " يقدر مكتب ا *Lلس مدى قبول التعديل حسب أحم هذه اادة "

فبمقت 6الفقرة 

التقد( ينصب ع"
ا+امسة
8نا تناقض بشأن السلطة التنفيذية كتب ا *Lلس.


التقد(
اوضو .Íو *لرجوع إ أحم الفقرة الرابعة Éكن ل%كتب ا *Lلس
الش فقط دون
ا+انب
*



'
ا  +
الش و
انب
تسل* zن مكتب ا *Lلس هو الذي يقدر * ô
من الناحية اوضوعية  ،مع 

'


_
اوضو 52.Íو _
مش(ه ،سواء Òنت اصطحية أوàلية Òن من ا4جدر  Eهذه النقطة
ح  4نقع E

_
 _
نسا( مع جاء * Eارب الصياغة *ال8انية السابقة .فقد جاءت اادة  2/124من قانون ر، 01/77 d
أن 
'
_
و اادة  2/63من قانون ر 16/89 dبـ "بعد دراسة إمنية قبوXا وفقا 4حم الدستور و النظام
الوط إ اللجنة 
الشع 
اLتصة *وضوع "
الداخ" يبلغ بواسطة مكتب ا *Lلس


*
وما Éكن أن نحظه بشأن التعديل هو:


حرماNم من امارسة.فا+ق وإن Òن
 -1إن حق النواب  Eالتعديل مقيد بضوابط قد تؤدي إ
_ _
ال *ع{ مستحي سواء تعلق هذا *دة أو القيد العددي ،خفا
كرس ،لكن ليس *لطريقة 

_
ال تتمتع 
بتقد µالتعديت  Eأي وقت Ëكن .
للحكومة 
'

 E -2ظل نظام الثنائية *ال8انيةÉ ،كن اعتبار أن *Dلس ا4مة Dروم من حق التعديل ،و إن Òن
 Ãهذا إ E 4إطار حدوث 
ا+ف طبقا ل%ادة  5/120بنëا " تعرض ا+كومة هذا النص ع"



الغرفت ل%صادقة عليه  ،وÉ 4كن إدخال أي تعديل عليه إÉ* 4وافقة ا+كومة " فبالتمعن *د أن
'
_

الغرفت و ليس *Dلس ا4مة فقط .ومن عبارة اادة  40من القانون 02/99
عبارة تعديل ص ô
ال جاءت بعبارة " محظات أو توصيات 2أرت لبس ،و إن Òنت إجر _
_
اءاNا  نفس إجراءات

 -52أنظر   Eتفاصيل ذلك  :عبد  3بوقفة  ،أساليب رسة السلطة،ارجع السابق ،ص.173 .
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'
يع 7حق التعديل  *Lلس ا4مة بصفة 
´ة مث%ا جاء به الدستور
أن
جدر
ا4
التعديل 53.و Òن من


54
الفرن hلسنة  E 1958مادته .1/44


الوط مادام أنه _ µتقيد aا_ 4ق8اح *لضابط
الشع
الداخ"  *Lلس
 -3قصور اادة  61من النظام


*

اا*  ،ب أن يفيد التعديل بصفة 
´ة مث%ا Òن هذا  Eظل اادة  124من قانون ، 01-77

اادة  65من قانون . 16-89
@Z@HÁiaìši@…†ª@ÖìÐm@I@oíì–nÛa@Õy@Z@bîãbq

ا+ز 'ا(ي نظام ا  *L
لس فإن الوضع اختلف وإن Òن __ µ

ا4ج¨ع
تب اؤسس الدستوري *
لكن مع 
'
2
الشع 
ي :ع" مستوى نواب ا *Lلس
الوط ) La
ع" ا4غلبية البسيطة ف¨ يتعلق *لنص الت; 

*
'
إابية 2

اصوت
أك 8بواحد من
 ،( majorité Simpleأي _م حصل النص ع" عدد من ا4صوات  *
'
الشع 
الداخ" و  4القانون العضوي الناظم
الوط  ،نظرا 4ن  4النظام
يعت 8قد أقر ا *Lلس
سلبا* ،


*
الغرفت 
بيtما  

للعقة  
وب ا+كومة ) قانون عضوي  © (02/99دد النصاب الزم للتصويت
ب
'
ا4و _  

رك أمر هذا إ الدستور .
القوان *لنسبة للغرفة
ع"
'
'
خ -8أي دستور  -1996ضبط النسبة اطلوبة *لنسبة للغرفة الثانية – *Dلس ا4مة – فقط
هذا ا 4
'
حيث جاءت اادة  3/120من الدستور  1996بـ " يناقش *Dلس ا4مة النص الذي صوت عليه
'
الشع 
أرع )¾( أعضاء" * Éع أن اؤسس الدستوري
ا *Lلس
الوط ويصادق عليه *غلبية ثثة *

*
'
2
ي :أغلبية خاصة ) . (Une majorité Spéciale et exigée
فرض ع" موافقة  *Dلس ا4مة ع" النص الت; 
_
الشع 
الوط µ2 ،ال النص اصوت
و *در aا4شارة  ،أن أول *Ðة تبدأ *لنصوص  ا *Lلس

*
' 
عليه إ *Dلس ا4مة  Eاجل  10أم عن طريق رئيس ا *Lلس مع إشعار ا+كومة بذلك طبقا ل%ادة
'
2
ل óيدرس *Dلس ا4مة النص اLال عليه
 42من القانون العضوي  Þ . 02/99أن ا;ع © دد أج 
'
'
'
الداخ"  *Lلس ا4مة لسنة  ، 1999ج ر عدد  84ع" أنه " Éكن 4عضاء  *Dلس ا4مة
 -53تنص اادة  63من النظام



_

تقر(ها التمهيدي عن النص تودع احظات لدى
تقدµ
محظاNم كتابيا  Eأجل ثثة أم بعد توزيع اللجنة اLتصة 
'
اLتصة Éكن للجنة 
إحالtا ع" اللجنة 
مكتب ا *Lلس ا4مة الذي يبت فtا ش 1قبل _
اLتصة أن تسمع عند ا4قتفاء
إ أ°اب احظات اكتوبة "
-Art 44/1" Les membres du Parlement et le Gouvernement ont le droit d'amendement " .
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'
من قبل الغرفة ا4و  ،و هذا قد  *عل *Dلس ا4مة يتنا ، Ïأي نص ( 4غب فيه .و لعل هذا أمر
'
ا4عضاء *ق ابادرة بل _
وح
Dتمل  *د خلفيته أن اؤسس الدستوري خص النواب دون

ا.55F
التعديل *ال 8

ا+ز 'ا(ي لعام   ، 1996
م 8بضابط #م  
ب القانون العادي و القانون
وا +د( *لذكر  ،أن الدستور *
*
'
'


2
اغا(ة  Eالتصويت  Þ ،هو بت *لنسبة  *Lلس ا4مة النسبة ¾   Eا4حوال  .و
العضوي و هو 
'
'
'

لكن أمام الغرفة ا4و _
اش8ط ا4غلبية البسيطة 4صوات النواب *لنسبة للقانون العادي ر عدم
'
'
ا4غلبية ´احة   _ E
م ح اادة  120أو أية مادة أخرى من الدستور 4 ،ن هذه
النص ع" هذه

_
حا Ãسكوت النص  ،ف Éكن أن يطلب aاÎ* 4اع ) ، (56و _ E
 القاعدة _ E
مداوÃ
حا Ãطلب إجراء



2نية طبقا ل%ادة  ، 127فإنه _
يش8ط أغلبية  
الثلث .57
'
للقوان العضوية ،فإنه _

اش8ط ا4غلبية اطلقة للنواب طبقا ل%ادة  2/123من الدستور
أما *لنسبة
'
'
أرع ) ¾ (
القاضية بـ " _ت zاصادقة ع" القانون العضوي *4غلبية اطلقة
للنواب،وغلبية ثثة *
*
'
أعضاء *Dلس ا4مة ".
'
 Þأ هناك _
حا Ãأخرى و  اتعلقة بقانون االية ،فقد فرض مدة مقدرة بـ 75يوما Òجل مقسمة
'
الشع 
الوط ،و أجل  20يوما *لنسبة  *Lلس ا4مة و  08أم لبت اللجنة
بـ أجل  47يوم * *Lلس

*
'
ا4عضاء _ E
58
حا Ã
ا+ف.
اتساوية

 -55أنظر   Eتفاصيل ذلك  :عبد  3بوقفة ،أساليب رسة السلطة ،ارجع السابق،ص.187-186 .
-56أنظر :عزاوي عبد الرÎان  ،ارجع السابق  ،ص.18 .

_
مداو2 Ãنية   Eقانون µ2
ا+مهورية أن يطلب إجراء
 -57تنص اادة  127من الدستور  1996ع" أنهÉ " :كن لرئيس *
التصويت عليه   Eغضون  
ثث ) (30يوما اوالية 4aقراره "
'

_ _
الشع 
2
الوط
ثل ) ⅔ ( أعضاء ا *Lلس

*
و  Eهذه ا+ا 4 Ãي zإقرار القانون إ* 4غلبية 

-58تنص اادة  44من القانون العضوي  02/99ع" ":يصادق *ال8ان ع" 2
م;وع قانون االية  Eمدة أقصاها Îسة و
'
سبعون ) (75يوما من _  
ر® إيداعه طبقا 4حم اادة  120من الدستور.
م;وع قانون االية  Eمدة أقصاها سبعة و أربعون ) (47يوما ابتداء من _  
الوط ع" 2
الشع 
ر®
يصوت ا *Lلس


*
إيداعه.
'
يصادق ع" ا4مة ع" النص اعنون عليه خل أجل أقصه 2
ع;ون ) (20يوما .
'
ا4عضاء أجل É2انية ) (08أم للبدء  Eشأنه _ E
" _ E

حا Ãخف  
حا Ãعدم اصادقة
الفرقت يتاح للجنة اتساوية
ب



'
'
2
ا+مهورية م;وع القانون االية الذي قدمته ا+كومة *مر  Ãقوة قانون
4ي سبب Òن خل اLدد  ،بعد رئيس *
االية "

א

سא د

و
104

א دد 2014 − 03

و

#

א 7#

א

لא

) #ن

  91א#+/8מ א د'

هذا التحديد 
الدسات 8السابقة ،وا2 4ك 8من ذلك أنه E
يعت 8طفرة دستورية © تكرسه

الزم *

'
_
ا+مهورية 2
م;وع قانون االية *مر  Ãقوة قانون ،أي ا4ختصاص
حا Ãعدم اصادقة يصدر رئيس *
'


اLول *لل8ان  Eهذا ا *Lال) مصادقة ع" قانون االية( Dدد *جل .

ليعا ìالوضع
ومن احظ أن اؤسس الدستوري جاء *Nذا aا4جراء معتمدا ع" قاعدة الشك Ù


_
* 'مر '
الوط مناقشة 2
ال _ 4
الشع 
ا+ا_ Ã
م;وع
لس
ا
فt
ين,
يو?
©
النص
هذا
أن
ر
،
Ï
ر
ا*L

*





'
'
'

قانون االية خل ا4جل اLدد ) 47يوم ( 8 ،ل  *وز أن يناقشه *Dلس ا4مة *Éجرد انقضاء ا4جل،
'
'
ا4مة 
الشع 
ا+ارج عن إدارته Þ ،
الوط ينجر عنه _جل *Dلس
و إن Òن غ 8ذلك فتأخر *Dلس

*
'

أن هذا النص 

زم مقدر بـ 8
ق4a * 6نشاء
*
الوجو Fللجنة اتساوية ا4عضاء  ،و مكtا من ظرف 
59
أم.
_
احتكرNا ا+كومة )اادة  121من الدستور( زائد
واحظ أنه  ،إن Òنت ابادرة *ال8انية قد
احتر التعديل بصفة نية  µ2 ،بعد ذلك *ال8ان سواء صوت أو© يصوت ،فإن 2
م;وع قانون االية


_

_
اا .
* Uلل8ان D* Eال 
سيصبح قانو و (ى النور ح¨  ،هذا و إن دل فإÉا يدل ع" ب 8

ا+ز 'ا(ي لعام  © 1989يضع ح _ E
حا Ãعدم مصادقة *ال8ان ) *Dلس
و
للتذك 8إن الدستور *


الوط ( ،خاصة وأن قانون االية  Eهذه _
الشع 
ا+مهورية  Þتصدر
الف8ة يصدر من طرف رئيس *


*
 '
 '

قوان ا4خرى  .ما  Eا4مر أنه ضع *ل8توكول خاص رæيا *ضور أعضاء ا+كومة و رئيس

'
ا+مهورية * 4aصدار _ E
حا Ãعدم اصادقة .فا+ل هنا حسب ا4ستاذ :
ا *Lلس  ،أي  4يtض رئيس *

بوكرا إدريس  :سواء _ E
ح إقرار  
حا Ãالرفض أو عدم aا4قرار هو العمل  
القدÉة إ  
ا8انية
ا8انية 

60

ا+ديدة *  4 Þ ،وز فض دورة انعقاد ا *Lلس قبل _
ا8انية.
*
اع¨د 
 '
ا4مر Nه  ،أن النصاب _
ا+ز 'ا(ي و اLدد بـ ¾
والغريب E
اش8ط من طرف اؤسس الدستوري *
'

_
ا+ا Ãمن مغزاه كونه © يفرق
لتا فإن التصويت  رج  Eهذه
من أصوات أعضاء *Dلس ا4مة *
و 
'
الت; يع العادي _ 4
ب القانون العادي و العضوي .و لكن 2

يف8ض اوافقة عليه *Nذه ا4غلبية
 -59أنظر   Eتفاصيل ذلك  :عبد  3بوقفة  ،أساليب رسة السلطة ،ارجع السابق ،ص.191 .
_

60
وا ، Eارجع السابق  ،ص.290 .
 -أنظر  Eتفاصيل ذلك  :بوكرا إدريس  ،أÎد 
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ا+وف من عدم _
ا4غلبية '
اتشددة ،وقد تكون نية اؤسس الدستوري  
الرسية و *ال8انية
اق8ان

'
 61
2

_
الوط.
الشع
ال تصدر عن ا *Lلس

*
و بذلك ي¯ب مراقبة اÉة ع" الت; يعات 

'

و *لرجوع إ نص اادة  101من الدستور *د أن ثلث ⅔ أعضاء *Dلس ا4مة ينتخب عن
الطريق _
ا4ق8اع غ2 8
ابا 3وال;ي من طرف ا *Lالس انتخبة البلدية والو4ئية  ،و  
يع رئيس
'
±
ا4عضاءa * .جراء àلية بسيطة نحظ أن الوضع غ_ 8
منط Èف¨ يتعلق
ا+مهورية الثلث ا4خر من
*

'
62
*لنصاب اLدد بـ ¾ أعضاء *Dلس ا4مة .
'
فالفارق صوت واحد من  
ب أصوات أعضاء *Dلس ا4مة اعارضة للنص Dل اناقشة و
'

الوط #ما Òنت ا4غلبية اصوت ع"
الشع
اصادقة ،وهذا Éكن أن يعرقل àل ا *Lلس

*
'
2
الشع 
الوط  462ئبا و أعضاء *Dلس ا4مة  ،144فإذا حصلت
ي É* .:ع أن أعضاء *Dلس
الت; 

*
'
الوط _
موافقة من طرف ا *Lلس 
ح و لو Òنت * Î* 4aاع  Þ ،462/462أن ربع أعضاء *Dلس ا4مة

'
اقدرة بـ  36ئبا ،فإن _ 36
صو من *Dلس ا4مة  +صوت واحد ) *Dموع 37عضو( Éكن أن يعطلوا

م;وع أو _
2
اق8ح قانون هذا من *Ðة .

'
الشع 
الوط  107 +أي ) ¾ أصوات *Dلس ا4مة –
و من *Ðة أخرى ،فإن  462صوت من *Dلس

*
_
2و Ãا+صول ع" النصاب
صوت واحد( يصح D* /موع = 569صوت  ،فالنص غ 8مقبول لعدم



ع" مستوي الغرفة الثانية Òن  Ãالقول الفصل E

اع أي هناك فارق صوت واحد 
القانو Fاطلوب 
 -61أنظر   Eتفاصيل ذلك  :عبد  3بوقفة ،أساليب رسة السلطة،ارجع السابق ،ص.185 .
'
'
_
62
يع 7للفرقة ا4و Dل حرية   Eديد طبيعة
 (ى ا4ستاذ  :بوزيد لزهاري أن اؤسس الدستوري أراد أن '
'
ا4غلبية اطلوبة للتصويت ع" اشاريع و _
ا4ق8احات اعروضة عليه بعدما قيد  *Dلس ا4مة وفرض عليه *و
'
'

ا+ا´   ، pوهذا بطبيعة ا+ال 32ط صعب لكن اقصود هو البحث
دستوري *ن يصادق *غلبية ¾ ا4عضاء و ليس
يعت 8أن ربع
أك* 8إÎاع
سياË Ïكن حول النصوص  ،و لكن تكون Xا قيمة سياسة *ك8ى  ،لكن هنالك من *
عن *

'
2
ي :و هذا بعدم ا+ضور أو ا4متناع أو التصويت سلبا  ،لكن
أعضاء  *Dلس ا4مة زائد عضو واحد يعرقل العمل الت; 
'
'
أرة 2ع8ة أمام قيام  *Dلس ا4مة *Éهمة اصادقة  ،و منذ تنصيب  *Dلس ا4مة  E
م" بنسبة ¾ © تقف أبدا *
التطبيق الع 
 04
جان_ © 1998 Èي zرفع أي _
اك¨ل النصاب إ 4مرة واحدة *Éناسبة اصادقة ع" قانون ا *Lاهد و 2
ح{ لعدم _
اليد ،

'

2
ي *L :لس ا4مة ع" ضوء اادة  120من الدستور  ،ارجع
 Eتفاصيل ذلك أنظر  ،بوزيد لزهاري  ،الدور الت; 
السابق  ،ص.11 .
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_
_

و 37-):صوت *Dلس ا4مة =  (569+ور عدم

ع أن اعاد Ãغ 8انطقية ققت 
مص 8النص * É

_ _
ا+هد
ا+ز 'ا(ي ،فإن اؤسس الدستوري بعد *
ال تتحقق * Eال8ان *
منطقية و *إاف هذه اعاد Ã
'

ا4عضاء و هذا * _ 4a
علtا  Eنص اادة  95من القانون
الذي تبذ Ãاللجنة اتساوية
حا Ãانصوص 

القانو FاLدد  Eاادة þ ، 120اذا _

القانوF
يب Èمن هذا _ال8تيب
العضوي  63.02-99إ النصاب



الدستوري Dل ا4ختف أو 
غرف *ال8ان 64.أجل هذا _
اسtدف ن التوازن  
ا+ف  
ب _
ب

_
غرف *ال8ان بصفة خاصة .

'
الhء دث بشأن التصويت ع" 2
2
م;وع يتضمن التعديل الدستوري طبقا لحم
 Þأن نفس 
'
_
ال
اادة  176بعد أخذ رأى ا *Lلس الدستوري ،و ´ح *ن هذا التعديل É 4س ابادئ العامة 
'
_

التوازت ا4ساسية للسلطات  ،يكون
حر _Nما  ،و É 4س
 ا *Lتمع *
ا+ز 'ا(ي aا4نسان و اواطن و 


تمعيت ،أي صل ع"
ا+مهورية أن بصدره _م أحرز ¾ أعضاء غرفة *ال8ان *D
هنا * aمن رئيس *
_ 497
الشع .
صو دون أن يعرضه ع" ا4ستفتاء
*

_ 

ال _صل  
عا ìالدستور * '
_
الغرفت بنص اادة
ب
 Þقد Ù
ا+زا(ي لعام  1996حا Ãا+ف 
 _
 4/120القاضية بـ " _ E
حا Ãحدوث خف  
غرفت *مع بطلب من رئيس ا+كومة +* ،نة
ب


'
'
ا4عضاء تتكون من أجل _
اق8اح نص يتعلق *4حم Dل خف".
متساوية

þن الناحية aا4صحية أو اللفظية فإن اؤسس الدستوري استعمل ¸ة خف بدل ¸ة اختف

والصحيح هو لفظ اختف "  Þ " Un désaccordورد  Eصياغة الفرنسية لذات اادة
_
الدا Ãع" عدم ا4تفاق أو عدم التفا< فقط و
encas de désaccord entre les deus chambres

ال8اع أو 
ليس خفا  . un différenو هو اصطلح الدال ع"  
ا+صومة  
ب _
غرف *ال8ان8 ،و أمر

غ 8وارد طرحه أو تصوره إ 4ف¨ يتعلق بتنازع ا4ختصاص أو *ستقلية  غرفة بوضع نظا#ا
'
_
65

الداخ" للغرفة ا4خرى.
الداخ" وهذا ديدا  4يتصور تدخل إحدى
الغرفت لوضع نظام


'
 -63تنص اادة  95من قانون العضوي  02/99ع" " تعرض ا+كومة النص الذي أعدته اللجنة اتساوية ا4عضاء ع"

الفرقت ل%صادقة عليه ،طبقا a4جراء انصوص عليه   Eاادة  120من دستور "
 - 64أنظر   Eتفاصيل ذلك  :عزاوي عبد الرÎان  ،ارجع السابق  ،ص.26 .
 -65عزاوي عبد الرÎان  ،ارجع السابق  ،ص.18 .
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'
_


جوهر و أساسيا أو
) © ¯ه Òن يكون

 Þأن هذه الفقرة  ،تت Wعن ا+ف بصفة مطلقة 
'
ا4مة 2 Eإرة أي نوع من 
ور
يتعلق *لش Ýأو اضمون  ،أي إطق العنان  *Lلس
ا+ف (اه ´ 

'
_
دون أن  ضع لرقابة  Þ .أنه جاء  Eآخر الفقرة الرابعة لفظ ا4حم Dل 
ا+ف دون ديد و


م;وع _ ،
ا+مع É* ،ع أي قد يكون 
ح ابادرة ) 2
ا+ف  Eح أو *Dموعة أو _
اق8اح (
بصيغة *
*( _مtا .

_
_
ال
وهذا ما يستشف أيضا من نص اادة  94من القانون العضوي  E 02/99فقرNا الثالثة و 
'
تنص ع" _ E ":
حا Ãرفض *Dلس ا4مة النص Òم  4يعطل ذلك تطبيق أحم الفقرة الرابعة من

دستور أي ¾ .و من هنا
اادة  120من الدستور و رفض النص *لمل أي © بتحقيق النصاب اقر

'
ا+ديد ،وهو _
اج¨ع اللجنة اتساوية ا4عضاء *Nدف الوصول إ *إÎاع
يفرض
وجو العمل * 4aجراء *
*
حول نص مصادق عليه *ال8ان بغرفتيه بنفس النصاب اقرر سلفا و هذا ما 
ق 6به الدستور)اادة

 (120والقانون العضوي  .02/99ومن خل ذلك نسجل احظات التالية:66

_ µالتنصيص عن 
ا+ف   Eصلب اادة  120من الدستور * '
)©
-1
ا+زا(ي ،بصفة مطلقة ،
'
'
_

جوهر و أساسيا ،أو يتعلق *لش Ýأو اضمون .أي إطق العنان  *Lلس ا4مة E
¯ه Òن يكون


2إرة أي نوع من 
ور دون أن  ضع للرقابة Þ .أنه جاء  Eآخر الفقرة الرابعة لفظ
ا+ف (اه ´ 
'
_

ا+مع É* .ع أنه قد يكون 
ا4حم Dل 
أوDموعة أو
ا+ف  Eح *
ا+ف دون ديد و بصيغة *
م;وع _ ،
ح ابادرة ) 2
_
اق8اح ( *( _مtا  .وهذا ما يستشف أيضا من نص اادة  94من القانون
'

ال تنص ع" _ E ":
_
_
حا Ãرفض *Dلس ا4مة النص Òم "4 .

العضوي  02/99و  EفقرNا الثالثة و 
يعطل ذلك تطبيق أحم الفقرة الرابعة من اادة  120من الدستور و رفض النص *لمل أي ©
ا+ديد  ،وهو _
اج¨ع
يتحقيق النصاب اقر
دستور أي ¾ و من هنا يفرض وجو * العمل * 4aجراء *

'
اللجنة اتساوية ا4عضاء *Nدف الوصول إ *إÎاع حول نص مصادق عليه *ال8ان بغرفتيه بنفس
النصاب اقرر سلفا ،و هذا ما 
ق 6به الدستور)اادة  (120و القانون العضوي .02/99

ا8رات وواقع العقة  
ب _
غرف *ال8ان -العدد {_ *D،11
 - 66أنظر  Eتفاصيل ذلك :وليد  32يط  ،الثنائية *ال8انية* -

العلوم القانونية واa4دارية والسياسيةN ،ية ا+قوق والعلوم السياسية ،جامعة أبوبكر بلقايد ،ت%سان،2011،ص17

ومابعدها.
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'
من احظ  ،أن _
الوز( ا4ول يبلغ إ
-2
اج¨ع اللجنة اتساوية ا4عضاء تكون بطلب من 
رئيس  الغرفة و _ *تمع خل  10أم اوالية  
لتار® تبليغ الطلب * Éع أن ابادرة * aجراء عقد
'
'
ا4ول أي إذا رغب اجتمعت و إذا أ_ F
بÈ
الوز(
ية
التقد(
للسلطة
خاضع
عضاء
ا4
اللجنة اتساوية


*

التقد( ية *Éدة زمنية أو أجل و دون نقل هذه
ا+ال ع" ما هو عليه دون أن دد السلطة

الغرفت  ،فادة حرمت *ال8ان بغرفتيه من 

الtوض *Nذا
ا4ختصاص تلقائيا إ رئيس أحدى

ا4ختصاص .
'
_

حدد القانون العضوي  E 02-99فص{ الرابع ت عنوان " اللجنة اتساوية ا4عضاء " و
-3
_

Ëث"  غرفة بـ  10أعضاء أي عدد أعضاء اللجنة  20عضو و *تمع
 Eمادته  88بتجديد عدد 
'

الشع 
*لتناوب عن  نص إما  Eمقر ا *Lلس
الوط أو مقر ا *Lلس ا4مة  Þ .تنتخب هذه اللجنة

*

_

ال
مكتب Xا مكون من رئيس ،و ئب رئيس ،و
مقرر ،pو ينتخب الرئيس ن أعضاء الغرفة 
'
_

*تمع اللجنة  Eمقرها ،و ئب من ن أعضاء الغرفة ا4خرى4a * .ضافة إ ذلك فالقانون العضوي
'

اع É* .ع أنه
مكن أعضاء ا+كومة حضور أشغال اللجنة اتساوية ا4عضاء دون أن دد 
الوز( 
Ëكن حضور وز( أو 2
أك،8و هذا من شأنه أن 2
يؤ( ع" àل اللجنة  ،هيك ع" أن اللجنة  4تدخل

تعدي إÉ* 4وافقة ا+كومة.



الغرفت " ...
ي Xمtا أن اللجنة
ولرجوع إ نص اادة * 4/120د عبارة " تتكون من أعضاء Nتا
*

متكونة من *Îيع أعضاء *ال8ان ) نواب  +أعضاء ( ا *Lموع 606عضو و هذا أمر مقبول منطقيا.
فا+نة مكونة من عدد مق* *لتساوي  

الغرفت  ،و مرد ذلك Nه أن الفقرة الرابعة سقط
ب أعضاء
*
'

الغرفت " وتتدارك اؤسس
ا+ر 2وا  ،و عبارة ا "  ?4تتكون من أعضاء من Nتا
مtا حرف *
اطب :بنص اادة  88من القانون العضوي .02/99
خطئه

'
'
دستور * *  aاد حل _
ال 
_
رفëا *Dلس
اللجنة اتساوية ا4عضاء م(فة
-4


توفي Èبشأن ا4حم 
'
'
ا4مة و É 4
كtا أن تقوم بذلك إ 4إذا استنارت *(أي *Dلس ا4مة أو تسببيه عن طريق التوصيات و
'
_
الداخ"
ال يقد#ا* à ،حم اادة  40القانون العضوي  02-99و اادة  63من النظام

احظات 
'
'
ا4مة .و _
اح¨  
ا4حم Dل خف .و نكون هنا أمام _
ل:
تق8ح اللجنة نصا حول ا +أو
 *Lلس
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'
'
ا4عضاء أن تتوصل إ حل _
توفي Èينال aاÎ* 4اع بعد أن يصوت عليه
ا4ول Ëكن للجنة اتساوية

'
ا *Lلس مرة 2نية طبقا 4حم اادة 95من القانون العضوي . 02-99

2
ي :أو جزء منه معدل و جزء
وإن Òن التصويت دون مناقشة  Eالتعديت ،فإن النص الت; 
'
ا4و صوت عليه ،و 
الثا © Fتعارض  É* ،ع أن النص ليس
موافق عليه *ال8ان خاصة الغرفة


مرفوض ،ف%اذا إذا صوت عليه *ال8ان ل%رة الثانية 8ل هو تصويت مراجعة ومراقبة *ال8ان ا
' 
صوت عليه من مواد ليست Dل خف ؟ وهذا قد يدفع *ال8ان وخاصة الغرفة ا4و  Eأن يشY
ع" ما صوت عليه.
'

Éكن للجنة متساوية ا4عضاء أن تقدم النص لكنه _يل Èالرفض و يستمر 
ا+ف 8 ،نا يسحب النص
'
من طرف ا+كومة * àحم اادة  96من القانون العضوي  .02-99لكن نتساءل إذا Òن النص
 
هو مبادرة *;2 Éوع قانون من طرف ا+كومة و çب من طر8ا8 ،ذا أمر معقول .لكن إذا Òنت
'

مبادرة (انية ) _
ا4جدر أن يقرر 2
ا;ع إمنية
اق8اح قانون( اذا يسحب من طر8ا ؟ و Òن من
*
çب النص من طرف صاحب ابادرة " إما ا+كومة أو النواب عن طر يق رئيس أو مكتب ا *Lلس " .
'

القانو FاLدد دستو ر بـ ¾ أصوات أعضاء *Dلس ا4مة
ما يظهر جليا  ،أن النصاب
-5

'
ال® للعمل 2
ح و إن Òن هناك تقارب و انسجام  
الت; ي_ :
ا+هاز *
ب
خ* 8
 *عل من هذا ا 4

'
الغرفت ،و أنه Òن  4بد من مغا(ة  Eالتصويت 'Òن _

يش8ط نصاب ⅔ ع" مستوى *Dلس ا4مة .
 
 Þأن إجراء çب النص _ E
حا Ãعدم الوصول إ اتفاق ،من شأنه أن يعلق النص .فن
-6

'
'
 '
ا Fلصا ìالغرفة ا4و .فإجراء السحب هو àلية سلبية ،و
من ا4جدر أن يع 7إمنية الفصل ال t
به يثبت الفشل هيك ع" أن اادة  120و إن Òنت تقصد ابادرة *;2 Éوع قانون ،و _
اق8اح قانون،
'
'




خ8ة 4
القوان 
ا+انب *لمل8 .ناك طائفة من
تغ 7هذا *
القوان العضوية .و Òن هذه ا 4
لكtا 
دث 
بشأNا اختف.
'
'


ا4و _
علtا النص ا4ول  µ2أحيل إ
الغرفت إذا صادقت الغرفة
 Eظل نظام
-7
ال عرض 

'
الغرفة الثانية و صادق ع" البعض و عدلت البعض µ2 ،أعيد النص إ الغرفة ا4و ،فإن هذه
'
'
خ8ة É 4كن أن تناقش و تعدل إ 4ما أدخلته الغرفة الثانية من تعديت .و عليه فا4حم
ا 4

الغرفت تصبح غ_ 8

ا
قاب{ للتعديل 8 ،ذا  4ينطبق ع" النظام
علtا من طرف

اصادق 
البيم 8
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'
ا+ز 'ا( تبنت نظام اللجنة اتساوية ا4عضاء ،و ليس النظام الذهاب و aا 4ب
ا+ز 'ا(ي  ،نظرا 4ن *
*
'
'
_
التوفي ،Èو يعرض
أوالطريقة اكوكية ) 4 ( La navetteن اللجنة اتساوية ا4عضاء تصدر النص

'

الشع 
الوط (،ومن حقه  Eأن  *رى تعديت  32يطة موافقة ا+كومة
لس
)
و
ا4
ع" الغرفة
ا*L
*


طبقا ل%ادة 120من الدستور
@ @Z@òîÈíŠ’nÛa@òîÜàÈÛa@@¿@ðˆîÐänÛa@áØznÛaZ@ïãbrÛa@kÜİ½a

'
_
_
مداو2 Ãنية ،
تظهر ا4حم الدستورية  تنفيذي Xا ،ذلك خاصة ف¨ يتعلق حق طلب
الت; ي .:وسنعرج ل_ Ý
و إصدار النص 2
حا Ãع" حدة :


Hê‹ëb£@åØ¹@@áØ¤@I@Mòîãbq@òÛëa†ß@kÜ@Õy@Z@üëc

ا+امعة عدا دستور  ،1963الذي
ا+ز 'ا(ي ع" تكريس هذه القاعدة *
لقد استقر الوضع الدستوري *
الدسات 8الحقة عليه ) .(1996-1989-1976فلقد أقر إرادة رئيس
خالف الوضع نسبيا مقارنة مع

ا+مهورية  Eأن يناهض نصا 2ت; يعيا ´احة 32 ،يطة aا4فصاح عن _
اع8اضه مع مراعاة تسبيب ذلك
*

±
68
ا4جال اLددة aلصدار 67،واقدر 2
وا4يداع خل
بع;ة) (10أم.
a


_
واحظ أن تسبيب _
وجtا الرئيس نظر *ال8ان إ ما جاء E
ا4ع8اض ما هو إ4
وسي{ يلفت ** É
'
2
ا+مهورية © يتمتع بسلطة إخطار ا *Lلس
ي :من Dالفات للدستور ،نظر 4ن رئيس *
النص الت; 

_
69
2
ا Fنظرا
ي :هو ا4ق8اح *ال 8
الدستوري طبقا ل%ادة  64من الدستور .ع" أن اقصود *لنص الت; 
'4ن 2
ا+مهورية أن يعارض
ا+مهورية طبقا ل%ادة  .36ف Éكن لرئيس *
م;وع القانون يبادر به رئيس *
نصا *در به ،و هو من دفع به +لبة *ال8ان  ،اللهم إ 4إذا أدخلت تعديت *(انية مست * *وهره.
وهذا أمر مستبعد  Eظل نظام ا+زب الواحد الذي Òن  Eتلك _
الف8ة .فأمينه العام هو رئيس


'
'
ا+مهورية و هو حزب الطليعة الوحيد اLدد لسياسة ا4مة و اراقب ل%جلس 
الوط * àحم
*

اادة  23و  24من الدستور .

 -67أنظر :اادة  50من دستور .1963
 -68تنص اادة  49من دستور .1963
 -69تنص اادة  64من دستور .1963
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2
 Þأن خلفية التسبيب  ،قد  
ي_ 4 :ي¨  Ï2و
تب أن رئيس *
ا+مهورية أدرك أن التوجه الت; 
70
السياسة _
انtجة من قبل اXيئة التنفيذية أو ا+زب.
'

ا+مهورية نظرا '4نه إذا © ط ا *Lلس 
الوط ع%ا *نه
ا âع" رئيس *
أما aا4يداع 8و إجراء إلز 

 '

_
يعت 8تا  ،خاصة و أن  Eهذا الدستور إذا © _
يع8ض  Eا4جل
(غب  Eإجراء
مداو2 Ãنية ،فإنه *

 71
الوط.
اLدد aلصدار ينتقل ا4ختصاص تلقائيا لرئيس ا *Lلس

 '
و _ E
حا Ãإيداعه  Eا4جل اLدد ،فإن رئيس ا *Lلس يطلع النواب بذلك ،و ال النص ع"

'

اللجنة اعنية ودد Xا أج  4يتجاوز  15يوما .و يدرج  Eجدول اà4ال *Éجرد انقضاء ادة
72

2
ي :للتصويت عليه.
اLددة .و يعرض 
تقر( اللجنة اLتصة ع" ا *Lلس الت; 
'
و من احظ أيضا ،أن اادة _ © 50
نصا قانونيا و هذا هو ا4ساس .هذا و إن دل ع"
تش8ط *

_
_ 2
2
2
ي :و إÉا

Ïء ،فإÉا يدل ع" أن حق ا4ع8اض ،أو طلب مداو Ãنية  4ينال من النص الت; 
ا+مهورية *لل8ان من أجل تعديل النص حسب
Éكن اعتباره إجراء لفت انتباه من طرف رئيس *
ا4ع8اض الوارد  Eنص اادة  50من دستور 1963هو _
أهواء اXيئة التنفيذية .أي أن _
اع8اض بسيط

). (veto simple
'

ا+ز 'ا( ية ا4خرى ) (1996-1989-1976فقد جاءت بقاعدة مفادها أنه Éكن لرئيس
أما E
الدسات* 8



_

الثث يوما اوالية
مداو2 Ãنية  Eقانون _ µالتصويت عليه  Eغضون
ا+مهورية أن يطلب إجراء
*
'

_
الشع 
2
الوط.
ثل ⅔ أعضاء ا *Lلس

*
لتار® إقراره و  4ي zإقرار القانون إ* 4غلبية 
ما يحظ أن ) اواد 155 :من دستور 118، 76من دستور  89،127من الدستور  ( 1996أوردت

يؤ(   Eاغزى ،مث   Eاادة  155ورد لفظ   Eظرف  
لف2 4 7
ثث يوما من
نفس ا +مع اختف 

الثث يوما اوالية  
_ 

لتار® إقراره .أما
و Eاادة  118ورد لفظ "و يكون هذا الطلب خل
 ر® إقراره .



الثث يوما اوالية  

لتار® إقراره ،مع التزم ا+ر  Eللفقرة الثانية E
اادة  127جاء لفظ  Eغضون
ب السلطة 2
 -70أنظر   Eتفاصيل ذلك  :عبد  3بوقفة ،العقة  
الت; يعية و السلطة التنفيذية ،ارجع السابق  ،ص.139 .

 -71أنظر:اادة  51من من دستور .1963
 -72أنظر :اادة 119من نظام  *Dلس 
الوط لعام . 1964
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'

الشع
الدسات Þ .8أنه يحظ أنه  Eاادة  1/127من الدستور _ © 73.1996ت بعبارة ا *Lلس


*
الوط وهذا أمر معقول نظر '4ن هذا الدستور 

تب نظام الثنائية *ال8انية.

ا+ز 'ا(ي رفع _
ا+مهورية 4aبداء رغبته _ E
ا4ع8اض -
اه{ الزمنية لرئيس *
فاؤسس الدستوري *

ع;ة أم تبدأ من _  
طلب قراءة 2نية) -بعدما Òنت 2
ر® تس« النص طبقا ل%ادة  49من الدستور

 (1963إ ثثون يوما تبدأ من _  
ا+ز 'ا( ية  *د أن ادة الزمنية
ر® إقراره .لكن اتصفح
للدسات* 8

_ تلف من حيث aا4صدار ) تبدأ من _  
التسل É* z
قت 6اواد 154 :من الدستور 117 ،1976
ر®


'
مداو2 Ãنية يبتدئ من _  
_
ر®
من الدستور 126، 1989من الدستور 74.1996ومن حيث ا4جل لطلب
aا4قرار.

'
 
ا+مهورية و قد _

يبÈ
الزم E
فالفارق
ا+الت هو  10أم * Éع قد يقل ا4جل امنوح إ رئيس *

'
إذا Òن يوم إقرار النص هو يوم إرسا ،ÃوÒن ع" اؤسس الدستوري أن دد حساب ا4جل من
هذا _  
ر® ،أي  
ح 
ثث يوما _
ا+مهورية aا4طع ع" النص .
يتس لرئيس *

الدسات 8السابقة )  ( 1996،1989،1976يتمتع بسح أقوى
ا+مهورية  Eظل هذه
 Þأن رئيس *

ا4ع8اض ،فسكوته وعدم القيام * 'ي إجراء 4) ،يطلب قراءة 2نية و4يصدر القانون _
من _
يب Èالنص
معلقا(  ،يف; ع" أنه غ 8راض ع" مضمون النص ،و4ينقل ا4ختصاص تلقائيا إلـى *Ðة أخرىÞ ،


كـان مقررا  Eدستور E 1963مادته. 51
 Þأنه أيضا غ 8مطالب بتسبيب طلبه مث%ا Òن عليه ا+ال  Eدستور  É* .1963ع أن _
ا4ع8اض

_
ا+مهورية
يتصف *لطابع العام  ،و ينصب ع" النص بم{ دون ديد ،إ 4إذا أراد ذلك رئيس *
*Éحض إرادته .

-73أنظر :اادة  155من الدستور ،1976و اادة  118من دستور  ، 1989واادة  127من دستور .1996
_
اقاب{ ادة  117من الدستور  ، 1989و اادة  154من الدستور  1976ع"
-74تنص اادة  1/126من الدستور 1996
ثث ) (30يوما ،ابتدأ من _  
ا+مهورية القانون '4جل  
ر® تسليمه إه " .نص اادة  154جاء
أنه " :يصدر رئيس *

القوان".
ا+مع أي "
بصيغة *
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يش8ط  Eظل دستور  ، 1963نظرا 4ن الرئيس  4يتمتع بسلطة إخطار رئيس
و إذا Òن التسبيب



ا+مهورية فإنه  Eظل دستور  1976انعدم فtا مبدأ الرقابة ع" الدستورية
القوان .أما  Eظل
*
دستوري  1989و 8 1996و يتمتع بسلطة aا4خطار ،و إن Òن  Eهذه ا+ا4ت  *ب أن _
يش8ط

ح ينصب _
ا4ع8اض ع" مواد ويوجه النواب إ ما (غب فيه الرئيس من تعديل_ ،
التسبيب _
ح

75
_
علtا.
ال يع * 8
 4يطلب الرئيس مناقشة النص من جديد ،بل يطالب *لنظر  Eاواد 

وا4شل اطروح هنا هو أنه إذا صدر رأي ا *Lلس الدستوري طبقا لنص اادة  155من دستور
a
_ _
ال تكون فtا الرقابة سابقة و إجبارية ،وÒن هذا الرأي
 1989واادة  165من دستور  ،1996وا+ا Ã
الت; ي8 .:ل  *وز للرئيس أن _
يق 6بدستورية النص 2

يع8ض ع" النص ؟


اعتقاد ،فإنه  *ب تسبيب طلب _

ا4ع8اض ،خاصة وأنه قطعا يكون التسبيب يتمحور
حسب
'
'
2
ي :مع سياسية السلطة التنفيذية ،نظرا 4نه إذا رأى *ن أحم
حول مدى مءمة النص الت; 

م;وع أو _
اق8اح القانون Dالفة للدستور 2
2
مبا3ة .فإنه Éارس سلطته a Eا4خطار بدل حق طلب

_ 2
_
ال تتطلب رقابة الدستورية aا4جبارية السابقة .
مداو Ãنية ،هيك عن النصوص 
 '

_
يتطلtا موضوع
والغريب  Eا4مر ،أن النظام
ال *

ا+ا *ال 8
ا Fقد تنا Ïإدراج aا4جراءات 
'
'
_
ا4مة ،و _
الشع 
ح القانون
أوDلس
لس
بنظام
مر
ا4
اداو Ãالثانية ،سواء تعلق
طلب
ا*L
الوط* ،
*



76
العضوي  E 02/99مادته .45
'
الشع 
الوط والذي بدوره يع«
تقدÉه إ رئيس ا *Lلس
فع" ا4قل أن يتضمن هذا الطلب 

*
2
ال تعد تقر(ا _ E

_
#م{ زمنية Dددة µ2 ،يعرض ع"
 
النواب بذلك µ ،يعرض ع" اللجنة اLتصة 
2
2
الhء *لنسبة للغرفة الثانية ،لكن *لتصويت اLدد Xا سلفا ¾
التصويت *لنسبة اLدد  . /3ونفس 
 -75أنظر   Eتفاصيل ذلك  :عبد  3بوقفة  ،أساليب رسة السلطة ،ارجع السابق ،ص 279 .و ما بعدها.
'
ا+مهورية وفقا 4حم اادة  127من الدستور
 -76تنص اادة  45من القانون العضوي  02/99ع" أنه " Éكن رئيس *
'

_

مداو2 Ãنية للقانون اصوت عليه وذلك خل
أن يطلب
الثث ) (30يوما اوالية صادقة  *Dلس ا4مة عليه E
'
2
ثل ) (2/3النواب يصبح نص القانون 4غيا" .
طلب عدم اصادقة عليه *غلبية 
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الشع 
لعا 01-77âو  16-89تضمنا إجراءات و
نظا âا *Lلس
أعضاء ا *Lلس .مع الع« أن
الوط 


*
النظام © ددا _
77
اه{ الزمنية للجنة 

اLتصة.
إن Òن
'
يش8ط توافر نصاب 
قانو، Fووصف _
ا4ول الذي © _
ا4ع8اض *لبسيط ،
و ع" نقيض الدستور

الدسات 8الحقة عليه _
الوط للتغلب ع" _
الشع 
فإن
ا4ع8اض
اش8طت نسبة  2/3أعضاء ا *Lلس


*
الرئيس .و  أغلبية مشددة .و Xذا Éكن أن يوصف هذا _
ا4ع8اض *وصوف ) .(Veto qualitéوإذا


يعت 8معارضة فعلية من
توفر هذا النصاب ) (2/3يكون الرئيس *8* Dا * aصداره .خاصة و أن هذا القيد *
'
'

ا4ول بل يشعر< *Éسؤو _
نتا® ت¯8م
تعب<8
النواب عن 
تقد( Ù
لياNم و لفت نظر< إ 
تقي zو 
'

خ 78.8ع" أن _
ا4ع8اض  Eظل الدستور  1976يتعارض مع وحدة السلطة وما يتصف به النظام
ا 4
السيا.Ï


79


أما  Eظل التعددية ا+زبية أي بعد دستور  ،1989فإن الوضع  تلف  ،ذلك أن *ال8ان قد _Éثل
اح¨ل اللجوء إ هذا الطلب ،و عليه أن يكون حذرا خاصة _ E
فيه أحزاب عديدة   ( يد  _ E
حاÃ

'
_
حز Fيش Ýا4غلبية ،و تكون *
لتوجtات
توÐات هذا ا+زب ،أو هذا التحالف Dالفا

وجود الف * 

لتا  4يستطيع تنفيذ *(  *Dه ،إ E 4ضوء اعتبارات قانونية معينة ،و أمام
رئيس *
ا+مهورية .و * 
ا+مهورية نفسه _ E
_ D
حا Ãغ 8توافقية مع *ال8ان،
الفtا أو إقرار غ8ها من طرف *ال8ان  *د رئيس *

'
_

_

ا+ا Ãإ4
ا+مهور ية .ليس  Eهذه
مغا(ا لرئيس *
خاصة إذا Òنت ا4غلبية *ال8انية ل *( *Dا 
'

الوط مع ما Éكن أن _ي8تب ع" ذلك من
الشع
التكييف مع هذه ا4غلبية ،أو حل ا *Lلس

*
_'
80
السيا.Ï
مركزه
ع"
ات
ث8



_
اقاب{ لنص اادة  102من قانون.16-89
 -77أنظر :اادة  145من قانون 01-77
بوالشع ، 8عقة اؤسسة 2
الت; يعية *ؤسسة التنفيذية ،ارجع السابق  ،ص.286.
 -78أنظر   Eتفاصيل ذلك  :سعيد

ا+ز 'ا(ي ،ارجع السابق  ،ص.257 .
بوالشع ، 8النظام
 -79أنظر   Eتفاصيل ذلك  :سعيد
السيا* Ï



اه ، zارجع السابق  ،ص.47 .
 -80أنظر  Eتفاصيل ذلك  :قاوي *إ( 
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يع8ض *ستعمال ورقة


'
'
الثلث '

الر  Ï
اوال ، Ã
اع من طرفه ،خاصة و أن ا4غلبية اتطلبة ¾ *4a ،ضافة إ ا4عضاء

_
مداو2 Ãنية  ،فض ع" أن إجراءات اللجنة
بل Éكن أن يستعمل هذا السح بدل إجراء طلب
'
اتساوية ا4عضاء تتح فtا ا+كومة .

فقرNا الثانية _مل _ E
و _ *در aا4شارة أن نص اادة  2/127من الدستور ا+ا _ E
طياNا أن
 

'
_
إقرار القانون _ E
الشع 
الوط ،و Òن *Dلس
اداو Ãالثانية يتطلب أغلبية  2/3أعضاء ا *Lلس
حاÃ


*
'


ا4مة 
_
_
2
الhء ن%سه  Eنص اادة  45من القانون
ونفس
.
الثانية
اداوÃ
حاÃ
E
التصويت
من
معÈ


' 
2

يÉ 4 :ر إ *Dلس ا4مة  E .مقابل
العضوي  02-99الذي جاء بصيغة النواب *Éع أن النص الت; 
تق 6بـ É ":ارس السلطة 2
الت; يعية *(ان يتكون من غر  

فت ،و Ôا ا *Lلس
أن اادة  98من الدستور 
'

الشع 
الوط و *Dلس ا4مة ،و Ãالسيادة  Eإعداد القانون و التصويت عليه ".

*
'
فن من الزم أن يضاف إ نص اادة  2/127عبارة دون aا4خل *حم اادة  ،" 3/120أو

الشع 
ف Èنص اادة  45من
مع مراعاة أحم اادة  " 3/120بعد عبارة ا *Lلس
الوط و أيضا 

*
القانون العضوي.
وع" أية حال فإن حق _
_
بواسطtا
ا+مهورية
ا4ع8اض ما هو إ 4آلية دستورية منحت لرئيس *

2
ي :مع السياسية العامة Þ ،أنه Éكن *لل8ان أن يوافق عليه Ò Þن E
يقدر مدى مءمة النص الت; 

'
صورته ا4و أي يتجاوز بنصاب التصويت اقرر 2نية وهو (2/3):وعليه ف Éكن أن  *عل القانون معدوما.

_
ا+مهورية ورئيس
*
ا+ز 'ا(ي منح سلطة aا4خطار لرئيس *
ودر aا4شارة أن اؤسس الدستوري *

الوط 81.و 
الشع 
بتب النظام الثنائية *ال8انية  Eظل الدستور  1996أضاف *Ðة أخرى Xا
ا *Lلس

*
'


ا+ق  Eرسة هذه السلطة و  رئيس *Dلس ا4مة  Þ 82،أنه  Eظل دستور Ò 1963نت مقصوصة
83
ع" *Ðة و حيدة   :رئيس ا *Lلس 
الوط فقط.


- 81انظر:اادة  156من دستور . 1989
-82أنظر :اادة  166من دستور . 1996
- 83انظر :اادة  64من دستور .1963
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والثابت أن ح¯ '
الوط  Eدستور  1963أمر يعيق *Dال رقابة
دا(ة aا4خطار ع" رئيس ا *Lلس

'
كب8ة ،هيك عن سيطرة نظام ا+زب الواحد 
ا  4
م
وا+ضوع المل لرغبات
الدستورية بدرجة 
ا+مهورية و رئيس *Dلس 
الوطµ2 ،
ا+مهورية Þ ،أن ق¯ aا4خطار ع" رئيس *
العام الذي هو رئيس *

'
ا+رت ،و _
ا4مة بعد دستور  ،1996سيكون * Ãلغ ' 2
اح8ام
ا (4ع" ا+قوق و
رئيس *Dلس

_
ا+زX Fم واحدا   *عل الرقابة ضعيفة الفعالية ،و تتوقف رسة
الدستور ،خاصة إذا Òن ا4ن¨ء * 
84
ع" إخطار إحدى السلطات الثثة.
'
'
ا4جدر أن يوسع اؤسس الدستوري '
الوز( ا4ول *عتباره
وÒن من
دا(ة aا4خطار لتشمل مث 
_

حكو âت اصادقة عليه من قبل *ال8ان .و
القوان و مسئو 4ع" تنفيذ *(  ÚÙ
مسؤو 4ع" تنفيذ

عليه يكون من اناسب جدا _Éكينه من سلطة إخطار ا *Lلس الدستوري * صوص  
قوان (ى أNا غ8
85
دستورية سيصبح ملزما بتنفيذها ع" أرض الواقع.
'

ا4جدر أيضا أن ي _ zتوسيع هذه '
الغرفت _
ح تتمكن اعارضة
الدا(ة لتشمل أعضاء
و Þأنه من
'
'
'
خ8ة تستطيع استعمال هذه السلطة من خل
*ال8انية من وضع حد لسيطرة ا4غلبية486.ن هذه ا 4
'
'
الدÉقراطية و _
اح8اما لرأي
رئيس ا *Lلس .و * 4س أن تستفيد *Nذه السلطة ا4قلية (_ ،سيخا لقواعد 
'
'
مع .و Eهذا الصدد _
يق8ح
ا4قلية  ،ع" أن تكون مقيدة بضوابط Òن يكون قيد عددي أي نصاب   
'

شtوب ربع ) (1/4أعضاء  من _
غرف *ال8ان Xم حق  Eإخطار ا *Lلس
ا4ستاذ  :مسعود 

'
'
الدستوري4 ،ن _(ك ا *Lال مفتوح ،فيه مبالغة ل%عارضة بش Ýم;ف ،و من شأنه أن يعرقل ا4غلبية
 87
قوان.
*ال8انية ف¨ تصادق عليه من 
 '

القوان وا4وامر
إن ا *Lلس الدستوري حسب ما تضمنه دستور  1963يفصل  Eدستورية

2
الت; يعية بعد 

الوط .هذه الرقابة 4حقة و إذا ©
الشع
سtا إذا طلب منه ذلك رئيس ا *Lلس

*

ا+ز 'ا(ي  ،ارجع السابق  ،ص.420 .
الشع ، 8النظام
 - 84أنظر  :سعيد بو
السيا* Ï



ا+ز 'ا(ي،ارجع السابق  ،ص.27 .
شtوب  ،الرقابة ع" دستورية
القوان -النموذج *
 -85انظر :مسعود 

ا+ز 'ا(ي،ارجع السابق ،ص.421 .
بوالشع ، 8النظام
 86أنظر  :سعيد
السيا* Ï



ا+ز 'ا(ي،ارجع السابق  ،ص 27.و ما بعدها.
شtوب  ،الرقابة ع" دستورية
القوان -النموذج *
 87انظر :مسعود 
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سار _
ر9ا ا *Lلس 
ح وإن Òن Dالفا للدستور .هذا من الناحية الدستورية
الوط يظل القانون 

'
88
النظرية 4ن هذا ا *Lلس © (ى النور .

إن دستور   4 1996تلف عن دستور D* E 1989ال الرقابة الدستورية إ 4أنه أضاف إ طائفة

القوان العضوية  ،بعدما Òنت رقابة اطابقة Dصورة ع" النظام
الرقابة الدستورية – مطابقة –
الشع 
الوط .
الداخ" ل%جلس


*

'
إن تضييق دا(ة aا4خطار و ح¯ها ع" سلطات Dدودة سواء  Eدستور  1989أو  1996خاصة

ا+مهورية ف¨ يتعلق
و أن ا *Lلس الدستوري  4يtض إN* 4ذا إجراء  .عدا aا4خطار aا4جباري لرئيس *
'
*(قابة اطابقة وÒن من الزم أن يوسع '
والوز( ا4ول
Òل8ان
دا(ة aا4خطار ليشمل هيئات أخرى *

مث%ا فعل اؤسس الدستوري الفرن hأو يدرج  النصوص 2
الت; يعية سواء  
قوان عضوية ،عادية

'
'
تنظ¨ت وا4وامر إ مبدأ الرقابة السابقة و aا4جبارية مادامت أن اå+ة ا4ساسية  اLافظة
و 
ع" _
اح8ام الدستور وæوه .
'
و _ E
مر8 Mذا  
ا4صوات يكون للرئيس 
ا+مهورية صوت *
يب
حا Ãتساوي
اع من طرف *


'
_
89
الوضع امتاز الذي تتمتع به السلطة التنفيذية عن *  Eالسلطات ا4خرى.
 


اقابلت ل%ادة  158و 159من
اادت  168و  169من دستور ) 1996
اتب  Eأحم
من 

2
_
تنظي لكن إذا كنا أمام
ي :أو

دستور  ( 1989وجود اح¨ل رقابة سابقة أو 4حقة ع" نص ت; 
2

تنظي و
ي :و

معاهدة فتكون الرقابة سابقة فقط .ف%اذا اؤسس الدستوري *Îع ب النص الت; 
  

90
بيtما  Eنص اادة .169
اعاهدة  Eنص اادة  168،و م8
_
_
2
2
ي ،:بل
ي :أو تنظ 
ي ليس عائقا أو عرق{ لتعطيل العمل الت; 
و للع« إن إحا Ãالنص الت; 
'

2
أوا4ساس _
تنو(ا
 القاعدة
ي .:فرأيه أو قراره *
يعت 8
توجtا و 
ال  *ب أن N* 7ا  نص ت; 

2
ل;%ع من خ_ Ãفظ حقوق اواطن و _
ح السلطة .



 -88أنظر Eتفاصيل ذلك _ p :

 p * F 2 {2ع"  ،ا *Lلس الدستوري  
الرقابت السياسية و القضائية  ،دراسة مقارنة
ب
*



_
'
'
ع" ضوء التطور الدستوري ا *+زا(ي  { *D ،إدارة،ا *Lلد ، 11العدد ، 2ادرسة الوطنية aلدارة ا *+زا(  ، 2001ص.83 .
 -89أنظر  Eتفاصيل ذلك _ :
عقي{ * 2
 ،Ïارجع السابق  ،ص. 62 .

خر 


_
2
90


ع"  ،ارجع السابق  ،ص.84 .
 -أنظر  Eتفاصيل ذلك  p* F  {2 p* :

א

سא د

و

118

א دد 2014 − 03

و

 91 -א#+/8מ א د

#

א 7#

א

لא

) #ن

ZHê‹ëb£@åØ¹@ü@áØ¤@I@òí‰ìèà¦a@îöŠÛ@‰a†•⁄a@Õy@Z@bîãbq

'
ا+ز 'ا(ي (ى أنه تقريبا جاء بنص ا4حم اتعلقة *ق aا4صدار
واحظ للتطور الدستوري *
'
ا+مهورية م(ف
ا+مهورية عدا الدستور ا4ول عام  1963الذي أكد أن رئيس *
امارس من طرف *
'
_

القوان و 2ن;ها خل 2

ع;ة ا 4م اوالية لتحويلها إليه و Éكن أن فض هذه ادة E
* aصدار
_
الوط Þ 91.أكد أنه _ E
حاa Ãا4ستعجال بطلب من ا *Lلس 
حا Ãعدم aا4صدار ينتقل ا4ختصاص


'
92
تلقائيا إ رئيس ا *Lلس 
الوط * àحم اادة  51من الدستور.

ا+مهورية ،أو _
* Éع أنه إذا وافق *ال8ان ع" نص 2ت; ي ،:و لو © _
اع8ض
يع8ض عليه رئيس *


_
_
عليه و أقره من جديد ،و إن Òن _
توفي Èبسيط 4
ا4ع8اض  Eظل دستور  1963هو اع8اض

ا+مهورية إصداره و 2ن;ه
يتطلب نسبة أخرى جديدة  ،و أقره *ال8ان 2نية *ت لزاما ع" رئيس *
خل مدة  10أم مع إعطاء إمنية للنواب عن طريق رئيم طلب تقليص ادة _ E
حاÃ

ا4ستعجال أو 
ال¯ورة .
و ما يفيد أن اؤسس الدستوري واجه إمنية تعطيل القانون عن aا4صدار و 2ن;ه من طرف
الوط و *Nذا ´ب _
ا+مهورية بقاعدة مؤداها أنه ي(ف * 4aصدار رئيس ا *Lلس 
ا4ع8اض
رئيس *


 '
اابية
 Ïعرض ا+ائط وهو  Eح اعدوم طاا أن ا4ختصاص ينتقل تلقائيا  Þأن *  Ã
الضم الر 

8و يقطع 
ا+ف الذي قد يثور  
ب *ال8ان واؤسسة التنفيذية و جنب ا *Lلس من اللجوء إ 2إرة
اسؤولية السياسية للجهاز التنفيذي.

93

'

_
اقاب{ ل%ادة  117من الدستور
الدسات 8ا4خرى فقد جاءت اادة  154من دستور ) 1976
أما E

94
 
تب مبدأ التعددية ا+زبية * aنشاء ¸ة
 1989واادة  1/126من دستور  .( 1996بلفظ موحد ر 


قوان حلت Dلها  Eدستور  89و  96عبارة القانون و ¸ة تسليمه  Ãعوضت بتس%ه إه و  ¸ات
-91أنظر :اادة  49من دستور . 1963
-92أنظر :اادة  51من الدستور . 1963

ا+ز 'ا(ي نشأة 2ت; يعا _ ،فêا  ،ارجع السابق  ،ص.102 .
 -93أنظر  Eتفاصيل ذلك  :عبد  3بوقفة  ،الدستور *
_
اقاب{ لنص اادة  117من دستور  1989و اادة  154من دستور . 1976
 -94أنظر :اادة 126
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_
صيغtا ا+الية أدق 95.ومن خل استقرائنا E
اع ،ومل نفس اغزى ،وإن Òنت E
تفيد نفس

*Dال aا4صدار Éكن القول أنه:
ثث يوما ت;ي من _  
*  : ñ†½a@sîy@åßد أن التطور الدستوري استقر ع" أجل  ر® تس« النص من
اح¨ل تقليص هذه ادة _ E
ا+مهورية دون إقرار _
حا Ãا4ستعجال ،و  خاضعة
طرف 'رسة *

ا+مهورية .فقد يصدر بعد  10أم 2
أوأك 8أو أقل من ذلك وهذا ع" خف دستور
لسلطة رئيس *
_
 1963الذي جعل أجل  10أم مع إمنية فيضه بطلب من رئيس ا *Lلس.

الدو4* Ãستقل و _
_
ا+ا Ãااسة 2
للت; يع 96.خاصة و أنه  Eظل
تفس 8ذلك إ حداثة /د
ولعل 
2
ا+انب الذي © يكن Dتكرا Þ .أنه
ي :مطلقا و غD 8دد4a * .ضافة إ *
هذا الدستور Òن ا *Lال الت; 
_
ا+مهورية
ال يل النص لرئيس *
من احظ أن دسا ت © 1996 1989 ، 1976 8تنص ع" *
ا+هة 

97
علtا  Eالنظم *ال8انية .
وجاء التنصيص 
' _
للقوان العادية تبدأ من _  

ر®
 Þأن نقطة انطق ا4جل تلف *سب نوعية القانون .فبالنسبة
'
القوان ا4ستفتائية من _  
_

للنتا®
ر® إعن ا *Lلس الدستوري
ا+مهورية ،و *لنسبة
إحالtا إ رئيس *
Ù

الtائية .
للقوان العضوية þن _  

ر® صدور رأي ا *Lلس الدستوري *Éطابقة القانون للدستور نظرا
أما *لنسبة
'
ا+مهورية ،أو من _  
ر® تس%ه
فا4خطار إجباري من طرف رئيس *
4ن الرقابة هنا سابقة و إجباريةa .

للقوان العادية طبقا ل%ادة  166من دستور
ا+مهورية .أما إذا حصل إخطار *لنسبة
من طرف رئيس *
'
_
ا4جل  
 +فصل ا *Lلس الدستوري
مقاب{ ل%ادة  156من دستور  ،( 1989فيوقف هذا
) 1996

'
_
اقاب{ ل%ادة 157من
الذي  Ãهو ا4خر أجل  20يوما طبقا ل%ادة  167من دستور ) 1996
'
_ '
مسأ Ãا4جل و _(ك ا4مر *مtما
دستور ( 1989و للع« فإن دستور  © 1989يت Wعن
ا+ز 'ا(ي،ارجع السابق  ،ص.227.
بوالشع ، 8النظام
 -95أنظر  :سعيد
السيا* Ï



 -96أنظر   Eتفاصيل ذلك  :عبد  3بوقفة ،أساليب رسة السلطة،ارجع السابق  ،ص.304 .
_
اقاب{ لنص اادة  75من قانون ،(16-89و اادة  43من قانون العضوي .02-99
 -97أنظر :اادة  133من قانون ) 01-77
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 E òËbî–Ûa@sîy@åßنص اادة  49من دستور  1963جاءت بعبارة ي(ف  ،لكن اؤسس الدستوري
_
ين ,إ
 Eظل

الدسات 8اتعاقبة استقر ع" لفظ "يصدر" ،هذا يدل ع" أن اؤسس الدستوري 
2
ي :الذي قد يظل
عدم نقل aا4ختصاص تلقائيا  ،و يكرس بذلك اXيمنة التنفيذية ع" النص الت; 
98
عالقا و قد يصدر متأخرا.
'

_
ال جاءت بنقل اختصاص إ رئيس ا *Lلس و Òن اؤسس الدستوري
*ف عبارة اادة  49
انتقل من مبدأ _ *نب 
ا+ف  
ب *ال8ان والسلطة التنفيذية .وإقامة عقة يسودها التعاون و
'
ا4تصال إ مبدأ حتمية 
ا+ف الذي قد دث نتيجة عدم إصدار أو _مر وإقرار ا4نفصال .
_
ا+زاء الذي _ي8تب ع" عدم إصدار
ا +د( *لذكر أن النصوص الدستورية سالفة الذكر © دد *
و *
 '
دستور *ستثناء دستور  1963الذي أقر نقل ا4ختصاص إ رئيس ا *Lلس
القانون  Eا4جل اLدد

'
الشع 
ا+مهورية عن إصدار أو © يصدر القانون ف
الوط ،أما
الدسات 8اتعاقبة فإذا _خر رئيس *


*
'
'
جناح ع" الرئيس4 ،نه  4يوجد فيه ما يوجب عليه أن يصدر القانون أثناء ا4جل اقرر .
'
ا+مهورية مسؤولية Îاية الدستور طبقا لنص اادة 4 " 2/70نه هو
و #ما يكن فإنه ع" رئيس *

_
ال جاء فtا عبارة "

حا âالدستور " هيك عن الق* الدستورية طبقا لنص اادة  76من دستور 
'

_
دستور )
ا+مهورية إح8ام ا4جل اLدد Ã
أدافع عن الدستور " þن *ب أو أن يقع ع" رئيس *

حا Ãل%جلس الدستوري _ E
30يوما ( ،أما القانون إذا © يصدر أنه سيتوجب إ _

القوان عادية أو
حاÃ

_
مداو2 Ãنية .
طلب

 '
قوان _خر صدورها مث  :قانون التائب الذي صادق علبه ا *Lلس يوم  09جويلية  1978و © يصدر إ4
 -98هناك عدة 
 Eيوم  29
_
الشع 
الدو Ãدة  45يوما ع" 2ت 8وفاة الرئيس هواري
الوط 'رسة
جان 1979 Èعندما تو رئيس ا *Lلس



*
'
 _'
2

الوط خر إصداره *ربعة أ2ر و نصف صادق عليه *ال8ان يوم 24
الشع
الداخ"  *Lلس
بومد pلذلك النظام


*
ا4نتخات صادق عليه *ال8ان يوم  01جويلية  1980و صدر 25
مارس  1977و صدر يوم  15أوت  ، 1977قانون
*

الشع ، 8عقة اؤسسة 2
الت; يعية *ؤسسة التنفيذية ،ارجع السابق ،ص.295.
أكتو(  . 1980أنظر  Eتفاصيل ذلك  :سعيد بو 
*
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ع" ضوء السياق اتقدم Éكن أن نسجل ماهو آت :

 _
ا2 ،F

ابادرت تتحدا  
حكو4 ،(â
م;وع
بقيد pوÔا  ،أن ô
إن
-1

ابادرت )اق8اح *( 
2
ي– (:
Éكن أن يبقيا إ 4ع" موضوع من اوضوعات اLفوظة *Éوجب الدستور )ا *Lال الت; 
'
_


ابادرت بعرض ا4سباب ،و ر(ها  Eش Ýمواد قانونية
*ستثناء دستور 2 – 1963ونيا :إرفاق

القانو Fل%بادرة 2
الت; يعية.لكن ما  

يتب ،من خل التطور الدستوري
يع وجوب إعطاء الطابع



_
ا .Fفابادرة 2
ا+ز 'ا(ي نلتمس أن هناك أفضلية 2
الت; يعية وإن
ل;%وع ا
*

+كو âع" ا4ق8اح *ال 8
'


اؤسست التنفيذية 2

نظر  
والت; يعية8 ،ذا الوضع ليس  Eصا* ìال8ان 4نه من
ب
Òنت مقسمة 

الناحية العملية تد تكون من اختصاص السلطة التنفيذية وحدها .وهذا ما أثبتته امارسة8 .ذا
ا4قتسام قلب مêوم السلطة 2
الت; يعية بعدما Òن يدل ع" *ال8ان وحده ،أصبح يدل ع" *ال8ان
والسلطة التنفيذية.وش E Yالتعريف التقليدي للقانون '
ا+هة
القا µع" أساس اعيار العضوي أي *

'
_
اصدرة ،وأصبح الفقه الدستوري ينادي 
اوضو Íعند  Dاو Ãلتعريف
ب¯ورة ا4خذ *عيار

القانون.

اؤسست التنفيذية 2
إن اقتسام ابادرة 2

الت; يعية  

ا+مهورية
والت; يعية
ب
-2
استث رئيس *
'
'
'

وأعضاء ا+كومة،أعضاء *Dلس ا4مة .وÒن من ا4جدر إ+اق هذه ا4طراف  Eابادرة،ع" أن
'
'


الوز( E -إطار اختصاص وزارته،أما *لنسبة 4عضاء *Dلس ا4مة_ û .
يكون عضو ا+كومة -



علtا
4يتنا Eهذا مع أحم اادة  98من الدستور اكرس للسيادة  Eإعداد
القوان والتصويت 
_
غرف *ال8ان.
ل 1
ا+زائـــــري عبـــــــارات ومصطلحـــــــات مثل
-3
أورد اؤســــس الدستـــــوري *
''أساسـي''و''النظـام''و''النظام العام''و''القواعــد'' و'' القواعــد العامــة'' و'' 2
ال;وط''و
''ا ل ت''¸ ) .ات غ 8

ب النظام العام ،والنظام  ،
التمي  8
وب ما هو
وا°ة اعا© لصعوبة



وغ 8أسا .Ïوهذا ما 2
التفس 8والتأويل ويؤدي * *Lلس الدستوري إ التدخل
يؤ( أيضا E

أسا Ï


*لفصل إما بتقييـد ا *Lال أو بتوسيعه.
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وا +د( *لذكر هنا ،أن اؤسس الدستوري وظف عبارة يعرض'' ،''présentésو© يوظف
-4
*
 '
القوان4 ،نه
ا+مهورية ع" مشاريع
عبارة تداول'' .'' Délibéréوالغرض من ذلك أن يطلع رئيس *

 _
ض2 8
م;وع قانون
_ي8أس *Dلس الوزراء
يعت 8إدخا 4لرئيس *
ا+مهورية   E
ويع 7رأيه فtا .وهذا *


تع أن
ا+كومة ،
ل óاط به ع%ا .وإن Òن العارف *لصياغة الدستورية  *د أن عبارة ''يعرض'' 
وتوجtاته µ2 .بعد ذلك يقدم 2
2
م;وع
ا+مهورية ،ويعدل حسب نظرته
ا;وع خاضع لرغبة رئيس *

'
ا4ول .ويكون مرفوقا *ستندات 2
والوئق اتعلقة به µ2 ،يعرض
الوز(
القانون كتب ا *Lلس *¦ 
_
_ 

_
اداوE Ã
ال *  4وز أن *تمع أثناء انعقاد جلسات ا *Lلس إ 4لغرض
ع" اللجنة اLتصة 
_
مستعج{.
مسائل تتطلب دراسة

_

القوان  استشارة إلزامية ع" أساس أن
الدو * Ãصوص مشاريع
إن استشارة *Dلس
-5

يغ 8مغزى اXدف فيتحول الرأي
زدة حرف جر  Eغ {D 8هو حرف ''الباء'' ،ومن شأنه أن 
'
إجبار
تستن 8به ا+كومة ،إ رأي موافق أو مطابق  .فإذا Òن ا4ول طلبه

اذكور من رأي بسيط 

الثاa * Fدخال
ش 
لتمر( القانون إ *ال8ان ،فإنه غ 8ملزم للحكومة بل تستأنس به .أما 
Òaجراء 
'

،ب ع" ا+كومة طلبه وا4خذ به وإ 4شاب 2
م;وع القانون الذي
حرف الباء8 ،و رأي ملزم  *
'
الشع 
الوط عيب الش .Ýوعليه فالرأي اقصود هنا هو ا4ول والبسـيط وهو
ستقدمه ل%جلس

*


_

ا+قي Èالذي أعطته إه نفس اادة  Eصياغتـه *للغة الفرنسية8 .و يستعمل عبارة ’’Aprés
اêوم

’’_ ،AVISو( *t_ Îا الصحيحة *للغة العربية ''بعد رأي'' .ومن هنا نكون أمام رأي بسيط غ 8مطابق
'

و _ 4
تل8م به ا+كومة  ،ع" الر من أن ا4صل هو النص اLرر *للغـة العربية
'
ا4خرى © تس« من العقلنة *ال8انية.فا+كومة _(فض _
اق8احات
إن ابادرة االية 
-6
اني إذا Òن من 
*ال  8
شأNا أن تؤدي إ إضافة أعباء مالية جديدة ،مع الع« أنه من النادر أن  لو
_
_
اق8اح قانون من إمنية إضافة تليف جديدة  
الدو.Ãفض عن ذلك ،فاصادقة ع"
8انية
اشاريع االية ليس Xا 2أ( ما دامت تتمتع * aمنية دخوXا  
ح 8التنفيذ بناء ع" أوامر.

إن امتياز ا+كومة ع" جدول أàال *ال8ان ذات نطاق Dدود ينح¯ ع" ا *Lال
-7
2

القوان
الرقا،Fإذ  4يعقل أن تكون  جلسات *ال8ان تتمحور حول مشاريع
ي :دون * 
الت; 
فقط ،لتمنع *ال8ان عن رسة آلياته الرقابية
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'
إن مبدأ أخذ موافقة ا+كومة  ،و التشاور ،و ا4ولوية ،و استعجال اشاريع ا+كومية،
-8

_

_
_
_
 âإ  
تعز( ا+كومة ،وفرض أمرها
وإن Òنت تلف  Eد4لtا ،وأوقات صياغtا ،إ 4أNا Òنت ( 
'
'
خ_ 8بعا Xا  ،نظرا 4ن هذه ا4متيازات امنوحة للحكومة غ 8مقيدة
ع" *ال8ان .و أصبح هذا ا 4
ا+دوى من
  *عل *ال8ان يشعر * يبة أمل ،و© يعد سيد جدول أàا. Ãو aا4حساس بعدم *
ا+لسات .
ورÉا هذا يف; اقاعد الشاغرة أثناء *
ا+ضور و 4اناقشة* ،
'
ا4جدر ع" 2
ا;ع إذا رأى أنه  *ب عليه أن يقرر أولوية ا+كومة* ،جة أNا
Òن من
-9
'
ا4ولوية _ E
م;وع قانون _
حا Ãما إذا تناول 2

واق8اح قانون
القوان ،أن يقرر حق
السابقة *Éشاريع

'

زمنية،و¯ هذه ا4ولوية ع" ما تعلق *لنصوص
نفس اوضوع Þ ،أنه يقيدها 2ب;وط و ظروف
الت; يعية فقط ،و  4يطلق Xا العنان4' ،ن هذا يعدم ابادرة 2
2
الت; يعية.


حرماNم من رسته.فا+ق وإن Òن
إن حق النواب  Eالتعديل مقيد بضوابط قد تؤدي إ
-10
_ _
ال *ع{ مستحي ،سواء تعلق هذا *دة .أو القيد العددي خفا
قد كرس إ 4أنه ليس *لطريقة 

_
ال تتمتع 
بتقد µالتعديت  Eأي وقت Ëكن.
للحكومة 
'
إن أسلوب التصويت مع اناقشة العامة هو ا4سلوب الناجع ل%حافظ ع" مبدأ السيادة
-11
'
'
±

*ال8انية  Eإعداد النصوص 2
علtا .نظرا 4ن ا  4
سلوب ا4خ  
ر pيف;ان ع"
الت; يعية و التصويت 


_
مبادرNا_ Þ ،
أNما سح
قدمtا دون
قانو Fتستخدمه السلطة التنفيذية _م شاءت Dافظة ع"

'
_
تعديت جوهرية É_ 4س *صلها ،و هذا ما يتءم مع
سياسtا العامة .
'

إن فكرة  
) _ 4ت¨ Ï2
-12
تعي ثلث أعضاء *Dلس ا4مة 4قت العديد من ا4نتقادات ،
'
_
وسي{ لفرض هيمنة السلطة التنفيذية ع" *ال8ان4 ،نه
اعت8ت *Éثابة
وامارسة ا 
لدÉقراطية* Þ ،
2
2
الشع 
ي:
ي :الذي ينتجه ا *Lلس
الوط .فالنص الت; 
يشÐ* Ýازا رقابيا حادا ع" العمل الت; 

*
'
'
خ4 8يكتسب القوة القانونية إ 4إذا صادق عليه *Dلس ا4مة بـ ¾ ،و
اصادق عليه من قبل هذا ا 4
_
اع  à Eلية اصادقة .فلو يشتد ال¯اع  
ال لن تتحقق إ 4إذا 2ا3ك الثلث  
_
اش(ه
ب الكتل

الوط ،و من خ Ãا+كومة رسة الوظيفة 2
الشع 
الت; يعية
Xذا ا *Lلس ،سيصعب ع" ا *Lلس

*
_
وسيد العمل ا+كو .âذلك أن الثلث '
الر Ïقد يكون  Ãدورا _åيا  
ب هذه الكتل Þ ،قد
*


2
ي.:
يكون الثلث ا *Lمد للعمل الت; 
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اؤسس الدستوري منح لرئيس ا+كومة اختصاصا Éكن اXيئة التنفيذية من التدخل
-13
'
_
 2
2
يؤ(  Eإنتاج 2
الت; يع ،فاللجنة اتساوية ا4عضاء *تمع بطلب من
اباà E 3ل *ال8ان ،و من  2 µ
'
تقد( ية ،و هو الذي يبلغ رئيس أية
رئيس ا+كومة.و من هذا انطلق
فالوز( ا4ول يتمتع بسلطة 

'
ا4عضاء  Eغضون 2
غرفة عن طريق طلب يتضمن إمنية _
ع;ة أم من
اج¨ع اللجنة اتساوية

'
_  
ر® aا4عم  É* - .ع أن إجراء عقد اللجنة aل _
الوز( ا4ول .فإن أراد اجتمعت،
ج¨ع مرهون *(غبة 
'
و إن © (غب _ 'خر _
اج¨/ا ،و بذلك يظل النص معلقا.وÒن من ا4جدر أن دد التنصيص وفقا
'
'
_
الوز( ا4ول .و Òن
دة زمنية *تمع فtا اللجنة سابقة الذكر
*
وجو ،دون أن (د أمر ذلك إ 

*ال8ان ليس  Eوسعه أن يtض *Nذا aا4جراء من تلقاء نفسه .وÒن من الزم أن _ي8ك اؤسس
الدستوري حق ابادرة لصاحب النص .فإذا Òن _
اق8احا Òنت ابادرة من طرف رئيس ا *Lلس
'
'
الوط،وإن Òن 2

الشع 
زم
م;وع قانون Òنت ابادرة من 
الوز( ا4ول ،مع تقييد ذلك *جل 

*

مع لدعوة اللجنة لنعقاد ،أما *لنسبة لبقاء ا+كومة Dتكرة Xذه ابادرة –طلب انعقاد اللجنة-
'

_
الوز( ا4ول
يع 7تفوقا و امتيازا ،إن © نقل إمنية بقاء النص عالقا  Eحا Ãعدم طلب 
فإنه 
*نعقاد اللجنة.

من الناحية اللفظية ،فإن النص الدستوري ل%ادة  120من دستور  1996جاء بعبارة "@
-14
'
'
الغرفت " @و هذا أمر غ_ 8

ا+ر "من " @سقط 2وا و ا@@" ?4
أعضاء Nتا
منط ، Èنظرا 4ن حرف *

'



يع أن عدد ا4عضاء  ،533 =144 + 389و
أعضاء من Nتا
الغرفت "@و لو س%نا 
بغ 8ذلك  ،فإن ذلك 
هذا Dالف لنص اادة  88من القانون العضوي .02/99

ا+ز 'ا(ي_ ،
اش8ط أنه É 4كن إدخال تعديت إÉ* 4وافقة ا+كومة.
-15
إن اؤسس الدستوري *'

لتا يدرج E
و Òنه ( يد بذلك أن Éكن ا4ثنان ) *Dلسا *ال8ان( من ا4لتقاء حول أي
*
تعديل،و 
النص ا+كومة * aعتبارها  32ي *لتساوي مع *ال8ان  Eسن 2
الت; يع ،أو أن تصبح إمنية التعديل

Dدودة جدا .
'

دستور بـ ¾ أصوات أعضاء *Dلس ا4مة  *عل من هذا
القانو FاLدد
إن النصاب-16


'
ال® للعمل 2

ح وإن Òن هناك تقارب و انسجام  
الت; ي_ ،:
ا+هاز *
الغرفت .لذلك
ب
خ* 8
ا 4

'
Òن  4بد من اغا(ة  EالتصويتÒ' ،ن _
يش8ط نصاب ⅔ ع" مستوى *Dلس ا4مة .
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  91א#+/8מ א د و א 7# Þأن إجراء çب النص _ Eحا Ãعدم الوصول إ اتفاق من شأنه أن يعلق النص .فن
-17

'
'
 '
ا Fلصا ìالغرفة ا4و .فإجراء السحب هو àلية سلبية .و
يع 7إمنية الفصل ال t
من ا4جدر أن 
به يثبت الفشل ،هيك ع" أن اادة  120و إن Òنت تقصد ابادرة *;2 Éوع قانون _ ،
واق8اح ،
فإNا
'
'



خ8ة 4
القوان 
ا+انب *لمل8 .ناك طائفة من
© تغط هذا *
القوان العضوية و Òن هذه ا 4
دث 
بشأNا اختف.
إن حق _
_
بواسطtا يقدر مدى
ا+مهورية
-18
ا4ع8اض ما هو إ 4آلية دستورية منحت لرئيس *

2
ي :مع السياسية العامة Þ ،أنه Éكن *لل8ان أن يوافق عليه Ò Þن  Eصورته
مءمة النص الت; 
'
'
ا4و .أي يتجاوز ذلك بنصاب التصويت اقرر 2نية وهو (2/3):للغرفة ا4و .وعليه ف Éكن أن
'
 Ïع" مستوى *Dلس
 *عل القانون معدوما ،وهذا التخطيط دون استعمال تقنية الثلث الر 
'
ا4مة  ،ومع بقاء إجراء إصداره.
طياNا أن إقرار القانون _ E
فقرNا الثانية _مل _ E
إن اادة  127من الدستور ا+ا _ E
حاÃ
-19


 
'
'
ا4مة 
_

مع Èمن
الوط ،و Òن *Dلس
الشع
اداو Ãالثانية يتطلب أغلبية  2/3أعضاء ا *Lلس

*


_
_
2
الhء ن%سه  Eنص اادة  45من القانون العضوي 02-99
التصويت  Eحا Ãاداو Ãالثانية .ونفس 
' 
2

و Eاقابل إن اادة 98
يÉ 4 :ر إ *Dلس ا4مة .
الذي جاء بصيغة النوابÉ* ،ع أن النص الت; 
تق 6بـ É ":ارس السلطة 2

من الدستور 
الشع
غرفت و Ôا *Dلس
الت; يعية *(ان يتكون من

*
'


الوط و *Dلس ا4مة و Ãالسيادة  Eإعداد القانون و التصويت عليه "  .فن من الزم أن يضاف

'
إ نص اادة  2/127عبارة دون aا4خل *حم اادة  ،" 3/120أو مع مراعاة أحم اادة

الشع 
الوط ،و أيضا  Eنص اادة  45من القانون العضوي
 " 3/120بعد عبارة ا *Lلس

*
'
'
ا4جدر أن يوسع اؤسس الدستوري '
الوز( ا4ول
Òن من
-20
دا(ة aا4خطار لتشمل مث 

ا+مهورية .وعليه Òن من
*عتباره مسؤو 4ع" تنفيذ
القوان و مسؤو 4ع" تنفيذ *(   ÚÙرئيس *
اناسب جدا _Éكينه من سلطة إخطار ا *Lلس الدستوري * صوص  
قوان (ى أNا غ 8دستورية ،و

سيصبح ملزما بتنفيذها ع" أرض الواقع.
'

الغرفت _
ح
ومن ا4جدر أيضا أن يوسع اؤسس الدستوري دا '(ة aا4خطار لتشمل أعضاء
-21
'
'
'
خ8ة تستطيع استعمال هذه
تتمكن اعارضة *ال8انية من وضع حد لسيطرة ا4غلبية4.ن هذه ا 4
'
'
السلطة من خل رئيس ا *Lلس ،و * 4س أن تستفيد *Nذه السلطة ا4قلية (_ ،سيخا لقواعد
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  91א#+/8מ א د'
'
الدÉقراطية ،و _
نصا

عدد أي *
اح8اما لرأي ا4قلية .ع" أن تكون مقيدة بضوابطÒ ،ن يكون قيدا 
' 1
'

_
غرف *ال8ان Xم ا+ق  Eإخطار ا *Lلس الدستوري،
معيناÒ .ن يكون الربع )4 ( /4عضاء  من 
'
'
4ن _(ك ا *Lال مفتوح فيه مبالغة ل%عارضة بش Ýم;ف ،و من شأنه أن يعرقل ا4غلبية *ال8انية
ف¨ تصادق عليه من  
قوان.
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Résumé :
Pour que le Parlement soit le lieu d’exercice, par excellence, de la
volonté populaire, la révision de certaines dispositions constitutionnelles qui
règlementent l’action législative semble, aujourd’hui, nécessaire. En effet,
au regard de la pratique parlementaire, forgée par de longues années
d’expérience, des questions se posent sur le degré d’efficacité de ces
dispositions qui animent la procédure législative.
Ces dispositions sont-elles aujourd’hui, adaptées aux attentes
démocratiques et aux objectifs de construction de l’Etat de droit dévolus au
Parlement à travers l’adoption d’un système juridique cohérent et efficace,
ne freinent-elles pas, quelque peu, l’acte de légiférer ?.
Cet acte qui traduit, en définitive, des préoccupations citoyennes,
implique que l’institution parlementaire dotée du pouvoir de légiférer,
dispose d’instruments et de mécanismes de nature à lui permettre de
répondre à ces attentes et à ces objectifs.
Dans le processus de formation de la loi, le constituant algérien n’a pas
dérogé à la règle générale, applicable dans un système parlementaire
bicaméral, en prévoyant tous les actes devant être accomplis durant la
procédure législative par l’Assemblée populaire nationale et le Conseil de la
Nation : dépôt du projet de loi sur le Bureau de l’Assemblée ou présentation
de l’initiative parlementaire à travers les propositions de lois, l’examen du
texte de loi en commission, le débat en plénière, le vote à l’Assemblée, le
renvoi du texte devant la deuxième chambre, l’examen du texte en
commission et en plénière, la navette parlementaire en cas de différends sur
des dispositions du texte, l’adoption puis la promulgation ou, au préalable,
la saisine du Conseil constitutionnel pour contrôle de constitutionnalité.
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Ces procédures et ces mécanismes sont prévus par le texte constitutionnel
et dont les modalités sont définies par le règlement intérieur de chacune des
deux chambres.
En outre, l’intervention du pouvoir exécutif, durant la procédure
parlementaire ou en amont, est encadrée et précisée par la loi organique
fixant l’organisation et le fonctionnement de l’Assemblée populaire
nationale et le Conseil de la Nation, ainsi que les relations fonctionnelles
entre les deux chambres du Parlement et le Gouvernement.
Cependant, certains mécanismes de ce processus législatif constituent des
contraintes à l’exercice de l’acte législatif. Il y a de citer à ce propos, entre
autres, la non reconnaissance au Conseil de la Nation du droit d’initiative et
d’amendement, les limites imposées au droit d’amendement et de
propositions des députés, ce qui réduit le nombre d’initiative parlementaire,
l’avis du Conseil d’Etat préalable sur les projets de lois, qui ne revêt pas un
caractère obligatoire dans le processus de formation de la loi, les majorités
requises pour l’adoption des textes, le recours excessif à la voie
réglementaire dans la répartition des compétences…
Une de ces contraintes pourraient être levée puisque la révision
constitutionnelle projetée, fixe comme objectif d’attribuer au Conseil de la
Nation le droit d’initiative et d’amendement, érigeant, ainsi, cette institution
en partenaire à part entière dans le processus législatif.
La rationalisation du travail parlementaire ne doit pas, par ailleurs,
constituer un motif suffisant pour réduire le champ de l’expression de la
volonté populaire. Au regard des crises multiformes et des avancées
démocratiques dans le monde, les rapports entre les pouvoirs exécutif et
législatif doivent obéir à des critères de complémentarité, de partage de
l’initiative législative et d’équilibre.
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_
_

للدوÃ
اؤسساF
البناء
E
أساسية
منة
ان
ال8
تل

والقانونية
الدستورية
طر
ا4
ع" ضوء
*


'


كب8ة E
وعتباره من اؤسسات الدستورية ا4ساسية Xذا البناء *ده  É* 7نة وأÔية 
ا+ديثة* ،


_

_
ال Éار2ا *ال8ان *د أن تدخ{ D* Eال إعداد
النظام الدستوري للدو ،Ãونظرا +صوصية الوظائف 
±
ا4ليات 2
الت; يعية والرقابية _
ال تسمح * Ãلتدخل
وتقي zالسياسات العامة تعتمد ع" *Dموعة من



بفعالية  Eهذا ا *Lال.
±



_
ال يستخد#ا *ال8ان E
تش 8معظم

و Eهذا الصدد 

الدسات 8إ Dتلف ا4ليات والوسائل 
'
_'
ال من خXا 2ي;ف ع" Òفة اراحل _ _
ا_ L
الت; يعية والرقابية 
ا4دوار 2
و_ ،Ã Ã
علtا
ديته

ال Éر 


àلية صنع السياسات العامة ،والذي  *ده يستمد قوة تدخ{ فtا من خل الصحيات واهام ال_

2
_
_
بوظيف وضع 2ت; يعات السياسة
ال تضطلع

خوXا الدستور * ،Ãعتباره Ëث للسلطة الت; يعية 

العامة ومراقبة àلية تنفيذها.
±


_
_
ال تسمح Xا *لتدخل بفعالية D* Eال
*
و 
لتا اع¨د *ال8ات  *Lموعة من ا4ليات والوسائل 
'



_
_
_
و Eهذا السياق *د أن معظم
ال تعر8ا الدو Ãا+ديثة ،
السياسات العامة   Fاستجابة للتطورات 
_
( 

وتكويtا ،إ 4أن آليات àلها تتشابه *لنظر إ
ات دول العا© تلف من حيث طريقة تشكيلها
*
_
_ _

_
الداخ" أو من
ال  نشاط *ال8ان ،سواء من حيث ديد تنظيمه

([ القواعد الدستورية 
'
_ _
_
ل åه *لسلطات ا4خرى.
حيث ديد العقات 
±

وتقيـ zالسياسـات العامـة _
الـ
إعـداد
ـال
D
E
اعتمـدة
انيـة
ال8
ليـات
ا4
هذا ما انعكس ع"
*
*



_ _


_
الـ ـدد موقـع ودور اؤسسـة *ال8انيـة  Eهـذا ا *Lـال
*دها منسـجمة مـع ال8تيبـات الدسـتورية 
انطقا من أن النظام الداخ" Xذه اؤسسة يستمد قوته 2
وم;وعيته من الدستور .ومـن هـذا انطلـق

_ 

 Sطــرح aا4شــلية التاليــة :كيــف تــؤدي اللجــان *ال8انيــة وظيفtــا D* Eــال
يسـ 
ـتد Íانطــق اــ * t



السياسات العامة؟ إ أي مدى 2
التـأثE 8
تؤ( وسائل الرقابة *ال8انية  Eتوجيه تـدخل *ال8ـان ـو 
Dتوى هذه السياسات؟
@ @
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@ @NHòßbÈÛa pbbîÛa Þìy@āëbÐnÜÛ@òîÛf×@òîãb½Ûa@æbvÜÛaI@òîÜØîa@pbîÛŁa@ZÞëþa@szj½a


الدسات 8تنص ع" ´ورة وجود *+ان * Eال8ان *عتباره مؤسسة دستورية تضطلع
إن *Îيع


بوظائف 2
الت; يع والرقابةX ،ذا *دها تتش Ýمن *+ان Dتلفة تسمح Xا بتأدية هذه الوظائف بطريقة


_
لتوجtه و
وتقي zالسياسات العامة ،وذلك
فعا Ãتضمن التدخل *

ا+يد *لل8ان D* Eال إعداد 
±


ا Fفعا4
ا4ستجابة Lتلف مطالب ا *Lتمع ،ولذا تåن أÔية هذه ا4لية من خل جعل التدخل *ال 8
 Eصنع السياسات العامة ،فطبيعة هذه اللجان تسمح بتجميع Òفة الكفاءات 
وا8* +ات *ال8انية،

 


_
و Eتفعيل دور
وال يلعب فtا عامل التوافق
السيا Ïدورا 
كب8ا * EاÐا 

ن إطار نشا"ا و#ا#ا 
'


و Eهذا الشأن *د غالبية ا4نظمة *ال8انية تعتمد ع" اللجان بتو لtا لوظيفة الرقابة
*ال8ان ،
_
وا32 4اف ع" السياسات العامة ،خاصة طوال _
الفاص{  
ب دورات انعقاد جلساته ،بي¨
الف8ة
a
'
'

_
اF
أخذت ق{ من هذه ا4نظمة بفكرة اXيئات النيابية الداÉة مارسة اهام الرئيسية ل%جلس *ال 8
' 2
_
ال تض ا السلطة التنفيذية والرقابة ع" أàاXا.
أثناء ح{ ،
4س¨ اصادقة ع" اللوا® الت; يعية 
'
 _
_
امث{
انضو pت لواء ا4حزاب السياسية
تتش Ýاللجان *ال8انية من *Dموعة من النواب


_
داخل *ال8ان  ،

_
ال تشارك à Eلية
يض È

علtا Éثي عاد 4يÎ* Xيع التشكيت السياسية 
صياغة السياسات العامة حيث تعمل هذه اللجان ع" مناقشة Dتلف 2ت; يعات السياسة العامة وما


الوظي* ،Èعتبارها تتش Ýمن النواب يتمتعون بقدرات فنية
التنظي والتجانس
8  Éها التمل



_
شام{
متخصصة D Eتلف ا *Lا4ت ،هذا ما يسمح Xا بدراسة *الÙ 8ا Úالقطاعية واسائل الفنية بصفة



متخصص
و Eهذا الصدد *د Dتلف اللجان (ا Íعند تشكيلها اختيار نواب أكفاء
ومعمقة .
2
*عتبار أن  *+نة _ تص بقطاع  
_
ال
مع ،تقوم * aجراء دراسة أولية لت; يعات السياسة القطاعية 
2


_ _
يعت 8معيار اؤهت الفنية اعيار
ا Fالعام ،وبذلك *
N* zNا  µتعرا بعد ذلك ع" النقاش *ال 8

الذي  
ا Fمن الناحية الفنية ،نظرا
تتم 8به هذه اللجان*   ،علها متفوقة ع" Òفة *أÐزة ا *Lلس *ال 8
'
'à4اXا _ _ ' _
ال  
_
تتمN* 8ا الوظيفة
ال   Fمتوافقة مع ا4هداف واهام اسندة إلtا ووفقا للخصوصية 

*ال8انية ).(1
ــــــــــــــــــــــ

'
'



_
ا ، Fالعدد  *D ، 17لس ا4مة  ،ا *+ز 'ا( ،2007 ،ص 41
ا { *D ، Fالفكر *ال 8
) -(1طرطار أÎد  ،دور اللجان *ال8انية  Eتفعيل ا4داء *ال 8
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±
ا+ـودة عـ" العمليـة 2
_
الت;ـيعية
ال تسمح * aضـفاء *
من هذا انطلق *
تعت 8اللجان *ال8انية ا4لية 
وعقلنtا ،من خل ا+د من التضخم 2
_
الت; ي :الذي 2
يؤ( سلبا عـ" àليـة تنفيـذ السياسـات العامـة

التأث 8سلبا
الب8وقراطية ،إذ تعمل اللجان ع" تصفية  ما يؤدي إ 
الذي  *علها رهينة ل%مارسات 


'
و Eهذا السياق *د Dتلف اXيئات
ع" السياسات العامة وذلك *تابعة الداÉة لنشاطات ا+كومة ،
 '




_
وال تسا<  Eتفعيل أدوارها E
*ال8انية  Eا4نظمة اقارنة* ،دها تعتمد ع" اللجان  Eإدارة àلها 

_
ال يسمح Xا الدستور *لتدخل فtا.
ر¦ السياسات العامة ن ا *Lا4ت 

والر الذي يعتمد عليه *ال8ان  Eأàا Ãحيث
التنظي
تعت 8اللجان *ال8انية aا4طار
لتا *
*
و 


±

تساعده  Eأداء #امه ،من خل دراسة ومناقشة Dتلف اشاريع القانونية ا4تية من ا+كومة أو من

_
ال تقوم
أعضاء *ال8ان* ،
و 
لتا Éكن اعتبار اللجان عصب النشاط *ال 8
ا Fانطقا من الوظائف 
اجعtا وتنقيح 2ت; _
*Nا 4تفحص للسياسات العامة ،من خل مر _
وا32 4اف ع" نشاطات
يعاNا a

و Eهذا الصدد غالبا ما يتمتع أعضاء اللجان بصحيات اختصاصية _ي zمن خXا عقد
ا+كومة ،
القوان _

اق8حة من قبل أعضاء *ال8ان ،أو من طرف اسئو  

التنفيذي
ل
جلسات لعرض مشاريع


الذ2 pي;فون ع" تنفيذ السياسات العامة بصفة دورية وذلك * aجراء تعديت ع"
القوان النافذة
ن السياسة القطاعية ). (1



2
_
ال
إ جانب ذلك 
) تقوم *Éعاونة *ال8ان  Eرسة صحياته الت; يعية والرقابية  Eا *Lا4ت 



تدخل ن اختصاا8 ،ذه اللجان نوعية # Eا#ا إذ تقوم * aبداء الرأي وإجراء تعديت E
اشاريع القانونية _
اق8حة داخل قطاع اختصاا Þ ،تتمتع أيضا بصحية الرقابة ع" *
توÐات
_

 _
الدو Ãن *Dال تدخلها  ،
ال تتقدم *Nا Dتلف الدوا '(
أ pتعمل ع" دراسة Dتلف
م8انية
التقار( 

_
ال تقد#ا مؤسسات اLاسبة حول الوضعية االية ل Ýقطاع ،إ جانب ذلك تقوم
الوزارية ،أو تلك 

لزرات ميدانية تتفقد
س 8العمل
ا+كو âمن خل إجر 'اNا 
هذه اللجان *لرقابة استمرة ومتابعة 


_
ال تنضوي ن *Dال تدخلها.
فtا مدى تقدم aا* 4ازات 
ـــــــــــــــــــــــــ
_ '
الت; يعية ،ص ،05أنظر اوقع  _ ، WWW.NDI.COM :
ا* 4اث 2
) -(1اللجان  EاXيئات 2
ر® الدخول2011-02-02 :
الت; يعية ،سلس{
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م8ة النشاط 2ب;ي فـإن اللجـان *ال8انيـة _ *سـد هـذه  
تقس zالعمل  
اـ8ة داخـل اؤسسـة
*Éا أن 

ال تدخل ن *Dا4ت 
 _
اLتلفة للسياسة
*ال8انية ،حيث أن *(وز *+ان متخصصة E
معا+ة
*
القضا 
_ 
و Eهــذا الشــأن تتحــدد طبيعــة هــذه اللجــان اتكونــة مــن نــواب Xــم قــدرات فنيــة
العامــة للــدو ،Ã
ومتخصصـ  
ـ  D* Eــال مــن *Dــا4ت السياســة العامــة  ،
ـا
أ pيـ _ـ zتــداول وتــدارس العديــد مــن القضـ 

_
وتطبيêا ،وفق مtجية منتظمة تـؤدي إ تنشـيط وتفعيـل دور *ال8ـان E
والتوصيات الواجب حلها

إعداد وتوجيه Dتلف السياسات ع" ـو قـق الصـا ìالعـام .فالطبيعـة التخصصـية Xـذه اللجـان
_
 2
مبا3ا  Eتوجيه سياسة قطاعية معينة   *عل من دور *ال8ان مـتم ومتناسـقا
*عل من تدخلها

لتا Éكن اعتبار اللجان *ال8انيـة *أÐـزة
نظرا لتدخ{  Eتوجيه ومراقبة Òفة السياسات القطاعية* ،
و 
'
_
_
_
نشاطاNا
ال 8  É
ال تضمن استمرارية نشاط ا *Lالس *ال8انية نظرا للطبيعة التقنية 
العمل ا4ساسية 

وأàاXا ما يستلزم دÉومة نشا"ا.

_
_
الـ تقـوم ببـث معلومـات °يحـة
وما *ي8ر توسع اختصاصات اللجان هو اتساع Éثيل اعارضـة 

_
_
_
ـا Fالعـام،
خل إعداد

والـ تنقلهـا للتصـويت والنقـاش *ال 8
ال تض ا اللجنة 
التقار( واق8حات 

ومن منطلق أن اعارضة _
لتا *د أن قـرارات اللجـان تعكـس ا4ختيـارات
Ëث{ بداخل *ال8ان *
و 
'
 
القـوان الداخليـة *لل 8

ا4ولية
و Eهذا الصدد تنص معظم
ـات الـح للكتـل *ال8انيـة

للناخب ،
_
_
النس ).(1
Éثيلها داخل اللجان *Éا يتناسب وأÔيtا العددية ووفقا لنظام التمثيل * 
'
يعتà 8ل ونشاط اللجان *ال8انية 2
مؤ3ا ع" مدى تطور *ال8ان وقدرته عـ" _ كيـد اسـتقليته
*
_ '


كث8ا ما _ي z
وصêا خل مناقشاNا *Nا 
وفعاليته  Eرسة دوره D* Eال السياسات العامة ،حيث 


و Eهـذا السـياق *ـد أن اللجـان *ال8انيـة تسـمح
*ال8ان نفسه نظرا للنشاط اكثف الذي تقوم بـه .
 *Lموعة متخصصة من 2
ا;  
ع  

وبتقـد µتوصـيات
القضا
الذX pم قدرات فنية بتدارس العديد من

'
لàال 2
للجمعية 2
الت; يعية من دون قيـام
الكب8
الت; يعية ،وقد يكون من استحيل
*
معا+ة التدفق 
_


التنظ¨ت 2
_
ـا Fنظـرا
الت; يعية الفرعية
هذه
بتصفيtاX ،ذا *دها تل أÔية 

كب8ة *لنسبة للعمل *ال 8

الف.
لتخصëا 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
) -(1وليام جيل  ،اعارضة *ال8انية دراسة مقارنة {_ *D ،القانون والعام وع« السياسة ،العدد ،05اؤسسة ا *+امعية للدراسات 2
والن; ،ب8وت  ،2006ص .1386
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'
إن تنوع هذه اللجان واختف أدوارها مرتبط *ختف طبيعة ا4نظمة السياسـية فنظـام اللجـان
 '
'

'
كب 8ع" العملية 2
الت; يعية ،أما  Eا4نظمـة *ال8انيـة فـإن الوضـع
مري Ã óنفوذ 
 Eالنظام الر 
 Ïا 4
 تلف فنجد  Eأانيا 
و® والسويد وبلجي وإيطاليا Xا نظام متخصص يوازي الوزارات إذ _Éارس
والÙ  8



2
والفرنhـ
وا(4لنـدي
يطـا F
نفوذا ع" العملية الت; يعية *ف اللجان *ال8انية داخـل *ال8ـان *ال 8



_
ال _ 8  Éهذه الدول).(1
*دها أقل تطورا نظرا +صوصية ا+ياة السياسية 


ـاF
وع" العموم *د أن اللجان *ال8انية تكون منسجمة ومتوافقة مع الدور انـوط * *Lلـس *ال 8
الداخ" دور وطبيعة  *+نة ،فاتساع تدخل *ال8ـان Òن نتيجـة تشـعب مواضـيع
الذي دد نظامه



ب  
التمي  8
_
الـ Òنـت نتـاج
و Eهذا aا4طار Éكن

وقضا السياسة العامة ،
نوع من اللجان *ال8انية 
'

تطور ا+ياة *ال8انية D Eتلف ا4نظمة السياسية:

_
والـ تتـوزع داخـل
 :ò@ àöa†Ûa@òîãb½Ûa@æbvÜÛa@M1هذا النوع من اللجان *
تعت 8قاعدة النشـاط *ال 8
ـا F
'
'

عـ 8تدختـه   Eقطاعـات
*ال8ان من حيث اهام ومن حيث ا4عضاء 4جل تفعيل دوره امتد *
ال _ _  7ه¨م شع ،ويعكس نشـاط اللجـان '
_
_
_
الداÉـة
*
*
ال تضطلع الدوÉ* Ãسؤولية فtا خاصة تلك 

_
ا4ستمرارية والتخصص من خل أNا 2ت;ف ع" قطاع  
مع دون *اوزه وهذا لتأكيد فعالية تدخل

*ال8ان من خل تعام{ مع اسائل الفنية بكفاءة.
ويتمثل نشاط اللجان '
الداÉة _ E


_
الفـ
الـ
قدرNا عـ"
يتضـمtا *
*

ا+انـب 
معا+ـة اسـائل الفنيـة 
'
  
الفـ  Eا *Lـا4ت
التكـوp
مـن
عـا
مسـتوى
Xـم
عضـاء

للسياسات العامة ،من خل ا4سـتعانة *



اLتلفةX .ذا  *د أن اللجان '

_
وا4ج¨عية والسياسية _
الداÉة 
ال _Nم
ا4قتصادية
ا+ياة
مناÜ
بÝ
تع



_
'
الدوا( الوزارية اتخصصة  
أ_ pيـ zتكـريس التشـاور م ـا
الدو Ãوا *Lتمع ع" و يسمح بتتبع أنشطة
'
'



ايدا Fل' Ý
دا(ة من خـل aا4حاطـة
القوان ارافقة لتلك ا4نشطة واهام *وÉراقبة ا4داء
D* Eمل

'

*
الـوط،
أو
اLـ"
اسـتوى
عـ"
سـواء
التنفيذيـة
زة
Ð
ا4
تقص8
اع8ة عن 
ب Ýا4نشغا4ت الشعبية *


'
'
_
ال تناط *Éهام ا+كومة وكذلك *Éا يستوعبه عدد
وXذا فقد توزعت اللجان الداÉة *Éا يتوافق وا4نشطة 
أعضاء *ال8ان ).(2
ـــــــــــــــــــــــــ
 Üبنجهام بويل ،نفس ارجع السابق ،ص . 173
)* -(1
جا( ييل أوند و * 
) - (2طرطار أÎد  ،نفس ارجع السابق  ،ص.42
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الداÉة طوال ال دة ال8انية _ _
_ي zتشكيل اللجان '
معـ E
*
وال Éارس #مـة aا32 4اف عـ" قطـاع 


السياسة العامة ،موازية بذلك وزارت  Eالسلطة التنفيذية  يسـاعد أعضـاء هـذه اللجـان * كتسـاب

_
_
_
الـ ينتمـون إلtـا ،فوظيفـة
*
الـ 2ت;ـف 
علtـا اللجنـة 
خ8ات هائ{ ومتنوعة  Eاواضيع والقطاعـات 
'

'

اللجان الداÉة  منبت Dتلف 2
_
ـا Fمـن
ط8
الت; يعات إذ تتمحور
وظيفtا  _ E


وتنظـ zالعمـل *ال 8

_
_
ال تقد#ا ا+كومة  Eقطاع
ال يبادر *Nا أعضاء *ال8ان أو تلك 
خل وضع Òفة اشاريع القانونية ،
أ pتعقد اللجنة '

القانو_ F
الداÉة 
عاNا _ صص لدراسة 2
اج¨ _
واLتصة _
من القطاعات  ،
اق8ح.
ا;وع

2
_
_
ال تقـوم بعـرض اشـاريع
*
و 
لتا يتحدد دور آلية اللجان من خل رسtا للوظيفة الت; يعية 
_
وبلورNا إ جانب تعديلها ومن É2ة طرÐا ع" ش Ýمشاريع  
قوان جـاهزة
القانونية للدراسة اعمقة


و Eهـذا aا4طـار تتحـدد مـدى فعاليـة تـدخ{  Eإعـداد السياسـات العامـة
ل%ناقشة *ال8انية العامة ،


2
_
الـ _يـ8ك
حيث تتبلور قدرته  E
التأث E 8مضـمون هـذه السياسـات مـن خـل الوظيفـة الت;ـيعية 
بصمته فtا ،وهذا ما يظهر  Eقانون  
ا8انية الذي يتعرض 4aجـراءات *(انيـة خاصـة ،أمـا فـ¨  ـص

'
_
ا+كـو4a âجـراءات رقابيـة *سـيدا للصـحية
الوظيفة الرقابية فـيمكن Xـذه اللجـان إخضـاع ا4داء



_ 
_
قوNا  Eتوجيـه دور *ال8ـان ـو إàـال
ال يضطلع *Nا *ال8ان ،حيث يتحدد  Eذلك مدى
الرقابية 
±

ا4ليات الفعلية لتقي zالسياسات العامة ،و Eهذا السياق _تل اللجان '
دسـات8
الداÉة منة هامة E




معتـ8ة

يطا للجان اختصاصات 2ت;ـيعية *
الدÉقراطيات الغربية فع" سبيل اثال ول الدستور aا 4

طبقا ل%ادة * ،72يث Éكن أن تصدر بعض
علtا مرة واحـدة دون الرجـوع
القوان *Éجرد التصويت 
' 
العم" ).(1
الرقا Fإ التطبيق
إ ا *Lلس ،وXذا فاللجان الداÉة * Eال8ان aا 4
يطا تتجاوز ا *Lال * 

@ @@ZHAD HOC@ò•b¨a@I@ònÓû½a@òîãb½Ûa@æbvÜÛa@M2

_ي zإنشـاء هـذه اللجـان للتحقيـق  Eمسـائل خاصـة وتؤسـس لغـرض دراسـة 2
م;ـوع ذات طـابع

_
(
2
)
معا+ة مش  Ý
_
_
ال
ال تبادر *Nا ا+كومة بشأن *

مع  ،أو *سائل 
خصو ,ومناقشة ا4ق8احات 
_
_
وال غالبا ما تؤدي إ مسائ{ ا+كومة.
شع واسع 
أحدثت جدل وتذمر * 
ـــــــــــــــــــــــــــ

ع _
ب التعسف والقيد ،دار اXدى 2
للن; والتوزيع   ،
) - (1بوقفة عبد ، 3السلطة التنفيذية  
ملي{ )ا *+ز 'ا((  .2006 ،ص327
) – (2بوقفة عبد  ، 3نفس ارجع السابق ،ص.328
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ين ,دورها *Éجرد _
_
انtاء àلية التحقيق  
تقر(ا
أ pتقدم 
وتتم 8هذه اللجان *لطابع اؤقت *يث 

ا Fالذي بدوره يقدمه إ Òفة أعضاء *ال8ان aلطع عليه للفصل فيه ،وذلك
إ رئيس ا *Lلس *ال 8
_
' 
و Eهذا
بعقد جلسة *(انية عامة صص ناقشة ما توصلت إليه هذه اللجنة ذات الطابع
ا4ستثنا .F

'
 
ا4خذ  
بع ا4عتبار اع7
الباحث  Eالقانون الدستوري إ ´ورة
يش 8العديد من
الصدد 



الوظي  È
التق (enquête) 6و ) (contrôleاراقبة ،وهذا ما
ب
الد 4و
اتمثل E ،ا4ختف



 
اغر Fالذي  'خذ  
للتق 6يتصدره عنوان
بع ا4عتبار إنشاء *+ان
*ده  Eالقانون
الداخ" *لل8ان * 




) (1

يطا Fيعتمد ع" هذه اللجان à Eلية
دال هو *Îع اعطيات  .
و Eهذا السياق *د *ال8ان *ال 8
'




وتقو µالسياسة العامة أو *لتحقق  Eبعض التجاوزات والفضا® وهذا ما *ده مث E
تصويب
'
_

قيقه  Eقضية فضا® التصنت سنة .2010



* Zò×’½a@æbvÜÛa@M3د هذا الصنف من اللجان سائدا  Eنظام الثنائية *ال8انية لكن *قابل * 4د
'
_
 2
_
وظيفtا وطريقة
و ذات طابع مؤقت لكن تلف من حيث
Xا أ(  Eنظام ا4حادية *ال8انية ،
'
تشكيلها عن اللجان 
أ pتقوم _
ا+اصة  ،
و *+نة
غرف *ال8ان * aنشاء *+نة متساوية ا4عضاء 

وظيفtا حول مناقشة 2
_
الغرفت_ ،

م;وع قانون Òن Dل خف  
وين ,دورها مع
ب
استثنائية تتمحور

_'
حل هذا 
ا+ف ولعل أن هذا النوع من اللجان   Fمتوافقا مع نظام الثنائية *ال8انية.
'
إن هذه اللجان تسمح بفرض رقابة تفصيلية ع" اشاريع القانونية إ جانب مراقبة ا4نشطة
'
_'
_ _
و _ Fكتفاعل مع الرأي العام والفواعل 
ال مل Ôوما
ا+ارجية 4جل مراجعة

ا+كومية ،
القضا 

مستمرة وتصب  Eاصلحة العامة*   ،عل من àل هذه اللجان _Éثل جزءا #ما من النشاط

ا.(2)F
*ال 8
 ' _ Fإنشاء هذه اللجان   Eسياق حدوث خف  
ب _
يستد´ Íورة إنشاء *+نة
غرف *ال8ان 



'
_ _
_


الغرفت تقوم *لتنسيق وقيق التوافق بيtما Lاو* Ãاوز
متساوية ا4عضاء تتكون من نواب من ô

'

نظام ا4خذ والرد الذي يسا<  Eإبطاء السياسات العامة .
ـــــــــــــــــــــــــ


_

لتطو( ح
العرF
تقر( اركز
)-(1
نذ( وآخرون ،دور *ال8ان  Eإعداد 

وتقي zالسياسات العمومية)حا Ãاغرب(* ،ال8ان  Eالدول العربية ،
اوم 
*

القانون  
وال8اهة ،ب8وت  ،2007 ،ص.466
(2) -hironori Yamamoto. les outils du contrôle parlementaire. union interparlementaire. Genève (suisse). 2007. p15. Voire le site :
www.ipu.org .date du téléchargement : 22-02-2011
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وع" العموم تتمثل أÔية اللجان *ال8انية *لنسبة للسياسات العامة Ð¶ Eا بتناول أي موضوع


_
_
ال تكون
من
موضوعاNا *لبحث واناقشة اعمقة ،حيث *د نشا"ا  (داد  Eالدول 
الدÉقراطية 


و Eهذا اقام *د *+ان
*Éثابة اطبخ
السيا Ïالذي _ي zفيه بلورة وإعداد السياسات العامة ،

'
'
_
ا 4
اللذÉ_ pثل * +
ا4مري  "ó
ا+قي Èللسياسات العامة
اطبخ
ما
اN
الكونغرس
"
و
"
اF
"البوندستاج



وفعاليtا _ E
نظرا لتمت ا *لقدر اXائل  Eتوزي ا 2
_
بلورNا).(1
للت; يعات


 

ا E Fالسياسات العامة من
 Þيتمحور دور هذه اللجان  Eالرفع من مستوى فعالية التدخل *ال 8


_
رسtا لوظائف عديدة  Eوقت واحد ،وهذا ما يظهر  Eقيا#ا *راجعة التفصيلية Lتلف
خل

الت; يعات _
2
تقار(
اق8حةa ،ا32 4اف ع" أàال ا+كومةû ،ص 
قضا السياسات العامة وإعداد 

_

عtا إ جانب إجراء قيقات *(انية خاصة.

@ @HòßbÈÛa@pbbîÛa@áíìÔnÛ@paë…d×@òîãb½Ûa@òibÓŠÛa@ÝöbëI@òîÐîÃìÛa@pbîÛŁaZïãbrÛa@szj½a

±

_
وال تدخل ن àلية
تتبلور ا4ليات الوظيفية *لل8ان من خل إàاXا  Eالرقابة *ال8انية 
'



و Eهذا الصدد أصبحت هذه الرقابة الوظيفة ا4ساسية اعتمدة E
تقو µ
وتقي zالسياسات العامة ،
'
وال تتخذ ثث صور أساسية تåل 
_
بعëا البعض 4جل _(شيد وعقلنة السياسات
هذه العملية ،

يعت2 8
مؤ3ا #ما
الرقا Fالذي يلعبه *ال8ان D* Eال السياسات العامة *
العامة ،من منطلق أن الدور * 
'



لقياس مدى استقلية *ال8ان  Eمتابعته à4ال ا+كومة وهذا نع ارا8ا *لسياسات اسطرة.
_
Dاسبtا وذلك
*عتبار *ال8ان Éارس سلطة الرقابة السياسية ع" ا+كومة الذي يعمل ع"
م;وعية وضبط ت¯فات ا+كومة عÒ 8فة اراحل _ _
*لتحقق من 2
علtا السياسات العامة من
*
ال Éر 

±
 _
خل معرفة °ة *
تو_ ÐاNا و قيق الصا ìالعام ،وتسمح هذه ا4ليات الوظيفية *Éراجعة وتصويب
2
ومبا3ة من خل تقريب الصورة إ *ال8ان وذلك *ستدعاء
السياسات العامة وفق طريقة آنية
_
سائ{.
اXيئة التنفيذية اعنية *

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 Üبنجهام بويل ،نفس ارجع السابق ،ص . 189
)* -(1
جا( ييل أوند و * 
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وتقيz
و Eهذا الصدد *د أن *ال8ان يقوم بتفعيل *Dموعة من ا4ليات الرقابية خل إعداد 

 

ال Éكن أن _ 2
_
دNا حكومة
بتوظيêا
السياسات العامة ،إذ تقوم اعارضة *ال8انية
لتقو µا4رافات 
'
ال تستمدها من (  *Dها _ *عل *ال8ان 2
ا4غلبية فtاþ ،ن خل القوة _
يبا 3وظيفته الرقابية بفعالية
*

±
طوال اراحل _ _
_
ال تسمح * Ãلتدخل فعليا
ال Éر 
علtا السياسة العامة ،وذلك * àaال هذه ا4ليات 

±
وبصفة 2
مبا3ة   E
ي":
تقو µ
وتقي zالسياسات العامة وتتمثل هذه ا4ليات ف¨ 

_
اختصاصاNم
ا Fهو آلية Éار2ا أعضاء *ال8ان خل مزاو _لtم
 :ïãb½Ûa@ ÞaûÛa -1السؤال *ال 8
'
_
ال _ي z
_
+ا Ãتنفيذها Lتلف
الداÉة
فرا ع" أعضاء ا+كومة ،من خل اتابعة
الرقابية 
_
 

يعت8
السياسات القطاعية ،وذلك للتأكد من عدم ارا8ا وعدم إحداث *اوزات  Eالتطبيق وXذا *
ال تتعلق * 'àاXم .و(اد من السؤال *ال 8
_
_
اF


من حق Òفة أعضاء *ال8ان توجيه أسئ{ إ الوزراء 
_
مسأ Ãمعينة وا4ستفسار 
بشأNا 8و يفيد بطلب إيضاحات عن موضوع  
مع من رئيس
استيضاح
±
_
ال يلجأ إلtا أعضاء
الوزراء أو احد الوزراء* .
وتعت 8هذه ا4لية من أ2ل وسائل الرقابة *ال8انية 
4زدد استخدام حق السؤال من قبلهم *Nدف الوصول إ:
ا *Lالس *ال8انية نظر 

_
وا4حاطة *لول ا+كومة Xذه اشا.
ال يتعرض Xا ا *Lتمع a
a -1ا4ام *شا السياسية 
_
كوسي{ مارسة حق _
القوان قيدت فtا اختصاص *ال 8
ات 

بشأNا).(1
اق8اح
 -2استخدام السؤال


_
ال (اد *Nا للتحقق من مدى
وNدف السؤال *ال 8
ا Fإ aا4ام *علومات الفية وا+قائق 

شفو والذي
ا Fإما
تطابق السياسة العامة اسطرة مع واق ا

العم" ،وتكون طبيعة السؤال *ال 8

_
الكتا Fالذي  4يتطلب انعقاد جلسة حيث يقوم
صص  Ãجلسة بعد موافقة ا+كومة ،أما السؤال
*
الوز( 
النيا ،Fالذي بدوره يوجه aا4جابة إ النائب

اع *لسؤال إ إيداعه لدى مكتب ا *Lلس * 


الذي تقدم به_ ،
الداخ" ل%جلس وكذا العقة الوظيفية
وي zذلك وفقا aلجراءات اLددة  Eالنظام

_
ال _( بط ا+كومة * *ل8ان .


ـــــــــــــــ
'

الت; يعية 
الدس ،السلطة 2
و 0ت استقXا  Eالنظم الد Éقراطية النيابية ،اكتبة الوطنية ا4ردنيةà ،ان  ،ط. 2008، 1ص .8ً21
ع" *
) k – (1
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 _ _
_
*Éا أن متابعة *ال8ان لعملية 
ال *سد
تقو µ
وتقي zالسياسات العامة ي* zع 8آلية السؤال *ال 8
ا F
±
 

الس :إ
مع  Eأàال ا+كومة ،فاXدف من هذه ا4لية هو
مساعيه  Eالكشف عن حقيقة أمر 

_

_
ا.(1) F
ال تساعد ع" إقامة ا 4ستجواب *ال 8
*ميع ا+قائق 
الوز( 

اع aا4جابة عن السؤال اطروح من طرف أحد نواب
فتقد µاعلومات من طرف 

'
خ E 8أن يكون ع" ع« *Éا  *ري ومن خÉ Ãكن أن 2
يباà E  3لية 
تقوµ
*ال8ان ،يساعد هذا ا  4
±

السياسة العامة ،وبذلك تسمح هذه ا4لية * aعادة النظر D Eتوى السياسة العامة بصفة دورية وهذا
_
_
يع أن العقة  

ب
بتعديلها ومراجعة ما  µتنفيذه انطقا من ما  µطرحه خل مناقشة السؤال .ما 
_
وتقوÉها _وليلها تشبه العقة  
للدوÃ
ب السلطات الثث
àليات إعداد السياسة العامة
وتنفيذNا 

±

_
_
تقي zومتابعة ا4خر
وت {åلنشاطه).(2
ال يظل ل Ýمtا دور  E

_ _
 ±
وال مل مز ا السؤال
 :ïãb½Ûa@laìvnüa@M2تدخل هذه ا4لية ن aا4طار العام للرقابة *ال8انية 
ا+افية عنه *و_ É
* Éع أNا _Éثل أداة رقابية تسمح للنائب *+صول ع" اعلومات 
سائ{ ا+كومة

_
ال
ومناقشة أàاXا .وحق ا4ستجواب عرف  Eفرنسا بداية من دستور  1791إ جانب *( يطانيا 


)(1
_
اF
Òنت قد عرفت إجراءا
*
مشاNا  Ãيعرف *4ق8اح *لتأجيل  .وتلف عن السؤال *ال 8
 '
*   
أساسيت فا4و تؤدي إ مناقشة عامة إذا وجد أن جواب ا+كومة ليس Òفيا واوضوع
اصيت

يستحق از يد من البحث والتدقيق ،
عقا سياسيا إن © تنجح ا+كومة
وا+اصية الثانية أنه مل معه *
±

ال _
_
  E
اتبعtا نتيجة شاركة عدة نواب  Eهذه ا4لية.
تقد µجواب مقنع للنواب *لسياسات 
'
±
ولعل أن _
اع¨د هذه ا4لية   E
تقو µالسياسات العامة _ت zمن خل مناقشة اà4ال ا+كومية
_


_ _
_
ال تتب ا ا+كومة 8ذه
ا ،Fوذلك 
تن ,بقرار يصدره ا *Lلس *ال 8
ال 
تعب8ا عن رأيه *اه السياسات 

±
_
_

ا4لية *سد الرقابة التقييمية _
ال Éار2ا *ال8ات أثناء وبعد تنفيذ السياسة العامة.

ـــــــــــــــــ

_
ب *ال8ان وا+كومة ،دار 
خر  ،Ï2العقة الوظيفية  
ا+لدونية  ،ا *+ز 'ا(  ،2007ص 137.
) – (1عقي{ * 
الكبي ،hنفس ارجع السابق ،ص.184
) - (2عامر
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ومن خXا يعمل *ال8ان ع" مطالبة ا+كومة 
بتقدa µا4يضاحات واعلومات الزمة حول تنفيذ


_
ال من خXا _يa zا32 4اف ع" أنشطة ا+كومة Î* Eيع ا *Lا4ت* .ع 8متابعته
ا8انية العامة ،
±
'
_ _
فعا* Ãسد قوة التدخل
تعت8
استمرة لداء
ا+كو âالذي يستلزم توافر مثل هذه ا4ليات الذي *

 
تقي zالسياسات العامة.
اà E Fلية 
*ال 8
'
_
جرت تنفيذ
ال تؤه{ *ن يط * É
إذن تساعد آلية ا4ستجواب ع" *Îع اعلومات اهمة 


التقص E 8تنفيذها
السياسات العامة ،حيث يتدخل *ال8ان D Eاسبة السلطة التنفيذية عن أوجه

'_

_ _
ال اسب فtا أحد الوزراء عن ت¯ف
Xذه السياسات ،وا4ستجواب   Fعادة *tÉجية اسائ{ 
ي_ X

مع *Éا يتصل *سائل العامة 8و استيضاح 
اN4ام أو النقد أو 2ت; ® لسياسة ا+كومة وËكن
_
_
_ _
ال Éار2ا
أن يؤدي *+كومة إ
استقالtاX ،ذا *
يعت 8ا4ستجواب وسي{ من وسائل الرقابة الفعا Ã
'
'
_
*ال8ان  * E
ال Éار2ا *ال8ان تف; درجة _ ث8ه ع" ا4داء
مواÐة ا+كومة .فطبيعة هذه الرقابة 
'


ا Fيعد من ا4دوات الفعلية

ا+كو âوقدرته  Eتوجيه السياسة العامة ،لذلك فا4ستجواب *ال 8
_'

وتقي zالسياسات العامة من أجل أن خذ *Dرى صائبا ول دون استخدام
اتاحة  E Ãتصويب 
آليات 2
ا+كو âالذي ينعكس سلبا ع" السياسات العامة.
أكN_ 8دد لستقرار




كث8ا ما تستجيب لعملية 
تقو µالسياسات
ا F

و Eهذا aا4طار *د أن آلية ا4ستجواب *ال 8
العامة ،إذ أNا تسلط الضوء ع" حيثيات تنفيذ السياسات العامة ومن خXا _ي8تب 
عtا 
تقوµ

_ _

_
مرح{ التنفيذ ،وذلك لتفادي عدم ا4ستمرار  Eتنفيذ سياسات
ال *رى ن
السياسات العامة 
±
_ 

مضام السياسات اعتمدة Xذا _ي zتفعيل هذه ا4لية
فاش{ E ،هذا الصدد يقوم *ال8ان *Éراجعة
'
_م استدعت 
دور ،انطقا من آلية ا4ستجواب تدخل ن إطار _دية
ال¯ورة إ ذلك وليس 
'
_
_
ال من خXا يتحدد مدى _ ث8
تعت 8لب 
وال *
الدÉقراطية *ال8انية ،
*ال8ان لوظيفته الرقابية 


اX Fا). (2
*ال8ان وقدرته a Eا32 4اف ع" السياسات العامة  Þتتحدد كيفية 
التقي* zال 8
ــــــــــــــــــــــ
الدس ،نفس ارجع السابق ،ص .224
ع" *
)  k – (1
'


_
)_ – (2
عقي{ * 2
ا ،Fالعدد  *D ،25لس ا4مة  ،ا *+ز 'ا(  ،2010ص .37
 ،Ïآلية ا4ستجواب à Eلية الرقابة *ال8انية { *D ،الفكر *ال 8
خر 
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 ZòîbîÛa@òîÛì÷½a@M3تعد اسؤولية السياسية من أ< ا4ليات اعتمدة  Eالتدخل *ال8ان à Eلية
'
_ 
وال *دها _خذ من Sمتصاعدا ،انطقا من أن آليات السؤال
تقي zالسياسات العامة


_
مواÐة _
تؤدن ا+كومة إ *
تقي zالسياسات العامة
الtديد *
وا4ستجواب 
4ستقا* ،Ãعتبار أن àلية 

ا Fفإذا © تنجح ا+كومة فيه * aقناع أعضاء *ال8ان  D* Eال  
مع Éكن أن Éتد إ
يتخللها نقاش *( 
مناقشة عدة *Dا4ت السياسة العامة ،من خل _
ا+كو âمن خل إعادة
اسtدافه *الÚÙ  8


_
_
استقا Ãا+كومة و حل *ال8ان.
شام{ _ي8تب عنه 2أ( دستوري يتمثل E
مراجعته بصفة


_
2
_
ا+قي* Èلل8ان E
وال من خXا يتبلور الدور


و Eهذا الصدد يظهر أ( آلية اسؤولية السياسية 
±

ا4لية _ي zتفعيلها عند 2
لتقي zأداء الوزراء
تقي zالسياسات العامة8 ،ذه
مبا3ة *ال8ان 
àلية 
'

والقيادات اركزية ل *Ðزة التنفيذية ،خاصة  Eحا4ت aا4خفاق والفشل أو بتصاعد الشكوى ضد
_
_
الوز( أو اسئول التنفيذي
تن ,عادة بسحب الثقة من 
وال غالبا ما 
أداء اؤسسات التنفيذية 

_

بتقدµ
*لضغط عليه
Dور  Eتوجيه تدخل
ا4ستقا . (1) Ãوتلعب آلية اسؤولية السياسية دور


تقي zالسياسات العامة  
أ pتكون ا+كومة *8* Dة ع" 
تقد µبيان السياسة العامة
*ال8ان à Eلية 

ا+ز 'ا( لسنة  E  1996اادة  84بوجوب 
تقد µا+كومة
أمامه  Eجلسات علنية ،وهذا ما أقره دستور *


_
لبيان السياسة العامة  سنة  
إازه وفقا ا قدمته D*  (* Eها،
أ pيعمل خXا *Éناقشة
حصي{ ما _* µ
'
±
_ 
وال  
_
ا+كو* E  â
قدرNا E
تب مدى
بتقي zفعالية ا4داء
وتسمح هذه ا4لية 

مواÐة الظروف الطارئة 

_ 
_
التح
قدرNا E
استقالtا *Éجرد عدم
ا+يد للشأن العام ،حيث غالبا ما *د ا+كومات تقدم
والتسي* 8

 '
'

تسي 8بعض ا4زمات وفشلها  Eالتح  Eا4وضاع ا4ستثنائية .

_
ودر aا4شارة إ أن طرح اسئولية السياسية للحكومة _ 4تÉ* zجرد حدوث خف  
ب ا+كومة
*

وال8ان فذلك وارد '
داÉا و Ãآلياته 
ا+اصة  Eح{ ،إذ أن رفض *ال8ان لقانون تقدمت به ا+كومة
*
'
_
ليس 
مع ذلك وجوب 
استقالtا مادام رفض *ال8ان غ 8قا µع" معارضة السياسة العامة
تقدµ

ال _
_
تنtجها ا+كومة ،لكن ذلك يساعد   Eبلورة *
وÐات نظر Dتلفة تسا<  Eإ"ار حقائق جديدة

تقي zالسياسات العامة ).(1
تعتمد عند 
ــــــــــــــــــ
الكبي ،hنفس ارجع السابق ،ص.172
) - (1عامر
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_ 

ال *دها _(تكز
Xذا تعد الرقابة واتابعة *ال8انية عن¯
أساà E Ïلية 

تقي zالسياسات العامة 
التقو µمتطلبا أساسيا 

ور لتحليل السياسات العامة لكونه
والق ،zوبذلك يعد
و´ 
ع" *Îع ا+قائق 
'
'

_
ال Òنت سببا  Eصنع
يقدم اعلومات حول ا4داء اتحقق فع ومدى صلته *ش1ت *
و4هداف 
السياسات وإقراراها ). (1
'
'
_'
 _

_
ال
وع" هذا ا4ساس تظهر درجة  ث* 8ال8ان  Eتوجيه السياسات العامة و قيق ا4هداف 
_

رæت من أجلهاX .ذا *د أن آلية اسؤولية السياسية غالبا ما _ي zريFا عندما يشعر نواب *ال8ان
'
_ 2±
_
ال _( _كtا
ال صادق 
علtا © تستجيب تطلبات ا *Lتمع* ،لنظر إ ا4ر 
*ن السياسات ا+كومية 
_ _ '
لهداف اقصودة وإ مدى استفادة _
اس  t
دف من هذه السياسات ،وبذلك
والتأكد من قيêا
 '
±
_
الدÉقراطيات
ال يقوم *Nا *ال8ان خاصة  Eا4نظمة 
*
تعت 8هذه ا4لية قاعدة الوظيفة السياسية 
'
العريقة  ،
أ*  pد ا+كومة فtا تس :جاهدة إ 
تقد µأداء جيد وهذا من أجل ا+د من ا4خطاء
'
_
الب8وقراطية السيئة ل *Ðزة التابعة Xا   *علها تتحمل مسؤولية سياسية نتيجة
*
الناة عن امارسة 
لذلك.
±
اع¨د هذه ا4ليات *ال8انية  D* Eال السياسات العامة  *دها 2
إن _
تتأ( *Éا يقره الدستور من خل
±
'
'
تصاعدÉ_ ،تد _ ث8اته إ aا4خل ببعض _ال8تيبات
أن عدم عقلنة استخدام هذه ا4ليات خذ منS

الدستورية ،وهذا ما يظهر   Eفقدان واختل التوازن  
ب السلطات  يؤدي ذلك إ تذبذب

ا+مهورية الرابعة  
السياÏ
ا4ستقرار
أ pجاء دستور
وا+كوÒ ،âلذي Òن سائدا  Eفرنسا أم *


ا+مهورية 
ا+امسة لسنة  1958ليصحح ذلك ،وهذا *لتقليل من *م تدخل *ال8ان وتقييده من
*
 _
2
والرقا ،Fوالذي _Éثلت أ< معاه  Eديد وح¯ *DاÃ
ي:
*
خل وضع إطار دد رسة نشاطه الت; 
الت; ي ،:مقابل اتساع *Dال السلطة التنظيمية * 32 aاك ا+كومة Ò Eمل aا4جراءات 2
2
الت; يعية


'
_


القوان أو ا4نظمة الداخلية
وخضاع
داخل *ال8ان ،إ جانب  ا+كومة  Eجدول أàاa * Ã

ا.(2)F
لغرف *ال8ان إ رقابة دستورية سابقة إ غ 8ذلك  عرف بعقلنة النظام *ال 8
ــــــــــــــــــــــ

_
الدسو ،Eهيمنة السلطة التنفيذية ع" أàال *ال8ان  ،منشأة اعارف ،اa4سكندرية  ، 2006ص140
)– (1رأفت

'
م  32يط ،منة *ال8ان ا *+ز 'ا(ي _ E
ا  4
ا4جtاد الدستوري {_ *D ،ا *Lلس الدستوري ،ا *+ز 'ا( ،العدد .01،2013ص09
)-(2
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اD* E Fال السياسات العامة هو àلية معقدة نظرا
بناء ع" ما سبق ذكره *د أن التدخل *ال 8

_
للتعقيد الذي يشوب العملية السياسية2 _ ،
_
وال _Éثل
ال تؤ( ديناميكيtا ع" Dرجات هذه السياسات 

 _'
_
السيا Ïداخل قبة *ال8ان ،لذلك *د  ث8اNا تنعكس ع" نشاط
*Dال مفتوح للتجاذب والتنافس

_
*ال8ان الذي åه قواعد دستورية 2بتة ،خاصة مع "ور نظام العقلنة *ال8انية سنة  1958الذي

بوت8ة بطيئة نظرا 4سار *Dال تدخ{.
تس 8
جعل من تدخته 

اD* E Fال السياسات العامة _

تب Èرهينة بعض aا4جراءات
وXذا *د أن آليات التدخل *ال  8
الدستورية وإفرازات ا+ياة السياسية السائدة _  E
دو ،Ãولذلك تتطلب àلية تفعيلها إعادة هندسة


'
إعطاNا قيمة دستورية تتمثل  Eتفعيل دورها
السياسات العامة ن الوثيقة الدستورية ،من خل
±
من خل تطو( النظام الداخ" *لل8ان الذي  ' _ Ãث2 8
مبا 3ع" هذه ا4ليات وذلك للحد من ثقل




_
ال تستوجب وجود إطار دستوري يضمن Xذه
النشاط ا *ل 8
ا Fخاصة  Eبعض ا *Lا4ت ا+يوية ،
±


_
متم{ ومتجددة.
ا4ليات استقلية *ال8ان  Eالتدخل  Eسبيل إخراج سياسات عامة

_
اD* E Fال السياسات العامة متعلق *Éدى _ديد _
وأÔيtا
منtا
*Éا أن تقوية آليات التدخل *ال  8
_
  Eروح الدستور الضامن لتوازن  
ب السلطات ،فإن الرفع من قدرات *ال8ان يتطلب *ديد اXندسة

ا Fللسياسات العامة وبتحقيق تمل وانسجام  
ب
الدستورية من خل _(سيخها لثقافة 
التقي* zال 8

ا+كو ،âوذلك *ستخدام أدوات مtجية تكون امتداد نطق
ا Fوالتدخل

آليات التدخل *ال 8
±

ا_ Fي zاستعماXا لتحقيق التعاون  
ب *ال8ان وا+كومة *وÉا قق الفعالية 4ليات تدخل
النظام *ال 8

_
ال تدخل ن سياق *ال8انية اعقلنة .parlementarisme rationalisé
*ال8ان ،خاصة  Eالدول 


تب مtجية
*
لتا تفعيل دور اؤسسة *ال8انية à Eلية إعداد و 
و 
تقي zهذه السياسات يتطلب 
_

ا Fوذلك للحد من طغيان التقاليد
إصحية للسياسات العامة ،فظ *Dا 4واسعا للتدخل *ال 8
_ _
 

والتق ،والذي يتنا E Eغالب
ال *عل من هذا التدخل يغلب عليه الطابع aا4داري


الب8وقراطية 
'
_
ال تتطلب وجود وسائط _Éثيلية تفاوض وتدافع عن مصاì
ا4حيان مع ق z
الدÉقراطية ا+ديثة 
_ _

ال *عل من Dرجات
الفئات الضعيفة ن هذه السياسات* ،عتبار *ال8ان *أ(ز هذه الوسائط 
'
السياسات العامة _Éس Òفة 32ا® ا *Lتمع.
א

سא د

و
144

א دد 2014 − 03

#ل א

 !# :א د ل א ) #

 !# #א #

@ @ZÉuaŠ½a@òàöbÓ



غا( ييل  Ü* ،بنجهام *ول * ،
ا+ا´Î* (_ ،ة ،هشام عبد ،َ3
ا:p4السياسات اقارنة  Eوقتنا
- 1أوند *

'
ا4هلية 2
للن; والتوزيعà ،ان.1998 ،
ط،1

لتطو( أداء ا+كومات ،جامعة يف للعلوم
خض ،8السياسات العامة مدخل
الكبي hعامر
-2



'
الرض . 2008 ،
ا4منية  ،

الت; يعية 
الدس  kع" ،السلطة 2
لدÉقراطية النيابية ،اكتبة
و 0ت استقXا  Eالنظم ا 
* -3

'
الوطنية ا4ردنيةà ،ان  ،ط. 2008، 1
ع _
ب التعسف والقيد ،دار اXدى 2
للن; والتوزيع   ،
 – 4بوقفة عبد ، 3السلطة التنفيذية  
ملي{
ا+ز 'ا(( .2006 ،
) *
خر _ Ï2
ب *ال8ان وا+كومة ،دار 
عقي{ ،العقة الوظيفية  
ا+ز 'ا( . 2007
ا+لدونية * ،
 * -5
_
الدسو ،Eهيمنة السلطة التنفيذية ع" أàال *ال8ان  ،منشأة اعارفa ،ا4سكندرية . 2006
 -6رأفت

والتقار(:
ا *Lت

'

_
ا  4
ا+ز 'ا(،
ا+ز 'ا(ي E
-1
ا4جtاد الدستوري {_ D* ،ا *Lلس الدستوري* ،
م  32يط ،منة *ال8ان *
العدد.2013 ،01
 -2وليام جيل  ،اعارضة *ال8انية دراسة مقارنة {_ D* ،القانون العام وع« السياسة ،العدد ،05اؤسسة
ا+امعية للدراسات 2
والن; ،ب8وت .2006
*
'



_
ـا ،Fالعـدد ، 17
ـاD* ،Fـ{ الفكـر *ال 8
 -3طرطار أÎـد ،دور اللجـان *ال8انيـة  Eتفعيـل ا4داء *ال 8
'
ا+ز 'ا(.2007 ،
*Dلس ا4مة * ،


_
_ -4
عقي{ * 2
ا ،Fالعدد D* ،25لس
 ،Ïآلية ا4ستجواب à Eلية الرقابة *ال8انية {D* ،الفكر *ال 8
خر 
'
ا+ز 'ا( .2010
ا4مة * ،

_
 -5
العرF
نذ( ،دور *ال8ان  Eإعداد 
وتقي zالسياسات العمومية)حا Ãاغرب( ،
اوم 
تقر( اركز * 

لتطو( ح القانون  

وال8اهة  ،ب8وت )لبنان(.2007 ،
العر F

لتطو( ح القانون وال8اهة  ،اركز * 
6 - hironori Yamamoto, les outils du contrôle parlementaire, union interparlementaire,
Genève (suisse). 2007

@ @Zoããþa@ÉÓaìß

_ '
ا* 4ــاث 2
 -1اللجــان  EاXيئــات 2
الت;ــيعية ،سلســ{
الت;ــيعية  ،أنظــر اوقــعWWW.NDI.COM :

_  
ر® الدخول.2011-02-02 :
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Résumé :
Le Parlement intervient dans l’élaboration et l’évaluation des politiques
publiques à travers un ensemble de mécanismes législatifs qui lui permettent
d’exercer un contrôle permanent et une influence sur l’orientation de la
politique générale du Gouvernement. Ces mécanismes confèrent toute
l’efficacité nécessaire à l’action parlementaire.
Ces mécanismes autour desquels est axée l’activité parlementaire, sont
constitués de commissions parlementaires en tant qu’organes spécialisés
dans un domaine de compétence, représentatifs de la configuration politique
au Parlement et chargés d’examiner, de réviser, d’améliorer le contenu les
législations et d’analyser et de superviser l’action du Gouvernement en vue
de garantir une meilleure exécution et une optimisation des politiques
publiques.
Le contrôle budgétaire constitue l’une des missions essentielles de la
commission en charge de ce volet, en raison de son importance dans le
processus d’évaluation des programmes du Gouvernement.
Outre les commissions permanentes dont le nombre, les compétences et le
mode de fonctionnement sont fixés dans le règlement intérieur de Chaque
chambre du parlement, il existe d’autres types de commissions pouvant être
instituées au sein du parlement, à l’instar des commissions ad-hoc et des
Commissions mixtes.
Outre ces mécanismes structurels, il existe d’autres mécanismes
fonctionnels qui constituent des indices importants permettant de mesurer le
degré d’indépendance du parlement dans son action visant à suivre et
contrôler l’action gouvernementale et à empêcher toute déviation dans les
politiques tracées. La question parlementaire (orale ou écrite),
l’interpellation et la responsabilité politique en constituent des outils
privilégiés entre les mains des parlementaires, notamment la minorité, pour
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intervenir dans l’élaboration et l’évaluation de la politique générale ; ce qui
leur permet de corriger et de rectifier certaines politiques et activer, ainsi des
procédures constitutionnelles, à l’instar de la motion de censure.
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'
اد( العام ركز الدراسات و البحوث الدستورية
¸ة ا4ستاذ  kبوسلطان ،
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@×ïÛ†ß@…aŠß@†ČîÛa@ïÛbÈß@òàÜ
@ðŠöaŒ¦a@ð‰ìn†Ûa@Üa@îö‰
@òîië‰ëþa@òí‰ìn†Ûa@á×bzàÜÛ@Š’Ç@÷…bÛa@Š·û½a@Þý
@2014@ìíbß@13O11@ZbČäîîÏ


ّ 
لزر ،رئيس اåLة الدستورية النمساوية ،ع"
ج8هارت هو *
أود  Eالبداية أن أشكر *ال8وفسور 
_
ا4ج¨ع و _
_
اع¨د موضوع التعاون 4حور
فري Èللهيئات الدستورية +ضور هذا
دعوة الفضاء aا 4
أساX Ïذا اللقاء .و  È   4عن أن اXدف من إنشاء _
مؤÉر اXيئات الدستورية aا4فريقية )(CJCA




يåن أساسا  Eالبحث عن إرساء تعاون واسع D* Eال القضاء الدستوري  Eإفريقيا.

لقد _ ّ µإنشاء هذا الفضاء ،الذي 2
ا+ز 'ا( ،تطبيقا لقرار
أت;ف بتمثي{ اليوم  Eهذا اللقاءÉ* ،بادرة من *
_
_
فري ،Èانعقدة بåبا) 4أوغندا( _ E

2
الف8ة

الدورة ا+امسة ع; لرؤساء دول و حكومات ا4اد aا 4

ما  
التأسيX hذه انظمة
الطبي ،:إذن ،أن يستمد مصادره من العقد
ب  25و  27يوليو þ .2010ن


القارية.
اج¨ع _
تب _
مؤÉر اXيئات الدستورية aا4فريقية ،خل _
لقد 
يو âالسابع
مؤÉره
التأسي hانعقد 

'
و الثامن مايو +* * 2011ز 'ا( ،ق¨ عاية D* Eال _
ا+رت ا4ساسية،
اح8ام حقوق aا4نسان و Îاية


متخذا إها مبادئ أساسية للرقابة الدستورية.
_  _
_
_
_
فري E ،Èقيق أهدافه
يسا< مؤÉر اXيئات الدستورية aا4فريقية ،انضوي ت لواء ا4اد aا 4
 
الرامية إ بناء _
تسي8
الدÉقراطية و ا +الراشد من خل 2إ3اك
دو Ãالقانون و 
اواطن  E

_ _
الشؤون العامة .إن مبدأي اساواة و 2
ال رر ابادرات و
ال;عية Ôا عن¯ان من 
الق zالعاية 
ا4ج¨2 Í
ك;  
ط ´  
تعزز الس« _
وري لتحقيق التنمية استدامة.

'

ا4هداف  Eإطار الق zالعاية ،ينشد _
مؤÉر اXيئات الدستورية aا4فريقية  Eمسعاه
و لبلوغ هذه



التعاون ف¨  
ب اXيئات الدستورية aا4فريقية و كذا مع فضاءات أخرى للقضاء الدستوري  Eالعا©.
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فضل _
لقد ّ
مؤÉر اXيئات الدستورية aا4فريقية تبادل 
ا8* +ات و التجارب و اعلومات D* Eال
الفقه الدستوري 2 Þآ( _(قية القضاء الدستوري  Eإفريقيا من خل التشاور .و ّ
تعد طرق التعاون هذه

الدÉقراطية داخل اXيئات.
لتعم zو تبادل الثقافة 
أساليب حقيقية 
2014 # 13/11 #

8Ëا للنقاش .و يتج" ذلك  Eعقد _
يب_ È
و فض عن ذلك_ ،
مؤÉر اXيئات aا4فريقية فضاء  
مؤÉره

'
_

 

البن(  Eمايو  2013و صيصه وضوع  Eغاية اÔ4ية يتناول "القضاء الدستوري
الثا Fبكوتونو ) 



 Eإفريقيا" .و قد æحت اناقشات * (* aاز الدور اXام الذي تضطلع به هيئات دستورية إفريقية E
' 
_
_
الدÉقراطية.
 âإ إرساء اؤسسات القاÉة  Eالدول 
ف8ات انتقالية ( 
ّ
_
القوان العضوية 

الدو Ãتسمح  *Lالسنا
س 8مؤسسات
إن مراقبة دستورية
ال¯ورية لن حسن 
و Dا4نا الدستورية *لر ع" _
اح8ام ابادئ العاية للدستورية.
الف8ات العصيبة_ ،
_
و لتجاوز هذه _
يب Èالتعاون  
الوسي{ الناجعة لتضافر
ب الدول aا4فريقية
* Ð
ود و إدر *اÐا   Eمس :ا4ستمرارية و الو Í
ب¯ورة التبادل و التعاون.



 Þيتج" دور _
مؤÉر اXيئات ا 4aفريقية كفضاء للنقاش  Eالندوة الع%ية اقرر عقدها E

يونيو ، 2014بكوتونو ،و تناوXا موضوعا هاما هو " 
القا ,الدستوري و السلطة السياسية  Eإفريقيا".

و  Eنفس aا4طار ،و ل%ساÔة  Eالنقاش _ ،
تنظÉ* ،zناسبة
يع8م ا *Lلس الدستوري *
ا+ز 'ا(ي 


 
_


2
فعاليات ليد الذكرى ا+امسة و الع;  4a pنشائه ،ندوة ع%ية إفريقية  Eنو 2014 8* þحول موضوع


" التطورات D* Eال القانون الدستوري  Eإفريقيا".
'
و * صوص التعاون مع الفضاءات ا4خرى للقضاء الدستوري ،فقد نصت ´احة اادة  03من
'
ا4سا_ Ï
ؤÉر اXيئات الدستورية aا4فريقية   Eفقر _Nا السابعة ،ع" أن من  
ب أهدافه أيضا
النظام

_ 
ب _
تطو( عقات تبادل و تعاون  
اماث{  E Ãالعا©".
اؤÉر و انظمات
" 
و  Eهذا الصدد ،يطمح _
مؤÉر اXيئات الدستورية aا4فريقية لتعاون دو  'خذ  
بع ا4عتبار




جد(ة * _
4ه¨م لن بناء أنظمة سياسية
التسي8
ا+صوصيات اLلية D* Eال

السيا Ïكعنا´ 
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ب _
_ت¨  Ï2و خصوصيات إفريقيا* _ ،مع  
الق zالعاية و Îاية حقوق aا4نسان من *Ðة،
اح8ام 
'
وا4ستقرار 
ال¯وري 4ي تنمية من *Ðة أخرى.
2014 # 13/11 #

ّ
ب¯ورة تناول *لدراسة و البحث ،ملف اXجرة غ2 8
ال; ّ
قناع 
أود *Nذه اناسبة أن أقا_ æ
عية

ال تش Ýموضوعا للتعاون اتبادل *متياز ،إذ تطرح هذه ظاهرة مشا ذات _
_
ص{ وثيقة و جلية

*لقضاء الدستوري.
'
ّإن اå+ة aا4فريقية مقرونة بتضامن 
كب 8ع" 0ن كرامة ا4فراد 
إنسا Fواسع و حرص 

_
تث8ها القارة aا4فريقية *  4aاد ا+لول اناسبة شاNها .و  4شك أن لقاء
ال غالبا ما 
العنا´ الثثة 
اXيئات الدستورية العاية اقرر بسيول ستمكننا من إعادة تناول هذا اوضوع * 2aاب 2
أك.8
أشكر ا+ضور 
الكر µع" كرم aا4صغاء
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'
معــا ّ
السيد رئـيــس مـجـلـس ا4مــــــة

معا ّ

الوطـ
الشعـ
السيد رئـيس الـمجـلـس


*
َ
ُ َ
ـا ،رؤساء ا *Lـلس الـدستوري سابقا
أ°ـاب اAــع 
ّ
ا+ـمهـوريـة
السيد مــديـر ديــوان رئـــاسة *

ّ
السـيد رئيـــس الـمـحـكـمـة الـــعـلـيــا
السـيدة رئيــسة Dــلـس ّ
ّ
الــدولــة
*
ُ
ــيدات ّ
ّ
والســادة أعــضاء ا *Lـلس الـدستــوري
الس
ُ
ــيدات ّ
ّ
وËث" aا4عـم
والســادة إطارات ا *Lلس
الس


والعـ;  pلتأسيس الـمجـلس ّ
_
لتـ ،Èاليومa ،لحتـفال *لذكـرى 
الـدستوري،
ا+امسة
 2
ها ـن ن 
'
ّ
ا+هـود
و _  Fهــذا ا4حتـفال تــتويـجا لسنوات عــدة من *
*Éوجـب دستور * 23فـ 8ا(  ،1989
'
ال ساÔت  ،إ جـانب *Ðـود ّ
ّ
ّ 
_
مؤسـسات
اتـم8ة وا4عـمال الـقيـمة ل%جـلس الدستوري ،

ّ
الـتـعــدديـة وكــذا حـماية
الدÉقـراطية
دستـورية أخـرى(_ E ،سيخ دولـة القانون وتكـريس 
ّ
وا+ــريـات.
_و(قـية ا+ـقـوق

ّ
أود *¦ ا *Lـلس الــدستوري ،أن أشكــركـم ،ضيوفــنا الكـرام ،جـزيـل الشكـر ع" تـلبـية
ّ
الـدعــوة وحـضـور 2 Ç
الـمتـميـز من _ريـخ ّ
ّ
مؤسسـتـنا.
çـصيا هــذا اللـقاء
واæحـوا لـي  Eهـذه اناسبة ّ
السعـيدة أن أعــرب للـرؤساء  
ّ
قـبـ" * ،ـدمـة

الـذ pتـشـرفـوا ،
'
هـذه ّ
اؤسسة ولكـل ا4عـضاء ّ
الس  
الكبـ 8لنوعـية
ابق ل%جـلس الـدستوري ،عن تـقـديـري

الـفـقـه ّ

أورثــو ّ
إيــاه.
الـدستوري الـذي
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الـمــد Fع" مـدى خـمسة
ا+هـد يـتءم ويتـمـل مع تـعـبـئة اواطنيـن وا *Lتـمع
إن هذا *

ّ
وعـشــر pعـاما من أجـل تــجـذيــر فـضائـل الـدÉقـراطـية ّ

والـدفـاع عـن قيـمنا ،ويشكـل هـذا


ا+هد ب ريــب ،مصدر فـخــر واعـتـزاز لــبدنـا.
*

'

ا2 4
بـ ّ
وع" مستوى آخـر ،يعـتبـر اليوم *Dـلسنا من  
كـ 8الـتـزاما D* Eال
اؤسسات الوطـنية

ّ
أشـ 8ع" سبيل الـمثال ،أنـه Òن للجـزائـر الفـضل  Eابادرة
الـتعـاون *
و ،إذ 
ا+هـوي والـد 

الفـضائ العـر Fوا4فـر _يـ Èللقـضاء ّ

التأسيـ hلـكـل مtـما.
الـدستوري ،واحـتضان اؤتـمـر
بتأسيـس
* a



إن aا4حـتفـــال بيــوم  23فـ *ـ 8ا( ّ
يتميـــز ،بشكـــل رمـــزيa * ،صــدار طـــابع *( يـــدي Éثـــل وقـفـــة

احتـفالية أو *لـذكـرى 
2
والعـ; يـن ،وهو الـطابع *ال 8يـدي الـذي يوجـد أمـامكـم وبيـن
ا+امسة
أيـديـ.

 ّ
داÏ
 Þستـكـون سنة  2014فرصـة لتـنـظيـم نشاطات هـامة أخـرى ،خاصة تـنـظيـم  Eالس 
الـثا ،Fنـدوة إفـريقـية حول تطـوارت الـقـارة D Eال القـضاء ّ

الـدستـوري.
 *



امعـيـ :إذ سـيتـم تـقـديـم
وا+
وستـسمح سنة  2014كذلك،
بـتعــز( العـقات مع الشبـاب *

درس افـتـتاحـي عن ّ
الـدستور ّ E
وتـنـظ zأبـواب مفـتوحة...
وا+امعـية،
اؤسـسات _ال 8بوية *


وغـ8ها من اناسبات ّ
الس اـة لـتعـزيـز هـذا الـمسعـى ،الثـابت 
وال¯وري من أجـل تـطويـر


الثـقـافـة ّ
الـدستورية.
ّ ±
'
'
اـد( العـام ركـز
أود ا4ن ،إعـطـاء الـكـ%ة لسـتاذ بوسلطان،
ضيوفـنا ا4فـاضل،

ّ
الدراسات والبحـوث ّ
الـدستورية ّ
_
مــداخـ{ موجـزة حـول
أعــد
الــتابع ل%جـلس ،الذي
'
ال ّ
ا+هـود_ ،
ا4ساسية _
وال æحـت
من
قـرن
ربع
طـوال
اـشتـرك
اسار
هذا
زت
ميـ
العـنا´
*


تـطـورات معـتبـرة D Eـال الـقـضاء ّ

لبـد ب شـك ،تسجـيـل ّ
الـدستوري.
 *
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'
سيدي الرئيس ،السادة ا4فاضل ،السيدات الفضليات،



Nف السيد
قبل بداية ا+ديث عن *
اازات ا *Lلس الدستوري  Eظرف  25سنة ،اوضوع الذي 

أد(ه  Eهذه aا4حتفالية،
الرئيس *+ديث عنه 4ساÔة ركز الدراسات و البحوث الدستورية الذي 
'
'


تذك* 8ن التعديل الدستوري  05 Eنو 1988 8* þيسمح بتوضيح
رأيت *ن السياق 4
يستق zإ* 4ل 

 '


ا4ول هو أن اختيار 
ا+ز 'ا( سبق موجة التحو4ت السياسية E
ر
ق
الدÉ
ج
الt
أمر:p
ا Jالتعددي * E



'


أور 2
ا+ز 'ا( قرار سيادي
ال;قية،
ا* E J
والثا Fيستشف من ا4ول وهو أن هذا التحول 
*

الدÉقر 
'

_
ا+رت ا4ساسية
Dض µ ،من خ Ãاختيار التعددية السياسية  Eظل 0ن حقوق aا4نسان وÎاية 
 ' _
_
تتطلtا التنمية بÝ
ال *
إÉا *Nا لق الظروف الصحيحة لتفتح aا4نسان *و(وز ابادرات الشخصية 
*
أوÐها.

ا+مود الذي خلقته اادة  195من دستور ،1976و
التعديل الدستوري لعام æ 1988ح
بتكس* 8

لتا _Éهيد الطريق أمام دستور * 23ف 8ا( .1989
* 
ا+ز 'ا( إ التمثيل السيا_ E Ï
دو Ãالقانون،
ا Jالتعددي الذي اختارته *
يستند النظام 
 
الدÉقر 

القانوD Fددة ،حيث _ي zالتحقق من هذه الصحة 2
_
ال تكون فtا °ة 2و3عية النص
وال;عية عن


وا4جراءات الصحيحة لوضعه وهل صدر عن
طريق البحث عن مصدر القانون ومدى إتباع الطريقة a

_
_
واختصاصاNا.
سلطاNا
و Eحدود
*
ا+هة اناسبة 

_
ال أنتجها اؤسس الدستوري ع"
 Eظل هذه الفلسفة القانونية اعتمدت اXندسة الدستورية 
 
يا Ïاحتل ا *Lلس
ثثية السلطات مع التحديد الدستوري 4ختصاصات  مtا E .هذا البناء الس 

الدستوري منة  
متم8ة حيث ورد النص عليه * Eب الرقابة و اؤسسات aا4ستشارية ،لي(ف
*لر ع" _
اح8ام الدستور )اادة .(163
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_
ا+ز 'ا( ية واستمرارها أسس
التعديل الدستوري لعام  E 1996بنائه لوسائل تضمن بقاء
الدو* Ã

4aقامة مؤسسات دستورية جديدة _åها نصوص قانونية  

متم8ة تتمثل E
القوان العضوية .هذا
'
ا4ثقل بره ع" _
اح8ام الدستور عند وضع
الوضع جعل ا *Lلس الدستوري يتحمل العبء
_

_
وإصدار النصوص 
ارح{ ا4نتقالية E
أولوت
ا+ديدة وديد
ا+اصة *ؤسسات الدستور ية *

_
ا+ديد.
*Dال البناء
اؤسسا* F


_ _
ال ص الر ع" إقامة
سأتعرض لكيفية تعامل ا *Lلس الدستوري مع هذه اهمة الصعبة 
قوان عضوية ّ
مؤسسات دستورية ع" أسس °يحة   Eظل  
تفعل الدستور ،وذلك من خل

مبدأي الفصل  
ب السلطات والتوزيع الدستوري  
ياد pا4ختصاص )أو.(4

الدÉقرا_ E J
دو Ãالقانون _
يش8ط وضع نص القانون الذي يوزع ا4ختصاص
واعتبارا أن البناء 
 
'
وينص ع" Îاية حقوق aا4نسان 
كث8ا
ا+رت ا4ساسية ل%واطن ،فإن ا *Lلس الدستوري ركز 
و0ن 

ع" هذه ا+قوق
وا+رت الواردة  Eالدستور من خل قراراته وآرائه ) 2نيا(.


الر ع" _
ا4نتخات و ا4ستفتاء جعل ا *Lلس
اح8ام الدستور *Éا  Eذلك عند رقابة °ة
*
الدستوري يضع لنفسه مtجا و طرقا مناسبة لعم{) 2لثا(.
@ @˜b–nüa@püb@ð‰ìn†Ûa@Éí‹ìnÛa@âayaë@pbİÜÛa@´i@Ý–ÐÛa@Z@üëc


_

التمي  8
مبدأ الفصل  
ب فروع ثثة للسلطة ،يقوم
الدو Ãاعا´ة Nدف إ
ب السلطات E
'
ا4ول بصناعة القانون ،و ير 
الثا Fع" تنفيذ القانون ،و 
يع الثالث بعملية تطبيق القانون،
الفرع

_
اجtاد ا *Lلس الدستوري كرس هذا ابدأ )أ( .الفصل  
ب السلطات _ي zمن خل التوزيع
'
2
ا+رت ا4ساسية لسعادة
الhء الذي يسمح بن ا+قوق و Îاية 
الدستوري  *Lا4ت ا4ختصاص 
'
ا4فراد و 
ال¯ورية لتنمية البد ،ليونة هذا ابدأ æحت ل%جلس الدستوري *ختيار التطبيقات

_
ا+ز 'ا(ي)ب(.
ال تناسب ا *Lتمع وتتءم مع طبيعة النظام
السيا* Ï


@ @
@ @
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 '
اعتمد ا *Lلس الدستوري _ E
ا4ساسية _
العا_
ال أصبحت من _ال8اث
الرك8ة
اجtاده ع" هذه 




التنظ zالسيا Ïالذي 
اa Jلرادة الشعبية السيدة.
D* Eال
يتب التمثيل 


الدÉقر 

_
_
ال تنص ع" أن "تقوم
مصدر اجtاد ا *Lلس الدستوري يåن  Eاادة  14من الدستور 

_
_
الثا Fمن الدستور وتؤسس
الدو Ãع" مبادئ
التنظ z

لتأ Fالفصول الثثة من الباب 
قرا ،"...J
الد É
ل Ýمن السلطة التنفيذية والسلطة 2
الت; يعية والسلطة القضائية.
_

أشار ا *Lلس الدستوري إ مبدأ الفصل  
ب السلطات  Eالقرار ر –2 dق– ق– م د-
'
_ 
 2
ال تفل *Nا
É* 89ناسبة مراقبة القانون ا 4
سا Ïللنائب ،وهو   Fقرار دشن به مشوار  25سنة 
اليوم .حيث يقول ا *Lلس الدستوري *Nذا الشأن "ونظرا '4ن مبدأ الفصل  
ب السلطات  _ zأن
_
صحياNا   Eايدان الذي أوNه إها الدستور".
_Éارس  سلطة
 ±

_
القوان
ال قد#ا ا *Lلس الدستوري * صوص
لقد تكثفت aا4شارة إ هذا ابدأ  Eا4راء 


_
العضوية ،والنظام الداخ" ل Ýمن _
علtا E
غرف *ال8ان .معظم
ال ورد النص 

القوان العضوية 

_
_

س 8اؤسسات الدستورية  Þدد
تنظ zوقواعد 
اادة  115واادة  123
وغÔ8ا من الدستور .ص 
_ 
_
صحياNا .وهذا ما يف; _  É
4جtاده  Eهذا ايدان.
ت ا *Lلس الدستوري
كيفيات رسة
_

حس¨ ورد  Eرأيه ر/2 dر.ق.ع/م د 04/ع" ح¯ الدستور لصحية
أكد ا *Lلس الدستوري *

2
ب السلطات قد ّ
ا;ع صحية 2
خول " 2
الت; يع ،إذ يقر * 'نه ع" أساس الفصل  
الت; يع  Eا *Lا4ت
اLصصة  Ãح¯ا  Eالدستور ،دون أن يتعداها إ ا *Lا4ت التنظيمية 

اLصصة للسلطة

التنفيذية".
_
و Eرأيه _ر /06 dر.ق.ع/م.د 98/اتعلق *Éراقبة مدى دستورية القانون العضوي 
الدو،Ã
ا+اص *Éجلس

'

القا,
يؤكد ا *Lلس الدستوري *ن "استقلية السلطة القضائية ..تستمد من ابدأ الدستوري

_
*لفصل  
الدو Ãع" موافقة رئيس
الداخ" كتب *Dلس
ب السلطات ."..وأن عرض النظام

ا+مهورية  Þأقره 2
ا;ع "يكون قد أخل *Éبدأ الفصل  
ب السلطات".
*
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ا4جtاد 
_
القا' * ,ن مبدأ الفصل  
ب السلطات وا4ستقلية
© يتوقف ا *Lلس الدستوري عند

_
_

_
يبÈ
ال تتمتع *Nا  مtا لتتمكن من رسة سلطtا ع" أحسن وجه ،بل أن التأكيد ع" ابدأ قد 

نظر إذا © _ي zتفصيل الصحيات _
ا8تبة ل Ýمن السلطات الدستورية *Éوجب ميدان ا4ختصاص


الذي حدده الدستور ،ومنه Éكن التمل والتعاون  
الدÉقراطية من
ب هذه السلطات  Eظل مبادئ 
_
*Ðة 
ا+ز 'ا( ية من *Ðة أخرى.
و0ن استقرار واستمرار
الدو* Ã
@ @Z@˜b–nüa@Þb@ð‰ìn†Ûa@Éí‹ìnÛa@c†jß@Nl

هذا ابدأ  ' _ E  Fسياق تدقيق مبدأ الفصل  
ب السلطات  Þسبق .ومنه يظهر 
اع الصحيح

للفصل ،إن Òن _ما أو Òن *لتعاون والتمل.
'
_

سا Ïلعضو *ال8ان ،أكد
 Eرأيه ر/12 dر.ق /م د 01 /اتعلق *لرقابة ع" دستورية القانون ا 4
'

ا *Lلس الدستوري "أن 2
القا ,بتوز يع ا4ختصاصات ،مطالب *ن
ا;ع طبقا ل%بدأ الدستوري


(ا¸ ،Íا مارس صحية 2
الت; يع ،ا *Lال اLدد  Eالدستور للنص اعروض عليه *يث  4يدرج


دستور  *Lا4ت نصوص أخرى  يستوجب استثناءها من النطاق
ومضام تعود
نه أحما


الذي يعود Xذا القانون".
وNدف ا *Lلس الدستوري  Eهذا ا *Lال الر ع" وجوب _
اح8ام *Dا4ت اختصاص  سلطة

حس¨ ورد   Eالنص الدستوري وهو ما يضمن التوازن  
ب هذه السلطات.
*
_
_
_ 
2

ف Èرأيه ر/08 dر.ق.ع/م
ا *Lلس الدستوري Éن اجtاده  Eشأن ديد *Dال توزيع ا4ختصاص .
_


ليو? * 'ن ع"  من _
غرف *ال8ان أن  4تضع E
98
/
د
م
/
د
.
ن
.
ر
/
04
رd
د 99/استند ع" رأيه

_
غرف *ال8ان الذي åه قانون عضوي.
تنظz
نظا#ا

الداخ" أحما تعد من قبيل 

وتسي 8
_

تعرض ا *Lلس الدستوري وضوع توزيع *Dال ا4ختصاص  Eرأيه ر/01 dر.ق ع /م د05/
'
القضا Fحيث أكد ع" وجوب _
اح8ام ما
لتنظz
عند مراقبته لدستورية القانون العضوي اتعلق * 

هو من *Dال القانون العضوي طبقا ل%ادة  123من الدستور وما هو من *Dال القانون العادي طبقا ا
ورد  Eاادة  122من الدستور ،وع" أساس أن *Dال اختصاص 2
الت; يع هو من اختصاص *ال8ان
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ا4ساس 
أل :ا *Lلس الدستوري اادة
التنظ8 zو *Dال اختصاص السلطة التنفيذية ،ع" هذا
وأما

'
' _
لوز( العدل حافظ ا4ختام تصنيف
لتنظz
 29من القانون العضوي اتعلق * 
ال Òنت تو 

القضا ،F
'

ا+هات القضائية *Éوجب قرار ،ر أن ا4مر يعود للقانون العادي حسب اادة  6-122من الدستور.
*

_

'
و Eرأيه ر/13 dر.ق ع/م د 02/اتعلق *لقانون العضوي اتضمن
داÉا بشأن السلطة القضائية ،
'

_
ال تدخل
القانون ا 4
سا Ïللقضاء ،أكد ا *Lلس الدستوري ع" وجوب الفصل الصارم ب ا *Lا4ت 
'
'
ا4سا Ïللقضاء ،
عضوي   D

ن  
والثا  Fص ا *Lلس ا4ع"
تلف ،أحدÔا يتعلق *لقانون
قانون


'
ال ت القانونية _
اش 8كة  
ا4خرى ،وذلك '4ن أحدÔا يضع " 
للقضاء و {àوصحياته
ب *Îيع
±
القضاة ،بي¨ يتضمن ا4خر القواعد 
بتنظ zوàل وصحيات اXيئات التابعة للسلطة
ا+اصة

القضائية".
 Eرأيه /01ر.م د 11/حدد ا *Lلس الدستوري بدقة متناهية أسباب وجوب _
اح8ام *Dال ا4ختصاص


ل Ýمن القانون العضوي والقانون العادي* ،عتباره "أن اؤسس الدستوري   8 É
ب القانون
العضوي والقانون العادي من حيث اصطلح ،ومن حيث ا *Lال 
اLصص ل Ýواحد مtما


القوان واصادقة ع لtا وكذا اراقبة الدستور ية".
وا4جراءات الواجب اتبا/ا  Eإعداد
a


للقوان_ ،
وقوNا ،وفصل  


ب
الزم
 Eأماكن أخرى دقق ا *Lلس الدستوري _ال8تيب

'
_
_
ال  4يسع الوقت
ا4ختصاصات القضائية وا4ستشارية  *Lلس الدو ،Ãوإ غ 8ذلك من ا4مور 

لذكرها هنا.

@ @òîbþa@pbíŠ§a@òíb»ë@æbã⁄a@ÖìÔy@âaya@Z@bîãbq

'
_
ا+رت ا4ساسية،
ا Jيتطلب 0ن حقوق اواطنة وÎاية
إ Éا منه أن قيق التحول 

الدÉقر 
_

ب ا *Lلس الدستوري أول قرار ) Ãالقرار ر –01 dق ق– م د  20 Eأوت  ،1989اتعلق *Éراقبة


ا4نتخات( ع" مبدأ اساواة  
اواطن أمام القانون ،اكرس  Eالدستور
ب
دستورية قانون
*
_
ا+ز 'ا(.
علtا *
ال صادقت 
واواثيق الدولية اتعلقة *قوق aا4نسان 
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 ) # ) #@ /א ذ ? +א #ا4جtاد الدستوري  Eهذا ا *Lال _
طي{ _ف8ة 
2
_
والع;   pسنة من حياته ،حيث
ا+مس
واستمر

'

النقا،F
انصب ع" مبدأ اساواة ،وحق تشكيل ا4حزاب السياسية ،وÎاية ا+ياة ا+اصة ،وا+ق * 
'
ا+رت ا4ساسية مثل حرية اختيار aا4قامة.
وÎاية 
_
و تنص
 Zñaëb½a@–@cا *Lلس الدستوري وضع اادة  29من الدستور كشعار  Ãع" موقع ا4ن8نت 
اواطن سواسية أمام القانون .وÉ 4كن أن ُيتذرع * 'ي _  É

ي 8يعود سببه إ اولد ،أو
ع"" :
2
ا+نس ،أو الرأي ،أو أي 32ط أو ظرف آخر ،
 6çأو _
اج¨ ."Í
العرق ،أو *


2
_
ا+نسية
ال رأى فtا تضييقا Xذا ا+ق مثل 32ط *
أسقط ا *Lلس الدستوري العديد من ال;وط 
'
'
ا4صلية لزوج _
ا' [2 8
ا+ز 'ا( ية ا4صلية أو اكتسبة منذ
ا+ز 'ا( ية
ا+نسية *
ا+مهورية2 ،و3ط *
لرسة *
*
'

سيا.Ï
اؤسس +زب
 10سنوات لعضاء

يتع ع" 2
  Eنفس سياق تطبيقاته بدأ اساواة أكد ا *Lلس أنه "  ...
ا;ع أ 4دث أوضاعا
وغ 8عقنية من 
ال  8
متباينة  
شأNا أن _Éس بدورها *Éبدأ
غ 8موضوعية 
معاي 8
اني تقوم ع" 
ب *
_
اساواة اكرس   Eاادة  29من الدستور") .رأي ر/04 dر.ق/م .د.(98/

_
4رح{
ا+مهورية سنة 2008
وجد ا *Lلس الدستوري  Eالتعديل الدستوري ،الذي *در به رئيس *
'
أو 4aصحات سياسية àيقة ،مناسبة للتأكيد ع" مبدأ ا4ختيار ا+ر للشعب Òحد مقومات
_

الدÉقراطية Þ .ن هذا التعديل حظوظ _Éثيل ارأة  Eا *Lالس انتخبة _ل8قية حقو8ا السياسية  0

بدأ اساواة.


حق ارأة  Eاشاركة  Eا+ياة السياسية Òن موضوع اادة  31مكرر من الدستور ،ومنه وضع

النس ل%رأة .عند مراقبة دستورية هذا القانون العضوي أكد ا *Lلس
قانون عضوي لن التمثيل * 


_
ال قد تعيق مشاركة ارأة  Eا+ياة السياسية  Eظل
الدستوري ع" وجوب إزاحة  العراقيل 
_
تمل  
ب اادة  29واادة  31مكرر من الدستور )رأي ر/05 dر/م.د.(11/
'
_
* ZòîbîÛa@ laŒyþa@ ÝîØ’m@ Õy@ Mlدر aا4شارة هنا إ أن تعديل قانون ا4حزاب يدخل ن

_
_
_
ا+مهورية  .2011 Eانطلقت هذه
ال قررها رئيس *
ارح{ الثانية من aا4صحات الشام{ والعميقة 
ال _ µطلب رأي ا *Lلس الدستوري 

_
بشأNا.
aا4صحات *Éجموعة
القوان العضوية 
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2
ف Èرأيه
فقد 2ر ا *Lلس ع" إلغاء  ال;وط العالقة *لقانون العضوي اتعلق *4حزاب السياسية .
'
_ر/01 dر.م.د 12/ذهب ا *Lلس الدستوري إ التأكيد * 'ن 2
ا;ع  
_
ال Éنع
ح "أقر توسيع ا4سس 
 _'

سيا "Ïقد أخل *¯ية الدستور  Eاوضوع.
حزب
سيس

إلtا E
ا4ستناد 


'
 ZÉîà¦a@éi@Énàníë@ð‰ìn…@ïibÔäÛa@Õ§a@–@xأكد ا *Lلس الدستوري *نه  4ق ا+د من هذا ا+ق


 Þي"" :إذا Òن 2
القا،,
النقا Fنظرا +صوصية #نة
ل;%ع ا+ق  Eوضع 32وط مارسة ا+ق

*



لوز( العدل) .رأي
بت¯®
إ 4أنه  4يستطيع تقييد هذا ا+ق* * "...ع{ (تبط
النقا F

القا ,بنشاطه * 
_
ر/02 dر/ق ع/م د .(04
'
…@–@  ZòßbÓ⁄a@òíŠyأيضا حظيت بتأكيد ا *Lلس الدستوري ع" 
ا4ساسية _
ال
ا+رت
كوNا من



2
2
 مtا الدستور وأنه من واجب ا;ع عدم اساس *Nا عند قيامه بعملية الت; يع .وأكد ع" ذلك
'
_
ا *Lلس الدستوري *Éناسبة مراقبته لدستورية القانون العضوي لحزاب السياسية عام ) 1997رأي رd
/01ر/أ.ق ع/م د( .وأعاد التأكيد ب Ýقوة ع" حرية اختيار موطن aا4قامة سواء Òن ذلك داخل
_

الوطن أو خارجه  E ،رأيه ر/01 dر.م.د.(12/
@ @òjbäß@ÖŠ@ë@wèäß@óÜÇ@†äní@‰ìn†Ûa@âaya@óÜÇ@ŠèÛa@ZbrÛbq

_
بتنظ zنفسه وإرساء قواعد  {àو ديد #امه و اختصاصاته .قام
 Mcبدأ ا *Lلس الدستوري 
'


ا *Lلس *لتأكيد اتكرر ع" الطبيعة aا4لزامية لقراراته وآرائه .فبعد أن فصل ا *Lلس  Eا4مر  Eأو
'
_
اجtاداته أكد من جديد   Eالرأي _ر/01 dر.م.د 12/ع" أنه "  
التذك* 8ن آراء ا *Lلس
يتع

'

غ_ 8
ا4سباب _
إلtا E
قاب{ للطعن ،و _(تب 2آرها طاا أن
الدستوري و قراراته Nائية و 
ال استند 

'

_
منطو8ا  4زالت '
_
انط Èأن تكون
قاÉة ،و ما © تتعرض تلك ا4حم الدستورية للتعديل"þ .ن

±
±
_
ا4راء ) تؤدي * 
ل¯ورة إ إلغاء  ما خالف الدستور .أما ا4راء
بطبيعtا ملزمة ،أما
القرارات


_

_
بطبيعtا غ 8ملزمة.
)
وجtا استشارات طبقا
ال تصدر ** É
ل%ادت  90و 93من الدستور 

ا *Lلس الدستوري D* Eال الر ع" _
اح8ام الدستورà ،ل ع":


 -1الفصل  
ب الش Ýو اوضوع  Eمtجية العمل،
التأش8ات _و 
ييtا؛
 -2إعادة _(تيب
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2
ي:؛
إعطاء الêم الصحيح للنص الت; 
aا4لغاء * '
_
ال Xا قابلية الفصل؛
ا +
ز Fلبعض النصوص 
_
ال  4تقبل ذلك؛
aا4لغاء 
ال للنصوص 
رفض دستورية القانون بم{.

سא

سא د

و

'
_
القوان تدخل ن تفعيل الدستور ،

تو Üا *Lلس الدستوري إعطاء
2و Ãتطبيق
 M@ lنظرا 4ن
نص 2
الت; يع الش Ýالذي يضمن  Ãالنفاذية عن طريق التأكيد ع":
'

التفس µ2 8التطبيق ف¨ بعد4 ،ن النص الغامض يتع; تطبيقه.
 – 1الدقة  Eالصياغة  يساعد ع"


 – 2حذف أي خلط  
افاه zوالعبارات؛
ب

 – 3تفادي النقص؛

_

واؤسسا.F
القانوF
 – 4تفادي الفراغ


ا4نتخات أكد ا *Lلس
ا4نتخات و ا4ستفتاءÉ* :ناسبة 2ره ع" °ة
 -xمراقبة °ة
*
*

_
_
_
ال
اJ
ال يتطلب النظام 

الدÉقر 
التمثي" اح8ا#ا  Eظل ابادئ 
الدستوري ع" aا4رادة الشعبية 
سبق التعرض لفقه ا *Lلس الدستوري 
بشأNا.
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@lbjþaë@bèní‰ìn…@â†Èi@ČŠ–½a@òîÈíŠ’nÛa@âbØyþa
@@ÖìİäàÜÛ@òğû½a@òí‰ìn†Ûa@ù…bj½aë
'

_
2
2
_
ال ّ
´ح ا *Lلس
نواصل  Eهذا العدد من * {Dا *Lلس الدستوري ،ن; ا4حم الت; يعية 
'
_
_
علtا منطوقه.
ال ّأسس 
الدستوري بعدم دستوريtا وذكر ا4سباب وابادئ الدستورية 
@Êì™ìß@—äÛa
‰bİ⁄a
الداخ"
النظام

الشع
ل%جلس
*

الوط


Öìİä½a@lbjc

@â†Èi@Š–½a@âbØyþa
…bèní‰ìn

@þaë@ù…bj½a
òí‰ìn†Ûa

اعتــ 8ا *Lلــس الدســتوري أن اــــــواد  106و  107و
تــنص عــ" اشـ _ـ8اط أغلبيــة
*
_
أرع  110من الدستور.
أرع ¾ النــواب لرفــع
اشـــ8اط نصـــاب ثثـــة *
ثــث *
الشــع
ا+صـــــانة عـــــن النائـــــب (4/3) ،نــواب ا *Lلــس
*
وإســـقاط صـــفته النيابيـــة ،لرفـــع ا+صـــانة عـــن النائـــب،
وإسقاط صفته النيابيـة ،وعـز،Ã

)اواد  (12،13،14وعز.Ã

غ 8مطابق للدسـتور* ،جـة أن
ّ2
ا;ع ،بوضـعه هـذه النصـاب،
يكـــون قـــد أخـــل *Éقتضـــيات
'
_
الـــ 4
ا4حـــم الدســـتورية 
_
تشــ8ط ســوى أغلبيــة أعضــاء
 '
ـوط 4خــذ
ـع الـ 
ا *Lلــس الشـ * 
التداب 8التأديبية.
هذه

اادة 68

ّ
تــنص عــ" أن ا+كومــة  اعتـ *ـ 8ا *Lلــس الدســتوري هــذه اــادة ) 119الفقــرة (3
الـ _ـ تــودع مشــاريع القـ  
ـوان اـــادة غـ ــ 8مطابقـــة للدســـتور من الدستور.

ا4يـداع اسـندها
لدى مكتب ا *Lلـس
الشـع *جة أن #مة a
*
ا̀ؤســـس الدســـتوري لـــرئيس
الوط  .
ا+كومة وليس للحكومة.
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)اادة (4
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ّ
´ح ا *Lلــس الدســتوري بعــدم مبدأ اساواة.
تنص ع" أن مبلغ التعويضـة
'
_
ا4ساسية 2
الرية _ي zديـده مطابقـــة هـــذه اـــادة للدســـتور
)اــــــــادة  29مــــــــن
عــــــ" أســــــاس النقطــــــة *جة:
الدستور(

ا4ســـتد4لية  3680صـــافية،

ا;ـــع  
حـــ ّ
بعــــــــد  ا4قتطاعــــــــات ّ -أن ّ 2
أقـــر هـــذه
اـواطن
مبدأ مساواة

_
القانونية ،ع" أن سب ع" القاعـــدة ا+ســـابية للتعويضـــة أمام 
ال¯ يبة.
'
ّ2
الرية ،فإنه يكون قد
أســـاس أعـــ" قيمـــة للنقطـــة ا4ساسية
ا4ســتد4لية اعمــول *Nــا   Eاعتمــد طريقــة حســابية مغـ ـا(ة )اــــــــادة  64مــــــــن
ّ
ارتبـــات الدستور(.
الوظيــف العمــو â
وا+اصــة لتلـــك ّ
اطبقـــة عـــ"

'
ا4طـــارات الســـامية وا4جور.
بســـلك a
'
لمة.
'
 أن التعويضــــــة ا4ساســـــــية2
الـــرية الصـــافية ،إذا اعـ _ــ¨ د
هــذه الطريقــة ا+ســابية ،
فإNــا
ســتكون ،بعــد  ا4قتطاعــات
القانونيــــة ،متســــاوية بـ  
ـــ 
*ال  8
حســاNا
ــاني ،مــع أنــه _µ
*
ع" أساس مبالغ خامـة متباينـة
وغ 8متسـاوية ،بسـبب انعـس

ا4قتطاعــــــــات 
ال¯ ــــــــيبية

ـا،
)ال¯ يبة ع" الدخل ا Îa* 4
_
الوضــعية العائليــة( عــ" ديــد
التعويضة 2
الرية الصافية.
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 وفض عن ذلك ،فأنه _ EحـاÃ


ـي
رفــع نســبة ا4قتطــاع ال¯ ـ * 
و/أو نســبة ا4شـ _ـ8اك  E
الــن

ا4جـ _
ــــ¨  Íفـــــإن التعويضـــــة
'
ا4ساســــية 2
الــــرية الصــــافية
لعضــو *ال8ــان ســوف لــن تتـ 2ـأ(
بفعل هذا ا4رتفـاع _
وتـب2 Èبتـة،
ح أNا _(تفع _ E
   E
حا Ãارتفاع

قيمة النقطة ا4ستد4لية.

)اادة  5الفقرة
'
ا4و اتعلقة
*ادة (4

ّ
´ح ا *Lلــس الدســتوري بعــدم اخل *Éبدأ اساواة
تــنص عــ" أن _Éــنح للنائــب
ّ
امثل للجالية الوطنية اقيمة مطابقــة هــذه اــادة للدســتور،
ِ
* +ــــارج تعويضــــة 22ريــــة *جة:
محظة :أقـــر ا *Lلـس
أساســية تعــادل أجــر رئــيس
'

2
ا;ــع* ،عـ _ـ¨ده قاعـ  
 أن ّـدت الدستوري  Eرأيه* ،ن
البعثة الدبلوماسية.

D
تلفتـــــ +ســـــاب نفـــــس مبــــــدأ اســــــاواة 4
'
التعويضة ا4ساسية ،فانه يكـون
يكت ،hمع ذلك ،قيمة

قـــد أقـ ّ
ـــر مـــنح تعويضـــة غـ ــ 8مطلقـــة .و 4يتعــــارض
لتــــا ،مــــع ´ورة
موحــــــدة *لنســــــبة *+ميــــــع *

*ال  8
اني4' ،ن التعويضـة  *ـب مراعــاة ِّ 2
ا;ــع للوضــع

ا+ــاص الـــذي يوجـــد
أن _Éـــنح عـــ" أســـاس الصـــفة
النيابيـــة ولـــيس عـــ" أســـاس فtا *ال8انيون امثلون
_
ا+ز 'ا( يــــة  E
ال يكون فtا النائب .للجاليـــة *
الظروف 

ا+ارج.

 أن ّ 2تعويضــت
ا;ــع * aقــراره
أساســيت   D

تلفتــ ،إحــداÔا
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'
_Éــنح لعضــو *ال8ــان وا4خــرى
للنائــب امثــل للجاليــة الوطنيــة
اقيمــة * +ــارج ،فإنــه يكــون قــد
أنشأ وضعا _  É
ي   8
ب النواب.

)اادة (6

تــنص عــ" تعويضــة تåيليــة © ي¯ـــح ا *Lلـــس الدســـتوري
22رية يتقاضاها عضو *ال8ان بعــــدم مطابقــــة هــــذه اــــادة
'
_ ّ
لقاء التمثيل وال دة وا4مانة ،للدســتور ،ولكنــه أبــدى فظــا
_
وصــص لتغطيــة التليــف بشــأن تفسيـــر معناهــا* ،يــث
'
اتعلقـــة بواجباتـــه النيابيـــة رأى *نـــه* ،لنظـــر إ صـــياغة

ا4نتخابيـــة ،وتعـــادل نســـبة اــادةÉ ،كــن 8ــم أن أعضـــاء
'

اعينـ مـن قبـل
 %75مـــــــــن التعويضـــــــــة  *Dلس ا4مـة
'
ا+مهورية ،مستثنون من
ا4ساسية.
رئيس *
ا4ســتفادة مــن هــذه التعويضــة
امنوحــة لعضــو *ال8ــان نظـ ـ8
الــ _
ينفêــا '
_
بدا(تــه
التليــف 
ا4نتخابية   Eإطار أداء واجباتـه
النيابية ا4نتخابية.
ولــذلك ّ
´ح بدســتورية هــذه

اادة  32يطة 8ـم أن التعويضـة
2
الرية التåيلية امنوحـة عـن
'
النيا Fوا4مانة 4 ،تعـد
التمثيل * 
إقرارا لقاعدة تعامل غ 8متساوة
'
بـ  
ـــ أعضــــاء  *Dلــــس ا4مــــة
ُ

اَ Aنت َخ  
واعين.
ب
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تتنـــا Eمـــع مضـــمون
تنص عـ" أن عضـو *ال8ـان ´ح ا *Lلــس الدســتوري بعــدم



يتقا ,تعويضة لقاء حضوره مطابقـــة هـــذه اـــادة للدســـتور اادة  100من الدستور
_
ال تنص:
ا+لســات العامــة ،وأشــغال *جة:

*
_
'
اللجـــان الداÉـــة ،وســــب  -أنه يستشف من إقرار تعويضـة " واجـــب ال8ـــانE ،
*

*لتناســــب مــــع التعويضــــة
عن ا+ضور لعضـو *ال8ـان ،أن إطـــــار اختصاصـــــاته
'
ا4ساسية.
حضوره أشغال ا *Lلـس ،إجـراء الدســـتورية ،أن يـ _
ــبÈ
_  
وغ 8ملزم.
وفيـــا لثقـــة الشـــعب،
ف8ي 

ويظــــــل يتحســــــس
تطلعاته".

 أن رســـــــــــة *ال8ـــــــــــانلختصاصـــــات الدســـــتورية

تقت6ـــ أصـــ حضـــور عضـــو

ا+لســـــات العامـــــة
*ال8ـــــان *
وأشــغال اللجــان ،للتعبـ ـ 8عــن
انشــــــغا4ت

وتطلعــــــات

الشعب الذي Éث{.
ــــا ،إن إقـــــرار
 معتـ *ــــ8ا *لتـ 
تعويضـــة عـــن ا+ضـــور لعضـــو
معـــاي8
*ال8ـــان  4تســـتند ا

موضوعية وعقنية.
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موضوع اa4خطار

اادة 11
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_
ّ
يـــل أحـــم هـــذه اـــواد،
´ح ا *Lلــس الدســتوري بعــدم عـــدم مراعــــاة  *Dــــال
_
ديد كيفيات تطبيق Dتلـف مطابقـــة هـــذه اـــواد للدســـتور توزيــع ا4ختصاصــات
ـا Ïوهــو أNــا مــواد الدستورية.
التعويضات انصوص 
علtـا ،لســبب أسـ 
ع" تعليمـة يصـدرها مكتـب تنــدرج   *D Eــال التنظـ ـ zالــذي

ــوط أو يعود لرئيس ا+كومة ،وÉ 4كـن )اـــادة  125الفقـــرة 2
ــع الـ 
ا *Lلـــس الشـ * 
'
_
ـا ،ديــدها بتعلـ ـ¨ت مــن من الدستور(.
مكتب  *Dلس ا4مة.
*لتـ 

الـوط
الشـع
مكتب ا *Lلـس

*
'
أو مكتب  *Dلس ا4مة.
ِّ
´ح ا *Lلــس الدســتوري بعــدم
تنص عـ" أن عضـو *ال8ـان
'
يستفيد من قرض بدون فوائـد مطابقة هذه اادة للدسـتور 4ن
يســــدد خــــل 2
ع;ــــ ) (10موضــو/ا  4يــدخل ــن  *Dــال
ســـنوات  
وصـــص 4قتنـــاء قــانون التعويضــات ،فضــ عــن
كونــــــه يفتقــــــد ا الســــــند

سيارة خاصة.

الدستوري.

تتنـــــاول احتســـــاب مـ ّ
ــــدة
اواد  14و 15و23
مأخوذة  *Dتمعة ا العضوية *ال8انيـة_ E  ،ال8قيـة

Xا من تشابه  Eوالتقاعــــد Þ ،تتنــــاول 32وط
اوضوع
وكيفيــــات ا4ســــتفادة مــــن
3ن
التقاعــــــد وتوســــــيع 
مفعوXــــا لتشــــمل النــــواب

السابق.

´ح ا *Lلــس الدســتوري بعــدم اخل *Éضـمون اـادة
'
مطابقة هذه اواد للدستور 'N 4ا ) 115الفقــــــرة ا4و(
_
ـــ
تعا ìموضوعا )التقاعد(  4يعـد مــــن الدســــتور الـ 
Ù
 تنص:
_
الــ تــدخل E
مــن اواضــيع 

 *Dال قانون التعويضـات *êÉـوم " ّ  ...
ـــــدد القـــــانون
اــــادة ) 115الفقــــرة  (1مــــن  

الغــــــرفت
م8انيــــــة
_

ال تـدفع
الدستور*  ،ب اسـتثناؤه مـن والتعويضات 

 *Dــال تطبيــق القــانون موضــوع للنواب وأعضاء  *Dلـس
'
ا4مة".
اa4خطار.
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وفض عن ذلـكّ ،
´ح ا *Lلـس
الدســتوري * 'ن ّ 2
يــ8ر
ا;ــع © *
'
*ســــاس دســــتوري ،إدراجــــه

موضــــوع التقاعــــد  Eقــــانون
التعويضات.
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' '
'
_
العداÃ
دو متطور تسوده قz
الدو أ<
يعت 8حفظ الس« وا4من
*
الر (Òا4ساسية لقيام *Dتمع 


 _
وال شاركت فtا
ا+رب
واساواة ،خاصة بعد ما قاست دول العا© *Îي ا من ويت
العايت 
_
ال ه̀زت أسس السم
أغلب دول العا© ،إ جانب عدد غ 8قليل من ا+ـروب الثنائية أو الثثية 

 Eعانا اعا´ ).(1
'
'
 
و #مة
ومن هنا ،فقد جاء حفظ الس« وا4من الدو 
لي  Eمقدمة أهداف ا !4اتحدة ،
'
'
أساسية /د *Nا ميثاق ا !4اتحدة إ *Dلس ا4من ) ،(2حيث منحه *Dمـوعة من الصحيات

4س¨ سلطة _ 
التداب 8اناسبة والزمة  Eحا4ت _Nديد
ااذ

والسلطات الزمة للقيام بوظائفه ،


_
علtا الفصل السابع من ايثاق.
ال نص 
الس« أو aا4خل به أو وقوع العدوان 

'


ا4من © يتمكن من 2
مبا3ة سلطاته اقررة  Eالفصل السابع
وع" الر من ذلك ،فإن *Dلس

بفاعلية إ E 4حا4ت استثنائية جدا ،وذلك بسبب ظروف ا+رب الباردة ،ونتيجة استخدام
'

اعسكر pافرط +ق الفيتو ،لكن ا4مر اختلف بعد Nـاية ا+ـرب الباردة وسقوط اعسكر

_
_
2
_
مسأ( _ Ãايد *+وء
ارح{ 
ا+ـدل والتساؤل  Eهذه
ال 2أرت *

الشيوÍ؛ حيث Òنت أك 8اسائل 
'
'
ا !4اتحدة ،فبعد حا_Ã
*Dلس ا4من إ رسة سلطاته اقررة  É* Ã
قت 6الفصل السابع من ميثاق
'

ائي" اتكرر ع" غزة.
مري  E óمن أفغانستان والعراق ،والعدوان a
) (1
ا 34
نش 8هنا إ التدخل العسكري ا 4
'
'
'
) (2نص ميثاق ا !4اتحدة ع" أن أعضاء ا !4اتحدة ي دون إ  *Dلس ا4من *لتبعات الرئيسية   Eأمر حفظ
'
_
 

عtم  Eهذا الشأن )م  Þ ،(1/24أورد ايثاق ديدا
الدولي ويوافقون ع" أن يعمل ا *Lلس ئبا
الس« وا4من
'
الفصل الثامن 
والثا2 F


ع; من
الفصل السادس والسابع ،إضافة إ ما تضمنته أحم
لسلطات  *Dلس ا4من  E


اختصاصات ل%جلس.
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َ
م8ت نشاط ا *Lلس أثناء ا+رب الباردة ،
ال ` 
_
أ bنشاطه كثيفا بش 4 Ýمثيل  ،Ãوأصبح
من الشلل 
'
'
من اعتاد أن ُيصدر *Dلس ا4من العديـد من القرارات تطبيقا 4حم الفصل السابع من ايثاق وهو
'
 ّ
الع.(3) Ü
شقه
ا+
من
ا4
الفصل اتعلق بنظام
*
ماِ E Í
* 


'
_
إن الدور _ 
ا4من بعد _
أسئ{ عديدة حول مدى تطابق
انtاء ا+رب الباردة قد 2أر
ا8ايد  *Lلس
_
' 
وااهات
امارسة الراهنة  *Lلس ا4من  Eتطبيق أحم الفصل السابع ،مع إرادة
واض :ايثاق *

 '
'
اؤسس ا4وائل ل! اتحدة ).(4

'
_
ال أصدرها *Dلس ا4مـن استنادا إ أحم الفصل السابع من ايثاق منذ
 Þأن عدد القـرارات 
'
بدايـة التسعينات2 ،أر التساؤل أيضا حول حدود سلطات *Dلس ا4من   Eإصدار هذه القرارات،
'
`
ا4مـم اتحدة جاء خاليا من النص ´احة ع" القيود الواجب ع" ا *Lلس مر _
اعاNا
4س¨ أن ميثاق


للتداب 8اقررة  Eالفصل السابع ).(5
عند تطبيقه

' 

ينبa :ا4شارة إليه منذ بداية الدراسة هو أن موضوع حدود سلطات *Dلس ا4من E
لكن ما 
تطبيق أحم الفصل السابع من ايثاق يش ÝأÔية *لغة ع" صعيد الفقه والقضاء الدو  
ليÉ* ،ا 2أره

من مسائل شائكة ومعقدة ص̀عبت من #مة aا4ام ب Ýجوانبه بسبب _
ق{ الدراسات القانونية

'
'

ا !4اتحدة 
ا+اصة بعمل *Dلس ا4من من *Ðة
اتخصصة من *Ðة ،وàوض نصوص ميثاق

أخرى.
'
'

الدولي،
ما Íللحفاظ ع" الس« وا4من
ما Sécurité Collective Íع" مبدأ التعاون
الدو *
) (3يقوم ا4من *

ا +
ا +
'
وقا Fيتمثل  _ E
ااذ إجراءات وقائية _ول دون وقوع العدوان ،كحل  
وهو يتكون من  
ال8اعات *لطرق

شق ،شق 
_
ع Üينح¯   Eاa4جراءات الحقة ع" وقوع العدوان،
الس%ية ،حظر استخدام القوة أو الtديد *ستخدا#ا ،وشق * 
'
من _þع العدوان وعقاب اعتدي ،و #مة يتو4ها  *Dلس ا4من *Éوجب الفصل السابع من ايثاق ،غ 8أن 
اêوم

'
_
وا4ج¨عية والثقافية والبيئية _
*
ال
ا4قتصادية
اسائل
يع
Î
+ل
الدو
التعاون
ماÉ Íتد ليشمل
ا+ديث لمن *

ا +

'
الدو.
_Nدد ا4من

'
ا4و ،دار وائل 2
للن; والتوزيعà ،ان،
الـدو اعا´ ،الطبعة
)D (4مـد خليل او ،Ïاستخدام القـوة   Eالقانون

'
ا4ردن ،2004 ،ص .180
'
)  (5تص الفصل السابع من ميثاق ا !4اتحدة ف¨ ُيتخذ من أàال   Eحا4ت _Nديد الس« واa4خل به ووقوع
العدوان Þ ،ورد  Eعنوان الفصل السابع ،وهو يتكون من  13مادة تبدأ *ادة _ 39
وتن* ,ادة .51
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@ @òa‰†Ûa@òîÛbØ‘g

'
ا4من ع" أنه يتدخل D Eتلف  
ال8اعات الدولية بش Ýيتعارض مع
أمام _ (ايد النظرة إ *Dلس

كث8ا ما يقوم بتطبيق أحم الفصل السابع من ايثاق
ما تنص عليه قواعد القانون
الدو ،وأنه 

'
بطريقة ازدواجية وانتقائية وبصورة تتعارض مع أحم ومبادئ ميثاق ا !4اتحدة والقواعد القانونية
_
ا+وهرية التالية:
ذات
الص{ به ،فقد جاءت أÔية طرح aا4شلية *
'
'

 إذا Òن ميثاق ا !4اتحدة قد أق̀ر  *Lلس ا4من سلطات واسعة  Eتطبيق أحم الفصل
_
السابعþ ،ا  حدود هذه السلطات؟ وهل التطبيقات ا+ديثة Xذه السلطات يعد *سيدا
ل%يثاق؟

يتفرع عن هذه aا4شلية الرئيسية عدة تساؤ4ت فرعية أÔها:
'
'
 هل توجد قيود  ضع Xا *Dلس ا4من عند رسة سلطاته مع "ور القطبية ا4حادية؟'
ا4من Éلك سلطة 2ت; يع قواعد قانونية دولية؟ وهل يعد _ 
ااذه لقرارات
 هل أصبح *Dلس_
تتضمن عنا´ 2ت; يعية *اوزا لسلطاته؟
'
_
ا+هة 
اLتصة بذلك؟
 هل ضع قرارات *Dلس ا4من إ اراجعة القضائية ،وما  *'
' 

الدولي؟ وما 
لتدع zفعالية *Dلس ا4من  Eحفظ الس« وا4من
 ما  البدائل اطروحة
 
_
ال تكفل أداء مسؤولياته الرئيسية ب32 Ýعية وشفافية؟
الت 
òa‰†Ûa@òİ

_
_

ال تطرÐا هذه الدراسة _

_
وشام{
مفص{
اع¨د خطة

تقتa 6ا4جابة ع" Dتلف التساؤ4ت 
'
_
' 
_
تقس zالبحث إ *  
ب ،الباب ا4ول _ µصيصه لدراسة نطاق سلطات *Dلس ا4من E
حيث  µ
'
تطبيق أحم الفصل السابع من ايثاق ،وذلك    E
فصل يتعلق الفصل ا4ول *Éناقشة النظام اركزي
'
'


مستقل ،يتطرق
مبحث
ما Íوفقا 4حم الفصل السابع من ايثاق ،والذي _ µتقسيمه إ
لمن *
ا +
'
'
ا4من   Eتطبيق أحم الفصل السابع  E  ،
ح *ي8ز
ابحث ا4ول إ السلطة التق د( ية  *Lلس
الثا' _ Fث 8اركز امنوح للدول '
الداÉة العضوية ع" سلطات ا *Lلس.
ابحث   
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بي¨ تعرض الفصل 
التفس 8الواسع للفصل السابع من ايثاق من
الثا Fمن هذا الباب إ


' 

نسا Fمث%ا  
يتب
طرف *Dلس ا4من  Eظل امارسة الدولية اعا´ة ،والذي امتد ليشمل ا *Lال aا 4
'
'
ا4ول µ2 ،الكشف عن 2
ا4من _
ال
لس
D
سلطات
ع"
الواسع
التفس8
هذا
أ(
من خل ابحث
*



2
ي ،:وذلك  Eمبحث 2ن.
امتدت إ ا *Lال الت; 
_
' 

الثا Fمن هذه الدراسة _ µصيصه لدراسة ضوابط سلطات *Dلس ا4من  Eتطبيق
أما الباب 
'
فصل ،
أحم الفصل السابع من ايثاق ،من خل تقسيمه أيضا إ  
بدأ الفصل ا4ول بتحليل
' 

مبحث ينح¯
ومناقشة طبيعة سلطات *Dلس ا4من  Eضوء أحم الفصل السابع_ ،و µتقسيمه إ
'

' 
ا4من  E  ،
ح _ µالتطرق  Eابحث
ابحث ا4ول  Eدراسة القيود افروضة ع" سلطات *Dلس
'

الثا Fإ الرقابة ع" 2
م;وعية قرارات *Dلس ا4من سواء Òنت سياسية أم قضائية.

' 
أما الفصل 
الثا Fمن هذا الباب _ µالتعرض فيه إ ´ورة إصح نظام *Dلس ا4من E

'
تطبيق الفصل السابع من ايثاق ،من خل مبحث أول يتناول ا4سباب الداعية إ إصح *Dلس
'
ا4من ،أما ابحث 
ا+وانب اتعلقة * aصح ا *Lلس ومناقشة Dتلف
الثا Fفقد _ µفيه *إ(از *


_
ا4ق8احات اقدمة  Eهذا aا4طار.
@ @òa‰†Ûa@wöbnã

'
'

إذا Òن موضوع الدراسة هو البحث  Eحدود سلطات *Dلس ا4من عند تطبيقه 4حم الفصل

السابع من ايثاق ،إ 4أن التعمق  Eهـذه الدراسـة كشف لنا عن السلطات الواسعة ل%جلس الذي
'
أصبح  *مع  
ب يديه السلطة التنفيذية* ،عتباره 32طيا دوليا *
وÐازا
تنفيذ لمـم اتحدة ،والسلطة

 _ _


التداب8
ال *لت D Eتلف
القضائية *عتباره مقررا
للعقوت الدولية ،وسلطته  Eا *Lال a

*
ا 4
نسا F
'
ُ ُ
ال _ 
_
اذها ا *Lلس وفقا للفصل السابع *
واÐة أزمات إنسانية طارئة ،جعلته  ِل هيئات ا!4

'
_
ا4دار ية عندما يتجاوز *Dلس ا4من السلطات
اتحدة Dل السلطات السيادية
للدو ،Ãأو السلطة a

التنفيذية والقضائية ليضيف سلطة إدارة ا  4aقل E zحد ذاته.
'
4ـا _ ` µالتوصل من خل هذه الدراسـة إ أن *Dلس ا4من أصبح Éلك ما هو أقوى من هذه
'
_
ا4من و رسة السلطة 2
الت; يعية ،مث%ا "ر من القرار 1373
ااه *Dلس
السلطات ،حيث ثبت *

) (2001بعد أحداث ا+ادي 2
سبتم ،2001 8مادام قد وضع *ع 8ذلك القرار معا© التعاون
ع; من
*
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'
_
الدو Lاربة aا4رهاب Dققا بذلك ما *Hزت عن قيقه اللجنة السادسة التابعة للجمعية العامة ل!

_ 

_
ال © تفلح  Eوضع اتفاقية شام{ D Eاربة aا4رهاب ،وهو ما ينطبق أيضا ع" القرار 1540
اتحدة 
'
_
ال تش Ýمعاهدة دولية أعدها *Dلس ا4من Lاربة أسلحة الدمار الشامل.
) (2004
'
_
اعام{ ازدوجة عند تطبيق *Dلس ا4من للفصل السابع
وقابل فقد كشفت امارسة الدولية عن
*
'
ال8اعات الدولية دون غ8ها من  
من ايثاق ع" بعض  
ال8اعات ا4خرى Òلقضية الفلسطينية ،عوة

ال8اع الغر Fاللي ،حرب 
ا4راف  Eتطبيق الفصل السابع  Eحا4ت متعددة )  
ا+ليج الثانية
ع"
*


*
'
'


_
مري4 óفغانستان
وقضية كوسوفو( ،إضافة إ Nميش دور ا *Lلس أيضا  Eبعض ال8اعات Òلغزو ا 4

والعدوان ع" العراق  Eمارس .2003
يعت 8امتيازا _  
الك8ى
ريا واستثنائيا وضعته الدول *
 Þاتضح من هذه الدراسة أن حق الفيتو *
'
'
وتسي8ه وفق ما _ي¨  Ï2مع مصا+ها
للسيطرة ع" نشاطات ا !4اتحدة عن طريق توجيه *Dلس ا4من

'
من *Ðة؛ و الوقوف ضد أي àلية قد _Éس إصح ا !4اتحدة من *Ðة أخرى ،وهو ما أدى إ

_ (ايد الدعوات الدولية اطالبة * aلغائه Nية أو تضييق نطاق استعما ،Ãمع ارتباط ذلك ب شك
'
*لتوسيع العضوي  *Lلس ا4من.
_
_
وبذلك _ ` µالتوصل من خل هذا البحث إ 
ال قد تساعد ع" التطبيق
تقد µبعض ا4ق8احات 
'
السل4' zحم الفصل السابع من ايثاق ،
ا4من لقواعد 2
ال;عية الدولية،
و0ن مطابقة قرارات *Dلس

'
_
وتدع zدوره   Eحفظ الس« وا4من الدو  
ي":

لي ،أ< هذه ا4ق8احات نوجزها ف¨ 
'

4س¨ الفصل السابع منه ،لتحديد اصطلحات
أو :4وجوب إعادة النظر  Eميثاق ا !4اتحدة 
_
_
ديدا دقيقا _ي¨  Ï2مع عا© اليوم وليس عا©  1945مثل ديد مêوم _Nديد الس« الذي عرف توسيعا
'
كب8ا من طرف *Dلس ا4من.


2
2
نسا Fمن 
شأNا عدم
نيا :تفعيل مبدأ مسؤولية ا+ماية والبحث عن وسائل أخرى 3عية للتدخل aا 4

نسا Fوفقا لقواعد Dددة +ماية aا4نسانية من *Ðة_ ،
aا´ 4ار *  
واح8ام
دني وإقرار مبدأ التدخل aا 4
سيادة الدول من *Ðة أخرى.
'

'
'
ا Eالعادل وع"
وغ 8الداÉة *Éجلس ا4من مراعاة بدأ التمثيل *
2لثا :توسيع العضوية الداÉة 
ا+غر 
'
'

_ 
Ëث{ D* Eلس ا4من بش Ýمساو مع الدول
و يتيح للبلدان النامية والدول ا4قل Éوا أن تكون
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 '
'
'

اتقدمة النمو ،وأن يصحح 
ا+ا (_ Eكيبة *Dلس ا4من الذي   4دم Òفة ا4عضاء  Eا!4
ا+لل


اتحدة.
'

رابعا :ا+د من استخدام حق الفيتو أو تقييدهÒ ،ن يقت¯ استخدامه بشD Ýدود  Eإطار الفصل
'
السابع من ايثاق ووضع ضوابط 4ستخدامه وإمنية إبطا_ E Ã
ا4 Fغلبية
حا Ãالتصويت  *

ا * 4
'
'
 

ا+معية
الدول ا4عضاء D* Eلس ا4من ،وإمنية إبطال هذا ا+ق بتصويت أغلبية
الثلث * E

العامة.


التداب 8اقررة  Eالفصل السابع من ايثاق إ 4بعد استنفاذ Òفة الوسائل
ينب :عدم فرض

خامسا :


ا+اصة بتسوية  
علtا  Eالفصل السادس والثامن من ايثاق،
ال8اعات الدولية س%يا ،وانصوص 
'
±

ا+زاءات _
ادني
ح  4تستخدم كعقاب للسن
وبعد دراسة ا2 4ر
القص8ة والطوي _{ ا4جل Xذه *

أو ا4نتقام مtم.
'

وا4من الدو  
أكåL 8ة العدل
ا+معية العامة  Eحفظ الس«
تدع zدور *
لي ،مع إعطاء دور *
سادسا :
'

الدولية  Eالرقابة ع" أàال *Dلس ا4من.
سابعا´ :ورة إجراء إصحات حقيقية ع" أساليب àل ا *Lلس وأنشطته وإجراءاته ومراعاة
'
'
_


الشفافية وا4نفتاح  Eأàا ،Ãوقيق مشاركة الدول غ 8ا4عضاء D* Eلس ا4من وخاصة الدول
علtا وفقا ل%ادة  31من ايثاق ،
2

وال 2
_
وينب :ا+د من
تؤ( 

اعنية مبا3ة *ل8اعات اطروحة أمامه 

_
لزدة
وغ 8الرæية  Eظل النادي اغلق ،وإجراء مناقشات مفتوحة
وشام{ 
ظاهرة اشاورات اغلقة 
 '
'


مبدأ الشفافية  Eالعمل وعدم تقييد مشاركة الدول ا4عضاء  Eا !4اتحدة  Eاناقشات افتوحة.
'
` 
تعز( العقة  
2منا´ :ورة  
4س¨ أن ا *Lلس قد أكد  Eالعديد
ب *Dلس ا4من وانظمات aا4قليمية ،
أك 8ل%نظمات aا4قليمية  * E
ا+ديدة للسم
مواÐة
التحدت *

من قراراته ع" ´ورة إعطاء دور *
'
وا4من الدو  
لي.
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Préface

Préface
M. Mourad MEDELCI
Président du Conseil constitutionnel
La Revue du Conseil constitutionnel, dans son numéro 3, comporte des
études et des analyses juridiques axées essentiellement sur la relation entre
les normes du droit international et les règles du droit constitutionnel, le
contrôle de constitutionnalité des traités et le conditions de leur application
par le juge algérien. Elle comporte également deux réflexions, fort
intéressantes, sur les mécanismes et les instruments d’intervention du
Parlement, dont l’une porte sur la nécessaire réforme de certaines
dispositions constitutionnelles régissant l’exercice de l’acte législatif
parlementaire, en vue d’accroitre et d’améliorer son efficacité.
Au niveau de la Rubrique consacrée aux activités internationales du
Conseil constitutionnel, nous reprenons la communication présentée, à
l’occasion du16ème Congrès des Cours constitutionnelles européennes, tenu
à Vienne au mois de mai dernier. Notre institution a participé à ce forum de
juridictions européennes de contrôle de constitutionnalité, en qualité de
représentante de la Conférence de Juridictions Constitutionnelles Africaines
(CJCA) qui l’avait mandaté à cet effet. Au nom de cet espace africain de
justice constitutionnelle, nous avons appelé à une coopération fondée sur les
valeurs universelles mais aussi sur le respect de nos spécificités, en tant
qu’africains, pour l’édification de systèmes politiques garantissant le respect
des droits de l’homme, la bonne gouvernance, la stabilité et le
développement durable.
Au niveau national, nous nous sommes arrêtés sur la journée qui a été
organisée le 23 février 2014, en commémoration du 25ème anniversaire de la
création du Conseil constitutionnel. Ce moment fort dans la vie de notre
Revue du Conseil constitutionnel N°3 – 2014
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institution, qui a vu la participation d’anciens présidents du Conseil, a été
l’occasion, pour nous, de mettre en valeur la qualité de la jurisprudence du
Conseil constitutionnel. Cette jurisprudence qui a permis à notre Institution
d’associer ses efforts à ceux des autres institutions constitutionnelles du
pays, pour apporter sa contribution à la consécration de l’Etat de droit et son
corollaire : la protection et la promotion des droits et libertés individuels et
collectifs.
Cette journée commémorative nous a aussi permis de nous projeter sur
l’avenir, puisqu’elle a constitué le point de départ à la mise en place d’un
programme d’activités scientifiques et culturels diverses qui s’étalera sur
toute l’année 2014. L’objectif étant de permettre à l’Institution de s’ouvrir
davantage sur le monde universitaire et la société civile, notamment les
jeunes, en vue d’encourager la recherche en droit constitutionnel et la
diffusion de la culture constitutionnelle dans le pays.
Dans ce cadre, une convention cadre a été signée le 26 juin 2014 entre le
Centre d’Etudes et de Recherche constitutionnelle, relevant du Conseil
constitutionnel, et la Direction générale de la Recherche scientifique et du
Développement technologique auprès du Ministère de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche scientifique. Cette convention vise à fixer le
cadre de concertation, de partenariat et de coordination entre les deux
parties, dans les domaines en relation avec les missions de notre Institution.
Cette convention constituera ainsi, le cadre privilégié pour tisser des liens
forts et solides entre la Revue et les professeurs et chercheurs universitaires
en droit en général et en droit constitutionnel en particulier. L’espace de la
Revue leur sera grand ouvert pour apporter leur contribution à travers des
réflexions de qualité qui ne manqueront pas de susciter l’intérêt général.
Par ailleurs, la Revue poursuit dans un souci de rendre la production
jurisprudentielle algérienne accessible à tous, la publication d’une synthèse
des décisions que le Conseil constitutionnel a rendues antérieurement.
Revue du Conseil constitutionnel N°3 – 2014
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En outre et pour accroitre son audience, la Revue publie, à partir de ce
numéro, des résumés en langue française, des articles rédigés en langue
arabe et inversement.
Enfin, en résumé, je me dois de dire que la Revue, malgré son jeune âge,
suscite, déjà, un intérêt certain de la part d’un lectorat de plus en plus grand.
Elle poursuit donc, l’objectif que nous lui avons fixé. Nul doute, qu’elle ne
manquera pas de monter en puissance pour devenir, comme nous le
souhaitons, une tribune privilégiée et un espace propice pour approfondir
l’analyse et la réflexion sur des thèmes qui animent la vie de notre
institution.

Revue du Conseil constitutionnel N°3 – 2014
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Intervention de Monsieur Mourad MEDELCI
Président du Conseil constitutionnel Algérien
au XVIème Congrès de la Conférence des Cours Constitutionnelles
Européennes
Vienne : 11/13 Mai 2014
Je remercie le Professeur Gerhart Holzinger Président de la Cour
constitutionnelle

autrichienne

d’avoir

invité

l’espace

africain

des

juridictions constitutionnelles et pour avoir retenu la coopération comme
axe majeur de cette rencontre.
Justement la coopération en matière de justice constitutionnelle en Afrique
est la raison d’être de la Conférence des Juridictions Constitutionnelles
Africaines (CJCA). Cet espace que j’ai l’honneur de représenter ici a été
crée, à l’initiative de l’Algérie, conformément à la décision de la 15eme
session des chefs d’Etats et de gouvernements de l’Union Africaine, tenue à
Kampala (Ouganda) du 25 au 27 juillet 2010. Donc il est tout à fait normal
qu’il puise ses sources de l’Acte constitutif de cette organisation
continentale.
Réunie en Congrès constitutif, le 7 et 8 mai 2011, à Alger (Algérie), la
CJCA a adopté les valeurs universelles en matière de respect des droits de
l’homme et de protection des libertés fondamentales comme principes
fondamentaux pour le contrôle de constitutionnalité.
Adossée à l’Union africaine, la CJCA contribue à la réalisation de ses
objectifs, qui sont l’édification de l’Etat de droit démocratique et la bonne
gouvernance avec la participation des citoyens dans la gestion des affaires
publiques. Les principes d’égalité et de la légalité font partie des valeurs
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universelles libératrices des initiatives et qui favorisent la paix sociale,
conditions sine qua none pour un développement durable.
Ayant pour but la réalisation de ces objectifs dans le cadre des valeurs
universelles, la CJCA ambitionne une coopération inter-juridictions
constitutionnelles africaines et une coopération avec d’autres espaces de
justice constitutionnelle dans le monde.
La CJCA a privilégié l’échange d’expériences et d’informations en matière
de jurisprudence constitutionnelle ainsi que la promotion de la justice
constitutionnelle en Afrique par la concertation et la consultation. Ces
moyens de coopération sont de véritables vecteurs de la culture
démocratique au sein des institutions.
Du reste, la Conférence africaine est un lieu de débat. C’est ainsi que le 2ème
Congrès de la CJCA à Cotonou (Benin) en mai 2013 était consacré à « la
justice constitutionnelle en Afrique ». Les débats entre les participants ont
relevé que les juridictions constitutionnelles africaines

jouent un rôle

essentiel en cette période de transition et d’établissement des institutions
propres à l’Etat démocratique. Le contrôle de constitutionnalité des lois
organiques nécessaires au fonctionnement des institutions de l’Etat donne
l’occasion à nos cours et conseils constitutionnels de veiller au respect des
principes universels de constitutionnalité. Pour franchir cette étape très
délicate, la coopération interafricaine est un moyen utile pour conjuguer
nos efforts en les inscrivant dans la continuité et le sens du partage.
Une rencontre scientifique est prévue à Cotonou pour le mois de juin 2014,
où sera débattu le thème « Le juge constitutionnel et le pouvoir politique en
Afrique ».
Le Conseil constitutionnel algérien, lui aussi contribue au débat en
organisant, dans le cadre des festivités de célébration de son 25eme
Revue du Conseil constitutionnel N°3 – 2014
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anniversaire, une conférence africaine en novembre 2014 sur le thème « des
avancées en matière de droit constitutionnel en Afrique».
Quant à la coopération avec les autres espaces de justice constitutionnelle,
elle intervient en application de l’article 3 du Statut de la CJCA qui dans son
alinéa 7 explicite l’objectif de « développer les relations d’échange et de
coopération entre la Conférence et les organisations similaires dans le
monde ».
En même temps, la CJCA aspire à une coopération internationale qui prend
en considération les particularités locales en matière de gestion politique
comme éléments à ne pas occulter pour l’édification de systèmes politiques
compatibles avec les spécificités de l’Afrique, alliant respect des valeurs
universelles et protection des droits humains à la stabilité utile au
développement.
Nous souhaitons aujourd’hui, partager

avec vous la conviction de la

nécessité de se pencher en particulier sur le dossier de l’immigration
clandestine qui constitue un sujet de coopération mutuelle d’excellence. Le
phénomène de l’immigration clandestine pose en effet des problèmes qui
ont un lien évident avec la justice constitutionnelle.
La sagesse africaine couplée à une solidarité humaine sans faille et la
sauvegarde de la dignité des personnes constituent le triptyque que l’Afrique
met en avant pour trouver des solutions adéquates.

La rencontre des

juridictions constitutionnelles du monde à Séoul nous donnera sans doute
l’occasion de revenir sur ce sujet.
Je remercie votre honorable assistance de m’avoir prêté attention.
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Allocution
de M. Mourad MEDELCI, Président du Conseil constitutionnel
A l’occasion de la célébration du 25ème anniversaire
de la création du Conseil constitutionnel
Monsieur le Président du Conseil de la Nation
Monsieur le Président de l’Assemblée Populaire Nationale
Messieurs les anciens Présidents du Conseil Constitutionnel
Monsieur le Président de la Cour Suprême
Madame la Président du Conseil de l’Etat
Monsieur le Directeur de Cabinet de la Présidence de la République
Mesdames et Messieurs les Membres du Conseil Constitutionnel
Mesdames et Messieurs les hauts fonctionnaires du Conseil
Représentants de la presse,
Nous sommes réunis aujourd’hui 23 février pour célébrer le 25ème
anniversaire de la création du Conseil Constitutionnel, en vertu de la
constitution du 23 février 1989, au terme de 25 ans d’efforts remarquables,
conjugués aux efforts des autres institutions constitutionnelles, et visant à
contribuer à la consécration de l’Etat de droit, la consolidation de la
démocratie pluraliste et la protection et la promotion des droits et libertés.
Je voudrais d’abord, en mon nom personnel et aux noms des membres du
Conseil constitutionnel, vous remercier très sincèrement pour avoir bien
voulu marquer de votre présence personnelle ce moment fort de l’histoire de
notre institution.
Permettez-moi, en cette heureuse occasion, d’exprimer aux Présidents
qui ont eu l’honneur, avant moi, de servir cette Institution, et à tous les
anciens membres du Conseil constitutionnel, ma haute considération pour la
qualité de la jurisprudence qu’ils nous léguée.
Ces efforts qui s’associent et se complètent avec 25 ans de mobilisation
citoyenne pour ancrer dans notre société les vertus de la démocratie et la
Revue du Conseil constitutionnel N°3 – 2014
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défense de nos valeurs, constituent, incontestablement, un motif de fierté
pour notre pays.
Sur un autre registre et dans son effort d’ouverture sur le monde
extérieur, notre Conseil est, aujourd’hui, reconnu comme une des
institutions nationales les plus engagées dans le sens d’une coopération
régionale et internationale. Il revient, en effet, à l’Algérie, le mérite d’avoir
pris l’initiative, entre autres, de fédérer les institutions arabes d’abord, puis
africaines, dans deux espaces régionaux de justice constitutionnelle et
d’abriter leurs congrès constitutifs.
Cette journée du 23 février qui sera marquée, symboliquement, par
l’émission d’un timbre constitue en fait une première pause commémorative
de 25ème anniversaire. Ce timbre qui est devant vous et entre vos mains.
L’année 2014 nous donnera l’occasion d’organiser d’autres moments forts
et, notamment, l’organisation d’une conférence africaine sur les avancées
du continent en matière de justice constitutionnelle.
L’année 2014 permettra également de renforcer les liens entre notre
institution et la jeunesse algérienne et les étudiants universitaires : un cours
inaugural sur la constitution, des journées portes ouvertes et autres
occasions seront saisies et explorées pour consolider cet effort, constant et
nécessaire, de développement de la culture constitutionnelle.
Honorables invités,
Je voudrai, à présent, donner la parole au Professeur BOUSSOLTANE,
Directeur Général du Centre d’Etudes et de Recherches constitutionnelles
du Conseil, pour reprendre, dans une intervention de synthèse, les éléments
essentiels qui ont marqué ce parcours commun au terme d’un quart de
siècle qui, sans aucun doute, aura permis à notre pays d’enregistrer des
progrès remarquables dans le domaine de justice constitutionnelle.
Revue du Conseil constitutionnel N°3 – 2014
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Allocution
de M. Mohamed BOUSOLTANE,
Directeur général du centre d'étude et de recherches constitutionnelles
A l’occasion de la célébration du 25ème anniversaire
de la création du Conseil constitutionnel
Monsieur le Président,
Mesdames et messieurs,
Avant de parler des avancées réalisées par Conseil constitutionnel 25 ans
durant, dont le Président m’a confié la charge, comme une contribution du
Centre d’Etudes et de Recherches Constitutionnelles, j’ai jugé qu’il convient
le mieux, dans ce contexte, de rappeler que les réformes politiques en
Algérie ont débutés avec la révision constitutionnelle du 05 novembre1988.
Ce rappel permet d’éclaircir deux points : le premier est que le choix de la
démocratie pluraliste en Algérie a devancé la vague des transformations
politiques en Europe de l’Est, et le second que l’on peut déduire du premier
est que cette

transformation démocratique en Algérie est une décision

purement souveraine où le pluralisme politique a été choisi dans le cadre de
la garantie des droits de l’homme et la protection des libertés
fondamentales, conditions sine qua none

à l’épanouissement de l’homme

et l’émergence d’initiatives personnelles requises pour le développement
multiforme.
La révision constitutionnelle de 1988 a permis de briser la rigidité créée
par l’article 195 de la constitution de 1976 et par conséquent, créer les
conditions favorables à l’adoption de la constitution du 23 février 1989.
Le système démocratique pluraliste choisi par l’Algérie fondée sur la
représentation politique dans l’Etat de droit, où sont spécifiées la légitimité
et la légalité du texte juridique. On peut vérifier cette légitimité et cette
Revue du Conseil constitutionnel N°3 – 2014
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légalité à travers les sources de la loi, son étendue, le respect des procédures
pour son élaboration et sa source matérielle dans la limite des pouvoirs et
compétences dévolus à chaque instance.
L’engineerie constitutionnelle s’appuie sur une philosophie juridique,
le constituant l’a reproduit par une trilogie des pouvoirs publics et la
délimitation constitutionnelle des compétences de chacun des pouvoirs.
Dans cette structure politique, le Conseil constitutionnel occupe une place
importante, instituée dans le troisième titre de la constitution relatif au
contrôle et aux institutions consultatives. Il est chargé de veiller au respect
de la constitution (article 163).
Dans sa quête de continuité et de stabilité de l’Etat algérien, la révision
constitutionnelle de 1996 a posé les bases de nouvelles institutions
constitutionnelles régies par des textes juridiques distincts, à savoir les lois
organiques. Dans cette nouvelle donne, le conseil constitutionnel se trouve
devant de lourdes responsabilités: il doit veiller au respect de la
constitution lors de l’élaboration et de la promulgation des textes
relatifs aux nouvelles institutions constitutionnelles, et en fixant les
priorités de la période transitoire dans le domaine du nouvel édifice
institutionnel.
J’aborderai la façon avec laquelle le conseil constitutionnel a fait face à
cette lourde tâche relative à la mise en place, sur de bonnes bases en
donnant une effectivité à la constitution et cela à travers deux principes : la
séparation des pouvoirs et la répartition constitutionnelle des domaines de
compétence (I).

Revue du Conseil constitutionnel N°3 – 2014
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Considérant que la structure démocratique de l’Etat de droit exige la
mise en place d’un texte de loi qui fait répartir les compétences et assure la
protection des droits de l’homme et la garantie des libertés fondamentales
du citoyen, le conseil constitutionnel, à travers ses décisions et avis, a mis
l’accent sur ces droits et libertés prévus dans la constitution (II).
Afin de veiller au respect de la Constitution, y compris lors du contrôle de la
régularité des élections et referendums, le Conseil constitutionnel dispose
des méthodes et moyens appropriés (III).
I : la séparation des pouvoirs et le respect de la répartition
constitutionnelle des domaines de compétence
Le principe de séparation des pouvoirs dans l’Etat contemporain, vise à
distinguer entre les trois branches du pouvoir. La première branche élabore
la loi, la deuxième veille à son exécution et la troisième assure l’application
de la loi ; la jurisprudence du Conseil constitutionnel a consacré ce principe
(A). La séparation des pouvoirs se fait à travers la répartition
constitutionnelle des domaines de compétence, ce qui permet la garantie des
droits et la protection des libertés fondamentales pour le bien-être des
individus et nécessaires
au développement du pays. La flexibilité
de ce principe a permet au conseil constitutionnel de choisir les applications
qui correspondent à la société et qui s’adaptent à la nature du système
politique Algérien (B).

A. la séparation des pouvoirs :
le Conseil constitutionnel dans sa jurisprudence s’est fondé sur ce
principe fondamental qui est devenu même un patrimoine universel dans le
domaine de l’organisation politique qui adopte la représentation
démocratique de la volonté populaire souveraine.
La jurisprudence du Conseil constitutionnel trouve sa source dans l’article
14 de la Constitution qui stipule : « l’Etat est fondé sur les principes
d’organisation démocratique… ». Ensuite viennent les trois chapitres du
Revue du Conseil constitutionnel N°3 – 2014
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titre deuxième de la Constitution qui établit le pouvoir exécutif, le pouvoir
législatif et le pouvoir judiciaire.
Le Conseil constitutionnel a mis en relief le principe de séparation des
pouvoirs dans la décision n° 02 – D – CC – 89 lors du contrôle du statut
particulier de député. C’est la deuxième décision avec laquelle il a inauguré
son parcours de 25 ans qu’on célèbre aujourd’hui. Le Conseil
constitutionnel déclare à ce propos : « vu que le principe de séparation des
pouvoirs oblige chaque pouvoir à exercer ses compétences dans le
domaine que lui a confié la constitution ».
La manifestation de ce principe s’est accentuée dans les avis présentés
par le conseil constitutionnel relatifs aux lois organiques et au règlement
intérieur des deux chambres du parlement. La plupart des lois organiques
mentionnées dans les articles 115, 123 et d’autres de la constitution ont pour
objet l’organisation et les règles de fonctionnement des institutions
constitutionnelles et fixent les modalités de l’exercice de leurs compétences.
C’est pourquoi le Conseil constitutionnel a consolidé sa jurisprudence dans
ce domaine.
Selon son avis n° 2 /A.L.O/CC/04, le conseil constitutionnel a confirmé
la restriction faite par la constitution à la compétence de législation. Il
affirme qu’en consacrant le principe de la séparation des pouvoirs, « le
constituant a donné compétence au législateur de légiférer dans les
domaines limitativement énumérés dans la constitution, sans empiéter
sur le domaine réglementaire réservé au pouvoir exécutif ».
Dans son avis n° 06/A.L.O/CC/98 relatif au contrôle de conformité de la
loi organique relative au conseil d’Etat, le conseil constitutionnel
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confirme « l’indépendance du pouvoir judiciaire … découle du principe
constitutionnel de la séparation des pouvoirs …» et l’exposition du
règlement intérieur du bureau du Conseil d’Etat à l’approbation du Président
de la République comme l’a approuvé le législateur « manque au principe
de la séparation des pouvoirs ».
Le Conseil constitutionnel ne s’est pas arrêté à la jurisprudence relative
au principe de la séparation des pouvoirs et l’indépendance dont jouit
chaque pouvoir afin d’exercer proprement son pouvoir. Toutefois, la
confirmation de ce principe restera théorique, si les compétences inhérentes
à chaque pouvoir constitutionnel ne sont pas détaillées en vertu du domaine
de compétence fixé par la Constitution, d’où, l’intégration et la coopération
entre ces pouvoirs sous les principes de la démocratie, d’un côté, et la
garantie de la stabilité et la pérennité de l’Etat algérien, d’un autre côté.
B. le principe de répartition constitutionnelle du domaine de
compétence :
Ce principe vient dans le sillage de la précision du principe de la
séparation des pouvoirs. Ici ressort le juste sens de la séparation, qui est soit
total, ou en coopération et intégration.
Dans son avis n°12/ A.L/01 relatif au contrôle de la conformité du statut de
député du parlement à la constitution, le conseil constitutionnel a déclaré
qu’ « en vertu du principe constitutionnel de la répartition des
compétences, le législateur est tenu de respecter, dans l’exercice de son
pouvoir de légiférer, le domaine fixé par la constitution au texte soumis
à son examen de manière à ne pas y insérer des dispositions relevant de
par la Constitution , de domaine de compétence d’autres textes ; qu’il y
Revue du Conseil constitutionnel N°3 – 2014
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a lieu par conséquent, d’exclure ces dispositions du domaine de cette
loi »
Dans ce domaine, le conseil constitutionnel veille au respect des
domaines de compétences de chaque pouvoir selon le texte constitutionnel,
ce qui assure l’équilibre entre ces pouvoirs.
Le Conseil constitutionnel a valorisé sa jurisprudence en déterminant le
domaine de répartition des compétences. Dans son article n°8/A.L.O/CC/99,
le Conseil s’est appuyé sur son avis n° 04/A.R.I/CC/98, pour préciser que
les deux chambres du parlement ne doivent pas insérer dans leur règlement
intérieur des dispositions ressortant de l’organisation et du fonctionnement
des deux chambres du Parlement qui sont régis par une loi organique.
Le Conseil constitutionnel s’est exposé au sujet de la répartition du
domaine de compétence dans son avis n° 01/A.L.O/CC/05 lors de son
contrôle de conformité de la loi organique relative à l’organisation judiciaire
à la constitution. Il a réitéré l’obligation de respecter ce qui est du domaine
réservé à la loi organique, conformément à l’article 123 de la Constitution,
et se qui relève du domaine de la loi ordinaire, conformément à l’article 122
de la Constitution, et vu que le domaine compétence de législation est du
ressort du Parlement, et l’organisation relève de la compétence du pouvoir
exécutif. Ainsi, le Conseil constitutionnel a abrogé l’article 29 de la loi
organique relatif à l’organisation judiciaire, qui a délégué au ministre de la
justice, garde des sceaux, la classification des instances judiciaire en vertu
d’un arrêté, alors qu’il est du ressort de la loi ordinaire selon l’article 122 –
6 de la Constitution.
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Toujours concernant le pouvoir judiciaire, dans son avis /A.L.O/ CC/02,
relatif à la loi organique portant Statut de la magistrature, le conseil
constitutionnel a confirmé l’obligation de la stricte séparation des domaines
qui relèvent des deux lois organiques distinctes, l’une concerne le Statut de
la Magistrature, et l’autre, concerne le Conseil

Supérieur de la

Magistrature, son fonctionnement et ses autres attributions, car l’un dispose
« des garanties juridiques communes entre tous les magistrats, alors
que l’autre porte sur les règles relatives à l’organisation , le
fonctionnement et les attributions des organes relevant du pouvoir
judiciaire ».
Dans son avis n°01/A.C.C/11, le Conseil constitutionnel a déterminé
avec exactitude les motifs de l’obligation de respecter le domaine de
compétence de la loi organique et de la loi ordinaire vu que « Le
constituant constitutionnel établit une distinction entre la loi organique
de la loi ordinaire au double plan de la terminologie et du domaine
réservé à chacune d’eux, ainsi qu’en matière des procédures devant être
poursuivies dans l’élaboration des lois et le contrôle constitutionnel»
Dans d’autres lieux, le Conseil constitutionnel a précisé l’ordre
chronologique des lois et leur force. Il a tranché entre les compétences
judiciaires et consultatives du Conseil d’Etat, ainsi qu’à d’autres sujets dont
on ne peut aborder, faute de temps.
II : le respect des droits de l’homme et la protection des libertés
fondamentales
Convaincu que la réalisation de la transformation démocratique nécessite
la garantie des droits de citoyenneté et la protection des libertés
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fondamentales, le Conseil constitutionnel a fondé sa première décision
(décision n°01/D/CC du 20 août 1989, relative au contrôle de la conformité
du code électoral à la Constitution) sur le principe de l’égalité entre les
citoyens devant la loi, qui est consacré dans la Constitution et les chartes
internationales relatives aux droits de l’homme, ratifiée par l’Algérie.
La jurisprudence constitutionnelle a continué dans ce domaine durant les
vingt cinq ans de son existence. Elle s’est focalisée sur le principe de
l’égalité, le droit de former des parties politiques, la protection de la vie
privée, le doit syndical, et la protection de la liberté fondamentale telle que
la liberté de résidence.
a. l’égalité : le Conseil constitutionnel a pris pour emblème l’article 29 de la
constitution sur son site internet ; Il stipule « les citoyens sont égaux
devant la loi, sans que puisse prévaloir aucune discrimination pour
cause de naissance, de race, de sexe, d’opinion ou de toute autre
condition ou circonstance personnelle ou sociale »
Le Conseil constitutionnel a supprimé plusieurs conditions, car il a vu
qu’elles rétrécissent ce droit, tel que l’exigence de la nationalité algérienne
d’origine au conjoint du candidat à la Présidence de la République, et
l’exigence de la nationalité algérienne d’origine ou acquise depuis 10 ans
aux membres fondateurs d’un parti politique.
Le Conseil constitutionnel a trouvé dans la révision constitutionnelle, à
l’initiative du Président de la République en 2008, une première phase des
réformes politiques profondes, une occasion d’insister sur le principe du
libre choix du peuple comme l’un des fondements démocratiques. Cette
même révision a garanti les chances de la représentation de la femme dans
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les assemblées élues, afin de promouvoir ses droits politiques en soutenant
le principe d’égalité.
Le droit de la femme à la participation dans la vie politique a fait l’objet
de l’article 31 bis de la Constitution, d’où ressort la loi organique
garantissant la représentation proportionnelle de la femme. Lors du contrôle
de constitutionnalité de cette loi organique, le conseil constitutionnel a
souligné la nécessité d’écarter tous les obstacles qui entravent la
participation de la femme dans la vie politique, en synchronisant l’article 29
et l’article 31 bis de la Constitution (avis n° 05/A/CC/11)
b. Droit de créer des partis politiques : il est à noter ici que l’amendement
de la loi des partis rentre dans la deuxième phase des réformes globales et
profondes approuvées par le Président de la République en 2011. Ces
réformes ont débutées avec une série de lois organiques qui ont été soumises
au Conseil constitutionnel pour avis.
Le Conseil constitutionnel a veillé à l’abrogation de toutes les exigences
liées à la loi organique portant partis politiques. Dans son avis
n°01/A.C.C/12, le Conseil constitutionnel a affirmé que le législateur « en
affirmant l’élargissement des bases sur lesquelles un parti politique ne
peut être fondé » aurait manqué à l’exclusivité de la Constitution.
c. le droit syndical est constitutionnel et dont tout le monde jouit : le
Conseil constitutionnel a souligné que nul ne peut délimiter ce droit « si le
législateur est en droit de poser des conditions à l’exercice du droit
syndical, en raison de la spécificité de la profession de magistrat, il ne
peut pour autant restreindre ce droit constitutionnel », en le liant à la
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déclaration du magistrat relative à son activité syndicale faite par le Ministre
de la justice.
d. liberté de résidence : le Conseil constitutionnel a souligné aussi, qu’elle
fait partie des libertés fondamentales protégées par la Constitution et qu’il
incombe au législateur de la protéger quand il légifère. C’est ce qu’a affirmé
le Conseil constitutionnel lors de son contrôle de constitutionnalité de la loi
organique des partis politiques en 1997 (avis n°01/ A/L.O/CC). Comme il a
réaffirmé en toute force la liberté de choisir le lieu de résidence, qu’il soit à
l’intérieur du pays ou à l’extérieur, dans son avis n °01/A.C.C/12).
III : la veille au respect de la Constitution s’appuie sur une méthode et
des moyens appropriés
a. le conseil constitutionnel a commencé à s’ordonner, affermir ses règles
de fonctionnement et déterminer ses fonctions et ses compétences. Il ne
cesse de réitérer le caractère obligatoire de ses décisions et avis. Après avoir
tranché dans ce sujet au début de ses jurisprudences, il réaffirme, dans l’avis
n° 01/A.CC/12) « qu’il échet de rappeler que les avis du Conseil
constitutionnel et ses décisions sont définitifs et non susceptibles au
recours et continuent de produire leurs effets aussi durablement que les
motifs qui fondent leur dispositif n’auront pas disparu et tant que les
dispositions de la constitution n’auront pas été révisées ».
Cela va de soi que les décisions sont de par leur nature obligatoire.
Concernant les avis, ils conduisent nécessairement à l’abrogation de tout ce
qui enfreint le respect de la Constitution. Mais concernant consultations
conformément aux articles 90 et 93 de la Constitution, sous forme d’avis
elles sont, de par leur nature, non obligatoire.
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Dans le domaine du veille au respect de la Constitution, le Conseil
constitutionnel a œuvré à :
1- la séparation entre la forme et le fonds dans la méthode du travail.
2- la réorganisation et l’actualisation des visas.
3- donner la bonne compréhension au texte législatif.
4- l’annulation partielle des textes qui sont prédisposés à la séparation.
5-l’annulation totale des textes qui n’acceptent pas la séparation.
6- rejet de la loi dans son ensemble pour inconstitutionnalité.
b.vu la facilité d’application des lois qui rentrent dans le cadre de
l’effectivité de la constitution, le Conseil constitutionnel poursuit son but de
donner au texte législatif la forme qui lui assure l’entrée en vigueur en
soulignant :
1- la précision de la formulation, ce qui aide à l’interprétation et à
l’application, car le texte ambigüe est difficile à appliquer.
2- omission de tout amalgame entre les notions et les expressions.
3- éviter le manque.
4- éviter le vide juridique et institutionnel.
c. le contrôle de la validité des scrutins et referendums : à l’occasion de
sa veille au bon déroulement des élections, le Conseil constitutionnel a
souligné la volonté populaire que le système démocratique représentatif
exige le respect en vertu des principes que le Conseil constitutionnel les a
déjà exposés dans sa jurisprudence.
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Dispositions législatives déclarées inconstitutionnelles
et les motifs de leur invalidation
Nous poursuivons la publication, dans le présent numéro de la Revue du Conseil
constitutionnel, des dispositions législatives déclarées inconstitutionnelles par le
Conseil constitutionnel, en précisant les motifs et les principes constitutionnels sur
lesquels il avait fondé son appréciation, pour les invalider.
Principes
constitutionnels
fondant cette
invalidation

texte
objet de saisine

Dispositions
déclarées
inconstitutionnelles

Règlement
intérieur de
l’Assemblée
populaire nationale.

Prévoient l’exigence de
la majorité des ¾ des
députés pour prononcer
la levée de l’immunité,
la déchéance du mandat
et la révocation du
député.

Ce quorum des ¾ des députés
requis pour délibérer sur la
levée de l’immunité, la
déchéance du mandat et la
révocation du député, a été
déclarée non conforme à la
Constitution, au motif que le
législateur, en prévoyant ce
quorum,
méconnait
les
dispositions
constitutionnelles qui exigent
seulement la majorité des
membres de l’Assemblée
populaire nationale pour
prononcer ces mesures.

Articles 106, 107 et
110 de la Constitution.

Prévoit que les projets
de loi sont déposés par
le Gouvernement sur le
Bureau de l’Assemblée
populaire nationale.

Cet article a été déclaré non
conforme à la Constitution au
motif que cette mission de
dépôt est confiée par le
constituant, au Chef du
Gouvernement et non au
Gouvernement.

Article 119 (alinéa 3)
de la Constitution.

Prévoit que l’indemnité
mensuelle
principale
perçue par le membre
du Parlement est fixée
sur la base du point
indiciaire 3680 nette
après déduction de
toutes les retenues
légales et qu’elle est
calculée sur la base de
la valeur la plus forte
du point indiciaire
applicable dans la
Fonction publique pour
les cadres supérieurs de
la Nation.

Le Conseil constitutionnel a
déclaré cette disposition
inconstitutionnelle, au motif :

Principes d’égalité

(Art. 12, 13 et 14)

(Art. 68)

Régime des
indemnités et de
retraite du membre
du Parlement.
(Art. 4)

Motifs d’invalidation

- que le législateur a
introduit un mode de calcul
de l’indemnité mensuelle
principale, différent de
celui
applicable
aux
traitements et salaires ;
- qu’en effet, selon ce mode
de calcul, et une fois les
charges
déduites,
l’indemnité
mensuelle
principale
nette
sera
identique pour tous les

(art.29
de
Constitution.

Principe d’égalité des
citoyens
devant
l’impôt.
(art.64
de
Constitution.
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parlementaires
alors
qu’elle résulte de calcul de
montants bruts différents
au regard de l’incidence
des prélèvements au titre
de l’IRG et de la situation
familiale, sur l’indemnité.
- Qu’en outre, en cas
d’augmentation
des
prélèvements de l’IRG
et/ou des cotisations à la
sécurité
sociale,
l’indemnité
mensuelle
principale nette du membre
du Parlement ne sera pas
affectée, et demeure fixe.
En
revanche,
elle
augmente en cas de
relèvement de la valeur du
point indiciaire.
(Art. 5 alinéa 1er, en
rapport
avec
l’article 4

Prévoit que le député Le Conseil constitutionnel a
représentant
la déclaré cette disposition
communauté algérienne inconstitutionnelle, au motif :
résidant à l’étranger
perçoit une indemnité - qu’en retenant deux bases de
mensuelle
principale calcul différentes pour fixer
égale au salaire d’un une
même
indemnité
Chef
de
mission principale, le législateur aura
diplomatique.
accordé une indemnité qui
n’est pas identique pour tous
les parlementaires alors que
celle-ci est attribuée sur la
base de la qualité de membre
du Parlement et non sur la
base de la situation dans
laquelle se trouve celui-ci.
- Qu’en fixant deux indemnités
mensuelles différentes, le
législateur aura créé des
situations disproportionnées
entre les parlementaires,
fondées sur des critères non
objectifs et irrationnels de
nature à porter atteinte au
principe d’égalité.

(Art. 6)

Prévoit
l’institution
d’une
indemnité
mensuelle
complémentaire
de
représentativité
de
mandat et de secrétariat
destinée à couvrir les
frais
liés
à
l’accomplissement du
membre du parlement
de ses
obligations

Violation du principe
d’égalité
engendrant
des
situations
discriminatoires.

NB/
Le
Conseil
constitutionnel
reconnait, cependant,
dans son avis, que le
principe d’égalité n’a
pas valeur absolue. Il
ne s’oppose pas, en
effet, à ce que le
législateur prenne en
considération
la
situation spécifique des
parlementaires
représentant
la
communauté
algérienne résidant à
l’étranger.

Le Conseil constitutionnel
n’a pas invalidé cette
disposition, mais a introduit
une réserve d’interprétation
sur le sens à lui donner.
En effet, au regard de la
rédaction de la disposition,
les membres du Conseil de la
Nation désignés par le
Président de la République,
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électorales de mandat
fixée à 75% de
l’indemnité principale.

pourraient être exclus du
bénéfice de cette indemnité
attribuée au membre du
Parlement au titre des
dépenses engagées dans sa
circonscription
électorale
pour l’accomplissement de
ses
obligations
parlementaires électorales.
Cette disposition est déclarée
constitutionnelle,
sous
réserves de comprendre que
l’indemnité
mensuelle
complémentaire
de
représentativité de mandat et
de secrétariat, n’édicte pas un
traitement inéquitable entre
membres du Conseil de la
Nation élus et désignés.

Art.7 (alinéas 1et 2)

Prévoit que le membre Le Conseil constitutionnel a
du Parlement perçoit déclaré cette disposition
une
indemnité
de inconstitutionnelle, au motif
présence aux séances que :
plénières et aux travaux
des
commissions - l’institution d’une indemnité
permanentes, calculée de présence au profit du
au
prorata
de membre
du
Parlement
l’indemnité principale.
pourrait signifier que la
présence aux travaux du
Parlement est une mesure
incitative
mais
pas
obligatoire ;
- l’essence même de l’exercice
des
compétences
constitutionnelles
du
Parlement
oblige
les
parlementaires à assister aux
différents
travaux
de
l’institution pour pouvoir
exprimer les préoccupations
et les aspirations du peuple
qu’ils représentent ;

(Art.100
de
Constitution :

la

«Dans le cadre de ses
attributions
constitutionnelles, le
Parlement doit rester
fidèle au mandat du
peuple et demeurer à
l’écoute permanente de
ses aspirations. »

- l’institution d’une indemnité
de présence au profit du
membre
du
Parlement
n’obéit, par conséquent, pas à
des critères objectifs et
rationnels.
Modalités
d’application
des
dispositions
des
articles 5 (in fine), 7
(in fine) et 12, du
texte,
objet
de
saisine

Renvoient
la
détermination
des
modalités d’application
de ces dispositions
relatives aux différentes
indemnités
prévues,
aux instructions des

Le Conseil constitutionnel a
déclaré ces
dispositions
inconstitutionnelles, au motif
essentiel qu’il s’agit de
matières qui relèvent du
pouvoir règlementaire du
chef du Gouvernement. Elles

Méconnaissance
domaine
de
répartition
constitutionnelle
compétences.

des

(art.125–alinéa 2- de
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(art. 11)

(Art. 14, 15 et 23
pris ensemble pour
la similitude de leur
objet)

Bureaux des deux
chambres du Parlement.

ne
peuvent
être,
par
conséquent,
fixées
par
instructions des Bureaux des
deux chambres du Parlement.

Prévoit que le membre
du Parlement bénéficie
d’un prêt sans intérêt
remboursable
sur
dix(10) ans pour l’achat
d’un
véhicule
particulier.

Cette disposition a été
déclarée inconstitutionnelle
au motif que cette matière ne
relève pas du domaine de la
loi et elle n’a, en outre, aucun
fondement constitutionnel.

Traitent du calcul de la
durée
de
mandat
parlementaire
dans
l’avancement et la
retraite, des conditions
requises pour prétendre
au bénéfice de la
retraite, ainsi que de
son extension aux
anciens députés.

Ces dispositions ont été
invalidées car traitent d’une
matière (la retraite) qui ne
doit pas, selon l’avis du
Conseil
constitutionnel,
figurer dans la même loi que
celle prévue pour les
indemnités.

la Constitution.)

Article 115 (alinéa 1er)
de la Constitution qui
prévoit :
« …...les
indemnités
des députés et des
membres de la Nation
sont déterminées par la
loi. »

Le Conseil constitutionnel
considère en effet, que la
retraite n’entre pas, au sens
de l’article 115 (alinéa 1er) de
la Constitution, dans le
régime des indemnités et
qu’elle
doit
être,
par
conséquent, exclue du champ
d’application de la loi, objet
de saisine. Le législateur a,
en outre, insérée cette matière
dans la loi sans lui donner un
fondement constitutionnel.

(À suivre)
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Ouvrages et thèses

Résumé d'une Thèse d'État

Limites des pouvoirs du Conseil de la sécurité dans l’application des
dispositions du chapitre VII de la Charte
Résumé de la thèse en vue de l’obtention du doctorat en droit international
Présenté par l’étudiant Khaled HASSANI
Sous la direction du professeur Laila BEN HAMOUDA
Traité en date du 17 novembre 2013 à la faculté de Droit de BENAKNOUN,
Université l’Alger 1
Ayant obtenu la mention très bien avec félicitations du jury

Introduction :
Compte tenu des épreuves douloureuses qu’ont traversées tous les pays du
monde suite aux deux guerres mondiales, et auxquelles a participé la
majorité des pays, rajouté à tout cela les autres guerres qui ont fragilisé la
sécurité du monde actuel, le maintien de la paix et de la sécurité
internationales est considérée comme étant l’une des principales bases pour
une communauté internationales développée, jouissant de l’égalité et de la
justice
c’est à partir de la que le maintien de la paix et de la sécurité internationales
est classé parmi les objectifs phare des Nations unies, une mission qui a été
confiée par la Charte des Nations unies au conseil de sécurité (1), en lui
attribuant une liste de prérogatives et de pouvoirs nécessaires pour
l’exercice de ses fonctions, notamment le pouvoir de prendre les mesures
adéquates et obligeantes, dans le cas où la paix serait menacée ou le cas
d’une offensive, comme décrété dans le Chapitre sept de la Charte.
En dépit de cela, le Conseil de sécurité n’a pu mettre en application les
pouvoirs prévus dans le chapitre sept que dans de très rares cas, en raison
des conditions de la guerre froide, et notamment l’utilisation excessive du
droit de Veto par les deux puissances, mais après la fin de la guerre froide
et la chute du régime communiste, les choses ont changé, puisque le Conseil
de sécurité faisait de plus en plus appel aux dispositions du Chapitre sept de
la Charte des Nations unies, ce qui suscitait les interrogations et la
polémique en ces temps là, puisque après un état statique du Conseil de
sécurité durant la guerre froide, son activité a connu une évolution
considérable, et il est devenu habituel que le Conseil de sécurité publie
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d’innombrable décisions, en vue de l’application des dispositions du
Chapitre sept de la Charte, relatif à la sécurité collective dans le côté
coercitif (2)
La place importante qu’occupait le Conseil de sécurité après la fin de la
guerre froide suscitait de nombreuses interrogations, quant à la conformité
des pratiques du Conseil dans son application des dispositions du Chapitre
sept avec la volonté des fondateurs de la Charte et les aspirations des
pionniers des Nations unies
le nombre de décisions prises par le Conseil de sécurité depuis les années
90, et conformément aux dispositions du Chapitre sept de la Charte a,
notamment suscité des interrogations sur les limites du pouvoir du Conseil
de sécurité dans la publication de ses décisions, étant donné que la Charte
des nations unis n’a pas explicitement annoncé les articles qui devaient être
pris en considération lors de l’application des mesures annoncées dans le
Chapitre sept (4)
Mais ce qui devrait être mis en évidence dés le début de l’étude est que la
question relative aux limites du Conseil de sécurité dans l’application des
disposions du Chapitre sept de la Charte est d’une importance primordiale
sur le plan de la religion et de la justice internationale, étant donné tout ce
qu'elle a provoqué comme problématiques complexes , qui ne facilitent
guère le traitement de tous ses aspects, du au manque d’études juridiques
spécialisées d’une part, mais aussi l’ambigüité des textes de la Charte des
Nations unies, relatifs à l’activité du Conseil de sécurité.
Problématique de l’étude :
Face aux critiques que subissait le Conseil de sécurité quant à son
implication dans les différents internationaux contradictoirement aux
articles du droit international, mais aussi le fait qu’il faisait appel aux
dispositions du Chapitre sept de la Charte d’une manière sélective et
aléatoire, et en contredisant les dispositions et les principes de la Charte des
Nations unis, et les règles juridiques y afférant, de là est posée la
problématique suivante :
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-Quelles sont les limites des pouvoirs du Conseil de sécurité an vu des
prérogatives qui lui ont été conférées par la Charte des Nations unies? et estce que l’application de ces pouvoirs peut être considérée comme une mise
en œuvre de la Charte ?
D’autres questions se sont dégagées de la problématique principale, à
savoir :
-Est ce que le Conseil de sécurité est soumis à des réglés avec l’émergence
de l’uni polarité?
-Est ce que le conseil de sécurité dispose du pouvoir de légiférer des règles
juridiques internationales, et est ce que sa prise de décision à caractère légal
peut être considérée comme une transgression de ses pouvoirs ?
-Est ce que les décisions du Conseil de sécurité sont soumissent à l’examen
juridique? et quelle est l’autorité compétente chargée de cela? .
-Quelles sont les solutions proposées pour renforcer l’efficacité du Conseil
de sécurité dans sa mission de maintien de la paix et la sécurité
internationales? et quelles-sont les garanties d’une application légale est
transparente de ses principales missions? .
Plan de l’étude :
La réponse à ces questions requiert la mise en place d’un plan détaillé et
complet, Pour cela, la recherche a été devisée en deux parties :
Section I: consacrée à l’étude des limites des pouvoirs du Conseil de
sécurité dans l’application des dispositions du Chapitre sept de la Charte, et
ce en deux chapitres, le premier, consacré à l’étude du système central de la
sécurité collective, conformément aux dispositions du chapitre sept de la
Charte, Ce dernier a été devisé en deux recherches distinctes : la première
recherche traite du pouvoir discrétionnaire du conseil de sécurité dans
l’application des dispositions du chapitre sept, tandis que la deuxième
recherche traite de l’effet du rang dont jouissent les membres permanents
sur les pouvoirs du Conseil
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Le deuxième Chapitre, consacré à l’explication élargie du Chapitre sept de
la Charte par le Conseil de sécurité dans le cadre de son application
internationale actuelle, celui-ci a touché notamment au domaine
humanitaire, ce qui a d’ailleurs été mis en évidence dans la première
recherche, pour se pencher ensuite sur l’effet de cette explication élargie sur
les pouvoirs du Conseil de sécurité, qui se sont aussi orientés vers le
domaine de la législation
section II : cette étude est consacrée à l’étude des normes des pouvoirs
du Conseil de sécurité , dans l’application des dispositions du chapitre sept
de la charte, en la divisant en deux partie, la première partie est consacrée à
l’analyse de la nature du Conseil de la sécurité dans le cadre des
dispositions du Chapitre sept, Cette partie est notamment devisée en deux
études , la première étant centrée sur l’étude des restrictions imposées aux
pouvoirs du conseil de sécurité, tandis que dans la deuxième recherche,
aborde la question du contrôle de la légitimité des dispositions du Conseil
de sécurité politiques soit elle ou juridique.
la deuxième partie de cette section, a été consacrée à la question de la
nécessité d’une réforme du système du conseil de sécurité dans l’application
du Chapitre sept de la Charte, et ce par l’élaboration d’une première étude
qui traite des causes ayant incitées à la reforme du Conseil de sécurité, et
dans la deuxième étude, il a été mis en évidence les cotés relatifs à la
reforme du Conseil de sécurité.
Les résultats de l’étude :
L’étude approfondie dans les limites du Conseil de sécurité lors de
l’application des dispositions du Chapitre sept de la Charte a révélé la
diversité des pouvoirs dont dispose le Conseil de sécurité, comme la pouvoir
exécutif, étant considéré comme un policier international et organisme
exécutif des Nations unis, ainsi que le pouvoir juridique, qui a pour mission
de décider des sanctions internationales, et son pouvoir dans le domaine
humanitaire qui s’est traduit par les différentes mesures qui ont étés prises
conformément au Chapitre sept, et ce, en vue de faire face aux crises
humanitaires urgentes, ce qui l’a poussé à mettre les organismes des
Nations unies à la place des pouvoirs souverains de l'Etat, ou l'autorité
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administrative quand le Conseil de sécurité dépasse les pouvoirs exécutifs et
l'autorité judiciaire et ajoute ainsi le pouvoir de l'administration du
territoire.
Cette étude a notamment révélé que le Conseil de sécurité s’est penché sur
un pouvoir plus solide, à savoir le pouvoir législatif, et ce, en adoptant la
décision 1373 (2011) suite aux attentats du 11 septembre 2001. A travers
cette décision, le Conseil de sécurité a instauré des modalités d’entraides
internationales pour la lutte contre le terrorisme, réalisant ainsi ce que la
sixième Commission de l’assemblé générale des Nations unies a été
incapable de réaliser ; à savoir, l’instauration d’un accord global pour la
lutte contre le terrorisme. Le Conseil de sécurité a notamment adopté la
résolution 1540 (2001), qui constitue un Accord international pour la lutte
contre les armes nucléaires.
Par ailleurs, la pratique internationale a révélé que le Conseil de sécurité ne
se pliait pas réellement aux dispositions du Chapitre sept en statuant dans
certains conflits internationaux comme la crise palestinienne
Mais aussi le non recours au Chapitre sept dans divers cas (le conflit ouest
libyen, la guerre du Golf (2) ainsi que l'affaire du Kosovo) ajoutant a tout
cela la marginalisation au rôle du Conseil dans certains conflits tels que
l'invasion américaine en Afghanistan et l’offensive en Iraq en mars 2003.
Cette étude a mis en lumière le droit de veto , considéré comme étant un
privilège historique et exceptionnel , instauré par les grandes nations en vue
d'avoir le contrôle sur les activités des Nations unies en dirigeant et en
gérant le Conseil de sécurité , à partir de tout ce qui peut servir à leurs
intérêts d'une part et s'opposer à toute opération pouvant conduire à la
reforme des État unies d'autre part, ce qui incite les pays à demander sa
suspension complète, ou la restriction de ses actions, et cela aura sans doute
un rapport avec l’adhésion d’autres membres au Conseil de sécurité.
La recherche a abouti sur quelques propositions qui pourraient être utiles
concernant la bonne application des dispositions du chapitre sept de la
Charte ainsi que l'assurance de la conformité entre les décisions du Conseil
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de sécurité sur les règles internationales et le renforcement de son rôle pour
le maintien de la paix et la sécurité internationales. À savoir :
Premièrement: la nécessité de reconsidérer la Charte des Nations unis
notamment sont Chapitre sept pour fixer avec exactitude les termes qui sont
en conformité avec le monde actuel et non avec celui de 1945 ainsi la
définition du concept de la menace pour la paix qui a connu une grande
propagation dans le Conseil de sécurité
Deuxièmement : la mise en œuvre du principe de responsabilité de la
protection, la recherche d'autres moyens légaux pour l'intervention
humaine, sans porter atteinte aux civiles, et l'adoption du principe de
l’intervention humaine conformément aux règles définis pour la protection
de l’homme et le respect de la souveraineté de pays
En troisième lieu : Le respect du principe de la représentation géographique
légale en élargissant l’adhésion permanente et non permanente au Conseil
de sécurité, permettant ainsi aux pays développés et aux pays pauvres d’être
légalement représentés au sein du conseil de sécurité, mais aussi venir à
bout du déséquilibre actuel dans la composition du conseil de sécurité, qui
ne sert pas les intérêts de tout les membres des Nations unies.
En quatrième lieu : mettre fin ou restreindre le droit de veto, et l’utiliser
uniquement à titre d’exemple dans le cadre du Chapitre sept de la charte, et
instaurer des règles pour l’utiliser, voire son abolition dans le cas du vote
positif de la majorité des membres du Conseil de sécurité, et la possibilité de
son annulation dans le cadre du vote de la majorité des deux tiers de
l’Assemblée générale.
En cinquième lieu : Il ne doit être fait appel aux dispositions du Chapitre
sept de la charte que dans le cas où les moyens pacifiques de règlement des
litiges internationaux énoncés dans le Chapitre six et huit de la Charte
auront été tous épuisés, et seulement après études des effets à court et à
long terme de ce genre de dispositifs, afin qu’ils ne soient pas utilisés
comme sanction ou vengeance contre les habitants
En sixième lieu : l’appui du rôle de l’Assemblée générale dans son action
de maintien de la paix et de la sécurité internationales, et l’attribution d’un
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rôle plus important à la Cour internationale de Justice lors du contrôle des
actions du Conseil de sécurité.
En septième lieu : La nécessité de procéder à de vraies réformes sur le plan
d’action du Conseil de sécurité, ses actions, ses procédures, et le respect de
la transparence et l’ouverture lors de ses actions, et en assurant la
participation des pays qui ne sont pas membres du Conseil de sécurité, et
plus particulièrement les pays directement concernés par les conflits abordés
et qui ont un impact sur eux, conformément à l’article 31 de la Charte. Il
devrait notamment être mis fin aux négociations à huit clos et non officielles
qui se tiennent dans le cadre du Club fermé, et la tenue de négociations
ouvertes et globales, et favoriser ainsi le principe de la transparence dans
ses actions, et ne pas restreindre la participation aux négociations ouvertes
uniquement aux pays membres des Nations unies
En huitième lieu : La nécessité de renforcer les liens entre le Conseil de
sécurité et les organisations territoriales surtout que le conseil de sécurité a
affirmé dans plusieurs décisions, l’obligation de donner un rôle plus
important aux organisations territoriales pour faire face aux nouveaux défis
dans le maintien de la paix et de la sécurité internationales
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