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 مقدمة :

ع�� آلية  20201اعتمد املؤسس الدستوري ا�جزائري إثر �عديل الدستور سنة 

: يراقب ال��ملان عمل ا�ح�ومة وفقا للشروط  115 املادة  الرقابة ال��ملانية من خالل 

 من الدستور. 160و  158و  111و  106ا�حددة �� املواد 

و  161من  ادت�نعل��ا �� امليمارس ا�جلس الشع�ي الوط�ي الرقابة املنصوص 

 من الدستور .  162

الذي يحدد تنظيم ا�جلس الشع�ي الوط�ي  2كما تضمن  القانون العضوي 

 10املادة  ومجلس االمة، وعملهما، وكذا العالقات الوظيفية بي��ما و��ن ا�ح�ومة �� 

تحّدد ��  ، ع�� أنھ يمكن �ل غرفة أن تن�ىئ هيئات تنسيقية واستشار�ة أو رقابية

املادة  ، �� 3النظام الداخ�� ل�ل من الغرفت�ن، حيث ذكر النظام الداخ�� �جلس األمة

من  162و 161  : يمارس مجلس األمة رقابتھ ألعمال ا�ح�ومة وفقا ألح�ام املواد 71

 الدستور والقانون العضوي.

 

مة �� النظام وع�� هذا األساس ما��  آليات الرقابة ال��ملانية ع�� عمل ا�ح�و    

 الدستوري ا�جزائري؟

 

 

 

                                                            
، يتعلق بإصدار التعديل  الدستوري ، املصادق عليھ �� استفتاء أول  2020د�سم��30املؤرخ ��  442-20املرسوم الرئا�ىي رقم  - 1

 .2020د�سم��  30املؤرخة �� 82ا�جر�دة الرسمية رقم 2020نوفم�� سنة 
ي الوط�ي ومجلس االمة، وعملهما، وكذا ، الذي يحدد تنظيم ا�جلس الشع�2016غشت  25املؤرخ ��  12-16القانون العضوي  - 2

 .2016غشت 28املرخة ��50العالقات الوظيفية بي��ما و��ن ا�ح�ومة، ا�جر�دة الرسمية رقم
 .2017أوت  27، 49النظام الداخ�� �جلس األمة ا�جزائري، ا�جر�دة الرسمية، العدد  - 3
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 ا�حكومة أعمال ع�� ال��ملانية للرقابة املفاهي�ي اإلطار : التمهيدي الفصل

 

 شرعية ع�� تقوم ال�ي القانون  دولة لضمان الدستور�ة اآلليات أهم ب�ن من

 وكذا التشريعات، دستور�ة ع�� الرقابة حيث الدستوري التفوق  آليت�ن، نجد أعمالها

 لذلك ، ا�ح�ومية األعمال وخصوصا التنفيذية السلطة أعمال ع�� ال��ملانية الرقابة

 بي��ما وجعل والتشريعية، التنفيذية السلطت�ن ب�ن التعاون  من نوعا الدستور  أقام

 مع�ن، نحو ع�� األخرى  شؤون �� م��ما �ل تدخل �� تتمثل املتبادلة العالقات من قدرا

 التشريعية، السلطة مجال �� التنفيذية السلطة تلعبھ أن يمكن الذي للدور  ومقابل

 تتمثل وال�ي ا�ح�ومة مواجهة �� �ستخدمها .دواتاأل  من عددا لل��ملان الدستور  أعطى

 .ال��ملانية الرقابة ��
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 مفهوم الرقابة ال��ملانية و�شأ��ا. أوال: 

 

 لغة الرقابة �عر�ف  -1-

 هو والرقيب ��ايتھ، إ�� ال�ىيء تا�ع أي قبة،ار م يراقب قبار  من الرقابة اشتقت

 .ا�حافظ ا�حارس وهو �ىيء، عنھ �غيب ال الذي ا�حافظ وهو الرقابة، بفعل  يقوم من

 عةجواملرا  التفتيش، ،رافاإلش ا�حاسبة، الفحص، التق�ىي، لغو�ا �ع�ي كما

 ما، �ىيء حقيقة تجلية غامض، عن االستفسار مع�ن، أداء من التيقن والتحقيق

 .اقبر امل يجهلھ بما علما اإلحاطة

 

 بھ يراد    والذي " Le contrôle " الفر�سية باللغة الرقابة مصط�ح و�قابل

 أو دقتھ مدى و�قت�ىي ما، لنشاط أو ما، لنظام والدقيق ا�جاد والتفتيش التحقق

 اللفظة وتقابلھ .الرقابة بمهمة امل�لف ال�خص هو  " contrôleur " قبراوامل سالمتھ،

 .4ما معيار مع مسلك وضع أوقرار  توافق من التحقق بمع�ى  " Rotulus "الالتينية

 

 

 

                                                            
ا�حقوق  �لية الدكتوراه، شهادة لنيل مقدمة اطروحة ا�جزائر، �� ةا�ح�وم أعمال ع�� ال��ملانية الرقابة فعالية ذبيح، ميلود - 4

 .22ص ، 2013 - 2012 باتنة، �خضر، ا�حاج جامعة السياسية، والعلوم
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 )اصطالحا( الرقابة �عر�ف - 2 –

 السلطة ع�� السياسية الرقابة صور  من صورة أبرز  ال��ملانية الرقابة �عد

 أو ناخب�ن( الشعبية الرقابة لتشمل السياسية الرقابة تتسع حيث التنفيذية،

 .األول  وز�ره أو الدولة رئيس طرف من  الذاتية الرقابة وكذا )سياسية تنظيمات

 �ل دستور�ة مدى من للتأكد الدولة �عتمدها ال�ي الرقابية اآللية و��

 عمل رقبة ا لم األساسية الضمانات من و�� الدولة، �� تصدر ال�ي التشريعات

 . للقانون  مطابقتھ مدى �� السلطات

 والرقابة والتحقق واملراجعة  والفحص االشراف الصدد، هذا �� بالرقابة و�ع�ي

 ع�� رف ا اإلش تتضمن ال�ي العملية تلك " �� عامة بصورة السلطة أعمال ع��

 . .القتصاديةا او السياسية األعمال

 عن عبارة بأ��ا ال��ملانية للرقابة �عر�فا فقدم سالم ز�ي إ��اب الدكتور  أما

 تق�ىي سلطة

 للقواعد السليم التنفيذ عدم عن للكشف التنفيذية السلطة أعمال عن ا�حقائق

 أو بأسرها ا�ح�ومة �انت سواء للمساءلة ذلك عن املسؤول  وتقديم للدولة العامة

 .رء ا الوز  أحد

 بكفاية األهداف تحقيق مدى من التأكد ��ا يمكن ال�ي الوسيلة بأ��ا "تعرف كما

 .5ا�حدد الوقت و��

                                                            
 القانون  �� املاجست�� شهادة لنيل مقدمة مذكرة ا�جزائري، السيا�ىي النظام �� التشريعية الرقابة آليات �غيلة، بن لي�� -  5

 . 07 ص ، 2004 - 2003 باتنة، �خضر، ا�حاج جامعة السياسية، والعلوم ا�حقوق  �لية الدستوري،
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 ال��ملانية الرقابة "بأ��ا وأو�ح أدق بصورة عوابدي عمار الدكتور  عرفها وقد

 السلطة أعمال ع�� را دستو ا�ختصة ال��ملانية الهيئات ��ا تضطلع ال�ي املتخصصة

 واملنظم الدستور  �� املقررة الرقابية الوسائل بواسطة عامة و�دارة ح�ومة التنفيذية

 والقانونية الدستور�ة واالجراءات  الشروط حدود �� عضو�ة أساسية قوان�ن بموجب

 والدولة للمجتمع وا�حيو�ة العليا املصا�ح �حماية وذلك املفعول، والسار�ة املقررة

الب��  وقر اطية   ومظاهر ومخاطر  أسباب �افة من واملواطن اإل�سان وحر�ات وحقوق 

 .6واإلداري  السيا�ىي والفساد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
 �لية املاجست��، شهادة لنيل مقدمة مذكرة ،  1996دستور  ظل �� ا�ح�ومة أعمال ع�� ال��ملانية الرقابة بوسالم، دنيا - 6

 .01ص ، 2007 - 2006 عنابة، مختار، با�� جامعة ا�حقوق 
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 بالرقابة املرتبطة املصط�حات-3

 مصط�ح نجد املصط�حات  أهم الرقابة، مصط�ح مع مصط�حات عدة  تتشابھ

 .أوجھ عدة �� معها تختلف كما ا�حاسبة، ومصط�ح لة،ءاملسا

 ا�حاسبة 1 -

 وق��ا �� راتوالثغ والهفوات واالختالالت األخطاء تدارك للمحاسب تتيح آلية ��

 الديمقراطية الدول  �� وا�حاسبة إصالح، ألي مدخال �عت�� لذلك معا�ج��ا، و املناسب

 فتنتج لرئاسية، او النيابية االنتخابات ع�� يمارسها الشعب، واجبات و مهام إحدى ��

 مجهر من ينجو فال حولھ، واملآخذ الش��ات حامت ما إذا ا�حاكم ا�حزب إسقاط

 عاتقھ ع�� يأخذ الذي املعارض ا�حزب جانب من أدائھ �� ملالحقة او اقبةر وامل التدقيق

 إذ ا�ح�ومات، محاسبة أيضا �ع�ي كما ا�حاكم ا�حزب أداء باختالالت ا�جتمع تنو�ر

 آليات بتوظيف ممثل��م، أو املواطن�ن أمام وأعمالها قر ارا ��ا  تفس�� واجب عل��ا أن

 و�ال للمساءلة، خاضع�ن ا�ح�ومي�ن املسؤول�ن بقاء وتأم�ن الفساد ملنع وذلك قانونية،

 .الفساد ازدهر

 با�حاسبة بداي��ا منذ اق��نت الرقابة �ون  �� الرقابة مع ا�حاسبة وتلتقي

 أن هو بي��ما الفارق  أن إال ما��، منشأ ذات �� التار�خية الرقابة أصول  إذن املالية،

 وتقو�م لتحليل إال ا�حاسبة إ�� الرقابة ت�جأ ال ولإلدارة، أصيل اختصاص ا�حاسبة

 .اإلدارة أداء
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 املساءلة2-

 بذلك وعواقبھ تبعا��ا وتحمل أعمالھ مسؤولية الفرد تحمل املساءلة �ع�ي

 جهة و�أن عملهم، نتائج عن بمسؤولي��م واملسؤول�ن والعامل�نراد األف لدى اقتناعا

 �لما باملسؤولية العامل أو املسؤول شعور  زد ا و�لما أعمالهم، عن �ساءلهم رقيبة

 .مساءلتھ قلت

 واجب ا�جال هذا �� �ع�ي ف�ي سياسية، أهداف و مضام�ن للمساءلة أن كما

 هو للمساءلة ا�ح�ام فخضوع ا�ح�ام، قبل من بھ التعهد تم ما تنفيذ مسؤولية تحمل

قراطية للب��و مضاد حاجز ل�و��ا مقوما��ا، من ومقومراطية ديمق قيمة ذاتھ حد ��

 .السلطة ومركز�ة

 ع�� إنجازه املطلوب العمل مطابقة �س��دف ب�و��ا املساءلة عن الرقابة وتتم��

 تم ما

 لها، مرادفا   وليست املساءلة، م�ونات أحد ت�ون  أن �عدو ال هنا فالرقابة فعال،

 ت��ك ما و�قدر

 إيجابية را  آثا املساءلة ت��ك ما بقدر للرقابة، محل هو من و�� �� سلبية را آثا الرقابة

 ما إذا –

 القيم ومنظومات السيا�ىي النظام ومؤسسات املواطن�ن ع�� – توظيفها أحسن

  7.ا�جتمع �� السائدة

                                                            
 . 31.27 ص السابق، املرجع ا�جزائر، �� ا�ح�ومة أعمال ع�� ال��ملانية الرقابة فعالية ذبيح، ميلود - 7



جامعة الشلف الدكتور زغو محمد 02محاضرات الرقابة ال��ملانية ع�� أعمال ا�ح�ومة ماس��   

 

8 
 

 �شأة الرقابة ال��ملانية    :ثا نيا 

 للرقابة العر�ق النظري  األساس هو السلطات ب�ن الفصل مبدأ �ان إذا

 بر�طانيا و�� أورو�ا �� األو�� �شأ��ا �انت فقد التنفيذية، السلطة أعمال ع�� ال��ملانية

 ا�جز ائر.  بي��ا ومن الثالث العالم دول  ثم ا�خصوص، ع��

 أورو�ا دول  �� ال��ملانية الرقابة �شأة -1

 الشعب تو�� �ع�ي الذي الشعب حكم ومبدأ أورو�ا �� ال��ملان ظهور رافقت  لقد

 من لتيقن التنفيذ سلطة ع�� الرقابة هذه مستلزمات من أصبح ولهذا التشريع، سلطة

 وقد 2 ممثليھ، طر�ق عن الشعب رسمها ال�ي والطرق  اوملثل األهداف تطبق أ��ا

 .�شأ��ا �� واقتصادية سياسية عوامل ساهمت

 سياسية أسباب -أ

 مجلس وسع �� يكن لم حينما جنائيا، زر�ة ا الو للمسؤولية األول  الت�و�ن �ان لقد

 اال��ام إال رء ا الوز  أو املستشار�ن هؤالء ع�� رقابة لفرض وسيلة من ال��يطا�ي العموم

 ، ذاتھ الوقت �� سياسية و جنائية مسؤولية إ�� م 17 القرن  �� تحول  الذي ا�جنائي

 اللوم إجراء     بواسطة الثالث إدوارد عهد ��اية �� م 1376 سنة �� تحديدا هذا و�دأ

 اللوردات مجلس يحاكمھ وأن وز�رال ي��م أن العموم بمجلس �سمح حيث ا�جنائي،

 خطأ ل�ل بالنسبة ا�جنائي اال��ام استعمل م 15 القرن  و�� عليا، محكمة بوصفھ

 مجلس �حب أن �عد م 1782 سنة "نورث لورد" واستقال جنائي، غ�� أم �ان جنائيا

 إال هو ما ذاك و�ان سياسية إ�� جنائية من ولية ؤ املس لتتحول  منھ الثقة العموم
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 بانتصار انت�ى اإلنجل��ي  وال��ملان املطلقة العرش سلطة ب�ن مر�ر صراع    نتيجة

 �شأ هذا ومن ،الديقراطية اللي��الية   �شأت حيث إليھ، السلطة �امل وتحو�ل األخ��،

 .ال��ملا�ي النظام

 االقتصادية األسباب  -ب 

 �شأة �� مفصليا دورا إقتصادية لألسباب فإن السياسية األسباب جانب إ��

 �عد إال التار�خ �� يظهر لم ال��ملان م�� الذي القوان�ن سن اختصاص ألن ذلك الرقابة،

 اختصاص ت�ون  أن

 فرضت فر�سا مع حر�ھ �� امللك واجهها ال�ي املالية فاألزمة ائب،ر الض بإ�شاء ال��ملان

 لكنھ ،الضرائب بفرض إال ذلك لھ يتأ�ى وال ل�حرب، موارد تحصيل إ�� ال�جوء عليھ

 قانون  طر�ق عن ال��ملان برضا إال هذا يجسد وال الشعب، برضا إال فرضها ال�ستطيع

 الضرائب. بإ�شاء  �سمح

 لم ال��ملانية األنظمة �� املعاصرة ال��ملانات وح�ى العموم مجلس أن ملالحظاو 

 ز�ي إ��اب "الدكتور  و�رى  ال��ملانية، الرقابة وسائل �� الفعال السالح هذا إ�� ت�جأ �عد

 أن يقبل وال يتضمن، ال وقد ماليا جانبا يتضمن قد سيا�ىي تصرف �ل أن "سالم

 ذي السيا�ىي العمل دون  املا�� املضمون  ذي السيا�ىي العمل ع�� الرقابة تقتصر

 رقابة امتدت ومنھ الفصل، تقبل فال األعمال هذه تختلط وقد املا��، غ�� املضمون 

 .  املالية سواء التنفيذية التصرفات جميع إ�� ال��ملان
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 إ�� �عد فيما لتتطور  املنشأ، مالية ��  ال��ملانية الرقابة أصول  فإن هنا ومن

 أخطرها جز اءات وترتب ا�ح�ومة عمال أ مراقبة  إ�� تنصرفة سياسي رقابة

 .السياسية املسؤولية

 بلورة �� أساسيا دورا  لعبا واالقتصادية السياسية األسباب من كال فان وعليھ

 املبدأ ألن والرقابة، التشريع �� سيادتھ ال��ملان بفضلها حاز ل�ياو  ال��ملانية الرقابة

 ا�جال يفتح السيادة هذه انحسار وألن الشعب، سيادة هو الوقت ذلك �� هيمن الذي

 املسؤولية لسالح معادل سالح ظهر ذلك يحدث  ولئال و�غولها، ال��ملانات الستبداد

 وا�ح�ومة، ال��ملان ب�ن صراع  �شب ما إذا ال��ملان حل حق سالح وهو السياسية

 8.للشعب ا�حقيقية السيادة لتؤول جديدة انتخابات إجراء ع�� الشعب إ�� واالحت�ام

 ا�جزائر. ف��ا بما الثالث العالم دول  �� ال��ملانية الرقابة �شأة -2

 بما اإلستعمار�ة الدول  بأنظمة ائرز ا�ج ف��ا بما الثالث العالم دول  تأثرت

 مستوى  تحس�ن إ�� جاهدة الدول  هاتھ وسعت ا�ح�ومة، ع�� الرقابة آليات من شملتھ

 .ا�ح�ومات عمال أ ع�� رقابتھ �� ال��ملان دور  وتفعيل السياسية املمارسة
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 الثالث العالم دول  �� ا�حكومة أعمال ع�� ال��ملانية الرقابة �شأة -أ

 ، 1841 من إبتداءا الديمقراطي النمط استيعاب �� الرائدة �� الهند �انت لقد

 إش�الية االستقالل �عد واجهت أن �عد الدول  من الكث�� إ�� التب�ي هذارقعة  وا�سعت

 الدكتاتور�ة النظم أن الدول  هذه ارتأت فقد ولظروفها، لها النسب النظام اختيار

 واألمية التخلف ف��ا فيستوطن لتطور،ا و بال��وض لها �سمح ال مما شعو��ا تحجر

 األقلية سيطرة سيكرس التنظيم �� الغر�ي بالنمط األخذ أن ارتأت كما والفقر،

 . عيشها ووسائل الشعوب ترامقد ع�� أسماليةالر 

 أ��ا غ�� األنظمة هذه ب�ن االختيار عل��ا فرض الواقع فان االختيار صعو�ة ومع

 السلطات ب�ن العالقة تحكم ال�ي القواعد تب�ي و�� السيا�ىي، النظام تب�ي �� تختلف

 .التنفيذية السلطة عمال أ ع��ة الرقاب ش�ل يفرز  الذي

 باملوروث تقيدت فقد الثانية العاملية ا�حرب قبل استقلت ال�ي الدول  أما

 ال�ي الدول  خالف املستعمرة، الدولة �� القائم السيا�ىي النظام بتقليد ري  االستعما

 استعمر��ا ال�ي الدول  بنظم تقيدت غالبي��ا فإن الثانية العاملية ا�حرب �عد استقلت

 أمام يصمد لم االتجاه هذا فإن هذا ورغم ومعتقدا��ا ظروفها مع يتالءم �ش�ل ولكن

 .راباتالضطاو  واالنقالبات

 العالم دول  غالبية ��ا مرت ال�ي التجارب عن معزولة العر�ية لدول ا تكن لم  

 إ�� العودة ودعاة القومية دعاة ب�ن صراع �عد املواجهة قلب �� �انت بل الثالث،

 عام العثمانية ا�خالفة سقوط �عد تركيا �� القومي التيار تب�ي إ�� األمر انت�ى ا�خالفة،
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 من جاهزة دسات�� استنساخ إ�� استقاللها �عد العر�ية الدول  غالبية واتجهت ، 1924

 .سابقا استعمر��ا ال�ي الدول 

 
 �� ا�جزائر  ا�حكومة أعمال ع�� ال��ملانية الرقابة �شأة -ب -

 وقوى  املواطن�ن ومشاركة الشع�ي التمثيل فكرة ممارسة ا�جزائر  عرفت

 واملص��ية ا�حاسمة رت ا ر ا الق واتخاذ السياسات رسم عمليات �� املد�ي ا�جتمع

 متالئمة بصورة وذلك وهيئا��ا، الدولة كيان س��ورة ولضمان العامة ا�جتمع �حياة

 و واالجتماعية وا�حضار�ة التار�خية البيئة ومعطيات الظروف طبيعة مع ومن�جمة

 .املعاشة السياسية

 كهيئة ا�جلس نظام تأسس ا �جزائر�ة ال��ملانية للتجر�ة ا�حديث التار�خ و��

 .ا�حديثة ائر�ةز ا�ج الدولة مؤسس القادر عبد األم�� عهد �� وذلك تمثيلية برملانية

 هيئات تأسيس تم ، 1954 سنة الك��ى  ائر�ةز ا�ج الثورة اندالع و�عد

 مقدم��ا و�� و�دار�ة، وعسكر�ة تمثيلية و�رملانية سياسية ثور�ة وطنية ومؤسسات

 السياسة تجسد رسمية تمثيلية برملانية كمؤسسة ائر�ةز ا�ج للثورة الوط�ي ا�جلس

 .  ونصف سنوات سبع طيلة الشعبية

 1962 سبتم�� 2 بتار�خ ئراز ا�ج �� �شريعية انتخابات أول  جرت االستقالل �عد

 ذلك سمح فقد واحدة، سنة مد��ا لعهدة التأسي�ىي ا�جلس ا�شاء من الغاية و�انت ،

 الغرفة أحادية  مبدأ ا�خصوص ع�� كرس الذي 1963 سبتم�� 10 دستور  بإصدار
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 أدى وقد واحدة، سنة ا�جلس هذا عهدة مددت ذلك و�عد ائري ز ا�ج لل��ملان بالنسبة

 59 للمادة طبقا سلطاتھ �امل ملمارسة 1963 أكتو�ر 03 بتار�خ ا�جمهور�ة رئيس �جوء

 سبتم�� 20 الوط�ي ا�جلس .الوط�ي ا�جلس هذا �شاطات تجميد إ�� الدستور  من

 . . 1976 غاية ال 1965 جوان 19 من باألوامر التشريع ونظام الثورة مجلس،  1964

 املتعلق 04 - 80 رقم القانون  من نصوصھ �� 1976 دستور  ظل �� ونجد

 الشع�ي ا�جلس رقبة ا بم معنون  الوط�ي الشع�ي ا�جلس قبل من اقبةر امل بوظيفة

 الرقابة تطبيق نطاق تخدد ال�ي النصوص من النوع هذا تطبيقها ونطاق الوط�ي

 . حي��ا مرة ألول  صدر قد �ان الذي ال��ملانية

 ب�ن الفصل بمبدأ األخذ نحو واتجھ هامة نوعية نقلة 1989 دستور  انتقل

 بنصھ وال��ملا�ي الرئا�ىي النظام ب�ن وسطا موقعا ائري ز ا�ج النظام واتخذ السلطات

 .والرقابة بالتعاون  بي��ما العالقة تتم�� ومتوازنة مستقلة هيئات ع��

 غ�� هو األمة وحدة يجسد ا�جمهور�ة رئيس التنفيذية، السلطة بثنائية أخذ

 ا�ح�ومة رئيس املسؤولية هذه و�تو�� الوط�ي، الشع�ي ا�جلس أمام سياسيا مسؤول

 حدد أنھ كما عليھ، للموافقة الوط�ي الشع�ي ا�جلس أمام ح�ومتھ برنامج بتقديم

 دستور  ظل �� الوضع عليھ �ان ما خالف ع�� دستور�ا ا�ح�ومة رئيس صالحيات

 الرقابة وسائل توسيع إ�� باإلضافة ا�جمهور�ة، لرئيس مساعدا �عت�� فهو ، 1976

 والتصو�ت ا�ح�ومة، �� عضو ألي �ةو لشفا أو  الكتابية األسئلة توجيھ مثل ال��ملانية

 .التحقيق �جان و��شاء الرقابة ملتمس ع��
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.  

 سابقھ، عن ما نوعا الدستور  هذا مختلفا جاء فقد 1996 دستور  ظل �� أما

 نظام استحدث و�ذلك واحد، ال ا�جلس نظام عن عوضا ا�جلس�ن بنظام فأخذ

 . 1 وال��ملا�ي الرئا�ىي النظام صور�ن ب�ن جمع كما األمة، مجلس

 فيما 1996 دستور  بھ جاء ما كرس فقد 2016 األخ�� الدستوري التعديل أما

 خاصة املواد، �عض �� �عديالت وأضاف ا�ح�ومة، عمال أ ع�� ال��ملانية الرقابة يخص

 بيان �� طفيفة �عديالت إ�� باإلضافة ال��ملانية، باألسئلة املتعلقة آلجالاو  املواعيد

 .وغ��ها عملها مخطط وكذا ل�ح�ومة العامة السياسة
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 ئر از ا�ج �� ا�حكومة أعمال ع�� ال��ملانية الرقابة نطاق -ج

 

 الرقابة اختصاصات تحديد �� النظم با�� عن ائري ز ا�ج النظام يخرج لم

 �� 1976 دستور  ظل �� ونجد دسات��ها، �ل �� ال��ملانية التجر�ة بداية منذ ال��ملانية

 الشع�ي ا�جلس قبل من رقبة ا الم بوظيفة املتعلق 04 - 80القانون  من نصوص

 تطبيقها، ونطاق الوط�ي الشع�ي ا�جلس قبةار بم معنون  األول  الفصل جاء الوط�ي،

 صدر قد �ان الذي ال��ملانية الرقابة تطبيق نطاق تحدد ال�ي النصوص من النوع هذا

 .حي��ا مرة ألول 

 إ�� إضافة الرقابة هذه مسار تحدد أح�اما أورد الذي 1996 دستور  أما

 وكذا 1 الوط�ي الشع�ي للمجلس الداخ�� والنظام 12 - 16 رقم لعضوي  القانون 

 . األمة �جلس الداخ�� النظام

 أن للغرفة يمكن "ي�� ما 12 - 16 العضوي  القانون  من 10 املادة وتضمنت

 من ل�ل الداخ�� النظام من تتحدد رقابية أو واستشار�ة تنسيقية هيئات تن�ىئ

 ."الغرفت�ن

 الرقابية االختصاصات األمة �جلس الداخ�� النظام من 90 املادة حددت كما

 وفقا ا�ح�ومة لعمل رقابتھ األمة مجلس يمارس " انھ ع�� بنصها وذلك األمة �جلس

 املادت�ن وأح�ام الدستور، من 180 و 152 و 151 و ) 7 الفقرة ( 98 و 94 املواد ألح�ام

 النظام هذا وألح�ام أعاله، املذ�ور  12 - 16 رقم العضوي  القانون  من 57 و 50

 ."الداخ��
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 :أمر�ن من بد فال ال��ملانية للرقابة العام الهدف تحقيق أجل ومن

 أجهزة مختلف عن الالزمة والوثائق املعلومات للنائب تتوفر أن : أوالهما

 هذه حجب أن غ�� األمور، بمجر�ات اإلحاطة بواسط��ا يمكنھ بحيث الدولة،

 تحت وقوعھ إ�� باإلضافة الرقا�ي، بدوره القيام عن �جزه إ�� سيؤدي عنھ املعلومات

 أداء ع�� التأث�� إ�� ذلك يؤدي مما املعلومات، لتلك ا�حتكرة املصا�ح جماعات سيطرة

 .اضهار ألغ تحقيقا والرقا�ي التشري�� لدوره النائب

 ام،� واالل� واملوضوعية اهة� والن والكفاءة بالقدرة النائب يتصف أن : ثان��ما

 ا�حكم �ستطيع بحيث ثابتة، ومعاي�� أسس ع�� ا�ح�ومي العمل تقييم من تمكنھ ال�ي

 تتسم رقابتھ وت�ون  لھ، املنظمة والقواعد العمل هذا ب�ن والتطابق التناسق مدى ع��

 .  �خصية رغبات أو أهواء أية �شو��ا وال باملوضوعية

 يخص فيما أما عامة، بصفة ال��ملانية للرقابة العامة لألهداف بالنسبة هذا

 :ي�� فيما فتتجسد ا�جزائر �� ال��ملانية للرقابة  العامة األهداف

 تكريس ع�� اطيةر الديمق القيم وترسيخ وتكريسھ اطير الديمق التحول  أر�ان إرساء- 

 .وتفعيلھ السيا�ىي التمثيل

 تحقيقها ع�� لعملا و ��ا، التكفل وفرص مطالب ا�� وآمالھ ا�جتمع تطلعات تحو�ل -

 .الرقابة أدوات توظيف ع��

 وا��جامها املؤسسات لتوازن  ضمان أك�� هو والفعالة ا�جادة الرقابة ممارس إن - 

 .العام الصا�ج �خدمة وتوج��ها
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 وضمان دستور�ا، مكرسة مقدسات ع�� ساهرة رقابية سلطة ال��ملان جعل  -

 .وممثل��م الناخب�ن ب�ن واملطردي ا�جد التواصل

 درجة عن و�عب�� ا�حكم، ملسار تصو�ب أداة الرقابية وظيفتھ ع�� ال��ملان �عد -

 .ا�ح�ومة أعمال اقبةر م �� وواجبھ �حقھ النائب ممارسة

 إطار �� طية ار الديمق و�عز�ز دعم أسس أهم أحد للدستور  وفقا ال��ملان رقابة �عد -

 .الرشيد وا�حكم القانون  دولة لتجسيد السلطات ب�ن الفصل

 هذه إ�� ا�ح�ومة وتنبيھ ا�ح�ومي، العمل مخالفات لكشف املناسبة األداة �� -

 .وتصو���ا إلصالحها ا�خالفات

 العام أير ال لتنو�ر غموضها وتبديد امجهار ب امير وم توجهات إيضاح ل�ح�ومة تتيح -

 .الوط�ي

 تطبيق وحسن ا�ح�ومة، مج ار و� العامة، السياسة تطبيق حسن الرقابة تضمن -

 .  السياسات لهذه ا�جسدة التشريعية النصوص

 للسلطة ا�خاضعة اتر اإلدا �� ارر الق بإتخاذ والتفرد املفرطة اطيةر الب��وق مواجهة -

 9.التنفيذية
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  التشريعية الّسلطة عمل أجهزة لياتاملطلب الثا�ي : آ

 

 ��اشأ من ال�ي األجهزة من عددا م��ا غرفة �ل �� التشريعية السلطة تضم

 والرقابية، التشريعية لالختصاصات ممارستھ عند شؤونھ و�دارة سجل� عمل تنظيم

 .ال��ملان عمل نظام تفصيل األخرى  القانونية القواعد إ�� إضافة الدستور  تو�� كما

 .التشريعية الّسلطة أجهزة :األول  الفرع

 

 األمة ومجلس الوط�ي الشع�ي لس ا تنظيم يحّدد الذي العضوي  القانون  نص

 ع�� منھ التاسعة املادة �� ا�ح�ومة و��ن بي��ما الوظيفية العالقات وكذا وعملهما،

 :�� األجهزة وهذه األمة، ومجلس الوط�ي الشع�ي سجل� ا من �ل �� توجد ال�ي األجهزة

د .الدائمة وال�جان لس، ا مكتب الرئيس،
ّ

 هذه األمة سجل� الداخ�� النظام وأك

 الوط�ي الشع�ي للمجلس الداخ�� النظام يضيف ح�ن �� ،7 املادة �� لألجهزة ال��تيب

 وا التنسيق، وهيئة الرؤساء هيئة و�� أخرى  أجهزة 2000 سنة منذ بھ املعمول 

 .ال��ملانية موعات�ج
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 األمة مجلس ورئيس الوط�ي الشع�ي ا�جلس رئيس :أوال

ل
ّ
 ال��ملان هيئات ضمن هيئت�ن األمة مجلس ورئيس الشع�ي سجل� ا رئيس �ش�

 لل��ملان املنظم العضوي  للقانون  إضافة غرفة ل�ل الداخ�� الّنظام لهما وأفرد

  ا�ح�ومة و��ن بينھ الوظيفية وللعالقات
ً
  وضعا

ً
 كيفيات ا�خصوص ع�� يحدد خاصا

 .سجل� ا داخل م��ما ل�ل والصالحيات االنتخاب

 الوط�ي الشع�ي سجل� ا رئيس ينتخب" أنھ ع�� 134 املادة �� الدستور  نص

 .التشريعية للف��ة

 "سجل� ا لتشكيلة جزئي تجديد �ل �عد األمة مجلس رئيس ينتخب

 تدوم ح�ن �� سنوات، خمس تدوم الوط�ي الشع�ي سجل� ا رئيس عهدة فإن و�التا�� .

 .فقط سنوات ثالث األمة مجلس رئيس عهدة

 املطلقة باألغلبية ينتخب فكالهما الغرفت�ن، رئي�ىي بانتخاب املتعلقة األح�ام تتشابھ

 .دور�ن ��

 أنھ ع�� الوط�ي الشع�ي للمجلس الداخ�� النظام من الثالثة املادة نصت

 ويعلن املر�ح�ن �عّدد حالة �� الّسري  باالق��اع الوط�ي الشع�ي سجل� رئيس ينتخب

  حصول  عدم حالة و�� للنواب، املطلقة األغلبية ع�� حصل الذي املر�ح فوز 
ً
 من أيا

 والثا�ي األول  ب�ن التنافس فيھ يتم ثان دور  إ�� ي�جأ املطلقة األغلبية ع�� املر�ح�ن

  أك�� ع�� حصل الذي املر�ح فائزا ويعلن األصوات، من عدد أك�� ع�� املتحصل�ن



جامعة الشلف الدكتور زغو محمد 02محاضرات الرقابة ال��ملانية ع�� أعمال ا�ح�ومة ماس��   

 

20 
 

 حالة �� . سنا األك�� املر�ح فائزا �عت�� األصوات �عادل حالة و�� األصوات، من عدد

 .األصوات بأغلبية فوزه ويعلن اليد برفع االنتخاب يتم الوحيد املر�ح

 تنص حيث األمة مجلس رئيس انتخاب �� تقر�با اعتمادها تم الطر�قة ذات

 األمة مجلس رئيس ينتخب أنھ ع�� للمجلس الداخ�� النظام من ا�خامسة املادة

 األغلبية ع�� حصل الذي املر�ح فوز  ويعلن املر�ح�ن �عّدد حالة �� الّسري  باالق��اع

  حصول  عدم حالة و�� س،جل� ا أعضاء ألصوات املطلقة
ً
 ع�� املر�ح�ن من أيا

 األول  ب�ن التنافس فيھ يتم ثان دور  ساعة 24 أقصاه أجل �� يجرى  املطلقة األغلبية

 ع�� حصل الذي املر�ح فائزا ويعلن األصوات، من عدد أك�� ع�� املتحصل�ن والثا�ي

 حالة �� . سنا األك�� املر�ح فائزا �عت�� األصوات �عادل حالة النسبية،و�� األغلبية

 بحصولھ فوزه ويعلن اليد برفع أو الّسري  باالق��اع االنتخاب يتم الوحيد املر�ح

 .األصوات بأغلبية

من  06الشع�ي الوط�ي واملادة من النظام الداخ�� للمجلس  10طبقا للمادة 

 منصب شغور  أح�ام غرفة ل�ل الداخ�� الّنظام نظم النظام الداخ�� �جلس األمة،

 و�� أنھ إذ ،��ة متشا إجراءات وفق األمة مجلس ورئيس الوط�ي الشع�ي سجل� ا رئيس

 �سبب األمة مجلس رئيس أو الوط�ي الشع�ي سجل� ا رئيس منصب شغور  حالة

 �� نفسها بالطرق  الرئيس انتخاب يتم الوفاة أو القانو�ي املا�ع أو التنا�� أو االستقالة

  15 أقصاه أجل
ً
 .الشغور  إعالن تار�خ من يوما
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 سجل� ا مكتب فإن الوط�ي الشع�ي سجل� ا رئيس منصب شغور  حالة ��

  يجتمع
ً
 بالشؤون امل�لفة ال�جنة ع�� و�حالتھ الشغور  ملف تحض�� و�تو�� وجو�ا

 للمصادقة عامة جلسة �� ويعرض الشغور  حالة إثبات عن تقر�را �عد ال�ي القانونية

  الرئيس نواب أك�� االنتخاب عملية ع�� �شرف .سجل� ا أعضاء بأغلبية عليھ
ً
 من سنا

 .الوط�ي الشع�ي سجل�ا �� نائب�ن أصغر بمساعدة املر�ح�ن غ��

 بدعوة تجتمع التنسيق هيئة فإن األمة مجلس رئيس منصب شغور  حالة �� أما

بت ال�ي الشغور  حالة إلقرار سجل� ا مكتب من
ُ
 أعضاء أغلبية عل��ا يصادق بالئحة تث

 ا�حالة هذه و�� .املعنية ل�جهات املكتب وُ�بلغها عامة جلسة �� ا�حاضر�ن سجل� ا

  الرئيس نواب أك�� االنتخاب عملية ع�� �شرف
ً
 من عضو�ن أصغر بمساعدة سنا

  �شرط األمة مجلس أعضاء
ّ
 .م���ح�ن ي�ونوا أال

 الشع�ي للمجلس الداخ�� الّنظام من 9 املادة حسب سجل� ا يتو�� رئيس

 يحدد الذي العضوي  والقانون  الدستور  أياه يخولها ال�ي الصالحيات ع�� عالوة الوط�ي

 بي��ما الوظيفية العالقات وكذا وعملهما األمة ومجلس الوط�ي الشع�ي سجل� ا تنظيم

 وضمان الوط�ي الشع�ي للمجلس الداخ�� النظام تطبيق ع�� السهر ا�ح�ومة، و��ن

 والّنظام األمن وضمان وخارجھ، الوطن داخل الوط�ي الشع�ي سجل� ا تمثيل اح��ام

 و�دارة الوط�ي الشع�ي سجل� جلسات رئاسة الوط�ي، الشع�ي سجل� ا مقّر  داخل

  ومداوالتھ، مناقشاتھ
ً
 هيئة واجتماعات س،جل� ا مكتب اجتماعات رئاسة إ�� إضافة

  .الّتنسيق هيئة واجتماعات الّرؤساء،
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 العام األم�ن �عي�ن الوط�ي الشع�ي سجل� ا رئيس يتو�� اإلدار�ة الّناحية من

ع�ي للمجلس اإلدارّ�ة املصا�ح �� املناصب وتقليد
ّ

 ا مكتب استشارة �عد الوط�ي، الش

  قرارات، بموجب اإلدارّ�ة املصا�ح س�� كيفيات تحديد وكذلك س،جل�
ً
 إ�� إضافة

 اآلمر �عت�� أنھ س،كماجل� ا مكتب ع�� وعرضھ سجل� ا م��انّية مشروع إعداد

 .بالصرف

 
ً
 الشع�ي سجل� ا لرئيس الدستوري املؤسس منح الّصالحيات هذه إ�� إضافة

 عند ا�جمهور�ة رئيس �ستش��ه إذ استشار�ة، هيئة بصفة دستور�ا دورا الوط�ي

طات إ�� ال�جوء
ّ
 كما الدستور، من 102إ�� 97 من للمواد طبقا االستثنائية السل

 سجلا� حل ا�جمهور�ة رئيس عزم عند أيضا الوط�ي الشع�ي سجل� ا رئيس �ستشار

  مسبقة �شريعية انتخابات إجراء أو الوط�ي الشع�ي
ً
 .الدستور  من 147 للمادة طبقا

 جلسة عقد طلب  136ةاملاد حسب الوط�ي الشع�ي سجل� ا لرئيس يمكن

  ا�خارجية الّسياسة حول  مناقشة فتح يطلب أن لھ كما للمجلس، مغلقة
ً
 لنص طبقا

 .152 املادة

  األمة مجلس رئيس يتو��
ً
 الذي العضوي  القانون  من 100 املادة لنص طبقا

 العالقات وكذا وعملهما، األمة ومجلس الوط�ي الشع�ي سجل�ا ا تنظيم يحدد

 ال�ي ا�حالة باستثناء �غرفتيھ املنعقد ال��ملان رئاسة ا�ح�ومة، و��ن بي��ما الوظيفية

 ا�جمهور�ة، رئاسة منصب شغور  عند الدولة لرئاسة متوليا ف��ا ي�ون 
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 فتح يطلب أن لھ كما للمجلس، مغلقة جلسة عقد طلب 136 املادة حسب ولھ 

  ا�خارجية الّسياسة حول  مناقشة
ً
 الدستور .من 152 املادة لنص طبقا

 عددا يتو�� سجل� ا رئيس فإن األمة سجل� الداخ�� النظام من 8 املادة حسب

 والسهر األمة مجلس مقر داخل العام والنظام األمن كضمان ا�ختلفة الّصالحيات من

 واجتماعات املكتب واجتماعات ا�جلس جلسات ورئاسة الداخ��، النظام اح��ام ع��

  التنسيق، هيئة واجتماعات الرؤساء هيئة
ً
 أمام األمة مجلس تمثيل إ�� إضافة

 �� التعي�ن اإلدار�ة الّناحية من األمة مجلس رئيس يتو�� .والدولية الوطنية املؤسسات

 ع�� وعرضها لس ا م��انية مشروع و�عداد قرارات، بموجب والتقنية اإلدار�ة املناصب

 .بالصرف األمر وكذلك للمناقشة، املكتب
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 ا�جلس مكتب :ثانيا

 ال��ملان �� جهاز أهم املكتب هذا ويعت�� ا، خاص مكتب ال��ملان �� غرفة ل�ل

 ال��ملان ب�ن االتصال جهاز أنھ كما لس�ن، ا لعمل الفع�� واملنظم ا�حّرك ألنھ

 أن إال األعضاء عدد حيث من الغرفت�ن ب�ن املكتب �شكيلة وتختلف وا�ح�ومة،

 .متماثلة ت�ون  ت�اد ما وصالحيات �شكيلهما طر�قة

 مكتب أما نواب، و�سعة ا�جلس رئيس الوط�ي الشع�ي ا�جلس يضم مكتب

  لھ نواب خمسة جانب إ�� ا�جلس رئيس يضم فإنھ األمة مجلس
ً
 الداخ�� للنظام طبقا

 قابلة واحدة سنة ملدة الغرفت�ن كال �� الّرئيس نواب انتخاب و�تم األمة، .�جلس 

 .للتجديد

 مجلس، �ل ملكتب املش�ل�ن الرئيس نواب انتخاب كيفية يخص فيما أما  

لو  يّتفق أن فالقاعدة
ّ
 بدعوة �عقد اجتماع �� غرفة �ل �� ال��ملانّية موعاتا�ج ا ممث

لو  ال�ي موعاتا�ج ب�ن فيما الّرئيس نّواب مناصب توزيع ع�� سجل� ا رئيس من
ّ
 ا��يمث

 للمصادقة املع�ي سجل� ا ع�� القائمة هذه و�عرض النس�ي، التمثيل أساس ع��

 لنواب موحدة قائمة إعداد يتّم  موعات،�ج ا هذه ب�ن االتفاق عدم حالة و�� عل��ا،

 عليھ تتفق ملعيار طبقا لألغلبية املمثلة ال��ملانية وعاتجما� قبل من الّرئيس

 سجل� ا ع�� القائمة و�عرض س،جل� ا مكتب �� املشاركة �� الراغبة وعاتجم�

فاق يتفق لم إذا أما عل��ا، للمصادقة
ّ
 الّرئيس نّواب انتخاب يتّم  فإنھ ذلك، ع�� االت
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 فوز  . �علن األصوات �ساوي  حالة و�� واحد دور  �� السري  األسماء املتعدد باالق��اع

 . سنا األك�� املر�ح

 بحسب الصالحيات �عض �� االختالف مع مجلس �ل مكتب صالحيات تتشابھ

 الوط�ي الشع�ي سجل� ا مكتب يخص وفيما املع�ي، سجل� با املنوط الدور  طبيعة

 أعمال جدول  ضبط للمجلس الداخ�� النظام من 14 املادة حسب يتو�� فإنھ

  ا�ح�ومة، باستشارة عقدها ومواعيد ا�جلسات
ً
 االق��اع، أنماط تحديد إ�� إضافة

 ع�� واملصادقة عامة، �عليمات بموجب الداخ�� النظام تطبيق كيفيات وتحديد

 .للمجلس املالية املصا�ح مراقبة كيفيات وع�� اإلدار�ة املصا�ح تنظيم

 عليھ، واملصادقة لس ا م��انية مشروع مناقشة مجلس �ل مكتب يتو�� كما

 اق��احات قابلية �� املكتب يبت ذلك ع�� وعالوة وامل��انية، املالية �جنھ ع�� و�حالتھ

   األمة مجلس مكتب يتوالها الّصالحيات ذات .شكال واللوائح والتعديالت القوان�ن
ً
 وفقا

 .األمة سجل� الداخ�� النظام من 12 املادة عليھ نصت ملا

 ومجلس الوط�ي الشع�ي سجل� ا تنظيم يحدد الذي العضوي  القانون  منح كما

 الّصالحيات من عددا ا�ح�ومة و��ن بي��ما الوظيفية العالقات وكذا وعملهما، األمة

 من 20 املادة نصت حيث القوان�ن، واق��احات مشاريع استالم يخص فيما للمكتب�ن

 ا�ح�� بالتنظيم املتعلقة القوان�ن مشاريع األول  الوز�ر يودع أنھ ع�� القانون  هذا

 . جلسا� مكتب لدى اإلقلي�ي والتقسيم اإلقليم و��يئة
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 الدائمة ال�جان : ثالثا

ل ،
ّ
  األمة ومجلس الوط�ي الشع�ي سجل� ا من �ل �ش�

ً
 نظامهما إطار �� دائمة �جانا

 هذه وتتنوع مجلس، �ل إ�� لتقديمها التقار�ر بإعداد ال�جان هذه وتقوم الداخ��

 فإن العدد و�� التسميات �� اختالٍف  ومع ،هات�لف ال�ي القطاعات بحسب ال�جان

 .ة��متشا تبدو ال�جان هذه تتوالها ال�ي والقطاعات ال�جان وظيفة

ل
ّ
  التشريعية الف��ة بداية �� الدائمة ال�جان تتش�

ً
 ل�ل الداخ�� للنظام طبقا

 ال�جنة أعضاء تجديد إعادة و�مكن للتجديد، قابلة واحدة سنة ملدة وذلك غرفة،

  الدائمة
ً
  أو �ليا

ً
 .الداخ�� الّنظام يحّددها ال�ي الطر�قة بنفس جزئيا

 ا�جموعات ممثلو تِفقي األمة من النظام الداخ�� �جلس 11 املادة وحسب

 الرئيس نواب مناصب توزيع  ع�� ا�جلس رئيس من بدعوة �عقد اجتماع �� ال��ملانية

عَرض أصال، النس�ي التمثيل أساس ع�� يمثلو��ا ال�ي ا�جموعات ب�ن فيما
ُ
 قائمة .« و�

 عل��ا للمصادقة عامة جلسة �� الرئيس نواب

 ا�خصوص وجھ ع�� ا�جلس رئيس إشراف تحت األمة مجلس مكتب يضطلع

 :يأ�ي ما

 .ا�جلس ع�� ا�حالة القوان�ن ونصوص مشاريع توزيع تار�خ تحديد_-

 .س��ها وتنظيم للمجلس العامة ا�جلسات أعمال جدول  ضبط_-

 .الش�ل حيث من واللوائح والتعديالت القوان�ن اق��احات �� البّت _-
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 املذ�ور  16/12 رقم العضوي  القانون  أح�ام إطار �� التصو�ت أنماط تحديد_- - .

 .الداخ�� النظام هذا وأح�ام أعاله

 إحال��ا قبل ا�جلس رئيس عليھ �عرضها ال�ي والكتابية الشفو�ة األسئلة �� النظر_-

 .ا�ح�ومة ع��

 .ا�ح�ومة استجواب طلب �� البّت _-

 .ا�ح�ومة أعضاء إ�� استماع جلسات عقد الدائمة ال�جان طلبات �� البّت _-

 .الدائمة ال�جان تق��حها ال�ي املؤقتة االستعالمية البعثات �� البّت _-

 .األمة مجلس من أعضاء قبل من تحقيق �جنة �شكيل اق��اح �� البّت _-

 من برملانية مجموعات أو مجموعة تق��حھ الذي األعمال جدول  مشروع دراسة_-

 .الدستور  من 4 11 املادة ألح�ام طبقا املعارضة
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 والتنسيقية االستشار�ة الهيئات : را�عا

 التنسيق هيئة ع�� 49 املادة �� الوط�ي الشع�ي للمجلس الداخ�� الّنظام ينص

 للمجلس، الدائمة ال�جان ورؤساء الرئيس، ف��م بمن املكتب أعضاء من تت�ون  ال�ي

 وتمثل الوط�ي، الشع�ي سجل� ا رئيس من دعوة ع�� بناء الهيئة هذه وتجتمع

 :�� ��ااختصاصا

 .سجل� ا دورة أعمال جدول  مشروع إعداد -

 .وتقو�مها سجل� ا دورة تحض�� -

 .أعمالها ب�ن والّتنسيق الّدائمة، ال�جان أشغال س�� تنظيم -

 .سجل� ا أشغال تنظيم -

 .سجل� ا �جلسات الزم�ي ا�جدول  مشروع إعداد -

 تن��ئ أن غرفة ل�ل يمكن أنھ ع�� العضوي  القانون  ذات من 10 املادة تنص

 .الغرفت�ن من ل�ل  الداخ�� النظام �� د تحّد  رقابية أو واستشار�ة تنسيقية هيئات

 تتش�ل الرؤساء هيئة فإن األمة سجل� الداخ�� النظام من 53 املادة حسب

 هذه اختصاصات وتماثل الّدائمة، ال�جان ورؤساء الرئيس، ونوابا�جلس  رئيس من

 .الوط�ي الشع�ي سجل� ا �� الرؤساء هيئة اختصاصات الهيئة

 
ً
 ع�� الوط�ي الشع�ي للمجلس الداخ�� الّنظام نص الرؤساء هيئة إ�� إضافة

 حسب تتش�ل ا أ إذ الرؤساء، يئة�� مقارنة موسعة �شكيلة تضم ال�ي التنسيق هيئة

 الدائمة ال�جان ورؤساء س،جل� ا مكتب أعضاء من الّنظام هذا من 50 املادة
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قة املسائل �� الهيئة هذه و�ستشار ال��ملانية، موعاتا�ج ورؤساء للمجلس،
ّ
 املتعل

ع�ي سجل� ا أشغال وتنظيم األعمال بجدول 
ّ

  أدا��ا، وحسن الوط�ي الش
ً
 إ�� إضافة

قة الوسائل توف��
ّ
 .ا�� وضما ال��ملانّية وعاتجما� �س�� املتعل

 عمل إجراءات �� فّصل الداخ�� الّنظام لكن منھ، 54 املادة بموجب وذلك

غ أنھ إذ الهيئة
َ
 72 ب ا�عقاده قبل الهيئة ألعضاء االجتماع أعمال جدول  مشروع ُيبل

 وتُوَزع االست�جا��، الطا�ع ذات أو الطارئة ا�حاالت �� ماعدا األقل، ع�� ساعة

 ا�عقاد تار�خ من األك�� ع�� ساعة 72 ظرف �� أعضا��ا ع�� الهيئة اجتماعات محاضر

 .االجتماع

 ا �� هيئة ع�� األمة ومجلس الوط�ي الشع�ي سجل� ا من �ل يتوفر كما

 مجموعات �شكيل األمة مجلس أعضاء أو للنواب يمكن حيث ال��ملانية، موعات�ج

 سوى  ين��ئ أن ل�حزب يمكن وال األقل، ع�� أعضاء عشرة مجموعة �ل وتضم برملانية،

 .واحدة برملانية مجموعة

 ينضم ال أن لھ يمكن كما واحدة مجموعة إ�� االنضمام سوى  للعضو يمكن ال 

 أن يمكن وال .واحدة . مجموعة سوى  ين��ئ أن ل�حزب يمكن ال ح�ن �� مجموعة، ألية

 ذات فإن األمة سجل� بالنسبة مح�� أو فئوي  أساس ع�� موعات�ج ا هذه تتش�ل

قة األح�ام
ّ
 األعضاء ع�� تطبق الوط�ي الشع�ي سجل� ا �� ال��ملانية موعات�ج با املتعل

 واحدة برملانية مجموعة �ش�لون  م�� فإ املعين�ن، األعضاء يخض فيما أما املنتخب�ن،

  الرئا��ي الثلث �عنوان
ً
 .األمة سجل� الداخ�� النظام من 56 املادة عليھ تنص ملا وفقا
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 هيئة و�� الوط�ي الشع�ي سجل� ا �� توجد ال هيئة بوجود األمة مجلس ينفرد

 وأخضع ، 55 املادة �� األمة سجل� الداخ�� الّنظام عل��ا نص ال�ي ال��ملا�ي املراقب

لون  الذين ونائبيھ ال��ملا�ي املراقب �عي�ن كيفية الداخ�� النظام
ّ
 مكتب مجتمع�ن �ش�

 املراقب هذا و�تو�� س،جل� ا أجهزة وتجديد انتخاب إجراءات لنفس ال��ملانية املراقبة

 ا�حصيلة و�عداد س،جل� ا م��انية تنفيذ متا�عة األمة مجلس رئيس سلطة تحت

 .سجل� ا مكتب ع�� وعرضها التسي�� عمليات عن السنو�ة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



جامعة الشلف الدكتور زغو محمد 02محاضرات الرقابة ال��ملانية ع�� أعمال ا�ح�ومة ماس��   

 

31 
 

 التشريعية الّسلطة عمل نظام :الثا�ي الفرع

 عن ي�ون  عملها فإن باألساس تداولية هيئة �� التشريعية السلطة أن باعتبار

 الدستوري املؤّسس تب�ى وقد ا�جلسات، من عددا دورة �ل دورات،وتضم عقد طر�ق

 كما لل��ملان، الواحدة الدورة نظام 2020 لسنة الدستوري التعديل بموجب ا�جزائري 

 العضوي  القانون  �� مصدرها تجد ال�ي واألح�ام القواعد من لعدد جلساتھ تخضع

 الوظيفية والعالقات وعملهما األمة ومجلس الوط�ي الشع�ي لس ا تنظيم يحدد الذي

 .غرفة ل�ل الداخ�� الّنظام وكذلك ا�ح�ومة، و��ن بي��ما

 الدورات نظام :أوال

 خالل واحدة عادية دورة ب�ن ال��ملان دورات �� التمي�� يمكن املبدأ حيث من

 واحدة دورة ال��ملان �عقد .الدستور  بحكم أخرى  ودورات عادية، غ�� ودورات الّسنة،

  السنة �� عادية
ً
 دورة �� ال��ملان يجتمع الدستور، من 138 املادة عليھ نصت ملا وفقا

 من الثا�ي اليوم �� وتبتدئ األقل، ع�� أشهر ( 10 ) عشرة ا مد سنة، �ل واحدة عادية

 أليام العادية الدورة تمديد طلب األول  الوز�ر و�مكن سبتم��، شهر �� العمل أيام

 .األعمال جدول  �� نقطة دراسة من االن��اء لغرض معدودة

 يحّدد لم .سبتم�� شهر بداية مع تبتدئ أشهر عشرة العادية الدورة تدوم

 ومجلس الوط�ي الشع�ي سجل� ا تنظيم يحدد الذي العضوي  القانون  وال الدستور 

 الدورة، هذه اختتام تار�خ ا�ح�ومة و��ن بي��ما الوظيفية والعالقات وعملهما األمة
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 تار�خ يحدد أنھ ع�� الثانية ا ��افقر  �� نّصت القانون  هذا من ا�خامسة املادة لكن

 .ا�ح�ومة مع و�التشاور  الغرفت�ن مكت�ي ب�ن بالتنسيق العادية الدورة اختتام

 أليام العادية الدورة تمديد طلب الدستور  نص حسب األول  للوز�ر يمكن

 املؤسس لكن .األعمال جدول  �� مدرجة نقطة دراسة من االن��اء لغرض معدودة

 عددا تف��ض املعدودة األيام عبارة فإن ذلك مع ،"املعدودة األيام" يحّدد لم الدستوري

 .أيام سبعة يتجاوز  أن يمكن ال

 من بمبادرة عادية غ�� دورة �� ال��ملان يجتمع أن يمكن فإنھ ذلك إ�� إضافة

 من بطلب ا�جمهور�ة رئيس من باستدعاء يجتمع أن كذلك ا�جمهور�ة،و�مكن رئيس

 املؤسس حصر .الوط�ي الشع�ي سج� ا أعضاء ( 3/2ثل�ي من بطلب أو األول، الوز�ر

 دون  النواب دون  ثل�ي �� لل��ملان( عادية غ�� دورة عقد طلب حق إذن الدستوري

 ا �� القانون  باق��اح املبادرة حق األمة مجلس أعضاء منح ومع األمة، مجلس أعضاء

 مجلس أعضاء منح نظرنا �� الواجب من أصبح فإنھ الدستور، حّددها ال�ي الت�حاا

 .لل��ملان عادية غ�� دورة طلب �� ا�حق األمة
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 رئا��ي مرسوم بموجب وذلك عادية غ�� دورة طلب ا�جمهور�ة رئيس يملك

 طلب إذا وح�ى الدورة، هذه عقد طلب أساسھ ع�� الذي  األعمال جدول  فيھ يحّدد

 رئيس ع�� يمر أن يجب الطلب هذا فإن لل��ملان، عادية غ�� دورة عقد األول  الوز�ر

خَتَتم .ذلك ع�� بناء عادية غ�� لدورة ال��ملان استدعاء يتو�� الذي ا�جمهور�ة
ُ
 الدورة ت

 .أجلھ من استد�� الذي األعمال �جدول  ال��ملان استنفاذ بمجرد العادية غ��

 

 تمعت�ن�ج ا �غرفتيھ ال��ملان ف��ا يجتمع حاالت ع�� كذلك الدستور  نص كما

،
ً
 بناء أو ا�جمهور�ة رئيس من استدعاء ع�� بناء إما ا�حالة هذه �� ال��ملان و�جتمع معا

 ما وفق األمة مجلس رئيس من باستدعاء بالنيابة،أو الّدولة رئيس من استدعاء ع��

 الوط�ي الشع�ي سجل� ا تنظيم يحدد الذي العضوي  القانون  من 99 املادة عليھ نّصت

 .ا�ح�ومة و��ن بي��ما الوظيفية والعالقات وعملهما األمة ومجلس
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 ا�جلسات :ثانيا

 تجد قواعد تحكمها ال�ي ا�جلسات من عددا الواحدة الدورة �� ال��ملان �عقد

قة األح�ام من عددا الدستور  يحّدد .مختلفة نصوص �� مصدرها
ّ
 بنظام املتعل

 الوط�ي الشع�ي لس ا تنظيم يحدد الذي العضوي  القانون  وكذلك ال��ملان، جلسات

 الّنظام إ�� ا�ح�ومة،إضافة و��ن بي��ما الوظيفية والعالقات وعملهما األمة ومجلس

 .غرفة ل�ل الداخ��

  علنية ال��ملان جلسات فإن املبدأ حيث من
ً
 الدستور، من 136للمادة طبقا

 من بطلب مغلقة جلسات �عقدا أن األمة ومجلس الوط�ي الشع�ي للمجلس و�جوز 

 .األول  الوز�ر من بطلب أو ا�حاضر�ن، أعضا��ما أغلبية من أو رئيس��ما،

دت
ّ

 الشع�ي سجل� ا تنظيم يحدد الذي العضوي  القانون  من 6 املادة أك

 علنية مبدأ ا�ح�ومة، و��ن بي��ما الوظيفية والعالقات وعملهما األمة ومجلس الوط�ي

 باللغة ومداوالتھ ومناقشاتھ ال��ملان أشغال تجري " بأنھ ف��ا جاء إذ ال��ملان، جلسات

  ."الدستور  من 136املادة ألح�ام وفقا مغلقة أو عالنية ال��ملان جلسات ت�ون  .العر�ية

 وحسب ا�جلسات، س�� قواعد الوط�ي الشع�ي للمجلس الداخل الّنظام حّدد

غ فإنھ الّنظام هذا من 55 املادة
ّ
 والنواب ا�ح�ومة إ�� أعمالها وجدول  ا�جلسة تار�خ يبل

 .املعنية ا�جلسة قبل األقل ع�� أيام �سبعة

 الداخ�� النظام من 58 املادة فإن النواب �حضور  املش��ط للنصاب بالنسبة

 مهما الوط�ي الشع�ي سجل� ا مناقشات ت�ح أنھ ع�� نصت الوط�ي الشع�ي للمجلس
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 أغلبية بحضور  إال ي�ح ال فإنھ للتصو�ت و�النسبة لكن ا�حاضر�ن، عدد �ان

 األقل ع�� ساعات 6 �عد ثانية جلسة �عقد الّنصاب هذا توفر عدم حالة و�� النواب،

  حينئذ التصو�ت و��ون  األك��، ع�� ساعة 12 و
ً
 .ا�حاضر�ن عدد �ان مهما �حيحا

 خالل واحدة مرة املراقبة وتتم تصو�ت، عملية �ل قبل الّنصاب مراقبة تتم أن و�جب

 .ا�جلسة

 والّسهر املناقشات إدارة يتو�� الذي رئيسها قبل من ورفعها ا�جلسة افتتاح يتم

 ا�جلسة يوقف أن وقت �ل �� ولھ الّنظام، ع�� وا�حافظ الداخ�� . الّنظام اح��ام ع��

 1 يرفعها أن أو

 لدى املتدخل�ن قائمة �� أنفسهم ا�جلسة أثناء ال�لمة أخذ �� الراغبون  النواب ��جل

 رئاسة

 �عد املوضوع �� للتدخل ا�جلسة أثناء ال�لمة طلب امل�جل للنائب و�حق ا�جلسة،

 ا�جلسة، رئيس لھ يأذن أن دون  ال�لمة أخذ نائب ألي يجوز  ا�جلسة،وال رئيس موافقة

  العامة املناقشات �� التدخل . ا�ختصة ال�جنة لعضو يمكن وال

 األعضاء لت�جيل زمنيا أجال األمة سجل� الداخ�� النظام 69 املادة حّددت

 بدء قبل واحدة �ساعة الت�جيل باب �غلق إذ ال�لمة، أخذ �� الراغب�ن

 و�فقد ترتي��م، اح��ام مع جلسة �ل بداية قبل املتدخل�ن قائمة ا�جلسة،وتنشر

 وال حاضرا، يكن ولم ا�جلية أثناء عليھ نودي ما إذا التدخل �� حقھ امل�جل العضو

 .آخر عضو باسم عضو يتدخل أن يجوز 
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 النظام نقطة تحظى فإنھ األمة سجل�ا الداخ�� النظام من 70 املادة وحسب

 مقتضيات ع�� وجو�ا النظام نقطة تنَصب .املوضوع �� التدخل طلبات ع�� باألولو�ة

 .دقيقت�ن النظام نقطة مدة تتجاوز  أن يمكن وال الداخ�� النظام وتطبيق ا�جلسة س��

كر ُي 
َ
 املتدخل خرج و�ذا بالنظام، املوضوع عن يحيد الذي املتدخل ا�جلسة رئيس ذ

 .ال�لمة منھ ��حب النظام نقطة موضوع عن
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 األعمال جدول  : ثالثا

  تحديدا األعمال جدول  يتضّمن
ً
 خالل معا�ج��ا سيتم ال�ي للمسائل مسبقا

 الوط�ي الشع�ي للمجلس الداخ�� الّنظام من 55 املادة وحّددت الواحدة، ا�جلسة

 :و�� ا�جلسة أعمال جدول  �� تندرج ال�ي األساسية املسائل

 باألسبقية��ا �شأ تقر�ر أعد ال�ي القوان�ن مشاريع -

 ��ا�شأ تقار�ر أعدت ال�ي القوان�ن اق��احات -

 الشفو�ة األسئلة -

 ا تنظيم يحدد الذي العضوي  وللقانون  للدستور  طبقا امل�جلة ا�ختلفة املسائل -

 و��ن بي��ما الوظيفية والعالقات وعملهما األمة ومجلس الوط�ي الشع�ي سجل�

 .الّداخ�� وللنظام ا�ح�ومة

 املسائل أيضا حّددت الداخ�� نظامھ من 62 املادة فإن األمة سجل� بالنسبة

 :و�� ا�جلسة أعمال جدول  ضمن تندرج ال�ي

 و��يئة ا�ح�� بالتنظيم واملتعلقة باألسبقية، ا ��ا�شأ تقر�ر أعد ال�ي القوان�ن مشاريع -

 . اإلقلي�ي والتقسيم اإلقليم

 �� عل��ا املنصوص اآلجال �� ��ا�شأ تقار�ر �عد تم ال�ي القوان�ن واق��احات مشاريع -

  ، الداخ�� الّنظام من 44 املادة
ً
 يحدد الذي العضوي  القانون  من 25 للمادة وطبقا

 بي��ما الوظيفية والعالقات وعملهما األمة ومجلس الوط�ي الشع�ي سجل� ا تنظيم

 .ا�ح�ومة و��ن
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 مقر أو الوط�ي الشع�ي سجل� ا مقر �� ا�ح�ومة وممثل الغرفت�ن مكتبا يجتمع

 ل��تيب تبعا الدورة أعمال جدول  لضبط ال��ملان دورة بداية �� بالتداول  .األمة، مجلس

 �ل فإن الواحدة ا�جلسة أعمال �جدول  و�النسبة .  ا�ح�ومة تحدده الذي األولو�ة

 ة.ا�ح�وم باستشارة ا�جدول  هذا يضبط غرفة مكتب

 أن �� ترغب ال�ي املشاريع �ل أصال ا�جلسة أعمال جدول  �� تدرج أن ل�ح�ومة

 أو أخرى، مشاريع تأجيل إ�� �عمد أن يمكن ا أ كما والتصو�ت، للمناقشة طرحها يتم

 أعضاء من تقدم ال�ي القوان�ن الق��احات مجاال ي��ك ال بما األعمال جدول  ملء

 األولو�ات حسب األعمال جدول  �� املواضيع ترتيب يتم أن �� حقها إ�� إضافة ال��ملان،

 مرتبط ال��ملا�ي النشاط أن �ع�ي وهذا .تحددها ال�ي

 تحديد سلطة ال��ملان يفقد أن نجد العملية الناحية ومن ا�ح�ومة، بإرادة س��ه ��

 ا�ح�ومة لصا�ح والّرقا�ي التشري�� بدوره قيامھ وسائل أهم �عد الذي أعمالھ جدول 

 جلس.� ا عمل توجيھ �� السلطة لها ت�ون  ال�ي

 

 

 

 

 

 

 

 



جامعة الشلف الدكتور زغو محمد 02محاضرات الرقابة ال��ملانية ع�� أعمال ا�ح�ومة ماس��   

 

39 
 

 لفصل األول: آليات الرقابة ال��ملانية ال�ي ترتب مسؤولية ا�حكومةا

 

 ت��تب أن يمكن ا�ح�ومة ع�� رقابة الدستور  أح�ام بموجب ال��ملان يمارس

 السياسة بيان أو ا�ح�ومة عمل مخطط مناقشة طر�ق وذلك عن مسؤولية ع��ا

 ا�جلس خّص  حيث ال��ملان ب�ن غرف�ي بالتساوي  تمارس ال الرقابة هذه أن غ�� العامة،

 بيان رفض أو عملها مخطط برفض ا�ح�ومة إسقاط بإم�انية لوحده الوط�ي الشع�ي

 والنتيجة الثقة، منحها رفض أو إلسقاطها الرقابة ملتمس إ�� بال�جوء العامة السياسة

 حل احتمال عنھ ي��تب قد اإلجراء ذلك �ان و�ن استقالتھ، بتقديم األول  الوز�ر يل��م

 من النوع هذا مجال �� دوره فيقتصر مجلس األمة أما الوط�ي، الشع�ي ا�جلس

 .العمل مخطط تقديم لدى الئحة إصدار إم�انية ع�� الرقابة
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 ا�حكومة عمل مخطط :األول  املبحث

 ل�ح�ومة، العامة السياسة يحدد الذي اإلطار هو ا�ح�ومة عمل مخطط

 والوسائل املس��دفة الغايات وكذا واإلنجاز، التخطيط �� اس��اتيجي��ا و�حدد

 مطابقة مدى ع�� ال��ملانية الرقابة وتحرص ،معينة آجال �� لتحقيقها الضرور�ة

 ال�ي وال��امج السياسات مع العامة واإلدارة ا�ح�ومة ��ا تقوم ال�ي واأل�شطة األعمال

 10.ال��ملان عل��ا و�صادق يصوت

 طرف من و�عيي��م ح�ومتھ ألعضاء واختياره ا�ح�ومة رئيس �عي�ن بمجرد

 الواقع �� ا�خطط  �شمل وتنسيقھ، وضبطھ مخططھ بإعداد يقوم ا�جمهور�ة رئيس

 أو االجتما�� أو االقتصادي   جان��ا �� سواء القطاعات ل�ل املمكنة العملية ا�خطة

 .محددة زمنية ف��ة خالل أهداف من إليھ الوصول  القطاعات تلك تنوي  وما الثقا��

 ميثاق والقانونية الدستور�ة السياسية حقيقتھ جوهر �� ا�ح�ومة مخطط

 عرضھ يتم حيث لدراستھ، لل��ملان تقديمھ يتوجب دستوري سيا��ي  وال��ام و�عهد

من  106ومجلس األمة للموافقة عليھ طبقا للمادة  الوط�ي الشع�ي ا�جلس ع��

 الدستور .

 

 

 

                                                            
 العدد األمة، مجلس ال��ملا�ي، الفكر مجلة ،املواطن حقوق  ع�� الدفاع �� ودورها ال��ملانية الرقابة عملية عوابدي، عمار - 10

 .54 ص ، 2002 د�سم�� ، 01
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 إجراءات عرض مخطط عمل ا�حكومة :األول  املطلب

 ممث�� أمام ا�ح�ومة من�ام ل�أو ا �عهد حقيقتھ �� ا�ح�ومة مخطط �عت��

 و��افة ال��ملانية، الرقابة تحت ا�خطط ملضمون هذا واألداء التطبيق �حسن الشعب

 الذي اإلطار ا�ح�ومة عمل مخططكما �عت��   .الرقابة هذه ووسائل وأدوات الصور 

 وكذا التخطيط  واإلنجاز، �� اس��اتيجي��ا و�حدد ل�ح�ومة، العامة السياسة يحدد

 .معينة آجال �� لتحقيقها الضرور�ة والوسائل املس��دفة الغايات

 من الرسمية ا�حقائق �جمع مهما مصدرا �عد ا�ح�ومة مخطط مناقشة إن

 مدى حول  النواب لدى ومحددة وا�حة ت�و�ن رؤ�ة أجل من ل�ح�ومة، العام النشاط

 القواعد االتفاق تنظمھ هذا باعتبار عليھ، املتفق ا�خطط بتنفيذ ا�ح�ومة ال��ام

 .عامة مناقشة الغرض لهذا الوط�ي الشع�ي ا�جلس و�فتح الدولة داخل الدستور�ة

 ح�ومتھ، مخطط بتقديم األول  الوز�ر خاللها يل��م أجاال الدستور  يتضمن ال

 املادة والسيما وال��ملان ا�ح�ومة ب�ن للعالقة املنظم العضوي  القانون  إ��- و�الرجوع

 الشع�ي ا�جلس ع�� ا�ح�ومة عمل مخطط الوز�ر األول  �عرض" :تنص ال�ي منھ 47

 ا�جلس و�فتح لتعي�ن ا�ح�ومة، املوالية يوما 45واألر�ع�ن ا�خمسة خالل الوط�ي

إعداد  من األول  الوز�ر يتمكن ح�ى وذلك ،"عامة مناقشة الغرض لهذا الوط�ي الشع�ي

 .ا�جمهور�ة رئيس ل��نامج تنفيذا عملھ مخطط

 الذي العمل مخطط حول  الوط�ي الشع�ي سجل� ا �� عامة مناقشة تجري 

من القانون العضوي  48طبقا للمادة  العامة املناقشة تفتح وال األول، الوز�ر بھ يتقدم
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 النواب يبدي بحيث  للنواب ا�خطط تبليغ من أيام 07 سبعة �عد إال 16/12

 ع�� هذا، العمل مخطط يكيف أن األول  للوز�ر و�مكن ا�خطط، حول  ��ممالحظا

 عمل مخطط ع�� التصو�ت يتم .ا�جمهور�ة رئيس مع بالتشاور  املناقشة، هذه ضوء

 تقديمھ تار�خ من األك�� ع�� أيام10 عشرة األمر اقت�ىى إن تكييفھ �عد ا�ح�ومة

 .16/12من القانون العضوي  49وفقا للمادة  ل�جلسة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املطلب الثا�ي: اآلثار القانونية امل��تبة عن مخطط عمل ا�حكومة 
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 ھفإن ا�ح�ومة عمل مخطط ع�� الوط�ي الشع�ي سجل� ا موافقة عدم حالة ��

 لنص األول  الوز�ر ع��
ً
 إ�� ا�ح�ومة استقالة تقديم الدستور  من 107 املادة طبقا

 حالة و�� نفسها، الكيفيات أوال حسب وز�را جديد من �ع�ن الذي ا�جمهور�ة رئيس

 ا فإن للمرة الثانية ا�ح�ومة عمل مخطط ع�� الوط�ي الشع�ي سج� ا موافقة عدم

، ينحل سجل�
ً
 غاية إ�� العادية الشؤون �سي�� �� القائمة ا�ح�ومة و�ستمر وجو�ا

  .أشهر ثالثة أقصاه أجل �� وذلك الوط�ي الشع�ي سجل� انتخاب ا
ً
 تقتضيھ ملا وفقا

 .الدستور  من108املادة

 فإن ا�ح�ومة عمل مخطط ع�� الوط�ي الشع�ي سجل� ا موافقة حالة �� أما

 العشرة خالل األمة مجلس أمام ا�ح�ومة عمل مخطط عرضا عن يقدم األول  الوز�ر

 أن األمة سجل� و�مكن الوط�ي، الشع�ي .س جل� ا موافقة �عقب ال�ي األك�� ع�� األيام

 هذه لقو�ل و�تشرط .16/12من القانون العضوي  50ئحة طبقا للمادة ال  يصدر

 ا مكتب لدى أ�حابھ مندوب قبل من و�ودع األقل، ع�� عضوا ثالث�ن توقيع الالئحة

من النظام  91طبقا للمادة  للعرض األول  الوز�ر تقديم من ساعة 48 �عد لس،

 أو ا�ح�ومة ع�� أثر أي الالئحة هذه عن ي��تب الالداخ�� �جلس األمة ، كما 

 .استمرارها

املمارسة ال��ملانية �� ا�جزائر  فإنھ نيل �ل ا�ح�ومات املتعاقبة  واقع يكشف

 عملها .ملوافقة ا�جلس الشع�ي الوط�ي �خطط 
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 ا�ح�ومات �ل مرور يكشف فإنھ ا�جزائر �� ال��ملانية املمارسة لواقع بالنسبة

 جوان منذ املتعاقبة ا�ح�ومات جل تجد لم حيث ال��ملان، مع لها مواجهة أول  �� �سالم

 وأن �سبق لم إذ عملها، �خطط الوط�ي الشع�ي ا�جلس موافقة نيل �� صعو�ة 1997

  ا�ح�ومة رئيس أو حاليا األول  الوز�ر قام
ً
 رفض �سبب ح�ومتھ استقالة بتقديم سابقا

 راجع ليس االستنتاج هذا أن مع عملها، مخطط ع�� املوافقة الوط�ي الشع�ي ا�جلس

 بوسائل ا�ح�ومة تمتع إ�� أيضا راجع بل النواب، ع�� املسلط ا�حل سيف إ�� فقط

 وجود مع ح�ى معها والتعا�ش التوافق يقبلون  تجعلهم النواب ع�� كث��ة تأث�� وعوامل

  بھ، جاءت الذي العمل مخطط �� والقصور  النقائص �عض
ً
 الدعم لتلق��ا نظرا

  ال�ي ال��ملانية األغلبية من والتأييد
ً
 ا�جلس أمام ل�ح�ومة الوا�� الدرع �ش�ل ما عادة

 11.التشري��

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
 القانون  �� علوم دكتوراه شهادة لنيل مقدمة أطروحة التنفيذية، للسلطة وا�جنائية السياسية املسؤولية ظر�ف، قدور  - 11

 . 246 ص،2016/2017سطيف -دباغ�ن مل�ن محمد جامعة والعلوم السياسية، ا�حقوق  �لية العام،
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 بيان السياسة العامة املبحث الثا�ي :

 وكذا �املة سنة عمل نتائج حصيلةبمثابة �� بيان السياسية العامة ت�ع

 البيان هذا خالل من األول  الوز�ر ي��ز أين املقبلة، السنة لعمل العر�ضة ا�خطوط

 طور  �� �� ال�ي واملشاريع املصادق عليھ با�خطط تتعلق أمور  من تمت ال�ي االنجازات

 .االنجاز

ول أو ألر ایوز لاعلى ب یج :"نھ أ 2020لسنة ور ستدلن ام 111دة بقا للماط 

ن ني بیانا عوطلالشعبي س المجلالى إیا وسندم یق؛ أن لحالةاب حس؛ مةولحكس ائير 

 لعامة. السیاسة ا

 مة.ولحكل العامة مناقشة عمالسیاسة ن ابیاب تعق -

 ".لمناقشة بالئحةم ھذه اتختتن أن یمك -

إللزام ا�ح�ومة  » الوجوب « صيغة.  املادة بموجب الدستوري املؤسس كّرس

 من ال��ملان لتمك�ن الوط�ي، الشع�ي للمجلس العامة السياسة عن بيانبتقديم  

 الذي عملها مخطط بتنفيذ ا�ح�ومة ال��ام مدى ومتا�عة الرقابية بمهامھ االضطالع

 أكدتھ ما وهو تنفيذه، عدم حالة �� ومحاسب��ا الوط�ي الشع�ي ا�جلس عليھ صادق

 سنة، �ل تقّدم أن ا�ح�ومة ع�� يجب" 16/12القانون العضوي   من 51  املادة أيضا

  الوط�ي، الشع�ي ا�جلس إ�� برنامجها ع�� املصادقة تار�خ من ابتداءً 
ً
 السياسة عن بيانا
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ب الدستور، من 98 املادة ألح�ام طبقا العامة
ّ
 إجراء العامة السياسة بيان ع�� ي��ت

 ة.بالئح املناقشة هذه تختتم أن يمكن .ا�ح�ومة عمل تتناول  مناقشة

من الدستور  111من املادة  األخ��ة الفقرة نصت فقد األمة �جلس بالنسبة أما

الوز�ر األول أو رئيس ا�ح�ومة  �جلس األمة بيانا عن  يمكن أن يقدم أنھ  ع��

 السياسة العامة مما يفيد ا�خيار ل�ح�ومة الذهاب �جلس األمة من عدمھ.

 االن��اء وعند رئيسھ برئاسة ا�جلس مكتب عل��ا �شرف املناقشة أن واملعلوم

 وتفض تختتم م��ا

 الرقابية األدوات تخص مق��حات النواب من وردت إذا إال التصو�ت دون  ا�جلسة

 .الثقة طلب إ�� ا�ح�ومة اضطرت أو الرقابة ملتمس أو الالئحة �� املتمثلة

 

 

 

 

 

 

 

 

 



جامعة الشلف الدكتور زغو محمد 02محاضرات الرقابة ال��ملانية ع�� أعمال ا�ح�ومة ماس��   

 

47 
 

 الالئحة :أوال

 من موقفھ عن ف��ا �ع�� الئحة بإصدار للمجلس وترخيص �عد الالئحة إذن

 للبيان املوقف هذا ي�ون  وقد األول، الوز�ر قدمھ الذي البيان
ً
 خاللها من فيع�� مؤ�دا

 أوجھ ُيضّم��ا الئحةفيصدر  األداء هذا من �خطھ أو ا�ح�ومي، لألداء رضاه عن

 .ال��نامج �� االنحراف ومواطن القصور 

 

 الواجب الشروط فإن16/12العضوي  القانون  من 56 إ�� 52 من املواد وحسب

 :�� الالئحة تتمثل �� توافرها

  والسبع�ن االثنت�ن خالل العامة السياسة ببيان تتعلق ال�ي اللوائح اق��احات تقّدم -:

 .بالبيان ا�خاصة املناقشة �� النواب تدخالت الن��اء املوالية ساعة  72

 وأن مقبوال لي�ون  األقل ع�� نائبا ) 20 ( عشرون الالئحة اق��اح يوقع أن يجب _-

 .الوط�ي الشع�ي ا�جلس مكتب لدى االق��اح أ�حاب مندوب يودعھ

 .الئحة اق��اح من أك�� الواحد النائب يوقع أن يمكن ال _-

 .إيداعها تار�خ حسب �عّددها، حالة �� للتصو�ت، اللوائح اق��احات �عرض _-

 يجعل أعضائھ، بأغلبية اللوائح هذه إحدى ع�� الوط�ي الشع�ي ا�جلس مصادقة إن_-

 .الغية األخرى  اللوائح
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 تتعلق ال�ي اللوائح اق��احات ع�� التصو�ت �سبق ال�ي املناقشات أثناء يتدخل ال_-

 :إال العامة السياسة عن ا�ح�ومة ببيان

 طل��ا، ع�� بناءً  ا�ح�ومة،•

 الالئحة، اق��اح أ�حاب مندوب•

 الالئحة، اق��اح ضّد  التدخل �� يرغب نائب•

 .الالئحة اق��اح لتأييد التدخل �� يرغب نائب•

 12:م��ا عوائق عدة الالئحة آلية تفعيل يواجھ

 ا�جديد النظام فإن 1997 لسنة الوط�ي الشع�ي للمجلس الداخ�� النظام عكس ع�� -

 .النواب يقيد مما الئحة من أك�� ع�� التوقيع إم�انية عدم ع�� نص

 ا�جلس أمام املرات من العديد �� العامة السياسة لبيان ا�ح�ومة تقديم عدم -

 العامة سياس��ا بيان قدمت فقط م��ا 03 ح�ومات 08 أصل فمن الوط�ي، الشع�ي

 .السنوي 

 الوط�ي الشع�ي ا�جلس داخل األك�� العائق يواجهھ ما غالبا اآللية هذه تجسيد إن -

 الئحة تصدر أن يمكن ال وال�ي ا�حاكم، ل�حزب املساندة ا�حز�ية األغلبية وهو أال

 .ا�جمهور�ة رئيس ل��نامج معارضة

 وهذا ل�ح�ومة املعارضة الالئحة ع�� قانو�ي أثر أي الدستور�ة النصوص تتضمن لم -

 .امليتة باللوائح وصفها إ�� يدفع ما

                                                            
 .311،ص 2007ا�جزائر، ا�خلدونية، دار ا�جزائري، الدستوري النظام �� األمة مجلس مركز خر�ا�ىي، عقيلة  -  12
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 أق�ىى فقد نائبا ) 20 ( قبل من الالئحة اق��اح لوجوب الدستوري املؤسس باش��اط  -

 األقلية و�� الئحة لقبول  املطلوب القانو�ي النصاب توف�� �ستطيع ال معينة فئة

 .املعارضة

 من يبقى الذي- األمة مجلس أمام العامة السياسة بيان تقديم احتمال أن كما -

 .العرض هذا عن تنجم آثار أو قواعد أية تحكمھ ال -ل�ح�ومة التقدير�ة السلطات
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 الرقابة ملتمس :ثانيا

 �سمية أصل ويعود اللوم، بالئحة الدسات�� �عض �� الوسيلة هذه �عرف

 امللك من -األقل ع�� النواب عدد  ¼ال��ملان يلتمس املغر�ي الدستوري الرقابة ملتمس

 . ا�ح�ومة إقالة

 مسؤولة ا�ح�ومة أن اعتبار ع�� بأكملها ل�ح�ومة حد وضع يتم فبموج��ا

 .ال��ملان أمام تضامنية مسؤولية

 للضغط النواب إليھ ي�جأ الذي الثا�ي اإلجراء الرقابة ملتمس �عد ا�جزائر و�� 

 أن غ�� املطلوب، النصاب توفر إذا استقال��ا تقديم ع�� و�جبارها بل ا�ح�ومة، ع��

 ببيان مرتبط أنھ ولو بالالئحة بداية مرتبط الرقابة ملتمس إ�� ال�جوء بأن �ع�ي ال ذلك

 .الالئحة إ�� ال�جوء دون  مباشرة رقابة ملتمس إيداع للنواب و�مكن العامة، السياسة

 
ً
 - الدستوري املؤسس فإن اإلجراء هذا آثار �خطورة ونظرا

ً
 الستقرار ضمانا

 13. مستحيلة شبھ ممارستھ جعلت معقولة غ�� �شروط استعمالھ أحاط- ا�ح�ومة

 ع�� للضغط النواب إليھ ي�جأ الذي الثا�ي اإلجراء الرقابة ملتمس �عد

  النصاب توفر إذا استقال��ا تقديم ع�� بل و�جبارها ا�ح�ومة،
ً
 املطلوب. ونظرا

 - الدستوري املؤسس فإن اإلجراء هذا آثار �خطورة
ً
 أحاط -ا�ح�ومة الستقرار ضمانا

 .مستحيلة شبھ ممارستھ جعلت ��ج��ية  استعمالھ �شروط

                                                            
 �� دولة دكتوراه درجة لنيل أطروحة ،1996الدستور معوقات التجر�ة ال��ملانية �� ا�جزائر �� ظل  معمري نصر الدين ، - 13

 .238.ص  2،2018/2019سطيف  جامعة ا�حقوق، �لية القانون،
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 القانون  من 62 إ�� 58 من املواد حسب الرقابة مللتمس ال�جوء شروط وتتمثل

 16/12 العضوي 

 مسؤولية ع�� ينصب رقابة ملتمس ع�� يصوت أن الوط�ي الشع�ي ا�جلس يمكن_-

 .العامة السياسة بيان مناقشتھ لدى ا�ح�ومة

 .األقل ع�� النواب عدد  1/7 سبع وقعھ إذا إال امللتمس هذا يقبل ال -

 .النواب  2/3 ثل�ي أغلبية بتصو�ت الرقابة ملتمس ع�� املوافقة تتم_- /

 .الرقابة ملتمس إيداع تار�خ من أيام ) 03 ( ثالثة �عد إال التصو�ت يتم ال_-

 استقالة األول  الوز�ر يقدم الرقابة، ملتمس ع�� الوط�ي الشع�ي ا�جلس صادق إذا_-

 .ا�جمهور�ة رئيس إ�� ا�ح�ومة

ع أن يمكن ال_-
ّ
 .واحد رقابة ملتمس من أك�� الواحد النائب يوق

 .الوط�ي الشع�ي ا�جلس مكتب لدى أ�حابھ مندوب الرقابة ملتمس نص يودع_-

 الوط�ي، الشع�ي ا�جلس ملناقشات الرسمية ا�جر�دة �� الرقابة ملتمس نص ينشر_-

ق
ّ
 .النواب ع�� �افة و�وّزع ويعل

ل ال_-
ّ

 ببيان املتعلق الرقابة ملتمس ع�� التصو�ت �سبق ال�ي املناقشات أثناء يتدخ

  العامة، السياسة عن ا�ح�ومة
ّ
 :إال

 طل��ا، ع�� بناءً  ا�ح�ومة،•

 الرقابة، ملتمس أ�حاب مندوب•

 الرقابة، ملتمس ضّد  التدخل �� يرغب نائب•
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 .الرقابة ملتمس لتأييد التدخل �� يرغب نائب•

 بالثقة التصو�ت :ثالثا

س ئیول أو رألر ایوز لل:" نھ أ 2020لسنة ور ستدلن ام 111دة لمات انص

 ؛یتا بالثقةوني تصوطلالشعبي س المجلن ام بلطی  ؛ أنلحالةب احس؛ مةولحكا

؛ مةولحكس ائیول أو رألر ایوز لدم ایق؛ لثقةاالئحة فقة على والمدم افي حالة عو -

  ." مةولحكاستقالة ؛ الحالةب احس

راء إلجد ھذا ایع؛ ومةولحكالیة ؤو آللیة منصبة على مسون ھذه اتكم ثن مو

 لسیاسةا نبیا مناقشة وصبخص ؛مةولحكا سئیر أو ول ألا ریوز لب الطمبني على 

لشعبي س المجلابھ وم یقأن  نیمك ما مةولحكا ودیق نم قیستب ثبحی ؛مةوللحك لعامةا

 قابة.س ربملتمأو بالئحة واء قابة سرللك یرتحن ني موطلا

 بدؤوا النواب أن رأت م�ى بالثقة التصو�ت طلب إ�� ت�جأ قد وا�ح�ومة

 ع�� املصادقة كعدم املعروفة الضغط بوسائل الالزم، الدعم من و�منعوها �عارضو��ا

 �ستطيع ال قد عل��ا عديدة �عديالت بإدخال أو ��ا، تتقدم ال�ي القوان�ن مشاريع

أن مة ولحكود ایقن فة مرمعل في حاب لطلون ھذا ایك .عل��ا االع��اض ا�ح�ومة

س لمجلت انھ مناقشاأو أمة ولحكا أداء نعر راض ني غیوطلالشعبي س المجلا

 سئیر أو ول ألر ایوز ل؛ أو أن اقابة ال محالةرلس اقة على ملتمدلمصاالى ؤدي إست

 شخصیا ھھتجا نيوطلا لشعبيا سلمجلا وابن فةرمع دیری لحالةا ببحس مةولحكا
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 لشعبيا سلمجلا في مسبقا ربالتأثی أو ؛مھدع نم ئھدابأ لسیاسيا ضارلا مسألة في

ر یة بالنسبة آلثاور ھلجمس ائیر ن طرفم للحا زق مأ في یقاعھإ لةومحاو نيوطلا

ور ستد نم 151دة لماامة في ظمن ور ستدلن ام 111دة لماق ابیطتن قابیة ناتجة عر

.2020. 

 جراءاتإ 16/12 العضوي  القانون  من 65 و 64 - -63 املواد ضبطت

 :ي�� فيما بالثقة التصو�ت

، األعمال جدول  �� ا�ح�ومة لفائدة بالثقة التصو�ت ��جيل ي�ون _-
ً
 ع�� بناءً  وجو�ا

 .الدستور  من 98 املادة ألح�ام األول،وفقا الوز�ر طلب

 ز�ادة ا�ح�ومة، لفائدة بالثقة التصو�ت تتناول  ال�ي املناقشة خالل يتدخل أن يمكن_-

 .بالثقة التصو�ت ضّد  آخر ونائب بالثقة التصو�ت يؤّ�د نائب نفسها، ا�ح�ومة ع��

 البسيطة باألغلبية بالثقة التصو�ت ي�ون _-

 . ا�ح�ومة استقالة األول  الوز�ر يقّدم بالثقة، التصو�ت رفض حالة ��_-

 بتوفر إال إجراءاتھ مباشرة يمكن وال بالثقة التصو�ت طلب يجوز  ال

 :ي�� كما نذكرها الشروط من مجموعة

 ر�ط هو ا�جزائري  الدستور  �� اإلش�ال :العامة السياسة ببيان الثقة مسألة ر�ط_-

  ل�ح�ومة، السنوي  العامة السياسة ببيان  بالثقة التصو�ت مسألة
ً
 �� اعتمد ملا خالفا

 هذا �� جاء ما يخالف آخر رأي ُوجد ذلك ومع، مثال وفر�سا املغرب( األنظمة �عض
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 مستقل )بالثقة التصو�ت بطلب املتعلق( ا�خامسة الفقرة نص أن ع�� ُيؤكد التفس��

 ذلك ع�� و�ناءً  )العامة السياسة ببيان املتعلق( األو�� الفقرة نص عن

 يقودها ال�ي با�ح�ومة الثقة مسألة طرح األول  الوز�ر بإم�ان -الرأي هذا وحسب-

  ي�ون  أن دون  شاء ما وقت
ً
 .العامة السياسة لبيان السنوي  باملوعد مرتبطا

 أح�ام مع يتناقض -بوشع�� السعيد األستاذ حسب- التفس�� هذا أن إال 

 املنطقي ال��تيب مع  �ستجيب ال كما النافذ، العضوي  القانون  أح�ام ومع الدستور 

 التوجھ هذا يدعم وما الواحدة، املادة فقرات ب�ن ال��ابط يقت�ىي الذي للنصوص

 «. 16/12 رقم العضوي  القانون  من 63 املادة بھ جاءت الذي النص هو �حتھ و�ؤكد

  ... بالثقة التصو�ت ��جيل ي�ون 
ً
  98 »املادة ألح�ام وفقا

 �� بالثقة التصو�ت طلب :الوزراء من غ��ه دون  األول  الوز�ر طرف من تقديمھ_-

 �عد يمكنھ الذي األول، للوز�ر التقدير�ة للسلطة م��وك ا�جزائري  السيا�ىي النظام

  يطلب أن العامة السياسة بيان
ً
 عرض بضرورة الدستور  يلزمھ أن دون  بالثقة، تصو�تا

 التضامنية، باملسئولية أخذ الدستوري املؤسس وأن خاصة الوزراء، مجلس ع�� األمر

 .جماعيا استقال��ا معناه ا�ح�ومة عن الثقة حجب فإن ثم ومن

 وهو :الوط�ي الشع�ي ا�جلس نواب من إال بالثقة التصو�ت طلب توجيھ يمكن ال_-

 منتخب الوط�ي الشع�ي ا�جلس أن اعتبار ع�� الرقابة ملتمس مثل مثلھ منطقي أمر

 للشرعية املالكة الوحيدة الهيئة �عت�� ثم ومن واملباشر، السري  العام باالق��اع

 قابلية عدم ا�ح�ومة مقابل من الثقة �حب إم�انية غ��ه دون  تخّولھ ال�ي الشعبية



جامعة الشلف الدكتور زغو محمد 02محاضرات الرقابة ال��ملانية ع�� أعمال ا�ح�ومة ماس��   

 

55 
 

  و�التا�� ل�حل، األمة مجلس
ً
�ل  تملكها ال�ي الرقابية اآلليات ب�ن للتوازن  فتطبيقا

 قد الصالحية هذه منحھ �� ألنھ ا�ح�ومة، إسقاط صالحية لھ تمنح أن يمكن ال سلطة

  تملك ال أ��ا بحكم ا�ح�ومة استقرار ��دد
ً
  سالحا

ً
 مواجهة من بمقتضاه تتمكن مقابال

 14.ا�جلس هذا

ن مزى لمغھذا ھو ابما ؛ ور مةولحكاستقالة ایة ور ھلجمس ائیض رفرید قن لكو

دم عن عب تریتن بأ؛ مةولحكود ایقن مطرف  نلثقة ماعلى الئحة ت یولتصب الط

 لىإ یلجأو مةولحكا    ةستقالایة ور ھلجمس ائیل رال یقبأن لثقة افقة على الئحة والما

      اھنأوا لقب سلمجلا ءعضاأ تنتخاباا راءبإج أو نيوطلا لشعبيا سلمجلا لح

 .2020ور .ستن دم 151 دةبقا للماط

ل یة حور ھلجمس ائیرمكانیة إعلى  2020لسنة ور ستدلا نم 151دة لماص اتنو

مة ولحكس ائیرول أو ألر ایوز لامة ولثقة لحكایمنح م لذي لاني وطلالشعبي س المجلا

ألغلبیة في ابیعة طلى ظر إیة بالنور ھلجمس ائین إرادة رلمنبثقة ع؛ الحالةب ابحس

یة ور ھلجمس ائیربق لثقة تتعلامسألة ن كأ؛ وئاسیةر رلمانیة غیربأو ئاسیة ن رلمارلبا

یة على ور ھلجمس ائیریبقي ط؛ وأن ة فقھجوامة ولحكء اعضار وأیوز ل؛ وأن انفسھ

ني وطلالشعبي س المجلایبقي على ر وألخیھذا ایبقي على أن ؛ أو ميولحكم ااقطلا

یعیة رتشت نتخابان اعالر إثإلشعبي على س المجلواب انت نتخاباراء اجإلى غایة إقتا ؤم

 .مسبقة

                                                            
 .285ظریف قدور، المرجع السابق، ص - 14
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 ترتب مسؤولية ا�حكومة ال   الفصل الثا�ي: آليات الرقابة ال��ملانية ال�ي

 

 

 ممارسة خاللها من �ستطيع متعدد وسائل لل��ملان ا�جزائري  الدستور  منح

 يؤدي قد وال�ي السياسية ملسؤولي��ا تقر�ر ،دون  ا�ح�ومة عمل ع�� الرقابية وظيفتھ

 دعت ،�لما وتفعيلها استغاللها ال��ملا�ي النائب �ستطيع حيث م��ا الثقة �حب إ��

 لسنة الدستوري التعديل تضم��ا ،وقد التنفيذي ا�جهاز عمل مع باملوازاة ا�حاجة

2020. 
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 أوال: األسئلة ال��ملانية.

لسیاسیة اة ھجوالاصبغ وابع شكلي ذات طقابیة ل رسائور وستدلظم ان

ث حی؛ قبةرالمروح الدة ئیة فاقراجو�بصبغة عملیة   مةولحكن والمارلبن اقابیة بیرلوا

يمكن أعضاء ال��ملان أن يوجهوا أي سؤال شفوي أو نھ :" أمنھ  1/158دة لمات انص

 إ�� أي عضو �� ا�ح�ومة ، كتا�ي 

ر ألمق ایتعلن یأمة ولحكافي  ریأي وز ة ھجواإلمكانیة في مر ھذه اھظنا توھ

 ألسئلةم ااظنل جبة في تفعیوالروط الشراءات واإلجامشكلة ر كما تثان؛ ومعیع اطبق

 مقر وي لعضا ون لقانا في رھظی ما وھذا ؛كتابیة أو یةوشف تكان واءس لمانیةرلبا

د قن یأمة ولحكالیة ؤو مسولى محاسبة ؤدي إقابي سیرلم ااظلناھذا  نكأو ؛16/12

م قابیة تترنما عملیة دي و�جزاء جد أي جوال ین لك؛ ومةولحكاباستقالة ر ألمؤدي ای

 قیتعلر ألمن األ؛ ألمةس امجلو عضأو ني وطلالشعبي س المجلافي ب لنائر ایدبتق

وھذا جماعیة س لیو؛ یةردفورة بصن لمارلبافي و عضب أو نائل كء نتماص وابشخ

 16/12م .قوي رلعضون القانن ام 76لى إ 69ن مواد لموا ور ستدلن ام 152دة بقا للماط

. 
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 �شأة وتطور السؤال ال��ملا�ي:   -1

 �شأة وتطور السؤال �� إنجل��ا   -أ

سؤال ما  ظهر حق السؤال أول مرة �� ال��ملان اإلنجل��ي، أول واقعة قدم ف��ا 

مقدم هذا السؤال إ�� ا�حصول   ، هدف �� مجلس اللوردات 19/12/1721حدث يوم 

ع�� معلومات من ا�ح�ومة، و�ن �ان ذلك السؤال لم يقدم بالشـ�ل املتبـع حاليا، كما 

 أنھ لم يحصل ع�� اإلجابة حسب الوضع املتعارف عليھ اآلن، و�انت ا�حادثة الثانية

وز�ر امتيـازا جديـدا وقد كرست إجابة الـ 1739أمام مجلس اللوردات كذلك عام 

ولقد تقرر رسميا االع��اف بحق السؤال ألعضاء ال��ملان عندما أعلن،  .ألعضـاء ال��ملان

بأنھ (يمكن ألعضاء ال��ملان اآلن تقديم  21/5/1783رئيس مجلس العموم بتار�خ 

ب األسئلة إ�� أحد الوزراء، والـذي يل��م باإلجابة عل��ا، أو ع�� األقل أن يو�ح األسبا

ال�ي تمنعھ من اإلجابة، وأن مثل هـذا االستثناء من القواعد العامة املنظمة �جدول 

أعمال ا�جلس �سمح بأي وقف عن هذا الطر�ـق ا�حصول ع�� معلومات .... ومع ذلك 

ينب�� القول مع شديد االح��اس وا�حذر أنھ ينبغـي أال �شوش األسئلة ع�� جدول 

 .األعمال

األسئلة من الوسائل ال�ي يملكها أعضاء ال��ملان  ومنذ ذلك الوقت أصبحت 

سنة ع�� أول ظهور عفوي لها،  60اإلنجليـزي، وال�ي تحررت رسميا �عد مرور أك�� من 

  .بوصفها إجراء مستقال من إجراءات ال��ملان
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عالمة مهمة �� تار�خ األسئلة ال��ملانية، إذ شهد هذا  21/11/1803ويعت�� تار�خ 

ل�ن حول موضوع�ن مختلف�ن، حيث قدم السؤاالن �ش�ل متتا�ع فـي اليوم واقعة سؤا

نفـس اليوم أمام مجلس العموم، وال شك أن هذه الواقعة ال�ي ترجع إ�� املصادفة 

ا�حضة أك�� مـن �و��ا عملية مقصودة، يمكن أن �عت�� نقطة البداية نحو تخصيص 

ء وتلقي إجابات الوزراء وقت محـدد مـن ا�جلسـة يخصص لتقديم األسئلة من األعضا

 .عل��ا إذ عرف هذا الوقت بوقـت األسئلة

األمر الذي ساعد ع�� تطور األسئلة �� إنجل��ا، وا�ساع استخدامھ من قبـل 

أعضـا ء ال��ملان، االختفاء التدر��� لنظام االلتماسات أو الش�اوي ال�ي تقدم ضد 

�ايد قد أج�� ال��ملان ع�� السلطات إ�� ال��ملان، إذا أن حجم هذه الش�اوي امل�

تخصيص وقـت طو�ـل ملناقشـ��ا و�ح��ا، وال شك أن هذا الوقت �ان ع�� حساب 

العملية التشريعية، لذلك ساعد نظـام األسـئلة ع�� تقليص حجم الش�اوي املقدمة إ�� 

ال��ملان، إذ لم �عد صاحب الش�وى ملزما بذكر اسـمھ والتوقيع ع�� الش�وى املقدمة 

من ا�جهات، إذ يكفل تقديم سؤال من أحـد األعضـاء وتلقي إجابة الوز�ر  ضد جهة

عليھ تحقيق نفس الغرض من الش�وى،إضافة إ�� ميـزة عـدم �عـر�ض الشا�ي إلجراء 

 .قد تتخذه ضده ا�جهة املش�و م��ا عن طر�ق معرفة اسمھ من الش�وى املقدمة

 

نحو فرضها ع�� أسلوب كما ساعدت القيود الشديدة ال�ي أتجھ ال��ملان  

إ�� ز�ادة استخدام حق السؤال، وال شك أن االستخدام   الش�اوي وااللتماسـات
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الكثيف لهذا ا�حـق كـان وراء اإللغـاء ال�امل لنظام االلتماسات،دفع أعضاء ال��ملان إ�� 

تلمس القيمة ا�حقيقية لهـذا ا�حـق ا�جديـد، وترشيد استخدامھ �� أداء خدما��م إ�� 

إن االستخدام املكثف �حق السؤال دفع ال��ملان اإلنجل��ي إ��  .ب��م �لما أمكن ذلكناخ

،عندما  7/3/1888ضرورة رسم حدوده، ولـذلك �ان حق السؤال موضع أول إصالح �� 

حدد وقت األسئلة �ش�ل رس�ي �� جدول األعمال، ولكن اإلصالح األك�� أهمية هو ذلك 

خـل نظام األسئلة املكتو�ة، وذلك ملواجهة الز�ادة عندما أد 29/04/1902الذي تم �� 

املضطردة �� عدد األسئلة املقدمة، وعدم كفايـة الوقت ا�حدد لألسئلة لإلجابة عل��ا 

أثناء ا�جلسة، فبموجب نظام األسئلة املكتو�ة يمكن لعضـو ال��ملان ا�حصول ع�� 

 .ل��ملانإجابة مكتو�ة، كذلك خارج الوقت ا�حدد لألسئلة �� جلسة ا

 

 

 

 

 

 

 :�� فر�سا  لسؤال�شأة وتطور ا  -ب

فقد �شأ نتيجة العرف ال��ملا�ي وظهر السؤال املكتوب �� الئحة ا�جمعية 

،ولم يدرج  1911،وظهر �� الئحة مجلس الشيوخ سنة  1909الوطنية سنة 
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ع�� 48،إذ نصت املادة  1958السؤال بالدسات�� الفر�سية سوى بدستور سنة 

ويعلل  . (أسبوعيا ألسئلة أعضاء ال��ملان وإلجابة ا�ح�ومةأن تخصـص جلسة 

جورج ب��دو هذا النص بأن استعمال ال��ملان�ن لألسئلة �� ظـل ا�جمهور�ـة 

الثالثـة والرا�عة �ان قليال إذ أ��م �انوا يفضلون االلتجاء إ�� االستجواب، ولذا 

�عو�ض اختفاء أدرج الـنص السـؤال بالدستور ��دف إعطائھ قيمة رقابية، و 

 .إجراء االستجواب

ولقد عنيت الئحـة ا�جمعية الوطنية ببيان اليوم ا�خصص لإلجابة  

جلسة  1958من الدستور  48ويعلل تخصيص نص املادة  . شفاهة عن األسئلة

�املة �� األسبوع لإلجابـة عن األسئلة شفاهة بأن ا�حوار الشفوي �� ال��ملان 

ب ألنھ ي��ك جميع األعضاء �� معرفة ما يدور أك�� حيو�ة من ا�حوار املكتو 

 15.ا�حوار بداخل ا�جلس وان لم �شركهم �� مناقشة فعلية فـي هـذا

 

 

 

 �شأة السؤال �� ا�جزائر: -ج

                                                            
 .12،ص 1987،1ادل الطبطبائي،األسئلة ال��ملانية، (�شأ��ا، أنواعها، وظائفها)،إصدار مجلة ا�حقوق: ال�و�ت، طع - 15
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لقد نص املؤسس الدستوري ع�� األسئلة ال��ملانية �آلية رقابة ع�� أعمال  

ح�ى آخر �عديل دستوري  1963ا�ح�ومة �� جميع الدسات�� ا�جزائر�ة منذ دستور 

 .2020لسنة 

تم النص صراحة ع�� حق أعضاء ا�جلس الوط�ي  1963 09 /10ففي دستور /   

اث التوازن والتعاون ب�ن السلطت�ن �� استعمال آلية السؤال وهذا من أجل إحد

والتنفيذية ، ولإلشارة فإن املشرع ا�جزائري كرس هذه اآللية منذ أول  التشريعية

للنواب  123حيث نص القانون الداخ�� لھ �� املادة  1962مجلس وط�ي تأسي��ي سنة 

ها حق طرح أسئلة شفو�ة سواء باملناقشة أو بدو��ا ع�� شرط أن هذه املناقشة ال يتبع

 . �� �ل األحوال التصو�ت ع�� الئحة لطرح مسؤولية ا�ح�ومة

وهذا  .تم النص فقط ع�� السؤال الكتا�ي و حذف السؤال الشفوي  1976�� دستور  

راجع للم�انة ال�ي تتمتع ��ا الهيئة التنفيذية �� تلك الف��ة حيث �انت موحدة يقودها 

  .رئيس غ�� وارد أن �سأل ح�ومتھ شفو�ا

فقد تمت العودة لالع��اف بآلية السؤال بنوعيھ الشفوي  1989 �� دستور 

يمكن أعضاء ا�جلس الشع�ي الوط�ي أن  « 125والكتا�ي و�ان ذلك �� نص املادة 

 .يوجهوا أي سؤال شفوي أو كتا�ي إ�� أي عضو �� ا�ح�ومة

تم استحداث غرفة ثانية �� ال��ملان و�� مجلس األمة و�التا�� ل�ل  1996�� دستور  

منھ  134غرفة �� ال��ملان ا�حق �� استخدام آلية السؤال بنوعيھ حيث نصت املادة 

أي عضو ��  إ��  ىيمكن أعضاء ال��ملان أن يوجهوا أي سؤال شفوي أو كتابي« ع�� 
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 30الكتا�ي كتابيا . خالل أجل أقصاه ثالثون ( ا�ح�ومة. و��ون ا�جواب عن السؤال

إذا رأت أي الغرفت�ن - . وتتم اإلجابة عن األسئلة الشفو�ة �� جلسات ا�جلس- . (يوما

أن جواب عضو ا�ح�ومة ، شفو�ا �ان أو كتابيا ي��ر إجراء مناقشة ، تجرى املناقشة 

لوط�ي ومجلس حسب الشروط ال�ي ينص عل��ا النظام الداخ�� للمجلس الشع�ي ا

تنشر األسئلة واألجو�ة طبقا للشروط ال�ي يخضع لها �شر محاضر مناقشات - . األمة

  ال��ملان

جاء با�جديد حيث أنھ حدد مدة اإلجابة ع�� األسئلة  2016التعديل الدستوري 

(يوما . وكذلك أن �عقد �ل من ا�جلس�ن  30الشفو�ة ع�� أن ال تتعدى ثالثون (

مجلس األمة بالتداول، جلسة أسبوعية تخصص ألجو�ة ا�ح�ومة الشع�ي الوط�ي ُ و 

 16ع�� األسئلة الشفو�ة للنواب و أعضاء مجلس األمة . 

 

 

 

 

 

 

 �عر�ف السؤال ال��ملا�ي -2

                                                            
،دار  2016مارس  06ديدان، مباحث �� القانون الدستوري والنظم السياسية (ع�� ضوء التعديل الدستوري مولود  - 16

 .373،ص 2017بلقيس، ا�جزائر، 
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 مخالفات إ�� ا�ح�ومة نظر لفت بأنھ السؤال �عر�ف بأن الفقهاء �عض رى ي

 مع يتعارض ألنھ نظر محل هو اختصاصها �� يدخل مع�ن موضوع �شأن حدثت

 ع�� ا�حصول  ال��ملان عضو ��ا �س��دف رقابية وسيلة باعتباره السؤال، حقيقة

 تنوي  ما معرفة أو ع��ا، واقعة حصول  من التحقق أو يجهلھ، أمر عن معلومات

 .بذا��ا مسألة �� اتخاذه ا�ح�ومة

 بيان قصد السؤال �عر�ف إ�� لل��ملانات الداخلية التنظيمات �عض ذهبت وقد

 أو : » استفهام دستور�ا املقررة األخرى  الرقابية الوسائل عن واختالفھ خصوصيتھ

 النظام �� ورد ما املثال سبيل ع�� ذلك ومن واآلثار، اإلجراءات حيث من قانونيا،

 الوزراء أو الوزراء رئيس من العضو هو السؤال أن من األرد�ي النواب �جلس الداخ��

 من التحقق أو اختصاصا��م، �� تدخل ال�ي الشؤون من شأن �� يجهلھ أمر عن

 17.األمور  من أمر �� ا�ح�ومة نية عن استعالمھ أو علمها إليھ، وصل واقعة حصول 

�عددت التعار�ف الفقهية حول السؤال ال��ملا�ي، م��ا ما جاء موجزا، وم��ا ما 

د �عر�فا جاء غافال �عض جوانب السؤال، ومركزا ع�� جوانب أخرى، و�التا�� ال نج

 نورد جامعا ما�عا، ومـن ب�ن هذه التعار�ف 

 

استيضاح موجھ إ�� أحد الوزراء بقصد االستفسار عن أمر من  السؤل هو 

                                                            
 لنيل مقدمةمذكرة ،)مقارنة دراسة االستجواب، وحق السؤال حق (ا�ح�ومة أعمال ع�� ال��ملانية الرقابة الغ�ي، عبد حمر�ط - 17

 27-26 ص ص ، 2006 باتنة،-�خضر ا�حاج جامعة السياسية، والعلوم ا�حقوق  �لية القانونية، العلوم �� شهادة املاجست��
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األمور ال�ي تتعلق بأعمـال وزارتھ، أو بقصد لفت نظر ا�ح�ومة إ�� أمر من األمور، أو 

 .إلـى مخالفـات حـدثت �شـأن موضوع ما 

استفسار عن أمر ال �علمھ العضو، للتحقق من وهناك �عر�ف آخر، هو 

 واقعة وصل علمهـا إليھ أو للوقوف ع�� ما �ع��مھ ا�ح�ومة �� أمر من األمور.

الـوزراء  إ��السؤال تمك�ن عضو ال��ملان من توجيھ أسـئلة  كما �عرف بأنھ

 بقصد لفت نظر ا�ح�ومة إ�� موضوع مع�ن.  لالستفسار عن أمر يجهلھ العضو، أو

وهناك من رأى �عر�ف السؤال بأنھ تق��ي عضو ال��ملان من وز�ر مختص أو 

من رئـيس ا�ح�ومة عن حقيقة أمر مع�ن خاص بأعمال الوزارة أو ا�ح�ومة ك�ل إال أنھ 

يؤخذ ع�� هذا االتجاه رغم أنھ ب�ن طر�� السؤال (مقدمھ واملقدم إليھ)،ولكنـھ حصـر 

مع�ن، إال أن السؤال قد ��دف عند موضوع السؤال �� التق��ي عن حقيقة أمر 

ذا �انت واقعة معينة �حيحة، كما قد ��دف إ�� معرفة نية ا�ح�ومة إاالستعالم عما 

 .�� أمر من األمور 

ذلك التصرف الذي بموجبھ بأنھ أما الفقھ الفر���ي فقد عرفھ جورج ب��دو  

ا بأنھ كما عرفھ البعض أيض -يطلب نائب من وز�ر توضيحات حول نقطة معينة) 

الوسيلة ال�ي �ستعملها عضو ال��ملان ليطلب من خاللهـا إلـى الوز�ر شروحات حول 

 .مسألة معينة

مجرد "وسيلة إعالمية ورقابيـة للنواب حول  بأنھاعت��ه الدكتور سعيد بوشع�� 



جامعة الشلف الدكتور زغو محمد 02محاضرات الرقابة ال��ملانية ع�� أعمال ا�ح�ومة ماس��   

 

66 
 

17Fتصرفات ا�ح�ومة

18". 

أو  يجهلھمعلومات أمر  �ع� ا�حصول عرفھ الدكتور عمار عباس عل أنھ: " 

 بذا��ايف مسألة  اتخاذه ا�ح�ومة، أو معرفة ما تنوي هاالتحقق من حصول واقعة علم

18Fوليس صورة من صور الرقابة " املعلوماتصورة من صور التعاون وتبادل  �عت��و�� 

19 

للسؤال ال��ملا�ي األر�ان  نخلص أن التعر�ف  من خالل ما سبق من التعار�ف

 : األساسية و��

 السؤال عضو �� ال��ملان.ال�خص موجھ - 

ال�خص املوجھ إليھ السؤال (وهو رئيس الـوزراء أو أي وز�ـر يكـون عضـوا فـي - 

 .ا�ح�ومة

املوضوع الذي ينصب عليھ السؤال (وهو �� أي شأن من الشؤون العامة �شرط أن -. 

 يدخل ضمن اختصاصات من يوجھ إليھ من أعضاء ا�ح�ومة.

ل ع�� املعلومات أو ممارسة الضغط التخـاذ إجـراء الغرض من السؤال (وهو ا�حصو -

 .مع�ن

 

 أنواع ا أسئلة ال��ملانية: -3

                                                            
 3 .99، ص 1990سعيد بوشع��، النظام السيا��ي ا�جزائري، دار الهدى: ا�جزائر،   - 18
 .25،ص.6002، ا�جزائر، ا�خلدونية،دار ا�جزائري  الدستوريالنظام  �� ا�ح�ومةع�� أعمال  ال��ملانيةعمار عباس ،الرقابة  - 19
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 الشفو�ة األسئلة -أ

 شفو�ة أسئلة طرح ال��ملان ألعضاء خول  دستوري حق هو الشفوي  السؤال

 یودع حیث .معینة مسألة عن إیضاحات ع�� ل�حصول  ا�ح�ومة من عضو أي ع��

 بدوره الغرفة ورئیس إل��ا، ینت�ي ال�ي الغرفة مكتب لدى صاحبھ طرف من السؤال

 یوم تحدید ع�� ا�ح�ومة مع املكتبان یتفق أین األول  لوز�ر� اإ� السؤال إرسال یتو��

 .الشفو�ة األسئلة طرح

إ�� نوع�ن ، كما وانھ البد من أن  ال��ملانيةالشفو�ة  األسئلةو�مكن تقسيم 

 �حيحا عتبارهال وضوعية ملا و الش�لية تتوافر فيھ مجموعة من الشروط

: تتم �� ش�ل مناظرة ب�ن صاحب باملناقشة املق��نةالشفو�ة غ��  األسئلة -أ

، وعضو ا�ح�ومة الذي يرد  ا�جلسالسؤال، الذي يتقدم �سؤالھ �� مدة يحددها 

ع�� السؤال �� مدة تحدد كذلك و�حق ل�ل من صاحب السؤال وعضو ا�ح�ومة 

 . املناقشة�هما التدخل �� �يحق لغال  و اآلخرم ال التعقيب ع�� ك

 املناقشة: و�� النوع الذي يتسع فيھ مجال باملناقشة املق��نةالشفو�ة  األسئلة -ب

من  قدر بأك��اإلحاطة  والغرض منھاألعضاء ليشمل عددا محددا من النواب أو 

من القانون  75دة ملاما أشارت إليھ ا حول موضوع السؤال ، هذا املعلومات

بنصها "إذا رأت إحدى الغرفت�ن أن جواب عضو ا�ح�ومة عن  12-16العضوي 

وفقا للشروط  املناقشةالسؤال الشف�ي أو الكتا�ي ي��ر إجراء مناقشة تفتتح هذه 

 األمةالشع�ي الوط�ي و مجلس  ا�جلسعل��ا �� النظام الداخ�� ل�ل من  املنصوص
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 املطروحالشفوي  ناقشة ع�� عناصر السؤال الكتا�ي أوملا و�جب أن تقتصر هذه

  "20ع�� عضو ا�ح�ومة

 .الكتا�ي السؤال -ب

 . التنفيذي ا�جهاز إ�� مباشرة الناخب�ن ا�شغاالت وصول  ع�� ضمان �عت�� 1-

 الكتا�ي السؤال يجعل مما معينة مهلة �� كتابة الرد ع�� املع�ي الوز�ر إجبار 2- .

 للمعلومات ثم�ن مصدر

 ي�ون  ح�ى توفرها �ستوجب الشروط من مجموعة ال��ملا�ي السؤال �� �ش��ط - 3

 ذلك �� ويستوي  كتابيا السؤال ي�ون  اإلجراءات أن بمجموعة من مروره وكذا مقبوال

 السؤال ع�� الرد ي�ون  حيث الوز�ر جواب �� بي��ما ،والفرق  والكتا�ي الشفوي  السؤال

 الن إضافيا، وليس أصليا ي�ون  أن ع�� كتابيا الكتا�ي السؤال وع�� شفو�ا، الشفوي 

 . الوز�ر جواب ع�� التعقيب خالل يأ�ي اإلضا�� السؤال

 .بالسؤال املع�ي الوز�ر تحديد مع واحدا سؤاال يضم أن -

 ا ع�� الوز�ر يرد أن ع�� النواب، من مجموعة عن وليس واحد عضو من يصدر أن -

  . واحد بجواب ألسئلة

 . قضائية دعوى  محل السؤال موضوع ي�ون  ال أن -

  ا�جتمع  وآداب وتقاليد لقيم السؤال نص اح��ام -

 .العر�ية باللغة ومحررا ا�جدال يث�� وما الالئقة وغ�� ا�جارحة العبارات اجتناب -

                                                            
تخصص العلوم ،  �� الدكتوراه لنيل شهادة مقدمة أطروحةالعر�ي"،  غربملدول ا �� األداء ال��ملا�ي بوغازي عبدالقادر، " -  20

 . 2016-2015ا�جزائر ،  الدولية، جامعة قاتالوالع لعلوم السياسيةا ،�لية إداري تنظيم سيا��ي و 
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 . تقر�ر�ة وليس استفهامية بطر�قة طرحھ -

 الشفو�ة األسئلة املتعلقة15 / 07/ 2000 �� املؤرخة 08 رقم التعليمة أوردت

 ׃ �التا�� إضافية شروط والكتابية

 فيھ أو بذاتھ مع�ن ��خص أو فردية، أو �خصية ية بقض السؤال يتعلق ال أن -

 مباشرة مساس

 مباشرة غ�� أو مباشرة بطر�قة مساس فيھ ي�ون  ال وان ا�خاصة، شؤونھ �� ��خص

 �سمعة

 . ورموزها و�ثورة ا�جزائر

 للعالقة ا�حدد العضوي  القانون  وال الدستور، ألح�ام مخالفا السؤال ي�ون  ال أن -

 . وال��ملان ا�ح�ومة ب�ن

 تقل ال مدة �� ع��ا اإلجابة تمت ئلةأس محل موضوعها ي�ون  ال�ي ألسئلة تقبال ال أن -

 . أشهر ثالثة عن
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 :عامة مناقشة إجراء -4

  ا�ح�ومة عضو جواب أن الغرفت�ن إحدى ارتأت إذا
ً
  أو �ان شفو�ا

ً
 ي��ر كتابيا

فتتح ،(((مناقشة إجراء
ُ
 ( ثالثون  من بطلب األمة مجلس مستوى  ع�� املناقشة هذه ت

 املناقشة جلسة يضبط الذي ا�جلس مكتب لدى الطلب وُ�ودع األقل ع�� عضوا ) 30

 ا�حا�� الداخ�� نظامھ ينص فلم الوط�ي الشع�ي ا�جلس أما ا�ح�ومة، مع بالتشاور 

 ) 20 ( من طلب ع�� ينص سابقا �ان أنھ رغم املناقشة حول  شرط أو إجراء أي ع��

 الشفوي  أو الكتا�ي السؤال عناصر ع�� املناقشة هذه تقتصر أن يجب .(((نائبا

 .ا�ح�ومة عضو ع�� املطروح

 أهم من كتابيا أو �ان شفو�ا ا�ح�ومة �جواب عامة مناقشة إجراء �عت��

 عنھ اإلجابة �انت الذي للسؤال تكملة و�� األسئلة، بواسطة الرقابة فعالية مظاهر

 و�نما املسؤولية، ا�ح�ومة عضو تحميل �ع�ي ال كما ال��ملان، أعضاء رأي �� مقنعة غ��

 عامة بقضايا عادة يتعلق هاما �عد موضوع حول  النقاش �عميق هو م��ا الهدف

 .(((وسياسية

 عن ا�ح�ومة عضو �جواب مناقشة إجراء اآلن إ�� يحدث لم املمارسة حيث ومن

 أعضاء قدرة بمدى تتعلق واقعية حقيقية مشا�ل من ذلك �� ما رغم الكتا�ي السؤال

 يتس�ى وكيف املطروح السؤال ع�� ا�جواب عناصر استيفاء مدى تحديد ع�� ال��ملان

 .طبعا املكتوب جوابھ ع�� وال الكتا�ي السؤال ع�� اطالع أد�ى غياب �� تقديره لهم
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 مرات عدة جرت فقد شفوي  سؤال ع�� اإلجابة ضوء ع�� مناقشة إجراء أما

 :ي�� فيما نوجزها

 ) 07 ( سبعة عن ا�ح�ومة رئيس جواب �عد :البالد �� األم�ي للوضع مناقشة إجراء -

 ) 172 ( من موقعة الئحة إيداع تم البالد، �� األم�ي بالوضع �لها شفو�ةتتعلق أسئلة

 . 1998 ف��اير 02 �� ا�جلس عل��ا صادق ا�ح�ومة، عضو �جواب مناقشة إلجراء نائبا

 .نائبا ) 75 ( املوضوع مناقشة �� تدخل وقد

 شفو��ن سؤال�ن عن أيضا ا�ح�ومة رئيس جواب �عد :للبالد العام الوضع مناقشة- -

 إلجراء الئحة ع�� 2001 يونيو 20 بتار�خ ا�جلس صادق للبالد، العام بالوضع متعلق�ن

 .نائبا ) 197 ( املناقشة هذه �� تدخل وقد للموضوع، عامة مناقشة

 شفو��ن سؤال�ن عن ا�ح�ومة عضو جواب �عد :العراق �� الوضع مناقشة- -

 الئحة ع�� ا�جلس صادق العراق، �� الوضع حول  ا�خارجية الشؤون وز�ر إ�� ُموّجه�ن

 ( املناقشة هذه �� تدخل وقد ، 2003 مارس 30 بتار�خ للموضوع عامة مناقشة إلجراء

 .21نائبا ) 105

 

 

 

 

                                                            
  .252-251املرجع السابق، ص  معمري نصر الدين، - 21



جامعة الشلف الدكتور زغو محمد 02محاضرات الرقابة ال��ملانية ع�� أعمال ا�ح�ومة ماس��   

 

72 
 

 :ال��ملانية املمارسة �� األسئلة إش�االت -5

 الشفو�ة األسئلة بواسطة ا�ح�ومة عمل ع�� الرقابة ممارسة عملية واجهت

 هذه �عض �عددي، برملان أول  عهدة بداية �� سيما ال وعوائق إش�االت عدة والكتابية

 وزارة �� ممثلة ا�ح�ومة مع والتنسيق التعاون  بفضل عل��ا التغلب تم االش�االت

 ال��ملانية، املمارسة تطور  حسب و�تأثر دورها يتطور  ال�ي ال��ملان مع العالقات

 لكن الشفو�ة، لألسئلة بالنسبة سيما ال آلخر، ح�ن من يطرح مازال اآلخر والبعض

 من ذلك اعتبار يمكن ا�حاالت �ل و�� .الوسيلة هذه استعمال �� كث��ا يؤثر أن دون 

 والثنائية السياسية التعددية عهد �� وخاصة ال��ملانية التجر�ة حداثة مقتضيات

 .ال��ملانية

  إما جواب، بدون  شكال واملقبولة املودعة األسئلة من كب�� عدد بقاء_-
ً
 و�ما �عّسفا

 
ً
 71/03 املادة �انت حيث 02 السؤال للدولة، االس��اتيجية باملصا�ح �عالقة تحّججا

 عالقة ذات ألسباب سؤال أي عن اإلجابة عن االمتناع إم�انية ا�ح�ومة عضو تخول 

 الرد عن االمتناع يمكنھ ال ا�ح�ومة عضو أن �ستنتج للبالد،مما اس��اتيجية بمصا�ح

 وفق السؤال عن باإلجابة ملزم وهو �ان،12/16 القانون  �� األمر إلغاء قبل - سبب ألي

 .ا�حددة واآلجال الشروط

 آثارها يفقدها مما القانونية اآلجال وخارج األسئلة عن اإلجابة �� الوزراء تأخر_-

 .وقيم��ا
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  ا�ح�ومة رئيس( األول  الوز�ر_-
ً
  يحضر ال )سابقا

ً
 �� الشفو�ة األسئلة جلسات عادة

  موجود هو ما عكس ا�جزائر
ً
 حضور  �خصيا األول  الوز�ر يتو�� أين فر�سا �� مثال

 ا�ح�ومة إ�� األسئلة جلسات

 ع��م لينوب ال��ملان مع العالقة وز�ر وت�ليف ا�جلسات حضور  عن الوزراء غياب_-

 مما ا�جواب وتفاصيل دقائق ع�� بدقة مطلع غ�� األخ�� يبقى ا�شغاال��م،حيث بحجة

 .وعاما سطحيا يجعلھ

 �� التأخر أو للرد، القانونية لآلجال الوزراء اح��ام عدم ع�� ي��تب جزاء أي ا�عدام_-

 .أصال الرد عدم أو الرد

 �انت سواء املوجهة األسئلة ع�� مقنعة غ�� أجو�ة تقديم عن ي��تب أثر أي غياب_-

 .مناقشة فتح ع�� بالنص االكتفاء تم إذ شفو�ة أو مكتو�ة

 املوجهة )وكتابية شفو�ة( األسئلة �عض ع�� ��ائي �ش�ل اإلجابة الوزراء �عض رفض_-

، والداخلية الدفاع وزار�ي ا�حال هو كما الدستور  إطار �� لهم
ً
 محل �انت ال�ي مثال

  عل��م استعالءً  النواب اعت��ه مما املعارضة، نواب �عض طرف من انتقادات
ً
 وخرقا

 تكتف لم ال�ي الوط�ي الدفاع وزارة �� ذلك تج�� وقد العضوي  والقانون  للدستور 

ت بل الشفو�ة األسئلة �عض ع�� الرد �عدم
ّ
 اآلخر البعض ع�� اإلجابة إ�� ذلك تخط

 
ً
 .شفوي  ش�ل �� إل��ا ُوّجهت أ��ا مع كتابة
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رة متجددة قديمة فكرة عن إال تنّم  ال املواقف هذه أن يبدو 
ّ

 أن مفادها ومتجذ

 ممثلها حضور  وأن لها، التا�عة األجهزة ع�� إال مراقبتھ محظور  و�شاطها الدفاع وزارة

 ..الدستوري النص رغم �عد �ستسغھ لم حساب وتقديم أخرى  هيئات أمام

 إ�� يؤدي مما الشفو�ة، باألسئلة ا�خاصة ا�جلسات برمجة �� االنتظام عدم_-

 تحظى ال�ي باألسئلة الغرفت�ن مكت�ي تلزم وا�حة معاي�� وجود عدم ظل �� تراكمها،

 .األسئلة أهمية ع�� ذلك تأث�� ومدى ال��مجة، �� باألولو�ة

 الرا�عة التشريعيت�ن الف��ت�ن خالل الشفو�ة األسئلة ع�� الرد جلسات متوسط_-

 �جلس وجلست�ن الوط�ي، الشع�ي للمجلس جلسات،بالنسبة أر�ع بلغ وا�خامسة،

 .وا�خر�فية الر�يعية ف��ا بما دورة �ل خالل األمة

 الشفو�ة، األسئلة ع�� للرد ا�ح�ومة عضو �ستغرقها ال�ي الزمنية املدة بخصوص_-

 جلسات وأن خاصة أخرى، إ�� �شريعية ف��ة من يختلف املدة __هذه متوسط فإن

 املدة هاتھ متوسط أن علما منتظمة، بصورة تنعقد تكن لم الشفو�ة األسئلة ع�� الرد

 الوط�ي الشع�ي للمجلس بالنسبة يوما عشر وستة أشهر ثالثة بحدود وأصبح تقلص،

 أن قبل السابقة، التشريعية الف��ات خالل ا�حال عليھ �ان كما أشهر، خمسة عوض

 لضبط شهر مدة 2016 �عديل ليقرر  يوما، 25 و شهر�ن املدة هاتھ متوسط يصبح

  العملية
ً
سوة

ُ
 إ�� املعدل انخفاض ضرورة �ع�ي ما وهو الكتابية، األسئلة ع�� بالرد أ

 .22واحد شهر

                                                            
 256-255نصر الدين معمري، مرجع سابق،ص  - 22
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 ثانيا : االستجواب

 �� علیھ أ��م عماا�ح�ومة  ملساءلة ال��ملان لعضو مخول  حق هو االستجواب

 لیس وذلك ارتھز و  شؤون �سی�� �� الوز�ر سیاسة عن أو للدولة العامة السیاسة

 .االستفهام ��دف

بأنھ:"محاسبة الوزراء،فهو استفهام أساسھ  االستجوابو يمكن �عر�ف 

مناقشة  ي�ون مجرد حوار ب�ن مقدمھ واملوجھ إليھ،بل �عقبھ  ال  ،ومن هنا فإنھاال��ام

 "واسعة

 151دة بقا للماواب طالستجالیة ق آین طرلمانیة عرلباقابة رلور استدلظم ان

مة في ولحكواب استجن المارلبء اعضان أیمكبأنھ :"  2016لسنة ور ستدلن ام

 ون يوما .ثالثه قصال أجل أخالواب لجون ایك؛ ولساعةاقضایا دى حإ

 مةولحكء اعضاألى إتستمع ن أن لمارلبن الجان یمك

ت علیھ بین؛ و16/12 مقر وي لعضون القانن ام 1/66دة لماامتھ ظما نوھذا 

س ئیریبلغ ن بأك لواب؛ وذالستجالیة ل آعماراءات إجون إلقانن ھذا ام 66/2دة لماا

ب قعھ بحسویذي لواب االستجص اني نوطلالشعبي س المجلس ائیأو رألمة س امجل

س مجلن مو عضون ثالثأو ني وطلالشعبي س المجلن انائبا مون ثالثل ألقاعلى ؛ لحالةا

 ددتتح علیھو ؛لھولقب لیةوالما ساعةن بعیرألوا لثمانیةل اخالول ألر ایوز لالى إألمة ا

ور بالتشاك ل؛ وذلحالةب ابحسن لمارلبافتي رغ بمكت طرف نم وابالستجا جلسة

 ماوی )30( نثالثیل لجلسة خالد ھذه اتنعقأن على واب؛ لمعنیة باالستجامة ولحكامع 
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 .وابالستجا تبلیغ یخرلتا لیةوالما رألكثا على

ب صحادوب ألمنطرف ا نم وابالستجا بسح مكانیةإ ون لقانا یمنح كما 

س ئیرتبلیغ م یتواب؛ والستجذا اھلمخصصة لالجلسة اضھ في رعل قبواب الستجا

 علیھو 16/12م .قوي رلعضون القانن ام 67دة بقا للماك؛ وھذا طلذلمعنیة با فةرلغا

 مقیا ون لقانا ھذا سنف نم 68 دةللما بقاط میت راءاتإلجا صلةوام حالة في

جلسة ل بھ خالواستجوع اضومول یتنارض عم یدبتقواب الستجا بصحاأ دوبمن

ن مة عولحكب اعلیھ  تجیواب؛ ولمخصصة   لالستجالحالة ب المعني بحسس المجلا

ال و  ور ستدلاألنھ ال ط؛ فقوقابیة شكلیة رلیة واب آالستجد أن ابالتالي نجك؛ ولذ

بإجابة ر ألمق انما یتعل؛ و�مةولحكاة ھجوافي مدي لجزاء الجن ایبیوي لعضون القانا

قابیة ركآلیة واب الستجاعملیة ل خالن مرر لمقزاء الجوھذا ھو ا ك؛لذ نمة عولحكا

 ن.لمارحة للبوممن
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 .لالستجواب واملوضوعية الش�لية الشروط :أوال

 عملية ضوابط  16/12 العضوي  القانون  من 68إ�� 66من املواد ضبطت

 خ�� فيما ، 2017 األمة �جلس الداخ�� النظام من 92 املادة وكذا ، االستجواب

 .لالستجواب  إشارة أي من الوط�ي الشع�ي للمجلس الداخ�� النظام

 :لالستجواب الش�لية الشروط _-1-

 وهذا مكتو�ة صورة �� االستجواب يقدم أن يجب :كتابيا االستجواب يكون  أن -

 األهمية من كب�� قدر لها ا�ح�ومة أمام املعروضة املسألة أن ا�جدية،أي لعنصر تحر�ا

 ا�ح�ومة من املع�ي للوز�ر �سمح مكتوب ش�ل �� االستجواب تقديم فإن ثم ومن

 هذا يمكن كما ملواجهتھ، الالزمة األسباب تحض�� و�التا�� موضوعھ، ع�� باالطالع

 عليھ االطالع من االستجواب هذا ع�� التوقيع �� املشارك�ن غ�� األعضاء بقية الشرط

 .(((ا�جلس مقر �� ويعلق األعضاء ع�� يوزع أنھ بما

  يكون  أن_-
ً
  30 من ُموقعا

ً
  أو الوط�ي الشع�ي با�جلس نائبا

ً
 :األمة مجلس من عضوا

 �� عضوا ) 30 ( ثالثون  أو نائبا ) 30 ( ثالثون  األقل ع�� االستجواب نص يوقع أن يجب

 (ال عتبة هو الذي للنصاب تجاوزه ع�� متوقف قبولھ أي ا�حالة، حسب األمة مجلس

30 (  
ً
، أو نائبا

ً
  وُمنتقد مرتفع رقم وهو عضوا

ً
 استعمالھ دون  َيُ◌ول  باعتباره جدا

 العدد يحدد لم الدستوري النص وأن خاصة لل��ملان، الرقا�ي الدور  إطار �� بكثافة

 عديد أن بدليل العكس وليس الشعب ممث�� مهمة �سهيل ال��ملان �غرف�ي األجدر و�ان

 .ا�حق هذا ممارسة واحد لنائب �سمح املقارنة األنظمة
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 :لالستجواب املوضوعية الشروط _-2-

 الساعة قضايا من اعتباره يمكن الذي فاملوضوع :الساعة قضايا بإحدى يتعلق أن

 ال�حافة لدى واسع �ش�ل متداولة آنية، ا�شغاالت موضوع ت�ون  قضية �ل هو

 .�عد تقع لم مستقبلية أو قديمة املسألة ت�ون  أن ينب�� فال العام، والرأي

 من فليس :ا�حكومة اختصاص دائرة �� يدخل موضوعا االستجواب يتناول  أن_-

 السلطة ب�ن التالزم «اختصاصا��ا ، من ليس أمر ع�� ا�ح�ومة استجواب العقول 

  الوزراء ،فإن» واملسؤولية
ً
 فعلية سلطات من لد��م عّم  إال ُ�سألون  ال   ملبدأ وطبقا

 األول  الوز�ر تحميل االستجواب صاحب شأن من وليس والقانون  الدستور  بمقت��ى

 .(((اختصاصهما عن تخرج مسألة عن املسؤولية وز�ر أي أو

 الرقابية الوسائل بقية قراءة من مستمدة الش�لية الشروط من جملة وتوجد

 :ذلك ومن ال��ملانية للرقابة الناظمة النصوص ومختلف

 ألن ضروري  العامة باملص�حة االستجواب موضوع فارتباط :العامة املص�حة شرط_-

 ولهذا الشعب مصا�ح يمثلون  فهم ا�ح�ومة سياسة ينتقدون  عندما ال��ملان أعضاء

 .ال�خصية املص�حة عنصر ع�� االستجواب يحتوي  أال يجب

 االختصاصات توزيع مبدأ وكذا :والقوان�ن الدستور  مع االستجواب �عارض عدم_-

 .الدستور�ة الهندسة �� السلطات ب�ن
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 طر�ق عن سمع��م من النيل أو ذوا��م �� :ا�حكومة بأعضاء املساس عدم_-

  تحمل قبيحة أو نابية �لمات الستعمال حضر من ذلك  يتبع ما مع االستجواب،
ً
 سّبا

 
ً
 .وشتما
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 .االستجواب و�جراءات ضوابط :ثانيا

 النظام وكذا 16/12العضوي  القانون  نصوص املشرع ا�جزائري من خالل تب�ى

 �ا�مراعا يجب ال�ي والضوابط اإلجراءات من جملة 2017 لسنة األمة �جلس الداخ��

 :ي�� فيما نوجزها االستجواب خالل

 .فيھ يبّت  الذي ا�جلس مكتب لدى االستجواب طلب ُيودع_-

 الوز�ر إ�� االستجواب نص ا�جلس رئيس ُيرسل االستجواب طلب قبول  حالة ��_-

ع األول  ق األعضاء ع�� و�وزَّ
ّ
 .ا�جلس بمقر وُيعل

غ_-
ّ
 الوز�ر إ�� االستجواب نص الوط�ي الشع�ي ا�جلس رئيس أو األمة مجلس رئيس ُيَبل

 .لقبولھ املوالية ساعة ) 48 ( واألر�عون  الثما�ي خالل األول 

  الرفض قرار ي�ون  رفضھ حالة ��_-
ً
ال

ّ
غ ُمعل

َّ
 .االستجواب أ�حاب مندوب إ�� وُ�بل

 ا�ح�ومة مع بالتشاور  األمة مجلس مكتب أو الوط�ي الشع�ي ا�جلس مكتب يحدد_-

 .االستجواب جلسة

 تبليغ لتار�خ املوالية األك�� ع�� يوما ) 30 ( ثالثون  خالل ا�جلسة هذه تنعقد_-

 االستجواب

 ا�جلسة �� عرضھ قبل االستجواب �حب االستجواب أ�حاب مندوب يمكن_-

 .بذلك ا�ح�ومة املعنية الغرفة رئيس و�بلغ الغرض لهذا ا�خصصة
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  االستجواب أ�حاب مندوب يقدم_-
ً
 جلسة خالل استجوابھ موضوع يتناول  عرضا

 عن ا�ح�ومة وتجيب الغرض لهذا ا�خصصة األمة مجلس أو الوط�ي الشع�ي ا�جلس

 ذلك

 .االستجواب موضوع ع�� األول، الوز�ر أو الوزراء أحد سواء ا�ح�ومة، ممثل رد_-

 برد النواب يقتنع لم إذا تحقيق �جنة اق��اح ع��ا ينتج أن يمكن مناقشة فتح_-

 .ا�ح�ومة
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 .ال��ملانية املمارسة �� االستجواب تطبيقات :ثالثا

 ع�� ترتب فيما أثر، بدون  �انت م��ا أر�عة استجوابات 07 إيداع تم   2002-1997

ّجل بينما تحقيق، �جنة إ�شاء اثنان
ُ
 .القادمة للعهدة األخ�� أ
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 ثالثا : �جان التحقيق ال��ملانية

 

تحقیقا للمص�حة العامة وضعت للرقابة ال��ملانیة آلیة تتعلق ب�جان التحقیق 

مص�حة عامة تخص ال��ملا�ي من شأنھا مراقبة العمل ا�ح�ومي �� أي قضیة ذات 

السلطة التنفیذیة؛ باعتبار ھذه األخ��ة �� من �سھر ع�� تنفیذ السیاسة العامة 

للدولة؛ وت�ون قر�بة جدا باالبتعاد عن تحقیق ھذه املص�حة و�ابتغاء مصا�ح جھو�ة 

أو �خصیة أو ضیقة ال تتما�ىى واملص�حة الوطنیة للمواطن؛ و�شمل مختلف 

 .قطاعات ا�ح�ومة �� الدولة

[ یمكن �ل غرفة من ال��ملان �� من الدستور أنھ  159/1حیث نصت املادة  

 إطار اختصاصاتھا؛ أن تن��ئ �� أي وقت �جان تحقیق �� قضایا ذات مص�حة عامة

�عت�� التحقیقات ال��ملانیة ال�ي یتم تفعیلھا عن طر�ق ال�جان ال��ملانیة تتأسس لھذا  .[

إ�� ھذه اإلجراءات التحقیقیة من أجل جمع الغرض؛ آلیة رقابیة بحیث یتم ال�جوء 

مع�ن؛ و�النتیجة وعند اللزوم یتم اق��اح نتائج ) 2) .عناصر حق وعمل حول موضوع 

 ایجابیة أو سلبیة تجاه مسئول�ن ح�ومی�ن
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  - :إجراءات وشروط �شكیل �جنة التحقیق ال��ملا�ي -- 1 

الشع�ي الوط�ي أو مجلس یتم إ�شاء �جنة تحقیق برملانیة من طرف ا�جلس 

األمة؛ وذلك بمعرفة أحد الغرف �� حال قیام الغرفة األخرى بإ�شاء �جنة التحقیق؛ 

من  78وكذا تبلیغ ا�ح�ومة؛ ویش��ط �� الئحة إ�شاء �جنة التحقیق طبقا للمادة 

التصو�ت ع�� اق��اح الئحة تودع لدى مكتب  - :ما ی�� 12- 16القانون العضوي رقم 

نائبا من ا�جلس الشع�ي ) 20)�ن؛ و�أن ی�ون موقعا من طرف عشرون أحد الغرفت

یجب تحدید �� اق��اح الالئحة  - .(عضوا من مجلس األمة 20الوط�ي أو عشرون (

أن یتم التصو�ت ع�� الالئحة �عد االستماع إ�� مندوب  - .الوقائع املعنیة بالتحقیق

یتم �عی�ن أو �شكیل �جان  - .ضوعأ�حاب اق��اح الالئحة ورأي ال�جنة ا�ختصة باملو 

التحقیق بنفس اإلجراءات والشروط ال�ي تتم �شأنھا �شكیل ال�جان الدائمة ل�ل من 

ا�جلس الشع�ي الوط�ي أو مجلس األمة؛ وفقا للنظام الداخ�� ل�ل غرفة طبقا للمادة 

و إعالم الغرفة (ا�جلس الشع�ي الوط�ي أ - . 12-16من القانون العضوي رقم  79/1

مجلس األمة) ال�ي أ�شأت �جنة تحقیق �ل من الغرفة األخرى (مجلس األمة أو ا�جلس 

 .16/12من القانون العضوي  79/2الشع�ي الوط�ي) وا�ح�ومة طبقا للمادة 

 

 شروط �شمل دقيق وضبط صارم لتنظيم اآللية هذه تخضعع�� هذا األساس 

  وممارس��ا تحر�كها و�جراءات ومراحل
ً
 :ي�� ملا وفقا
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 اختصاصاتھ، إطار �� ين�ىئ أن األمة ومجلس الوط�ي الشع�ي ا�جلس من �ّل  يمكن_-

 العامة املص�حة ذات القضايا �� تحقيق وقت،�جان أي و��

 ع�� بالتصو�ت األمة مجلس أو الوط�ي الشع�ي ا�جلس من التحقيق �جنة إ�شاء يتّم _-

 األمة مجلس مكتب أو الوط�ي الشع�ي ا�جلس مكتب لدى الئحة يودعھ اق��اح

 .األمة مجلس �� عضوا ) 20 ( عشرون أو نائبا20 ( عشرون األقل، ع�� و�وقعھ،

 .والتحري  التحقيق �ستوجب ال�ي الوقائع الالئحة اق��اح �� بدقة تحدد أن يجب_-

 قبل من ا�جلس مكتب أمانة لدى تحقيق �جنة إ�شاء املتضمن الالئحة اق��اح ُيوَدع_-

 .خاص �جل �� عليھ و�وقع أ�حابھ مندوب

 رئيس يحيلھ قبولھ حالة و�� االق��اح، هذا قبول  مدى �� ا�جلس مكتب يبّت _-

غ الرفض حالة و�� الرأي، إلبداء ا�ختصة الدائمة ال�جنة ع�� ا�جلس
َ
 الرفض قرار ُيبل

ال
ّ
 .االق��اح أ�حاب مندوب إ�� ُمعل

ِعّد _-
ُ
 �� الالئحة اق��اح ُ�عرض الالئحة، اق��اح عن تقر�را ا�ختصة الدائمة ال�جنة �

 مندوب إ�� االستماع �عد ا�حاضر�ن األعضاء بأغلبية عليھ للتصو�ت العامة ا�جلسة

َرى  وال املوضوع، �� ا�ختصة الدائمة ال�جنة ورأي االق��اح أ�حاب
ُ
 ا�جلسة هذه �� ت

 .املوضوع �� مناقشة أُي 

 الالئحة اق��اح أ�حاب مندوب إ�� االستماع �عد الالئحة اق��اح ع�� التصو�ت يتم_-

 .باملوضوع ا�ختصة ال�جنة ورأي
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 حسب تحقيق �جان أعضائھ، ب�ن من األمة، مجلس أو الوط�ي الشع�ي ا�جلس ���ّ _-

 .الدائمة ال�جان �شكيل �� م��ما ل�ل الداخ�� النظام يحّددها ال�ي الشروط نفس

عِلم_-
ُ
 .بذلك األخرى  الغرفة تحقيق �جنة أ�شأت ال�ي الغرفة �

 اإلجراء ذات �علق إذا قضائي إجراء محل ت�ون  وقائع �� تحقيق �جنة إ�شاء يمكن ال_-

 اق��اح املعنية الغرفة رئيس يبلغ األطراف، ونفس املوضوع ونفس األسباب بنفس

 موضوع الوقائع، أن من التأكد قصد بالعدل، امل�لف الوز�ر إ�� املقبول  الالئحة

 ا�ختصة ال�جنة ع�� إحالتھ قبل قضائي، إجراء محل ليست الالئحة، اق��اح

 ع.باملوضو 

عوا الذين األمة مجلس أعضاء أو النواب التحقيق �جنة �� ّن ُ�ع� ال_-
ّ
 الالئحة وق

 .ال�جنة هذه إ�شاء املتضمنة
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  :حدود إ�شاء �جان التحقیق ال��ملا�ي -.2

التحقیق ال��ملانیة من طرف أي غرفة سواء ھناك حدود تتعلق بإ�شاء �جنة 

  :ا�جلس الشع�ي الوط�ي أو مجلس األمة؛ و�مكن توضیحھما �� اآل�ي

  :ا�حد القضائي -أ

من الدستور أنھ ال یمكن إ�شاء �جان تحقیق برملانیة  159/2حددت املادة 

بخصوص وقائع ت�ون محل إجراء قضائي من اختصاص السلطة القضائیة ؛ وعلیھ 

من  159/1نطاق مقت�ىى املادة  12-16من القانون العضوي رقم  80/1ت املادة حدد

الدستور املقصود باإلجراء القضائي؛ و�تعلق بنفس األسباب ونفس املوضوع ونفس 

یتم ھذا اإلعالم من غرفة إ�� غرفة؛ من أجل إم�انیة التنسیق �� العمل  - األطراف

 .وتنظیم مسألة التحقیقات ال��ملانیة

وكذلك لتفادي ر�ما  تداخل تحقیق ألحد الغرفت�ن قد یمس إجراءات تحقیق  

غرفة أخرى؛ ومن املمكن قد �علم رئیس أحد الغرفت�ن أعضاء الغرفة أن ھناك �جان 

تحقیق تخص مسألة ح�ومیة؛ من شأنھا تركھا لتلك الغرفة السباقة �� ال�جوء إ�� 

قضائیة واح��ام مبدأ الفصل ب�ن تجسیدا الستقاللیة السلطة ال ( .ھذا اإلجراء

وع�� ھذا األساس یتم تبلیغ وز�ر العدل من طرف رئیس الغرفة املعنیة  )السلطات. ؛

بإ�شاء �جنة التحقیق قصد التأكد من الوقائع موضوع اق��اح الالئحة لیست محل 
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من  80/2إجراء قضائي قبل إحالتھ ع�� ال�جنة ا�ختصة باملوضوع طبقا للمادة 

  12. -16العضوي رقم  القانون 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :ا�حد الزم�ي -ب
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أنھ یكت�ىي طا�ع �جان  12-16من القانون العضوي رقم  81نصت املادة 

التحقیق ال��ملانیة طا�عا مؤقتا؛ ومحدودا بمدة زمنیة معینة من تار�خ املصادقة ع�� 

یرھا؛ وھنا ت�ون الئحة إ�شائھا؛ وذلك بأن تنتھي مھمة أي �جنة تحقیق بإیداع تقر ّ 

أشھر؛ أو ع�� األك��  ) 6املدة محددة ع�� أساس موضو�� ال یتجاوز ف��ة الست (

(أشھر قابلة للتمدید من تار�خ إ�شائھا؛ وكما یمكن تمدید ھذه  6بانقضاء ستة (

الف��ة؛ بحیث لم یتم تحدید عدد مرات ھذا التمدید؛ وكما ال یمكن إعادة �شكیل 

(شھرا ابتداء من  12املوضوع قبل انقضاء أجل اث�ي عشر ( نفس �جنة التحقیق لنفس

 .تار�خ انتھاء مھمتھا

 

 

 

 

 

 

 

  :ا�حد املتعلق بأعضاء ال�جنة -ج .
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یفرض القانون ع�� �شكیلة �جنة التحقیق ال��ملا�ي أن ی�ونوا نوابا بالنسبة 

للمجلس الشع�ي الوط�ي أو أعضاء �� مجلس األمة من غ�� الذین وقعوا ع�� الئحة 

إ�شاء ھذه ال�جنة؛ وھذا من أجل حیاد األعضاء �� عملیة التحقیق املو�ول لھم؛ 

لیست من ) 1) .اف �خصیة ومصا�ح و�تفادي االنجراف نحو تحقیق ینصب ع�� أھد

 .12-16من القانون العضوي رقم  82مصا�ح عامة طبقا للمادة 

وكما �ستوجب من أعضاء �جنة التحقیق التقید �سر�ة التحر�ات واملعاینات  

؛ وھذا تفادیا 12- 16من القانون العضوي رقم  83واملناقشات وھذا طبقا للمادة 

ط للتأث�� �� الرأي العام مھما �ان؛ حمایة للس�� �خرق مبدأ التحفظ؛ وكذا االحتیا

ا�حسن �جر�ات التحقیق؛ ألن األمر یتعلق بممارسات السلطة العامة من طبیعة 

سیاسیة �� مواجھة ا�ح�ومة كھیئة تنفیذیة و�دار�ة؛ وكذا حمایة حق املنصب علیھم 

دم استباق التحقیق من التشھ�� املسبق وطرح مسائل غ�� مجدیة �شأن التحقیق ولع

األحداث واألح�ام املسبقة ال�ي قد ال یصل إلیھا التحقیق؛ و�حفظ مراكز �ل األطراف 

الھدف أیضا من ذلك تكریس الشفافیة والبعد عن مواضیع  - .املعنی�ن بالتحقیق

 انتقامیة؛ ولفرض مصداقیة العمل الرقا�ي. 

 

 

 إجراءات عمل وس�� �جنة التحقیق -3-
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التحقیق و�تنصیب أعضائھا تبدأ أشغال فور ذلك؛ بحیث �عد إ�شاء �جنة  :

یمكن ل�جنة االستماع إ�� أي �خص أو أن �عاین أي م�ان وأن تطلع ع�� أیة معلومة 

أو وثیقة تراھا مناسبة للتحقیق طبقا للمادة ؛ ومع مراعاة �عضا من االستثناءات 

و�تعلق األمر بالوثائق  12- 16من القانون العضوي  84/1( 1املتعلقة بھذا االطالع؛ (

ال�ي تكت�ىي طا�عا سر�ا واس��اتیجیا یھم الدفاع الوط�ي واملصا�ح ا�حیو�ة لالقتصاد 

الوط�ي وأمن الدولة الداخ�� وا�خار��؛ و�شرط أن یتم ت��یر ھذا االستثناء و�علیلھ 

-16من القانون العضوي  85من طرف ا�جھات املعنیة ل�جنة التحقیق طبقا للمادة 

12 .  

و�تم االستماع إ�� أعضاء ا�ح�ومة من خالل تقدیم طلب إ�� الوز�ر األول من 

طرف رئیس الغرفة ال��ملانیة املعنیة؛ وع�� أن یتم ضبط برنامج االستماع إ�� أعضاء 

ا�ح�ومة مع الوز�ر األول؛ و�� ھذا یوجھ استدعاء أو طلب االستماع مرفقا ب��نامج 

ملؤسسات واإلدارات العمومیة وأعوانھا قصد املعاینة املعاینات والز�ارات إ�� إطارات ا

املیدانیة لالستماع إلیھم عن طر�ق السلطة السلمیة ال�ي یتبعونھا؛ و�� حالة عدم 

االمتثال أمام �جنة التحقیق ال��ملانیة �عد ھذا السلوك تقص��ا جسیما یدون �� 

-84/2ا طبقا للمادة التقر�ر وتتحمل السلطة السلمیة الوصیة �امل مسؤولیاتھا؛ وھذ

 .16/12من القانون العضوي  3-4-5

  :نتائج عمل �جنة التحقیق ال��ملانیة-4. -
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�عد �جنة التحقیق ال��ملانیة  12- 16من القانون العضوي  86طبقا للمادة 

تقر�را عن عملھا الذي أ�شأت من أجلھ ویسلم إ�� �ل من رئیس ا�جلس الشع�ي أو 

تبعیة �جنة التحقیق؛ و�بلغ التقر�ر إ�� �ل من الوز�ر األول رئیس مجلس األمة بحسب 

باعتباره املسئول عن ا�ح�ومة والذي ی��أس اجتماعاتھا؛ وكذا تبلیغ التقر�ر إ�� 

السلطة العلیا �� الدولة و�� رئیس ا�جمھور�ة؛ أین ت�ون ا�ح�ومة والوز�ر األول 

 منبثق�ن عن إرادتھ السیاسیة؛

الة ع�� نواب ا�جلس الشع�ي الوط�ي أو أعضاء یوزع التقر�ر بحسب ا�ح

یمكن ألحد غرف�ي  12- 16من القانون العضوي  87/1وطبقا للمادة  .مجلس األمة

ال��ملان بحسب حالة إ�شاء �جنة التحقیق �شر التحقیق �لیا أو جزئیا؛ وذلك بناء ع�� 

جراءات القضائیة یجب التمی�� ب�ن التحقیق واإل  -اق��اح مكتب الغرفة املع�ي ورؤساء 

ال�ي ت�ون من طبیعة واختصاص السلطة القضائیة؛ والتحقیقات ال��ملانیة ال�ي  ت�ون 

ا�جموعات ال��ملانیة �عد  ناتجة عن السلطة التشریعیة وال�ي ت�ون من طا�ع سیا�ىي

رأي ا�ح�ومة؛ بحیث ھذا النشر �عت�� جزاءا أخالقیا یكشف للرأي العام بأنواعھ من 

طات رسمیة أخرى وكذا األحزاب السیاسیة من وجود تحقیق برملا�ي مواطن�ن وسل

 منصب ع�� ا�ح�ومة �� قضایا املص�حة العامة؛ 

ولكن بالنسبة للنشر الك�� أو ا�جزئي للتقر�ر ال یؤدي إ�� تحقیق ھذه الغایة؛ 

ألن التحقیق املفرغ �� التقر�ر سی�ون مبتورا من جزء ھام یتعلق بما توصلت إلیھ 

لتحقیق وھذا ال �عكس الشفافیة والدیمقراطیة �� عمل السلطة العامة؛ و�ذا �جنة ا
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�ان ال��ملان قام بمراقبة عمل ا�ح�ومة؛ فلماذا �ستوجب �شر التقر�ر من طرف 

الغرفة املعنیة رأي ا�ح�ومة الذي انصب علیھا التقر�ر الرقا�ي؛ وذلك سواء إذا �ان 

ة أو ضدھا؛ و�عتقد أنھ باإلم�ان �شر التقر�ر ایجابیا أو سلبیا؛ لصا�ح ا�ح�وم

من القانون  84/1التقر�ر جزئیا �� ا�حالة الوحیدة املستثناة طبقا للمادة طبقا للمادة 

؛ واملتعلقة إن اقت�ىى األمر بمجال الدفاع الوط�ي واملصا�ح ا�حیو�ة 12- 16العضوي 

  .لالقتصاد الوط�ي وأمن الدولة الداخ�� وا�خار��

إجراءات البت �� �شر التقر�ر �لیا أو  12-16ون العضوي حدد القان ھوعلی

جزئیا؛ بحیث تبت الغرفة املعنیة بأغلبیة األعضاء ا�حاضر�ن؛ ودون مناقشة؛ ع�� إثر 

(التحقیق و�ب�ن فیھ ا�حجج  1عرض موجز یقدمھ مقرر �جنة ؛ وعلیھ منح القانون (

للمجلس الشع�ي  12-16املؤ�دة واملعارضة لنشر التقر�ر �لیا أو جزئیا العضوي 

 .الوط�ي ومجلس األمة عند االقتضاء فتح مناقشة �� جلسة مغلقة

 

 

و�التا�� نالحظ أن جدیة املراقبة ال��ملانیة ح�ى و�ن �انت ش�لیة بمناسبة �جان  

التحقیق ال��ملانیة؛ فإنھا تفقد موضوعھا وتحقیقھا ینتقص أك�� ح�ى بالنسبة لآلثار 

إعداد التقر�ر؛ وھذا ال یؤدي إ�� توضیح ا�حقائق؛ وسی�ون الناتجة عن االنتھاء من 

ذلك �� املصا�حة ا�خاصة ل�ل غرفة أو ا�ح�ومة أو القطاع املع�ي باملراقبة؛ و�التا�� 
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یط�� ع�� التقر�ر �� �شره العمل السیا�ىي ال أك��؛ ویعكس ھذا العمل السیا�ىي 

 .لتقر�رإم�انیة إجراء مناقشة برملانیة ل�ل غرفة بخصوص �شر ا

وخالصة ل�جان التحقیق ال��ملانیة وكجزاء جدي یمكن أن یثار بمناسبة إعداد  

التقر�ر ھو مدى بقاء أو استقالة الوز�ر األول تجاه رئیس ا�جمھور�ة من الناحیة 

السیاسیة واألخالقیة؛ أو بإقالة عضو ا�ح�ومة املع�ي؛ أو ب��ك السلطة التقدیر�ة 

اتخاذ ما یراه  ي یبلغ لھ؛ والذي بإم�انھ لرئیس ا�جمھور�ة من خالل التقر�ر الذ

مناسبا ومالئما لنتائج التحقیق ال��ملا�ي؛ ما دام الدستور ال ینظم ا�جزاء ا�جدي 

 .امل��تب عن ذلك

 

 

 

 

 

 .ا�جزائر�ة التجر�ة �� ال��ملا�ي التحقيق -5
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 أي �� لل��ملان، أصيل حق ال��ملانية التحقيق �جان إ�شاء حق أن من الرغم ع��

 هذا ع�� املفروض القانو�ي ا�حصار أن إال العامة، املص�حة ذات القضايا �� وقت

  استعمالھ جعل ا�حق
ً
  محتشما

ً
 .الوط�ي الشع�ي ا�جلس �� وضئيال

 تحقيق �جنة 11 نحو إ�شاء سنة 50 مدار ع�� ال��ملانية املمارسة �� تم فلقد 

 بمعدل ال��ملانية، والثنائية ا�حز�ية التعددية عهد �� 07 و األحادية عهد �� 04 م��ا

، سنوات  05  �ل �جنة
ً
 �� التحقيق عن النواب عزوف يكشف ضئيل معدل وهو تقر�با

 سنة 20 حوا�� من �شأتھ منذ اآللية هذه استعمال عن األمة �جلس ك�� عزوف ظل

 .23قضية أي �� تحقيق �جنة أي �ش�ل لم حيث

 

 

 

 

 

 

 

 

 :ال��ملانية الثنائية ظل �� أ�شأت ال�ي التحقيق �جان .

                                                            
 �� دولة دكتوراه درجة لنيل أطروحة ،1996معوقات التجر�ة ال��ملانية �� ا�جزائر �� ظل الدستور  معمري نصر الدين ، - 23

 . 2،2018/2019سطيف  جامعة ا�حقوق، �لية القانون،
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1977-1991 

  1979  ألبازو األمر�كية سنة وشركة سوناطراك ب�ن امل��م العقد �شأن تحقيق �جنة•

 1981 سنة البحر�ة لألشغال الوطنية الشركة �شاط �� التحقيق �جنة• .

 1990 سنة للتجارة الوطنية الغرفة بأن التحقيق �جنة• .

 1990 سنة دوالر مليار 26 بقضية تتعل تحقيق �جنة• .
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:2002-1997 

 الالئحة إيداع تم : 1997 أكتو�ر 23 �� ا�حلية االنتخابات س�� حول  التحقيق �جنة•

 1997 /24/11 بتار�خ

  41 من م�ونة 1997
ً
 املصادقة وتمت / 11/ 32 وعقدت أعضاء 07 من بمكتب عضوا

، /1999/06 27 بتار�خ عل��ا
ً
 شهادات وكذا مسؤول 14 ل استمعت كما اجتماعا

 أشهر 06 ملدة التقر�ر إيداع أجل تمديد �عد 08 يوم التقر�ر �سليم وتم املواطن�ن،

 .التقر�ر �شر يتم لم لكنھ .أخرى 

  :ال��ملانية با�حصانة واملساس النواب ع�� االعتداء حول  التحقيق �جنة•

 الالئحة إيداع تم :الوطن واليات �عض عرف��ا ال�ي األحداث �� التحقيق �جنة•

  20 من م�ونة 2001 بتار�خ
ً
 املصادقة وتمت 2001/04/30 /05/ 05 من بمكتب عضوا

، 43 وعقدت أعضاء 02 بتار�خ عل��ا
ً
 وكذا مسؤول 16 :ل استمعت كما اجتماعا

 يتم لم لكنھ .أخرى  أشهر 03 ملدة التقر�ر إيداع أجل تمديد وتم املواطن�ن، شهادات

 .التقر�ر �شر
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:2007-2002 

 .للوالة الالشرعية املمارسات حول  التحقيق �جنة•

 .ال��ملانية ا�حصانة خرق  �� التحقيق �جنة•

 .العمومية األموال استعمال حول  التحقيق �جنة•

2012-2007 

 .فقط واحدة تحقيق �جنة �شكيل تم

 :الواسع االس��الك ذات الغذائية املواد �عض وارتفاع ندرة حول  التحقيق �جنة•

:2017-2012 

 .الغرفت�ن مستوى  ع�� تحقيق �جنة أي �شكيل يتم لم
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 فهرس ا�حتو�ات

 

 ا�ح�ومة عمل ع�� ال��ملانية للرقابة املفاهي�ي اإلطار : تمهيدي ال الفصل

  ال��ملانية الرقابة �عر�ف ׃ أوال

  . ال��ملانية الرقابة وتطور  ةأ�ش

  ال��ملانية الرقابة أهداف

 . ل�ح�ومة السياسية املسؤولية عل��ا ت��تب ال�ي ال��ملانية الرقابة آليات׃ الفصل األول 

  . ا�ح�ومة عمل مخطط مناقشة ׃ أوال

  . العامة السياسة بيان مناقشة ׃ ثانيا 

 . ل�ح�ومة السياسية املسؤولية ترتب ال ال�ي ال��ملانية الرقابة آليات ׃ الثا�ي الفصل

 ال��ملا�ي السؤال ׃ أوال

  .االستجواب ׃ ثانيا 

  التحقيق �جان ׃ ثالثا



47 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 50 25 ذو القعدة عام  ذو القعدة عام 1437 هـ هـ
28 غشت سنة  غشت سنة 2016 م م

رأي رقم رأي رقم 04/ر.ق.ع /م.د/ /ر.ق.ع /م.د/ 16  مؤرخ في مؤرخ في 8 ذي القـعدة عام ذي القـعدة عام
1437 اHـوافق  اHـوافق 11 غــشت سـنـة  غــشت سـنـة u2016 يــتـعـلق {ــراقـبـةu يــتـعـلق {ــراقـبـة

مطابقة الـقانون العضوي الذي يحدد تنظيم اجمللسمطابقة الـقانون العضوي الذي يحدد تنظيم اجمللس
الـشــعــبي الــوطـني ومــجــلس األمــةu وعـمــلــهـمــاu وكـذاالـشــعــبي الــوطـني ومــجــلس األمــةu وعـمــلــهـمــاu وكـذا
uاحلــــكـــومـــة Yالــــعالقـــات الــــوظـــيـــفــــيـــة بــــيـــنـــهــــمـــا وبـــuاحلــــكـــومـــة Yالــــعالقـــات الــــوظـــيـــفــــيـــة بــــيـــنـــهــــمـــا وبـــ

للدستور.للدستور.
ــــــــــــــــــــــــــــ

u اجمللس الدستوري u إنإنّ اجمللس الدستوري
-  بــــنـــاء عــــلى إخــــطـــار رئــــيس اجلـــمــــهـــوريــــة اجملـــلس
الـدسـتــوريu طـبـقـا ألحــكـام اHـادتـY 141 (الــفـقـرة 2) و 186
(الـــفـــقـــرة 2)  من الـــدســـتـــورu بـــالـــرســـالـــة اHـــؤرخـــة في 23
يــولـيــو ســنـة 2016 واHــسـجــلــة بـاألمــانـة الــعـامــة لــلـمــجـلس
u07 الــدسـتــوري بــتـاريخ  24 يــولـيــو ســنـة 2016 حتت رقم
قــصــد مــراقـبــة  مــطــابــقــة الــقـانــون الــعــضــوي الــذي يــحـدد
uوعملهما uتنظيم اجمللس الـشعبي الوطني ومجـلس األمة
uاحلـــكـــومـــة Yوكـــذا الــــعالقـــات الـــوظـــيــــفـــيـــة بـــيـــنـــهــــمـــا وبـــ

uللدستور

- و بـناء عـلى الدستـورu ال سيـما اHواد 132 (الـفقرة
األولى) و136 و138 و141 و186 (الــفـقـرة 2) و 189 (الــفـقـرة

u191 األولى) و

- و{ـقـتــضى الـنـظـام اHـؤرخ في 28 جـمـادى الـثـانـيـة
عـام 1437 اHـوافق 6 أبــريل سـنـة 2016 احملـدد لـقــواعـد عـمل

uاجمللس الدستوري

uقررHوبعد االستماع إلى العضو ا -
في الشكل  :في الشكل  :

- اعـتـبارا أن الـقـانـون الـعـضوي الـذي يـحـدد تـنـظيم
اجملـلس الـشـعـبي الـوطـني ومـجـلـس األمـةu وعـمـلـهـمـاu وكذا
الــعالقــات الــوظــيــفــيــة بــيــنــهــمــا وبــY احلــكــومــةu مــوضــوع
اإلخطـارu أودع مـشروعه الـوزير األول لـدى مكـتب اجمللس
الـــشـــعـــبي الـــوطــنـي بــعـــد أخـــذ رأي مـــجــلـس الــدولـــة وفـــقــا

uللمادة 136 (الفقرة 3) من الدستور
uموضوع اإلخطار uواعتبارا أن الـقانون العضـوي -
اHـعروض عـلى اجمللس الـدستـوري قصـد مراقـبة مـطابـقته
لـلـدسـتـورu كـان مـشـروعه مـوضـوع  مـنـاقـشـة وفـقـا لـلـمـادة
138 مـن الــدســـتـــور من طـــرف اجملـــلس الـــشـــعــبـي الــوطـــني

ومــجــلس األمـةu وحــصل وفــقــا لـلــمـادة 141 (الــفــقـرة 2) من
الـــدســتــور عـــلى مـــصــادقـــة اجملــلس الـــشــعـــبي الـــوطــني في
جـلسـته اHنـعقـدة بتاريخ 22 رمـضان عام 1437 اHوافق 27
يــونــيــو ســنـة u2016 ومــجــلس األمــة في جــلــسـته اHــنــعــقـدة
u2016 ـوافق 19 يولـيو سـنةHبـتاريخ 14 شـوال عام 1437 ا
خالل دورة الـبـرHـان الـعـاديـة اHـفـتـوحـة بتـاريخ 22 جـمادى

u2016 وافق 2 مارس سنةHاألولى عام 1437 ا

- واعـتــبــارا أن إخــطــار رئــيس اجلــمــهــوريـة  اجملــلس
الـدســتـوري Hــراقـبـة مــطـابــقـة الـقــانـون الـعــضـوي اHــتـعـلق
uبـــتــــنــــظــــيـم اجملــــلس الــــشــــعــــبي الــــوطــــني ومــــجــــلـس األمـــة
وعملهماu وكذا الـعالقات الوظيفية بيـنهما وبY احلكومة
 لــلـــدســتــورu جـــاء وفــقــا ألحـــكــام اHــادة 186 (الــفــقــرة 2) من

الدستور.

في اHوضوع :في اHوضوع :

أوال :  فــــيــــمــــا يــــخص عــــنــــوان الــــقــــانــــون الــــعــــضــــويأوال :  فــــيــــمــــا يــــخص عــــنــــوان الــــقــــانــــون الــــعــــضــــوي
موضوع اإلخطارu واحملرر كما يأتي :موضوع اإلخطارu واحملرر كما يأتي :

"قـــانــون رقـم ... مــؤرخ في ... اHـــوافق ... اHــتـــضــمن
الــقــانــون الـعــضــوي رقم ..... اHــؤرخ .... اHــوافق...u يــحـدد
تنظـيم اجمللس الـشعبي الـوطني ومـجلس األمـةu وعملـهما

وكذا العالقات الوظيفية بينهما وبيـن احلكومة".

- اعتبـارا أن اHشـرّع حدد عـنوانا لـلقـانون الـعضوي
u" ...قانون يتضمن القانون العضوي" uموضوع اإلخطار

- واعــــتــــبــــارا أن مــــصــــطـــلـح  "قــــانــــون"  يـــشــــيــــر إلى
الـقـانـون العـاديu الـذي يخـتـلف عن الـقـانون الـعـضوي في

uصادقة عليه وتعديله ومراقبتهHإجراءات إعداده وا

Yـــــؤسس الــــدســـــتــــوري مـــــيّــــز بــــHواعــــتـــــبــــارا أن ا -
اجملــاالت الــتي يــشــرّع فـيــهــا بــقـانــون عــضــوي وحــددهـا في
اHـادة 141 من الـدسـتـورu ومـن ضـمـنـهـا تـنــظـيم الـسـلـطـات
الـــعـــمـــومـــيـــة وعـــمـــلـــهـــا وهي اHـــيـــدان الـــذي يـــنـــتـــمي إلـــيه
Yوبــ uمـــوضـــوع اإلخـــطـــار uمـــوضـــوع الـــقــانـــون الـــعـــضـــوي
اHيادين التي يشـرّع فيها بقانون عـاد والتي نصت عليها

uادة 140 من الدستورHا

- واعـــــتـــــبـــــارا أن اHــــادة 141 من الـــــدســـــتـــــور عـــــددت
مـجاالت القوانـY العضـوية إضافة إلى اجملـاالت اخملصصة
للـقوانـY الـعضـويةu {ـوجب الدسـتـور والتي من ضـمنـها
مــا جــاء في اHــادة 132 من الــدســتــور الــتـي تــنص عــلى أن
يــحــدد  قـانــون عــضـوي تــنـظــيم اجملــلس الــشـعــبي الــوطـني
ومجلس األمةu وعملـهما وكذا العالقات الوظيفية بينهما

uاحلكومة Yوب

- واعتـبـارا أن اHـشرّع حـY اسـتـهلّ عـنوان الـقـانون
الـعـضـويu مـوضـوع اإلخـطـارu بـعـبـارة "الـقـانـون اHـتـضـمن
القـانون العضـوي" يكون قـد نقل مجـال القانـون العضوي
إلى الــــقـــــانــــون الــــعـــــادي وبــــذلك يـــــكــــون قــــد أخـلّ بــــاHــــبــــدأ
Yالـــــدســـــتــــوري الـــــقـــــاضي بـــــتـــــوزيع االخـــــتــــصـــــاصـــــات  بــــ

uالنصوص القانونية
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- واعـــتــــبـــارا بــــالـــنــــتـــيــــجـــةu فــــإنّ عـــنــــوان الـــقــــانـــون
الـعـضويu مـوضوع اإلخـطـارu بالـصـيغـة التي جـاء بـها يـعد
مــطــابــقــا جــزئــيــا لــلــدســتــورu األمــر الـذي يــســتــدعـي إعـادة

صياغته.

uثــانـيـا :  فـيـمـا يـخص تــأشـيـرات الـقـانـون الـعـضـويuثــانـيـا :  فـيـمـا يـخص تــأشـيـرات الـقـانـون الـعـضـوي
موضوع اإلخطار :موضوع اإلخطار :

1 - فـيـمـا يخـص عدم االسـتـنـاد إلى اHـادتY  - فـيـمـا يخـص عدم االسـتـنـاد إلى اHـادتY 94 و  و 98
من الدستـور ضمن تـأشيـرات القـانون الـعضـوي موضوعمن الدستـور ضمن تـأشيـرات القـانون الـعضـوي موضوع

اإلخطارu مأخوذتY معا الحتادهما في اHوضوع :اإلخطارu مأخوذتY معا الحتادهما في اHوضوع :

- اعـــــتــــبـــــارا أن اHــــادتــــY 94 و 98 تــــــتـــــنــــــاوالن عـــــلى
الــتــواليu مــخـــطط عــمل احلـــكــومــة من حــيـث تــقــد�ه أمــام
اجملـــلس الـــشــعـــبي الـــوطــني ومـــنــاقـــشــتـه واHــوافـــقــة عـــلــيه
وتـــقــد¤ عــرض عـــنه أمــام مـــجــلس األمـــة من جــهـــةu وبــيــان
السيـاسة العامـة الذي  تنص اHادة 98 على وجـوب تقد�ه
أمام اجمللس الشعبي الوطني و ما يترتب عنهu وإمكانية
تـقـد¤  احلـكـومـة بـيـانــا عن الـسـيـاسـة الـعـامـة أمـام مـجـلس
Yحتـددان  جــانــبـا مــهـمّــا من الــعالقــة الـوظــيــفـيــة بـ uاألمــة
غـرفتي البرHان واحلـكومةu وبالـتالي فهمـا يشكالن سندا
أسـاسـيا لـهـذا الـقانـون الـعضـويu مـوضوع اإلخـطـارu وعدم

إدراجهما ضمن التأشيرات يعد سهوًا يتعY تداركه.

2 - فـــــيـــــمـــــا يـــــخص عـــــدم االســـــتـــــنـــــاد إلـى اHــــادة  - فـــــيـــــمـــــا يـــــخص عـــــدم االســـــتـــــنـــــاد إلـى اHــــادة 114
2) )  من الــــدســـتـــور ضــــمن تـــأشـــيــــرات الـــقـــانـــونمن الــــدســـتـــور ضــــمن تـــأشـــيــــرات الـــقـــانـــون (الـــفـــقـــرة (الـــفـــقـــرة 

العضوي موضوع اإلخطار:العضوي موضوع اإلخطار:

- اعــتـــبــارا أن اHــادة 114 (الــفــقــرة 2) من الــدســتــور
تـقـر حـقـوقـا لـلـمـعـارضـة الـبـرHـانـيـة تـمـكّـنـهـا من اHـشـاركـة
uـانـيـة وفي احلـيـاة الـسـيـاسـيـةHالـفـعـلـيـة في األشـغـال الـبـر
كـما تـنـص علـى تـخصـيـص كل غـرفـة من غـرفـتي الـبـرHان
جـلـسة شـهـريـة Hـنـاقـشـة جدول أعـمـال تـقـدمه مـجـمـوعة أو
مـجــمـوعـات بـرHـانـيـة من اHـعــارضـةu فـإنـهـا تـعـد من أسس
تـنظيم غـرفتي الـبرHان وتـنظـيم عمـلهمـاu ومن ثم تعـتبر
uــادة ســنـدا دســتـوريــا أســاسـيــا لــلـقــانــون الـعــضـويHهـذه ا
مــوضــوع اإلخــطــارu وعــدم إدراجــهــا ضــمن تــأشــيــراته يــعــد

سهوا يتعY تداركه.

3 - فيما يخص عدم  االستناد إلى اHادتY  - فيما يخص عدم  االستناد إلى اHادتY 130 و و131
من الدستور مأخوذتY معا الحتادهما في اHوضوع  :من الدستور مأخوذتY معا الحتادهما في اHوضوع  :

- اعـتــبـارا أن اHـادتـY تــتـنـاوالن عـلـى الـتـواليu بـدء
الـفـترة الـتـشريـعـية فـي اجمللس الـشـعبي الـوطـني والنص
على انتـخاب هـياكل غـرفتي البـرHان من جـهةu وانـتخاب
رئيس اجمللس الشـعبي الوطني ورئيس مجلس األمة من

جـــهــة ثــانـــيــةu ومن ثـم  فــإن مــوضـــوعــهــمـــا تــنــظـــيم اجملــلس
الـشــعـبـي الـوطــنيu ومـجــلس األمــةu فـهــمـا ســنـد دســتـوري
أسـاسي لـهـذا الـقانـون الـعـضـويu موضـوع اإلخـطـارu وعدم
إدراجهما ضمن التأشيرات يعتبر سهوًا يتعY تداركه.

4 - - فــيـمـا يـخص عــدم االسـتـنـاد إلى اHـواد فــيـمـا يـخص عــدم االسـتـنـاد إلى اHـواد 133 و و134
و135 من الــدســتـور ضــمن تــأشــيــرات الــقـانــون الــعــضـوي من الــدســتـور ضــمن تــأشــيــرات الــقـانــون الــعــضـوي

موضوع اإلخطار مأخوذة معا الحتادها في اHوضوع :موضوع اإلخطار مأخوذة معا الحتادها في اHوضوع :
- اعـــتـــبـــارا أن اHــواد 133 و134 و135 من الـــدســـتــور
تـعـالج عـلى التـواليu جـلـسات الـبـرHـان باعـتـبـارها عـلـنـية
وإمـكـانيـة عـقـد جلـسـات مـغـلقـة لـغـرفتي الـبـرHـان وتدوين
ونـشــر مــحـاضــر ومـداوالت الــبـرHــان من جــهـةu وكــيـفــيـات
تـشكـيل الـلجـان الـدائمـة في الـبرHـانu وكـذا تشـكيـل بعـثة
االســـتــعـالم عــلى مـــســتـــوى الـــلــجـــان الــدائـــمــة وإحـــالــة ذلك
لألنــظـمــة الـداخــلـيــة لـلــغـرفــتـY من جــهـة ثــانـيــةu وتـنــظـيم
دورات الـبــرHـان الــعـاديــة وطـرق تــمـديــدهـا والــدورة غـيـر
الــعــاديــةu وهي جــمــيــعــهــا تـعــالـج تـنــظــيم اجملــلـس الـشــعــبي
الـوطـني ومـجــلس األمـةu ومن ثم تـعـتــبـر سـنـدا دسـتـوريـا
أساسيـا  لهـذا القـانون العـضويu مـوضوع اإلخـطارu وعدم

إدراجها ضمن  تأشيراته يعد سهوا يتعY تداركه.
 5 - فيمـا يخـص عـدم االستناد إلى اHواد - فيمـا يخـص عـدم االستناد إلى اHواد 136 و و137

و138 و و139 مــن الــدســتــــور مــأخــوذة  مـجــتــمــعــة الحتــادهـا مــن الــدســتــــور مــأخــوذة  مـجــتــمــعــة الحتــادهـا
في اHوضوع :في اHوضوع :

- اعـتــبــارا أن اHــواد اHــذكــورة من الــدســتــور تـعــالج
عــمـل اجملــلس الــشــعــبي الــوطــني ومــجــلس األمــة والــعـالقـة
الــوظــيــفــيــة بــيــنــهــمــا وبــY احلــكــومــةu حــيث حق اHــبــادرة
بـالــقــوانــY وتـقــد¤ ومــنـاقــشــة واHــصـادقــة عــلى اHــشـاريع
واقتراحات القـوانY وشروط قبولـهاu ومن ثم تعد سندا
دســـتـــوريــا أســـاســـيـــا لــهـــذا الـــقــانـــون الـــعــضـــويu مـــوضــوع
Yوعدم إدراجهـا ضمن تأشيراته يعد سهوا يتع uاإلخطار

تداركه.
6 - فــيـــمـــا يــخص عـــدم االســـتــنـــاد إلى اHــادة  - فــيـــمـــا يــخص عـــدم االســـتــنـــاد إلى اHــادة 142 من من
الــدســتــور ضــمن تــأشــيــرات الــقــانــون الــعــضــوي مــوضـوعالــدســتــور ضــمن تــأشــيــرات الــقــانــون الــعــضــوي مــوضـوع

اإلخطار :اإلخطار :
- اعـتـبـارا أن اHـادة 142 ( الـفـقـرتـان األولى و 2) من
الــدســتـور تــنـص عــلى أن لــرئــيس اجلــمــهــوريــة الـتــشــريع
بـأوامــر في حـالـة شـغــور اجملـلس الـشـعــبي الـوطـني وخالل
الــعـطل الـبـرHـانــيـة بـعـد رأي مـجــلس الـدولـةu وعـرض تـلك
الــنــصــوص عــلـى كل غــرفــة من الـــبــرHــان في أول دورة له
لتوافـق عليهـا واألوامر التي ال يتم اHـوافقة عـليها تـعتبر
الغـيــةu وهي بــذلك تـشــكل ســنـدا دســتـوريــا أسـاســيـا لــهـذا
الـقــانــون الــعـضــويu مــوضـوع اإلخــطــارu خـاصــة في مــجـال
إجــراء الــتــصـويـت بــدون مــنــاقــشـة عــلـى الــقــوانــuY وعـدم
إدراجــهـــا ضــمن تـــأشــيـــرات الــقــانـــون الــعــضـــويu مــوضــوع

اإلخطارu يعتبر سهوا يتعY تداركه.
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7 - فــيـــمـــا يــخص عـــدم االســـتــنـــاد إلى اHــادة  - فــيـــمـــا يــخص عـــدم االســـتــنـــاد إلى اHــادة 145 من من
الــدســتــور ضــمن تــأشــيــرات الــقــانــون الــعــضــوي مــوضـوعالــدســتــور ضــمن تــأشــيــرات الــقــانــون الــعــضــوي مــوضـوع

اإلخطار :اإلخطار :

- اعتبارا أن اHادة 145 من الدستـور تعالج إمكانية
طـلب رئـيس اجلـمـهوريـة إجـراء مـداولـة  ثانـيـة في قـانون
� التصويت عليه في غضون الثالثY (30) يوما اHوالية
لتاريخ إقرارهu وحتـديد أغلبية ثلثي (3/2) أعضاء اجمللس
الـشــعـبي الــوطــني وأعـضــاء مـجــلس األمــة في هـذه احلــالـة
إلقـرار الـقـانـونu ومن ثم ال �ـكن لـلـمـشـرع إغـفـال اإلشارة
uـادة بـاعـتـبـارها سـنـدا أسـاسـيـا للـقـانـون الـعـضويHلـهذه ا
مــوضـــوع اإلخــطـــارu وعــدم اإلشـــارة إلــيـــهــا يـــعــتـــبــر ســـهــوا

يتعY  تداركه.

151 YـادتـHفـيــمــا يـخــص عـــدم االسـتـنـــاد إلى ا -  YـادتـH8 - فـيــمــا يـخــص عـــدم االسـتـنـــاد إلى ا
و و 152 من الــدسـتــور ضـمن تــأشـيــرات الـقــانـون الــعـضـوي من الــدسـتــور ضـمن تــأشـيــرات الـقــانـون الــعـضـوي
موضوع اإلخطار مأخوذتY معا الحتادهما في اHوضوع :موضوع اإلخطار مأخوذتY معا الحتادهما في اHوضوع :

- اعـــــتــــبـــــارا أن اHــــادتــــY 151 و152 من الــــــدســـــتـــــور
تـــعـــاجلـــان عــــلى الـــتـــوالـيu إمـــكـــانـــيـــة اســــتـــجـــواب أعـــضـــاء
الـبرHان احلكـومة في إحدى قضـايا الساعـة من جهةu وكذا
رقـابـة أعـضـاء الـبـرHـان لــعـمل احلـكـومـة من خالل األسـئـلـة
الـــشــفـــويــة والــكـــتــابـــيــة من جـــهــة أخــرىu ومـن ثم فــإنـــهــمــا
يـشـكالن أسـاسـا لــعـمل اجملـلس الـشـعـبي الـوطـني ومـجـلس
uاحلــكــومـة Yاألمــة وكــذا الــعالقــة الـوظــيــفــيــة بــيــنـهــمــا وبــ
وعــلـيـه  فـإن اHــادتـY 151 و 152 من الــدســتــور تــعــتــبـران
ســنـــدا دســتــوريــا أســاســيــا لــلـــقــانــون الــعــضــويu مــوضــوع
اإلخـطـارu يـتـعـY اإلشـارة إلـيــهـمـا ضـمن تـأشـيـراتهu وعـدم

اإلشارة إليهما يعد سهوا يتعY تداركه.

9 - - فــيـمـا يـخص عــدم االسـتـنـاد إلى اHـواد فــيـمـا يـخص عــدم االسـتـنـاد إلى اHـواد 153 و و154
و و 155 من الــدسـتــور ضـمن تــأشـيــرات الـقــانـون الــعـضـوي من الــدسـتــور ضـمن تــأشـيــرات الـقــانـون الــعـضـوي
موضوع اإلخطار مأخوذة مجتمعة الحتادها في اHوضوع:موضوع اإلخطار مأخوذة مجتمعة الحتادها في اHوضوع:

- اعـتــبـارا أن اHـواد 153 و 154 و 155 من الــدسـتـور
تـنص على ملتـمس الرقابة الـذي �كن  للمـجلس الشعبي
الــوطـني الــتـصـويـت عـلـيه لــدى مـنــاقـشـة بــيـان الـســيـاسـة
الـعامـة وشـروط قـبـوله والتـصـويت عـلـيه واHوافـقـة عـليه
وآثـار اHصـادقة عـليه حـيث  تـقد¤ الـوزير األول اسـتقـالة
احلـــكـــومــة لـــرئـــيس اجلـــمــهـــوريـــةu ومن ثم فـــإن هـــذه اHــواد
تدرج في صـمـيم العالقـة الـوظيـفـية بـY الـبرHـان (اجمللس
الــــشــــعــــبـي الــــوطــــني) واحلـــــكــــومــــة وهي بــــالـــــتــــالي ســـــنــــد
uمـوضـوع اإلخـطـار uدســتـوري أسـاسـي لـلـقـانـون الـعـضـوي
Yوأن عـــدم إدراجــهـــا ضــمـن تــأشـــيـــراته يـــعــد ســـهـــوا يــتـــعــ

تداركه.

10 - فــيـمــا يــخص عــدم االســتــنــاد إلى اHـادة  - فــيـمــا يــخص عــدم االســتــنــاد إلى اHـادة 180 من من

الــدســتــور ضــمن تــأشــيــرات الــقــانــون الــعــضــوي مــوضـوعالــدســتــور ضــمن تــأشــيــرات الــقــانــون الــعــضــوي مــوضـوع
اإلخطار :اإلخطار :

- اعـــتـــبـــارا أن اHــادة 180 تـــنص عـــلى أنه �ـــكن لـــكل
غـرفة من البرHـان في إطار اختـصاصاتهـا أن تنشئ جلان
حتقيق في قضـايا ذات مصلحة عـامةu وأنه ال �كن إنشاء
 جلـــان الـــتـــحـــقـــيق بـــخـــصـــوص وقـــائع تـــكـــون مـــحـل إجــراء
قضائيu ومن ثم فإنهـا تنظم جانبـا هامّا من عمل غرفتي
الــبـرHـانu وبــالـتـالي فــإنـهـا تــعـد سـنــدا دسـتـوريــا أسـاسـيـا
للقانون الـعضويu موضوع اإلخـطارu وعدم إدراجها ضمن

تأشيراته يعد سهوا يتعY تداركه.

11 - فـــــيــــمــــا يــــخـص عــــدم االســــتـــــنــــاد إلى اHــــادة  - فـــــيــــمــــا يــــخـص عــــدم االســــتـــــنــــاد إلى اHــــادة 191

(الـــفـــقـــرتــان األولى و (الـــفـــقـــرتــان األولى و 3) من الـــدســـتــور ضـــمن تـــأشـــيــرات) من الـــدســـتــور ضـــمن تـــأشـــيــرات
القانون العضوي موضوع اإلخطار :القانون العضوي موضوع اإلخطار :

- اعــتـــبـــــارا أن اHـــــادة 191 مــن الــدســـتــــور حتــــدد
في فــقــرتــهـــا األولى أنه إذا ارتــأى اجملـــلس الــدســتــوري أن
نــصـا تــشـريــعــيـا أو تــنـظــيــمـيــا غـيــر دســتـوريu يــفـقــد هـذا
الــــنـص أثـــره ابــــتــــداء من يــــوم قــــرار اجملــــلسu وأقــــرت في
فـقــرتــهـا 3 أن آراء اجملــلس الــدسـتــوري وقــراراته نــهـائــيـة
ومـلـزمة جلـميع الـسلـطـات العـمومـيـة والسـلطـات اإلدارية
والـقــضـائـيــةu وبـالــتـالي فــهي ســنـد دسـتــوري أسـاسي ألي
قـانـون أو قـانـون عـضويu وعـدم إدراجـهـا ضـمن تـأشـيرات
Yيــعـد سـهــوا يـتـعـ uمـوضــوع اإلخـطـار uالــقـانـون الـعــضـوي

تداركه. 

ثالثا :  فيـما يخص مواد القانـون العضوي موضوعثالثا :  فيـما يخص مواد القانـون العضوي موضوع
اإلخطار :اإلخطار :

1 - فـيمـا يـخص اHـادة األولى من الـقـانـون الـعـضوي - فـيمـا يـخص اHـادة األولى من الـقـانـون الـعـضوي
موضوع اإلخطار واحملررة كاآلتي :موضوع اإلخطار واحملررة كاآلتي :

" اHـادة األولى :  يهـدف هـذا القـانـون العـضـوي طبـقا" اHـادة األولى :  يهـدف هـذا القـانـون العـضـوي طبـقا
ألحــــكـــــام اHــــادة ألحــــكـــــام اHــــادة 132 مـن الــــدســـــتــــور إلـى تــــنـــــظــــيـم اجملــــلس مـن الــــدســـــتــــور إلـى تــــنـــــظــــيـم اجملــــلس
الشـعـبي الوطـني ومجـلس األمـة وعمـلهـمـا وكذا الـعالقاتالشـعـبي الوطـني ومجـلس األمـة وعمـلهـمـا وكذا الـعالقات

الوظيفية بينهما وبY احلكومة".  الوظيفية بينهما وبY احلكومة".  

- اعـــتــبـــارا أن اHـــؤسس الــدســـتـــوري  خــوّل اHـــشــرّع
تـنظـيم اجملـلس الـشعـبي الـوطـني ومجـلس األمـة وعـملـهـما
وكـذا العالقـات الوظيـفيـة بيـنهـما وبـY احلكـومة وحدد له

uحصريا موضوع القانون العضوي في هذه اجملاالت

- واعــتــبــارا أن نص اHــادة 132 (الــفــقــرة األولى) من
الدسـتور جـاء صريـحا ودقـيقـا مسـتعـمال مصـطلح "يـحدد"
األمــر الــذي يــفــيـد بــأن قــصــد اHــؤسس الــدســتــوري حــصـر

uموضوع ومضمون القانون العضوي موضوع اإلخطار
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- واعــتــبـارا أن اHــشــرّع حـيــنــمــا اسـتــعــمل مــصــطـلح
"يــهـــدف"  بــدل "يــحـــدد"u فــإنـه قــد يــفـــهم مـــنه أن  اHــؤسس
الـدسـتـوري خـوّل اHـشـرّعu من خالل هـذا الـقـانـونu الـسـهـر
عـــلى تـــنــظـــيـم اجملــلـس الــشـــعـــبي الـــوطـــني ومـــجــلـس األمــة
وعملهماu وكذا الـعالقات الوظيفية بيـنهما وبY احلكومة
ولــيـس حتــديـــد ذلك بـــدقــة وحـــصـــريــا كـــمــا تـــنص صـــراحــة

uادة 132 من الدستورHالفقرة األولى من ا

- واعـتبـارا بالنـتيـجةu فـإن اHشـرّع عنـدما اسـتخدم
مـصـطـلح  "يـهـدف" بـدل "يـحـدد"  في نص اHـادة األولى من
القـانون العـضويu موضـوع اإلخطـارu فإنه بذلك اسـتعمل

مصطلحا غير مالئم يتعY تداركه.

2 - فــيـمــا يــخص الـفــقـرة  - فــيـمــا يــخص الـفــقـرة 2 من اHـادة  من اHـادة 6 من الــقــانـون من الــقــانـون
العضوي موضوع  اإلخطارu واحملررة كاآلتي :العضوي موضوع  اإلخطارu واحملررة كاآلتي :  

u........................................................: : 6 ادةHادة "اHا"

تكون جلسات الـبرHان عالنية أو مغلقة وفقا ألحكامتكون جلسات الـبرHان عالنية أو مغلقة وفقا ألحكام
اHادة اHادة 133 من الدستور". من الدستور".

- اعـتــبـــارا أن اHــــادة 133 مـــن الـدســتــــور نـصــت
uـــان عالنـــيــةHفـي فــقـــرتـــهــا األولـى عــلـى أن جــلـــســـات الــبـــر
وأجـــازت في فــــقـــرتـــهـــا 3 لــــلـــمــــجـــلـس الـــشـــعــــبي الــــوطـــني
ومـــجـــلس األمــــة أن يـــعـــقـــدا جـــلــــســـات مـــغـــلـــقـــة بــــطـــلب من
رئـيسيهمـاu أو من أغلبيـة أعضائهمـا احلاضرين أو بطلب

uمن الوزير األول

- واعــتــبـــارا أن اHــؤسس الــدســتــوري بـــتــخــصــيــصه
فقرة خـاصة لعالنـية جلـسات البـرHان وفصـلها عن مـسألة
إمــكــانــيــة عــقــد غــرفــتـي الــبــرHــان جلــلــســات مــغــلــقــة وربط
انــعـــقــاد هـــذه األخـــيــرة بـــشــروط وإجـــراءات  خــاصـــةu فــإنه

uانHيقصد التأكيد على مبدأ عالنية جلسات البر

- واعتبارا أن اHـشرّعu بصياغته للفقرة 2 من اHادة
6 مـن الـــقــــانـــون الــــعـــضــــويu مـــوضــــوع اإلخــــطـــارu وجــــمـــعه
Hــفـردتي عـالنـيــة ومـغــلـقــةu قـد ال تــؤدي نــفس اHـعــنى الـذي

uادة 133 من الدستورHيستشف من نص ا

- واعـتبـارا بالـنتـيـجةu أنه إذا كـان اHشـرع ال يقـصد
uـادة 6 من الــقـانـون الــعـضـويHمن صــيـاغـة الــفـقـرة 2 من ا
موضـوع اإلخـطارu وضـع اجللـسـة العـلـنـية واجلـلـسـة اHغـلـقة

في نفس الدرجةu فإن اHادة 6 تكون مطابقة للدستور.

3 - فـــيـــمـــا يـــخص اHـــادة  - فـــيـــمـــا يـــخص اHـــادة 15 مـن الـــقـــانـــون الـــعـــضــوي مـن الـــقـــانـــون الـــعـــضــوي
موضوع اإلخطارu واحملررة كما يأتي :موضوع اإلخطارu واحملررة كما يأتي :

"اHادة "اHادة 15 : يـشكل اجملـلس الشعـبي الوطـني ومجلس : يـشكل اجملـلس الشعـبي الوطـني ومجلس
األمة جلانهما الدائمة في إطار نظامهما الداخلي.األمة جلانهما الدائمة في إطار نظامهما الداخلي.

�كـن كل جلنـة دائـمـة تـشـكـيل بعـثـة اسـتـعالم مـؤقـتة�كـن كل جلنـة دائـمـة تـشـكـيل بعـثـة اسـتـعالم مـؤقـتة
.Yحول موضوع محدد أو وضع مع.Yحول موضوع محدد أو وضع مع

يـــحـــدد الـــنـــظــــام الـــداخـــلي لـــكل غـــرفـــة عـــدد الـــلـــجـــانيـــحـــدد الـــنـــظــــام الـــداخـــلي لـــكل غـــرفـــة عـــدد الـــلـــجـــان
الـدائـمـة واخـتـصـاصـاتـهـا واألحـكـام الـتي تـخـضع لـهـا بـعـثةالـدائـمـة واخـتـصـاصـاتـهـا واألحـكـام الـتي تـخـضع لـهـا بـعـثة

االستعالم وفقا  ألحكام  اHادة االستعالم وفقا  ألحكام  اHادة 134 من الدستور". من الدستور".
- اعــتــبـــارا أن اHــشــرّع أضــاف عــبـــارة "عــدد الــلــجــان
الـــدائــمــة واخـــتــصـــاصــاتــهـــا " عــلى مـــا تــضــمـــنــته حـــصــريــا
uـادة 134 من الــدســتـورHالــفــقـرتــان األولى والــثـانــيــة من ا
واخملــصــصـتــان لــتـشــكــيل واخــتـصــاصــات بــعـثــة االســتـعالم

uالتي �كن للجان الدائمة تشكيلها
- واعــتـــبــارا أن اHـــؤسس الـــدســتـــوري لم يــحـل عــلى
الـــــقـــــانــــون الـــــعـــــضـــــوي حتـــــديـــــد عـــــدد الـــــلـــــجـــــان الـــــدائـــــمــــة
واخــتـصــاصــاتـهــاu وإــا تـرك تــشـكــيــلـهــا في إطــار الـنــظـام

uانHالداخلي لغرفتي البر
- واعـتـبـارا أن اHـشـرّعu حـيـنـمـا أضـاف عـبـارة  "عـدد
الـلـجـــان الـدائـمـة واخـتـصـاصـاتـهـا" يكـون بـذلـك قـد جتاوز
Yؤسس الدستوري في الفقرتHما انصرفت إليه إرادة ا
2 و 3  من اHــادة 134 من الـــدســتـــورu ومن ثـم فــإن إضـــافــة
uهذا من جهة uهذه العبارة تعتبر غير مطابقة للدستور
- واعـــتــــبـــــارا مــن جـــهــــــة أخـــــرى أن اHـــشــــرّع أدرج
فـي اHـــادة 15 من هــــذا الــــقــــانـــــون الــــعــــضــــوي أحــــكــــامــــا من
الــدســتــور بــنــقـــله حــرفــيــا لــنص اHــادة 134 من الــدســتــور
بـاسـتـثـنـاء عـبـارة  "عـدد الـلجـان الـدائـمـة واخـتـصـاصـاتـها"

uشار  إليها أعالهHا
- واعــتــبـارا أن اHــشــرّعu طــبـقــا لــلــمـبــدأ الــدســتـوري
الـقـاضي بـتـوزيع االخـتـصـاصـات مطـالـب بـأن يراعـي عـند
�ـــارســـته الــتـــشـــريعu اجملــال احملـــدد في الـــدســتـــور لـــلــنص
اHـعـروض عـلـيهu فال يـدرج ضـمـنه أحـكـامـا تـعـود دسـتـوريـا

uجملاالت نصوص أخرى
- واعـتـبـارا أن نـقل بـعض أحـكـام الـدسـتـور إلـى هذا
uالـقـانـون الـعـضـوي حـرفـيـا ال يـشـكل في حـد ذاته تـشـريـعا
بل مـــجـــرد نــــقل ألحـــكـــام يـــعـــود فـــيــــهـــا االخـــتـــصـــاص لـــنص
قانوني آخر يـختلف عنه في إجـراءات اإلعداد واHصادقة

 uقررة في الدستورHوالتعديل ا
- واعــتـــبـــارا بـــالـــنــتـــيـــجـــةu أن اHــشـــرّع بـــهـــذا الــنـــقل
احلــــرفي لــــنـص اHـــادة 134 من الــــدســــتــــور يـــكــــون قــــد أخلّ
بـــاHـــبـــدأ الـــدســـتـــوري لــــتــــوزيـع االخـــتـــصـــاصـــاتu ومن ثم
uمـوضوع اإلخـطار uادة 15 من الـقانـون العـضويHتعـتبـر ا

غير مطابقة للدستور.
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4 - فـــيـــمـــا يـــخص اHـــادة  - فـــيـــمـــا يـــخص اHـــادة 20 مـن الـــقـــانـــون الـــعـــضــوي مـن الـــقـــانـــون الـــعـــضــوي
موضوع اإلخطارu واحملررة كاآلتي :موضوع اإلخطارu واحملررة كاآلتي :

 "اHـادة  "اHـادة 20 : عالوة عــلى الـشــروط اHــنـصــوص عــلـيــهـا : عالوة عــلى الـشــروط اHــنـصــوص عــلـيــهـا
فـي اHــادتـY فـي اHــادتـY 136 و  و 137 من الــــدســــتـــورu يــــشــــتــــرط في كل من الــــدســــتـــورu يــــشــــتــــرط في كل
مـــشـــروع أو اقـــتـــراح قـــانـــون لـــيـــكـــون مـــقـــبـــوالu أن يـــرفقمـــشـــروع أو اقـــتـــراح قـــانـــون لـــيـــكـــون مـــقـــبـــوالu أن يـــرفق

بعرض أسباب u وأن يحرر نصه في شكل مواد".بعرض أسباب u وأن يحرر نصه في شكل مواد".
- اعـتــبـارا أن اHـشــرّع أضـاف شـروطـا أخــرى لـقـبـول
مـشروع أو اقتـراح قانون إلى جـانب الشروط اHـنصوص
Yكـمــا يـتــبـ u136 و 137 من الــدسـتــور YـادتـHعــلـيـهــا في ا
ذلك مـن الــصــيــاغــة الــتي اعـــتــمــدهــا في نص اHــادة 20 من

uموضوع اإلخطار uالقانون العضوي
- واعــتـــبـــارا أن اHـــادتــY 136  و 137 من الـــدســـتـــور
تـنـصـانu علـى سبـيل احلـصـرu علـى شروط قـبـول مـشاريع

uYواقتراحات القوان
- واعـتـبـارا أنه لـيس مـن اخـتـصـاص اHـشـرّع إضـافة
شـــــروط أخــــــرى في هـــــذا اجملــــــال مـــــا لـم يـــــخـــــولـه اHـــــؤسس

uالدستوري ذلك صراحة
- واعـتــبـارا أن حتـديــد الـشـكـل الـذي يـأخــذه مـشـروع
أو اقــــتـــراح قـــانـــون ال يـــعــــدّ في حـــد ذاتـه شـــرطـــا إضـــافـــيـــا
لــلــشـــروط اHــنــصــوص عـــلــيــهـــا في اHــادتــY 136 و 137 من
الـدستورu وإا يـشكل إحدى طرق وكـيفيات تـطبيق هذه

uالشروط
- واعــتـــبـــارا أن اجملـــلس الـــدســتـــوري يـــؤكــد عـــلى أن
آراءه وقــــراراته نــــهـــائــــيـــة ومــــلــــزمـــة جلــــمــــيع الــــســـلــــطـــات
الـعمـومـيـة والـسلـطـات اإلداريـة والـقضـائـيـة طـبقـا لـلـمادة

u191 (الفقرة 3) من الدستور

- واعـتـبــــارا بـالــنـتـيـجــــةu فـإنـــه ال �ـكــن صـيـاغـــة
مـا أضـافه اHشـرّع في شـكل شروط أخـرى لـقبـول مـشروع
أو اقـتـراح قــانـونu وإال اعـتـبــر ذلك مـخـالـفــا Hـا ذهب إلـيه
اHـؤسس الدستـوريu وبالتـالي تعتـبر اHادة 20 بصـيغـتها

احلالية مطابقة جزئيا للدستور.
5 - فـــيـــمـــا يـــخص اHـــادة  - فـــيـــمـــا يـــخص اHـــادة 24 مـن الـــقـــانـــون الـــعـــضــوي مـن الـــقـــانـــون الـــعـــضــوي

موضوع اإلخطارu واحملررة كما يأتي :موضوع اإلخطارu واحملررة كما يأتي :
"اHــادة "اHــادة 24 : ال يــقـــبل أي مــشـــروع أو اقــتـــراح قــانــون : ال يــقـــبل أي مــشـــروع أو اقــتـــراح قــانــون
مـــضــمــونـه نــظـــيــر مــضـــمــون مـــشــروع أو اقــتـــراح قــانــونمـــضــمــونـه نــظـــيــر مــضـــمــون مـــشــروع أو اقــتـــراح قــانــون
جتـري دراسـتـه في الـبـرHـان � رفـضه أو سـحـبه مـنـذ أقلجتـري دراسـتـه في الـبـرHـان � رفـضه أو سـحـبه مـنـذ أقل

من اثني عشر (من اثني عشر (12) شهرا".) شهرا".
- اعـــتــــبـــارا أن اHـــشــــرّع أراد في هـــذه اHــــادة حتـــديـــد
الـــشــــروط الـــتي ال يــــقـــبـل فـــيـــهــــا أي مـــشــــروع أو اقـــتـــراح
قانـونu وقصد وضع ثالث (3) حاالت لـعدم قبـول اHشروع

أو اقــــتــــراح الــــقــــانــــونu وهي إذا كــــان مــــضــــمـــونـه نــــظــــيـــر
مـضمون مـشروع أو اقتراح قـانون كان قـيد الدراسة في
الـبـرHـانu أو إذا كـان مـضـمـون مـشـروع أو اقـتـراح قـانـون
� رفـضه مـنذ أقل من اثـني عـشر (12)  شـهـراu أو إذا كان
مــضـمــونه نـظــيـر مــضـمــون مـشــروع أو اقـتــراح قـانـون �

uسحبه منذ أقل من اثني عشر (12) شهرا

- واعــتــبــارا أن ســـقــوط حــرف "أو" قـــبل عــبــارة  "�
رفـضه" مـن شـأنه إحــداث لــبس في إدراك  قــصـد اHــشـرّع
في حتـديد احلـاالت الـتي ال يقـبل فـيهـا مـشروع أو اقـتراح

القانونu و يعد ذلك سهوا يتعY تداركه.

6 - فــــيـــمــــا يــــخص الــــفـــقــــرة األولى مـن اHـــادة  - فــــيـــمــــا يــــخص الــــفـــقــــرة األولى مـن اHـــادة 38 من من
القانون العضوي موضوع اإلخطارu واحملررة كما يأتي :القانون العضوي موضوع اإلخطارu واحملررة كما يأتي :

38 : يــطــبق إجــراء الــتــصــويت دون مــنــاقــشـة : يــطــبق إجــراء الــتــصــويت دون مــنــاقــشـة "اHـادة "اHـادة 
عــلى األوامـر الــتي يــعــرضــهـا رئــيس اجلــمــهــوريـة عــلى كلعــلى األوامـر الــتي يــعــرضــهـا رئــيس اجلــمــهــوريـة عــلى كل

غرفة للموافقة وفقا ألحكام اHادة غرفة للموافقة وفقا ألحكام اHادة 142 من الدستور". من الدستور".

- اعـتبـارا أن اHـشرّع أقـرّ تـطبـيق إجـراء التـصويت
دون مـــــنـــــاقــــشـــــة عـــــلى األوامـــــر الـــــتي يـــــعـــــرضـــــهــــا رئـــــيس
اجلـــمــهـــوريـــة عـــلى كـل غــرفـــة وفـــقـــا ألحـــكـــام اHــادة 142 من
الدستورu دون حتـديد األوامر التي تـعرض على كل غرفة

uان للموافقةHمن البر

- واعــتــبـارا أن اHــؤسس الــدسـتــوريu {ــوجب اHـادة
142 من الــدســتــور رخص لــرئــيس اجلــمـهــوريــة الــتــشـريع

بأوامر في مسائل عـاجلة في حالة شغور اجمللس الشعبي
الـــوطـــني أو خالل الـــعـــطل الـــبــرHـــانـــيــة بـــعـــد رأي مـــجــلس
الدولـة وأيـضا في احلـالـة االستـثـنائـيـة اHذكـورة في اHادة

u107 من الدستور

- واعـــتــبـــارا أن الــدســـتــور عـــنــدمــا خـــصص الـــفــقــرة
األولى من اHــادة 142 مــنـه واHــذكــورة أعاله لألوامــر الــتي
يـــتـــخـــذهــا رئـــيس  اجلـــمـــهـــوريــة فـي حــالـــة شـــغــور اجملـــلس
الــشــعــبي الــوطــني أو خالل الــعــطل الــبــرHــانــيـةu ورأى أن
هــذه األوامـر تــعـرض عــلى كل غـرفــة من غــرفـتي الــبـرHـان
في أول دورة لـه لــتــوافق عــلــيـــهــاu وخــصص الــفــقــرة 4 من
نـــــفس اHـــــادة لألوامـــــر الــــتـي �ــــكن أن يـــــتـــــخــــذهـــــا رئــــيس
اجلمـهورية في احلـالة االسـتثنـائية u فـإنه يهدف من وراء
ذلك إلى التميـيز بY األوامر التي تعرض على كل غرفة

uستثناة من ذلكHواألوامر ا uانHمن البر

- واعــــتــــبــــارا أن اHــــشــــرّع بــــصــــيـــاغــــتـه اHـــادة 38 في
فـــقـــرتـــهــــا األولـى مـن الــــقـــانـــون الـــعــــضـــويu مـــوضـــوع
اإلخــطـــارu يـــكــون قـــد أغـــفـل الــتــحـــفـظ الــوارد فـي رأي
الـمجـلس الدستوري رقم 08/ر.ق.ع/م.د/ 99  اHؤرخ في



25 ذو القعدة عام  ذو القعدة عام 1437 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 5250
28 غشت سنة  غشت سنة 2016 م م

5 ذي الـــقــــعـــدة عـــام 1419 اHــــوافق 21 فـــبـــرايــــر ســـنـــة 1999
واHـتـعلق {ـراقـبـة مـطـابـقـة القـانـون الـعـضـوي الـذي يـحدد
uوعملهما uتنظيم اجمللس الـشعبي الوطني ومجـلس األمة

uاحلكومة Yوكذا العالقات الوظيفية بينهما وب

- واعـتـبــارا أن اجملـلس الــدسـتـوري يــذكـر بـأن آراءه
وقراراته تكتسي حـجية الشيء اHقضي بهu وأنها نهائية
ومـلـزمة جلـميع الـسلـطـات العـمومـيـة والسـلطـات اإلدارية

uوالقضائية طبقا للمادة 191 (الفقرة 3) من الدستور

- واعــتــبـارا بــالـنــتـيــجـةu تــعـتــبــر الـفــقـرة األولى من
اHادة 38 من القانون الـعضويu موضوع اإلخطارu مطابقة

جزئيا للدستور.

7 - فــيـــمــا يـــخص اHــادة  - فــيـــمــا يـــخص اHــادة 44  من الـــقــانـــون الــعـــضــويمن الـــقــانـــون الــعـــضــوي
موضوع اإلخطار واحملررة كما يأتي  :موضوع اإلخطار واحملررة كما يأتي  :

"اHـادة "اHـادة 44 : مع مـراعـاة أحكـام اHـادتY  : مع مـراعـاة أحكـام اHـادتY 187 و  و 189 من من
الــدسـتــورu يـرسل رئــيس مـجــلس األمـة أو رئــيس اجملـلسالــدسـتــورu يـرسل رئــيس مـجــلس األمـة أو رئــيس اجملـلس
الشـعـبي الـوطنيu حـسب احلـالةu الـنص الـنهـائي اHـصادقالشـعـبي الـوطنيu حـسب احلـالةu الـنص الـنهـائي اHـصادق
uأيام (uعلـيه إلى رئيـس اجلمـهورية فـي غضـون عشرة (10) أيام) علـيه إلى رئيـس اجلمـهورية فـي غضـون عشرة
ويـــشـــعـــر رئـــيـس الـــغـــرفـــة األخـــرى والـــوزيـــر األول  بـــهـــذاويـــشـــعـــر رئـــيـس الـــغـــرفـــة األخـــرى والـــوزيـــر األول  بـــهـــذا

اإلرسال". اإلرسال". 

- اعـتــبـارا أن اHـشـرّع عـنـدمــا أقـرّ بـضـرورة مـراعـاة
اHـادة 187 من الـدسـتـور عـنـد إرسـال رئيـس مـجلـس األمة
أو رئــــيس اجملــــلس الـــشــــعـــبي الــــوطـــنيu الــــنص الـــنــــهـــائي
اHصادق عليه إلى رئيس اجلمهوريةu فإنه يقصد ضرورة
األخـذ بـعـY االعـتـبـار حـالـة إخـطـار إحـدى الـسـلـطـات الـتي
يـخـولـها الـدسـتـور إخطـار اجملـلس الـدستـوريu األمـر الذي
uيـوقف أجل 30 يـومـا إلصدار رئـيس اجلـمـهوريـة الـقـانون
واHــــــتـــــــضــــــمــــــنــــــة فـي الــــــفـــــــقــــــرة األولـى من اHــــــادة 187 من

uالدستور

- واعــتــبــارا أن اHـــشــرّعu عــنـــد إشــارته إلى ضــرورة
مراعاة اHادة 189 من الدستور في إرسال النص النهائي
اHـصادق عـليـه لرئـيس اجلمـهوريـة كـما جـاء في نص اHادة
44 مـن الــقـانــون الــعــضــويu مــوضــوع اإلخــطــارu يــقـصــد به

األخـــذ بـــعـــY االعــــتـــبـــار حـــالــــة إخـــطـــار إحـــدى الــــســـلـــطـــات
uــذكــورة أعاله اجملـلـس الـدســتـوري قــبل صــدور الـقــانـونHا
األمــــر الــــذي يــــوقف أجل 30 يــــومــــا حــــتـى يــــفــــصل اجملــــلس
الـدستـوريu وأن تـوقيف األجل اHـقـصودu مـنـصوص عـليه
في اHادة 144 (الفقرة 2) وليس في اHادة 189 باعـتبار أن
هذه األخيـرة تخص اجمللس الدسـتوري من حيث مداوالته
uتاحة إلبداء آرائه وإصدار قراراتهHومن حيث اآلجال ا

- واعــتـبـارا أن اHـشـرّع حــY خـصص نص هـذه اHـادة
إلرســال الـــنــصــوص  الــنــهــائــيــة اHــصـــادق عــلــيــهــا لــرئــيس
اجلـمـهـوريـة في غـضـون عـشـرة (10) أيـامu وإشـعـار رئـيس
الــغـرفــة األخــرى والــوزيــر األول بــذلك اإلرســالu فـإن ذلك
اإلجــــراء ال �س ال صـالحــــيـــــات اإلخــــطــــار الــــتـي يــــكـــــفــــلــــهــــا
الـدسـتــور لـلـسـلـطــات اHـنـصـوص عــلـيـهـا في اHـادة 187 من
الـدسـتـورu وال يـؤثـر في تـوقيـف أجل الـثالثY (30) يـوما

uإلصدار رئيس اجلمهورية للقانون

- واعـــــتـــبــــاراu والـــحـــال هـــذهu أنـه لـــيـس هـــنــاك
مــــا يــــبــــرر اإلحــــالـــــة إلى مــــراعــــاة اHــــادتــــY 187 و 189 من
uـــادة مـن الـــقــــانـــون الــــعـــضـــويHالــــدســـتــــور في نـص هـــذه ا

uموضوع اإلخطار

- واعـــتــبـــارا بــالـــنــتـــيــجـــة أن اHــادة 44 من الـــقـــانــون
الـــعــضـــويu مــوضــوع اإلخـــطــارu تـــعــتــبـــر مــطـــابــقــة جـــزئــيــا

للدستورu يتعY إعادة صياغتها .

8 - فـيمـا يـخص الفـقرة  - فـيمـا يـخص الفـقرة 2  من اHـادة  من اHـادة 51 من الـقـانون من الـقـانون
العضوي موضوع اإلخطارu واحملررة كاآلتي : العضوي موضوع اإلخطارu واحملررة كاآلتي : 

"اHادة "اHادة 51 : ...................................................... : ......................................................

�ــكـن مــجـــلس األمـــة أن يـــصــدر الئـــحـــة حــسـب نــفس�ــكـن مــجـــلس األمـــة أن يـــصــدر الئـــحـــة حــسـب نــفس
الــــــــــشـــــــــروط احملــــــــــددة فـي اHــــــــــواد من الــــــــــشـــــــــروط احملــــــــــددة فـي اHــــــــــواد من 53 إلـى  إلـى 56 مـن هــــــــــذا مـن هــــــــــذا

القانون".القانون".

- اعـتـبـارا أن اHـؤسـس الـدسـتـوري قـد أقـرّ أن يـقـدم
الــوزيــر األول عــرضــا حـول مــخــطط عــمـل احلــكـومــة جملــلس
األمـة مثـلـمـا وافق عـلـيه اجملـلـس الـشعـبـي الوطـنـيu وخول
مـجلس األمـة إمكـانيـة إصـدار الئحـة  طبـقا لـنص اHادة 94

uمن الدستور

- واعـتبارا أن الـدستورu طـبقا لـلمادة u98 نص على
وجـــوب تـــقــــد¤ احلـــكــــومـــة ســــنـــويــــا إلى اجملـــلـس الـــشــــعـــبي
الوطـني بـيانـا عن الـسيـاسـة الـعامـة يـعقـبه مـناقـشـة عمل

uناقشة بالئحةHو�كن أن تختتم هذه ا uاحلكومة

Yفـصل ب Yح uؤسس الـدستـوريHواعتـبـارا أن ا -
إمــكــانـــيــة إصــدار مــجـــلس األمــة لالئـــحــة {ــنـــاســبــة عــرض
مـخــطط عـمـل احلـكــومـةu وبــY إمـكــانـيــة اخـتــتـام مــنـاقــشـة
اجملـلس الـشعـبي الـوطني لـبيـان الـسيـاسة الـعـامة بالئـحة
من قـبـل الـنـوابu فـإنه قــصـد الـتــمـيـيـز بــY الـنـوعـY من
الــلــوائحu مـن حــيث طــبـــيــعــتــهـــا واجلــهــات الــتـي تــصــدرهــا
وإجـراءات إعــدادهــا واHـصــادقــة عــلـيــهــاu ومن حــيث اآلثـار

uالتي �كن أن تترتب عنها
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- واعــــــتــــــبـــــارا أنـهu وإن كـــــان ال يــــــعــــــود لـــــلــــــمـــــجــــــلس
uـشــرّع في مــجــال الــتــشـريعHالــدســتــوري أن يـحـل مـحـل ا
فإنه في اHقابلu من صالحـيات اجمللس الدستوريu التأكد
uباد® الدستوريةHشرع لإلجراءات واHمن مدى احترام ا

- واعـتـبــارا أن اHـشـرّع حـY أخــضع إصـدار الالئـحـة
الـــتي �ــكن أن يـــصــدرهـــا مــجــلس األمـــة لــنـــفس الــشــروط
uــواد من 53 إلى 56 من الـــقـــانــون الـــعـــضــويHاحملــددة فـي ا
مــوضـوع اإلخــطـارu يـكــون قـد جتـاوز مــا تـخــوله إيـاه اHـادة

u132 من الدستور

- واعـتـبــارا بـالـنـتــيـجـةu فــإن الـفـقـرة 2 من اHـادة 51
تــعـتـبـر مــطـابـقـة جــزئـيـا لـلــدسـتـورu األمـر الــذي يـسـتـدعي

إعادة صياغتها.

9 - فــــيـــمــــا يــــخص الــــفـــقــــرة األولى مـن اHـــادة  - فــــيـــمــــا يــــخص الــــفـــقــــرة األولى مـن اHـــادة 85 من من
القانون العضويu موضوع اإلخطارu واحملررة كاآلتي :القانون العضويu موضوع اإلخطارu واحملررة كاآلتي :

"اHـادة "اHـادة 85 :  :  �ـكن جلـنـة التـحـقـيق أن تـسـتمع إلى أي�ـكن جلـنـة التـحـقـيق أن تـسـتمع إلى أي
شخـص و أن تعـاين أي مـكـان وأن تطـلع عـلى أيـة معـلـومةشخـص و أن تعـاين أي مـكـان وأن تطـلع عـلى أيـة معـلـومة
أو وثـــيـــقـــة تـــرى أن لـــهــــا عالقـــة {ـــوضـــوع الـــتــــحـــقـــيقu معأو وثـــيـــقـــة تـــرى أن لـــهــــا عالقـــة {ـــوضـــوع الـــتــــحـــقـــيقu مع

مراعاة أحكام اHادة مراعاة أحكام اHادة 85 أدناه. أدناه.

.............................................................................
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- اعـتــبـارا أن اHـشـرّعu حــY أجـاز لـلــجـنـة الـتــحـقـيق
إمكانية االسـتماع ألي شخص ومعاينة أي مكان واالطالع
عــلى أي وثـيـقـة لـهــا عالقـة {ـوضـوع الـتــحـقـيقu فـإنه أحـال
لــضـــرورة مــراعــاة أحـــكــام اHــادة 85 وهــو يـــقــصـــد اHــادة 86
التي تـخـول جلنـة الـتحـقـيق اإلطالع على أي وثـيـقة مـاعدا
الــوثــائق ذات الــطــابع الــسـري واالســتــراتــيــجي الــذي يـهم
الــدفــاع الـوطــنـي واHــصـالـح احلــيــويـة لـالقــتــصـاد الــوطــني

uوأمن الدولة الداخلي واخلارجي

- واعتـبارا بـالـنتـيـجة أنّ ذكـر اHادة 85 من الـقانون
Yيـعــد سـهـوا يــتـعـ u86 بـدل uمـوضــوع اإلخـطــار uالــعـضــوي

تداركه.

10 - فـــيــمــا يــخص اHــادة  - فـــيــمــا يــخص اHــادة 99 من الــقــانـــون الــعــضــوي من الــقــانـــون الــعــضــوي

موضوع اإلخطارu واحملررة كاآلتي  :موضوع اإلخطارu واحملررة كاآلتي  :

"اHـادة "اHـادة 99 : حتـدد كـيــفـيــات سـيـر الــلـجــنـة اHـتــسـاويـة : حتـدد كـيــفـيــات سـيـر الــلـجــنـة اHـتــسـاويـة
األعضاء u عند االقتضاءu في نظامها الداخلي".األعضاء u عند االقتضاءu في نظامها الداخلي".

- اعــتـبــارا أن اHـؤسس الــدسـتــوري أقـرّ اســتـقـاللـيـة
غــرفــتي الــبـــرHــان في إعــداد نــظــامــهـــمــا الــداخــلي {ــوجب

Yوأخــــضـع هــــذيـن الـــــنــــظـــــامــــ uـــــادة 132 مـن الــــدســـــتـــــورHا
الـداخلـيH Yـراقـبة مـطـابقـتهـمـا للـدستـور من قـبل اجمللس

uالدستوري طبقا للمادة 186 (الفقرة 3) من الدستور

- واعـــتــــبـــارا أن اHــــشـــرّع خــــول الـــبــــرHـــان اHــــنـــعــــقـــد
بغـرفتيه اجملتـمعتـY معا بضـبط قواعد أخـرى لسيره في
نــظـام داخــلي حــدد اHــشــرع طــرق إعـداده واHــصــادقــة عــلـيه
uموضوع اإلخطار uوفقا للمادة 102 من القانون العضوي

- واعــتــبــارا أن اHــشــرّع خــصـص الــفــصل الــرابع من
الـقــانـون الــعـضــوي مـوضــوع اإلخـطــارu لـلــجـنــة اHـتــسـاويـة
uاألعضاء من حيث تشكيلها وطرق سيرها وصالحياتها

- واعــــــــتـــــــبــــــــارا أن اHــــــــشـــــــرّع نـص فـي اHـــــــادة 99 مـن
القـانون العـضويu موضـوع اإلخطارu عـلى حتديد كـيفيات
ســـيــر الــلـــجــنــة اHــتـــســاويــة األعـــضــاء عــنــد االقـــتــضــاءu في
uصادقة عليهHدون ذكر طرق إعداده وا uنظامها الداخلي

- واعــتـبـارا أن الــنـظــام الـداخـلي لــلـجــنـة اHـتــسـاويـة
األعـضـاء الذي �ـكن الـلـجوء إلـيه عـند االقـتـضاءu يـتـضمن
طرق تطبـيق كيفـيات تسـيير الـلجنـة اHتسـاوية األعضاء
اHــنــصــوص عــلــيــهــا فـي هــذا الــقــانــون الــعــضــويu مــوضـوع

uاإلخطار

- واعــــتــــبــــارا أنه إذا كــــان يــــحـق لــــلــــمــــشــــرّع حتــــديـــد
كـيــفـيـات أخــرى لـسـيــر الـلـجــنـة اHـتــسـاويـة األعــضـاءu عـنـد
Yفإنه يـتع uوجب نـظام داخـلي لهـذه اللـجنـة} uاالقـتضـاء
أالّ يـــــدرج فـي هـــــذا الـــــنـصu عـــــنــــــد إعـــــداده مـــــواضـــــيـع  من
اخـتصـاص الـقانـون الـعـضويu مـراعـاة للـمـبدأ الـدسـتوري

uالقاضي بتوزيع االختصاصات

- واعـتــبـارا بــالـنــتـيــجـةu فــإن اHـادة 99 من الــقــانـون
الـعــضـويu مــوضـوع اإلخـطــارu تـعــتـبـر مــطـابــقـة لـلــدسـتـور

شريطة مراعاة التحفظ اHذكور أعاله.

11 - فــيـمــا يــخص اHـادة  - فــيـمــا يــخص اHـادة 102 من الــقـانــون الـعــضـوي من الــقـانــون الـعــضـوي

موضوع اإلخطارu واحملررة كاآلتي  :موضوع اإلخطارu واحملررة كاآلتي  :

"اHادة "اHادة 102 : تضـبط القـواعد األخـرى لـسيـر البـرHان : تضـبط القـواعد األخـرى لـسيـر البـرHان
اHــنـــعــقـــد بــغـــرفــتـــيه اجملــتـــمــعـــتــY مـــعــاu فـي نــظـــام داخــلياHــنـــعــقـــد بــغـــرفــتـــيه اجملــتـــمــعـــتــY مـــعــاu فـي نــظـــام داخــلي
تـقتـرحه جلـنة مـكونـة من مكـتـبي الغـرفتـY يرأسـها أكـبرتـقتـرحه جلـنة مـكونـة من مكـتـبي الغـرفتـY يرأسـها أكـبر
األعــــضــــاء ســــنــــاu ويــــصــــادق عــــلــــيـه الــــبــــرHــــان بــــغــــرفــــتــــيهاألعــــضــــاء ســــنــــاu ويــــصــــادق عــــلــــيـه الــــبــــرHــــان بــــغــــرفــــتــــيه

اجملتمعتY معا  في بداية جلساته".اجملتمعتY معا  في بداية جلساته".

uـــادة 102 مـن الـــقــــانــــون الـــعــــضـــويHاعـــتــــبـــارا أن ا -
مــوضـــوع اإلخــطــارu تـــخــول الـــبــرHـــان اHــنـــعــقــد بـــغــرفـــتــيه
اجملـتـمــعـتـY مـعـاu صالحـيـة ضـبط الـقـواعـد األخـرى لـسـيـره

uفي نظام داخلي وفق إجراءات محددة



25 ذو القعدة عام  ذو القعدة عام 1437 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 5450
28 غشت سنة  غشت سنة 2016 م م

- واعـــتـــبـــارا أنه إذا كــان مـن صالحـــيــة الـــبـــرHــان أن
يـــضــع قـواعـــد سـيـــره عـنـدمـا يــكـون مـجـتـمـعـا بـغـرفـتـيه
في نص غـيــر الـنـصـY اHـذكــورين في الـفـقـرة 3 من اHـادة
132 مـن الـدســتــورu فــإنه يـتــعــY أالّ تــدرج في هــذا الـنص

عــنـد إعــدادهu مـواضــيع من اخــتــصـاص الــقـانــون الـعــضـوي
مــــــراعـــــــاة لــــــلــــــمـــــــبــــــدأ الــــــدســـــــتــــــوري الــــــقـــــــاضي بـــــــتــــــوزيع

uاالختصاصات
- واعــــتـــــبــــارا أن اجملـــــلس الـــــدســــتـــــوري يــــؤكـــــد عــــلى
مــضــمــون الــتـحــفـظ الـذي أثــاره بــهــذا اخلــصــوص في رأيه
رقم 08/ ر.ق.ع/م. د / 99 اHــــؤرخ في 5 ذي الــــقــــعــــدة عــــام
1419 اHــوافق 21 فــبـــرايـــر ســـنــة u1999 ويـــذكـــر بــأن آراءه

وقـراراتــه تـكــتـســي حـجـيـــة الـشيء اHـقــضي بهu وحـجـيـة
مــا � تـفـسـيــرهu وأنـهـا نـهــائـيـة ومـلــزمـة جلـمـيـع الـسـلـطـات
الـعمـومـيـة والـسلـطـات اإلداريـة والـقضـائـيـة طـبقـا لـلـمادة

 u191 (الفقرة 3) من الدستور

- واعـتـبـارا بــالـنـتـيـجـةu فـإن اHـادة 102 من الـقـانون
العضويu موضـوع اإلخطارu مطابقة للدستور مع مراعاة

التحفظ اHذكور أعاله.
لهـذه األسـباب :لهـذه األسـباب :

يـدلـي بالـرأي التالي :يـدلـي بالـرأي التالي :
في الشــكل :في الشــكل :

أوال : أوال : أن الــــقـــانـــون الـــعــــضـــوي الـــذي يـــحــــدد تـــنـــظـــيم
اجملـلس الـشـعـبي الـوطـني ومـجـلـس األمـةu وعـمـلـهـمـاu وكذا
الــعالقــات الــوظــيـفــيــة بــيــنــهــمــا وبــY احلــكــومـةu قــد تــمت
uصادقة عـليه طبقـا للمادة 141 (الـفقرة 2) من الـدستورHا

ويعد بذلك مطابقا للدستور.
ثــــانـــــيــــا : ثــــانـــــيــــا : أن إخــــطـــــار رئـــــيس اجلـــــمــــهـــــوريــــة اجملـــــلس
الـدستوري بـخصـوص مراقـبة مـطابقـة القـانون الـعضوي
الــذي يــحــدد تــنــظـــيم اجملــلس الــشــعــبـي الــوطــني ومــجــلس
Yوكـذا الـعالقـات الـوظـيـفـيـة بـيـنـهـمـا وبـ uاألمـة وعـمـلـهـمـا
احلـكومـةu للـدستـورu � تطـبيـقا ألحـكام الـفقرة 2 من اHادة

186 من الدستور.

في  اHوضـوع :  في  اHوضـوع :  
أوال :  فــــيــــمــــا يــــخص عــــنــــوان الــــقــــانــــون الــــعــــضــــويأوال :  فــــيــــمــــا يــــخص عــــنــــوان الــــقــــانــــون الــــعــــضــــوي

موضوع اإلخطار : موضوع اإلخطار : 
- يــعـد  عــنــوان الــقــانـون الــعــضــوي مــطـابــقــا جــزئــيـا

للدستورu وتعاد صياغته كاآلتي :
"قـانون عـضـوي رقم .....  مـؤرخ في .......... u يـحدد
uتــــنــــظــــيـم اجملــــلس الــــشـــــعـــــبي الــــوطــــنـي ومــــجــــلـس األمـــــة
Yوكـــذا الـــعالقـــات الـــوظــيـــفـــيــة بـــيـــنــهـــمـــا وبــ uوعـــمــلـــهـــمــا

احلكومة". 

ثـانـيــا  :  فـيـمـا يـخص تـأشـيـرات الـقـانـون الـعـضويثـانـيــا  :  فـيـمـا يـخص تـأشـيـرات الـقـانـون الـعـضوي
موضوع اإلخطار :موضوع اإلخطار :

-  تعاد صياغة التأشيرة  األولى كاآلتي :

بـــنــاء عـــلى الـــدســتـــورu ال ســيـــمــا اHــواد 94 و98 و114
u134(الــفـقـرة 2) و130 و131 و132 و133 (الــفـقـرة األولى) و
و135 و136 و137 و138 و139 و141 (الـفــقـرتـان 2 و3) و142

و145 و151 و152 و153 و154 و155 و180 و191 منه.

ثـــالــــثـــا  :  فــــيـــمـــا يــــخص مـــواد الــــقـــانـــون الــــعـــضـــويثـــالــــثـــا  :  فــــيـــمـــا يــــخص مـــواد الــــقـــانـــون الــــعـــضـــوي
موضوع اإلخطار:موضوع اإلخطار:

1 - تـســتـبــدل عـبــارة  "يـهــدف"  بـعــبـارة "يــحـدد" في
اHادة األولى.

2 - تـعد اHادة 6 مـطابـقـة للـدسـتورu شـريـطة مـراعاة
التحفظ اHثار أعاله.

3 - تعد اHادة 15 غير مطابقة للدستور.

4 - تــعـد اHـادة 20 مـطــابـقـة جـزئـيـا لــلـدسـتـورu وتـعـاد
صياغتها كما يأتي :

"اHادة "اHادة 20 : : عالوة على الشـروط اHنصوص عليها فيعالوة على الشـروط اHنصوص عليها في
اHـادتـY اHـادتـY 136 و  و 137 من الـــدســتـــورu يـــرفق كل مـــشــروع أو من الـــدســتـــورu يـــرفق كل مـــشــروع أو
اقــتــراح قــانــون بـعــرض أســبــابu ويــحــرر نــصه في شــكلاقــتــراح قــانــون بـعــرض أســبــابu ويــحــرر نــصه في شــكل

مواد".مواد".

5 - يــضــــاف حـــــرف  "أو" قــبل عـــبــــارة  "� رفــضه"
في نص اHادة 24.

6 - تـعـد الـفـقرة األولـى من اHادة 38 مـطـابقـة جـزئـيا
للدستورu وتعاد صياغتها كما يأتي :

38 : : يــطــبق إجــراء الــتــصــويت دون مــنــاقــشـةيــطــبق إجــراء الــتــصــويت دون مــنــاقــشـة "اHـادة "اHـادة 
عــلى األوامـر الــتي يــعــرضــهـا رئــيس اجلــمــهــوريـة عــلى كلعــلى األوامـر الــتي يــعــرضــهـا رئــيس اجلــمــهــوريـة عــلى كل
غـرفـة للـمـوافـقـة عـلـيـها وفـقـا ألحـكـام الـفـقـرتY األولى و غـرفـة للـمـوافـقـة عـلـيـها وفـقـا ألحـكـام الـفـقـرتY األولى و 2

من اHادة من اHادة 142 من الدستور....". من الدستور....".

7 - تــعـد اHـادة 44 مـطــابـقـة جـزئـيـا لــلـدسـتـورu وتـعـاد
صياغتها كما يأتي :

"اHــادة "اHــادة 44 : "يـــرسل رئــيس مـــجــلس األمـــة أو رئــيس : "يـــرسل رئــيس مـــجــلس األمـــة أو رئــيس
اجملـلـس الـشـعــبي الـوطــنيu حـسـب احلـالـةu الــنص الـنــهـائياجملـلـس الـشـعــبي الـوطــنيu حـسـب احلـالـةu الــنص الـنــهـائي
اHـصـادق عــلـيه إلى رئـيس اجلـمــهـوريـة في غـضـون عـشـرةاHـصـادق عــلـيه إلى رئـيس اجلـمــهـوريـة في غـضـون عـشـرة
(10) أيـامu ويـشـعـر رئـيس الـغـرفـة األخـرى والـوزيـر األول) أيـامu ويـشـعـر رئـيس الـغـرفـة األخـرى والـوزيـر األول

بهذا اإلرسال".بهذا اإلرسال".
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8 - تـــعـــد الـــفـــقـــرة 2 من اHــادة 51 مـــطــــابـــقـــة جـــزئـــيـــا
للدستورu وتعاد صياغتها كما يأتي :

"اHادة "اHادة 51 : ...................................................... : ......................................................

�كن مجلس األمة أن يصدر الئحة".�كن مجلس األمة أن يصدر الئحة".

 9 - تـــســــتـــبـــدل عــــبـــارة  "اHـــادة 85 أدنـــاه"  بــــعـــبـــارة

"اHادة 86 أدناه"  في نص اHادة 85.

10 - تـــعـــد اHــادة 99 مـــطــابـــقـــة لـــلـــدســتـــورu شـــريـــطــة

مراعاة التحفظ اHثار أعاله.

11 - تــعــد اHــادة 102 مـــطــابــقـــة لــلــدســتـــورu شــريــطــة

مراعاة التحفظ اHثار سابقا.

رابعا : رابعا :  تعـتبر األحكـام غير اHـطابقـة جزئيـا أو كلياتعـتبر األحكـام غير اHـطابقـة جزئيـا أو كليا
لـــلـــدســـتــــورu قـــابـــلـــة لــــلـــفـــصل عـن بـــاقي أحــــكـــام الـــقـــانـــونلـــلـــدســـتــــورu قـــابـــلـــة لــــلـــفـــصل عـن بـــاقي أحــــكـــام الـــقـــانـــون

العضويu موضوع اإلخطار.العضويu موضوع اإلخطار.

خـــامـــســــا  :  تـــعـــد بـــاقي أحـــكـــام الـــقـــانـــون الـــعـــضـــويخـــامـــســــا  :  تـــعـــد بـــاقي أحـــكـــام الـــقـــانـــون الـــعـــضـــوي
موضوع اإلخطارu مطابقة للدستور.موضوع اإلخطارu مطابقة للدستور.

سادسـا  :  يبلغ هذا الرأي إلى رئيس اجلمهورية.سادسـا  :  يبلغ هذا الرأي إلى رئيس اجلمهورية.

ينـشر هذا الـرأي في اجلريدة الـرسميـة للجـمهورية
اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

بهـذا تداول اجمللـس الدستـوري في جلـساته اHنـعقدة
بـتـاريخ 29 شـوال و أول و 2 و 7 و 8 ذي الـقـعـدة عـام 1437

اHوافق 3 و 4 و 5 و 10 و 11 غشت سنة 2016.

رئيس اجمللس الدستوريرئيس اجمللس الدستوري

مـــراد مــدلسيمـــراد مــدلسي

أعضــــاء اجمللــس الدستــوري  :أعضــــاء اجمللــس الدستــوري  :

uحنيفة بن شعبان  -

uعبد اجلليل بلعلى  -

uإبراهيم بوتخيل  -

uعبد النور قراوي  -

uمحمد ضيف  -

uفوزية بن قلة  -

-  سماعيل بليت.

قــانـــون عـــضــوي رقـم قــانـــون عـــضــوي رقـم 16-12 مــؤرخ فـي  مــؤرخ فـي 22 ذي الـــقــعــدة ذي الـــقــعــدة
عــــــام عــــــام 1437 اHــــــوافق  اHــــــوافق 25 غــــــشـت ســــــنـــــة  غــــــشـت ســــــنـــــة u2016 يــــــحـــــددu يــــــحـــــدد
uتـــنــظــيم اجملـــلس الــشـــعــبي الـــوطــني ومـــجــلس األمــةuتـــنــظــيم اجملـــلس الــشـــعــبي الـــوطــني ومـــجــلس األمــة
وعــمــلــهـمــاu وكـــذا الــعالقــات الــوظـــيــفــيــة بـــيـــنـــهـــمـاوعــمــلــهـمــاu وكـــذا الــعالقــات الــوظـــيــفــيــة بـــيـــنـــهـــمـا

وبY احلكومة.وبY احلكومة.
ــــــــــــــــــــــــــــ

uإنّ رئيس اجلمهورية

- بـنـاء عــلى الـدسـتــورu ال سـيـمـا اHـواد 94 و98 و114
(الــفــقـرة 2) و130 و131 و132 و133 (الــفــقـرة األولى) و134
و135 و136 و137 و138 و139 و141 (الـفــقـرتـان 2 و3) و142

uو145 و151 و152 و153 و154 و155 و180 و191 منه

- و{ــقــتـضى الــقــانـون الــعــضـوي رقم 99-02 اHـؤرخ
في 20 ذي الــقــعــدة عــام 1419 اHــوافق 8 مــارس ســنـة 1999
الــذي يــحــدد تــنــظـــيم اجملــلس الــشــعــبـي الــوطــني ومــجــلس
Yاألمــة وعـمـلـهــمـا وكـذا الـعـالقـات الـوظـيــفـيـة بـيــنـهـمـا وبـ

uاحلكومة

uوبعد رأي مجلس الدولة -

uانHوبعد مصادقة البر -

uوبعد األخذ برأي اجمللس الدستوري -

يصدر القانون العضوي اآلتي نصه : يصدر القانون العضوي اآلتي نصه : 

الفصل األولالفصل األول
أحكام عامةأحكام عامة

اHـاداHـادّة األولى : ة األولى : يــحـدد هــذا الـقــانــون الـعــضــويu طـبــقـا
ألحــكـام اHـادة 132 من الـدسـتــورu تـنـظــيم اجملـلس الــشـعـبي
الــــوطــــني ومــــجــــلس األمــــةu وعــــمــــلــــهــــمـــاu وكــــذا الــــعـالقـــات

الوظيفية بينهما وبY احلكومة.

uادة 107 من الـدسـتورHـادّة  2 :  : مع مـراعـاة أحـكـام اHـاداHا
يـكـون مـقـر اجملـلس الـشـعــبي الـوطـني ومـقـر مـجـلس األمـة

في مدينة اجلزائر.

اHـــــاداHـــــادّة  3 : : ال تـــــنـــــتـــــهك حـــــرمـــــة مـــــقـــــر كـل من اجملـــــلس
الـــشـــعـــبي الـــوطـــني ومـــجــلـس األمـــةu وكــذا مـــكـــان انـــعـــقــاد

البرHان بغرفتيه اجملتمعتY معا.

تــوضع حتت تــصــرف رئــيس مــجــلس األمــة ورئــيس
uوحتت مـسؤولـيـتـهمـا وحـدهـما uاجملـلس الـشعـبي الـوطـني
الوسـائل الضـرورية لـضـمان األمن والـنظـام داخل اجمللس

الشعبي الوطني ومجلس األمة.
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اHاداHادّة  4 :  : يـجتـمع البـرHان في دورة عـادية واحدة كل
سنةu تدوم مدتها عشرة (10) أشهر على األقل.

�كن تمديـد الدورة العادية أليـام معدودة بطلب من
الـوزيــر األولu بـغـرض االنـتـهـاء من دراســة نـقـطـة مـدرجـة

في جدول أعمال الدورة.

�ـكن أن يجـتـمع البـرHـان في دورة غيـر عـادية وفـقا
ألحكام اHادة 135 من الدستور.

يــحــدد اHـرســوم الــرئـاسـي اHـتــضــمن دعـوة الــبــرHـان
لعقد دورة غير عاديةu جدول أعمال الدورة.

5 : : تــبــتــد®  دورة الــبــرHـان الــعــاديــة في ثــاني اHـاداHـادّة  
يوم عمل من شهر سبتمبر.

Yيحدد تـاريخ اختـتام الـدورة العاديـة بالـتنـسيق ب
مكتبي الغرفتY وبالتشاور مع احلكومة.

تـــفــــتـــتح الــــدورة وتـــخـــتـــتـم بـــتالوة ســــورة الـــفـــاحتـــة
وعزف النشيد الوطني.

اHــــاداHــــادّة  6 :  : جتـــــري أشـــــغــــال الـــــبـــــرHــــان ومـــــنـــــاقــــشـــــاته
ومداوالته باللغة العربية.

تكون جلسات الـبرHان عالنية أو مغلقة وفقا ألحكام
اHادة 133 من الدستور.

اHاداHادّة  7 :  : تنـشر في اجلـريدة الـرسميـة Hنـاقشات كل
واحــدة مـن الــغـــرفـــتــY احملـــاضـــر وعــروض احلـــال الـــكــامـــلــة
لـلـمـناقـشـات الـدائـرة خالل جـلـسـاتـهـمـاu مع مـراعـاة أحـكام

اHادة 133 (الفقرة 2) من الدستور.

تــنـشـر مــحـاضـر أشــغـال الـبــرHـان اHـنـعــقـد بـغــرفـتـيه
اجملـتــمــعــتــY مــعـاu حــسب نــفـس األشـكــال اHــقــررة ألشــغـال

.Yالغرفت

8 :  : يـــحـــدد الــــنـــظــــام الـــداخـــلـي لـــكل غــــرفـــة من اHــاداHــادّة  
البرHان شكل اجلريدة الرسمية للمناقشات ومحتواها.

الفصلالفصل الثاني الثاني
تنظيم اجمللس الشعبي الوطني ومجلس األمةتنظيم اجمللس الشعبي الوطني ومجلس األمة

اHــاداHــادّة  9 :  : أجـــهــزة كـل من اجملـــلس الــشـــعـــبي الـــوطــني
ومجلس األمة هي :

uالرئيس -

uكتبHا -

- اللجان الدائمة.

اHـــــاداHـــــادّة ة 10 :  : �ـــــكـن كل غـــــــرفـــــة أن تـــــنــــــشئ هــــــيـــــئـــــات
تـــنــســـيــقـــيـــة واســتـــشــاريـــة أو رقـــابــيـــة حتــدد فـي الــنـــظــام

.Yالداخلي لكل من الغرفت

اHــاداHــادّة ة 11 :  : يـــنــتـــخـب رئــيـس مــجـــلـس األمــة ورئـــيس
اجملــــلس الــــشـــعــــبي الـــوطــــني وفــــقـــا ألحــــكـــام اHـــادة 131 من

الدستور.

يــــحـــــدد الــــنــــظـــــام الــــداخـــــلي لـــــكل غــــرفـــــة كــــيـــــفــــيــــات
انتخابهما.

اHاداHادّة ة 12 :  : إذا دعي رئيس مجـلس األمة لتولي مهمة
uــادة 102 من الـــدســـتــورHطــبـــقـــا ألحــكـــام ا uرئــيـس الــدولـــة

يتولى النيابة عنه نائب الرئيس األكبر سنا.

اHــاداHــادّة ة 13 :  : يـــتـــشــكـل مــكـــتـب كل غـــرفــة مـن الــرئـــيس
ونواب الرئيسu وعند االقتضاءu من أعضاء آخرين.

يــــحــــدد الـــــنــــظــــام الــــداخـــــلي لــــكـل غــــرفــــة عــــدد نــــواب
الـــــرئــــيس واألعـــــضــــاء اآلخــــريـن وكــــيــــفـــــيــــات انــــتــــخـــــابــــهم

وصالحياتهم.

اHــــاداHــــادّة ة 14 :  : يــــســــاعــــد نــــواب الــــرئــــيسu الــــرئــــيس في
تـسـييـر مـنـاقشـات ومـداوالت أجـهـزة الغـرفـتـuY وكذا في

مهام إدارتيهما وتسييرهما.

يــوضـح الـــنــظـــام الـــداخـــلي لـــكل غـــرفـــة الـــصالحـــيــات
األخــرى اخملــولــة لــلــمــكــتبu زيــادة عـلـى الــصالحــيـات الــتي

خولها إياه الدستور وهذا القانون العضوي.

الفصلالفصل الثالث الثالث
العالقات الوظيفية بY غرفتي البرHان واحلكومةالعالقات الوظيفية بY غرفتي البرHان واحلكومة

القسم األولالقسم األول
جدول األعمالجدول األعمال

اHـاداHـادّة ة 15 :  : يجـتـمع مكـتـبا الـغـرفتـY و�ـثل احلكـومة
uفي مـقـر اجملــلس الـشـعـبـي الـوطـني أو مـقــر مـجـلس األمـة
بالـتـداولu في بـدايـة دورة البـرHـانu لضـبط جـدول أعـمال

الدورةu تبعا لترتيب األولوية الذي حتدده احلكومة.

�ـكـن إدراج نـقـاط أخـرىu عـنـد االقـتـضـاءu في جـدول
أعمال الدورة العادية.

uإيداع مشروع قانون Yح uادّة ة 16 :  : �كن احلكومةHاداHا
أن تؤكد على استعجاليته.
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17 :  : يـــضــــبط مـــكـــتـب كل غـــرفــــةu بـــاســـتـــشـــارة اHــاداHــادّة  
احلكومةu جدول أعمال جلساتها.

اHـاداHـادّة  18 :  : تــخـصـص كل غـرفــة من غــرفـتـي الـبــرHـان
جـلـسة شـهـريـة Hـنـاقـشـة جدول أعـمـال تـقـدمه مـجـمـوعة أو
مـجـموعـات بـرHـانيـة من اHـعارضـة وفـقا ألحـكـام اHادة 114

من الدستور.

يـحـدد الـنظـام الـداخلـي لكل غـرفـة شـروط وكيـفـيات
إجراء هذه اHناقشة.

القسمالقسم الثاني الثاني
إيداع مشاريع واقتراحات القوانY ودراستها فيإيداع مشاريع واقتراحات القوانY ودراستها في

اللجاناللجان

الفرع األولالفرع األول
Yإيداع مشاريع واقتراحات القوانYإيداع مشاريع واقتراحات القوان

اHاداHادّة  19 : : عالوة عـلى الشـروط اHنـصوص عـليـها في
اHـادتـY 136 و137 من الـــدســــتـــورu يـــرفـق كل مـــشـــروع أو
اقــتـراح قــانـون بــعــرض أسـبــابu و يـحــرر نـصـه في شـكل

مواد.

Y20 :  : يـــودع الـــوزيــر األول مـــشـــاريع الـــقـــوانــ اHــاداHــادّة  
اHــتــعــلــقــة بـالــتــنــظــيم احملــلي وتــهــيــئــة اإلقــلــيم والــتــقـســيم
اإلقــلـيــمي لـدى مــكــتب مـجــلس األمــةu وتـودع كل مــشـاريع
uاألخــرى لـدى مــكــتب اجملـلس الــشــعـبي الــوطـني Yالـقــوانـ
136 YــادتـHطـبــقــا لإلجــراءات الـتي تــنص عــلــيـهــا أحــكـام ا

و137 من الدستور.

يــشــعــر مــكــتب اجملــلس الــشــعــبي الــوطـنـي أو مـكــتب
مجلس األمةu حسب احلالةu باالستالم.

uيتـلـقى مـكـتب الـغـرفـة مـشـروع أو اقـتـراح الـقـانون
اHودع لدى الغرفة األخرى لالطالع عليه.

اHـاداHـادّة  21 :  : مع مـراعـاة أحـكـام الـفـقرة 8 من اHـادة 138
من الـــــدســــتـــــورu �ـــــكن احلـــــكــــومـــــة أن تـــــســــحـب مــــشـــــاريع
الـقــوانـY في أي وقت قـبـل أن يـصـوت أو يــصـادق عـلــيـهـا

اجمللس الشعبي الوطني أومجلس األمةu حسب احلالة.

كــــمـــا �ــــكن ســــحب اقــــتـــراحــــات الـــقــــوانـــY مـن قـــبل
uـصــادقـة عــلـيــهـاHمــنـدوبي أصــحـابــهـا قــبل الــتـصــويت أو ا
ويــعـلم اجملــلس الـشــعـبي الــوطـني أو مــجـلس األمــةu حـسب

احلالةu واحلكومة بذلك.

يـتـرتب عـلى السـحب حـذف الـنص من جـدول أعـمال
الدورة.

uادة 137 من الدستورHادّة  22 :  : مع مراعاة أحكام اHاداHا
يــــجب أن يــــكــــون كل اقــــتــــراح قــــانــــون مـــوقــــعــــا عــــلــــيه من
عــشــرين (20) نـــائــبــا أو عــشــرين (20) عــضــوا مـن مــجــلس

األمة.

ال يــقـبل أي اقـتـراح قــانـون يـكـون مـخــالـفـا لـلـشـروط
اHنصوص عليها في الدستورu ال سيما اHادة 139 منه.

يـودع كل اقتراح قـانون لدى مـكتب اجمللس الـشعبي
الوطني أو مكتب مجلس األمةu حسب احلالة.

23 :  : ال يــــقـــبل أي مـــشـــروع أو اقـــتـــراح قـــانـــون اHــاداHــادّة  
مـــضــمــونـه نــظـــيــر مــضـــمــون مـــشــروع أو اقــتـــراح قــانــون
جتــري دراســته في الــبــرHـان أو �ّ رفــضه أو ســحــبه مــنـذ

أقل من اثني عشر (12) شهرا.

اHـاداHـادّة  24 :  : يـبلـغ إلى احلـكومـة اقـتـراح الـقـانـون الذي
� قبوله وفقا ألحكام اHادة 22 أعاله.

 تــــبـــدي احلــــكـــومــــة رأيــــهـــا Hــــكـــتـب اجملـــلس الــــشــــعـــبي
الـوطـني أو مـكتب مـجـلس األمـةu حـسب احلـالةu خالل أجل

ال يتجاوز الشهرين(2) من تاريخ التبليغ.

إذا لم تـــــبــــد احلــــكــــومـــــة رأيــــهــــاu عــــنــــد انـــــقــــضــــاء أجل
الشهرينu(2) يحيل رئيس مجلس األمة أو رئيس اجمللس
الــشــعــبي الــوطـنـيu حـسـب احلـالــةu اقــتــراح الــقــانـون عــلى

اللجنة اخملتصة لدراسته.

25 : : �ـــــــكـن أن يـــــــســـــــجـل في جـــــــدول أعـــــــمـــــــال اHــــــاداHــــــادّة  
اجللـسـات مشـروع أو اقتـراح قـانون لم تـعد الـلـجنـة احملال
عـــلـــيـــهـــا تـــقــريـــرا بـــشـــأنه في أجـل شــهـــرين (2) من تــاريخ
الـشـروع فـي دراسـتهu بـنـاء عـلى طــلب احلـكـومـة ومـوافـقـة

مكتب اجمللس الشعبي الوطنيu أو مكتب مجلس األمة.

الفرع الثانيالفرع الثاني
دراسة مشاريع واقتراحات القوانY في اللجاندراسة مشاريع واقتراحات القوانY في اللجان

اHــاداHــادّة  26 : : لـــلــجـــان الــدائـــمــة بـــالــبـــرHــان احلق في أن
تـســتــمعu في إطــار جــدول أعــمــالــهـا واخــتــصــاصــاتـهــاu إلى
�ثل احلكـومةu كمـا �كـنها االسـتمـاع إلى أعضاء احلـكومة

كلما دعت الضرورة إلى ذلك.

يــبــلـغ كل رئــيس غــرفـــة الــطــلبu حـــسب احلــالــةu إلى
احلكومة.

�ــــكن أعــــضـــاء احلــــكــــومـــة حــــضـــور أشــــغــــال الـــلــــجـــان
الـدائــمـةu ويــسـتـمـع إلـيــهم بـنــاء عـلى طــلب احلـكــومـة الـذي

يوجه إلى رئيس كل غرفةu حسب احلالة.
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اHــــاداHــــادّة  27 :  : يــــعــــرض �ــــثل احلــــكــــومــــة نـص الــــقــــانـــون
اHـــتــضــمن اقــتــراح الــقــانــون اHـــصــوت عــلــيهu في الــغــرفــة

األخرى.

28 :  : مع مـــراعـــاة أحـــكـــام اHـــادة 20 أعـالهu يـــحق اHــاداHــادّة ة 
لـــلــجــنــة اخملــتــصــة ولـــلــحــكــومــة ولــنــواب اجملـــلس الــشــعــبي
الـــــوطــــنـي وأعـــــضـــــاء مـــــجـــــلس األمـــــة تـــــقـــــد¤ اقـــــتـــــراحــــات
الــتــعــديالت عــلى مــشــروع أو اقــتــراح قــانــون مــحــال عــلى

اللجنة اخملتصة لدراسته.

ال �ـــكن اقــتـــراح الــتـــعـــديالت عــلـى الــنص اHـــعــروض
لـلـمـنـاقــشـة في الـغـرفـة اHــعـنـيـة بـعـد الــتـصـويت عـلـيه من

قبل الغرفة األخرى.

يحـدد النـظام الـداخلي لـكل غرفـة إجراءات وشروط
تقد¤ اقتراحات التعديالت.

القسم الثالثالقسم الثالث
إجراءات التصويتإجراءات التصويت

Yــادّة ة 29 :  : تـــدرس مــشـــاريع واقــتـــراحــات الـــقــوانــHــاداHا
حــسب إجــراء الـتــصــويت مع اHــنـاقــشــة الـعــامــةu أو إجـراء

التصويت مع اHناقشة احملدودةu أو دون مناقشة.

اHـــــاداHـــــادّة ة 30 :  : يـــــجــــــري الـــــتــــــصـــــويـت بـــــرفـع الـــــيــــــدu في
االقتراع العامu أو باالقتراع السري.

كــــمــــا �ــــكن أن يــــتم الــــتــــصــــويت بــــاالقــــتــــراع الــــعـــام
باHناداة االسمية.

اHــاداHــادّة ة 31 :  : يــقـــرر مــكـــتب كل غـــرفــة ـط الــتـــصــويت
طـبـقـا لــلـشـروط اHـنـصـوص عـلـيــهـا في هـذا الـقـانـونu وفي

نظامها الداخلي.

الفرعالفرع األول األول
التصويت مع اHناقشة العامةالتصويت مع اHناقشة العامة

اHــــاداHــــادّة ة 32 :  : الــــتـــصــــويت مـع اHـــنــــاقـــشــــة الــــعـــامــــة هـــو
uYاإلجـراء الـعــادي لـدراسـة مـشــاريع واقـتـراحــات الـقـوانـ
ويجـري في مـرحلـتـY متـتـاليـتـY همـا : اHـناقـشـة العـامة

واHناقشة مادة مادة.

اHــاداHــادّة ة 33 : : يـــشــرع فـي مــنـــاقـــشـــة مــشـــروع الـــقـــانــون
بــاالسـتــمـاع إلـى مــمـثـل الــحـكــومـةu ومــقـرر الــلـجــنـة
اخملــتـــصــةu ثم إلـى اHــتـــدخــلــY حـــسب تــرتـــيب تـــســجــيـــلــهم

اHسبق.

يشرع في مـناقـشة اقـتراح الـقانـون باالسـتماع إلى
مــــنـــدوب أصـــحـــاب االقــــتـــراحu و�ـــثل احلــــكـــومـــةu ومـــقـــرر
الــــلـــجــــنـــة اخملــــتـــصــــةu ثم إلـى اHـــتــــدخـــلــــY حــــسب تــــرتـــيب

تسجيلهم اHسبق.

تـنصبّ الـتدخالت أثـنـاء اHنـاقشـة العـامة عـلى كامل
النص.

uــثل احلــكــومـة� uبــنـاء عــلى طــلــبه uيــتــنــاول الـكــلــمــة
ورئـيس الـلـجنـة اخملـتـصةu أو مـقـررهـا ومنـدوب  أصـحاب

اقتراح القانون.

uيــقـــرر اجملــلس الـــشــعـــبي الــوطـــني أو مــجـــلس األمــة
حـسب احلـالـةu إثــر اHـنـاقـشـات إمـا الــتـصـويت عـلى الـنص
بكاملهu وإما الـتصويت عليه مـادة مادة أو تأجيلهu وتبت
فـيه الغرفـة اHعـنية بـعد إعـطاء الـكلمـة إلى �ثل احلـكومة

واللجنة اخملتصة باHوضوع.

34 :  : �ــكن �ــثل احلـــكــومــةu أو مــكــتب الــلــجــنــة اHـاداHـادّة  
اخملـتـصـةu أو مــنـدوب أصـحـاب اقـتــراح الـقـانـونu أن يـقـدم

تعديالت شفويا خالل اHناقشة مادة مادة.

إذا تـــبــY لــرئـــيس اجلــلــســـة أو الــلــجــنـــة اخملــتــصــة أن
الــتـعـديـل الـمــقـدم عـلـى هــذا الـنـحـو يــؤثـر فـي فحوى
Yيــقــرر رئــيـس اجلــلــســة تــوقــيف اجلــلــســة لــتــمــكــ uالــنص
الــلــجـنــة من اHــداولــة في شـأن اســتــنــتـاجــاتــهـا بــخــصـوص

التعديل.

يكـون تـوقيـف اجللـسـة وجوبـاu بـناء عـلى طـلب �ثل
احلـكـومةu أو مـكـتب الـلجـنـة اخملتـصـةu أو منـدوب أصـحاب

اقتراح القانون.

uـــــنــــاقـــــشــــة مـــــادة مــــادةHــــادّة  35 :  : يـــــتــــــدخــل خالل اHــــاداHا
وبــصـدد كل مــادة يـحــتـمل تــعـديــلـهــاu مـنـدوب أصــحـاب كل
تـعــديلu وعـنـد االقــتـضـاءu مــكـتب الـلــجـنـة اخملــتـصـة و�ـثل

احلكومة.

وبعد هذه التدخالتu يعرض للتصويت :

- تــــعــــديل احلــــكــــومــــة أو تــــعــــديـل مــــنــــدوب أصــــحـــاب
uاقتراح القانون

- تـعــديل الـلـجـنــة اخملـتـصــةu في حـالـة انــعـدام تـعـديل
احلـكومة أو مـندوب أصحاب اقـتراح القـانون أو في حالة

uرفضهما

- تـعـديـالت الـنـواب أو أعـضـاء مــجـلس األمـةu حـسب
الترتيب الـذي يحدده رئيس كل غـرفةu حسب احلالةu في

uحالة انعدام تعديل اللجنة أو في حالة رفضه
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- مـــادة أو مـــواد مـــشـــروع أو اقـــتــراح الـــقـــانـــونu في
حالـة انـعـدام تعـديالت الـنـواب أو أعضـاء مـجـلس األمة أو

في حالة رفضها اHتتالي.

بــعـــد الــتـــصــويـت عــلى آخـــر مــادةu يـــعــرض الـــرئــيس
النص بكامله للتصويت.

الفرع الثانيالفرع الثاني
التصويت مع اHناقشة احملدودةالتصويت مع اHناقشة احملدودة

الــمــادالــمــادّة  36 :  : يــقـــرر مــكــتـب الــمــجــلـس الــشــعــبـي
uحـــسـب الـــحـــالــة uالــوطـــنـي أو مـــكـــتـب مــجـــلـس األمـــة
الــتــصــويت مع اHــنــاقــشــة احملــدودةu بــنـاء عــلى طــلب �ــثل
احلكـومةu أو اللـجنة اخملـتصةu أو مـندوب أصحـاب اقتراح

القانون.

ال تفتح اHناقشة العامة خالل اHناقشة احملدودة.

وخالل اHـنـاقـشـة مـادة مـادةu ال يأخـذ الـكـلـمـة إال �ثل
احلــكــومــةu ومــنــدوب أصــحــاب اقــتــراح الــقـانــونu ورئــيس
الــــلــــجــــنـــــة اخملــــتــــصــــة أو مــــقــــررهـــــاu ومــــنــــدوبــــو أصــــحــــاب

التعديالت.

الفرع الثالثالفرع الثالث
التصويت دون مناقشةالتصويت دون مناقشة

اHــاداHــادّة  37 :  : يــطــبـق إجــراء الــتـــصــويت دون مـــنــاقــشــة
عــلى األوامـر الــتي يــعــرضــهـا رئــيس اجلــمــهــوريـة عــلى كل
غـرفـة للـمـوافـقـة عـلـيـهاu وفـقـا ألحـكـام الـفـقـرتY األولى و2

من اHادة 142 من الدستور.

وفي هذه احلالةu ال �كن تقد¤ أي تعديل.

يُــعـرض الــنص بـكــامـله لــلـتــصـويت واHــصـادقـة عــلـيه
دون مـــنـــاقـــشـــة في اHـــوضــــوعu بـــعـــد االســـتـــمـــاع إلى �ـــثل

احلكومة ومقرر اللجنة اخملتصة.

الفرع الرابعالفرع الرابع

اHوافقة على االتفاقيات واHعاهداتاHوافقة على االتفاقيات واHعاهدات

Y38 : : ال �ــــكن أن تـــــكــــون مــــشــــاريـع الــــقــــوانــــ اHــــاداHــــادّة  
اHــــتـــضـــمــــنـــة اHـــوافــــقـــة عــــلى االتـــفــــاقـــيـــات أو اHــــعـــاهـــدات
اHــعـــروضــة عـــلى غـــرفــتـي الــبـــرHــانu مـــحل تـــصــويـت عــلى

موادها بالتفصيلu وال محل أي تعديل.

تـقــرر كل غــرفــةu عــقب اخــتــتــام اHــنـاقــشــةu اHــوافــقـة
على مشروع القانون أو رفضه أو تأجيله.

الفرع اخلامسالفرع اخلامس
إجراءات اHصادقة على النصوص القانونيةإجراءات اHصادقة على النصوص القانونية

اHــاداHــادّة  39 : : تـــبــاشـــر اHـــنــاقـــشـــة في اجملـــلس الـــشـــعــبي
الــــوطـــنـيu أو مـــجـــلـس األمـــةu حــــسب احلـــالــــةu عـــلـى الـــنص
اHـصــوت عـلــيه من قــبل الـغــرفــة األخـرىu بــاالسـتــمـاع إلى
�ـــثل احلـــكـــومـــةu فــإلـى مــقـــرر الـــلــجـــنـــة اخملـــتــصـــةu ثم إلى

اHتدخلY حسب ترتيب تسجيلهم اHسبق.
تــنـــصبّ الــتـــدخالتu أثــنـــاء اHــنــاقـــشــة الــعـــامــةu عــلى

مجمل النص.
تـأخذ الـلـجنـة اخملـتصـة و�ـثل احلكـومـة الكـلـمةu بـناء

على طلب كل منهما.
يـــقــرر مــكـــتب اجملــلس الـــشــعــبـي الــوطــنـي أو مــكــتب
مــجــلس األمــةu عـــلى إثــر اHــنــاقــشـــاتu إمــا اHــصــادقــة عــلى
uإذا لم يـكـن مـحل مالحــظـات أو تــوصـيـات uالـنص بــكـامــله

وإما الشروع في مناقشته مادة مادة.
يــتـــخــذ اجملـــلس الــشـــعــبـي الــوطـــني أو مــجـــلس األمــة
قراره بعد تدخل كل من �ثل احلكومة واللجنة اخملتصة.
تــصـــادق كل غـــرفـــة عــلى الـــنص الـــذي صـــوتت عـــلــيه

الغرفة األخرى.

uـنـاقشـة مـادة مادةHخالل ا uـادّة  40 :  : �كن الـرئـيسHـاداHا
أن يـعرض للـمصادقـة جزءا من النص إذا لم يـكن موضوع

مالحظات أو توصيات من اللجنة.
تقدم الـلجنـة اخملتصة الـتوصيـات اHتعلـقة باحلكم أو
األحـكـام مــحل اخلالفu والـتي تــمـثل رأي اجملـلس الــشـعـبي
الوطني أو مجلس األمةu إلى اللجنة اHتساوية األعضاء.
يــحـدد الــنــظــام الــداخـلـي لـكـل غـرفــة إجــراءات تــقـد¤

اHالحظات والتوصيات وإعدادها.

اHــاداHــادّة  41 : : يــصـــادق مــجـــلس األمــة عـــلى الـــنص الــذي
صـوت عــلـيه اجملــلس الـشــعـبي الــوطـني بــأغـلــبـيـة أعــضـائه
احلـــاضــــرين بـــالــــنـــســــبـــة Hــــشـــاريـع الـــقــــوانـــY الــــعـــاديـــة أو
uالـعضـوية Yـشاريع الـقوانـH طـلقـة بـالنـسبـةHباألغـلبـيـة ا

طبقا ألحكام الفقرة 4 من اHادة 138 من الدستور.
الفرع السادسالفرع السادس

إرسال النصوص اHصادق عليهاإرسال النصوص اHصادق عليها

اHــــاداHــــادّة  42 :  : يــــرسل رئــــيس مــــجـــلـس األمـــة أو رئــــيس
اجملــلس الـشــعـبي الــوطـنـيu حـسب احلــالـةu الـنـص اHـصـوت
عـلـيه إلى رئـيـس الـغـرفـة األخـرى فـي غـضـون عـشـرة (10)
أيـامu ويـشعـر الـوزيـر األول بهـذا اإلرسـال مرفـقـا بنـسـخة

من ذات النص.
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اHــــاداHــــادّة  43 :  : يــــرسل رئــــيس مــــجـــلـس األمـــة أو رئــــيس
اجملـلـس الـشـعــبي الـوطــنيu حـسـب احلـالـةu الــنص الـنــهـائي
اHـصـادق عــلـيه إلى رئـيس اجلـمــهـوريـة في غـضـون عـشـرة
(10) أيـامu ويـشـعـر رئـيس الـغـرفـة األخـرى والـوزيـر األول

بهذا اإلرسال.

الفرع السابعالفرع السابع

اHصادقة على مشروع قانون اHاليةاHصادقة على مشروع قانون اHالية

اHــاداHــادّة ة 44 :  : يــصـــادق الـــبـــرHــان عـــلى مـــشـــروع قـــانــون
الــمـــالــيـــة فـي مــدة أقـــصــاهـــا خــمـــســة وســـبــعــون (75)
يــــومــــا من تــــاريـخ إيــــداعهu طــــبــــقــــا ألحــــكــــام اHــــادة 138 من

الدستور.

يـــصــــوت اجملـــلس الـــشـــعــــبي الـــوطـــنـي عـــلى مـــشـــروع
قــــانــون اHــالـــيــة في مــدة أقـــصــاهــا ســبـــعــة وأربــعــون (47)
يــــــومـــــاu ابــــــتـــــداء من تـــــاريـخ إيـــــداعهu ويـــــرسـل فـــــورا إلى

مجلس األمة.

uـــصــوت عـــلــيهHيــصـــادق مــجــلـس األمــة عـــلى الــنص ا
خالل أجل أقصاه عشرون (20) يوما.

فـي حــــالــــة خالف بــــY الــــغـــــرفــــتــــuY يــــتــــاح لــــلــــجــــنــــة
اHتساوية األعضاء أجل ثمانية (8) أيام للبت في شأنه.

في حــالــة عــدم اHــصــادقــة ألي ســبب كــان خالل األجل
احملـددu يــصـدر رئـيس اجلــمـهـوريـة مــشـروع قـانــون اHـالـيـة

الذي قدمته احلكومة بأمر له قوة قانون اHالية.

اHــاداHــادّة ة 45 :  : طـــبــقـــاً ألحــكـــام اHــادة 179 (الـــفـــقــرة 2) من
الـــدســـتــــورu تـــصــــوت كل غــــرفـــة عــــلى مــــشـــروع الــــقـــانـــون
اHـتضـمن تسـوية اHـيزانـية بـكامـلهu بعـد اختـتام اHـناقـشة

العامة.

الفرع الثامنالفرع الثامن

اHداولة الثانيةاHداولة الثانية

اHاداHادّة ة 46 :  : �كن رئيس اجلـمهورية وفقا ألحكام اHادة
145 مـن الـــدســتـــورu أن يـــطـــلب مـــداولــة ثـــانـــيـــة لــلـــقـــانــون

اHــصــادق عــلـيهu وذلـك خالل الــثالثـY (30) يـــومــا اHــوالــيــة
لتاريخ إقراره.

في حـالـة عـدم اHـصـادقـة بـأغـلـبـيـة ثـلـثي (3/2) نـواب
اجملـلس الـشـعـبي الـوطنـي أو أعضـاء مـجـلس األمـةu يـصبح

نص القانون الغيا.

القسم الرابعالقسم الرابع
اHوافقة على مخطط عمل احلكومةاHوافقة على مخطط عمل احلكومة

اHـــــاداHـــــادّة ة 47 : : يــــــعـــــرض الــــــوزيــــــر األول مـــــخــــــطط عــــــمل
احلـــكــومــة عـــلى اجملـــلس الــشـــعــبـي الــوطـــني خالل اخلـــمــســة

واألربعY (45) يوما اHوالية لتعيY احلكومة.

ويــــفـــتـح اجملـــلس الــــشـــعــــبي الــــوطـــنـي لـــهــــذا الـــغـــرض
مناقشة عامة.

48 :  : ال يــشــرع في اHــنــاقـشــة الــعــامــة اHـتــعــلــقـة اHـاداHـادّة ة 
{ـخـطط عـمـل احلـكـومـة إال بــعـد سـبـعـة (7) أيـام من تــبـلـيغ

اخملطط للنواب.

اHـــــاداHـــــادّة ة 49 :  : يــــــتم الــــــتـــــصــــــويـت عـــــلـى مـــــخــــــطط عــــــمل
احلكـومـةu بعـد تـكـييـفه إن اقـتضى األمـرu عـشرة (10) أيـام

على األكثرu من تاريخ تقد�ه في اجللسة.

القسم اخلامسالقسم اخلامس
عرض مخطط عمل احلكومة على مجلس األمةعرض مخطط عمل احلكومة على مجلس األمة

اHــــاداHــــادّة ة 50 : : يــــقـــدم الــــوزيــــر األول إلـى مـــجــــلـس األمـــة
uعرضا حول مخطط عمل احلكومة خالل العشرة (10) أيام
عـلى األكثرu التي تـعقب موافـقة اجمللس الشـعبي الوطني

عليه وفق أحكام اHادة 94 من الدستور.

�كن مجلس األمة أن يصدر الئحة.

القسمالقسم السادس السادس
بيان السياسة العامةبيان السياسة العامة

uــادّة ة 51 :  : يــجـب عــلى احلـــكـــومــة أن تـــقــدم كل ســـنــةHــاداHا
ابتداء من تاريخ اHـصادقة على مخطـط عملها إلى اجمللس
الشعبي الوطنيu بـيانا عن السياسة الـعامة طبقا ألحكام

اHادة 98 من الدستور.

يـترتب عـلى بـيـان السـيـاسـة العـامـة إجـراء منـاقـشة
تتناول عمل احلكومة.

�كن أن تختتم هذه اHناقشة بالئحة.

اHــاداHــادّة ة 52 : : تــقـــدم اقــتــراحـــات الــلـــوائح الـــتي تــتـــعــلق
(72) Yوالــسـبـعـ Yبــبـيـان الـســيـاسـة الــعـامـة خالل االثــنـتـ
ســـاعــة اHــوالـــيــة النـــتــهــاء تـــدخالت الــنـــواب في اHــنـــاقــشــة

اخلاصة بالبيان.
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اHـاداHـادّة 53 :  : يـجـب أن يـوقع اقــتـراح الالئــحـة عــشـرون
(20) نـــــائــــبــــاu عــــلى األقـلu لــــيــــكــــون مــــقــــبــــوالu وأن يــــودعه
مــنـدوب أصــحــاب االقــتــراح لـدى مــكــتب اجملــلس الــشــعـبي

الوطني.

اHاداHادّة ة 54 :  : ال �ـكن أن يوقع الـنائب الـواحد أكـثر من
اقتراح الئحة.

اHاداHادّة ة 55 :  : تعرض اقتـراحات اللوائح للتصويتu في
حالة تعددهاu حسب تاريخ إيداعها.

إنّ مــصـــادقــة اجملــلـس الــشــعـــبي الــوطــنـي عــلى إحــدى
هــذه الــلــوائح بــأغــلــبــيــة أعــضـائـهu يــجـعـل الــلـوائـح األخـرى

الغية.

اHـاداHـادّة ة 56 : : ال يـتــدخل أثـنــاء اHـنــاقـشــات الـتي تــسـبق
الــتـصـويت عــلى اقـتــراحـات الـلــوائح الـتي تــتـعـلق بــبـيـان

احلكومة عن السياسة العامة إالّ :

uبناء على طلبها uاحلكومة -

uمندوب أصحاب اقتراح الالئحة -

uنائب يرغب في التدخل ضد اقتراح الالئحة -

- نائب يرغب في التدخل لتأييد اقتراح الالئحة.

اHـاداHـادّة ة 57 : : طـبــقــا ألحـكــام اHـادة 98 (الــفـقــرة األخــيـرة)
من الـدستـورu �كن احلـكومـة أن تقـدم بيـانا عن الـسيـاسة

العامة أمام مجلس األمة.

القسم السابعالقسم السابع
ملتمس الرقابةملتمس الرقابة

اHـاداHـادّة ة 58 : : يـجب أن يـوقع مــلـتـمس الـرقــابـةu لـيـكـون
مـقـبـوالu سـبع (7/1) عدد الـنـوابu عـلى األقـلu وذلك طـبـقا

ألحكام اHادة 153 من الدستور.

اHاداHادّة ة 59 : : ال �ـكن أن يوقع الـنائب الـواحد أكـثر من
ملتمس رقابة واحد.

اHــــاداHــــادّة ة 60 :  : يـــودع نـص مــــلـــتــــمـس الـــرقــــابــــة مــــنـــدوب
أصحابه لدى مكتب اجمللس الشعبي الوطني.

ينـشـر نص مـلـتـمس الـرقـابـة في اجلـريـدة الـرسـمـية
Hـنـاقـشـات اجملـلـس الـشـعـبي الـوطـنيu ويـعـلق ويـوزع عـلى

كافة النواب.

اHـاداHـادّة  61 : : ال يـتـدخلu أثـنــاء اHـنـاقـشــات الـتي تـسـبق
الـتصـويت عـلى ملـتـمس الرقـابـة اHتـعـلق ببـيـان احلكـومة

عن السياسة العامةu إال :

uبناء على طلبها uاحلكومة -

uمندوب أصحاب ملتمس الرقابة -

uنائب يرغب في التدخل ضد ملتمس الرقابة -

- نائب يرغب في التدخل لتأييد ملتمس الرقابة.

اHــــاداHــــادّة ة 62 :  : طــــبـــــقــــا ألحـــــكـــــام اHــــادتـــY 154 و155 من
الــــدســـــتــــورu يـــــجب أن يـــــوافق عـــــلى مـــــلــــتـــــمس الـــــرقــــابــــة

بتصويت أغلبية ثلثي (3/2) النواب.

ال يـتـم الــتـصــويـت إال بـعــد ثـالثـة (3) أيــام من تــاريخ
إيداع ملتمس الرقابة.

إذا صـــادق اجملــلس الــشــعـــبي الــوطــني عـــلى مــلــتــمس
الرقابةu يقدم الوزير األول استقالة احلكومة.

القسم الثامنالقسم الثامن
التصويت بالثقةالتصويت بالثقة

اHـاداHـادّة ة 63 :  : يـكـون تسـجـيل الـتـصـويت بـالثـقـة لـفـائدة
احلــــكـــومــــة في جــــدول األعـــمــــال وجـــوبــــاu بـــنــــاء عـــلـى طـــلب

الوزير األولu وفقا ألحكام اHادة 98 من الدستور.

64 :  : �ـــكـن أن يـــتـــدخلu خالل اHـــنـــاقـــشـــة الـــتي اHــاداHــادّة ة 
تــتـنــاول الــتـصــويت بــالـثــقـة لــفــائـدة احلــكــومـة زيــادة عـلى
احلـكــومـة نــفـســهـاu نــائب يـؤيــد الـتــصـويت بــالـثـقــة ونـائب

آخر ضد التصويت بالثقة.

65 :  : يـــكـــون الــــتـــصـــويت بـــالـــثـــقـــة بـــاألغـــلـــبـــيـــة اHــاداHــادّة ة 
البسيطة.

في حــالــة رفض الــتــصــويـت بــالــثــقــةu يــقــدم الــوزيـر
98 YــادتــHاألول اســـتــقـــالــة احلـــكــومـــة مع مــراعـــاة أحــكـــام ا

و147 من الدستور.

القسم التاسعالقسم التاسع
االستجواباالستجواب

اHاداHادّة  66 :  : �ـكن أعضاء الـبرHان اسـتجواب احلـكومة
في إحـــدى قـــضـــايــا الـــســـاعـــةu وفـــقـــا ألحـــكـــام اHــادة 151 من

الدستور.
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يبلغ رئيس مـجلس األمة أو رئيس اجملـلس الشعبي
الوطني نص االستجواب الذي يوقعهu حسب احلالةu على
األقل ثالثون (30) نائبا أو ثالثون (30) عضوا في مجلس
(48) Yإلـى الــوزيــر األول خـالل الــثــمـــاني واألربــعــ uاألمــة

ساعة اHوالية لقبوله.

اHـاداHـادّة  67 : : يـحـدد مـكتب اجملـلس الـشـعـبي الـوطني أو
مــكـــتب مـــجـــلس األمـــةu بـــالــتـــشـــاور مع احلـــكـــومــةu جـــلـــســة

االستجواب.
تــنــعــقـــد هــذه اجلــلـــســة خالل ثالثــY (30) يـــومـــاu عــلى

األكثرu اHوالية لتاريخ تبليغ االستجواب.
�ــــــكـن مــــــنـــــــدوب أصــــــحـــــــاب االســــــتـــــــجــــــواب ســـــــحب
االســـتــــجـــواب قـــبـل عـــرضه فـي اجلـــلـــســــة اخملـــصـــصــــة لـــهـــذا

الغرضu ويبلغ رئيس الغرفة اHعنية احلكومة بذلك.

اHاداHادّة  68 : : يقدم منـدوب أصحاب االستـجواب عرضا
يـتـنـاول موضـوع اسـتجـوابه خالل جـلـسة اجملـلس الـشـعبي
الوطـني أو مـجـلس األمـة اخملصـصـة لهـذا الـغـرضu وجتيب

احلكومة عن ذلك.
القسم العاشرالقسم العاشر

األسئلة الشفوية والكتابيةاألسئلة الشفوية والكتابية

uــادة 152 من الـــدســـتــورHــادّة  69 : : طـــبــقـــا ألحـــكـــام اHــاداHا
�ـكن أعـضـاء الـبـرHـان تـوجـيه أي سـؤال شـفـوي أو كـتـابي

إلى أي عضو في احلكومة.

اHــــاداHــــادّة  70 : : يــــودع نص الـــــســــؤال الــــشــــفــــوي مـن قــــبل
صـــاحــــبهu حــــسب احلــــالــــةu لـــدى مــــكــــتب اجملــــلس الــــشـــعــــبي

الوطني أو مكتب مجلس األمة.
يــــــرسل رئــــــيـس مــــــجــــــلس األمــــــة أو رئــــــيـس اجملــــــلس

الشعبي الوطني السؤال الذي � قبوله إلى احلكومة.
يــنــظـر مــكــتب كل غــرفـة في طــبــيـعــة وعــدد األسـئــلـة

التي حتال على احلكومة.
يـحـدد الـنظـام الـداخلـي لكل غـرفـة شـروط وكيـفـيات

توجيه األسئلة الشفوية.
uيــكـون جــواب عـضـو احلــكـومـة عـن الـسـؤال الــشـفـوي
خالل اجلـلسـات اخملـصصـة لـهذا الـغرضu فـي أجل ال يتـعدى

ثالثY (30) يوما من تاريخ تبليغ السؤال. 

uــادة 152 من الـــدســـتــورHــادّة  71 : : طـــبــقـــا ألحـــكـــام اHــاداHا
uيـــعــقــد كل مـن اجملــلس الـــشــعــبي الـــوطــني ومـــجــلس األمــة
بـــالــتـــداولu جــلـــســة أســـبــوعـــيــة تـــخــصص ألجـــوبــة أعـــضــاء
احلـكـومـة عـن األسـئـلـة الـشـفـويـة لــلـنـواب وأعـضـاء مـجـلس

األمة.

يحـدد الـيوم الـذي يتم فـيه تـناول األسـئلـة الـشفـوية
بـالــتــشـاور بــY مــكــتـبي غــرفــتي الــبـرHــان وبــاالتــفـاق مع

احلكومة.

�ـــكـن عـــضـــو الــــبـــرHـــان ســــحب ســـؤالـه الـــشـــفـــوي أو
uحتويله لسؤال كتابي قبل اجللسة اخملصصة لهذا الغرض

وتبلغ احلكومة بذلك.

ال �كن عضو الـبرHان أن يطـرح أكثر من سؤال في
كل جلسة.

يـتم ضـبط عـدد األسـئـلــة الـشـفـويـة الـتي يـتـعـY عـلى
أعــضــاء احلــكـومــة اإلجــابــة عــنـهــا بــاالتــفــاق بــY مـكــتب كل

غرفة واحلكومة.

اHاداHادّة 72 :  : يعرض صاحب السؤال الشفوي سؤاله.

�ـكن صاحب الـسؤالu إثر جـواب عضو احلـكومةu أن
يتناول الكلـمة من جديدu كما �كن عضو احلكومة أن يرد

عليه.

اHــــاداHــــادّة  73 :  : يــــودع نص الـــــســــؤال الــــكــــتــــابـي من قــــبل
صـــاحــــبهu حــــسب احلــــالــــةu لـــدى مــــكــــتب اجملــــلس الــــشـــعــــبي

الوطني أو مكتب مجلس األمة.

يــــــرسل رئــــــيـس مــــــجــــــلس األمــــــة أو رئــــــيـس اجملــــــلس
الشعبي الوطني السؤال الذي � قبوله إلى احلكومة.

uــادة 152 من الـــدســـتــورHــادّة  74 :  : طـــبــقـــا ألحـــكـــام اHــاداHا
يـكــون جــواب عـضــو احلــكـومــة عن الــســؤال الـكــتــابي الـذي
(30) Yخالل أجل الـثـالث uعـلى الـشـكل الـكـتـابي uوجه إلـيه

يوما اHوالية لتبليغ السؤال الكتابي.

�ـكن عـضـو الـبـرHـان سـحب سـؤاله الـكـتابـيu وتبـلغ
احلكومة بذلك.

يــــودع اجلـــوابu حــــسب احلــــالـــةu لـــدى مــــكـــتـب اجملـــلس
الـــشـــعــبي الـــوطــنـي أو مــكـــتب مـــجــلس األمـــةu ويــبـــلغ إلى

صاحبه.

يـحـدد الـنظـام الـداخلـي لكل غـرفـة شـروط وكيـفـيات
توجيه األسئلة الكتابية.

اHـاداHـادّة  75 : : إذا رأت إحدى الـغـرفـتـY أن جـواب عـضو
احلــكــومــة عن الــسـؤال الــشــفــوي أو الـكــتــابي يــبــرر إجـراء
منـاقـشةu تـفـتتح هـذه اHـنـاقشـة وفـقا لـلـشروط اHـنـصوص
عـــلــيـــهـــا في الـــنـــظـــام الـــداخـــلي لـــكل من اجملـــلـس الــشـــعـــبي

الوطني ومجلس األمة.
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يجب أن تقتصـر هذه اHناقشة عـلى عناصر السؤال
الكتابي أو الشفوي اHطروح على عضو احلكومة.

اHــاداHــادّة  76 : : تـــنــشـــر األســـئـــلــة الـــشـــفــويـــة والـــكــتـــابـــيــة
واألجوبة اHتعلـقة بها حسب نفس الشروط اخلاصة بنشر

محاضر مناقشات كل غرفة في البرHان.

القسم احلادي عشرالقسم احلادي عشر

جلان التحقيقجلان التحقيق

uــادة 180 مـن الــدسـتــورHـادّة ة 77 : : طــبـقـا ألحـــكــام اHـاداHا
�ـكن كـالّ مـن اجملـلس الـشعبي الوطـني ومجلس األمة أن
يـــــنـــــشئu فـي إطــــار اخـــــتـــــصـــــاصــــاتـهu وفي أي وقـتu جلــــان

حتقيق في القضايا ذات اHصلحة العامة.

اHــاداHــادّة ة 78 : : يـــتم إنـــشـــاء جلـــنـــة الــتـــحـــقـــيق من اجملـــلس
الــــشـــعـــبي الـــوطــــني أو مـــجـــلـس األمـــة بـــالـــتـــصــــويت عـــلى
اقتراح الئحة يـودعه لدى مكتب اجمللـس الشعبي الوطني
أو مكـتب مـجلس األمـة ويـوقعهu عـلى األقلu عـشرون (20)

نائبا أو عشرون (20) عضوا في مجلس األمة.

يــجـب أن حتــدد بــدقــة في اقــتــراح الـالئــحــة الــوقــائع
التي تستوجب التحقيق والتحري.

يـتم الـتـصـويت على اقـتـراح الالئـحـة بعـد االسـتـماع
إلـى مـــنـــدوب أصـــحــــاب اقـــتـــراح الالئــــحـــة ورأي الـــلـــجـــنـــة

اخملتصة باHوضوع.

اHـاداHـادّة ة 79 : : يعـY اجملـلس الشـعـبي الوطـني أو مـجلس
األمـــــةu مـن بـــــY أعــــــضـــــائـهu جلــــــان حتـــــقــــــيق حــــــسب نــــــفس
الـشــروط الـتي يـحـددهـا الـنـظـام الــداخـلي لـكل مـنـهـمـا في

تشكيل اللجان الدائمة.

تـعــلم الـغـرفــة الـتي أنــشـأت جلـنــة الـتــحـقـيق الــغـرفـة
األخرى واحلكومة بذلك.

اHاداHادّة ة 80 :  : طـبقـا ألحكـام الفـقرة (2) من اHادة 180 من
الــدسـتــورu ال �ــكن إنــشــاء جلـنــة حتــقــيق في وقــائع تــكـون
مـــــحـل إجـــــراء قــــــضـــــائـي إذا تـــــعــــــلـق ذات اإلجـــــراء بـــــنــــــفس

األسباب ونفس اHوضوع ونفس األطراف.  

يبلغ رئيس الغـرفة اHعنية اقـتراح الالئحة اHقبول
uقـصد التـأكد من أن الـوقائع uكـلف بالـعدلHإلى الوزيـر ا
uلــيــست مــحـل إجـراء قــضــائي uمــوضــوع اقــتـراح الـالئــحـة

قبل إحالته على اللجنة اخملتصة باHوضوع.

u81 :  : تــكــتــسي جلــان الــتـحــقــيق طــابــعــا مــؤقــتـا اHـاداHـادّة  
وتنتـهي مهمـتها بإيـداع تقريرهـا أو على األكثر بـانقضاء
أجـل ســتـة (6) أشــهــر قــابــلــة لــلــتــمــديــدu ابــتــداء من تــاريخ
اHـصـادقة عـلى الئحـة إنشـائـهاu وال �ـكن أن يعـاد تـشكـيلـها
uوضـوع قـبل انقـضـاء أجل اثني عـشر (12) شـهراHلنـفس ا

ابتداء من تاريخ انتهاء مهمتها.

اHــاداHــادّة  82 :  : ال يــعــY فـي جلــنــة الـــتــحــقـــيق الــنــواب أو
أعـــضــاء مــجــلس األمــة الــذين وقـــعــوا الالئــحــة اHــتــضــمــنــة

إنشاء هذه اللجنة.

83 :  : يـــجب عــــلى أعـــضــــاء جلـــان الـــتــــحـــقـــيق أن اHــاداHــادّة  
يتقيدوا بسرية حترياتهم ومعايناتهم ومناقشاتهم.

اHـاداHـادّة  84 : : �ـكـن جلـنــة الـتــحــقـيق أن تــســتـمع إلى أي
شـخص وأن تـعـاين أي مـكـان وأن تـطـلع عـلى أيـة مـعـلـومـة
أو وثـــيـــقـــة تـــرى أن لـــهــــا عالقـــة {ـــوضـــوع الـــتــــحـــقـــيقu مع

مراعاة أحكام اHادة 85 أدناه.

يــــــرسل رئــــــيـس مــــــجــــــلس األمــــــة أو رئــــــيـس اجملــــــلس
uإلـى الــــوزيـــر األول uحــــسـب احلـــالــــة uالــــشــــعــــبي الــــوطــــني

طلبات االستماع إلى أعضاء احلكومة.

يـــضـــبط بـــرنـــامـج االســـتـــمــاع إلـى أعـــضـــاء احلـــكـــومــة
باالتفاق مع الوزير األول.

يـــوجـه االســـتــــدعــــاء مــــرفـــقــــا بــــبـــرنــــامـج اHـــعــــايــــنـــات
والزيـارات إلى إطارات اHـؤسسـات واإلدارات العـمومـية
وأعـوانــهـا قــصـد اHــعـايــنـة اHــيـدانــيـة لـالسـتــمـاع إلــيـهم عن

طريق السلطة السلّمية التي يتبعونها.

يــعــد عــدم االمــتــثــال أمــام جلـنــة الــتــحــقــيق تــقــصــيـرا
جـسـيـمـا يـدوّن في الـتـقـريـرu وتـتـحـمّل الـسـلـطـة الـسـلّـمـية

الوصية كامل مسؤولياتها.

اHــاداHــادّة  85 :  : تــخـــول جلــنــة الــتــحــقـــيق االطالع عــلى أيــة
وثيقـة وأخذ نسـخة منـهاu ماعـدا تلك التي تـكتسي طـابعا
ســريـــا واســـتـــراتــيـــجـــيـــا يــهـم الــدفـــاع الـــوطــنـي واHــصـــالح
احلــــيــــويــــة لـالقــــتــــصــــاد الــــوطــــنـي وأمن الــــدولــــة الــــداخــــلي

واخلارجي.

uيـجب أن يـكون االسـتـثـنـاء الـوارد في الـفـقرة أعاله
مبررا ومعلّال من طرف اجلهات اHعنية.

اHاداHادّة  86 :  : يـسلّم التـقرير الذي أعـدته جلنة الـتحقيق
إلـى رئــــيس مــــجـــــلس األمــــة أو رئــــيـس اجملــــلس الـــــشــــعــــبي

الوطنيu حسب احلالة.
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يــــبــــلّغ الــــتــــقــــريــــر إلى كـل من رئــــيـس اجلــــمــــهــــوريـــة
والوزير األول.

uكما يوزع عـلى النواب أو على أعضاء مجلس األمة
حسب احلالة.

اHـاداHـادّة  87 :  : �ــكن أن يــقـرر اجملــلس الــشـعــبي الــوطـني
أو مـجـلس األمـة نـشر الـتـقـريـر كـلـيا أو جـزئـيـاu بـنـاء على
اقـتـراح مــكـتـبه ورؤسـاء اجملــمـوعـات الـبـرHــانـيـة بـعـد رأي

احلكومة.

uيــــبت اجملـــلس الـــشـــعـــبـي الـــوطـــني أو مـــجـــلس األمـــة
حــسب احلـــالــةu في ذلك دون مــنــاقــشــة بــأغــلــبــيــة األعــضــاء
احلـاضرينu إثـر عرض مـوجز يـقدمه مـقرر جلـنة الـتحـقيق
ويــبــY فـيه احلــجج اHـؤيــدة أو اHــعـارضــة لـنــشـر الــتـقــريـر

كليا أو جزئيا.

�ــــكن كالّ مـن اجملـــلس الــــشـــعــــبي الـــوطــــني ومــــجـــلس
األمـةu عنـد االقـتضـاءu أن يـفتح مـنـاقشـة في جـلسـة مـغلـقة

بخصوص نشر التقرير.

الفصل الرابعالفصل الرابع
اللجنة اHتساوية األعضاءاللجنة اHتساوية األعضاء

اHاداHادّة  88 : : يبلّغ طلب الـوزير األول اHتعـلق باجتماع
الـلــجـنــة اHـتـســاويـة األعــضـاءu طـبــقـا لــلـشـروط اHــنـصـوص
عـــلـــيــــهـــا في الـــفـــقـــرة 5 من اHــادة 138 من الـــدســـتـــورu إلى

رئيس كل غرفة.

جتـتـمع الـلــجـنـة اHـتـسـاويـة األعـضـاء في أجل أقـصـاه
خـمـسـة عـشر (15) يومـا من تـاريخ تبـلـيغ الطـلب القـتراح

نص يتعلق باألحكام محل اخلالف.

تـنهي اللجنـة نقاشاتـها في أجل أقصاه خـمسة عشر
(15) يوما.

89 : : يــحــدد عــدد �ــثــلي كل غــرفــة فـي الــلــجــنـة اHـاداHـادّة  
اHتساوية األعضاء بعشرة (10) أعضاء.

اHـاداHـادّة  90 : : جتتـمع الـلـجـان اHتـسـاويـة األعضـاء بـشأن
كل نص قـانونـيu بالـتـداولu إمـا في مقـر اجملـلس الـشـعبي

الوطني وإما في مقر مجلس األمة.

اHـاداHـادّة  91 :  : يـعــقـد االجــتـمــاع األول لـلــجـنــة اHـتــسـاويـة
األعضاء بدعوة من أكبر أعضائها سنا.

تـنـتـخب الـلـجـنـة اHـتـسـاويـة األعـضـاء مـكـتـبـا لهـا من
بY أعضائهاu يتكون من رئيس ونائب رئيس ومقررين

.(2)Yاثن

يــنــتــخـب الــرئــيس من ضــمـن أعــضــاء الــغــرفــة الــتي
جتتمع اللجنة في مقرها.

يــنــتـخـب نــائب الــرئــيس من ضــمن أعــضــاء الــغــرفـة
األخرىu وينتخب مقرر عن كل غرفة.

اHاداHادّة ة 92 :  : تدرس اللجـنة اHتساوية األعضاء األحكام
مــحل اخلالف الــتي أحــيــلت عــلــيـهــا حــسب اإلجــراء الــعـادي
اHـتـبع في الـلـجــان الـدائـمـة اHـنـصـوص عـلـيـهـا في الـنـظـام

الداخلي للغرفة التي جتتمع اللجنة في مقرها.

اHــاداHــادّة ة 93 : : �ـــكن أعـــضـــاء احلـــكـــومـــة حـــضـــور أشـــغـــال
اللجنة اHتساوية األعضاء.

94 :  : �ــــكن الـــلـــجــــنـــة اHـــتـــســــاويـــة األعـــضـــاء أن اHــاداHــادّة ة 
تــسـتــمع ألي عـضــو في الـبــرHـان و/أو أي شــخص تـرى أن

االستماع إليه مفيد ألشغالها.

يــرسل رئـــيس الــلـــجــنــة اHــتـــســاويــة األعـــضــاءu طــلب
االسـتــمـاع إلى عـضـو الــبـرHـانu حـسـب احلـالـةu إلى رئـيس

مجلس األمة أو رئيس اجمللس الشعبي الوطني.

اHاداHادّة ة 95 : : يقتـرح تقـرير الـلجنـة اHتـساويـة األعضاء
نصا حول احلكم أو األحكام محل اخلالف.

مع مـراعـاة أحـكــام الـفـقـرتـY 4 و5 من اHـادة 138 من
الــدســتــورu ال تــتــنــاول اســتــنـتــاجــات الــلــجــنــة اHــتــســاويـة
األعــضـاء إال األحــكـام الــتي صــوت أو صـادق عــلــيـهــا اجملـلس
الـــشـــعـــبي الـــوطـــني أو مـــجـــلس األمـــةu حــسـب احلــالـــةu ولم

حتصل على األغلبية اHطلوبة.

في حـالـة رفض اجملـلس الـشعـبي الـوطـني أو مـجلس
األمـة الـنص كـامالu ال يـعـطل ذلك تـطـبـيق أحـكـام الـفـقرة 5

من اHادة 138 من الدستور.

يبلغ تـقريـر اللجـنة اHـتساويـة األعضـاء إلى الوزير
األول مـن قــــبل رئــــيـس الــــغــــرفــــة الــــتي عــــقــــدت الــــلــــجــــنــــة

االجتماعات في مقرها.

اHــــاداHــــادّة ة 96 :  : تــــعـــــرض احلـــــكــــومـــــة الــــنـص الــــذي أعـــــدته
الــلــجـنــة اHـتــســاويـة األعــضـاء عــلى الــغـرفــتــY لـلــمـصــادقـة
عــلــيهu طــبــقــا لإلجــراء اHــنـصــوص عــلــيه فـي اHـادة 138 من

الدستور.

تــبت كل غــرفــة أوال فـي الــتــعــديالت اHــقــتــرحــة قــبل
اHصادقة على النص بكامله.
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97 :  : إذا لم تــــتـــوصل الـــغـــرفــــتـــانu عـــلى أســـاس اHــاداHــادّة ة 
نـتائج اللجـنة اHتسـاوية األعضاءu إلى اHـصادقة على نص
واحـدu وإذا اسـتـمـر اخلالف بـY الـغـرفـتـuY �ـكن احلـكـومة
uأن تـطــلب من اجملــلس الــشـعــبي الــوطـنـي الـفــصل نــهـائــيـا
وفي هـذه احلـالــةu يـأخـذ اجملـلس الــشـعـبي الــوطـني بـالـنص
uأو إذا تـعذر ذلك uتـساوية األعـضاءHالذي أعـدته اللـجنـة ا

بالنص األخير الذي صوت عليه.

إذا لـم تــخـــطــر احلـــكـــومــة اجملـــلس الـــشــعـــبي الـــوطــني
بذلكu يسحب النصu طبقا ألحكام الفقرة 8 من اHادة 138

من الدستور.

اHـاداHـادّة ة 98 :  : حتــدد كــيـفــيــات سـيــر الــلـجــنــة اHـتــســاويـة
األعضاءu عند االقتضاءu في نظامها الداخلي. 

الفصل اخلامسالفصل اخلامس

البرHان اHنعقد بغرفتيه اجملتمعتY معاالبرHان اHنعقد بغرفتيه اجملتمعتY معا

99 : : يـــجـــتـــمـع الـــبـــرHـــان اHــــنـــعـــقـــد بـــغــــرفـــتـــيه اHــاداHــادّة ة 
اجملـــــتــــمـــــعــــتـــــY مــــعـــــاu بـــــنــــاء عـــــلى اســـــتــــدعـــــاء من رئـــــيس
الـجــمــهــوريــة فـي الــحــاالت الــمــنــصــوص عــلــيـهــا فـي
اHـواد 105 (الــفـقـرة 2) و107 و109 و119 (الـفـقــرة األخـيـرة)
و148 (الـــفـــقـــرة 2) و210 مـن الـــدســـتـــورu وبـــاســـتـــدعـــاء من
رئـــيـس الـــدولـــة بـــالــنـــيـــابـــة أو رئـــيس الـــدولـــة فـي احلـــالــة
الـــمـــنـــصـــوص عـــلـــيـــهــا فــي الـــمــادة 104 (الــفــقـرة 4) من

الدستور.

يـــجـــتــمـع الــبـــرHـــان وجـــوبـــاu بـــاســتـــدعـــاء من رئـــيس
مـجـلس األمةu في احلـاالت اHـنصـوص عـليـهـا في اHادة 102

(الفقرات 2 و3 و5) من الدستور.

كـما �ـكن أن يـجتـمع البـرHان بـاسـتدعـاء من رئيس
مــجـلس األمــةu في احلـالـة اHــنـصــوص عـلـيــهـا في اHـادة 211

من الدستور.

100 :  : يـــرأس الــــبـــرHـــانu اHــــنـــعـــقــــد بـــغـــرفــــتـــيه اHــاداHــادّة ة 
اجملــــتــــمــــعــــتــــY مــــعـــاu رئــــيـس مــــجــــلس األمــــةu فـي احلـــاالت
اHــــنــــصــــوص عــــلــــيــــهــــا فـي اHـــادة 102 (الــــفــــقــــرات 2 و3 و5)
واHواد 105 (الفقرة 2 ) و107 و109 و119 (الفقرة األخيرة)

و148 (الفقرة 2) و210 و211 من الدستور.

uمعا Yنـعقـد بغـرفتيه اجملـتمـعتـHا uـانHويـرأس البر
رئــيس اجملــلس الــشــعــبي الــوطــنيu في احلــالــة اHــنــصـوص

عليها في اHادة 104 (الفقرة 4) من الدستور.

101 :  : تــــضـــــبـط الــــقـــــواعــــد األخــــرى لـــــســــيــــر اHــاداHــادّة  
الــبــرHــان اHـنــعــقــد بــغـرفــتــيه اجملــتــمــعـتــY مــعــاu في نــظـام
داخـــــلـي تـــــقـــــتـــــرحـه لـــــجـــــنـــــة مـــــكـــــونـــــة مـن مـــــكـــــتـــــبـي
الــغــرفـتــيـن يــرأســهــا أكــبــر األعـضــاء ســنــاu ويــصـادق
عـــلـــيــه الــبــرHــان بـــغــرفــتــيـه اجملــتــمـــعــتــY مــعـــا في بــدايــة

جلساته.

الفصل السادسالفصل السادس

أحكام مختلفة وختاميةأحكام مختلفة وختامية

102 :  : تـــوضعu حتت تــــصـــرف كل غـــرفـــة وحتت اHــاداHــادّة ة 
سـلـطـة رئـيـســهـاu اHـصـالح اإلداريـة والـتــقـنـيـة الـضـروريـة

إلدارتها.

اHـاداHـادّة ة 103 :  : تــضـبط كل غــرفـة مـن الـبــرHـان الــقـانـون
األساسي Hوظفيها وتصادق عليه.

104 : : تـــــــتـــــــمـــــــتـع كـل غـــــــرفـــــــة فـي الـــــــبـــــــرHـــــــان اHــــــاداHــــــادّة ة 
باالستقاللية اHالية.

تـصوت كل غرفة في الـبرHان على مـيزانيتـهاu بناء
عـلى اقـتراح من مـكـتبـهـاu وتبـلـغـها لـلـحكـومـة لدمـجـها في

قانون اHالية.

يــحــدد الــنــظــام الــداخــلي لــكل غــرفــة كــيــفــيــات إعـداد
ميزانيتها والتصويت عليها.

105 :  : يــخــضـع الــتــســيــيــر اHـــالي في كل غــرفــة اHـاداHـادّة ة 
Hراقبة مجلس احملاسبة.

106 :  : تــلــغى أحــكــام الــقـــانـــون الـعـــضـــوي رقـم اHـاداHـادّة ة 
99-02 اHــــــؤرخ في 20 ذي الــــــقــــــعــــــدة عـــــام 1419 اHــــــوافق 8

مــارس ســنــة 1999 الــذي يــحـــدد تــنــظـــيم اجملــلس الـــشــعــبي
الــــوطــــنـي ومــــجــــلس األمـــــة وعــــمــــلــــهــــمـــــاu وكــــذا الــــعالقــــات

الوظيفية بينهما وبY احلكومة.

اHـاداHـادّة ة 107 :  : يــنــشـــر هــذا الــقـــانــون الـــعــضــوي فـي
اجلـريـدة الــرّسـمـيّـة لـلـجـمـهـوريّــة اجلـزائـريّـة الـدّ�ـقـراطـيّـة

الشّعبيّة.

حـرّر بــاجلــزائـر في 22 ذي الـقــعـدة عـام 1437 اHـوافق
25 غشت سنة 2016.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
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آراءآراء
اجمللس الدستورياجمللس الدستوري

رأي رقم رأي رقم 02 / ر.ن.د / م.د/  / ر.ن.د / م.د/ 17 مـؤرخ في أول ذي الــقـعـدة مـؤرخ في أول ذي الــقـعـدة
ــــوافق 25 يــــولــــيـــو ســــنـــة  يــــولــــيـــو ســــنـــة 2017 يــــتــــعـــلق يــــتــــعـــلق ــــوافق  ا عــــام عــــام 1438 ا
ـــراقــبـــة مــطـــابـــقــة الـــنـــظــام الـــداخـــلي جملـــلس األمــةـــراقــبـــة مــطـــابـــقــة الـــنـــظــام الـــداخـــلي جملـــلس األمــة

للدستور.للدستور.
ــــــــــــــــــــــــــ

إنّ اجمللس الدستوري

- بناء عـلى إخطـار رئيس اجلـمهـورية طـبقـا ألحكام
ـادتـ 186 (الـــفـــقـــرة 3) و187 من الـــدســــتـــور بــــرســـالـــة ا
مـؤرخـة في 2 يــولـيــو ســنـة 2017 حتت رقم 258 / أ.ع.ح /
ـســجــلـة بــاألمـانــة الــعـامــة لــلـمــجـلـس الـدســتـوري 2017 وا

بـتـاريخ 2 يـولـيــو سـنـة 2017 حتت رقم 04 قـصـد مــراقـبـة
مطابقة النظام الداخلي جمللس األمة للدستور

ــــواد 132 - وبـــــنــــــاء عـــــلـى الــــدســـــتـــــور ال ســــيـــــمــــا ا
(الــفــقـرة 3) و182 (الــفــقـرة األولى) و186 (الــفــقـرة 3) و189

(الفقرة األولى) منه

ـؤرخ في 28 جـمـادى الـثـانـيـة ـقـتــضى الـنـظـام ا - و
ـوافق 6 أبــريل سـنـة 2016 احملـدد لـقــواعـد عـمل عـام 1437 ا

اجمللس الدستوري

قرر قرر- وبعد االستماع إلى العضو ا - وبعد االستماع إلى العضو ا

داولة داولة- وبعد ا - وبعد ا

في الشــكل في الشــكل 

أوال : فيما يخص اإلخطار :أوال : فيما يخص اإلخطار :

- اعـــتـــبـــارا أن إخـــطـــار رئـــيس اجلـــمـــهــوريـــة اجملـــلس
الـدسـتـوري بـخـصـوص مـراقـبـة مـطـابـقـة الـنـظـام الـداخـلي
ــادتــ 186 جملــلـس األمــة لــلـــدســتـــور جــاء طــبـــقــا ألحــكـــام ا

(الفقرة 3) و187 من الدستور

- واعـــــتــــبـــــارا أن الـــــنــــظـــــام الـــــداخــــلـي جملــــلـس األمــــة
ـــراقـــبـــة مــطـــابـــقـــته ـــعـــروض عــلـى اجملـــلس الـــدســـتـــوري  ا
ـــصـــادقـــة عـــلــيـه في اجلـــلـــســة لـــلـــدســـتــور قـــد  إعـــداده وا
ـوافق 20 الـعـلـنيـة الـعـامـة بـتاريخ 25 رمـضـان عام 1438 ا
ـــادة 132 من يـــونـــيــــو ســـنـــة 2017 وفـــقــــا لـــلــــفـــقـــرة 3 مـن ا

الدستور.

ثـانــيــا : فــيــمــا يـخـص الـشــروع في تــطــبــيق الــنــظـامثـانــيــا : فــيــمــا يـخـص الـشــروع في تــطــبــيق الــنــظـام
الداخلي :الداخلي :

- اعـتــبــارا أنه يــسـتــمــد من االخــتـصــاص الــذي أقـره
ـادة ـان بــنـاء عــلى ا ــؤسس الـدســتــوري لـغــرفـتي الــبــر ا
ـصـادقـة 132 مـن الـدسـتـور بـإعـداد نــظـامـهـمـا الــداخـلي وا

علـيه بكل سـيادة أنـهمـا يتـمتـعان كـذلك بصالحـية تـعديل
هذين النص وفق ما تراه كل غرفة من الغرفت

ــادة 186 - واعـــتــبـــارا أن الـــدســتـــور ال ســيـــمـــا في ا
(الــفــقـرة 3) أقـر إخــضــاع الــنـظــامــ الـداخــلــيـ لــغــرفـتي
ـان وجوبـا لـرقابـة مـطابـقة أحـكـامهـمـا مع الدسـتور الـبر
من قـبل اجملـلس الـدسـتـوري وأوكل صالحـيـة اإلخـطار في
هـــذه احلــــالـــة إلى رئــــيس اجلـــمــــهـــوريـــة بــــاعـــتـــبــــاره حـــامي
الــدســتــور وذلـك قــبل أن يــصــبح الــنــظــام الــداخــلي قــابال
ـا نـصت عـلـيه لـلـتـطـبــيق ومن ثم واجب الـتـنــفـيـذ طـبـقــا 

ادة 191 (الفقرة 3) من الدستور ا
ــشــار إلــيه في - واعــتــبــارا بــالــنــتــيــجــة أن الــنص ا
ـادة 132 (الـفـقرة 3) من الـــدســـتـــور وكــل تــعـديل له ا
ال يــــكـــتــــسي صــــفـــة الــــنـــظــــام الــــداخـــلـي إال من يــــوم تـــاريخ

طابقته للدستور تصريح اجمللس الدستوري 

وضوع : وضوع :في ا في ا

أوال : فيـما يـخص تأشـيرات الـنظـام الداخـلي جمللسأوال : فيـما يـخص تأشـيرات الـنظـام الداخـلي جمللس
األمة موضوع اإلخطار :األمة موضوع اإلخطار :

1 - فـيمـا يخـص االستـناد إلى الـنـظام احملـدد لقـواعد - فـيمـا يخـص االستـناد إلى الـنـظام احملـدد لقـواعد
عمل اجمللس الدستوري :عمل اجمللس الدستوري :

- اعتبارا أن مـجلس األمة استنـد إلى النظام احملدد
لـقـواعـد عـمـل اجملـلس الـدسـتـوري ضـمـن تـأشـيـرات نـظـامه
الـداخـلي مـوضـوع اإلخـطـار عـلى أسـاس أنه تـضـمـن مادة
تـــخص إجــراءات إخـــطــار اجملــلـس الــدســتـــوري من قــبل 30
عـضـوا مـن مـجـلس األمـة وفــقـا لـلـمـادة 187 (الــفـقـرة 2) من

الدستور
- واعــتــبــارا أن الــنـظــام احملــدّد لــقــواعـد عــمل اجملــلس
ـادة 189 (الــفـقـرة 3) من ُــعَـد طــبـقــا ألحـكــام ا الـدســتـوري ا
الــدســـتــور يــحـــدد قــواعــد وإجـــراءات تــخصّ عـــمل اجملــلس
ــســاس بـــالــطــابـع االلــزامي لـــلــنــظــام الــدســتـــوري ودون ا
ــكن أن احملــدّد لــقــواعــد عــمل اجملــلس الــدســتــوري فــإنه ال 
يــشــكّل أســاســا إلنــشــاء قــواعــد عــمل مــؤســســات وهــيــئـات

أخرى
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ــكن جملــلس األمــة - واعــتــبــارا بــالــنــتــيــجــة فـــإنه ال 
االســـــتـــــنـــــاد إلـى الـــــنـــــظـــــام احملـــــدد لـــــقـــــواعـــــد عـــــمـل اجملـــــلس
الــدســتـــوري ضــمن تـــأشــيــرات نـــظــامه الــداخـــلي مــوضــوع

اإلخطار.

2 - فـــــــيـــــــمــــــا يـــــــخـص اإلشــــــارة إلـى الـــــــتــــــحـــــــفـــــــظــــــات - فـــــــيـــــــمــــــا يـــــــخـص اإلشــــــارة إلـى الـــــــتــــــحـــــــفـــــــظــــــات
الـتفسيـرية ضمن تأشـيرات النظام الـداخلي جمللس األمةالـتفسيـرية ضمن تأشـيرات النظام الـداخلي جمللس األمة

موضوع اإلخطار : موضوع اإلخطار : 

ــادة 191 (الــفــقــرة 3) من الــدســتــور - اعــتـــبــارا أن ا
تــنص عـلى أن أراء اجملـلـس الـدسـتــوري وقـراراته نـهــائـيـة
ومـلـزمة جلـميع الـسلـطـات العـمومـيـة والسـلطـات اإلدارية

والقضائية

ــؤسس الــدسـتــوري من ذلك - واعــتـبــارا أن قــصــد ا
هـــو إقـــرار أن اآلراء والـــقـــرارات الـــتي يـــتـــخـــذهـــا اجملـــلس
ـقضي فيه سواء في الـدستوري تكـتسي حجـيّة الشيء ا

أسبابها أو منطوقها 

ـــارســـته - واعـــتـــبــــارا أن اجملـــلس الــــدســـتـــوري فـي 
ـطابقة حكم لـصالحياته الدسـتورية فإنه عنـدما يصرح 
تـشريعي أو تـنظـيمي لـلدسـتور شريـطة مـراعاة الـتحفظ
ـطـابـقـة فـإن هذا الـتـفـسـيـري الـذي يـقـيـد به الـتـصـريح بـا
ـقـضي فـيه الـتــحـفظ يـكـتـسي هـو أيـضـا حــجـيّـة الـشيء ا
ويـلــزم الـســلـطـات بــتـطـبــيـقه وفق الــتـفــسـيـر الــذي أعـطـاه

اجمللس الدستوري لهذا احلكم

- واعــــــتــــــبــــــارا أن هـــــدف تــــــســــــهـــــيـل تــــــطـــــبــــــيـق هـــــذه
كن فصلها عن األحكام التشريعية التحفظات والـتي ال 
ـــعــنـــيــة بـــهــا يـــقــتـــضي بـــأن تــدرج في أو الــتـــنــظـــيــمـــيــة ا
ــــعــــروض عــــلى اجملــــلـس الــــدســــتـــوري تــــأشــــيــــرات الــــنص ا
راقبة مطابـقته للدستور األحكام الـتشريعية التي جاء

طابقتها للدستور مقيدا بتحفظ تفسيري  التصريح 

- واعــتـــبـــارا بــالـــنـــتــيـــجـــة فــإن إدراج هـــذه األحـــكــام
ضــمن تــأشــيــرات الــنــظــام الــداخــلي جملــلس األمــة مــوضـوع
بدأ حجية اإلخطار يعد ضمانـا أساسيا للتطبـيق الكلي 

قضي فيه. الشيء ا

ـصطلـحات الواردة في ـصطلـحات الواردة فيثانـــيا : فيـما يـخص بعض ا ثانـــيا : فيـما يـخص بعض ا
النظام الداخلي جمللس األمة موضوع اإلخطار :النظام الداخلي جمللس األمة موضوع اإلخطار :

1 - فيـمـا يـخص مـصـطـلـحي "النـصـوص الـقـانـونـية" - فيـمـا يـخص مـصـطـلـحي "النـصـوص الـقـانـونـية"
ـــــواد 34 و و35 و و40 و و66 ـــــواد و"نص الـــــقــــــانـــــون" الـــــوارديـن في ا و"نص الـــــقــــــانـــــون" الـــــوارديـن في ا
طّة ة 4) وفي عنوان الـفصل الثـاني من الباب اخلامس) وفي عنوان الـفصل الثـاني من الباب اخلامس ط(ا (ا
ـادة 69 (الـفــقـرتـ  (الـفــقـرتـ 1 و و3) في عــنــوان الــقــسم األول) في عــنــوان الــقــسم األول ـادة وفي ا وفي ا
والـثـاني والـثالـث من الـفصـل الرابـع من الـباب اخلـامسوالـثـاني والـثالـث من الـفصـل الرابـع من الـباب اخلـامس
واد 82 و و85 و و86 و و87 مأخوذة مجتمعة الحتادها في مأخوذة مجتمعة الحتادها في واد وفي ا وفي ا

وضوع والعلة : وضوع والعلة :ا ا

صـطـلحـ في أحـكام - اعتـبـارا أن تضـمـ هـذين ا
الــــنــــظــــام الــــداخــــلي جملــــلس األمــــة مــــوضــــوع اإلخــــطــــار قـــد
يـسـتـشف أنــهـمـا جـاءا بـاعـتــبـارهـمـا نـصــ مـخـتـلـفـ عن

مشروع القانون أو اقتراح القانون

ــبـادرة بــالـقــوانـ الــذي خـوله - واعـتــبـارا أن حق ا
الدستور لـكل من الوزير األول والنواب وأعضاء مجلس
األمـة يـتـخـذ إحـدى الـصـورتـ : إمـا مـشـاريع قـوانـ إذا
ــبـــادرة من الــوزيـــر األول أو اقــتـــراح قــوانــ إذا كـــانت ا
ـبــادرة من الــنـواب أو أعــضـاء مـجــلس األمــة كـمـا كــانت ا

واد 136 و137 و138 و139 من الدستور كرستها ا

- واعــتــبــارا أنه إذا كــان مــجــلس األمــة بــاســتـعــمــاله
ـــصــطــلــحي " الــنــصــوص الـــقــانــونــيــة" أو "نص الــقــانــون"
ذكورين أعاله يقصـد بهما في النـظام الداخلي موضوع ا
اإلخـــطـــار اإلشــارة إلـى الــنـص الــذي صـــوّت عـــلــيـه اجملــلس
الـشــعـبـي الـوطــني فـإن ذلك ال يــعـنـي اعـتــبـار كل مــنـهــمـا
نصا مختلـفا عن مشروع القانون أو اقـتراح القانون كما
ـصــطـلـحـ في يـسـتـنــتج من صـيــاغـة واسـتـخــدام هـذين ا

ذكورة أعاله  األحكام ا

- واعتـبارا أن النـص ال يكـتسب صـفة الـقانـونية إال
ان عـلـيه وإصداره من بتـصـويت ومـصادقـة غـرفتي الـبـر
قـبـل رئـيس اجلـمـهــوريـة طـبـقــا لـلـمـادة 144 من الــدسـتـور

ادت 142 و145 من الدستور مع مراعاة أحكام ا

كرّس في الـدستور طبقا صـطلح ا - واعتبارا أن ا
لــلــمــادة 138 والــقــانــون الــعــضــوي رقم 16-12 الــذي يــحــدّد
تنظيم اجمللس الـشعبي الوطني ومجـلس األمة وعملهما
وكــذا الــعالقــات الــوظــيــفــيــة بــيــنــهــمــا وبـ احلــكــومــة في
ــواد 28 و39 و41 مـــنه هــــو "الـــنص الـــذي صـــوّتـت عـــلـــيه ا
ــصـوّت عــلــيه " أو "الــنص الــغــرفــة األخــرى " أو " الـنـص ا
ــتــضـــمن ..." ومن ثـم فــإن مــجـــلس األمـــة حــ اســتـــعــمل ا
ـواد مـصــطــلح "نص قــانـون" أو "نــصــوص قــانـونــيــة" في ا
ــذكـورة أعاله يـكـون قــد أضـفى مـعــنى مـغـايـرا واألحـكـام ا
ـواد واألحـكـام األمر ـقـصـود من مـحـتوى هـذه ا لـلـمعـنى ا

الذي يعتبر سهوا يتع تداركه.

ادة 52 ادة  - فيما يـخص مصطلح "إيفاد" الوارد في ا 2 - فيما يـخص مصطلح "إيفاد" الوارد في ا
من النظام الداخلي جمللس األمة موضوع اإلخطار :من النظام الداخلي جمللس األمة موضوع اإلخطار :

- اعــتــبــارا أن مــجــلـس األمــة بــاســتــعــمــاله مــصــطــلح
ــذكـــورة أعاله وإقـــراره إجــراء تـــقــد ـــادة ا "إيــفـــاد" في ا
اللجـنة الدائمـة طلب إيفـاد بعثة اسـتعالمية مـؤقتة فإنه
ــــكــــرّس لـم يـــــعـــــبّــــر بـــــأمــــانــــة عن مـــــصــــطــــلح "تــــشـــــكــــيل" ا
ـا ورد دسـتـوريـا وبـذلـك يـكـون قـد أضـفى مـعـنى مـغـايـرا 
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ــادة 134 (الـــفـــقــرة 2) من الـــدســـتـــور ومـــخـــتــلـــفـــا عن في ا
ادة 52 من النـظام الداخلي ـقصود من مـحتوى ا عنى ا ا
مــوضــوع اإلخـطــار الــتي تــفـيــد إمــكـانــيــة تـشــكــيل الـلــجــنـة
ـؤقتـة األمـر الـذي يعـتـبر الـدائـمة لـلـبـعثـة االسـتعـالميـة ا

سهوا يتع تداركه.

3 - فيـما يـخص مصـطـلح "حزب" الـوارد في الفـقرة - فيـما يـخص مصـطـلح "حزب" الـوارد في الفـقرة
ـادة 63 من الـنــظـام الـداخــلي جملـلس األمــة مـوضـوع من الـنــظـام الـداخــلي جملـلس األمــة مـوضـوع ـادة  من ا 3 من ا

اإلخطار :اإلخطار :

ـادة - اعـتــبـارا أن اسـتـعــمـال مـصـطــلح "حـزب" في ا
ـــذكــــورة أعاله لم يــــعـــبـــر بـــأمــــانـــة عن مـــصــــطـــلح "حـــزب ا
ـكـرس في الـدسـتـور والــقـانـون الـعـضـوي رقم سـيـاسـي" ا
ـتـعلق بـاألحـزاب الـسيـاسـيـة والـقانـون الـعـضوي 12-04 ا

ــذكــور أعاله األمـر الــذي يــعــدّ سـهــوا يــتــعـ رقم 16-12 ا
تداركه.

4 - فــــيــــمــــا يــــخص - فــــيــــمــــا يــــخصّ مــــصــــطــــلح "نــــصــــوص الــــقــــوانـــ مــــصــــطــــلح "نــــصــــوص الــــقــــوانـــ
الـــعــــاديـــة" ومــــصـــطــــلح "نـــصــــوص الـــقــــوانـــ الــــعـــضــــويـــة"الـــعــــاديـــة" ومــــصـــطــــلح "نـــصــــوص الـــقــــوانـــ الــــعـــضــــويـــة"
ـــــادة 80 (الـــــفــــــقـــــرة األولـى) من الــــــنـــــظـــــام (الـــــفــــــقـــــرة األولـى) من الــــــنـــــظـــــام ـــــادة الـــــوارديـن في ا الـــــوارديـن في ا

الداخلي جمللس األمة موضوع اإلخطار :الداخلي جمللس األمة موضوع اإلخطار :

- اعـتـبـارا أن استـعـمـال مصـطـلح نـصوص الـقـوان
الـعـاديـة ونــصـوص الـقـوانـ الــعـضـويـة دون إضــافـة كـلـمـة
ذكـورة أعاله لم يـعـبّـر بـأمـانة ـادة ا "مـشاريـع" في نص ا
عن مـــصـــطـــلـح مـــشـــاريع الـــقـــوانــــ الـــعـــاديـــة أو مـــشـــاريع
ادة 138 (الـفقرة ـسـتعـمل في نص ا القـوان الـعضـوية ا
ــادة 41 من الــقــانـــون الــعــضــوي 4) من الــدســـتــور ونص ا

ـادة ـذكـور أعاله الـلـذين اســتـنـدت إلـيـهـمـا ا رقم 16-12 ا
80 مـن الــنـــظــام الـــداخـــلي مــوضـــوع اإلخـــطــار األمـــر الــذي

يعتبر سهوا يقتضي تداركه.

5 - فيما يـخص مصطلح "اجملـموعة" الوارد في نص - فيما يـخص مصطلح "اجملـموعة" الوارد في نص
ــــادة 92 مـن الــــنـــــظـــــام الــــداخـــــلي جملـــــلـس األمــــة مـــــوضــــوع مـن الــــنـــــظـــــام الــــداخـــــلي جملـــــلـس األمــــة مـــــوضــــوع ــــادة ا ا

اإلخطار :اإلخطار :

- اعـتـبــارا أن مـجـلس األمـة حـ اســتـعـمل مـصـطـلح
ـذكورة أعاله يكـون قد أضفى ادة ا "مـجموعـة" في نص ا
ـادة ـقــصـود من مــحـتــوى هـذه ا مــعـنى مــغـايــرا لـلــمـعــنى ا
الـتي تـفـيـد اقـتـراح جـدول أعـمـال اجملـمـوعـة أو اجملـمـوعـات
ـــادة 114 ــــعـــارضـــة عــــمال بـــأحــــكـــام ا ــــانــــيـــــة مـن ا الـــبـــــر
(الـفقرة 2) من الدسـتور األمـر الذي يـعتـبر سـهوا يـتع

تداركه.

6 - فـــيــمـــا يــخص ســـقــوط عـــبــارة "عــلـى اجملــلس" في - فـــيــمـــا يــخص ســـقــوط عـــبــارة "عــلـى اجملــلس" في
ـادة 140 مـن الـنــظــام الــداخـلـي جملـلس مـن الـنــظــام الــداخـلـي جملـلس ـادة  من ا نص الــفــقـرة نص الــفــقـرة 3 من ا

األمة موضوع اإلخطار:األمة موضوع اإلخطار:

- اعـتــبـارا أن مــجـلـس األمـة في صــيـاغــته لــلـفــقـرة 2
ـــادة 140 من الــــنــــظـــام الــــداخــــلي مــــوضـــوع اإلخــــطـــار مـن ا

ــذكــورة أســقـط عــبــارة "عــلى اجملــلس" في بــدايــة الــفــقــرة ا
سألـة ... من أجل البت فيـها" حيث أنه كـتب ا "يـعرض ا
صـطلح يـكون قد أضـفى معنى في حالـة عدم إضافـة هذا ا
ــقــصــود من مــحـتــوى هــذه الــفــقـرة من مــغـايــرا لــلــمـعــنى ا

ادة 140 األمر الذي يعد سهوا يتع تداركه. ا

ثــالـــثــا : فـيــمــا يـخص مــواد الـنــظــام الـداخــلي جملـلسثــالـــثــا : فـيــمــا يـخص مــواد الـنــظــام الـداخــلي جملـلس
األمة موضوع اإلخطار :األمة موضوع اإلخطار :

1 - فـيمـا يخص كـلمـة "الـنهـائيـة" في الفـقرة األولى - فـيمـا يخص كـلمـة "الـنهـائيـة" في الفـقرة األولى
ــادة 2 مـن الـــنـــظـــام الـــداخـــلـي جملـــلس األمـــة مـــوضـــوع مـن الـــنـــظـــام الـــداخـــلـي جملـــلس األمـــة مـــوضـــوع ــادة من ا من ا

اإلخطار :اإلخطار :

ادة 2 من الـنـظام - اعـتبـارا أن الـفـقـرة األولى مـن ا
ادة الـداخلي جمللس األمـة موضوع اإلخـطار تسـتند إلى ا
130 من الـــدســتــور ونـــصّت عــلى أن مـــجــلس األمـــة يــعــقــد

جـلسـته األولى من الفـتـرة التـشريـعيـة في اليـوم اخلامس
عــشــر (15) الــذي يــلي إعـالن اجملــلس الــدســتــوري الــنــتــائج

النهائية النتخاب أعضاء مجلس األمة

ــادة 130 من الــدســـتــور نــصّت في - واعــتـــبــارا أن ا
فقـرتهـا األولى على أن الـفتـرة التـشريـعيـة تبـتد وجـوبا
في الــــيــــوم اخلــــامس عــــشــــر (15) الــــذي يــــلي تـــــاريخ إعالن
اجملـــلس الــــدســـتــــوري الـــنــــتـــائج دون أن تــــتـــضــــمن كــــلـــمـــة
الــنــهــائــيــة ونــصّت في فــقــرتــهــا الــثــالــثــة عــلى أن تــطــبق

األحكام السابقة الذكر على مجلس األمة

- واعــتـبــارا أن مــجــلس األمــة عــنـدمــا أدرج في نص
ــادة 2 (الــفـــقـــرة األولى) من الـــنـــظــام الـــداخـــلي مـــوضــوع ا
اإلخــطـــار كــلـــمـــة " الــنـــهــائـــيـــة " يــكـــون قــد ضـــمّن نـــظــامه
ـؤسّس الـداخــلي أحـكـامـا ال تــعـبّـر بــأمـانـة عـمــا اجته إلـيه ا
ادة 2 مطـابقة الدستوري وعـليه تعدّ الـفقرة األولى من ا

جزئيا للدستور فيما يخص ذكر كلمة "النهائية".

ــادة 3 من الــنــظــام من الــنــظــام ــادة  من ا 2 - فــيــمـــا يــخص الــفــقــرة  - فــيــمـــا يــخص الــفــقــرة 3 من ا
الداخلي جمللس األمة موضوع اإلخطار مأخوذة منفردة :الداخلي جمللس األمة موضوع اإلخطار مأخوذة منفردة :

ادة - اعتـبارا أن الـشـطر األخـيـر من الفـقرة 3 من ا
3 من الـنظام الـداخلي تنص على أن إثـبات العـضوية يتم
مع مــــراعـــاة مــــا يــــتــــخـــذه اجملــــلس الــــدســــتــــوري الحـــقــــا من
قــــرارات إلـــــغــــاء انــــتــــخــــاب أو إعــــادة الــــنــــظــــر فـي نــــتــــائج

االنتخاب 

- واعـتـبـارا أنه بـافـتـراض وقـوع تـغـيـرات مـحـتـمـلـة
للنـتائج بعـد إثبـات عضويـة أعضـاء مجلس األمـة مراعاة
ــــا قـــد يــــتــــخـــذه اجملــــلس الــــدســــتـــوري مـن قـــرارات إلــــغـــاء
االنــتـخـاب أو تـعـديل مــحـضـر الـنـتــائج فـإن مـجـلس األمـة
ــادة 182 يــكــون قــد وضع إجــراء يـــتــنــاقض مع مــضــمــون ا

(الفقرة 3) من الدستور
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- واعـتــبـارا في الـواقع وبــالـنــظـر لألحـكــام اجلـديـدة
ـؤرخ في 6 مـارس الــتي جــاء بـهــا الــتــعـديل الــدســتــوري ا
ـــادة 182 (الــــفــــقـــرة 3) مــــنـه فـــإن ســـنـــة 2016 ال ســــيــــمــــا ا
الـنـتائج الـنهـائيـة لالنـتخـابات الـتـشريـعيـة ال يتم اإلعالن
عــنـهــا إال بـعــد الـفــصل في الـطــعـون الــتي يـتــلـقـاهــا اجملـلس
ـؤقـتــة لالنـتــخـابـات ومن ثم الـدســتـوري حـول الــنـتـائـج ا
جرد إثبـات عضوية األعضـاء على أساس النتائج فإنه و
النهـائية فال يـعود هنـاك مجـال لتقـد الطعـون ويترتب
عـلى ذلك أن مجلس األمـة يكون قـد ضمّن نظـامه الداخلي

إجراء كان محلّ تعديل في نص الدستور

ــتـعـلــقـة بــانـتـخــاب أعـضـاء - واعــتـبـارا أن األحــكـام ا
ـنــتـخــبـ الــواردة في الـقــانـون الــعـضـوي مــجـلس األمــة ا
واد 128 ـتعلق بـنظام االنتـخابات السـيما ا رقم 16-10 ا
و130 و131 مــــنـه تــــبـــــ أن رقــــابــــة اجملـــــلس الـــــدســــتــــوري
لـصحة عـمليـات االنتـخابات الـتشريـعيـة وإعالن نتائـجها
ـوجـب قـرارات وتـلــقي الــطــعــون بــشــأنـهــا والــبتّ فــيــهــا 
مــعــلّــلــة ســواء بــإلــغــاء االنــتــخــاب احملــتجّ عــلــيه أو  تــعــديل
محضر النـتائج واإلعالن النهائي للفائز الشرعي وحتى
في حــالـــة إلــغــاء االنـــتــخــاب وإعـــادة تــنــظــيـم االقــتــراع من
جديـد فإن اآلجال احملـددة لتلـك العمـليات تـبقى في حدود
أجل اخلمـسة عـشر (15) يـوما البـتـداء الفـتـرة التـشـريعـية
ادة 130 وبـالتـالي إثبـات عضـوية األعـضاء كـما حـددتهـا ا

(الفقرة األولى) من الدستور 

ادة 3 من - واعتبارا بـالنتيجـة فإن الفقرة 3 من ا
الـــنـــظـــام الـــداخـــلـي جملـــلس األمـــة مـــوضـــوع اإلخـــطـــار تـــعـــدّ

مطابقة جزئيا للدستور.

ـــادة 3 من من ـــادة  - فـــيـــمـــا يـــخص الـــفـــقـــرة األخـــيـــرة من ا 3 - فـــيـــمـــا يـــخص الـــفـــقـــرة األخـــيـــرة من ا
الــنـظــام الـداخـلي جملــلس األمـة مــوضـوع اإلخـطــار مـأخـوذةالــنـظــام الـداخـلي جملــلس األمـة مــوضـوع اإلخـطــار مـأخـوذة

منفردة :منفردة :

ادة 3 من النظام - اعتبـارا أن الفقرة األخيرة من ا
الــداخـلي مــوضـوع اإلخــطـار تــنص عـلى أنـه حتـال احلـاالت
ـتـحـفّظ عـلـيــهـا عـلى جلـنـة الـشــؤون الـقـانـونـيـة واإلداريـة ا
وحـــقــــوق اإلنـــســـان والــــتـــنــــظـــيم احملــــلي وتـــهــــيـــئـــة اإلقــــلـــيم
والتقسيم اإلقـليمي التي تعـرض على اجمللس تقريرا في
وضوع وذلك في أجل أقـصاه خمسة عشر (15) يوما من ا

تاريخ اإلحالة 

- واعــتـــبــارا أنه إذا كـــان جملــلس األمــة أن يـــضع بــكل
ســيــادة الــقـواعــد الــتي تــعــود جملــال نــظـامـه الـداخــلي فــإنه
ـقـابل لـلمـجـلس الدسـتـوري أن يتـأكـد من أن تلك يـعـود با
الـــقــواعـــد تـــتــطـــابق مـع أحــكـــام الـــدســتـــور وحتـــتــرم مـــبــدأ

توزيع االختصاصات

- واعــتــبــارا أنه يُــفـهَـم من نص الــفــقــرة األخـيــرة من
ـتـحـفّظ عــلـيـهـا ـادة 3 من الـنـظــام الـداخـلي أن احلــاالت ا ا
احملـالــة عــلى جلـنــة الـشــؤون الــقـانــونـيــة واإلداريـة وحــقـوق
اإلنــســان والـــتــنــظــيم احملــلي وتــهــيـــئــة اإلقــلــيم والــتــقــســيم
اإلقـلـيـمي يُـبَتُّ فــيـهـا في جـلـسـة عــامـة بـعـد عـرض تـقـريـر
ـتحفّظ اللجـنة بإثـبات أو عـدم إثبات عـضويـة األعضاء ا
ـــادتـــ 121 و130 من ــــا يـــتـــطــــابق مع أحــــكـــام ا عـــلــــيـــهم 

الدستور

- واعـــتــبــارا بــالــنــتــيــجـــة فــإن الــفــقــرة األخــيــرة من
ــــادة 3 من الــــنــــظـــام الــــداخـــلـي مـــوضــــوع اإلخــــطـــار تــــعـــدّ ا

ثار أعاله. مطابقة للدستور شريطة احترام التحفّظ ا

ــــادة 4 من الـــــنــــظـــــام الــــداخـــــلي من الـــــنــــظـــــام الــــداخـــــلي ــــادة  - فــــيـــــمـــــا يــــخـص ا 4 - فــــيـــــمـــــا يــــخـص ا
موضوع اإلخطار : موضوع اإلخطار : 

ـادة 4 من الـنــظـام الـداخـلي مـوضـوع - اعـتـبـارا أن ا
اإلخــطــار تــنـص عــلى أن يــســجّل مــجــلس األمــة في جــلــســة
عامـة حـالـة عـدم إثـبـات عـضـويـة أحـد أعـضـائه أو أكـثر أو
حــالـــة إثــبــات عــضـــو جــديــد أو أكـــثــر بــعـــد تــبــلـــيغ رئــيس
ــــتـــعـــلـــقـــة مـــجـــلس األمــــة بـــقـــرارات اجملـــلـس الـــدســـتـــوري ا

نتخب نازعات اخلاصة باألعضاء ا بالفصل في ا

- واعـــتــــبــــارا أن حــــالــــة عــــدم إثـــبــــات عــــضــــويــــة أحـــد
األعــضـاء أو أكـثــر أو حـالـة إثـبــات عضو جـديد أو أكثر
نازعات االنتخابية كن توقع حدوثهـا بعد البتّ في ا ال 
وإعالن اجملـلس الدسـتوري لـلنـتائج الـنهـائيـة لالنتـخابات
ا أن ذلك طبـقا لـلمادة 182 (الـفقرة 3) من الدسـتور وطـا
اإلعالن ال يـــــتـم إال بـــــعــــــد فـــــصـل اجملـــــلـس الـــــدســــــتـــــوري في
ؤقتة لالنـتخابات الطعـون التي يتـلقاها حـول النتـائج ا
ادة 4 من الـنـظام الـداخلي تـصبح ويتـرتب عـلى ذلك أن ا

بدون موضوع

ــادة 4 من الـــنـــظــام - واعــتـــبــارا بـــالــنـــتــيـــجــة فـــإن ا
الـــداخـــلـي جملـــلس األمـــة مـــوضـــوع اإلخــــطـــار تـــعـــتـــبـــر غـــيـــر

مطابقة للدستور.

ـــواد 7 (الــــفــــقــــرة األولى) و (الــــفــــقــــرة األولى) و13 ـــواد  - فـــــيـــــمــــا يـــــخـص ا 5 - فـــــيـــــمــــا يـــــخـص ا
ـطة 1) و) و51  و  و64 و و65 و و70 (الـفقرات األولى و (الـفقرات األولى و2 و و5) و) و81 ـطة (ا (ا
و85 و و91 و و95 و و96 (الــــفـــــقــــرة األولى) و (الــــفـــــقــــرة األولى) و97 و و99 و و103 و و139

مأخوذة مجتمعة الحتادها في العلمأخوذة مجتمعة الحتادها في العلّة :ة :

- اعــــتـــبــــارا أن مـــجــــلـس األمـــة فـي إعـــداده لــــنـــظــــامه
ــــواد واألحـــكـــام الــــداخـــلـي مـــوضــــوع اإلخـــطــــار أدرج في ا
ـــذكـــورة أعاله أحـــكـــامـــا من الـــدســـتـــور أو مـن الـــقـــانــون ا
ـذكـور أعاله بـنـقـلـهـا حـرفـيا و/ أو الـعـضوي رقم 16-12 ا

نقل مضمونها
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ــادة 132من الــدســتــور كــرّست في - واعــتــبــارا أن ا
فـقـرتـهـا الـثـالـثـة مـبـدأ اسـتـقاللـيـة مـجـلس األمـة فـي إعداد
ـبـدأ يقـتضي ـصـادقة عـلـيه وأن هذا ا نظـامه الـداخلي وا
بأن يكون اختـصاص مجلس األمة عـند وضع قواعد عمله
الداخلي محـصورا في النطاق الـذي ال يدخل ضمن مجال
ــادة 132 من الـــدســتـــور أو مـــجــاالت الـــفـــقــرة األولـى من ا
سّ اخـــتـــصـــاصـــات ســـلـــطــات الـــقـــانـــون األخـــرى ألن ذلك 
أخـرى تـتــطـلـب بـالـتــالي تـدخـل تـلك الــسـلـطــات في إعـداد

صادقة عليها هذه النصوص وا

- واعــتــبــارا أن الــنــظــام الــداخــلي جملــلس األمــة وإن
تـضمّن إجراءات تطـبيقيـة ألحكام دستـورية أو أحكام من
ـــــنع ـــــذكــــور أعـاله إال أن ذلك ال  الـــــقـــــانــــون الـــــعـــــضــــوي ا
مـجـلس األمــة من أن يـحـدّد فـي نـظـامه الــداخـلي إجـراءات
تطبـيقيـة ألحكام أخـرى لها عالقـة بعمـله الداخلي شـريطة
أالّ تمسّ هذه اإلجراءات باختصاصات سلطات أخرى

- واعـتـبـارا أن نـقل بـعض أحـكـام الـقـانـون الـعـضـوي
إلى الــــنــــظــــام الــــداخــــلي جملـــــلس األمــــة حــــرفــــيــــا و/أو نــــقل
مضمـونهـا ال يشـكّل في حدّ ذاته إجراءات تـطبـيقـية حلكم
ــذكــور أعاله دســـتــوري أو حــكم مـن الــقــانــون الــعـــضــوي ا
واد هي ـا يعـدّ في احلـقيـقة نـقال إلى الـنظـام الداخـلي  وإ
من اخــتـصــاص الــقـانــون الــعـضــوي الــتي يـخــضع إعــدادهـا
ـــقـــررة فـي الـــدســـتـــور ــــصـــادقـــة عـــلــــيـــهـــا لـإلجـــراءات ا وا
وبــــالـــتــــالي فــــإن إدراجـــهــــا في الــــنـــظــــام الـــداخــــلي يــــســـمح

بتعديلها وفق إجراءات تعديل النظام الداخلي

- واعــتـبــارا أنه إذا كــانت نــيّــة مـجــلس األمــة إيــجـاد
مـرجــعـيـة إلجـراءات تــطـبـيـقـيــة تـعـدّ من الـنــظـام الـداخـلي
ـعــنــيـة في ــرجــعـيــة ا فــإن مـجــرد االســتـنــاد إلى األحــكـام ا
الـدسـتـور والـقـانـون الـعـضـوي وذكـر أرقـامـهـا يـعـدّ في حـدّ
ذاته كافيـا حيث أنه بخالف ذلك يكـون قد نقل مواد من
ـــذكــور أعـاله إلى الـــنـــظــام مـــجـــال  الــقـــانـــون الـــعـــضـــوي ا
الــداخــلي ومن ثـمّ يــكــون قـد أخـلّ بــتــوزيع االخــتــصــاصـات
ـادة 132 من الــدسـتــور في فـقــرتـيــهـا األولى كـمــا حـددته ا
والـثــالــثــة األمــر الــذي أكــده اجملـلـس الـدســتــوري في رأيه
ـــــؤرخ في 14 شـــــعــــبـــــان عــــام رقم 09 / ر.ن.د / م.د / 99  ا
ــراقــبــة ــتــعــلق  ــوافق 22 نــوفــمــبــر  ســنــة 1999 ا 1420 ا

ـتــمّم جملــلس األمـة ــعــدّل وا مــطــابـقــة الــنـظــام الــداخـلي ا
للدستور.

ادة 13 والفقرة  والفقرة 3 من من ادة  من ا طّة ة 14 من ا ط - فيـما يخص ا 6 - فيـما يخص ا
ــادة ــادة من ا ــادة 118 والــفــقــرة  والــفــقــرة 3 من ا ــادة  من ا ــادة 102 والــفــقــرة  والــفــقــرة 5 من ا ــادة ا ا
128 مـن الـنــظـام الــداخــلي جملـلس األمــة مــوضـوع اإلخــطـار مـن الـنــظـام الــداخــلي جملـلس األمــة مــوضـوع اإلخــطـار

وضوع : وضوع :مأخوذة مجتمعة الحتادها في ا مأخوذة مجتمعة الحتادها في ا

ـادة 13 مـن الـنــظــام الــداخـلـي جملـلس - اعـتــبــارا أن ا
ــــكـــتـب اجملـــلس األمـــة تــــنص عــــلى الــــصالحــــيـــات األخــــرى 
بـاإلضــافــة إلى الــصالحــيــات الــتي يــخــولـهــا إيــاه الــقــانـون
ـطّـة 12 ـذكـور أعاله ونــصت في ا الــعـضـوي رقم 16-12 ا
كتب كـيفيات تطـبيق النظام مـنها على صالحيـة حتديد ا

الداخلي

ـذكــورة أعاله أحـالت هي - واعـتــبـارا أن الـفــقـرات ا
ـكـتب مـجـلس األمـة حتـديـد كيـفـيـات تـطـبـيق هذه األخرى 

واد  ا

- واعــتـــبــارا أنه إذا كـــان جملــلس األمــة أن يـــضع بــكل
ســيــادة الــقـواعــد الــتي تــعــود جملــال نــظـامـه الـداخــلي فــإنه
ــقــابـل لــلــمــجــلس الــدســتــوري أن يــتــأكــد أن تــلك يــعــود بــا
اإلحـالـة تـدخل في إطـار تـوزيع االخـتـصـاصـات بـ مـجـال

ان القانون ومجال النظام الداخلي لغرفة البر

- واعــتــبـارا أنه بــإحـالــة حتـديــد كــيـفــيـات الــتـطــبـيق
ـكتب اجملـلس فعـليه أن حلكم من أحـكام الـنظام الـداخلي 
ال يكـون الـهدف مـن ذلك إنشـاء قـواعد جـديـدة وأن يتـقـيد
ـــجــــال الـــتــــطــــبـــيق مــــكـــتب مــــجــــلس األمــــة بـــكـل صـــرامــــة 
وضوع هذه األحكـام وأنه في احلالة العكسية يكون قد و
تعلق بتوزيع االختصاصات بدأ الدستوري ا أخلّ با

- واعـتــبــارا بـالــنــتـيــجــة أنه وفي ظل احــتــرام هـذا
ـادة ـادة 13 والـفـقرة 3 من ا ـطّة 14 من ا الـتـحـفظ فـإن ا
ــادة 128 ــادة 118 والـــفـــقــرة 3 من ا 102 والـــفـــقــرة 5 من ا

تعد مطابقة للدستور.

ادة 45 من النـظام الـداخلي جمللس من النـظام الـداخلي جمللس ادة  - فيـما يخص ا 7 - فيـما يخص ا
األمة موضوع اإلخطار :األمة موضوع اإلخطار :

ـادة 45 مـن الـنــظــام الــداخـلـي جملـلس - اعـتــبــارا أن ا
األمــة مـوضــوع اإلخـطــار تــنص عـلـى أن الـلــجـنــة اخملـتــصـة
تـعد تـقريـرها عن مـشـروع قانـون أو اقتـراح قانـون أحيل
عــلــيـهــا في أجل شــهـرين اثــنـ مـن الـشــروع في دراسـته

ـادة 25 من الــقـانـون الــعـضـوي رقم 12-16 مـسـتــنـدة إلى ا
ذكور أعاله ا

ادة 25 من القـانون العـضوي تنص - واعتـبارا أن ا
عـــلى أنـه في حـــالـــة عــدم قـــيـــام الـــلـــجـــنــة الـــدائـــمـــة بـــإعــداد
ـكن تسـجـيله تـقـريرهـا حـول مشـروع أو اقـتـراح قانـون 
في جـدول أعمـال اجلـلسـات إلحـدى الغـرفـت دون انـتـظار
تـقـريــر الـلـجــنـة إذا لم تـعــد الـلـجــنـة احملـال عــلـيـهــا تـقـريـرا
بــشــأنه في أجل شــهــرين من تــاريخ الــشـروع فـي دراسـته
وذلك بناء على طلب مـن احلكومة وموافقة مكتب الغرفة
ـعـنيـة ومن ثم فـإنـها ال تـعـني حتديـد آجـال إعداد الـلـجان ا

لتقريرها
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- واعـــتـــبـــارا أن الـــنـــظـــام الـــداخـــلي جملـــلـس األمـــة قــد
يـتـضـمـن إجـراءات تـطـبـيـقـيــة ألحـكـام دسـتـوريـة أو أحـكـام
الـــقــــانـــون الـــعــــضـــوي اســــتـــنــــادا إلى إحـــالــــة صـــريــــحـــة من
ــذكــور أعاله كــمــا أنه الــدســتــور أو الــقــانــون الــعـــضــوي ا
نع مجـلس األمة من أن يحـدد في نظامه لـيس هناك مـا 
الداخلي إجراءات تطبيقية ألحكام أخرى لها عالقة بعمله
الـــــداخـــــلي شـــــريـــــطـــــة أن ال يـــــتم إســـــنـــــادهـــــا إلى مـــــواد في
الـدسـتــور أو في الـقـانـون الـعــضـوي ال تـتـضـمن سـواء في
نـــــصــــــهـــــا أو فـي مـــــحــــــتـــــواهــــــا تـــــلـك اإلجـــــراءات أو اآلجـــــال

تضمنة في النظام الداخلي ا

ـادة 25 من الـقـانـون الـعـضـوي - واعـتـبـارا أن نص ا
ـشرع ذكـور أعاله ال يـتـضـمن ما يـفـيـد انصـراف إرادة ا ا
الـعـضـوي إلى حتـديـد آجـال لـلـجـان الـدائـمـة في الـغـرفـت

في إعـداد تقـريـرها حـول مـشروع أو اقـتـراح قانـون أحيل
عـلـيـهـا وال إحـالـة ذلك لـلنـظـام الـداخـلي إلحـدى الـغـرفـت

ـا نـصـها عـلى فـتـرة الـشـهـرين جـاء كـأجل أقصـى حتى وإ
ـــكن بــــعـــده لـــلـــحـــكـــومـــة طـــلب إدراج مـــشـــروع قـــانـــون أو
اقـتــراح قــانــون في جــدول أعــمــال اجلــلـســات حــتى وإن لم

تعد اللجنة احملال عليها تقريرا بشأنه 

ــــادة 45 من - واعـــــتــــبـــــارا واحلـــــال هـــــذه فـــــإن نـص ا
الـــنــــظـــام الــــداخـــلي مــــوضـــوع اإلخــــطـــار يــــكـــون مــــطـــابــــقـــا
لــلـــدســتــور إذا كــان مــجـــلس األمــة يــقــصـــد في حتــديــد أجل
ـادة 25 من الـشـهـرين مــعـنى ال يـتـعــارض مع مـا جـاء في ا

ذكور أعاله.  القانون العضوي رقم 16-12 ا

ـادة 52 من الــنـظـام من الــنـظـام ـادة  من ا 8 - فــيـمــا يــخص الـفــقـرة  - فــيـمــا يــخص الـفــقـرة 4 من ا
الداخلي موضوع اإلخطار :الداخلي موضوع اإلخطار :

ـــادة 52 حــــددت إجـــراءات تــــشــــكـــيل - اعـــتــــبـــارا أن ا
ـكن لـلجـان الدائـمة ـؤقتـة التي  الـبـعثـات االستـعالميـة ا
تـشـكـيـلـهــا طـبـقـا لـلـمـادة 134 من الـدسـتـور وأن الـفـقـرة 4
ادة أحالت للمكتب حتديد كيفيات تطبيقها من تلك ا

ادة 134 - واعـتبـارا أن الدسـتور في الـفقرة 3 من ا
مــــنه أحــــال صــــراحــــة لــــلـــنــــظــــام الــــداخــــلي لــــكل غــــرفــــة من
الـــغـــرفـــتـــ حتـــديـــد األحـــكـــام الـــتي تـــخـــضـع لـــهـــا الـــبـــعـــثــة

اإلعالمية

ذكورة أعاله لـتحديد - واعـتبارا أن إحـالة الفقـرة ا
ـــكـــتـب مــجـــلـس األمـــة الــذي ــادة 52  كـــيـــفـــيـــات تــطـــبـــيـق ا
ــصـادقــة عــلــيــهــا عن تــخــتــلـف كــيـفــيــات إعــداد قــراراتـه وا
ــصـادقــة عـلى الـنــظـام الـداخــلي جملـلس كـيـفــيـات اإلعـداد وا

األمة 

ادة 52 من - واعتـبارا بـالنـتـيجـة أن الفـقرة 4 من ا
النـظـام الـداخـلي مـوضوع اإلخـطـار جـاءت مـخالـفـة لـلـمادة

134 (الفقرة 3) من الدستور.

ادة 58 من النـظام الـداخلي جمللس من النـظام الـداخلي جمللس ادة  - فيـما يخص ا 9 - فيـما يخص ا
األمة موضوع اإلخطار :األمة موضوع اإلخطار :

ـادة 58 مـن الـنــظــام الــداخـلـي جملـلس - اعـتــبــارا أن ا
األمة مـوضـوع اإلخطـار تـنص على إمـكـانيـة إنـشاء أعـضاء
ـــانــيـــة عـــلى أســـاس االنــتـــمــاء مـــجــلـس األمــة جملـــمـــوعــة بـــر
ادة وجب أحـكـام ا ـعيـنـ  ـكن لألعضـاء ا احلزبي كـمـا 
ـانـيـة 118 (الــفـقـرة 3) من الـدســتـور إنـشـاء مـجـمــوعـة بـر

واحـدة بـعــنـوان الـثـلـث الـرئـاسي وحـددت شــروطـا إلنـشـاء
انية اجملموعة البر

ــــادة 58 من - واعـــــتــــبــــارا أنـه يــــســــتـــــنــــتج مـن نص ا
النظام الـداخلي جمللس األمة مـوضوع اإلخطار أنه خصص
الـفقرت األولى والـثانيـة إلى حتديد األساس الـذي تنشأ
انية وخصّص الفقرات الستّ بناء عليه اجملموعات البر
انية ادة إلى شروط إنشاء اجملموعة البر الباقية من ا

ـــادة - واعــــتــــبــــارا أن الــــنــــظــــام الــــداخــــلي فـي هــــذه ا
انـية على اكتفى بـالنص عـلى حق إنشـاء اجملمـوعات البـر
ـــــعــــــيـــــنـــــ فـي الـــــثـــــلث أســـــاس حــــــزبي وحـق األعـــــضـــــاء ا
الـرئاسي طـبقـا للـمادة 118 (الـفقرة 3) من الـدستور دون
اإلشـارة إلى حق أعـضــاء اجملـلس األحـرار إنـشـاء مـجـمـوعـة
ــانـيــة واكـتــفى بـاإلشــارة إلـيــهم فـقط فـي شـروط عـدم بـر

انية واحدة  إنشاء إال مجموعة بر

- واعــتـــبــارا أنه إذا كـــان الــدســـتــور يـــخــول مـــجــلس
األمة إعداد أحكام نـظامه الداخلي بكل سيادة واستقاللية
فـــإنـه من صالحـــيــــات اجملـــلس الـــدســـتــــوري الـــتـــأكـــد من أن
ــادة 58 من الــنـــظــام الــداخــلي ال تــنــشئ صــيــاغــة فــقــرات ا
تـميـيزا بـ أعـضاء اجملـلس حيث أنـه في تلك احلـالة يـعد
ساواة بـ أعضاء مـجلس األمة الذي ـبدأ ا ذلك مـساسا 

ادت 32 و34 من الدستور يستشف من نص ا

ـادة 58 تـعـد مـطـابـقـة - واعـتـبـارا بــالـنـتـيــجـة فـإن ا
ثار أعاله. للدستور شريطة مراعاة التحفظ ا

ــادة 59 من من ــادة  - فـــيـــمــا يـــخـص الــفـــقـــرة األولى مـن ا 10 - فـــيـــمــا يـــخـص الــفـــقـــرة األولى مـن ا

النظام الداخلي جمللس األمة موضوع اإلخطار :النظام الداخلي جمللس األمة موضوع اإلخطار :

ادة 59 تنص في فـقرتها األولى على - اعتـبارا أن ا
ـكن عـضـو اجملـلس أنه طـبـقـا لـلـمـادة 117 من الـدســتـور ال 
انـية الـتي يكـون عضوا ـنتخب أن يـغيـر اجملمـوعة الـبر ا
فيها أو انتماءه احلزبي الذي دخل به اجمللس أول مرة
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ـادة 117 من الـدســتـور في فـقـرتـهـا - واعـتـبـارا أن ا
ــنــتــخب في اجملــلس الــشــعـبي األولى تــنص عــلى جتـريــد ا
ـنـتـمي إلى حـزب سـياسي الـوطنـي أو في مجـلس األمـة ا
الذي يـغـير طـوعـا االنتـمـاء الـذي انتـخب عـلى أساسه من
عـهـدته االنتـخـابيـة بـقوة الـقـانون ولم تـشـر إلى اجملمـوعة

انية البر

- واعـتبـارا أن الـدسـتـور في مادته 132 (الـفـقرة 3)
يـــخـــول مـــجـــلـس األمـــة اســـتـــقاللـــيـــة فـي تـــضـــمـــ نـــظـــامه
الــداخــلي قــواعــد وإجــراءات تــطــبــيــقــيـة عــمـال بـأحــكــام في
نصـوص عليه في الدسـتور أو أحكـام القانـون العضـوي ا
ـا كـانت تـلك الـقـواعـد واإلجـراءات لـها ـذكـورة طـا ـادة ا ا
عالقة بتنظيمه وعمله شريطة أن ال تمسّ باختصاصات

تتطلب تدخل سلطات أخرى

ادة - واعتـبارا بالـنتـيجـة فإن الـفقـرة األولى من ا
59 من النظام الداخلي تعد مطابقة جزئيا للدستور.

ـادة 87 من الـنـظام من الـنـظام ـادة  من ا 11 - فـيمـا يـخـص الـفـقرة  - فـيمـا يـخـص الـفـقرة 2 من ا

الداخلي جمللس األمة موضوع اإلخطار :الداخلي جمللس األمة موضوع اإلخطار :

ــادة 87 والــتي تــخص - اعــتــبــارا أن الــفــقــرة 2 من ا
ـــوافــقـــة عـــلى األمــر تـــضـــمــنت ـــتــضـــمن ا عــرض الـــنص ا
ــانـيـة الـعـاديــة" مـسـتـنـدة عـبـارة "في بـدايــة الـدورة الـبـر
ــادة ــادة 142 (الــفــقـرة 2) من الــدســتــور وا في ذلك إلى ا

ذكور أعاله  37 من القانون العضوي رقم 16-12 ا

ادة 142 من الـدستور - واعتـبارا أن الـفقرة 2 من ا
نصت عـلى أن يعـرض رئيس اجلـمهـورية الـنصـوص التي
ان في اتـخـذها (في شـكل أوامـر) عـلى كل غرفـة من الـبـر

أول دورة له لتوافق عليها

- واعــتــبـارا أن أســاس الـتــشــريع بـأوامــر يــكـون في
ـؤسس الــدسـتــوري حـ أقـر ــسـتــعـجــلـة فــإن ا ــسـائل ا ا
ـوافـقــة عـلى األمــر عـلى غــرفـتي ـتــضـمـن ا عـرض الــنص ا
ــــان فـي أول دورة له لـم تــــنــــصـــــرف إرادته إلى أن الــــبــــر
انية العادية يكون ذلك محصـورا في بداية الدورة البر
وإال كـــان قــد نص عــلى ذلـك صــراحــة أو أحــال حتــديــد ذلك
لـلـقـانـون الـعـضوي وأن اسـتـعـمـال الـدسـتـور لـعـبارة "في
أول دورة له" تشمل الدورة العادية والدورة غير العادية
ادة كن عـقدهـا وفقـا لإلجراءات الـواردة في نص ا التـي 

135 من الدستور

ـــادة 87 - واعـــتــــبـــارا أن حـــصــــر مـــجـــلـس األمـــة في ا
ــتــضــمن (الــفــقـرة 2) من نــظــامـه الــداخــلي عــرض الــنص ا
ـانيـة الـعـادية ـوافـقة عـلى األمـر في بـدايـة الدورة الـبـر ا

ــؤسس الـدســتــوري ومـخــالـفــا لـنص يـعــد تـقــيــيـدا إلرادة ا
الـــدســتــور األمـــر الــذي يـــجــعل من هـــذه الــفـــقــرة مــطـــابــقــة

جزئيا للدستور.

ــادة 92 من من ــادة  - فـــيـــمــا يـــخـص الــفـــقـــرة األولى مـن ا 12 - فـــيـــمــا يـــخـص الــفـــقـــرة األولى مـن ا

الــنـظــام الـداخـلي جملــلس األمـة مــوضـوع اإلخـطــار مـأخـوذةالــنـظــام الـداخـلي جملــلس األمـة مــوضـوع اإلخـطــار مـأخـوذة
منفردة :منفردة :

ــذكــورة أعاله جـاءت لــتــحــديـد ــادة ا - اعــتــبـارا أن ا
كيـفـيات وإجـراءات تقـد اقـتراح جـدول أعمـال مـجمـوعة
ـعـارضـة لـلـجـلـسـة الـشـهـريـة ـانـيـة من ا أو مـجـمـوعـات بـر

ناقشته التي يعقدها مجلس األمة 

- واعــتـبــارا أن هــذه الــكــيــفــيــات واإلجــراءات جـاءت
ادة 114 (الـفـقرة 2) من الـدسـتـور والـتي تـطبـيـقـا لـنـص ا
ـان جلـلـسات أقـرت تـخصـيـص كل غـرفـة من غـرفـتي الـبـر
ــــنـــاقـــشــــة جـــدول أعـــمـــال تــــقـــدمه مــــجـــمـــوعـــة أو شـــهـــريـــة 

عارضة انية من ا مجموعات بر

ـــؤسس الـــدســـتـــوري عـــنـــدمـــا أقـــر - واعـــتـــبـــارا أن ا
ـان جلـلـسـة شـهـريـة تـخــصـيص كل غـرفـة من غـرفـتـي الـبـر
ــنــاقــشــة جــدول أعــمــال تـقــدمـه مـجــمــوعــة أو مــجــمــوعـات
ـعارضـة كـحق من احلـقـوق الـتي تضـمـنـتـها ـانـيـة من ا بر
ــادة 114 من الـــدســتـــور كــان يــهـــدف إلى تــمـــكــيـــنــهــا من ا
ــانــيــة وفي احلــيـاة ــشــاركــة الــفــعــلـيــة فـي األشـغــال الــبــر ا

السياسية

- واعـتــبـارا أن مـجــلس األمـة في حتــديـده إلجـراءات
ــذكـــور أعاله ضــمن وكــيــفــيـــات اقــتــراح جـــدول األعــمــال ا
نظامه الداخـلي دون اإلشارة إلى السند الدستوري لتلك
اإلجــراءات فــإنه يــكــون بــذلك قــد أغــفل ذكــر اإلطــار الـذي
صيغت فيه تلك اإلجـراءات والكيفيات ومنه فإن الفقرة
ـــادة 92 مـن الــــنــــظــــام الــــداخــــلي جملــــلس األمــــة األولـى من ا

موضوع اإلخطار تعد مطابقة جزئيا للدستور.

ـادة 92 من الـنـظام من الـنـظام ـادة  من ا 13 - فـيمـا يـخـص الـفـقرة  - فـيمـا يـخـص الـفـقرة 2 من ا

الداخلي موضوع اإلخطار مأخوذة منفردة :الداخلي موضوع اإلخطار مأخوذة منفردة :

ـادة 92 نـصت عـلى أنه - اعـتـبـارا أن الـفـقـرة 2 من ا
ـقـتـرح يـعـلل الـرفض بـقـرار ويـبـلغ إلى في حـالـة رفض ا

عنية انية ا رئيس اجملموعة البر

ــــادة 92 حـــــددت إجــــراءات تـــــقــــد - واعـــــتــــبـــــارا أن ا
ـانـيـة جـدول أعـمـال تـخصص مـجـمـوعـة أو مـجـموعـات بـر
ـــنـــاقـــشـــتـه وهــذه ـــعـــنـــيـــة جـــلـــســـة شـــهـــريـــة  له الـــغـــرفـــة ا
ـــقــــتـــرح وآجــــال إيـــداعه اإلجــــراءات تـــشــــمل جــــهـــة إيــــداع ا
ودراســته وكـذا الـبت فـيه من قـبل مـكـتب اجملـلس والـذي
ال يـــــعــــــدو أن يــــــكــــــون إمــــا قـــــبـــــوال أو تـــــأجــــيـال أو رفـــــضــــا

للمقترح
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- واعـــــتـــــبـــــارا أن الـــــنـــــظـــــام الـــــداخـــــلـي جملـــــلس األمـــــة
ـادة 92 عــلى حــالـة رفض بــتــنــصــيــصه في الــفــقـرة 2 من ا
انية من قـترح الذي تقـدمه مجمـوعة أو مجـموعات بـر ا
كن عارضة  فـإن ذلك الرفض أو في حالة الـتأجيل ال  ا
س ذلك بــــالـــــطــــابع اإللــــزامي بــــأي حــــال من األحـــــوال أن 
ـان جلـسـة شـهـرية لتـخـصـيص كل غـرفـة من غرفـتي الـبـر
ــــنـــاقـــشـــة جــــدول األعـــمـــال الـــذي بــــادرت به اجملـــمـــوعـــة أو
ــانـيــة طـبــقـا لــلـمـادة 114 (الــفـقـرة 2) من اجملـمــوعـات الــبـر
الــــدســــتــــور  حــــيث أنه فـي هــــذه احلــــالــــة يــــكــــون الــــنــــظـــام
ـارسـة حـقـهـا ـانــيـة من  ـعـارضـة الـبـر الـداخـلي قـد مــنع ا
انـية وفي احلـياة شـاركة الـفـعلـية في األشـغال الـبـر في ا

السياسية

- واعـــــتــــبــــارا أنه وفـي ظل احــــتــــرام هـــــذا الــــتــــحــــفظ
ادة 92 مطابقة للدستور. تعتبر الفقرة 2 من ا

ـادة 93 من الـنـظام من الـنـظام ـادة  من ا 14 - فـيمـا يـخـص الـفـقرة  - فـيمـا يـخـص الـفـقرة 2 من ا

الداخلي جمللس األمة موضوع اإلخطار :الداخلي جمللس األمة موضوع اإلخطار :

كن ـادة 93 أعاله تـنص علـى أنه ال  - اعـتـبـارا أن ا
تــــضـــــمــــ جـــــدول األعــــمـــــال الــــذي تـــــقــــدمـه مــــجـــــمــــوعــــة أو
عـارضة للجـلسة الشـهرية التي ـانية من ا مجمـوعات بر
يــخـصــصـهـا مــجـلس األمــة لـهـذا الــغـرض طــبـقـا لــلـمـادة 114
ــسـائـل أو الـقــضــايــا الـتي (الــفــقـرة 2) مـن الـدســتــور إال ا
تــدخـل ضــمن اخـــتــصـــاصــات مـــجــلس األمـــة وحتــيـل حتــديــد

كيفيات تطبيقها إلى مكتب اجمللس

- واعـــتــبـــارا أن مــا نــصـت عــلـــيه الــفـــقــرة األولى من
ــادة 93 أعاله مـن عــدم إمــكــانــيــة تــضــمــ جــدول أعــمـال ا
ـــســائل والــقــضــايــا الــتي ال تــدخل ــانــيــة ا اجملــمــوعــة الــبــر
ضــمـن اخــتــصــاصــات مــجــلس األمــة يــعــد مــبــدأ واضــحــا ال

يحتاج في واقع األمر إلى كيفيات تطبيقه 

ـادة 114 من الـدســتـور في فـقـرتـهـا - واعـتـبـارا أن ا
الـثـالثـة أحـالت صراحـة كل مـا يتـعـلق بـكيـفـيات تـطـبيـقـها
ان وبالتالي للنظام الداخلي لكل غرفة من غرفتي البر
ــكن إخــضــاع كــيـــفــيــات الــتــطــبــيق هــذه لــقــواعــد عــمل ال 
ــــصــــادقـــة عــــلـى الـــنــــظـــام تـــخــــتــــلف عن قــــواعــــد اإلعـــداد وا

الداخلي جمللس األمة

ـادة - واعـتـبـارا بـالنـتـيـجـة أن إحـالـة الـفـقرة 2 من ا
ـــكــتب مــجــلس األمــة يــعــد 93 أعاله كـــيــفــيــات تــطــبــيــقــهــا 

ادة 114 (الفقرة 3) من الدستور مخالفا ألحكام ا

ــادة 93 - واعــتـــبــارا من جـــهــة أخـــرى أنه إذا كـــانت ا
سـائل والـقـضــايا التي نـصـت عــلى مـبدأ عـدم تضـم ا
ال تــــدخـل ضـــمـن اخـــتــــصــــاصــــات مـــجــــلـس األمـــة فـي جـــدول

ــانـيـة األعــمـال الـذي تــقـدمه اجملــمـوعـة أو اجملــمـوعــات الـبـر
ـعارضة فإنه وبـاعتباره مبـدأ أساسيا يـكون سابقا من ا
ـــادة 92 مـن الـــنــــظـــام في تــــرتـــيــــبه عــــلى مــــا تــــضـــمــــنــــته ا
الـــداخـــلي من إجـــراءات لــتـــقـــد اجملــمـــوعـــة أو اجملــمـــوعــات
ـــانـــيــــة جلـــدول األعـــمـــال ويــــتـــرتب عــــلى ذلك إعـــادة الـــبــــر
تـرتـيب مـواد الـبـاب الـسـادس من الـنـظـام الداخـلي جملـلس

األمة موضوع اإلخطار.

ــادة 100 من الـــنــظـــام الـــداخــلي من الـــنــظـــام الـــداخــلي ــادة  - فــيـــمـــا يــخـص ا 15 - فــيـــمـــا يــخـص ا

جمللس األمة موضوع اإلخطار :جمللس األمة موضوع اإلخطار :

ـادة 100 من الـنـظـام الـداخـلي جملـلس - اعـتـبـارا أن ا
األمـة مـوضوع اإلخـطـار نصت عـلى إيـداع رسالـة اإلخـطار
نـصوص علـيها لدى اجملـلس الدستـوري وفقـا لإلجراءات ا

في النظام احملدد لقواعد عمل اجمللس الدستوري

ـادة 132 من الــدســتــور قـد كــرست - واعـتــبــارا أن ا
في فــقــرتـهــا الــثــالـثــة مــبــدأ اسـتــقاللــيــة مــجـلـس األمـة في
ــبـدأ ــصــادقــة عــلــيه وأن هــذا ا إعــداد نــظــامه الــداخــلي وا
ـــــارســـــة ـــــان  يـــــســـــتـــــوجـب عـــــلى كـل مـن غـــــرفـــــتي الــــــبـــــر
ــؤسس الــدســتــوري االخــتــصــاصــات الـــتي خــولــهــا إيــاهــا ا

بدقة دون زيادة أو نقصان

ادة 114 من الدسـتور أقرت حقوقا - واعتبارا أن ا
ا فيـها إخطار اجملـلس الدستوري انيـة  للمـعارضة الـبر
وأحالت في فقـرتهـا الثالـثة صراحـة للـنظام الـداخلي لكل

ان توضيح كيفيات تطبيقها  غرفة من غرفتي البر

ــادة 100 - واعــتــبــارا أن مـــجــلس األمــة بـــنــصه في ا
من نظـامه الداخـلي على إيـداع رسالـة إخطـار لدى اجمللس
الـــدســـتـــوري وفـــقـــا لــلـــنـــظـــام احملـــدد لـــقــواعـــد عـــمل اجملـــلس
الدستوري فإن ذلك ال يـعبر عن إجراءات تطـبيقية حلكم
تـضمن لـقـواعد عـمل اجمللس دسـتوري حـيث أن الـنظـام ا
ــصـادقـة عــلـيه فـإنـه يـصـبح ـجــرد إعـداده وا الـدســتـوري 
مــلــزمــا وواجـب الــتــنــفــيــذ ابــتــداء من نــشــره في اجلــريــدة
الـرسمـيـة كمـا أن ذلك ال يعـد توضـيحـا لـكيـفيـات تطـبيق
ـادة 114 ذلـك اإلجـراء كـمـا تـقـتــضـيه الـفـقـرة الــثـالـثـة من ا

من الدستور 

- واعـتـبـارا واحلـال هـذه فـإن الـنـظـام احملـدد لـقـواعـد
ادة 189 (الـفقرة 3) سـتمد من ا عمل اجمللس الـدستوري ا
مـن الـــدســـتــور يـــكـــتـــسي الـــطـــابع اإللـــزامـي فـــيــمـــا يـــخص
ـتعـلقـة بكـيفـية اإلجـراءات التي يـتضـمنـها السـيمـا تلك ا
إخـــطـــار اجملـــلس الـــدســـتـــوري ويـــعـــتـــبـــر ذلك في حـــد ذاته
ــعــروضـة كــافــيــا حــتى وإن لم يــشــر إلــيه في الــنــصــوص ا

على اجمللس الدستوري لدراسة مطابقتها للدستور



11 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 49 30 ذو القعدة عام  ذو القعدة عام 1438 هـ هـ
22 غشت سنة  غشت سنة 2017 م م

- واعـتـبـارا أن الـدسـتـور يـفـرض عـلى مـجـلس األمـة
تــــضــــمــــ نــــظـــــامه الــــداخــــلـي كــــيــــفــــيـــــات إخــــطــــار اجملــــلس
ــا نــصت عــلــيه الــدســـتـــوري مـن قـــبـل 30 عــضــوا طــبــقـــا 

ادة 114 من الدستور طة 6 والفقرة األخيرة من ا ا

- واعـتـبـارا بـالــنـتـيـجــة فـإن عـدم تـوضـيـح كـيـفـيـات
ــادة 114 من الـــدســـتـــور في الـــنـــظـــام الــداخـــلي تـــطـــبـــيق ا
بـخصـوص هذا اإلجـراء يـعد بـذلك مجـلس األمـة قد تـخلى
ـا يجعل ارسـة اختصـاصات خولـها إياه الـدستور  عن 

ادة 100 من النظام الداخلي غير مطابقة للدستور. ا

ــادة 128 من الـــنــظـــام الـــداخــلي من الـــنــظـــام الـــداخــلي ــادة  - فــيـــمـــا يــخـص ا 16 - فــيـــمـــا يــخـص ا

جمللس األمة موضوع اإلخطار :جمللس األمة موضوع اإلخطار :

ـادة 128 من الـنـظـام الـداخـلي جملـلس - اعـتـبـارا أن ا
األمــة تـــنـص عــلـى عــقـــوبـــات تـــطـــبق عـــلى األعـــضــاء الـــذين
تغـيـبوا عن اجلـلسـات الـعامـة أو أشغـال الـلجـان لثالث (3)
مرات مـتـتـالـيـة خالل الـدورة بـدون عـذر مـقـبـول السـيـما
ـــتــعـــلـــقـــة بـــاحلـــرمـــان من الـــتـــرشح ألي مـــنـــصب في تـــلـك ا

قبل أجهزة وهيئات اجمللس بعنوان التجديد ا

- واعـــتــبـــارا أنه إذا كـــان عـــلى مـــجــلـس األمــة طـــبـــقــا
لـلـمادة 116 (الـفـقرة 2) من الـدسـتـور أن ينـص في نـظامه
ــشـاركــة الـفــعـلــيـة الـداخــلي عـلـى أحـكــام تـتــعـلق بــوجـوب ا
ألعـضـائه فـي أشـغـال الـلـجـان وفي اجلـلـسـات الـعـامـة فـإنه
يــعــود لــلـمــجــلس الـدستـوري الـتأكـد من أن هـذه األحـكام

ال تمس باحلقوق التي يضمنها الدستور 

- واعـتـبـارا أنه إذا كان مـن اختـصـاص مـجـلس األمة
تــضــمــ نـظــامه الــداخــلي عــقــوبــات تــطـال كـل عـضــو أخل
ــــشـــاركــــة الـــفــــعـــلــــيـــة فـي أشـــغــــال الـــلــــجـــان وفي بــــواجب ا
ـادة 116 (الــفـقـرة 2) اجلـلــسـات الـعــامـة كـمــا نـصت عــلـيه ا
من الـدســتـور فـإنه عــلى مـكـتـب اجملـلس قـبـل تـقـريـره ألي
ـعـني السيـمـا إتـاحة عقـوبـة احلـفاظ عـلى حـقـوق الـعضـو ا
الفرصة له بتقد ما لديه من حجج لتبرير وضعيته

ـادة 128 من الــنـظـام - واعـتــبـارا بــالـنــتـيــجـة فــإن ا
الـــداخــلـي جملــلس األمـــة مـــوضــوع اإلخـــطــار تـــعــد مـــطــابـــقــة

ثار أعاله. للدستور شريطة مراعاة التحفظ ا

ادة 138 من الـنظام من الـنظام ادة  من ا 17 - فيمـا يخص الفقرة  - فيمـا يخص الفقرة 5 من ا

الداخلي جمللس األمة موضوع اإلخطار :الداخلي جمللس األمة موضوع اإلخطار :

ـادة 138 من الـنـظـام الـداخـلي جملـلس - اعـتـبـارا أن ا
األمة موضوع اإلخطـار جاءت بإجراءات تطبيقية ألحكام
ادة 117 من الدستور ونـصت على جتريد عضو مجلس ا
ـنــتـمـي إلى حـزب ســيــاسي الــذي يـغــيـر ــنــتـخـب ا األمـة ا
طـــوعــا انـــتــمـــاءه احلـــزبي الــذي انـــتــخـب عــلى أســـاسه من

ــانــيــة وأحــالت في الــفــقــرة اخلــامــســة مــنــهـا عــهــدته الــبــر
ـادة بالنـسبة كتب اجملـلس حتديد كـيفيـات تطـبيق هذه ا
نتخب عـ بعنـوان الثلث الرئـاسي والعضـو ا للـعضو ا

احلر
ــــادة 117 من الـــــدســـــتـــــور نـــــصت - واعـــــتـــــبـــــارا أن ا
ـانـيــة يـخص صـراحــة عـلى أن الــتـجــريـد من الــعـهــدة الـبــر
ــنــتــخب في اجملــلس الــشـعــبي الــوطــني أو مــجــلس األمـة ا
ـــنـــتـــمي إلى حـــزب ســـيــاسـي في حـــالـــة تــغـــيـــيـــره طـــوعــا ا
انـتــمـاءه الــسـيــاسي الـذي انــتـخب عــلى أسـاسه ويــتـرتب
عـلى ذلك أن إجراء التجـريد من العهـدة االنتخابـية يعني
نتمي إلى حزب سياسي دون سواه  نتخب ا العضو ا
- واعـــتـــبــارا أن الـــنـــظـــام الـــداخـــلي بـــتـــوســـيــعـه هــذا
ــعـيـنــ بـعـنــوان الـثـلـث الـرئـاسي اإلجـراء إلى األعــضـاء ا
واألعــضــاء األحـرار وإحــالــة كــيـفــيــات تــطـبــيق هــذه احلــالـة
ـــــكـــــتب اجملـــــلس يـــــكـــــون قـــــد أحــــال مـــــوضـــــوعـــــا لـــــيس من
ــا نـص عــلــيه ـــكــتب وبـــذلك يــكــون قـــد أخل  اخـــتــصــاص ا

الدستور صراحة في مادته 117
- واعتبـارا بالـنتـيجـة أن النص عـلى حتديـد مكتب
ــعــ اجملــلـس لــكــيــفـــيــات تــطــبــيـق اإلجــراء عــلى الـــعــضــو ا

نـتـخب احلر يـعد بـعـنوان الـثـلث الرئـاسي وكـذا العـضـو ا
ادة 117 من الدستور. مخالفا ألحكام ا

ــادة 148 من الـــنــظــام الـــداخــلي من الـــنــظــام الـــداخــلي ــادة  - فـــيــمــا يــخص ا  18 - فـــيــمــا يــخص ا

جمللس األمة موضوع اإلخطار :جمللس األمة موضوع اإلخطار :
ـادة 148 من الـنـظـام الـداخـلي جملـلس - اعـتـبـارا أن ا
األمــة مـــوضــوع اإلخــطــار تــهــدف إلى تــصــنــيف الــوظــائف
ـمـاثـلـة الـعـلـيـا في مـجـلـس األمـة ضـمن الـوظـائف الـعـلـيـا ا
في الــهـــيــئــات الــســـيــاديــة لــلـــدولــة وتــطـــبق عــلــيـــهــا نــفس
ـــجــــالـي األجـــور األحــــكــــام والســــيـــمــــا مــــا يــــتــــعــــلق مــــنــــهــــا 

والتقاعد
- واعتـبـارا أنه وطـبقـا لـلـمواد 132 (الـفقرة 3) و140
ــؤسس الـدسـتــوري مـيـز و141 و143 من الـدسـتــور فـإن ا
بوضوح ب اجملاالت الـتي تعود للقانون وتلك التي تعود
لـــلــــســـلــــطـــة الــــتـــنــــظـــيــــمـــيــــة لـــرئــــيس اجلـــمــــهـــوريــــة وبـــ

االخــــتـــصــــاصـــات الـــتـي تـــعــــود إلى كل غــــرفـــة من غــــرفـــتي
ــــان وأخــــضع هــــذه الــــنــــصــــوص إلـى قــــواعــــد إعـــداد الــــبــــر

ومصادقة ورقابة مختلفة
- واعـتبـارا أن هـذا الـتـوزيع لالخـتـصـاصـات أساسه
ادة 15 ـكرس صـراحـة في ا مبـدأ الـفصـل ب الـسـلطـات ا
ــكـــنــهــا من الـــدســتــور والـــذي يــقــضـي بــأن كل ســلـــطــة ال 
ــــؤسس الــــتـــــدخل إال في اجملـــــال الــــذي حــــدده لـــــهــــا بــــدقـــــة ا

الدستوري
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- واعتبـارا أنه وبنـاء على اإلستـقالليـة التنـظيـمية
ـسـتــنـبـطـة من مـبـدأ الـفـصل ـان وا لـكـل من غـرفـتي الـبـر
ـؤسس الــدسـتـوري أقــر لـكل غـرفـة بــ الـسـلـطــات فـإن ا
ــصــادقـة عــلــيه بــكل صالحــيــة إعــداد نــظــامــهــا الــداخــلي وا
ســــيــــادة شــــريــــطـــة احــــتــــرام تــــوزيع االخــــتــــصــــاصــــات بـــ
ادة 132 (الفقرة 3) السلطات كما حددها الدستور في ا

- واعتبارا أن الـنظام الداخـلي جمللس األمة بإقراره
أحـــكـــامـــا تـــتـــطـــلب ســـواء من حـــيث إعـــدادهـــا أو من حـــيث
ـصادقة علـيها تدخل سـلطات أخرى يـكون قد أخل بذلك ا

بدأ ا

- واعتـبـارا أن الـتصـنـيف في الـوظائـف العـلـيا في
وظـف الـدولــة ونـظــام الـتقـاعـد اخلاص بـهـذه الفـئة مـن ا

ال يدخل في مجال النظام الداخلي 

- واعـتبارا بالـنتيـجة فإنه بإقـرار تلك األحكام في
ــــادة 148 من الــــنــــظـــام الــــداخـــلـي فـــإن مــــجـــلـس األمـــة لم ا

يحترم مبدأ توزيع االختصاصات كما حدده الدستور.

لهذه األسبابلهذه األسباب

يدلي بالرأي اآلتي :يدلي بالرأي اآلتي :

في الشكل :في الشكل :

1. أن إخطـار رئـيس اجلـمهـوريـة بخـصـوص مطـابـقة
هـذا الــنـظـام الــداخـلي جملــلس األمـة لـلــدسـتــور  تـطـبــيـقـا
ـادتـ 186 (الــفـقـرة 3) و187 من الـدسـتــور فـهـو ألحـكـام ا

مطابق للدستور.

2. أن الـــــنــــــظـــــام الــــــداخـــــلـي جملـــــلـس األمـــــة  إعـــــداده
ـادة 132 (الــفــقـرة 3) من ــصــادقـة عــلــيه طــبـقــا ألحــكــام ا وا

الدستور ويعدّ بذلك مطابقا للدستور.

وضوع : وضوع :في ا في ا

أوال : فــــيـــمــــا يــــخص تــــأشـــيــــرات الــــنـــظــــام الـــداخــــليأوال : فــــيـــمــــا يــــخص تــــأشـــيــــرات الــــنـــظــــام الـــداخــــلي
موضوع اإلخطار :موضوع اإلخطار :

1 - يــــحــــذف الــــنــــظــــام احملــــدد لــــقــــواعــــد عــــمل اجملــــلس
الدستوري من تأشيرات النظام الداخلي.

2 - يـضــاف إلى تــأشــيــرات الــنــظــام الـداخــلي جملــلس
األمة موضوع اإلخطار:

"- وبـعـد األخـذ برأي اجملـلس الـدسـتـوري مع مـراعاة
واد 3 الـتـحـفـظـات الـتـفـسـيـريـة الـواردة بـشـأن األحـكـام وا

ـطة 14) و45 و58 و92 (الـفقرة 2) (الفـقرة األخـيرة) و13 (ا
و102 (الــــفـــــقــــرة 3) و118 (الــــفـــــقــــرة 5) و128 من الـــــنــــظــــام

الداخلي جمللس األمة موضوع اإلخطار".

ـسـتـعـمـلـة ـصـطـلـحـات ا ـسـتـعـمـلـةثـانـيـا : فـيـمـا يـخص بـعض ا ـصـطـلـحـات ا ثـانـيـا : فـيـمـا يـخص بـعض ا
في النظام الداخلي موضوع اإلخطار :في النظام الداخلي موضوع اإلخطار :

ـادة 1. تـسـتـبـدل كـلـمـة "الـنـصـوص الـقـانـونـيـة" في ا
ـــــطّــــة 4) مـن الـــــنـــــظــــام ــــادة 66 (ا 34 (الـــــفـــــقــــرة األولـى) وا

الداخلي بكلمة "النصوص".
ـادت 2. حتـذف كلـمـة "والنـصوص الـقانـونـية" من ا

35 و40 وعـــــنـــــوان الــــفـــــصل الـــــثــــانـي من الـــــبــــاب اخلـــــامس

وعـــــنــــوان الـــــقــــسـم األول من الـــــفــــصـل الــــرابـع من الـــــبــــاب
اخلامس من النظام الداخلي. 

3. تستبدل كـلمة " نص القانون "بكلمة "النص" في
ــواد 69 (الــفــقــرتــ 1 و3) و82 و85 و86 و87 (الــفــقــرتــ ا

األولى والــثــانـــيــة) وعــنــوان الــقـــسم الــثــانـي والــثــالث من
الفصل الرابع من الباب اخلامس من النظام الداخلي.

4. تـسـتـبـدل كـلـمـة "إيـفـاد" بـكـلـمـة "تـشـكـيل" في نص
ادة 52 من النظام الداخلي. ا

5. تستبدل كـلمة "حزب" بكـلمة "حزب سياسي" في
ادة 63 من النظام الداخلي. نص الفقرة 3 من ا

: "القوان صطلح 6. تضاف كلمـة مشاريع إلى ا
الــعــاديــة" و"الــقــوانــ الــعــضــويــة" في الــفــقــرة األولى من

ادة 80 من النظام الداخلي. ا
ـــانـــيــة من 7. تـــضـــاف عــبـــارة: "أو اجملـــمــوعـــات الـــبــر
ـعــارضـة" بـعــد كـلــمـة "اجملــمـوعــة" في نص الـفــقـرة األولى ا

ادة 92 من النظام الداخلي. من ا
8. تــضــاف عــبــارة "عــلـى اجملــلس" إلى بــدايــة الــفــقــرة
ـادة 140 مـن الــنـــظــام الــداخـــلي وتــصـاغ الـــثــانــيـــة مــن ا

كما يأتي :
ــسـألـة عــلى اجملـلـس من أجل الـبت ــكـتب ا "يــعـرض ا

فيها ..." والباقي بدون تغيير.
ثـالـثـا : فـيـمـا يـخص مـواد الـنـظـام الـداخـلي مـوضـوعثـالـثـا : فـيـمـا يـخص مـواد الـنـظـام الـداخـلي مـوضـوع

اإلخطار :اإلخطار :
ــادة 2 مــطــابــقــة جــزئــيـا 1. تــعــد الــفــقــرة األولى من ا

للدستور وتعاد صياغتها كما يأتي :
ادة 130 من الـدستـور يعـقد مـجلس "طبـقا ألحـكام ا
األمـة وجـوبــا جـلـســته األولى من الــفـتـرة الــتـشـريــعـيـة في
الــيـوم اخلــامس عــشـر (15) الـذي يــلي تـاريـخ إعالن اجملـلس

الدستوري نتائج انتخاب أعضاء مجلس األمة ".
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ـــادة 3 مــــطـــــابــــقــــة جــــزئــــيــــا 2. تــــعــــد الــــفــــقــــرة 3 مـن ا
للدستور وتعاد صياغتها كما يأتي : 

"يتـولى مـجلس األمـة إثـبات عـضـوية أعـضـائه طبـقا
ـتــضـمن إلعـالن اجملـلس الــدسـتــوري لـلــنـتــائج الــنـهــائـيــة ا
ـنــتـخـبـ وطــبـقـا لـلـمــرسـوم الـرئـاسي أسـمــاء األعـضـاء ا

تضمن تعي أعضاء في مجلس األمة". ا
ادة 3 مطابـقة للدستور 3. تعد الـفقرة األخيرة من ا

ثار أعاله. شريطة مراعاة التحفظ ا
ادة 4 غير مطابقة للدستور   4. تعد ا

ـطّة 1) واد : 7 (الـفقرة األولى) و13 (ا 5. الـقول أن ا
و51 و64 و65 و70 (الـــفـــقـــرات األولى و2 و5) و81 و85 و91
و95 و96 (الــــفــــقــــرة األولى) و97 و99 و103 و139 ال تــــدخل

ضمن نطاق النظام الداخلي.
ــادة ــادة 13 والــفــقـرة 3 من ا ــطّــة 14 من ا 6. تــعــد ا
ــادة 128 ــادة 118 والــفــقــرة 3 من ا 102 والــفــقــرة 5 من ا

ثار أعاله. مطابقة للدستور شريطة مراعاة التحفظ ا
ادة 45 مـطـابـقـة لـلـدسـتـور شـريـطـة مـراعاة 7. تـعـد ا

ثار أعاله. التحفظ ا
ـــــادة 52 غـــــيـــــر مـــــطـــــابـــــقـــــة 8. تـــــعـــــد الـــــفـــــقـــــرة 4 من ا

للدستور.
ادة 58 مـطـابـقـة لـلـدسـتـور شـريـطـة مـراعاة 9. تـعـد ا

ثار أعاله. التحفظ ا
ـادة 59 مـطــابـقــة جـزئــيـا لــلـدســتـور وتــعـاد 10. تــعـد ا

صياغتها كما يأتي :
ــــكن ــــادة 117 مـن الــــدســــتـــــور ال  "عــــمال بــــأحــــكــــام ا
انـية مشـكلة نـتمي جملـموعة بـر نـتخب ا لـعضو اجملـلس ا
عــــلى أســــاس االنــــتــــمــــاء احلــــزبي أن يــــغــــيــــر مـــجــــمــــوعــــته

انية ". البر
ــادة 87 مـــطــــابـــقـــة جـــزئـــيـــا 11. تـــعـــد الـــفـــقـــرة 2 من ا

للدستور وتعاد صياغتها كما يأتي :
ــوافـــقــة عـــلى األمــر في ـــتــضـــمن ا "يــعـــرض الــنص ا
جـلـسـة عـامـة لـلـمـصادقـة عـلـيه بـكـامـله بـعـد االسـتـماع إلى
ـــثـل احلــكـــومـــة وتـــقــريـــر الـــلـــجــنـــة اخملـــتـــصــة دون عــرض 

انية ". وضوع في أول دورة بر مناقشة في ا
ادة 92 مـطـابقـة جـزئـيا 12. تـعـد الـفـقرة األولـى من ا

للدستور وتعاد صياغتها كما يأتي :
ادة 114 (الفقرة 2) من الدستور .." "عمال بـأحكام ا

والباقي بدون تغيير.
ـادة 92 مـطــابــقــة لـلــدســتـور 13. تــعـد الــفــقـرة 2 من ا

ثار أعاله. شريطة مراعاة التحفظ ا

ـــادة 93 غــــيـــــر مــــطـــــابــــقــــة 14. تـــــعــــد الـــــفــــقــــرة 2 مـن ا

للدستور.
ــــــادتــــــ 92 و93 مـن الـــــــبـــــــاب 15. يــــــعــــــاد تــــــرتـــــــيب ا

السادس.
ادة 100 من الـنظام الـداخلي غـير مطـابقة 16. تـعد ا

للدستور.
ادة 128 مطابقة للدستور شريطة مراعاة 17. تعد ا

ثار أعاله. التحفظ ا
ـــادة 138 غــــيــــر مــــطــــابــــقـــة 18. تــــعــــد الــــفــــقـــرة 5 مـن ا

للدستور.
ادة 148 غير مطابقة للدستور. 19. تعد ا

ـطـابقـة لـلدسـتـور جزئـيا رابـعا :رابـعا : تـعـدّ األحكـام غـير ا
أو كليا قابلة للفصل عن باقي أحكام النظام الداخلي.

خــامـسـا :خــامـسـا : تـعـد بــاقي مـواد الـنــظـام الـداخـلي مــطـابـقـة
للدستور.

سـادسـا :سـادسـا : بــنـاء عـلـى الـتـصــريح بـعــدم مـطـابــقـة بـعض
مـواد الـنـظـام الـداخلـي للـدسـتـور وإقـرار أن بـعض مواده
ال تــدخل ضـمن نــطـاق الـنــظـام الـداخــلي يـصــبح عـدد مـواد

النظام الداخلي 142 مادة.
ســابــعـا :ســابــعـا : يــعـاد تــرقــيم مــواد الــنـظــام الــداخـلـي جملـلس

األمة. 
ينـشر هذا الـرأي في اجلريدة الـرسميـة للجـمهورية

قراطية الشعبية. اجلزائرية الد
بـهذا تـداول اجملـلس الـدسـتوري في جـلـسـاته بـتاريخ
23 24 25 26 29 شـــوال وأول ذو الـــقــــعـــدة عـــام 1438  22

وافق 16 و17 و18 و19 و20 و23 و25 يوليو سنة 2017. ا

رئيس اجمللس الدستوريرئيس اجمللس الدستوري
مراد مدلسيمراد مدلسي

- محمد حبشي نائبا للرئيس 
- حنيفة بن شعبان عضوا 
- عبد اجلليل بلعلى عضوا 
- براهيم بوتخيل عضوا 

- حس داود عضوا 
- عبد النور قراوي عضوا 

- محمد ضيف عضوا 
- إسماعيل باليت عضوا 

- الهاشمي براهمي عضوا 
- فوزية بن قلة عضوا 

- كمال فنيش عضوا.
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نظم داخليةنظم داخلية
مجلس األمةمجلس األمة

النظام الداخلي جمللس األمة.النظام الداخلي جمللس األمة.
ـــــــــــــــــــــــــــ

ـادتـ 132 - بـنــاء عـلى الـدسـتـور ال سـيــمـا أحـكـام ا
(الفقرة 3) و186 (الفقرة 3) منه

ـؤرخ ــقــتـضى الــقــانـون الــعــضـوي رقم 12-02 ا - و
ـوافق 12 يـنـايـر سـنـة 2012 الـذي في 18 صــفـر عـام 1433 ا

انية يحدد حاالت التنافي مع العهدة البر
ـؤرخ ــقــتـضى الــقــانـون الــعــضـوي رقم 16-10 ا - و
ـوافق 25 غــشت ســنـة 2016 في 22 ذي الـقــعــدة عـام 1437 ا

تعلق بنظام االنتخابات وا
ـؤرخ ــقــتـضى الــقــانـون الــعــضـوي رقم 16-12 ا - و
ـوافق 25 غــشت ســنـة 2016 في 22 ذي الـقــعــدة عـام 1437 ا
الــذي يــحــدد تــنــظـــيم اجملــلس الــشــعــبـي الــوطــني ومــجــلس
األمـة وعمـلـهـمـا وكـذا العـالقات الـوظـيـفـيـة بيـنـهـمـا وب

احلكومة
ـؤرخ في 3 صـفر ـقـتضى الـقـانون رقم 16-13 ا - و
ــــوافق 3 نــــوفــــمــــبــــر ســــنـــة 2016 الــــذي يــــحـــدد عــــام 1438 ا
تشكـيلة اجملـلس الوطنـي حلقوق اإلنـسان وكيـفيات تـعي

تعلقة بتنظيمه وسيره أعضائه والقواعد ا
ؤرخ في قتضى الـنظام الداخلي جمللس األمة ا - و
ـعـدل ـوافق 26 أكـتـوبـر سـنـة 1999 ا 16 رجب عـام 1420 ا

تمم وا
- وبعد مصادقة مجلس األمة

- وبـعـد األخــذ بـرأي اجملـلـس الـدسـتــوري مع مـراعـاة
واد 3 الـتـحـفـظـات الـتـفـسـيـريـة الـواردة بـشـأن األحـكـام وا
ـطة 14) و45 و58 و92 (الـفقرة 2) (الفـقرة األخـيرة) و13 (ا
و102 (الــــفـــــقــــرة 3) و118 (الــــفـــــقــــرة 5) و128 من الـــــنــــظــــام

الداخلي جمللس األمة موضوع اإلخطار
ينشر النظام الداخلي اآلتي نصه : ينشر النظام الداخلي اآلتي نصه : 

أحكام تمهيديةأحكام تمهيدية
ـادة األولى : يـحـدد هـذا الـنـظـام الـداخـلي إجـراءات ـادة األولى :ا ا
ادة وكيفـيات تنـظيم مـجلس األمة وسـيره طـبقا ألحـكام ا
132 (الـفـقرة 3) من الـدسـتور وألحـكـام الـقانـون الـعـضوي

ـوافق 25 ـؤرخ في 22 ذي القـعـدة عام 1437 ا رقم 16-12 ا
غـــشت ســـنــة 2016 الـــذي يــحـــدد تــنـــظــيـم اجملــلـس الــشـــعــبي
الــــوطــــني ومــــجــــلس األمــــة وعــــمــــلــــهــــمـــا وكــــذا الــــعـالقـــات

الوظيفية بينهما وب احلكومة.

الباب األولالباب األول
إجراءات افتتاح الفترة التشريعية وإثباتإجراءات افتتاح الفترة التشريعية وإثبات
 العضوية وانتخاب رئيس مجلس األمة العضوية وانتخاب رئيس مجلس األمة

الفصل األولالفصل األول
إجراءات افتتاح الفترة التشريعيةإجراءات افتتاح الفترة التشريعية

ادة 130 من الدسـتور يـعقد ادة  2 : : طبـقا ألحـكام ا ادةا ا
مـــــجــــــلـس األمــــــة وجــــــوبــــــا جـــــلــــــســــــتـه األولى مـن الــــــفــــــتـــــرة
التشريـعية في اليوم اخلامس عشر (15) الذي يلي تاريخ
إعالن اجملـلـس الـدسـتـوري نـتـائج انــتـخـاب أعـضـاء مـجـلس

األمة. 

يرأس اجللسـة األولى مكتب مؤقت يتكون من أكبر
األعـضاء سـنا وأصـغـر عضـوين إلى غـاية انـتخـاب رئيس

مجلس األمة.

ؤقت باإلشراف على :  كتب ا يقوم ا
ــــنـــتــــخـــبـــ ـــنــــاداة االســـمــــيـــة ألعـــضــــاء اجملـــلس ا - ا

ـســلّم من اجملــلس الـدســتـوري ــعــيـنــ حـسب اإلعـالن ا وا
ــنـتـخـبـ وطـبــقـا لـلـمـرسـوم ـتــضـمن أسـمـاء األعـضـاء ا ا
ـتضـمن تعـي أعضـاء في مجـلس األمة طـبقا الرئاسي ا

ادة 118 (الفقرت 2 و3) من الدستور ألحكام ا
- انـتــخــاب جلـنــة إثـبــات الـعــضــويـة ألعــضـاء مــجـلس

األمة
- انتخاب رئيس مجلس األمة.

وضوع. ال تُجرَى في هذه اجللسة أي مناقشة في ا

تُـــطــبق اإلجـــراءات نــفـــســهـــا بــعـــد كل جتـــديــد نـــصــفي
لتشكيلة اجمللس. 

الفصل الثانيالفصل الثاني
 إجراءات إثبات العضوية إجراءات إثبات العضوية

ـــادة 121 مـن الـــدســــتـــور ــــادة  3 :  : طـــبــــقـــا ألحــــكـــام ا ــــادةا ا
يــــشـــكـل مـــجـــلـس األمـــة فـي جـــلــــســـته األولـى جلـــنــــة إثـــبـــات

العضوية.

 تــتــكـــون جلــنــة إثـــبــات الــعـــضــويــة مـن عــشــرين (20)
بدإ التمثيل النسبي أصالً. عضوا وفقا 
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يـتـولى مـجـلس األمـة إثـبـات عـضـويـة أعـضـائه طـبـقـا
ـتــضـمن إلعـالن اجملـلس الــدسـتــوري لـلــنـتــائج الــنـهــائـيــة ا
ـنــتـخَـبـ وطــبـقـا لـلـمــرسـوم الـرئـاسي أسـمــاء األعـضـاء ا

تضمن تعي أعضاء في مجلس األمة.  ا

ال تُــوقِفُ عـــمــلـــيــة إثـــبــات الـــعــضــويـــة خالل ســـيــرهــا
تصلة بصفة عضو مجلس األمة. الصالحيات ا

يُعرَض تقرير جلـنة إثبات العضوية في جلسة عامة
صادقة عليه. من أجل ا

ــذكـــورة أعاله بــعــد كل تُـــطــبَق اإلجــراءات نـــفــســهــا ا
ـادة 118 جتـديـد نـصـفـي لـتـشـكـيــلـة اجملـلس طـبــقـا ألحـكـام ا

(الفقرتان 2 و3) من الدستور.

ــتـحــفـظ عــلــيــهـا عــلـى جلــنــة الــشـؤون حتــال احلــاالت ا
الــقـانــونـيــة واإلداريـة وحـقــوق اإلنـســان والـتــنـظــيم احملـلي
وتـهـيـئـة اإلقــلـيم والـتـقـســيم اإلقـلـيـمي الــتي تـعـرض عـلى
وضـوع في أجل أقصاه خـمسـة عشر اجمللس تـقريـرا في ا

(15) يوما من تاريخ اإلحالة. 

ـكــلــفــة بــإثــبــات الــعــضــويـة 4 :  : تُــحلّ الــلــجــنــة ا ـادة   ـادةا ا
ــجـرد مــصـادقـة أعــضـاء مــجـلس األمــة عـلـى تـقـريــرهـا في

اجللسة العامة.

الفصل الثالثالفصل الثالث
إجراءات انتخاب رئيس مجلس األمةإجراءات انتخاب رئيس مجلس األمة

ـــادة 131 (الـــفـــقـــرة 2) من 5 : : طـــبـــقــــا ألحـــكـــام ا ــادة   ــادةا ا
ادة 11 من القانون العضوي رقم 12-16 الدستور وأحكام ا
ــذكــور أعـاله يُــنــتــخب رئــيس مــجــلس األمــة بــاالقــتــراع ا
ـترشح تـرشـح يُـعلـن فوز ا السـرّي. وفي حـالة تـعـدد ا

طلقة ألصوات أعضاء اجمللس. تحصل على األغلبية ا ا

ــــتـــرشــــحــــيْن عــــلى فـي حــــالـــة عــــدم حــــصــــول أي من ا
ـطـلـقـة يُجـرى في أجل أقـصـاه أربع وعـشرون األغـلـبـية ا
(24) ســــــاعـــــة دور ثــــــان يـــــتم فــــــيه الــــــتـــــنــــــافس بـــــ األول

تحصليْن على أغلبية األصوات. والثاني ا

ـــــتــــحــــصل عــــلـى األغــــلــــبــــيــــة ــــتــــرشح ا يُــــعــــلَـن فــــوز ا
النسبية.

ـــتـــرشح في حـــالـــة تـــســـاوي األصـــوات يـــعـــد فـــائـــزا ا
األكبر سنا.

ـــــتـــــرشح الـــــوحــــيـــــد يـــــكــــون االنـــــتـــــخــــاب فـي حـــــالــــة ا
بـاالقـتـراع الـســري أو بـرفع الـيـد ويـعــلن فـوزه بـحـصـوله

على أغلبية األصوات. 

ــادة  6 : : في حـــالــة شـــغــور مــنـــصب رئــيـس مــجــلس ــادةا ا
ـانع القـانوني أو األمـة بسـبب االسـتقـالة أو الـتنـافي أو ا
الوفـاة يتم انتـخاب رئيس مـجلس األمة بـالطرق نـفسها
ــادة 5 أعاله في أجل أقـــصـــاه خـــمـــســـة عـــشــر احملـــددة في ا

(15) يوما من تاريخ إعالن الشغور.

جتــتــمع هــيــئـة الــتــنـســيق بــدعــوة من مــكـتـب اجملـلس
إلقـرار حـالــة الـشـغـور الـتي تُـثـبت بالئـحـة يـصـادق عـلـيـهـا
أغلبية أعضـاء اجمللس احلاضرين في جلسة عامة ويُبلغها

عنية. كتب للجهات ا ا

وفي هـذه احلالة يشـرف على عمـلية االنتـخاب أكبر
ـساعـدة أصـغـر عـضـوين مـن أعـضاء نـواب الـرئيـس سـنـا 

 . مجلس األمة بشرط أالّ يكونوا مترشح

الباب الثانيالباب الثاني
أجهزة مجلس األمة أجهزة مجلس األمة 

ادة 9 من الـقـانون الـعـضوي ادة  7 : : طـبـقا ألحـكـام ا ادةا ا
ذكور أعاله أجهزة مجلس األمة هي :  رقم 16-12 ا

- الرئيس

كتب - ا

- اللجان الدائمة.

الفصلالفصل األول األول
رئيس مجلس األمةرئيس مجلس األمة

ـادة  8 : : عالوة عـلى الـصالحـيـات الـتي يـخـولـهـا إياه ـادةا ا
ــذكــور أعاله الــدسـتــور والــقــانــون الــعـضــوي رقم 16-12 ا
وهــذا الـنــظــام الــداخــلـي يــضـطلـع رئـيس مـجلـس األمة

ا يأتي :  ال سيما 
- الــســـهــرُ عــلـى تــطــبـــيق الــنـــظــام الــداخـــلي وضــمــان

احترامه
- ضمانُ األمن والنظام العام داخل مقر اجمللس

ـكتب - رئاسـةُ جـلسـات مـجـلس األمة واجـتـماعـات ا
واجتماعات هيئة الرؤساء واجتماعات هيئة التنسيق

- تمثيل مجلس األمة وطنيا ودوليا
هام عند االقتضاء - تكليف نواب الرئيس 

ـوجب ـنـاصب اإلداريـة والـتـقـنـيـة  - الـتـعـيـ في ا
قرارات

- إعــــداد مـــشــــروع مـــيــــزانــــيـــة اجملــــلس وعــــرضه عــــلى
صادقة كتب للمناقشة وا ا
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- األمْرُ بصرف ميزاينة اجمللس
الـيـة والـتقـنـية ـصـالح اإلداريـة وا - ضـبطُ تـنـظيم ا

للمجلس
ـادية والبـشريـة الالزمة - ضمـانُ توفيـر الوسـائل ا

لعمل أعضاء اجمللس
- إخـطـارُ اجملـلـس الـدسـتـوري عـنـد االقـتـضـاء طـبـقـا

ادة 187 (الفقرة األولى) من الدستور. ألحكام ا

الفصل الثانيالفصل الثاني
مكتب مجلس األمةمكتب مجلس األمة

ــادة  9 :  : يـــتـــكــون مـــكـــتب مـــجــلـس األمــة مـن رئــيس ــادةا ا
اجمللس وخمسة (5) نواب للرئيس. 

دة ادة  10 :  : يَنـتـخِب مجـلس األمة نـواب الرئـيس  ادةا ا
سنة واحدة (1) قابلة للتجديد. 

ـانــيـة في ــثـلــو اجملـمـوعــات الـبــر ـادة  11 :  : يَـتّــفِق  ـادةا ا
اجـــتـــمـــاع يـــعـــقـــد بـــدعــوة مـن رئـــيس اجملـــلس عـــلى تـــوزيع
مــــنـــاصب نـــواب الــــرئـــيس فـــيــــمـــا بـــ اجملـــمــــوعـــات الـــتي

. ثلونها على أساس التمثيل النسبي أصالً
تُــــعـــرَض قـــائـــمــــة نـــواب الـــرئـــيـس في جـــلــــســـة عـــامـــة

للمصادقة عليها.
ـصــادقـة عـلى قـائـمـة في حـالــة عـدم االتـفـاق أو عـدم ا
ـنصوص علـيها في ُعـدة وفقا لـلشروط ا نواب الـرئيس ا
ــادة يــتم إعــداد قــائــمــة مــوحــدة الــفـــقــرة األولى من هــذه ا
ــانــيــة طــبــقــا لــنــواب الــرئــيس مـن قــبل اجملــمــوعــات الــبــر
ـشـاركـة في ـعـيــار تـتـفق عـلـيـه اجملـمـوعـات الـراغــبـة في ا

كتب. ا
تُعرَض القائمة في جلسة عامة للمصادقة عليها.

ـنصوص عليها إذا استحال االتفـاق وفقا للشروط ا
ـــتــعــدد أعـاله يــتم انـــتــخـــاب نــواب الــرئـــيس بــاالقـــتــراع ا
األســـمــاء الـــســرّي فـي دور واحــد وفي حـــالــة تـــســاوي عــدد

ترشح األكبر سنا. األصوات يعلن فوز ا
عـنـد شـغور مـنـصب أحـد نـواب الرئـيس يُـسـتـخلف

ذكورة أعاله.  وفقا لإلجراءات نفسها ا

ادة  12 : : زيادة على الصـالحيات التي يـخولها إياه ادةا ا
ذكـور أعاله وهذا الـنظام القـانون الـعضوي رقم 16-12 ا
الـــداخـــلـي يـــضـــطــــلع مـــكـــتـب مـــجـــلـس األمـــة حتت إشـــراف

ا يأتي : رئيس اجمللس على وجه اخلصوص 
- حتديـدُ تاريخ تـوزيع مـشاريع ونـصـوص القـوان

احملالة على اجمللس

- ضــبـطُ جــدول أعــمــال اجلــلــســات الــعــامــة لــلــمــجــلس
وتنظيم سيرها

- الــــبـتُّ في اقــــتـــــراحــــات الــــقـــــوانــــ والــــتـــــعــــديالت
واللوائح من حيث الشكل

ـاط الـتـصـويت في إطـار أحـكـام الـقـانون - حتـديـدُ أ
ــذكـور أعاله وأحــكـام هــذا الـنــظـام الــعـضـوي رقم 16-12 ا

الداخلي

- الــنــظــرُ في األســـئــلــة الــشــفــويــة والــكــتــابــيــة الــتي
يعرضها عليه رئيس اجمللس قبل إحالتها على احلكومة

- البتُّ في طلب استجواب احلكومة

- الــبتُّ في طــلــبـات الــلــجـان الــدائــمـة عــقــد جـلــسـات
استماع إلى أعضاء احلكومة

ــؤقــتــة الــتي - الــبـتُّ في الــبــعــثـــات االســتــعالمــيـــة ا
تقترحها اللجان الدائمة

- الــبتُّ فـي اقـتــراح تــشــكــيل جلــنــة حتــقــيق من قــبل
أعضاء من مجلس األمة 

- دراســـةُ مــــشـــروع جـــدول األعــــمـــال الــــذي تـــقــــتـــرحه
ــعــارضــة طــبــقـا ــانــيــة من ا مــجــمـوعــة أو مــجــمــوعــات بــر

ادة 114 من الدستور ألحكام ا

- مـنــاقـشـةُ مـشـروع مـيـزانـيـة تـسـيـيـر مـجـلس األمـة
ـصادقـة علـيه وإحالـته على جلـنة الـشؤون االقـتصـادية وا

الية إلبداء الرأي وا

ـــصـــادقــةُ عـــلى الـــهــيـــكل الـــتـــنــظـــيــمـي لــلـــمـــصــالح - ا
ـالية ـصالح ا اإلداريـة والتقـنيـة وعلى كـيفـيات مراقـبة ا

جمللس األمة

- حتديدُ كيفيات تطبيق النظام الداخلي. 

يَخلف أحـد نواب الرئيس رئـيس مجلس األمة في
حــالــة غـيــابـه في رئــاســة جــلــســات اجملــلس أو اجــتــمــاعـات
ـكــتب واجــتـمـاعــات هـيــئـة الــرؤسـاء واجــتـمــاعـات هــيـئـة ا

التنسيق.

ــكــتب اجـتــمـاعــاته الــعـاديــة دوريـا ـادة  13 :  : يَـعــقـد ا ـادةا ا
ـكــنه عــقـد اجــتـمــاعـات غــيـر عــاديـة بــدعـوة مـن رئـيــسه و
كـــلـــمــا دعـت الـــضـــرورة إلى ذلك بـــدعـــوة من الـــرئـــيس أو

بطلب من أغلبية أعضائه.

ــكـــتب إلى أعــضــائه  يُــبَــلَّـغ جــدول أعــمــال اجــتــمــاع ا
قبل انعقاده.

كتب على أعضائه.   تُوزَّع محاضر اجتماعات ا
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يُـمْكِـن عضـو مـجـلس األمـة االطالع عـلى هـذه احملـاضر
بترخيص من رئيس اجمللس. 

ـادت 13 و14 من الـقـانون 14 : : طـبـقا ألحـكام ا ادة   ادةا ا
ـذكـور أعاله يُـكـلِف رئـيس اجملـلس الـعـضوي رقم 16-12 ا
ـكــتب في اجـتـمــاعـاته األولى بـعـد كل عــضـو من أعـضـاء ا

هام احملددة أدناه وهي :  انتخابهم بإحدى ا

1 - شـــــؤون الـــــتــــشـــــريـع والــــعـالقـــــات مع احلـــــكــــــومــــة
ـجـلس الشعبي الوطني وا

الية 2 - الشؤون اإلدارية وا

3 - الشؤون اخلارجية

4 - الـــــعـالقـــــات الـــــعـــــامــــــة وشـــــؤون أعـــــضــــــاء اجملـــــلس
وتنظيم اتصاالتهم مع كل الهيئات

ــتـعــلـقـة ـيــداني واألنـشــطـة ا 5 - مــتـابــعـة الــنـشــاط ا
انية. بترقية وترسيخ الثقافة البر

الفصلالفصل الثالث الثالث
جلان مجلس األمة الدائمةجلان مجلس األمة الدائمة

القسم األولالقسم األول
تشكيل اللجان الدائمةتشكيل اللجان الدائمة

ــادة 134 من الـــدســـتــور ــادة  15 : : طـــبــقـــا ألحـــكـــام ا ــادةا ا
يُشَكِّل مجلس األمة جلانا دائمة.

16 :  : يُـشَـكِّل مجـلس األمـة تسع (9) جلـان دائمة ادة   ادةا ا
وهي : 

1- جلـــنـــة الـــشـــؤون الــــقـــانـــونـــيـــة واإلداريـــة وحـــقـــوق

اإلنــســان والـــتــنــظــيم احملــلي وتــهــيـــئــة اإلقــلــيم والــتــقــســيم
اإلقليمي

الية 2 - جلنة الشؤون االقتصادية وا
3 - جلنة الدفاع الوطني

4 - جلـــنــــة الـــشـــؤون اخلــــارجـــيــــة والـــتـــعــــاون الـــدولي
واجلالية اجلزائرية في اخلارج 

5 - جلنة الفالحة والتنمية الريفية
6 - جلــنـــة الـــتـــربــيـــة والـــتـــكــويـن والــتـــعـــلــيـم الــعـــالي

والبحث العلمي والشؤون الدينية
7 - جلنة التجهيز والتنمية احمللية

8 - جلــنــة الــصــحــة والـشــؤون االجــتــمــاعــيــة والــعــمل
والتضامن الوطني

9 - جلنة الثقافة واإلعالم والشبيبة والسياحة.

قـاعـد داخل اللـجـان الدائـمـة فيـما 17 : : تُـوَزَّع ا ادة   ادةا ا
ــانـــيــة بــكــيــفــيــة تـــتــنــاسب مع عــدد بـــ اجملــمــوعــات الــبــر

أعضائها.
ـــمـــنـــوحــة لـــكل مـــجـــمـــوعــة ـــقـــاعــد ا تـــســاوي حـــصـــة ا
ـانــيـة  نــسـبــة عـدد أعــضــائـهــا مـقــارنـة بــالـعــدد األقـصى بــر

ادة 23 أدناه. ألعضاء اللجنة احملدد في ا
باشر عندما وتُرْفَع هذه النسـبة إلى العدد األعلى ا

يفوق الباقي نسبة 0.50.

ــانــيــة أعــضــاءهــا ــادة  18 :  : تُـــوزِّع اجملــمــوعــات الــبــر ــادةا ا
عـلى الــلـجـان الـدائــمـة في حـدود احلــصص احملـددة تـطــبـيـقـا
للمادة 17 أعاله مع مراعاة اختيار األعضاء وتخصصهم.
ــنـــتــمــ إلى يُــعَــيِّـن مــكــتب اجملـــلس األعــضـــاء غــيــر ا
ــانــيــة بــنــاء عــلى طــلــبــهم أعــضــاء في جلــنـة مــجـمــوعــة بــر

دائمة.
يُـــــراعِي مـــــكـــــتب اجملـــــلس فـي تـــــعــــيـــــيـــــنـــــاته رغـــــبــــات

عني بقدر اإلمكان. وتخصصات األعضاء ا
 في حالـة شـغور مـقـعد أحـد أعـضاء جلـنـة دائمـة يتم
ادة 17 قـعـد الـشـاغر وفـقـا لإلجـراءات احملـددة في ا شـغل ا

أعاله.

ـانــيـة في ـادة  19 : : يَـتّــفق رؤسـاء اجملــمـوعــات الـبــر ـادةا ا
اجـتماع يـعقد مع مـكتب اجمللس بدعـوة من رئيس اجمللس
عــلـى تــوزيع مـــهـــام مــكـــاتب الـــلــجـــان الــدائـــمــة مـن رئــيس

ونائب للرئيس ومقرر.
ــتــرشـــحــون أو يُـــنْــتَــخَـــبــون طـــبــقــا لـالتــفــاق يُـــعــيَّـن ا

توصل إليه. ا
في حـالــة عـدم االتـفـاق يــتم انـتـخــاب مـكـتب الــلـجـنـة

من طرف أعضائها.

ـادة  20 : : يُـشـكِّل مـجـلس األمـة جلــانه الـدائـمـة طـبـقـا ـادةا ا
دة سنة واحدة قابلة للتجديد. لنظامه الداخلي 

يُـمْـكن إعـادة جتـديـد أعـضـاء الـلـجـان الـدائـمـة كـلـيا أو
جزئيا بالطرق نفسها احملددة في هذا النظام الداخلي.

ـكن تـغـيـيـر الـعـضـويـة في الـلـجـنـة الـدائمـة خالل ال 
ــادة 22 ـــنـــصـــوص عـــلـــيـــهــا فـي ا الـــســنـــة إالّ فـي احلــاالت ا

أدناه.

ـادة  21 :  : يـجب عـلـى كل عـضـو في مـجـلس األمـة أن ـادةا ا
ينضمّ إلى جلنة دائمة.

ـكن عـضــو مـجـلس األمـة أن يــنـضمّ إلى أكـثـر من ال 
جلنة دائمة واحدة.
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22 :  : يــفــقــد عــضــو مــجــلس األمــة عــضــويــته في ـادة   ـادةا ا
الــلــجــنـة الــدائــمــة بــقــوة الــقـانــون في حــالــة االســتــقــالـة أو

انية التي ينتمي إليها. اإلبعاد من اجملموعة البر

ـادة 17 يـتم اســتـخـالفه وفق اإلجـراءات احملــددة في ا
أعاله.

يُـــمْـــكن الـــعـــضـــو الـــذي فـــقـــد عــضـــويـــتـه في الـــلـــجـــنــة
ـنـصـوص عـلـيـهـا في الــفـقـرة األولى الـدائـمـة في احلــاالت ا
أعاله تـقـد طلب إلـى مكـتب اجملـلس قـصد االنـضـمام إلى

اللجنة ذاتها أو غيرها بصفة عضو غير منتم.

ـكــتب في الـطــلب في أجل خـمــسـة عـشـر (15) يـبُتُّ ا
يوما من تاريخ إيداعه. 

ـادةادة  23 :  :  تتـكـون جلـنة الـشـؤون الـقانـونـيـة واإلدارية اا
وحـقوق اإلنسان والتـنظيم احمللي وتـهيئة اإلقلـيم والتقسيم
ــالـــيــة من اإلقـــلــيــمـي وكــذا جلــنـــة الــشـــؤون االقــتــصـــاديــة وا
خـمـسـة عـشر (15) إلى تـسـعـة عـشر (19) عـضـوا عـلى األكـثر
وتــضم بــقــيــة الــلــجــان الــدائـمــة مـن عــشـرة (10) أعــضــاء إلى

خمسة عشر (15) عضوا على األكثر.

القسم الثانيالقسم الثاني
اختصاصات اللجان الدائمةاختصاصات اللجان الدائمة

ــــادة 24 :  :  تـــــخــــتـص جلــــنـــــة الــــشـــــؤون الــــقـــــانــــونـــــيــــة ــــادة ا ا
واإلدارية وحقوق اإلنسـان والتنظيم احمللي وتهيئة اإلقليم
ـــتـــعـــلـــقـــة بـــالـــدســـتـــور ـــســـائل ا والـــتـــقـــســـيم اإلقـــلـــيــــمي بـــا
وبــعــمــلــيــات تــنــظــيم الــســلــطــات الــدســتــوريــة والــهــيــئــات
الــعـــامــة والـــنــظـــام الــقـــانــونـي حلــقـــوق وحــريـــات اإلنــســان
والــــنــــظــــام االنــــتــــخـــــابي والــــقــــانــــون األســــاسي لــــلــــقــــضــــاء
والــتـنـظـيم الـقــضـائي وفـروع الـنـظــام الـقـانـوني واألحـوال
ـتعـلـقـة بـالـتنـظـيم احملـلي وتـهـيـئة ـسـائل ا الـشـخـصيـة وبـا
اإلقــلــيم والــتــقــســيم اإلقــلــيــمي والــقــانــون األســاسـي الــعـام
ـوظـفي لـلـوظـيـفـة الـعـمـومـيـة والقـانـون األسـاسي اخلـاص 
ــتـعــلـقـة بــالـشـؤون مـجــلس األمـة وكــافـة الـقــواعـد الــعـامـة ا
اإلداريــة الــتي تــدخل فـي نــطــاق اخــتـصــاص مــجــلـس األمـة
وإثـــبــات عـــضـــويـــة األعـــضـــاء اجلـــدد ودراســـة طــلـــبـــات رفع
ـــســائل األخــرى ـــانــيــة عـن األعــضــاء وكل ا احلــصــانـــة الــبــر

كن أن يحيلها عليها مكتب اجمللس. التي 

ــــادة  25 :  : تــــخــــتص جلـــــنــــة الــــشــــؤون االقــــتــــصــــاديــــة ــــادةا ا
تعلقة بالنظام واإلصالح االقتصادي سـائل ا الية با وا
بادالت التجارية ـنافسة واإلنتاج وا ونظام األسعار وا
والــتـنـمـيـة والــتـخـطـيط والـصــنـاعـة والـهـيــكـلـة والـطـاقـة

ــتــعـلــقـة ــسـائل ا ـنــاجم والــشـراكــة واالســتـثــمـار وبــا وا
ـــيـــزانـــيـــة والـــنــظـــامـــ اجلـــبـــائي واجلـــمـــركي والـــنـــقــد بــا

. والقرض والبنوك والتأمينات ونظام التأم

ـســائل ـادة 26 : : تـخــتص جلــنــة الــدفــاع الــوطــني بــا ـادة ا ا
تعلقة بالدفاع الوطني. ا

ادة 27 : : تختص جلنـة الشؤون اخلارجية والتعاون ادة ا ا
تـعلـقة ـسائـل ا الدولي واجلـالـية اجلـزائريـة في اخلـارج با
ـــعـــاهـــدات بـــالـــشـــؤون اخلـــارجــــيـــة والـــتـــعـــاون الــــدولي وا
قـيمة واالتـفاقيـات الدولـية وقضـايا اجلـاليـة اجلزائريـة ا

باخلارج.

ـادة 28 :  : تـخـتص جلـنة الـفالحـة والـتـنـميـة الـريـفـية ـادة ا ا
ــتـعــلــقـة بــتــنـظــيم وتــطـويــر الــفالحــة والـصــيـد ـســائل ا بــا
البـحـري وحمـايـة الثـروة احلـيـوانيـة والـنبـاتـية وتـطـوير

التنمية الريفية. 

ادة 29 : : تختص جلنة الـتربية والتـكوين والتعليم ادة ا ا
ــســائل الــعــالـي والــبـحـث الــعــلــمي والــشــؤون الــديــنـيــة بــا
ــتـعـلــقـة بــالـتـربــيـة بـأطــوارهـا الــثالثـة والــقـواعـد الــعـامـة ا
ـهني والـتعليم التي حتكـم سياسة الـتكوين والتـعليم ا
الـــعـــالي والـــبــحث الـــعـــلــمـي والــتـــكـــنــولـــوجـــيــا والـــشــؤون

الدينية واألوقاف.

ـادة 30 : : تخـتص جلـنـة الـتـجهـيـز والـتـنمـيـة احملـلـية ـادة ا ا
ــتــعــلــقــة بــالـــتــجــهــيــز والــتــهـــيــئــة الــعــمــرانــيــة ــســائـل ا بــا
والــتــنـــمــيــة احملـــلــيــة والــنـــقل وتــكـــنــولــوجـــيــات االتــصــال
ـواصالت واالتصاالت السلكـية والالسلكية والرقمنة وا

واإلسكان وحماية البيئة.

31 :  : تــــــخــــــتـص جلــــــنــــــة الــــــصــــــحــــــة والــــــشــــــؤون ـــــادة  ـــــادة ا ا
تعلقة سائل ا االجتماعية والعمل والتضامن الوطني با
بـالـصحـة الـعـمومـيـة واجملـاهديـن وأبنـاء وأرامل الـشـهداء
ــأسـاة الـوطـنــيـة وحـمـايــة الـطـفـولـة وأصـولــهم وضـحـايـا ا
ـــتــعـــلـــقـــة بـــقـــانـــون الــعـــمل واألســـرة والــقـــواعـــد الـــعـــامـــة ا
ــــارســــة احلق الــــنــــقــــابي وســــيــــاســــة الــــتـــشــــغــــيل وذوي و
ـــســـنـــ والـــتـــضـــامن الـــوطـــني االحـــتـــيـــاجـــات اخلــــاصـــة وا

والضمان االجتماعي.

ـادة 32 : :  تخـتص جلـنـة الـثقـافـة واإلعالم والـشبـيـبة ـادة ا ا
ــتـعـلـقـة بـالـثــقـافـة وحـمـايـة الـتـراث ـسـائل ا والــسـيـاحـة بـا
الــثــقـــافي وتــطــويـــره وتــرقــيـــة قــطــاع اإلعالم والـــســيــاســة

العامة للشباب والرياضة وتطوير السياحة.
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القسم الثالثالقسم الثالث
سير أشغال اللجان الدائمة وجلساتسير أشغال اللجان الدائمة وجلسات
ؤقتة ؤقتة االستماع والبعثات االستعالمية ا  االستماع والبعثات االستعالمية ا

الفرع األولالفرع األول
سير أشغال اللجان الدائمةسير أشغال اللجان الدائمة

ــادة  33 : : يــحــيـل رئــيس مــجـــلس األمــة عــلـى الــلــجــان ــادةا ا
الدائـمـة مـشـاريع واقـتـراحـات الـقـوانـ والـنـصوص  الـتي
ــســائل صــوّت عـلــيــهــا اجملــلس الــشــعــبي الــوطــني وكــذا كل ا
ــسـتــنـدات الــتي تـدخل فـي إطـار اخــتـصــاصـاتــهـا مــرفـقــة بـا

تعلقة بها للدراسة و/أو إبداء الرأي. والوثائق ا

ادة  34 : : يتم استدعـاء اللجان الدائمة أثناء الدورة ادةا ا
مـن قـبل رؤســائـهــا في إطــار دراسـة مــشــاريع واقـتــراحـات

القوان التي يحيلها عليها رئيس اجمللس.
ـانية تُستدعى اللجان الدائمة وخارج الدورة البر

من قبل رئيس مجلس األمة عند االقتضاء.
ـــكن الـــلــجـــان الـــدائـــمــة أن جتـــتـــمع خالل انـــعـــقــاد ال 
ـــداولــة في مـــســائل أحـــالــهــا جـــلــســـات اجملــلس إالّ بـــغــرض ا

عليها رئيس اجمللس على سبيل االستعجال.

ــنــاقـشــات و/أو الــتـصــويت في ـادة  35 : : ال تـصح ا ـادةا ا
اللجان الدائمة إالّ بحضور أغلبية أعضائها.

وفي حـالة عـدم اكتمـال النـصاب تـعقـد جلـسة ثـانية
بعـد أربع وعـشرين (24) سـاعة عـلى األقل مـهمـا يـكن عدد

األعضاء احلاضرين.
ـكن الـتـصـويـت بـالـوكـالـة عـلى وفي حـالـة الـغــيـاب 

أن تكون مكتوبة وفي حدود توكيل واحد.
ــــكـن رئــــيس مــــجــــلـس األمــــة ونــــوابه أن ــــادة 36 : :  ــــادة ا ا
يــشــاركـوا في أشــغــال أيــة جلـنــة دائــمـة دون أن يــكــون لـهم

حق التصويت.

ـكن أي عـضو من اجملـلس أن يـطلب اإلذن  : : 37 ادة   ادةا ا
من مـكـتب الـلـجنـة حلـضـور أشغـالـهـا دون أن يـكون له حق

ناقشة والتصويت. ا

38 :  : يُـــسَـــيِّـــر أشـــغـــال كـل جلـــنـــة دائـــمـــة مـــكـــتب ــادة   ــادةا ا
يتكون من رئيس ونائب للرئيس ومقرر. 

ينوب عن رئيس اللجنة نائبه في حالة وجود مانع.
تُقَـدِّم اللجنـة تقريـرا عن أشغالهـا في اجللسـة العامة
من قــبل مــقــرر الــلــجــنـة وفـي حــالــة غـيــابـه يـعــ رئــيس

وضوع.  اللجنة من ينوب عنه في ا

ــــادة  39 :  : تـــــشــــرع الــــلــــجـــــنــــة اخملــــتـــــصــــة في دراســــة ــــادةا ا
ــثل مـــشـــاريع واقـــتــراحـــات الـــقـــوانــ بـــاالســـتـــمــاع إلـى 
احلكـومة أو مـندوب أصحـاب االقتـراح حسـب احلالـة كما

كن أن تستمع إلى مندوب أصحاب التعديل.

ـارسـة ـكن الــلـجـان الـدائـمــة في إطـار  ـادة 40 : :  ـادة ا ا
أشـــغـــالـــهـــا أن تـــدعـــو أشــخـــاصـــا مـــخـــتـــصـــ وذوي خـــبــرة

لالستعانة بهم في أداء مهامها.

ادة 41 : : يُمْكن كل جلـنة دائمة أن تطلب من مكتب ادة ا ا
اجملـلس عــرض نص مـحــال عـلــيـهــا عـلى جلــنـة دائــمـة أخـرى

لتبدي رأيها فيه.

42 : : فـي حـــــــالــــــــة إعـالن جلـــــــنــــــــة دائـــــــمــــــــة عـــــــدم ــــــادة  ــــــادة ا ا
اخــتـصـاصـهـا أو في حـالـة تــنـازع االخـتـصـاص بـ جلـنـتـ

ـسألة دائمتـ أو أكثر يـضطـلع مكتب اجملـلس بتـسوية ا
عنية. محل التنازع وحتديد اللجنة اخملتصة ا

43 : : تُـحَــرَّرُ تــقــاريــر الــلــجـان الــدائــمــة بــالــلــغـة ـادة  ـادة ا ا
العربية وتُعرض على أعضائها للموافقة وتُرسَل نسخة

منها إلى مكتب اجمللس.

تُـوَزَّع تــقـاريـر الــلـجــان الـدائـمــة عـلى أعــضـاء اجملـلس
ـعـنـيــة بـالـتـقـريــر بـاثـنـتـ قـبل انـعـقــاد اجلـلـسـة الـعــامـة ا

وسبع (72) ساعة على األقل.

ـــــادة 25 مـن الـــــقـــــانــــون ـــــادة 44 :  : طـــــبـــــقـــــا ألحـــــكـــــام ا ـــــادة ا ا
ـذكـور أعاله تُـعــد الـلـجـنــة اخملـتـصـة الــعـضـوي رقم 16-12 ا
تــقـريـرهـا عن مـشــروع أو اقـتـراح قـانـون أحــيل عـلـيـهـا في

أجل شهرين اثن (2) من الشروع في دراسته. 

ــادة 45 : : اجــتــمــاعــات جلــان مـــجــلس األمــة الــدائــمــة ــادة ا ا
مغلقة.

ـكن الـلــجـان الـدائــمـة نـشـر أو إعالن مــحـاضـرهـا ال 
ويتحمل مسؤولية ذلك رئيس اللجنة.

تُــــحْـــــفظ أعـــــمــــال الـــــلــــجـــــان الــــدائـــــمــــة مـن مــــحـــــاضــــر
وتـــســجـــيالت وغــيـــرهــا في أرشـــيف الــلـــجــنــة وال يُـــســمح

باالطالع عليها إال بإذن من رؤسائها.

تُـودَع أشـغـال الـلـجـان الـدائـمـة لـدى أرشـيف مـجـلس
األمة عند نهاية كل فترة تشريعية.

46 :  : تَـــبـــقَـى الـــلـــجـــان الـــدائـــمــــة مـــكـــلـــفـــة بـــقـــوة ــادة   ــادةا ا
ــتـعــلـقــة بــاخـتــصـاصــاتــهـا مع مــراعـاة ـســائل ا الــقــانـون بــا

ادة 41 من هذا النظام الداخلي. أحكام ا
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ــــســــاعـــدة ــــادة  47 :  : يُـــحــــددُ رئــــيس مــــجــــلس األمــــة  ــــادةا ا
أعـضــاء مــكــتب اجملــلس وبــعــد اســتــشـارة هــيــئــة الــرؤسـاء

كيفيات سير أشغال جلان مجلس األمة الدائمة.

 الفرع الثاني الفرع الثاني
جلسات االستماع داخل اللجان الدائمة جلسات االستماع داخل اللجان الدائمة 

ــادة 151 (الـــفـــقــرة 2) من ــادة 48 :  : طـــبــقـــا ألحــكـــام ا ــادة ا ا
كن الـلجـان الدائـمة أن تـستمـع إلى أي عضو الدستـور 
مـن أعـضــاء احلــكــومـة كــلّــمــا اقـتــضت الــضــرورة ذلك بــعـد

موافقة مكتب اجمللس.

ـادة 49 : : يُــقـدَم طــلب الـلــجـنــة االسـتــمـاع إلـى عـضـو ـادة ا ا
من احلكومة إلى مكتب اجمللس للبتّ فيه.

يُـمْــكن الـلــجـان الــدائـمــة تـوســيع جـلــسـات االســتـمـاع
ناقشة.  شاركة في ا كنهم ا إلى أعضاء اجمللس الذين 

 الفرع الثالث الفرع الثالث
ؤقتة ؤقتةالبعثات االستعالمية ا البعثات االستعالمية ا

ادة  50 :  : يُقدَّم طـلب اللـجنـة الدائمـة تشـكيل بـعثة ادةا ا
استعالمية مؤقتة إلى مكتب اجمللس للبتّ فيه. 

في حـالة قبـول الطلب يُـبلَّغ الوزيـر األول ببرنامج
البعثة االستعالمية.

ـــؤقـــتـــة تـــقـــريـــرا عن تُـــعـــدّ الـــبـــعـــثـــة االســـتـــعالمـــيـــة ا
وضوع يُرفع إلى رئيس اجمللس. ا

51 : : تُـــــــــوضع حتـت تـــــــــصـــــــــرف الــــــــبـــــــــعـــــــــثــــــــات ــــــــادة   ــــــــادةا ا
ادية الالزمة.  االستعالمية كل الوسائل البشرية وا

الباب الثالثالباب الثالث
هيئات مجلس األمةهيئات مجلس األمة

ـــــادة 10 مـن الـــــقـــــانــــون ـــــادة  52 : : عـــــمـال بـــــأحـــــكـــــام ا ـــــادةا ا
ـذكور أعاله هـيـئات مـجـلس األمة الـعضـوي رقم 16-12 ا

هي : 
- هيئة الرؤساء
- هيئة التنسيق

اني. راقب البر - ا

الفصل األولالفصل األول
هيئة الرؤساءهيئة الرؤساء

ـادة  53 : : تتـكـون هيـئـة الرؤسـاء من رئـيس اجمللس ـادةا ا
ونواب الرئيس ورؤساء اللجان الدائمة.

تخـتص هيـئة الـرؤسـاء حتت سلـطة رئـيس اجمللس
ا يأتي : 

- إعداد جدول أعمال الدورة العادية للمجلس 

- حتضيرُ الدورة العادية للمجلس وتقييمها 

- تـنـظــيم سـيـر أشـغـال الـلـجـان الـدائـمـة والـتـنـسـيق
ب أعمالها

- تنظيم أشغال اجللسات العامة للمجلس.

جتــتـــمع هــيـــئــة الــرؤســـاء بــدعــوة من رئـــيس اجملــلس
كلما اقتضى األمر ذلك.

يُــبَــلَّغُ جــدول أعـمــال االجـتــمــاع ألعـضــاء الــهـيــئــة قـبل
انـعـقـاده بـاثـنـتـ وسـبـع (72) سـاعـة عــلى األقل مـا عـدا

في احلاالت الطارئة أو ذات الطابع االستعجالي.

تُـــوَزَّعُ مـــحـــاضـــر اجــتـــمـــاعـــات هــيـــئـــة الـــرؤســاء عـــلى
أعــضـــائــهـــا في ظــرف اثـــنــتــ وســـبــعــ (72) ســـاعـــة عــلى

األكثر من تاريخ انعقاد االجتماع. 

الفصل الثانيالفصل الثاني
هيئة التنسيقهيئة التنسيق

ادة  54 :  : تتكون هـيئة التـنسيق من رئيس اجمللس ادةا ا
ونــــواب الــــرئــــيس ورؤســــاء الــــلــــجــــان الــــدائــــمــــة ورؤســــاء

انية.  اجملموعات البر

عـالوة عــلى الـــتــشــاور الـــذي يــجـــريه رئــيس مـــجــلس
انيـة تُستـشار هيـئة التـنسيق األمة مع اجملمـوعات البـر

سائل اآلتية :  في ا

1 - مشروع جدول أعمال اجللسات 

2 - تنظيم أشغال اجمللس وحسن أدائها وتقييمها

3 - تــوفـيـر الــوسـائل الـضــروريـة لـسـيــر اجملـمـوعـات

انية. البر

جتــتــمع هـيــئــة الـتــنــسـيق بــدعــوة من رئــيس اجملـلس
كلما اقتضى األمر ذلك.

يُـــبـــــلَّغ مـــشــــروع جـــدول أعــــمـــال االجــــتـــمــــاع ألعـــضـــاء
الـهــيـئـة قـبـل انـعـقـاده بــاثـنـتــ وسـبـعـ (72) ســاعـة عـلى
األقل مـــــــاعــــــدا فـي احلــــــاالت الــــــطـــــــارئــــــة أو ذات الــــــطـــــــابع

االستعجالي.

تُـوزَع محـاضر اجـتمـاعات الـهيئـة علـى أعضائـها في
ظـرف اثـنتـ وسبـع (72) سـاعـة عـلى األكـثر مـن تاريخ

انعقاد االجتماع.
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الفصل الثالثالفصل الثالث
اني راقب البر انيا راقب البر ا

ـاني مع نـائـبـ له في ـادة  55 :  : يُـنـشَـأ مـراقب بـر ـادةا ا
مــجــلـس األمــة يــضــطــلع حتت ســلــطــة رئــيس اجملــلس عــلى

ا يأتي :  وجه اخلصوص 
- متابعة تنفيذ ميزانية اجمللس

- إعـداد احلـصـيـلـة الــسـنـويـة عن عـمـلــيـات الـتـسـيـيـر
وعرضها على مكتب اجمللس.

ـانـي حـضــور اجــتــمــاعـات ــراقب الــبــر يُــمْــكن ا
مكـتب اجملـلس وهـيـئـة الرؤسـاء وهـيـئـة التـنـسـيق بـدعوة

من رئيس اجمللس.
ـاني الـوسـائل ـراقب الــبـر تــوضع حتت تـصـرف ا

ادية الالزمة ألداء مهامه. البشرية وا
ـــــاني ونـــــائــــبـــــاه لـــــنــــفس ـــــراقب الـــــبــــر يَــــخـــــضَع ا

إجراءات انتخاب وجتديد أجهزة اجمللس.
ـانـي ونـائـبـاه من احلـقـوق ـراقب الـبـر يـسـتـفـيــد ا
واالمـتـيازات نـفـسـهـا التي يـسـتـفيـد مـنـها رؤسـاء الـلـجان

الدائمة ونوابهم. 
الباب الرابعالباب الرابع

انية انية اجملموعات البر  اجملموعات البر

ـــــادة 10 مـن الـــــقـــــانــــون ـــــادة  56 :  : عـــــمـال بـــــأحـــــكـــــام ا ـــــادةا ا
ـكن أعـضــاء مـجـلس ـذكـور أعـاله  الــعـضـوي رقم 16-12 ا
ـــانـــيــــة عـــلى أســـاس األمـــة أن يـــنـــشــــئـــوا مـــجـــمــــوعـــات بـــر

االنتماء احلزبي.
ـادة 118 ـوجب أحــكـام ا ــعـيــنـون  يُـنــشئ األعـضـاء ا
ـــانـــيـــة واحــدة (الـــفـــقــرة 3) من الـــدســـتـــور مــجـــمـــوعـــة بــر

بعنوان الثلث الرئاسي.
ـانـية مـن عـشرة (10) أعـضاء تـتـكـون اجملـمـوعـة الـبـر

على األقل.
ــــكن أي حــــزب ســـــيــــاسي أن يــــنــــشـىء أكــــثــــر من ال 

انية واحدة. مجموعة بر
كن أعـضاء اجملـلس األحرار أن يـنشـئوا أكـثر من ال 

انية واحدة. مجموعة بر
ـــــكن عــــــضـــــو اجملــــــلس أن يــــــنـــــضـمّ إلى أكــــــثـــــر من ال 

انية واحدة. مجموعة بر
ـــعــيّن أن يـــنــتــمـي إلى مــجـــمــوعــة ـــكن الــعـــضــو ا ال 

انية للثلث الرئاسي. انية غير اجملموعة البر بر
ـكن عضو اجملـلس أالّ يكون عـضوا في أية مـجموعة

انية. بر

ـادة 117 من الــدسـتـور ـادة  57 :  : عــمـال بــأحـــــكـام ا ـادةا ا
ـانية نـتمي جملـموعـة بر نتـخب ا ـكن لعـضو اجمللـس ا ال 
مـشكـلة عـلى أساس االنـتمـاء احلزبي أن يـغيـر مجمـوعته

انية. البر

ـانـيـة بـعـد اسـتالم ـادة  58 :  : تـؤسس اجملـمـوعـة الـبـر ـادةا ا
مكتب اجمللس ملف التأسيس الذي يتضمن : 

- تسمية اجملموعة

- قائمة أعضاء اجملموعة

ـــتـــكـــون من الـــرئــيـس ونــائب ــكـــتب ا - تـــشـــكــيـــلـــة ا
قرر الرئيس  وا

- الــنـظــام الـداخــلي اخلـاص بــاجملـمــوعـة طــبـقــا ألحـكـام
هذا النظام الداخلي

- حتــــديـــــد مــــا إذا كـــــانت الــــطـــــبــــيـــــعــــة الـــــســــيـــــاســــيــــة
عارضة. انية من ا للمجموعة البر

ــكن رئــيس اجملــمـوعــة عــنـد االقــتــضـاء تــعــيـ من
يـنوب عنه من أعـضاء مكتب اجملـموعة في هـيئات اجمللس

أو في اجللسات العامة.

ــانــيـة مع ذكــر تــسـمــيـة يُـعــلَن إنــشـاء اجملــمــوعـة الــبـر
اجملـمـوعـة وقـائـمـة األعـضـاء وتـشـكيـلـة مـكـتـبـهـا فـي جـلـسة

عامة للمجلس. 

ناقشات تُنشر هذه الـوثائق في اجلريدة الرسمـية 
اجمللس.

ـانـية تُوضع حتـت تصـرف مـختـلف اجملـموعـات الـبر
ـاديـة الالزمـة لـضــمـان حـسن سـيـر الــوسـائل الـبـشـريــة وا

أعمالها.

ـانية للعدد ادة  59 :  : في حالة فقدان اجملـموعة البر ادةا ا
ـــادة 56 ـــنـــصـــوص عـــلـــيه في ا الــــمـــطــــلــــوب إلنــــشـــائـــهـــا ا

(الفقرة 3) أعاله تنحل وجوبا.

ـــانـــيــة الـــقــائـــمــة ــادة  60 : : تَـــعــرِضُ اجملـــمـــوعــة الـــبــر ــادةا ا
ـكــتــبـهــا وأعـضــائــهـا فـي جـلــسـة عــلــنـيــة عــنـد كل االسـمــيــة 
تــعــديـل في تــشــكــيــلــتــهــا نــاجت عن اســتــقــالــة أو إقــصـاء أو

انضمام جديد.

يُــنــشَـــر كل تــغــيـــيــر يــطـــرأ عــلى تــشـــكــيــلـــة اجملــمــوعــة
ــانــيــة في اجلــريــدة الــرســمــيــة لــلــمــنــاقــشــات بــعــد الــــبـــر
تـــبـــلــيـــغه إلى مـــكــتب اجملـــلس مـن طــرف رئـــيس اجملــمـــوعــة

انية.  البر



30 ذو القعدة عام  ذو القعدة عام 1438 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2249
22 غشت سنة  غشت سنة 2017 م م

ـــــكـن أعــــضـــــاء مـــــجـــــلس األمـــــة إنـــــشــــاء ــــادة  61 : : ال  ــــادةا ا
مـجـمـوعـة أو مـجـموعـات لـلـدفـاع عن مـصـالح شـخـصـية أو

مهنية. 

كــمــا يُــمـنَـع إنـشــاء أيِّ جــمــعـيــات داخل اجملــلس مــهــمـا
كانت طبيعتها.

يـــمـكـن األعـضـــاء الـمـنـتـم إلـى حــزب سـياسـي
ــانـــيــة أن ال تــتـــوفــر فـــيـــهم شـــروط إنــشـــاء مــجـــمـــوعــة بـــر
يــــــخـــــتــــــاروا مــــــنـــــدوبـــــا عــــنـــــهم يـــــتــــولـى الــــتـــــعــــبـــــيــــر عن
انـــشــغـــاالتـــهم ويــــمـــكـــنـه حـــضــــور اجــــتــــمـــاعــــات هـــيــــئــة
الــتـنـــســيق بــدعـــوة من رئـيس اجملــلس دون أن يـكـون له

حق التصويت.

الباب اخلامسالباب اخلامس
 اإلجراء التشريعي في مجلس األمة اإلجراء التشريعي في مجلس األمة

الفصل األولالفصل األول
جلسات مجلس األمةجلسات مجلس األمة

ادة  62 : : يُبلَّغ تاريـخ اجللسات وجدول أعـمالها إلى ادةا ا
أعضـاء اجملـلس وإلى احلـكومـة قـبل انعـقـادها بـعـشرة (10)

أيام على األقل.

يتضمن جدول األعمال : 

- مــشـاريـع الـقــوانـ الــتي أُعِــدّت تـقــاريـر بــشـأنــهـا
ـتـعــلـقـة بـالـتـنــظـيم احملـلي وتـهــيـئـة اإلقـلـيم بـاألسـبــقـيـة وا
ـواد 136 و137 و138 والـتـقـسـيم اإلقـلـيـمي طـبـقـا ألحـكـام ا

من الدستور

- مــــشـــاريـع واقـــتــــراحـــات الــــقـــوانــــ الــــتي لم تُــــعـــد
ادة 44 ـنـصـوص علـيـهـا في ا تـقـارير بـشـأنـها في اآلجـال ا
ـادة 25 مـن الـقــانــون الــعــضـوي رقم أعاله طــبـقــا ألحـكــام ا

ذكور أعاله 16-12 ا

- اقتراحات الـقوان التي يتـقدم بها عشرون (20)
ادة 136 (الـفـقرة 2) من الـدسـتور عضـوا طـبـقـا ألحـكـام ا
ادة 137 (الفقـرة نـصوص عليها في أحكام ا سائل ا في ا
األولى) مــن الدستـور والـتي أُعِـدّت تـقارير بشأنها

- الـــنــصـــوص الــتي صـــوّت عــلـــيــهــا اجملـــلس الــشـــعــبي
الوطني والتي أعدّت تقارير بشأنها باألسبقية

- األسئلة الشفوية

ـــســـجــــلـــة طـــبــــقـــا لـــلــــدســـتـــور ــــســـائل اخملــــتـــلـــفــــة ا - ا
ـــذكـــور أعـاله ولـــهـــذا ولـــلـــقــــانـــون الـــعــــضـــوي رقم 16-12 ا

النظام الداخلي.

الفصل الثانيالفصل الثاني
مناقشة مشاريع واقتراحات القوان  مناقشة مشاريع واقتراحات القوان  

ـادة 63 :  : تـصح مـنـاقـشـات مـجـلس األمـة مـهـمـا يـكن ـادة ا ا
عدد األعضاء احلاضرين.

ـادة 64 : : تــفـتــتح اجلـلــسـة وتــرفع من قــبل رئـيــسـهـا ـادة ا ا
ـــنـــاقـــشــات ويـــســـهـــر عــلـى احــتـــرام الـــنـــظــام الـــذي يــديـــر ا

الداخلي ويحافظ على النظام العام.
وله في كل وقت إيقاف اجللسة أو رفعها.

ــــكن رئـــيس اجلــــلـــســـة إيـــقــــاف اجلـــلـــســـة كــــلـــمـــا دعت
ــثل احلـــكــومــة أو من الــضـــرورة إلى ذلك أو بــطـــلب من 

رئيس اللجنة اخملتصة.
ـنـاقـشـة ـكن رئـيس اجلـلــسـة أن يـقـلص أثـنـاء ا كـمـا 

مدة التدخل في إطار األجل احملدد للمناقشة.

ـادت 33 و39 من الـقـانون 65 : : طـبـقا ألحـكام ا ادة   ادةا ا
ـذكــور أعاله يُــشْــرَع في مـنــاقــشـة الــعــضـوي رقم 16-12 ا
مـشـروع الـقـانـون أو الـنص بـاالسـتـمـاع عـلى الـتـوالي إلى
ــــثل احلــــكــــومــــة وإلى مــــقــــرر الــــلــــجــــنـــة اخملــــتــــصــــة وإلى

سبق. تدخل حسب ترتيب تسجيلهم ا ا
يُشْرَع في مـناقـشة اقـتراح الـقانـون باالسـتماع إلى
ـــثل احلــــكـــومـــة ومـــقـــرر مــــنـــدوب أصـــحـــاب االقــــتـــراح و
ــــتـــدخــــلــــ حــــسب تــــرتــــيب الــــلــــجـــنــــة اخملــــتــــصــــة ثم إلـى ا

سبق. تسجيلهم ا
ــنــاقــشــة عــلى مــضــمــون تــنــصـبّ الــتــدخالت أثــنــاء ا

مشروع أو اقتراح القانون أو النص.

66 : : يودع اقـتـراح القـانـون لدى مـكـتب اجمللس ادة   ادةا ا
من قـبل مـنـدوب أصـحابـه أو من يـنوب عـنه مـن موقـعي

هذا االقتراح.
يــبتّ مـكــتب اجملـلس فـي اقـتــراح الـقـانــون خالل مـدة
أقـصــاهـا شـهــران اثـنـان (2) من تـاريخ إيــداعه وفي حـالـة
ـــنــدوب أصــحــاب اقــتــراح الــقــانــون قــرار الــرفض يُــبــلّغ 

الرفض الذي يكون معلال.

ـادة  67 : : يـجب أن يـكــون اقـتــراح الـقـانــون مـحـررا ـادةا ا
باللغة العربية في شكل مواد مرفقا بعرض األسباب.

ــادة  68 : : تـــســتــمـع الــلــجـــنــة اخملـــتــصــة إلـى مــنــدوب ــادةا ا
أصحاب االقتراح.

ـثـل احلـكــومــة أشــغــال الـلــجــنــة وبــإمــكـانه يَــحْــضُــر 
ـكن الـلـجـنـة تـقـد تـعــديالت عـلى اقـتـراح الـقـانـون كــمـا 
اخملـتــصــة أثــنـاء دراســتــهـا لــهــذا االقــتـراح تــقــد تــعـديالت

حوله.
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ـكن اللـجنـة اخملتـصة في إطـار عمـلهـا أن تسـتع
ـوضـوع وتعـد تقـريـرا تمـهيـديا بـخـبراء ومـختـص في ا

حول اقتراح القانون.

ـادة  69 :  : يُـسـجِل أعـضـاء اجملـلس الـراغـبـون في أخـذ ـادةا ا
ــنـــاقــشــات أنـــفــســهم مـــســبــقــا فـي قــائــمــة الــكــلــمـــة أثــنــاء ا
ــــتــــدخــــلـــ لــــدى مــــكــــتب اجلــــلــــســــة عـــلـى أن يــــغـــلـق بـــاب ا

التسجيل قبل بدء اجللسة بساعة واحدة.

ــتـدخــلــ قـبـل بـدايــة كل جــلــسـة مع تُـنــشَــر قـائــمــة ا
احترام ترتيبهم.

ـسـجل حـقه في الـتـدخل إذا مـا نـودي يـفـقـد الـعـضـو ا
عليه ولم يكن حاضرا في اجللسة.

ال يجوز ألي عضو أن يتدخل باسم عضو آخر.

ــكن أيَ عــضــو أن يــأخــذ الــكــلــمــة دون أن يــأذن له ال 
رئيس اجللسة.

ـناقـشة ـكن عضـو اللـجنـة اخملتـصة الـتدخل في ا ال 
العامة.

ــادة  70 :  : تَـــحـــظَى نـــقــطـــة الـــنـــظــام بـــاألولـــويــة عـــلى ــادةا ا
وضوع. طلبات التدخل في ا

تَنـصَبُّ نـقـطة الـنـظـام وجـوبا عـلى مـقـتضـيـات سـير
اجللسة وتطبيق النظام الداخلي.

. كن أن تتجاوز مدة نقطة النظام دقيقت ال 

ـــتــــدخل الــــذي يـــحــــيـــد عن  يُــــذَكِّـــر رئــــيس اجلــــلـــســــة ا
وضوع بالنظام. ا

ـتدخل عن مـوضوع نـقطـة النـظام تـسحب إذا خرج ا
منه الكلمة فورا. 

الفصل الثالثالفصل الثالث
إجراءات تقد التعديالت ودراستهاإجراءات تقد التعديالت ودراستها

ــــادة 28 من الـــــقــــانــــون ــــادة  71 :  : طــــبـــــقـــــا ألحــــكـــــام ا ــــادةا ا
ــــذكـــور أعـاله تـــقــــدم اقـــتــــراحـــات الــــعــــضـــوي رقم 16-12 ا
ـودعة التــعــديـالت عــلى مشـاريع واقـتراحـات الـقوانـ ا
سـائل التي نصت عـليـها أحـكــام الـمادة لدى اجملـلس في ا
137 من الــــدســــتــــور مـن قــــبل احلــــكــــومــــة و/أو الــــلــــجــــنــــة

اخملتصة و/أو عشرة (10) من أعضاء اجمللس.

ـــكـن أعــضـــاء مـــكـــتـب اجملـــلس وأعـــضـــاء الـــلـــجـــنــة ال 
اخملـتــصـة وكــذا أصـحـاب اقــتـراح الــقـانــون حـسـب احلـالـة

التوقيع على اقتراحات التعديالت أو إيداعها.

يــجـب أن يــكــون اقـــتــراح الــتـــعــديل مـــحــررا بــالـــلــغــة
الـــعــــربـــيــــة وفي شـــكـل مـــادة قـــانــــونـــيــــة مـــرفـــقــــا بـــعـــرض
األســـبـــاب وأن يــخـص مـــادة واحـــدة من مـــواد مـــشــروع أو
ــــودع أو له عـالقـــة مــــبـــاشــــرة به إن اقــــتـــراح الــــقـــانــــون ا

تضمن إدراج مادة جديدة.

ــادة  72 :  : يُــوَقَّـعُ اقــتـــراح الــتـــعــديل مـن قــبل جـــمــيع ــادةا ا
أصـحـابه ويُـودع من قبـل منـدوب أصـحـابه أو من يـنوب
ـوقعـ في أجل أربع وعـشرين (24) سـاعة من عـنه من ا
شـروع أو اقتـراح القـانون ـناقـشة الـعامـة  الـشروع في ا

محل التعديل. 
ـكن أي مـوقِّـع سحـب تـوقـيـعه بـعـد إيـداع اقـتراح ال 

التعديل.
يـبــتّ مــكــتـب اجملــلـس فــي قــبــول الـتــعــديـالت أو

رفضها شكال.
في حــالـة عــدم قـبــول اقـتـراح الــتـعــديل يــكـون قـرار

كتب معلّال ويبلّغ إلى مندوب أصحابه. ا

ـقبولة على ادة  73 : : تُحال اقتـراحات التعديالت ا ادةا ا
اللـجنة اخملـتصة وتُـبلّغ إلى احلكـومة وتُوزَّعُ عـلى أعضاء

اجمللس.
تُدرَسُ هـذه التـعديالت من قـبل اللجـنة اخملـتصة مع
ـــوقــعــ مـــنــدوبي أصـــحــابـــهــا أو مـن يــنـــوب عــنـــهم من ا

ثل احلكومة. بحضور 
ويـتم الــتـصـويت عــلـيـهــا من قـبل أعــضـاء اجملـلس في

اجللسة العامة.
ـكـن احلـكــومـة و/أو مــكـتب الــلـجــنـة اخملــتـصـة و/أو
مــنـدوب أصــحــاب اقـتــراح الـقــانـون حــسب احلــالـة تــقـد
اقـتـراحـات الـتـعـديالت في أي وقت قـبل الـتـصـويت عـلى

واد محل التعديل. ادة أو ا ا
الفصل الرابعالفصل الرابع

صادقة صادقةإجراءات التصويت وا إجراءات التصويت وا
القسم األولالقسم األول

صادقة على مشاريع صادقة على مشاريع إجراءات التصويت وا  إجراءات التصويت وا
 واقتراحات القوان  واقتراحات القوان 

ـادة  74 : : يصـوِّت ويـصادق مـجـلس األمة بـاالقـتراع ـادةا ا
السـري أو باالقتـراع العـام برفع اليـد أو باالقتـراع العام
االسـمي وفقا لـلشروط احملـددة في القانـون العضوي رقم

ذكور أعاله وهذا النظام الداخلي. 16-12 ا

يُـــــحَـــــدِّد مــــــكـــــتب اجملــــــلس بـــــعــــــد اســـــتـــــشـــــارة رؤســـــاء
اط االقتراع. انية أ اجملموعات البر
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في حـــالــة غــيـــاب عــضـــو من اجملــلس يـــجب أن يــوكّل
أحد األعضاء للتصويت نيابة عنه.

ال يُــقــبَـل الــتــصــويت بــالــوكــالــة إالّ في حــدود تــوكــيل
واحد. 

ــــادة 75 : : يُــــصـــــوِّت مــــجـــــلس األمـــــة عـــــلى مـــــشــــاريع ــــادة ا ا
واد 136 واقتراحـات القـوان احملـالة علـيه طبـقا ألحـكام ا

و137 و138 من الدستور. 

ويُـصـادِق عـلى الـنـصـوص الـتي صـوّت عـلـيـها اجملـلس
الشعبي الوطني.

ــادة 138 (الـــفـــقــرة 4) من ــادة 76 :  : طـــبــقـــا ألحــكـــام ا ــادة ا ا
ادة 41 من القانون العضوي رقم 12-16 الدستور وأحكام ا
ـصـادقـة في مـجـلس األمـة بـأغـلـبـيـة ـذكـور أعاله تـصـح ا ا
ـشــاريع الـقـوانـ الـعـاديـة األعـضـاء احلـاضــرين بـالـنـسـبـة 
ـــشـــاريع الـــقـــوانــ ـــطـــلـــقـــة بـــالــنـــســـبـــة  وبــــاألغـــلــــبــــيـــة ا

العضوية.

تتـم عمـلـيـة مـراقـبة الـنـصـاب وجـوبـا قـبل الـبدء في
صادقة. عملية ا

 في حالة عدم اكـتمال النصاب يحدد مكتب اجمللس
بالتشاور مع احلكومة جلسة ثانية.

ــصــادقــة عـلـى الـنـص مـادة 77 :  : أثـنــاء جــلــســة ا ـادة  ـادة ا ا
ـكن رئيس اجلـلسة أن يـعرض لـلمصـادقة جزءا من مادة 
الـنص إذا لم يـكن مــحل مالحـظـات أو تـوصـيـات بـعـد أخـذ

ثل احلكومة واللجنة اخملتصة. رأي 

صادقـة علـى آخر مادة يُـعرض الـنص  بكـامله بعـد ا
للمصادقة.

ــكـن أعــضـــاء اجملــلس تـــقــد مـالحــظـــاتــهم ــادة 78 :  :  ــادة ا ا
كتابيا حول الـنصوص التي صوّت علـيها اجمللس الشعبي
الوطني بـعد توزيع الـلجنة اخملـتصة تقـريرها التـمهيدي

عن النص وقبل إعداد التقرير التكميلي.

الحـظـات لـدى مكـتب الـلـجـنة اخملـتـصـة التي تُـودَع ا
ـــكــنــهـــا أن تــســـتــمع عـــنــد االقــتـــضــاء إلى أصـــحــاب هــذه

الحظات. ا

ـكن الـلـجـنـة اخملـتصـة أن تـقـدم تـوصـيات ـادة 79 : :  ـادة ا ا
في ضــوء اســتــنــتــاجــاتــهــا ومـالحــظــات أعــضــاء اجملــلس في

تقريرها التكميلي.

القسم الثانيالقسم الثاني
صادقة على النص صادقة على النصإجراءات ا إجراءات ا
يزانية تضمن تسوية ا يزانيةا تضمن تسوية ا ا

ـتـضمن ـادة  80 : : تَـدرسُ اللـجـنـة اخملـتصـة الـنص  ا ـادةا ا
ـثل ـعــنـيـة بـاالســتـمـاع إلى  ـيــزانـيـة لـلــسـنـة ا تــسـويـة ا
احلكـومة وكل من تـدعوه الـلجـنة من اخلـبراء واخملـتص

ـــوضـــوع تُـــضـــمّـــنـه اســـتـــنـــتـــاجـــاتـــهــا وتـــعـــد تـــقـــريـــرا في ا
وتوصياتها.

يزانية للمناقشة تضـمن تسوية ا يُعرَضُ النص ا
صادقة عليه بكامله في اجللسة العامة. وا

القسم الثالثالقسم الثالث
وافقة على األوامر وافقة على األوامرإجراءات ا إجراءات ا

ــادة 142 (الـــفـــقــرة 2) من ــادة  81 : : طـــبــقـــا ألحــكـــام ا ــادةا ا
ــادة 37 من الــقــانــون الــعــضــوي رقم الــدســتــور وأحــكــام ا
ـــذكــــور أعاله تَـــدرسُ الــــلـــجـــنــــة اخملـــتـــصــــة الـــنص 16-12 ا

ــــثل ــــوافــــقــــة عـــــلى األمــــر وتـــــســــتــــمعُ إلـى  ــــتــــضــــمـن ا ا
وضوع. احلكومة وتُعد تقريرا في ا

ـــوافـــقـــة عـــلى األمـــر في ـــتـــضـــمن ا يُـــعـــرَض الـــنص ا
جـلـسـة عـامـة لـلـمـصادقـة عـلـيه بـكـامـله بـعـد االسـتـماع إلى
ـــثـل احلــكـــومـــة وتـــقــريـــر الـــلـــجــنـــة اخملـــتـــصــة دون عــرض 

انية. وضوع في أول دورة بر مناقشة في ا
القسم الرابعالقسم الرابع

عاهدات وافقة على االتفاقيات وا عاهداتإجراءات ا وافقة على االتفاقيات وا إجراءات ا

ادت 111 (الفقرة 3) و149 ادة  82 : : طبـقا ألحكام ا ادةا ا
ادة 38 من القـانون العضوي رقم من الدسـتور وأحكام ا
ــذكــور أعـاله تَــدرُس الــلــجــنـــة اخملــتــصــة مــشــروع 16-12 ا

ـعــاهـدة ــوافـقــة عــلى االتـفــاقـيــة أو ا ـتــضـمن ا الــقـانــون ا
وضوع. ثل احلكومة وتُعِّد تقريرا في ا وتستمع إلى 
ــوافــقــة عـلى ــتـضــمن ا  يُــعــرَض مــشـروع الــقــانــون ا
ـــعـــاهــــدة في جـــلــــســـة عـــامــــة لـــلـــمــــنـــاقـــشـــة االتـــفـــاقــــيـــة أو ا
صـادقـة علـيه بكـامـله بعـد االستـمـاع على الـتوالي إلى وا
ثل احلكومـة وتقرير اللجـنة اخملتصة دون إدخال عرض 

أي تعديل عليه. 
الفصل اخلامسالفصل اخلامس
داولة الثانية داولة الثانيةا ا

ــادة 145 من الـــدســـتــور ــادة  83 :  : طـــبــقـــا ألحـــكـــام ا ــادةا ا
ذكور ادة 46 من القانون العضوي رقم 16-12 ا وأحكام ا
أعاله يُـعـلِم رئـيـس اجملـلس األعـضـاء بــطـلب إجـراء مـداولـة

صادق عليه. ثانية للقانون ا
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يُـحِـيل رئـيس اجمللس عـلى الـلـجنـة اخملـتـصة الـقـانون
ـــداولــة الـــثــانــيـــة بــعـــد اجــتـــمــاعه بـــأعــضــاء مـــكــتب مــحل ا

اجمللس.

وضوع ادة  84 : : تُعِـدّ اللـجنة اخملـتصة تـقريـرا في ا ادةا ا
في أجل ال يـتعـدى خمـسة عـشر (15) يومـا على األكـثر من

ثل احلكومة.  تاريخ اإلحالة بعد االستماع إلى 
ــداولـة يــصــادق مــجــلس األمــة عــلى الــقــانــون مـحـل ا
الثـانيـة بأغـلبـية ثـلثي (3/2) أعـضائـه بعـد االستـماع إلى

ثل احلكومة ثم إلى تقرير اللجنة اخملتصة.  عرض 

الباب السادسالباب السادس
إجراءات مناقشة جدول أعمالإجراءات مناقشة جدول أعمال

انية عارضة البر انية ا عارضة البر  ا

كن أن يتـضمن جدول أعمال اجملموعة ادة  85 : : ال  ادةا ا
ــسـائـل أو الـقــضــايــا الـتـي تَـدخُل ضــمن اخــتــصــاصـات إالّ ا

مجلس األمة.

ـــادة 114 (الـــفـــقــرة 2) من ــادة 86 : : عـــمال بـــأحـــكـــام ا ــادة ا ا
الـدسـتـور يُــودَع اقـتـراح مـشـروع جــدول أعـمـال اجملـمـوعـة
ـعـارضـة من قـبل رئـيـسـهـا ـانـيـة من ا أو اجملـمـوعـات الـبـر
قـترح لـعقد لدى مكـتب اجمللس لـلبتّ فـيه قبل الـتاريخ ا

اجللسة الشهرية بعشرة (10) أيام على األقل.

ـــقـــتـــرح يُــــعَـــلَّل الـــرفض بـــقـــرار وفـي حـــالـــة رفض ا
عنية.  انية ا ويُبلَّغ إلى رئيس اجملموعة البر

الباب السابعالباب السابع
تساوية األعضاء تساوية األعضاءاللجنة ا اللجنة ا

ــــادة 89 من الـــــقــــانــــون ــــادة  87 :  : طــــبـــــقـــــا ألحــــكـــــام ا ــــادةا ا
ـذكور أعـاله يَضـبِط مكـتب اجمللس الـعضوي رقم 16-12 ا
تساوية األعضاء ثليه العشرة (10) في اللجـنة ا قائمـة 
بـــاإلضـــافــــة إلى خــــمـــســـة (5) أعـــضــاء احـــتـــيـــاطـــيـــ وذلك
انية وفقا لـلتمثيل النسبي باالتفاق مع اجملموعـات البر
أصالً مع احترام مبدإ تـمثيل أعضاء من اللجنة اخملتصة

احملال عليها نص القانون محل اخلالف.
ثـليه مع االحـتيـاطي يَعرِضُ مـكتب اجملـلس قائـمة 

اخلمسة (5)  في اجللسة العامة للموافقة عليها.
ال يـقـل عـدد أعـضــاء الـلـجــنـة اخملـتــصـة عن خــمـسـة (5)

أعضاء.
ـــثــلــيـــهــا فـي الــلـــجــنــة تَـــنــتـــخِبُ الــلـــجــنـــة اخملــتـــصــة 

تساوية األعضاء. ا

ــثـلي الــلــجــنـة فـي حـالــة غــيــاب عـضــو أو أكــثــر من 
ـــــســــتـــــخـــــلَف مـن بــــ األعـــــضــــاء ـــــتــــســـــاويـــــة األعــــضـــــاء يُ ا

. االحتياطي

ادة 88 :  :  يـضمن رئـيس مجـلس األمة كل الـوسائل ادة ا ا
تساوية األعضاء. الضرورية حلسن سير أعمال اللجنة ا

ـتـسـاويـة األعـضـاء ـادة  89 : : يُـسَـلِـم رئـيس الـلـجـنــة ا ـادةا ا
اجملـتمـعـة في مـقر مـجـلس األمـة تقـريـر اللـجـنـة إلى رئيس

اجمللس الذي يُبَلّغُه بدوره إلى الوزير األول.
الباب الثامنالباب الثامن

إجراءات رقابة مجلس األمة لعمل احلكومةإجراءات رقابة مجلس األمة لعمل احلكومة

ـــــارس مـــــجـــــلس األمـــــة رقــــابـــــتـه لــــعـــــمل  : : 90 ــــادة   ــــادةا ا
واد 94 و98 (الفقرة 7) و151 و152 احلكومـة طبقا ألحكام ا
ـادت 50 و57 من الـقـانون و180 من الـدسـتـور وأحـكـام ا
ـذكـور أعاله وألحـكــام هـذا الـنـظـام الــعـضـوي رقم 16-12 ا

الداخلي.
الفصل األولالفصل األول

إجراءات إصدار الئحة حول مخطط عمل احلكومةإجراءات إصدار الئحة حول مخطط عمل احلكومة

91 :  : يُــــشـــتـــرط لـــقــــبـــول اقـــتــــراح الئـــحـــة حـــول ــادة   ــادةا ا
مــخــطط عـمل احلــكــومـة أن تــكــون مـوقّــعــة من قــبل ثالثـ

(30) عضوا على األقل.
يُودَع االقتراح من قـبل مندوب أصحابه لدى مكتب
اجملـلس بـعـد ثـمـان وأربـع (48) سـاعـة من تـقـد الـوزيـر

األول العرض.
ادة.  يـحـدد مـكتب اجمللس كيفيات تطبيق هذه ا

الفصل الثانيالفصل الثاني
إجراءات االستجوابإجراءات االستجواب

ـادة 151 (الــفــقـرة األولى) 92 : : طــبــقــا ألحــكــام ا ـادة   ـادةا ا
ـــــواد 66 و67 و68 من من الـــــدســـــتــــــور وعـــــمال بـــــأحـــــكـــــام ا
ـكن ثالث ذكـور أعاله  الـقـانـون الـعضـوي رقم 16-12 ا
(30) عــضــوا عـــلى األقل من أعــضـــاء مــجــلس األمــة تــقــد

طلب استجواب احلكومة.
يـــودع طــلـب االســتــجـــواب لــدى مـــكــتب اجملـــلس الــذي

يبتّ فيه. 
في حـالـة قـبـول طـلب االسـتجـواب يُـرسل رئـيس
اجملـلـس نص االسـتــجـواب إلى الــوزيـر األول ويــوزَّع عـلى

قر اجمللس. األعضاء ويعلق 
وفـي حـــالـــة رفـــضه يـــكـــون قــــرار الـــرفض مـــعـــلّال

ويُبلَغ إلى مندوب أصحاب االستجواب.
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الفصل الثالثالفصل الثالث
األسئلة الشفوية والكتابيةاألسئلة الشفوية والكتابية

ـادت 70 و73 من الـقـانون 93 : : طـبـقا ألحـكام ا ادة   ادةا ا
ــذكـــور أعاله يُـــودَع نص الـــســؤال الـــعـــضــوي رقم 16-12 ا
الـشـفــوي أو الـكــتـابي مـن قـبل صــاحـبه لــدى أمـانـة مــكـتب

اجمللس.
ــــكـــتـب في طـــبــــيـــعــــة األســـئـــلــــة الـــشــــفـــويـــة يـــبتّ ا
والكتابيـة ويرسلها إلى احلكـومة متى استوفت الشروط

طلوبة. الشكلية ا
فــي حــالـــة عــدم اســـتــيـــفــاء الـــســؤال الـــشــفــوي أو
ــطــلـــوبــة يُــبـــلّغ صــاحب الــكـــتــابي الـــشـــروط الــشـــكـــلــيـــة ا

السؤال بذلك.

ــــادة  94 :  : يــــجب أن يـــــكــــون الــــســـــؤال الــــشــــفــــوي أو ــــادةا ا
ـــوجه إلى عـــضـــو احلـــكـــومـــة مـــحـــررا بـــالـــلـــغــة الـــكـــتـــابي ا

العربية وأن يتضمن موضوعا واحدا.
يــــجب أالّ يــــتــــعــــلـق مــــوضــــوع الــــســــؤال الــــشــــفـــوي أو
الكتـابي بـنص مودع لـدى مكتـب اجمللس أو بـقضيـة محل

إجراء قضائي وأالّ يكون ذا طابع شخصي.

ــادة  95 : : يــتــقــيــد صــاحب الــســؤال الــشــفــوي أو من ــادةا ا
ـودع لـدى مكـتب اجملـلس عـند ينـوب عـنه بـنص الـسؤال ا

عرضه في اجللسة العامة.

ـادة  96 :  : يَــعــرِضُ صـاحب الــســؤال الـشــفــوي سـؤاله ـادةا ا
في ظــرف ثالث (3) دقــائق ويُــجـيـب عـنـه عـضــو احلــكــومـة

في ظرف ست (6) دقائق.
ــكن صــاحب الــســؤال بــعـــد جــواب عــضــو احلــكــومــة 
ـــــكـن عـــــضـــــو الـــــتـــــعـــــقــــــيب فـي ظـــــرف ثالث (3) دقــــــائق و
احلـــكــومـــة الـــرد عــلـــيه فـي حــدود ثالث (3) دقــائـق عــلى أن

يكون الرد والتعقيب حول موضوع السؤال.

وفي كل احلاالت لرئيس اجللسة السلطة التقديرية
ادة. في تطبيق هذه ا

ـادة  97 :  : في حـالــة غـيـاب الـعـضــو صـاحب الـسـؤال ـادةا ا
الـشــفــوي عن جــلــســة األســئـلــة الــشــفــويـة دون تــوكــيل من

ينوب عنه يفقد حقه في طرح سؤاله.

كن عضـو اجمللس حتويل سـؤاله الشفوي ادة  98 :  :  ادةا ا
كنه سحب سؤاله الشفوي. إلى سؤال كتابي كما 

وفي كـل احلــاالت يـــجب أن يـــكــون ذلك قـــبل حتـــديــد
تاريخ انعقاد جلسة األسئلة الشفوية.

99 : : إذا تـــبـــ أن جـــواب عـــضــو احلـــكـــومـــة عن ــادة   ــادةا ا
الـسـؤال الشـفـوي أو الكـتـابي يبـرر إجـراء منـاقـشة عـامة
ـنـاقـشـة بـطلب مـن ثالث (30) عـضـوا على تُـفتـتح هـذه ا

األقل ويُودع الطلب لدى مكتب اجمللس.

ـــنـــاقـــشـــة بــالـــتـــشـــاور مع ـــكـــتب جـــلـــســـة ا يـــضـــبط ا
احلكومة. 

الفصل الرابعالفصل الرابع
إجراءات إنشاء جلان التحقيقإجراءات إنشاء جلان التحقيق

ــادة 180 من الــدســتــور ــادة  100 : : طــبــقــا ألحــكــام ا ــادةا ا
واد من 77 إلى 87 من الـقـانـون الـعـضوي وعـمال بـأحـكـام ا
ـكن مـجـلس األمـة إنـشـاء جلـان ـذكـور أعاله  رقم 16-12 ا

حتقيق كلّما دعت الضرورة إلى ذلك. 

ـتــضـمن إنــشـاء ـادة  101 : : يُــودَع اقـتــراح الالئـحــة ا ـادةا ا
جلــنــة حتـقــيق لــدى أمـانــة مــكـتب اجملــلس من قــبل مــنـدوب

أصحابه ويوقع عليه في سجل خاص.
يبتّ مكتب اجمللس في مدى قبول هذا االقتراح.

وفي حـالة قبولـه يحيله رئـيس اجمللس على الـلجنة
الدائمة اخملتصة إلبداء الرأي.

وفي حــالــة الــرفـض يُــبــلَّغ قــرار الــرفـض مــعــلال إلى
مندوب أصحاب االقتراح. 

ادة  102 :  : تُـعِدّ اللجـنة الدائـمة اخملتصـة تقريرا عن ادةا ا
اقتراح الالئحة.

يُـــــعـــــرَض اقــــتـــــراح الـالئــــحـــــة فـي اجلـــــلــــســـــة الـــــعـــــامــــة
لـــلـــتـــصـــويت عـــلـــيه بـــأغـــلـــبـــيـــة األعـــضـــاء احلـــاضــريـن بـــعــد
االسـتـمــاع إلى مـنـدوب أصــحـاب االقـتـراح ورأي الــلـجـنـة

وضوع. الدائمة اخملتصة في ا

وضوع. ال تُجرَى في هذه اجللسة أيُ مناقشة في ا

ـادة  103 :  : تـــتـــشــكل لـــجـنــة الــتـــحــقــيق من أعــضـاء ـادةا ا
ــوقعــ عـلـى اقـتـراح الالئحـة وفقـا للـشروط مـن غـيـر ا

نفسها التي حتكم تشكيل اللجان الدائمة للمجلس.
يُــعْــلَم اجملــلس الــشــعــبي الــوطــني واحلــكــومــة بــإنــشـاء

جلنة حتقيق.

ـادة  104 : : يُـنـتـخَب مـكـتب جلـنـة الـتـحقـيق مـن قبل ـادةا ا
أعـــضــائـــهـــا ويــضـم الــرئـــيس ونـــائــبـــاً أو أكـــثــر لـــلـــرئــيس

ومقررا.
يُنَـصِّب رئـيس اجمللس جلـنة الـتـحقـيق بـعد إنـشائـها

وتباشر أشغالها فور ذلك.
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تُـــوضع حتت تــصــرف جلـــنــة الــتــحــقــيـق كل الــوســائل
ادية والبشرية لضمان حسن سير أشغالها. ا

ــادة 105 : : تُـــحَـــدَّد اإلجـــراءات األخـــرى لــســـيـــر جلـــنــة ــادة ا ا
الــتـحــقــيق وعــمــلــهــا  ضــمن نــظــامــهــا الــداخــلي الــذي يــعـده

أعضاؤها.

ـادتـ 86 و87 من ـادة 106 :  : دُون اإلخالل بـأحـكـام ا ـادة ا ا
ـذكـور أعاله تـقـدم جلـــنـة الـقـانـون الـعـضـوي رقم 16-12 ا
الـــتـــحــــقـــيق تـــقــريــرهـــا  فــور االنـــتــهــاء مـن أشــغــالـــهــا إلى
رئـيس اجملـلس الذي يـبـلّـغه إلى كل من رئـيس اجلمـهـورية

والوزير األول.

كما يُوَزَّع التقرير على أعضاء اجمللس.

ـكن اجملـلس عـنـد االقـتـضـاء أن يـفـتح مـنـاقـشـة في
جلسة مغلقة بخصوص نشر التقرير. 

تُــــــسَــــــلِّمُ جلــــــنــــــة الــــــتـــــحــــــقــــــيق وجــــــوبــــــا كل الــــــوثــــــائق
ــوضـوع إلى رئـيس ـسـتــنـدات الـتي بـحــوزتـهـا حـول ا وا

دة احملددة قانونا. اجمللس عند انقضاء ا

ادة. يُحدّد مكتب اجمللس كيفيات تطبيق هذه ا

ـكن جلـنـة الـتـحـقـيق طـلب تـمـديـد األجل ـادة 107 : :  ـادة ا ا
ادة 81 من القـانون الـعضوي نصـوص عليه في أحـكام ا ا

ذكور أعاله. رقم 16-12 ا
الباب التاسعالباب التاسع

إجراءات تمثيل مجلس األمة إجراءات تمثيل مجلس األمة 
في الهيئات الوطنية والدوليةفي الهيئات الوطنية والدولية

الفصل األولالفصل األول
تمثيل مجلس األمة في اجمللس الدستوريتمثيل مجلس األمة في اجمللس الدستوري

ادت 183 (الفقرتان ادة 108 : : مع مراعاة أحكام ا ادة ا ا
ـــــكن كـل مـــــجــــــمـــــوعـــــة األولى و5) و184 من الــــــدســـــتــــــور 
ـــانـــيــــة أن تـــقـــتـــرح مــــرشـــحـــا واحــــدا وفق الـــتــــمـــثـــيل بــــر
النسبي أصالً بعـنوان استخالف عضو منـتهية عضويته

في اجمللس الدستوري.

ـــكـن كل عـــشـــرة (10) أعـــضـــاء غـــيــر مـــنـــتـــمــ كـــمـــا 
اقتراح مرشح واحد للعضوية في اجمللس الدستوري. 

يــجب أن تــقــدم االقــتــراحــات إلى مــكــتب اجملــلس في
غضـون ثمـان وأربع (48) سـاعة عـلى األقل قـبل انعـقاد

قرر إجراء االنتخابات فيها. اجللسة ا

يـكون االقـتـراع سرّيًّـا ويـختـار كل عضـو من مـجلس
. رشح األمة اسمًا واحدا من ب ا

تُـــعَــــدّ الغـــيـــة كـل ورقـــة تــــصـــويت مــــخـــالــــفـــة لــــنـــظـــام
االنتخابات.

ـادة  109 : : في حــالـة حـصـول اتـفـاق بـ اجملـمـوعـات ـادةا ا
انيـة على تقد مـرشح واحد يَعرِضُ رئـيس اجللسة الـبر

االقتراح على األعضاء لتزكيته.
الفصل الثانيالفصل الثاني

تمثيل مجلس األمة تمثيل مجلس األمة 
في اجمللس الوطني حلقوق اإلنسان في اجمللس الوطني حلقوق اإلنسان 

ــادة 10 (الـــفـــقــرة 2) من ــادة  110 :  : طـــبــقـــا ألحــكـــام ا ــادةا ا
ذكـور أعـاله يخـتـار رئـيس اجملـلس الـقـانون رقم 16-13 ا
عــــضـــــوين (2) بــــعـــــد الــــتـــــشـــــاور مع رؤســـــاء اجملــــمـــــوعــــات
انية للعضوية في اجمللس الوطني حلقوق اإلنسان. البر

الفصل الثالثالفصل الثالث
تمثيل مجلس األمة في الهيئات الوطنية األخرىتمثيل مجلس األمة في الهيئات الوطنية األخرى

111 : : يُـــــمَـــــثَّلُ مـــــجـــــلس األمـــــة في الـــــهـــــيـــــئــــات ــــادة   ــــادةا ا
ا ينص عليه القانون. الوطنية األخرى وفقا 

الفصل الرابعالفصل الرابع
تمثيل مجلس األمة في الهيئاتتمثيل مجلس األمة في الهيئات
انية اجلهوية والدولية انية اجلهوية والدولية البر  البر

ــــادة 112 :  : يـــشــــارك مــــجــــلس األمــــة في الــــهــــيــــئـــات ــــادة ا ا
انية اجلهوية والدولية. البر

ادة. يحدد مكتب اجمللس كيفيات تطبيق هذه ا
الفصل اخلامسالفصل اخلامس

إنشاء مجموعات الصداقةإنشاء مجموعات الصداقة

ــكـن مــجــلس األمــة إنـــشــاء مــجــمــوعــات ــادة  113 :  :  ــادةا ا
صداقة مع الغرف النظيرة.

كن مـجلس األمـة واجمللس الـشعـبي الوطني كمـا 
ـانـات مـعًـا إنــشـاء مـجــمـوعـات صــداقـة مـشــتـركـة مع الــبـر

أحادية الغرف.
ادة. يحدد مكتب اجمللس كيفيات تطبيق هذه ا

الباب العاشرالباب العاشر
شاركة في أشغال اجمللس وإجراءات االنضباط شاركة في أشغال اجمللس وإجراءات االنضباطا ا

الفصل األولالفصل األول
شاركة في أشغال اجمللس شاركة في أشغال اجمللسا ا

ـادة 116 (الــفــقـرة 2) من 114 :  : طــبــقــا ألحــكــام ا ـادة   ـادةا ا
الـدسـتور يـجـب عـلى عـضـو مـجـلس األمـة حـضـور أشـغال
اجملــلس عـــلى مــســتــوى جلـــانه الــدائــمــة وجــلـــســاته الــعــامــة

شاركة الفعلية فيها.  وا
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يحـدد مكتـب اجمللس آلـيات تـثبـيت حضـور األعضاء
أشغال اجمللس. 

ادة  115 :  : يُوَجِه عضو الـلجنة الدائـمة الذي يتعذر ادةا ا
ــوضـوع إلى عــلـيه حــضــور أشـغــال الـلــجـنــة إخــطـارًا في ا
رئيس اللجنة الذي يُبَلّغُه بدوره إلى رئيس اجمللس قبل

اجتماع اللجنة.

يُوَجِّه عضو اجملـلس الذي يتعذر عـليه حضور أشغال
وضوع إلى رئيس اجمللس اجللسات العامة إخطارًا في ا

قبل انعقاد اجللسة العامة.

يُعَدّ غياب العضو مبررًا لألسباب اآلتية : 

- نشاط رسمي في الدائرة االنتخابية

- مهمة ذات طابع وطني

- مهمة رسمية خارج الوطن

- عطلة مرضية أو عطلة أمومة. 

ـبررات كـتب اجمللـس تقـديرُ مـدى قـبول أو رفض ا
األخــرى أو اإلخــطــارات الــتي تــوجه بــعــد انــعــقــاد اجلــلــسـة

على أالّ يتعدى أجل ذلك يومي (2) عمل.
116 : : إذا تــــغـــــيّـب عــــضـــــو اجملـــــلس عـن أشـــــغــــال ــــادة  ــــادة ا ا
الــلـــجــان الــدائــمـــة أو اجلــلــســات الـــعــامــة لــثالث (3) مــرات
مـــتــتـــالـــيـــة خالل الـــدورة بـــدون عـــذر مــقـــبـــول يـــقع حتت

طائلة العقوبات اآلتية : 

- يُوجَّه إليه تنبيه كتابي

ـــتـــغـــيـــبــ عـن أشـــغــال - تُـــنـــشَـــر قـــائـــمــة األعـــضـــاء ا
جـلسـات اجملـلس في اجلـريـدة الرسـمـيـة لـلمـنـاقـشات وفي

وقع اإللكتروني الرسمي للمجلس ا

ـــتــــغـــيــــبـــ عـن أشـــغـــال - تُـــدوَّن أســــمـــاء األعــــضـــاء ا
الـلـجـان الـدائـمـة في مـحـاضــر اجـتـمـاعـات الـلـجـنـة وتـبـلَّغ
نـسخ من ورقـة حـضــور أعـضـاء الـلـجــنـة إلى كل من نـائب
ـــــكــــلـف بـــــالــــتـــــشـــــريع ورؤســـــاء اجملـــــمـــــوعــــات الـــــرئـــــيس ا

انية البر

انية التي - يُخصَم مبلغ مـالي من التعويضة الـبر
يـــتــقــاضـــاهــا الــعــضـــو بــعــدد األيــام الـــتي تَــغــيَّـب فــيــهــا عن

أشغال اللجان الدائمة وأشغال اجللسات العامة. 

إذا تــكـرر غـيــاب الـعــضـو لـثالث (3) مــرات مـتـتــالـيـة
أخـرى خالل الـدورة نـفـسـهـا بدون عـذر مـقـبـول يُـحْرَم من
الـتـرشح ألي مـنـصب في أجـهـزة وهيـئـات اجملـلس بـعـنوان

قبل. التجديد ا

ادة. يحدد مكتب اجمللس كيفيات تطبيق هذه ا

الفصل الثانيالفصل الثاني
إجراءات االنضباط في اجللساتإجراءات االنضباط في اجللسات

ـكن اتخـاذها ادة  117 :  : إجـراءات االنضـباط الـتي  ادةا ا
جتـــاه أي عــضــو في مـــجــلس األمــة خالل أشـــغــال اجلــلــســات

العامة هي : 
- التذكير بالنظام

- التنبيه
- سحب الكلمة

نع من تناول الكلمة. - ا

118 :  : الـــتـــذكـــيـــر بـــالـــنـــظـــام في اجلـــلـــســـات من ــادة   ــادةا ا
صالحيات رئيس اجللسة.

كـل عــــضــــو في اجملــــلـس تــــســــبب فـي تــــعــــكــــيــــر صــــفــــو
ناقشات يُذكّر بالنظام. ا

كل عـضـو ذُكّــر بـالـنـظــام لـلـمــرة الـثـانـيــة يـوجه إلـيه
ـكن أن تـسـحب مـنه الـكـلـمـة إلى أن تـنـتـهي تـنـبـيه كـمـا 
ـوضوع محل الدراسة وكـذا إذا أخذ الكلمة من مناقشة ا

غير إذن وذُكِّر بالنظام وأصرّ مع ذلك على الكالم.
ــادة 119 :  : يُـــمـــنع عـــضـــو مـــجــلـس األمـــة من تـــنــاول ــادة ا ا

الكلمة في إحدى احلاالت اآلتية : 
- إذا تـعرض إلـى ثـالثة (3) تنبيهات أثناء اجللسة
- إذا تـــســــبب فـي تــــظـــاهــــرة تــــعـــكّــــر صــــفـــو الــــنــــظـــام

والهدوء داخل قاعة اجللسات
- إذا قــــام بــــاســــتــــفــــزاز أو تــــهــــديــــد زمــــيل لـه أثــــنـــاء

اجللسة
- إذا استعمل العنف أثناء اجللسة.

ــــادة  120 : : يـــــتــــرتب عـــــلى مـــــنع عـــــضــــو اجملـــــلس من ــــادةا ا
تــنــاول الــكــلــمــة عــدم مــشــاركــته في مــنــاقــشــات جــلــسـات

اجمللس لثالث (3) جلسات متتالية.
وفي حـــالــة الــعــود أو رفض عــضـــو اجملــلس االمــتــثــال
ـنع إلى ست (6) جــلـسـات ألوامـر رئــيس اجلــلـســة يُـمَــدَّد ا

متتالية. 

ادة  121 : : عندما يَـمْنَع رئيس اجللسة عضو اجمللس ادةا ا
ـكـتب لالسـتـمـاع في احل من تـنـاول الكـلـمـة يُـسـتدعى ا

ــعــني قــبل الــنـظــر في الــقــضــيــة والـبتّ لـعــضــو اجملــلس ا
فيها.

ــتــدخل 122 : : ال يــجــوز مــطــلــقـا أن يــســتــعــمل ا ـادة   ـادةا ا
ألــفـــاظــا نــابــيــة أو عــبــارات غــيـــر الئــقــة أو فــيــهــا مــســاس
بــهـيـبــة اجملـلس أو بــهـيـبــة رئـيـسـه أو أعـضـائه أو بــكـرامـة
ــسـاس ـؤســســات أو ا األشــخــاص وبـســمــعــة الـهــيــئــات وا

بالنظام و/أو باآلداب العامة.
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ـــــتـــــدخل من ـــــادة  123 : : يَـــــمـــــنَع رئـــــيـس اجلـــــلـــــســـــة ا ـــــادةا ا
مواصلة تدخله في احلاالت اآلتية : 

باد العامة التي حتكم - إذا تعرض باإلسـاءة إلى ا
اجملتمع اجلزائري

قامه ا ال يليق  - إذا تعرض لرئيس اجلمهورية 
- إذا تدخل دون إذن من رئيس اجللسة

- إذا تـــفـــوّه بـــعـــبـــارات نـــابـــيــــة في حق أحـــد أعـــضـــاء
ـانــيـة أو احلــكـومـة أو اجملـلـس أو إحـدى اجملــمـوعــات الـبــر

أحد أعضائها
- إذا مس احلياة اخلاصة للغير

- إذا تعـرض إلى قضـيـة تكـون مـحل إجراء قـضائي.
تـدخل إذا حـاد عن لـرئـيس اجلـلـسـة وحـده أن يـلـفت نـظـر ا

وضوع أو أخل بآداب النقاش. ا
ـتـدخل أو ال يـجـوز لــغـيـر رئــيس اجلـلــسـة مـقــاطـعــة ا

إبداء مالحظات على كالمه.
يحق لرئيس اجللـسة حرمان العـضو من طلب نقطة

نظام أكثر من مرة واحدة.

ـذكورة أعاله في ال تُدّوَن الـتـدخالت ذات الطـبيـعة ا
محضر اجللسة.

الباب احلادي عشرالباب احلادي عشر
انية انيةإجراءات رفع احلصانة البر إجراءات رفع احلصانة البر
انية انية والتجريد من العهدة البر  والتجريد من العهدة البر

الفصل األولالفصل األول
انية  انية إجراءات رفع احلصانة البر إجراءات رفع احلصانة البر

انية ألعضاء مجلس األمة ادة  124 : : احلصانة الـبر ادةا ا
ادة 126 من الدستور. معترف بها طبقا ألحكام ا

ـــكـن عـــضـــو مــــجـــلس األمــــة أن يـــتـــنــــازل طـــوعـــا عن
ـانـيـة بـتـصـريح مـكـتـوب يُـودَع لـدى مكـتب حـصـانـته الـبر

اجمللس.

ـانـية من 125 :  : يُودَع طـلب رفع احلـصانـة الـبر ادة   ادةا ا
ـــتـــابـــعـــة الــقـــضـــائـــيـــة لـــدى مـــكـــتب اجملـــلس من قـــبل أجل ا

كلف بالعدل. الوزير ا
كـتب الـطـلب على جلـنـة الشـؤون الـقانـونـية يـحـيل ا
واإلداريـــة وحــقـــوق اإلنــســـان والـــتــنـــظــيم احملـــلي وتـــهــيـــئــة
اإلقــــلـــيم والـــتــــقـــســـيم اإلقــــلـــيـــمي الــــتي تُـــعـــد تــــقـــريـــرا في
ـــوضـــوع في أجل شـــهـــرين (2) ابــتـــداء من تـــاريخ إحـــالــة ا
ـعــني الــذي الــطـلب عــلـيــهـا بــعـد االســتـمــاع إلى الـعــضـو ا

ـكنه االستعانة بأحد زمالئه من أعضاء اجمللس.
تَرفع اللجنة تقريرها إلى مكتب اجمللس.

انية في يَفصِل اجمللس في طـلب رفع احلصانة الـبر
جــلـسـة مــغـلــقـة بـاالقــتـراع الـســري بـأغــلـبـيــة أعـضــائه بـعـد
كنه ـعني الـذي  االسـتمـاع إلى تقريـر اللـجنـة والعـضو ا

االستعانة بأحد زمالئه من أعضاء اجمللس.
وفي كل احلــــاالت تـــتم هـــذه اإلجــــراءات في غـــضـــون

ثالثة (3) أشهر من تاريخ إيداع الطلب.

ـــذكـــورة أعاله فـــتــرة ال تُـــراعَى في حـــســـاب اآلجـــال ا
انية. العطلة البر

الفصل الثانيالفصل الثاني
انية  انية إجراءات جتريد العضو من العهدة البر إجراءات جتريد العضو من العهدة البر

126 : : يُــجـرَّد مـن الـعــضــويــة في مــجــلس األمـة ـادة  ـادة ا ا
ــادة 117 مـن الــدســـتــور كل عـــضــو غـــيّــر ــوجب أحـــكــام ا
طــوعــا انــتــمــاءه احلــزبي الــذي انــتــخب عــلى أســاسـه وفــقـا

إلعالن اجمللس الدستوري. 

ـجلس مــلـف الـمــعـني عـلى لــجـنة يحـيل مكـتـب ا
الـشؤون الـقانـونيـة واإلدارية وحـقوق اإلنـسان والـتنـظيم

احمللي وتهيئة اإلقليم والتقسيم اإلقليمي لدراسته.
وضـوع يُعرض في اجلـلسة تُعِـدُّ اللجـنة تقـريرا في ا

العامة للمصادقة عليه.
عـني فورا بـقـرار التـجريـد وتُخـطَرُ يُبـلَّغ الـعضـو ا

عنية بشغور مقعده. اجلهات ا

ــادة 123 من الــدســتــور ــادة  127 : : طــبــقــا ألحــكــام ا ــادةا ا
ـكلف كـن مكـتب اجملـلس بـناء عـلى إشـعار مـن الوزيـر ا
ـانـيـة عن ـهـمـة الـبـر بـالـعـدل الـقـيـام بــإجـراءات إسـقـاط ا

العضو.
تـدرس جلــنـة الـشـؤون الـقـانــونـيـة واإلداريـة وحـقـوق
اإلنــســان والـــتــنــظــيم احملــلي وتــهــيـــئــة اإلقــلــيم والــتــقــســيم
انـية عن العـضو بناء همـة البر اإلقلـيمي طلب إسقـاط ا
عـــلـى إحـــالـــة من مــــكـــتب اجملـــلـس وتـــســـتـــمـع إلى الـــعـــضـــو
ــوضــوع وتــرفـعـه إلى مــكـتب ــعـني وتــعــد تــقــريـرا في ا ا

اجمللس.
ـســألــة عــلى اجملــلس من أجل الــبت ــكـتـب ا يَــعــرِض ا
فيها باالقتراع الـسري بأغلبية أعضـائه في جلسة مغلقة
ـعـني الـذي بـعـد االسـتـمـاع إلى تــقـريـر الـلـجـنـة والـعـضـو ا

ـكنه االستعانـة بأحد زمالئه من أعضاء اجمللس.

ــانـيـة لــعـضــو اجملــلس ـهــمّـة الــبـر ـادة  128 : :تَـســقُط ا ـادةا ا
ـــادة 3 مـن ـــنــــصــــوص عــــلــــيــــهــــا في أحــــكــــام ا فــي احلــــاالت ا

ذكور أعاله.  القانون العضوي رقم 12-02 ا
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الفصل الثالثالفصل الثالث
 إجراءات اإلقصاء إجراءات اإلقصاء

ــادة 124 من الــدســتــور ــادة  129 : : طــبــقــا ألحــكــام ا ــادةا ا
كن مجلس األمـة إقصاء أحد أعضائه إذا صدر ضده حكم
قـضـائي نهـائي بـسـبب ارتـكـابه فعـال يُخِلّ بـشـرف مـهـمته

انية. البر
ــعـني بــنـاء يـقــتـرح مــكــتب اجملـلس إقــصــاء الـعــضـو ا

كلف بالعدل. على إشعار من طرف الوزير ا
ـــنـــصــوص يـــتم اإلقـــصـــاء وفـق اإلجـــراءات نـــفـــســـهـــا ا

ادة 126 أعاله. عليها في ا
يُقرر اإلقصاء بأغلبية أعضاء اجمللس.

الباب الثاني عشرالباب الثاني عشر
صالح صالحميزانية مجلس األمة وا ميزانية مجلس األمة وا
الية والتقنية الية والتقنيةاإلدارية وا اإلدارية وا

الفصل األولالفصل األول
ميزانية مجلس األمةميزانية مجلس األمة

الية ادة  130 :  : يتمتع مـجلس األمة باالستقاللية ا ادةا ا
واإلدارية.

يـصادق مكـتب اجمللس على مـشروع ميـزانية اجمللس
ــالــيــة الـتي ويـحــيــله عــلى جلــنـة الــشــؤون االقـتــصــاديـة وا
تـبدي رأيـهـا فـيه في غـضـون الـعـشـرة أيام (10) الـتي تلي

شروع على اللجنة.  إحالة ا
ــكن تــعــديل مــشــروع مـيــزانــيــة اجملـلس تــبــعــا لـرأي

الية. جلنة الشؤون االقتصادية وا

ــــادة  131 : : يُــــبَـــــلِّغ رئـــــيس مـــــجــــلـس األمــــة مـــــشــــروع ــــادةا ا
مــيــزانـيــة اجملــلس إلى احلــكـومــة قــصـد إدمــاجه في مــشـروع

عنية. الية للسنة ا تضمن قانون ا القانون ا

ــادة  132 :  : مـع مــراعـــاة خـــصـــوصــيـــة مـــجـــلس األمــة ــادةا ا
راقبة مجلس احملاسبة.  تخضع محاسبة اجمللس 

الفصل الثانيالفصل الثاني
الية والتقنية للمجلس صالح اإلدارية وا الية والتقنية للمجلسسير ا صالح اإلدارية وا سير ا

ادة  133 :  : يـتولى األمـ العـام حتت سـلطـة رئيس ادةا ا
ــالـيـة والـتــقـنـيـة ــصـالح اإلداريـة وا مــجـلس األمـة إدارة ا

للمجلس.

134 : : يــــســـتــــفـــيــــد مـــوظــــفـــو مــــجـــلـس األمـــة من ــادة   ــادةا ا
وظفي الدولة. عترف بها  الضمانات واحلقوق ا

ــوجـب قــانــون تُـــكَــرَّس هــذه الـــضــمـــانــات واحلـــقــوق 
أســاسي خـــاص يــصــادق عــلــيه مــجـــلس األمــة ويــنــشــر في
ـقـراطـيـة اجلـريـدة الــرسـمـيـة لـلـجـمـهـوريــة اجلـزائـريـة الـد

الشعبية.

الباب الثالث عشرالباب الثالث عشر
ناقشات مجلس األمة ناقشات مجلس األمةاجلريدة الرسمية  اجلريدة الرسمية 

ـادة 133 (الــفــقـرة 2) من 135 :  : طــبــقــا ألحــكــام ا ـادة  ـادة ا ا
ـادة 7 من الــقـانـون الــعـضـوي رقم الــدســـتــور وأحـــكــام ا
ـــذكــــور أعاله يــــتم إعــــداد مــــحـــضــــر كـــامـل عن كل 16-12 ا

جـلـسة عـامـة ويُنـشـر في غضـون الـثالث (30) يـومـا على
األكـثــر الــتي تــلي تـاريـخ اجلـلــسـة فـي اجلـريــدة الــرسـمــيـة

ناقشات مجلس األمة.

ـادة 136 :  : ألعـضـاء مــجـلس األمـة وأعــضـاء احلـكـومـة ـادة ا ا
حـق االطالع عــلى نــصــوص تــدخالتــهم وطــلـب تــصــحــيــحــهـا
قـبل نـشـرهـا في اجلـريـدة الـرسمـيـة لـلـمـنـاقـشـات على أالّ

يغيّر هذا التصحيح معنى أو محتوى التدخل.

نـاقشات ادة 137 :  : يُحَـدَّد شكل اجلـريدة الـرسميـة  ادة ا ا
وجب تـعلـيمـة يصـدرها مـكتب مجـلس األمة ومـحتـواهـا 

اجمللس.

غلقة. ال تنشر محاضر اجللسات ا

الباب الرابع عشرالباب الرابع عشر
أحكام ختاميةأحكام ختامية

138 :  : يـــــصـــــادق مـــــجـــــلس األمـــــة عـــــلى نـــــظـــــامه ــــادة  ــــادة ا ا
الداخلي بأغلبية أعضاء اجمللس احلاضرين.

ــكن مـــجــلـس األمــة أن يُـــجــرِيَ تـــعــديالت ــادة 139 :  :  ــادة ا ا
عـلى أحــكـام نــظـامه الــداخـلي بــطـلب من رئــيس اجملـلس أو

باقتراح من ثالث (30) عضوا يقدم إلى مكتب اجمللس.

يــــحــــال الــــطــــلب أو االقــــتــــراح عــــلـى جلــــنــــة الــــشـــؤون
الــقـانــونـيــة واإلداريـة وحـقــوق اإلنـســان والـتــنـظــيم احملـلي

وتهيئة اإلقليم والتقسيم اإلقليمي للدراسة.

يـصـادق أعضـاء اجملـلس على هـذا الـتعـديل بـإجراءات
ـوجـبهـا إقرار الـنـظام الـداخلي ـصـادقة نـفسـهـا التي   ا

للمجلس.

ادة 140 : : حتفـظ وثائق ومـحاضـر وتقـارير مـجلس ادة ا ا
األمة في أرشيف يسمى "أرشيف مجلس األمة".

141 :  : تـــلـــغى أحـــكـــام الـــنـــظـــام الـــداخـــلي جملـــلس ــادة  ــادة ا ا
ــوافق 26 أكــتــوبـر ــؤرخ في 16 رجب عــام 1420 ا األمــة ا

تمم. عدل وا سنة 1999 ا

ـادة 142 : : يـنشـر هـذا الـنـظـام الـداخـلي جملـلس األمة ـادة ا ا
قراطية في اجلريدة الرسميـة للجمهورية اجلزائرية الد

الشعبية.
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