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تظير مقكمات دكلة القانكف عمى الصعيد المؤسساتي في الجزائر بمكجب اإلصالحات السياسية الجديدة

مف خالؿ:

* الفصؿ بيف المؤسستيف التشريعية كالتنفيذية فصال يرمي إلى التكازف القائـ عمى التعاكف كالرقابة،
كتكريس دكلة القانكف،

*استحداث الييئة العميا المستقمة لمراقبة االنتخابات ضمف الفصؿ الخاص بالمؤسسات الرقابية،

*تعزيز دكر المؤسسات االستشارية بتفعيؿ الديمقراطية التشاركية،حيث دستر المؤسس الدستكرم الجزائرم
أغمب الييئات االستشارية،كما استحدث ىيئات جديدة أخرل ضمف الفصؿ الخاص بالمؤسسات

االستشارية.

الكممات المفتاحية:

مبدأ الفصل بين السمطات  ،االستشارة ،الرقابة ،االنتخابات،الحكم الراشد  ،دولة القانون.

Abstract :

The institutional elements of the rule of law appear in Algeria Under the new political
reforms through:
* Separation between the legislative and executive institutions a chapter aimed at the balance
based on cooperation and control, and the establishment of the rule of law,
* The creation of the Independent Supreme Commission for Election Observation within the
chapter on regulatory institutions,
• Enhancing the role of consultative institutions in activating participative democracy, where
the Algerian constitutional institution devotes most consultative bodies, and other new bodies
have been established within the chapter on consultative institutions.
key words: The principle of separation of powers, consultation, oversight, elections,
good governance, the rule of law.
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المقدمة:
إف إرساء دكلة القانكف مف األىداؼ الرئيسية لكؿ الدكؿ كمف المكاضيع التي تحتؿ مكانا ىاما كبار از
ّ
في الفكر السياسي،كالقانكني في ظؿ ُّ
تحكال نحك تعزيز الديمقراطية
التغيرات الدكلية التي بدأت تظير ُّ

كتكريس آليات الحكـ الراشد لترسيخ دكلة القانكف،ىذا باإلضافة إلى أف مكضكع دكلة القانكف ىك مكضكع

الساعة بؿ ىك مكضكع كؿ ساعة ألنو مرادؼ لتاريخ نستمد منو الحكم ػػة،المبدأ،النظاـ كالقانكف ،كمف

الحاضر نستطيع أف نفاضؿ كنقارف كنختار،لنستطيع في المستقبؿ أف نمتمس كسائؿ أفضؿ كأحكـ ليسكد

مناخ أكثر عدؿ كأماف كديمقراطية.

إف الكظيفة األساسية لمدكلة كسمطة سياسية عميا في كؿ مجتمع منظّـ ىي إحالؿ النظاـ،إالّ أنو بسبب
ّ
تزايد مياميا كأدكارىا تداخمت كظائفيا،ىذا الكضع اقتضى تقسيـ ىذه الكظائؼ كالفصؿ بيف السمطات

عمى النحك الذم ُيجسٍّد ىدفيا في إحقاؽ النظاـ كالنفع العاـ .

كحتى ال يساء استعماؿ السمطة يجب إقامة تكازف بيف السمطات مف جانب كتقرير سمطة الردع مف

جانب آخر ،كيككف ذلؾ بكجكد مؤسسات استشارية تعزز الديمقراطية التشاركية قبؿ صدكر القرار مف

السمطة التنفيذية ،كمؤسسات رقابية تمنع تنفيذ الق اررات الخاطئة الصادرة عف السمطة األخرل  ،كصكال إلى
إقامة تكازف كتعاكف بيف مؤسسات الدكلة عمى مستكل اإلطار الكظيفي كالرقابي.

ككرسو في
كلقد انتيج المؤسس الدستكرم الجزائرم مبدأ الفصؿ بيف السمطات في دستكر
 1989ن
دستكر  1996بكؿ تعديالتو ،آخرىا تعديل  2016كضمانة لمحقكؽ كلحريات األفراد،ككأرضية كاطار
صمب لممارسة مؤسسات الدكلة كظائفيا لتتعايش معا ،كتتكامؿ جيكدىا لخدمة المصالح العميا لمدكلة
كلتجسيد دكلة القانكف.

تظير مقكمات دكلة القانكف عمى الصعيد المؤسساتي في الجزائر بمكجب اإلصالحات السياسية الجديدة

مف خالؿ *:الفصل بين المؤسستين التشريعية والتنفيذية فصال يرمي إلى التوازن القائم عمى التعاون
والرقابة ،بإعادة تصحيح اإلطار الكظيفي لكؿ مؤسسة بما يضمف استكماؿ مقكمات البناء الديمقراطي

لمدكلة كتكريس دكلة القانكف.

*استحداث الييئة العميا المستقمة لمراقبة االنتخابات ضمن الفصل الخاص بالمؤسسات الرقابية

،

لضماف صحة العممية االنتخابية عمؿ المؤسس الدستكرم الجزائرم في إطار اإلصالحات السياسية عمى
ؼ
تدعيـ مراقبة العممية االنتخابية بتأسيس مؤسسة دستكرية جديدة،

االنتخابات،إذ تسير ىذه األخيرة في الجزائر تطبيقا ألحكاـ المادة

وىي الييئة العميا المستقمة لمراقبة

 194مف التعديؿ الدستكرم لسنة

 ،2016كالقانكف العضكم المنظـ لمييئة  11\16عمى شفافية االنتخابات الرئاسية كالتشريعية كالمحمية
،ككذا االستفتاء كنزاىتيا منذ استدعاء الييئة الناخبة حتى إعالف النتائج المؤقتة لالقتراع.
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*تعزيز دور المؤسسات االستشارية بتفعيل الديمقراطية التشاركية،حيث دستر المؤسس الدستوري

الجزائري أغمب الييئات االستشارية،كما استحدث ىيئات جديدة أخرى ضمن الفصل الخاص بالمؤسسات

االستشارية ،حيث ٌّ
تعد ىذه الييئات في العصر الحديث مف أىـ مقكمات دكلة القانكف التي تسعى جميع

األنظمة السياسية الحديثة لمكصكؿ إلييا ،كذلؾ لما تكتسيو مف أىمية في تقكيـ النشاط اإلدارم كفي دفع
السمطة المركزيػػة إلى إجراء إصالحػات سياسية كاقتصادية كاجتماعية كأمنية ،لتككف الق اررات التي تسعى

الدكؿ إلصدارىا في إطار اإلصالحات أكثر

مكضكعية،كذات فاعمية في رسـ سياسية عامة لمبالد

صحيحة كقكية تتالءـ مع ظركؼ الحاؿ كمع متطمبات المجتمع المدني.
وعميو تتمحور إشكالية الدراسة في مايمي :

إلى أي مدى ذىب المؤسس الدستوري الجزائري في تقرير ضمانات لتجسيد دولة القانون عمى

الصعيد المؤسساتي بموجب اإلصالحات السياسية األخيرة؟
منيج الدراسة:

تقتضي طبيعة مكضكع الدراسة االستعانة بالمنيج التحميمي االستقرائي لمنصكص الدستكرية  ،لتحديد

أىـ التغيرات كالتعديالت في المراكز الدستكرية لممؤسسات الدستكرية المستحدثة كالقديمة كدكرىا في تجسيد
دكلة القانكف،ناىيؾ عف المنيج الكصفي كذلؾ بتسميط الضكء عمى اإلطار الييكمي كالكظيفي لمقكمات

دكلة القانكف عمى الصعيد المؤسساتي لمدكلة.

لتحميؿ إشكالية الدراسة نقسـ مكضكع الدراسة إلى الخطة التالية :
المطمب األكؿ :ضمانات تجسيد دكلة القانكف عمى صعيد اإلطار الكظيفي لممؤسستيف
التشريعية كالكظيفية.

المطمب الثاني :ضمانات تجسيد دكلة القانكف عمى صعيد المؤسسات الرقابية.

المطمب الثالث :ضمانات تجسيد دكلة القانكف عمى صعيد المؤسسات االستشارية.
المطمب األول :ضمانات تجسيد دولة القانون عمى صعيد اإلطار الوظيفي لممؤسستين
التشريعية والتنفيذية:

يقتضي مبدأ الفصؿ بيف السمطات كما كرد عند "مكنتسكيك" أف تمارس كؿ سمطة مف سمطات الدكلة

الثالث اختصاصاتيا المنكطة بيا ،كالمحددة في الدستكر بفعالية دكف أف تتجاكز الحدكد المرسكمة ليا أك
تنتيؾ مجاليا المحدد لتتعدل عمى اختصاصات السمطات األخرل ،كاال اعتبر ذلؾ انتياكا لمبدأ الفصؿ

،ككرسو في التعديؿ الدستكر لسنة 2016
بيف السمطات كلقد انتيجو المشرع الجزائرم في دستكر  1989ن
كضمانة لمحقكؽ كالحريات ،كتكريس لدكلة القانكف التي تقتضي منح كؿ سمطة اإلطار الكظيفي الخاص

بيا ،كىك ماحاكؿ المؤسس الدستكرم مراعاتو مف خالؿ تعديؿ  2016في ما يخص العالقة الكظيفية بيف
البرلماف كرئيس الجميكرية.

الفرع األول :الوظيفة التشريعية في ميزان التعديل الدستوري لسنة :2016
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لرئيس الجميكرية صالحيات دستكرية في المجاؿ التشريعي عمى ضكء ما كاف مقر ار في الدستكر األكؿ
لسنة  1963كدستكر  1976كدستكر  ،1989كما قرره الدستكر الحالي الصادر في  1996المعدؿ،مف
بيف ىذه االختصاصات حؽ اقتراح القكانيف ،كالتشريع عف طريؽ األكامر كاف أصبح أكثر تقييدا بمقتضى

التعديؿ الدستكرم األخير الصادر في سنة . 2016
أوال:حق اقتراح القوانـــــيــــن:

اعترفت جؿ الدساتير الجزائرية بػحؽ اقتراح القكانيف لرئيس الجميكرية ،فقد أثبتت الممارسة أف أغمب

حككمي ،مقارنػ ػػة مع مقتػ ػػرحات البرلػػماف ف ػػي الػ ػػمبادرة التش ػريعية التي تعتبر
القكانيف ىي تقريبا مف أصؿ
ّ
ضعيفة.
.جعؿ دستكر  1963حؽ االقتراح حقا مشتركا بيف رئيس الجميكرية كالبرلماف كذلؾ بصريح المادة

 36منو،كقد انتيج المشرع الدستكرم سنة

 1976نفس األسمكب بمقتضى نص المادة

 148منو،أما

دستكر  1989فجعؿ اقتراح القكانيف بصريح المادة  1/113لكؿ مف رئيس الحككمة كأعضاء المجمس
الشعبي الكطني ،كبيذا استبعد انفراد رئيس الجميكرية بصريح النص كجعؿ اقتراح القكانيف إرثا مشتركا

بيف رئيس الجميكرية كرئيس الحككمة  ،كىذا ما أكدتو أحكاـ المادة  2/113التي تنص " :تعرض مشاريع
القكانيف عمى مجمس الكزراء،ثـ يكدعيا رئيس الحككمة مكتب المجمس الشعبي الكطني" ،كأحكاـ المادة

 4/74التي تؤكد عمى أف رئيس الجميكرية يترأس مجمس الكزراء ،فمف خالؿ ىذيف النصيف يرل األستاذ
"فكزم أكصديؽ" أف االقتراح مشترؾ بينيما .

بتحميؿ نصكص دستكر  1996كبمكجب المادة  119فقرة  1منو نجد أف حؽ اقتراح القكانيف مخكؿ

لكؿ مف الكزير األكؿ كالنكاب ك األعضاء ،كما أكد ذلؾ تعديؿ  2016في المادة  1\136منو  ،كتعرض
مشاريع القكانيف عمى مجمس الكزراء ،بعد األخذ برأم مجمس الدكلة ثـ يكدعيا الكزير األكؿ مكتب

المجمس الشعبي الكطني أو مكتب مجمس األمة حسب الحالة
الدستوري في التعديل األخير.

وىو اإلجراء الذي أضافو المؤسس

كعميو استثني رئيس الجميكرية مف حؽ االقتراح بصريح النص الدستكرم كخكلو لمكزير األكؿ كالنكاب

أك األعضاء كلـ يختمؼ في ىذا عمى ما أقره دستكر  ،1989لكف ما يمكف استنتاجو أف رئيس الجميكرية

يككف لو بطريؽ غير مباشر التأثير عمى عممية اقتراح القكانيف في دستكر ( )1996باعتباره يترأس مجمس

الكزراء كالتي تحتـ مكافقتو عمييا.

ثانيا -تقييد سمطة التــشريع باألوامر بموجب التعديل الدستوري لسنة :2016
إف ممارسة رئيس الجميكرية االختصاص التشريعي بمقتضى األكامر فيو مساس كتقييد لسمطة البرلماف

صاحب االختصاص األصيؿ بالتشريع كأصؿ عاـ ،كقد اختمفت الدساتير الجزائرية السابقة فيما بينيا في

مسألة ممارسة رئيس الجميكرية لالختصاص التشريعي بمقتضى أكامر،إذ أف دستكر

 1963لـ ينص

فكض
عمى ىذا النكع مف االختصاص كاف كانت المادة  58منو تكممت عف المكائح التفكيضية ،بحيث يػُ ن
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مف خالليا لرئيس الجميكرية أف يطمب إلى المجمس اتخاذ إجراءات ذات طبيعة تشريعية عف طريؽ أكامر
تشريعية تتخذ في نطاؽ مجمس الكزراء،كتعرض عمى مصادقة المجمس في أجؿ ثالثة أشير.

أما دستكر  1976فأشار إلى ىذا النكع مف االختصاص التشريعي لرئيس الجميكرية كحصره في المادة

 153منو في مابيف دكرتي انعقاد المجمس الشعبي الكطني،عمى عكس دستكر  1989الذم جاء خاليا مف
النص عمى ىذا االختصاص.

خكؿ المشرع لرئيس الجميكرية التشريع بأكامر حسب نص المادة  124منو في
أما في دستكر ،1996فقد ن
حالة شغكر المجمس الشعبي الكطني ،أك بيف دكرتي البرلماف كفي الحالة االستثنائية المذككرة في المادة

 93مف الدستكر،كما يمكف لرئيس الجميكرية أف يصدر مشركع الحككمة المتعمؽ بقانكف المالية" بأمر" إذا
لـ يصادؽ عميو البرلماف في األجؿ الم ػػحدد ب ( )75يكما مف تاريخ إيداعو(.)1

إف دستكر  1996استقر عمى تأصيؿ مبدأ التشريع باألكامر الرئاسية ،كبذلؾ م نكف رئيس الجميكرية مف
اؿ ػذم أحدث
ممارسة العمؿ التشريعي دكف قيكد إلى غاية صدكر التعديؿ الدستكرم الجديد لسنة  2016ك ػ ػ

تقيد مف
المفاجئة ،حيث ّ
عدلت المادة  1\124بالمادة 142منو كالتي أضافت مصطمحات قانكنية جديدة ّ
حؽ رئيس الجميكرية في التشريع باألكامر،حيث أصبح فحكل الفقرة كاآلتي ":لرئيس الجميكرية أف يشرع
بأكامر في مسائل عاجمة في حالة شغكر المجمس الشعبي الكطني،أك خالل العطل البرلمانية بعد األخذ
برأي مجمس الدولة".

بتحميؿ ىذه الفقرة كبالرجكع إلى مدة عمؿ البرلماف التي أصبحت بمكجب ىذا الدستكر عشرة أشيرنجد
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يشرع إالّ في حالة شغكر المجمس أك خالؿ
ّ
أن حق رئيس الجميورية قد ّ
قيد تماما ،إذ يجب عميو أف ّ
عطمة البرلمان المحددة بمدة شيريف،كما يجب عميو كشرط ثاني أف يحدد المسائل المستعجمة التي

استمزمت منو التشريع باألكامر.

بتكفر ىذيف الشرطيف يصبح مف المستعصي عمى رئيس الجميكرية التدخؿ بسيكلة كبكثرة لمتشريع

باألكامر ،ليصبح المجاؿ مفتكحا لمسمطة التشريعية لمعمؿ عمى صياغة القكانيف دكف قيكد،خاصة بعد أف
م ّكف التعديؿ الدستكرم الجديد أعضاء مجمس األمة مف المبادرة بالقكانيف حسب نص المادة  136مف

دستكر 1996المعدؿ في ،2016ليبقى اختصاص رئيس الجميكرية بالتعديؿ الدستكرم كاسعا مقارنة
باختصاص البرلماف 3في النظاميف الجزائرم كالفرنسي.

الفرع الثاني :تصحيح المركز الدستوري لموزير األول بموجب التعديل الدستوري لسنة : 2008

 -1حسب نص المادة  120فقرة ( )7مف دستكر  1996كذلؾ أنظر:
G-Mekamcha ;« le pouvoir législatif à la lumière de la révision constitutionnelle du 28/11/1996 » ;Revue Idara,
VOLUME 07 ; N=°1 ,Alger , 1997, p 71.

-2العايب سامية ،مركز السلطة السياسية بني الفقه اإلسالمي والقانون اجلزائري ،دار اجلامعة اجلديدة للنشر والتوزيع  ،القاهرة  ،2018 ،ص .161

حكؿ المراجعة الدستكرية بفرنسا مفصال أنظر:
-Charles cadeaux « droit constitutionnel et institutions politiques –Théorie générale »4ème
édition ; Cujas, Paris,1995 p(184-212).
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لقد أزاؿ التعديؿ الدستكرم لسنة  2008اليكة التي كانت قائمة بيف النصكص الدستكرية كالممارسة

يعينو رئيس
السياسية وحقق التطابق بينيم ،فألغى منصب رئيس الحككمة كاستبدلو بالكزير األكؿ الذم ّ
()1
الجميكرية،كينيي ميامو حسب نص المادة  5 \ 77مف دستكر  1996المعدؿ بالقانكف رقـ 19-08

كىك نفس الحكـ الذم أخذ بو المؤسس الدستكرم الفرنسي .2أضيفت في المادة  77فقرتاف صريحتاف
،الفقرة السادسة ألغت ىيئة مجمس الحككمة فأصبح لمحككمة اجتماعات ليس لمكزير األكؿ صالحية

دستكرية لرئاستيا ،كانما يمكف رئيس الجميكرية أف يفكض جزءا مف صالحياتو لمكزير األكؿ لرئاسة

اجتماعاتيا(،)3أما الفقرة السابعة فقد نصت عمى أنو بإمكاف الكزير األكؿ أف يككف لو نائبا أك عدة نكاب
يعينيـ بغرض مساعدتو (،)4كىك بيذا النص أراد لو أف يككف األكؿ بيف نظرائو عمى مستكل الحككمة.

عرؼ التعديؿ الدستكرم لسنة  2016تغيي ار لبعض األحكاـ المنظمة لسمطات الكزير األكؿ ،خاصة التي

تـ تجريده منيا بمكجب تعديؿ  ، 2008كىذا بعد أف تعالت االنتقادات حكؿ جدكل كجكد سمطة تنفيذية

بقطبيف يستحكذ فييا رئيس الجميكرية عمى كامؿ السمطات ،في حيف ال يممؾ فييا الكزير األكؿ إالّ سمطة

السير عمى تنفيذ برنامج الرئيس كيمارس باقي السمطات بتفكيض مفق .

حافظ التعديؿ الدستكرم لسنة 2016عمى تسمية الكزير األكؿ،كبمكجب المادة  91مف تعديؿ ،2016

ألغيت الفقرة التي تُم ّكف رئيس الجميكرية مف تفكيض جزءا مف صالحياتو لمكزير األكؿ لرئاسة اجتماعات

أقرتو المادة
الحككمةُ ،ليم ّكنو التعديؿ األخير مف اختصاصو األصيؿ في رئاسة مجمس الحككمة كىك ما ّ
3\99مف التعديؿ الدستكرم لسنة"2016يرأس اجتماعات الحككمة " ،أما الفقرة السابعة مف نص المادة
 77فقد ألغيت نيائيا حيث لـ يعد لمكزير األكؿ نكاب أصال.

عدلت المادة  79مف دستكر  1996في فقرتيا الثانية كالثالثة،حيث كردت بمكجب تعديؿ  2016ضمف

المادة  93كلقد حافظت في فقرتيا األكلى عمى سمطة رئيس الجميكرية في تعييف أعضاء الحككمة بعد

استشارة الكزير األكؿ ،ليحذف المؤسس الدستوري أىم فقرة أزالت المبس في تعديل ،2008وىي الفقرة

المتضمنة صراحة تنفيذ الوزير األول لبرنامج رئيس الجميورية ،ليصبح النص"ينسؽ الكزير األكؿ عمؿ

أف البرنامج المنفذ ىك برنامج
الحككمة"،كيبقى التساؤؿ مطركحا لماذا حذفيا المؤسس الدستكرم طالما ّ
رئيس الجميكرية المنتخب عمى أساسو؟

بعدما كاف الكزير األكؿ يضبط مخطط عممو لتنفيذ برنامج رئيس الجميكرية أصبحت المادة  3\93مف

تعديؿ  2016تم ّكف الحككمة مف إعداد مخططيا كتعرضو في مجمس الكزراء.
 -2دستور  1996الجزائري ،المؤرخ في 8ديسمبر ( 1996ج ر عدد  76الصادرة في 8ديسمبر  )1996المعدؿ ب :القانكف  03-02المؤرخ

1

في  10أبريؿ  2002المتضمف تعديؿ الدستكر (ج ر عدد  25ؿ 14أبريؿ  ،)2002ك المعدؿ بالقانكف رقـ  19-08المؤرخ في  17ذم القعدة
عاـ  1429المكافؽ ؿ  15نكفمبر  ،2008كالمتضمف تعديؿ الدستكر ( ج ر 63 ،ؿ  16نكفمبر  ،2008ص .)08

-Louis Favoreu et autres, Droit constitutionnel, 3éd, 2000, Dalloz, p 638.

 -4تنص الفقرة  6مف المادة  77مف التعديؿ الدستكرم لسنة  2008عمى " يمكف رئيس الجميكرية أف يفكض جزءا مف صالحياتو لمكزير األكؿ
لرئاسة اجتماعات الحككمة مع مراعاة أحكاـ المادة  87مف الدستكرم".

 -5تنص الفقرة  7مف نص المادة  " 77يمكنو أف يعيف نائبا أك عدة نكاب لمكزير األكؿ بغرض مساعدة الكزير األكؿ في ممارسة كظائفو ،كينيي
مياميـ".
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كعكضو بمصطمح "مخطط عمؿ الحككمة ".
إف التعديؿ ألغى مصطمح ""مخطط عمؿ الكزير األكؿ" ّ
تعبر عف التعددية
كالفارؽ كاضح إذ يقتضي مف الحككمة إعداد مخطط عمؿ بمحتكيات كخيارات سياسية ّ
ٍ
يقدمو الكزير األكؿ مف أسمكب عمؿ كأدكات ككسائؿ
الحزبية كعف رأم األغمبية البر
لمانية،عكض ما كاف ّ

لمتنفيذ بمكجب تعديؿ .2008

أعيدت لمكزير األكؿ سمطتو الدستكرية األصيمة في التكقيع عمى المراسيـ التنفيذية بمكجب المادة 4\ 99

قيده بو تعديؿ .2008
مف تعديؿ  ،2016دكف شرط الحصكؿ عمى مكافقة رئيس الجميكرية الذم ّ
كالمثير لممالحظة أنو عمى الرغـ مف إعادة التعديؿ الدستكرم لمكزير األكؿ السمطات التي ُج ّرد منيا

بمكجب تعديؿ  ،2008إالّ أنو بقي محافظا لو عمى تسمية الكزير األكؿ،مما يجعمو كالحككمة عمى السكاء

ممزميف بتنفيذ برنامج الرئيس الذم أنتخب مف أجمو ،ألف الممارسة السياسية تقتضي ذلؾ خاصة ك ّأنو قد
أبقى عمى مسؤكليتو أماـ الرئيس كأماـ المجمس الشعبي الكطني ،كبقيت نفس األحكاـ كاإلجراءات المتعمقة
بتحريؾ مسؤكلية الكزير األكؿ كالحككمة (أحكاـ المادتيف  98ك 155مف دستكر  1996المعدؿ في

.)2016

المطمب الثاني :ضمانات تجسيد دولة القانون عمى صعيد المؤسسات الرقابية
(الييئة العميا المستقمة لمراقبة االنتخابات):

رغـ حداثة النظاـ االنتخابي الجزائرم ّإال أنو عرؼ تطكرات كبيرة،حاكؿ مف خالليا المؤسس كالمشرع

العادم تكييفو مع المستجدات سكاء عمى مستكل اليندسة الدستكرية،1أك عمى مستكل االختيارات الكبرل

لمنظاـ السياسي،كىذا ما يمكف تعقبو مف خالؿ تطكر المسار االنتخابي كمف خالؿ المؤسسات الدستكرية

المستحدثة في سبيؿ نجاعة العممية االنتخابية كضماف الشفافية .

تسير الييئة العميا المستقمة لمراقبة االنتخابات عمى شفافية االنتخابات الرئاسية كالتشريعية كالمحمية ككذا

االستفتاء كنزاىتيا،منذ استدعاء الييئة الناخبة حتى إعالف النتائج المؤقتة لالقتراع .2

إف تحديد التكييؼ القانكني السميـ لمييئة العميا المستقمة ،يقتضي منا دراسة النصكص الدستكرية
ّ
المنشئة ليا ،كما يجب دراسة أحكاـ القانكف العضكم المتعمؽ بتنظيميا لنستخمص خصكصية ىذه الييئة

في ضماف دكرىا الرقابي لتعزيز الشفافية كنزاىة العممية االنتخابية .

الفرع األول :تعريف الييئة العميا المستقمة لمراقبة االنتخابات :

تناكؿ كؿ مف الدستكر كالقانكف العضكم المنشئ لمييئة العميا المستقمة لمراقبة االنتخابات ضمف

يعرفيا ،كاف
أحكاميما القانكنية نصكصا تتعمؽ بتنصيبيا كباختصاصاتيا ،لكف ال يكجد نص دستكرم ّ
تناكؿ القانكف العضكم تعريؼ جزئي ليا ضمف نصكصو.

-1مفتاح عبد اجلليل ":البيئة الدستورية والقانونية للنظام االنتخابي الجزائري" ،جملة اإلجتهاد القضائي –جامعة حممد خيضر بسكرة_ ،العدد الرابع
 ،ص .168
2
حددت ذلك الفقرة 5من املادة  194من التعديل الدستوري لسنة  ،2016املرجع السابق ،ص- .246

فقد تـّ استحداث الييئة العميا المستقمة لمراقبة االنتخابات ضمف الفصؿ الثاني مف التعديؿ الدستكرم
لسنة ،2016المعنكف ب"مراقبة االنتخابات" مف الباب الثالث المعنكف" بالرقابة كمراقبة االنتخابات
كالمؤسسات االستشارية"،حيث تناكؿ المؤسس الدستكرم الجزائرم الييئة باعتبارىا مؤسسة دستكرية جديدة
مستحدثة في إطار تكريس الشفافية كالنزاىة كضماف حياد اإلدارة .

كلقد تناكلتيا أحكاـ المادة  1\194مف التعديؿ الدستكرم لسنة " :2016تحدث ىيئة عميا مستقمة

لمراقبة االنتخابات" ،مما يستتبع استخالص تعريؼ ليا انطالؽ مف كصفيا .

أوال :تعريف الييئة العميا المستقمة لمراقبة االنتخابات وفق أحكام القانون العضوي : 11\16
لقد قاـ المشرع الجزائرم مف خالؿ أحكاـ القانكف العضكم المنظـ لمييئة العميا بإيراد تعريؼ نكعي

ككظيفي لياتو الييئة ،إذ بمكجب المادة  02مف القانكف العضكم  " 1 11\16تعد الييئة العميا ىيئة
رقابية تتمتع باالستقاللية المالية واالستقاللية في التسيير".

أف الييئة عبارة عف مؤسسة دستكرية رقابية مكمفة برقابة العممية االنتخابية بشتى
كعميو نخمص إلى ّ
صكرىا،منذ استدعاء الييئة الناخبة بدءا مف مرحمة التحضير إلعداد القكائـ االنتخابية إلى غاية اإلعالف
الف المجمس الدستكرم ىك مف يتكلّى ميمة اإلعالف النيائي عف
المؤقت عف النتائج النيائية لالنتخاباتْ ،
نتائج االنتخابات ،بعد الفصؿ في جكىر الطعكف التي يتمقاىا بعد اإلعالف المؤقت لمنتائج حسب نص

المادة  182مف التعديؿ الدستكرم لسنة . 2016

كعميو تتمتع الييئة العميا المستقمة بمجمكعة مف المميزات نستشفيا مما سبؽ تحميمو:

تتمتع الييئة العميا باالستقاللية المالية ،2تتمتع الييئة العميا باستقاللية في التسيير ،3التمثيؿ الجغرافيلجميع الكاليات كالجالية الكطنية بالخارج ضمف تشكيمة األعضاء بعنكاف الكفاءات المستقمة حسب ما

حددتو المادة  8مف القانكف العضكم .11\16

-ق ارراتيا غير قابمة ألم طعف كتبمغ بأم كسيمة كانت ،حسب ما أكدتو المادة  21مف القانكف العضكم

 ،11\16رئيس الييئة العميا ىك اآلمر بالصرؼ الرئيسي لمييئة ،كىك مف يتكلى تنفيذ ميزانية تسييرىا
حسب المادة  49مف القانكف العضكم .11\16

-تدعيـ تشكيمة الييئة بالعنصر كالتمثيؿ القضائي ،كاف لـ تمنح ليا ال اختصاصات قضائية أك حتى شبو

قضائية ،كليذا يبقى التساؤؿ مطركح حكؿ غاية المشرع مف اإلنزاؿ القضائي في التشكيمة البشرية؟ كاف
كنا نرل أف تدعيـ التشكيمة بالعنصر القضائي فيو تعزيز لالستقاللية كتدعيـ لمرقابة.

-1القانون العضوي  11\16املؤرخ يف  22ذي القعدة  1437املوافق ل  25أوت ، 2016املتضمن اهليئة العليا املستقلة ملراقبة االنتخابات  (،جريدة
1رمسية عدد  ، 50الصادرة بتاريخ  28أوت .)2016
 -2املادة 2من القانون  11\16املتعلق باهليئة العليا املستقلة،املرجع السابق ،ص .42
-3املادة  47من القانون  11\16املتعلق باهليئة العليا املستقلة ملراقبة االنتخابات ،املرجع السابق،ص .46
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أعضاء الييئة المستقمة معينكف كفي كضعية انتداب منذ استدعاء الييئة الناخبة إلى غاية اإلعالفالمؤقت لمنتائج ،كيمكف تمديد ىذه الفترة بطمب مف رئيس الييئة لمدة ال تتجاكز شي ار كاحدا حسب ما

حددتو المادة  2مف المرسكـ التنفيذم  17\17الذم يحدد كيفية االنتداب .

 يتـ تعييف األعضاء المنتدبيف لعيدة خمس سنكات قابمة لمتجديد مرة كاحدة،كفي حالة تزامف نياية عيدةالييئة مع استدعاء الييئة الناخبة تمدد تمقائيا إلى غاية اإلعالف المؤقت لمنتائج.

الفرع الثاني :إجراءات ممارسة الصالحيات الرقابية لمييئة العميا المستقمة لمراقبة االنتخابات:
خكؿ القانكف العضكم  11\16لمييئة العميا المستقمة لمراقبة االنتخابات مجمكعة آليات تمكنيا مف
ّ
1
ممارسة مياميا،حيث تممؾ بمقتضى اإلجراءات الرقابية التي تسمكيا سمطة التدخؿ الفكرم كالتمقائي عند

معاينة كؿ تجاكز،بؿ قد تمتد صالحياتيا الرقابية إلى حد طمب تسخير القكة العمكمية،ك يمكف إجماؿ ىذه

اإلجراءات في مايمي * :التدخؿ التمقائي عند مخافة أحكاـ القانكف العضكم المتعمؽ باالنتخابات 10\16
أك بناء عمى عرائض كاحتجاجات مقدمة مف الغير بعد التأكد مف صحتيا .

* :إشعار السمطات المكمفة بتسيير العممية االنتخابية بكؿ تجاكز أك نقص تعاينو في إجراءات العممية
االنتخابية.

*:إشعار األحزاب السياسية أك المترشحيف بكؿ تجاكز أك خمؿ صادر عنيـ خالؿ مراحؿ العممية
االنتخابية،مع ضركرة التصرؼ بسرعة مف قبؿ كؿ المتجاكزيف سكاء كانت سمطات أك مترشحيف أك

أحزاب لتصحيح الخمؿ ،كيجب أف يتـ إعالم الييئة العميا كتابيا بكؿ التدابير كالمساعي المتخذة.

*:طمب تدخؿ تسخير القكة العمكمية مف النائب العاـ المختص إقميميا لتنفيذ الق اررات عند الحاجة .

*:إخطار سمطة الضبط السمعي البصرم عف كؿ تجاكز،أك مخالفة تتـ معاينتيا في مجاؿ السمعي
البصرم قصد اتخاذ اإلجراءات الالزمة .

*:يمكنيا طمب كؿ الكثائؽ كالمعمكمات التي تحتاجيا مف أجؿ إعداد تقييـ عاـ بشأنيا مف المؤسسات
المعنية بتنظيـ االنتخابات.

* :عندما ترل الييئة العميا المستقمة أف كاقعة ما مف الكقائع التي أخطرت بو أك عاينتيا تحتمؿ كصفا
جزائيا تقكـ بإخطار النائب العاـ المختص إقميميا فك ار.

ارتفع عدد اإلخطارات الجنائية الموجية إلى النواب العامين في االنتخابات التشريعية ل4ماي 2017

أكد عن تمقي ىيأتو لما
الى  34حسب ما كشفو رئيس الييئة العميا المستقمة لمراقبة االنتخابات،حيث ّ
يقارب  400اخطار عولجت كميا بطريقة توافقية عدا  34اخطا ار جنائيا وجيت لمنواب العامين .

تـ التصدم
كما ّ
تـ تسجيميا مف طرؼ أعضاء الييئة العميا لمراقبة االنتخابات ّ
أف أغمب اإلخطارات التي ّ
ليا ،كعممت الييئة عمى إيجاد حمكؿ مباشرة بالتنسيؽ مع الجيات المختصة في اإلدارة أك مع األحزاب
المعنية أك مع المترشحيف.
-1وردت الصالحيات الرقابية ضمن القسم الرابع(املواد من 15إىل  )24من القانون العضوي املنظم للهيئة العليا املستقلة ،11\16
املرجع السابق ،ص.44
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-

المطمب الثالث:ضمانات تجسيد دولة القانون عمى صعيد المؤسسات االستشارية:
لقد تزايد االىتماـ باالستشارة في ظؿ الدكلة الحديثة حيث اكتست أىمية بالغة،كغدت الييئات
االستشارية المكككؿ ليا ميمة تقديـ المشكرة مف مقكمات الدكؿ المعاصرة الديمقراطية خاصة ،ككف ىذه

الييئات تساىـ بطريقة أك بأخرل في تقكيـ النشاط اإلدارم ،كدفعيا نحك إجراء إصالحات كاصدار ق اررات
مبنية عمى الديمقراطية التشاركية مما يجعؿ ىاتو الق اررات قائمة في جميع أركانيا عمى الشفافية ،فتككف

كتقدميا.
فعاؿ في نجاعة اإلدارة ّ
أقرب لممكضكعية كتساىـ بشكؿ ّ
تحكؿ مقصكد كىادؼ لميياكؿ االجتماعي ػػة
ّ
إف اإلدارة الحديثة تيدؼ إلى ممارسة نشاطاتيا عمى ضكء ّ
كاالقتصادية لمحاكلة التكيٌّؼ مع ما يحدث عمى أرض الكاقع،

كفي ظؿ التطكر الحاصؿ ظيرت فكرة

مس األنشطة اإلدارية.
االستعانة بالييئات االستشارية نتيجة التعقيد كالتداخؿ الذم ًّ

ٌّ
تعد ىذه الييئات في العصر الحديث مف أىـ مقكمات دكلة القانكف التي تسعى جميع األنظمة السياسية

الحديثة لمكصكؿ إلييا،كذلؾ لما تكتسيو مف أىمية في تقكيـ النشاط اإلدارم كفي دفع السمطة المركزيػة إلى
إجراء إصالحػات سياسية كاقتصادية كاجتماعية كأمنية ،لتككف الق اررات التي تسعى الدكؿ إلصدارىا في

إطار اإلصالحات أكثر مكضكعية،كذات فاعمية في رسـ سياسية عامة لمبالد صحيحة كقكية تتالءـ مع

ظركؼ الحاؿ كمع متطمبات المجتمع المدني.

كاف كاف استحداث المجمس الكطني لمبحث العممي كالتكنكلكجيات يعتبر بصمة تعديؿ  2016باعتباره

أف األمر مختمؼ بالنسبة لمييئة الكطنية
المصدر األكؿ إلنشاء المجمس كييئة دستكرية استشارية،غير ّ
لمكافحة الفساد حيث نص عمى إنشائيا ألكؿ مرة القانكف رقـ ،01-06المتعمؽ الكقاية مف الفساد

1
حددىا المرسكـ الرئاسي رقـ 413-06
كمكافحتو ،أما عف تشكيمة الييئة كتنظيميا ككيفية سيرىا ،فقد ّ
المؤرخ في 22نكفمبر سنة .22006

الفرع األول :استحداث ىيئات استشارية جديدة بموجب التعديل الدستوري لسنة :2016
لقد أدخؿ المؤسس الدستكرم الجزائرم بمكجب تعديؿ  2016تعديالت جكىرية عمى الفصؿ المتعمؽ

بالييئات االستشارية،فمـ يكتؼ بدسترة الييئات االستشارية المنشأة سابقا بمكجب التنظيـ،بؿ قد أستحدث
مؤسسات دستكرية جديدة ذات اختصاص استشارم أصيؿ مثؿ :الييئة الكطنية لمكافحة الفساد،المجمس

الكطني لمبحث العممي كالتكنكلكجيات.

-1القانكف رقـ  01-06المؤرخ في  20فيفرم ،2006المتعمؽ بالكقاية مف الفساد كمكافحتو (،جريدة رسمية عدد ،14الصادرة بتاريخ 8مارس
،)2006المتمـ باألمر رقـ ،05-10المؤرخ في  26أكت سنة ،2010المعدؿ ك المتمـ بالقانكف رقـ ،15-11المؤرخ في 2أكت .2011

-2المرسكـ الرئاسي رقـ ، 413-06المؤرخ في 22نكفمبر سنة ،2006يحدد تشكيمة الييئة الكطنية لمكقاية مف الفساد كمكافحتو كتنظيميا ككيفيات
سيرىا ،المعدؿ كالمتمـ بالمرسكـ الرئاسي رقـ ،64-12المؤرخ في  7فبراير سنة .2012
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أوال :الييئة الوطنية لموقاية من الفساد ومكافحتو :
لقد تمت دسترة الييئة الكطنية لمكقاية مف الفساد بمكجب المادتيف  202ك  203مف التعديؿ الدستكرم
لسنة ،2016كقد أدرجيا المؤسس الدستكرم الجزائرم ضمف فصؿ المؤسسات االستشارية .

أ :الييئة الوطنية لموقاية من الفساد ومكافحتو ىيئة رقابية وسمطة إدارية مستقمة:

إف أكؿ مالحظة يمكف تسجيميا بخصكص ىذه الييئة ىك إنشاؤىا بمكجب المادة  17مف القانكف رقـ
ّ
، 01-06المتعمؽ بالكقاية مف الفساد كمكافحتو كالتي جاء في فحكاىا مايمي":تنشأ ىيئة كطنية مكمفة
بالكقاية مف الفساد كمكافحتو ،قصد تنفيذ اإلستراتجية الكطنية في مجاؿ مكافحة الفساد".

لقد حدد القانكف  01-06النظاـ القانكني لمييئة كأكد استقالليتيا كحدد مياميا ،ليتكلى المرسكـ الرئاسي
،413-06المعدؿ بالمرسكـ الرئاسي رقـ  64-12تشكيمة الييئة كتنظيميا ككيفية سيرىا ،كتطبيقا لممادة
الثانية (  )2مف المرسكـ الرئاسي 64-12تعتبر"الييئة سمطة إدارية مستقمة تتمتع بالشخصية المعنكية

كاالستقالؿ المالي ،كتكضع لدل رئيس الجميكرية"1 ،كتمارس الييئة المياـ المنصكص عمييا في المادة

 20مف القانكف  01-06المذككر أعاله كالمتمثمة في المياـ الرقابية لمكقاية مف الفساد كضماف الشفافية
كالمسؤكلية في تسيير الشؤكف كاألمكاؿ العمكمية بالدرجة األكلى.2

تكمؼ الييئة السيما بالمياـ اآلتية حسب ما حددتو المادة  20مف القانكف 01-06السالؼ الذكر:

*1اقتراح سياسة شاممة لمكقاية مف الفساد تجسد مبادئ دكلة القانكف كتعكس النزاىة كالشفافية كالمسؤكلية
في تسيير الشؤكف كاألمكاؿ العمكمية،

*2تقديـ تكجييات تخص الكقاية مف الفساد ،لكؿ شخص أك ىيئة عمكمية أك خاصة كاقتراح تدابير

خاصة منيا ذات الطابع التشريعي كالتنظيمي لمكقاية مف الفساد ،ككذا التعاكف مع القطاعات المعنية

العمكمية كالخاصة في إعداد قكاعد أخالقيات المينة،

*3إعداد برامج تسمح بتكعية كتحسيس المكاطنيف باآلثار الضارة الناجمة عف الفساد،
*4جمع كمركزة كاستغالؿ كؿ المعمكمات التي يمكف أف تساىـ في الكشؼ عف أعماؿ الفساد كالكقاية

منيا،السيما البحث في التشريع كالتنظيـ كاإلجراءات كالممارسات اإلدارية،عف عكامؿ الفساد ألجؿ تقديـ

تكصيات إلزالتيا،

*5التقييـ الدكرم لؤلدكات القانكنية كاإلجراءات اإلدارية الرامية إلى الكقاية مف الفساد كمكافحتو ،كالنظر
في مدل فعاليتيا،

*6تمقي التصريحات بالممتمكات الخاصة بالمكظفيف العمكمييف بصفة دكرية كدراسة كاستغالؿ المعمكمات
الكاردة فييا كالسير عمى حفظيا ،كذلؾ مع مراعاة أحكاـ المادة  6أعاله في فقرتييا 1ك،3

-1كىك نفس فحكل المادة  18مف القانكف ":01-06الييئة سمطة إدارية مستقمة تتمتع بالشخصية المعنكية كاالستقالؿ المالي ،تكضع لدل رئيس
الجميكرية .تحدد تشكيمة الييئة كتنظيميا ككيفية سيرىا عف طريؽ التنظيـ".

-2الييئة الكطنية لمكقاية مف الفساد كمكافحتو،اإلطار القانكني كالمؤسسي لمكافحة الفساد في الجزائر ،المؤسسة الكطنية لمفنكف المطبعية،الجزائر
،2014،ص.131
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*7االستعانة بالنيابة العامة لجمع األدلة ك التحرم في كقائع ذات عالقة بالفساد،
*8ضماف تنسيؽ كمتابعة النشاطات كاألعماؿ المباشرة ميدانيا،عمى أساس التقارير الدكرية كالمنتظمة

المدعمة بإحصائيات كتحاليؿ متصمة بمجاؿ الكقاية مف الفساد كمكافحتو ،التي ترد إلييا مف القطاعات

كالمتدخميف المعنييف،

*9السير عمى تعزيز التنسيؽ مابيف القطاعات ،كعمى التعاكف مع ىيئات مكافحة الفساد عمى الصعيديف
الكطني كالدكلي،

*10الحث عمى كؿ نشاط يتعمؽ بالبحث عف األعماؿ المباشرة في مجاؿ الكقاية مف الفساد ك مكافحتو،
كتقييميا.

أف الطبيعة القانكنية لمييئة عند أكؿ إنشاءىا تعتبر ىيئة رقابية كقائية كسمطة إدارية مستقمة
كعميو نستنج ّ
بصريح النصكص القانكنية كالتنظيمية ،حيث تتمتع بالشخصية المعنكية كاالستقالؿ المالي .
تضـ الييئة الكطنية لمكقاية مف الفساد كمكافحتو مجمس يقضة كتقييـ ،كيتكلى تنظيـ الييئة لممارسة

مياميا مجمكعة مف اليياكؿ تتمثؿ في :األمانة العامة ،قسـ مكمؼ بالكثائؽ كالتحميؿ كالتحسيس،قسـ
مكمؼ بمعالجة التصريحات بالممتمكات،قسـ مكمؼ بالتنسيؽ كالتعاكف الدكلي.1

ب :الييئة الوطنية لموقاية من الفساد ومكافحتو مؤسسة دستورية استشارية:
كسع المؤسس الدستكرم الجزائرم مف تكييفات الييئة الكطنية لمكقاية مف الفساد كمكافحتو،فباإلضافة
لقد ّ
لككنيا ىيئة رقابية ،تعد سمطة إدارية مستقمة  2بمكجب دستكر  1996المعدؿ في سنة .2016

خصيا حصريا بتكييفيا سمطة إدارية مستقمة دستكريا ،فعمى الرغـ مف كجكد
كبيذا يككف المؤسس قد ّ
تقريبا  17سمطة إدارية مستقمة منشاة بمكجب التنظيـ أك التشريع،إالّ أنو استثناىا حص ار بالذكر في نص
التعديؿ الدستكرم،كىنا يطرح التساؤؿ عف المغزل ؟؟؟؟؟؟

لـ يكتؼ المؤسس الدستكرم بدسترة الييئة الكطنية لمكقاية مف الفساد كمكافحتو كسمطة إدارية مستقمة

،بؿ قد صنفيا ضمف الفصؿ الثالث المتعمؽ بالمؤسسات االستشارية ،كما يؤكد دكرىا االستشارم في

مجاؿ تخصصيا المادة  203مف التعديؿ الدستكرم لسنة ، 2016حيث تتكلى الييئة عمى الخصكص
ميمة اقتراح سياسة شاممة لمكقاية مف الفساد،تكرس مبادئ دكلة الحؽ كالقانكف،كتعكس النزاىة كالشفافية

كالمسؤكلية في تسيير الممتمكات كاألمكاؿ العمكمية كالمساىمة في تطبيقيا .

ترفع الييئة إلى رئيس الجميكرية تقري ار سنكيا عف تقييـ نشاطاتيا المتعمقة بالكقاية مف الفساد كمكافحتو

،كالنقائص التي سجمتيا في ىذا المجاؿ،كالتكصيات المقترحة عند االقتضاء.

كبيذا يككف المؤسس الدستكرم قد كسع مف استحداث الييئات االستشارية لتعزيز الديمقراطية التشاركية في
صنع القرار كإلرساء دكلة القانكف.

-1المرجع السابؽ ،ص .200،201،202

 -2بصريح نص المادة  202مف التعديؿ الدستكرم لسنة .2016
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ثانيا :استحداث المجمس الوطني لمبحث العممي والتكنولوجيات:
لقد استحدث المؤسس الدستكرم الجزائرم كألكؿ مرة في تاريخ الجزائر مؤسسة ذات طابع عممي
كتكنكلكجي ،ليضفي عمييا االختصاص االستشارم بالمكازاة مع المؤسسات االستشارية الميمة األخرل

المكجكدة بالدكلة،كىذا إف دؿ عمى شيء إنما يدؿ عمى تيقف المؤسس الدستكرم عمى أىمية البحث العممي

بدفع االقتصاد الكطني نحك التنمية المستدامة .

تناكؿ المؤسس الدستكرم النص عمى المجمس الكطني لمبحث العممي كالتكنكلكجيات بمكجب المادتيف

 206ك 207مف التعديؿ الدستكرم  ،2016فقد حددت صالحيات المجمس بككنو يتكلى 1مايمي :
-ترقية البحث الكطني في مجاؿ االبتكار التكنكلكجي كالعممي.

اقتراح التدابير الكفيمة بتنمية القدرات الكطنية في مجاؿ البحث كالتطكير،-تقييـ فعالية األجيزة الكطنية المتخصصة في تثميف نتائج البحث لفائدة االقتصاد الكطني في إطار

التنمية المستدامة،

يتكلى رئاسة المجمس كفاءة كطنية معترؼ بيا يعينيا رئيس الجميكرية بمرسكـ رئاسي،ليتكلى القانكف

تنظيـ كتشكيمة المجمس كتحديد المياـ األخرل لو .

كلقد لقي إنشاء المجمس الكطني لمبحث العممي كالتكنكلكجيات المستحدث بمكجب المراجعة الدستكرية

2
كثمف العديد منيـ إنشاء المجمس ككصفكا دسترتو بالخطكة الميمة؛
ترحيبا مف قبؿ جامعييف كباحثيف ّ ،
ككنيا ستضفي ديناميكية جديدة عمى مساىمة الباحثيف في التنمية االقتصادية لمبالد.

نأمؿ أف يعطي المجمس الكطني لمبحث العممي كالتكنكلكجيا دفعا ايجابيا لمعالقة بيف الجامعات

كالمؤسسات مف مستكاىا الحالي اليش إلى مستكل شراكة حقيقية ،لمقياـ بدراسات كمشاريع كبرامج

بيداغكجية كحمكؿ تكنكلكجية لصالح الصناعة الكطنية ،ألنو مف شأنو تشجيع كدعـ الباحثيف الذيف

سيستفيدكف بشكؿ أكبر مف التقدير ،فمف غير الممكف تحقيؽ تنمية اقتصادية دكف تكفؿ حقيقي بالبحث

العمـ ،كستتكفؿ ىذه الييئة بترقية البحث الكطني لالبتكار التكنكلكجي كالعممي ككذا اقتراح إجراءات تسمح
بتطكير الطاقات الكطنية لمبحث كالتنمية ،كما أنو يمكف ليذه الييئة أف تككف كسيمة لالستعداد لعدـ

التعرض لآلثار السمبية لمعكلمة ،كادماج تكجييات التنمية المستدامة التي تكتسي أبعادا اجتماعية
كاقتصادية كبيئية.

إف إدراج البحث العممي في مراجعة الدستكر يعطيو أىمية عممية كعممية بتكفؿ مؤسساتي دستكرم
ّ
حيث نطمح مف خالؿ ىذا التأسيس الدستكرم إدراج القيـ التالية :ضماف تثميف نتائج أعماؿ البحث

المستعمؿ ،تقديـ مساىمة الباحثيف في
المنجزة ،كتركيز المشاريع المستقبمية أكثر عمى أكلكيات القطاع
َ

-1المادة  7مف التعديؿ الدستكرم لسنة  ،2016المرجع السابؽ  ،ص .25

2
صرح لككالة األنباء الجزائرية ،المدير العاـ لمركز البحث في االقتصاد التطبيقي لمتنمية ":السيد فرفارة محمد ياسيف" أف "إنشاء
 كفي ىذا الصدد ّمجمس كطني لمبحث العممي كالتكنكلكجيات يؤكد األكلكية التي تكلى لمبحث العممي".
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تنفيذ المياـ المككمة لمبحث في جميع المجاالت االجتماعية ،االقتصادية كالتكنكلكجية ،المساىمة في خمؽ
مناخ مالئـ لتنمية اإلنتاج الفكرم كالعممي في البالد.

الفرع الثاني:دسترة المؤسسات اإلستشارية المنشأة قبل التعديل الدستوري:
سنقدـ بإيجاز في ىذا الفرع الييئات التي تـ إنشاؤىا عف طريؽ التنظيـ كالتي حؿ بعضيا ،كىمش دكر
البعض منيا إف لـ نقؿ أغفؿ مف الناحية العممية،ليتدخؿ المؤسس الدستكرم بمكجب تعديؿ  2016حيث

قاـ بدسترة أغمبيا مثؿ (:المجمس األعمى لمغة العربية ،المجمس األعمى لمشباب ،المجمس األعمى لمتربية
،المجمس الكطني لممرأة ،المجمس الكطني لحقكؽ اإلنساف) .

أوال :دسترة المجمس األعمى لمغة العربية بموجب تعديل :2016
أكلت الجزائر اىتماما كبي ار لمغة العربية باعتبارىا المغة الرسمية لمبالد ،كقد أحاطتيا بنصكص دستكرية

كنصكص تشريعية،1كنصكص تنظيمية  2تضمف ليا الحماية كاالستم اررية.

كمف أجؿ تعزيز مكانتيا أكثر أنشأ المشرع الجزائرم مؤسسة تتكلى ميمة السير عمى حمايتيا كىك ما

يعرؼ بالمجمس األعمى لمغة العربية.

بمكجب القانكف  01-16المتضمف التعديؿ الدستكرم لدستكر ، 1996تناكلت أحكاـ المادة الثالثة منو

فقرة  3دسترة المجمس األعمى لمغة العربية حيث كرد النص كاآلتي ":يحدث لدى رئيس الجميورية مجمس

أعمى لمغة العربية ".

أما الفقرة الرابعة مف نفس المادة فقد ركزت عمى الميمة المحكرية التي يسعى إلييا المجمس األعمى لمغة

العربية حيث كرد النص كاآلتي ":يكمف المجمس األعمى لمغة العربية عمى الخصوص بالعمل عمى ازدىار
المغة العربية،وتعميم استعماليا في الميادين العممية والتكنولوجية والتشجيع عمى الترجمة إلييا ليذه

الغاية".

دعم مركز المغة العربية أكثر فأكثر خاصة من خالل
وعميو نخمص إلى أن المؤسس الدستوري قد ّ
وسع من مركزىا بدسترة المجمس المكمف بالسير
استعماليا حتى في مجال العموم والتكنولوجيا،كما ّ
عمى حماية وتعميم المغة العربية .

يؤخذ عمى المؤسس الدستكرم الجزائرم عدـ إدراج المجمس األعمى لمغة العربية ضمف الفصؿ الخاص

بالمؤسسات االستشارية طالما أنو يرفع تقارير كتكصيات ،كيقدـ آراء إلى رئيس الجميكرية في كؿ المسائؿ
كالمكاضيع التي تتعمؽ بمخططات كبرامج بالمغة العربية ،فقد تـ ذكره ضمف الباب األكؿ المعنكف
-1القانكف رقـ ،05\91المؤرخ في  16جانفي ،1991جريدة رسمية عدد  ، 3المتضمف تعميـ استعماؿ المغة العربية في مختمؼ مياديف الحياة
الكطنية كترقيتيا كحمايتيا .

-

-2تكجد عدة مراسيـ كأكامر تضمف النص عمى المغة العربية كحمايتيا :المرسكـ الرئاسي رقـ ، 303\92المؤرخ في  4جكيمية ، 1992المتعمؽ
بكيفية تطبيؽ القانكف رقـ ، 05\91المتضمف تعميـ استعماؿ المغة العربية ،الجريدة الرسمية عدد .54
المرسكـ الرئاسي رقـ ، 226\98المؤرخ في ،1998\06\11المتضمف صالحيات المجمس األعمى لمغة العربية كتنظيمو كعممو،الجريدة الرسميةعدد.50
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ب":المبادئ العامة التي تحكـ المجتمع الجزائرم" في الفصؿ األكؿ "الجزائر" في المادة الثالثة التي تتحدث
عف العربية كمغة كطنية ك رسمية لمدكلة الجزائرية.

ثانيا :دسترة المجمس األعمى لمشباب بموجب التعديل الدستوري لسنة :2016
عاد المجمس األعمى لمشباب إلى كاجية األحداث السياسية في الجزائر ،بعد حمو كتكقيفو عف النشاط منذ
 17سنة،كقد ارتأت قيادة البالد تجديد ىياكؿ ىذه الييئة ،في إطار اإلصالحات السياسية كالدستكرية التي
باشرتيا في أعقاب أحداث “الربيع العربي” ،1بينما يظؿ التخكؼ مف عدـ نجاح التجربة الثانية ليذا

المجمس قائما ،بالنظر إلى التسابؽ المحمكـ مف أجؿ االستحكاذ عمى مقاعده كاالستئثار بالمزايا ،عمى

حساب أمر االنشغاؿ بحؿ مشكالت الشباب.

لقد تضمف التعديؿ الدستكرم الجزائرم الجديد لسنة  2016ضمف الفصؿ الثالث منو المعنكف

"المؤسسات االستشارية"،2إحداث المجمس األعمى لمشباب كييئة دستكرية استشارية تتبع لمصالح رئاسة
الجميكرية ،كتضـ ممثميف عف الشباب كالحككمة كالمنظمات العمكمية المكمفة بشؤكف الشباب .

كيقدـ ىذا المجمس آراء كتكصيات حكؿ المسائؿ المتعمقة بحاجات الشباب كازدىاره في المجاالت

االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية كالرياضية ،كيساىـ في ترقية القيـ الكطنية كالضمير الكطني كالحس

المدني كالتضامف االجتماعي في أكساط الشباب.

كلقد صدر المرسكـ الرئاسي ،142-17المتضمف تشكيمة المجمس األعمى لمشباب كتنظيمو كسيره

كالذم يحدد تشكيمة المجمس األعمى لمشباب كتنظيمو كسيره ،3كىك عبارة عف ىيئة استشارية تكضع لدل

رئيس الجميكرية،كيتمتع بالشخصية المعنكية كاالستقالؿ المالي حسب نص المادة  2مف المرسكـ الرئاسي
السالؼ الذكر.
ثالثا-دسترة وتغيير اسم المجنة االستشارية لحقوق اإلنسان إلى المجمس الوطني لحقوق اإلنسان:
قاـ المؤسس الدستكرم الجزائرم بدسترة الييئة المكمفة بترقية حقكؽ اإلنساف بمكجب التعديؿ الدستكرم

لسنة 2016بمكجب المادتيف 198ك 199منو ،كالذم يعتبر بمثابة جسر بيف المجتمع المدني كالحككمة،
حيث يتـ رفع الشكاكم التي تصؿ إلى المجمس إلى القطاعات المعنية.

أنشأت المجنة الكطنية االستشارية لترقية حقكؽ اإلنساف كحمايتيا بمكجب المرسكـ الرئاسي . 471-01

-1عبد المجيد رمضان "،المجمس األعمى لمشباب بالجزائر :تجربة ثانية ييددىا صراع االنتماءات المصالح"،نشرت بكاسطة 
المركز الديمقراطى العربى في الشرؽ األكسط  :تاريخ اإلطالع  .2017\12\23:

-2تناكلت المادتيف الجديدتيف  200ك 201مف التعديؿ الدستكرم لسنة  2016استحداث المجمس األعمى لمشباب كييئة استشارية  ،تساىـ في ترقية
القيـ الكطنية كالتضامف الكطني في أكساط الشباب.

-3المرسكـ الرئاسي رقـ ،142-17المؤرخ في  18أبريؿ ،2017يحدد تشكيمة المجمس األعمى لمشباب كتنظيمو كسيره،جريدة رسمية عدد 25
،الصادرة بتاريخ 19أبريؿ  ، 2017ص .9-5

-1المرسكـ الرئاسي  71-01المؤرخ في 25مارس ،2001المتضمف إحداث المجنة الكطنية االستشارية لترقية حقكؽ اإلنساف كحمايتيا(،جريدة
رسمية عدد ، 18الصادرة بتاريخ  28مارس  ،)2001ص .8-5
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حافظ المؤسس كالمشرع الجزائرم مف خالؿ نص المادتيف  2ك 3مف القانكف  1 13-16المتعمؽ بتنظيـ
المجمس الكطني لحقكؽ اإلنساف ،عمى تكييؼ المجمس باعتباره ىيئة مستقمة تتمتع بالشخصية القانكنية
كاالستقاللية اإلدارية كالمالية .

يتكلى المجمس الكطني لحقكؽ اإلنساف طبقا لمدستكر كلمقانكف  13-16بمياـ المراقبة كاإلنذار المبكر

كالتقييـ فيما يتعمؽ بحقكؽ اإلنساف ،ككذا رصد انتياكات حقكؽ اإلنساف كالتحقيؽ فييا كابالغ الجيات

المختصة بيا مشفكعة برأيو كاقتراحاتو ،2حيث يسعى لمقياـ بالمساعي الكقائية بالتنسيؽ مع السمطات
المختصة في حاؿ حدكث أزمات كحاالت مف التكتر قد تنجر عنيا انتياكات لحقكؽ اإلنساف .3

كمف ميامو كذلؾ القياـ بتحقيقات كزيارات إلى أماكف التكقيؼ ،كالكضع تحت النظر ككذا اليياكؿ

المخصصة الستقباؿ األشخاص ذكم االحتياجات الخاصة ،كأف يضمف في إطار ميامو الكساطة مف

أجؿ تحسيف العالقات بيف اإلدارات العمكمية كالمكاطف.

كالى جانب التقرير السنكم الذم يرفع إلى رئيس الجميكرية كالى البرلماف كالى الكزير األكؿ،4يعمؿ

المجمس عمى إعداد تقارير تقدميا الجزائر دكريا أماـ اآلليات كالييئات األممية كالمؤسسات اإلقميمية

المتخصصة ،كمتابعة تجسيد المالحظات كالتكصيات الصادرة عف ىذه األخيرة.

كيتككف المجمس الكطني لحقكؽ اإلنساف ،الذم خمؼ المجنة الكطنية االستشارية لترقية كحماية حقكؽ

اإلنساف مف  38عضكا عمى أساس التعددية المؤسساتية كاالجتماعية،كتمثيؿ المرأة كمعايير الكفاءة
كالنزاىة حسب نص المادة  9مف القانكف  13-16المتعمؽ بتشكيمة المجمس الكطني لحقكؽ اإلنساف
ككيفية تنظيمو كسيره. .

يتـ اختيار التشكيمة بفسيفساء خاصة حيث يتـ اختيار أربعة ( )4منيـ مف قبؿ رئيس الجميكرية ك 2مف

قبؿ رئيس مجمس األمة ،ك 2مف اختيار رئيس المجمس الشعبي الكطني ،أما ما تبقى مف أعضاء فتـ

اختيارىـ لكفاءاتيـ المشيكدة كلنزاىتيـ كخبرتيـ كاالىتماـ الذم يكلكنو لحقكؽ اإلنساف ،مف بيف ممثمي

.المجتمع المدني كالحركة الجمعكية كالمنظمات المينية كالنقابية.5

يتككف المجمس مف الجمعية العامة ،رئيس المجمس ،المكتب الدائـ كالمجاف الدائمة كاألمانة العامة.6

كيعبر ىذا التنصيب 1عف ميالد مرحمة
تـ تنصيب المجمس الكطني لحقكؽ اإلنساف يكـ  9مارسّ ،2017
مرحمة جديدة في مجاؿ الدفاع كترقية ىذه الحقكؽ في الجزائر ،كالتي أصبحت مؤسسة دستكرية استشارية

بمكجب تعديؿ .2016

 -2القانكف رقـ ، 13- 16المؤرخ في 3نكفمبر ،2016يحدد تشكيمة المجمس الكطني لحقكؽ اإلنساف ككيفيات تعييف أعضاءه كالقكاعد المتعمقة
بتنظيمو كسيره(،جريدة رسمية عدد ،65الصادرة بتاريخ 6نكفمبر ،)2016ص .9-5

 -2المادة 199فقرة  1مف التعديؿ الدستكرم لسنة ،2016المرجع السابؽ ،ص .24
-4المادة  2\5مف القانكف رقـ ، 13- 16المرجع السابؽ ،ص .5

-4المادة 199فقرة  4مف التعديؿ الدستكرم ،2016المرجع السابؽ ،ص .24
 -5المادة  10مف القانكف  ،13-16المرجع السابؽ ،ص .6
-6المادة  18مف القانكف  ،13-16المرجع السابؽ ،ص .7
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رابعا:دسترة المجمس الوطني االقتصادي واالجتماعي :

تقدـ سابقا الراحؿ رئيس المجمس الكطني االقتصادم كاالجتماعي "محمد صغير باباس" باقتراح "دسترة"
ّ

ى ػػذا المجمس وذلك في اليوم األول من انطالق مشاورات تعديل الدستور ،كأكضح رئيس المجمػ ػػس في
تصريػػح لمصحافة عقب لقائو مع كزير الدكلة مدير ديكاف رئاسة الجميكري ػ ػػة -المكمؼ بالمشاكرات -أف
الحكار كالمشاكرات تتمحكر حكؿ ثالثة محاكر أىميا:

* "اقترح دسترة المجمس الكطني االقتصادم كاالجتماعي عمى غرار بقية الدكؿ العالـ" ،كاقترح أف يتـ
ييـ التنظيـ كالتسيير
النص عمى المبدأ في الدستكر ،ليتبع بعد ذلؾ بإصدار قانكف عضكم ُيقنف كؿ ما ٌّ
كيحدد األطراؼ الكطنية المعنية التي ستككف ممثمة في المجمس".

*أما المحكر الثاني فتعمؽ بمكضكع الحريات الفردية ك الجماعية كتـ تسجيؿ المقترحات مف طرؼ السيد
"أكيحيي" كسبؽ ذلؾ مناقشة جممة االقتراحات التي قدمتيا لجنة الخبراء حكؿ تعديؿ الدستكر.

*أما المحكر الثالث مف المناقشة فتركز حكؿ "االىتمامات الخاصة برئيس الجميكرية ،كالتي أثارىا في
بداي ػػة العيدة الجديدة كالمتعمقة ب"ترقية دكر المجتمع المدني كتجسيد الديمقراطية التشاركية لتطكير

الحككػمة فػي بالدنا"،كفي ىذا اإلطار أكضح رئيس المجمس كيؼ ساىـ المجمس الكطني االقتصادم
كاالجتماعي حقيقة في تحقيؽ التقارب ،كتثميف الحكار مع المجتمع المدني كتشجيع االقتراحات ذات

المنفعة العامة.

إف تمكيف منظمات المجتمع المدني مف تعزيز المشاركة في الشؤكف العامة االقتصادية كاالجتماعية مػػع

المجمس الكطني االقتصادم كاالجتماعي يرفع مف درجة شفافية النظاـ السياسي ،كيقكم مف سػ ػػالمة حػػكـ

القانكف كالمساءلة كفي صناعة سياسات تحمي حقكؽ المكاطف.2

كال يمكف إعتبار عدـ النص عمى المجمس دستكريا تقميال ألىميتو  ،لككنو يعد مستشا ار لمح ػػككمة في

جميع المجاالت عمميا كلكف يمكف أف نبرر ذلؾ بأنو سيك مف المؤسس الدستكرم ،كقد تداركو فع ػ ػػال
بمقتضى التع ػػديؿ الدستكرم األخير لسنة  2016حيث تناكؿ المؤسس الدستكرم في الباب الثالث –

الفصؿ الثالث منو كالمعنكف بالمؤسسات االستشارية النص عمى دسترة المجمس الكطني االقتصادم

كاالجتماعي،كقد كرد النص عميو في المادة 204فقرة  1من دستور  1996المعدل في  ،32016كالتي
 -3كخالؿ حفؿ تنصيب ىذه الييئة أكدت السيدة "بف زركقي فافا سيد لخضر" التي انتخبت رئيسة لممجمس الكطني لحقكؽ اإلنساف ،أف المجمس
سيمتزـ بالمساىمة في ترقية حقكؽ اإلنساف مف خالؿ النشاط في الميداف كالتككيف المستمر لمفاعميف في المجاؿ ،ككذا تنظيـ نشاطات متعددة كنشر
ثقافة حقكؽ اإلنساف في جميع فضاءات المجتمع".
مف جانبو أ ّكد المستشار لدل رئاسة الجميكرية كماؿ رزاؽ بارة عمى أمكاج اإلذاعة الكطنية ،أف دسترة المجمس الكطني لحقكؽ اإلنساف مف شأنو
تمكيف ممارسة حكامة تشاركية كشاممة إلى جانب الييئات االستشارية كالتنفيذية األخرل.

-4أميف عكاد المشاقبة كالمعتصـ باهلل داكد عمكم،اإلصالح السياسي كالحكـ الرشيد ،دار الحامد لمنشر كالتكزيع  ،األردف  ،2012 ،ص.59

 -1دستور  1996الجزائري ،المؤرخ في 8ديسمبر ( 1996ج ر عدد  76الصادرة في 8ديسمبر ، )1996المعدؿ بالقانكف رقـ  01-16المؤرخ
في  26جمادل األكلى عاـ 1437المكافؽ ؿ6مارس  ، 2016كالمتضمف التعديؿ الدستكرم (ج ر عدد  14ؿ7مارس .)2016
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جاء فيو بأنو يدعى في صمب النص" المجمس" ،كىك إطار لمحكار كالتشاكر كاالقتراح في المجاليف
االقتصادم كاالجتماعي ،كقد أكد عمى أنو مستشار لمحككمة بمقتضى الفقرة الثانية مف نفس المادة.

أما المادة  205التعديؿ الدستكرم لسنة  2016فقد تناكلت اختصاصات كمياـ المجمس التي حددىا
في مايمي :تكفير إطار لمشاركة المجتمع المدني في التشاكر الكطني حكؿ سياسات التنمية االقتصادية
كاالجتماعية ،ضماف ديمكمة الحكار كالتشاكر بيف الشركاء االقتصادييف كاالجتماعييف الكطنييف .

-تقييـ المسائؿ ذات المصمحة الكطنية في المجاؿ االقتصادم كاالجتماعي،كالتربكم كالتككيني كالتعميـ

العالي كدراستيا ،عرض اقتراحات كتكصيات عمى الحككمة  ،بيذا النص يككف المؤسس الدستكرم قد أكد
الفعاؿ الذم يقكـ بو المجمس بصريح نص الدستكر.
عمى الدكر ّ
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الخاتمة:
تحرص الجزائر عمى أف تككف جميع أعماليا كتصرفات أجيزتيا ضمف حػدكد المشركعية ،كحتى تضمف
احتراـ القانكف األسمى في الدكلة كضعت آليات تكفؿ احترامو كعدـ تجاكزه مف أم تشريع آخر،كلما كاف

الدستكر ىك القانكف االسمي في الدكلة ،فقد أنشأ ىذا األخير مؤسسات دستكرية كادارية ذات طبيعة رقابية
كاستشارية .

سعت كالزاؿ مسعى النظاـ السياسي الجزائرم إلى إنشاء مؤسسات رقابية ،كىيئات استشارية تيدؼ إلى

تفعيؿ الديمقراطية التشاركية ،كما عمؿ عمى خمؽ نكع مف التكازف الكظيفي بيف سمطتي الدكلة التشريعية
كالتنفيذية ،كىذا كمو في سياؽ تجسيد دكلة القانكف كتكريس الحكـ الراشد .

مف ىذا المنطمؽ عمؿ المؤسس الدستكرم كمف خالؿ جممة اإلصالحات السياسية التي تبناىا في

التعديؿ الدستكرم لسنة  ،2016عمى تجسيد دكلة القانكف مف خالؿ جممة الضمانات التي قررىا عمى

الصعيد المؤسساتي كالكظيفي بيف مؤسسات الدكلة،كعميو كبناءا عمى ما تقدـ يمكف أف نستخمص النتائج

اؿكازف بيف السمطات
التالية -:عمؿ المؤسس الدستكرم الجزائرم مف خالؿ تعديؿ  2016عمى إقامة ت
مف جانب ،كتقرير سمطة الردع مف جانب آخر.

عمؿ عمى استحداث مؤسسات استشارية تعزز الديمقراطية التشاركية قبؿ صدكر القرار مف السمطةالتنفيذية،كمؤسسات رقابية تمنع تنفيذ الق اررات الخاطئة الصادرة عف السمطة األخرل  ،كصكال إلى إقامة
تكازف كتعاكف بيف مؤسسات الدكلة عمى مستكل اإلطار الكظيفي كالرقابي .

-نظ ار لتيميش دكر بعض المؤسسات االستشارية المنشأة بمكجب التنظيـ سابقا ،مثؿ المجمس األعمى

لمغة العربية كالمجمس األعمى لمشباب ،كالمجمس الكطني االقتصادم كاالجتماعي عمؿ المؤسس الدستكرم

الجزائرم بمكجب تعديؿ  2016عمى دسترتيا  ،بيدؼ إعطاءىا المكانة الحقيقية ضمف مؤسسات الدكلة
،كتفعيؿ دكرىا االستشارم في رسـ السياسة العامة لمدكلة.

-كتصحيحا لمعالقة الكظيفية بيف السمطتيف التشريعية كالتنفيذية،عمؿ المؤسس الدستكرم عمى إعادة

االعتبار لمبدأ الفصؿ بيف السمطات بمكجب تعديؿ  ،2016فقد قيد سمطة رئيس الجميكرية في التشريع

باألكامر،كما خكؿ البرلماف الكقت الكافي لممارسة صالحياتو مف خالؿ تمديد فترة عممو إلى عشرة أشير.

صح ّح كذلؾ المؤسس الدستكرم مف مركز الكزير األكؿ بمكجب تعديؿ ، 2016بأف أعاد لو السمطات
 ّالتي جرده منيا بمكجب تعديؿ ، 2016باف أصبح يممؾ سمطة تكقيع المراسيـ التنفيذية دكف تفكيض،كما

يخكلو مف تفعيؿ دكره
م ّكنو مف سمطة رئاسة اجتماع مجمس الحككمة،كبيذا يككف قد ّ
عدؿ في مركزه بما ّ
باعتباره القطب الثاني في السمطة التنفيذية .
وكتوصية نرفعيا مف خالؿ ىذه المداخمة كفي المرحمة األكلية لتطبيؽ اإلصالحات السياسية،نأمؿ أف

تعمؿ كؿ مؤسسة مف المؤسسات الدستكرية كالرقابية السالفة الذكر ميما كانت الميمة المسندة ليا،عمى
تجسيد دكلة القانكف باحتراـ الضكابط الكظيفية بينيا كبيف باقي مؤسسات الدكلة مف جية،كالسير عمى

تفعيؿ نجاعة أداء مياميا طالما زالت العقبات التي كانت تحكؿ بينيا كبيف تحقيؽ سمطاتيا .
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قائمة المصادر والمراجع.:

 -دستور  1996الجزائري ،المؤرخ في 8ديسمبر ( 1996ج ر عدد  76الصادرة في 8ديسمبر

1

 )1996المعدؿ ب :القانكف  03-02المؤرخ في  10أبريؿ  2002المتضمف تعديؿ الدستكر (ج ر عدد
 25ؿ 14أبريؿ  ،)2002كالمعدؿ بالقانكف رقـ  19-08المؤرخ في  17ذم القعدة عاـ  1429المكافؽ
ؿ  15نكفمبر  ،2008كالمتضمف تعديؿ الدستكر ( ج ر 63 ،ؿ  16نكفمبر  ،2008ص ،)08

بالقانكف رقـ  01-16المؤرخ في  26جمادل األكلى عاـ 1437المكافؽ ؿ6مارس كالمعدؿ بالقانكف

 ، 2016كالمتضمف التعديؿ الدستكرم (ج ر عدد  14ؿ7مارس .)2016
القانون العضوي  11\16املؤرخ يف  22ذي القعدة  1437املوافق ل  25أوت ،2016املتضمن اهليئة العليا املستقلة ملراقبة1االنتخابات  (،جريدة رمسية عدد  ، 50الصادرة بتاريخ  28أوت .)2016

القانكف رقـ  01-06المؤرخ في  20فيفرم ،2006المتعمؽ بالكقاية مف الفساد كمكافحتو (،جريدة رسميةعدد ،14الصادرة بتاريخ 8مارس ،)2006المتمـ باألمر رقـ ،05-10المؤرخ في  26أكت سنة

،2010المعدؿ ك المتمـ بالقانكف رقـ ،15-11المؤرخ في 2أكت .2011

القانكف رقـ ،05\91المؤرخ في  16جانفي ،1991جريدة رسمية عدد  ، 3المتضمف تعميـ استعماؿالمغة العربية في مختمؼ مياديف الحياة الكطنية كترقيتيا كحمايتيا.

 القانكف رقـ ، 13- 16المؤرخ في 3نكفمبر ،2016يحدد تشكيمة المجمس الكطني لحقكؽ اإلنسافككيفيات تعييف أعضاءه كالقكاعد المتعمقة بتنظيمو كسيره(،جريدة رسمية عدد ،65الصادرة بتاريخ 6نكفمبر

.)2016

القانكف رقـ ،05\91المؤرخ في  16جانفي ،1991جريدة رسمية عدد  ، 3المتضمف تعميـ استعماؿالمغة العربية في مختمؼ مياديف الحياة الكطنية كترقيتيا كحمايتيا.

المرسكـ الرئاسي رقـ ، 303\92المؤرخ في  4جكيمية ، 1992المتعمؽ بكيفية تطبيؽ القانكف رقـ، 05\91المتضمف تعميـ استعماؿ المغة العربية ،الجريدة الرسمية عدد .54

المرسكـ الرئاسي رقـ ، 226\98المؤرخ في ،1998\06\11المتضمف صالحيات المجمس األعمى لمغةالعربية كتنظيمو كعممو،الجريدة الرسمية عدد.50

-المرسكـ الرئاسي رقـ ، 413-06المؤرخ في 22نكفمبر سنة ،2006يحدد تشكيمة الييئة الكطنية لمكقاية

مف الفساد كمكافحتو كتنظيميا ككيفيات سيرىا ،المعدؿ كالمتمـ بالمرسكـ الرئاسي رقـ ،64-12المؤرخ في

 7فبراير سنة .2012

المرسكـ الرئاسي رقـ ، 303\92المؤرخ في  4جكيمية ، 1992المتعمؽ بكيفية تطبيؽ القانكف رقـ، 05\91المتضمف تعميـ استعماؿ المغة العربية ،الجريدة الرسمية عدد .54

المرسكـ الرئاسي رقـ ،142-17المؤرخ في  18أبريؿ ،2017يحدد تشكيمة المجمس األعمى لمشبابكتنظيمو كسيره،جريدة رسمية عدد ، 25الصادرة بتاريخ 19أبريؿ .، 2017
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المرسكـ الرئاسي  71-01المؤرخ في 25مارس ،2001المتضمف إحداث المجنة الكطنية االستشاريةلترقية حقكؽ اإلنساف كحمايتيا(،جريدة رسمية عدد ، 18الصادرة بتاريخ  28مارس .2001

المراجع بالمغة بالعربية :

الييئة الكطنية لمكقاية مف الفساد كمكافحتو،اإلطار القانكني كالمؤسسي لمكافحة الفساد في الجزائر،المؤسسة الكطنية لمفنكف المطبعية،الجزائر .2014،
-العايب سامية ،مركز السمطة السياسية بيف الفقو اإلسالمي كالقانكف الجزائرم ،دار الجامعة الجديدة

لمنشر كالتكزيع  ،القاىرة .2018 ،

 مفتاح عبد الجميؿ ":البيئة الدستورية والقانونية لمنظام االنتخابي الجزائري" ،مجمة اإلجتياد القضائي–جامعة محمد خيضر بسكرة_ ،العدد .4

-عبد المجيد رمضان "،المجمس األعمى لمشباب بالجزائر :تجربة ثانية ييددىا صراع االنتماءات المصالح"،نشرت

المركز الديمقراطى العربى في الشرؽ األكسط:بكاسطة تاريخ اإلطالع .2017\12\23:

-أميف عكاد المشاقبة كالمعتصـ باهلل داكد عمكم،اإلصالح السياسي كالحكـ الرشيد ،دار الحامد

لمنشر كالتكزيع  ،األردف  ،2012،ص.59
المراجع باللغة األجنبية:

-Charles cadeaux « droit constitutionnel et institutions politiques –Théorie générale »4ème
édition ; Cujas, Paris,1995.
-Louis Favoreu et autres, Droit constitutionnel, 3éd, 2000, Dalloz,.
_Mekamcha ;« le pouvoir législatif à la lumière de la révision constitutionnelle du -G
28/11/1996 » ;Revue Idara, VOLUME 07 ; N=°1 ,Alger , 1997
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