التكريس الدستهري لمبدأ التكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في الدول المغاربية (دراسة تحليلية مقارنة) ـــــــــــــــ د .كركهري مباركة حنان

التكريس الدستهري لمبدأ التكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في الدول المغاربية

(دراسة تحليلية مقارنة)
The constitutional consecration of the principle of complementarity between
the legislative and executive authorities in the Maghreb countries
()A comparative analytical study
استالم المقال0909/90/90 :

نشر المقال0904/30/03 :

قبهل المقال للنشر0904/90/41 :

د .كركهري مباركة حنان
 -جامعة قاصدي مرباح -ورقلة( ،الجزائر) Karkouri.mebarkahanane@univ-ouargla.dz

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ممخص:
يتؼ التكخيذ الجستؾرؼ لسبجأ التكامل بيؽ الدمظتيؽ التذخيعية والتشفيحية في الجول السغاربية بتحجيج العالقة بيؽ

الدمظتيؽ ومجػ تحقق خاصية التؾازن بيشيسا عؽ طخق تعديد مكانة الدمظة التذخيعية؛ ففي الشغام الدياسي الجدائخؼ في

كل مؽ التعجيل الجستؾرؼ لدشة  2016والسذخوع التسييجؼ لتعجيل دستؾر  2020تتجمى محجدات العالقة بيؽ الدمظتيؽ

التذخيعية والتشفيحية مؽ خالل تظبيق مبجأ السذاركة في االختراص التذخيعي بيشيسا؛ الحؼ يتجدج في التذخيع باألوامخ

الخئاسية التي يسارسيا رئيذ الجسيؾرية ف ي عل الغخوف العادية وعمى وجو التحجيج في السدائل العاجمة والتذخيع باألوامخ

في السجال السالي ،ومؽ ناحية أخخػ البج مؽ تجديج مبجأ التكامل بيؽ الدمظتيؽ التذخيعية والتشفيحية مؽ خالل تعديد مكانة
الدمظة التذخيعية وتؾسيع اختراصاتيا في مجال إقخار السعاىجات الجولية في أحكام الجستؾر السغخبي لدشة  ،2011أما

في الجستؾر التؾندي لدشة  2014فالبج مؽ تكخيذ مبجأ االستقاللية اإلدارية والسالية لمدمظة التذخيعية بسشح مجمذ الشؾاب
االستقاللية في ضبط نغامو الجاخمي ،حيث أن كل ىحه العؾامل تداىؼ بذكل فعال في إرساء دولة الحق والقانؾن داخل

السجتسع بتحقيق مبجأ التؾازن بيؽ الدمظتيؽ التذخيعية والتشفيحية وؾيام دولة الجيسقخاطية.

الكمسات السفتاحية :الجستؾر ،مبجأ التكامل ،الدمظة التشفيحية ،الدمظة التذخيعية ،الجدائخ ،السغخب ،تؾنذ.
Abstract:
The constitutional consecration of the principle of complementarity between the
legislative and executive authorities in the countries of the Maghreb is achieved through
defining the relationship between the two authorities and the extent to which a balance is
achieved between them by strengthening the position of the legislative body, Authority In the
Algerian political system, in both the 2016 constitutional amendment the preliminary draft
amendment to the 2020 constitution, the determinants of the relationship between the
legislative and executive authorities are evident through the application of the principle of
sharing competence between them. Which is embodied in legislation by presidential orders
exercised by the President of the Republic in normal circumstances and specifically in urgent
matters and legislation by orders in the financial field, On the other hand, the principle of
complementarity between the legislative and executive authorities must be embodied by
strengthening the position of the legislative authority and expanding its competencies in the
field of approving international treaties in the provisions of the Moroccan constitution for the
year 2011, As for the Tunisian constitution of 2014, the principle of administrative and
financial independence of the legislative authority must be enshrined by granting a council
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Representatives are Independence in controlling their internal system, as all these factors
contribute effectively to establishing the state of right and law within society by achieving the
principle of balance between the legislative and executive powers and establishing a
democratic state.
Keywords: The constitution, the principle of complementarity, the executive authority, the
legislative branch, Algeria, Morocco, Tunisia.

مقدمة:
لقج شيجت األنغسة الدياسية السغاربية في اآلونة األخيخة تعجيالت دستؾرية جؾىخية أثخت بذكل

كبيخ عمى سيخ أنغستيا الدياسية وذلػ بػية مؾاكبة السدتججات الحاصمة عمى مدتؾػ الداحة الجولية
برفة عامة واإلقميسية برفة خاصة وتحجيجا دول السغخب العخبي أؼ الجدائخ والسغخب وتؾنذ ،وقج

تعمقت ىحه التعجيالت الجستؾرية بسدائل جؾىخية تتعمق باحتخام الحقؾق والحخيات األساسية لألفخاد ،فزال
عؽ تكخيذ السبادغ التي تقؾم عمييا دولة الحق والقانؾن وحتى تتسكؽ ىحه الجول مؽ إرساء وتجديج دعائؼ

دولة الحق والقانؾن يشبغي عمى السؤسدات الجستؾرية أن تسارس مغاىخ الديادة والدمظة الدياسية عؽ
طخيق تبشي مبجأ التعاون والتكامل بيؽ الدمظتيؽ التذخيعية والتشفيحية.

ويقؾم مبجأ التكخيذ الجستؾرؼ لمتكامل بيؽ الدمظتيؽ التذخيعية والتشفيحية في الجول السغاربية

عمى فكختيؽ أساسيتيؽ ىسا التعاون الستبادل بيؽ الدمظتيؽ ذلػ أن ؾيام دولة القانؾن يقزي بحتسية وجؾد

آليات ووسائل قانؾنية لتكخيذ التعاون الفعمي بيؽ الدمظتيؽ بؾضع حجود بيشيسا بالقجر الحؼ يزسؽ

ويكخس استقالل كل سمظة تجاه األخخػ؛ ففي الجستؾر الجدائخؼ نالحع مجػ ـيسشة الدمظة التشفيحية عمى
اختراصات الدمظة التذخيعية في حيؽ أن الجساتيخ السقارنة كتؾنذ والسغخب عمى سبيل السثال نجج أنيا

قج عدزت مكانة الدمظة التذخيعية ،فسؽ خالل صالحيات كل سمظة البج مؽ تكخيذ مبادغ تكفل تعديد

مكانة الدمظة التذخيعية وتؾسيع اختراصاتيا مؽ خالل مشحيا بعض الرالحيات السكخسة دستؾريا.

وىحا يؤدؼ بشا إلى طخح اإلشكالية التالية :إلى أي مدى تم تكريس مبدأ التكامل بين السلطتين

التنفيذية والتشريعية في األنظمة السياسية المغاربية؟

وقج ركدت ىحه الجراسة في اإلجابة عمى اإلشكالية السظخوحة عمى محؾريؽ أساسييؽ؛ بجءا بتحجيج
محجدات العالقة بيؽ الدمظتيؽ التذخيعية والتشفيحية السجدجة في التذخيع باألوامخ الخئاسية في كل مؽ

دستؾر الجدائخ لدشة  2016والسذخوع التسييجؼ لتعجيل دستؾر  2020ذلػ أن رئيذ الجسيؾرية يشفخد
بدمظة التذخيع عؽ طخيق األوامخ في عل الغخوف العادية وتتسثل ىحه الدمظات حر اخ في التذخيع

باألوامخ في السدائل العاجمة والتذخيع باألوامخ في السجال السالي ،وتججر اإلشارة إلى أن وسائل التأثيخ

التي تستمكيا الدمظة التشفيحية في مؾاجية الدمظة التذخيعية في الشغام الجستؾرؼ متعجدة إال أن السقام ال
يتدع السقام لحكخىا جسيعا في ىحه الجراسة؛ لحلػ خررشا ىحه الجراسة لبيان في التذخيع باألوامخ الخئاسية

التي يسارسيا رئيذ الجسيؾرية في عل الغخوف العادية.
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في حيؽ يعالج السحؾر الثاني تجديج مبجأ التؾازن بيؽ الدمظتيؽ التذخيعية والتشفيحية مؽ خالل
تعديد مكانة الدمظة التذخيعية وتؾسيع اختراصاتيا في دستؾر السغخب لدشة  2011ثؼ بيان مبجأ
االستقاللية اإلدارية والسالية لمدمظة التذخيعية في دستؾر تؾنذ لدشة .2014

ولإلجابة عمى اإلشكالية السظخوحة تؼ استخجام السشيج الؾصفي التحميمي مؽ خالل وصف

وتحميل األحكام الؾاردة في الشرؾص الجستؾرية الؾاردة في كل مؽ دساتيخ الجدائخ لدشة  2016ومقارنة

أحكامو مع بعض نرؾص السذخوع التسييجؼ لتعجيل دستؾر  ،2020ودستؾر السغخب لدشة 2011
وتؾنذ لدشة  ،2014وذلػ مؽ خالل تدميط الزؾء عمى أىسية عالقة التكامل بيؽ الدمظتيؽ التشفيحية

والتذخيعية في ىحه األنغسة الدياسية كسا تؼ االعتساد عمى السشيج السقارن في الجراسة لمتسييد بيؽ تعديد
وتقييج العالقة بيؽ الدمظتيؽ في ىحه الشغؼ الجستؾرية ومجػ تعديد مكانة الدمظة التذخيعية وتؾسيع

اختراصاتيا في كل مؽ الجستؾر الجدائخؼ والسغخبي والتؾندي.

 -1محددات العالقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية المجسدة في التشريع باألوامر الرئاسية في كل
من دستهر الجزائر لسنة  2016والمشروع التمهيدي لتعديل دستهر :2020

تتجمى محجدات العالقة بيؽ الدمظتيؽ التذخيعية والتشفيحية في الشغام الدياسي الجدائخؼ مؽ خالل

تظبيق مبجأ السذاركة في االختراص التذخيعي بيشيسا؛ حيث يعتبخ مبجأ السذاركة مؽ أىؼ األسذ التي
تداىؼ في تحقيق التؾازن بيؽ الدمظتيؽ التشفيحية والتذخيعية ،ونغ اخ لتعجد وسائل التأثيخ التي تستمكيا

الدمظة التشفيحية في مؾاجية الدمظة التذخيعية في الشغام الجستؾرؼ والتي ال يتدع السقام لحكخىا في ىحه

الجراسة؛ فإنشا سشحاول التظخق إلى أىسيا والستجدجة في التذخيع باألوامخ الخئاسية التي يسارسيا رئيذ

الجسيؾرية في عل الغخوف العادية.

حيث أن سمظة رئيذ الجسيؾرية في التذخيع عؽ طخيق األوامخ في عل الغخوف العادية محجدة

عمى سبيل الحرخ في أحكام التعجيل الجستؾرؼ لدشة  2016والسذخوع التسييجؼ لتعجيل دستؾر 2020؛
وتتسثل ىحه الدمظات بالتحجيج في التذخيع باألوامخ في السدائل العاجمة باإلضافة إلى سمظتو في التذخيع

باألوامخ في السجال السالي ،وسشفرل في ىحه السدائل تباعا في الشقاط اآلتية:

 -1.1سلطات رئيس الجمههرية في التشريع باألوامر الرئاسية في المسائل العاجلة:

يجدج رئيذ جسيؾرية الجدائخ الدمظة التشفيحية باعتباره حامي الجستؾر ووحجة األمة1؛ فخئيذ

الجولة مجدج في وحجة األمة وحامي الجستؾر كؾنو القائج األعمى لمقؾات السدمحة ،ومقخر ومؾجو الدياسة

 -1السادة  84مؽ القانؾن رقؼ  01/16يتزسؽ تعجيل الجستؾر الجدائخؼ ،الجخيجة الخسسية عجد  ،14السؤرخة في 07
مارس .2016
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الخارجية لمجولة ،إضافة إلى كؾنو السسارس الدامي لمدمظة في الجولة ،1حيث يتستع بعجة صالحيات
تذخيعية مكخسة في أحكام الجستؾر السحجد لمشغام الدياسي في الجدائخ.

في حيؽ أن الدمظة التذخيعية تسارس مؽ قبل البخلسان الحؼ يتكؾن مؽ غخفتيؽ؛ ىسا السجمذ

الذعبي الؾطشي ومجمذ األمة وفي ىحا الرجد تشص السادة  114مؽ السذخوع التسييجؼ لتعجيل دستؾر

 2020بأن "يسارس الدمظة التذخيعية بخلسان يتكؾن مؽ غخفتيؽ ،وىسا السجمذ الذعبي الؾطشي ومجمذ

األمة .كل غخفة مؽ غخفتي البخلسان ليا الديادة في إعجاد القانؾن والترؾيت عميو" ،2وعميو فإن الدمظة

التذخيعية تمعب دو اًر ميساً يتسثل في إضفاء الربغة الجيسقخاطية عمى الشغام الدياسي وإضفاء الذخعية
عمى الق اخرات الستخحة مؽ قبل ىحا الشغام.3

لقج حجدت السادة  01/142مؽ التعجيل الجستؾرؼ الجدائخؼ لدشة  2016سمظة رئيذ الجسيؾرية

في التذخيع باألوامخ الخئاسية في حالة غياب البخلسان وقزت بأنو "لخئيذ الجسيؾرية أن يذخع بأوامخ
عاجمة في حالة شغؾر السجمذ الذعبي الؾطشي أو خالل العظل البخلسانية بعج أرؼ مجمذ الجولة" ،4فسؽ

خالل نص السادة السحكؾرة يتبيؽ لشا صخاحة أن التذخيع عؽ طخيق األوامخ في السدائل العاجمة يكؾن في

حالتيؽ محجدتيؽ؛ تتسثل الحالة األولى في شغؾر السجمذ الؾطشي الذعبي ،أما الحالة الثانية فتتسثل في

العظل البخلسانية ،ذلػ أن السؤسذ الجستؾرؼ الجدائخؼ في تعجيمو لدشة  2016أخح باالتجاه العالسي
القاضي بتخؾيل رئيذ الجسيؾرية سمظة صشع القانؾن عؽ طخيق التذخيع باألوامخ.5

فخئيذ الجسيؾرية يستمػ سمظة التذخيع باألوامخ في حالة شغؾر السجمذ الذعبي الؾطشي حيث

تعتبخ ىحه الدمظة بسثابة استثشاء مؽ األصل العام الحؼ يقزي بأن سمظة سؽ وإعجاد القؾانيؽ في الشغام

الجستؾرؼ الجدائخؼ تشفخد بو الدمظة التذخيعية دون غيخىا مؽ الدمظات؛ والججيخ بالحكخ أن السادة 142
الدالفة الحكخ لؼ تشص عمى شغؾر البخلسان برفة صخيحة وإنسا نرت عمى حالة شغؾر الغخفة الدفمى

وبشاء عمى شغؾرىا يشفخد رئيذ الجسيؾرية بالتذخيع عؽ طخيق األوامخ
أؼ السجمذ الذعبي الؾطشي
ً

 -1ضخيف قجور ،بؾقخن تؾفيق ،التعجيل الجستؾرؼ في الجدائخ بيؽ ـيسشة الدمظة التشفيحية ومحجودية دور الدمظة
التذخيعية ،مجمة العمؾم القانؾنية واالجتساعية ،السجمج  ،05العجد  ،01جامعة زيان عاشؾر -الجمفة ،مارس  ،2020ص

.121

 -2السذخوع التسييجؼ لتعجيل الجستؾر ،السؤرخ في  05سبتسبخ  2020عؽ لجشة الخبخاء السكمفة برياغة اقتخاحات مخاجعة
الجستؾر ،الجسيؾرية الجدائخية الجيسؾقخاطية الذعبية ،وتقابميا السادة  112مؽ التعجيل الجستؾرؼ لدشة .2016

 -3الخشيجؼ أحسج ،السؤسدة التذخيعية في العالؼ العخبي -أعسال السؤتسخ الخابع لمباحثيؽ الذباب (ماؼ  ،-)1996مخكد
البحؾث والجراسات الدياسية ،القاىخة  ،1997ص .68

 -4السادة  142مؽ التعجيل الجستؾرؼ لدشة  2016وتقابميا السادة  142مؽ السذخوع التسييجؼ لتعجيل الجستؾر .2020

 -5بؽ نعيجة أحسج ،التعاون والتزاد بيؽ الدمظتيؽ التشفيحية والتذخيعية في عل تعجيل الجستؾر الجدائخؼ لدشة ،2016
مجمة البحؾث في الحقؾق والعمؾم الدياسية ،السجمج  ،04العجد  ،02جامعة ابؽ خمجون -تيارت ،ديدسبخ  ،2018ص .06
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الخئاسية إلى غاية انتخاب الغخفة الدفمى لمبخلسان في مجة ال تتجاوز الثالثة ( )03أشيخ ،1فإذا تحقق ىحا
األمخ يشفخد رئيذ الجسيؾرية بالتذخيع إلى غاية انتخاب الغخفة الدفمى لمبخلسان في مجة ال تتجاوز ثالثة

أشيخ.

ومؽ بيؽ األسباب التي تؤدؼ إلى شغؾر السجمذ الذعبي الؾطشي ىؾ رفزو لسخظط عسل

الحكؾمة لمسخة الثانية وفقا لسقتزيات السادة  96مؽ الجستؾر ،والتي تقزي بأنو "إذا لؼ تحرل مؽ ججيج

مؾافقة السجمذ الذعبي الؾطشي يشحل وجؾبا ،تدتسخ الحكؾمة القائسة في تدييخ الذؤون العادية إلى غاية

انتخاب السجمذ الذعبي الؾطشي وذلػ في أجل أقراه ثالثة ( )3أشيخ".

كسا قج يكؾن الذغؾر أيزا بدبب حل السجمذ الذعبي الؾطشي مؽ طخف رئيذ الجسيؾرية أو

إجخاءه انتخابات تذخيعيو قبل األوان طبقا لسقتزيات السادة  147مؽ التعجيل الجستؾرؼ لدشة ،22016
كسا يؾجج سبب آخخ يؤدؼ إلى حل السجمذ الذعبي الؾطشي مؽ طخف رئيذ الجسيؾرية وذلػ عشج رفض

السجمذ لظمب الترؾيت بالثقة الحؼ بادرت بو الحكؾمة وذلػ طبقا لشص السادة  05/98مؽ الجستؾر
حيث تشص بأنو "لمؾزيخ األول أن يظمب مؽ السجمذ الذعبي الؾطشي ترؾيتا بالثقة وفي حالة عجم

السؾافقة عمى الئحة الثقة يقجم الؾزيخ األول استقالة الحكؾمة".

كسا يسكؽ لخئيذ الجسيؾرية أيزا التذخيع عؽ طخيق األوامخ خالل العظل البخلسانية ألن البخلسان

يجتسع في دورة واحجة كل سشة ومجتيا  10أشيخ عمى األقل طبقا لشص السادة  01/135مؽ التعجيل

الجستؾرؼ لدشة  2016والتي تشص بأن "يجتسع البخلسان في دورة عادية واحجة كل سشة مجتيا عذخة()10
أشيخ عمى األقل ،وتبتجغ في اليؾم الثاني مؽ أيام العسل في شيخ سبتسبخ" ،3في حيؽ أن السادة

 01/138مؽ السذخوع التسييجؼ لتعجيل دستؾر  2020كانت أكثخ دقة حيث حجدت بجقة تاريخ بجاية
وانتياء اجتساع البخلسان في الجورة العادية وقزت بأن "يجتسع البخلسان في دورة عادية واحجة كل سشة

مجتيا عذخة ( )10أشيخ ،وتبتجغ في ثاني يؾم عسل مؽ شيخ سبتسبخ ،وتشتيي في آخخ يؾم عسل مؽ

شيخ يؾنيؾ".4

فسؽ خالل نص السادتيؽ أعاله يتزح لشا جميا أن البخلسان يجتسع في دورة واحجة كل سشة مجة

عذخة أشيخ أو أكثخ في الحالة العادية ،كسا يسكؽ تسجيجىا بظمب مؽ الؾزيخ األول وذلػ طبقا لشص

السادة  02/135مؽ الجستؾر الجدائخؼ لدشة  2016حيث تشص بأنو "يسكؽ الؾزيخ األول طمب تسجيج

 -1الغخبي إيسان ،مجاالت العالقة الؾعيؽية بيؽ البخلسان والدمظة التشفيحية عمى ضؾء التعجيل الجستؾرؼ الججيج سشة
 ،2008محكخة مقجمة لشيل شيادة الساجدتيخ في القانؾن ،جامعة الجدائخ ،الدشة الجامعية  ،2010ص .07

 -2السادة  147مؽ التعجيل الجستؾرؼ لدشة .2016

 -3السادة  01/135مؽ التعجيل الجستؾرؼ لدشة .2016

 -4السادة  01/138مؽ السذخوع التسييجؼ لتعجيل الجستؾر .2020
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الجورة العادية أليام معجودة غخض االنتياء مؽ دراسة نقظة في ججول األعسال" ،1في حيؽ أن السادة
 02/138مؽ السذخوع التسييجؼ لتعجيل دستؾر  2020وسعت مؽ اختراصات طمب تسجيج الجورة
العادية لمبخلسان حيث فتحت السجال لالختيار بيؽ الؾزيخ األول أو رئيذ الحكؾمة حدب الحالة أن يظمب

التسجيج أليام معجودة لغاية االنتياء مؽ دراسة نقظة في ججول األعسال.2

وبالتالي فإن السجة الستبؿية والسقجرة بذيخيؽ ( )02أو أقل خالل الدشة الؾاحجة يحق فييا لخئيذ

الجسيؾرية التذخيع باألوامخ الخئاسية وذلػ طبقا لسجسؾعة مؽ الذخوط السحجدة والسشرؾص عمييا في

يذخع بأوامخ
نص السادة  142مؽ التعجيل الجستؾرؼ لدشة  ،2016حيث تشص بأنو "لخئيذ الجسيؾرّية أن ّ
الذعبي الؾطشي أو خالل العظل البخلسانية بعج رأؼ مجمذ
في مدائل عاجمة في حالة شغؾر المجلذ
ّ
ّ ّ
كل غخفة مؽ البخلسان في ّأول دورة لو
الجولة ،ويعخض رئيذ الجسيؾرّية ّ
الشرؾص اّلتي اتّخحىا عمى ّ
يذخع بأوامخ
لتؾافق عمييا ،ت َعّج الغية األوامخ اّلتي ال يؾافق عمييا البخلسان ،يسكؽ رئيذ الجسيؾرّية أن ّ

الجستؾر ،تتّخح األوامخ في مجمذ الؾزراء".3
في الحالة
االستثشائية السحكؾرة في السادة  107مؽ ّ
ّ
السمحة والسدتعجمة التي تدتجعي
أؼ أن رئيذ الجسيؾرية يتجخل في تذخيع األوامخ عشج الحاجة
ّ
سخعة التجخل بأوامخ التخاذ التجابيخ الالزمة والزخورية لسؾاجية الغخوف التي ال تحتسل التأخيخ لغاية
عؾدة البخلسان مؽ العظمة أو انتخاب بخلسان ججيج ،4فشغ اخ لمبطء الحؼ يتؼ بو العسل التذخيعي بدبب

اإلجخاءات ،ونغ اخ لكثيخ مؽ السدائل التي تحتاج إلى حمؾل مدتعجمة مشحت الجساتيخ لخئيذ الدمظة
التشفيحية سمظة التذخيع بيؽ دورتي البخلسان وكحا في حالة الذغؾر والحاالت االستثشائية؛

حيث تدتشج فكخة الغخوف االستثشائية في تحمل اإلدارة أو الدمظة التشفيحية مؽ التداميا باحتخام

القؾانيؽ ألنيا إن بقت ممتدمة بتمػ القؾانيؽ لتختب عييا نتائج يرعب تجاركيا ،5ذلػ أن بقاء الجولة
والسحافغة عمى سالمتيا وسالمة أفخادىا يفخض ضخورة الخخوج عؽ القؾانيؽ واتخاذ كل ما يجب اتخاذه

لمسحافغة عمى استس اخريتيا ؼيجب أن تكؾن ىشاك دولة بكل مقؾماتيا وأركانيا أما إذا زالت الجولة فال

 -1تشص السادة  02/135مؽ التعجيل الجستؾرؼ لدشة  2016بأنو" :يسكؽ الؾزيخ األول طمب تسجيج الجورة العادية أليام
معجودة لغخض االنتياء مؽ دراسة نقظة في ججول األعسال".

 -2تشص السادة السادة  02/138مؽ السذخوع التسييجؼ لتعجيل دستؾر  2020بأنو "يسكؽ الؾزيخ األول أو رئيذ الحكؾمة،
حدب الحالة ،طمب تسجيج الجورة العادية أليام معجودة لغخض االنتياء مؽ دراسة نقظة في ججول األعسال".

 -3السادة  142مؽ التعجيل الجستؾرؼ لدشة .2016

 -4رابحي أحدؽ ،مبجأ تجرج السعاييخ القانؾنية في الشغام القانؾني الجدائخؼ ،أطخوحة مقجمة لشيل شيادة الجكتؾراه في
القانؾن ،كمية الحقؾق ،جامعة الجدائخ ،الدشة الجامعية  ،2005ص .362

 -5العظار فؤاد ،القزاء اإلدارؼ ،ط  ،01دار الشيزة العخبية ،القاىخة  ،2000ص .73
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مجال لعسل القانؾن ،لحلػ وججت الدمظة التذخيعية لتحكؼ الغخوف العادية في حيؽ أن عسل الدمظة
التشفيحية يتخح أحيانا في الحاالت االستثشائية.1

ىحه الدمظة وما تحسميا مؽ تجاخل في عسل الدمظة التذخيعية جعمت الجساتيخ تحجدىا بقؾاعج

وإجخاءات وتقيجىا بذخوط ونغ اخ لسا ذكخ فإن التعاون بيؽ الدمظتيؽ التذخيعية والتشفيحية يرظجم أثشاء

السسارسة بتعجؼ ىحه األخيخة عمى اختراصات الدمظة التذخيعية نغ اخ لمبظئ الحؼ يذؾب العسل

البخلساني ونغ اخ لمحاالت واألوضاع اإلستعجالية الظارئة فقج أوججت التذخيعات السختمفة وسيمة لدج ذلػ
عؽ طخيق فتح الدمظة التشفيحية حق التذخيع عؽ طخيق التفؾيض.2

ومؽ بيؽ الذخوط الؾاجبة في تذخيع الخئيذ لألوامخ طبقا لسقتزيات السادة  142مؽ التعجيل

الجستؾرؼ ىؾ أخح رأؼ مجمذ الجولة ،حيث يعتبخ أخح الخأؼ الحؼ يبجيو مجمذ الجولة استذاريا وليذ

ممدما لخئيذ الجسيؾرية ألن اليجف مشو ىؾ التجقيق في مزسؾن العبارات واأللفاظ القانؾنية ومجػ صحة
صياغتيا فزال عؽ التحقق مؽ سالمتيا مؽ الشاحيتيؽ المغؾية واالصظالحية -القانؾنية -وتظابق ألفاعيا

مع الغاية مشيا.3

وتججر اإلشارة إلى أن السادة الخابعة ( )04مؽ القانؾن العزؾؼ رقؼ  01/98الستعمق

باختراصات مجمذ الجولة ،4قج نرت بأن "يبجؼ مجمذ الجولة رأيو في مذاريع القؾانيؽ واألوامخ حدب

الذخوط التي يحجدىا ىحا القانؾن والكيؽيات السحجدة ضسؽ نغامو الجاخمي" ،حيث ألغى السجمذ الجستؾرؼ
األوامخ مؽ استذارة مجمذ الجولة ،لكؽ التعجيل الجستؾرؼ لدشة  2016أدرج ىحا الذخط برفة صخيحة

في أحكامو ،كسا اشتخط السؤسذ الجستؾرؼ أيزا ضخورة اتخاذ األوامخ التذخيعية في مجمذ الؾزراء ألن
رئيذ الجسيؾرية ىؾ رئيذ مجمذ الؾزراء فالبج مؽ فخض إجخاء أو شخط شكمي يؾحي بزخورة مذاركة

الؾزراء في اتخاذ األوامخ التي تعتبخ ناتجة عؽ إجساع لكل الجياز الحكؾمي وليدت ناتجة عؽ اإل اردة

السشفخدة لخئيذ الجسيؾرية.5

أما الذخط األخيخ فيتعمق بزخورة عخض األوامخ عمى البخلسان في أول دورة لو وىؾ األمخ الحؼ

أكجتو السادة  02/142مؽ السذخوع التسييجؼ لتعجيل دستؾر  2020حيث قزت بأن "يعخض رئيذ

 -1الظساوؼ سميسان دمحم ،الشغخية العامة لمق اخرات اإلدارية ،ط  ،06مظبعة جامعة عيؽ شسذ ،مرخ  ،1991ص .496

 -2بؾقخة اسساعيل ،أعسال الدمظة التشفيحية السقيجة ألعسال الدمظة التذخيعية في الجستؾر الجدائخؼ ،مجمة الحقؾق والعمؾم
الدياسية ،السجمج  ،02العجد  ،01جامعة عباس لغخور -خشذمة ،جانفي  ،2015ص .82

 -3مؾلؾد ديجان ،مباحث في القانؾن الجستؾرؼ والشغؼ الدياسية ،ط  ،01دار بمؿيذ لمشذخ ،الجدائخ  ،2010ص .390

 -4القانؾن العزؾؼ رقؼ  01/98الستعمق باختراصات مجمذ الجولة ،الجخيجة الخسسية عجد  ،37السؤرخة في  01جؾان
.1998

 -5لسديج مؽ التفريل يشغخ :رابحي أحدؽ ،الشذاط التذخيعي لمدمظة لمتشفيحية ،دار الكتاب الحجيث ،مرخ  ،2013ص
.61
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الجسيؾرية األوامخ التي اتخحىا عمى كل غخفة مؽ البخلسان أول دورة لو لتؾافق عمييا" ،ذلػ أن البخلسان
يديظخ عمى اختراصاتو التذخيعية في حالة غيابو ،ولكؽ يبقى ذلػ مؽ الشاحية الذكمية فقط ألن طبيعة
السؾافقة التي يبجييا البخلسان عمى األوامخ تبقي السكانة الستفؾقة لخئيذ الجسيؾرية عمى البخلسان ،ألن ىحا

األخيخ يرؾت عمى األوامخ بجون أؼ مشاقذة.1

وفي األخيخ يسكششا القؾل بأن السؤسذ الجستؾرؼ الجدائخؼ كان شجيج الحخص في تحجيج السجة

التي يجب أن تعخض فييا األوامخ الخئاسية عمى البخلسان ،بحيث يكؾن ذلػ برفة مباشخة في أول دورة
مقبمة الجتساع البخلسان ،وىحا الذخط مؽ شأنو يسشع أؼ إىسال أو تقريخ مؽ جانب رئيذ الجسيؾرية في

عخض مسا أصجره مؽ أوامخ رئاسية عمى الجية التي تسمػ الحق األصمي في التذخيع ،إال أنو قيجه مؽ

جية أخخػ في طخيقة الترؾيت عمى ىحه األوامخ بسجسؾعة مؽ الذخوط السحجدة والسحكؾرة عمى سبيل

الحرخ.

 - .2.1سلطة رئيس الجمههرية في التشريع باألوامر الرئاسية في المجال المالي وأثره على صالحيات

السلطة التشريعية:

ال شػ أن السالية العامة لمجولة السعاصخة ىي الذخيان الحيؾؼ الحؼ يغحؼ ويشغؼ جيؾد ووعائف الجولة
وأىجافيا وسياستيا وإستخاتيجيتيا وبخامجيا العامة ،وكحا مخظظاتيا الؾطشية في كافة السجاالت االقترادية

واالجتساعية والدياسية واألمشية والعدكخية عمى السدتؾييؽ الجاخمي والخارجي ،2والستعارف عميو ىؾ أن
السبادرة بالتذخيع تعتبخ أولى اإلجخاءات القانؾنية التي يؤدؼ إلى اكتساليا وإتساميا ذلػ أنو العسل الحؼ

يزع األسذ األولى لمتذخيع ويحجد مزسؾنو ومؾضؾعو.3

وفي نفذ الدياق ،واعتبا ار لرالحيات الدمظة التشفيحية في إعجاد تحزيخ السذاريع الستعمقة

بقؾانيؽ السالية والستزسشة لمسيدانية العامة لمجولة سؾاء سشؾية ،تكسيمية أو متعمقة بزبط السيدانية ،فإن

السذخع الجستؾرؼ مشح حق اعتسادىا وإقخارىا الختراص الدمظة التذخيعية لمبخلسان ،4حيث أن اختراص
الؾعيفة السالية مؽ أقجم االختراصات التي أوكمت لمدمظة التذخيعية لكؽ ىشاك العجيج مؽ األنغسة

 -1محجيج حسيج ،التذخيع باألوامخ في دستؾر  1996وتأثيخه عمى استقاللية البخلسان ،محكخة مقجمة لشيل شيادة الساجدتيخ
في القانؾن ،كمية الحقؾق ،جامعة الجدائخ ،الدشة الجامعية  ،2002ص .188

 -2ردادة نؾر الجيؽ ،التذخيع عؽ طخيق األوامخ وأثخه عمى الدمظة التذخيعية في دستؾر  ،1996محكخة مقجمة لشيل شيادة
الساجدتيخ في القانؾن العام ،كمية الحقؾق ،جامعة اإلخؾة مشتؾرؼ – قدشظيشة ،الدشة الجامعية ، 2005ص .96

 -3انغخ :شاوش بذيخ يمذ ،التظبيقات العسمية لقؾانيؽ السالية وانعكاساتيا عمى الرالحيات البخلسانية ،مجمة الفكخ
البخلساني ،نذخيات مجمذ األمة ،العجد  ،03الجدائخ ،جؾان  ،2003ص .30

 -4مدعؾدؼ عبج الخؤوف ،التؾزيع الجستؾرؼ لالختراص السالي بيؽ الدمظتيؽ التذخيعية والتشفيحية (دراسة مقارنة) ،مجمة
دائخة البحؾث والجراسات القانؾنية والدياسية  -مخبخ السؤسدات الجستؾرية والشغؼ الدياسية ،العجد  ،05السخكد الجامعي
مخسمي عبج هللا -تيبازة ،جؾان  ،2018ص  161وما يمييا.
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الدياسية تزسشت األحكام الؾاردة في دساتيخىا قيؾدا عمى اختراصات الدمظة التذخيعية في مجال
التذخيعات السالية بحجة ّأنيا قج تدخف في إقخار مذخوعات مغيخية تخىق السيدانية لسجخد إرضاء
الشاخبيؽ ،باإلضافة إلى دقة األمؾر الؾاجب مخاعاتيا في إعجاد السيدانية والتي قج ال تخاعييا الدمظة

التذخيعية.1

لحلػ اتجيت العجيج مؽ الجساتيخ إلى جعل السبادرة في السجال السالي مقترخة فقط عمى الدمظة

التشفيحية ،ذلػ أن مبادرات البخلسانيؽ في ىحا السجال عخفت نؾعا مؽ الذمل بحيث أصبحت السبادرة

بقانؾن السالية تقجم مؽ طخف الحكؾمة وحجىا ،2وبحلػ انفخدت ىحه األخيخة بالسبادرة في السجال السالي في
غالبية األنغسة الدياسية السعاصخة ومؽ بيشيا الشغام الدياسي الجدائخؼ.

وعمى وجو التحجيج الحكؾمة؛ ألن ىحه األخيخة ىي الؾحيجة القادرة عمى اإللسام بسختمف األوضاع

التي تسخ بيا البالد في السجاالت السالية واالقترادية ،فيي أكثخ إلساما ودراية بأوجو اإلنفاق ألجل
أن مذخوع
تمبيتيا ،فزال عؽ ميدانية اإليخادات السالية التي يسكؽ الحرؾل عمييا لتغظية الشفقات ،كسا ّ
قانؾن السالية يتظمب عادة الؿيام بعسل إحرائيات مؽ قبل ذوؼ االختراص وىحا الذخط ال يتؾفخ عادة

إال لجػ أعزاء الحكؾمة.

وبالشدبة لمسؤسذ الجستؾرؼ الجدائخؼ فقج مشح ىحا االختراص لمحكؾمة دون غيخىا ،وذلػ مؽ

خالل وضع قيؾد عمى سمظات البخلسان والتي أدت بالزخورة إلى تقييج مبادرتو في السجال السالي وبالتالي

اقترار دوره عمى الترؾيت فقط وىحا ما تؼ الشص عميو في نص السادة  139مؽ التعجيل الجستؾرؼ لدشة

العسؾمية ،أو
أؼ قانؾن مزسؾنو ،أو نتيجتو تخؽيض السؾارد
ّ
 2016حيث تشص عمى أنو "ال ي َقبل اقتخاح ّ
مالية
الشفقات
العسؾمية ،إالّ إذا كان مخفؾقاً بتجابيخ تدتيجف ّ
زيادة ّ
الديادة في إيخادات ّ
الجولة أو تؾفيخ مبالغ ّ
ّ
األقل السبالغ السقتخح إنفاقيا".3
العسؾمية تداوؼ عمى
الشفقات
في فرل آخخ مؽ ّ
ّ
ّ
في حيؽ أن السادة  147مؽ السذخوع التسييجؼ لتعجيل دستؾر  2020لؼ تكتفي باقتخاح القؾانيؽ

التي يكؾن مزسؾنيا أو نتيجتيا تخؽيض السؾارد العسؾمية وإنسا أضافت مرظمح "تعجيل لقانؾن يقجمو
أعزاء البخلسان" ،وفي ىحا الرجد تشص السادة  147بأنو "ال يقبل اقتخاح أؼ قانؾن أو تعجيل لقانؾن

العسؾمية،
الشفقات
يقجمو أعزاء البخلسان ،يكؾن مزسؾنو أو نتيجتو تخؽيض السؾارد العسؾمية ،أو زيادة ّ
ّ

 -1الجبذ دمحم عمي ،الدمظة التذخيعية وضسانات استقالليتيا في الشغؼ الجيسقخاطية الشيابية (دراسة مقارنة) ،ط  ،01و ازرة
الثقافة ،األردن  ،2008ص .201

 -2انغخ :جعفؾر دمحم سعيج ،مجخل إلى العمؾم القانؾنية (الؾجيد في نغخية القانؾن) ،دار ىؾمة لمظباعة والشذخ والتؾزيع،
الجدائخ  ،2003ص .153

 -3السادة  139مؽ التعجيل الجستؾرؼ لدشة .2016
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مالية في فرل آخخ مؽ
إالّ إذا كان مخفؾقا بتجابيخ تدتيجف ّ
الديادة في إيخادات ّ
الجولة أو تؾفيخ مبالغ ّ
األقل السبالغ السقتخح إنفاقيا".1
العسؾمية تداوؼ عمى
الشفقات
ّ
ّ
ّ
وطبقا لمقؾاعج الؾاردة في أحكام الجستؾر نجج أن الدمظات السخؾلة بسؾجب الجستؾر لمبخلسان

بغخفتيو السجمذ الذعبي الؾطشي ومجمذ األمة ىي مشاقذة السذاريع أو اقتخاح القؾانيؽ لمسرادقة عمييا،

إال أن السؤسذ الجستؾرؼ مشح لخئيذ الجسيؾرية الدمظة الكاممة والحق في إصجار األوامخ السالية حتى
في حالة حزؾر البخلسان ،ولعل الدبب الخئيدي في ذلػ يعؾد بالجرجة األولى إلى مخكده الحؼ يعمؾ عمى

مخكد البخلسان في الشغام الدياسي الجدائخؼ.

حيث قمص مؽ إمكانياتو وصالحياتو في سؽ قؾانيؽ السالية ،وفي السشاقذة والسرادقة أيزا؛

فألدمو بالسرادقة عمييا في مجة ال تقل عؽ  75يؾماً مؽ تاريخ إيجاعو وفقا لسقتزيات السادة 08/138
والتي تقزي بأنو "يرادق البخلسان عمى قانؾن السالية في مجة أقراىا خسدة وسبعؾن ( )75يؾما مؽ

تاريخ إيجاعو".2

وفي ىحا الذأن صجر القانؾن العزؾؼ رقؼ  16/12السحجد لتشغيؼ السجمذ الذعبي الؾطشي

ومجمذ األمة وعسميسا والعالقات الؾعيؽية بيشيسا وبيؽ الحكؾمة حيث تعتبخ األحكام الؾاردة في ىحا

القانؾن بسثابة التظبيق الفعمي لشص السادة  138مؽ التعجيل الجستؾرؼ لدشة  ،2016وقج نرت السادة
مشو  44عمى إجخاءات مرادقة البخلسان عمى قانؾن السالية.

حيث تشص السادة  44مؽ ىحا القانؾن بأن "يرادق البخلسان عمى مذخوع قانؾن السالية في مجة

أقراىا خسدة وسبعؾن ) (75يؾما مؽ تاريخ إيجاعو ،طبقا ألحكام السادة  138مؽ الجستؾر ،يرؾت
المجلذ الذعبي الؾطشي عمى مذخوع قانؾن السالية في مجة أقراىا سبعة وأربعؾن ) (47يؾما ،ابتجاء مؽ
تاريخ إيجاع ،ويخسل فؾ ار إلى مجمذ األمة .يرادق مجمذ األمة عمى الشص السرؾت عميو ،خالل أجل

أقراه عذخون ) (20يؾما في حالة خالف بيؽ الغخفتيؽ يتاح لمجشة الستداوية األعزاء أجل ثسانية )(8

أيام لمبت في شأنو .في حالة عجم السرادقة ألؼ سبب كان خالل األجل السحجد ،يرجر رئيذ
الجسيؾرية مذخوع قانؾن السالية الحؼ قجمتو الحكؾمة بأمخ لو قؾة قانؾن السالية".3

 -2تجسيد مبدأ التهازن بين السلطات بتفعيل دور السلطة التشريعية في مهاجهة السلطة التنفيذية في

دستهري المغرب لسنة  2011وتهنس لسنة :2014

 -1السادة  147مؽ السذخوع التسييجؼ لتعجيل دستؾر .2020

 -2السادة  08/138مؽ التعجيل الجستؾرؼ لدشة 2016وتقابميا السادة  01/146السذخوع التسييجؼ لتعجيل دستؾر 2020
حيث تقزي بأن "يرادق البخلسان عمى قانؾن السالية في مجة أقراىا خسدة وسبعؾن ( )75يؾما مؽ تاريخ إيجاعو".

 -3القانؾن العزؾؼ رقؼ  12/16يحجد تشغيؼ السجمذ الذعبي الؾطشي ومجمذ األمة وعسميسا وكحا العالقات الؾعيؽية
بيشيسا وبيؽ الحكؾمة ،الجخيجة الخسسية عجد  ،50السؤرخة في  28أوت .2016
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إن مؽ معالؼ إرساء دولة الحق والقانؾن داخل السجتسع ىؾ إرساء مبجأ التؾازن والفرل بيؽ
الدمظتيؽ التذخيعية والتشفيحية وال يتأتى ذلػ إال مؽ خالل ؾياس مجػ فاعمية الدمظة التذخيعية في

تظؾر ممحؾعاً في كل مؽ دستؾر
مداىستيا في بشاء وؾيام دولة الجيسقخاطية ،وقج عخفت الدمظة التذخيعية
اً

السغخب لدشو 2011والجستؾر التؾندي لدشة  2014خاصة بعج أحجاث الخبيع العخبي التي نتج عشيا
تعجيل جؾىخؼ في األنغسة الجستؾرية السغاربية في كل مؽ تؾنذ والسغخب والستسثمة في تحجيج وتزييق
الرالحيات السشفخدة لخئيذ الجسيؾرية والسخؾلة لو بسؾجب الدمظة التشفيحية.

كسا سيتؼ التفريل في تجديج مبجأ التكامل بيؽ الدمظتيؽ التذخيعية والتشفيحية مؽ خالل تعديد

مكانة الدمظة التذخيعية في الجستؾريؽ السغخبي لدشة  2011والتؾندي لدشة  2014مؽ خالل دراسة
مختمف االختراصات السؾسعة لمدمظة التذخيعية في دستؾر السغخب خاصة في مجال إقخار السعاىجات

الجولية ،ثؼ بيان مبجأ االستقاللية اإلدارية والسالية لمدمظة التذخيعية في دستؾر تؾنذ مؽ خالل مشح
مجمذ الشؾاب االستقاللية في ضبط نغامو الجاخمي وذلػ وفقا لسا يأتي بيانو:

 -1.2اختصاصات السلطة التنفيذية المكرسة لصالحيات رئيس الجمههرية في الدستهرين المغربي
لسنة  2011والتهنسي لسنة :2014

لقج حجد دستؾر السغخب لدشة  2011صالحيات السمػ بجقة باعتباره مسثال لمدمظة التشفيحية في

الجولة؛ فيؾ يعتبخ السيشجس السحؾرؼ لمدياسة العامة في إستخاتيجية الجولة ،وطبقا لسقتزيات الفرل 41
مؽ الجستؾر فإن السمػ في الجستؾر السغخبي يعتبخ –أميخ السؤمشيؽ -وحامي السمة والجيؽ وضامؽ لحخية

مسارسة الذؤون الجيشية ،كسا يشص الفرل  03مؽ الجستؾر أيزا بأن "اإلسالم ديؽ الجولة والجولة تزسؽ
لكل واحج مسارسة شؤونو الجيشية" ،1وبياتو الرفة فيؾ يخأس السجمذ العمسي األعمى الحؼ يتؾلى دراسة

القزايا.2

كسا نص الفرل  42مؽ نفذ الجستؾر بأن "السمػ رئيذ الجولة ومسثميا األسسى ورمد وحجة

األمة وضامؽ دوام الجولة واستس اخريتيا ،والحكؼ األسسى بيؽ مؤسداتيا ،يديخ عمى احتخام الجستؾر وحدؽ
سيخ السؤسدات الجستؾرية وعمى صيانة االختيار الجيسقخاطي وعمى احتخام التعيجات الجولية لمسسمكة

وحقؾق وحخيات السؾاطشيؽ والسؾاطشات والجساعات ،وىؾ الزامؽ الستقالل البالد وحؾزة السسمكة في دائخة
حقؾقيا الحقة".3

 -1انغخ :الفرل  41و 03مؽ الجستؾر السغخبي الرادر بسقتزى الغييخ الذخيف رقؼ  1-11-91بتاريخ  29يؾليؾ
 ،2011الجخيجة الخسسية عجد  ،5964السؤرخة في  30يؾليؾ .2011

 -2حزخاني أحسج ،الدمظة التشفيحية عمى ضؾء دستؾر السغخب  ،2011مجمة العمؾم القانؾنية والدياسية ،كمية الحقؾق
والعمؾم الدياسية –مشذؾرات جامعة الذييج حسو لخزخ بالؾادؼ -الجدائخ ،العجد  ،14أكتؾبخ  ،2016ص .68

 -3الفرل  42مؽ الجستؾر السغخبي لدشة .2011
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كسا يخؾل الجستؾر لمسمػ في السغخب العجيج مؽ الرالحيات األخخػ والستسثمة في الرالحيات
العدكخية؛ إذ يستمػ سمظة التعييؽ في الؾعائف العدكخية وبإمكانو تفؾيض ذلػ لغيخه باعتباره القائج

األعمى لمقؾات السدمحة السمكية وذلػ طبقا لسقتزيات الفرل  53مؽ الجستؾر الدالف الحكخ.

وبالخجؾع إلى الجستؾر التؾندي نجج أن الجساتيخ الدابقة نرت عمى أن رئيذ الجولة في الشغام

البخلساني ال يسارس صالحيات فعمية فجسيع الق اخرات التي تتعمق بذؤون الجولة ال تكؾن ممدمة إال إذا
كانت مرحؾبة بتؾؾيع الؾزيخ األول ،1في حيؽ أن الجستؾر التؾندي الججيج لدشة  2014مشح رئيذ

الجسيؾرية العجيج مؽ الدمظات التي يسارسيا برفة مشفخدة وبالتالي ال تحتاج إلى مؾافقة مؽ طخف رئيذ

الحكؾمة.

والججيخ بالحكخ أن الرالحيات السقخرة لخئيذ الجسيؾرية باعتباره مسثال لمدمظة التشفيحية؛ أؼ تمػ
الرالحيات الستعمقة بالسجال التشفيحؼ لخئيذ الجسيؾرية في السجاالت السختبظة ارتباطا وثيقا باألمؽ
والجفاع والدياسة الخارجية ،وىؾ األمخ الحؼ أقخه صخاحة الفرل  01/77مؽ الجستؾر التؾندي لدشة

 2014حيث قزت بأنو "يتؾلى رئيذ الجسيؾرية تسثيل الجولة ،ويختص بزبط الدياسات العامة في

مجال الجفاع والعالقات الخارجية واألمؽ القؾمي الستعمق بحساية الجولة والتخاب الؾطشي مؽ التيجيجات

الجاخمية والخارجية وذلػ بعج استذارة رئيذ الحكؾمة".2

ومسا سبق ذكخه يسكششا أن نعتبخ أن رئيذ الجسيؾرية في الجولة التؾندية ىؾ السسثل األول لمجولة،

لحلػ أسشج تمو الجستؾرية الؾاردة في دستؾر  2014مجسل االختراصات السترمة اتراال مباش اخ بزبط

الدياسة العامة في الجولة والستعمقة أساسا بسجاالت الجفاع والعالقات الخارجية وكحا مدؤولية تحقيق
وتأميؽ األمؽ القؾمي لمبمج والستعمق بحساية الجولة والتخاب الؾطشي مؽ التيجيجات الجاخمية والخارجية،3

وذلػ بعج استذارة رئيذ الحكؾمة ،4وتججر اإلشارة ىشا إلى أن ىحه االستذارة وإن كانت وجؾبية لكشيا
تعتبخ غيخ ممدمة لو بحيث يسكؽ لخئيذ الجولة إتباع نفذ الخأؼ الحؼ قجمو لو رئيذ الحكؾمة أو عج
االعتجاد بو تحت طائمة عجم تحسل أؼ مدؤولية.

كسا نص الفرل  04/77مؽ الجستؾر التؾندي لدشة  2014عمى اختراصات رئيذ الجسيؾرية

دور ميسا لخئيذ الجسيؾرية مزسؾنو
بؿيادة القؾات السدمحة؛ ويعتبخ ىحا االختراص بظبيعة الحال ا

 -1بؽ حساد دمحم رضا ،القانؾن الجستؾرؼ واألنغسة الدياسية ،مخكد الشذخ الجامعي ،ط  ،03تؾنذ  ،2016ص .561
 -2الفرل  01/77مؽ دستؾر تؾنذ الرادر عام  ،2014السؤرخ في  27جانفي  ،2014الجسيؾرية التؾندية.
 -3لسديج مؽ التفريل يشغخ :الفرل  93مؽ الجستؾر التؾندي لدشة .2014

 -4جشجلي مدعؾد ،قخاءة في ثشائية الدمظة التشفيحية في تؾنذ مؽ خالل دستؾر جانفي  ،2014مجمة القانؾن والدياسة،
العجد  ،04كمية الحقؾق والعمؾم الدياسية بدؾسة -تؾنذ ،2016 ،ص .427
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ضبط الدياسات العامة في مجال الجفاع الؾطشي ،1حيث يتؾلى ميسة التعييشات واإلعفاءات الستعمقة
بجسيع الؾعائف العميا والعدكخية وذلػ بعج استذارة رئيذ الحكؾمة.

 -2.2تهسيع إختصاصات السلطة التشريعية في دستهر المغرب لسنة :2011
لقج مخت الدمظة التذخيعية في السغخب بالعجيج مؽ التغييخات الجحرية التي تجدجت برفة فعمية

في نرؾص الجساتيخ السغاربية الرادرة ،وذلػ بجاية مؽ الجستؾر السغخبي الرادر سشة 1962الحؼ أدت
أحكامو إلى تغييخ الشغام الدياسي السغخبي وخرؾصياتو التذخيعية فزال عؽ تظؾر مكانة الدمظة
التذخيعية وتؾطيج العالقة بيشيا وبيؽ الدمظة التشفيحية.

وتججر اإلشارة إلى أحكام الجستؾر السغخبي الججيج لدشة  2011تزسشت مجسؾعة مؽ األحكام

التي تشغؼ سيخ السؤسدات الجستؾرية ،حيث لؼ تخد ىحه األحكام في الجساتيخ السغاربية الدابقة والرادرة

في سشة  1962و 1970و 1972و 1992وأخي اخ دستؾر ،1996وصؾال إلى الجستؾر الججيج لدشة

 2011وقج تزسؽ الباب الخابع مؽ الجستؾر الججيج والسعشؾن "الدمظة التذخيعية" تحجيج مفرل لدمظات
البخلسان ،حيث نرت الفقخة األولى مؽ الفرل األول بأن "يسارس البخلسان الدمظة التذخيعية".2

ومؽ بيؽ أىؼ االختراصات التي خؾليا السؤسذ الجستؾرؼ لمبخلسان في دستؾر السغخب لدشة

 2011ىؾ مسارسة الدمظة التذخيعية عمى خالف الجساتيخ الدابقة التي كان التذخيع فييا مؾزع بيؽ

ثالث جيات محجدة ومتسثمة في السمػ والبخلسان والحكؾمة ،حيث شيجت السؤسدة التذخيعية تغيي اخ
ممحؾعا في مسارسة اختراصاتيا السحجدة في أحكام الجستؾر السغخبي وذلػ خالفا لسا كانت عميو في

أحكام دستؾر  ،1996وقج تسيدت ىحه االختراصات بالجقة والؾضؾح وذلػ تفادؼ ألؼ تشازع قج يخد في

مسارسة االختراص بيؽ الدمظتيؽ التشفيحية والتذخيعية.

وتججر اإلشارة ىشا إلى أن اختراصات الدمظة التذخيعية في الجستؾر السغخبي الججيج تتزسؽ

العجيج مؽ الرالحيات تتسثل بجاية في االنتقال الجستؾرؼ مؽ الحخيات العامة التي تتزسؽ الحقؾق الفخدية
والجساعية لألفخاد والسشرؾص عمييا في أحكام الجساتيخ الدابقة إلى الحخيات والحقؾق األساسية

السشرؾص عمييا في الجستؾر الججيج لدشة  2011وتحجيجا في الباب الثاني مشو والسعشؾن بالحخيات
والحقؾق األساسية .3

باإلضافة إلى تحجيج الشغام االنتخابي لمجساعات التخابية طبقا لمشص الجستؾرؼ ،ومبادغ تقظيع

الجوائخ االنتخابية ،فالشص يخكد عمى السبادغ التي اعتسجىا في التقظيع تحت طائمة احتخام الدمظة

 -1انغخ :الحبيب خزخ ،الؾجيد في شخح الجستؾر ،مجسع األطخش ،تؾنذ  ،2017ص .95
 -2لسديج مؽ التفريل يشغخ :أحكام الفرل  01/70مؽ الجستؾر السغخبي لدشة .2011

 -3انغخ :الباب الثاني مؽ دستؾر السغخب لدشة  2011السعشؾن ب "الحقؾق والحخيات األساسية" ويتزسؽ  22فرل.
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التشغيسية ،وتأميؼ السشذآت ونغام الخؾصرة بجال مؽ مرظمح نقل السشذآت مؽ القظاع العام إلى

القظاع الخاص.1

ويدتفاد مسا سبق ذكخه أن التعجيالت الجستؾرية في الجستؾر السغخبي الججيج لدشة 2011قج

حخص عمى تعديد مكانة السؤسدة التذخيعية في الشغام الدياسي السغخبي ،فزال عؽ فخضيا لسبجأ

التؾازن بيؽ الدمظتيؽ التشفيحية والتذخيعية في الشغام الدياسي ،وتتجمى مغاىخ التعاون بيؽ الدمظتيؽ
التشفيحية والتذخيعية في الجستؾر السغخبي الججيج في مشح السؾافقة لمدمظة التذخيعية عمى السعاىجات التي

يؾقع عمييا السمػ.

ويالحع جميا أن الجساتيخ الدابقة الرادرة في السغخب بجاية مؽ دستؾر 1962إلى غاية

دستؾر 1996قج اخترت فييا الدمظة التذخيعية بالسؾافقة عمى كل معاىجة تتختب عمييا تكاليف مالية
تمدم الجولة ،وذلػ قبل السرادقة عمييا مؽ طخف السمػ وقج تؼ الشص عمييا في الفرل  02/31في

جسيع الجساتيخ الرادرة في  1962و 1970و 1972و 1992وأخي اخ  1996والتي تقزي بأنو يجب

عمى السمػ أن " يؾقع السمػ عمى السعاىجات ويرادق عمييا غيخ أنو ال يرادق عمى السعاىجات التي

تختب عشيا تكاليف مالية تمدم الجولة إال بعج مؾافقة مجمذ الشؾاب".

وعميو فإن السعاىجات التي يتؼ إعجادىا بيؽ السغخب مسثمة في الدمظات الحكؾمية السعشية باألمخ

أو سفخاء السغخب في الخارج لمتشديق التام مع السرالح السخترة في دولة أو مجسؾعة مؽ الجول أو
مشغسة دولية أو جيؾية يتؼ عخضيا بالتؾؾيع أو باألحخف األولى مؽ قبل الدمظة السشتجبة لحلػ والتي

تكؾن غالبا ىي الدمظة التي تكمفت بإجخاء السفاوضات ،والدمظة السخترة بالتؾؾيع الخسسي عمى

السعاىجات ىؾ السمػ الحؼ يسمػ الرالحية السظمقة في تفؾيض ذلػ ألؼ سمظة أخخػ وغالبا ما يكؾن

الؾزيخ األول أو وزيخ الخارجية.2

أما في الجستؾر السغخبي الججيج نجج أن السمػ في السغخب يؾقع عمى السعاىجات ويرادق عمييا،

وال يسكشو أن يؾافق عمى معاىجات الدمؼ أو االتحاد أو التي تيؼ رسؼ الحجود وكحلػ معاىجات التجارة أو

تمػ التي تتختب عمييا تكاليف مالية تمدم الجولة ،أو التي يدتمدم تظبيقيا اتخاذ التجابيخ التذخيعية ،أو تمػ

ق
اء العامة أو الخاصة وال يكؾن ذلػ إال بعج مؾافقة
التي تتعمق بحقؾ وحخيات األفخاد السؾاطشيؽ سؾ ً
البخلسان عمييا ،كسا لمسمػ أيزا أن يعخض عمى البخلسان كل معاىجة أو اتفاؾية أخخػ قبل السرادقة
عمييا ،ومشو نتؾصل إلى وجؾب عخض االتفاؾيات والسعاىجات عمى البخلسان قبل السرادقة عمييا.3

 -1لسديج مؽ التفريل يشغخ :فؾزؼ أوصجيق ،الشغام الجستؾرؼ ووسائل التعبيخ السؤسداتي ،ديؾان السظبؾعات الجامعية،
الجدائخ ،ص .68

 -2فؾنتيخ عبج اإللو ،العسل التذخيعي بالسغخب ،ج  ،2السخجعية الجستؾرية ومزاميؽ الؾعيفة التذخيعية ،سمدمة دراسات
وأبحاث جامعية ،العجد  ،02مظبعة السعارف الججيجة ،الخباط  ،2002ص .296

 -3انغخ :الفرل  55مؽ الجستؾر السغخبي لدشة .2011
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ومسا سبق ذكخه نتؾصل إلى أن األحكام الؾاردة في الجستؾر السغخبي الججيج لدشة 2011قج
حافغت عمى نفذ السبادغ الجستؾرية الستعمقة بالشيج الستبع في السرادقة عمى السعاىجات الجولية
الستعمقة بكافة السجاالت التي تدعى لتظؾيخ الجولة وتحافع عمى أمشيا وسالميا ،حيث تبخم ىحه

السعاىجات مؽ قبل الجولة السغخبية مع غيخىا مؽ دول السغخب العخبي أو الجول العخبية واألجشبية عسؾما.

حيث أن ىحه السبادغ كان معسؾال بيا في الجساتيخ السغخبية الدابقة والرادرة في  1962و1970

و 1972و 1992وأخي اخ دستؾر  ،1996وذلػ مؽ خالل إبخاز وتعديد دور ومكانة البخلسان في الشغام
الدياسي السغخبي الحؼ يتجمى صخاحة في السؾافقة والسرادقة عمى السعاىجات الجولية التي تبخميا الجولة
السغخبية مع غيخىا مؽ الجول سؾاء العخبية أو األجشبية.

 -3.2تعزيز مبدأ االستقاللية اإلدارية والمالية للسلطة التشريعية في دستهر تهنس لسنة :2014
لقج كخست أحكام الجستؾر التؾندي لدشة  2014مبجأ االستقاللية اإلدارية والسالية لمدمظة

التذخيعية في الشغام الدياسي التؾندي وذلػ وفقا لسقتزيات الفرل  52مؽ الجستؾر والحؼ يشص عمى

أن "يتستع مجمذ الشؾاب باالستقاللية اإلدارية والسالية في إطار ميدانية الجولة ،بزبط مجمذ الشؾاب

نغامو الجاخمي يرادق عميو باألغمبية السظمقة ألعزائو ،تزع الجولة عمى ذمة السجمذ السؾارد البذخية

والسادية الالزمة لحدؼ أداء الشائب لسيامو" ،1ويدتفاد مؽ ىحا الشص صخاحة أن أحكام الجستؾر التؾندي
قج عدزت مبجأ االستقاللية اإلدارية والسالية كسا مشحت مجمذ الشؾاب االستقاللية الكاممة في ضبط الشغام

الجاخمي الحؼ تتؼ السرادقة عميو باألغمبية السظمقة لألعزاء.

ومؽ بيؽ مغاىخ تعديد الدمظة التذخيعية والسؾازنة بيشيا وبيؽ الدمظة التشفيحية في الشغام

الدياسي التؾندي الحؼ يجدج صخاحة مبجأ الفرل بيؽ الدمظات عؽ طخيق تفعيل دور الدمظة

التذخيعية ،2ويتسثل في عجم ربط مياميا باالختراص الدمشي في الجورة الشيابية التي يعقجىا مجمذ
الشؾاب مؽ بجاية شيخ أكتؾبخ حتى شيخ جؾيمية ،ذلػ أن العسل التذخيعي غيخ محجد بجورات عادية أو
استثشائية حيث يعؾد ذلػ إلى أىسية دوره وارتباطو الؾثيق بالحفاظ عمى مرالح الجولة التؾندية.

وفي ىحا الرجد يشص الفرل  01/57مؽ الجستؾر التؾندي الرادر عام  2014بأن "يعقج

مجمذ الشؾاب دورة عادية تبتجغ خالل شيخ أكتؾبخ مؽ كل سشة وتشتيي خالل شيخ جؾيمية ،عمى أن

تكؾن بجاية الجورة األولى مؽ السجة الشيابية لسجمذ نؾاب الذعب في أجل أقراه خسدة عذخ( )15يؾما
مؽ اإلعالن عؽ الشتائج الشيائية لالنتخابات بجعؾة مؽ رئيذ لمسجمذ الستخمي".3

 -1الفرل  52مؽ الجستؾر التؾندي لدشة .2014

 -2انغخ :لجرع نبيمة ،مجال التذخيع ومجال التشغيؼ في الشغام الجدائخؼ ،رسالة مقجمة لشيل شيادة الجكتؾراه في الحقؾق،
فخع القانؾن العام ،كمية الحقؾق ،جامعة الجدائخ  ،1الدشة الجامعية  ،2014ص .317

 -3الفرل  01/57مؽ الجستؾر التؾندي لدشة .2014
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حيث نجج أن السذخع التؾندي في تشغيسو ألحكام الجستؾر الججيج الرادر سشة  2014قج وسع
بعض الرالحيات وفرل في بعض األحكام واالختراصات ،وذلػ تظبيقا لقاعجة مبجأ العقمشة البخلسانية

وتفاديا ألؼ اختالل قج يقع بيؽ الدمظتيؽ التذخيعية والتشفيحية فقام بحرخ اختراصات البخلسان في مجال

القانؾن أما اختراصات الدمظة التشفيحية فحرخىا في السجال التشغيسي ،1فعجم حرخ صالحيات الدمظة
التشفيحية يجعميا تشحخف عؽ مدارىا الؾعيفي السحجد دستؾريا.2

وؼيسا يتعمق بتعديد مكانة الدمظة التذخيعية في الجستؾر التؾندي الججيج نجج السؾافقة عمى

السعاىجات ،حيث نجج أن السؤسذ الجستؾرؼ قج نص عمى مؾضؾع السعاىجات في جسيع الجساتيخ
التؾندية الرادرة عؽ الجسيؾرية التؾندية ،ومؽ بيشيا السعاىجات الستعمقة بالؾحجة والسرمحة السذتخكة
لجول السغخب العخبي باعتبار الجسيؾرية التؾندية جدء ال يتج أد مؽ دول السغخب العخبي.

وتججر اإلشارة إلى أن رئيذ الحكؾمة يقجم مذخوع لقانؾن السؾافقة عمى السعاىجات وىؾ األمخ

الحؼ أكجه الفرل  02/62مشو حيث يشص بأن "يختص رئيذ الحكؾمة بتقجيؼ مذاريع قؾانيؽ السؾافقة
عمى السعاىجات ومذاريع وقؾانيؽ السالية ،ولسذاريع القؾانيؽ أولؾية الشغخ".

في حيؽ نجج أن مجمذ الشؾاب في الجولة التؾندية يسارس العجيج مؽ الرالحيات التذخيعية في

مجاالت مختمفة مشيا تمػ التي تتخح شكل قؾانيؽ عادية كالشرؾص الستعمقة بالسرادقة عمى السعاىجات

الجولية ،كسا تتخح أيزا شكل القؾانيؽ األساسية بالسدائل الستعمقة بالسؾافقة عمى السعاىجات وفي ىحا

الرجد يشص الفرل  65مؽ الجستؾر التؾندي لدشة  2014في الفقختيؽ  12و 15مشو بأن "تتخح شكل

قؾانيؽ عادية الشرؾص الستعمقة ب /12 :تشغيؼ السرادقة عمى السعاىجات؛ /15...السؾافقة عمى
السعاىجات".3

وبشاء عمى ما سبق نالحع برفة جمية أن أحكام الجستؾر التؾندي لدشة  2014قج أقخت قاعجة

دستؾرية صخيحة مزسؾنيا أن السعاىجات السعخوضة عمى مجمذ الشؾاب لمسؾافقة عمييا محرؾرة عمى
سبيل الحرخ ال السثال وذلػ طبقا لسقتزيات الفرل  67مؽ الجستؾر الحؼ يقزي بأن "تعخض
السعاىجات التجارية والسعاىجات الستعمقة بالتشغيؼ الجولي أو بحجود الجولة أو بالتعيجات السالية لمجولة أو
بحالة األشخاص أو بأحكام ذات صبغة تذخيعية عمة مجمذ نؾاب الذعب لمسؾافقة ،ال تربح السعاىجات

نافحة إال بعج السرادقة عمييا".4

 -1سامخؼ سامية ،تظبيق مفيؾم الجيسؾقخاطية في دول السغخب العخبي –الجدائخ ،السغخب ،تؾنذ( -دراسة مقارنة)،
أطخوحة مقجمة لشيل شيادة الجكتؾراه في القانؾن العام ،كمية الحقؾق ،جامعة الجدائخ ،الدشة الجامعية  ،2011ص .241

 -2بؾشعيخ سعيج ،عالقة السؤسدة التذخيعية بالسؤسدة التشفيحية في الشغام القانؾني الجدائخؼ ،أطخوحة مقجمة لشيل شيادة
الجكتؾراه في القانؾن ،معيج العمؾم القانؾنية واإلدارية ،جامعة الجدائخ ،الدشة الجامعية  ،1984ص  201وما يمييا.

 -3الفرل  12/65و 15مؽ الجستؾر التؾندي لدشة .2014
 -4الفرل  67مؽ الجستؾر التؾندي لدشة .2014

المجلة األفريقية للدراسات القانهنية والسياسية ،جامعة أحمد دراية ،ادرار– الجزائر

المجلد ، 05:العدد ،01 :السنة :جهان 2021

ISSN:2572-0082

EISSN: 2710-804x

23

التكريس الدستهري لمبدأ التكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في الدول المغاربية (دراسة تحليلية مقارنة) ـــــــــــــــ د .كركهري مباركة حنان

ومؽ بيؽ صالحيات الدمظة التشفيحية لخئيذ الجسيؾرية في الجستؾر التؾندي ىؾ ؾيامو بالسرادقة

عمى السعاىجات وإعظاء اإلذن بشذخىا ،1وتتؼ السرادقة عمى السعاىجات الستعمقة بحجود الجولة والسعاىجات

الستزسشة لحكؼ يأخح طابع تذخيعي أو متعمق بحالة األشخاص بالسؾافقة عميو مؽ مجمذ الشؾاب.

وبشاء عمى ذلػ تخزع ىحه السعاىجات قبل الؿيام بعسمية إبخاميا إلى السؾافقة نغ اخ ألىسيتيا

ومداسيا بأمؽ وسالمة التخاب الؾطشي ومريخ األمة ،فأكج السؤسذ الجستؾرؼ عمى وجؾب عخضيا عمى

مجمذ الشؾاب لمسؾافقة عمييا باسؼ الذعب ،2وعميو فإن تأكيج السؤسذ الجستؾرؼ التؾندي عمى دور مجمذ
الشؾاب في السؾافقة عمى السعاىجات ييجف بالجرجة األولى إلى التأكيج والتعديد لسكانتو الجستؾرية في

الشغام الدياسي في تؾنذ.

خاتمة:

في ختام ىحه الجراسة يغيخ لشا جميا أن التكخيذ الجستؾرؼ لسبجأ التكامل بيؽ الدمظتيؽ التذخيعية

والتشفيحية يتجمى مؽ خالل العالقة الستبادلة بيؽ كل مؽ الدمظتيؽ التذخيعية والتشفيحية في األنغسة

الدياسية السغاربية وتحجيجا في التعجيل الجستؾر لمجدائخ في  2016والسذخوع التسييجؼ لتعجيل دستؾر
 ،2020باإلضافة إلى دستؾرؼ كل مؽ السغخب لدشة  2011وتؾنذ لدشة  2014وذلػ مؽ خالل تحميل

مزسؾن األحكام الجستؾرية السكخسة لسبجأ التكامل بيشيسا في ىحه الجول والسقارنة بيؽ أنغستيا الدياسية،
وعميو فإن ؾيام دولة الحق والقانؾن في األنغسة الدياسية السغاربية يقزي بحتسية وجؾد وسائل قانؾنية

تكخس التعاون والتكامل الفعميبيؽ ىاتيؽ الدمظتيؽ.

وقج تؼ تكخيذ مغاىخ عالقة التعاون الستبادلة بيؽ الدمظتيؽ التذخيعية والتشفيحية بؾضؾح في

األحكام العامة بالجساتيخ الججيجة في كل مؽ دستؾر الجدائخ لدشة  2016كسا كخست برفة فعمية أيزا

في السذخوع التسييجؼ لتعجيل الجستؾر الجدائخؼ سشة  2020مؽ خالل تؾضيح محجدات العالقة بيؽ
الدمظتيؽ التذخيعية والتشفيحية السجدجة في التذخيع باألوامخ الخئاسية التي يرجرىا رئيذ الجسيؾرية في

عل الغخوف العادية ،أما في دستؾر السغخب لدشة  2011تؼ إرساء دعائؼ الجيسؾقخاطية في ىحه األنغسة

الدياسية مؽ خالل تؾسيع إختراصات الدمظة التذخيعية ،ثؼ بيان مبجأ االستقاللية اإلدارية والسالية
لمدمظة التذخيعية في دستؾر تؾنذ لدشة  ،2014وقج تؾصمشا بيحا الخرؾص إلى جسمة مؽ الشتائج

نؾردىا ؼيسا يمي:

 -1يشص الفرل  08/77مؽ الجستؾر التؾندي لدشة  2014بأنو مؽ بيؽ صالحيات رئيذ الجسيؾرية" :السرادقة عمى
السعاىجات وإعظاء اإلذن بشذخىا".

 -2مكشاش ناريسان ،الدمظة التشفيحية في دساتيخ بعض الجول السغاربية (الجدائخ -السغخب –تؾنذ) ،محكخة مقجمة لشيل
شيادة الساجدتيخ في القانؾن العام ،كمية الحقؾق ،جامعة الجدائخ  ،1الدشة الجامعية  ،2014ص .199
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 .1لقج كخس السؤسذ الجستؾرؼ الجدائخؼ محجدات العالقة بيؽ كل مؽ الدمظتيؽ التذخيعية والتشفيحية

في الشغام الدياسي الجدائخؼ مؽ خالل تظبيق مبجأ السذاركة في االختراص التذخيعي بيشيسا بػية
تحقيق التؾازن في الشغام الدياسي ،ويتجدج ذلػ برفة فعمية في التذخيع باألوامخ الخئاسية التي يسارسيا
رئيذ الجسيؾرية في عل الغخوف العادية مؽ خالل تذخيعو باألوامخ في السدائل العاجمة باإلضافة إلى

سمظتو في التذخيع باألوامخ في السجال السالي.

 .2تؾسيع صالحيات الدمظة التذخيعية التي مخت بالعجيج مؽ التغييخات الجحرية في الجساتيخ

السغخبية وذلػ بجاية مؽ الجستؾر الرادر سشة  1962إلى غاية سشة  2011ولعل أىؼ تجمياتيا ىي

مذاركة الدمظة التذخيعية في إقخار السعاىجات التي عدزت مكانتيا في الشغام الدياسي السغخبي مؽ أجل

تكخيذ نغام التؾازن والفرل بيؽ الدمظات برفة فعمية بفخض آليات رقابية فعالة بيؽ عسل الدمظتيؽ
التذخيعية والتشفيحية لتحقيق السرمحة العامة واستقخار الشغام الدياسي ،فزال عؽ إرساء دعائؼ دولة الحق

والقانؾن في الجولة السغخبية.

 .3تعديد أحكام الجستؾر التؾندي لدشة  2014مبجأ االستقاللية اإلدارية والسالية لمدمظة التذخيعية

في دستؾر تؾنذ لدشة  2014برفة صخيحة وذلػ مؽ خالل مشح مجمذ الشؾاب االستقاللية اإلدارية
والسالية الكاممة في إطار ميدانية الجولة ،عؽ طخيق ضبط عسل مجمذ الشؾاب لشغامو الجاخمي بالسرادقة
عميو باألغمبية السظمقة ألعزائو ،فزال عؽ تدخيخ الجولة التؾندية كافة السؾارد البذخية والسادية الالزمة

لحدؼ أداء الشائب لسيامو البخلسانية.

فسؽ خالل الشتائج الستؾصل إلييا في دراستشا لسؾضؾع التكخيذ الجستؾرؼ لسبجأ التكامل بيؽ

الدمظتيؽ التذخيعية والتشفيحية في الجول السغاربية نجج أن ىحه الجساتيخ قج أقخت ىحا السبجأ صخاحة بػية
تحقيق استقخار الشغام الدياسي في كل مؽ الجدائخ والسغخب وتؾنذ ،فيؾ يداىؼ في ضسان ؾيام دولة

استسخرية العالقة بيؽ ىاتيؽ الدمظتيؽ.
الحق والقانؾن و ا

وقج اختتسشا مدار ىحه الجراسة بتقجيؼ مجسؾعة مؽ االقتخاحات نخػ أنيا ضخورية لتجديج إطار

قانؾني ومؾضؾعي يجدج التكخيذ الفعمي لمتكامل بيؽ الدمظتيؽ التذخيعية والتشفيحية في الجساتيخ

السغاربية ومؽ أبخزىا:

 .1دستخة ىيئات رقابية متخررة في أحكام الجساتيخ السغاربية والجستؾر الجدائخؼ الججيج -التعجيل

الجستؾرؼ لدشة  -2020برفة خاصة بحيث تعسل عمى تعديد مبجأ التكامل بيؽ الدمظتيؽ في مختمف
السدتؾيات واألبعاد وتعديد مكانة الدمظة التذخيعية ،مؽ خالل االستذياد بالتجخبتيؽ التؾندية والسغخبية
في دساتيخىسا التي عدزت مكانة الدمظة التذخيعية في مؾاجية الدمظة التشفيحية.

 .2نمتسذ مؽ السؤسذ الجستؾرؼ استحجاث نرؾص دستؾرية تكخس مسارسة الرالحيات الفعمية

لمدمظة التذخيعية في مجال تذخيع القؾانيؽ وفػ القيؾد السفخوضة عمييا مؽ طخف الدمظة التشفيحية؛ بتقييج

االختراصات التذخيعية لخئيذ الجسيؾرية ،السيسا ؼيسا يتعمق بسدألة التذخيع باألوامخ وذلػ عؽ طخيق
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تقميص تجخل الدمظة التشفيحية في العسمية التذخيعية ،وإعادة التسكيؽ الفعمي لالختراصات األصمية
الستسثمة في التذخيع لرالح الدمظة التذخيعية.
قائمة المراجع:
أوال :النصهص القانهنية

 -1الدساتير:

 -1السذخوع التسييجؼ لتعجيل الجستؾر ،السؤرخ في  05سبتسبخ  2020عؽ لجشة الخبخاء السكمفة برياغة اقتخاحات مخاجعة
الجستؾر ،الجسيؾرية الجدائخية الجيسؾقخاطية الذعبية.
 -2الجستؾر السغخبي الرادر بسقتزى الغييخ الذخيف رقؼ  1-11-91بتاريخ  29يؾليؾ  ،2011الجخيجة الخسسية عجد
 ،5964السؤرخة في  30يؾليؾ .2011

 -3الجستؾر التؾندي الرادر لدشة  ،2014السؤرخ في  27جانفي  ،2014الجسيؾرية التؾندية.
 -2القهانين:

 -1القانؾن رقؼ  01/16يتزسؽ تعجيل الجستؾر الجدائخؼ ،الجخيجة الخسسية عجد  ،14السؤرخة في  07مارس .2016

 -2القانؾن العزؾؼ رقؼ  12/16يحجد تشغيؼ السجمذ الذعبي الؾطشي ومجمذ األمة وعسميسا وكحا العالقات الؾعيؽية
بيشيسا وبيؽ الحكؾمة ،الجخيجة الخسسية عجد  ،50السؤرخة في  28أوت .2016

 -3القانؾن العزؾؼ رقؼ  01/98الستعمق باختراصات مجمذ الجولة ،الجخيجة الخسسية عجد  ،37السؤرخة في  01جؾان
.1998

ثانيا :المراجع

 -1الكتب:

 -1العظار فؤاد ،القزاء اإلدارؼ ،ط  ،01دار الشيزة العخبية ،القاىخة .2000

 -2الظساوؼ سميسان دمحم ،الشغخية العامة لمق اخرات اإلدارية ،ط  ،06مظبعة جامعة عيؽ شسذ ،مرخ .1991
 -3الحبيب خزخ ،الؾجيد في شخح الجستؾر ،مجسع األطخش ،تؾنذ .2017

 -4بؽ حساد دمحم رضا ،القانؾن الجستؾرؼ واألنغسة الدياسية ،مخكد الشذخ الجامعي ،ط  ،03تؾنذ .2016

 -5جعفؾر دمحم سعيج ،مجخل إلى العمؾم القانؾنية (الؾجيد في نغخية القانؾن) ،دار ىؾمة لمظباعة والشذخ والتؾزيع ،الجدائخ
.2003

 -6الجبذ دمحم عمي ،الدمظة التذخيعية وضسانات استقالليتيا في الشغؼ الجيسقخاطية الشيابية (دراسة مقارنة) ،ط  ،01و ازرة
الثقافة ،األردن .2008

 -7الخشيجؼ أحسج ،السؤسدة التذخيعية في العالؼ العخبي -أعسال السؤتسخ الخابع لمباحثيؽ الذباب (ماؼ  ،-)1996مخكد
البحؾث والجراسات الدياسية ،القاىخة .1997

 -8فؾنتيخ عبج اإللو ،العسل التذخيعي بالسغخب ،ج  ،2السخجعية الجستؾرية ومزاميؽ الؾعيفة التذخيعية ،سمدمة دراسات
وأبحاث جامعية ،العجد  ،02مظبعة السعارف الججيجة ،الخباط .2002

 -9رابحي أحدؽ ،الشذاط التذخيعي لمدمظة لمتشفيحية ،دار الكتاب الحجيث ،مرخ .2013

-10

مؾلؾد ديجان ،مباحث في القانؾن الجستؾرؼ والشغؼ الدياسية ،ط  ،01دار بمؿيذ لمشذخ ،الجدائخ .2010

 -2المقاالت العلمية:

 -1بؾقخة اسساعيل ،أعسال الدمظة التشفيحية السقيجة ألعسال الدمظة التذخيعية في الجستؾر الجدائخؼ ،مجمة الحقؾق والعمؾم
الدياسية ،السجمج  ،02العجد  ،01جامعة عباس لغخور -خشذمة ،جانفي .2015
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 -2بؽ نعيجة أحسج ،التعاون والتزاد بيؽ الدمظتيؽ التشفيحية والتذخيعية في عل تعجيل الجستؾر الجدائخؼ لدشة ،2016
مجمة البحؾث في الحقؾق والعمؾم الدياسية ،السجمج  ،04العجد  ،02جامعة ابؽ خمجون -تيارت ،ديدسبخ .2018

 -3حزخاني أحسج ،الدمظة التشفيحية عمى ضؾء دستؾر السغخب  ،2011مجمة العمؾم القانؾنية والدياسية ،كمية الحقؾق
والعمؾم الدياسية –مشذؾرات جامعة الذييج حسو لخزخ بالؾادؼ -الجدائخ ،العجد  ،14أكتؾبخ .2016

 -4جشجلي مدعؾد ،قخاءة في ثشائية الدمظة التشفيحية في تؾنذ مؽ خالل دستؾر جانفي  ،2014مجمة القانؾن والدياسة،
العجد  ،04كمية الحقؾق والعمؾم الدياسية بدؾسة -تؾنذ.2016 ،

 -5شاوش بذيخ يمذ ،التظبيقات العسمية لقؾانيؽ السالية وانعكاساتيا عمى الرالحيات البخلسانية ،مجمة الفكخ البخلساني،
نذخيات مجمذ األمة ،العجد  ،03الجدائخ ،جؾان .2003

 -6ضخيف قجور ،بؾقخن تؾفيق ،التعجيل الجستؾرؼ في الجدائخ بيؽ ـيسشة الدمظة التشفيحية ومحجودية دور الدمظة
التذخيعية ،مجمة العمؾم القانؾنية واالجتساعية ،السجمج  ،05العجد  ،01جامعة زيان عاشؾر -الجمفة ،مارس .2020

 -7مدعؾدؼ عبج الخؤوف ،التؾزيع الجستؾرؼ لالختراص السالي بيؽ الدمظتيؽ التذخيعية والتشفيحية (دراسة مقارنة) ،مجمة

دائخة البحؾث والجراسات القانؾنية والدياسية  -مخبخ السؤسدات الجستؾرية والشغؼ الدياسية ،العجد  ،05السخكد الجامعي

مخسمي عبج هللا -تيبازة ،جؾان .2018
 -3الرسائل العلمية:

أ -أطروحات الدكتهراه:

 -1بؾشعيخ سعيج ،عالقة السؤسدة التذخيعية بالسؤسدة التشفيحية في الشغام القانؾني الجدائخؼ ،أطخوحة مقجمة لشيل
شيادة الجكتؾراه في القانؾن ،معيج العمؾم القانؾنية واإلدارية ،جامعة الجدائخ ،الدشة الجامعية .1984
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