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 الشكر و التقدير
 

نتقدم بجزيل الشكر إلى كل من ساهم في 

د و نخص يإنجاز هذا العمل من قريب و بع

 بالذكر :

 املحترم " جعالب كمال " الدكتور 
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  اأهددددددددددددددددددددد  هدددددددددددددددددددددذا العمددددددددددددددددددددل إلدددددددددددددددددددددى والدددددددددددددددددددددد

، و كدددددددددددددددددددددددددددددددددددددل  دددددددددددددددددددددددددددددددددددددا     ، و  الكدددددددددددددددددددددددددددددددددددددريم  
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ألاسفلاة،  مةففح  ففا  لففدأل ألاة فف    ألافصففب نفف ح مففح ث فب م فف  تختلف  ألنظمةففل ألاسية ففيل           
تتبففة ح ألاففامس ألاسية ففيل  مةايففة مففح لةففةدي ألافصففب ألاافف    نفف ح ألاسففلاة، ألافف ا   ةاامففة  ألا  ة فف  

ألاتاف عييل  حي فب  لنفةح و نف ح ألاسفلال ألاتاف دلفل وألافصفب   فتقا ألالألادي لقو  على   س وقوألع  
  ظف  ماتخفم مفح  ف ش ألااف م  ألاجةيودعفلماج  لاة د يس      إمكةظيل تأث    ث لةة على ألآل ع 
 ثف     لافةد    علفى ألاسفلال ألاتاف دلفل  و   وعتفواى وعسفيا ذ لجةع ن ح د ة ل ألا وال وألايكومل إ

عفففح ح نفففيةة  ت حألاسفففلال ألاتاف دلفففل حريفففة ج د فففيس ألاجةيودعفففل وألاسفففلال ألاتاففف عييل  مسفففتقل   كةفففة 
 تففف  ب مففف     ال لةكفففح نثففف لةة  إذ ةفففع نففف ح عنفففوعل ألا  اةفففة  وألايكومفففلألاففب    مفففا لةكفففح ألاج

 .ألن  

لةففةدي ألافصففب ألاةفف   نفف ح ألاسففلاة،  ةاامففة  ألا  اةففةظ   ألاففدي لقففو  علففى م فف    مففح مففايس        
ومففح نفف ح   وألاتاف دلففل ألات ففةو  نفف ح ألاسففلات ح ألاتافف عييلألافصففب ألااسفف   نفف ح ألاسففلاة، مففع ألاتففوأل   و 

    تفف  ب  نثف لةةففيةكح   وألاسفلال ألاتافف عييل صة صفية ألات فةو  وألاتفوأل   نفف ح ألاسفلال ألاتاف دلفل 
ألاجةظم ألاوظيف   مفا لقتف ا ألاتاف عع علفى ألا  اةفة  ففيةكح السفلال  م  ألآل    وألء م  ألاتاك ب  و

 .ألاقوألظ ح ألقت ألاماةد تية م  

 غ ف ألاتف  تتجسف  مف  د فيس ألا وافل و   مح  صة ص لدأل ألاامة  ثاة يل  لات  ألاتاف دللداك ك       
وت ت فف  ألا اصفف     ألاففو دألءو ثكومففل مسففلوال  ية ففية  تت ففو  مففح د ففيس ألاففو دألء و   ية ففية ةسففلو ألا

ألاو ألدعففل  ألاةسففلوايلتاففكب لةتفف    ولفف  مسففلوال  ية ففية عففح   أل يففة و ألن ة فف  مفف  ألاسففلال ألاتاف دلففل
 ةففة قفف  ت ففو    ألن ففةي مفف  ألاامففة  ألا  اةففةظ  مقفف  تت لففا حأثفف  ألاففو دألء  حخصففو   عةففة  و ألدتفف 

 .ن عاةظية ومح ن ح ألا و  ألات  ألعتة ، لدأل ألاامة  ل جةةعيل تت لا حكب ألااةقس ألايكوم  

نففف ح ألنظمةفففل ألاتففف  تةفففةدي ألافصفففب ألاةففف   ظجففف  ألاامفففة  ألاافففب  د ة ففف   و حةفففة ل ففف ش  مفففح       
على ثاة يفل  ةم  ؤل ألاامة  ألا  اةةظ   في تة     و حةاةختلط  حة ا  ألظ  ظمة  لجةع ن ح ألاامة  ألا  ة

  مفففة و  ألنوافففىحةا دجفففل   مةمففف د فففيس جةيودعفففل مفففع ثكومفففل مسفففلوال   ية فففية و  ألاسفففلال ألاتاف دلفففل  
لأ فد مفح ألاامفة   نظف  حةاةختلط ة  و   دقةحل ن ح ألاسلات حن ايةة عاقل ت ةو  و  عإذ تجة ألا  اةة 
لكفو     تةت ف  حصفاثية، وأل ف ل  مفح  و  و  ألااف م    ألظتخةب د يس ألاجةيودعل مح ق فبألا  ة 

 .مسلوال  مة  ألا  اةة 
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 ج مفف  د ففيس ألاتاف دلففل ألاةتجسففمففح  صففة ص لففدأل ألاامففة  ألظفف  ل تةفف  علففى ثاة يففل ألاسففلال           
ثكومل مسلوال  ية ية  تةتفع و ع لفة ألنو  حجةلفل مفح ألاصفاثية، ألاتاف دلفل  ألاجةيودعل ألاةاتخم و 

  مة  ألا  اةة . مة  د يس ألاجةيودعل و  و   ية يةمة تج ليس مسلوا

ألاامففة  ألا  ة فف   ألاففدي لقففو  علففى م فف    قا تألال ففألاامففة  ألاسية فف  ألاجيأل فف ي غفف ألج  ألعتةفف           
ألاسفلال   ثة لفل   ح ف ه  ععتعةف ك  فداك علفى م ف  3691لدأل مة  ق ه   فتود   و  ثة لل ألاسلال ألاتاف دلل

 .يج ألالشت ألك  اتس    شلو  ألا والألادي ع ش حةاا  3699بةاتي    م    تود اف دلل و ألات

ع   أل تق ألد م  ألاجةظم ألالقتصة ي  مةة  ث  على   ع مت ألا ا  م   وأل   ألا ةةظ اية،           
ألاتففف  ألظتيفففت   و حةإلصفففاثة،ألاةاةابفففل و  3611  كتفففوب شفففي ، ألاففف ا   ثففف أل    و ألاةيفففة  ح ألن ففف   

ظيةلفففل ثاة يففل ألاسففلال ألاتاف دلففل إاففى غةلففل  م فف  ت افف  و     ففتود ج  فف   ظيففى م ثلففل ألنثة لففل حففرق ألد
ألادي اس لكح لختل  ظوعفة مفة ألادي عي  مكةظل د يس ألاجةيودعل و  8001ألاة    م   3669  تود

 .8039على   تود 

  حةفففة ل ففف ش حفففةاي أل  ة، جةةل عفففلةجفففمففف  شفففي  فيفففف ي ألثتج 8036 فففال  الفففعمشفففي             
   قةال لفففدأل ألن  فففألظتيفففت حة فففت  ألا يعفففي نوتفليقفففل ا يففف ج  ةمسففلع فف  ألاافف    الةاةابفففل ح ففف   ت شففف  

  ب   فتودي علفى   ألقت ا ت و  ع   ألاةج   ت و  د يسة ال ا م ح، ع  تاميس ألظتخةحة، ج   ج   فو 
ظوعفة مفة ألافدي عفي    و مف  ألاج عف ج ألا  فةيل 8080اسفال  ألا  فتود ألاج  ف وظاف    ألال تفتةء ألاا   

 ةففة  عاففى مجففةال السففلال ألاتافف عييل مفف  إمكةظيففل تقة ففس  ود د ففيس   مففح مكةظففل د ففيس ألاجةيودعففل
 .لألايكوم

مففح ومقفة الة ايففة، ألاتفف   فف ا ذ  لففة  ففاقو  حةيةواففل  دأل ففل م فف   ثاة يففل ألاسففلال ألاتاف دلففل          
افك مفح ذ  و 8080ضةح ألات   ا، ألات  ود ، علي  م    فتود     ا  ألاامة  ألا  تودي حةاجيأل 

 عع أل تصةصة، ألاسفلال ألاتاف دلفل تو و  ألايكومل ودعل و ل ألا نوعل ن ح د يس ألاجةيألجب إن أل  ألا اق
 مسلوا تية. و 

  يب  مح  ود م  إد ةء ألا لةق أل يلتل مةظم أل اةكةظل ألاسلال ألاتاف دلل م  ألاامة  ألاسية   و        
إاى  دأل تاة  تي ش و    ج لت مح لدأل ألاةوضوع  ك    لةيلظم أل الت   ا، ألات  مست ألا  تودو 
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م   وأل تصةصة، ألاسلال ألاتاف دلل و   ألا اقل ن ايةةقا   ألاسلال ألاتاف دلل و ألانوء على تسليط 
 .مسلوا تية

ت فففو    فففبةب أل تيةدظفففة الةوضفففوع إافففى   فففبةب ذألتيفففل و  فففبةب موضفففوعيل  مفففح نففف ح ألن فففبةب       
مح تاودأل، م  ألاسةثل  ألاجيأل    ت  ومة شي ألايسةيو  ايدأل ألاةوضوع  ألاةيس و ألاة ألا غبل و ألادألتيل 

   مفة ألن فبةب ألاةوضفوعيل أللتةفة  ألا   ف  مفح ألاةختصف ح مصف د   مة ج ب لفدأل ألاةوضفوعألاسية يل
ألا اقفل ألا نفوعل نف ح  إافى مت جع إاى ألات   ا، ألاج   ج ألات  مست ألاجية  ألاتاف دي  وت فو   لنفة

أل تصةصففة، ألاسففلال ألاتاف دلففل  علففىألات فف ش د ففيس ألاجةيودعففل وألاففو ع  ألنو   و د ففيس ألايكومففل و 
   .م   مسلوا تيةو 

ألات فف  ب ألا  ففتودي ميةواففل ألاتأكفف  مففح    ألاامففة  ألا  ففتودي ألاجيأل فف ي مفف  تيفف ش  دأل ففتاة إاففى      
  ة عفي ، موقفع د فيس ألاجةيودعفل  ك ف على م    ثاة يل ألاسلال ألاتاف دلفل      ظيف ألعتة  ثقة  ألاج   

 . ظية ثاة يل شكليل مقطو 

إاى  ي م   تس ت ف عس م ف   ثاة يفل ألاسفلال ألاتاف دلفل علفى ضفوء تتة ب إشكةايل ألابيب م  مة  ل : 
 ؟8080ألات   ب ألا  تودي 

  مففع ألالعتةففة  مفف  ح فف  ألاةففايج ألاوصففف ةففة لخففص ألاةففايج ألاةتبففع مفف  لففده ألا دأل ففل لففو  مففة في 
   قص  ميةوال ش ا ح   ألاةوأل .ل ل على ألاةايج ألاتيألنثية  

 ؤال، ألاف عيل: مة ألاتسة

 ؟مة م  ي د يس ألاجةيودعل 

 ؟مة م  ي ألايكومل مح  ا  م ؤو ية 

  ؟ةةوم   مسلوا تيألايكومل و مة ل   لاة، د يس ألاجةيودعل 

ألا اقل ألا نوعل ن ح د يس ألاجةيودعفل : ألافصب ألنو  تاةوااة قسةاة  دأل تاة لده إاى مصل ح       
 .ألاسلال ألاتاف دلل ومسلوا تية أل تصةصة،تو عع  مة ألافصب ألا ةظ    ت لا ن  وألايكومل
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علر  ن ئئيرة ال رل ة  2020، فر  التعرد ل الدسرتوري ل ر ة الدستوري الجزائرري  ؤسسيعتمد الم      

را نظرألول أو رئريس الحكومرة ب رل الحئلرة، و الوزير االت فيذية، والت  تتكون من رئيس الجمهورية و 
القيرروم سررتوري الجزائررري  ملررة مررن ال رررو  و الد ؤسررسفقررد برردم الم ،للمكئنررة الترر  يحتلهررئ مررل م همررئ

بئل  رربة  ئ ررالمررذلن نفررس و  (المبحررا األول)الترر  يجررل توافريررئ فرر  مررن  ترلرره رئي ررئ للجمهوريررة 
 .يذا مئ س ت ئوله ف  يذا الفصلو   (المبحا الثئن ) رئيس الحكومةللوزير األول و 
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  :  مركز رئيس الجمهوريةالمبحث األول
 ن رئيس الجمهورية يج د  رئيس الدولرة  وبردة األمرةفإمن الدستور  48بمو ل نص المئمة       
ب الرروي   ومررذلن ال رريئمة الوي يررة اعلرر  بمئيررة وبرردة التررر  علرر  ال ررهر فرر  مررل الظرررو  ويعمررل

 ، ممرئ يج رد أيضرئ الدولرة ما لهرئهيعمرل علر  ابترامرممئ  تو ل عليه أن يحمر  الدسرتور و للدولة، 
 ، لهررذافرر  يرررس ال ررل ة، ولررن لكونرره م تاررل مررن يررر  ال ررعلمكئنررة األعلرر  اليملررن و ئر هررئ، و 

 1. رئيس الجمهورية و ل وضع لرو  ومرابل انتائب
 شروط الترشح لرئيس الجمهورية  المطلب األول:

 : مرحلة االنتخاب الفرع األول
ماتلر  ف    ئصة  لقد بض  م صل رئيس الجمهورية ف  ال ظئس ال يئس  الجزائري بمكئنة     

لمعرررئ ير للمترلررره  لهرررذا ااألسرررئض وضرررعع مجموعرررة مرررن ال ررررو  و  علررر  يرررذاو  ،الدسرررئتير ال رررئلفة
يررو ار ررر لرر  يالررو مررن تلررن ال رررو   2020علرر  ارررار يررذا الدسررئتير فررئن مسررتور و   ،الم صررل

 .يئ ف  المترله لهذا الم صل الهئسالوا ل توافر 
 : المتمنلة ف ولروط تول  منصب رئ س ال مهور ة  الدستور 87ف  نص المئدة  ئء لقد 
  التمتع بالجنسية الجزائرية فقطـ  1

مررع بنبررئ  ط ررر ة فقررر لترط ف  المترله لمنصب رئ س ال مهور ة أن  كون  زائري ال نس     
 2األس . لج  ية الجزائرية األصلية لألب و ا
 .ن ال يكون قد تج س بج  ية أ  بيةأ

ئنون العضرروي نررص القرر فرر  الج  ررية الجزائريررة لررتر  اأنه  مسررتوري ال ؤسررسالمالبظ عل  الم     
 .22-20-02-7-3-2 /282المئمة مئرض  22المؤرخ ف   02-22األمر، المتعلق بئالنتائبئ 

 لزو ه مع   ية الجزائرية األصلية للمع   و مل  الترله عل  ونئئق تثبع الج ابتواءفيجل 
 
 
 

                                                             

المصئمق عليه ف  استفتئء أول   تعلق بإصدارا التعد ل الدستوري، ،882-20المعدل، الصئمر بمو ل المرسوس الرئئس   2020مستور -1
 .2020مي مبر30مؤر ة ف   ،42عدم ة الجزائرية الديمقرايية ال عبية،الرسمية للجمهوريالجريدة  ف 2020نوفمبر س ة 

 المرجع نفسه. - 2
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 مذلن الج  ية الجزائريةلمع   بئلج  ية الجزائرية فقط، و تصريه لرف  ي هد عل  تمتع زوج ا
 1. 22-20-2-7-3-2 /282المئمة  ، ب لاألصلية لألبوين 
 يدين باإلسالم-2

ن ررالم د رأن اإلسربتقض    الت الدستورلنص المئدة النئن ة من   نتيجة  بتميةيذا اللرط يو      
يذا و ،س ؤدي ال م ن ف مئ بعدنرررررررررررررره وأ صوصررررررررررررررئ   ب أن  كون المترله مسلمئ ولهذا ، الدولة

 .و إفراز طب ع  لفطرة الم تمع ال زائريراللرط ي
 282يرذا مرئ نصرع عليره المرئمة عل  أن  رد ن بئل رالس، و  2020مستور  من 47كمئ ت ص المئمة 

تصرريه لررف  ي رهد  المتضرم ةو  الرابعة ف  فقرتهئ  02-22من القئنون العضوي لالنتائب األمر 
 2.، ويذا ضمئنئ للوالء الكئمل من الرئيس للوينالمع   أنه  د ن بئإلسالسبمو به 

 األربعون سنة كاملة يوم االنتخابـ بلوغه سن  3

منصب ل ترله للغملة  وم االنت ئب بئلنسبة للمكرررررررررررئالدستور سن األربع ن سنة برررررررررردم لقد      
ولد ه من الت ربة ومن المفروض أن الل ص ف  يذا السن  كون نئض ئ  ، س ال مهور ةررررررررررررئ

مرررن  47/08ويررذا مرررئ  ررئء فرر  نرررص المررئمة  .منصب رئ س ال مهور ةل  ؤيله للغ ئررروالبنكة م
 02-22، ويرذا مرئ أنبتره األمرر بعين مئملة  روس ب رداط يلرل الترلرهعل  أن  بلغ سن األر ، الدستور

 المل   رفق ، بوئ ن العضوي المتعلق ب ظئس االنتائبالمتضمن القئنو  2022مئرض 20المؤرخ ف  
 3.لية مئملة من لهئمة ميالم المع    اة أصب

 
 
 
 
 

                                                             

مؤر ة ، 27عدم الجريدة الرسمية ،المتضمن القئنون العضوي المتعلق ب ظئس االنتائبئ  ،2022مئرض  20مؤرخ ف   ،02-22 ر،األم -1
  .2022مئرض 20ف  

 

 المرمز القوم  لإلصدارا  القئنونية، ،2  ،2ج الديمقرايية ف  ا تيئر رئيس الجمهورية مراسة مقئرنة، ا ئي ، مدبع أبمد محمد  وس  -2
 .28ص  ،2028مصر،  القئيرة،

 .02الفقرة  ،282المئمة  المر ع نف ه، - 3
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 التمتع بالحقوق السياسية والمدنيةـ  4

يعقررل الس ئس ة فال والمدن ة ل بقوقرره   ة متمتعئ بكئم  ب أن  كون المتقدم لرئئسة ال مهور     
البقوق بعر  أو  بدأيل ة أو مبكوم عل ه أو مبروم من ممئرسة أنئقص  يكون رئيس مولة  أن

 .المدن ة أو الس ئس ة
عل  أن  تمترع المترلره لرئئسرة م ه ( 00الدستور ف  فقرتهئ الائم ة )من  47ف صع المئمة      

 20المرؤرخ فر   02-22يرذا مرئ تر  لرربه فر  األمرر ة بكئمل بقوق المدنية وال يئسرية، و الجمهوري
 0فرر  فقرترره 282فرر  مئمترره  ئ المتضررمن القررئنون العضرروي المتعلررق ب ظررئس االنتائبرر 2022مررئرض

الترر  تضررم ع صررحيفة ال رروابق القضررئئية للمع رر   ولررهئمة يبيررة م ررلمة للمع رر  مررن يررر  ، 4و
 1 .أيبئء محلفين

 .1942 ل يوليوقبكان  مولودًا إذا  1954ل نوفمبر أوثورة  في كته يثبت مشارـ  6
 02-22 األمرررفرر  و  ،(04) ةتهررئ الثئم ررر مررن الدسررتور فرر  فق 47نصررع عليرره المررئمة  يررذا مررئ      

 282نتارئب فر  مئمتره المتضمن القرئنون العضروي المتعلرق ب ظرئس اال 2022مئرض 20لمؤرخ ف  ا
المالبظ أن يرذا ال رر  لر   راعر  بعر  الظررو  مرن مرئن فر  بئلرة مرر  أو   ،27م ه ف  فقرته

 كئن  زاول الدراسة .
كان مولودا بعد  يوليو إذا  1954ل  نوفمبرأول  ضد ثورة في أعماتورط أبويه عدم  يثبت   .7

1942. 
ب ئسرية  م صررل ف ظررا لا رورة ومكئنره و   ،مرن الدسرتور 47/20نصرع عليره المرئمة  يرذا مرئ     

 فرر مررئن محقرئ  هوريرة م عررع يئتره الفنررة مرن الترلرره، وعليره نرر  أن المؤسررس الدسرتوري رئريس الجم
 20مرررؤرخ فررر  ال 02-22 األمرررريرررذا مرررئ  رررئء مرررذلن فررر  و وضرررع يرررذا ال رررر   األسئسررر  والمهررر ، 

م رره فرر  فقرترره  282المتضررمن القررئنون العضرروي المتعلررق ب ظررئس االنتاررئب فرر  مئمترره  2022مررئرض
24.   
 .وخارجهالوطن خل والمنقولة دارية العقابممتلكاته العلني ريح التصيقدم  ـ  8

يئتره الممتلكرئ  العقئريرة  بنبرئ مكرن يل  يحردم الكيييرئ  التر   ؤسس الدستوري المالبظ أن الم     
 .نتائبئ بئالن ف  القئنون العضوي المتعلق ومذل،  ئرج الوين ف  الدستورو الم قولة ما ل و 
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 الجمهوريةرئاسة لرشح  التإجراءات : ثانيالفرع ال

علر   ،ئ المتضمن القئنون العضوي المتعلق ب ظرئس االنتائبر 02-22األمر ب ل مئ  ئء ف      
يلررل ت ررجيل مررن قبررل المترلرره لاصرريئ لررد  رئرريس ال ررل ة الم ررتقلة مقئبررل وصررل اسررتالس  ب ررداط

بملرر  يحترروي علرر   ، ممررئ  رفررق يررذا التصررريهومه ترره وع وانررهاسرر  المع رر  ولوبرره وتو يعرره  متضررم ئ
 1:الونئئق التئلية

 .صلية مئملة من لهئمة ميالم أصلية اة أن  -2

 .لهئدة ال نس ة ال زائر ة األصل ة للمعن   -2

لر  ي ربق و  ي هد بمو به المع ر  أنره  تمترع بئلج  رية الجزائريرة األصرلية فقرطتصر ه بئللرف   -3
 .له اكت ئب    ية أ ر  

 .بمو به المع   أنه  د ن بئإلسالسي هد تصر ه بئللرف   -8

 .القضئئية للمع  السوابق ن لهئدة م 03مست رج رقم   -0

 .صورة لمس ة بد نة للمعن   -2

 .المعن  لزوج األصليةلهئدة ال نس ة ال زائر ة   -7

 .مبلف ن بئءلهئدة طب ة للمعن  مسلمة من طرف أط  -4

 .ج المع   بئلج  ية الجزائرية فقطزو تصريه لرف  ي هد عل  تمتع   -2

 .ألب المع  للهئمة الج  ية الجزائرية األصلية  -20

 .ألس المع  للهئمة الج  ية الجزائرية األصلية  -22

 .ن اة من ب ئقة ال ئ ل للمع   -22
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ئط بررئلجزائر مون سرروايئ مرردة ع رر  علرر  اإلقئمررة مون انق ررمتصررريه بئل ررر  ي ررهد بمو برره ال -23
 .لت  ت بق مبئلرة ب داط مل  ترلحه، ا( س وا  عل  األقل20الع ر)

 .لقئنون  لعدس تأم تهئالمبرر ا أولهئمة تثبع تأمية الادمة الوي ية  -28

 .من يذا القئنون العضوي  203لمئمة التو يعئ  الم صوص عليهئ ف  ا -20

  . ئر هل   للمع   بممتلكئته العقئرية والم قولة ما ل الوين و تصريه ع -22

 .1942 ول و سنة ل للمولود قب 1954نوفمبر ل ف  نورة أو كةلهئدة تنبت الملئر -27

 ل ضد نورة ئرف  أعم 1942لهئدة تنبت عدم تورط أبوي المترله المولود بعد  ول و  -24

  .2208س ة نوفمبرل أو

الم ررلمة مررن مرن يررذا القررئنون العضروي و  200ئمة لرهئمة تثبررع ب رداط الكفئلررة المقررررة فر  المرر -22
 .ير  الازي ة العمومية

 :ب   وقعه المترله  تضمن مئ  أت كتئتعهد  -20

ة رررررالم والعروبررررراإلس(نالث رررررئ الررررر  أبعئديرررررة فررررراألسئس ة للهو ة الوطن  المكونررررئ  اسررررتعمئلس عد *
 .ألاراض بزب ة )واألمئز غ ة

العمررل علرر  و  ة واألمئز غ ةرررالم والعروبررراإلس نالثرررئ الررر  أبعئديرررة فرررالوطن * الحفررئع علرر  الهويررة 
 .ترقيتهئ

 .ترق ة الهو ة الوطن ة ف  أبعئديئ النالث اإلسالم ة والعرب ة واألمئز غ ة *

 1954.نوفمبر ل ابترام مبئدئ أو *

 .بهئ وااللتزام بهئل ابترام الدستور والقوان ن المعمو *

  .المصئلحة الوي ية* تكريس مبدأ ال ل  و 
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 ء ف  السلطة والتند د بهالبقرئءو أل الس ئس  والوصو للعمل كوسيلةس لة للتعب ر أوكونبذ العنف  *
 .التمييزلن   ئب الكراهية و ذمو 

 .ابترام البر ئت الفرد ة وال مئع ة وابترام بقوق اإلنسئن *

 .رفض الممئرسئت اإلقطئع ة وال هو ة والمبسوب ة *

 .توط د الوبدة الوطن ة *

 .البفئظ عل  الس ئدة الوطن ة *

 .التمسك بئلد مقراط ة ف  إطئر ابترام الق م الوطن ة *

  .يئسية لتبن  التعدد ة ا *

 .عل  السلطة عن طر ق اال ت ئر البر لللعب ال زائريل ابترام مبدأ التداو *

 .البفئظ عل  سالمة التراب الوطن  *

 .ابترام مبئدئ ال مهور ة *

 1.الكتئب مضمون يذا التعهد لمترله   ب أن  عكس برنئمج ا 

 رمررررررررررن الدسررررررررررتو  47فضال عل  لروط الترله لرئئسة ال مهور ة المب نة ف  أبكئم المئدة      
المتضرررمن القررررئنون  2022مرررئرض 20المرررؤرخ فرررر   02-22األمرررر، بيرررا  رررئء مرررذلن فرررر  2020

 .203العضوي المتعلق ب ظئس االنتائب ف  مئمته 

م ئلس بلد ة ل منت ب ن دا  ضررررئءتوق ع ألع 600" ستو ب أن  قدم المترله إمئ قئئمة تتضمن  
 2ل"وعلرون وال ة عل  األق ت عةوموزعة عبر ل والئ ة أو برلمئن ة عل  األق أو

لنئ ب ن مس ل ن ف  ل توق ع فردي عل  األق 00.000  م رررررون ألررررر  منررررررة تتضرررررروإمئ قئئم     
العدد ل و نبغ  أال  قل رون وال ة عل  األقرررررررروعل ت رررررررعةالقئئمة االنت ئب ة و  ب أن ت مع عبر 
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 توق ع ئئت مرررررو ئت المقصودة عن ألف ررررررال ون الررررررة مرررررروال  كرررررلاألدن  من التوق عئت المطلوبة ف  
وتدون يذا التوق عئت ف  مطبوع فردي مصئدق عل ه لدى ضئبط عموم  وتودع لدى  2200،1

مرررن  282موضررروط المرررئمة ب رررل  ،ف  نفس الوقت الذي  ودع ف ه ملف الترله ال رررل ة الم رررتقلة
 2.ة بقرار من رئيس ال ل ة الم تقلةيذا القئنون العضوي تحدم ميييئ  ت بيق يذا المئم
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 انتخاب رئيس الجمهورية آجال و كيفية  :المطلب الثاني 

 كيفية انتخاب رئيس الجمهورية  :الفرع األول

 اع العام الختيار رئيس الجمهوريةاالقتر أوال: 

   تاررل رئرريس الجمهوريررة عررن يريررق " 2020مررن التعررد ل الدسررتوري  40 ص المررئمة لرروفقررئ       
 "ال ري االقتراط العئس المبئلر و 

، وب ربل اعتمرئم الم لقرة مرن األصروا  المعبرر ع هرئ مع الترا  بصول الفئئز علر  األالبيرة     
بريرة الترلرريه يقتضر  ت ظري  االقتررراط العرئس فر  موريررن نظرئس التعدميررة الحزبيرة و ؤسرس الدسرتوري الم

  2022سرر ة مررئرض  20الموافررق  02-22، ويررو مررئ  بي رره القررئنون العضرروي رقرر  وعلرر  اسرر  وابررد
   .المتعلق  ب ظئس االنتائبئ  ضمن القئنون العضوي  ت

 االقتراع العام على اسم واحد في دورين ثانيا: 

 :مئ  ل  284 ئء ف  المئمة 

  ،األول وا  المعبرر ع هرئ فر  الردورالبيرة الم لقرة لألصرألل   تحصل أي مترلره علر  ا بوا -
 1.  ظ  مور نئن

ال ي رررئري فررر  الررردور الثرررئن  بال المترلرررحئن االن رررئن اللرررذان تحصرررال علررر  أكبرررر عررردم مرررن  -
 2. ف  الدور األول صوا األ

العرررئس  االقترررراط،  تبرررين ل رررئ أن انتارررئب رئررريس الجمهوريرررة  رررت  عرررن يريرررق مرررن  رررالل مرررئ سررربق     
ة مرن أصروا  ال رئ بين المعبرر أن  تحصل أبد المترلحين عل  األالبية الم لقوال ري، و المبئلر 

، فرررإن ولرررن يع ررر  تعررردم ور الجزائرررري  التعدميرررة الحزبيرررة وبريرررة الترلرررهنظررررا لتب ررر  الدسرررتو ، ع هرررئ
لقة ألصوا  ال ئ بين ، لذلن اعتمد الدستور األالبية الم ئيس الجمهوريةت ئف ين عل  م صل ر الم

 .المعبر ع هئ
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، فإنرره يكررون انتاررئب نون العضرروي المتعلررق بئالنتائبررئ مررن القررئ 287ووفقررئ لرر ص المررئمة      
 1ئ،ع ه ئألالبية الم لقة لألصوا  المعبرعل  اس  وابد ف  مورين ب بئالقتراطرئيس الجمهورية 

وف   ،رئيس الجمهوريةيو م صل يو لغل مقعد وابد و ئ  الرئئسية الم لوب ف  االنتائبألن 
ر مرلره الدولة ملهئ مائرة انتائبية وابدة  دل  فيهئ ال ئ بون بأصرواته  ال تيرئ يذا الحئلة تعتبر

 .وابد من بين عدة  مترلحين

صروا  المعبرر ع هررئ فر  برئل عردس بصرول أي مرن المترلررحين علر  األالبيرة الم لقرة لأل     
 .  ظ  مور نئن ف  الدور األول

مررن األصرروا  االن ررين اللررذ ن أبرررزا أكبررر عرردم  ئنبال المترلررحالرردور الثررئن   ال ي ررئري فرر      
ولررن بترر  يضررمن بصررول أبررديمئ علرر  األالبيررة الم لقررة لألصرروا  و  2 ، ررالل الرردور األول

 المعبر ع هئ  الل الدور الثئن .
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 : آجال االنتخاب الفرع الثاني 
 في الظروف العادية  أوال:

  لررررئيس الجمهوريرررة الم تهيرررة قبرررل انقضرررئء مررردة  م رررة سررر وافررر  بئلرررة الظررررو  العئميرررة و  -
بيرررا ت رررتدع  الهينرررة ال ئ برررة  1،انتائبرررئ  رئئسرررية   تجرررر  (30)، بمررردة نالنرررين  ومرررئعهدتررره

 282.2 ومئ من تئريخ ب راءيئ  المئمة  (20عين )بمرسوس رئئس  قبل ت 

، فإنه   ظ  مور نئن ي ئري فيه األولبو ل  يحصل أي مترله عل  األالبية الم لقة ف  الدور  -
 284.3المئمة  المترلحئن اللذان بصال عل  أكبر ن بة من األصوا  ف  الدور األول 

بعررالن نتررئئج الرردور   ومررئ مررن تررئريخ بعررد  م ررة ع ررر الثررئن  االنتائبررئ  فرر  الرردور تحرردم -
 4(  ومئ.30) ، عل  أن ال تتعد  المدة القصو  بين الدورين نالنيناألول

، تعرئم االنتائبرئ  مرن  د رد برد المترلرحين للردور الثرئن ألئنع  ف  بئلة وفرئة أو بصرول مر -
  .2020من مستور  20/3المئمة   ومئ( 20) ف  أ ل ستون 

 في الظروف غير العادية ثانيا: 

 م صررل رئرريس الجمهوريررة ل ال هررئئ   ررغورالبعررالن بعررد ف ل،ئتاتلرر  ار رر الحئلررة يررذا فرر      
، ويررر  قئبلرررة رئئسرررية فرر  أ رررل قررردرا ت ررعون  ومرررئ   انتائبرررئ    تجرررر تررول  رئررريس الدولرررة مهئمرره و 

 .2020من مستور  28/0المئمة، ب ل مئ  ئء ف  للتمد د

 

 

 

 
                                                             

 ، م ئر بليه سئبقئ.02-22راألم ،280المئمة  1-

 ، م ئر بليه سئبقئ.02-22راألم ،282المئمة  -2
 ، م ئر بليه سئبقئ.02-22راألم ،284المئمة -3
 ، م ئر بليه سئبقئ.02-22راألم ،207المئمة  -4
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  : العهدة الرئاسية المطلب الثالث
ر  رئريس الجمهوريرة  أمرئس تأمية اليمين الدستوري من يرف  االنتائبئ  الرئئسية، و عد الفوز ب     

مررروال  النتائبررره رئي رررئ يرررذا بعرررد األسررربوط الو  بالمولرررن بحضرررور مرررل الهينرررئ  العليرررئ فررر  الررر، ال رررعل
أمرئ فر  الفقررة الثئنيرة  ، 2020مرن مسرتور  42/02نص المئمة   ف  مئ  ئء ولن ب ل، للجمهورية

ة  رئيس الجمهورية لمهئمه بعد أمائره لمراسري  اليمرين الدسرتوري وفرق الر ص الرذي ورم ت ئولع مبئلر 
   .من الدستور 20ف  المئمة 

 : مدة العهدة الرئاسيةالفرع األول
كمرئ  ،موضروط مردة العهردة الرئئسريةالدسرتوري البرئبثين فر  القرئنون ت ئول العد رد مرن الفقهرئء و       

رأ  علرر  و رروب تقصرريريئ  مررن ، فمرر ه مرردة العهرردة الرئئسررية تحد رردا تلفررع األنظمررة ال يئسررية فرر  
 فعلرر  سرربيل المثررئل برردم  مرردة، تكررون متوسرر ة أنومرر ه  مررن رأ   ،مرر ه  مررن رأ  علرر  بيئلتهررئو 

أمرئ فر  الجمهوريرة الائم رة فر   1،(02الرئئسية فر   مهوريرة مصرر العربيرة ب رتة سر وا  ) العهدة
 2.س وا  (07)فرن ئ مئنع سبعة

فكرل  ،الرئئسريةتغييرا  ف  مدة العهدة   الجزائري ل  يعر  تحويال  و بئل  بة لل ظئس ال يئس      
، مررئ عرردا مسررتور سرر وا  (0) الدسررئتير الجزائريررة نصررع علرر  أن مرردة العهرردة الرئئسررية يرر   م ررة

  3.( س وا 2 تة )رررالذي بدم مدة العهدة الرئئسية ب 2272
 .( س وا  0لعهدة الرئئسية  بامس )، بدم مدة ا44المئمة ف  نص  2020أمئ ف   مستور 

 
 
 
 
 
 

                                                             

"، 2مكرر" 32العدم ،العربية لجمهورية مصر ف  الجريدة الرسمية 2272سبتمبر 22المصئمق عليه ف  استفتئء ،المعدل2272مستور -1
 .2272سبتمبر، س ة  22مؤر ة ف  

2 -  Maurice Duverger, les constitution de la France, (édition que sais-je, paris, septembre 2004 ) p.111 

 22المصئمق عليه ف  استفتئء   تعلق بإصدار التعد ل الدستوري، ،27-72الصئمر بمو ل المرسوس الرئئس  رق   المعدل،2272مستور   -3
 .2272س ة  ،نوفمبر 28، مؤر ة ف  28عدم ف  الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقرايية ال عبية، 2272نوفمبر 
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 تجديد العهدة الرئاسية الفرع الثاني: تمديد و 
 التمديد : أوال

بردم الحئلرة التر   رت  فيهرئ علق بئلتمد د ف  العهردة الرئئسرية، و الدستوري فيمئ  ت ؤسست ئول الم     
بمع   أن الدستور ف  يذا الحئلة  يكفل لررئيس الجمهوريرة بئلتمد رد فر   ،فقط التمد د بحئلة الحرب

، ممررئ مفرررل يررروال مرردة الحرررب   العمررل بئلدسررتور، بحيررا  توقررحرررربال ةلرئئسررية فرر  بئلررعهدترره ا
هرع التر  م رع مرل ال رل ئ  بتر   وتن انتو مرل الصرالبيئ  لررئيس الجمهوريرة  االدستور بإع ئء

واالنتهرئء مرن  ر بحيا تتمدم و وبرئ بتر  الارروج ي ئ مفله له الدستو ، فئلتمد د مدة عهدته الرئئسية
 1من الدستور. 202يذا مئ نصع عليه  المئمة بئلة الحرب و 

ايرر  التمد رد برئال  ؤسرس الدسرتوري ، لر   ت رئول الم رئبقةعلر  ضروء مرئ  رئء فر  الدسرئتير ال     
فر    بئلرة تمد رد عرفرع الجزائرربال أن  ،سرئتيرالت  تعتبرر ير  الوبيردة فر  يئتره الدو  ،بئلة الحرب

مررئ لررهدته مررن أبرردا  الحررراي ، و 2022فرر  م لررع مربلررة رئرريس الدولررة  ايررر رئرريس الجمهوريررة 
، وأسر د  المهرئس بلر  األسبق عبرد العزيرز بوتفليقرة ةهوري، الذي نتج ع ه استقئلة رئيس الجمال عب 

إل رراء انتائبرئ  رئئسرية  2،للهينة ال ئ برة استدعئئهو ، ن  ف  الدولة عبد القئمر بن صئلهالر ل الثئ
الرئئسرية فر   االنتائبرئ ت ظري   بئسرتحئلة، لكرن المجلرس الدسرتوري أعلرن 2022 ويليرة  08بتئريخ 

  ائيرة انتارئب رئريس  مهوريرة مقرررا بتمد رد لررئيس الدولرة عبرد القرئمر برن صرئله بلر، م لع  روان
  . د د
بمررئ أنا الدسررتور أقررر أن المهمررة األسئسررية لمررن  تررول   " التمد ررد برررر المجلررس الدسررتوري قرررار     

وظيفررة رئررريس الدولرررة يررر  ت ظررري  انتارررئب رئرريس الجمهوريرررة، فإنررره  تعررري ن تهينرررة الظررررو  المالئمرررة 
  3."لت ظيمهئ وتبئيتهئ بئل فئفية والحيئم، أل ل الحفئع عل  المؤس ئ  الدستورية

الدستوري يئته ال ق ة الت  اعتبرر   رقرئ للدسرتور لرد  ؤسس ستدري الما، يذا األبدا  بعد      
الائم رة ، من  الل بضئفة الفقررة والكثير من المحللين ال يئسيين ور ئل القئنون  آنذاي الرأي العئس

                                                             

المصئمق عليه ف  استفتئء أول  التعد ل الدستوري،  تعلق بإصدار ،882-20بمو ل المرسوس الرئئس   الصئمر المعدل، 2020مستور -1
 .2020مي مبر30مؤر ة ف   ،42ية، عدمف  الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقرايية ال عب 2020نوفمبر س ة 

نتائبية النتائب رئيس الجمهورية، الجريدة ، المتضمن استدعئء الهينة اال2022 ئنف  س ة 27مؤرخ ف  04-22رق  مرسوس رئئس ، -2
 .2022 ئنف   27مؤر ة ف ، 03عدم الرسمية

 .02/02/2022:، لويد ف  https://bit.ly/3gSUqhB:المجلس الدستوري عل  الرابط -3

https://bit.ly/3gSUqhB
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 ومئ أ ر  فر  بئلرة  (20ت عون ) ، بإقرار تمد د لرئيس الدولة لمدة 2020مستور  28من المئمة 
 .يذا بعد است ئرة المحكمة الدستوريةة ف  مدتهئ األول ، و انتائبئ  رئئسياستحئلة ب راء 

 التجديد: ثانيا
المررررا  التررر   يمكرررن لررررئيس  مبعرررد الجررردل الواسرررع الرررذي لرررهدته ال رررئبة ال يئسرررية برررول عرررد     

، ومرن  رالل 2020الجمهورية أن يجدم فيهئ العهدة الرئئسرية، بيرا فر  التعرد ل الدسرتوري الجد رد 
م ررره ال يمكرررن ألبرررد ممئرسرررة أكثرررر مرررن عهررردتين متترررئليتين أو م فصرررلتين،  وفررر  بئلرررة  44المرررئمة 

 ال ي ررمه التعررد ل فيهرررئ انق ررئط العهرردة  وألي سرربل تعررد عهرردة مئملررة ممررئ  علهررئ مررن المرروام الترر 
 من الدستور. 223/20المئمة  ب ل

 منصب رئيس الجمهورية  شغور : حالة المطلب الرابع
 بن لررررغور م صررررل رئرررريس الجمهوريررررة  ررررؤمي بلرررر   لررررق أزمررررئ  علرررر  الصررررعيد ن الرررردا ل      

أن يعررئلج بررئال    لكونرره  تمتررع بصرالبيئ  واسررعة، ولهررذا و رل علرر  الم رررط الجزائرري  ،الارئر  و 
، أو ب ربل ئيكرون مؤقترئ أو مائمر الرذي قرد لصرح ا سرواء مرئن يرذا ال رغور  ب ربل العجرز، رال غو 

 .الوفئة ،اإلقئلة، االستقئلة
 حالة الشغور بسبب العجز الصحي الفرع األول: 

، ب رربل العجررز بررئال   لررغور م صررل رئرريس الجمهوريررةالدسررتوري الجزائررري  ؤسررسعررئلج الم     
 .الذي يكون بمئ مائ  أو مؤقعو ح  الص
 العجز الصحي المؤقت: أوال

علرر  أنرره " بوا اسررتحئل علرر  رئرريس الجمهوريررة  2020مررن مسررتور  28/02نصررع المررئمة          
بردون أ رل لمحكمة الدستورية بقروة القرئنون و ، تجتمع ايمئرض مهئمه ب بل مر    ير ومزمنأن 

( 3/8، تقترررب بأالبيررة نالنررة أربررئط )الوسررئئل المالئمررةبعررد أن تتثبررع مررن بويقررة يررذا المررئنع بكررل و 
 ."عل  البرلمئن التصريه بثبو  المئنع  أعضئئهئ
، فر  برين المؤسس الدستوري فيمئ ياص المر ، أن يكون مرضئ   يررا ومزم رئ   التر          

  ررورة يبيررل ماررتص،  بررين يبيعررة و يررر  ن يريررق لررهئمة م ررلمة مررن  ررت  بنبررئ  يررذا الحئلررة عرر
  1.مدتهو  المر 

                                                             

 03العدم ،22لدالمج ،لمجلة األكئميمية للبحا القئنون ، االت بيقبين ال ص و  م صل رئيس الجمهورية ف  الجزائر ، بلكئليةمزيئن  بميد -1
 .822-827ص ،2020 ،) عدم  ئص(
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 ،ح  المؤقرع بكرل الوسرئئل المالئمرةبعد أن تتأكد المحكمة الدستورية من بصول العجرز الصر     
أن يكررون بثالنررة أربررئط  لررر ، وو رروماأن تقترررب علرر  البرلمررئن تصررريه نبررو  المررئنع يجررل عليهررئ 

بأالبيرررة نلثررر  ولرررن ، و الن نبرررو  المرررئنع لررررئيس الجمهوريرررةيجتمرررع البرلمرررئن بغرفتيررره لإلعرررأعضرررئئه 
، بمردة الدولرة بئل يئبرة رئريس مجلرس األمرةتول  رئئسة بف  يذا الحئلة يكل  و  ئهئ،( من أعضئ2/3)

صررالبيئته وفررق فرر  لررر  أن  راعرر  ، مررن الدسررتور 28المررئمة  (80) بام ررة وأربعررون  رروس محرردمة
 .من الدستور 22المئمة  أبكئس
 دائم العجز الصحي ال :ثانيا

جرررز صرررح  مائررر ، بوا تجرررئوز مررردة  م رررة العجرررز الصرررح  الملؤقرررع بلررر  عيمكرررن أن  تحرررول      
ال ررروط ، و )اسرتقئلة و وبيرة( تهرئء العهردة الرئئسرية قبررل أوانهرئ، ممرئ ترؤمي بلرر  ان ومرئ (80عرين )بأر و 

  28/03.1يذا مئ  ئء ف  نص المئمة و  ف  ت ظي  انتائبئ  رئئسية تمهيدا لعهدة رئئسية  د دة

 ، الوفاة االستقالة، اإلقالة  بسبب الشغور: حالة الفرع الثاني 
 ، اإلقئلة لم صل رئيس الجمهورية بئالستقئلة، الوفئةالدستوري بئلة ال غور ال هئئ   ؤسسبدم الم 

 اإلقالة : أوال
: " تارتص المحكمرة العليرئ للدولرة برئل ظر فر  من الدستور 243عل  ضوء مئ  ئء ف  المئمة      

 ،تكييفهئ  يئنة عظم ، والت   رتكبهئ رئيس الجمهورية أن ئء ممئرسة عهدتهاألفعئل الت  يمكن 
لتررر   رتكبهرررئ الررروزير األول ورئررريس اتارررتص المحكمرررة العليرررئ للدولرررة برررئل ظر فررر  الج ئيرررئ  والجررر ه 

يررو ار ررر بلرر  اإلقئلررة ب رركل  2020لرر   ت رررق ي ررئ الدسررتور "  الحكومررة بم ئسرربة تأميررة مهئمهمررئ
 .صريه
، ب ربل ة بعد ببئلتره علر  المحكمرة العليرئالبد ه  أنه بوا تمع بمانة رئيس الجمهوري منلكن       

 .(اإلقئلةالعظم  فإنه يعزل ) الايئنة
 
 
 

                                                                                                                                                                                                          

  
 ة العلوس القئنونية مجل "، ف  الجزائر 2022لتعد ل الدستوري "ت ظي  بئلة لغور م صل رئيس الجمهورية ف  ظل ا  عالب ممئل، - 1
 .222ص (،2024) ،02، العدماال تمئعيةو 
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 ثانيا: االستقالة 
أي  ،امي قبرل  مردتهئ المقرررة مسرتوريئ  بإمكئن رئيس الجمهورية بنهرئء عهدتره الرئئسرية ب ركل بر      

بيرا ، الماتصرة التر  يقردس لهرئ االسرتقئلةالمالبظ ي ئ أن الدستور ل  يحدم الجهرة و  استقئلة برامية،
 1 .الدستوري بئإل راء الذي  ل  استقئلة رئيس الجمهوريةؤسس اكتف  الم

علر  أن تجتمرع المحكمرة  ،الوفرئة معرئ  ع بئلرة  االسرتقئلة و التر  لرمل 28/08المئمةيذا مئ  ئء ف  و 
الفرروري  التبليررغمررع ، ال ررغور ال هررئئ  لم صررل رئرريس الجمهوريررةالدسررتوري و وبررئ مررن أ ررل بنبررئ  

 .أن يجتمع و وبئ ، لر يه بئل غور ال هئئ  بل  البرلمئنل هئمة التصر 
 ثالثا: الوفاة 

المتعلقررة  ب ررراءا ولررن وفررق نفررس ، و يمكررن أن ت تهرر  العهرردة الرئئسررية بوفررئة رئرريس الجمهوريررة     
الدسررتورية و وبرئ مررن أ ررل أن تثبررع بئلررة ال ررغور ال هررئئ   بحئلرة االسررتقئلة، بيررا تجتمررع المحكمررة

 28/08المرئمة ويذا مئ أكدتره  2،م لمة من ير  األيبئءصل رئيس الجمهورية  ب هئمة يبية لم 
 دستورمن ال
برردم لهررئ نفررس و  إل رراءا  الترر  تلرر  انق ررئط العهردة الرئئسررية لالدسررتوري  ؤسررسلقرد ت رررق الم     

صرالبيئ  بنبرئ   بمر ه، اسرتقئلة بئلة لغور نهرئئ ، سرواء مئنرع وفرئة أو ، الت    ج  ع هئاألبكئس
  .ت  ئر البرلمئن لال تمئط و وبئو للمحكمة الدستورية   بئلة ال غور ال هئئ

( 20ومررئ )ت ررعون  فرر  يررذا الحئلررة  تررول  رئرريس مجلررس األمررة مهررئس رئرريس الدولررة  لمرردة أقصررئيئ و 
فرر  بئلررة اسررتحئل ب رائهررئ مكررن الم رررط الدسررتوري مررن بمكئنيررة تمد ررد لت ظرري  انتائبررئ  رئئسررية، و 

فرر  يررذا مررئ  ررئء و  ،لررري ة أ ررذ رأي المحكمررة الدسرتورية ومرئ  (20) رئل لمرردة ال تتجررئوز ت ررعينار
 .28/00المئمة
المجلررس  ويررذا مررئ  عررل ،االنتائبررئ اسررتحئلة ب ررراء ولررن ب رربل و ترر  بضررئفة بمكئنيررة التمد ررد،      

  لجئ بل  التمد د. الدستوري آنذاي
وفئتره ب رغور رئئسرة مجلرس األمرة، بغر  ال ظرر  ف  بئلة اقتران استقئلة رئريس الجمهوريرة أو     

ل ررغور ال هررئئ  ( أعضررئءيئ بئ3/8البيررة )أمحكمررة الدسررتورية و وبررئ لتثبررع ب، تجتمررع العررن ال رربل
، فتومررل مهررئس رئرريس الدولررة بلرر  س األمررةوبرردو  المررئنع لرررئيس مجلرر لرررئيس الجمهوريررة لم صررل 

                                                             

 .222ص، مر ع نف ه،  عالب ممئل 1-
 .222ص ،نف همر ع   عالب ممئل، 2-
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بمكئنيرررة الترلررره لرئئسرررة عررردس ب الدسرررتوري  ؤسرررسالم عليرررهالرررتر   الدسرررتورية، ممرررئرئررريس المحكمرررة 
 28/07المررئمة  ررئء فرر   ، ويررذا مررئ22بضررئفة بلرر  ال رررو  المحرردمة فرر  نررص المررئمة  ،الجمهوريررة

 .2020مستور
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 الحكومة من خالل مركز رئيسها أو الوزير األول: مركز المبحث الثاني  
عل  م تو  الجهئز الت فيذي سرواء  ثئن تعيين الر ل الا تيئر و  تعين عل  رئيس الجمهورية       

التر   رئء بهرئ قيروم لل ئبمو رل مرسروس  رئئسر   وفقرالحكومرة ب رل الحئلرة  كئن وزيرا أوال أو رئيس
وم  وزيرررا أوال أو رئي رررئ والترر  تاررص مرررن  ترررأض الجهررئز الحكرر ،2020التعررد ل الدسررتوري الجد ررد

 .للحكومة

 هت هر  مهئمهررو  رئئسرر  مرسروس  بمو ررل ب ررل الحئلرة ن الروزير األول أو رئرريس الحكومرة عريي     
 .()الم لل األولسواء بئإلقئلة أو االستقئلة أو الوفئة بمو ل نفس المرسوس 

ين الرروزير األول أو رئرريس أمررئ بئل  رربة ألعضررئء الحكومررة فتعييرر ه  يكررون برر فس ب ررراءا  تعيرر     
برررئ  عرردا التغييرررر الرررذي مرررس ميييررة الت ررركيل فررر  بئلررة الفررروز فررر  االنتائ، ب رررل الحئلرررة الحكومررة

، أمررئ وريررة رئرريس الحكومررة بت رركيل بكومترره، فه ررئ يكلرر  رئرريس الجمهالت ررريةية  بأالبيررة برلمئنيررة
ألول أو رئيس الحكومة ب ل انتهئء مهئس الوزير ا ب فس ب راءا  باصوص انتهئء مهئمه  فيكون 

 .)الم لل الثئن ( الحئل
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الــواردة  والقيــود حســب الحالــة تعيــين الــوزير األول أو رئــيس الحكومــة األول:المطلــب 
  عليه 
يررة صررالبية تعيررين الرروزير تاررول لرررئيس الجمهور  2020مررن مسررتور 00/ 22بمو ررل المررئمة      

بية رئريس الجمهوريرة نجرد أن صرال 2022رئيس الحكومة ب ل الحئلة، ومقئرنة بدسرتور األول أو
 الر رررل الثرررئن  فررر  ال رررل ة الت فيذيرررة  أصررربحع مقيررردة  بمرررئ تفررررزا االنتائبرررئ  فررر  ا تيرررئر وتعيرررين

 .لحكومةل ئ  أو رئي  وزيرا  أوال   ،  الت  تحدمالت ريةية
 حسب الحالة  رئيس الحكومة أو الوزير األول األول:الفرع 

ولن ب ل مئ ت رفر ع ره من  ترأض الجهئز الت فيذي و  2020من مستور  203بدم  المئمة      
فهررر  مرررن تحررردم القرررئئ  علررر   ،برلمئنيرررة وية مرررن أالبيرررة سرررواء مئنرررع رئئسرررية أاالنتائبرررئ  الت ررررية

 .الحكومة
 الوزير األول  أوال:

  ،أوال   الجهررئز الت فيررذي وزيرررافرر  بررئل أسررفر  االنتائبررئ  الت ررريةية عررن أالبيررة رئئسررية يقرروم      
 من الدستور. 200أكدته المئمة و  203/02ويذا مئ  ئء ف  نص المئمة 

أن  ، أيمكلرر  بررئقتراب ت رركيل أعضررئء بكومتررهأن الرروزير   200 تبررين ل ررئ مررن نررص المررئمة      
الروزير  و ي رئ، قة ال هئئية  بيرد رئريس الجمهوريرةتبق  الموافو  األول ي ئ مقيد بئالقتراب فقط،ير الوز 

 .ت بيقئ لبرنئمج  رئيس الجمهورية األول مكل  بإعدام ما ط عمل الحكومة
 الحكومة  رئيسثانيا: 

رئي رررئ برررئل أسرررفر  االنتائبرررئ  الت رررريةية عرررن أالبيرررة برلمئنيرررة  يقررروم الجهرررئز الت فيرررذي فررر       
  .من الدستور 220أكدته المئمة ، و 203/02ة، ويذا مئ  ئء ف  نص المئمة للحكوم

األول  ر، عكرس الروزيبكومتره  تبين ل ئ ف  يرذا الحئلرة أن رئريس الحكومرة م ئلرل بت ركيل أعضرئء
رئيس الحكومة برنئمج األالبية البرلمئنيرة عكرس الروزير األول  د  عل ، ممئ ي  الذي يقترب ت كيل بكومته

رت  و   ،بت بيق برنئمج رئيس الجمهوريرةالذي يقوس  مسرتور تعرد ل مرئ  رئء بره  زأبرر مرن ا ال قرئ  ذير د  ع 
2020. 

 
 



 العالقة العضوية بين رئيس الجمهورية و رئيس الحكومة أو الوزير األول  الفصل األول

 

11 

 

 حسب الحالة  ين الوزير األول أو رئيس الحكومةتع قيود :الفرع الثاني
صررل الرروزير األول أو ال رررو  الوا ررل توفريررئ للتعيررين فرر  م  الدسررتوري  مؤسررسيحرردم ال لرر       

مرئ ت جرر مكئنره علر  رأض الجهرئز الحكروم ، و مرن  رئيس الحكومة، ونظرا لمرئ يملكره يرذا الم صرل
الترر  تجعلرره أيررال لهررذا فيت لررل أن يكررون القررئئ  عليرره  تميررز برربع  الصررفئ  ، ع رره مررن م ررؤوليئ 

ال ررل ة الت فيذيررة كس بئل ررلل أو اإليجررئب علرر  صررورة ، فئال تيررئر لهررذا الم صررل قررد  رر عالم صررل
ن يملررأن فرر  أعلرر  الم ررتويئ  و  1،كئلكفررئءة ، ، ولررذا يجررل أن تترروفر بعرر  ال رررو بئلدر ررة األولرر 

كرل يرذا المعررئ ير  ،والمؤيرل العلمر  فر  ال ررئبة ال يئسرية وتجربترهالابررة الميدانيرة عبرر الممئرسرة، 
 2األ در لهذا الم صل. ا تيئرمحوريئ ف  و تلعل مورا أسئسيئ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             

أيروبة مقدمة ف  الحقوق ل يل لهئمة الدمتوراا ف   الجزائري(، 2222نوفمبر  24زي ل عبدالالوي، )ت ظي  ال ل ة الت فيذية ف  مستور   -1
 .200، ص2022 ،بئت ة  ئمعة الحئج لاضر الدستوري،القئنون 

 .244ص ،2222 التوزيع،مار الهد  لل بئعة وال  ر و  ل يئس  الجزائري،اال ظئس ر، ال عيد بوال عي -2
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 حسب الحالة حاالت انتهاء مهام الوزير األول أو رئيس الحكومة  المطلب الثاني:
 :ف  ببد  الحئال  التئلية ت ته  مهئس الوزير األول أو رئيس الحكومة 
 : اإلقالة  الفرع األول 

يررذا مررئ الحكومرة ب ررل الحئلرة، و ألول أو رئرريس يمكرن لرررئيس الجمهوريرة أن يقيررل الروزير ا     
الدسررتور  ررول لرررئيس الجمهوريررة صررالبيته فرر  تعيررين  أن ، بمررئ22/00 ررئء فرر  نررص المررئمة 

من م صبه عل  ، فله الصالبية مذلن ف  بعفئءا أو رئيس الحكومة ب ل الحئلة األول الوزير
ال يئسر  بي رئ ال هج  توافقعدس ، فربمئ يكون اإلعفئء من الم صل ب بل رأض الجهئز الحكوم 

 رأضه علررر  أو أن األمررر  تعلررق بعررردس الويررئس بمهئمرره علررر  أكمررل و رر، الت فيذيرررة ق برر  ال ررل ة
 .مئمة أعالا ل  تتقيد ب رو  معي ةفئإلقئلة ي ئ ب ل مئ  ئء ف  نص ال  1،الوزارة
أنرره   ، بمع ررا ة تعرروم لرررئيس الجمهوريررة مون سرروا مررئ يمكررن توضرريحه أن صررالبيته االسررتقئل     

ف  بئلة لغور م صل رئيس الجمهورية ال يمكن لرئيس الدولة أن يقيل الوزير األول أو بت  و 
 من الدستور. 22المئمة رئيس الحكومة 
  ستقالةاال الفرع الثاني:

 االستقالة اإلرادية :أوال
 ئء فر  يذا مئ و  ،للوزير األول أو رئيس الحكومة الحرية ف  تقدي  استقئلته لرئيس الجمهورية  

 .من الدستور 223نص المئمة 
 االستقالة الوجوبية :ثانياً 

 :ي   مئلتئل للوزير األول أو رئيس الحكومة  و الدستوري بئال   االستقئلة   مؤسست ئول ال  
 ومرئ المواليرة لتعيي ره(  30فر  مردة نالنرين ) ألعضرئئهف  بئلة عردس تعيرين رئريس الحكومرة   -2

 من الدستور. 220/02المئمة ب ل 

ف  بئلرة ترلره الروزير األول أو رئريس الحكومرة ب رل الحئلرة  لم صرل رئريس الجمهوريرة   -2
، ويرذا مرئ  رئء فر  نرص ئلة من م صبه موزير أول أو مرئيس للحكومرةفيتو ل عليه االستق

 من الدستور.  02/ 22المئمة 

                                                             

 القررررئيرة، ،ال هضررررة العربيررررة مار ،مراسررررة مقئرنررررة 2272الموضرررروط فرررر  مسررررتور يررررة ال ررررل ة الت فيذيررررة بررررين ال رررركل و رأفررررع فررررومة، ن ئئ 1-
 .342ص ، 2002مصر،
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علر   مجبررا  ا الحئلرة يجرد نف ره الروزير األول ذف  ير :االنتائبئ  الت ريةية ف  بئلة تجد د  -3
ألن و ، من فئز  ف  االنتائبرئ  الت رريةيةألن األالبية البرلمئنية ي   ،تقدي  استقئلة و وبية

 حررئل  علرر  رأض الحكومررة، مثررئل ولررن الرروزير الالحررزب الفررئئز ايررر مرروال  رئرريس الجمهوريررة
 ة. ب بل فوز األالبية البرلمئني ام الذي يجد نف ه مجبرا  عل  االستقئلة، عبد المئلن  ر 

و  207 المرئمةف  بئلة عدس موافقة المجلس ال عب  الروي   علر  ما رط عمرل الحكومرة   -8
  من الدستور. 204

 وب ل ال رو  من الدستور 222ب ل المئمة  ف  بئلة التصويع عل  ملتمس الرقئبة   -0

 .من الدستور 222و 222 الت   ئء  ف  نص المئمتين

فررر  يرررذا الحئلرررة رئررريس آليرررئ   تارررل  ،العهررردةتجد رررد  أو فررر  بئلرررة وفرررئة رئررريس الجمهوريرررة  -2
مرررئ علررر  الررروزير األول أو رئررريس الحكومرررة بال أن يقررردس اسرررتقئلته للررررئيس ،  مهوريرررة  د رررد

  .الجمهورية الجد د

بتقرردي  اسررتقئلته ، يجررد الرروزير األول أو رئرريس الحكومررة نف رره مجبرررا بئلررة التصررويع بئلثقررة  -7
وفرر   ،التصرويع بئلثقرة بلرر  المجلرس ال ررعب  الروي  ، بعررد تقديمره ل لررل لررئيس الجمهوريرة

 من الدستور. 2-0 /222ب ل المئمة صو  عليه بئلرف  بئل 
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 تعيينهم و  أعضاء الحكومةاختيار  الثالث:المطلب 
م عليهرررئ فررر  ال ررررو  التررر  يمكرررن االعتمرررئالتررر  عرفتهرررئ الجزائرررر المعرررئ ير و  لررر  تحررردم الدسرررئتير     

 الروزير األوللحرية الم لقة لرئيس الجمهورية و الدستوري ا ؤسستري المو ، الحكومةا تيئر أعضئء 
 ا تيئري .  ف  مييية الحكومة  رئيس أو
 الوزراء المقتربين من يرر  الروزير األول  والموافقة عل   تيئراال ةصالبي  رئيس الجمهوريةل    
مررن الدسررتور،  200ب ررل المررئمة  يقتررربه  علرر  رئرريس الجمهوريررةبعررد ا تيررئر أعضررئء الحكومررة و 

األسررررمئء   ، ممررررئ يمك ررره أن  رررررف  تعيرررين  بعررررمررررل األسرررمئء المقتربررررة فيمك ررره أن يقبررررل بتعيرررين
، مرن الدسرتور 220ب ل المئمة  الذي يكل  بت كيل بكومتهرئيس الحكومة عكس بئلة  ،ويغيريئ

 بيعة الحرئل لره مرذلن بفوبمئ أن لرئيس الجمهورية صالبية تعيين الوزير األول أو رئيس الحكومة 
مرن  208ب رل المرئمة  الدسرتوري  ؤسرسوفرق مرئ نرص عليره الم ،صالبية تعيين ال ئق   الحكروم 

   .الدستور
  معايير اختيار أعضاء الحكومة: الفرع األول  

زراء الرذ ن ياترئرون ، فه رئي الرو  رررلمعئ ير ماتلفرة مرن وزيرر  ا تيئر الوزراء نجد أنه يمكن     
، وي ئلن وزراء الرذ ن برةله  الاووزراء سيئسيون  ، يئم ون و  ، وي ئي وزراء  ف يون لاصيةألسبئب 

، وي رئي وزراء ياترئرون مرن فنررة أو قوميرئ  أو أقليرئ  ما رل الدولرةياترئرون لتمثيرل م رئيق معي رة 
ابتررواء ئزة فرر  البرلمرئن أو لغررر  بسرركئ  و ال ربئب لغررر  تكرروين مروامر  يئميررة لررد  األبرزاب الفررئ

  1.م ئلل ال عل

 

 

 

 

 
                                                             

(، رسئلة مئ  تير ف  القئنون العئس،  ئمعة 2222رئيس الحكومة ف  ظل مستور زيع ال ل ة بين رئيس الجمهورية و زي ل عبدالالوي، )تو  -1
 .224-227ص ، 2003بئت ة،
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 تعيين أعضاء الحكومة : الفرع الثاني 

وابردة ، بل  صص مرئمة   ئق  الحكومال تعيينكييية  ب كل مفصل 2020ورل    ض  مست      
تر ص   2020مرن مسرتور  208ئمة ير  المرتعيين أعضئء الحكومرة و  ت ص عل  الجهة الم و  بهئ

ب رررئءا  علررر  اقترررراب مرررن الررروزير األول أو رئررريس يعرررين رئررريس الجمهوريرررة أعضرررئء الحكومرررة : " علررر 
  ".، ب ل الحئلةكومةالح

ولررن أعضررئء الحكومررة فرر  مررال الحررئلتين و المالبررظ ي ررئ أن رئرريس الجمهوريررة لرره سررل ة تعيررين      
بب ئية الدسرتور أع ر  لررئيس ، ب ل الحئلة أو رئيس الحكومة األولقتراب من الوزير ب ئء عل  ا

يوافرررق علرر  ت رركيل الحكومرررة بن ررئء عرردم مرررن الرروزارا  الترر   ريررد، و الجمهوريررة مئمررل الحريررة فررر  
 .رئيس الحكومة ب ل الحئلةو بئقتراب من الوزير األول أ

 : انتهاء مهام أعضاء الحكومة المطلب الرابع
كررن ي ررئ أن يمو  ،أو الوفررئة االسرتقئلة،اإلقئلة: الحررئال  التئليررة تهر  مهررئس أعضررئء الحكومرة فرر ت      

 ررؤوليئ  فرر  ، ألن أعضررئء الحكومررة تقررع علرريه  م  وارمةحررئالال كررل، فرتمررس عضرروا وابررد أس أكثرر
 رربل بإقررئلته  سررواء مررئن ال رربل عرردس الرضرر  مررن مرؤوسرريه  أو مررن تيمكررن أن ت بقيبررته  الوزاريررة

أو ف ررله  فرر  ت رريير أو ت فيررذ مهررئمه  الموملررة لهرر  علرر   بررة وزارتهرر  أو يئئلررة المتئبعررة البرلمئنيررة 
 1أو الوفئة .يكون بدافع التجد د 

 :  اإلقالة الفرع األول
بمررئ أن تعيررين أعضررئء الحكومررة يكررون ب ررئءا علرر  اقتررراب مررن الرروزير األول أو رئرريس الحكومررة      

،  فب بيعة الحئل تكرون بقرئلته  2020من مستور  200ب ل الحئلة ويذا مئ  ئء ف  نص المئمة 
بررئقتراب أيضررئ مررن الرروزير األول أو رئرريس الحكومررة، ويمكررن أن تكررون بقئلررة أبررد أعضررئء الحكومررة 
ب لرررل مرررن الررروزير األول أو رئررريس الحكومرررة ب رررل الحئلرررة، وبغررر  ال ظرررر عرررن ال ررربل أو تكرررون 

 اإلقئلة برغبة من رئيس الجمهورية فأسبئب اإلقئلة تاتل :
  ت بيرررق البرنرررئمج الم ررر ر ف رررله  فرررأو ت جرررر ب ررربل تقصرررير فررر  أماء المهرررئس  يمكرررن أن -

 .رللحكومة، فه ئ يجل التغيي

                                                             

 .202ص زي ل عبد الالوي، المر ع نف ه، -1
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  1.تكون اإلقئلة ب ئءا عل  رغبة رئيس الجمهورية ف  فصل ابد أعضئء الحكومة أنيمكن  -

نقرردي  الرردائ  ألبررد ضررئ أعضررئء البرلمررئن علرر  وزيررر معررين، و تكررون ب رربل عرردس ر  أنيمكررن  -
  2الحكومة.أعضئء 

  االستقالة: الفرع الثاني 
 عررن ال ظررر، وبغرر  الحكومررة أعضررئءبمحرر  برامة عضررو مررن  االسررتقئلة يمكررن أن تكررون        

ألول أو رئريس ا اسرتقئلة الروزير أو ممئ يمكن أن تكون االستقئلة  و وبيه،  ف  بئلة بقئلة، األسبئب
للررروزير األول أو رئرريس الحكومرررة المرررذمورة فررر  اال  االسررتقئلة الو وبيرررة ) .الحكومررة ب رررل الحئلرررة

  الفرط الثئن  من الم لل الثئن (
   الوفاةالفرع الثالث:
 .د أعضئء الحكومة ف  بئلة وفئتهبت ته  مهئس أ

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                             

، المؤس ة الجزائرية لل بئعة وال  ر، 2242ال ظئس ال يئس  الجزائري ف  ظل مستور أبمد زاف  و بوبكر بمريس، ال ظرية العئمة للدولة و  -2
 .244، ص2222الجزائر، 

  
  .202المر ع نف ه، ص ،زي ل عبدالالوي  -2



 
 

 الفصل الثاني 

توزيع اختصاصات السلطة التنفيذية و 

 مسؤوليتها
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قاسم فيه كلل ملن رئلي  ، يتين النظامين البرلماني والرئاسيب مزيجيعتبر النظام الشبه رئاسي       

فلي طالار الصلاتيات التلي خولهللا   1المهلام،األول أو رئلي  الكووملة األاوار و اللوزير الجمهوريلة و 
التنفيذي، فهملا  ازلللللفي الجه وري للللللللللالمكو  يللللدور األساسلللللما يمونهما من لعب ال ،ورلللللللللللللللللللهما الدست

 ولللهيعتبلرا  ططبللي السللطة التنفيذيللة، ويعتبلر رئللي  الجمهوريلة الرىللل األول الله رأ   للذا الجهلاز 
كمللا ت تترتللب اليلله أي ، يقللرر السياسللة اليارىيللة و يوىههلا، تشلرييية، و تنفيذيللة واسللعة تياتصلا

 مسؤولية مباشرة )المبكث األول(.
 

صللاتيات خولهللا للله الدسللتور مللن توىيلله  اللاطمهمو  كمللا أل للللوزير األول أو رئللي  الكوومللة     
أنهمللا تقللع  طت ،ومللة  توقيعلله للمراسلليم التنفيذيللةالكو ىتمااللاتتترأسلله و ، ومراقبللة الكوومللة تنسللي و 

الكووملة  لغ الله التلي يمولن أل يولول لهلا أالر  لاو ، او  رئلي  الجمهوريلة اله ااتقهم المسؤولية
 )المبكث الثاني(. تصل طله طسقااها

  
      
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             

 .591، صالمرىع نفسه ،بوالشعيرالسعيد  -1



 ومسؤوليتها التنفيذية السلطة اختصاصات توزيع                 الثاني الفصل

 

13 

 

 المبحث األول:  صالحيات رئيس الجمهورية ومدى مسؤوليته
يمار  رئي  الجمهورية صلاتيات سللطته فلي والع السياسلة اليارىيلة ) المطللب األول (       

 المصلللللااطة اليهلللللا واسلللللت بال السلللللفرا ملللللن أ مهلللللا  قيااتللللله للقلللللوات المسللللللكة، و بلللللرام المعا لللللدات و 
ي  رسلللم ، أمللا الصلللاتيات السياسللية فللي المجلللال الللداخلي ت ملللن فللوالدبلوماسلليين و نهللا  ومهلللامهم

،  كملللا يملللار  رئلللي  الجمهوريلللة  سلللتفتا  الشلللعب فلللي المسلللائل المهملللةاالسياسلللة العاملللة للدوللللة  و 
مطللب الثلاني(  وصلاتياته التنفيذيلة لغيلر العلااي ) الاالتشرييية في الظلريفين العلااي و  صاتياته

 .واإلاارية والقضائية ) المطلب الثالث(
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 الداخلية :  سلطته السياسية  الخارجية و المطلب األول
فلي كلل ملن  لسلا قة للرئي  الجمهوريلة  صلاتياتكغيره من الدسلاتير ا  0202خول استور       

تفتا  الشللعب فللي المسللائل المهمللة وأخيللرا اسللمتمثلللة فلليا رئاسللة مجللل  الللوزرا   و  السياسللة الداخليللة
 .العفو الرئاسي

 بللرام المعا للدات الدوليللة قيللااة القللوات المسلللكة، و أمللا فللي السياسللة اليارىيللة للللباا تتمثللل فللي      
 مهامهم. نها  است بال السفرا  والمبعواين الدبلوماسيين و  والمصااطة اليها ، وتعيين

 : سلطته السياسية  الداخلية الفرع األول
 الوزراء     مجلس رئاسةأوال:  

  " الوزرا  مجل   الجمهورية رئي  يرأ  " 0202استور  من 95/20 المااة تنص      
فهو أتد العناصر  الجمهورية رئي  برئاسة الوزرا  ضمت يتال الوزرا  تلك الهيئة   مجل  المقصوا

 رئلي  الر  ملن اللوزرا  مجلل  فرئاسلة ،لجمهوريلة   يلاا السللطة التنفيذيلةرئلي  االتلي يسلتعملها 

 . و من يوىه السياسة العامة للكوومة بل شولية ليست الجمهورية
 المتعلقلة الموااليع فيهلا تنلاط   يئلة ل ونهلا نظلرا أساسلية  يئلة اللوزرا  مجلل   يئلة تعتبلر     

 أ ر يت ل اللذي  لو الجزائلر فلي الدوللة فلرئي ، األملة تيلاة فلي المهملة فيهلا القلرارات وتتيلذ  اللدول

 ىدول فيه يكدا لاىتماع الكوومة الجمهورية رئي  كما يستداي الدورية، الوزرا  مجل  ىلسات

أل  الدوللة للرئي  ويمولن  ،المداوللة ويسلتنتج خاصلة واللوزرا  األول لللوزير ال لملة يملن  ،األامال
 1ولرغباته. لقراراته تسجيل  يئة طله المجل  ذا  يكول

 استفتاء الشعب في المسائل المهمة ثانيا: 

" أل الشللعب مصللدر كللل مللن الدسللتور  7، المللااة مللن البللاو األولىللا  فللي الفصللل الثللاني       
فيللة ممارسللة السلليااة ملللن تللدا المشللرع الدسلللتوري كيو ، السلليااة ملللك للشلللعب وتللده "أل سلللطة "  و 

، أي مللن الدسلللتور 28/20 للذا مللا ىللا  فلللي نللص المللااة و ذلللك ابللر اتسلللتفتا  و  اللر  الشللعب، 
كما أل للشعب اتستفتا  كوسيلة وأااة  لممارسة سيااته وليعبر ان طرااته، الدستوري كفل  ؤس الم
من الدستور  28/20مباشرة   جئ طله طرااة الشعبالدستوري كفل لرئي  الجمهورية أل يل ؤس الم

                                                             

  .52/20/0205، شو د فياhttps://bit.ly/3w48v0d امجل  الوزرا ، اله الرا ط  -1

https://bit.ly/3w48v0d


 ومسؤوليتها التنفيذية السلطة اختصاصات توزيع                 الثاني الفصل

 

13 

 

 الموافقلة  يمون أل يوول  ، مارسها الشعب  صفته صاتب السيااةأااة ووسيلة ي  و اتستفتا ه والي
 .ذات أ مية  الغة يعااأو الرفض في مو 

يستشللير الشللعب فللي كللل طضللية ذات   أل" يمونلله   مللن الدسللتور 95/29ووفقللا لللنص المللااة      
  صلاتية لللرئي  الجمهوريللةالو  طة سلللالأ ميلة وانيللة الن اريلل  اتسلتفتا  " أي أل الدسللتور خلول 

 .ذلك ان اري  أااة اتستفتا أ مية وانية و  في طموانيته استشارة الشعب في أي  طضية ذات
في معظم الدول التي تطب  نظام اتستفتا  الشعبي ل ونه يلدل   لاآل"طل اتستفتا  العام  و السائد 

اللن رأيهللا  اللله األااة الديمقراايللة شللبه المباشللرة التللي تللداه  موىبهللا  يئللة النللاخبين طللله التعبيللر
 1 " .و رااتها تجاه تدبير اتيذته السلطة ان اري  تصويت شعبي اله المواوع المستفته اليه

للم  يكلدا القضلايا  الدسلتوري ؤسل  المأل ، را ة في نلص الدسلتور اللذي سلب الماتظ  عد الق     
مهوريلة الله ، بل أاطله الصلاتية للرئي  الجذات األ مية ونواها وفي أي مجال يمون أل تندرج

 .وىه العموم في ت يفها
السلا قة فلي مقتلرر مراىعلة الدسلتور، تيلث شلهد استعمل اتستفتا  ابلر التعلديات الدسلتورية      

، سلتة تعلديات منهللا سلنة 19الله ملدار  ( رؤسللا 20( تسلعة تعلديات لسلتة )29)اسلتور الجزائلر
  2.تم تمرير ا  استفتا  شعبي

ي تول طانول الوئام المدني الذ50/20/5999ا  الشعبي  الثقة في واتد منهم فقط اختص  اتستفت
  .االجوا التعديل الدستوري  الب ية األربع  أما, طبل في البرلمال  غرفتيه كذلك

 ما  0221كما يوىد اتستفتا  اله نص تشريعي وارفت الجزائر  ذا النوع من اتستفتا  في سنة 
 3.يعر   قانول المصالكة الوانية

 

 

 

                                                             

، 57مجلة الثوابت، ادا ،"اتستفتا  العام وانتياو رئي  الجمهورية في الدستور اليمني والدساتير العربية"، طائد مكمد اربوش -1
  . 80ص ، اليمن،صنعا  (5999)سبتمبر

 55/20/5020ا شو د في ،https://bit.ly/3qmZRZcاله الرا طا  ،التعديات الدستورية - 2

بتنفيلذ ميثلاا السللم والمصلالكة الوانيلة، المتعلل   25-20، يتضلمن الموافقلة الله األملر رطلم 0220أفريلل سلنة 57ملؤر  فلي 27-20أملر -3
 .0220أفريل00، مؤرخة في 07الجريدة الرسمية، ادا

 

https://bit.ly/3qmZRZc
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 العفو الرئاسي ثالثا: 

العفللو وتلل   جمهوريللة  " للله تلل  طصللدارصللاتيات رئللي  ال  28/ 95ىللا  فللي نللص المللااة      
 ،وريللةاسللتبدالها " تيللث  ناتللظ أل العفللو الرئاسللي سلللطة ذاتيللة لللرئي  الجمهتيفلليض العقوبللات و 

 يمون لرئي  الجمهورية ممارسة سيااة العفو الرئاسي.  
شلرو  ملن  تدات لهلنصوص التشرييية والتنظيمية العفو الرئاسي و االدستورية و تناولت النصوص 

 ا  بينها
 ااوعية إلصدار طرار العفو الرئاسيالشرو  مو   -5
 .أل يوول الكوم ىزائيا -
 .أل الكوم نهائيا و نافذا -
 االشرو  اإلىرائية للعفو الرئاسي  -0
  .الب العفو -
  .الجهة التي يقدم لها الطلب -
 .العفو ان العقوبةاتستشارة في  -
 1الشول الذي يصدر فيه طرار العفو ان العقوبة. -

 الخارجيةالسياسية  ته: سلطالفرع الثاني
ئي  الجمهوريلللة لللله كاملللل ، فلللر 0202اسلللتورملللن  20/ 95ملللن خلللال ملللا ىلللا  فلللي نلللص الملللااة 

 اتقرير السياسة اليارىية لألمة وتوىيهها وتتمثل في في الصاتيات
 قيادة القوات المسلحة  :أوال

 يلهوال ،ائد األاله للقوات المسلكة ويتوله مسؤولية الدفاع الوانييعتبر رئي  الجمهورية الق      
طللله تمتعلله ، طاللافة ه المسللؤول اللن السياسللة الدفاعيللة وتوىيههللا  كيللث يكللدا مباائهللا وأ للدافهافإنلل

  2.ة التي تيص أمن الدولة، تمونه من اتياذ كل القرارات الكاسم صاتيات أمنية واسعة

                                                             

(، 0259، )مللللار  25، العللللدا 20، المجلللللد العلللللوم القانونيللللة"، مجلللللة النظللللام القللللانوني للعفللللو الرئاسللللي فللللي الجزائللللر ،"وال للللبول طسللللماايل -1
 .090.090ص
 

 0250اار ايتلرا  للطباالة والنشلر،القا رة ، مصلر،  لرئي  الجمهورية اراسة فلي الدسلاتير العربيلة،المركز الدستوري  الي يوسف الشور، 2-
 .007ص
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دات ملن ، رئلي  الجمهوريلة صلاتية طرسلال وتلفلي تعديلله الجديلد 0202كما من   الدسلتور      
أاضلا   0/0يثلر   موافقة البرلمال  أغلبيلة ال، شالجي  الشعبي الواني طله خارج التراو الواني

 .0202استور من   95/20المااة كل غرفة من غرفتيه 
للرئي  الدستوري لم ييول  اته الصاتية الكساسة في  كلل الدسلاتير السلا قة  ؤس ناتظ أل الم

  الجمهورية.
 المصادقة عليها إبرام المعاهدات الدولية و  :ثانيا
المعا لدة الدوليلة  لي  أل، 5909من اتفاقية فيينلا لقلانول المعا لدات لعلام  20ىا  في المااة      

القلانول اللدولي العلام  قصلد ترتيلب قالار طانونيلة معينلة وفقلا لقواالد  أشلياصاتفلاا موتلوو يلتم بلين 
كانت التسلمية التلي  ادة واائ  وأيا   أوالقانول الدولي العام، سوا  أفرغ  ذا اتتفاا في وايقة واتدة 

معا لدات اوليلة اله غرار كل اللدول وأنظمتهلا السياسلية والتلي تقلوم   لإبرام اتفاقيلات و  تطل  اليها
، نينطلواطاار القانول الدولي ابر طوااد و تنظيم العاطات الدولية في بينهم، وذلك طصد تقوية و فيما 

 وملا تكتويلله ملن شللرو  وطوااللد،  لذا مللا ىعلل النظللام الرئاسلي للدولللة ي ليم  اتلله المعا لدات الدوليللة
 1 .تترتب اليها تقوا وواىبات التزامات كماو 

عقللللد ا  دوليللللة المعا للللدات الاختصللللاص طبللللرام ة و لدسللللتور لللللرئي  الجمهوريللللة صللللاتيخللللول ا     
 الموافقللة   153المللااة ألزمللت ، كمللا0202اسللتور مللن 95/50المللااة تسللب المصللااطة اليهللاو 

 طشلوالية أي المعا لدة كتلوي ت ت تتله ذللك اليهلا التصدي  طبل البرلمال غرفتي من ل ل الصريكة

اتتفاقيللات التللي يصللااا اليهللا المعا للدات و مللن الدسللتور  510مللااة تضللمنت ال كمللا ،ذالتنفيلل أانللا 
اتفاقيللات  اتيلله اللله أتوللام المعا للدة المبرمللةرئللي  الجمهوريللة شللر  موافقللة البرلمللال الصللريكة  غرف

التكلللالف واإلتكلللاا، والمعا لللدات المتعلقلللة  كلللدوا الدوللللة والمعا لللدات و الهدنلللة، ومعا لللدات السلللام، 
تترتللب اليهللا نفقللات غيللر واراة فللي ميزانيللة الدولللة، المتعلقللة  قللانول األشللياص، والمعا للدات التللي 

الشللللراكة وبالت امللللل واتتفاقيللللات الثنائيللللة أو المتعللللداة األاللللرا  المتعلقللللة  منللللاا  التبللللاال الكللللر و 
الملااة التلي تليهلا  كملا تضلمنت ،،  علد أل توافل  اليهلا كلل غرفلة ملن البرلملال  صلراتةاتطتصااي

اليهلا الدسلتور تسلمو  الجمهوريلة وفل  الشلرو  التلي نلص أل المعا دات التي يصااا اليها رئلي 
 . اله القانول 

 
                                                             

 .33/63/3633شوهد في:  ، https://bit.ly/3vWH7Rr، على الرابط:والتشريع الجزائري  المعاهدات الدولية - 1

https://bit.ly/3vWH7Rr
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 إنهاء مهامهماستقبال السفراء والمبعوثين الدبلوماسيين و تعيين و  -ثالثا
تعييللنهم الللمن لسلللطة  للمبعلللواين الدبلوماسلليين وممثليهللا فلللي اليللارج و ا الدولللة أو طل اختيللار     

 1 .اختيار مبعوايها يعو  صورة الدولة له أ مية  الغة، كول البعثات 
المبعللللواين الجزائللللري  مهمللللة تعيللللين واسللللت بال  السللللفرا  و  ؤسلللل لهللللذه األ ميللللة أسللللند المنظلللرا      

ملللللن  90/50 نهلللللا  مهلللللامهم  طلللللله رئلللللي  الجمهوريلللللة  ملللللن خلللللال نلللللص الملللللااة و الدبلوماسللللليين 
ينهللي مهللامهم كمللا يسللتلم أوراا ااتمللاا ،الذي يقللوم بتعيللين السللفرا  والمبعللواين فللوا العللااة و الدسللتور

ول الللن اسلللت بال ، كملللا يعتبلللر المسلللؤول األا طنهلللا  مهلللامهمأوراالممثللللين الدبلوماسللليين األىانلللب و 
 .م أوراا ااتماا م  و نها  مهامهمتسلالسفرا  األىانب و 
 العادية  التشريعية في الظروف العادية وغير : الصالحياتالمطلب الثاني

القللللوانين التشللللرييية تشللللتر  كللللل مللللن السلللللطة التنفيذيللللة  قطبيهللللا  رئللللي  النصللللوص و إلاللللداا      
المجلل  الشلعبي اللواني ) السللطة التشلرييية  غرفتيهلاو  الوزير األول أو رئي  الكوومةو الجمهورية 

لمرسللوم ل، وصللوت طللله التوقيللع النهللائي لللرئي  الجمهوريللة ، طصللد المصللااطة اليهللا(ومجللل  األمللة
أاطللله  نللا كلللل الصلللاتيات  ي الدسلللتور  ؤسلل ، كملللا أل المفلللي الجريللدة الرسلللمية نشلللره و  إلصللداره

    .لرئي  الجمهورية
 : سلطته التشريعية في الظروف العاديةالفرع األول

 المبادرة بالتشريع   أوال:
 القانونية الوسيلة فهيالتشريع  األوامر  من بين صاتيات وسلطة رئي  الجمهورية المباارة       

 في التشريع ام ومن ،القانول  في صنع مباشرة لمسا مته الجمهورية رئي  التي يعتمد اليها الوتيدة

ا  يللي ملا الله ملن الدسلتور 500 الملااة تلنص تيلث التشلرييية السللطة بها تيتص التي المجاتت
أو  اللواني الشلعبي المجل  شغور تالة في  أوامر في مسائل ااىلة يشرع أل الجمهورية لرئي " 

 أتيذ ا التي النصوص الجمهورية رئي  ويعرض " خال العطلة البرلمانية   عد رأي مجل  الدولة

                                                             

 .00ص (، 0220 أفريل 09) ،510عدا المجلة السياسة الدولية،  ،"في بنا  الدبلوماسي المعاصر"السيد أمين شلبي،  - 1
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 يوافل  ت التلي األواملر تللك تغيله وتعلد 1 ،لتوافل  اليهلا اورة أول في البرلمال من غرفة كل اله

 .0-500/0 ذا ما ىا  في نص المااة و ، البرلمال اليها

 : االعتراض على القوانين ثانيا
اليله ملن الر    التصلويت تم القانونية التي اله النصوصت  اتاتراض  الجمهورية لرئي      

طذ اشلتر  المشلرع  الدسلتوري أل يولول  لذا اتاتلراض خلال  اانيلة، طلرا ة اللب البرلملال خلال
وللتغللب الله ااتلراض رئلي  الله  لذا األسلا  و  الثااول يوما الموالية من تاريخ المصااطة اليه،

الللله القلللانول المعتلللرض اليللله  الدسلللتوري الللله البرلملللال أل يصلللااا ؤسللل الجمهوريلللة اشلللتر  الم
 .0-509/5المااة  ، تسب( أاضا  الغرفتين0/0 أغلبية  الثي )

 : إصدار و نشر القوانين ثالثا
ألل طىلرا  و ، ه سلوا اول  الجمهورية يوول نص القانول نافذ المفعول طت  إصداره من رئي ت  -

 اتنفيلذي ا  طىلرا  ، ألنه يعتبريمون أل يوول مكل ااتراض اإلصدار ت  كفله له الدستور ت
 2معين. نص تنفيذ  غرض الجمهورية در من رئي ص    أمرا يتضمن تشريييا ولي 

يللأتي النشللر مباشللرة  عللد امليللة اإلصللدار مللن طبللل رئللي  الجمهوريللة، وذلللك طصللد طخطللاره   -
التطبيلل ، وتيتللف  اتله العمليللة ملن طشللهاره فلي الموطلع الرسللمي للجرائلد الرسللمية ليولول طيلد 

 3. ، كل  ذا لجعل  ذا القانول نافذ المفعولك توزيعه اله  اطي التراو الوانيوكذل

ىا  في نص المااة  ما  ذااإلصدار والنشر من صاتيات وسلطة رئي  الجمهورية و  ىرا طيعتبر 
 ( يوما، ابتدا  من تاريخ تسلمه طياه ."02" يصدر رئي  الجمهورية القانول في أىل اااين )508

 

 

                                                             

 ،25 ادا افاتر السياسة والقانول، في مجال صنع القانول"، ة" وسيلة مباشرة رئي  الجمهورية تختصاص السلطة التشرييي،أتمد بركات1- 
  .588ص ،(0229 الىو )

 .90ص ،(0220) الجزائر، التوزيع،اار العلوم للنشر و  نول اإلااري،  علي مكمد الصغير،القا  -0
شهااة ليسان  في العلوم ، مذكرة مقدمة لنيل (انائية السلطة التنفيذية في النظام الدستوري الجزائري )، شال الز را  ترو  فاامة خديجة - 3

 .00، ص(0250)ىامعة طاصدي مربار، السياسية، تيصص تنظيمات سياسية و اارية، 
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 عاديةال غيرالفرع الثاني: سلطته التشريعية في الظروف 
 إعالن حالة الطوارئ أو الحصار  أوال: 
 الطوارئ  تالة طاال -5

اتسلللتثنائية التلللي يتيلللذ ا رئلللي  الجمهوريلللة الللمن تعتبلللر تاللللة الطلللوارئ ملللن بلللين الكلللاتت      
 وتلنص ،رئاسلية مراسليم الكلاتت  إصلدار  لذه الجمهوريلة رئي  يواىه تيث صاتياته التشرييية

 تالة الضرورة الملكة، اات طذا ،الجمهورية رئي  يقرر أل " اله الجزائري  الدستور من 97المااة

 ،لألملن األالله المجلل  اىتملاع يوملا  علد (02أطصلا ا ااالول ) لملدة ،الكصلار أو الطلوارئ 
 الكووملة اللوزير األول أو رئلي ، و الشلعبي اللواني ورئلي  المجلل  مجلل  األملة رئلي  استشارةو 

الملااة  الوالع " لاسلتتباو الازملة التلدابير كلل ويتيلذ الدسلتورية، المكوملة ورئلي  تسب الكاللة،
97/25. 

الدسلتوري اإلىلرا ات الواىلب اتياذ لا فللي  ؤسل فلقلد تلدا الم أالاه  الله الو  نلص الملااة     
، كما أل  نا  شر  فيما يتعل   التمديد نصلت اليله الفقلرة الثانيلة ملن نفل  اتستثنائي  ذا الظر 

لبرلملال المجتملع ا، طت  عد موافقة د في مدة تالة الطوارئ أو الكصارالمااة اله أنه ت يمون تمدي
 . 20-97/20مااة ال  غرفتيه معا 

 الطلوارئ  تاللة الن فيله اإلالال تلم 1992 فيفلري  9 يلوم الوارئ   كاللة الجزائلر ملرت لقلد     

 الطوارئ  تالة طاال طله أات التي األسباو أ م ويتضمن  44 - 32 رطم مرسوم رئاسي  موىب

 : و ي

 الواني التراو  نقا  من العديد في المسجل العام  النظام المستمر اليطير  المسا  ااتبار-

 الملواان  لأمن والمت لرر اليطيلر  والمسلا  المؤسسلات استقرار تستهد  التي التهديدات ااتبار-

 1 .المدني والسلم
 تالة الكصار   -0

السلليطرة اللله  للذا فشللل السلللطات المدنيللة اللن مواىهللة و ، يعولل  فللي تالللة طاللال الكصللار      
ممللا يجعللل رئللي  الجمهوريللة يسلللم  ، مللا تيريبيللا أو امللل مسلللل  واصلليالالظللر  سللوا  كللال ا

، ويمولن ك من أىل الكفلا  الله األملن العلامذلعسورية لتكل مكل السلطات المدنية، و للمؤسسة ال
                                                             

، يدة الرسمية للجمهورية الجزائريةالجر ، ، يتضمن طاال تالة الطوارئ 5990فبراير سنة  9 مؤر   في 00-90مرسوم رئاسي رطم  -1
 .081ص ،5990فبراير 29مؤرخة في  ،52العدا
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للجلو   أمولن طل ولتفلااي الوالع لاسلتتباو  اللازم التلدابير كلل تتيلاذ  التلدخل الجمهورية لرئي 
 الملواانين وتريلات  كقوا  اليطير  المسا  طموانية من ذلك في ما رغم ، اتستثنائية الكالة طله

 1 .الجي  طله الكصار تالة في في الجزائر السلطة انتقال  نا يتمو 
 رطم  رئاسي مرسوم إاال تالة الكصار  موىب   5995يونيو سنة  1مرت الجزائر يوم

 امنه 20،  وتدا األسباو في المااة 95-590
 .الديمقرااية والجمهوريةالكفا  اله استقرار مؤسسات الدولة   -
 استعااة النظام العام والسير العااي للمراف  العمومية  ول الوسائل القانونية والتنظيمية  -

 .اتستشاراتالذي انعقد و  بتكديد اتىتماع هاكتفو  2التي أات طله طاانه،
 ثانيا: الحالة االستثنائية  

أل  يوشلك اا لم خطلر وىلوا، الباا  مووناتها م يمون أل يم  تتمثل  ذه الكالة في خطر اا      
 طذ اتسلتثنائية الكاللة الجمهوريلة رئلي  يقلرر" الدسلتور ملن  98 الملااة نلص فلي ىلا ها، و يصليب

 سلامة أو اسلتقالها أو الدسلتورية مؤسسلاتها يصليب أل يوشلك اا لم  يطلر اللباا مهلداة كانلت

 المجلل  رئلي  استشلارة  عد اإلىرا  طت  ذا مثل يتيذ وت ،( يوما02لمدة أطصا  ا ستول ) ترابها

 لألمن المجل  األاله طله واتستماع الدستوري  كومةوالم ،األمة رئي  مجل  و، يالوان الشعبي

 التلي اتسلتثنائية اإلىلرا ات يتيلذ أل الجمهورية لرئي  اتستثنائية الكالة وتيول ،الوزرا  مجل و 

 ."مهورية الج في الدستورية والمؤسسات األمة اله استقال المكافظة تستوىبها

 ىا ت كالتالياكل اإلىرا ات الازم  اتياذ ا  و  98 وتدات المااة

المكوملة الدسلتورية  ورئلي  استشارة كل من رئي  مجل  األمة، ورئي  المجل  الشلعبي اللواني،
بتوىيلله  ةالمجللل  األاللله لألمللن ومجللل  الللوزرا  وبعللد ا يقللوم رئللي  الجمهوريلل طلللهمللع اتسللتماع 

 .خطاو لألمة بهذه الكالة

 
                                                             

 .00ص ،( 0205مار )المجلة الشاملة للكقوا،  ،"0202أتسن غربي، "الكاتت اتستثنائية في ظل التعديل الدستوري لسنة  -3
 
،  المؤرخلة فلي 08يتضلمن تقريلر تاللة الكصلار، الجريلدة الرسلمية الدا ،5995يونيلو سلنة 20مؤر  في  590-95رطم  المرسوم الرئاسي، -2

 .5995يونيو سنة 50
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اتياذ كل اإلىرا ات والتدابير الازمة التي يمون يتم ىهته، امو لو  عد تكديد  ذا اليطر الدا م      
أل تيرج الباا من  ذا الظر ، فا يمولن للرئي  الجمهوريلة تمديلد ملدة الكاللة اتسلتثنائية طت  علد 

 .98/21تسب المااة موافقة أغلبية أاضا  المجل  الشعبي الواني ومجل  اآلمة مجتمعين معا 

لمكداة يقلوم رئلي  الجمهوريلة بتقلديم الرض للمكوملة الدسلتورية   عد انتها  مدة الكالة اتستثنائية ا
 .98/27للقرارات التي اتيذت من ارفه أانا   اته المرتلة 

  األواملر ملع مراالاة طصلدار الجمهوريلة للرئي  ييلول  اتسلتثنائية واليه نستنتج أل في الكالة     
اإلىلرا ات التلي نلص اليهللا الدسلتور الله اتيللاذ التلدابير الازملة، ومللن بلين  الكلاتت اتسللتثنائية 

 .التي اربت العالم 59كموىة كوفيد  الفتاكة األوبئة واألمراض المعدية
 الحرب    حالةثالثا: 
مللع يللتم اإلاللال اللن تالللة الكللرو مللن اللر  رئللي  الجمهوريللة  عللد اتىتمللاع الللذي يقللوم  لله      

ا رئللي  مجللل  األمللة تمااه طللله المجللل  األاللله لألمللن واستشللارته ل للل مللنمجللل  الللوزرا ، واسلل
 من الدستور. 522 تسب المااة رئي  المكومة الدستوريةو  ،رئي  المجل  الواني الشعبيو 

 سبب طاال تالة الكرو بوطوع ادوال فعلي اله الباا أو كال العدوال كما تدات  ذه المااة    
  ،يترتب ان  ذا اإلىرا  توطف العمل  الدستور اوال مدة تالة الكروو  ،وشيك الوطوع

وينجر ان توطف العمل  الدستور اتساع سلطة وصاتية رئي  الجمهورية تيلث يصلب  يمثلل كلل 
 1.السلطات الثاث و ذا ما يجعله صاتب القرار
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 اإلدارية سلطته التنفيذية و  :المطلب الثالث
مية خولت له ال ثير طل الموانة التي يكتلها رئي  الجمهورية اله مستوى  رم  السلطة التنظي     

، التي ىعلت منله صلاتب القلرار، كملا خلول لله الدسلتور ال ثيلر ملن الصلاتيات، من الصاتيات
في المجلال التنظيملي، كملا ينفلرا  سللطته فلي التعيلين  الله مسلتوى  هنيص  الذكر منها صاتيات

 .في الوظائف العليا للدولةالتعيينات و  لوزرا امجل  
 : سلطة التنظيم الفرع األول

ل رئللي  فللإ 0202مللن اسللتور  95/20وفلل  أتوللام نللص المللااة  االلللوائ  التنظيميللة المسللتقلة     
تتمثلل السللطة التنظيميلة فلي تللك الللوائ  المسلتقلة التلي له صاتية السلطة التنظيمية، و الجمهورية 
من الدستور صاتية رئي  الجمهوريلة ممارسلة السللطة  505كما تناولت المااة  طانول،تستند طله 
وتنقسلم بلدور ا طلله طسلمينا للوائ  المصلال  العاملة  في المسائل غير الميصصة للقلانول  التنظيمية

  .ولوائ  الضبط اإلااري 
  ال  مصللللالللللوائ  المصلللال  العاملللة ا و لللي التلللي تصلللدر ملللن أىلللل تنظللليم المرافللل  العاملللة و

 1 " .وتصدر  اته اللوائ  اول اتستناا طله طانول طائم" ، اإلاارات الكوومية العامةو 

 تتله للو ضلبط اإلااري تل  للسللطة التنفيذيلةلوائ  الضبط اإلااريا يعتبر طصدار لوائ  ال ،
 2 .لم ينص الدستور ذلك

تللوفير األمللن النظللام العللام مللن خللال السللهر اللله اللله  كفللا  التهللد  لللوائ  الضللبط اإلااري 
 3 .الصكة العامةالسوينة العامة و و 

 
 
 
 
 

                                                             

 .028ص، 5990 ، مصر،اإلسوندرية ،الجديدة للنشراار الجامعة  الدساتير المصرية،مكسن خليل، القانول الدستوري و  - 1
 
 .09ص، 0220الجزائر،  التوزيع،ر و ، اار ريكانة للنش5 ، مكدااته أتوامه نشأته الدستور الجزائري  ابد هللا بوطفة،  -2
 
 .050-050ص  وي، المرىع نفسه،زينب ابد الا  -3



 ومسؤوليتها التنفيذية السلطة اختصاصات توزيع                 الثاني الفصل

 

31 

 

 إنهاء المهام سلطة التعيين و  الفرع الثاني:
ييتص رئي  الجمهورية  ااتباره الرئي  اإلااري األاله في الدولة بتعيين الموظفين المدنيين      

رئلللي   والعسلللوريين فلللي  علللض المناصلللب السلللامية طالللافة طلللله الكللل  فلللي تعلللين اللللوزير األول أو
مللن 91 مللن خللال مللا ىللا  فللي المللااة  ،، كمللا يموللن للله أل ينهللي مهامللهالكوومللة تسللب الكالللة

  "تسب لكالة وينهي مهامه ،ين الوزير األول أو رئي  الكوومةالدستور " يع
ويعلللين رئلللي   ،كملللا يقلللوم رئلللي  الجمهوريلللة بتعيلللين أاضلللا  الكووملللة اللللذين ييتلللار م اللللوزير األول

 اوالمتمثلة في  0202من استور  90الوظائف المنصوص اليها في المااة الجمهورية في 
 .الوظائف والمهام المنصوص اليها في الدستور -5
 .العسورية في الدولةالوظائف المدنية و  -0
التعيينللات التللي تللتم فللي مجللل  الللوزرا   للاطترار مللن الللوزير األول أو رئللي  الكوومللة تسللب  -0

 .الكالة
  .العلياالرئي  األول للمكومة   -0

 .رئي  مجل  الدولة  -1
 .األمين العام للكوومة -0
  .مكافظ بنك الكوومة -7
  .القضاة  -8
  .مسؤولو أىهزة األمن -9

 .الوتة -52
  .األاضا  المسيرين لسلطات الضبط -55
ويتسلللم ، يعللين رئللي  الجمهوريللة سللفرا  المبعللواين فللوا العللااة طللله اليللارج، وينهللي مهللامهم -

  .األىانب وأوراا طنها  مهامهمأوراا ااتماا الممثلين الدبلوماسيين 
أالاه، يكلدا طلانول اضلوي  1و 0 اإلاافة طلله الوظلائف المنصلوص اليهلا فلي الكلالتين  -

 ".ى التي يعين فيها رئي  الجمهوريةالوظائف القضائية األخر 

تعيين فلي الوظلائف القضلائية النوعيلة  موىلب مرسلوم رئاسلي  علد رأي ال "ذلك  طله طاافة  -
  .من الدستور585وذالك تسب ما ىا  في المااة  "األاله للقضا مطاب  للمجل  
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 (0( شيصيللات ييتللارول  كوللم كفا اتهللم خللارج سللللك القضلللا ، اانلللال )0كما يعين سللت ) -
ييتار ملا رئلي  المجلل  الشلعبي اللواني ملن  (0منهللم ييتلار ما رئي  الجمهورية، واانال )

مللن خللال مللا ، ييتار مللا رئللي  مجللل  األمللة مللن غيللر أاضللائه( 0غيللر النللواو، واانللال )
 من الدستور. 582ىا ت  ه المااة 

سنوات تسب المااة  6 ة تيعين رئي  الجمهورية رئي  المكومة الدستورية لعهدة مدتها س  -
    من الدستور. 588

طللابلللللللة سنلللللوات  (1يعلللين رئلللي  الجمهوريلللة رئلللي  مجلللل  المكاسلللبة لعهلللدة ملللدتها خمللل  ) -
 من الدستور. 599من خال نص المااة ، للتجديد مرة واتدة

 (5له الك  في تعلين رئلي  السللطة الوانيلة المسلتقلة لانتيا لات وأاضلائها لعهلدة واتلدة ) -
 من الدستور. 025المااة  ( غير طابلة للتجديد0) مدتها ستة

أل يعللين رئللي  وأاضللا  المجللل   مللن الدسللتور 027كملا لللرئي  الجمهوريللة تسللب المللااة   -
  . اإلسامي

تسلب الملااة  ،يعين رئي  الجمهورية رئي  المجلل  اللواني للبكلث العلملي والت نولوىيلات -
 من الدستور. 057

كما أل الدستور طد من  لرئي  الجمهوريلة سللطة تعيلين اللث أاضلا  مجلل  األملة تسللب   -
ملن أاضلا   (⅓) الجمهورية الثلث من الدستور تيث يعين رئي  505ملا طضت  ه المااة 

 .مجل  األمة
مللللن بللللين الشيصلللليات وال فللللا ات الوانيللللة فللللي المجللللاتت العلميللللة والمهنيللللة واتطتصللللااية  -

الملؤر  فلي  09/02واتىتماعية  اإلاافة طله الوظائف التي تدا ا المرسوم الرئاسلي رطلم 
الجمهوريللة والهياكللل المناصللب والوظللائف العليللا للدولللة لللدى رئاسللة  و للي 0202فبرايللر 02

والعللللدل  والمؤسسللللات التا عللللة لهللللا وكللللذا لللللدى وزارات الللللدفاع الللللواني والشللللؤول اليارىيللللة 
 .والداخلية والجمااات المكلية والتهيئة العمرانية والمالية

ع السلللون كملللا يعلللين ملللديري الجامعلللات ومسلللؤولي اللللدواوين الوانيلللة  اسلللتثنا  التا علللة لقطلللا  -
الوكلللاتت والصلللنااي  وكافلللة الهيئلللات العموميلللة ذات الطلللا ع ويعلللين مسلللؤولي المؤسسلللات و 

  .الواني التي نصت مراسيم طنشائها اله التعيين فيها  مرسوم
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ويعللللين رئللللي  الجمهوريللللة أيضللللا األمنللللا  العللللامين والمفتشللللين العللللامين والمللللدرا  العللللامين   -
 لللذا  نصلللوص اليلللا فلللي لللالوزارات وكلللذا فلللي المناصلللب والوظلللائف العليلللا األخلللرى غيلللر الم

  ي.المرسوم الرئاس

 09/02 لللالرغم ملللن  علللض التنلللازتت التلللي ىلللا  بهلللا الدسلللتور الجديلللد والمرسلللوم الرئاسلللي      
المتعلقة  صاتيات التعلين  0202فبراير 0 لالمواف  ل ه5005ىماا الثاني اام 8المؤر  في  

و طنها  المهام من ار  رئلي  الجمهوريلة لصلال  اللوزرا  واللوزير األول طت أنله يبقله مسليطر 
 .صاتيات واسعة في التعيين و نها  المهام هال

 الجنائية و الفرع الثالث: مسؤوليته السياسية 
  أوال: المسؤولية السياسية 

األنظملللة السياسلللية المعاصلللرة مبلللدأ الللدم مسلللؤولية رئلللي  الجمهوريلللة أو الدوللللة تتبنللله معظلللم      
ا  ابيعللة النظلللام السياسلللي سياسلليا أملللام الهيئللات التشلللرييية وفقللا لمبلللررات اديلللدة وميتلفللة  لللاخت

، ولعل أبرز ا النظام السياسي الجزائري الذي خا  و األخر من أي مسلا لة سياسلية للرئي  المتبع
وذلللك رغللم موانللة رئللي  الجمهوريللة فللي  ،م5900ميتلللف الدسللاتير مااللدا اسللتور الجمهوريللة ابللر 

النظللام شللبه رئاسللي فللي الجزائللر وباإلاللافة طللله الصللاتيات التللي يوتسللكها  للذا األخيللر ويسللتكوذ 
اليها طت أنه يبقي مسلتقل الن البرلملال وت يمولن مسلا لته أو سلكب الثقلة منله بلل تبقله المسلؤولية 

  الكوومللة سللوا  كللال ذلللك اللن اريلل  اللرض ميطللط الكوومللة أو اللن اريلل  السياسلية اللله اللات
األسلئلة بنوايهللا الشللفهي وال تللابي أو اتسللتجواو أو اللن اريل  طنشللا  لجللال تكقيلل  أو اللن اريلل  

  .بيال السياسة العامة

في تين  نا  تاتت يمون لرئي  الجمهوريلة أل تقلع الله ااتقله مسلؤولية سياسلية وللو  طريقلة   
 اشرة في الكاتت اآلتيةغير مبا
في تال ارر مواوع الله الشلعب طصلد اتسلتفتا  وذللك طذا اتيلذ الشلعب موطفلا معارالا  -

له ورغم  ذا ت يعني انه مجبر اله اتستقالة لعلدم وىلوا أي نلص يؤكلد الله ذللك ول ونله 
 .منتيب لمدة معينة ومكداة استوريا

طلللد يولللول رأي الشلللعب ميالفلللا لبرنلللامج الكووملللة اللللذي يلللدفع بلللرئي  الجمهوريلللة طلللله ططاللللة  -
الكوومة وتعيين أخرى يمون للهيئة الناخبة أل تسكب الثقلة الن رئلي  الجمهوريلة فلي تلال 
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ترشلكه لعهلدة اانيلة وبهلذا ت لول طلد أطاملت اليله المسلؤولية السياسلية لعلدم اواتله اانيلة طلله 
 1.السلطة

 مسؤوليته الجنائية  ثانيا:

الللذي أطللر المسللؤولية  5990لللم تللرا المسللؤولية الجنائيللة فللي الدسللاتير الجزائريللة تتلله اسللتور      
تؤسل  مكوملة  " 5990ملن اسلتور  518الجنائية اله أفعلال رئلي  الجمهوريلة ملن خلال الملااة 

لعظمله، واللوزير اليا تيتص  مكاكمة رئي  الجمهورية الن األفعلال التلي يمولن وصلفها  الييانلة ا
 0228و و ما ىا  في تعلديل  "األول ان الجنايات والجن  التي يرت بها  مناسبة تأايتهما لمهامهما

، تيلتص المكوملة العليلا  لالنظر فلي األفعلال التلي يمولن 580في الملااة  0202واستور  0250و
تيلتص المكوملة العليلا " ،ي  الجمهورية أانا  ممارسة اهدتهت ييفها خيانة اظمه والتي يرت بها رئ

للدوللللة  لللالنظر فلللي الجنايلللات والجلللن  التلللي يرت بهلللا اللللوزير األول ورئلللي  الكووملللة  مناسلللبة تأايلللة 
 ".مهامهما

 للللذا مللللا يللللدفعنا طللللله التسللللاؤل اللللله اآلليللللات الدسللللتورية لتفعيللللل المسللللؤولية الجنائيللللة لللللرئي       
وله سلللطته اللن اريلل  اتطتللراع العللام الجمهوريللة  ااتبللاره أاللله سلللطة فللي الهللرم اإلااري والللذي يتلل

التلراو اللواني والسليااة الوانيلة،   ر اله وتدةاالسوتدة األمة و  السري والمباشر وبااتباره مجسد
  2.، ومجسد الدولة ااخل الباا وخارىهارتامي الدستو 

 للذا مللا يجعللل طخضللاع رئللي  الجمهوريللة للمسللؤولية والمكاسللبة واىللب تبللد منلله فللي طاللار مللا      
 االجزائري أخضع رئي  الجمهورية للمسؤولية من خال ؤس يسم   ه الدستور واليه فالم

طل األفعال التي تندرج تكلت وصلف الييانلة العظمله وابيعلة الييانلة سياسلية او  االييانة العظمه
ىنائية ارفت ىدال واسع في تكديد ا فيما طسلم  علض الفقهلا  أاملال رئلي  الجمهوريلة طلله أربعلة 

  اأصنا 
  األامال التي يأتيها رئي  الجمهورية السا قة والاتقة لمباشرة وظائفه واليااعة لمكاكم الشرع

  .العام ويسأل انها كأي مواان اااي

                                                             

          .050-050 ص ، المرىع نفسه، سعيد بوالشعير -1
 ،52مجلة العلوم القانونية والسياسية، العدا األمريوي"،ن الجزائري و يبلجاني وراة، "المسؤولية الدستورية لرئي  الدولة في النظامين السياسي 2-

 .000( ص0251)ىانفي
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   يشمل الصنف الثاني األفعلال التلي يأتيهلا رئلي  الجمهوريلة أانلا  أاا  مهامله ووظائفله اول أل
 1.ت ول خااعة مباشرة لمكاكم القانول العام

  الصنف الثاللث األفعلال التلي يرت بهلا رئلي  الجمهوريلة أانلا  أاا  وظائفله اول أل ترطلي  يشمل
 .طله الييانة العظمي وبالتالي ت يمون مسا لته انها  عد نهاية اهدته

  يشمل  ذا الصنف األفعال التي يأتيها رئي  الجمهورية خال أاا  وظائفه تأخذ وصف الييانة
  .ا للمكومة العلياالعظمه ويتكدا اتختصاص فيه

في تلين يعطلي قخلرول )الفقهلا  ( الدة تصلنيفات األفعلال التله تنلدرج تكلت وصلف الييانلة       
رغم كل  ذه اآلليلات  نلا  مجموالة ملن الصلعوبات فلي تطبيل  مسلؤولية  ،العظمه كل تسب رأيه

 ارئي  الجمهورية في النظام الجزائري نذكر منها
 اتمتيازات الرئاسية كعائ  لمسؤولية رئي  الجمهورية سوا  كال امتياز طضائي أو تنفيذي   -

 اإلاللافة طللله الع بللات اللله مسللتوى النصللوص القانونيللة مثللل غيللاو نظللام طللانوني واالل  
  .يمون من مسا لة الرئي  أمام المكومة العليا

-
لمسؤولية رئي  الجمهوريلة طله ىانب ذلك فإل الصعوبات العملية تمثل  ي األخرى اائ    

 2 .خاصة النظام السياسي القائم ووىوا أغلبية برلمانية مؤيدة لرئي  الجمهورية

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             

 .001ص ،نفسه المرىعسعيد بوالشعير،  -1
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 : التوازن بين اختصاصات الحكومة ومسؤوليتها السياسيةالمبحث الثاني
 

، ة موانلة  املة الله رأ  الجهلاز الكولوميرئي  الكوومة تسب الكاليكتل الوزير األول و        
 طااريللة، فهللو مللن يللوزع الصللاتيات بللين أاضللا  توومتلله ى أخللر سلللطة سياسللية و ممللا يجعللله يملللك 

، كما يمون أل ينجر اله كلل م  موىب ترأسه تىتمااات الكوومة )المبكث األول (يشر  اليهو 
 مسؤوليته أمام المجل  الشعبي الوانيمرؤوسه ، و   ذا مسؤولية أما رئي  الجمهورية  صفة

 ) المبكث الثاني(.ياته الرطابية قل من خال
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 صالحيات الحكومةالمطلب األول: 
 حسب الحالة : صالحيات  الوزير األول أو رئيس الحكومةالفرع األول

  صالحيات التعيين :أوال 

فللإل الكوومللة تت للول مللن الللوزير األول أو  0202مللن اسللتور  520مللن خللال نللص المللااة       
الكوومة وذللك تسلب ملا أسلفرت انله اتنتيا لات التشلرييية فلإل أسلفرت الن أغلبيلة رئاسلية رئي  

ين رئلي  وفلي تلال أسلفرت الن أغلبيلة غيلر األغلبيلة الرئاسلية يعل يعين رئلي  الجمهوريلة وزيلرا أوت
  .الجمهورية رئي  الكوومة

الجمهورية أو تللك التلي  يعين في الوظائف المدنية التي ت تندرج امن سلطة التعيين لرئي       
 ذا ما ورا في الدستور تيث   ،من الدستور 550يفواها له  ذا األخير وذلك تسب نص المااة 

 أو تهرئلللي  الكووملللة  شلللول مفصلللل مقارنلللة بللللسلط أوللللم يبلللين صلللاتيات التعيلللين لللللوزير األول 
 8الملللؤر  فلللي   09/02صلللاتية التعيلللين للللرئي  الجمهوريلللة والتلللي ىلللا  بهلللا المرسلللوم الرئاسلللي  

الثالثللة والرا عللة منلله فإنلله ييللول وتسللب المللااة الثانيللة و  0202 فبرايللر 0للللا ىمللااى الثانيللة الموافلل  ل
للوزير األول التعيين و نها  المهام في المناصب والوظائف العليا في الدوللة للدى اللوزارات  اسلتثنا  

ذا المرسوم وكذلك المصال  اليارىية اإلاارات المركزية للقطااات المذكورة في المااة األوله من  
 المركزية التا عة لهذه القطااات.

 اكما يعين الوزير األول  مرسوم تنفيذي لدى مصالكه في الوظائف العليا اآلتية        
  .مديرو الدراسات -
 .المديرول  -

  .المولفول  الدراسات والترخيص -
  .نواو المديرين -

  .رؤسا  الدراسات -
  .وظيفة لدى المؤسسات والمصال  التا عة له وكذا كل -
 كما يعين بنا ا اله اطترار من الوزرا  في الوظائف التالية ا 

 .اإلاارات المركزية للوزارات -
  .رؤسا  اواوين الوزرا  -
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 .رؤسا  األطسام -
 .مديرو  الدراسات -
  .المديرول  -

  .المفتشول  -
  .المولفول  الدراسات والتلييص -
  .المديريننواو  -
  .رؤسا  الدراسات -

 اإلطليمية لإلاارات : 

 .دولة اله المستوى الجهوي والمكليمسئولو المصال  اليارىية لل  -
 اسلتثنا  اللوتة واللوتة المنتلدبين  المناصب المصلنفة وظلائف اليلا  الوتيلات والمقااعلات اإلااريلة -

  .واألمنا  العامين للوتيات ورؤسا  الدوائر
  صالحيات التنفيذ :ثانيا

 رئاسة مجلس الحكومة )الوزراء( -أ 

ملن الدسلتور اللذي  550يتوله رئي  الكوومة رئاسة مجل  الكوومة و ذا ما تضمنته الملااة      
واتيللللاذ طللللرارات  يتشللللول مللللن أاضللللا  الكوومللللة )الللللوزرا ( والللللذي يتمثللللل اوره فللللي واللللع سياسللللات

 1.الكوومة امليطط مو  برنامجطاداا  والمصااطة اله المشاريع وكذا

 التنفيذية  التوقيع على المراسيم -ب 
مللن الدسللتور سللوا   مراسلليم التنفيذيللة اليسللهر رئللي  الكوومللة اللله توقيللع  550/21تسللب المللااة  

 اكانت
مراسيم تنفيذ القلوانين والتنظيملات أو مراسليم تعيلين و نهلا  ملوظفي الدوللة فلي الوظلائف العليلا أو  -

المركزيللة للللوزارات والمصللال  اإلااريللة لرئاسللة الكوومللة والمصللال  اإلااريللة  مراسلليم تنظلليم المصللال 
أاضلللا  الكووملللة  كيلللث يسلللهر  لللذا األخيلللر الللله  للوتيلللات أو المراسللليم التلللي تكلللدا اختصاصلللات

والتنظيمللات التللي سللوا  يصللدر ا رئللي  الجمهوريللة مللن خللال مراسلليم  الكللرص اللله تنفيللذ القللوانين
 .ن البرلمالاتنفيذية أو تلك الصاارة 

                                                             

في (، مذكرة لنيل شهااة الماستر 0250) المركز القانوني للوزير األول في ظل التعديل الدستوري لسنة  بوي  صافية بومراو كهينة،  -1
 .08ص (،0258) ،الرتمن ميرة ، ىامعة ابدالكقوا في الجمااات اإلطليمية
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 : تطبيق القوانين والتنظيمات -ج
فمهمللة الللوزير األول  ،يقللوم بتطبيلل  القللوانين والتنظيمللات مللن الدسللتور 550/20تسللب المللااة      

 أو رئللي  الكوومللة السللهر والمكافظللة اللله النظللام العللام واألمللن العللام للللباا مللن خللال اتيللاذ

طالافة طلله تطبيل  وتنفيلذ القلوانين التلي يصلااا ، التي تندرج في اختصاصات الكووملة اإلىرا ات
، كما يسلهر الله تنفيلذ ت اإلاارية في تنفيذ  ذه األامالاتياذ القراراطله  اإلاافة  ،اليها البرلمال

 .المواواة من طبل رئي  الجمهورية المراسيم
 ثالثا: السهر على حسن سير اإلدارة العمومية والمرافق العمومية.

 . العامة وتنظيمهاتسيير المصالح  -أ

طل رئللي  الكوومللة او الللوزير األول  للو الللذي يتللوله تنظلليم المصللال  المركزيللة للللوزارات ومصللال  
رئاسلة الكوومللة والمصللال  اإلااريللة وبهللذا ىميللع اإلاارات العامللة تيضللع لسلللطته ورطابتلله و للذا مللن 

اإلاارة العموميللة  خلال صللاتياته فلي التعيللين ملن خللال مللا سلب  ذكللره وتعتبلر مهمللة السلهر اللله
 طنما ورات  صيغة مغايرة . 0202والمراف  العمومية للدولة غير ىديدة في استور 

فلإل  550الملااة  0202من خال استور  :حيات والمهام بين أعااء الحكومةتوزيع الصال -ب
 .أتوام الدستور رئي  الكوومة يسهر اله توزيع المهام بين أاضا  توومته مع اتترام

فهللو يقللوم بتنسللي  وتنظلليم أامللال الكوومللة وذلللك ينللدرج فللي مسللااي تنفيللذ وتطبيلل  برنللامج رئللي   
الوزارية اله كل وزير المهام  الجمهورية ل ونه يعتبر مسؤوت أمام البرلمال وبذلك فهو يتوله توزيع 

اليله ويكدا صاتيته وفي  ذا اإلاار فإنله وبعلد تعيلين كلل وزيلر تكلدا لله الصلاتية التلي يجلب 
 1.اتترامها وادم اتاتماا اله صاتيات الوزارات األخرى 

  تنفيذ السياسة العامة للدولة رابعا: 
يجلب الله اللوزير األول أو رئلي  الكووملة أل ملن الدسلتور،  555تسب ما ىا  فلي الملااة      

 لذا  يضع تيز التنفيذ الميطط الذي يصااا اليله المجلل  الشلعبي اللواني ويتلوله تنفيلذ وتنسلي 
كملا يسلهر الله  ،من خال السهر اله طاداا ميططلات للتنميلة فلي ميتللف المجلاتت ، البرنامج

مراقبللة تنفيللذ ا  ميتلللف الوسللائل المائمللة  مللا فيهللا الزيللارات الميدانيللة أو مللن خللال القللوانين التللي 
م بيلال طالافة طلله تقلدي ،ذلك من خال البكلث الن ملدى تقلدم  لذه الميططلات ، يقترتها البرلمال

ان السياسة العامة خال مدة سنة كاملة من تاريخ مصااطة المجل  الشعبي الواني اله ميطط 
                                                             

 .33محمد الصغير بعلي، المرجع نفسه، ص  -1
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امل الكوومة يستعرض فيه أ م اإلنجازات التلي تققهلا  لذا ألخيلر ملع توومتله و لله ملدى تجسليد 
  .برنامج رئي  الجمهورية

 : دعوة البرلمان لالنعقاد في دورة غير عادية خامسا

يضلللطر رئللي  الكووملللة تتيللاذ التلللدابير لمواىهللة المسلللتجدات فللي مجلللال اختصاصللله وت طللد      
يلتمون ملن ذللك طت بنصلوص تشلرييية يسلنها المجلل  مملا يضلطره لداوتله لانعقلاا فلي اورة غيلر 

يموللن للبرلمللال أل يجتمللع بنللا ا اللله اسللتداا  مللن  مللن الدسللتور 508مللن خللال المللااة  1.ااايللة
 .ألول أو رئي  الكوومة تسب الكالةمن الوزير ارئي  الجمهورية  طلب 

 الفرع الثاني: صالحيات أعااء الحكومة
 الوزرا (اصالحيات أعااء الحكومة )

أاضللا  الكوومللة تيللث تلعللب  يتت للول الكوومللة مللن وزيللر أول أو رئللي  الكوومللة والللوزرا  أ     
 ذه التشلويلة ملن اللوزارات اورا سياسليا  لارزا فلي طالداا ووالع السياسلة كملا يعتبلر اللوزرا  رؤسلا  

وطد يزااا أو يتقلص الدا  ،فهم يمارسول سلطات طاارية  امة وواسعة ،لوزاراتلومسؤولي اإلاارات 
فهلي ت تيضللع لقااللدة أو نللص  ،اتاتبللارات السياسلليةرا  مللن توومللة ألخللرى تسلب الكاىللة و اللوز 

أي أل اللدا اللللوزرا  طللد يتغيلللر ، تطلبللات والظلللرو  السياسللية السلللائدةاسللتوري بلللل تيضللع طلللله الم
 .تجميع ادة وزارات في وزارة واتدة سبب خل  وزارة ىديدة أو لتقسيم وزارة اله ادة وزارات أو ب

ن أل يفوض  عض سلطاته للوزرا  يعتبر الوزير األول مسؤوت ان تدبير مصال  وزارته طت انه يمو
 اوتتمثل صاتيات كل وزير فيما يلي

  اختصاصات وصالحيات  ذات طابع تنظيمي ورئاسي : اأوت

يعتبللر اختصللاص أصللي فهللو طمللا اختصللاص  ،طل اختصاصلات الللوزير فللي المجلال التنظيمللي     
ذللللك الللن اريللل  التوقيلللع الللله المراسللليم الكووميلللة  ،مشلللتر  بينللله وبلللين اللللوزير األول أومفلللوض 

 ،و و في ىانب أخر اختصاص مستقل يمونه بنا ا اله نصوص طانونيلة خاصلة ،المتعلقة بوزارته
في تين أل اختصاص الوزير في ، اإلىرا ات والتدابير العامة لتدبير وتنظيم مصال  وزارته تتياذ

فهلو يمثلل  ،تبلر السللطة اإلااريلة العليلا ااخلل وزارتلهالمجال اإلااري يلرتبط  له ل لول  لذا األخيلر يع
فهلو بهلذه الصلفة لله الكل  فلي التعيلين  ،التا عين لوزارتله السلطة الرئاسية التسلسلية لجميع العاملين
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 يف العام طاافة طله اإلرشاا والتوىيه. ظوالتسمية والتأايب مما يقرر في نطاا اتترام الو 

اختصاصلاته طللله ملوظفي وزارتلله فلي تللدوا القلانول أو فللي تلدوا مللا كملا لله سلللطة تفلويض  عللض 
كمللا للله الكلل  فللي ال يكللل مكلهللم فللي ال يللام  أامللالهم وللله سلللطة الرطا للة  وللل  ،يسللم  للله القللانول 

 .أامال مرؤوسيه او موظفي وزاراته صور ا اله
 صالحيات ذات طابع تدبيري وصائيصات و : اختصاثانيا

المسللللؤول األول اللللن تللللدبير مصللللال  وزارتلللله وتسلللليير شللللؤونها فهللللو يضللللطلع  ااتبللللار الللللوزير      
 مجمواة السلطات والصاتيات خاصة في المجلال اإلااري والملالي والقلانوني فهلو الله المسلتوى 
المللالي يعتبللر اآلمللر  الصللر  الرئيسللي لميزانيللة وزارتلله طاللافة طللله طموانيللة التوقيللع اللله الصللفقات 

، أملا الله المسلتوى القلانوني فهلو يعتبلر مسلؤول الن ارته وتسليير نفقاتهلابير أما  وز العمومية وتد
تمثيللل وزارتلله سللوا  أمللام الللوزارات األخللرى أو القضللا  فللي تالللة رفللع االلاوي اللد وزارتلله تتلله و ل 

 .كانت صاارة ان مرؤوسيه
تلل  الوصللاية اللله الهيئللات والمؤسسللات العموميللة التا عللة للله  أيفللي اتختصللاص الوصللائي      
ث أل  لللذا اتختصلللاص يملللن  لللللوزير تللل  المراقبلللة والتوىيللله الللله  ياكلللل وزارتللله  ملللا يتوافللل  تيللل

والسياسلة العاملة للدوللة وبلذلك يتضل  لنلا أل الوصلاية فلي اللوزارات تأخلذ شلوا مزاوىلا متملثا فللي 
 1الوصاية اله األىهزة واله أامال األشياص المعنوية الامركزية فهي تيضع لوصاية وزير ا. 
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 :  مسؤولية الحكومة أمام رئيس الجمهورية المطلب الثاني
كغيللره مللن الدسللاتير لللم يبللين كيفيللة طنهللا  مهللام أاضللا  الكوومللة بللل اكتفلله  0202اسللتور       

 إسناا مهمة طنها  مهام رئيسها أو الوزير األول تسلب الكاللة  طلله رئلي  الجمهوريلة وبالتلالي فلإل 
  .الوزير األول سلطة ميولة لرئي  الجمهورية أوطنها  مهام رئي  الكوومة 

ول أو رئي  الكوومة تسلب الكاللة من الدستور " يعين الوزير األ 95/1و و ما تؤكده المااة      
 يرفض ذلك  أليقبل استقالة الوزير األول أو رئي  الكوومة كما له  ألينهي  مهامه "  كما يمون و 

 .اططالة الكوومة أو طبول استقالته ويقصد بذلك  2020 دستورمن ال  550 ةالمااتسب 
واألخذ  مبدأ انائية السلطة التنفيذية و لذا  إنشلا  منصلب  5989 عد التعديل الدستوري لسنة       

تعللاي  بللين أاى طللله اللرر تسللاؤل تللول طموانيللة ال ،رئللي  الكوومللة طللله ىانللب رئللي  الجمهوريللة
واسللعة مللن الصللاتيات فللي تللين رئللي  الكوومللة  ألول يملللك مجمواللةافلل ططبللي السلللطة التنفيذيللة،

  5989مطالب بتنفيذ برنامج الكوومة وطد  قي الكال كما  و اليه وبنف  الصيغة في استور 
  5990.1و

فقللللد ألللللزم رئللللي  الجمهوريللللة بتعيللللين رئللللي  الكوومللللة مللللن األغلبيللللة  0202اسللللتور  أمللللا          
البرلمانيللة الفلللائزة فلللي اتنتيا للات التشلللرييية فلللي تلللين يسللقط  لللذا اإلىلللرا  فللي تلللال فلللوز األغلبيلللة 

 .0202استور  520الموالية للرئي  المااة 
ملن الر  رئلي  الجمهوريلة   ما أل الوزير األول أو رئي  الكوومة وأاضا  الكوومة معينلين     

في تلين   0202من استور  521-520-520 وذلك تسب المااةا فأنهم مسئولول سياسيا أمامه
 أل الوزير األول أو رئي  الكوومة مجبر اله تقديم ميطط امل الكووملة واراله الله البرلملال 

  .0202من استور  520المااة تسب 
 .مسؤولة أمام رئي  الجمهورية وأمام المجل  الشعبي الواني ذا ما يدفعنا طله القول طل الكوومة 

 
 
 
 

                                                             

  .098، ص المرىع نفسه ،سعيد بوالشعير 1-
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 :  مسؤولية الحكومة أمام البرلمانالمطلب الثالث
 و أخرى غير مباشرة ) الفرع األول( تنقسم مسؤولية الكوومة أمام البرلمال طله مسؤولية مباشرة

   )الفرع الثاني(
 البرلمان (: المسؤولية المباشرة ) أمام الفرع األول 

،  فرطا للة البرلمللال تظهللر مللن خللال مللا تكدالله مللن فللة البرلمللال  للي التشللريع والرطا للةطل وظي     
ذلللك مللن خللال مجمواللة مللن الوسللائل والتللي و  1ه الكوومللة أو اللله اللات  الكوومللةمسللؤوليات تجللا

 تتمثل فيا 

 مناقشة مخطط عمل الحكومة -أ

، يتللوله الللوزير األول مهمللة الكوللومي الكوومللة والطللاطم عللد تعيللين رئللي  الجمهوريللة رئللي        
ويعراله ،من الدستور 521المااة ، تسب ط امل الكوومة وف  برنامج الرئي ابط و اداا ميط

يويلف اللوزير  ،اله المجل  الشعبي الواني للموافقلة اليله تيلث يجلري  لذا األخيلر مناطشلة ااملة
وذللك  علد التشلاور مللع  ،األول ميطلط املل توومتله الله الو  مناطشلة المجللل  الشلعبي اللواني

وافل  اليله المجلل   رئي  الجمهورية في تين يقدم ارض تول ميطط امله لمجلل  األملة مثلملا
الملللااة ، ذللللك تسلللب ملللا ىلللا  فلللي يمولللن لمجلللل  األملللة أل يصلللدر تئكلللة ، تيلللثالشلللعبي اللللواني

  .دستورمن ال520
طل ابط الميطط ت يهد  طله طبراز الوسائل اول تكديد األ دا  التي تكق  في المستقبل       

يلوم المواليلة لتعيلين الكووملة  01يلتم  لذا العلرض خلال   ،طصد طااع النواو اله ارض شامل
وفلللي تلللال رفلللض المجلللل  الشلللعبي اللللواني المصلللااطة الللله ميطلللط املللل الكووملللة فإنهلللا تقلللدم 

و يقوم رئي  الجمهورية في  ذه الكالة بتعيين وزيلر أول تسلب ال يفيلات السلا قة  ،تها وىوبااستقال
 .من الدستور 527لمااة ىا  في ا اتسب م

 
 
 
 

                                                             

مطبعة اين  ،1  ،ر السياسي اإلسامي اراسة مقارنةسليمال مكمد الطماوي، السلطات الثاث في الدساتير العربية المعاصرة وفي الف  -5
  .071، ص رمص ،الشم ،القا رة
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 ،و ذ لم تكصل موافقة المجل  الشعبي الواني من ىديد اله ميطط امل الكوومة الجديلد      
 ااالة ويعاا انتياو مجلل  ىديلد خلال ملدة أطصلا ا ،فإنه ينكل وىوبا )المجل  الشعبي الواني(

وذلللك تسلب مللا  ،أشلهر تسلتمر خللال  لذه الفتلرة الكوومللة الجديلدة فلي تسلليير الشلؤول العاايلة (0)
  .من استور 528المااة ىا  في 

فللإل  ،فللي تللال أسللفرت اتنتيا للات التشللرييية اللن أغلبيللة برلمانيللة غيللر األغلبيللة الرئاسللية أمللا     
ويولفلله  ،رئللي  الجمهوريللة مجبللر اللله تعيللين رئللي  الكوومللة مللن األغلبيللة البرلمانيللة للكللزو الفللائز

و ل لللم يصللل  ،يللوم المواليللة لتعيينلله (02) اااللين بتشللويل توومتلله و اللداا برنللامج األغلبيللة خللال
خلللال  لللذه الملللدة لتشلللويل توومتللله يعلللين رئلللي  الجمهوريلللة رئلللي  تووملللة ىديلللد ويولفللله بتشلللويل 

 الكوومة .

مجل  اللوزرا   أماميبقي رئي  الكوومة مجبر في كل الكاتت اله ارض ميطط امل توومته 
 .0202من استور 552المااة تسب ما ىا  في  ام البرلمال 

 :بيان السياسة العامة -ب 

 ،أزمللة سياسللية أيطذا كلال اللرض ومناطشلة ميطللط املل الكوومللة يهللد  طلله تجنللب طتلداث      
بلل يطللال طلله مكاسللبة  ،يتوطلف  نللا ت ألمرافللالكووملة وأغلبيللة النلواو  ى كملا يهللد  طلله توافلل  رؤ 

 1 .الكوومة ان أامالها ايلة فترة  قائها في الكوم
وتستمرار الكوومة في أاا  مهامها وفل  ميطلط املهلا اللذي وافل  اليله البرلملال وىلب اليهلا     

 0202ملللن اسلللتور  555/25الملللااة تسلللب  أل تقلللدم بيانلللا سلللنويا الللن السياسلللة العاملللة للكووملللة 
طالافة  ،من خال تطبيقها لميطط املها خال السنة الماالية ،تستعرض فيه ما تم التوصل طليه

مناطشة للبيال لتموينهم ملن الكصلول الله  تيث يتبع ذلك  ،هااتعوبات التي ااتر طله ارض الص
 لللذا تسلللب ملللا ىلللا  فلللي الملللااة  ،أكثلللر تواللليكات وتكديلللد ملللوطفهم وقرائهلللم ملللن سياسلللة الكووملللة

ملن  555/0الملااة ، ذللك تسلب تيتلتم  لذه المناطشلة بائكلة من الدستور كملا يمولن أل 555/20
 .0202استور

                                                             

في  ماىستير، أاروتة مقدمة في الكقوا لنيل شهااة ال(5990)الرطا ة البرلمانية اله أامال الكوومة في ظل استور ، خلوفي خدوىة-1
 .07-00، ص 0225،ىامعة الجزائر، القانول الدستوري 
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يقلوم  له المجلل  الشلعبي اللواني  ة،ه  ذه المناطشة طيداع ملتم  رطا أل يترتب الكما يمون      
 ، ذللك تسلب ملا ىلا  فلي في تين يمون لرئي  الكوومة أو الوزير األول أل يطلب تصلويت  الثقلة

  .من الدستور 21-555/20المااة 
 : الالئحة  -ج

التقصللليري وتوالللي  التجلللاوزات والللدم الهلللد  ملللن الائكلللة  لللو لفلللت انتبلللاه الكووملللة طلللله الجانلللب 
 1.وتجاوز مواان التقصير املها اتلتزام وما اله الكوومة طت التقيد  ميطط

  إيداع ملتمس الرقابة  -د 

ملن الدسلتور يمولن أل تيتلتم المناطشلة  إيلداع ملللتم   555/20تسلب ملا نصلت اليله الملااة      
 2 .سار بين أيدي النواوالرطا ة والذي يعر  بائكة اللوم و ي  مثا ة 

والتللي يموللن أل يترتللب انهللا العللزل الجمللااي ألاضللا  الكوومللة اول أل يمتللد أار للا طللله المجللل  
أاضللا  المجللل  الشللعبي  مللن (  7/5)الرطا للة أل يوطعلله سللبع  ملللتم  يتطلللب  ،الشللعبي الللواني

وتتم الموافقة اليه بتصويت أغلبية الثي  ،من الدستور 505المااة  ذلك تسب ما ىا  في الواني،
في تال صلااا المجلل  الشلعبي اللواني  ،من النواو وذلك  عد ااث أيام من تاريخ طيدااه ( (⅔
قالة الكوومللة طللله اللله الللوزير األول أو رئللي  الكوومللة طت أل يقللدم اسللتمللا   ،ملللتم  الرطا للةاللله 

 .من الدستور 500المااة ، ذلك تسب ما ىا  في رئي  الجمهورية
 طلب التصويت بالثقة: -ه

طللب تصلويت  يمون للوزير األول أو رئي  الكوومة أل يتقدم طله المجل  الشعبي اللواني       
، ذللك تسلب هوريةكال التصويت  السلب فما اليه طت أل يقدم استقالته طله رئي  الجم فإل ، الثقة

 .من الدستور 20-555/21المااة 
أل يقلرر تلل  ،الجمهورية في  ذه الكاللة وطبلل أل  يقبلل اتسلتقالة المقدملة طليلهيمون لرئي        

و ذا  عد أل يقوم  استشارة رئي   ،المجل  الشعبي الواني و ىرا  انتيا ات تشرييية سا قة ألوانها
مجل  األملة ورئلي  المجلل  الشلعبي اللواني ورئلي  المكوملة الدسلتورية واللوزير األول أو رئلي  

وفلي تلال تعلذر تنظيمهلا تملدا طلله  ،وفلي الكلالتين تجلرى اتنتيا لات خلال الاث أشلهر ،الكوومة
                                                             

 .01ص ،( 0222)،رالجزائوانية تول العاطة بين الكوومة والبرلمال، الندوة ال ،شريط، ااطة الكوومة  البرلمال األمين 1-

مذكرة تيرج لنيل شهااة الماستر في (، 0255الدستور المغربي لسنة و  معدل 5990اراسة مقارنة بين استور الجزائر لسنة  ،)فايزة فركيوي  -2
 .72ص( ،0250)العام المعم ، ىامعة أمكمد بوطره بومراا ،القانول 



 ومسؤوليتها التنفيذية السلطة اختصاصات توزيع                 الثاني الفصل

 

33 

 

ملللن  515و للذا تسلللب المللااة  ،اىللل أطصللاه الللاث أشللهر وذللللك  عللد استشلللارة المكومللة الدسلللتورية
 .الدستور

 مسؤولية  غير المباشرةالالفرع الثاني: 
، ل األسئلة بنوايها، واتستجواوتقع المسؤولية غير المباشر اله اات  الكوومة من خاتكصل و 

 .لجال التكقي و 
  األسئلة أوال:

النائلب أو أي اضلو ملن المجلل   ايعد السؤال طتدى الوسائل الرطابية الذي يطللب ملن خالهل     
وتنبيله أو لفلت نظلر الكووملة طلله تلدث  ،الشعبي اللواني استفسلار أو توالي  تلول طضلية معينلة

ثلللر فعاليلللة بلللين البرلملللال لهلللذا تعتبلللر األسلللئلة فلللي بريطانيلللا ملللن بلللين الوسلللائل األك ،أو موالللوع ملللا
  1 .والكوومة

مللن الدسللتور فإنلله  إموللال أاضللا  أو اضللو البرلمللال أل يقللوم  518 مللن خللال نللص المللااة     
، واللله  للذا األسللا  فللإل األسللئلة تنقسللم طللله ل شللفهي أو كتللابي طللله اضللو الكوومللةبتوىيلله سللؤا

تيللث يعقللد كللل مللن المجللل  الشللعبي الللواني ومجللل  األمللة  ،أسللئلة كتابيللة وأسللئلة شللفهيةنللواين 
تيصلللص ألىوبلللة الكووملللة الللله األسلللئلة الشلللفوية ألاضلللا  الغلللرفتين المجلللل   ،ىلسلللة أسلللبوعية

ل رأت أي غرفللة مللن الغللرفتين أل السللؤال الشللفهي أو طوفللي تللال  ،الشللعبي الللواني ومجللل  األمللة
 . تجري مناطشة اطشة فإنهال تابي يبرر طىرا  منا

 ذا النوع من األسئلة يطرر شفهيا  طبيعة الكال تأتي اإلىا ة وفل  نلص  :األسئلة الشفهية 
يجلللب أت و شلللولي مملللا يترتلللب اليللله ططاملللة ااطلللة وظيفيلللة بلللين البرلملللال واللللوزير الميلللتص 

  .من الدستور 518المااة  تسبيوما  (02) اااين يتعدي أىل الجواو انه
  ة ر  و األخر وسيلة رطابية للبرلمال اله أامال الكوومة ت ول اإلىا بيعت: الكتابيةاألسئلة

، يوول الرا انه تول مواوع ذو مصلكة اامة اتستيضار، غراه أيضا اليه بنف  الشول
 .من الدستور 518المااة تسب  ايوم (02) اااينفي أىل أطصاه 

 
 

                                                             

  .01-00ص (،0220)، الجزائر، النظام السياسي الجزائري، اراسة مقارنة، اار  ومةسلطة في ، أساليب ممارسة الابد هللا بوطفة 1-
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  االستجواب ثانيا:
ويعتبر  مثا ة طنذار موىله  ،من أخطر وسائل الرطا ة للبرلمال اله الكوومة اتستجواويعتبر      

تيللث  ،لكوومللةلألتللد أاضللا  الكوومللة لتواللي  أو شللرر تللول أامالهللا أو تللول السياسللة العامللة 
  1طذا لم يون را الوزير مقنعا ،مقدمة لطرر الثقة  الكوومة أو الوزير اتستجواويمون أل يوول 

شرييية طصدار طرار معللل تعللن فيله رالا ا أو الدم الراله الن تصلر  تالسلطة الفبإموال      
 نللا ينتهللي اتسللتجواو بت للوين  ،الللوزير أوالكوومللة الللذي يترتللب انلله اللرر مواللوع الثقللة  للالوزارة 

نص اليه النظام الداخلي للمجلل  الشلعبي اللواني وذللك لتقصلي الكقلائ ،  لجنة تكقي  تسب ما
و لذا ملا  األملة ، اضلو ملن مجلل  (02) ااالول  نائبلا أو (02) ااالول  اواتستجو  يجب أل يوطع
أاضللا  البرلمللال  سللتجواوامللن الدسلتور مللن تيللث أىلل الللرا والجللواو و موانيلة  502أكدتله المللااة 

  .للكوومة

  لجان التحقيق ثالثا:
أل  اختصاصللهامللن الدسللتور يموللن ل للل غرفللة مللن البرلمللال فللي طاللار  519 موىللب المللااة       
يمولللن طنشلللا  لجلللال تكقيللل   ، تل تكقيللل  فلللي طضللايا ذات مصللللكة ااملللةفلللي أي وطلللت لجلللا تنشلله

ويقصلد بلجلال التكقيل  رغبلة السللطة التشلرييية فلي  ، يصلوص وطلائع ت لول مكلل طىلرا  طضلائي
فهلي تسلتهد  التكقل  ملن فسلاا  علض اإلاارات او ، ةالتنفيذيلاإلااع اله المعلوملة الن السللطة 

وت شلك ، طصد فكص  عض المسائل المنسوبة طله أتد الوزرا  أوالمصال  وشركات القطاع العام 
أل الغلرض مللن  لذه اللجللال  لو تقصلله الكقلائ  وىمللع المعلوملات واألالللة والقلرائن لتللدعيم تقرير للا 

 2 .ان  ذا التقرير الذي تعده اللجنةتنتج أي أاار سياسية  المجل  مع العلم أنه ت طلهالذي ترفعه 
 

 

                                                             

،  ، الموتب الجامعي الكديث،القا رةللرطا ة البرلمانية اله أامال الكوومة، )اراسة مقارل( كوسيلة اتستجواو، صااا أتمد يكي النفي  -1
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فدددددددت ددددددددي    عدددددددن       دددددددت  ددددددد     ددددددد  ، س لمحددددددد سي  لل لددددددد    لم  ددددددد  بعدددددددن  ل    ددددددد        
 م مدددددد     ددددددت   دددددد     دددددد   دددددد    ل خلصدددددد   بعدددددد      دددددد    ، 0202   عددددددن ي   نلدددددد  ي    دددددد   

 لبدددددد   س   ددددددت    ددددددل       دددددد          في يدددددد  س  يددددددو   م س دددددد   ددددددي     ددددددل   ح م  دددددد   ،    عددددددن ي
، كمددددددددد  ق  ددددددددد  ب  م   دددددددددي    لددددددددد   ي لددددددددد  معم ددددددددد  ل دددددددددي   نلددددددددد  ي   ؤلددددددددد شدددددددددل    مددددددددد    م

مدددد  ، كمدددد     لدددد   ل دددد       ييدددد    لدددد ي   ،    يئدددد   لي دددد        لدددد     دددد   مدددد  الخ صدددد  
 ح فددددت صدددد      يدددد    ددددت يمالدددد   ال  مدددد    لي دددد   ، آل  دددد  س  ي   دددد   مدددد     ددددد  فددددت  حن ددددن    ددددب

    ظ م      لت فت   لز ئ .

مال  دددددد  يئدددددد     لم  ي دددددد  ر مدددددد    علددددددو      دددددد  يئدددددد     لم  ي دددددد   0202 ددددددزر  لدددددد  ي      
مددددد   مصددددد  د    ب  بذ ددددد  س  يج   دددددب  ،بإيلددددد ا سلدددددن   مددددد    لددددد خ   ددددد   ت    دددددعبت   ددددد  خددددد 

 .( ق ض   كي غ ف 0/3بأغلب    ثلثت)

 ،م فصدددددل ي م  ددددد  يي  قس  ك   ددددد لددددد      ،يئ لدددددي ي م دددددا  مال   ددددد   ددددد  ت ق ثددددد  مددددد    دددددن ي       
 عدددددن ي  لددددد  ي  ق   ل  يمالددددد     دددددت ال مددددد    نلددددد  ي 003فدددددت   مددددد       ددددد ف     مددددد  خددددد ا

يبمدددد  ت ملدددد ال  ل  ييدددد ، س  ع دددد دددد   ددددد  ي  دددد   ، يحددددن مدددد  ددددد        ملدددد  س    ددددل ، س يم دددد  ، س 
ت شدددد ن      ددددب  ، ليددددد    نلدددد  ي   ف دددد    ددددد     ث دددد  ، بعددددن  للددددن        لددددد      دددد ؤلدددد  م 

    ق  ا من  ممال    ل  لن    حالم.،  لب  م  ل   ا            م  دبي

،  ذ ي    ددددد   مددددد   ال  خ بددددد       ددددد     قدددددد  بمبدددددنق   ث  ئ ددددد  مددددد  خددددد ا    عدددددن ي   نلددددد        
 دددد  قغلب دددد     م   دددد  غيدددد   لغلب دددد     ئ لدددد      ال  خ بدددد       دددد      سفددددت ل  دددد  قلددددف    يمالدددد

دددد   س  ، ياللفددددش    دددداليي   حال مدددد   ح  دددد  يئدددد     لم  ي دددد  يئدددد   لال مدددد يعددددي  فددددت  دددد       دددد   ن  ع 
ففددددت  دددد     ح  دددد  ال  ،، ف دددد       ييدددد  ق ددددف    م س دددد   ددددي     ددددل  ي    دددد مغ  لغلب دددد    ب  م   دددد 

س  ددددددد حالم فدددددددت ال ي يدددددددن   ق  ي ددددددد ، س    فيددددددد  ل  لددددددد   يئددددددد     لم  ع بددددددد    حال مددددددد  ملددددددد   ق    
 ال ق     عدددددن ي    نلددددد  ي   ،،  دددددي  دددددت لددددد   فدددددت   ددددد ي      مل ددددد  دددددب      مل ددددد س      دددددن  

 . ل فظ  ب ل   يئ     لم  ي   بإد    يئ     حال م 
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   يددددد    ددددد  مللددددد   م ددددد قس مللددددد    ددددد ري  ،   ددددد خل  ق      دددددم    ددددد قمددددد  ر مددددد    علدددددو      
     لم  ي دددد  ،  ددددي ب ددددت يئددددلدددد  يقس   حال مدددد   يئدددد   لال مدددد كدددد      حال مدددد  فددددت لدددد ا مدددد  

، فددددد ئ     لم  ي ددددد  فدددددت سإ  ددددد   م ددددد م م  دددددش لدددددل    عيدددددي    ددددد ري    ددددد قس مللددددد    ددددد ري  ، س 
  . ب     ع ص    فع ا فت ملل     ري  ي     س    ش   ح    م  ر ا 

  ددددد  ث  ئ ددددد     دددددل    لدددددش ، ق0202 عدددددن ي   نلددددد  ي    لن دددددن   ددددد    ل دددددش   بدددددي    ددددد  ق    س      
 ق م  :ذ   م  خ ا       بع      يي      ح  ل      في ي ، س 

  دددددد        دددددد  ت م صدددددد  يئدددددد      دددددد   ف صدددددد   مغلب دددددد    ب  م   دددددد  فددددددت  ال  خ بدددددد      -
   حال م .

 .   ئ ل   ل ث  م  م  ي  س  يين     ل ح     لن ن   ع ن -

  ددددددبع  قس يئدددددد     حال مدددددد  ل دددددد    ح  دددددد    لسايئدددددد     لم  ي دددددد   لدددددد ر     فدددددد    -
 .م  ص ل   ش فت    عيي ،  س         سقخ  م  ف  ش

    ددددددل       في يدددددد  يغددددددم    ددددددش     ييدددددد      مع بدددددد    ال ق  دددددد   ددددددم  صددددددي   دددددد    دددددد    ظدددددد م ث دددددد ئت
 دددد  ر  لدددد     ددددي  يئدددد    ع ددددت     كفدددد  س  ح،    ددددت  دددد  فإ  دددد  يف  ددددن  ددددبع      ييدددد   ، لق  ددددت

حال مدددددد  قس  ددددددي     ددددددل       في يدددددد  س   ددددددل       دددددد       ر    لسا قس يئدددددد       دددددد  لم  ي دددددد  س 
 :د   ل      ت يمال  ق      ل    تم   ي   الس 

،     ددددددد    ددددددد    ييددددددد    ب  م   ددددددد  س عيدددددددي  يئددددددد     حال مددددددد   لغلب ددددددد فدددددددت لددددددد ا فددددددد ر  -
 صدددددبح يئددددد     حال مددددد    ددددد   ددددد  مددددد    ددددد  مللددددد    حال مددددد ، س    ددددد ري  مصددددد لح مللددددد  

  .   قلش

 . ض     حال م     ا   ئ     حال م ص ل    عيي  ق  -

   م   دددددد  فددددددت  ال  خ بدددددد       دددددد     ،يئدددددد     حال مدددددد  يالدددددد   مدددددد   لغلب دددددد    بق  بمدددددد   -
 م  دبي  لغلب      ت قد  ش.  اي  ق فم    مف سض 
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 أوال: باللغة العربية 

 النصوص الدستورية والقانونية والتنظيمية: -1

 النصوص الدستورية: (أ

ة ال ستتتمفج لدمي   تتتج  صتتت  فتتت  الد  تتت  1791ستتتب مب   11المصتتت دل ه فتتتس فتتت  استتت      ،1791دستتت    -
 .1791سنج  ، سب مب 11  "،  ؤ خج ف1 ك  " 63الع د  ،الع بفج

 ي ع ق بإص ا  ال ع يل ال س   ي، ،79-93ال ئ س   قم  الص د  بم جب الم س م المع ل،1793دس    -
ف  الد   ة ال سمفج ل دمي   ج الدزائ  ج ال يمق اطفج  1793ن فمب   17المص دل ه فس ف  اس     

 .1793سنج  ن فمب  19،  ؤ خج ف  79ه د الشعبفج،

 ال عت يل ال ستت   ي،ي ع تتق بإصت ا    ،991-12المعت ل، الصت د  بم جتتب الم ست م ال ئ ست   1212دست    -
الد  ت ة ال ستمفج ل دمي   تج الدزائ  تج ال يمق اطفتج  فت  1212 المص دل ه فس ف  اس      أول نت فمب  ستنج

 .1212ديسمب 62 ؤ خج ف   ،21الشعبفج، ه د

 النصوص القانونيــــة: (ب

 يت  الم ع تق ت ن 21-23ي ضتم  الم افقتج ه تأل األ ت   قتم  ،1223أف  تل ستنج 19 تؤ   فت  29-23  األ -
 .1223أف  ل13 ؤ خج ف   ،19الد   ة ال سمفج ه د المص لحج ال طنفج، يث ل الس م و 

، الم ضتتتم  القتتت ن و العضتتت ي الم ع تتتق تنتتتت م ا ن   بتتت   ،1211 تتت    12المتتتؤ   فتتت   21-11األ تتت   -
 .1211    12المؤ خج ف  ، 19ه د الد   ة ال سمفج

 النصوص التنظيمية: (ت

ي ضتم  قق  ت  ل لتج الحصت  ، الد  ت ة  ،1771ي نيت  ستنج 29 ؤ   فت   173-71 قم  الم س م ال ئ س ، -
 .1771ي ني  سنج 11، المؤ خج ف  12ال سمفج ه د

الد  تت ة ، ، ي ضتتم  الهتتاو ل لتتج ال تت ا   1771فب ايتت  ستتنج 7  تتؤ    فتت  99-71 قتتم ، م ستت م  ئ ستت ال -
 .1771فب اي  27 ؤ خج ف   ،12ه د ال سمفج ل دمي   ج الدزائ  ج
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، الم ضتتتم  استتت  ه   الييتتتتج ا ن   تفتتتج 1217جتتت ن   ستتتنج19 تتتؤ   فتتت   22-17  قتتتم م ستتت م  ئ ستتت ،ال -
 .1217ج ن   19المؤ خج ف   ،26ه د  ن   ب  ئفس الدمي   ج، الد   ة ال سمفج

 المؤلفات -2

 ،1727م السف س  الدزائ ي ف  ظل دس     النتالد  س، النت  ج الع  ج ل  ولج و  ت بك ، ألم  واف  -
  .1771 ، النش ،الدزائ المؤسسج الدزائ  ج ل  ب هج و 

 .1776 الدزائ ، د ط، ،دا  الي ى ل  ب هج والنش ،  الشعي ، النت م لسف س  الدزائ ي السعي  ت -

 .1221، الدزائ  ال  ز ع،ن و اإلدا ي، دا  الع  م ل نش  و الق  بع    حم  الصغي ، -

ا  النيضتتج ، دد استتج  ق  نتتج1791الشتتكل والم عتت   فتت  دستت   فتتج الستت  ج ال ن ي يتتج تتتي   أفتتف فتت دة،  ن ئ -
 .1221 الق ه ة، الع بفج،

  السف ست  اإلستتا   ست فم و  حمت  ال متت وي، الست     التثال فتت  ال ست قي  الع بفتتج المع صت ة وفت  ال  تت -
 .1773 ،  ص ،الق ه ة   بعج هي  الشمس،، 3ط ،د اسج  ق  نج

، جد استتج  ق  نتت ج الب لم نفتتج ه تتأل أهمتت ل الحك  تتج،ك ستتي ج ل  ق بتت، ا ستت د اب صتت دل ألمتت  يحتت  الن تتفس -
 .1222 ، ص  الق ه ة ، المك ب الد  ع  الح يث،

 ز  ة  ، 20ط النيضج الع بفج،النتم السف سفج، دا    حم   فعف هب  ال ه ب،، ه صم ت  هدي ج -
 .1771 ، ص  الق ه ة،  نقحج،و 

 الدزائتتت ، ، دا    ح نتتتج ل نشتتت  وال  ز تتتع،1ط  ح داقتتتس،ال ستتت    الدزائتتت ي نشتتتهقس ألك  تتتس  هبتتت  و ت ق تتتج، -
1221. 

 ،د اسج  ق  نج، دا  ه  ج الدزائ ، س  ج ف  النت م السف س  الدزائ ي ، أس ليب  م  سج الهب  و ت ق ج -
1221. 

ع بفتج، دا  اي ت ال ل  ب هتج   الالم كتز ال ست   ي لت ئفس الدمي   تج د استج فت  ال ست قي ه   ي سف الشك ، -
 .1219  ص ، لق ه ة،ا النش ،و 
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، ، القتت ه ة1ال يمق اطفتتج فتت  اخ فتت    ئتفس الدمي   تتج د استتج  ق  نتتج، ط  ت لف ألمتت   حمتت  ي ستتف  نت يم، -
 .1219 الم كز الق    لإلص ا ا  الق ن نفج،  ص ،

  صتت ، الد يتت ة ل نشتت ، اإلستتكن   ج،ال ستت قي  المصتت  ج، دا  الد  عتتج  حستت  خ يتتل، القتت ن و ال ستت   ي و  -
1773. 

 المجالت و المقاالت: -3

 .1226 ،101الع د  ،"فجف  تن   ال ت    س  المع ص ،  د ج السف سج ال ول"السي  أ ي  ش ب ،  -
ا ج م عفتج ج  عتج ز ت و  ن ن  ل ع   ال ئ س  فت  الدزائت ،  د تج الع ت م الق ن نفتج و النت م الق" السم هيل ت ل  او،- 

 .1217      ،21الع د  ،29ه ش   ب لد  ج، المد   

المد ج الش   ج ل حق ل،  ،"1212الح    ا س ثن ئفج ف  ظل ال ع يل ال س   ي لسنج "ألس    ب ،  -
    1211. 

ل صنع الق ن و"، دف ق  وسي ج  ب ش ة  ئفس الدمي   ج  خ ص ص الس  ج ال ش  ع  ف   د " ،ألم  ت ك   -
 .1227 ،الق ن و، الع د األولالسف سج و 

 د تتج الع تت م  ،"األ   كتت الدزائتت ي و ي  يالمستتؤولفج ال ستت    ج لتت ئفس ال ولتتج فتت  النتتت  ي  السف ستت" ت دتت ن  و دة، -
 .1210ج ن   ،12السف سفج، الع دالق ن نفج و 

 ،"الدزائت فت   1213قنتفم ل لج شغ    نصتب  ئتفس الدمي   تج فت  ظتل ال عت يل ال ست   ي "  جعاب كم ل، -
 .1212 ، الع د الث ن ، عفج، ج  عج ز  و ه ش   ب لد  جا ج م د ج الع  م الق ن نفج و 

 د تج  ،"ا س      العت م وان  ت ب  ئتفس الدمي   تج فت  ال ست    الفمنت  وال ست قي  الع بفتج"، ق ئ   حم  ط ب ش - 
 .1777سب مب ، ، صنع  19الث اتف، الع د 

لمد تج األا ديمفتج ل بحتث ، ا"ال  بيتقالدمي   تج فت  الدزائت  تتي  التن  و الشتك لفج  نصتب  ئتفس "،  ز  ن  لميت  -
 .1212 ه د خ ص، 26، الع د11الق ن ن ، المد   

 األط ول   

 



 المراجع قائمة

 

33 

 

 أطروحات دكتوراه: (أ

أط ولتتج  ق  تتج فتت  ، (الدزئتت ي 1773نتت فمب   12قنتتتفم الستت  ج ال ن ي يتتج فتت  دستت    ) ،ز نتتب هبتت الاوي  -
  .1213 ب قنج،الح ج ل ض   ج  عج شي دة ال ك   ا  ف  الق ن و ال س   ي، الحق ل لنيل

 مذكرات ماجستير: (ب

أط ولتتج  ق  تتج فتت   (،1773ال ق بتتج الب لم نفتتج ه تتأل أهمتت ل الحك  تتج فتت  ظتتل دستت    ) ،خ تت ف  خ وجتتج -
 .1222 ،ج  عج الدزائ ، الق ن و ال س   ي الحق ل لنيل شي دة الم جفس   ف  

 ئتتتفس الحك  تتتج فتتت  ظتتتل دستتت    ز تتتع الستتت  ج تتتتي   ئتتتفس الدمي   تتتج و ق  ) ، ز تتتق همتتت   ز نتتتب هبتتت الاوي  -
 الحتت ج ل ضتتت  ، ج  عتتتجفتت  القتتت ن و العتت م أط ولتتج  ق  تتج فتتت  الحقتت ل لنيتتتل شتتي دة الم جفستتت  ، (1773
 .1226 ب قنج،

 ليسانسر و ج( مذكرات الماست

، (1213فتت  ظتتل ال عتت يل ال ستت   ي لستتنج الم كتتز القتت ن ن  ل تت ز   األول ) تتت   او كيينتتج، ،تتت  ص صتت  فج  -
 ،بد يتتتج، ج  عتتج هبتتت  التت لم   يتتت ة فتت  الحقتتت ل فتت  الدم هتتت   اإلق فمفتتتجلنيتتل شتتتي دة الم ستتت    ق  تتتج  تت ك ة 
1212. 

،  ت ك ة ( ن ئفتج الست  ج ال ن ي يتج فت  النتت م ال ست   ي الدزائت ي )، شتال الزهت ا  ف طمتج ،لت و  خ يدتج -
 إدا  تج،  ج  عتج ق صت ي   بت  قنتفمت   سف ستفج و ، ق صت  الع ت م السف ستفجشي دة لفس نس ف   ق  ج لنيل 

 .1211 ،و ق ج

، (1211 عتتت ل ال ستت    المغ بتتت  لستتتنج  1773د استتج  ق  نتتتج تتتي  دستتت    الدزائتتت  لستتنج ) ،فتت يزة ف كيتتت ي  -
 .1219 ،ج  عج أ حم  ت ق ة ت   دا  الع م المعمقلنيل شي دة الم س   ف  الق ن و   ق  ج  ك ة 

 األوراق البحثية: -5

 . 1222الب لم و، الدزائ ، طنفج ل ل العاقج تي  الحك  ج و الن وة ال ،ش  ط، هاقج الحك  ج ب لب لم و األ ي  -
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 :المراجع من االنترنت -6

 .27/32/1211 :، ش ه  ف  https://bit.ly/3gSUqhB:ه أل ال ابط ،المد س ال س   ي  -

 .12/23/1211 ش ه  ف : ، https://bit.ly/3w48v0d د س ال ز ا ، ه أل ال ابط: -

 .11/23/1121: ش ه  ف  ، https://bit.ly/3qmZRZcه أل ال ابط: ،ال ع يا  ال س    ج -
،ش ه  ف :  https://bit.ly/3vWH7Rr، ه أل ال ابط:ال ولفج وال ش  ع الدزائ ي المع ه ا   -

11/23/1211. 
 

 ثانيا: المراجع بلغة أخرى 
 

A- OUVRAGE:  

- Maurice Duverger, les constitution de la France, (édition que sais je, paris, 

septembre 2004, p.111. 

 

 

 

https://bit.ly/3gSUqhB
https://bit.ly/3w48v0d
https://bit.ly/3qmZRZc
https://bit.ly/3vWH7Rr
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لدددددددسيامائعدددددددن  اابعدددددددنا لمودددددددئيةاالسلدددددددسياييةفيدددددددرامالددددددد  رامائي    دددددددرا ددددددد اما  مفددددددد اا  ددددددد        
إاددددددد امانودددددددئسل ا س ددددددد ااؤوددددددد ال،ظيدددددددةا  امالا،ااومحةوائيدددددددةااه،ة دددددددرابددددددد ،0202مانودددددددئسل اا

قددددددراماعيددددددس را دددددد اامددددددااتددددددالامائعدددددن ا امائدددددد املدددددد اماعامبدددددن اييةفيددددددراما يددددددة امائي  دددددد  ،اوا
مائددددددد ا ل  ددددددد ا ددددددد ااواامادددددددس   ام ولا،لددددددد اماحةادددددددر،ااو لفدددددددي اماح سمدددددددرالفدددددددي اما ليسل دددددددراوا

 ولا والفدددددددي اماح سمدددددددرا،لددددددد ا  دددددددس  الدددددددا،يرامائع ددددددد اا ددددددد اماس دددددددةف اماع يدددددددةاا دددددددس   ام
،امائدددددسم  ا ددددد اامالددددد  رامائي    دددددراومالددددد  رامائ ددددد   يرا،اكلدددددةا  ددددد إامائعدددددن  اإاددددد امبدددددن ماحةادددددر

مائ دددددد   يرامي دددددد الةليددددددرا دددددد اماللئ ةبددددددة ابلدددددديااخدددددد مام ت دددددد ابيم ةليددددددرا ددددددسا ام   بيددددددراماب ا
ا.مؤش االبن امائسم  ا  اامال  ئ اخ مالفي اماح سمر،اوا

ا،نةاما فةودددددديرا   دددددد امدددددداامدددددد ةيددددددن دددددناماعمانوددددددئسل ااي  ددددددرا  اؤودددددد ال،ظيدددددةا   دددددداامالااااااا
إلدددة راخدددد ماما ددد  ا دددد ابةوددددئحةاراا  ن دددناماعيددددنةاما فةودددير،اوا،ا قددد اوالدددناخددد راما ددددد ةامانودددئسل ر

ا  يلةا.اا ل اا  ا عن  ا وئسل ا  ا د  مائ االماعيةل ا

 اما ليسل دددددراوددددد  رالفددددديمانودددددئسل ا ب ددددد ا  ددددد الدددددا،يراوااؤوددددد لكلدددددةاال،ظيدددددةا  امااااااااا
ووددددد  ئ ا ددددد اإليدددددةياميدددددة اا،ودددددئل مل را   وددددد اا ل  ددددد امادددددس لمي،ا بددددد ام  ددددد اما يدددددة امائي  ددددد  

اماس   ام ولا والفي اماح سمرا.

مانوددددددئسل اإ ددددددة ةا لموددددددرا دددددد اشدددددد امالدددددد  رااؤودددددد الما ا  دددددداللددددددئ  يا لدددددد ا  دددددد ااااااااا
ومالدددددد  راامالدددددد  رامائي    ددددددراا دددددد ا واا ،اوددددددسميا دددددد ااق بيددددددمبددددددن امائددددددسم  اامائي    ددددددرامدددددداالة،يددددددر

ا.مائ    ير

 :الكلمات المفتاحية

،اما ددددددددددددا،ية ،امالتئ ةلددددددددددددة ا،لفددددددددددددي اماح سمددددددددددددرا،ماددددددددددددس   ام ولا،لفددددددددددددي اما ليسل ددددددددددددر
ا.ماليةويراماللؤواير
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ا

Study summary: 

       After this study of the issue of the duality of the executive branch in 

Algeria in light of the constitutional amendment 2020, and our attempt to 

take note of it, we noticed that the constitutional founder went to the 

principle of the duality of the executive branch, and through the 

amendments that affected the organic relationship between the President 

of the Republic and the Prime Minister or the government chief, as the 

case may be, Which was represented in delegating the power to appoint 

senior positions to the prime minister or government chief, as the case 

may be. The amendment also touched on the principle of balance 

between the executive and the legislative authority, by granting the latter 

the possibility of the parliamentary majority in the legislative elections as 

the government chief, and this is an indication of the principle of balance. 

between the two authorities. 

        We have also noticed that the constitutional founder was aware of 

the point of renewing the presidential term more than once, and to fill this 

constitutional loophole, he acknowledged the impossibility of renewing the 

presidential term, and adding this condition to the elements in which no 

constitutional amendment can change them. 
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        We also noted that the constitutional founder maintained the 

authority and power of the President of the Republic over the executive 

body, through his continued presidency of the Council of Ministers, and 

his authority to terminate the duties of the Prime Minister or government 

chief. 

         We conclude that the constitutional founder must re-examine the 

division of the executive power in terms of the principle of balance, 

whether between its poles or between the executive and the legislative 

power. 

Key words: 

The President of the Republic, the Prime Minister, Government chief, the 

Authority, the Competencies, the Political responsibility. 

 


