
العدد العدد 49

السالسّنة الرابعة واخلمسوننة الرابعة واخلمسون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

النالنّسخة األصليسخة األصليّة .....................ة .....................

النالنّسخة األصليسخة األصليّة وترجمتــها .....ة وترجمتــها .....

اجلزائر
تونس
غرب ا
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
غرب العربي ا

سنـةسنـة

1090,00 د.ج د.ج

2180,00 د.ج د.ج

ثمن النّسخة األصليّة 14,00 د.ج
ثمن النّسخة األصليّة وترجمتها 28,00 د.ج

ثمن العدد الصّادر في السّن السّابقة : حسب التّسعيرة.
. وتسلّم الفهارس مجّانا للمشترك

طلوب إرفاق لفيفة إرسال اجلريدة األخيرة سواء لتجديد االشتراكات أو لالحتجاج أو لتغيير العنوان. ا
ثمن النّشر على أساس 60,00 د.ج للسّطر.

سنـةسنـة

2675,00 د.ج د.ج

5350,00 د.ج د.ج

تزاد عليها
نفقات اإلرسال

الثالثاء الثالثاء 30 ذو القعدة عام  ذو القعدة عام 1438 هـهـ

وافق 22 غشت سنة  غشت سنة 2017 م وافق ا ا

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
طبعة الرّسميسمّية طبعة الرا ا

حي البسات بئر مراد رايس ص.ب 376 - اجلزائر - محطة
الهاتف : 021.54.35.06  إلى 09 

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  اجلزائر

Télex : 65 180 IMPOF DZ
060.300.0007 68 KG بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة
حساب العملة األجنبيّة للمشترك خارج الوطن
بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة 060.320.0600.12
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آراءآراء
اجمللس الدستورياجمللس الدستوري

ـراقــبـة مــطـابــقـة ـوافق 25 يـولــيـو ســنـة 2017 يــتـعــلق  رأي رقم 02 / ر.ن.د / م.د/ 17 مـؤرخ في أول ذي الــقـعــدة عـام 1438 ا
النظام الداخلي جمللس األمة للدستور.............................................................................................................

نظم داخليةنظم داخلية
مجلس األمةمجلس األمة

النظام الداخلي جمللس األمة...................................................................................................................................

قرارات مقرقرارات مقرّرات آراءرات آراء
وزارة الداخلية واجلماعات احمللية والتهيئة العمرانيةوزارة الداخلية واجلماعات احمللية والتهيئة العمرانية

ـوافق 20 يـولـيـو سـنة 2017 يـتـضمّـن تعـيـ مـفتـشـ لألمن الـوطني قـرار وزاري مـشـترك مـؤرخ في 26 شـوال عام  1438 ا
بصفة ضباط للشرطة القضائية.....................................................................................................................
وافق ؤرخ في 10 ربـيع الـثـاني عام 1437 ا وافق 23 أبريـل سنة 2017 يـعـدل القـرار ا قـرار مـؤرخ في 26 رجب عام 1438 ا
20 يناير سنة 2016 الذي يحدّد تشكيلة اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة الداخلية واجلماعات احمللية...................

ـدرسـة الـوطـنـية ـوافق 2 مـارس سـنـة 2017 يـتـضـمن تـشـكـيـلـة مـجـلس إدارة ا قـرار مؤرخ في 3 جـمـادى الـثـانـيـة عـام 1438 ا
لإلدارة.......................................................................................................................................................

وزارة العدلوزارة العدل
ـوذج شـهــادة الـنـجـاح لــلـمـدرسـة الــوطـنـيـة ـوافق 7 فــبـرايـر سـنـة 2017 يــحـدد  قــرار مـؤرخ في 10 جـمـادى األولـى عام 1438 ا
ستخدمي أمانات الضبط............................................................................................................................

الية اليةوزارة ا وزارة ا
ـيزاني ـوافق 3 غـشـت سـنة 2017 يـتـضـمن تفـويض اإلمـضـاء إلى مـديـر التـنـظـيم ا قـرار مؤرخ في 10 ذي الـقـعـدة عام 1438 ا
ديرية العامة للميزانية....................................................................................... سبقة للنفقات با والرقابة ا

وزارة اجملاهدينوزارة اجملاهدين
ـؤرخ في 15 شـعـبـان عـام 1436 ـــوافـق 22 فــبـرايـر سـنـة 2017 يــعـدل الـقـرار ا قــرار مـؤرخ في 25 جـمــادى األولى عــام 1438 ا
ركـز الوطني لـلدراسـات والبحث في وافق 3 يونـيو سنة 2015 الـذي يحدد الـقائـمة االسمـية ألعـضاء مجـلس إدارة ا ا
احلركة الوطنية وثورة أول نوفمبر سنة 1954.................................................................................................

ــتــحـف الــوطــني ـــوافـق 3 أبــريـل ســنــة 2017 يـــتــضـــمن تــعـــيــ أعــضـــاء مــجــلـس إدارة ا قــرار مــؤرخ في 6 رجـب عــام 1438 ا
للمجاهد.....................................................................................................................................................

وزارة التربية الوطنيةوزارة التربية الوطنية

ـوافق 20 يــونـيـو سـنـة 2017 يـتـضـمـن تـعـيـ أعــضـاء الـلـجــنـة الـقـطــاعـيـة لـلــصـفـقـات قــرار مـؤرخ في 25 رمـضــان عـام 1438 ا
لوزارة التربية الوطنية..............................................................................................................................
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آراءآراء
اجمللس الدستورياجمللس الدستوري

رأي رقم رأي رقم 02 / ر.ن.د / م.د/  / ر.ن.د / م.د/ 17 مـؤرخ في أول ذي الــقـعـدة مـؤرخ في أول ذي الــقـعـدة
ــــوافق 25 يــــولــــيـــو ســــنـــة  يــــولــــيـــو ســــنـــة 2017 يــــتــــعـــلق يــــتــــعـــلق ــــوافق  ا عــــام عــــام 1438 ا
ـــراقــبـــة مــطـــابـــقــة الـــنـــظــام الـــداخـــلي جملـــلس األمــةـــراقــبـــة مــطـــابـــقــة الـــنـــظــام الـــداخـــلي جملـــلس األمــة

للدستور.للدستور.
ــــــــــــــــــــــــــ

إنّ اجمللس الدستوري

- بناء عـلى إخطـار رئيس اجلـمهـورية طـبقـا ألحكام
ـادتـ 186 (الـــفـــقـــرة 3) و187 من الـــدســــتـــور بــــرســـالـــة ا
مـؤرخـة في 2 يــولـيــو ســنـة 2017 حتت رقم 258 / أ.ع.ح /
ـســجــلـة بــاألمـانــة الــعـامــة لــلـمــجـلـس الـدســتـوري 2017 وا

بـتـاريخ 2 يـولـيــو سـنـة 2017 حتت رقم 04 قـصـد مــراقـبـة
مطابقة النظام الداخلي جمللس األمة للدستور

ــــواد 132 - وبـــــنــــــاء عـــــلـى الــــدســـــتـــــور ال ســــيـــــمــــا ا
(الــفــقـرة 3) و182 (الــفــقـرة األولى) و186 (الــفــقـرة 3) و189

(الفقرة األولى) منه

ـؤرخ في 28 جـمـادى الـثـانـيـة ـقـتــضى الـنـظـام ا - و
ـوافق 6 أبــريل سـنـة 2016 احملـدد لـقــواعـد عـمل عـام 1437 ا

اجمللس الدستوري

قرر قرر- وبعد االستماع إلى العضو ا - وبعد االستماع إلى العضو ا

داولة داولة- وبعد ا - وبعد ا

في الشــكل في الشــكل 

أوال : فيما يخص اإلخطار :أوال : فيما يخص اإلخطار :

- اعـــتـــبـــارا أن إخـــطـــار رئـــيس اجلـــمـــهــوريـــة اجملـــلس
الـدسـتـوري بـخـصـوص مـراقـبـة مـطـابـقـة الـنـظـام الـداخـلي
ــادتــ 186 جملــلـس األمــة لــلـــدســتـــور جــاء طــبـــقــا ألحــكـــام ا

(الفقرة 3) و187 من الدستور

- واعـــــتــــبـــــارا أن الـــــنــــظـــــام الـــــداخــــلـي جملــــلـس األمــــة
ـــراقـــبـــة مــطـــابـــقـــته ـــعـــروض عــلـى اجملـــلس الـــدســـتـــوري  ا
ـــصـــادقـــة عـــلــيـه في اجلـــلـــســة لـــلـــدســـتــور قـــد  إعـــداده وا
ـوافق 20 الـعـلـنيـة الـعـامـة بـتاريخ 25 رمـضـان عام 1438 ا
ـــادة 132 من يـــونـــيــــو ســـنـــة 2017 وفـــقــــا لـــلــــفـــقـــرة 3 مـن ا

الدستور.

ثـانــيــا : فــيــمــا يـخـص الـشــروع في تــطــبــيق الــنــظـامثـانــيــا : فــيــمــا يـخـص الـشــروع في تــطــبــيق الــنــظـام
الداخلي :الداخلي :

- اعـتــبــارا أنه يــسـتــمــد من االخــتـصــاص الــذي أقـره
ـادة ـان بــنـاء عــلى ا ــؤسس الـدســتــوري لـغــرفـتي الــبــر ا
ـصـادقـة 132 مـن الـدسـتـور بـإعـداد نــظـامـهـمـا الــداخـلي وا

علـيه بكل سـيادة أنـهمـا يتـمتـعان كـذلك بصالحـية تـعديل
هذين النص وفق ما تراه كل غرفة من الغرفت

ــادة 186 - واعـــتــبـــارا أن الـــدســتـــور ال ســيـــمـــا في ا
(الــفــقـرة 3) أقـر إخــضــاع الــنـظــامــ الـداخــلــيـ لــغــرفـتي
ـان وجوبـا لـرقابـة مـطابـقة أحـكـامهـمـا مع الدسـتور الـبر
من قـبل اجملـلس الـدسـتـوري وأوكل صالحـيـة اإلخـطار في
هـــذه احلــــالـــة إلى رئــــيس اجلـــمــــهـــوريـــة بــــاعـــتـــبــــاره حـــامي
الــدســتــور وذلـك قــبل أن يــصــبح الــنــظــام الــداخــلي قــابال
ـا نـصت عـلـيه لـلـتـطـبــيق ومن ثم واجب الـتـنــفـيـذ طـبـقــا 

ادة 191 (الفقرة 3) من الدستور ا
ــشــار إلــيه في - واعــتــبــارا بــالــنــتــيــجــة أن الــنص ا
ـادة 132 (الـفـقرة 3) من الـــدســـتـــور وكــل تــعـديل له ا
ال يــــكـــتــــسي صــــفـــة الــــنـــظــــام الــــداخـــلـي إال من يــــوم تـــاريخ

طابقته للدستور تصريح اجمللس الدستوري 

وضوع : وضوع :في ا في ا

أوال : فيـما يـخص تأشـيرات الـنظـام الداخـلي جمللسأوال : فيـما يـخص تأشـيرات الـنظـام الداخـلي جمللس
األمة موضوع اإلخطار :األمة موضوع اإلخطار :

1 - فـيمـا يخـص االستـناد إلى الـنـظام احملـدد لقـواعد - فـيمـا يخـص االستـناد إلى الـنـظام احملـدد لقـواعد
عمل اجمللس الدستوري :عمل اجمللس الدستوري :

- اعتبارا أن مـجلس األمة استنـد إلى النظام احملدد
لـقـواعـد عـمـل اجملـلس الـدسـتـوري ضـمـن تـأشـيـرات نـظـامه
الـداخـلي مـوضـوع اإلخـطـار عـلى أسـاس أنه تـضـمـن مادة
تـــخص إجــراءات إخـــطــار اجملــلـس الــدســتـــوري من قــبل 30
عـضـوا مـن مـجـلس األمـة وفــقـا لـلـمـادة 187 (الــفـقـرة 2) من

الدستور
- واعــتــبــارا أن الــنـظــام احملــدّد لــقــواعـد عــمل اجملــلس
ـادة 189 (الــفـقـرة 3) من ُــعَـد طــبـقــا ألحـكــام ا الـدســتـوري ا
الــدســـتــور يــحـــدد قــواعــد وإجـــراءات تــخصّ عـــمل اجملــلس
ــســاس بـــالــطــابـع االلــزامي لـــلــنــظــام الــدســتـــوري ودون ا
ــكن أن احملــدّد لــقــواعــد عــمل اجملــلس الــدســتــوري فــإنه ال 
يــشــكّل أســاســا إلنــشــاء قــواعــد عــمل مــؤســســات وهــيــئـات

أخرى
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ــكن جملــلس األمــة - واعــتــبــارا بــالــنــتــيــجــة فـــإنه ال 
االســـــتـــــنـــــاد إلـى الـــــنـــــظـــــام احملـــــدد لـــــقـــــواعـــــد عـــــمـل اجملـــــلس
الــدســتـــوري ضــمن تـــأشــيــرات نـــظــامه الــداخـــلي مــوضــوع

اإلخطار.

2 - فـــــــيـــــــمــــــا يـــــــخـص اإلشــــــارة إلـى الـــــــتــــــحـــــــفـــــــظــــــات - فـــــــيـــــــمــــــا يـــــــخـص اإلشــــــارة إلـى الـــــــتــــــحـــــــفـــــــظــــــات
الـتفسيـرية ضمن تأشـيرات النظام الـداخلي جمللس األمةالـتفسيـرية ضمن تأشـيرات النظام الـداخلي جمللس األمة

موضوع اإلخطار : موضوع اإلخطار : 

ــادة 191 (الــفــقــرة 3) من الــدســتــور - اعــتـــبــارا أن ا
تــنص عـلى أن أراء اجملـلـس الـدسـتــوري وقـراراته نـهــائـيـة
ومـلـزمة جلـميع الـسلـطـات العـمومـيـة والسـلطـات اإلدارية

والقضائية

ــؤسس الــدسـتــوري من ذلك - واعــتـبــارا أن قــصــد ا
هـــو إقـــرار أن اآلراء والـــقـــرارات الـــتي يـــتـــخـــذهـــا اجملـــلس
ـقضي فيه سواء في الـدستوري تكـتسي حجـيّة الشيء ا

أسبابها أو منطوقها 

ـــارســـته - واعـــتـــبــــارا أن اجملـــلس الــــدســـتـــوري فـي 
ـطابقة حكم لـصالحياته الدسـتورية فإنه عنـدما يصرح 
تـشريعي أو تـنظـيمي لـلدسـتور شريـطة مـراعاة الـتحفظ
ـطـابـقـة فـإن هذا الـتـفـسـيـري الـذي يـقـيـد به الـتـصـريح بـا
ـقـضي فـيه الـتــحـفظ يـكـتـسي هـو أيـضـا حــجـيّـة الـشيء ا
ويـلــزم الـســلـطـات بــتـطـبــيـقه وفق الــتـفــسـيـر الــذي أعـطـاه

اجمللس الدستوري لهذا احلكم

- واعــــــتــــــبــــــارا أن هـــــدف تــــــســــــهـــــيـل تــــــطـــــبــــــيـق هـــــذه
كن فصلها عن األحكام التشريعية التحفظات والـتي ال 
ـــعــنـــيــة بـــهــا يـــقــتـــضي بـــأن تــدرج في أو الــتـــنــظـــيــمـــيــة ا
ــــعــــروض عــــلى اجملــــلـس الــــدســــتـــوري تــــأشــــيــــرات الــــنص ا
راقبة مطابـقته للدستور األحكام الـتشريعية التي جاء

طابقتها للدستور مقيدا بتحفظ تفسيري  التصريح 

- واعــتـــبـــارا بــالـــنـــتــيـــجـــة فــإن إدراج هـــذه األحـــكــام
ضــمن تــأشــيــرات الــنــظــام الــداخــلي جملــلس األمــة مــوضـوع
بدأ حجية اإلخطار يعد ضمانـا أساسيا للتطبـيق الكلي 

قضي فيه. الشيء ا

ـصطلـحات الواردة في ـصطلـحات الواردة فيثانـــيا : فيـما يـخص بعض ا ثانـــيا : فيـما يـخص بعض ا
النظام الداخلي جمللس األمة موضوع اإلخطار :النظام الداخلي جمللس األمة موضوع اإلخطار :

1 - فيـمـا يـخص مـصـطـلـحي "النـصـوص الـقـانـونـية" - فيـمـا يـخص مـصـطـلـحي "النـصـوص الـقـانـونـية"
ـــــواد 34 و و35 و و40 و و66 ـــــواد و"نص الـــــقــــــانـــــون" الـــــوارديـن في ا و"نص الـــــقــــــانـــــون" الـــــوارديـن في ا
طّة ة 4) وفي عنوان الـفصل الثـاني من الباب اخلامس) وفي عنوان الـفصل الثـاني من الباب اخلامس ط(ا (ا
ـادة 69 (الـفــقـرتـ  (الـفــقـرتـ 1 و و3) في عــنــوان الــقــسم األول) في عــنــوان الــقــسم األول ـادة وفي ا وفي ا
والـثـاني والـثالـث من الـفصـل الرابـع من الـباب اخلـامسوالـثـاني والـثالـث من الـفصـل الرابـع من الـباب اخلـامس
واد 82 و و85 و و86 و و87 مأخوذة مجتمعة الحتادها في مأخوذة مجتمعة الحتادها في واد وفي ا وفي ا

وضوع والعلة : وضوع والعلة :ا ا

صـطـلحـ في أحـكام - اعتـبـارا أن تضـمـ هـذين ا
الــــنــــظــــام الــــداخــــلي جملــــلس األمــــة مــــوضــــوع اإلخــــطــــار قـــد
يـسـتـشف أنــهـمـا جـاءا بـاعـتــبـارهـمـا نـصــ مـخـتـلـفـ عن

مشروع القانون أو اقتراح القانون

ــبـادرة بــالـقــوانـ الــذي خـوله - واعـتــبـارا أن حق ا
الدستور لـكل من الوزير األول والنواب وأعضاء مجلس
األمـة يـتـخـذ إحـدى الـصـورتـ : إمـا مـشـاريع قـوانـ إذا
ــبـــادرة من الــوزيـــر األول أو اقــتـــراح قــوانــ إذا كـــانت ا
ـبــادرة من الــنـواب أو أعــضـاء مـجــلس األمــة كـمـا كــانت ا

واد 136 و137 و138 و139 من الدستور كرستها ا

- واعــتــبــارا أنه إذا كــان مــجــلس األمــة بــاســتـعــمــاله
ـــصــطــلــحي " الــنــصــوص الـــقــانــونــيــة" أو "نص الــقــانــون"
ذكورين أعاله يقصـد بهما في النـظام الداخلي موضوع ا
اإلخـــطـــار اإلشــارة إلـى الــنـص الــذي صـــوّت عـــلــيـه اجملــلس
الـشــعـبـي الـوطــني فـإن ذلك ال يــعـنـي اعـتــبـار كل مــنـهــمـا
نصا مختلـفا عن مشروع القانون أو اقـتراح القانون كما
ـصــطـلـحـ في يـسـتـنــتج من صـيــاغـة واسـتـخــدام هـذين ا

ذكورة أعاله  األحكام ا

- واعتـبارا أن النـص ال يكـتسب صـفة الـقانـونية إال
ان عـلـيه وإصداره من بتـصـويت ومـصادقـة غـرفتي الـبـر
قـبـل رئـيس اجلـمـهــوريـة طـبـقــا لـلـمـادة 144 من الــدسـتـور

ادت 142 و145 من الدستور مع مراعاة أحكام ا

كرّس في الـدستور طبقا صـطلح ا - واعتبارا أن ا
لــلــمــادة 138 والــقــانــون الــعــضــوي رقم 16-12 الــذي يــحــدّد
تنظيم اجمللس الـشعبي الوطني ومجـلس األمة وعملهما
وكــذا الــعالقــات الــوظــيــفــيــة بــيــنــهــمــا وبـ احلــكــومــة في
ــواد 28 و39 و41 مـــنه هــــو "الـــنص الـــذي صـــوّتـت عـــلـــيه ا
ــصـوّت عــلــيه " أو "الــنص الــغــرفــة األخــرى " أو " الـنـص ا
ــتــضـــمن ..." ومن ثـم فــإن مــجـــلس األمـــة حــ اســتـــعــمل ا
ـواد مـصــطــلح "نص قــانـون" أو "نــصــوص قــانـونــيــة" في ا
ــذكـورة أعاله يـكـون قــد أضـفى مـعــنى مـغـايـرا واألحـكـام ا
ـواد واألحـكـام األمر ـقـصـود من مـحـتوى هـذه ا لـلـمعـنى ا

الذي يعتبر سهوا يتع تداركه.

ادة 52 ادة  - فيما يـخص مصطلح "إيفاد" الوارد في ا 2 - فيما يـخص مصطلح "إيفاد" الوارد في ا
من النظام الداخلي جمللس األمة موضوع اإلخطار :من النظام الداخلي جمللس األمة موضوع اإلخطار :

- اعــتــبــارا أن مــجــلـس األمــة بــاســتــعــمــاله مــصــطــلح
ــذكـــورة أعاله وإقـــراره إجــراء تـــقــد ـــادة ا "إيــفـــاد" في ا
اللجـنة الدائمـة طلب إيفـاد بعثة اسـتعالمية مـؤقتة فإنه
ــــكــــرّس لـم يـــــعـــــبّــــر بـــــأمــــانــــة عن مـــــصــــطــــلح "تــــشـــــكــــيل" ا
ـا ورد دسـتـوريـا وبـذلـك يـكـون قـد أضـفى مـعـنى مـغـايـرا 
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ــادة 134 (الـــفـــقــرة 2) من الـــدســـتـــور ومـــخـــتــلـــفـــا عن في ا
ادة 52 من النـظام الداخلي ـقصود من مـحتوى ا عنى ا ا
مــوضــوع اإلخـطــار الــتي تــفـيــد إمــكـانــيــة تـشــكــيل الـلــجــنـة
ـؤقتـة األمـر الـذي يعـتـبر الـدائـمة لـلـبـعثـة االسـتعـالميـة ا

سهوا يتع تداركه.

3 - فيـما يـخص مصـطـلح "حزب" الـوارد في الفـقرة - فيـما يـخص مصـطـلح "حزب" الـوارد في الفـقرة
ـادة 63 من الـنــظـام الـداخــلي جملـلس األمــة مـوضـوع من الـنــظـام الـداخــلي جملـلس األمــة مـوضـوع ـادة  من ا 3 من ا

اإلخطار :اإلخطار :

ـادة - اعـتــبـارا أن اسـتـعــمـال مـصـطــلح "حـزب" في ا
ـــذكــــورة أعاله لم يــــعـــبـــر بـــأمــــانـــة عن مـــصــــطـــلح "حـــزب ا
ـكـرس في الـدسـتـور والــقـانـون الـعـضـوي رقم سـيـاسـي" ا
ـتـعلق بـاألحـزاب الـسيـاسـيـة والـقانـون الـعـضوي 12-04 ا

ــذكــور أعاله األمـر الــذي يــعــدّ سـهــوا يــتــعـ رقم 16-12 ا
تداركه.

4 - فــــيــــمــــا يــــخص - فــــيــــمــــا يــــخصّ مــــصــــطــــلح "نــــصــــوص الــــقــــوانـــ مــــصــــطــــلح "نــــصــــوص الــــقــــوانـــ
الـــعــــاديـــة" ومــــصـــطــــلح "نـــصــــوص الـــقــــوانـــ الــــعـــضــــويـــة"الـــعــــاديـــة" ومــــصـــطــــلح "نـــصــــوص الـــقــــوانـــ الــــعـــضــــويـــة"
ـــــادة 80 (الـــــفــــــقـــــرة األولـى) من الــــــنـــــظـــــام (الـــــفــــــقـــــرة األولـى) من الــــــنـــــظـــــام ـــــادة الـــــوارديـن في ا الـــــوارديـن في ا

الداخلي جمللس األمة موضوع اإلخطار :الداخلي جمللس األمة موضوع اإلخطار :

- اعـتـبـارا أن استـعـمـال مصـطـلح نـصوص الـقـوان
الـعـاديـة ونــصـوص الـقـوانـ الــعـضـويـة دون إضــافـة كـلـمـة
ذكـورة أعاله لم يـعـبّـر بـأمـانة ـادة ا "مـشاريـع" في نص ا
عن مـــصـــطـــلـح مـــشـــاريع الـــقـــوانــــ الـــعـــاديـــة أو مـــشـــاريع
ادة 138 (الـفقرة ـسـتعـمل في نص ا القـوان الـعضـوية ا
ــادة 41 من الــقــانـــون الــعــضــوي 4) من الــدســـتــور ونص ا

ـادة ـذكـور أعاله الـلـذين اســتـنـدت إلـيـهـمـا ا رقم 16-12 ا
80 مـن الــنـــظــام الـــداخـــلي مــوضـــوع اإلخـــطــار األمـــر الــذي

يعتبر سهوا يقتضي تداركه.

5 - فيما يـخص مصطلح "اجملـموعة" الوارد في نص - فيما يـخص مصطلح "اجملـموعة" الوارد في نص
ــــادة 92 مـن الــــنـــــظـــــام الــــداخـــــلي جملـــــلـس األمــــة مـــــوضــــوع مـن الــــنـــــظـــــام الــــداخـــــلي جملـــــلـس األمــــة مـــــوضــــوع ــــادة ا ا

اإلخطار :اإلخطار :

- اعـتـبــارا أن مـجـلس األمـة حـ اســتـعـمل مـصـطـلح
ـذكورة أعاله يكـون قد أضفى ادة ا "مـجموعـة" في نص ا
ـادة ـقــصـود من مــحـتــوى هـذه ا مــعـنى مــغـايــرا لـلــمـعــنى ا
الـتي تـفـيـد اقـتـراح جـدول أعـمـال اجملـمـوعـة أو اجملـمـوعـات
ـــادة 114 ــــعـــارضـــة عــــمال بـــأحــــكـــام ا ــــانــــيـــــة مـن ا الـــبـــــر
(الـفقرة 2) من الدسـتور األمـر الذي يـعتـبر سـهوا يـتع

تداركه.

6 - فـــيــمـــا يــخص ســـقــوط عـــبــارة "عــلـى اجملــلس" في - فـــيــمـــا يــخص ســـقــوط عـــبــارة "عــلـى اجملــلس" في
ـادة 140 مـن الـنــظــام الــداخـلـي جملـلس مـن الـنــظــام الــداخـلـي جملـلس ـادة  من ا نص الــفــقـرة نص الــفــقـرة 3 من ا

األمة موضوع اإلخطار:األمة موضوع اإلخطار:

- اعـتــبـارا أن مــجـلـس األمـة في صــيـاغــته لــلـفــقـرة 2
ـــادة 140 من الــــنــــظـــام الــــداخــــلي مــــوضـــوع اإلخــــطـــار مـن ا

ــذكــورة أســقـط عــبــارة "عــلى اجملــلس" في بــدايــة الــفــقــرة ا
سألـة ... من أجل البت فيـها" حيث أنه كـتب ا "يـعرض ا
صـطلح يـكون قد أضـفى معنى في حالـة عدم إضافـة هذا ا
ــقــصــود من مــحـتــوى هــذه الــفــقـرة من مــغـايــرا لــلــمـعــنى ا

ادة 140 األمر الذي يعد سهوا يتع تداركه. ا

ثــالـــثــا : فـيــمــا يـخص مــواد الـنــظــام الـداخــلي جملـلسثــالـــثــا : فـيــمــا يـخص مــواد الـنــظــام الـداخــلي جملـلس
األمة موضوع اإلخطار :األمة موضوع اإلخطار :

1 - فـيمـا يخص كـلمـة "الـنهـائيـة" في الفـقرة األولى - فـيمـا يخص كـلمـة "الـنهـائيـة" في الفـقرة األولى
ــادة 2 مـن الـــنـــظـــام الـــداخـــلـي جملـــلس األمـــة مـــوضـــوع مـن الـــنـــظـــام الـــداخـــلـي جملـــلس األمـــة مـــوضـــوع ــادة من ا من ا

اإلخطار :اإلخطار :

ادة 2 من الـنـظام - اعـتبـارا أن الـفـقـرة األولى مـن ا
ادة الـداخلي جمللس األمـة موضوع اإلخـطار تسـتند إلى ا
130 من الـــدســتــور ونـــصّت عــلى أن مـــجــلس األمـــة يــعــقــد

جـلسـته األولى من الفـتـرة التـشريـعيـة في اليـوم اخلامس
عــشــر (15) الــذي يــلي إعـالن اجملــلس الــدســتــوري الــنــتــائج

النهائية النتخاب أعضاء مجلس األمة

ــادة 130 من الــدســـتــور نــصّت في - واعــتـــبــارا أن ا
فقـرتهـا األولى على أن الـفتـرة التـشريـعيـة تبـتد وجـوبا
في الــــيــــوم اخلــــامس عــــشــــر (15) الــــذي يــــلي تـــــاريخ إعالن
اجملـــلس الــــدســـتــــوري الـــنــــتـــائج دون أن تــــتـــضــــمن كــــلـــمـــة
الــنــهــائــيــة ونــصّت في فــقــرتــهــا الــثــالــثــة عــلى أن تــطــبق

األحكام السابقة الذكر على مجلس األمة

- واعــتـبــارا أن مــجــلس األمــة عــنـدمــا أدرج في نص
ــادة 2 (الــفـــقـــرة األولى) من الـــنـــظــام الـــداخـــلي مـــوضــوع ا
اإلخــطـــار كــلـــمـــة " الــنـــهــائـــيـــة " يــكـــون قــد ضـــمّن نـــظــامه
ـؤسّس الـداخــلي أحـكـامـا ال تــعـبّـر بــأمـانـة عـمــا اجته إلـيه ا
ادة 2 مطـابقة الدستوري وعـليه تعدّ الـفقرة األولى من ا

جزئيا للدستور فيما يخص ذكر كلمة "النهائية".

ــادة 3 من الــنــظــام من الــنــظــام ــادة  من ا 2 - فــيــمـــا يــخص الــفــقــرة  - فــيــمـــا يــخص الــفــقــرة 3 من ا
الداخلي جمللس األمة موضوع اإلخطار مأخوذة منفردة :الداخلي جمللس األمة موضوع اإلخطار مأخوذة منفردة :

ادة - اعتـبارا أن الـشـطر األخـيـر من الفـقرة 3 من ا
3 من الـنظام الـداخلي تنص على أن إثـبات العـضوية يتم
مع مــــراعـــاة مــــا يــــتــــخـــذه اجملــــلس الــــدســــتــــوري الحـــقــــا من
قــــرارات إلـــــغــــاء انــــتــــخــــاب أو إعــــادة الــــنــــظــــر فـي نــــتــــائج

االنتخاب 

- واعـتـبـارا أنه بـافـتـراض وقـوع تـغـيـرات مـحـتـمـلـة
للنـتائج بعـد إثبـات عضويـة أعضـاء مجلس األمـة مراعاة
ــــا قـــد يــــتــــخـــذه اجملــــلس الــــدســــتـــوري مـن قـــرارات إلــــغـــاء
االنــتـخـاب أو تـعـديل مــحـضـر الـنـتــائج فـإن مـجـلس األمـة
ــادة 182 يــكــون قــد وضع إجــراء يـــتــنــاقض مع مــضــمــون ا

(الفقرة 3) من الدستور
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- واعـتــبـارا في الـواقع وبــالـنــظـر لألحـكــام اجلـديـدة
ـؤرخ في 6 مـارس الــتي جــاء بـهــا الــتــعـديل الــدســتــوري ا
ـــادة 182 (الــــفــــقـــرة 3) مــــنـه فـــإن ســـنـــة 2016 ال ســــيــــمــــا ا
الـنـتائج الـنهـائيـة لالنـتخـابات الـتـشريـعيـة ال يتم اإلعالن
عــنـهــا إال بـعــد الـفــصل في الـطــعـون الــتي يـتــلـقـاهــا اجملـلس
ـؤقـتــة لالنـتــخـابـات ومن ثم الـدســتـوري حـول الــنـتـائـج ا
جرد إثبـات عضوية األعضـاء على أساس النتائج فإنه و
النهـائية فال يـعود هنـاك مجـال لتقـد الطعـون ويترتب
عـلى ذلك أن مجلس األمـة يكون قـد ضمّن نظـامه الداخلي

إجراء كان محلّ تعديل في نص الدستور

ــتـعـلــقـة بــانـتـخــاب أعـضـاء - واعــتـبـارا أن األحــكـام ا
ـنــتـخــبـ الــواردة في الـقــانـون الــعـضـوي مــجـلس األمــة ا
واد 128 ـتعلق بـنظام االنتـخابات السـيما ا رقم 16-10 ا
و130 و131 مــــنـه تــــبـــــ أن رقــــابــــة اجملـــــلس الـــــدســــتــــوري
لـصحة عـمليـات االنتـخابات الـتشريـعيـة وإعالن نتائـجها
ـوجـب قـرارات وتـلــقي الــطــعــون بــشــأنـهــا والــبتّ فــيــهــا 
مــعــلّــلــة ســواء بــإلــغــاء االنــتــخــاب احملــتجّ عــلــيه أو  تــعــديل
محضر النـتائج واإلعالن النهائي للفائز الشرعي وحتى
في حــالـــة إلــغــاء االنـــتــخــاب وإعـــادة تــنــظــيـم االقــتــراع من
جديـد فإن اآلجال احملـددة لتلـك العمـليات تـبقى في حدود
أجل اخلمـسة عـشر (15) يـوما البـتـداء الفـتـرة التـشـريعـية
ادة 130 وبـالتـالي إثبـات عضـوية األعـضاء كـما حـددتهـا ا

(الفقرة األولى) من الدستور 

ادة 3 من - واعتبارا بـالنتيجـة فإن الفقرة 3 من ا
الـــنـــظـــام الـــداخـــلـي جملـــلس األمـــة مـــوضـــوع اإلخـــطـــار تـــعـــدّ

مطابقة جزئيا للدستور.

ـــادة 3 من من ـــادة  - فـــيـــمـــا يـــخص الـــفـــقـــرة األخـــيـــرة من ا 3 - فـــيـــمـــا يـــخص الـــفـــقـــرة األخـــيـــرة من ا
الــنـظــام الـداخـلي جملــلس األمـة مــوضـوع اإلخـطــار مـأخـوذةالــنـظــام الـداخـلي جملــلس األمـة مــوضـوع اإلخـطــار مـأخـوذة

منفردة :منفردة :

ادة 3 من النظام - اعتبـارا أن الفقرة األخيرة من ا
الــداخـلي مــوضـوع اإلخــطـار تــنص عـلى أنـه حتـال احلـاالت
ـتـحـفّظ عـلـيــهـا عـلى جلـنـة الـشــؤون الـقـانـونـيـة واإلداريـة ا
وحـــقــــوق اإلنـــســـان والــــتـــنــــظـــيم احملــــلي وتـــهــــيـــئـــة اإلقــــلـــيم
والتقسيم اإلقـليمي التي تعـرض على اجمللس تقريرا في
وضوع وذلك في أجل أقـصاه خمسة عشر (15) يوما من ا

تاريخ اإلحالة 

- واعــتـــبــارا أنه إذا كـــان جملــلس األمــة أن يـــضع بــكل
ســيــادة الــقـواعــد الــتي تــعــود جملــال نــظـامـه الـداخــلي فــإنه
ـقـابل لـلمـجـلس الدسـتـوري أن يتـأكـد من أن تلك يـعـود با
الـــقــواعـــد تـــتــطـــابق مـع أحــكـــام الـــدســتـــور وحتـــتــرم مـــبــدأ

توزيع االختصاصات

- واعــتــبــارا أنه يُــفـهَـم من نص الــفــقــرة األخـيــرة من
ـتـحـفّظ عــلـيـهـا ـادة 3 من الـنـظــام الـداخـلي أن احلــاالت ا ا
احملـالــة عــلى جلـنــة الـشــؤون الــقـانــونـيــة واإلداريـة وحــقـوق
اإلنــســان والـــتــنــظــيم احملــلي وتــهــيـــئــة اإلقــلــيم والــتــقــســيم
اإلقـلـيـمي يُـبَتُّ فــيـهـا في جـلـسـة عــامـة بـعـد عـرض تـقـريـر
ـتحفّظ اللجـنة بإثـبات أو عـدم إثبات عـضويـة األعضاء ا
ـــادتـــ 121 و130 من ــــا يـــتـــطــــابق مع أحــــكـــام ا عـــلــــيـــهم 

الدستور

- واعـــتــبــارا بــالــنــتــيــجـــة فــإن الــفــقــرة األخــيــرة من
ــــادة 3 من الــــنــــظـــام الــــداخـــلـي مـــوضــــوع اإلخــــطـــار تــــعـــدّ ا

ثار أعاله. مطابقة للدستور شريطة احترام التحفّظ ا

ــــادة 4 من الـــــنــــظـــــام الــــداخـــــلي من الـــــنــــظـــــام الــــداخـــــلي ــــادة  - فــــيـــــمـــــا يــــخـص ا 4 - فــــيـــــمـــــا يــــخـص ا
موضوع اإلخطار : موضوع اإلخطار : 

ـادة 4 من الـنــظـام الـداخـلي مـوضـوع - اعـتـبـارا أن ا
اإلخــطــار تــنـص عــلى أن يــســجّل مــجــلس األمــة في جــلــســة
عامـة حـالـة عـدم إثـبـات عـضـويـة أحـد أعـضـائه أو أكـثر أو
حــالـــة إثــبــات عــضـــو جــديــد أو أكـــثــر بــعـــد تــبــلـــيغ رئــيس
ــــتـــعـــلـــقـــة مـــجـــلس األمــــة بـــقـــرارات اجملـــلـس الـــدســـتـــوري ا

نتخب نازعات اخلاصة باألعضاء ا بالفصل في ا

- واعـــتــــبــــارا أن حــــالــــة عــــدم إثـــبــــات عــــضــــويــــة أحـــد
األعــضـاء أو أكـثــر أو حـالـة إثـبــات عضو جـديد أو أكثر
نازعات االنتخابية كن توقع حدوثهـا بعد البتّ في ا ال 
وإعالن اجملـلس الدسـتوري لـلنـتائج الـنهـائيـة لالنتـخابات
ا أن ذلك طبـقا لـلمادة 182 (الـفقرة 3) من الدسـتور وطـا
اإلعالن ال يـــــتـم إال بـــــعــــــد فـــــصـل اجملـــــلـس الـــــدســــــتـــــوري في
ؤقتة لالنـتخابات الطعـون التي يتـلقاها حـول النتـائج ا
ادة 4 من الـنـظام الـداخلي تـصبح ويتـرتب عـلى ذلك أن ا

بدون موضوع

ــادة 4 من الـــنـــظــام - واعــتـــبــارا بـــالــنـــتــيـــجــة فـــإن ا
الـــداخـــلـي جملـــلس األمـــة مـــوضـــوع اإلخــــطـــار تـــعـــتـــبـــر غـــيـــر

مطابقة للدستور.

ـــواد 7 (الــــفــــقــــرة األولى) و (الــــفــــقــــرة األولى) و13 ـــواد  - فـــــيـــــمــــا يـــــخـص ا 5 - فـــــيـــــمــــا يـــــخـص ا
ـطة 1) و) و51  و  و64 و و65 و و70 (الـفقرات األولى و (الـفقرات األولى و2 و و5) و) و81 ـطة (ا (ا
و85 و و91 و و95 و و96 (الــــفـــــقــــرة األولى) و (الــــفـــــقــــرة األولى) و97 و و99 و و103 و و139

مأخوذة مجتمعة الحتادها في العلمأخوذة مجتمعة الحتادها في العلّة :ة :

- اعــــتـــبــــارا أن مـــجــــلـس األمـــة فـي إعـــداده لــــنـــظــــامه
ــــواد واألحـــكـــام الــــداخـــلـي مـــوضــــوع اإلخـــطــــار أدرج في ا
ـــذكـــورة أعاله أحـــكـــامـــا من الـــدســـتـــور أو مـن الـــقـــانــون ا
ـذكـور أعاله بـنـقـلـهـا حـرفـيا و/ أو الـعـضوي رقم 16-12 ا

نقل مضمونها
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ــادة 132من الــدســتــور كــرّست في - واعــتــبــارا أن ا
فـقـرتـهـا الـثـالـثـة مـبـدأ اسـتـقاللـيـة مـجـلس األمـة فـي إعداد
ـبـدأ يقـتضي ـصـادقة عـلـيه وأن هذا ا نظـامه الـداخلي وا
بأن يكون اختـصاص مجلس األمة عـند وضع قواعد عمله
الداخلي محـصورا في النطاق الـذي ال يدخل ضمن مجال
ــادة 132 من الـــدســتـــور أو مـــجــاالت الـــفـــقــرة األولـى من ا
سّ اخـــتـــصـــاصـــات ســـلـــطــات الـــقـــانـــون األخـــرى ألن ذلك 
أخـرى تـتــطـلـب بـالـتــالي تـدخـل تـلك الــسـلـطــات في إعـداد

صادقة عليها هذه النصوص وا

- واعــتــبــارا أن الــنــظــام الــداخــلي جملــلس األمــة وإن
تـضمّن إجراءات تطـبيقيـة ألحكام دستـورية أو أحكام من
ـــــنع ـــــذكــــور أعـاله إال أن ذلك ال  الـــــقـــــانــــون الـــــعـــــضــــوي ا
مـجـلس األمــة من أن يـحـدّد فـي نـظـامه الــداخـلي إجـراءات
تطبـيقيـة ألحكام أخـرى لها عالقـة بعمـله الداخلي شـريطة
أالّ تمسّ هذه اإلجراءات باختصاصات سلطات أخرى

- واعـتـبـارا أن نـقل بـعض أحـكـام الـقـانـون الـعـضـوي
إلى الــــنــــظــــام الــــداخــــلي جملـــــلس األمــــة حــــرفــــيــــا و/أو نــــقل
مضمـونهـا ال يشـكّل في حدّ ذاته إجراءات تـطبـيقـية حلكم
ــذكــور أعاله دســـتــوري أو حــكم مـن الــقــانــون الــعـــضــوي ا
واد هي ـا يعـدّ في احلـقيـقة نـقال إلى الـنظـام الداخـلي  وإ
من اخــتـصــاص الــقـانــون الــعـضــوي الــتي يـخــضع إعــدادهـا
ـــقـــررة فـي الـــدســـتـــور ــــصـــادقـــة عـــلــــيـــهـــا لـإلجـــراءات ا وا
وبــــالـــتــــالي فــــإن إدراجـــهــــا في الــــنـــظــــام الـــداخــــلي يــــســـمح

بتعديلها وفق إجراءات تعديل النظام الداخلي

- واعــتـبــارا أنه إذا كــانت نــيّــة مـجــلس األمــة إيــجـاد
مـرجــعـيـة إلجـراءات تــطـبـيـقـيــة تـعـدّ من الـنــظـام الـداخـلي
ـعــنــيـة في ــرجــعـيــة ا فــإن مـجــرد االســتـنــاد إلى األحــكـام ا
الـدسـتـور والـقـانـون الـعـضـوي وذكـر أرقـامـهـا يـعـدّ في حـدّ
ذاته كافيـا حيث أنه بخالف ذلك يكـون قد نقل مواد من
ـــذكــور أعـاله إلى الـــنـــظــام مـــجـــال  الــقـــانـــون الـــعـــضـــوي ا
الــداخــلي ومن ثـمّ يــكــون قـد أخـلّ بــتــوزيع االخــتــصــاصـات
ـادة 132 من الــدسـتــور في فـقــرتـيــهـا األولى كـمــا حـددته ا
والـثــالــثــة األمــر الــذي أكــده اجملـلـس الـدســتــوري في رأيه
ـــــؤرخ في 14 شـــــعــــبـــــان عــــام رقم 09 / ر.ن.د / م.د / 99  ا
ــراقــبــة ــتــعــلق  ــوافق 22 نــوفــمــبــر  ســنــة 1999 ا 1420 ا

ـتــمّم جملــلس األمـة ــعــدّل وا مــطــابـقــة الــنـظــام الــداخـلي ا
للدستور.

ادة 13 والفقرة  والفقرة 3 من من ادة  من ا طّة ة 14 من ا ط - فيـما يخص ا 6 - فيـما يخص ا
ــادة ــادة من ا ــادة 118 والــفــقــرة  والــفــقــرة 3 من ا ــادة  من ا ــادة 102 والــفــقــرة  والــفــقــرة 5 من ا ــادة ا ا
128 مـن الـنــظـام الــداخــلي جملـلس األمــة مــوضـوع اإلخــطـار مـن الـنــظـام الــداخــلي جملـلس األمــة مــوضـوع اإلخــطـار

وضوع : وضوع :مأخوذة مجتمعة الحتادها في ا مأخوذة مجتمعة الحتادها في ا

ـادة 13 مـن الـنــظــام الــداخـلـي جملـلس - اعـتــبــارا أن ا
ــــكـــتـب اجملـــلس األمـــة تــــنص عــــلى الــــصالحــــيـــات األخــــرى 
بـاإلضــافــة إلى الــصالحــيــات الــتي يــخــولـهــا إيــاه الــقــانـون
ـطّـة 12 ـذكـور أعاله ونــصت في ا الــعـضـوي رقم 16-12 ا
كتب كـيفيات تطـبيق النظام مـنها على صالحيـة حتديد ا

الداخلي

ـذكــورة أعاله أحـالت هي - واعـتــبـارا أن الـفــقـرات ا
ـكـتب مـجـلس األمـة حتـديـد كيـفـيـات تـطـبـيق هذه األخرى 

واد  ا

- واعــتـــبــارا أنه إذا كـــان جملــلس األمــة أن يـــضع بــكل
ســيــادة الــقـواعــد الــتي تــعــود جملــال نــظـامـه الـداخــلي فــإنه
ــقــابـل لــلــمــجــلس الــدســتــوري أن يــتــأكــد أن تــلك يــعــود بــا
اإلحـالـة تـدخل في إطـار تـوزيع االخـتـصـاصـات بـ مـجـال

ان القانون ومجال النظام الداخلي لغرفة البر

- واعــتــبـارا أنه بــإحـالــة حتـديــد كــيـفــيـات الــتـطــبـيق
ـكتب اجملـلس فعـليه أن حلكم من أحـكام الـنظام الـداخلي 
ال يكـون الـهدف مـن ذلك إنشـاء قـواعد جـديـدة وأن يتـقـيد
ـــجــــال الـــتــــطــــبـــيق مــــكـــتب مــــجــــلس األمــــة بـــكـل صـــرامــــة 
وضوع هذه األحكـام وأنه في احلالة العكسية يكون قد و
تعلق بتوزيع االختصاصات بدأ الدستوري ا أخلّ با

- واعـتــبــارا بـالــنــتـيــجــة أنه وفي ظل احــتــرام هـذا
ـادة ـادة 13 والـفـقرة 3 من ا ـطّة 14 من ا الـتـحـفظ فـإن ا
ــادة 128 ــادة 118 والـــفـــقــرة 3 من ا 102 والـــفـــقــرة 5 من ا

تعد مطابقة للدستور.

ادة 45 من النـظام الـداخلي جمللس من النـظام الـداخلي جمللس ادة  - فيـما يخص ا 7 - فيـما يخص ا
األمة موضوع اإلخطار :األمة موضوع اإلخطار :

ـادة 45 مـن الـنــظــام الــداخـلـي جملـلس - اعـتــبــارا أن ا
األمــة مـوضــوع اإلخـطــار تــنص عـلـى أن الـلــجـنــة اخملـتــصـة
تـعد تـقريـرها عن مـشـروع قانـون أو اقتـراح قانـون أحيل
عــلــيـهــا في أجل شــهـرين اثــنـ مـن الـشــروع في دراسـته

ـادة 25 من الــقـانـون الــعـضـوي رقم 12-16 مـسـتــنـدة إلى ا
ذكور أعاله ا

ادة 25 من القـانون العـضوي تنص - واعتـبارا أن ا
عـــلى أنـه في حـــالـــة عــدم قـــيـــام الـــلـــجـــنــة الـــدائـــمـــة بـــإعــداد
ـكن تسـجـيله تـقـريرهـا حـول مشـروع أو اقـتـراح قانـون 
في جـدول أعمـال اجلـلسـات إلحـدى الغـرفـت دون انـتـظار
تـقـريــر الـلـجــنـة إذا لم تـعــد الـلـجــنـة احملـال عــلـيـهــا تـقـريـرا
بــشــأنه في أجل شــهــرين من تــاريخ الــشـروع فـي دراسـته
وذلك بناء على طلب مـن احلكومة وموافقة مكتب الغرفة
ـعـنيـة ومن ثم فـإنـها ال تـعـني حتديـد آجـال إعداد الـلـجان ا

لتقريرها
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- واعـــتـــبـــارا أن الـــنـــظـــام الـــداخـــلي جملـــلـس األمـــة قــد
يـتـضـمـن إجـراءات تـطـبـيـقـيــة ألحـكـام دسـتـوريـة أو أحـكـام
الـــقــــانـــون الـــعــــضـــوي اســــتـــنــــادا إلى إحـــالــــة صـــريــــحـــة من
ــذكــور أعاله كــمــا أنه الــدســتــور أو الــقــانــون الــعـــضــوي ا
نع مجـلس األمة من أن يحـدد في نظامه لـيس هناك مـا 
الداخلي إجراءات تطبيقية ألحكام أخرى لها عالقة بعمله
الـــــداخـــــلي شـــــريـــــطـــــة أن ال يـــــتم إســـــنـــــادهـــــا إلى مـــــواد في
الـدسـتــور أو في الـقـانـون الـعــضـوي ال تـتـضـمن سـواء في
نـــــصــــــهـــــا أو فـي مـــــحــــــتـــــواهــــــا تـــــلـك اإلجـــــراءات أو اآلجـــــال

تضمنة في النظام الداخلي ا

ـادة 25 من الـقـانـون الـعـضـوي - واعـتـبـارا أن نص ا
ـشرع ذكـور أعاله ال يـتـضـمن ما يـفـيـد انصـراف إرادة ا ا
الـعـضـوي إلى حتـديـد آجـال لـلـجـان الـدائـمـة في الـغـرفـت

في إعـداد تقـريـرها حـول مـشروع أو اقـتـراح قانـون أحيل
عـلـيـهـا وال إحـالـة ذلك لـلنـظـام الـداخـلي إلحـدى الـغـرفـت

ـا نـصـها عـلى فـتـرة الـشـهـرين جـاء كـأجل أقصـى حتى وإ
ـــكن بــــعـــده لـــلـــحـــكـــومـــة طـــلب إدراج مـــشـــروع قـــانـــون أو
اقـتــراح قــانــون في جــدول أعــمــال اجلــلـســات حــتى وإن لم

تعد اللجنة احملال عليها تقريرا بشأنه 

ــــادة 45 من - واعـــــتــــبـــــارا واحلـــــال هـــــذه فـــــإن نـص ا
الـــنــــظـــام الــــداخـــلي مــــوضـــوع اإلخــــطـــار يــــكـــون مــــطـــابــــقـــا
لــلـــدســتــور إذا كــان مــجـــلس األمــة يــقــصـــد في حتــديــد أجل
ـادة 25 من الـشـهـرين مــعـنى ال يـتـعــارض مع مـا جـاء في ا

ذكور أعاله.  القانون العضوي رقم 16-12 ا

ـادة 52 من الــنـظـام من الــنـظـام ـادة  من ا 8 - فــيـمــا يــخص الـفــقـرة  - فــيـمــا يــخص الـفــقـرة 4 من ا
الداخلي موضوع اإلخطار :الداخلي موضوع اإلخطار :

ـــادة 52 حــــددت إجـــراءات تــــشــــكـــيل - اعـــتــــبـــارا أن ا
ـكن لـلجـان الدائـمة ـؤقتـة التي  الـبـعثـات االستـعالميـة ا
تـشـكـيـلـهــا طـبـقـا لـلـمـادة 134 من الـدسـتـور وأن الـفـقـرة 4
ادة أحالت للمكتب حتديد كيفيات تطبيقها من تلك ا

ادة 134 - واعـتبـارا أن الدسـتور في الـفقرة 3 من ا
مــــنه أحــــال صــــراحــــة لــــلـــنــــظــــام الــــداخــــلي لــــكل غــــرفــــة من
الـــغـــرفـــتـــ حتـــديـــد األحـــكـــام الـــتي تـــخـــضـع لـــهـــا الـــبـــعـــثــة

اإلعالمية

ذكورة أعاله لـتحديد - واعـتبارا أن إحـالة الفقـرة ا
ـــكـــتـب مــجـــلـس األمـــة الــذي ــادة 52  كـــيـــفـــيـــات تــطـــبـــيـق ا
ــصـادقــة عــلــيــهــا عن تــخــتــلـف كــيـفــيــات إعــداد قــراراتـه وا
ــصـادقــة عـلى الـنــظـام الـداخــلي جملـلس كـيـفــيـات اإلعـداد وا

األمة 

ادة 52 من - واعتـبارا بـالنـتـيجـة أن الفـقرة 4 من ا
النـظـام الـداخـلي مـوضوع اإلخـطـار جـاءت مـخالـفـة لـلـمادة

134 (الفقرة 3) من الدستور.

ادة 58 من النـظام الـداخلي جمللس من النـظام الـداخلي جمللس ادة  - فيـما يخص ا 9 - فيـما يخص ا
األمة موضوع اإلخطار :األمة موضوع اإلخطار :

ـادة 58 مـن الـنــظــام الــداخـلـي جملـلس - اعـتــبــارا أن ا
األمة مـوضـوع اإلخطـار تـنص على إمـكـانيـة إنـشاء أعـضاء
ـــانــيـــة عـــلى أســـاس االنــتـــمــاء مـــجــلـس األمــة جملـــمـــوعــة بـــر
ادة وجب أحـكـام ا ـعيـنـ  ـكن لألعضـاء ا احلزبي كـمـا 
ـانـيـة 118 (الــفـقـرة 3) من الـدســتـور إنـشـاء مـجـمــوعـة بـر

واحـدة بـعــنـوان الـثـلـث الـرئـاسي وحـددت شــروطـا إلنـشـاء
انية اجملموعة البر

ــــادة 58 من - واعـــــتــــبــــارا أنـه يــــســــتـــــنــــتج مـن نص ا
النظام الـداخلي جمللس األمة مـوضوع اإلخطار أنه خصص
الـفقرت األولى والـثانيـة إلى حتديد األساس الـذي تنشأ
انية وخصّص الفقرات الستّ بناء عليه اجملموعات البر
انية ادة إلى شروط إنشاء اجملموعة البر الباقية من ا

ـــادة - واعــــتــــبــــارا أن الــــنــــظــــام الــــداخــــلي فـي هــــذه ا
انـية على اكتفى بـالنص عـلى حق إنشـاء اجملمـوعات البـر
ـــــعــــــيـــــنـــــ فـي الـــــثـــــلث أســـــاس حــــــزبي وحـق األعـــــضـــــاء ا
الـرئاسي طـبقـا للـمادة 118 (الـفقرة 3) من الـدستور دون
اإلشـارة إلى حق أعـضــاء اجملـلس األحـرار إنـشـاء مـجـمـوعـة
ــانـيــة واكـتــفى بـاإلشــارة إلـيــهم فـقط فـي شـروط عـدم بـر

انية واحدة  إنشاء إال مجموعة بر

- واعــتـــبــارا أنه إذا كـــان الــدســـتــور يـــخــول مـــجــلس
األمة إعداد أحكام نـظامه الداخلي بكل سيادة واستقاللية
فـــإنـه من صالحـــيــــات اجملـــلس الـــدســـتــــوري الـــتـــأكـــد من أن
ــادة 58 من الــنـــظــام الــداخــلي ال تــنــشئ صــيــاغــة فــقــرات ا
تـميـيزا بـ أعـضاء اجملـلس حيث أنـه في تلك احلـالة يـعد
ساواة بـ أعضاء مـجلس األمة الذي ـبدأ ا ذلك مـساسا 

ادت 32 و34 من الدستور يستشف من نص ا

ـادة 58 تـعـد مـطـابـقـة - واعـتـبـارا بــالـنـتـيــجـة فـإن ا
ثار أعاله. للدستور شريطة مراعاة التحفظ ا

ــادة 59 من من ــادة  - فـــيـــمــا يـــخـص الــفـــقـــرة األولى مـن ا 10 - فـــيـــمــا يـــخـص الــفـــقـــرة األولى مـن ا

النظام الداخلي جمللس األمة موضوع اإلخطار :النظام الداخلي جمللس األمة موضوع اإلخطار :

ادة 59 تنص في فـقرتها األولى على - اعتـبارا أن ا
ـكن عـضـو اجملـلس أنه طـبـقـا لـلـمـادة 117 من الـدســتـور ال 
انـية الـتي يكـون عضوا ـنتخب أن يـغيـر اجملمـوعة الـبر ا
فيها أو انتماءه احلزبي الذي دخل به اجمللس أول مرة
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ـادة 117 من الـدســتـور في فـقـرتـهـا - واعـتـبـارا أن ا
ــنــتــخب في اجملــلس الــشــعـبي األولى تــنص عــلى جتـريــد ا
ـنـتـمي إلى حـزب سـياسي الـوطنـي أو في مجـلس األمـة ا
الذي يـغـير طـوعـا االنتـمـاء الـذي انتـخب عـلى أساسه من
عـهـدته االنتـخـابيـة بـقوة الـقـانون ولم تـشـر إلى اجملمـوعة

انية البر

- واعـتبـارا أن الـدسـتـور في مادته 132 (الـفـقرة 3)
يـــخـــول مـــجـــلـس األمـــة اســـتـــقاللـــيـــة فـي تـــضـــمـــ نـــظـــامه
الــداخــلي قــواعــد وإجــراءات تــطــبــيــقــيـة عــمـال بـأحــكــام في
نصـوص عليه في الدسـتور أو أحكـام القانـون العضـوي ا
ـا كـانت تـلك الـقـواعـد واإلجـراءات لـها ـذكـورة طـا ـادة ا ا
عالقة بتنظيمه وعمله شريطة أن ال تمسّ باختصاصات

تتطلب تدخل سلطات أخرى

ادة - واعتـبارا بالـنتـيجـة فإن الـفقـرة األولى من ا
59 من النظام الداخلي تعد مطابقة جزئيا للدستور.

ـادة 87 من الـنـظام من الـنـظام ـادة  من ا 11 - فـيمـا يـخـص الـفـقرة  - فـيمـا يـخـص الـفـقرة 2 من ا

الداخلي جمللس األمة موضوع اإلخطار :الداخلي جمللس األمة موضوع اإلخطار :

ــادة 87 والــتي تــخص - اعــتــبــارا أن الــفــقــرة 2 من ا
ـــوافــقـــة عـــلى األمــر تـــضـــمــنت ـــتــضـــمن ا عــرض الـــنص ا
ــانـيـة الـعـاديــة" مـسـتـنـدة عـبـارة "في بـدايــة الـدورة الـبـر
ــادة ــادة 142 (الــفــقـرة 2) من الــدســتــور وا في ذلك إلى ا

ذكور أعاله  37 من القانون العضوي رقم 16-12 ا

ادة 142 من الـدستور - واعتـبارا أن الـفقرة 2 من ا
نصت عـلى أن يعـرض رئيس اجلـمهـورية الـنصـوص التي
ان في اتـخـذها (في شـكل أوامـر) عـلى كل غرفـة من الـبـر

أول دورة له لتوافق عليها

- واعــتــبـارا أن أســاس الـتــشــريع بـأوامــر يــكـون في
ـؤسس الــدسـتــوري حـ أقـر ــسـتــعـجــلـة فــإن ا ــسـائل ا ا
ـوافـقــة عـلى األمــر عـلى غــرفـتي ـتــضـمـن ا عـرض الــنص ا
ــــان فـي أول دورة له لـم تــــنــــصـــــرف إرادته إلى أن الــــبــــر
انية العادية يكون ذلك محصـورا في بداية الدورة البر
وإال كـــان قــد نص عــلى ذلـك صــراحــة أو أحــال حتــديــد ذلك
لـلـقـانـون الـعـضوي وأن اسـتـعـمـال الـدسـتـور لـعـبارة "في
أول دورة له" تشمل الدورة العادية والدورة غير العادية
ادة كن عـقدهـا وفقـا لإلجراءات الـواردة في نص ا التـي 

135 من الدستور

ـــادة 87 - واعـــتــــبـــارا أن حـــصــــر مـــجـــلـس األمـــة في ا
ــتــضــمن (الــفــقـرة 2) من نــظــامـه الــداخــلي عــرض الــنص ا
ـانيـة الـعـادية ـوافـقة عـلى األمـر في بـدايـة الدورة الـبـر ا

ــؤسس الـدســتــوري ومـخــالـفــا لـنص يـعــد تـقــيــيـدا إلرادة ا
الـــدســتــور األمـــر الــذي يـــجــعل من هـــذه الــفـــقــرة مــطـــابــقــة

جزئيا للدستور.

ــادة 92 من من ــادة  - فـــيـــمــا يـــخـص الــفـــقـــرة األولى مـن ا 12 - فـــيـــمــا يـــخـص الــفـــقـــرة األولى مـن ا

الــنـظــام الـداخـلي جملــلس األمـة مــوضـوع اإلخـطــار مـأخـوذةالــنـظــام الـداخـلي جملــلس األمـة مــوضـوع اإلخـطــار مـأخـوذة
منفردة :منفردة :

ــذكــورة أعاله جـاءت لــتــحــديـد ــادة ا - اعــتــبـارا أن ا
كيـفـيات وإجـراءات تقـد اقـتراح جـدول أعمـال مـجمـوعة
ـعـارضـة لـلـجـلـسـة الـشـهـريـة ـانـيـة من ا أو مـجـمـوعـات بـر

ناقشته التي يعقدها مجلس األمة 

- واعــتـبــارا أن هــذه الــكــيــفــيــات واإلجــراءات جـاءت
ادة 114 (الـفـقرة 2) من الـدسـتـور والـتي تـطبـيـقـا لـنـص ا
ـان جلـلـسات أقـرت تـخصـيـص كل غـرفـة من غـرفـتي الـبـر
ــــنـــاقـــشــــة جـــدول أعـــمـــال تــــقـــدمه مــــجـــمـــوعـــة أو شـــهـــريـــة 

عارضة انية من ا مجموعات بر

ـــؤسس الـــدســـتـــوري عـــنـــدمـــا أقـــر - واعـــتـــبـــارا أن ا
ـان جلـلـسـة شـهـريـة تـخــصـيص كل غـرفـة من غـرفـتـي الـبـر
ــنــاقــشــة جــدول أعــمــال تـقــدمـه مـجــمــوعــة أو مــجــمــوعـات
ـعارضـة كـحق من احلـقـوق الـتي تضـمـنـتـها ـانـيـة من ا بر
ــادة 114 من الـــدســتـــور كــان يــهـــدف إلى تــمـــكــيـــنــهــا من ا
ــانــيــة وفي احلــيـاة ــشــاركــة الــفــعــلـيــة فـي األشـغــال الــبــر ا

السياسية

- واعـتــبـارا أن مـجــلس األمـة في حتــديـده إلجـراءات
ــذكـــور أعاله ضــمن وكــيــفــيـــات اقــتــراح جـــدول األعــمــال ا
نظامه الداخـلي دون اإلشارة إلى السند الدستوري لتلك
اإلجــراءات فــإنه يــكــون بــذلك قــد أغــفل ذكــر اإلطــار الـذي
صيغت فيه تلك اإلجـراءات والكيفيات ومنه فإن الفقرة
ـــادة 92 مـن الــــنــــظــــام الــــداخــــلي جملــــلس األمــــة األولـى من ا

موضوع اإلخطار تعد مطابقة جزئيا للدستور.

ـادة 92 من الـنـظام من الـنـظام ـادة  من ا 13 - فـيمـا يـخـص الـفـقرة  - فـيمـا يـخـص الـفـقرة 2 من ا

الداخلي موضوع اإلخطار مأخوذة منفردة :الداخلي موضوع اإلخطار مأخوذة منفردة :

ـادة 92 نـصت عـلى أنه - اعـتـبـارا أن الـفـقـرة 2 من ا
ـقـتـرح يـعـلل الـرفض بـقـرار ويـبـلغ إلى في حـالـة رفض ا

عنية انية ا رئيس اجملموعة البر

ــــادة 92 حـــــددت إجــــراءات تـــــقــــد - واعـــــتــــبـــــارا أن ا
ـانـيـة جـدول أعـمـال تـخصص مـجـمـوعـة أو مـجـموعـات بـر
ـــنـــاقـــشـــتـه وهــذه ـــعـــنـــيـــة جـــلـــســـة شـــهـــريـــة  له الـــغـــرفـــة ا
ـــقــــتـــرح وآجــــال إيـــداعه اإلجــــراءات تـــشــــمل جــــهـــة إيــــداع ا
ودراســته وكـذا الـبت فـيه من قـبل مـكـتب اجملـلس والـذي
ال يـــــعــــــدو أن يــــــكــــــون إمــــا قـــــبـــــوال أو تـــــأجــــيـال أو رفـــــضــــا

للمقترح
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- واعـــــتـــــبـــــارا أن الـــــنـــــظـــــام الـــــداخـــــلـي جملـــــلس األمـــــة
ـادة 92 عــلى حــالـة رفض بــتــنــصــيــصه في الــفــقـرة 2 من ا
انية من قـترح الذي تقـدمه مجمـوعة أو مجـموعات بـر ا
كن عارضة  فـإن ذلك الرفض أو في حالة الـتأجيل ال  ا
س ذلك بــــالـــــطــــابع اإللــــزامي بــــأي حــــال من األحـــــوال أن 
ـان جلـسـة شـهـرية لتـخـصـيص كل غـرفـة من غرفـتي الـبـر
ــــنـــاقـــشـــة جــــدول األعـــمـــال الـــذي بــــادرت به اجملـــمـــوعـــة أو
ــانـيــة طـبــقـا لــلـمـادة 114 (الــفـقـرة 2) من اجملـمــوعـات الــبـر
الــــدســــتــــور  حــــيث أنه فـي هــــذه احلــــالــــة يــــكــــون الــــنــــظـــام
ـارسـة حـقـهـا ـانــيـة من  ـعـارضـة الـبـر الـداخـلي قـد مــنع ا
انـية وفي احلـياة شـاركة الـفـعلـية في األشـغال الـبـر في ا

السياسية

- واعـــــتــــبــــارا أنه وفـي ظل احــــتــــرام هـــــذا الــــتــــحــــفظ
ادة 92 مطابقة للدستور. تعتبر الفقرة 2 من ا

ـادة 93 من الـنـظام من الـنـظام ـادة  من ا 14 - فـيمـا يـخـص الـفـقرة  - فـيمـا يـخـص الـفـقرة 2 من ا

الداخلي جمللس األمة موضوع اإلخطار :الداخلي جمللس األمة موضوع اإلخطار :

كن ـادة 93 أعاله تـنص علـى أنه ال  - اعـتـبـارا أن ا
تــــضـــــمــــ جـــــدول األعــــمـــــال الــــذي تـــــقــــدمـه مــــجـــــمــــوعــــة أو
عـارضة للجـلسة الشـهرية التي ـانية من ا مجمـوعات بر
يــخـصــصـهـا مــجـلس األمــة لـهـذا الــغـرض طــبـقـا لــلـمـادة 114
ــسـائـل أو الـقــضــايــا الـتي (الــفــقـرة 2) مـن الـدســتــور إال ا
تــدخـل ضــمن اخـــتــصـــاصــات مـــجــلس األمـــة وحتــيـل حتــديــد

كيفيات تطبيقها إلى مكتب اجمللس

- واعـــتــبـــارا أن مــا نــصـت عــلـــيه الــفـــقــرة األولى من
ــادة 93 أعاله مـن عــدم إمــكــانــيــة تــضــمــ جــدول أعــمـال ا
ـــســائل والــقــضــايــا الــتي ال تــدخل ــانــيــة ا اجملــمــوعــة الــبــر
ضــمـن اخــتــصــاصــات مــجــلس األمــة يــعــد مــبــدأ واضــحــا ال

يحتاج في واقع األمر إلى كيفيات تطبيقه 

ـادة 114 من الـدســتـور في فـقـرتـهـا - واعـتـبـارا أن ا
الـثـالثـة أحـالت صراحـة كل مـا يتـعـلق بـكيـفـيات تـطـبيـقـها
ان وبالتالي للنظام الداخلي لكل غرفة من غرفتي البر
ــكن إخــضــاع كــيـــفــيــات الــتــطــبــيق هــذه لــقــواعــد عــمل ال 
ــــصــــادقـــة عــــلـى الـــنــــظـــام تـــخــــتــــلف عن قــــواعــــد اإلعـــداد وا

الداخلي جمللس األمة

ـادة - واعـتـبـارا بـالنـتـيـجـة أن إحـالـة الـفـقرة 2 من ا
ـــكــتب مــجــلس األمــة يــعــد 93 أعاله كـــيــفــيــات تــطــبــيــقــهــا 

ادة 114 (الفقرة 3) من الدستور مخالفا ألحكام ا

ــادة 93 - واعــتـــبــارا من جـــهــة أخـــرى أنه إذا كـــانت ا
سـائل والـقـضــايا التي نـصـت عــلى مـبدأ عـدم تضـم ا
ال تــــدخـل ضـــمـن اخـــتــــصــــاصــــات مـــجــــلـس األمـــة فـي جـــدول

ــانـيـة األعــمـال الـذي تــقـدمه اجملــمـوعـة أو اجملــمـوعــات الـبـر
ـعارضة فإنه وبـاعتباره مبـدأ أساسيا يـكون سابقا من ا
ـــادة 92 مـن الـــنــــظـــام في تــــرتـــيــــبه عــــلى مــــا تــــضـــمــــنــــته ا
الـــداخـــلي من إجـــراءات لــتـــقـــد اجملــمـــوعـــة أو اجملــمـــوعــات
ـــانـــيــــة جلـــدول األعـــمـــال ويــــتـــرتب عــــلى ذلك إعـــادة الـــبــــر
تـرتـيب مـواد الـبـاب الـسـادس من الـنـظـام الداخـلي جملـلس

األمة موضوع اإلخطار.

ــادة 100 من الـــنــظـــام الـــداخــلي من الـــنــظـــام الـــداخــلي ــادة  - فــيـــمـــا يــخـص ا 15 - فــيـــمـــا يــخـص ا

جمللس األمة موضوع اإلخطار :جمللس األمة موضوع اإلخطار :

ـادة 100 من الـنـظـام الـداخـلي جملـلس - اعـتـبـارا أن ا
األمـة مـوضوع اإلخـطـار نصت عـلى إيـداع رسالـة اإلخـطار
نـصوص علـيها لدى اجملـلس الدستـوري وفقـا لإلجراءات ا

في النظام احملدد لقواعد عمل اجمللس الدستوري

ـادة 132 من الــدســتــور قـد كــرست - واعـتــبــارا أن ا
في فــقــرتـهــا الــثــالـثــة مــبــدأ اسـتــقاللــيــة مــجـلـس األمـة في
ــبـدأ ــصــادقــة عــلــيه وأن هــذا ا إعــداد نــظــامه الــداخــلي وا
ـــــارســـــة ـــــان  يـــــســـــتـــــوجـب عـــــلى كـل مـن غـــــرفـــــتي الــــــبـــــر
ــؤسس الــدســتــوري االخــتــصــاصــات الـــتي خــولــهــا إيــاهــا ا

بدقة دون زيادة أو نقصان

ادة 114 من الدسـتور أقرت حقوقا - واعتبارا أن ا
ا فيـها إخطار اجملـلس الدستوري انيـة  للمـعارضة الـبر
وأحالت في فقـرتهـا الثالـثة صراحـة للـنظام الـداخلي لكل

ان توضيح كيفيات تطبيقها  غرفة من غرفتي البر

ــادة 100 - واعــتــبــارا أن مـــجــلس األمــة بـــنــصه في ا
من نظـامه الداخـلي على إيـداع رسالـة إخطـار لدى اجمللس
الـــدســـتـــوري وفـــقـــا لــلـــنـــظـــام احملـــدد لـــقــواعـــد عـــمل اجملـــلس
الدستوري فإن ذلك ال يـعبر عن إجراءات تطـبيقية حلكم
تـضمن لـقـواعد عـمل اجمللس دسـتوري حـيث أن الـنظـام ا
ــصـادقـة عــلـيه فـإنـه يـصـبح ـجــرد إعـداده وا الـدســتـوري 
مــلــزمــا وواجـب الــتــنــفــيــذ ابــتــداء من نــشــره في اجلــريــدة
الـرسمـيـة كمـا أن ذلك ال يعـد توضـيحـا لـكيـفيـات تطـبيق
ـادة 114 ذلـك اإلجـراء كـمـا تـقـتــضـيه الـفـقـرة الــثـالـثـة من ا

من الدستور 

- واعـتـبـارا واحلـال هـذه فـإن الـنـظـام احملـدد لـقـواعـد
ادة 189 (الـفقرة 3) سـتمد من ا عمل اجمللس الـدستوري ا
مـن الـــدســـتــور يـــكـــتـــسي الـــطـــابع اإللـــزامـي فـــيــمـــا يـــخص
ـتعـلقـة بكـيفـية اإلجـراءات التي يـتضـمنـها السـيمـا تلك ا
إخـــطـــار اجملـــلس الـــدســـتـــوري ويـــعـــتـــبـــر ذلك في حـــد ذاته
ــعــروضـة كــافــيــا حــتى وإن لم يــشــر إلــيه في الــنــصــوص ا

على اجمللس الدستوري لدراسة مطابقتها للدستور
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- واعـتـبـارا أن الـدسـتـور يـفـرض عـلى مـجـلس األمـة
تــــضــــمــــ نــــظـــــامه الــــداخــــلـي كــــيــــفــــيـــــات إخــــطــــار اجملــــلس
ــا نــصت عــلــيه الــدســـتـــوري مـن قـــبـل 30 عــضــوا طــبــقـــا 

ادة 114 من الدستور طة 6 والفقرة األخيرة من ا ا

- واعـتـبـارا بـالــنـتـيـجــة فـإن عـدم تـوضـيـح كـيـفـيـات
ــادة 114 من الـــدســـتـــور في الـــنـــظـــام الــداخـــلي تـــطـــبـــيق ا
بـخصـوص هذا اإلجـراء يـعد بـذلك مجـلس األمـة قد تـخلى
ـا يجعل ارسـة اختصـاصات خولـها إياه الـدستور  عن 

ادة 100 من النظام الداخلي غير مطابقة للدستور. ا

ــادة 128 من الـــنــظـــام الـــداخــلي من الـــنــظـــام الـــداخــلي ــادة  - فــيـــمـــا يــخـص ا 16 - فــيـــمـــا يــخـص ا

جمللس األمة موضوع اإلخطار :جمللس األمة موضوع اإلخطار :

ـادة 128 من الـنـظـام الـداخـلي جملـلس - اعـتـبـارا أن ا
األمــة تـــنـص عــلـى عــقـــوبـــات تـــطـــبق عـــلى األعـــضــاء الـــذين
تغـيـبوا عن اجلـلسـات الـعامـة أو أشغـال الـلجـان لثالث (3)
مرات مـتـتـالـيـة خالل الـدورة بـدون عـذر مـقـبـول السـيـما
ـــتــعـــلـــقـــة بـــاحلـــرمـــان من الـــتـــرشح ألي مـــنـــصب في تـــلـك ا

قبل أجهزة وهيئات اجمللس بعنوان التجديد ا

- واعـــتــبـــارا أنه إذا كـــان عـــلى مـــجــلـس األمــة طـــبـــقــا
لـلـمادة 116 (الـفـقرة 2) من الـدسـتـور أن ينـص في نـظامه
ــشـاركــة الـفــعـلــيـة الـداخــلي عـلـى أحـكــام تـتــعـلق بــوجـوب ا
ألعـضـائه فـي أشـغـال الـلـجـان وفي اجلـلـسـات الـعـامـة فـإنه
يــعــود لــلـمــجــلس الـدستـوري الـتأكـد من أن هـذه األحـكام

ال تمس باحلقوق التي يضمنها الدستور 

- واعـتـبـارا أنه إذا كان مـن اختـصـاص مـجـلس األمة
تــضــمــ نـظــامه الــداخــلي عــقــوبــات تــطـال كـل عـضــو أخل
ــــشـــاركــــة الـــفــــعـــلــــيـــة فـي أشـــغــــال الـــلــــجـــان وفي بــــواجب ا
ـادة 116 (الــفـقـرة 2) اجلـلــسـات الـعــامـة كـمــا نـصت عــلـيه ا
من الـدســتـور فـإنه عــلى مـكـتـب اجملـلس قـبـل تـقـريـره ألي
ـعـني السيـمـا إتـاحة عقـوبـة احلـفاظ عـلى حـقـوق الـعضـو ا
الفرصة له بتقد ما لديه من حجج لتبرير وضعيته

ـادة 128 من الــنـظـام - واعـتــبـارا بــالـنــتـيــجـة فــإن ا
الـــداخــلـي جملــلس األمـــة مـــوضــوع اإلخـــطــار تـــعــد مـــطــابـــقــة

ثار أعاله. للدستور شريطة مراعاة التحفظ ا

ادة 138 من الـنظام من الـنظام ادة  من ا 17 - فيمـا يخص الفقرة  - فيمـا يخص الفقرة 5 من ا

الداخلي جمللس األمة موضوع اإلخطار :الداخلي جمللس األمة موضوع اإلخطار :

ـادة 138 من الـنـظـام الـداخـلي جملـلس - اعـتـبـارا أن ا
األمة موضوع اإلخطـار جاءت بإجراءات تطبيقية ألحكام
ادة 117 من الدستور ونـصت على جتريد عضو مجلس ا
ـنــتـمـي إلى حـزب ســيــاسي الــذي يـغــيـر ــنــتـخـب ا األمـة ا
طـــوعــا انـــتــمـــاءه احلـــزبي الــذي انـــتــخـب عــلى أســـاسه من

ــانــيــة وأحــالت في الــفــقــرة اخلــامــســة مــنــهـا عــهــدته الــبــر
ـادة بالنـسبة كتب اجملـلس حتديد كـيفيـات تطـبيق هذه ا
نتخب عـ بعنـوان الثلث الرئـاسي والعضـو ا للـعضو ا

احلر
ــــادة 117 من الـــــدســـــتـــــور نـــــصت - واعـــــتـــــبـــــارا أن ا
ـانـيــة يـخص صـراحــة عـلى أن الــتـجــريـد من الــعـهــدة الـبــر
ــنــتــخب في اجملــلس الــشـعــبي الــوطــني أو مــجــلس األمـة ا
ـــنـــتـــمي إلى حـــزب ســـيــاسـي في حـــالـــة تــغـــيـــيـــره طـــوعــا ا
انـتــمـاءه الــسـيــاسي الـذي انــتـخب عــلى أسـاسه ويــتـرتب
عـلى ذلك أن إجراء التجـريد من العهـدة االنتخابـية يعني
نتمي إلى حزب سياسي دون سواه  نتخب ا العضو ا
- واعـــتـــبــارا أن الـــنـــظـــام الـــداخـــلي بـــتـــوســـيــعـه هــذا
ــعـيـنــ بـعـنــوان الـثـلـث الـرئـاسي اإلجـراء إلى األعــضـاء ا
واألعــضــاء األحـرار وإحــالــة كــيـفــيــات تــطـبــيق هــذه احلــالـة
ـــــكـــــتب اجملـــــلس يـــــكـــــون قـــــد أحــــال مـــــوضـــــوعـــــا لـــــيس من
ــا نـص عــلــيه ـــكــتب وبـــذلك يــكــون قـــد أخل  اخـــتــصــاص ا

الدستور صراحة في مادته 117
- واعتبـارا بالـنتـيجـة أن النص عـلى حتديـد مكتب
ــعــ اجملــلـس لــكــيــفـــيــات تــطــبــيـق اإلجــراء عــلى الـــعــضــو ا

نـتـخب احلر يـعد بـعـنوان الـثـلث الرئـاسي وكـذا العـضـو ا
ادة 117 من الدستور. مخالفا ألحكام ا

ــادة 148 من الـــنــظــام الـــداخــلي من الـــنــظــام الـــداخــلي ــادة  - فـــيــمــا يــخص ا  18 - فـــيــمــا يــخص ا

جمللس األمة موضوع اإلخطار :جمللس األمة موضوع اإلخطار :
ـادة 148 من الـنـظـام الـداخـلي جملـلس - اعـتـبـارا أن ا
األمــة مـــوضــوع اإلخــطــار تــهــدف إلى تــصــنــيف الــوظــائف
ـمـاثـلـة الـعـلـيـا في مـجـلـس األمـة ضـمن الـوظـائف الـعـلـيـا ا
في الــهـــيــئــات الــســـيــاديــة لــلـــدولــة وتــطـــبق عــلــيـــهــا نــفس
ـــجــــالـي األجـــور األحــــكــــام والســــيـــمــــا مــــا يــــتــــعــــلق مــــنــــهــــا 

والتقاعد
- واعتـبـارا أنه وطـبقـا لـلـمواد 132 (الـفقرة 3) و140
ــؤسس الـدسـتــوري مـيـز و141 و143 من الـدسـتــور فـإن ا
بوضوح ب اجملاالت الـتي تعود للقانون وتلك التي تعود
لـــلــــســـلــــطـــة الــــتـــنــــظـــيــــمـــيــــة لـــرئــــيس اجلـــمــــهـــوريــــة وبـــ

االخــــتـــصــــاصـــات الـــتـي تـــعــــود إلى كل غــــرفـــة من غــــرفـــتي
ــــان وأخــــضع هــــذه الــــنــــصــــوص إلـى قــــواعــــد إعـــداد الــــبــــر

ومصادقة ورقابة مختلفة
- واعـتبـارا أن هـذا الـتـوزيع لالخـتـصـاصـات أساسه
ادة 15 ـكرس صـراحـة في ا مبـدأ الـفصـل ب الـسـلطـات ا
ــكـــنــهــا من الـــدســتــور والـــذي يــقــضـي بــأن كل ســلـــطــة ال 
ــــؤسس الــــتـــــدخل إال في اجملـــــال الــــذي حــــدده لـــــهــــا بــــدقـــــة ا

الدستوري
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- واعتبـارا أنه وبنـاء على اإلستـقالليـة التنـظيـمية
ـسـتــنـبـطـة من مـبـدأ الـفـصل ـان وا لـكـل من غـرفـتي الـبـر
ـؤسس الــدسـتـوري أقــر لـكل غـرفـة بــ الـسـلـطــات فـإن ا
ــصــادقـة عــلــيه بــكل صالحــيــة إعــداد نــظــامــهــا الــداخــلي وا
ســــيــــادة شــــريــــطـــة احــــتــــرام تــــوزيع االخــــتــــصــــاصــــات بـــ
ادة 132 (الفقرة 3) السلطات كما حددها الدستور في ا

- واعتبارا أن الـنظام الداخـلي جمللس األمة بإقراره
أحـــكـــامـــا تـــتـــطـــلب ســـواء من حـــيث إعـــدادهـــا أو من حـــيث
ـصادقة علـيها تدخل سـلطات أخرى يـكون قد أخل بذلك ا

بدأ ا

- واعتـبـارا أن الـتصـنـيف في الـوظائـف العـلـيا في
وظـف الـدولــة ونـظــام الـتقـاعـد اخلاص بـهـذه الفـئة مـن ا

ال يدخل في مجال النظام الداخلي 

- واعـتبارا بالـنتيـجة فإنه بإقـرار تلك األحكام في
ــــادة 148 من الــــنــــظـــام الــــداخـــلـي فـــإن مــــجـــلـس األمـــة لم ا

يحترم مبدأ توزيع االختصاصات كما حدده الدستور.

لهذه األسبابلهذه األسباب

يدلي بالرأي اآلتي :يدلي بالرأي اآلتي :

في الشكل :في الشكل :

1. أن إخطـار رئـيس اجلـمهـوريـة بخـصـوص مطـابـقة
هـذا الــنـظـام الــداخـلي جملــلس األمـة لـلــدسـتــور  تـطـبــيـقـا
ـادتـ 186 (الــفـقـرة 3) و187 من الـدسـتــور فـهـو ألحـكـام ا

مطابق للدستور.

2. أن الـــــنــــــظـــــام الــــــداخـــــلـي جملـــــلـس األمـــــة  إعـــــداده
ـادة 132 (الــفــقـرة 3) من ــصــادقـة عــلــيه طــبـقــا ألحــكــام ا وا

الدستور ويعدّ بذلك مطابقا للدستور.

وضوع : وضوع :في ا في ا

أوال : فــــيـــمــــا يــــخص تــــأشـــيــــرات الــــنـــظــــام الـــداخــــليأوال : فــــيـــمــــا يــــخص تــــأشـــيــــرات الــــنـــظــــام الـــداخــــلي
موضوع اإلخطار :موضوع اإلخطار :

1 - يــــحــــذف الــــنــــظــــام احملــــدد لــــقــــواعــــد عــــمل اجملــــلس
الدستوري من تأشيرات النظام الداخلي.

2 - يـضــاف إلى تــأشــيــرات الــنــظــام الـداخــلي جملــلس
األمة موضوع اإلخطار:

"- وبـعـد األخـذ برأي اجملـلس الـدسـتـوري مع مـراعاة
واد 3 الـتـحـفـظـات الـتـفـسـيـريـة الـواردة بـشـأن األحـكـام وا

ـطة 14) و45 و58 و92 (الـفقرة 2) (الفـقرة األخـيرة) و13 (ا
و102 (الــــفـــــقــــرة 3) و118 (الــــفـــــقــــرة 5) و128 من الـــــنــــظــــام

الداخلي جمللس األمة موضوع اإلخطار".

ـسـتـعـمـلـة ـصـطـلـحـات ا ـسـتـعـمـلـةثـانـيـا : فـيـمـا يـخص بـعض ا ـصـطـلـحـات ا ثـانـيـا : فـيـمـا يـخص بـعض ا
في النظام الداخلي موضوع اإلخطار :في النظام الداخلي موضوع اإلخطار :

ـادة 1. تـسـتـبـدل كـلـمـة "الـنـصـوص الـقـانـونـيـة" في ا
ـــــطّــــة 4) مـن الـــــنـــــظــــام ــــادة 66 (ا 34 (الـــــفـــــقــــرة األولـى) وا

الداخلي بكلمة "النصوص".
ـادت 2. حتـذف كلـمـة "والنـصوص الـقانـونـية" من ا

35 و40 وعـــــنـــــوان الــــفـــــصل الـــــثــــانـي من الـــــبــــاب اخلـــــامس

وعـــــنــــوان الـــــقــــسـم األول من الـــــفــــصـل الــــرابـع من الـــــبــــاب
اخلامس من النظام الداخلي. 

3. تستبدل كـلمة " نص القانون "بكلمة "النص" في
ــواد 69 (الــفــقــرتــ 1 و3) و82 و85 و86 و87 (الــفــقــرتــ ا

األولى والــثــانـــيــة) وعــنــوان الــقـــسم الــثــانـي والــثــالث من
الفصل الرابع من الباب اخلامس من النظام الداخلي.

4. تـسـتـبـدل كـلـمـة "إيـفـاد" بـكـلـمـة "تـشـكـيل" في نص
ادة 52 من النظام الداخلي. ا

5. تستبدل كـلمة "حزب" بكـلمة "حزب سياسي" في
ادة 63 من النظام الداخلي. نص الفقرة 3 من ا

: "القوان صطلح 6. تضاف كلمـة مشاريع إلى ا
الــعــاديــة" و"الــقــوانــ الــعــضــويــة" في الــفــقــرة األولى من

ادة 80 من النظام الداخلي. ا
ـــانـــيــة من 7. تـــضـــاف عــبـــارة: "أو اجملـــمــوعـــات الـــبــر
ـعــارضـة" بـعــد كـلــمـة "اجملــمـوعــة" في نص الـفــقـرة األولى ا

ادة 92 من النظام الداخلي. من ا
8. تــضــاف عــبــارة "عــلـى اجملــلس" إلى بــدايــة الــفــقــرة
ـادة 140 مـن الــنـــظــام الــداخـــلي وتــصـاغ الـــثــانــيـــة مــن ا

كما يأتي :
ــسـألـة عــلى اجملـلـس من أجل الـبت ــكـتب ا "يــعـرض ا

فيها ..." والباقي بدون تغيير.
ثـالـثـا : فـيـمـا يـخص مـواد الـنـظـام الـداخـلي مـوضـوعثـالـثـا : فـيـمـا يـخص مـواد الـنـظـام الـداخـلي مـوضـوع

اإلخطار :اإلخطار :
ــادة 2 مــطــابــقــة جــزئــيـا 1. تــعــد الــفــقــرة األولى من ا

للدستور وتعاد صياغتها كما يأتي :
ادة 130 من الـدستـور يعـقد مـجلس "طبـقا ألحـكام ا
األمـة وجـوبــا جـلـســته األولى من الــفـتـرة الــتـشـريــعـيـة في
الــيـوم اخلــامس عــشـر (15) الـذي يــلي تـاريـخ إعالن اجملـلس

الدستوري نتائج انتخاب أعضاء مجلس األمة ".
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ـــادة 3 مــــطـــــابــــقــــة جــــزئــــيــــا 2. تــــعــــد الــــفــــقــــرة 3 مـن ا
للدستور وتعاد صياغتها كما يأتي : 

"يتـولى مـجلس األمـة إثـبات عـضـوية أعـضـائه طبـقا
ـتــضـمن إلعـالن اجملـلس الــدسـتــوري لـلــنـتــائج الــنـهــائـيــة ا
ـنــتـخـبـ وطــبـقـا لـلـمــرسـوم الـرئـاسي أسـمــاء األعـضـاء ا

تضمن تعي أعضاء في مجلس األمة". ا
ادة 3 مطابـقة للدستور 3. تعد الـفقرة األخيرة من ا

ثار أعاله. شريطة مراعاة التحفظ ا
ادة 4 غير مطابقة للدستور   4. تعد ا

ـطّة 1) واد : 7 (الـفقرة األولى) و13 (ا 5. الـقول أن ا
و51 و64 و65 و70 (الـــفـــقـــرات األولى و2 و5) و81 و85 و91
و95 و96 (الــــفــــقــــرة األولى) و97 و99 و103 و139 ال تــــدخل

ضمن نطاق النظام الداخلي.
ــادة ــادة 13 والــفــقـرة 3 من ا ــطّــة 14 من ا 6. تــعــد ا
ــادة 128 ــادة 118 والــفــقــرة 3 من ا 102 والــفــقــرة 5 من ا

ثار أعاله. مطابقة للدستور شريطة مراعاة التحفظ ا
ادة 45 مـطـابـقـة لـلـدسـتـور شـريـطـة مـراعاة 7. تـعـد ا

ثار أعاله. التحفظ ا
ـــــادة 52 غـــــيـــــر مـــــطـــــابـــــقـــــة 8. تـــــعـــــد الـــــفـــــقـــــرة 4 من ا

للدستور.
ادة 58 مـطـابـقـة لـلـدسـتـور شـريـطـة مـراعاة 9. تـعـد ا

ثار أعاله. التحفظ ا
ـادة 59 مـطــابـقــة جـزئــيـا لــلـدســتـور وتــعـاد 10. تــعـد ا

صياغتها كما يأتي :
ــــكن ــــادة 117 مـن الــــدســــتـــــور ال  "عــــمال بــــأحــــكــــام ا
انـية مشـكلة نـتمي جملـموعة بـر نـتخب ا لـعضو اجملـلس ا
عــــلى أســــاس االنــــتــــمــــاء احلــــزبي أن يــــغــــيــــر مـــجــــمــــوعــــته

انية ". البر
ــادة 87 مـــطــــابـــقـــة جـــزئـــيـــا 11. تـــعـــد الـــفـــقـــرة 2 من ا

للدستور وتعاد صياغتها كما يأتي :
ــوافـــقــة عـــلى األمــر في ـــتــضـــمن ا "يــعـــرض الــنص ا
جـلـسـة عـامـة لـلـمـصادقـة عـلـيه بـكـامـله بـعـد االسـتـماع إلى
ـــثـل احلــكـــومـــة وتـــقــريـــر الـــلـــجــنـــة اخملـــتـــصــة دون عــرض 

انية ". وضوع في أول دورة بر مناقشة في ا
ادة 92 مـطـابقـة جـزئـيا 12. تـعـد الـفـقرة األولـى من ا

للدستور وتعاد صياغتها كما يأتي :
ادة 114 (الفقرة 2) من الدستور .." "عمال بـأحكام ا

والباقي بدون تغيير.
ـادة 92 مـطــابــقــة لـلــدســتـور 13. تــعـد الــفــقـرة 2 من ا

ثار أعاله. شريطة مراعاة التحفظ ا

ـــادة 93 غــــيـــــر مــــطـــــابــــقــــة 14. تـــــعــــد الـــــفــــقــــرة 2 مـن ا

للدستور.
ــــــادتــــــ 92 و93 مـن الـــــــبـــــــاب 15. يــــــعــــــاد تــــــرتـــــــيب ا

السادس.
ادة 100 من الـنظام الـداخلي غـير مطـابقة 16. تـعد ا

للدستور.
ادة 128 مطابقة للدستور شريطة مراعاة 17. تعد ا

ثار أعاله. التحفظ ا
ـــادة 138 غــــيــــر مــــطــــابــــقـــة 18. تــــعــــد الــــفــــقـــرة 5 مـن ا

للدستور.
ادة 148 غير مطابقة للدستور. 19. تعد ا

ـطـابقـة لـلدسـتـور جزئـيا رابـعا :رابـعا : تـعـدّ األحكـام غـير ا
أو كليا قابلة للفصل عن باقي أحكام النظام الداخلي.

خــامـسـا :خــامـسـا : تـعـد بــاقي مـواد الـنــظـام الـداخـلي مــطـابـقـة
للدستور.

سـادسـا :سـادسـا : بــنـاء عـلـى الـتـصــريح بـعــدم مـطـابــقـة بـعض
مـواد الـنـظـام الـداخلـي للـدسـتـور وإقـرار أن بـعض مواده
ال تــدخل ضـمن نــطـاق الـنــظـام الـداخــلي يـصــبح عـدد مـواد

النظام الداخلي 142 مادة.
ســابــعـا :ســابــعـا : يــعـاد تــرقــيم مــواد الــنـظــام الــداخـلـي جملـلس

األمة. 
ينـشر هذا الـرأي في اجلريدة الـرسميـة للجـمهورية

قراطية الشعبية. اجلزائرية الد
بـهذا تـداول اجملـلس الـدسـتوري في جـلـسـاته بـتاريخ
23 24 25 26 29 شـــوال وأول ذو الـــقــــعـــدة عـــام 1438  22

وافق 16 و17 و18 و19 و20 و23 و25 يوليو سنة 2017. ا

رئيس اجمللس الدستوريرئيس اجمللس الدستوري
مراد مدلسيمراد مدلسي

- محمد حبشي نائبا للرئيس 
- حنيفة بن شعبان عضوا 
- عبد اجلليل بلعلى عضوا 
- براهيم بوتخيل عضوا 

- حس داود عضوا 
- عبد النور قراوي عضوا 

- محمد ضيف عضوا 
- إسماعيل باليت عضوا 

- الهاشمي براهمي عضوا 
- فوزية بن قلة عضوا 

- كمال فنيش عضوا.
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نظم داخليةنظم داخلية
مجلس األمةمجلس األمة

النظام الداخلي جمللس األمة.النظام الداخلي جمللس األمة.
ـــــــــــــــــــــــــــ

ـادتـ 132 - بـنــاء عـلى الـدسـتـور ال سـيــمـا أحـكـام ا
(الفقرة 3) و186 (الفقرة 3) منه

ـؤرخ ــقــتـضى الــقــانـون الــعــضـوي رقم 12-02 ا - و
ـوافق 12 يـنـايـر سـنـة 2012 الـذي في 18 صــفـر عـام 1433 ا

انية يحدد حاالت التنافي مع العهدة البر
ـؤرخ ــقــتـضى الــقــانـون الــعــضـوي رقم 16-10 ا - و
ـوافق 25 غــشت ســنـة 2016 في 22 ذي الـقــعــدة عـام 1437 ا

تعلق بنظام االنتخابات وا
ـؤرخ ــقــتـضى الــقــانـون الــعــضـوي رقم 16-12 ا - و
ـوافق 25 غــشت ســنـة 2016 في 22 ذي الـقــعــدة عـام 1437 ا
الــذي يــحــدد تــنــظـــيم اجملــلس الــشــعــبـي الــوطــني ومــجــلس
األمـة وعمـلـهـمـا وكـذا العـالقات الـوظـيـفـيـة بيـنـهـمـا وب

احلكومة
ـؤرخ في 3 صـفر ـقـتضى الـقـانون رقم 16-13 ا - و
ــــوافق 3 نــــوفــــمــــبــــر ســــنـــة 2016 الــــذي يــــحـــدد عــــام 1438 ا
تشكـيلة اجملـلس الوطنـي حلقوق اإلنـسان وكيـفيات تـعي

تعلقة بتنظيمه وسيره أعضائه والقواعد ا
ؤرخ في قتضى الـنظام الداخلي جمللس األمة ا - و
ـعـدل ـوافق 26 أكـتـوبـر سـنـة 1999 ا 16 رجب عـام 1420 ا

تمم وا
- وبعد مصادقة مجلس األمة

- وبـعـد األخــذ بـرأي اجملـلـس الـدسـتــوري مع مـراعـاة
واد 3 الـتـحـفـظـات الـتـفـسـيـريـة الـواردة بـشـأن األحـكـام وا
ـطة 14) و45 و58 و92 (الـفقرة 2) (الفـقرة األخـيرة) و13 (ا
و102 (الــــفـــــقــــرة 3) و118 (الــــفـــــقــــرة 5) و128 من الـــــنــــظــــام

الداخلي جمللس األمة موضوع اإلخطار
ينشر النظام الداخلي اآلتي نصه : ينشر النظام الداخلي اآلتي نصه : 

أحكام تمهيديةأحكام تمهيدية
ـادة األولى : يـحـدد هـذا الـنـظـام الـداخـلي إجـراءات ـادة األولى :ا ا
ادة وكيفـيات تنـظيم مـجلس األمة وسـيره طـبقا ألحـكام ا
132 (الـفـقرة 3) من الـدسـتور وألحـكـام الـقانـون الـعـضوي

ـوافق 25 ـؤرخ في 22 ذي القـعـدة عام 1437 ا رقم 16-12 ا
غـــشت ســـنــة 2016 الـــذي يــحـــدد تــنـــظــيـم اجملــلـس الــشـــعــبي
الــــوطــــني ومــــجــــلس األمــــة وعــــمــــلــــهــــمـــا وكــــذا الــــعـالقـــات

الوظيفية بينهما وب احلكومة.

الباب األولالباب األول
إجراءات افتتاح الفترة التشريعية وإثباتإجراءات افتتاح الفترة التشريعية وإثبات
 العضوية وانتخاب رئيس مجلس األمة العضوية وانتخاب رئيس مجلس األمة

الفصل األولالفصل األول
إجراءات افتتاح الفترة التشريعيةإجراءات افتتاح الفترة التشريعية

ادة 130 من الدسـتور يـعقد ادة  2 : : طبـقا ألحـكام ا ادةا ا
مـــــجــــــلـس األمــــــة وجــــــوبــــــا جـــــلــــــســــــتـه األولى مـن الــــــفــــــتـــــرة
التشريـعية في اليوم اخلامس عشر (15) الذي يلي تاريخ
إعالن اجملـلـس الـدسـتـوري نـتـائج انــتـخـاب أعـضـاء مـجـلس

األمة. 

يرأس اجللسـة األولى مكتب مؤقت يتكون من أكبر
األعـضاء سـنا وأصـغـر عضـوين إلى غـاية انـتخـاب رئيس

مجلس األمة.

ؤقت باإلشراف على :  كتب ا يقوم ا
ــــنـــتــــخـــبـــ ـــنــــاداة االســـمــــيـــة ألعـــضــــاء اجملـــلس ا - ا

ـســلّم من اجملــلس الـدســتـوري ــعــيـنــ حـسب اإلعـالن ا وا
ــنـتـخـبـ وطـبــقـا لـلـمـرسـوم ـتــضـمن أسـمـاء األعـضـاء ا ا
ـتضـمن تعـي أعضـاء في مجـلس األمة طـبقا الرئاسي ا

ادة 118 (الفقرت 2 و3) من الدستور ألحكام ا
- انـتــخــاب جلـنــة إثـبــات الـعــضــويـة ألعــضـاء مــجـلس

األمة
- انتخاب رئيس مجلس األمة.

وضوع. ال تُجرَى في هذه اجللسة أي مناقشة في ا

تُـــطــبق اإلجـــراءات نــفـــســهـــا بــعـــد كل جتـــديــد نـــصــفي
لتشكيلة اجمللس. 

الفصل الثانيالفصل الثاني
 إجراءات إثبات العضوية إجراءات إثبات العضوية

ـــادة 121 مـن الـــدســــتـــور ــــادة  3 :  : طـــبــــقـــا ألحــــكـــام ا ــــادةا ا
يــــشـــكـل مـــجـــلـس األمـــة فـي جـــلــــســـته األولـى جلـــنــــة إثـــبـــات

العضوية.

 تــتــكـــون جلــنــة إثـــبــات الــعـــضــويــة مـن عــشــرين (20)
بدإ التمثيل النسبي أصالً. عضوا وفقا 
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يـتـولى مـجـلس األمـة إثـبـات عـضـويـة أعـضـائه طـبـقـا
ـتــضـمن إلعـالن اجملـلس الــدسـتــوري لـلــنـتــائج الــنـهــائـيــة ا
ـنــتـخَـبـ وطــبـقـا لـلـمــرسـوم الـرئـاسي أسـمــاء األعـضـاء ا

تضمن تعي أعضاء في مجلس األمة.  ا

ال تُــوقِفُ عـــمــلـــيــة إثـــبــات الـــعــضــويـــة خالل ســـيــرهــا
تصلة بصفة عضو مجلس األمة. الصالحيات ا

يُعرَض تقرير جلـنة إثبات العضوية في جلسة عامة
صادقة عليه. من أجل ا

ــذكـــورة أعاله بــعــد كل تُـــطــبَق اإلجــراءات نـــفــســهــا ا
ـادة 118 جتـديـد نـصـفـي لـتـشـكـيــلـة اجملـلس طـبــقـا ألحـكـام ا

(الفقرتان 2 و3) من الدستور.

ــتـحــفـظ عــلــيــهـا عــلـى جلــنــة الــشـؤون حتــال احلــاالت ا
الــقـانــونـيــة واإلداريـة وحـقــوق اإلنـســان والـتــنـظــيم احملـلي
وتـهـيـئـة اإلقــلـيم والـتـقـســيم اإلقـلـيـمي الــتي تـعـرض عـلى
وضـوع في أجل أقصاه خـمسـة عشر اجمللس تـقريـرا في ا

(15) يوما من تاريخ اإلحالة. 

ـكــلــفــة بــإثــبــات الــعــضــويـة 4 :  : تُــحلّ الــلــجــنــة ا ـادة   ـادةا ا
ــجـرد مــصـادقـة أعــضـاء مــجـلس األمــة عـلـى تـقـريــرهـا في

اجللسة العامة.

الفصل الثالثالفصل الثالث
إجراءات انتخاب رئيس مجلس األمةإجراءات انتخاب رئيس مجلس األمة

ـــادة 131 (الـــفـــقـــرة 2) من 5 : : طـــبـــقــــا ألحـــكـــام ا ــادة   ــادةا ا
ادة 11 من القانون العضوي رقم 12-16 الدستور وأحكام ا
ــذكــور أعـاله يُــنــتــخب رئــيس مــجــلس األمــة بــاالقــتــراع ا
ـترشح تـرشـح يُـعلـن فوز ا السـرّي. وفي حـالة تـعـدد ا

طلقة ألصوات أعضاء اجمللس. تحصل على األغلبية ا ا

ــــتـــرشــــحــــيْن عــــلى فـي حــــالـــة عــــدم حــــصــــول أي من ا
ـطـلـقـة يُجـرى في أجل أقـصـاه أربع وعـشرون األغـلـبـية ا
(24) ســــــاعـــــة دور ثــــــان يـــــتم فــــــيه الــــــتـــــنــــــافس بـــــ األول

تحصليْن على أغلبية األصوات. والثاني ا

ـــــتــــحــــصل عــــلـى األغــــلــــبــــيــــة ــــتــــرشح ا يُــــعــــلَـن فــــوز ا
النسبية.

ـــتـــرشح في حـــالـــة تـــســـاوي األصـــوات يـــعـــد فـــائـــزا ا
األكبر سنا.

ـــــتـــــرشح الـــــوحــــيـــــد يـــــكــــون االنـــــتـــــخــــاب فـي حـــــالــــة ا
بـاالقـتـراع الـســري أو بـرفع الـيـد ويـعــلن فـوزه بـحـصـوله

على أغلبية األصوات. 

ــادة  6 : : في حـــالــة شـــغــور مــنـــصب رئــيـس مــجــلس ــادةا ا
ـانع القـانوني أو األمـة بسـبب االسـتقـالة أو الـتنـافي أو ا
الوفـاة يتم انتـخاب رئيس مـجلس األمة بـالطرق نـفسها
ــادة 5 أعاله في أجل أقـــصـــاه خـــمـــســـة عـــشــر احملـــددة في ا

(15) يوما من تاريخ إعالن الشغور.

جتــتــمع هــيــئـة الــتــنـســيق بــدعــوة من مــكـتـب اجملـلس
إلقـرار حـالــة الـشـغـور الـتي تُـثـبت بالئـحـة يـصـادق عـلـيـهـا
أغلبية أعضـاء اجمللس احلاضرين في جلسة عامة ويُبلغها

عنية. كتب للجهات ا ا

وفي هـذه احلالة يشـرف على عمـلية االنتـخاب أكبر
ـساعـدة أصـغـر عـضـوين مـن أعـضاء نـواب الـرئيـس سـنـا 

 . مجلس األمة بشرط أالّ يكونوا مترشح

الباب الثانيالباب الثاني
أجهزة مجلس األمة أجهزة مجلس األمة 

ادة 9 من الـقـانون الـعـضوي ادة  7 : : طـبـقا ألحـكـام ا ادةا ا
ذكور أعاله أجهزة مجلس األمة هي :  رقم 16-12 ا

- الرئيس

كتب - ا

- اللجان الدائمة.

الفصلالفصل األول األول
رئيس مجلس األمةرئيس مجلس األمة

ـادة  8 : : عالوة عـلى الـصالحـيـات الـتي يـخـولـهـا إياه ـادةا ا
ــذكــور أعاله الــدسـتــور والــقــانــون الــعـضــوي رقم 16-12 ا
وهــذا الـنــظــام الــداخــلـي يــضـطلـع رئـيس مـجلـس األمة

ا يأتي :  ال سيما 
- الــســـهــرُ عــلـى تــطــبـــيق الــنـــظــام الــداخـــلي وضــمــان

احترامه
- ضمانُ األمن والنظام العام داخل مقر اجمللس

ـكتب - رئاسـةُ جـلسـات مـجـلس األمة واجـتـماعـات ا
واجتماعات هيئة الرؤساء واجتماعات هيئة التنسيق

- تمثيل مجلس األمة وطنيا ودوليا
هام عند االقتضاء - تكليف نواب الرئيس 

ـوجب ـنـاصب اإلداريـة والـتـقـنـيـة  - الـتـعـيـ في ا
قرارات

- إعــــداد مـــشــــروع مـــيــــزانــــيـــة اجملــــلس وعــــرضه عــــلى
صادقة كتب للمناقشة وا ا
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- األمْرُ بصرف ميزاينة اجمللس
الـيـة والـتقـنـية ـصـالح اإلداريـة وا - ضـبطُ تـنـظيم ا

للمجلس
ـادية والبـشريـة الالزمة - ضمـانُ توفيـر الوسـائل ا

لعمل أعضاء اجمللس
- إخـطـارُ اجملـلـس الـدسـتـوري عـنـد االقـتـضـاء طـبـقـا

ادة 187 (الفقرة األولى) من الدستور. ألحكام ا

الفصل الثانيالفصل الثاني
مكتب مجلس األمةمكتب مجلس األمة

ــادة  9 :  : يـــتـــكــون مـــكـــتب مـــجــلـس األمــة مـن رئــيس ــادةا ا
اجمللس وخمسة (5) نواب للرئيس. 

دة ادة  10 :  : يَنـتـخِب مجـلس األمة نـواب الرئـيس  ادةا ا
سنة واحدة (1) قابلة للتجديد. 

ـانــيـة في ــثـلــو اجملـمـوعــات الـبــر ـادة  11 :  : يَـتّــفِق  ـادةا ا
اجـــتـــمـــاع يـــعـــقـــد بـــدعــوة مـن رئـــيس اجملـــلس عـــلى تـــوزيع
مــــنـــاصب نـــواب الــــرئـــيس فـــيــــمـــا بـــ اجملـــمــــوعـــات الـــتي

. ثلونها على أساس التمثيل النسبي أصالً
تُــــعـــرَض قـــائـــمــــة نـــواب الـــرئـــيـس في جـــلــــســـة عـــامـــة

للمصادقة عليها.
ـصــادقـة عـلى قـائـمـة في حـالــة عـدم االتـفـاق أو عـدم ا
ـنصوص علـيها في ُعـدة وفقا لـلشروط ا نواب الـرئيس ا
ــادة يــتم إعــداد قــائــمــة مــوحــدة الــفـــقــرة األولى من هــذه ا
ــانــيــة طــبــقــا لــنــواب الــرئــيس مـن قــبل اجملــمــوعــات الــبــر
ـشـاركـة في ـعـيــار تـتـفق عـلـيـه اجملـمـوعـات الـراغــبـة في ا

كتب. ا
تُعرَض القائمة في جلسة عامة للمصادقة عليها.

ـنصوص عليها إذا استحال االتفـاق وفقا للشروط ا
ـــتــعــدد أعـاله يــتم انـــتــخـــاب نــواب الــرئـــيس بــاالقـــتــراع ا
األســـمــاء الـــســرّي فـي دور واحــد وفي حـــالــة تـــســاوي عــدد

ترشح األكبر سنا. األصوات يعلن فوز ا
عـنـد شـغور مـنـصب أحـد نـواب الرئـيس يُـسـتـخلف

ذكورة أعاله.  وفقا لإلجراءات نفسها ا

ادة  12 : : زيادة على الصـالحيات التي يـخولها إياه ادةا ا
ذكـور أعاله وهذا الـنظام القـانون الـعضوي رقم 16-12 ا
الـــداخـــلـي يـــضـــطــــلع مـــكـــتـب مـــجـــلـس األمـــة حتت إشـــراف

ا يأتي : رئيس اجمللس على وجه اخلصوص 
- حتديـدُ تاريخ تـوزيع مـشاريع ونـصـوص القـوان

احملالة على اجمللس

- ضــبـطُ جــدول أعــمــال اجلــلــســات الــعــامــة لــلــمــجــلس
وتنظيم سيرها

- الــــبـتُّ في اقــــتـــــراحــــات الــــقـــــوانــــ والــــتـــــعــــديالت
واللوائح من حيث الشكل

ـاط الـتـصـويت في إطـار أحـكـام الـقـانون - حتـديـدُ أ
ــذكـور أعاله وأحــكـام هــذا الـنــظـام الــعـضـوي رقم 16-12 ا

الداخلي

- الــنــظــرُ في األســـئــلــة الــشــفــويــة والــكــتــابــيــة الــتي
يعرضها عليه رئيس اجمللس قبل إحالتها على احلكومة

- البتُّ في طلب استجواب احلكومة

- الــبتُّ في طــلــبـات الــلــجـان الــدائــمـة عــقــد جـلــسـات
استماع إلى أعضاء احلكومة

ــؤقــتــة الــتي - الــبـتُّ في الــبــعــثـــات االســتــعالمــيـــة ا
تقترحها اللجان الدائمة

- الــبتُّ فـي اقـتــراح تــشــكــيل جلــنــة حتــقــيق من قــبل
أعضاء من مجلس األمة 

- دراســـةُ مــــشـــروع جـــدول األعــــمـــال الــــذي تـــقــــتـــرحه
ــعــارضــة طــبــقـا ــانــيــة من ا مــجــمـوعــة أو مــجــمــوعــات بــر

ادة 114 من الدستور ألحكام ا

- مـنــاقـشـةُ مـشـروع مـيـزانـيـة تـسـيـيـر مـجـلس األمـة
ـصادقـة علـيه وإحالـته على جلـنة الـشؤون االقـتصـادية وا

الية إلبداء الرأي وا

ـــصـــادقــةُ عـــلى الـــهــيـــكل الـــتـــنــظـــيــمـي لــلـــمـــصــالح - ا
ـالية ـصالح ا اإلداريـة والتقـنيـة وعلى كـيفـيات مراقـبة ا

جمللس األمة

- حتديدُ كيفيات تطبيق النظام الداخلي. 

يَخلف أحـد نواب الرئيس رئـيس مجلس األمة في
حــالــة غـيــابـه في رئــاســة جــلــســات اجملــلس أو اجــتــمــاعـات
ـكــتب واجــتـمـاعــات هـيــئـة الــرؤسـاء واجــتـمــاعـات هــيـئـة ا

التنسيق.

ــكــتب اجـتــمـاعــاته الــعـاديــة دوريـا ـادة  13 :  : يَـعــقـد ا ـادةا ا
ـكــنه عــقـد اجــتـمــاعـات غــيـر عــاديـة بــدعـوة مـن رئـيــسه و
كـــلـــمــا دعـت الـــضـــرورة إلى ذلك بـــدعـــوة من الـــرئـــيس أو

بطلب من أغلبية أعضائه.

ــكـــتب إلى أعــضــائه  يُــبَــلَّـغ جــدول أعــمــال اجــتــمــاع ا
قبل انعقاده.

كتب على أعضائه.   تُوزَّع محاضر اجتماعات ا
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يُـمْكِـن عضـو مـجـلس األمـة االطالع عـلى هـذه احملـاضر
بترخيص من رئيس اجمللس. 

ـادت 13 و14 من الـقـانون 14 : : طـبـقا ألحـكام ا ادة   ادةا ا
ـذكـور أعاله يُـكـلِف رئـيس اجملـلس الـعـضوي رقم 16-12 ا
ـكــتب في اجـتـمــاعـاته األولى بـعـد كل عــضـو من أعـضـاء ا

هام احملددة أدناه وهي :  انتخابهم بإحدى ا

1 - شـــــؤون الـــــتــــشـــــريـع والــــعـالقـــــات مع احلـــــكــــــومــــة
ـجـلس الشعبي الوطني وا

الية 2 - الشؤون اإلدارية وا

3 - الشؤون اخلارجية

4 - الـــــعـالقـــــات الـــــعـــــامــــــة وشـــــؤون أعـــــضــــــاء اجملـــــلس
وتنظيم اتصاالتهم مع كل الهيئات

ــتـعــلـقـة ـيــداني واألنـشــطـة ا 5 - مــتـابــعـة الــنـشــاط ا
انية. بترقية وترسيخ الثقافة البر

الفصلالفصل الثالث الثالث
جلان مجلس األمة الدائمةجلان مجلس األمة الدائمة

القسم األولالقسم األول
تشكيل اللجان الدائمةتشكيل اللجان الدائمة

ــادة 134 من الـــدســـتــور ــادة  15 : : طـــبــقـــا ألحـــكـــام ا ــادةا ا
يُشَكِّل مجلس األمة جلانا دائمة.

16 :  : يُـشَـكِّل مجـلس األمـة تسع (9) جلـان دائمة ادة   ادةا ا
وهي : 

1- جلـــنـــة الـــشـــؤون الــــقـــانـــونـــيـــة واإلداريـــة وحـــقـــوق

اإلنــســان والـــتــنــظــيم احملــلي وتــهــيـــئــة اإلقــلــيم والــتــقــســيم
اإلقليمي

الية 2 - جلنة الشؤون االقتصادية وا
3 - جلنة الدفاع الوطني

4 - جلـــنــــة الـــشـــؤون اخلــــارجـــيــــة والـــتـــعــــاون الـــدولي
واجلالية اجلزائرية في اخلارج 

5 - جلنة الفالحة والتنمية الريفية
6 - جلــنـــة الـــتـــربــيـــة والـــتـــكــويـن والــتـــعـــلــيـم الــعـــالي

والبحث العلمي والشؤون الدينية
7 - جلنة التجهيز والتنمية احمللية

8 - جلــنــة الــصــحــة والـشــؤون االجــتــمــاعــيــة والــعــمل
والتضامن الوطني

9 - جلنة الثقافة واإلعالم والشبيبة والسياحة.

قـاعـد داخل اللـجـان الدائـمـة فيـما 17 : : تُـوَزَّع ا ادة   ادةا ا
ــانـــيــة بــكــيــفــيــة تـــتــنــاسب مع عــدد بـــ اجملــمــوعــات الــبــر

أعضائها.
ـــمـــنـــوحــة لـــكل مـــجـــمـــوعــة ـــقـــاعــد ا تـــســاوي حـــصـــة ا
ـانــيـة  نــسـبــة عـدد أعــضــائـهــا مـقــارنـة بــالـعــدد األقـصى بــر

ادة 23 أدناه. ألعضاء اللجنة احملدد في ا
باشر عندما وتُرْفَع هذه النسـبة إلى العدد األعلى ا

يفوق الباقي نسبة 0.50.

ــانــيــة أعــضــاءهــا ــادة  18 :  : تُـــوزِّع اجملــمــوعــات الــبــر ــادةا ا
عـلى الــلـجـان الـدائــمـة في حـدود احلــصص احملـددة تـطــبـيـقـا
للمادة 17 أعاله مع مراعاة اختيار األعضاء وتخصصهم.
ــنـــتــمــ إلى يُــعَــيِّـن مــكــتب اجملـــلس األعــضـــاء غــيــر ا
ــانــيــة بــنــاء عــلى طــلــبــهم أعــضــاء في جلــنـة مــجـمــوعــة بــر

دائمة.
يُـــــراعِي مـــــكـــــتب اجملـــــلس فـي تـــــعــــيـــــيـــــنـــــاته رغـــــبــــات

عني بقدر اإلمكان. وتخصصات األعضاء ا
 في حالـة شـغور مـقـعد أحـد أعـضاء جلـنـة دائمـة يتم
ادة 17 قـعـد الـشـاغر وفـقـا لإلجـراءات احملـددة في ا شـغل ا

أعاله.

ـانــيـة في ـادة  19 : : يَـتّــفق رؤسـاء اجملــمـوعــات الـبــر ـادةا ا
اجـتماع يـعقد مع مـكتب اجمللس بدعـوة من رئيس اجمللس
عــلـى تــوزيع مـــهـــام مــكـــاتب الـــلــجـــان الــدائـــمــة مـن رئــيس

ونائب للرئيس ومقرر.
ــتــرشـــحــون أو يُـــنْــتَــخَـــبــون طـــبــقــا لـالتــفــاق يُـــعــيَّـن ا

توصل إليه. ا
في حـالــة عـدم االتـفـاق يــتم انـتـخــاب مـكـتب الــلـجـنـة

من طرف أعضائها.

ـادة  20 : : يُـشـكِّل مـجـلس األمـة جلــانه الـدائـمـة طـبـقـا ـادةا ا
دة سنة واحدة قابلة للتجديد. لنظامه الداخلي 

يُـمْـكن إعـادة جتـديـد أعـضـاء الـلـجـان الـدائـمـة كـلـيا أو
جزئيا بالطرق نفسها احملددة في هذا النظام الداخلي.

ـكن تـغـيـيـر الـعـضـويـة في الـلـجـنـة الـدائمـة خالل ال 
ــادة 22 ـــنـــصـــوص عـــلـــيـــهــا فـي ا الـــســنـــة إالّ فـي احلــاالت ا

أدناه.

ـادة  21 :  : يـجب عـلـى كل عـضـو في مـجـلس األمـة أن ـادةا ا
ينضمّ إلى جلنة دائمة.

ـكن عـضــو مـجـلس األمـة أن يــنـضمّ إلى أكـثـر من ال 
جلنة دائمة واحدة.
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22 :  : يــفــقــد عــضــو مــجــلس األمــة عــضــويــته في ـادة   ـادةا ا
الــلــجــنـة الــدائــمــة بــقــوة الــقـانــون في حــالــة االســتــقــالـة أو

انية التي ينتمي إليها. اإلبعاد من اجملموعة البر

ـادة 17 يـتم اســتـخـالفه وفق اإلجـراءات احملــددة في ا
أعاله.

يُـــمْـــكن الـــعـــضـــو الـــذي فـــقـــد عــضـــويـــتـه في الـــلـــجـــنــة
ـنـصـوص عـلـيـهـا في الــفـقـرة األولى الـدائـمـة في احلــاالت ا
أعاله تـقـد طلب إلـى مكـتب اجملـلس قـصد االنـضـمام إلى

اللجنة ذاتها أو غيرها بصفة عضو غير منتم.

ـكــتب في الـطــلب في أجل خـمــسـة عـشـر (15) يـبُتُّ ا
يوما من تاريخ إيداعه. 

ـادةادة  23 :  :  تتـكـون جلـنة الـشـؤون الـقانـونـيـة واإلدارية اا
وحـقوق اإلنسان والتـنظيم احمللي وتـهيئة اإلقلـيم والتقسيم
ــالـــيــة من اإلقـــلــيــمـي وكــذا جلــنـــة الــشـــؤون االقــتــصـــاديــة وا
خـمـسـة عـشر (15) إلى تـسـعـة عـشر (19) عـضـوا عـلى األكـثر
وتــضم بــقــيــة الــلــجــان الــدائـمــة مـن عــشـرة (10) أعــضــاء إلى

خمسة عشر (15) عضوا على األكثر.

القسم الثانيالقسم الثاني
اختصاصات اللجان الدائمةاختصاصات اللجان الدائمة

ــــادة 24 :  :  تـــــخــــتـص جلــــنـــــة الــــشـــــؤون الــــقـــــانــــونـــــيــــة ــــادة ا ا
واإلدارية وحقوق اإلنسـان والتنظيم احمللي وتهيئة اإلقليم
ـــتـــعـــلـــقـــة بـــالـــدســـتـــور ـــســـائل ا والـــتـــقـــســـيم اإلقـــلـــيــــمي بـــا
وبــعــمــلــيــات تــنــظــيم الــســلــطــات الــدســتــوريــة والــهــيــئــات
الــعـــامــة والـــنــظـــام الــقـــانــونـي حلــقـــوق وحــريـــات اإلنــســان
والــــنــــظــــام االنــــتــــخـــــابي والــــقــــانــــون األســــاسي لــــلــــقــــضــــاء
والــتـنـظـيم الـقــضـائي وفـروع الـنـظــام الـقـانـوني واألحـوال
ـتعـلـقـة بـالـتنـظـيم احملـلي وتـهـيـئة ـسـائل ا الـشـخـصيـة وبـا
اإلقــلــيم والــتــقــســيم اإلقــلــيــمي والــقــانــون األســاسـي الــعـام
ـوظـفي لـلـوظـيـفـة الـعـمـومـيـة والقـانـون األسـاسي اخلـاص 
ــتـعــلـقـة بــالـشـؤون مـجــلس األمـة وكــافـة الـقــواعـد الــعـامـة ا
اإلداريــة الــتي تــدخل فـي نــطــاق اخــتـصــاص مــجــلـس األمـة
وإثـــبــات عـــضـــويـــة األعـــضـــاء اجلـــدد ودراســـة طــلـــبـــات رفع
ـــســائل األخــرى ـــانــيــة عـن األعــضــاء وكل ا احلــصــانـــة الــبــر

كن أن يحيلها عليها مكتب اجمللس. التي 

ــــادة  25 :  : تــــخــــتص جلـــــنــــة الــــشــــؤون االقــــتــــصــــاديــــة ــــادةا ا
تعلقة بالنظام واإلصالح االقتصادي سـائل ا الية با وا
بادالت التجارية ـنافسة واإلنتاج وا ونظام األسعار وا
والــتـنـمـيـة والــتـخـطـيط والـصــنـاعـة والـهـيــكـلـة والـطـاقـة

ــتــعـلــقـة ــسـائل ا ـنــاجم والــشـراكــة واالســتـثــمـار وبــا وا
ـــيـــزانـــيـــة والـــنــظـــامـــ اجلـــبـــائي واجلـــمـــركي والـــنـــقــد بــا

. والقرض والبنوك والتأمينات ونظام التأم

ـســائل ـادة 26 : : تـخــتص جلــنــة الــدفــاع الــوطــني بــا ـادة ا ا
تعلقة بالدفاع الوطني. ا

ادة 27 : : تختص جلنـة الشؤون اخلارجية والتعاون ادة ا ا
تـعلـقة ـسائـل ا الدولي واجلـالـية اجلـزائريـة في اخلـارج با
ـــعـــاهـــدات بـــالـــشـــؤون اخلـــارجــــيـــة والـــتـــعـــاون الــــدولي وا
قـيمة واالتـفاقيـات الدولـية وقضـايا اجلـاليـة اجلزائريـة ا

باخلارج.

ـادة 28 :  : تـخـتص جلـنة الـفالحـة والـتـنـميـة الـريـفـية ـادة ا ا
ــتـعــلــقـة بــتــنـظــيم وتــطـويــر الــفالحــة والـصــيـد ـســائل ا بــا
البـحـري وحمـايـة الثـروة احلـيـوانيـة والـنبـاتـية وتـطـوير

التنمية الريفية. 

ادة 29 : : تختص جلنة الـتربية والتـكوين والتعليم ادة ا ا
ــســائل الــعــالـي والــبـحـث الــعــلــمي والــشــؤون الــديــنـيــة بــا
ــتـعـلــقـة بــالـتـربــيـة بـأطــوارهـا الــثالثـة والــقـواعـد الــعـامـة ا
ـهني والـتعليم التي حتكـم سياسة الـتكوين والتـعليم ا
الـــعـــالي والـــبــحث الـــعـــلــمـي والــتـــكـــنــولـــوجـــيــا والـــشــؤون

الدينية واألوقاف.

ـادة 30 : : تخـتص جلـنـة الـتـجهـيـز والـتـنمـيـة احملـلـية ـادة ا ا
ــتــعــلــقــة بــالـــتــجــهــيــز والــتــهـــيــئــة الــعــمــرانــيــة ــســائـل ا بــا
والــتــنـــمــيــة احملـــلــيــة والــنـــقل وتــكـــنــولــوجـــيــات االتــصــال
ـواصالت واالتصاالت السلكـية والالسلكية والرقمنة وا

واإلسكان وحماية البيئة.

31 :  : تــــــخــــــتـص جلــــــنــــــة الــــــصــــــحــــــة والــــــشــــــؤون ـــــادة  ـــــادة ا ا
تعلقة سائل ا االجتماعية والعمل والتضامن الوطني با
بـالـصحـة الـعـمومـيـة واجملـاهديـن وأبنـاء وأرامل الـشـهداء
ــأسـاة الـوطـنــيـة وحـمـايــة الـطـفـولـة وأصـولــهم وضـحـايـا ا
ـــتــعـــلـــقـــة بـــقـــانـــون الــعـــمل واألســـرة والــقـــواعـــد الـــعـــامـــة ا
ــــارســــة احلق الــــنــــقــــابي وســــيــــاســــة الــــتـــشــــغــــيل وذوي و
ـــســـنـــ والـــتـــضـــامن الـــوطـــني االحـــتـــيـــاجـــات اخلــــاصـــة وا

والضمان االجتماعي.

ـادة 32 : :  تخـتص جلـنـة الـثقـافـة واإلعالم والـشبـيـبة ـادة ا ا
ــتـعـلـقـة بـالـثــقـافـة وحـمـايـة الـتـراث ـسـائل ا والــسـيـاحـة بـا
الــثــقـــافي وتــطــويـــره وتــرقــيـــة قــطــاع اإلعالم والـــســيــاســة

العامة للشباب والرياضة وتطوير السياحة.
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القسم الثالثالقسم الثالث
سير أشغال اللجان الدائمة وجلساتسير أشغال اللجان الدائمة وجلسات
ؤقتة ؤقتة االستماع والبعثات االستعالمية ا  االستماع والبعثات االستعالمية ا

الفرع األولالفرع األول
سير أشغال اللجان الدائمةسير أشغال اللجان الدائمة

ــادة  33 : : يــحــيـل رئــيس مــجـــلس األمــة عــلـى الــلــجــان ــادةا ا
الدائـمـة مـشـاريع واقـتـراحـات الـقـوانـ والـنـصوص  الـتي
ــســائل صــوّت عـلــيــهــا اجملــلس الــشــعــبي الــوطــني وكــذا كل ا
ــسـتــنـدات الــتي تـدخل فـي إطـار اخــتـصــاصـاتــهـا مــرفـقــة بـا

تعلقة بها للدراسة و/أو إبداء الرأي. والوثائق ا

ادة  34 : : يتم استدعـاء اللجان الدائمة أثناء الدورة ادةا ا
مـن قـبل رؤســائـهــا في إطــار دراسـة مــشــاريع واقـتــراحـات

القوان التي يحيلها عليها رئيس اجمللس.
ـانية تُستدعى اللجان الدائمة وخارج الدورة البر

من قبل رئيس مجلس األمة عند االقتضاء.
ـــكن الـــلــجـــان الـــدائـــمــة أن جتـــتـــمع خالل انـــعـــقــاد ال 
ـــداولــة في مـــســائل أحـــالــهــا جـــلــســـات اجملــلس إالّ بـــغــرض ا

عليها رئيس اجمللس على سبيل االستعجال.

ــنــاقـشــات و/أو الــتـصــويت في ـادة  35 : : ال تـصح ا ـادةا ا
اللجان الدائمة إالّ بحضور أغلبية أعضائها.

وفي حـالة عـدم اكتمـال النـصاب تـعقـد جلـسة ثـانية
بعـد أربع وعـشرين (24) سـاعة عـلى األقل مـهمـا يـكن عدد

األعضاء احلاضرين.
ـكن الـتـصـويـت بـالـوكـالـة عـلى وفي حـالـة الـغــيـاب 

أن تكون مكتوبة وفي حدود توكيل واحد.
ــــكـن رئــــيس مــــجــــلـس األمــــة ونــــوابه أن ــــادة 36 : :  ــــادة ا ا
يــشــاركـوا في أشــغــال أيــة جلـنــة دائــمـة دون أن يــكــون لـهم

حق التصويت.

ـكن أي عـضو من اجملـلس أن يـطلب اإلذن  : : 37 ادة   ادةا ا
من مـكـتب الـلـجنـة حلـضـور أشغـالـهـا دون أن يـكون له حق

ناقشة والتصويت. ا

38 :  : يُـــسَـــيِّـــر أشـــغـــال كـل جلـــنـــة دائـــمـــة مـــكـــتب ــادة   ــادةا ا
يتكون من رئيس ونائب للرئيس ومقرر. 

ينوب عن رئيس اللجنة نائبه في حالة وجود مانع.
تُقَـدِّم اللجنـة تقريـرا عن أشغالهـا في اجللسـة العامة
من قــبل مــقــرر الــلــجــنـة وفـي حــالــة غـيــابـه يـعــ رئــيس

وضوع.  اللجنة من ينوب عنه في ا

ــــادة  39 :  : تـــــشــــرع الــــلــــجـــــنــــة اخملــــتـــــصــــة في دراســــة ــــادةا ا
ــثل مـــشـــاريع واقـــتــراحـــات الـــقـــوانــ بـــاالســـتـــمــاع إلـى 
احلكـومة أو مـندوب أصحـاب االقتـراح حسـب احلالـة كما

كن أن تستمع إلى مندوب أصحاب التعديل.

ـارسـة ـكن الــلـجـان الـدائـمــة في إطـار  ـادة 40 : :  ـادة ا ا
أشـــغـــالـــهـــا أن تـــدعـــو أشــخـــاصـــا مـــخـــتـــصـــ وذوي خـــبــرة

لالستعانة بهم في أداء مهامها.

ادة 41 : : يُمْكن كل جلـنة دائمة أن تطلب من مكتب ادة ا ا
اجملـلس عــرض نص مـحــال عـلــيـهــا عـلى جلــنـة دائــمـة أخـرى

لتبدي رأيها فيه.

42 : : فـي حـــــــالــــــــة إعـالن جلـــــــنــــــــة دائـــــــمــــــــة عـــــــدم ــــــادة  ــــــادة ا ا
اخــتـصـاصـهـا أو في حـالـة تــنـازع االخـتـصـاص بـ جلـنـتـ

ـسألة دائمتـ أو أكثر يـضطـلع مكتب اجملـلس بتـسوية ا
عنية. محل التنازع وحتديد اللجنة اخملتصة ا

43 : : تُـحَــرَّرُ تــقــاريــر الــلــجـان الــدائــمــة بــالــلــغـة ـادة  ـادة ا ا
العربية وتُعرض على أعضائها للموافقة وتُرسَل نسخة

منها إلى مكتب اجمللس.

تُـوَزَّع تــقـاريـر الــلـجــان الـدائـمــة عـلى أعــضـاء اجملـلس
ـعـنـيــة بـالـتـقـريــر بـاثـنـتـ قـبل انـعـقــاد اجلـلـسـة الـعــامـة ا

وسبع (72) ساعة على األقل.

ـــــادة 25 مـن الـــــقـــــانــــون ـــــادة 44 :  : طـــــبـــــقـــــا ألحـــــكـــــام ا ـــــادة ا ا
ـذكـور أعاله تُـعــد الـلـجـنــة اخملـتـصـة الــعـضـوي رقم 16-12 ا
تــقـريـرهـا عن مـشــروع أو اقـتـراح قـانـون أحــيل عـلـيـهـا في

أجل شهرين اثن (2) من الشروع في دراسته. 

ــادة 45 : : اجــتــمــاعــات جلــان مـــجــلس األمــة الــدائــمــة ــادة ا ا
مغلقة.

ـكن الـلــجـان الـدائــمـة نـشـر أو إعالن مــحـاضـرهـا ال 
ويتحمل مسؤولية ذلك رئيس اللجنة.

تُــــحْـــــفظ أعـــــمــــال الـــــلــــجـــــان الــــدائـــــمــــة مـن مــــحـــــاضــــر
وتـــســجـــيالت وغــيـــرهــا في أرشـــيف الــلـــجــنــة وال يُـــســمح

باالطالع عليها إال بإذن من رؤسائها.

تُـودَع أشـغـال الـلـجـان الـدائـمـة لـدى أرشـيف مـجـلس
األمة عند نهاية كل فترة تشريعية.

46 :  : تَـــبـــقَـى الـــلـــجـــان الـــدائـــمــــة مـــكـــلـــفـــة بـــقـــوة ــادة   ــادةا ا
ــتـعــلـقــة بــاخـتــصـاصــاتــهـا مع مــراعـاة ـســائل ا الــقــانـون بــا

ادة 41 من هذا النظام الداخلي. أحكام ا
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ــــســــاعـــدة ــــادة  47 :  : يُـــحــــددُ رئــــيس مــــجــــلس األمــــة  ــــادةا ا
أعـضــاء مــكــتب اجملــلس وبــعــد اســتــشـارة هــيــئــة الــرؤسـاء

كيفيات سير أشغال جلان مجلس األمة الدائمة.

 الفرع الثاني الفرع الثاني
جلسات االستماع داخل اللجان الدائمة جلسات االستماع داخل اللجان الدائمة 

ــادة 151 (الـــفـــقــرة 2) من ــادة 48 :  : طـــبــقـــا ألحــكـــام ا ــادة ا ا
كن الـلجـان الدائـمة أن تـستمـع إلى أي عضو الدستـور 
مـن أعـضــاء احلــكــومـة كــلّــمــا اقـتــضت الــضــرورة ذلك بــعـد

موافقة مكتب اجمللس.

ـادة 49 : : يُــقـدَم طــلب الـلــجـنــة االسـتــمـاع إلـى عـضـو ـادة ا ا
من احلكومة إلى مكتب اجمللس للبتّ فيه.

يُـمْــكن الـلــجـان الــدائـمــة تـوســيع جـلــسـات االســتـمـاع
ناقشة.  شاركة في ا كنهم ا إلى أعضاء اجمللس الذين 

 الفرع الثالث الفرع الثالث
ؤقتة ؤقتةالبعثات االستعالمية ا البعثات االستعالمية ا

ادة  50 :  : يُقدَّم طـلب اللـجنـة الدائمـة تشـكيل بـعثة ادةا ا
استعالمية مؤقتة إلى مكتب اجمللس للبتّ فيه. 

في حـالة قبـول الطلب يُـبلَّغ الوزيـر األول ببرنامج
البعثة االستعالمية.

ـــؤقـــتـــة تـــقـــريـــرا عن تُـــعـــدّ الـــبـــعـــثـــة االســـتـــعالمـــيـــة ا
وضوع يُرفع إلى رئيس اجمللس. ا

51 : : تُـــــــــوضع حتـت تـــــــــصـــــــــرف الــــــــبـــــــــعـــــــــثــــــــات ــــــــادة   ــــــــادةا ا
ادية الالزمة.  االستعالمية كل الوسائل البشرية وا

الباب الثالثالباب الثالث
هيئات مجلس األمةهيئات مجلس األمة

ـــــادة 10 مـن الـــــقـــــانــــون ـــــادة  52 : : عـــــمـال بـــــأحـــــكـــــام ا ـــــادةا ا
ـذكور أعاله هـيـئات مـجـلس األمة الـعضـوي رقم 16-12 ا

هي : 
- هيئة الرؤساء
- هيئة التنسيق

اني. راقب البر - ا

الفصل األولالفصل األول
هيئة الرؤساءهيئة الرؤساء

ـادة  53 : : تتـكـون هيـئـة الرؤسـاء من رئـيس اجمللس ـادةا ا
ونواب الرئيس ورؤساء اللجان الدائمة.

تخـتص هيـئة الـرؤسـاء حتت سلـطة رئـيس اجمللس
ا يأتي : 

- إعداد جدول أعمال الدورة العادية للمجلس 

- حتضيرُ الدورة العادية للمجلس وتقييمها 

- تـنـظــيم سـيـر أشـغـال الـلـجـان الـدائـمـة والـتـنـسـيق
ب أعمالها

- تنظيم أشغال اجللسات العامة للمجلس.

جتــتـــمع هــيـــئــة الــرؤســـاء بــدعــوة من رئـــيس اجملــلس
كلما اقتضى األمر ذلك.

يُــبَــلَّغُ جــدول أعـمــال االجـتــمــاع ألعـضــاء الــهـيــئــة قـبل
انـعـقـاده بـاثـنـتـ وسـبـع (72) سـاعـة عــلى األقل مـا عـدا

في احلاالت الطارئة أو ذات الطابع االستعجالي.

تُـــوَزَّعُ مـــحـــاضـــر اجــتـــمـــاعـــات هــيـــئـــة الـــرؤســاء عـــلى
أعــضـــائــهـــا في ظــرف اثـــنــتــ وســـبــعــ (72) ســـاعـــة عــلى

األكثر من تاريخ انعقاد االجتماع. 

الفصل الثانيالفصل الثاني
هيئة التنسيقهيئة التنسيق

ادة  54 :  : تتكون هـيئة التـنسيق من رئيس اجمللس ادةا ا
ونــــواب الــــرئــــيس ورؤســــاء الــــلــــجــــان الــــدائــــمــــة ورؤســــاء

انية.  اجملموعات البر

عـالوة عــلى الـــتــشــاور الـــذي يــجـــريه رئــيس مـــجــلس
انيـة تُستـشار هيـئة التـنسيق األمة مع اجملمـوعات البـر

سائل اآلتية :  في ا

1 - مشروع جدول أعمال اجللسات 

2 - تنظيم أشغال اجمللس وحسن أدائها وتقييمها

3 - تــوفـيـر الــوسـائل الـضــروريـة لـسـيــر اجملـمـوعـات

انية. البر

جتــتــمع هـيــئــة الـتــنــسـيق بــدعــوة من رئــيس اجملـلس
كلما اقتضى األمر ذلك.

يُـــبـــــلَّغ مـــشــــروع جـــدول أعــــمـــال االجــــتـــمــــاع ألعـــضـــاء
الـهــيـئـة قـبـل انـعـقـاده بــاثـنـتــ وسـبـعـ (72) ســاعـة عـلى
األقل مـــــــاعــــــدا فـي احلــــــاالت الــــــطـــــــارئــــــة أو ذات الــــــطـــــــابع

االستعجالي.

تُـوزَع محـاضر اجـتمـاعات الـهيئـة علـى أعضائـها في
ظـرف اثـنتـ وسبـع (72) سـاعـة عـلى األكـثر مـن تاريخ

انعقاد االجتماع.
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الفصل الثالثالفصل الثالث
اني راقب البر انيا راقب البر ا

ـاني مع نـائـبـ له في ـادة  55 :  : يُـنـشَـأ مـراقب بـر ـادةا ا
مــجــلـس األمــة يــضــطــلع حتت ســلــطــة رئــيس اجملــلس عــلى

ا يأتي :  وجه اخلصوص 
- متابعة تنفيذ ميزانية اجمللس

- إعـداد احلـصـيـلـة الــسـنـويـة عن عـمـلــيـات الـتـسـيـيـر
وعرضها على مكتب اجمللس.

ـانـي حـضــور اجــتــمــاعـات ــراقب الــبــر يُــمْــكن ا
مكـتب اجملـلس وهـيـئـة الرؤسـاء وهـيـئـة التـنـسـيق بـدعوة

من رئيس اجمللس.
ـاني الـوسـائل ـراقب الــبـر تــوضع حتت تـصـرف ا

ادية الالزمة ألداء مهامه. البشرية وا
ـــــاني ونـــــائــــبـــــاه لـــــنــــفس ـــــراقب الـــــبــــر يَــــخـــــضَع ا

إجراءات انتخاب وجتديد أجهزة اجمللس.
ـانـي ونـائـبـاه من احلـقـوق ـراقب الـبـر يـسـتـفـيــد ا
واالمـتـيازات نـفـسـهـا التي يـسـتـفيـد مـنـها رؤسـاء الـلـجان

الدائمة ونوابهم. 
الباب الرابعالباب الرابع

انية انية اجملموعات البر  اجملموعات البر

ـــــادة 10 مـن الـــــقـــــانــــون ـــــادة  56 :  : عـــــمـال بـــــأحـــــكـــــام ا ـــــادةا ا
ـكن أعـضــاء مـجـلس ـذكـور أعـاله  الــعـضـوي رقم 16-12 ا
ـــانـــيــــة عـــلى أســـاس األمـــة أن يـــنـــشــــئـــوا مـــجـــمــــوعـــات بـــر

االنتماء احلزبي.
ـادة 118 ـوجب أحــكـام ا ــعـيــنـون  يُـنــشئ األعـضـاء ا
ـــانـــيـــة واحــدة (الـــفـــقــرة 3) من الـــدســـتـــور مــجـــمـــوعـــة بــر

بعنوان الثلث الرئاسي.
ـانـية مـن عـشرة (10) أعـضاء تـتـكـون اجملـمـوعـة الـبـر

على األقل.
ــــكن أي حــــزب ســـــيــــاسي أن يــــنــــشـىء أكــــثــــر من ال 

انية واحدة. مجموعة بر
كن أعـضاء اجملـلس األحرار أن يـنشـئوا أكـثر من ال 

انية واحدة. مجموعة بر
ـــــكن عــــــضـــــو اجملــــــلس أن يــــــنـــــضـمّ إلى أكــــــثـــــر من ال 

انية واحدة. مجموعة بر
ـــعــيّن أن يـــنــتــمـي إلى مــجـــمــوعــة ـــكن الــعـــضــو ا ال 

انية للثلث الرئاسي. انية غير اجملموعة البر بر
ـكن عضو اجملـلس أالّ يكون عـضوا في أية مـجموعة

انية. بر

ـادة 117 من الــدسـتـور ـادة  57 :  : عــمـال بــأحـــــكـام ا ـادةا ا
ـانية نـتمي جملـموعـة بر نتـخب ا ـكن لعـضو اجمللـس ا ال 
مـشكـلة عـلى أساس االنـتمـاء احلزبي أن يـغيـر مجمـوعته

انية. البر

ـانـيـة بـعـد اسـتالم ـادة  58 :  : تـؤسس اجملـمـوعـة الـبـر ـادةا ا
مكتب اجمللس ملف التأسيس الذي يتضمن : 

- تسمية اجملموعة

- قائمة أعضاء اجملموعة

ـــتـــكـــون من الـــرئــيـس ونــائب ــكـــتب ا - تـــشـــكــيـــلـــة ا
قرر الرئيس  وا

- الــنـظــام الـداخــلي اخلـاص بــاجملـمــوعـة طــبـقــا ألحـكـام
هذا النظام الداخلي

- حتــــديـــــد مــــا إذا كـــــانت الــــطـــــبــــيـــــعــــة الـــــســــيـــــاســــيــــة
عارضة. انية من ا للمجموعة البر

ــكن رئــيس اجملــمـوعــة عــنـد االقــتــضـاء تــعــيـ من
يـنوب عنه من أعـضاء مكتب اجملـموعة في هـيئات اجمللس

أو في اجللسات العامة.

ــانــيـة مع ذكــر تــسـمــيـة يُـعــلَن إنــشـاء اجملــمــوعـة الــبـر
اجملـمـوعـة وقـائـمـة األعـضـاء وتـشـكيـلـة مـكـتـبـهـا فـي جـلـسة

عامة للمجلس. 

ناقشات تُنشر هذه الـوثائق في اجلريدة الرسمـية 
اجمللس.

ـانـية تُوضع حتـت تصـرف مـختـلف اجملـموعـات الـبر
ـاديـة الالزمـة لـضــمـان حـسن سـيـر الــوسـائل الـبـشـريــة وا

أعمالها.

ـانية للعدد ادة  59 :  : في حالة فقدان اجملـموعة البر ادةا ا
ـــادة 56 ـــنـــصـــوص عـــلـــيه في ا الــــمـــطــــلــــوب إلنــــشـــائـــهـــا ا

(الفقرة 3) أعاله تنحل وجوبا.

ـــانـــيــة الـــقــائـــمــة ــادة  60 : : تَـــعــرِضُ اجملـــمـــوعــة الـــبــر ــادةا ا
ـكــتــبـهــا وأعـضــائــهـا فـي جـلــسـة عــلــنـيــة عــنـد كل االسـمــيــة 
تــعــديـل في تــشــكــيــلــتــهــا نــاجت عن اســتــقــالــة أو إقــصـاء أو

انضمام جديد.

يُــنــشَـــر كل تــغــيـــيــر يــطـــرأ عــلى تــشـــكــيــلـــة اجملــمــوعــة
ــانــيــة في اجلــريــدة الــرســمــيــة لــلــمــنــاقــشــات بــعــد الــــبـــر
تـــبـــلــيـــغه إلى مـــكــتب اجملـــلس مـن طــرف رئـــيس اجملــمـــوعــة

انية.  البر
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ـــــكـن أعــــضـــــاء مـــــجـــــلس األمـــــة إنـــــشــــاء ــــادة  61 : : ال  ــــادةا ا
مـجـمـوعـة أو مـجـموعـات لـلـدفـاع عن مـصـالح شـخـصـية أو

مهنية. 

كــمــا يُــمـنَـع إنـشــاء أيِّ جــمــعـيــات داخل اجملــلس مــهــمـا
كانت طبيعتها.

يـــمـكـن األعـضـــاء الـمـنـتـم إلـى حــزب سـياسـي
ــانـــيــة أن ال تــتـــوفــر فـــيـــهم شـــروط إنــشـــاء مــجـــمـــوعــة بـــر
يــــــخـــــتــــــاروا مــــــنـــــدوبـــــا عــــنـــــهم يـــــتــــولـى الــــتـــــعــــبـــــيــــر عن
انـــشــغـــاالتـــهم ويــــمـــكـــنـه حـــضــــور اجــــتــــمـــاعــــات هـــيــــئــة
الــتـنـــســيق بــدعـــوة من رئـيس اجملــلس دون أن يـكـون له

حق التصويت.

الباب اخلامسالباب اخلامس
 اإلجراء التشريعي في مجلس األمة اإلجراء التشريعي في مجلس األمة

الفصل األولالفصل األول
جلسات مجلس األمةجلسات مجلس األمة

ادة  62 : : يُبلَّغ تاريـخ اجللسات وجدول أعـمالها إلى ادةا ا
أعضـاء اجملـلس وإلى احلـكومـة قـبل انعـقـادها بـعـشرة (10)

أيام على األقل.

يتضمن جدول األعمال : 

- مــشـاريـع الـقــوانـ الــتي أُعِــدّت تـقــاريـر بــشـأنــهـا
ـتـعــلـقـة بـالـتـنــظـيم احملـلي وتـهــيـئـة اإلقـلـيم بـاألسـبــقـيـة وا
ـواد 136 و137 و138 والـتـقـسـيم اإلقـلـيـمي طـبـقـا ألحـكـام ا

من الدستور

- مــــشـــاريـع واقـــتــــراحـــات الــــقـــوانــــ الــــتي لم تُــــعـــد
ادة 44 ـنـصـوص علـيـهـا في ا تـقـارير بـشـأنـها في اآلجـال ا
ـادة 25 مـن الـقــانــون الــعــضـوي رقم أعاله طــبـقــا ألحـكــام ا

ذكور أعاله 16-12 ا

- اقتراحات الـقوان التي يتـقدم بها عشرون (20)
ادة 136 (الـفـقرة 2) من الـدسـتور عضـوا طـبـقـا ألحـكـام ا
ادة 137 (الفقـرة نـصوص عليها في أحكام ا سائل ا في ا
األولى) مــن الدستـور والـتي أُعِـدّت تـقارير بشأنها

- الـــنــصـــوص الــتي صـــوّت عــلـــيــهــا اجملـــلس الــشـــعــبي
الوطني والتي أعدّت تقارير بشأنها باألسبقية

- األسئلة الشفوية

ـــســـجــــلـــة طـــبــــقـــا لـــلــــدســـتـــور ــــســـائل اخملــــتـــلـــفــــة ا - ا
ـــذكـــور أعـاله ولـــهـــذا ولـــلـــقــــانـــون الـــعــــضـــوي رقم 16-12 ا

النظام الداخلي.

الفصل الثانيالفصل الثاني
مناقشة مشاريع واقتراحات القوان  مناقشة مشاريع واقتراحات القوان  

ـادة 63 :  : تـصح مـنـاقـشـات مـجـلس األمـة مـهـمـا يـكن ـادة ا ا
عدد األعضاء احلاضرين.

ـادة 64 : : تــفـتــتح اجلـلــسـة وتــرفع من قــبل رئـيــسـهـا ـادة ا ا
ـــنـــاقـــشــات ويـــســـهـــر عــلـى احــتـــرام الـــنـــظــام الـــذي يــديـــر ا

الداخلي ويحافظ على النظام العام.
وله في كل وقت إيقاف اجللسة أو رفعها.

ــــكن رئـــيس اجلــــلـــســـة إيـــقــــاف اجلـــلـــســـة كــــلـــمـــا دعت
ــثل احلـــكــومــة أو من الــضـــرورة إلى ذلك أو بــطـــلب من 

رئيس اللجنة اخملتصة.
ـنـاقـشـة ـكن رئـيس اجلـلــسـة أن يـقـلص أثـنـاء ا كـمـا 

مدة التدخل في إطار األجل احملدد للمناقشة.

ـادت 33 و39 من الـقـانون 65 : : طـبـقا ألحـكام ا ادة   ادةا ا
ـذكــور أعاله يُــشْــرَع في مـنــاقــشـة الــعــضـوي رقم 16-12 ا
مـشـروع الـقـانـون أو الـنص بـاالسـتـمـاع عـلى الـتـوالي إلى
ــــثل احلــــكــــومــــة وإلى مــــقــــرر الــــلــــجــــنـــة اخملــــتــــصــــة وإلى

سبق. تدخل حسب ترتيب تسجيلهم ا ا
يُشْرَع في مـناقـشة اقـتراح الـقانـون باالسـتماع إلى
ـــثل احلــــكـــومـــة ومـــقـــرر مــــنـــدوب أصـــحـــاب االقــــتـــراح و
ــــتـــدخــــلــــ حــــسب تــــرتــــيب الــــلــــجـــنــــة اخملــــتــــصــــة ثم إلـى ا

سبق. تسجيلهم ا
ــنــاقــشــة عــلى مــضــمــون تــنــصـبّ الــتــدخالت أثــنــاء ا

مشروع أو اقتراح القانون أو النص.

66 : : يودع اقـتـراح القـانـون لدى مـكـتب اجمللس ادة   ادةا ا
من قـبل مـنـدوب أصـحابـه أو من يـنوب عـنه مـن موقـعي

هذا االقتراح.
يــبتّ مـكــتب اجملـلس فـي اقـتــراح الـقـانــون خالل مـدة
أقـصــاهـا شـهــران اثـنـان (2) من تـاريخ إيــداعه وفي حـالـة
ـــنــدوب أصــحــاب اقــتــراح الــقــانــون قــرار الــرفض يُــبــلّغ 

الرفض الذي يكون معلال.

ـادة  67 : : يـجب أن يـكــون اقـتــراح الـقـانــون مـحـررا ـادةا ا
باللغة العربية في شكل مواد مرفقا بعرض األسباب.

ــادة  68 : : تـــســتــمـع الــلــجـــنــة اخملـــتــصــة إلـى مــنــدوب ــادةا ا
أصحاب االقتراح.

ـثـل احلـكــومــة أشــغــال الـلــجــنــة وبــإمــكـانه يَــحْــضُــر 
ـكن الـلـجـنـة تـقـد تـعــديالت عـلى اقـتـراح الـقـانـون كــمـا 
اخملـتــصــة أثــنـاء دراســتــهـا لــهــذا االقــتـراح تــقــد تــعـديالت

حوله.
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ـكن اللـجنـة اخملتـصة في إطـار عمـلهـا أن تسـتع
ـوضـوع وتعـد تقـريـرا تمـهيـديا بـخـبراء ومـختـص في ا

حول اقتراح القانون.

ـادة  69 :  : يُـسـجِل أعـضـاء اجملـلس الـراغـبـون في أخـذ ـادةا ا
ــنـــاقــشــات أنـــفــســهم مـــســبــقــا فـي قــائــمــة الــكــلــمـــة أثــنــاء ا
ــــتــــدخــــلـــ لــــدى مــــكــــتب اجلــــلــــســــة عـــلـى أن يــــغـــلـق بـــاب ا

التسجيل قبل بدء اجللسة بساعة واحدة.

ــتـدخــلــ قـبـل بـدايــة كل جــلــسـة مع تُـنــشَــر قـائــمــة ا
احترام ترتيبهم.

ـسـجل حـقه في الـتـدخل إذا مـا نـودي يـفـقـد الـعـضـو ا
عليه ولم يكن حاضرا في اجللسة.

ال يجوز ألي عضو أن يتدخل باسم عضو آخر.

ــكن أيَ عــضــو أن يــأخــذ الــكــلــمــة دون أن يــأذن له ال 
رئيس اجللسة.

ـناقـشة ـكن عضـو اللـجنـة اخملتـصة الـتدخل في ا ال 
العامة.

ــادة  70 :  : تَـــحـــظَى نـــقــطـــة الـــنـــظــام بـــاألولـــويــة عـــلى ــادةا ا
وضوع. طلبات التدخل في ا

تَنـصَبُّ نـقـطة الـنـظـام وجـوبا عـلى مـقـتضـيـات سـير
اجللسة وتطبيق النظام الداخلي.

. كن أن تتجاوز مدة نقطة النظام دقيقت ال 

ـــتــــدخل الــــذي يـــحــــيـــد عن  يُــــذَكِّـــر رئــــيس اجلــــلـــســــة ا
وضوع بالنظام. ا

ـتدخل عن مـوضوع نـقطـة النـظام تـسحب إذا خرج ا
منه الكلمة فورا. 

الفصل الثالثالفصل الثالث
إجراءات تقد التعديالت ودراستهاإجراءات تقد التعديالت ودراستها

ــــادة 28 من الـــــقــــانــــون ــــادة  71 :  : طــــبـــــقـــــا ألحــــكـــــام ا ــــادةا ا
ــــذكـــور أعـاله تـــقــــدم اقـــتــــراحـــات الــــعــــضـــوي رقم 16-12 ا
ـودعة التــعــديـالت عــلى مشـاريع واقـتراحـات الـقوانـ ا
سـائل التي نصت عـليـها أحـكــام الـمادة لدى اجملـلس في ا
137 من الــــدســــتــــور مـن قــــبل احلــــكــــومــــة و/أو الــــلــــجــــنــــة

اخملتصة و/أو عشرة (10) من أعضاء اجمللس.

ـــكـن أعــضـــاء مـــكـــتـب اجملـــلس وأعـــضـــاء الـــلـــجـــنــة ال 
اخملـتــصـة وكــذا أصـحـاب اقــتـراح الــقـانــون حـسـب احلـالـة

التوقيع على اقتراحات التعديالت أو إيداعها.

يــجـب أن يــكــون اقـــتــراح الــتـــعــديل مـــحــررا بــالـــلــغــة
الـــعــــربـــيــــة وفي شـــكـل مـــادة قـــانــــونـــيــــة مـــرفـــقــــا بـــعـــرض
األســـبـــاب وأن يــخـص مـــادة واحـــدة من مـــواد مـــشــروع أو
ــــودع أو له عـالقـــة مــــبـــاشــــرة به إن اقــــتـــراح الــــقـــانــــون ا

تضمن إدراج مادة جديدة.

ــادة  72 :  : يُــوَقَّـعُ اقــتـــراح الــتـــعــديل مـن قــبل جـــمــيع ــادةا ا
أصـحـابه ويُـودع من قبـل منـدوب أصـحـابه أو من يـنوب
ـوقعـ في أجل أربع وعـشرين (24) سـاعة من عـنه من ا
شـروع أو اقتـراح القـانون ـناقـشة الـعامـة  الـشروع في ا

محل التعديل. 
ـكن أي مـوقِّـع سحـب تـوقـيـعه بـعـد إيـداع اقـتراح ال 

التعديل.
يـبــتّ مــكــتـب اجملــلـس فــي قــبــول الـتــعــديـالت أو

رفضها شكال.
في حــالـة عــدم قـبــول اقـتـراح الــتـعــديل يــكـون قـرار

كتب معلّال ويبلّغ إلى مندوب أصحابه. ا

ـقبولة على ادة  73 : : تُحال اقتـراحات التعديالت ا ادةا ا
اللـجنة اخملـتصة وتُـبلّغ إلى احلكـومة وتُوزَّعُ عـلى أعضاء

اجمللس.
تُدرَسُ هـذه التـعديالت من قـبل اللجـنة اخملـتصة مع
ـــوقــعــ مـــنــدوبي أصـــحــابـــهــا أو مـن يــنـــوب عــنـــهم من ا

ثل احلكومة. بحضور 
ويـتم الــتـصـويت عــلـيـهــا من قـبل أعــضـاء اجملـلس في

اجللسة العامة.
ـكـن احلـكــومـة و/أو مــكـتب الــلـجــنـة اخملــتـصـة و/أو
مــنـدوب أصــحــاب اقـتــراح الـقــانـون حــسب احلــالـة تــقـد
اقـتـراحـات الـتـعـديالت في أي وقت قـبل الـتـصـويت عـلى

واد محل التعديل. ادة أو ا ا
الفصل الرابعالفصل الرابع

صادقة صادقةإجراءات التصويت وا إجراءات التصويت وا
القسم األولالقسم األول

صادقة على مشاريع صادقة على مشاريع إجراءات التصويت وا  إجراءات التصويت وا
 واقتراحات القوان  واقتراحات القوان 

ـادة  74 : : يصـوِّت ويـصادق مـجـلس األمة بـاالقـتراع ـادةا ا
السـري أو باالقتـراع العـام برفع اليـد أو باالقتـراع العام
االسـمي وفقا لـلشروط احملـددة في القانـون العضوي رقم

ذكور أعاله وهذا النظام الداخلي. 16-12 ا

يُـــــحَـــــدِّد مــــــكـــــتب اجملــــــلس بـــــعــــــد اســـــتـــــشـــــارة رؤســـــاء
اط االقتراع. انية أ اجملموعات البر
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في حـــالــة غــيـــاب عــضـــو من اجملــلس يـــجب أن يــوكّل
أحد األعضاء للتصويت نيابة عنه.

ال يُــقــبَـل الــتــصــويت بــالــوكــالــة إالّ في حــدود تــوكــيل
واحد. 

ــــادة 75 : : يُــــصـــــوِّت مــــجـــــلس األمـــــة عـــــلى مـــــشــــاريع ــــادة ا ا
واد 136 واقتراحـات القـوان احملـالة علـيه طبـقا ألحـكام ا

و137 و138 من الدستور. 

ويُـصـادِق عـلى الـنـصـوص الـتي صـوّت عـلـيـها اجملـلس
الشعبي الوطني.

ــادة 138 (الـــفـــقــرة 4) من ــادة 76 :  : طـــبــقـــا ألحــكـــام ا ــادة ا ا
ادة 41 من القانون العضوي رقم 12-16 الدستور وأحكام ا
ـصـادقـة في مـجـلس األمـة بـأغـلـبـيـة ـذكـور أعاله تـصـح ا ا
ـشــاريع الـقـوانـ الـعـاديـة األعـضـاء احلـاضــرين بـالـنـسـبـة 
ـــشـــاريع الـــقـــوانــ ـــطـــلـــقـــة بـــالــنـــســـبـــة  وبــــاألغـــلــــبــــيـــة ا

العضوية.

تتـم عمـلـيـة مـراقـبة الـنـصـاب وجـوبـا قـبل الـبدء في
صادقة. عملية ا

 في حالة عدم اكـتمال النصاب يحدد مكتب اجمللس
بالتشاور مع احلكومة جلسة ثانية.

ــصــادقــة عـلـى الـنـص مـادة 77 :  : أثـنــاء جــلــســة ا ـادة  ـادة ا ا
ـكن رئيس اجلـلسة أن يـعرض لـلمصـادقة جزءا من مادة 
الـنص إذا لم يـكن مــحل مالحـظـات أو تـوصـيـات بـعـد أخـذ

ثل احلكومة واللجنة اخملتصة. رأي 

صادقـة علـى آخر مادة يُـعرض الـنص  بكـامله بعـد ا
للمصادقة.

ــكـن أعــضـــاء اجملــلس تـــقــد مـالحــظـــاتــهم ــادة 78 :  :  ــادة ا ا
كتابيا حول الـنصوص التي صوّت علـيها اجمللس الشعبي
الوطني بـعد توزيع الـلجنة اخملـتصة تقـريرها التـمهيدي

عن النص وقبل إعداد التقرير التكميلي.

الحـظـات لـدى مكـتب الـلـجـنة اخملـتـصـة التي تُـودَع ا
ـــكــنــهـــا أن تــســـتــمع عـــنــد االقــتـــضــاء إلى أصـــحــاب هــذه

الحظات. ا

ـكن الـلـجـنـة اخملـتصـة أن تـقـدم تـوصـيات ـادة 79 : :  ـادة ا ا
في ضــوء اســتــنــتــاجــاتــهــا ومـالحــظــات أعــضــاء اجملــلس في

تقريرها التكميلي.

القسم الثانيالقسم الثاني
صادقة على النص صادقة على النصإجراءات ا إجراءات ا
يزانية تضمن تسوية ا يزانيةا تضمن تسوية ا ا

ـتـضمن ـادة  80 : : تَـدرسُ اللـجـنـة اخملـتصـة الـنص  ا ـادةا ا
ـثل ـعــنـيـة بـاالســتـمـاع إلى  ـيــزانـيـة لـلــسـنـة ا تــسـويـة ا
احلكـومة وكل من تـدعوه الـلجـنة من اخلـبراء واخملـتص

ـــوضـــوع تُـــضـــمّـــنـه اســـتـــنـــتـــاجـــاتـــهــا وتـــعـــد تـــقـــريـــرا في ا
وتوصياتها.

يزانية للمناقشة تضـمن تسوية ا يُعرَضُ النص ا
صادقة عليه بكامله في اجللسة العامة. وا

القسم الثالثالقسم الثالث
وافقة على األوامر وافقة على األوامرإجراءات ا إجراءات ا

ــادة 142 (الـــفـــقــرة 2) من ــادة  81 : : طـــبــقـــا ألحــكـــام ا ــادةا ا
ــادة 37 من الــقــانــون الــعــضــوي رقم الــدســتــور وأحــكــام ا
ـــذكــــور أعاله تَـــدرسُ الــــلـــجـــنــــة اخملـــتـــصــــة الـــنص 16-12 ا

ــــثل ــــوافــــقــــة عـــــلى األمــــر وتـــــســــتــــمعُ إلـى  ــــتــــضــــمـن ا ا
وضوع. احلكومة وتُعد تقريرا في ا

ـــوافـــقـــة عـــلى األمـــر في ـــتـــضـــمن ا يُـــعـــرَض الـــنص ا
جـلـسـة عـامـة لـلـمـصادقـة عـلـيه بـكـامـله بـعـد االسـتـماع إلى
ـــثـل احلــكـــومـــة وتـــقــريـــر الـــلـــجــنـــة اخملـــتـــصــة دون عــرض 

انية. وضوع في أول دورة بر مناقشة في ا
القسم الرابعالقسم الرابع

عاهدات وافقة على االتفاقيات وا عاهداتإجراءات ا وافقة على االتفاقيات وا إجراءات ا

ادت 111 (الفقرة 3) و149 ادة  82 : : طبـقا ألحكام ا ادةا ا
ادة 38 من القـانون العضوي رقم من الدسـتور وأحكام ا
ــذكــور أعـاله تَــدرُس الــلــجــنـــة اخملــتــصــة مــشــروع 16-12 ا

ـعــاهـدة ــوافـقــة عــلى االتـفــاقـيــة أو ا ـتــضـمن ا الــقـانــون ا
وضوع. ثل احلكومة وتُعِّد تقريرا في ا وتستمع إلى 
ــوافــقــة عـلى ــتـضــمن ا  يُــعــرَض مــشـروع الــقــانــون ا
ـــعـــاهــــدة في جـــلــــســـة عـــامــــة لـــلـــمــــنـــاقـــشـــة االتـــفـــاقــــيـــة أو ا
صـادقـة علـيه بكـامـله بعـد االستـمـاع على الـتوالي إلى وا
ثل احلكومـة وتقرير اللجـنة اخملتصة دون إدخال عرض 

أي تعديل عليه. 
الفصل اخلامسالفصل اخلامس
داولة الثانية داولة الثانيةا ا

ــادة 145 من الـــدســـتــور ــادة  83 :  : طـــبــقـــا ألحـــكـــام ا ــادةا ا
ذكور ادة 46 من القانون العضوي رقم 16-12 ا وأحكام ا
أعاله يُـعـلِم رئـيـس اجملـلس األعـضـاء بــطـلب إجـراء مـداولـة

صادق عليه. ثانية للقانون ا
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يُـحِـيل رئـيس اجمللس عـلى الـلـجنـة اخملـتـصة الـقـانون
ـــداولــة الـــثــانــيـــة بــعـــد اجــتـــمــاعه بـــأعــضــاء مـــكــتب مــحل ا

اجمللس.

وضوع ادة  84 : : تُعِـدّ اللـجنة اخملـتصة تـقريـرا في ا ادةا ا
في أجل ال يـتعـدى خمـسة عـشر (15) يومـا على األكـثر من

ثل احلكومة.  تاريخ اإلحالة بعد االستماع إلى 
ــداولـة يــصــادق مــجــلس األمــة عــلى الــقــانــون مـحـل ا
الثـانيـة بأغـلبـية ثـلثي (3/2) أعـضائـه بعـد االستـماع إلى

ثل احلكومة ثم إلى تقرير اللجنة اخملتصة.  عرض 

الباب السادسالباب السادس
إجراءات مناقشة جدول أعمالإجراءات مناقشة جدول أعمال

انية عارضة البر انية ا عارضة البر  ا

كن أن يتـضمن جدول أعمال اجملموعة ادة  85 : : ال  ادةا ا
ــسـائـل أو الـقــضــايــا الـتـي تَـدخُل ضــمن اخــتــصــاصـات إالّ ا

مجلس األمة.

ـــادة 114 (الـــفـــقــرة 2) من ــادة 86 : : عـــمال بـــأحـــكـــام ا ــادة ا ا
الـدسـتـور يُــودَع اقـتـراح مـشـروع جــدول أعـمـال اجملـمـوعـة
ـعـارضـة من قـبل رئـيـسـهـا ـانـيـة من ا أو اجملـمـوعـات الـبـر
قـترح لـعقد لدى مكـتب اجمللس لـلبتّ فـيه قبل الـتاريخ ا

اجللسة الشهرية بعشرة (10) أيام على األقل.

ـــقـــتـــرح يُــــعَـــلَّل الـــرفض بـــقـــرار وفـي حـــالـــة رفض ا
عنية.  انية ا ويُبلَّغ إلى رئيس اجملموعة البر

الباب السابعالباب السابع
تساوية األعضاء تساوية األعضاءاللجنة ا اللجنة ا

ــــادة 89 من الـــــقــــانــــون ــــادة  87 :  : طــــبـــــقـــــا ألحــــكـــــام ا ــــادةا ا
ـذكور أعـاله يَضـبِط مكـتب اجمللس الـعضوي رقم 16-12 ا
تساوية األعضاء ثليه العشرة (10) في اللجـنة ا قائمـة 
بـــاإلضـــافــــة إلى خــــمـــســـة (5) أعـــضــاء احـــتـــيـــاطـــيـــ وذلك
انية وفقا لـلتمثيل النسبي باالتفاق مع اجملموعـات البر
أصالً مع احترام مبدإ تـمثيل أعضاء من اللجنة اخملتصة

احملال عليها نص القانون محل اخلالف.
ثـليه مع االحـتيـاطي يَعرِضُ مـكتب اجملـلس قائـمة 

اخلمسة (5)  في اجللسة العامة للموافقة عليها.
ال يـقـل عـدد أعـضــاء الـلـجــنـة اخملـتــصـة عن خــمـسـة (5)

أعضاء.
ـــثــلــيـــهــا فـي الــلـــجــنــة تَـــنــتـــخِبُ الــلـــجــنـــة اخملــتـــصــة 

تساوية األعضاء. ا

ــثـلي الــلــجــنـة فـي حـالــة غــيــاب عـضــو أو أكــثــر من 
ـــــســــتـــــخـــــلَف مـن بــــ األعـــــضــــاء ـــــتــــســـــاويـــــة األعــــضـــــاء يُ ا

. االحتياطي

ادة 88 :  :  يـضمن رئـيس مجـلس األمة كل الـوسائل ادة ا ا
تساوية األعضاء. الضرورية حلسن سير أعمال اللجنة ا

ـتـسـاويـة األعـضـاء ـادة  89 : : يُـسَـلِـم رئـيس الـلـجـنــة ا ـادةا ا
اجملـتمـعـة في مـقر مـجـلس األمـة تقـريـر اللـجـنـة إلى رئيس

اجمللس الذي يُبَلّغُه بدوره إلى الوزير األول.
الباب الثامنالباب الثامن

إجراءات رقابة مجلس األمة لعمل احلكومةإجراءات رقابة مجلس األمة لعمل احلكومة

ـــــارس مـــــجـــــلس األمـــــة رقــــابـــــتـه لــــعـــــمل  : : 90 ــــادة   ــــادةا ا
واد 94 و98 (الفقرة 7) و151 و152 احلكومـة طبقا ألحكام ا
ـادت 50 و57 من الـقـانون و180 من الـدسـتـور وأحـكـام ا
ـذكـور أعاله وألحـكــام هـذا الـنـظـام الــعـضـوي رقم 16-12 ا

الداخلي.
الفصل األولالفصل األول

إجراءات إصدار الئحة حول مخطط عمل احلكومةإجراءات إصدار الئحة حول مخطط عمل احلكومة

91 :  : يُــــشـــتـــرط لـــقــــبـــول اقـــتــــراح الئـــحـــة حـــول ــادة   ــادةا ا
مــخــطط عـمل احلــكــومـة أن تــكــون مـوقّــعــة من قــبل ثالثـ

(30) عضوا على األقل.
يُودَع االقتراح من قـبل مندوب أصحابه لدى مكتب
اجملـلس بـعـد ثـمـان وأربـع (48) سـاعـة من تـقـد الـوزيـر

األول العرض.
ادة.  يـحـدد مـكتب اجمللس كيفيات تطبيق هذه ا

الفصل الثانيالفصل الثاني
إجراءات االستجوابإجراءات االستجواب

ـادة 151 (الــفــقـرة األولى) 92 : : طــبــقــا ألحــكــام ا ـادة   ـادةا ا
ـــــواد 66 و67 و68 من من الـــــدســـــتــــــور وعـــــمال بـــــأحـــــكـــــام ا
ـكن ثالث ذكـور أعاله  الـقـانـون الـعضـوي رقم 16-12 ا
(30) عــضــوا عـــلى األقل من أعــضـــاء مــجــلس األمــة تــقــد

طلب استجواب احلكومة.
يـــودع طــلـب االســتــجـــواب لــدى مـــكــتب اجملـــلس الــذي

يبتّ فيه. 
في حـالـة قـبـول طـلب االسـتجـواب يُـرسل رئـيس
اجملـلـس نص االسـتــجـواب إلى الــوزيـر األول ويــوزَّع عـلى

قر اجمللس. األعضاء ويعلق 
وفـي حـــالـــة رفـــضه يـــكـــون قــــرار الـــرفض مـــعـــلّال

ويُبلَغ إلى مندوب أصحاب االستجواب.
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الفصل الثالثالفصل الثالث
األسئلة الشفوية والكتابيةاألسئلة الشفوية والكتابية

ـادت 70 و73 من الـقـانون 93 : : طـبـقا ألحـكام ا ادة   ادةا ا
ــذكـــور أعاله يُـــودَع نص الـــســؤال الـــعـــضــوي رقم 16-12 ا
الـشـفــوي أو الـكــتـابي مـن قـبل صــاحـبه لــدى أمـانـة مــكـتب

اجمللس.
ــــكـــتـب في طـــبــــيـــعــــة األســـئـــلــــة الـــشــــفـــويـــة يـــبتّ ا
والكتابيـة ويرسلها إلى احلكـومة متى استوفت الشروط

طلوبة. الشكلية ا
فــي حــالـــة عــدم اســـتــيـــفــاء الـــســؤال الـــشــفــوي أو
ــطــلـــوبــة يُــبـــلّغ صــاحب الــكـــتــابي الـــشـــروط الــشـــكـــلــيـــة ا

السؤال بذلك.

ــــادة  94 :  : يــــجب أن يـــــكــــون الــــســـــؤال الــــشــــفــــوي أو ــــادةا ا
ـــوجه إلى عـــضـــو احلـــكـــومـــة مـــحـــررا بـــالـــلـــغــة الـــكـــتـــابي ا

العربية وأن يتضمن موضوعا واحدا.
يــــجب أالّ يــــتــــعــــلـق مــــوضــــوع الــــســــؤال الــــشــــفـــوي أو
الكتـابي بـنص مودع لـدى مكتـب اجمللس أو بـقضيـة محل

إجراء قضائي وأالّ يكون ذا طابع شخصي.

ــادة  95 : : يــتــقــيــد صــاحب الــســؤال الــشــفــوي أو من ــادةا ا
ـودع لـدى مكـتب اجملـلس عـند ينـوب عـنه بـنص الـسؤال ا

عرضه في اجللسة العامة.

ـادة  96 :  : يَــعــرِضُ صـاحب الــســؤال الـشــفــوي سـؤاله ـادةا ا
في ظــرف ثالث (3) دقــائق ويُــجـيـب عـنـه عـضــو احلــكــومـة

في ظرف ست (6) دقائق.
ــكن صــاحب الــســؤال بــعـــد جــواب عــضــو احلــكــومــة 
ـــــكـن عـــــضـــــو الـــــتـــــعـــــقــــــيب فـي ظـــــرف ثالث (3) دقــــــائق و
احلـــكــومـــة الـــرد عــلـــيه فـي حــدود ثالث (3) دقــائـق عــلى أن

يكون الرد والتعقيب حول موضوع السؤال.

وفي كل احلاالت لرئيس اجللسة السلطة التقديرية
ادة. في تطبيق هذه ا

ـادة  97 :  : في حـالــة غـيـاب الـعـضــو صـاحب الـسـؤال ـادةا ا
الـشــفــوي عن جــلــســة األســئـلــة الــشــفــويـة دون تــوكــيل من

ينوب عنه يفقد حقه في طرح سؤاله.

كن عضـو اجمللس حتويل سـؤاله الشفوي ادة  98 :  :  ادةا ا
كنه سحب سؤاله الشفوي. إلى سؤال كتابي كما 

وفي كـل احلــاالت يـــجب أن يـــكــون ذلك قـــبل حتـــديــد
تاريخ انعقاد جلسة األسئلة الشفوية.

99 : : إذا تـــبـــ أن جـــواب عـــضــو احلـــكـــومـــة عن ــادة   ــادةا ا
الـسـؤال الشـفـوي أو الكـتـابي يبـرر إجـراء منـاقـشة عـامة
ـنـاقـشـة بـطلب مـن ثالث (30) عـضـوا على تُـفتـتح هـذه ا

األقل ويُودع الطلب لدى مكتب اجمللس.

ـــنـــاقـــشـــة بــالـــتـــشـــاور مع ـــكـــتب جـــلـــســـة ا يـــضـــبط ا
احلكومة. 

الفصل الرابعالفصل الرابع
إجراءات إنشاء جلان التحقيقإجراءات إنشاء جلان التحقيق

ــادة 180 من الــدســتــور ــادة  100 : : طــبــقــا ألحــكــام ا ــادةا ا
واد من 77 إلى 87 من الـقـانـون الـعـضوي وعـمال بـأحـكـام ا
ـكن مـجـلس األمـة إنـشـاء جلـان ـذكـور أعاله  رقم 16-12 ا

حتقيق كلّما دعت الضرورة إلى ذلك. 

ـتــضـمن إنــشـاء ـادة  101 : : يُــودَع اقـتــراح الالئـحــة ا ـادةا ا
جلــنــة حتـقــيق لــدى أمـانــة مــكـتب اجملــلس من قــبل مــنـدوب

أصحابه ويوقع عليه في سجل خاص.
يبتّ مكتب اجمللس في مدى قبول هذا االقتراح.

وفي حـالة قبولـه يحيله رئـيس اجمللس على الـلجنة
الدائمة اخملتصة إلبداء الرأي.

وفي حــالــة الــرفـض يُــبــلَّغ قــرار الــرفـض مــعــلال إلى
مندوب أصحاب االقتراح. 

ادة  102 :  : تُـعِدّ اللجـنة الدائـمة اخملتصـة تقريرا عن ادةا ا
اقتراح الالئحة.

يُـــــعـــــرَض اقــــتـــــراح الـالئــــحـــــة فـي اجلـــــلــــســـــة الـــــعـــــامــــة
لـــلـــتـــصـــويت عـــلـــيه بـــأغـــلـــبـــيـــة األعـــضـــاء احلـــاضــريـن بـــعــد
االسـتـمــاع إلى مـنـدوب أصــحـاب االقـتـراح ورأي الــلـجـنـة

وضوع. الدائمة اخملتصة في ا

وضوع. ال تُجرَى في هذه اجللسة أيُ مناقشة في ا

ـادة  103 :  : تـــتـــشــكل لـــجـنــة الــتـــحــقــيق من أعــضـاء ـادةا ا
ــوقعــ عـلـى اقـتـراح الالئحـة وفقـا للـشروط مـن غـيـر ا

نفسها التي حتكم تشكيل اللجان الدائمة للمجلس.
يُــعْــلَم اجملــلس الــشــعــبي الــوطــني واحلــكــومــة بــإنــشـاء

جلنة حتقيق.

ـادة  104 : : يُـنـتـخَب مـكـتب جلـنـة الـتـحقـيق مـن قبل ـادةا ا
أعـــضــائـــهـــا ويــضـم الــرئـــيس ونـــائــبـــاً أو أكـــثــر لـــلـــرئــيس

ومقررا.
يُنَـصِّب رئـيس اجمللس جلـنة الـتـحقـيق بـعد إنـشائـها

وتباشر أشغالها فور ذلك.
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تُـــوضع حتت تــصــرف جلـــنــة الــتــحــقــيـق كل الــوســائل
ادية والبشرية لضمان حسن سير أشغالها. ا

ــادة 105 : : تُـــحَـــدَّد اإلجـــراءات األخـــرى لــســـيـــر جلـــنــة ــادة ا ا
الــتـحــقــيق وعــمــلــهــا  ضــمن نــظــامــهــا الــداخــلي الــذي يــعـده

أعضاؤها.

ـادتـ 86 و87 من ـادة 106 :  : دُون اإلخالل بـأحـكـام ا ـادة ا ا
ـذكـور أعاله تـقـدم جلـــنـة الـقـانـون الـعـضـوي رقم 16-12 ا
الـــتـــحــــقـــيق تـــقــريــرهـــا  فــور االنـــتــهــاء مـن أشــغــالـــهــا إلى
رئـيس اجملـلس الذي يـبـلّـغه إلى كل من رئـيس اجلمـهـورية

والوزير األول.

كما يُوَزَّع التقرير على أعضاء اجمللس.

ـكن اجملـلس عـنـد االقـتـضـاء أن يـفـتح مـنـاقـشـة في
جلسة مغلقة بخصوص نشر التقرير. 

تُــــــسَــــــلِّمُ جلــــــنــــــة الــــــتـــــحــــــقــــــيق وجــــــوبــــــا كل الــــــوثــــــائق
ــوضـوع إلى رئـيس ـسـتــنـدات الـتي بـحــوزتـهـا حـول ا وا

دة احملددة قانونا. اجمللس عند انقضاء ا

ادة. يُحدّد مكتب اجمللس كيفيات تطبيق هذه ا

ـكن جلـنـة الـتـحـقـيق طـلب تـمـديـد األجل ـادة 107 : :  ـادة ا ا
ادة 81 من القـانون الـعضوي نصـوص عليه في أحـكام ا ا

ذكور أعاله. رقم 16-12 ا
الباب التاسعالباب التاسع

إجراءات تمثيل مجلس األمة إجراءات تمثيل مجلس األمة 
في الهيئات الوطنية والدوليةفي الهيئات الوطنية والدولية

الفصل األولالفصل األول
تمثيل مجلس األمة في اجمللس الدستوريتمثيل مجلس األمة في اجمللس الدستوري

ادت 183 (الفقرتان ادة 108 : : مع مراعاة أحكام ا ادة ا ا
ـــــكن كـل مـــــجــــــمـــــوعـــــة األولى و5) و184 من الــــــدســـــتــــــور 
ـــانـــيــــة أن تـــقـــتـــرح مــــرشـــحـــا واحــــدا وفق الـــتــــمـــثـــيل بــــر
النسبي أصالً بعـنوان استخالف عضو منـتهية عضويته

في اجمللس الدستوري.

ـــكـن كل عـــشـــرة (10) أعـــضـــاء غـــيــر مـــنـــتـــمــ كـــمـــا 
اقتراح مرشح واحد للعضوية في اجمللس الدستوري. 

يــجب أن تــقــدم االقــتــراحــات إلى مــكــتب اجملــلس في
غضـون ثمـان وأربع (48) سـاعة عـلى األقل قـبل انعـقاد

قرر إجراء االنتخابات فيها. اجللسة ا

يـكون االقـتـراع سرّيًّـا ويـختـار كل عضـو من مـجلس
. رشح األمة اسمًا واحدا من ب ا

تُـــعَــــدّ الغـــيـــة كـل ورقـــة تــــصـــويت مــــخـــالــــفـــة لــــنـــظـــام
االنتخابات.

ـادة  109 : : في حــالـة حـصـول اتـفـاق بـ اجملـمـوعـات ـادةا ا
انيـة على تقد مـرشح واحد يَعرِضُ رئـيس اجللسة الـبر

االقتراح على األعضاء لتزكيته.
الفصل الثانيالفصل الثاني

تمثيل مجلس األمة تمثيل مجلس األمة 
في اجمللس الوطني حلقوق اإلنسان في اجمللس الوطني حلقوق اإلنسان 

ــادة 10 (الـــفـــقــرة 2) من ــادة  110 :  : طـــبــقـــا ألحــكـــام ا ــادةا ا
ذكـور أعـاله يخـتـار رئـيس اجملـلس الـقـانون رقم 16-13 ا
عــــضـــــوين (2) بــــعـــــد الــــتـــــشـــــاور مع رؤســـــاء اجملــــمـــــوعــــات
انية للعضوية في اجمللس الوطني حلقوق اإلنسان. البر

الفصل الثالثالفصل الثالث
تمثيل مجلس األمة في الهيئات الوطنية األخرىتمثيل مجلس األمة في الهيئات الوطنية األخرى

111 : : يُـــــمَـــــثَّلُ مـــــجـــــلس األمـــــة في الـــــهـــــيـــــئــــات ــــادة   ــــادةا ا
ا ينص عليه القانون. الوطنية األخرى وفقا 

الفصل الرابعالفصل الرابع
تمثيل مجلس األمة في الهيئاتتمثيل مجلس األمة في الهيئات
انية اجلهوية والدولية انية اجلهوية والدولية البر  البر

ــــادة 112 :  : يـــشــــارك مــــجــــلس األمــــة في الــــهــــيــــئـــات ــــادة ا ا
انية اجلهوية والدولية. البر

ادة. يحدد مكتب اجمللس كيفيات تطبيق هذه ا
الفصل اخلامسالفصل اخلامس

إنشاء مجموعات الصداقةإنشاء مجموعات الصداقة

ــكـن مــجــلس األمــة إنـــشــاء مــجــمــوعــات ــادة  113 :  :  ــادةا ا
صداقة مع الغرف النظيرة.

كن مـجلس األمـة واجمللس الـشعـبي الوطني كمـا 
ـانـات مـعًـا إنــشـاء مـجــمـوعـات صــداقـة مـشــتـركـة مع الــبـر

أحادية الغرف.
ادة. يحدد مكتب اجمللس كيفيات تطبيق هذه ا

الباب العاشرالباب العاشر
شاركة في أشغال اجمللس وإجراءات االنضباط شاركة في أشغال اجمللس وإجراءات االنضباطا ا

الفصل األولالفصل األول
شاركة في أشغال اجمللس شاركة في أشغال اجمللسا ا

ـادة 116 (الــفــقـرة 2) من 114 :  : طــبــقــا ألحــكــام ا ـادة   ـادةا ا
الـدسـتور يـجـب عـلى عـضـو مـجـلس األمـة حـضـور أشـغال
اجملــلس عـــلى مــســتــوى جلـــانه الــدائــمــة وجــلـــســاته الــعــامــة

شاركة الفعلية فيها.  وا
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يحـدد مكتـب اجمللس آلـيات تـثبـيت حضـور األعضاء
أشغال اجمللس. 

ادة  115 :  : يُوَجِه عضو الـلجنة الدائـمة الذي يتعذر ادةا ا
ــوضـوع إلى عــلـيه حــضــور أشـغــال الـلــجـنــة إخــطـارًا في ا
رئيس اللجنة الذي يُبَلّغُه بدوره إلى رئيس اجمللس قبل

اجتماع اللجنة.

يُوَجِّه عضو اجملـلس الذي يتعذر عـليه حضور أشغال
وضوع إلى رئيس اجمللس اجللسات العامة إخطارًا في ا

قبل انعقاد اجللسة العامة.

يُعَدّ غياب العضو مبررًا لألسباب اآلتية : 

- نشاط رسمي في الدائرة االنتخابية

- مهمة ذات طابع وطني

- مهمة رسمية خارج الوطن

- عطلة مرضية أو عطلة أمومة. 

ـبررات كـتب اجمللـس تقـديرُ مـدى قـبول أو رفض ا
األخــرى أو اإلخــطــارات الــتي تــوجه بــعــد انــعــقــاد اجلــلــسـة

على أالّ يتعدى أجل ذلك يومي (2) عمل.
116 : : إذا تــــغـــــيّـب عــــضـــــو اجملـــــلس عـن أشـــــغــــال ــــادة  ــــادة ا ا
الــلـــجــان الــدائــمـــة أو اجلــلــســات الـــعــامــة لــثالث (3) مــرات
مـــتــتـــالـــيـــة خالل الـــدورة بـــدون عـــذر مــقـــبـــول يـــقع حتت

طائلة العقوبات اآلتية : 

- يُوجَّه إليه تنبيه كتابي

ـــتـــغـــيـــبــ عـن أشـــغــال - تُـــنـــشَـــر قـــائـــمــة األعـــضـــاء ا
جـلسـات اجملـلس في اجلـريـدة الرسـمـيـة لـلمـنـاقـشات وفي

وقع اإللكتروني الرسمي للمجلس ا

ـــتــــغـــيــــبـــ عـن أشـــغـــال - تُـــدوَّن أســــمـــاء األعــــضـــاء ا
الـلـجـان الـدائـمـة في مـحـاضــر اجـتـمـاعـات الـلـجـنـة وتـبـلَّغ
نـسخ من ورقـة حـضــور أعـضـاء الـلـجــنـة إلى كل من نـائب
ـــــكــــلـف بـــــالــــتـــــشـــــريع ورؤســـــاء اجملـــــمـــــوعــــات الـــــرئـــــيس ا

انية البر

انية التي - يُخصَم مبلغ مـالي من التعويضة الـبر
يـــتــقــاضـــاهــا الــعــضـــو بــعــدد األيــام الـــتي تَــغــيَّـب فــيــهــا عن

أشغال اللجان الدائمة وأشغال اجللسات العامة. 

إذا تــكـرر غـيــاب الـعــضـو لـثالث (3) مــرات مـتـتــالـيـة
أخـرى خالل الـدورة نـفـسـهـا بدون عـذر مـقـبـول يُـحْرَم من
الـتـرشح ألي مـنـصب في أجـهـزة وهيـئـات اجملـلس بـعـنوان

قبل. التجديد ا

ادة. يحدد مكتب اجمللس كيفيات تطبيق هذه ا

الفصل الثانيالفصل الثاني
إجراءات االنضباط في اجللساتإجراءات االنضباط في اجللسات

ـكن اتخـاذها ادة  117 :  : إجـراءات االنضـباط الـتي  ادةا ا
جتـــاه أي عــضــو في مـــجــلس األمــة خالل أشـــغــال اجلــلــســات

العامة هي : 
- التذكير بالنظام

- التنبيه
- سحب الكلمة

نع من تناول الكلمة. - ا

118 :  : الـــتـــذكـــيـــر بـــالـــنـــظـــام في اجلـــلـــســـات من ــادة   ــادةا ا
صالحيات رئيس اجللسة.

كـل عــــضــــو في اجملــــلـس تــــســــبب فـي تــــعــــكــــيــــر صــــفــــو
ناقشات يُذكّر بالنظام. ا

كل عـضـو ذُكّــر بـالـنـظــام لـلـمــرة الـثـانـيــة يـوجه إلـيه
ـكن أن تـسـحب مـنه الـكـلـمـة إلى أن تـنـتـهي تـنـبـيه كـمـا 
ـوضوع محل الدراسة وكـذا إذا أخذ الكلمة من مناقشة ا

غير إذن وذُكِّر بالنظام وأصرّ مع ذلك على الكالم.
ــادة 119 :  : يُـــمـــنع عـــضـــو مـــجــلـس األمـــة من تـــنــاول ــادة ا ا

الكلمة في إحدى احلاالت اآلتية : 
- إذا تـعرض إلـى ثـالثة (3) تنبيهات أثناء اجللسة
- إذا تـــســــبب فـي تــــظـــاهــــرة تــــعـــكّــــر صــــفـــو الــــنــــظـــام

والهدوء داخل قاعة اجللسات
- إذا قــــام بــــاســــتــــفــــزاز أو تــــهــــديــــد زمــــيل لـه أثــــنـــاء

اجللسة
- إذا استعمل العنف أثناء اجللسة.

ــــادة  120 : : يـــــتــــرتب عـــــلى مـــــنع عـــــضــــو اجملـــــلس من ــــادةا ا
تــنــاول الــكــلــمــة عــدم مــشــاركــته في مــنــاقــشــات جــلــسـات

اجمللس لثالث (3) جلسات متتالية.
وفي حـــالــة الــعــود أو رفض عــضـــو اجملــلس االمــتــثــال
ـنع إلى ست (6) جــلـسـات ألوامـر رئــيس اجلــلـســة يُـمَــدَّد ا

متتالية. 

ادة  121 : : عندما يَـمْنَع رئيس اجللسة عضو اجمللس ادةا ا
ـكـتب لالسـتـمـاع في احل من تـنـاول الكـلـمـة يُـسـتدعى ا

ــعــني قــبل الــنـظــر في الــقــضــيــة والـبتّ لـعــضــو اجملــلس ا
فيها.

ــتــدخل 122 : : ال يــجــوز مــطــلــقـا أن يــســتــعــمل ا ـادة   ـادةا ا
ألــفـــاظــا نــابــيــة أو عــبــارات غــيـــر الئــقــة أو فــيــهــا مــســاس
بــهـيـبــة اجملـلس أو بــهـيـبــة رئـيـسـه أو أعـضـائه أو بــكـرامـة
ــسـاس ـؤســســات أو ا األشــخــاص وبـســمــعــة الـهــيــئــات وا

بالنظام و/أو باآلداب العامة.
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ـــــتـــــدخل من ـــــادة  123 : : يَـــــمـــــنَع رئـــــيـس اجلـــــلـــــســـــة ا ـــــادةا ا
مواصلة تدخله في احلاالت اآلتية : 

باد العامة التي حتكم - إذا تعرض باإلسـاءة إلى ا
اجملتمع اجلزائري

قامه ا ال يليق  - إذا تعرض لرئيس اجلمهورية 
- إذا تدخل دون إذن من رئيس اجللسة

- إذا تـــفـــوّه بـــعـــبـــارات نـــابـــيــــة في حق أحـــد أعـــضـــاء
ـانــيـة أو احلــكـومـة أو اجملـلـس أو إحـدى اجملــمـوعــات الـبــر

أحد أعضائها
- إذا مس احلياة اخلاصة للغير

- إذا تعـرض إلى قضـيـة تكـون مـحل إجراء قـضائي.
تـدخل إذا حـاد عن لـرئـيس اجلـلـسـة وحـده أن يـلـفت نـظـر ا

وضوع أو أخل بآداب النقاش. ا
ـتـدخل أو ال يـجـوز لــغـيـر رئــيس اجلـلــسـة مـقــاطـعــة ا

إبداء مالحظات على كالمه.
يحق لرئيس اجللـسة حرمان العـضو من طلب نقطة

نظام أكثر من مرة واحدة.

ـذكورة أعاله في ال تُدّوَن الـتـدخالت ذات الطـبيـعة ا
محضر اجللسة.

الباب احلادي عشرالباب احلادي عشر
انية انيةإجراءات رفع احلصانة البر إجراءات رفع احلصانة البر
انية انية والتجريد من العهدة البر  والتجريد من العهدة البر

الفصل األولالفصل األول
انية  انية إجراءات رفع احلصانة البر إجراءات رفع احلصانة البر

انية ألعضاء مجلس األمة ادة  124 : : احلصانة الـبر ادةا ا
ادة 126 من الدستور. معترف بها طبقا ألحكام ا

ـــكـن عـــضـــو مــــجـــلس األمــــة أن يـــتـــنــــازل طـــوعـــا عن
ـانـيـة بـتـصـريح مـكـتـوب يُـودَع لـدى مكـتب حـصـانـته الـبر

اجمللس.

ـانـية من 125 :  : يُودَع طـلب رفع احلـصانـة الـبر ادة   ادةا ا
ـــتـــابـــعـــة الــقـــضـــائـــيـــة لـــدى مـــكـــتب اجملـــلس من قـــبل أجل ا

كلف بالعدل. الوزير ا
كـتب الـطـلب على جلـنـة الشـؤون الـقانـونـية يـحـيل ا
واإلداريـــة وحــقـــوق اإلنــســـان والـــتــنـــظــيم احملـــلي وتـــهــيـــئــة
اإلقــــلـــيم والـــتــــقـــســـيم اإلقــــلـــيـــمي الــــتي تُـــعـــد تــــقـــريـــرا في
ـــوضـــوع في أجل شـــهـــرين (2) ابــتـــداء من تـــاريخ إحـــالــة ا
ـعــني الــذي الــطـلب عــلـيــهـا بــعـد االســتـمــاع إلى الـعــضـو ا

ـكنه االستعانة بأحد زمالئه من أعضاء اجمللس.
تَرفع اللجنة تقريرها إلى مكتب اجمللس.

انية في يَفصِل اجمللس في طـلب رفع احلصانة الـبر
جــلـسـة مــغـلــقـة بـاالقــتـراع الـســري بـأغــلـبـيــة أعـضــائه بـعـد
كنه ـعني الـذي  االسـتمـاع إلى تقريـر اللـجنـة والعـضو ا

االستعانة بأحد زمالئه من أعضاء اجمللس.
وفي كل احلــــاالت تـــتم هـــذه اإلجــــراءات في غـــضـــون

ثالثة (3) أشهر من تاريخ إيداع الطلب.

ـــذكـــورة أعاله فـــتــرة ال تُـــراعَى في حـــســـاب اآلجـــال ا
انية. العطلة البر

الفصل الثانيالفصل الثاني
انية  انية إجراءات جتريد العضو من العهدة البر إجراءات جتريد العضو من العهدة البر

126 : : يُــجـرَّد مـن الـعــضــويــة في مــجــلس األمـة ـادة  ـادة ا ا
ــادة 117 مـن الــدســـتــور كل عـــضــو غـــيّــر ــوجب أحـــكــام ا
طــوعــا انــتــمــاءه احلــزبي الــذي انــتــخب عــلى أســاسـه وفــقـا

إلعالن اجمللس الدستوري. 

ـجلس مــلـف الـمــعـني عـلى لــجـنة يحـيل مكـتـب ا
الـشؤون الـقانـونيـة واإلدارية وحـقوق اإلنـسان والـتنـظيم

احمللي وتهيئة اإلقليم والتقسيم اإلقليمي لدراسته.
وضـوع يُعرض في اجلـلسة تُعِـدُّ اللجـنة تقـريرا في ا

العامة للمصادقة عليه.
عـني فورا بـقـرار التـجريـد وتُخـطَرُ يُبـلَّغ الـعضـو ا

عنية بشغور مقعده. اجلهات ا

ــادة 123 من الــدســتــور ــادة  127 : : طــبــقــا ألحــكــام ا ــادةا ا
ـكلف كـن مكـتب اجملـلس بـناء عـلى إشـعار مـن الوزيـر ا
ـانـيـة عن ـهـمـة الـبـر بـالـعـدل الـقـيـام بــإجـراءات إسـقـاط ا

العضو.
تـدرس جلــنـة الـشـؤون الـقـانــونـيـة واإلداريـة وحـقـوق
اإلنــســان والـــتــنــظــيم احملــلي وتــهــيـــئــة اإلقــلــيم والــتــقــســيم
انـية عن العـضو بناء همـة البر اإلقلـيمي طلب إسقـاط ا
عـــلـى إحـــالـــة من مــــكـــتب اجملـــلـس وتـــســـتـــمـع إلى الـــعـــضـــو
ــوضــوع وتــرفـعـه إلى مــكـتب ــعـني وتــعــد تــقــريـرا في ا ا

اجمللس.
ـســألــة عــلى اجملــلس من أجل الــبت ــكـتـب ا يَــعــرِض ا
فيها باالقتراع الـسري بأغلبية أعضـائه في جلسة مغلقة
ـعـني الـذي بـعـد االسـتـمـاع إلى تــقـريـر الـلـجـنـة والـعـضـو ا

ـكنه االستعانـة بأحد زمالئه من أعضاء اجمللس.

ــانـيـة لــعـضــو اجملــلس ـهــمّـة الــبـر ـادة  128 : :تَـســقُط ا ـادةا ا
ـــادة 3 مـن ـــنــــصــــوص عــــلــــيــــهــــا في أحــــكــــام ا فــي احلــــاالت ا

ذكور أعاله.  القانون العضوي رقم 12-02 ا
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الفصل الثالثالفصل الثالث
 إجراءات اإلقصاء إجراءات اإلقصاء

ــادة 124 من الــدســتــور ــادة  129 : : طــبــقــا ألحــكــام ا ــادةا ا
كن مجلس األمـة إقصاء أحد أعضائه إذا صدر ضده حكم
قـضـائي نهـائي بـسـبب ارتـكـابه فعـال يُخِلّ بـشـرف مـهـمته

انية. البر
ــعـني بــنـاء يـقــتـرح مــكــتب اجملـلس إقــصــاء الـعــضـو ا

كلف بالعدل. على إشعار من طرف الوزير ا
ـــنـــصــوص يـــتم اإلقـــصـــاء وفـق اإلجـــراءات نـــفـــســـهـــا ا

ادة 126 أعاله. عليها في ا
يُقرر اإلقصاء بأغلبية أعضاء اجمللس.

الباب الثاني عشرالباب الثاني عشر
صالح صالحميزانية مجلس األمة وا ميزانية مجلس األمة وا
الية والتقنية الية والتقنيةاإلدارية وا اإلدارية وا

الفصل األولالفصل األول
ميزانية مجلس األمةميزانية مجلس األمة

الية ادة  130 :  : يتمتع مـجلس األمة باالستقاللية ا ادةا ا
واإلدارية.

يـصادق مكـتب اجمللس على مـشروع ميـزانية اجمللس
ــالــيــة الـتي ويـحــيــله عــلى جلــنـة الــشــؤون االقـتــصــاديـة وا
تـبدي رأيـهـا فـيه في غـضـون الـعـشـرة أيام (10) الـتي تلي

شروع على اللجنة.  إحالة ا
ــكن تــعــديل مــشــروع مـيــزانــيــة اجملـلس تــبــعــا لـرأي

الية. جلنة الشؤون االقتصادية وا

ــــادة  131 : : يُــــبَـــــلِّغ رئـــــيس مـــــجــــلـس األمــــة مـــــشــــروع ــــادةا ا
مــيــزانـيــة اجملــلس إلى احلــكـومــة قــصـد إدمــاجه في مــشـروع

عنية. الية للسنة ا تضمن قانون ا القانون ا

ــادة  132 :  : مـع مــراعـــاة خـــصـــوصــيـــة مـــجـــلس األمــة ــادةا ا
راقبة مجلس احملاسبة.  تخضع محاسبة اجمللس 

الفصل الثانيالفصل الثاني
الية والتقنية للمجلس صالح اإلدارية وا الية والتقنية للمجلسسير ا صالح اإلدارية وا سير ا

ادة  133 :  : يـتولى األمـ العـام حتت سـلطـة رئيس ادةا ا
ــالـيـة والـتــقـنـيـة ــصـالح اإلداريـة وا مــجـلس األمـة إدارة ا

للمجلس.

134 : : يــــســـتــــفـــيــــد مـــوظــــفـــو مــــجـــلـس األمـــة من ــادة   ــادةا ا
وظفي الدولة. عترف بها  الضمانات واحلقوق ا

ــوجـب قــانــون تُـــكَــرَّس هــذه الـــضــمـــانــات واحلـــقــوق 
أســاسي خـــاص يــصــادق عــلــيه مــجـــلس األمــة ويــنــشــر في
ـقـراطـيـة اجلـريـدة الــرسـمـيـة لـلـجـمـهـوريــة اجلـزائـريـة الـد

الشعبية.

الباب الثالث عشرالباب الثالث عشر
ناقشات مجلس األمة ناقشات مجلس األمةاجلريدة الرسمية  اجلريدة الرسمية 

ـادة 133 (الــفــقـرة 2) من 135 :  : طــبــقــا ألحــكــام ا ـادة  ـادة ا ا
ـادة 7 من الــقـانـون الــعـضـوي رقم الــدســـتــور وأحـــكــام ا
ـــذكــــور أعاله يــــتم إعــــداد مــــحـــضــــر كـــامـل عن كل 16-12 ا

جـلـسة عـامـة ويُنـشـر في غضـون الـثالث (30) يـومـا على
األكـثــر الــتي تــلي تـاريـخ اجلـلــسـة فـي اجلـريــدة الــرسـمــيـة

ناقشات مجلس األمة.

ـادة 136 :  : ألعـضـاء مــجـلس األمـة وأعــضـاء احلـكـومـة ـادة ا ا
حـق االطالع عــلى نــصــوص تــدخالتــهم وطــلـب تــصــحــيــحــهـا
قـبل نـشـرهـا في اجلـريـدة الـرسمـيـة لـلـمـنـاقـشـات على أالّ

يغيّر هذا التصحيح معنى أو محتوى التدخل.

نـاقشات ادة 137 :  : يُحَـدَّد شكل اجلـريدة الـرسميـة  ادة ا ا
وجب تـعلـيمـة يصـدرها مـكتب مجـلس األمة ومـحتـواهـا 

اجمللس.

غلقة. ال تنشر محاضر اجللسات ا

الباب الرابع عشرالباب الرابع عشر
أحكام ختاميةأحكام ختامية

138 :  : يـــــصـــــادق مـــــجـــــلس األمـــــة عـــــلى نـــــظـــــامه ــــادة  ــــادة ا ا
الداخلي بأغلبية أعضاء اجمللس احلاضرين.

ــكن مـــجــلـس األمــة أن يُـــجــرِيَ تـــعــديالت ــادة 139 :  :  ــادة ا ا
عـلى أحــكـام نــظـامه الــداخـلي بــطـلب من رئــيس اجملـلس أو

باقتراح من ثالث (30) عضوا يقدم إلى مكتب اجمللس.

يــــحــــال الــــطــــلب أو االقــــتــــراح عــــلـى جلــــنــــة الــــشـــؤون
الــقـانــونـيــة واإلداريـة وحـقــوق اإلنـســان والـتــنـظــيم احملـلي

وتهيئة اإلقليم والتقسيم اإلقليمي للدراسة.

يـصـادق أعضـاء اجملـلس على هـذا الـتعـديل بـإجراءات
ـوجـبهـا إقرار الـنـظام الـداخلي ـصـادقة نـفسـهـا التي   ا

للمجلس.

ادة 140 : : حتفـظ وثائق ومـحاضـر وتقـارير مـجلس ادة ا ا
األمة في أرشيف يسمى "أرشيف مجلس األمة".

141 :  : تـــلـــغى أحـــكـــام الـــنـــظـــام الـــداخـــلي جملـــلس ــادة  ــادة ا ا
ــوافق 26 أكــتــوبـر ــؤرخ في 16 رجب عــام 1420 ا األمــة ا

تمم. عدل وا سنة 1999 ا

ـادة 142 : : يـنشـر هـذا الـنـظـام الـداخـلي جملـلس األمة ـادة ا ا
قراطية في اجلريدة الرسميـة للجمهورية اجلزائرية الد

الشعبية.
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قرارات مقرقرارات مقرّرات آراءرات آراء
وزارة الداخلية واجلماعات احملليةوزارة الداخلية واجلماعات احمللية

والتهيئة العمرانيةوالتهيئة العمرانية
قــــرار وزاري مـــــشـــــتــــرك مـــــؤرخ في قــــرار وزاري مـــــشـــــتــــرك مـــــؤرخ في 26 شـــــوال عــــام  شـــــوال عــــام 1438
ــــوافق 20 يــــولــــيــــو ســــنـــة  يــــولــــيــــو ســــنـــة 2017 يـــتـــضــــم يـــتـــضــــمّن تـــعـــيـــن تـــعـــيـــ ــــوافق ا ا

مـــفــتــشــ لألمن الــوطــنـي بــصــفــة ضــبــاط لــلــشــرطــةمـــفــتــشــ لألمن الــوطــنـي بــصــفــة ضــبــاط لــلــشــرطــة
القضائية.القضائية.

ـــــــــــــــــــــــــــ

إنّ وزيــر الــداخــلــيـة واجلــمــاعــات احملــلّــيــة والــتــهــيــئـة
العمرانية

ووزير العدل حافظ األختام
ــؤرّخ في 18 صــفــر ــقــتـــضى األمــر رقم 66-155 ا  -
ــــتــــضـــمّن ــــوافـــق 8 يــــونــــيـــو ســــنـــة 1966 وا عـــــــام 1386 ا
ادّة تـمّم ال سيّما ا عدّل وا قانون اإلجراءات اجلـزائية ا

15 (الفقرة 5) منه

ــــؤرّخ في 18 ـــرســــوم رقم 66-167 ا ــــقـــتــــضـى ا - و
وافـــق 8 يونـيو سنة 1966 الـذي يحدد صـفر عـــام 1386 ا
ـــكــلّـــفــة بـــامــتـــحــان ـــوجــبه تـــألــيـف وتــســـيــيـــر الــلّـــجـــنــة ا

هام ضباط الشرطة القضائية ترشح  ا
ـؤرخ ـرسـوم الـرئـاسي رقم 17-180 ا قـتـضى ا - و
ــــوافق 25 مــــايــــو ســــنـــة 2017 في 28 شــــعــــبــــان عـــام 1438 ا

تمم تضمن تعي أعضاء احلكومة ا وا
ؤرّخ رسوم الـتنـفيذي رقم 94-247 ا ـقتـضى ا - و
ــوافق 10 غــشت ســنــة 1994 في 2 ربــيـع األوّل عـام 1415 ا
الّذي يحدّد صالحيات وزير الداخلية واجلماعات احمللّية

ـــــرســــوم الـــــتــــنــــفـــــيــــذي رقم 332-04 ــــقـــــتــــضى ا - و
ــــوافق 24 أكــــتــــوبـــر ـــــؤرّخ فـي 10 رمــــضــــان عـــام 1425 ا ا
ســـنـــة 2004 الّــذي يـــحـــدّد صالحــيـــات وزيـــر الــعـــدل حــافظ

األختام
ـؤرّخ في ــشـتــرك ا ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري ا - و
18 صــــــفــــــر عــــــام 1386 الـــــمـــــوافق 8 يـــــونـــــيـــــو ســـــنـــــة 1966

ـتعـلّق بـامـتـحان الـقـبـول لـضبـاط الـشـرطـة القـضـائـية وا
عدّل ا

ؤرّخ في 20 ديسـمـبر - وبـعـد االطّالع على احملـضـر ا
ـكلّفة بامتحان مفتشي األمن الوطني سنة 2016 للّجنة ا

هام ضباط الشرطة القضائية رشح  ا

يقريقرّران ما يأتي :ران ما يأتي :

ـــــادة األولى : يـــــعــــيّـن بــــصـــــفــــة ضـــــبــــاط لـــــلــــشـــــرطــــة ـــــادة األولى : ا ا
الـقـضـائيـة مـفـتـشــو األمن الـوطـني الـواردة أسمـاؤهم في

لحقة بأصل هذا القرار. القائمة االسمية ا

ـادة 2 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة ـادة ا ا
قراطيّة الشّعبيّة. للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ

ـوافـق 20 حــرّر بــاجلــزائــر في 26 شــوال عــام  1438 ا
يوليو سنة 2017.

وزير الداخلية واجلماعات احملليةوزير الداخلية واجلماعات احمللية
والتهيئة العمرانيةوالتهيئة العمرانية
نور الدين بدوينور الدين بدوي

وزير العدلوزير العدل
حافظ األختامحافظ األختام
الطيب لوحالطيب لوح

ـــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــ

قـــــــرار مــــــــؤرخ فـي قـــــــرار مــــــــؤرخ فـي 26 رجـب عـــــــام  رجـب عـــــــام 1438 الـــــــمــــــــوافـق  الـــــــمــــــــوافـق 23
ــــؤرخ في 10 ــــؤرخ في  يــــعــــدل الـــقــــرار ا أبــــريلأبــــريل ســــنـــة  ســــنـــة 2017 يــــعــــدل الـــقــــرار ا
ربـــيـع الـــثـــانــي عــام ربـــيـع الـــثـــانــي عــام 1437 الـــمـــوافـق  الـــمـــوافـق 20 يـــنـــايــر يـــنـــايــر
سـنة سـنة 2016 الـذي يـحـد الـذي يـحـدّد تـشـكـيلـة الـلـجـنـة الـقـطـاعـيةد تـشـكـيلـة الـلـجـنـة الـقـطـاعـية
لــلـــصـــفـــقــات لـــوزارة الـــداخـــلـــيــة والـــجـــمـــاعــاتلــلـــصـــفـــقــات لـــوزارة الـــداخـــلـــيــة والـــجـــمـــاعــات

احمللية.احمللية.
ـــــــــــــــــــــــــــ

ـوافق ــوجب قــرار مـؤرخ في 26 رجب عـام 1438 ا
23 أبـريــل ســنــة 2017 يــعـــدل الـقــرار الــمـؤرخ فـي 10

وافق 20 ينـاير سـنة 2016 الذي ربيع الـثـاني عام 1437 ا
يــحــدد تــشــكــيــلــة الــلــجــنــة الــقــطــاعــيــة لــلــصــفــقــات لــوزارة

الداخلية واجلماعات احمللية كما يأتي :

ــثال (2) وزيـــر الـــداخـــلـــيـــة واجلـــمـــاعـــات احملـــلـــيــة :) وزيـــر الـــداخـــلـــيـــة واجلـــمـــاعـــات احملـــلـــيــة : ــثال ("   "
...................................................(بدون تغيير حتى)

اليّة :ة : اليف با كلّف با كلثلو الوزير ا ثلو الوزير ا

ديرية العامة للمحاسبة : ديرية العامة للمحاسبة :- ا - ا

- السيد سيف الدين غرايبية عضوا

هدي زياني مستخلفا - السيد ا

..................(الباقي بدون تغيير)....................".
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ـــوافـق ـــوافـق ا قـــرار مـؤرخ فـي قـــرار مـؤرخ فـي 3 جـمــادى الـثــانـيـة عـام  جـمــادى الـثــانـيـة عـام 1438 ا
2 مـارس سنة  مـارس سنة 2017 يتـضـمن تشـكيـلة مـجلس إدارة يتـضـمن تشـكيـلة مـجلس إدارة

درسة الوطنية لإلدارة. درسة الوطنية لإلدارة.ا ا
ـــــــــــــــــــــــــــــ

ــوجب قــرار مـــؤرخ في 3 جــمــــادى الـثـــــانــيــة عـام
ـوافق 2 مــارس ســنـة 2017 يــتــكـون مــجــلس إدارة 1438 ا

ـــادة 8 من ـــدرســــة الـــوطــــنـــيـــة لـإلدارة طـــبــــقـــا ألحــــكـــام ا ا
ـؤرخ في 22 نـوفــمـبـر ــرسـوم الــتــنـفــيـذي رقم 06-419 ا ا
ــدرسـة الـوطــنـيـة لإلدارة ـتــضـمن تـنــظـيم ا سـنـة 2006 وا

وسيرها من األعضاء اآلتية أسماؤهم :
ـــثل وزيـــر الــــداخـــلـــيـــة - الـــســـيـــد طــــاهـــر مـــلـــيــــزي 

واجلماعات احمللية رئيسا
- السيد موسى غالي والي والية تيبازة

ـــثـال عن وزيـــر الـــدفــاع - الـــســـيـــد رؤوف حـــجــاوي 
الوطني

ـثـلـة عن وزيـر الـشـؤون - الـسـيـدة أمــيـنـة مـسـدوا 
اخلارجية

الية ثلة عن وزير ا - السيدة آسيا بلقصة 
ــكــلف ــثل الــوزيــر ا - الــســـيــد الــيــاس بــوالــريش 

باالتصال
ـــكــلف ــثـل الــوزيـــر ا - الــســـيـــد جــمـــال بـــوقــزاطـــة 

بالتعليم العالي
ــكــلــفــة ـــثل الــســلـــطــة ا - الــســيــد مـــحــمــد شــرنــون 

بالوظيفة العمومية 
ــــثــــلــــة عـن هــــيــــئـــة - الــــســــيــــدة نــــشــــيـــدة بــــوزيــــدي 

التدريس الدائمة
ثلة عن هيئة التدريس - السيدة سمـيرة حسني 

الدائمة
ـثال عن هيئـة التدريس - السـيد أحمـد دخينـيسة 

ناوبة ا
ـثال عن هيـئـة الـتدريس - السـيـد مـراد مخـطـاري 

ناوبة ا
ـــســتـــخــدمــ ـــثال عن ا - الــســـيــد تـــوفــيـق بــوداود 

اإلداري والتقني
ثال عن الطلبة. - السيد عادل محساس 

ــذكـور أعاله فـيــمـا يـخص  يـخـضع مــجـلس اإلدارة ا
واد 6 و7 و8 و9 و10 و11 و12 سيره وصـالحياته ألحكام ا
ــــؤرخ في ــــــرســـوم الــتــــنـــفـــيــــذي رقــــم 06-419 ا مــن ا
ـــدرســـة ـــتـــضــــمن تـــنـــظــــيم ا  22 نـــوفـــمــــبـــر ســـنـــة 2006 وا

الوطنية لإلدارة وسيرها.

وزارة العدلوزارة العدل
ـوافـق 7 ـوافـق  ا قـــرار مــؤرخ فــي قـــرار مــؤرخ فــي 10 جـمـادى األولى عام  جـمـادى األولى عام 1438 ا
ــوذج شــهــادة الــنــجـاح ــوذج شــهــادة الــنــجـاح يــحــدد  فــبــرايــر ســنـــة فــبــرايــر ســنـــة 2017 يــحــدد 

ستخدمي أمانات الضبط. ستخدمي أمانات الضبط.للمدرسة الوطنية  للمدرسة الوطنية 
ـــــــــــــــــــــــــــــ

إنّ وزير العـدل حافـظ األختـام
ـؤرخ ـرسـوم الـتـنـفـيـذي رقم 04-332 ا ـقــتـضى ا  -
ـوافق 24 أكــتـوبــر سـنـة 2004 في 10 رمــضـان عـام 1425 ا

الذي يحدد صالحيات وزير العدل حافظ األختام
ؤرخ رسوم الـتنـفيذي رقم 08-409 ا ـقتـضى ا - و
وافق 24 ديسـمبر سنة 2008 في 26 ذي احلجة عام 1429 ا
ـستـخدمي أمـانات ـتضـمن الـقانـون األساسي اخلـاص  وا

الضبط للجهات القضائية
ؤرخ رسوم الـتنـفيذي رقم 11-240 ا ـقتـضى ا - و
ــــوافق 10 يـــولـــيــــو ســـنـــة 2011 في 8 شـــعــــبـــان عـــام 1432 ا
درسة الوطنيـة لكتابة الضبط تضمن إعادة تنـظيم ا وا

ادة 29 منه وتسييرها ال سيما ا
ؤرخ في 4 شـترك ا ـقتـضى القرار الـوزاري ا - و
ـوافق 22 غــشت سـنـة 2012 الــذي يـحـدد شـوال عـام 1433 ا
كـيــفـيـات تـنــظـيم الـتــكـوين الـتــكـمـيــلي قـبل الـتــرقـيـة إلى
بــــعض رتـب مــــســــتــــخــــدمـي أمــــانــــات الــــضــــبـط لــــلــــجــــهــــات

القضائية ومدته ومحتوى برامجه
ؤرخ في 4 شـترك ا ـقتـضى القرار الـوزاري ا - و
ـوافق 22 غــشت سـنـة 2012 الــذي يـحـدد شـوال عـام 1433 ا
كـيفـيـات تنـظـيم التـكـوين الـتحـضـيري لـشـغل بعض رتب
مـســتـخـدمي أمـانــات الـضـبط لـلــجـهـات الـقــضـائـيـة ومـدته

ومحتوى برامجه
ـؤرخ في ــشـتــرك ا ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري ا - و
ــوافق 6 مـــارس ســـنــة 2013 24 ربـــيع الـــثـــاني عــام 1434 ا

تخصص لاللتحاق الذي يحدد كيفيات تنظيم التكوين ا
بـــبــــعض رتب مــــســـتـــخــــدمي أمـــانــــات الـــضــــبط لـــلــــجـــهـــات

القضائية ومحتوى برامجه

يقـرر مــا يأتي :يقـرر مــا يأتي :

ـرسوم ادة 29 من ا ـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام ا ـادة األولى :ا ا
ــؤرخ في 8 شــعـــبــان عــام 1432 الــتـــنــفـــيــذي رقم 11-240 ا
ــذكـور أعـاله يـحــدد هـذا ـوافق 10 يــولـيــو ســنـة 2011 وا ا
ـــوذج شــــهـــادة الــــنـــجــــاح لــــلـــمــــدرســـة الــــوطـــنــــيـــة الــــقــــرار 
ـسـتـخـدمي أمـانـات الـضبـط التـي تدعى فـي صلـب النص

"الشهادة".
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ــادة 4 : : يـــخــضع تـــســلـــيم الــشـــهــادة لــلـــتــســـجــيل في ــادة ا ا
ـــدرســــة الـــوطــــنـــيـــة ســـجل خــــاص يـــفــــتح عـــلـى مـــســــتـــوى ا
ــســتـخــدمـي أمـانــات الــضــبط ويــحــتــوي عــلى الــبــيــانـات

اآلتية :
- الرقم التسلسلي

- اسـم ولـــقـب وتــــاريخ ومــــكــــان مــــيالد احلــــاصل عــــلى
الشهادة

- الرتبة
داولة - رقم وتاريخ محضر ا

- نوع التكوين
- تاريخ بداية ونهاية التكوين

- التقدير
- تاريخ تسليم الشهادة

عني (ة). - توقيع ا
يـــجـب أن يـــحـــتـــوي الـــســـجـل عـــلى هـــامـش يـــخـــصص

للمالحظات.
يــحــرر بــاحلــبــر غــيــر الــقــابل لــلــمــحــو رقـم الــشــهـادة
ــعـني (ة) وتـاريخ واالسم والـلــقب وتـاريخ ومــكـان مـيالد ا

احلصول على الشهادة.

ـادة 5 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة ـادة ا ا
قراطيّة الشّعبيّة. للجمهوريّة اجلزائريّة الد

حـــــرر بـــــاجلـــــزائـــــر في 10 جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1438
وافق 7  فبراير سنة 2017. ا

الطيب لوحالطيب لوح

الية اليةوزارة ا وزارة ا
ـوافـق 3 غشت غشت ـوافـق  ا  قرار مؤرخ في قرار مؤرخ في 10 ذي القـعدة عام  ذي القـعدة عام 1438 ا
ســنــة ســنــة 2017 يـــتــضــمـن تــفــويـض اإلمــضــاء إلـى مــديــر يـــتــضــمـن تــفــويـض اإلمــضــاء إلـى مــديــر
ــســبـــقــة لــلـــنــفــقــات ــيـــزاني والــرقـــابــة ا ــســبـــقــة لــلـــنــفــقــاتالــتــنـــظــيم ا ــيـــزاني والــرقـــابــة ا الــتــنـــظــيم ا

ديرية العامة للميزانية. ديرية العامة للميزانية.با با
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

الية إنّ وزير ا
ـؤرخ ــرســوم الــرئــاسي رقم 17-180 ا ـقــتــضى ا  -
ــــوافق 25 مـــايــــو ســـنـــة 2017 في  28 شـــعــــبـــان عـــام 1438 ا

تمم تضمن تعي أعضاء احلكومة ا وا
ؤرخ رسـوم التـنفـيذي رقم 95-54 ا قـتـضى ا -  و
ــوافق 15 فبـرايــر سـنة 1995 في 15 رمـضان عام 1415 ا

الية الذي يحدد صالحيات وزير ا

ــادة 2 :  : حتـــرر الـــشـــهـــادة بــالـــلـــغـــة الـــعــربـــيـــة وفـــقــا ــادة ا ا
ـلـحق بـأصل هـذا الـقـرار وتـتـضـمن الـبـيـانات لـلـنـمـوذج ا

اآلتية :
قراطية الشعبية - اجلمهورية اجلزائرية الد

- وزارة العدل
ستخدمي أمانات الضبط درسة الوطنية  - ا

- شهادة جناح
- رقم الشهادة

ـستخدمي أمانات ـدرسة الوطنية  - إشهاد مدير ا
عني (ة) الضبط بنجاح ا

- الــتــأشــيــرات : - الــتــأشــيــرات : وتــتــضــمن الـــنــصــوص الــقــانــونــيــة
ا يأتي : تعلقة  ا

ـسـتـخـدمي أمـانـات * الـقـانـون األسـاسـي اخلـاص 
الضبط للجهات القضائية

ـــدرســـة الــوطـــنـــيــة لـــكـــتــابـــة الـــضــبط * تـــنــظـــيم ا
وسيرها

* تنظيم التكوين موضوع الشهادة.

عني - اسم ولقب وتاريخ ومكان ميالد الشخص ا
- نوع التكوين

- تاريخ بداية ونهاية التكوين
- الدفعة
- التقدير

- تاريخ ومكان توقيع الشهادة
ـــســـتـــخـــدمي ـــدرســـة الـــوطـــنـــيــــة  - تـــوقـــيـع مـــديـــر ا

أمانات الضبط.
ـــــدرســــة الـــــوطـــــنـــــيــــة 3 : : تــــتـــــضـــــمن شـــــهـــــادة ا ــــادة  ــــادة ا ا
لـــمـــســـتـخـــدمي أمــانــات الــضــبـط الــمــمــيــزات الـتــقــنــيـة

اآلتية :

* نــــوعــــيــــة الـــورق : نــــوعــــيــــة الـــورق : ورق أبــــيض (بــــريــــســــتــــول) من
النوع الرفيع

* حجم الشهادة :حجم الشهادة : القياس : 21 سم x 29 سم

درسة : يـتضمن سـنبلـة وريشة ومـحبرة درسة :شعـار ا * شعـار ا
درسة بـاللغة درسة وسـجل واسم ا ويـد وسنة تأسـيس ا
الــعــربـيــة واالسم اخملــتـصــر لـلــمــدرسـة بــالـلــغــة الـفــرنـســيـة

درسة وميزان العدالة ومقر ا

* تـــوجــــد عــــلى هــــوامش الــــشــــهـــادة مــــنــــمــــنـــمــــات فن
الزخرفة العربية بلون أزرق فاحت وأزرق مخضرّ.
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ثل وزير اجملاهدين رئيسا - بن سليمان فؤاد 
- ........................................(بدون تغيير حتى)
ـديـرية الـعـامـة لـلـبحث ـثل ا - صـحـراوي الطـاهـر 

العلمي والتطوير التكنولوجي
ركز - ميعادي جمال الدين مدير ا

- تـــلـــمــــســـاني بن يـــوسـف رئـــيس اجملـــلـس الـــعـــلـــمي
للمركز

-..................( الباقي بدون تغيير).................".
ـــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــ

ــــــوافـق 3 أبــــريل أبــــريل ــــــوافـق  ا قـــــرار مــــؤرخ فـي قـــــرار مــــؤرخ فـي 6 رجـب عــــام  رجـب عــــام 1438 ا
ســنــة ســنــة 2017 يــتــضــمن تــعــيــ أعــضــاء مــجــلس إدارة يــتــضــمن تــعــيــ أعــضــاء مــجــلس إدارة

تحف الوطني للمجاهد. تحف الوطني للمجاهد.ا ا
ـــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــوجـب قــــــــــــرار مـــــــــــــؤرخ فــي 6 رجـب عـــــــــــــام 1438
ـــــــوافـق 3 أبــــريـل ســــنــــة 2017 يــــعــــ األعــــضــــاء اآلتــــيـــة ا
رسـوم التنفيذي ادة 10 من ا أسماؤهم تـطبيقا ألحكام ا
ـــــــــؤرخ في 19 ربــــــــيـع الــــــــثــــــــانـي عــــــــام 1414 رقـم 93-227 ا
تحف اجملاهد في تعلق  وافق 5 أكتوبر سنة 1993 وا ا

تحف الوطني للمجاهد : مجلس إدارة ا
ثل وزير اجملاهدين رئيسا - فؤاد بن سليمان 

ثل وزير الدفاع الوطني - مراد شوشان 
ثل وزير الداخـلية واجلماعات - السبتي قيـسوم 

احمللية
الية ثلة وزير ا - ليندة درابلية 

ــثـل وزيــر الــشــؤون الـــديــنــيــة - عـــمــر بــافـــولــولــو 
واألوقاف

ـثل وزيـر التـهـيئـة الـعمـرانـية - نـوري مـصبـاحي 
والسياحة والصناعة التقليدية

ثل وزيرة التربية الوطنية - كمال مبروك 
ثل وزير الثقافة - فريد طاطا 

ثل وزير االتصال - فاروق إعيادن 
ـــثــــلـــة وزيـــر الــــتـــعــــلـــيم الــــعـــالي - خـــيــــرة بن بـــلــــة 

والبحث العلمي
ثل وزير الشباب والرياضة - محمد حميدي 

ـــنــظـــمــة الــوطـــنــيــة ــثل ا - عـــبــد الــرحـــمــان عـــروة 
للمجاهدين

ـنــظــمــة الــوطــنــيــة ألبــنـاء ــثـل ا - إبــراهــيم مــهــنـة 
الشهداء

ـــنــظــمـــة الــوطــنـــيــة ألبــنــاء ــثل ا - عــمــر كـــربــوش 
الشهداء.

ؤرخ رسوم الـتنـفيذي رقم 07-364 ا ـقتـضى ا - و
وافق 28 نوفمبر سنة 2007 في 18 ذي القعدة عام 1428 ا
ــالــيــة ــركــزيــة فـي وزارة ا ــتــضــمـن تــنــظــيـم اإلدارة ا وا

تمم عدل وا ا
ؤرخ رسوم الـتنـفيذي رقم 17-182 ا ـقتـضى ا - و
ــــــوافق 29 مـــايــــو ســـنـــة 2017 في 3 رمـــضـــان عـــام  1438 ا

الذي يرخص ألعضاء احلكومة تفويض إمضائهم
ـؤرخ في ــرسـوم الــرئــاسي ا - وبـعــد االطالع عــلى ا
ــوافق 2 نـــوفــمـــبــر ســـنــة 2009 14 ذي الـــقـــعـــدة عــام 1430 ا

ـتــضـمـن تـعــيـ الــسـيــد عـزيــز فـايــد مـديــرا لـلــتـنــظـيم وا
ـديـريــة الـعـامـة ــسـبـقــة لـلـنــفـقـات بــا ـيـزاني والــرقـابـة ا ا

للميزانية

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي : 

ادة األولى : يفـوض  إلى السـيد عـزيز فـايد مـدير ادة األولى :ا ا
ـديـرية سـبـقـة للـنـفـقات بـا ـيزاني والـرقـابـة ا الـتنـظـيم ا
الـعــامـة لــلــمـيــزانـيــة اإلمـضــاء في حـدود صـالحـيــاته بـاسم
ـقـررات بـاسـتـثـنـاء ـالـيـة عـلى جـمـيع الـوثـائق وا وزيـر ا

القرارات.

ـادة 2 : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة ـادةا ا
قراطيّة الشّعبيّة. للجمهوريّة اجلزائريّة الد

ــوافـق حرر بـاجلزائر في 10 ذي القـعدة عـام 1438 ا
3 غشت سنة 2017.

عبد الرحمان راويةعبد الرحمان راوية

وزارة اجملاهدينوزارة اجملاهدين
ـــوافـق 22 ـــوافـق  ا قـرار مـؤرخ في قـرار مـؤرخ في 25 جـمـادى األولى عـام  جـمـادى األولى عـام 1438 ا
ـــؤرخ في15 ـــؤرخ في يــــعـــدل الــــقــــرار ا فــــبــــرايـــر ســــنـــة فــــبــــرايـــر ســــنـــة 2017 يــــعـــدل الــــقــــرار ا
ـوافق 3 يـونـيـو سـنـة  يـونـيـو سـنـة 2015 الـذي الـذي ـوافق  ا شـعـبـان عـام شـعـبـان عـام 1436 ا
ركز ركزيحدد الـقائـمة االسـميـة ألعضـاء مجـلس إدارة ا يحدد الـقائـمة االسـميـة ألعضـاء مجـلس إدارة ا
الـوطـني لــلـدراسـات والـبــحث في احلـركـة الــوطـنـيـةالـوطـني لــلـدراسـات والـبــحث في احلـركـة الــوطـنـيـة

وثورة أول نوفمبر سنة وثورة أول نوفمبر سنة 1954.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

ــوجب   قـرار مــــؤرخ في 25 جــمــــادى األولى عــام
ــــــوافـق 22 فــــبــــرايــــر ســــنــــة 2017 يــــعــــدل الــــقــــرار 1438 ا

ــوافق 3 يـــونــيــو ســنــة ــؤرخ في 15 شــعــبــان عــام 1436 ا ا
2015 الـذي يـحـدد الـقـائمـة االسـمـيـة ألعـضـاء مـجـلس إدارة

ركـز الـوطني لـلـدراسات والـبـحث في احلركـة الـوطنـية ا
وثورة أول نوفمبر سنة 1954 كما يأتي : 

" .........................(بدون تغيير).......................
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ــــكــــلف ــــثل الــــوزيــــر ا - الــــســــيــــد عــــزالــــدين وارم 
ديرية العامة للمحاسبة) الية (ا با

ـــكــلف ـــثل الـــوزيــر ا - الـــســيـــد حــمـــيـــد قــومـــيــري 
بالتجارة.

ستخلفون :  ستخلفون : األعضاء ا األعضاء ا

ـــكـــلف ـــثـــلـــة الــــوزيـــر ا - اآلنــــســـة جنـــيـــة مـــوزالـي 
بالتربية الوطنية

ـــكــــلف ــــثل الــــوزيــــر ا - الـــســــيــــد ســـمــــيــــر تــــاوتي 
بالتربية الوطنية

ـــكــلف ــثل الـــوزيــر ا - الــســـيــد عـــبــد الـــكــر ديـب 
بالتربية الوطنية

الية كلف با ثلة الوزير ا - السيدة دليلـة حدوم 
ديرية العامة للميزانية) (ا

ـكـلف ـثل الــوزيـر ا - الـســيـد عـبـد الــقـادر عـمــيـار 
ديرية العامة للمحاسبة) الية (ا با

ـثلـة الـوزير - اآلنـسـة فـاطمـة الـزهـراء منـصـوري 
كلف بالتجارة. ا

يـتـولى أمـانـة الـلـجـنـة الـقـطـاعـيـة لـلـصـفـقـات لوزارة
التربية الوطنية السيد كمال ميميش.

تــلـــغـى أحـــكــام الـــقــرار الـــمــؤرخ فـي 18 شـــعــبــان
ـــــوافق 27 يـــــونــــيـــــو ســــنــــة 2013 الــــذي يـــــحــــدد عــــام 1434 ا
تـشــكـيـلـة الــلـجـنـة الـقــطـاعـيـة لــلـصـفـقـات لــوزارة الـتـربـيـة

الوطنية.

وزارة التربية الوطنيةوزارة التربية الوطنية
ـوافق 20 يــونـيـو يــونـيـو ـوافق  ا قـرار مـؤرخ في قـرار مـؤرخ في 25 رمــضـان عـام  رمــضـان عـام 1438 ا
سنة سنة 2017 يتضمن تعـي أعضاء اللجـنة القطاعية يتضمن تعـي أعضاء اللجـنة القطاعية

للصفقات لوزارة التربية الوطنية.للصفقات لوزارة التربية الوطنية.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــوجـب قــــــرار مـــــــؤرخ في 25 رمــــــضـــــــان عــــــام 1438
ــــوافق 20 يــــونــــيــــو ســــنـــة 2017 يـــعـــ األعــــضـــاء اآلتـــيـــة ا
ـرسوم ـادت 185 و187 من ا أسمـاؤهم تطـبيـقا ألحـكام ا
ــؤرخ في 2 ذي احلــجــة عــام 1436 الــرئـــاسي رقم 15-247 ا
ـــتـــضــــمن تـــنــــظـــيم ــــوافق 16 ســـبــــتـــمـــبــــر ســـنـــة 2015 وا ا
ـــرفق الـــعــام في الــصـــفــقـــات الـــعــمـــومــيـــة وتـــفــويـــضــات ا

اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة التربية الوطنية : 

األعضاء الدائمون :األعضاء الدائمون :

كـلف ـثل الـوزيـر ا - الـسـيـد عـبـد احلـبـيب مـزرق 
بالتربية الوطنية رئيسا

كـلف ـثل الـوزيـر ا - الـسـيـد إبـراهـيم بـابـا عـدون 
بالتربية الوطنية نائبا للرئيس

ـــــكـــــلف ـــــثـل الــــوزيـــــر ا - الـــــســـــيـــــد يـــــاســــ بـــــدار 
بالتربية الوطنية

ــــكـــلف ـــثل الــــوزيـــر ا - الـــســـيــــد ســـلــــيم الـــعــــلـــمـي 
بالتربية الوطنية

ــــكـــلف ـــثـل الـــوزيـــر ا -الـــســــيـــد أحـــمــــد الـــفـــضــــيل 
بالتربية الوطنية

ـــكـــلف ـــثل الـــوزيـــر ا - الـــســـيـــد جـــياللـي شـــلـــوش 
ديرية العامة للميزانية) الية (ا با

30 ذو القعدة عام  ذو القعدة عام 1438 هـ هـ
22 غشت سنة  غشت سنة 2017 م م


