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 : د ــــــــــــــــــتمهي

في قطاع العدالة وركن  ات المحامين شريك فعال وأساسيال شك أن االتحاد الوطني لمنظم
ما فتئ يساهم في رقي وتطور المنظومة التشريعية الوطنية والسيما منها ما يتعلق  من أركانها،

بقطاع العدالة والقوانين األساسية اإلجرائية والموضوعية واستقرار العدالة باعتبارها صمام األمان 
يكون قوة اقتراح وتجسيد فعلي لصفته كشريك ومساهم في لكي ائم في المجتمع، وذلك بسعيه الد

 . تحقيق العدالة

لقد تشرف االتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين برسالة السيد رئيس الجمهورية 
المتضمنة نسخة من المشروع التمهيدي للتعديل الدستوري بغرض المناقشة و اإلثراء، و كان 

 22/22/2222عب دورا فعاال وايجابيا في فعاليات الحراك الشعبي المبارك لـ اإلتحاد قبل ذلك قد ل
وما تمخض عنه من فتح حوار وطني أفضى إلى الدخول في المسار االنتخابي الذي باركه 

التي تعتبر محطة  2222/ 22/22االتحاد من خالل المساهمة في تنظيم االنتخابات الرئاسية 
ورية الجزائرية الجديدة، عبر تعيين ممثلين له في تشكلة السلطة أساسية و هامة في بناء الجمه

 . الوطنية المستقلة لالنتخابات 

لقد كان االتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين بجميع المنظمات الجهوية للمحامين 
وطني بفتح نقاش   –عقب تشكيل السيد رئيس الجمهورية للجنة الخبراء  -المنضوية تحته قد بادر 

في أوساط المحامين الممارسين واألكاديميين، أطرها نخبة من األساتذة المحامين واألساتذة 
المحامين الذين هم في نفس الوقت أساتذة جامعيين، انبثقت عنها بلورة اقتراحات لمس االتحاد 

لجنة  االتحاد األخذ جزئيا ببعض مقترحاته في المشروع التمهيدي للتعديل الدستوري الذي أعدته
ووزعت نسخا منه على مختلف  20/20/2222الخبراء والذي أفرجت عنه رئاسة الجمهورية في 

 . الهيئات واألحزاب والجمعيات والمنظمات والشخصيات األكاديمية لمناقشته وإثرائه

عقب استقبال االتحاد الوطني لمنظمات المحامين للمشروع التمهيدي للتعديل الدستوري،  
لجنة خاصة لدراسة المشروع و مناقشته، لتحديد االيجابيات التي جاء بها، و  سارع إلى تشكيل

اقتراح كل ما من شأنه أن يثري المشروع بتثمين االيجابيات ورفع التحفظات والسعي لتقديم 
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االقتراحات والبدائل مساهمة منه في صياغة دستور كفيل بضمان التحول الحقيقي إلى الجزائر 
غلى بناء جزائر ،لها جماهير الحراك الشعبي المبارك التواقة للحرية  الجديدة التي تتطلع

 . الديمقراطية والحقوق و الحريات، دولة القانون و المؤسسات 

عكفت لجنة الخبراء المشكلة من طرف االتحاد تحت رئاسة رئيس االتحاد على دراسة و 
لة رئاسة الجمهورية ولبضعة أسابيع مناقشة المشروع التمهيدي للتعديل الدستوري منذ اتصالها برسا

مع تلقي إقترحات الزمالء المحامين فرادا وكذا في شكل ورشات عمل، و قد توصلت  بعد كل هذه 
 .  األشغال إلى تحرير و صياغة هذا التقرير 

 

 القسم األول

 اإليجابيات الواردة في المشروع التمهيدي

 للتعديل الدستوري من وجهة نظر اإلتحاد 

وع تعديل الدستور محل المناقشة المعد من قبل لجنة الخبراء المكلفة من طرف رئاسة إن مشر 
الجمهورية بإعداده، قد جاءا تجسيدا لما وعد به رئيس الجمهورية في برنامجه االنتخابي الذي جعل 
تعديل الدستور من أولى أولوياته، فهو بالتالي نتاج للمسار السياسي الذي تمخض عن حراك 

، لذا فإن هذا المشروع ينتضر منه أن يكون في مستوى طموحات هذا الحراك 22/22/2222
وتطلعات الشعب والطبقة السياسية والمنظمات المهنية، ولذلك بادر االتحاد  بمحاولة إعطاء قراءة 

منه في تنقيح هذه المسودة تلبية لنداء رئيس الجمهورية لكل الفاعلين في  إسهامانقدية لمضامينه 
الوطنية من أجل تنقيح هذه الوثيقة وبيان ايجابياته التي يثمنها االتحاد ، وبعض النص  الساحة

ص التي سجل عليها بعض التحفظات مع التعليل، وقد بدأ المناقشة ببيان إيجابيات المشروع التي 
 ..يثمنها االتحاد الوطني لمنظمات المحامين في هذا القسم األول من التقرير
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 .ـــــــة عن الديباجـ/ 20

تتضمن عدد من المبادئ التي تحدد ، باعتبار أن الديباجة هي واجهة أو مقدمة الدستور 
األسس السياسية و االجتماعية التي تحكم المجتمع الجزائري وأصالته وتاريخه النظالي والفسلفة 

ة ، الحظ الستلهام المبادئ الدستوري مصدرااالقتصادية واالجتماعية التي يعتنقها والتي تشكل 
االتحاد أن ديباجة مشروع التعديل الدستوري تضمنت محتويات جديدة تعكس مسايرتها للتطورات 

 .الحاصلة في المجتمع الجزائري 

االتحاد اإلشارة في ديباجة المشروع المقترح إلى تبني الدولة  يثمن وفي هذا الخصوص
المتحدة  األمما الجزائر وال سيما اتفاقية مكافحة الفساد في إطار االتفاقيات الدولية التي وقعت عليه

واالتفاقية العربية، وكذا إقرارها لمختلف أجيال حقوق اإلنسان بما  اإلفريقيواالتحاد  2222لسنة 
فيها الحق في بيئة نظيفة ، وكذا دسترة الحراك الشعبي كمحطة تاريخية حاسمة في تحول النظام 

ن هذا الدستور من نتائجها، ودسترة هذا الحراك تجعل السياسي في الجزائر، وهي المحطة التي كا
منه انجازا للشعب الجزائري ال يمكن ألية جهة احتكار انجازاته أو تشويهه ، ولكن من جهة أخرى 
فإن تضمين الحراك الشعبي في محتوى هذا التعديل الدستوري يقتضي أن يكون الدستور المرتقب 

تحترم فيه  وديمقراطيجزائري في بناءا نظام سياسي قوي في مستوى التطلعات المشروعة للشعب ال
 وتقوية الجبهة الداخلية، الديمقراطيةاإلرادة الشعبية وتدعم الثقافة والممارسة 

 مبادئ العامة التي تحكم المجتمعلبخصوص أهم ما جاء في الباب األول المخصص ل/20

خلص لة من المالحظات باطالع االتحاد على مختلف مواد هذا المحور سجل بشأنها جم
 :في القسم الثاني تإلى تثمين بعض مضامينه ، مع تسجيل بعض التحفظات واالقتراحا

يمكن القانون "نصت في فقرتها الثالثة على انه  /مشروع التعديل الدستورمن 01بخصوص المادة-
 : نبدي المالحظات التالية" ان يخص بعض البلديات بنظام خاص
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ذا النص بالقول تارة أنه خطر على وحدة البالد وتارة أنه فيه تمييز بين تحفظات البعض بشأن ه 
البلديات وأنه يفتح الباب أمام اعتماد فدرالي او شيء من هذا القبيل، هي انتقادات غير مبررة في 
نظرنا  الن باقي أحكام الدستور تؤكد على الوحدة الترابية و الطابع الجمهوري لنظام الحكم و أن 

اإلقليمي للبالد يكون في شكل واليات، أما البلديات فان تخصيص بعض البلديات بنظام  التقسيم
خاص ال أرى فيه أي مساس ال بمبدأ المساواة و ال أي تهديد للوحدة الوطنية، بل مجرد دسترة 

ال يعقل مثال أن  ألنه اإلداريةنمط تسيير لبعض البلديات الكبرى مثل اعتماد نظام المقاطعات 
بلدية كبرى في وهران أ الجزائر أو سطيف أو قسنطينة أو ورقلة بنفس أساليب تسيير تسير 

 .البلديات الصغرى من حيث السياحة و الكثافة السكانية و النشاط االقتصادي 

بل في نظر ما يعاب على هذا النص في نظري ليس تخصيص بعض البلديات بنظام خاص، *  
 * الثانيراء تبعا لالقتراحات في القسم االتحاد انها فقط في حاجة إلى اإلث

 فيما يخص ما جاء من أحكام في الباب الثاني المتعلق بالحقوق األساسية والحريات العامة / 0

من خالل دراسة لجنة الخبراء لالتحاد ألحكام هذا الباب أيضا، أمكن لها تقديم جملة من 
والتعليل ، وبيان المالحظات والتحفظات المالحظات بشأنها، بتثمين ما نراه ايجابي مع التبرير 

اني المتعلق ثولكن في القسم الواالنتقادات المتعلقة ببعض نصوص هذا الباب مع التعليل أيضا 
  .باالقتراحات 

كرست حرية التعبير ونصت على أنها مضمونة  من المشروع التي 20بخصوص نص المادة 
 .بمجرد تصريح بدل الترخيص ونصت على حرية االجتماع و حرية التظاهر مضمونا

 و بأنه يمارس بمجرد تصريح ، يات التي تكرس الحق في انشاء الجمع:  من المشروع 25والمادة 

و كذلك النص على عدم ، كونهما ترسيان ضمانة أساسية من ضمانه للحريات  /يثمنهما االتحاد
هذه ضمانة قوية لممارسة ل، جواز الحل اإلداري للجمعيات بل ال تحل إال بمقتضى قرار قضائي 

 .الحق في النشاط الجمهوي 
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على طريق الديمقراطية وتعزيز الحريات وإعطاء ضمانات أكبر مكسب يعتبر مضمونهما و  
ألشكال التعبير عن الرأي وضاءات التعبير،من خالل التجمعات والمظاهرات التي صار في ظل 

ر الحصول على ترخيص ، وكذلك هذا النص يسمح بها بمجر التصريح واإلخطار دون انتظا
الجمعيات يمكنها الشروع في النشاط دون انتظار الحصول على االعتماد مع تكريس قاعدة عدم 
جوزا حلها إداريا واشتراط الحل القضائي ، مما سيدعم الحركة الجمعوية ويعطيها هامش أكبر 

بل مجموعة أشخاص  للنشاط ، ألجل هيكلة المجتمع ، حتى ال يبقى  غير مهيكل وغير منظم
غالبيتهم ال يجمعهم إي تنظيم ، وهو ما انعكس على أشكال االحتجاج والتعبير الذي صار في 
شكل سلوكات غير حضارية ومضرة بحقوق الغير وبالوطن وباالقتصاد الوطني مثل ظاهرة غلق 

 ..ة الطرقات التي فرضت نفسها فيما مضى كشل للتعبير غير منظم في غياب األطر القانوني

 التي كرست حرية الصحافة ومنعت أية رقابة قبلية عليها ، مع تكريس 25بخصوص المادة  -
كذا حق الصحفي في الوصول إلى مصادر المعلومة ، و حالحق في تأسيس الصحف بمجرد تصري

، و كذلك التي لم يكن لها وجود قانوني إضافة إلى دسترة الصحافة االلكترونية في إطار القانون، 
 .على عدم خضوع جنح الصحافة لعقوبة سالبة للحرية  النص

ما جاءت به من أحكام بمثابة مكاسب من شأنها تعزيز حرية يثمنها االتحاد أيضا ويعتبر 
الصحافة ، والجديد الذي الملفت لالنتباه الذي جاء به هو تكريس عدم جواز الرقابة القبلية على 

ح مع دسترة الصحافة االلكترونية، وذلك بناءا الصحف ، والحق في إنشاء الصحف بمجرد تصري
  :هذه النصوص من المشروععلى المبررات التالية بشأن مضمون 

هذه النصوص قد تضمنت تعديالت ايجابية بتعزيزها وإقرار حقوق مهمة من شأنها تعزيز : التعليل
انت مقيدة ضمانات ممارسة الحريات العامة، خاصة بالنسبة لحرية التجمع والتظاهر التي ك

المنظم التجمعات والمظاهرات  2222المعدل  2292بالحصول على ترخيص مسبق طبقا للقانون 
هر ، لكن في ظل هذا النص الدستوري منتضر تعديل هذا القانون لتكريس حرية التجمع والتظا

، وكذلك السماح للجمعيات بالنشاط بمجرد تصريح دون بمجرد تصريح بدل نظام الترخيص
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، كلها  اإلداري ، ومنع الحل عن طريق القضاء إالالعتماد وتكريس عدم جواز حلها انتصار ا
مكاسب نثمنها ، ونعتبرها من ايجابيات هذا التعديل، ومذلك األمر بالنسبة لالعتراف بالصحافة 
االلكترونية التي كانت قبل هذا التعديل تنشط دون سند قانوني في غياب اإلطار القانوني المنظم 

يعد بدوره مكسب جدير بالتنويه، تبقى بعدها  اإلعالمما أن منع الرقابة القبلية على وسائل لها، ك
، فهي منطقية ، الن  90القيود الدستورية على جملة هذه الحريات المنصوص عنها بالمادة 

 . الحرية مهما كانت مساحتها ال بد من وضع قيود دستورية وقانونية لممارستها تجنبا للفوضى 

حق المواطن في الوصول إلى تكرس التي  22صوص التعديل الذي جاء في المادة وبخ-
المعلومة والحصول على الوثائق اإلدارية دون المساس بالحياة الخاصة لألفراد وبحقوقهم و 

  .للمؤسسات و مقتضيات األمن الوطنيبالمصالح المشروعة 

المساهمة في شفافية العمل اإلداري ويعتبره بدوره ايجابي من شأنه  فإن االتحاد يثمنه أيضا
تكريس هذا الحق يقتضي تبعا لذلك تعديل  أنومحاربة البيروقراطية اإلدارية، مع المالحظة 

 الذي ينظم عالقة اإلدارة بالمواطن بشكل يعزز أكثر هذا الحق  99/222المرسوم 

 .حول الباب الثالث المتعلق بتنظيم السلطات والتوازن بينها/ 5

 تفقط في باب االقتراحاقترح يو  22في المادة  22االتحاد تحديد العهدات الرئاسية بيثمن  --
 على عبارة متتاليتين و حذف عبارة أو منفصلتين  اإلبقاء

إبقاء المشروع على ازدواجية السلطة التنفيذية و تقاسم اختصاصاتها بين  يثمن االتحاد أيضا -
الخصوص إعادة الوثيقة لتسمية رئيس الحكومة بدل رئيس الجمهورية و رئيس الحكومة، ويثمن ب

مات النظام البرلماني وله أثار مة يعد سمة من سالوزير األول ، الن وجود منصب رئيس الحكو 
 .من حيث االختصاصات وتوزيع الصالحيات بينه وبين رئيس الجمهورية 
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ه على عرضعلى أن رئيس الحكومة يعد برنامج عمل و ي 025نصت المادة   بخصوص -
أمام على أن يكون تقديم البرنامج و مناقشة ( 221المادة )وعلى البرلمان ( 222:م)مجلس الوزراء 

 مع إمكانية إصدار الئحة، برنامج، لكن أمام مجلس األمة مجرد عرض للالمجلس العبي الوطني

كونه وسع من اختصاصات رئيس الحكومة ومنها رئاسته لمجلس  فهذا النص يثمنه االتحاد
لحكومة وتوزيعه الصالحيات بين الوزراء وتفويضهم ببعض صالحياته ، وتوقيعه للمراسيم ا

 .إلدارة ، وتنفيذه لبرنامج حكومتهعلى حسن سير ا وإشرافهالتنفيذية ، 

ما يمكن قوله بالنسب للفصل المتعلق بالحكومة أنه بالنسبة لمنصب رئيس  خالصةو 
لحكومة بدل الوزير األول هو تعديل ايجابي نثمنه نظرا الحكومة فإن عودة المشروع لنظام رئيس ا

لما فيه من رمزية حول طبيعة النظام كون رئيس الحكومة من خصائص النظام البرلماني، وكذا 
النعكاس هذا التعديل على توزيع الصالحيات بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، اذ نالحظ 

ت رئيس الحكومة ، لكن بقي مترددا بشأن مسالة على المشروع أنه عزز نسبيا سلطات وصالحيا
تعيينه ، وذلك باالكتفاء بالنص على أنه يعين بعد استشارة األغلبية البرلمانية وليس من األغلبية 
البرلمانية، وإذا كان البعض يرى بأن هذه الصيغة هي األنسب انطالقا من واقع طبيعة الطبقة 

تعددية حزبية مشوهة في الجزائر منذ تبني التعددية  السياسية الهشة في بالدنا نتاج ممارسة
ثم ما تالها من  2222وما تالها من أحداث وأزمة أمنية الى غاية  2292الحزبية في دستور 

حقبة عنوانها العريض الفساد وتقزيم المعارضة السياسية وتصحير الساحة السياسية بشكل جعل 
لين واإلطارات السياسية، مما يثير المخاوف من األحزاب لم ترقى لتكون مدارس لتكوين المناض

سيطرة االوليقارشيا على الحكومة في حالة النص على تعيين رئيس الحكومة من األغلبية 
البرلمانية أو  من تحالف األغلبية البرلمانية، غير أنه هناك شريحة واسعة من المواطنين 

الممارسة الديمقراطية الحقيقة والقطيعة مع  واألكاديميين والسياسيين الذين يرون بأن إرساء معالم
الممارسات السابقة وفسح المجال أمام األحزاب للتنافس على أساس البرامج واستقطاب اإلطارات 
يقتضي ضرورة النص على أن رئيس الحكومة يجب أن يعين من األغلبية البرلمانية ، واكتفي في 

 أي معين ،هذا المقام بعرض وجهتي النظر  دون االنحياز لر 
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من  وقد تكون خطوة النص على تعيين رئيس الحكومة من األغلبية البرلمانية خطوة جوهرية
شأنها إقناع المناوئين والمشككين في مدى وجود إرادة سياسية حقيقية في التغيير والسيما الحراك 

لمسار السياسي الشعبي الذي مازال قائما ويحتاج إلرسال إشارات ايجابية إليه  لالنخراط في هذا ا
السيما أن أبناء الحراك هم جزائريون يجب العمل على إقناعهم في االنخراط في البرنامج السياسي 

 .للحل بدل تهميشهم أو إقصائهم  
لكل غرفة إمكانية تشكيل لجنة استعالم مؤقتة "التي نصت على انه  ، 050بخصوص المادة    -

كومة تقدم المعلومات والوثائق الضرورية التي حول موضوع محدد أو وضع معين، وعلى أن الح
 ( 262م )يطلبها البرلمان عند ممارسة مهامه الرقابية 

التي نصت على أن الحكومة تقدم عرضا لكل غرفة من البرلمان عن  010وكذا نص لمادة  
 استعمال االعتماد المالية التي أقرتها لكل سنة مالية، 

ويعتبرها من قبيل تعزيز وسائل رقابة البرلمان  ثمنها االتحاديتضمنا تعديالت جديدة فإن النصين 
 على الحكومة،

التي نصت على أنه يمكن للجان البرلمانية سماع أعضاء  010نص المادة  كما يثمن  -
 الحكومة حول مسالة تتعلق بالمصلحة العامة 

مناقشة بيان الذي يقضي بأنه يمكن للمجلس الشعبي الوطني لدى  011وكذلك نص المادة   -
 .السياسة العامة أو على اثر استجواب أن يصوت على ملتمس الرقابة 

. 
  الشعبي الوطني التي خولت لرئيس الجمهورية سلطة حل المجلس  021وبخصوص المادة م -

و وإجراء انتخابات مسبقة بعد استشارة باقي المؤسسات بما فيها رئيس الحكومة، الجديد فيها هو 
أشهر وعلى أنه يمكن للمحكمة الدستورية التمديد، وقد  22االنتخابات في اجل  النص على إجراء

يكون هذا التعديل سببه تجربة الفراغ المؤسساتي الناجمة عن استقالة الرئيس السابق اثر حراك 
السائدة التي ترافق حالة الشغور  واألوضاع ، ومادام يخدم معالجة حاالت الشغور 22/22/2222

 .يثمنه  مؤسسات الدولة في أداء مهامها فإن االتحاد  ويضمن استمرا
خولت للقاضي حق إخطار المجلس  التي  209من المادة  22الفقرة بخصوص ما نصت عليه  -

عتبره مكسبا على يو فإن  االتحاد يثمنه األعلى للقضاء في حالة تعرضه ألي مساس باستقالليته ، 
 . طريق ضمان استقاللية القضاء 

من المشروع الذي يقضي بأن القانون يحمي المتقاضي من أي  082ص المادة بخصوص ن -
 تعسف يصدر من القاضي ، 

، ألن إعطاء السلطة المطلقة للقضاة دون حساب أو رقابة مثلما تطالب فإن االتحاد يثمنه أيضا
لذي نقابتهم أو بعضهم من شأنه أن يؤدي إلى ما حصل في فرنسا من تعسف للبرلمان القضائية وا

، خاصة في ظل التركيبة البشرية الحالية  2092كان من بين أسباب قيام الثورة الفرنسية لسنة 
للقضاة والرواسب الفكرية لديهم الناتجة عن ممارسات بالية مشوهة لسمعة القطاع لعقود من الزمن 
 جعلت ثقة المواطن في قضائه تهتز، مما يستوجب وضع حدود الستداللية القضاة في إطار

 . القانون ، ألن أية سلطة بدون حدود تعد مفسدة ، ودافع للتغول
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المنشأة لهيئة المحكمة الدستورية لتعوض المجلس  022إلى  095 بخصوص المواد -5
ى إنشائها للمحكمة الدستورية ويعتبر انشاؤها  فإن االتحاد  يثمنها من حيث مبدأ : الدستوري 

 .حفظاته بشأن تشكلتها التي يشرحها في باب االقتراحات مكسبا يعزز التوزن بين السلطات ، مع ت
 : امتعلقة بدسترة السلطة الوطنية المستقلة لالنتخابات 221إلى  222بخصوص المواد من -

ه الهيئة التي هي الضامن لشفافية \فإن االتحاد يثمنها باعتبارها مكسبا يكرس الوجود الدستوري له
 .فظات بخصوص تشكلتها التي يشرحها في باب االقتراحات ونزاهة االنتخابات ، لكنه لديه تح

 222اإلتحاد دسترة هذه السلطة الوطنية المستقلة للتنظيم واإلشراف على االنتخابات في المواد 
  . .من المشروع 221إلى 

 :  من المشروع 020بخصوص المادة -

 دفع الى القوانين والتنظيمات توسيع الرقابة عن  طريق ال  على من االتحاد النص في هذه المادةيث

 
 ؤسسات االستشارية حول الباب المتعلق بالم /2
 
كون ها فتحت الباب أمام القانون االتحاد يثمنها  إنمن المشروع ف 009بخصوص المادة  -

كما أنها تشكل اساسا دستوريا لبعض والتنظيم إلنشاء مؤسسات استشارية أخرى عند االقتضاء 
 .يئة وسيط الجمهوريةالهيئات الموجودة كه

 
 

 :القسم الثاني 

 لتعليل ا امالتحفظات 

 وتقديم االقتراحات

 .عن الباب األول المتعلق بالمبادئ/ 0

تكرس الحق في الدفاع وتعطي للماحاة  جديدةيقترح اإلتحاد إدراج نص ضمن المبادئ مادة  -
 : مكانة دستورية  تصاغ كما يلي
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، حق الدفاع مضمون يمارس في لالعدومساهمة في تحقيق  المحاماة ركن من أركان العدالة ""
 ""إطار القانون 

االتحاد الوطني  ممثلة في و حصانتها يضمن الدستور حرية و استقاللية مهنة المحاماة
 .لمنظمات المحامين

يضمن الدستور حماية المحامي في اطار ممارسة المهنة من كل أشكال الضغوط التي قد 
 .يتعرض لها و تعيق أداء مهامه

 يمكن"تعديل الدستوري، نصت في فقرتها الثالثة على انه من مشروع ال 26 لمادةبخصوص ا -
 " القانون أن يخص بعض البلديات بنظام خاص

 : التالية تواالقتراحاالمالحظات والتحفظات بشأنها فإن االتحاد يبدي 
تحفظات البعض بشأن هذا النص بالقول تارة أنه خطر على وحدة البالد وتارة أنه فيه تمييز بين  

أنه يفتح الباب أمام اعتماد فدرالي او شيء من هذا القبيل، هي انتقادات غير مبررة في البلديات و 
نظرنا  الن باقي أحكام الدستور تؤكد على الوحدة الترابية و الطابع الجمهوري لنظام الحكم و أن 
 التقسيم اإلقليمي للبالد يكون في شكل واليات، أما البلديات فان تخصيص بعض البلديات بنظام
خاص ال أرى فيه أي مساس ال بمبدأ المساواة و ال أي تهديد للوحدة الوطنية، بل مجرد دسترة 

ال يعقل مثال أن  ألنه اإلداريةنمط تسيير لبعض البلديات الكبرى مثل اعتماد نظام المقاطعات 
تسير بلدية كبرى في وهران أ الجزائر أو سطيف أو قسنطينة أو ورقلة بنفس أساليب تسيير 

بلديات الصغرى من حيث السياحة و الكثافة السكانية و النشاط االقتصادي، بل أن ما يمكن أن ال
المشرع بالتعبير  يالحظ على هذا النص هو  عدم دسترة نظام الدائرة والواليات المنتدبة التي اكتفى

يلي الذكر كما س تاقتراحاعدم التركيز ، وهو جديد يثمنه االتحاد لكن يضيف له  معنها بتبني نظا
 .في القسم الثاني 

ليس تخصيص بعض البلديات بنظام خاص  ما يعاب على هذا النص في نظر خبراء االتحاد -
اليات المنتدبة واالكتفاء بالتلميح لهما من خالل تبني نظام عدم و بل عدم دسترة نظامي الدائرة وال

 ، 20التركيز في المادة 
ة الذي بقي موجود فعليا وليس له أساس دستوري وحتى الدائر  دسترة نظام لك يقترح االتحادذل

يتم  26ولذلك يقترح إضافة فقرة للمادة   20/220قانوني بل وجودها يستند فقط إلى المرسوم 
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ممركزة الغير بموجبها دسترة وجود نظام الدائرة بالنص على أن الدائرة هي مصلحة من المصالح 
من البلديات التابعة لها و الوالية، كما يقترح دسترة  للوالية تعلب دور همزة الوصل بين مجموعة

 .وجود الواليات المنتدبة في فترة نشأتها إلى حين ترقيتها إلى والية  

بالنص صراحة على أن الدولة تحمي األراضي الفالحية ، وهي  00كما يقترح إثراء المادة -
 الحاليوسقطت من المشروع  2226الحماية التي كانت موجودة في تعديل 

 :  05بخصوص المادة 

التي نصت على منع الجمع بين الوظائف العمومية و  يتحفظ االتحاد على نص هذه المادة 
إما حذف هذه الفقرة أو إضافة فقرة أخرى تنص على /ويقترح النشاطات الخاصة أو المهن الحرة

 " اال ما استثني بنص في القانون "االستثناء بصيغة 

هو التشريع المتعلق االتحاد مكانها في نظر فإن اصة بتضارب المصالح الخ 21أما الفقرة  -
حذفها أو على األقل نقلها إلى باب مؤسسات إما  قترحيلذا بمكافحة الفساد وليس الدستور ، 

 . وال سيبما السلطة العليا للشفافيةالرقابة 

 :/ التعليل

بين الوظائف العمومية واألنشطة التي نصت على قاعدة عدم جواز الجمع  22انتقاد نص المادة 
الخاصة والمهن الحرة مؤسس عل  أن هذه المسألة موضعها هو التشريع العادي و ليس الدستور 
، وأن االبقاء عليها سوف يؤدي الى خلق مشاكل كبيرة ميدانيا في مختلف القطاعات بسبب 

و محامون و خبراء  حاالت التنافي وسوف يمس بحقوق مكتسبة ألصحاب المهن الحرة من أطباء
قضائيون ومترجمون ومحضرون قضائيون وموثقون، والذين نصت قوانينهم األساسية وقانون 

 اإلبقاءمن قانون الوظيف العمومي و أن  211الوظيفة العمومية على استثنائهم بموجب المادة 
 211و  212على هذا النص سيؤدي الى تناقض الدستور مع أحكام تشريعية نافذة وهي المواد 

 .من قانون الوظيف العمومي مع الدستور 
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-22كما هذا الموضوع متكفل به تشريعيا بنصين وهما قانون الوظيف العمومي و كذا قانون  -
المتعلق بحاالت التنافي مع العهدة البرلمانية ، وهما نصين  22/22/2222الصادر في  22

 عليها في الدستور كافيين لمعالجة مسألة منع ازدواجية الوظيفة دون النص 

 حول الباب الثاني المتعلق بالحقوق والحريات/ 0

الدولة تحمي المرأة من كل أشكال العنف في : "نصت هذه المادة على أن :52بخصوص المادة -
 كل األماكن والظروف في الفضاء العمومي  وفي المجال المهني والخاص ،

ومن أنظمة التكفل وكذا من طرق الطعن  ويضمن القانون استفادة الضحايا من هياكل استقبال
 ،" المناسبة ومن  مساعدة قضائية مجانية

 االتحاد ينتقده وهو نص  

 حذفه أصال  /ويقترح

 :تبعا للتحليل التالي

إدراج هذه المادة في صلب الدستور إلضفاء حماية خاصة للمرأة منتقد ويتنافى مع  – التعليل* 
التمييز بينهم على أساس الجنس او العرق و المساواة تشمل  مبدأ المساواة بين المواطنين وعدم

جميع المواطنين سواء المرأة أو الرجل، فما هو  مبرر النص بعدها في نصا الحق على تمييز 
المرأة وتخصيصها بنص خاص والخوض في حكم مفاده أن القانون يضمن استفادة الضحايا من 

كذا  من طرق الطعن المناسبة ومن مساعدة قضائية كل هياكل االستقبال ومن  أنظمة التكفل  و 
مجانية ، والحال أن النص على مثل هذه التفاصيل مخالف لطبيعة الدساتير التي تتناول مبادئ 

 عامة كلية وال  تخوض في مثل هذه التفاصيل التي هي من صميم التشريع  

لمساعدة القضائية ثم وحتى صياغة هذه المادة جاءت ركيكة إذ من جهة نصت المادة على ا 
أضافت صفة مجانية و الحال أن المساعدة القضائية أصال مجانية وال توجد مساعدة قضائية 

 .بمقابل، فكلمة  المساعدة القضائية تغني عن كلمة مجانية 



14 
 

نص فيها على أن  التي 20/2المادة إن هذا النص يناقض أحكاما أخرى في الدستور وال سيما  -
التي تقضي  20ية المواطنين والمواطنات في الحقوق والواجبات ، وكذا المادة الدولة تضمن سواس

بأن كل المواطنين سواسية أمام القانون، ولهم الحق في أن تضمن لهم حماية متساوية وال يمكن ان 
يتذرع بأي تمييز يعود سببه الى المولد او العرق او الجنس او الرأي أو أي شرط أو ظرف آخر 

 ماعي، شخصي او اجت

فهذين النصين كافيين لضمان حقوق المرأة ومساواتها مع الرجل ، فالمرأة مواطنة يحميها 
نصوص حمائية  تخصيص إنالقانون مثل الرجل ، فلماذا تخصيص نص دستوري خاص بها؟ 

لذا يقترح االتحاد  أخرى للمرأة في صلب الدستور يعد مساسا  بمبدأ المساواة  في حد ذاته ، 
المساعدة القضائية للمرأة ضحية العنف دون الذكر فيه مساس بمبدأ ن النص على ضمان إلغاؤه أل 

بصيغة لألشخاص  2226من تعديل  00المساواة، فمبدأ المساواة والنص الذي كان وارد في المادة 
المعوزين الحق في المساعدة القضائية حسب الشروط المحددة في القانون هو أكثر  عدالة من 

من المشروع وحده كاف  20أعاله، كما أن نص المادة  12مساواة من نص المادة وتحقيقا لل
لضمان حقوق المرأة في سالمتها البدنية وفي حقوقها االقتصادية واالجتماعية والثقافية وحقها في 
تقلد المناصب والوظائف والترشح واالنتخاب مثلها مثل الرجل دون انتقاص وال زيادة، كما أن نص 

الذي يقضي أن األشخاص المعوزين لهم الحق في المساعدة القضائية والذي يشمل  12المادة 
المعوز بغض النظر عن جنسه ما إذا كان ذكرا أو أنثى هو أكثر عدالة وإنصافا من نص المادة 

 .الذي هو نفسه يكرس التمييز  12

اء توقيفه فقرات تتعلق كلها بحقوق المشتبه فيه أثن 20التي تضمنت  52بخصوص المادة 
 : التحفظي تحت النظر قبل تقديمه الى العدالة 

يحدد القانون مدته  ،ز تحت النظر إجراء استثنائيباالكتفاء بالنص على أن الحج  /يقترح االتحاد 
 ه، يضمن القانون حقوق المشتبه فيه المحجوز تحت النظروحاالت تمديد
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وإبقائها لمجالها وهو قانون اإلجراءات  ا النصذية الواردة في هف باقي األحكام التفصيلذمع ح
 الجزائية

موضعها هو التشريع العادي و ليس ا االقتراح هو كون أن تلك األحكام التفصيلية ذمرد ه: التعليل
من المشروع خاض في أحكام تفصيلية من صميم التشريع كتحديد  10مادة لكن نص الالدستور، 

عدا االستثناءات التي ينص عليها القانون،  و  ساعة ما 19مدة التوقيف للنظر المحددة ب  
ساعة و  19الذي يحدد مدة التوقيف للنظر كأصل ب . ج.ا.الحال أن هذا يتناقض مع أحكام ق

يوما في قضايا  22أيام في جرائم المخدرات و  29ينص على حاالت تمديدها الذي قد يصل الى 
تغني  12,12,12,11: صوص عنها في الموادلذا فانه في نظرنا أن المبادئ المن، اإلرهاب مثال 

كتحديده مدة التوقيف  10عن األحكام التفصيلية التي خاضت فيها الوثيقة الدستورية في المادة 
و حق الموقوف في االتصال بأسرته و حقه في االتصال بمحاميه والنص على االستثناء ، للنظر

حق في إطار ظروف استثنائية ينص بالنص على أنه يمكن للقاضي ان يحد من ممارسة هذا ال
عليها القانون، والحق في الفحص الطبي بعد االنتهاء من الحجر و على استفادة القصر من 

 .الفحص إجباريا 

فهذه كلها مسائل من صميم مجال القانون وال سيما قانوني اإلجراءات الجزائية وقانون حماية 
 .أصال  10حذف المادة  الطفل وليس النص عليها في الدستوري، لذا نقترح

وان كان االعتراف بالحق في الماء وترشيد استهالكه ايجابي إال  :12و15وبخصوص المادتين -
وأن نص المادة  ه ليس الدستور بل التشريع العاديأنه من جهة نظر االتحاد أن موضع النص علي

أن تفصيالت الحماية المكرس للحق في البيئة يشمالن الثروة المائية و  60وكذا نص المادة  22
التنمية المستدامة يشمل الماء كعنصر  إطارالحق في بيئة سلمية في فتكريس ،تترك لقانون المياه

  .لنص مرة أخرى على الحق في الماء، وال داعي لئةيمن عناصر الب

الذي يعد أكثر قوة  2226من التعديل الدستوري لسنة  22كما يوصي بالرجوع إلى نص المادة 
 22، بدل النص الحالي للمادة وباطن األرض واألراضي الفالحيةة كل الثروات الطبيعية في حماي
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ه القديمة يغني عن دسترة الحق في الماء لشموله بصيغت 22شروع، فإبقاء نص المادة من الم
القديمة التي جاءت بصيغة تضمن الدولة االستعمال الرشيد للموارد الطبيعية  22بموجب المادة 

 ""ليها لصالح األجيال القادمة كما تحمي الدولة األمالك المائية العموميةوالحفاظ ع

فإن تلك الحقوق التي تناولتها  التي نصت على الكثير من حقوق العمال 19بخصوص المادة 
، بل كان ينبغي االقتصار على رقى إلى مرتبة الحقوق الدستوريةبالتنظيم في نظر االتحاد  ال ت

 صياغتها بشكل  إعادةم ترك األحكام التفصيلية لتشريع للعمل ولذلك يمكن النص على المبدأ ، ث

 ." يضمن القانون حقوق العامل  ،لكل المواطنين الحق في العمل" 

تعمل الدولة على ترقية التناصف بين الرجال و " التي تنص على انه 12 المادة  بخصوص
في مناصب المسؤولية في الهيئات و  النساء في سوق الشغل ، تشجع الدولة على ترقية المرأة 

 "ت العمومية و على مستوى المؤسساتاإلدارا

إلغاء هذا النص أصال الن مبدأ المساواة بين المواطنين وعدم جواز التمييز بينهم / يقترح االتحاد 
دون حاجة الى  60على أساس الجنس او العرق يحمل في طياته ما جاء ت به الوثيقة في المادة 

لمرأة بنصوص حماية خاصة ألن تلك النصوص في حد ذاتها هي مساس بمبدأ تخصيص ا
 .المساواة 

تنظيم   حول ما جاء في الباب الثالث المتعلق بالمحور األساسي في الدستور وهو/ 25
 السلطات 

  رئيس الجمهورية: عن الفصل األول 

 .مالحظات عامة حول صالحيات رئيس الجمهورية الواسعة في المشروع-0

كانت ترمي إلى  2226بالنظر إلى كون كل التعديالت الدستورية التي خضع لها دستور 
كان متفق  22/22/2222تعزيز صالحيات رئيس الجمهورية ، فإن الجميع عقب نتائج حراك 

على أن التعديل الدستوري المقبل يجب أن يكون من بين محاوره األساسية تقليص صالحيات 
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ى ما يبدوا من قراءة المشروع يرى االتحاد بأن المشروع يمكن الحكم ، لكن علرئيسي الجمهورية
عليه بأنه عزز من صالحيات رئيس الجمهورية في كثير من أحكامه بشكل يتعارض مع ما رسخ 
في الضمير الجمعي وبشكل مخالف حتى لمضمون رسالة التكليف التي أعطت للجنة الخبراء 

ا لم تحدث تعديالت مهمة في باب تكريس مبدأ الفصل صالحيات واسعة في هذا المجال غير أنه
بين السلطات وتحقيق التوزان بينها ، بدليل أن رئيس الجمهورية هو القائد األعلى للقوات المسلحة 
وهو وزير الدفاع وهو ما يتحكم في السياسة الخارجية ويوجهها وهو من يرأس المجلس األعلى 

ئية وحتى في المحكمة الدستورية ، كما بقيت له للقضاء وهو من يعين في المناصب القضا
الخ ...صالحية التشريع بأوامر وتعيين ثلث مجلس األمة وتعيين حتى رئيس المحكمة الدستورية 

، مما (290  226، 221، 200، 222، 202، 209، 26،222،202، 20، 92أنظر المواد )
ات ، والتي يقدم االتحاد يستوجب كمالحظة عامة ضرورة إعادة النظر في كل هه الصالحي

 .اقتراحات بشأن بعضها تباعا

 ،(222 إلى 99 تاالقتراحاالدراسة التحليلية النقدية لبعض مواد هذا الفصل مع -2
الشرعية ، التنفيذ) من حيث تبني الوثيقة إسقاطها لعناوين كل سلطة على حدي/ سجل االتحاد -
دة من وجهة نظره كونها ال تخدم الغرض المتمثل في تكريس مبدأ قغة منت، وهذه صيا(القضائية ، 

عنونة  لذلك يقترح إعادة، الفصل بين السلطات وإعطاء اعتراف دستوري لكل منها بوصفها سلطة 
فالفقيه مونتسكيو عندما ( القضائية، التشريعية، السلطة التنفيذية)كل فصل بوصف السلطة بصيغة 

مها إلى ثالث سلطات تنفيذية تشريعية قضائية، والنص عليها بعنوان ناد بالفصل بين السلطات قس
عنوان  إسقاطالسلطة يعطي لكل منهما قيمة معنوية تقطع الطريق أمام التفسيرات والتأويالت، أما 

 بالدالة فإنه يعد تقزيمونتها السلطة خاصة على كل من التشريعية بعنونتها بالبرلمان والقضائية بعن
لقضائية ، فوصف العدالة الذي استعمل للتعبير عن السلطة اجعا عن مكاسب محققةلدورهما وترا

، وبالتالي ة تسعى السلطة القضائية لتحقيقهادالة هي فكرة مثالية وغايال يعبر عن المضمون فالع
  .ةاألمر بالنسبة للسلطة التشريعي العنوان الدستوري الالئق بها هو السلطة القضائية وكذلك
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االتحاد الرجوع إلى عنونة فصول السلطات الثالثة بهذا الشكل الذي يحمل / لذا يقترح
 . الكثير من الرمزية في باب الفصل بين السلطات 

إبقاء المشرع على ازدواجية السلطة التنفيذية و يثمن وإن كان االتحاد وبخصوص هذا الباب 
عادة الوثيقة لتسمية رئيس تقاسم اختصاصاتها بين رئيس الجمهورية و رئيس الحكومة، وثمن إ 

الحكومة بدل الوزير األول ، الن وجود منصب رئيس الحكومة يعد سمة من سيمات النظام 
 البرلماني وله أثار من حيث االختصاصات وتوزيع الصالحيات بينه وبين رئيس الجمهورية، 

و ، سنوات 22بالجزائر مدة ح للرئاسة أيضا حذف شرط إقامة المترش يقتـــــــــــــــــــــــرحإال أنه 
كما يقترح على يعتبره نص قد يحرم الكفاءات الوطنية في الخارج من حق الترشح لهذا المنصب، 

 ( 22.م)سنوات  20فض المدة إلى  أخاألقل 

مشاركة  إثباتبشروط الترشح حذف شرط  المتعلقة 90كما يقترح بخصوص نص المادة  -
تجسيدا التجاه التشبيب في تقلد  2201الثورة التحريرية مشاركته  2212المترشح المولود قبل 

سنة من االستقالل صار بدون موضوع ألن من ولد   09المناصب ، وألن هذا الشرط وبعد مرور 
هذا الشرط يعني أننا سنسمح مجددا  إبقاءسنة ، فهل  09هو  2222يكون عمره سنة  2212سنة 

 سنة ،  92بترشح من يبلغ من العمر قرابة 

المتشرح  إثباتحذف هذا الشرط لصيرورته بدون موضوع ونعوضه بشرط  /ذا يقترح االتحادل
لعدم مشاركة أبويه في سلوك معادي للثورة التحريرية أفضل، مع اقتراح تحديد السن األقصى 

 .سنة 00لتشرح  كأن يكون في حدود ل

جيش إلى الخارج التي خولت رئيس الجمهورية حق إرسال وحدات من ال 20وبخصوص المادة 
ه الصالحية مربوطة بإقرار هذا المبدأ \من أعضائه ، فإن ه 2/2بعد مصادقة البرلمان بأغلبية 

إحاطته  يقترح االتحادمن المشروع من عدمه ، وإن أبقي عليه  22ي نصت عليه المادة \ال
ئيس انتين أخريين وهما استشارة المجلس األعلى لألمن وتوجيه خطاب لألمة من طرف ر مبض

 .الجمهورية 
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يعين التي تقضي بأنه يمكن لرئيس الجمهورية أن  20 من المادة 21بخصوص نص الفقرة  -
باستثناء و إنهاء مهامه، مع النص على أنه يمكن أن يفوض له البعض من صالحياته  نائب عنه

 . 20ما نصت عليه المادة 

ذي يضمن معالجة حالة شغور انه ما دام ابقي على مجلس األمة ال /االتحاد من وجهة نظر 
رئاسة الجمهورية فإن منصب النائب يكون غير ذي جدوى ودوره في مساعدة رئيس الجمهورية قد 

 .يؤديه مستشاريه

حذف هذا النص خاصة وأن تجربة نائب الرئيس التي اعتمدت في أغلب الدول العربية  /لذا يقترح 
وإذا ابقي على هذا النص ، يةذة التنفيلخطر وحدة وتمساك السلط لم تكن ناجحة وكانت مصدر

باإلشارة إلى أن رئيس الجمهورية يقدم مع ملف ترشحه قائمة بأسماء  ح االتحاد إثرائهيقتر 
، كي يكون الناخب أسماء 20رئيس كأن تكون قائمة من األشخاص المحتمل تعيينهم كنائب ال

 على بينة 

ا استحدث منصب نائب الرئيس الذي يضمن ، وإذأن يكون تعيين ناب الرئيس الزامي/ كما يقترح
فإنه في هذه الحالة يمكن االستغناء عن ، وري للحالة شغور رئاسة الجمهوريةوجود حل دست

  .إلى نظام البرلمان بغرفة واحدة ، والعودة مجلس األمة أصال

ة إضافة فقرة مفادها أن نائب الرئيس يجب أن تتوفر فيه نفس الشروط المستوجب/ كما يقترح 
 .، وعلى إمكانية عزله وتعويضه بغيرهى صيغة اليمين التي يؤديهالترشح الرئيس مع النص عل

التي نصت على أن لرئيس  20من المادة ( 22)يسجل االتحاد تحفظا بشأن مضمون الفقرة  -
  استبدالها  آوحق في إصدار العفو و حق تخفيض العقوبات الجمهورية ال

وحذف سلطته ، ة عبارة الكلي او الجزئي للعقوبةة العفو مع إضافاإلبقاء فقط على سلط و يقترح
ألنها تمثل تعدي على اختصاصات السلطة القضائية وعلى  في تخفيض العقوبات أو استبدالها
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اختصاصات مخولة للقضاة وللجنة تطبيق العقوبات المنظمة بموجب قانون السجون، أو على 
 .افق للمجلس األعلى للقضاءاألقل ربط هذا الحق باألخذ بالرأي المو 

 : المتعلق بأغلب سلطات رئيس الجمهورية  في التعيين  91وبخصوص نص  المادة 

أن تعدل بخصوص سلطته في تعيين كل من رئيس المحكمة العليا و مجلس  يقترح االتحاد
رئيس المحكمة الدستورية و النص من جديد على أن هؤالء ينتخبون من طرف قضاة و ، الدولة

تشاري المحكمة العليا و مجلس الدول وكذا أعضاء المحكمة الدستورية، فاالنتخاب هو مس
الذي يخدم مبدأ التوازن بين السلطات ، وهو الذي يجعل الوثيقة الدستورية في  الديمقراطياألسلوب 

مستوى تطلعات الشعب التي عبر عنها في حراكه المبارك والذي طالما انتقد تغول السلطة 
 .ة على باقي السلطات بشكل أدى إلى شخصنة السلطة وسيادة الحكم الفردي التنفيذي

ترى لجنة الخبراء أنها منتقدة بشدة المتعلقة بأحكام حالة شغور الرئاسة  : 98بخصوص المادة  -
وتعتبره نص من شأنه خلق وضع غريب فيما يتعلق بالحلول الدستورية لحالة شغور منصب 

 إمكانية إتمام نائب الرئيس للعهدة الرئاسية على الرئيس ، وذلك بالنص 

توحيد الحكم بينه و بين رئيس مجلس األمة باقتراح انه في حالة شغور رئاسة يقترح االتحاد و 
يوما فقط و ينظم خاللها االنتخابات  22الجمهورية ووجود نائب للرئيس ، يرأس النائب الدولة  

لتي تقضي بأن النائب في حالة ة بصيغتها الحالية اف ما نصت عليه المادذمع حالرئاسية المسبقة 
 .لرئيس يتمم العهدة الرئاسيةر منصب اشغو 

 : عن مضمون الفصل الثاني الحكومة

ول اقترحت وثيقة مشروع التعديل الدستوري الرجوع إلى نظام رئيس الحكومة بدل نظام الوزير األ
 :من خالل نصوص المواد التالية

عادتا إلى الواجهة نظام رئيس الحكومة بدل الوزير األول أ : 025 و 020 تينبخصوص الماد -
د في حين تبقى مسألة تعيينه بع، ، وهو تعديل نثمنه ونعتبر عودة تسمية رئيس الحكومة مكسب 
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ليس من األغلبية تفاديا لالزمات السياسية حسب وثيقة عرض أسباب استشارة األغلبية البرلمانية و 
 تناقض بين برنامج الرئيس و برنامج الحكومة، هي محل نقاش، التعديل وكذا تجنب  ال

وخلق ثقافة البرامج لدى األحزاب ودفعها  الديمقراطيدفعا لعجلة التطور   إال أن االتحاد يقترح
لتقديم أحسن إطاراتها يقترح النص على تعيين رئيس الحكومة من األغلبية البرلمانية كأصل ، وفي 

استشارة  مع برنامج الرئيس يمكن للرئيس تعيين رئيس الحكومة بعد حالة عدم توفق برنامجها
  .األغلبية البرلمانية

لم يتضمن دسترة الوزارات المنتدبة ،  غير أن ما يالحظ على المشروع أنه بالنسبة للوزراء
، والحال أنه في نظر االتحاد أنه كان ينبغي لى وجود منصب وزير الدفاع الوطنيوال النص ع

، كما أن الوثيقة لم تتضمن أية إشارات للشروط الواجب جود منصب وزير الدفاع الوطنيرة و دست
توافرها في من يمكن تعيينه في منصب الوزير خاصة على األقل بالنسبة للمستوى التعليمي وشرط 

أو على األقل شرط التنازل عن الجنسية الثانية بالنسبة لمزدوجي الجنسية لتجنب  الجنسية األصلية
  .والء لدولتين ال

مع بقاء رئيس تجسيدا لمدنية الدولة منصب وزير الدفاع الوطني  إدراجقترح االتحاد يلذا 
الجمهورية هو القائد األعلى للقوات المسلحة، وتحديد معالم شروط تقلد منصب وزير خاصة 

نسية التنازل عن الج طباشتراعلى األقل بالنسبة للمستوى العلمي وكذا شرط الجنسية وذلك 
ل الثانية في حالة مزدوجي الجنسية ، خاصة أن بعض الوزارات ذات طابع تقني تحتاج فيها لنق

خاصة في مجاالت العلوم  والتكنولوجية والصحة وغيرها من  رتجربة إطارات جاليتنا في المهج
هم القطاعات وهي القطاعات التي يمكن السماح بتعيين وزراء فيها ولو من جاليتنا الذين اضطرت

، لكن ذلك ليس الدول إلى ضرورة اكتساب جنسيتها تلك وقوانينظروف اإلقامة في بلدان أجنبية 
مبررا للتشكيك في وطنيتهم، كل ما في األمر أنه تأكيدا على والء من يتقدم لمنصب وزير لدولته 

 .يمكن مطالبته بالتنازل عن جنسيته الثانية 

 .البرلمان: عن الفصل الثالث
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تحت عنوان  269الى  222ع الدستوري السلطة التشريعية بموجب المواد تناول المشر 
ولذات المبررات،  تأعاله وقدملجنة الخبراء لالتحاد ها تبرلمان، وهي الصياغة التي انتقدال

وبخصوص األحكام المتعلقة به إعادة عنونة الفصل بالسلطة التشريعية،  قترحوالمبررات تاألسباب 
 :  ت التاليةالمالحظا االتحاد سجل

المشروع ابقي على ازدواجية غرفتي البرلمان أي المجلس الشعبي الوطني ومجلس األمة  إن-
 ( 222المادة )
في مجلس األمة الذي يعينه ( 2/2)على الثلث الرئاسي  226أن المشروع ابقي بموجب المادة  -

من أية منطق التعيين ألن الفصل بين السلطات يقتضي الخروج من  منتقدرئيس الجمهورية وهذا 
على مجلس األمة، والحال أنه مادام استحدث  أبقي، هذا إذا سلطة ألعضاء في سلطة أخرى 

 الدستور منصب نائب الرئيس 
 االستغناء على مجلس األمة أصال واإلبقاء على البرلمان بغرفة واحدة،  اقتراح فيمكن

يجب تقييدها  تعيين الثلث الرئاسيوإن كانت ثمة مبررات لإلبقاء عليه فإن سلطة الرئيس في 
في مختلف المجاالت وال سيما العلمية والفنية الوطنية  الكفاءاتوالنص على أنها تعين من 

  .الشخصيات الوطنية مصطلحبدل واإلدارية 
 

 / الحصانة البرلمانية فإن اإلتحاد وبخصوص موضوع
انة البرلمانية فيما يرتبط قد قصر الحص 052و 055المادتين في  النصالحظ االتحاد أن  -

مع مالحظة نوع من التناقض بين النصين، -بممارسة مهام النواب كما هي محددة في الدستور 
تحصر الحصانة فيما يرتبط بممارسة مهام النائب،  ومن جهة أخرى المادة  221فمن جهة م 

اني أن يتنازل عن تنص على انه حتى بالنسبة لألعمال الغير برلمانية يجب كي تتابع برلم 220
الحصانة أو ترفع عنه بقرار وفق الشروط التي يحددها القانون وهي صياغة تفيد أنها ما تزال 

 ، .موجودة
 /ولكن من وجهة نظر االتحاد

يجب إرجاع الحصانة الكاملة للبرلماني تشجيعا لتقوية دور البرلمان وعدم اعتبار تجربة  
ة، ألن الحصانة هي أهم عوامل بعث الجرأة لدى النائب ف الحصانذالسابقة مبررا لح تالبرلمانا

ألداء دوره الرقابي كامال باستجواب الحكومة ومناقشتها وإحراجها وإسالة العرق البارد لوزرائها حول 
بالحصانة،  ثم العمل بعدها عبر القوانين العضوية  إحاطتهالقضايا الوطنية ، وهي مهمة تقتضي 

ة العمل السياسي ، واشتراط المستوى العلمي الجامعي على األقل األخرى ذات الصلة على أخلق
في الترشح للبرلمان الذي لم تعد مبررات ضرورة تركه شعبيا يتكون من كل فئات المجتمع مجدية 
ألن فتح الباب على مصراعيه للترشح واشتراط كوطة للنساء قد أدى إلى إنتاج برلمانات هزيلة، 

ة بل في األسباب السالفة الذكر التي أدت إلى وصول من هب ودب فالعيب ليس في نظام الحصان
 لقبة البرلمان

ثم أنه حتى في حالة القبول باقتراح قصر الحصانة على ما يرتبط بصالحيات النائب إال  أنه  -
فإن لجنة الخبراء  التي عالجت إجراءات توقيف النائب 051نص المادة فيما بخصوص إدراج 
ة هذا النص واعتبرت أنه من شأنه أن يقوض صفة النائب ويحد من لالتحاد انتقدت بشد

في ممارسة نشاطه النيابي في استجواب الحكومة وانتقدها وتصويب عملها  وإقدامهشجاعته 
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وإسالة العرق البارد للوزراء ، وهذه الصفات تستوجب توفير حماية دستورية للنائب وحصانة له 
  ات الحصانة بل االلتفات إلى ايجابياتها وفلسفة وجودها ، لذا يجب عدم النظر فقط إلى سلبي

 .حذف هذه الفقرة /لذا يقترح االتحاد 
الن مفهوم حلة التلبس مطاط،وفكرة التوقيف للنظر في حاالت التلبس مرتبطة أصال بعدم : التعليل

نائب في تقديم المشتبه فيه لضمانات االمتثال أمام القضاء وهذه الغاية غير قائمة بالنسبة ل
البرلمان معروف وطنيا ولدى كل أجهزة الدولة فلماذا السماح بتوقيف وعدم السماح بتوقيف 
أصحاب المناصب العليا للسلطتين التنفيذية والقضائية ولماذا التمييز أم أن المقصود هو تقزيم 

ه من نوعية حجم البرلماني انطالقا من واقع مرير عاشته الجزائر نتيجة ما كانت االنتخابات تنتج
النواب ، لكن اآلن نتطلع إلى برلمان نخبوي يجب أن يحمى من مثل هذه الضغوط  التي قد تفتح 
الباب للتحرش أمنيا بالنائب نتيجة مواقفه، فهذا النص قد يفتح الباب أمام الضبطية القضائية 

وي على النائب التابعة للسلطة التنفيذية للتحرش بالنائب وتلفيق التهم ألية حسابات كضغط معن
ومن ثمة توظيف إجراءات التحري لضغط سلطة على أخرى، والحال أن تقوية السلطة التشريعية 
يقتضي حذف مثل هذا الحكم أو تعديله بالنص على أن التوقيف للنظر ال يتم إال بعد األخذ 

ديل غريب في بموافقة رئيس الغرفة المعنية التي ينتمي إليها النائب وليس بمجرد إخطاره ، انه تع
 . نظري ينبع من خلفيات تأثر بالوضع السابق ولكن ال يخدم الديمقراطية وينبغي حذفه 

التي وسعت إمكانية طلب اجتماع البرلمان في دورة غير عادية إلى  055وبخصوص المادة 
سبة مبالغ فيها من أعضاء المجلس فإنه تعديل نثمنه ولكن ، لكن الن 2/2رئيس الحكومة وكذلك 

من النواب فقط او  2/2الدستور في نظر االتحاد على انه بمبادرة من  صالمفروض أن ين من
 . تعديلها على هذا النحو ويقترحنصف عددهم 

  
التي أبقت على سلطة رئيس الجمهورية في التشريع بأوامر في حالة   051وبخصوص المادة 

 .لة بعد اخذ رأي مجلس الدولةتعجشغور م ش و وفي الحالة االستثنائية او في الحاالت المس
المحكمة الدستورية في تقدير حالة  رأيإضافة شرط أنه يجب التقيد بأخذ  /فإن االتحاد يقترح 

 االستعجال، 
 

فإنها في نظر االتحاد لم تكن دقيقة حينما نصت على انه ترفق  058/5وبخصوص المادة 
التطبيقية بل أن النص ورد بصيغة مشاريع القوانين عند اقتضاء بمشاريع النصوص التنظيمية 
ترح يقحالة االستعجال  ربر بالنسبة لمالعموم كونه لم يحدد من يقرر هذا االقتضاء، وفي نظرنا انه 

النص على أن من يقرر ذلك هو مكتب المجلس أو لجنة الشؤون القانونية بالمجلس  االتحاد
 . وطني أو لجنة مشتركة من الغرفتينالشعبي ال

 
- بدل السلطة القضائية حسب الوثيقة-العدالة:لرابععن الفصل ا

 ( 090الى 019المواد من)                                   
 

تكرر لجنة الخبراء لالتحاد المالحظات التي سبق لها ذكرها في بداية التطرق لمناقشة أحكام  /أوال
لطريقة تقسيم فصول تنظيم  هذا الباب المتعلق بتنظيم السلطات ، المتمثلة في تبني المشروع
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، التنفيذ) حديعنوان السلطة على كل سلطة على السلطات الثالثة بطريقة أسقطت عنها 
دة في نظر اللجنة قغة منت، وهذه صيا إسقاطها عنها وصف السلطةأي  (القضائية ، الشرعية 

وصفها سلطة ف دستوري لكل منها بمن اجل تكريس مبدأ الفصل بين السلطات وإعطاء اعتراألنه 
( القضائية، التشريعية ، لتنفيذية السلطة ا)بصيغةنقترح إعادة عنونة كل فصل بوصف السلطة 

ث سلطات تنفيذية تشريعية فالفقيه مونتسكيو عندما ناد بالفصل بين السلطات قسمها إلى ثال
التفسيرات الطريق أمام ، والنص عليها بعنوان السلطة يعطي لكل منهما قيمة معنوية تقطع قضائية
عنوان السلطة خاصة على كل من التشريعية بعنونتها بالبرلمان والقضائية  إسقاط، أما توالتأويال

بعنونتها بالعدالة فإنه يعد تقزيم لدورهما وتراجعا عن مكاسب محققة ، فوصف العدالة الذي 
وغاية تسعى  استعمل للتعبير عن السلطة القضائية ال يعبر عن المضمون فالعدالة فكرة مثالية

السلطة القضائية لتحقيقها، وبالتالي العنوان الدستوري الالئق بها هو السلطة القضائية وكذلك 
  .األمر بالنسبة للسلطة التشريعية

الرجوع إلى عنونة فصول السلطات الثالثة بهذا الشكل الذي يحمل الكثير من / لذا يقترح االتحاد
 ي إعادة عنوان الفصل بالسلطة القضائية بدل العدالة ، ألرمزية في باب الفصل بين السلطاتا

اغفل النص على إبقاء المشرع الدستوري على نظام ازدواجية القضاء لكن  يسجل االتحاد: ثانيا
صاحب االختصاص في تعيين رئيس محكمة التنازع واغفل حتى النص على تعيينه ضمن 

 صالحيات رئيس الجمهورية، 
 .حديد االختصاص في تعيين رئيس محكمة التنازع تدارك ذلك بت  /لذا يقترح

النص على أن  نتقدي لكن 262في م النص على استقاللية القضاء  ثمنيوأن كان االتحاد  /ثالثا
 .في غير محلهرئيس الجمهورية يضمن استقاللية القضاء ونعتبر ذلك 

أو يقترح النص القضاء  إثرائه بالنص على أن الدولة هي التي تضمن استقاللية /يقترح اإلتحاد  
على انه يضمن كل من رئيس الجمهورية والمجلس األعلى للقضاء استقاللية القضاء  على األقل

مع النص على أن المجلس األعلى للقضاء يقدم سنويا تقريرا عن نشاطه أمام البرلمان خدما 
 .للرقابة الشعبية وتقويضا للسلطة المطلقة للمجلس منعا للتعسف

بالنص على مبدأ التقاضي على درجتين كأصل حتى في  025تعديل المادة رح أيضا يقت /رابعا
إال ما المسائل المدنية ما عدا االستثناء التي ينص عليها القانون بصيغة أي استعمال عبارة 

  استثني بنص في القانون 
حكمة بالنص على أن القاضي يطبق أيضا اجتهادات الم 200يقترح كذلك إثراء المادة /خامسا

 العليا التي تصدر عن الغرف الموسعة او الغرف مجتمعة 
التي نصت على أن قاضي الحكم غير قابل  209حذف ما نصت عليه المادة يقترح :/سادسا

، الن استقرار المتضمن القانون األساسي للقضاء للنقل وترك تنظيم هذه المسألة للقانون العضوي 
الى خلق عالقات واعتبارات مجاملة قد تؤثر على  القضاة في مناصبهم لعشرات السنين يؤدي

نزاهة القضاء والقضاة والنيل من مصداقيته والواقع في الحركة األخيرة أثبت ذلك مثلما صرح به 
وزير العدل عند إجراء حركة في سلك القضاة األخيرة التي أثارت الكثير من الجدل ، لذلك نقترح 

لعضوي السالف الذكر أو على األقل النص على عدم أما حذف النص وترك الموضوع للقانون ا
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بالنص على انه يمكن للمجلس األعلى  إثرائها أو ،سنوات 20اة الحكم للنقل في حدود قابلية قض
 . اة تقرير نقل قضاة الحكم لضرورات حسن سير المرفقضللقضاء خالل الحركة السنوية للق

فاع فإن االتحاد يقترح بشأنها جملة التي كرست حق الد 085، 080،  080وبخصوص المواد 
 : منها االقتراحات التالية

 
يقترح إدراج نص جديد يعطي للمحاماة المكانة الدستورية الالئقة بها أسوة ببعض الدساتير  -

 المقارنة بالصيغة 
المحاماة مهنة حرة مستقلة تشكل ركنا من أركان العدالة، يضمن القانون حق الدفاع "" 

 ""نة المحاماة في إطار القانون واستقاللية مه
 
انه مهامه، وبالنص على  بأداءبمنح المحامي الحصانة فيما يرتبط  292إثراء المادة يقترح -

بتوسيع صالحيات المحامي بالنص على انه  292، وتعديل المادة شريك في العدالة ومساعدا لها
لى االستشارة والحصول ع اإلداريةو يحق للمتقاضي االستعانة بمحام في كل اإلجراءات القضائية  

 ، مع النص على أن الدولة تضمن تكوين المحاميفي كل المجاالت
اتحاد المحامين بنقاباته عبر  النص على أن الدولة تضمن تكوين المحامي مبرر بكون أن/ التعليل

دفاع ال عدالة قوية بدون  إذ، ويقوي مرفق القضاء ي نهاية المطاف يقدم خدمة عموميةالوطن ف
، مما يجعل مسؤولية تكوين المحامين وإنشاء مدارس جهورية للمحاماة والذي لم يجسد الى قوي 

اليوم ألسباب مالية بسبب النظر الى المحاماة كقطاع خاص قد اضر بالقطاع ، مما يستوجب من 
الدولة التكلف بهياكل وتكوين المحامين بصفتها مرفق عمومي يقدم خدمة عمومية بطريقة غير 
مباشرة ، ومن غير المنطق إبقاء أعبائها المالية التي تتجاوز إمكانيات نقابات المحامين على 
عاتقها بل يجب أن تتكفل الدولة بالتكوين على األقل  أسوة بما هو معمول به مثال في دول 

 .وطنية للمحاماة .الجوار كتونس
 

لعليا ومجلس الدولة التي نصت على اختصاصات كل من المحكمة ا 082وبخصوص المادة 
وكذا اختصاص محكمة التنازع، فإن الملفت لالنتباه أن الوثيقة لم تحدد اختصاص تعيين رئيس 

  .تدارك ذلكلذا  تم اقتراح اقترح محكمة التنازع ،
 

للقضاء نسجل المالحظات  األعلىالخاصة بالمجلس  092، الى ا082بالنسبة الى المواد 
 : واالقتراحات التالية

رئاسة رئيس الجمهورية للمجلس األعلى للقضاء ألنه في ذلك تقويض وحد من / إلتحادفإن ا
 .استقاللية السلطة القضائية

 تدعيما لتماسك السلطات في الدولة   وإذا كان البد من رئاسته شرفيا من قبل رئيس الجمهورية
اد يرى أن إبعاد وزير االتح للمحكمة العليا فإن األولنائبه هو الرئيس النص على أن وإذا أبقي 

العدل من تشكلة المجلس األعلى للقضاء والنائب العام لدى المحكمة العليا وعوضناهما بالرئيس 
األول للمحكمة العليا بصفته نائب للرئيس وان كان خطوة على طريق استقاللية القضاء إال أنه ال 
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األول للمحكمة العليا أيضا  يضمن للمجلس االستقاللية عن السلطة التنفيذية طالما أن الرئيس
 .معين

 
رئيس المجلس األعلى للقضاء يكون قاضي منتخب النص على أن  ولذلك، يقترح االتحاد أساسا

 .جلسمن قبل أعضاء الم
للمحكمة  األولإن أبقي على أن نائب رئيس المجلس األعلى للقضاء  هو الرئيس  :واحتياطيا

والنص من  26نه الممنوحة لرئيس الجمهورية في المادة لغاء سلطة تعييإ يقترح االتحاد  ،العليا
ا جديد على الرئيس األول للمحكمة العليا ينتخب من طرف زمالئه مستشاري المحكمة العليا طبق

 .وكذا القانون العضوي المنظم للمحكمة العليا ومجلس الدولة  ألحكام القانون األساسي للقضاء
 

 : على النحو التاليللقضاء  أن يتشكل المجلس األعلى/ كما يقترح
 .الرئيس األول للمحكمة العليا  بصفته 

 .رئيس مجلس الدولة بصفته 
 .رئيس محكمة التنازع

 .رئيس مجلس حقوق اإلنسان بصفته 
  .قضاة حكم ينتخبون من النظراء 2نيابة و  22للقضاء العادي منهمقضاة من المحاكم التابعة  21
 ينتخبون من النظراء. نيابة  22حكم و  22منهم من قضاة المجالس القضائية  21
 ينتخبون من النظراء. محافظ الدولة  22حكم و  22قضاة من المحاكم اإلدارية  22
 محافظ دولة ينتخبون من النظراء 22حكم و  22قضاة من مجلس الدولة  22
 النظراءينتخبون من ( محامي عام) نيابة  22منهم حكم و  22قضاة من المحكمة العليا  22
 .قضاة من نقابة القضاء ينتخبون من قبل نظرائهم  22
محامين ، احدهما رئيس االتحاد الوطني لمنظمات المحامين بصفته هذه ، والثاني ينتخب من  22

 ..أعضاء مجلس االتحاد من بين المترشحين من مجالس المنظمات الجهوية للمحامين 
سنة بهذه الصفة من المختصين في القانون  20ن أساتذة جامعيين ذوو خبرة مهنية بتزيد ع 21

أولية من  تانتخاباينتخبون من نقابتهم المهنية  بغض النظر عن الدرجة العلمية ، أو ينتخبون في 
لعضوية  21، من بينهم كليات الحقوق على المستوى الوطني، ثم الفائزين من كل كلية ينتخبون 

  .لمجلس الوطني للبحث العلمييشرف على تنظيمها ا على للقضاءالمجلس األ
ثم النص على أن رئيس المجلس األعلى للقضاء ينتخب من بين المترشحين القضاة من قبل 

 .أعضاء المجلس في أول اجتماع له بعد تشكيله وليس بالتعيين  
إدراج أحكام أخرى في مشروع التعديل الدستوري  يقترح االتحاد أيضا ودعما الستقاللية القضاء

 : نحو التاليعلى ال
 .تحت وصاية المجلس األعلى للقضاء للقضاءمفتشية عامة دسترة وضع -
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في هما رايوكذا االتحاد الوطني لمنظمات المحامين دسترة شرط إبداء المجلس األعلى للقضاء -
 .وتنظيم أسالم مساعدي العدالةكل القوانين المتعلقة بتنظيم السلطة القضائية ونشاط مرفق القضاء 

 ية دسترة ضرورة تقديم وزير العدل لتقرير سنوي أمام البرلمان لمناقشة تنفيذ السياسة الجنائ -
، وعرضا ثالث حول سير تنفيذ وعرضا أخر حول قضايا مكافحة الفساد وإجراءات مكافحته

 .األحكام القضائية
وبات التي تعطي رئيس الجمهورية حق تخفيض العق 20/22إذا أبقي على المادة  كما يقترح
بالنص على أن خفض العقوبة آو استبدالها يكون بقرار يتخذه  292إثراء المادة ضرورة واستبدالها 

رئيس الجمهورية بعد المصادقة عليه بموافقة أغلبية أعضاء المجلس األعلى للقضاء، وإال كانت 
على صالحيات القضاء واختصاصه تعديا  22/ 20تلك الصالحية المنصوص عنها بالمادة 

 .لحصري في الفصل في القضايا الجزائية وتقدير العقوبة ا
 

 من الوثيقة الدستورية الخاصة بإنشاء محكمة عليا للدولة 222بخصوص المادة 
إثرائها بتعريف المقصودة بجرائم الخيانة العظمى بالنسبة الى رئيس الجمهورية أو /االتحاد  يقترح

ه في حالة المتابعة يستقيل رئيس الجمهورية او على األقل وضع معايير لتحديدها والنص على ان
رئيس الحكومة محل المتابعة وجوبا وترفع عليهما الحصانة بقرار تتخذه المحكمة الدستورية 

من (  22)باألغلبية المطلقة ألعضائها ، مع النص على تحديد أجل ال يتجاوز سنة واحدة 
رار نوع من المسؤولية القضائية على رئيس المصادقة على الدستور إلنشاء هذه المحكمة  وذلك إلق

 .الجمهورية ورئيس الحكومة مقابل صالحيتهما الواسعة ، فالصالحيات دون مسؤولية تعد مفسدة 
 
 (  001اللة  090المواد )مؤسسات الرقابة ب المتعلقعن الباب الرابع /5
 

 (  022الى  095م )المحكمة الدستورية / عن الفصل األول
 

تقريبا على تشكيلة المحكمة الدستورية التي الحظت أنها  لخبراء لالتحاد تحفظاتهاسجلت لجنة ا
قترح توسيع تشكيلتها تحجم اختصاصاتها  إلى، وبالنظر الحالي المجلس الدستوري نفس تشكلة 

  .وزيادة عدد األعضاء وتكريس طابعها القضائي
حذف سلطة التعيين من قبل االتحاد ترح يقعضاءها بما فيهم الرئيس أ ربعة من أوبالنسبة لتعيين 

اجتماع تحت  أولفي  األعضاءالرئيس وتعويضها بالنص على ان رئيسها ينتخب من قبل باقي 
 .سنا  األكبررئاسة العضو 

في  هو أمر منتقدمن غير النواب ومن غير المتحزبين  أعضاء ألربعةتعيين البرلمان بغرفتيه 
  االتحاد نظر
ينتخبهم البرلمان من بين قائمة ترشيحات تفتح على مستوى ضاء الذين األعان يكون  يقترحلذا 

، أو على األقل ينتخبون من مكتبي ممن تتوافر فيهم الشروط الدستورية الغرفتين تاكل يأمانة رئيس
 .كل من المجلس الشعبي ومجلس األمة أيالمجلسين  

   
 في القانون  األساتذةوبالنسبة لشروط التعيين بالنسبة الى 
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  حذف شرط درجة بروفيسور بالنسبة لفئة األساتذة الجامعيون  قترح االتحادي 
سنة في كليات الحقوق  20الجامعيين الذين مارسوا بهذه الصفة  األساتذةأن يكون  من بين أي 

، ألن حصر الشروط في من يحمل درجة ضاء بغض النظر عن الدرجة العلميةومعهد الق
، وإسقاط هذا وإقصاء للطاقات الجامعية الشابة هو تكريس لالحتكار بروفيسور كما ورد في الوثيقة

في تقديم اإلضافة في تشكيلة  لإلسهامالطاقات في الجامعات الشرط من شأنه فسح المجال أمام 
المحكمة، كما أن هذا الشرط يكرس عدم المساواة مع القضاة والمحامين الذين يحملون فقط شهادة 

سنة خبرة مهنية دون أي شرط أخر يتعلق  20ترط منهم فقط خبرة الليسانس في الحقوق واش
سنة إضافة إلى  20بالدرجة العلمية، بينما األساتذة الجامعيون اشترط منهم شرط االقديمة وهو 

شرط آخر وهو الحصول على درجة بروفيسور، مما يكرس عدم المساواة واالحتكار، والحال أن 
الجامعة الحصول على األقل على درجة ماجيستير، بعدها منه من شروط التوظيف للتدريس في 

، لذا نقترح إسقاط شرط درجة بروفيسور مستويات دكتور فبروفيسور إلىمعي يتدرج األستاذ الجا
 بالنسبة لفئة األساتذة الجامعيين ـ 

  – بخصوص صالحياتها
وليس  إلزاميت بدستورية المعاهدا اإلخطارن يكون قترح االتحاد أي 229وبخصوص المادة  -

 . اإلخطاربعبارة يمكن لرئيس الجمهورية 
المحكمة الدستورية بتوسيع  إخطارفيما يخص الجهات المخولة  290إثراء المادة  كما يقترح

ومجلس  اإلداريةالى قضاة المحاكم والمجالس القضائية وحتى المحاكم   اإلخطارصالحيات 
من قبل الجمعية العامة للقضاء للجهة  خطاراإليتخذ قرار  أنالدولة والمحكمة العليا على 

او  اإلداريةالمجلس بجميع محاكمه او المحكمة  أي باإلخطارالقضائية التي حصلت فيها المبادرة 
ـ، مجلس اتحاد المحامين بأغلبية أعضائه أو مجلس الغرفة الوطنية مجلس الدولة او المحكمة العليا

 .لقضائيينللموثقين أو الغرفة الوطنية للمحضرين ا
 

  028مجلس المحاسبة م / عن الفصل الثاني
 

بشان اختصاصات مجلس  229على المادة  تحفظات سجلت لجنة الخبراء لالتحاد
ما نصت عليه هذه المادة من اختصاصات تخويله صالحية  إلىباإلضافة وتقترح  المحاسبة 

 .لمهامه الرقابية أدائهل إخطار الجهات القضائية بشان جرائم التي يتوصل الى العلم بها خال
النواب العامون  آوالى وزير العدل  أيضاالتقرير السنوي الذي يعده يوجه  أن أيضا قترحيكما 

 .الوزارة  إخطارالمتابعة بعد  إجراءاتالذين لهم اتخاذ 
سنوات وال  20ن يكون رئيسه منتخب من قبل نظرائه قضاة مجلس المحاسبة لمدة أ يضاأقترح ت

 يعين 
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 (  005الى  029المواد ) السلطة الوطنية المستقلة لالنتخابات / عن الفصل الثالث
 

يثمن االتحاد دسترة السلطة الوطنية المستقلة لالنتخابات وإسنادها صالحية تنظيم ومراقبة العملية 
 ..التنظيم واإلشراف والرقابة وإعالن النتائج  أياالنتخابية من بدايتها إلى نهايتها 

 .وماليا ومنحها الشخصية المعنوية النص على استقالليتها إداريا نويثم
 

إعادة استعمال مصطلح اإلشراف  ويقترحمن صالحياتها  كلمة اإلشراف إسقاطينتقد / ولكنه
 والتنظيم والرقابة في باب صالحياتها

 
عادة إلحاق التراجع عن المكسب المحقق المتمثل في تنظيمها بقانون خاص وإ ينتقد االتحاد بقوة -

إعادة النص دستوريا  ويقـــــترحتنظيمها بقانون االنتخابات ويعتبر أن ذلك يناقض استقالليتها ، 
 .على أن تنظيمها وصالحيتها تحدد بقانون عضوي خاص بها مستقل عن قانون االنتخابات

 
نتخابات المتعلقة بصالحيات السلطة الوطنية المستقلة لال 222المادة  قترح أيضا أن تثري ي-

بالنص على تخويل السلطة صالحية إخطار الجهات القضائية بشان جميع الجرائم التي تعاينها 
لك بموجب ، والنص على أنه يحدد كيفيات ذمراحلها المتعلقة بسر العملية االنتخابية خالل كل

 .قانونها العضوي األساسي
السلطة ينتخب من قبل نظرائه رئيس  أنعلى  221أيضا اإلبقاء على النص في المادة  قترحي -

النص على  كما يقترح بدال من يعين من قبل رئيس الجمهوريةوينصب من قبل رئيس الجمهورية 
 أالنأن باقي أعضاء مجلس السلطة ينصبهم رئيس الجمهورية بدل النص على تعيينهم كما وارد 

 .في النص
ء السلطة الذين استعمل في فيما يخص باقي أعضا 005من المادة  22إثراء الفقرة  قترحي-

قد  وكلمة االختيار غير دقيقةالمشروع مصطلح يحدد القانون العضوي لالنتخابات كيفية اختيارهم 
، لذا يتعين تعويض عيين الذي يقوض استقاللية السلطةتفتح المجال أمام الرجوع إلى أسلوب الت

بالنص على أن تجديد نصف مصطلح اختيارهم بمصطلح كيفية انتخابهم، مع إثراء النص أيضا 
سنوات بالتساوي بين مختلف الفئات المشكلة  22أعضاء السلطة الوطنية المستقلة لالنتخابات كل 

 . لمجلس السلطة وبنفس الكيفية وهي طريقة االنتخاب 
 

 السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته/عن الفصل الرابع
 . 001الى   002المواد                                     

 
المادتين بالنص على أن السلطة هيئة مستقلة إداريا وماليا وانه من بين  يقترح االتحاد إثراء

العلم بها بمناسبة أدائها  إليهااختصاصاتها إخطار الجهات القضائية بجرائم الفساد التي يصل 
 وزير العدل  إخطارلمهامها أو على األقل 

 ( 052الى  051المواد ) اب السابع المتعلق باألحكام االنتقالية عن الب: ثامنا
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 األحكاملجنة الخبراء لالتحاد بتصحيح األخطاء الواردة في هذا الباب المتعلقة مختلف  توصي
 أنوال يصح  2226االنتقالية وكذا المواد المحال إليها كونها نقلت حرفيا من مشروع تعديل دستور 

 .عضوا  20مستوى من لجنة وطنية مشكل من يحصل خطا على هذا ال
 .كما توصي بتقليص اآلجال الدستورية إلنشاء المحكمة الدستورية 

 
 

  22/26/2222الجزائر في        
       
 .رئيس االتحاد ورئيس لجنة الخبراء             
      

 
 


