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  ستاذاال
  و العلوم السياسيةكلية احلقوق "   أ" أستاذ مساعد 

   ملسيلةا - حممد بوضيافجامعة 
  

  

  :ملخص 
سیة یعالج هذا البحث مدى الدور الذي یلعبه المجلس الدستوري الجزائري في حمایة الحقوق األسا

والحریات العامة التي كرسها الدستور في كثیر من أحكامه، وهذا انطالقا من مهمته األساسیة المتمثلة في 
  .الرقابة على دستوریة القوانین

وبالرغم من اضطالع المجلس الدستوري بمهمة الحارس الیقظ للحقوق والحریات األساسیة،والضامن 
ل تدخل له، إال أن فعالیة هذه الحمایة تبقى محدودة، بحیث أن حمایة لدولة القانون، وتأكیده لهذا الدور في أو 

المجلس اقتصرت على بعض الحقوق والحریات فقط، فأغلب تدخالته تمحورت حول فكرة المساواة، أو في دائرة 
  .ضیقة من الحقوق السیاسیة

  
  

Résumé: 
Cette recherche porte sur l'étendue du rôle joué par le Conseil 

constitutionnel algérien dans la protection des droits fondamentaux et des libertés 
publiques consacrés par la Constitution dans plusieurs de ses dispositions, ce qui est 
la base de la mission fondamentale de contrôle de la constitutionnalité des lois. 

En effectuant le Conseil constitutionnel la tâche de gardien vigilant des droits et 
des libertés fondamentales, et le garant de la primauté du droit, et son accent pour ce 
rôle dans la première intervention pour lui, mais que l'efficacité de cette protection 
est limitée, de sorte que la protection du Conseil ont été limités à certains droits et 
libertés ne. La plupart des interventions axées sur l'idée d'égalité, ou dans un cercle 
étroit de ses droits politiques. 
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  : مقدمة

ر  وا ساسية، قوق ا حماية إناتتمثل بل ن، القوان ة دستور ع الرقابة داف أ إحدى

الفقيھ يرى كما وجدت إنما ة خ ة"  Dominique Rousseau" ذه دستور عالقة س لتأس

التا و ن، وم املح قوق الدولة زة أج ام اح ا بفرض وذلك ي واملد السيا ن املجتمع ن ب جديدة

باملجل تناط وظيفة م أ عت الدستوريف منس ن للمواطن فائدة من تقدم ملا إرساءأنظرا جل

وحقوقھ سان ات حر ام اح ع القائمة القانون دولة   .مبادئ

خ بتار الدستوري للمجلس التأس القرار عد إال عمليا الوظيفة ذه س تكر يتم لم سا فر

لية16 معيات"حول1971جو ا ة كرسو ،"حر دستور بموجبھالذي ملقدمة ة الدستور القيمة

احيلت ةالخ ذه،1958 دستوربدور مقدمة سانوكذا،1946إ قوق العال عالن

لسنة  .1789واملواطن

ذلك من العكس سھفقدع تأس عد مباشرة مة امل ذه زائري ا الدستوري املجلس اضطلع

و 1989 لھجسد، قرار أول نتخاباتذلك قانون ة دستور النظر  .بمناسبة

دراسة اتقت يوفر ال ماية ا الدستوريفعالية لاملجلس زائري اتا ر وا قوق

ات ر وا ساسية قوق ا ااستعراض يتضم ول (الدستورال ثم)املطلب ومن إ، التطرق

ماية ا ذه إطاره تتم الذي مبداملبدأ و و املساواة، ي( أ الثا تحليل)املطلب ا وأخ ودراسة،

الدستوري املجلس طرف من وتأكيد وحماية تدخل موضوع انت ال ات ر وا قوق زائريا ا

الثالث(   ).املطلب

ول  ات: املطلب ر وا قوق ل الدستوري   التحديد

أ بمع ة، دستور قيمة ذات ساسية قوق وا ات ر ا اعتبار اإن س تكر بقدر إال تتواجد ال ا

غ أمر فقط الدستور ا مصدر حصر انية إم من يجعل ة، دستور قيمة ذي نص قبل من ا وحماي

الفقھ ر ظ لذلك قوق، ا ذه تتعلق ال ام ح من قليال عددا إال يتضمن ال ونھ ل نظرا ممكن

ما ةالدستوري الدستور بالكتلة   .1 س

تحاختلفلقد ال ة الدستور الكتلة مركبات حول الفر الوض القانون راء ت

ساسية قوق باملع؛فا بالدستور مر تعلق و خالف، أي ا حول يثور ال املركبات ذه بعض

دستور ديباجة و صري، دستور1958ا وديباجة سان1946، قوق العال عالن و ،

لس ة،،1789نةواملواطن الدستور للكتلة القصوى دود ا ة الدستور القيمة ذات املبادئ ل ش و

املتمثل الدستوري املبدأ مثل ا، س وتكر ا شاف اك تامة ة بحر الدستوري املجلس يتمتع حيث

العام القطاع ة   . 2 استمرار
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موضوع انت وال ا، حول املتنازع العناصر فتتحليالتأما الدولية،متناقضة دات املعا تمثل

ذه ون إ ة ج من اع ال ب س عود و ن؛ للمجلس الداخلية نظمة وكذا ة، العضو ن القوان و

ع طا ذات أسا ل ش و ا و إ أخرى ة ج ومن ة، دستور مراقبة موضوع ا نفس النصوص

ي   . 3 إجرا

الدستور  املجلس ع لھ قرار أول ومنذ زائر إطارا محصورا البقاء عدم إرادتھ عن ي

إ الرجوع خالل من وذلك ة، الدستور للكتلة واسعا وما مف بدوره فتب للدستور، الدقيقة ام ح

الدستور  غ من النصوص   .عض

املجلس ا خالل من ينطلق وال ة، الدستور الكتلة ا تتضم ال املرجعية النصوص تتمثل

ماي اتالدستوري ر وا قوق ا   :ة

ات،:الدستور    ر وا قوق با مر يتعلق عندما لزامي املرج واملعيار س النص باعتباره

ال املواد قلة و تنھ، مَ قوق ل ح صر إعالن وجود عدم يتم الذي الفر الدستور خالف وع

ساسية قوق با مباشر ل ش ع فقط05(َت◌ُ ة  4 )مواد زائر ا الدسات توسعت فقد ،

دستوراملتعاقبة خصص حيث ا، ف املع ات ر وا قوق ا الدسات-1996تحديد غرار ع

أصلفصال -السابقة فمن ات، ر وا قوق ل يقاربفيامادة182امال ما توجد مادة43لدستور

واملصانة املضمونة ات ر وا قوق ا إ مباشرة   .ش

الدولية   دات املادة: املعا ع الدستور132بناء أن-من ع تنص ال" وال دات املعا

القانون  ع سمو الدستور ا عل املنصوص الشروط حسب ة ور م ا س رئ ا عل ،"يصادق

لنفسھ املجلس داتصالحيةمنح املعا ذه ام اح ال، 5 ضمان تفاقيات عن مثاال وأعطى

لسنةانض املتحدة مم كميثاق زائر، ا ا إل سان 6 1966مت قوق قي فر وامليثاق ،

نوعھ 7 والشعوب ان ما م تمي ل حا صر منعا تمنع القانونية دوات ذه أن إ خ ش ل ،.  

نظره: القانون    بمناسبة املجلس رجع ةفقد ادستور ا تضم ال ام ح لقانونعض

لسنة ي مررقم1989نتخا تضمنھ الذي سية ا سم15املؤرخ70/86إلىقانون .  8 1970د

ع صول ا آثار بدقة ن ب و ا، وإسقاط سية ا ع صول ا شروط يحدد الذي القانون ذا

سنوات خمس عد انتخابية مة م تقلد حق ا أخص حقوقامن قر و ة، زائر ا سية صولا ا من

كما مؤكدا أمًرا س ل ة الدستور الكتلة ضمن ن للقوان املجلس إدراج أن غ ة، زائر ا سية ا ع

الدولية دات للمعا سبة بال الشأن   . 9 و
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املكرسة ات ر وا قوق ل مختصر عرض ع املطلب ذا ذاالسنقتصر و ، فقط دستور

لتوسع خنظرا أشرنا-ذا عداد- سابقاكما ة صعو وإ ة، ج من ات ر وا قوق ا تحديد

أخرى ة ج من ة الدستور الكتلة الواردة ات ر وا قوق ا ل   .وتحليل

ساسية قوق ا ن ب تفرقة إحداث إ عمدنا ول (وقد ات)الفرع ر وا ي(، الثا رغم) الفرع

ما، عض عن ما فصل ة وصعو الشديد ما نتداخل ب فصل من الدستور أقره ما مع تماشيا ذا و

ين ما-  التعب مضمو ن ب الفصل عدم عب-رغم عتمد الفر الدستوري الفقھ أن إ شارة مع

قوق  ا من حق ا باعتبار ات ر ا ا ضم و ساسية قوق   .ا

ول  ساسية: الفرع قوق   ا

ال قوق ا تلك ساسية قوق با عنيقصد ع و و صراحة، ا قر و الدستور، ا ف ع

شر ك بكرامة ا دو من شوا ع أن للناس يمكن ال ال ساسية املعاي   .تلك

ل ش ات ر ا انت فإذا ات، ر ا من سعة وأك جامعة قيمة ذات ا و ب حقوق لمة وتتم

ا بمع مشمولة ون ت أن يمكن ال حقوقا ناك أن إال اءحقوقا فق توجھ نجد ما غالبا ولذلك ة، ر

أك بدرجة حقوق مصط اعتماد إ الدستوري   .القانون

خاصة قوق ا من فئة خلق إ يؤدي ذا ف باألساسية قوق ا عت يخص فيما أما

قيمة سوى لھ س ل ا م فالبعض ا، نفس القانونية القيمة قوق ا ل ل س فل الدستوري، بالقانون

أ عية، فشر املجلس طرف من ومحمية ة دستور بنصوص املكرسة قوق ا أما ذلك، دون ما و

باألساسية توصف   .ال

ساسية:والفقرة قوق ا   تقسيمات

ات، التمي ببعض القيام من بد ال الدستور املكرسة ساسية قوق با أفضل ل ش لإلحاطة

إ ساسية قوق ا ا خالل من   :ئاتف04تقسم

 و شري ال ص لل مالزمة حقوقا و الفئة من:تتضمن وامللكية،و  .املساواة،

 السابقة قوق ل ونتائج ر مظا حقوقا الثانية الفئة  :وتتضمن

املساواة مبدأ ر القانون :فمظا أمام ن،املساواة س ا ن ب واملساواةاملساواة ام، امل تقلد

بةووالوظائف الضر القضاء،أداء أمام وكذااملساواة ن، و والت التعليم من ستفادة ساوي ال

 .امل

نتائ امللكيةـومن حق اصة،:ج ا امللكية قضمان يضمنھوا ومنصف عادل ض عو من ستفادة

حال امللكيةـالقضاء نزع  .ة
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ا فيجسدهـأما من وء،:ق ال حرمةحق ام وسالمواح ةسان واملعنو البدنية و تھ ام، اح

الدفاع واعتبار حقوق ج، ت ِث تُ ح ئا بر ص اـل يتطل ال الضمانات ل إدانتھ،مع قضائية ة

االقانون، منوأخ ستفادة ق يالا القضا طأ ا عن ض  .تعو

 عاتق ع الدستور ا يضع تقديمات عن ساسية قوق ا من ثالثة فئة تج وتتطلبجتمعاملوت

ا للعمل ن اقوان العمل: وم ق التعليموا ميع ا حق ية، ال الرعاية ق الراحة،ا

ي واملجتمع،املجا الدولة حماية من ستفادة سرة وحقحق زة، وال رعايةالالقصر

ماية  .وا

 ،الدولة وخصوصيات فراد، لوضع يجة ن عة را فئة  :وتتمثلوتنجم

للدولة - الديمقراطي ع امالطا اح يقت والذي ماعات، ا قاملحليةحق طر عن رة ا دارة

منتخبة و مجالس شكيالت، ال ومشاركة ، والثقا جتما التعب تيارات التعددية ام اح

اع ق ا رأ عن التعب  .السياسية

للتج- القابل غ ع ةالطا ور م ل   .زئة

السلطات-  .فصل

الثا ساسية:نيةالفقرة قـوق ا ممارسة   حدود

ملمارسة حدود لوضع القانون ق طر عن املشرع تدخل انية بإم ح صر دستوري نص غياب ظل

ا، دستور املكرسة ساسية قوق الصرامإا من بنوع الدستوري املجلس تدخالت أيـسمت تجاه ة

ق ا ذه   .وق مساس

املادة نص بھ ف املع وال نتخاب حق شأن صرح دستور47فقد يمكن" أنھ89من ال

حماية غية ديمقراطي مجتمع فقط ة ضرور يقات تض موضوع ق ا ذا ممارسة تكون أن

امل ال ا أثر ضمان ثم الدستور، الواردة قوق وا ات ر أن"ا املوضوع نفس صرح أنھ رغم ، 

س" ل لكن ق، ا ذا ملمارسة ا شروط تفرض أن ا ا بإم املجال ذا املتخذة القانونية ام ح

م أصل ب س ن زائر ا ن املواطن من فئة إ سبة بال تماما تحذفھ أن ا ا   ".بإم

الدستوري املبدأ تطبيق و القانون دور أن اعت السياسية حزاب شاء إ حق يخص وفيما

رغمبالنص عليھ، قيود بفرض محتواه من إفراغھ أو تقليصھ س ول ممارستھ، وكيفيات إجراءات ع

املادة ذلك42أن الحقا-تج ن ب س   .-كما

دود، ا تلك انيةوجود إم صراحة يقر ما الفر الدستوري الفقھ نجد ذلك من العكس ع

املادة تنص إعالن04حيث أنھ1789من ملما"ع س غل حدود سان إ ل ل الطبيعية قوق ا رسة
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إال ا عي أن اليمكن دود ا ذه و ا، عي قوق ا ذه املتمتع املجتمع ن خر لألعضاء تؤمن ال

الضروري ،"القانون  من أنھ املجلس أعت   :كما

ة- دستور قيمة أيضا لھ آخر حق ن و ، أسا حق ممارسة ن ب   .التوفيق

ممار - منتحديد الوقاية خاصة و دستوري، دف إ الوصول أجل من أسا حق سة

اص وأمن ة، ال وحماية دلة، ا،وتجميع مرتكب عن والبحث حتياالت، و املخالفات

قوق ا ذه أيضا تحدد العام؛ نتظام ع فاظ وا العامة، واملرافق الدولة ة واستمرار موال، و

العامة  ة أوالسياسيةاملص   .جتماعية

حققھ الذي التوفيق وفعالية التحديدات، ذه ضرورة تقدير بحق لنفسھ املجلس حتفظ و

ح ملمارسة تقييدٌ يحمل أال ع ر س و بحـالقانون، يتھ بما إضرارا اـق ذا   .د

ي الثا ات: الفرع ر   العامـةا

ديثة ا السياسية النظم وفق ة ر ا حديث 10 عت فكرة ونتاج، يع ص من عت ا أ إذ يا، س ة

واملواطن سان حقوق إعالن ظل ا ل الرس التعب لقيت امليالدي،حيث عشر الثامن القرن

املادة1789عام ا عرف وقد ا04، أ ع بالغ: "منھ يضر ال ء ل عمل انية م ة ر ،"ا

سم ال وألنھ ف التعر ذا أن باملادةغ يحھ ت جرى فقد باملنافسة الذي05ح ، عالن من

باملجتمع" بموجبھ املضرة عمال إال القانون يمنع ال أن املادة"يجب وتو ل" السابقة05، أن

بھ يأمره ال ما ع أحد إكراه يمكن وال منعھ، يمكن ال القانون يحرمھ ال   ".ما

ل خاضع وغ ، طبي حق ة ر الواقعوا ة ر فا ات، حر ا ل ست ل قوق ا أن غ لتقادم،

أن يمكن كذا و ، الغ ع عمل بفرض سمح ال قوق ا عض تجاه و ، الغ امتناع حق

ذلك عند يجب أنھ إال بھ، يقوموا أن اص لبعض سمح وأن ما، شاطا يج وأال القانون يمنع

موضوععتبار  شاط ال حقأن ة ر ا أن ذلك ع زد طالق، ع ة ر ا مجال س ل البحث

ميع ل ا ف مع التا و سان،   .لإل

ات: والفقرة ر ا   تقسيم

تحت ينضوي ات ر ا من نوعان عندنا شأ ي ذلك و ن، جانب من ة ر ا وم مف إ النظر يمكن

أصناف ا م   :ل

ت قيود ا أ ع ا إل ينظر ن،فمرة وم املح حقوق ع التجاوز ن مو بي تحول ام ا إزاء وضع

أصناف ثالث إ ات ر ا من النوع ذا نقسم   :و
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املدني أو صية ال ات ر التوقيف: ةـا ضد الذات،والضمانات حماية للفرد تكفل ال ات ر ا و

ا عل نص ات ر ا من مجموعة الصنف ذا تحت ندرج و ودستو الالتعسفي، ة:ر حر

املسكن، وحرمة قامة ة التنقلو جتماع،حر ة  .حر

قتصادية ات ر شمل:ا والصناعة:و التجارة ة حر العمل، ة حر امللكية،   .حق

ة الفكر ات ر املعتقدك:ا ة   .حر

النو  ذا شمل و املجتمع، ة ر ا ذه وأثر الفرد، ا توفر ة ج من ة ر ا إ ينظر أخرى عومرة

ات ر ا معيات: من ا ن و ت ة حر ر، التظا جتماع، ة حر افة، ال ة حر الرأي، ة  ...حر

  اـحدود: الثانيةالفقرة

حدود ة ر ل فإن ساسية قوق ناا ب التوفيق ضرورات تفرضھ التقييد ذا و ا، عل ترد

العام النظام ع املحافظـة ن و ا، وحماي ات ر ا ام دستوروقد. اح ا96أشار انية إم منـإ د

ف املع قوق ا ام اح ن و ات، ر ا ذه ممارسة ن ب الالزم التوفيق يضمن بما ات ر ا ممارسة

للغ   . 11 ا

لم أنھ بالرجوعيوحيث توضيحھ يمكن فإنھ املبدأ، ذا يو ما الدستوري املجلس اد اج رد

الفر الدستوري الفقھ ات؛إ ر ل حدود وضع انية بإم صراحة الفر املجلس ف اع فقد

حر فبصدد ا؛ ف ماـاملع أ أكد تصال ة وحر قتصادي شاط ال وال" ة ن عامت ستا ل

ن   ".مطلقت

دستور  أكد ة58 وقد حر ممارسة حدود بمقتماأن وذلك القانون، إال ا يحدد أن يمكن ال

يتعمنھ66املادة رفيما با واملادةـلق الفردية، قليمية؛72ة ماعات ل رة ا باإلدارة يتعلق فيما

ال ا ذه املشرع صالحية أن حدودـغ عة بأر الدستوري املجلس اد اج حسب محدودة   :ة

ة- ر ل مفرطة أو كيفية تقييدات وضع القانون ان بإم س   .ل

الذي- املشرع اتتدخل النظام حماية ةمليھ حر ممارسة لضمان ضروري و ما يتجاوز أال يجب لعام

 .ما

-، را مجموع ا عي ون ت أن يجب سياسية ات حر ملمارسة املشرع ا عط ال الضمانات

متوقف ون ت أن ا ا بإم س ل التا املحليةـو السلطات قرارات ع  .ة
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السي- ة ر ا م قائم وضع إلغاء للمشرع يحق نال ت فرض إال ا: اسية ف ون ي ال الفرضية

شر غ ل ش سبا مك إ،الوضع للوصول حقيقة ا ضرور لغاء ون ي الذي الوضع وفرضية

دستوري   .دف

ي الثا ات: املطلب ر وا قوق ل ة الدستور ماية ا املساواة: إطار   مبدأ

املساواةعت  الذيمبدأ سا الدستوري قوقاملبدأ ا جميع إطاره وتمارس إليھ، ند س

أو س، ا أو صل، ع والقائمة فراد، ن ب التمي ر مظا إزالة إ فقط دف ال و و ات؛ ر وا

سباب من ا غ أو اللون، أو العقيدة، أو ميع،،اللغة، ل العدالة تحقيق إ كذلك دف وإنما

ع ات ر وا قوق با م املساواةوتمتع   . 12 قدم

املادة أنمن29تنص ع يتذرع"  :الدستور أن يمكن وال القانون، أمام سواسية ن املواطن ل

املول إ بھ س عود تمي شـبأي أي أو الرأي أو س ا أو العرق أو أوـد آخر وظرف أ رط

  ". اجتما

الت ع املادة ذه خالل من الدستوري املؤسس حرص القانونلقد أمام املساواة مبدأ ن ب مي

تام استقاللية للمبدأ يوفر مما اماـواملشرع، ال شأ أ بل ة؛ خ ذه ع وسموا املشرع، إرادة عن ة

عات ع ا املادةـدستور كرستھ ما ذا و املساواة، ذه بضمان املؤسسات الدستور 31ق   .  13 من

املساواة أن النصوص ذه من جليا بذلكيت ل ش ف الواجب، وح ة ر ا أو ق ا سبق

ف تمارس الذي العام وجوديطار تصور يمكن فال الدستور، بموجب املحمية ات ر وا قوق ا ھ

قوق ا ذه التمتع ميع ا ن ب مساواة ناك تكن لم إذا ات ر وا قوق ل فعلية ممارسة

ال اص نا ميع با قصد و ات، ر والرجالو املواطن(طبيعيةوا ساء ال جانب، و ،)ن

ة املعنو اص السياسية،(و حزاب العمومية، املؤسسات معيات، ا املحلية، ماعات ا

النقابات قتصادية،   . 14 ...)املؤسسات

يح، ال بمعناه املساواة مبدأ وتطبيق ام، اح ضمان مة بم الدستوري املجلس اضطالع إن

قص محفوفوكما العملية الناحية من يبدو الدستور ستعمالاده طالق ع ا م أ عدة بمخاطر

املجلس طرف من املبدأ ذا ل اطئ وا عالدستورياملفرط صارمة رقابة لفرض كغطاء واستغاللھ ،

تصل قد عية شر ال يئة الوصايةإال   .حد

ا ع اض ع س ل املجلس دور فإن معلوم و بلفكما للمشرع، السيا فقطلقرار يقتصر

للدستور ع عنھ الصادرة ن القوان مطابقة طبعا-رقابة إخطاره وغ -عند ام أنھ اح رقابة مجال

طورة؛لذلك ا مصدر و ذا و ي، قانو و وما سيا و ما ن ب حاجز ناك س ل املساواة فإنمبدأ
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مختلفت الدستوري القضاء املساواةأدىبخصو النظمدخل فكرة حيانص من من-كث

وم املف ذا وتفس تحليل االتإ-خالل الدستوريإش القانون ة   . كب

نالحظ أن شامليمكن م خالل ادمن زائري املجلسالج ا تدخالتھالدستوري سبة أن

ا تدخالتھ مع ماباملقارنة نوعا مرتفعة تبدو املساواة فكرة خرى بخصوص نمع-وانب ع خذ

جدا القليلة املجلس تدخالت   .-عتبار

املادة املتضمن وزوجھ امل من صلية سية ا اط اش أن صرح قانون86فقد من

مطاب غ للدستورـنتخابات املادة-ق الوارد القانون أمام ن املواطن ساوي مبدأ من28السيما

  .  15 الدستور 

املادةو  ة دستور عدم رقم08قرر القانون للنائب14- 89من سا القانون وال،املتضمن

يا تمي وضعا ت ا و العام، القطاع وأطباء ، العا التعليم ووظائف النيابة ن ب التنا عدم تقرر

ب مساس ذا و مختلفة، قانونية أطر ضمن تمارس مماثلة وظائف اب أ إ املساواةبالنظر  مبدأ
16  . 

املادة اط اش أن من13وأعت السياسية باألحزاب املتعلق العضوي القانون املتضمن مر من

منذ سبة املك أو صلية ة زائر ا سية ا ع ن حاصل ونوا ي أن سيا زب ن املؤسس عضاء

املادة10 بمقتضيات إخالل فيھ قل ع الدستو 29سنوات نمن املواطن ل أن تؤكد ال ر

القانون  أمام  .  17 سواسية

املادة شأن املتضمن04وتحفظ القانون ملان،نظـاممن ال لعضو والتقاعد ضات الو التعو

تطبيق يتعذر أنھ اعتبار ع ملان ال لعضو ة ر الش ساسية ضة التعو حساب قة طر ن وتب ت

ساسي ضة التعو حساب قة نطر ب املساواة بمبدأ املساس دون املادة وردت كما ة ر الش ة

املادة الوارد ن واملواطن ملان ال القانون64أعضاء أمام ن املواطن مساواة مبدأ من واملستمد ،

املادة الدستور 29املكرس  . 18 من

املادة ة دستور عدم سباب05وفصل لنفس القانون نفس  .من

و  املساواةتطبيقات: ل الفرع الدستوريمبدأ املجلس ـاد   اج

املجاالت ختالف بحسب املساواة مبدأ تطبيق التطرق 19 يختلف ع فقط سنقتصر ذا ل ،

الدستوري املجلس اد اج ضمن ا معا تمت ال تلك اليف. إ الت أمام باملساواة مر يتعلق

ية و(الضر وامل)الفقـرة السياسية، قوق ا ممارسة الثانية(ساواة   ).الفقـرة
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و الضرائباملسـاواة:الفقرة   أمـام

أمام للمساواة العام باملبدأ مشموال يبدو الضر القانون أمام املساواة مبدأ فإن عامة كقاعدة

منفصلة بصفة تأكيده أعاد الدستوري املؤسس أن إال   .الدستور من64املادةبموجبالقانون،

رأيھ خالل ومن الدستوري، املجلس أن إال املبدأ ذا ا س يك ال البالغة مية من الرغم وع

ملان ال لعضو والتقاعد ضات التعو نظام املتضمن بالقانون املادة-املتعلق يخص أبدى-منھ04فيما

بھ ام ل املرونة من تصلف. نوعا ال الصرامة ظ ن ن ح امإفي اح فرض فراط حد

بھ؛ تمس ال القانونية القاعدة رفض إ مرة ل أفضت وال خرى، املجاالت املساواة مبدأ

أنھ صراحة قولھ رغم الة، ا ذه فقط بالتحفظ يكتفي أنھ حساب"نجد قة طر تطبيق يتعذر

أع املادة وردت كما ة ر الش ساسية ضة أعضاءال ـالتعو ن ب املساواة بمبدأ املساس دون ه

للمادة طبقا ن واملواطن ملان الدستور 64ال   ".من

أمامفإنلإلشارة املساواة مبدأ تجاه ل سا امل املوقف نفس ب ي الفر الدستوري املجلس

بة املجال -الضر ذا تدخالتھ ة ك ية-رغم الضر نظمة ختالف أن اعتبار اجع با ر ةـي

مالية أو اقتصادية داف أ إ الوصول باإلرادة أو ، الضر رب ال افحة م ملبدأ" إ يمكن ال

من خالل من يرمي املشرع عامة، ة مص ذات داف أ تحقيق يل س عقبة ل ش أن حاملساواة

قتصادية شطة تنمية دفع ا شأ من إجراءات إ ية ضر منامتيازات بد ال أنھ غ واملالية،

املتوخاة داف بخصوص موضوعية معاي    20 "تطبيق

عذاإ يقوم إنما املبدأ تجاه الفر الدستوري املجلس ا يبد ال واملرونة سامح ال ذا ف

العامة ة املص عد(أساس فيما ة النظر ذه شرح إ زائري)- 11ص-سنعود ا املجلس عكس ع ،

الشأنالذ ذا لھ سا ل را م نجد لم   .ي

الثانية ممارسة: الفقرة السياسيةاملساواة قوق   ا

ا دستور املكرسة ات ر وا قوق ل ة الدستور ماية ل طار ل ش املساواة مبدأ أن باعتبار

ما بي انفصال وجود تصور يمكن ال لذلكفإنھ م، الدستوري املجلس تدخل أن نجد ما ايةغالبا

املساواة توفر مدى إ بل ا، وصيان ا تأكيد يجب ة دستور حقوقا ا و إ ند س ال قوق ا ذه

قوق  ا ذه من   :ستفادة

املادة طت اش ؛ملا وال نتخاب ق سبة لسنة86فبال نتخابات قانون سية89من ا

ا املجلس النتخابات ن للم صلية ة زائر ما أزواج وكذا ، الوط ذااعت لشع املجلس

القانون  أمام املساواة بمبدأ مخال  . 21 الشرط
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املادة طت اش ن ادة108وح ش ة ور م ا لرئاسة بال ح التصر يرفق أن القانون نفس من

لأل  مضادا ا تمي يدخل أن شأنھ من ذلك أن املجلس رأى لزوجھ، صلية ة زائر ا سية اما ح

املادة السيما ة، القانون 28الدستور أمام املساواة ملبدأ سة ِ  . 22 املكّر

أعت نفسھاملجلسكما القانون املشرع أقره نبموجبما س111و91املادت رئ إعفاء من

ترشيحھ دعم لزوم من املمارس النائب وكذا املمارس، ة ور م دائرتھ% 10بتوقيعا منتخ من

إذنتخاب ا نفس الدائرة ذه منتخ من توقيع بخمسمائة أو رعايةاية، تحت جديد من ي ال ان

، سيا ع طا ذات ناعت جمعية املر مع التعامل ساوي ال ملبدأ نقيضا يمثل عفاء ذا  23 أن

. 

السياسيةوفيما حزاب شاء إ للمواطن ا دستور بھ ف املع ق ا ط): 42 املادة(يخص اش ملا

السياسية باألحزاب املتعلق العضوي القانون املتضمن السيا 24 مر زب ل ن املؤسس عضاء من

منذ سبة املك أو صلية ة زائر ا سية ا ع ن حاصل ونوا ي منتظمة10أن إقامة ومن سنوات،

الوط اب ال تور )13املادة(ع عدم زب ا مؤسس ت يث وأن أبو، ضـط أعمال إذاـھ الثورة د

يوليو عد ما مواليد من مخل،اعت 1942ان الشروط ذه ل القانون ـاملجلس أمام املساواة بمبدأ  ة
25 .  

ي الثا التنا: الفرع القانون : حالة إطار واملساواة القانون أمام املساواة ن   ب

املساوا مبدأ بأن املالحظة من بد ال قوقالبداية ا وإعالن العالم دسات من كث ورد كما ة

القانون أن العامةأو -ع القواعد يطبق-جميع الذين اص ن ب ق تفر أي إيجاد يمكنھ ال

أخ بمع م، ماـعل ي قانو نظام أنھ قوقفإنر ا نفس من ستفيدون اص جميع

امات ل لنفس خضعون   .و

الواقع أن اعتبارهغ يمكن ال فالقانون ذلك، غ ميعـيفرض ل سبة بال نفسھ يكن،و ما فم

اص ن ب ا تمي دائما يتضمن فإنھ اء،(القانون ال أو العقلية، القدرة أو السن، حيث من سواء

جتماعية الوظيفة أو نة، امل   .)ا...أو

ي قانو نظام أي و دائما يوجد فإنھ أخرى ة ج بھ"من مسموح ا،" تمي نفس ن القوان طرف من

أيضا ناك أن بھ"كما مسموح غ عود" تمي الذي التمي نظمة، طرف من ضمنا أو صراحة

الرأي أو س ا أو العرق أو املولد إ بھ   ....س

قيقةإن ا يتعلق املساواة حول ديث ا لسن-معظم يقول قوق - كما ا ، 26 باملساواة

اسم عليھ يطلق املساواة من النوع ذا القانون "و إطار البعض"  املساواة ا عل طلق مساواة" و

صراحة"مادية املحظورة ات التمي شمل أن يمكن ال تجاه ذا وفق املساواة وم مف أن غ ،
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بـ عنھ ع للمساواة آخر اتجاه ر يظ نا و القان"الدستور، أمام ا"ون املساواة ومعنا عمل:" ، مبدأ

قةعاملبموجبھ الطر بنفس يف التص نفس من اص أن،"أ ألرسطو سبق السياق نفس و

أنھ ر غ" جا ن ب املساواة الالمساواة وأن ساوي، م ل ش ن ساو م غ ن ئ ش ة معا يمكن ال

ن ساو التاليةو .  27 "م املالحظات نورد أك الفكرة   :لتوضيح

املنتم  اص بتحديد سمح ال شابھ ال معاي ن يب ال املساواة مبدأ أن لنفسو ن

التمي حاالت ن تب أو تنص ال العامة القواعد يتضمن ي قانو نظام وجود إذا ض يف و ف الفئة،

اص و ة شا امل االت ا بمعرفة بالتا سمح وال املمنوعة، ا،وتلك لنفساملسموح املنتمون

سية الرئ املساواة.الفئة نما املادية،ب املساواة أو القانون إطار باملساواة س ما ضمن ذا ندرج و

املبدأ ذا امللتصقة لية الش صفة وأن القانونية، القواعد بمضمون ترتبط ال ف القانون أمام

ة شا م قة بطر ة املشا االت ا ة معا   .ستد

امل نموذأما أن ف الثانية و"أمام"الحظة القانون "، ة" إطار املوج ة ا حيث من تختلفان

مدونة و العامة، القواعد بإصدار املعنية يئات ال أو يئة بال تتعلق القانون إطار فاملساواة ا، إل

ضمنيا أو قطعية قة بطر الدستوري فقط،النص تمنع ما غالبا ة خ التميذه حاالت   .عض

القانون أمام املساواة فإن ذلك من العكس بتطبيقع املعنية يئات ال إ أساسا ة موج

العامة واملحاكم- القواعد القا-دارة طرف من سواء منحاز غ عمل ظروف تحديد إ دف و

ف دارة، وفقااأو العامة القواعد بتطبيق ن ملزمت ن ت ي ال ن مسبقات املحددة يفات للتص

ا نفس العامة   .القواعد

التطرق من دف ال بإيجاز–إن يد–ولو التم و إنما املساواة فكرة وراء ن امن ال ن املعني إ

املبدأ ذا ل ه تفس زائري ا الدستوري املجلس سلكھ الذي املن   .لتحليل

تدخ املساواة فكرة إ نادا الدستـاس املجلس ذهل منا ما أن غ مناسبات، عدة وري

املادة بموجبھ أل الذي القرار ع ك ال و املؤرخ 28 08الفقرة للنائب سا القانون من

املادة1989 املكرس املساواة بمبدأ مخال يا تمي وضعا تحدث ا أ ة الدستور 28ب و؛من فما

أعطاه الذي وم ذلك؟ل الدستورياملجلساملف توفيقھ مدى وما القانون؟ أمام   لمساواة

املادة دستور28تنص املادة-89من ا ا29نفس ا الدستور سواسية: " -من ن املواطن ل

أي أو الرأي أو س ا أو العرق أو املولد إ بھ س عود تمي بأي أيتذرع يمكن وال القانون، أمام

آخر ظرف أو اجتماشرط   ".أو

تتضمن و الشامل ا وم بمف املساواة فكرة إ ش ال الوحيدة أعاله ورة املذ املادة عت

ن   :شق
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و القانون الالفقرة أمام ون ت ن املواطن مساواة أن إ صراحة إ،ش ة موج ست ل إذا ف

ا بتطبيق لفة امل يئات ال إ بل عية، شر ال يئة فإنال أخرى ة ج ومن ة، ج من ذا لقانون،

يحدث الذي خ ذا شرعية، ال السلطة عن الصادر شر ال النص و نا بالقانون املقصود

وأنواع املناصب، وأنواع الوظائف أنواع ختالف بحكم فراد ن ب املراكز اختالفات ب س و

ات وا القدرات اختالف و اختالفعمال، و والسن، ستعدادات، و ب واملوا املتنوعة، الت واملؤ

ا لسد ومتطلباتھ ، املجتمع حاجيات  .  29 وتنوع

و قطعية قة طر و ا، دستور املحظورة التمي حاالت عض الثانية الفقرة تتضمن نما ب

أسا ع أو الرأي، أو س، ا أو العرق، أو املولد، ع ند س ال االت اجتماا أو س

ون).طبقي( ت وال القانون إطار املساواة بخصوص يانھ ت سبق ما ع تماما تنطبق الة ا ذه و

االت ا ع ند س ية تمي أوضاعا ي قانون إصدار يمكنھ ال الذي املشرع إ أساسا ة موج

صر ا يل س ع ورة   .املذ

املاد ع الدستوري املجلس ناد اس املادة28ةإن ة دستور عدم ر لتقر الدستور من08من

باتھ سب معرض وقولھ ة، يحدث: "ج أن يمكنھ وال العامة، رادة عن عب القانون ألن نظرا

نـأوضاع املواطن ن ب عادلة غ نو" ا ن ب يفرق لم املجلس أن قطعية صفة و يؤكد أخرى ة ج من

القا(املساواة إطار و املادة) نون أمام، ا وتضمن بالتفصيل، ا شرح تم ل28الذي ب الدستور من

ستاذ أن بل الدستور، مقاصد عن عده أ مما نوضوح، حدم إ ب يذ ط خالفبعتاشر قد اره

  . 30 الدستور 

املادة تنص أخرى ة ج دستور103من النواب،): "سابقا97( 96من انتخاب كيفيات تحدد

أعضاء لالنتخاب،انتخاب م قابلي عدم ونظام لالنتخاب م قابلي وشروط م عيي أو مة، مجلس

عضوي  قانون بموجب التنا لتحديد"وحاالت مطلقا ا دستور ا حقً ِنح مُ قد املشرع أن ذلك مع ؛

التنا ونفيا-حاالت را سا-تقر بفئة خاص ي تمي وضع إليجاد ق ا ذا ل استعمالھ فإن التا تذةو

املساواة، بمبدأ مساس فيھ ان ولو ح للدستور، مخالفة فيھ س ل العام القطاع وأطباء امعيون ا

الع يقيد اص ا أن بقاعدة عمال ذا   .امـو

ن ت بموقف تتعلق مية غاية مالحظة إ شارة خ الفرـبقي الدستوري الفقھ - اه

الدولة ملجلس صل ملبمف-عود الدستوري املجلس تنكر انية إم أمـاده املساواة القانونـدأ ام

ن   : حالت

شك عية شر ال السلطة سوي ختالفـعندما ون ي أن بدون وإنما ة، متم غ أوضاعا مختلف ل

تقيمھ الذي املعيار موضوع مع عالقة القانونية ة   .املعا
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املساوا بمبدأ السلطة ذه تمس بموضوععندما عالقة ست ول العامة، ة باملص تتعلق ألسباب ة

ذاتھ العام املرفق عمل س مرتبطة أو عتبار، ا يأخذ الذي الذي. املعيار ة املعا واختالف

بالفعل موجودا ون ي وأن مسبق، ل ش قائما ون ي أن يجب املساواة مع القطيعة  . 31 ي

ذا اتجاهو املجلس املساواةع مبدأ بأن الفر ة"لدستوري معا مع ال يتعارض ال

العامة، ة باملص تتعلق ألسباب للمساواة املشرع تنكر مع وال ة، متم حاالت مختلفة بطرق املشرع

الذي القانون موضوع مع عالقة تلك أو الة ا ذه عن الناتج ة املعا ختالف ون ي أن شرط

شئھ   .32 "ي

القد بموج أجاز الذي الفر الدستوري املجلس اد اج توسعا العامة ة املص ة نظر القت

تؤسس أن يمكن العامة ة واملص القانون؛ أمام املساواة مبدأ ع املشرع طرف من ة كث تجاوزات

العام املرفق ة استمرار مبدأ أو للعدالة، سن ا الس   ...ع

زاإن ا الدستوري خذئرياملجلس انھ بإم موضوعان القرار العامة ة املص ة بنظر

خاصة،فالدراسة ، العا التعليم مجال ة املتم العلمية ات ا من ستفادة الوطنية ة املص من

ون ي أن يمكن ان وكفاءات علمية طاقات من ومة ا وح غرفتيھ، ملان ال يضمھ ما نرى ونحن

الب ثر ا العال التعليم أستاذ وظيفة أن العلم مع مستواه، ن وتحس العل البحث لة دفع الغ

ؤالء، ا يتمتع ال املطلقة لالستقاللية نظرا التبعية، حالة إ تؤدي أن يمكن ماكرسھال و و

املؤرخ قراره الفر الدستوري امع1984جانفي20املجلس ا ات ر با حيث 33 يةاملتعلق ،

ملان ال النيابة مع م م م تنا عدم   .صرح

الثالثلاملط ق: ب وا ات ر املحميةـا   وق

الكتلة ضمن تأكيد موضوع انت ال ساسية ات ر وا قوق ا سبق فيما حددنا أن عد

الدستوري املجلس اد اج من املطلب ذا ننطلق خاصة، بصفة والدستور ة، لتحليـلالدستور ،

وكيفية املبادئ ذه ل املجلس م ف مدى ن ب سن حيث ات، ر وا قوق ا ذه العالقة ذات قراراتھ

خاصة بصفة مر يتعلق ا؛ ع والبحقالدفاع ول (نتخاب حزاب)الفرع شاء إ وحق ،

ي الفرع(السياسية   )الثا

ول  والحـق: الفرع   نتخاب

ق ا من وال نتخاب لذلكـعت ل مؤ مواطن ل ل ا دستوًر ا ف املع السياسية حيث،وق

املادة دستور50تنص ا47( 96من تِخب):" سابقً يَ أن القانونية الشروط فيھ تتوفر مواطن ل ل

ب تخَ   ".ُو
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و نتخاب: الفقرة   حق

ع يرتكز السلطة، أليلولة نمط نتخاب اح،عت اق أو ت تصو بواسطة يجري وكبقيةاختيار

أن يمكن قوق حدودا عدة نتخاب حق ع   :ترد

نتخابية: أوالً  لية باأل املتعلقة دود دانات،( ا السن، س، املادة،)...ا ا ع ت ع ال 03و

العضوي القانون بنظام2012جانفي12املؤرخ01-12من املتعلق بنفس(نتخابات، ا تقابل

املادة رقم05الصياغة مر ،97/07من نتخابات بنظام املتعلق العضوي القانون املتضمن

القانون03واملادة نتخابات13-89من قانون من)"املتضمن بلغ ة وجزائر جزائري ل ناخبا عد

عشر ي ثما متمتع) 18(العمر ان و اع، ق يوم املة يوجدسنة ولم والسياسية، املدنية بحقوقھ ا

بھ املعمول ع شر ال املحددة لية فقدان حاالت املادة،"إحدى ث س القانون05و نفس من

القائمة ل أن يمكن ال بحيث ، ق ا ذا من ستفادة من اص من طائفة

من ل   :نتخابية

التحر- الثورة أثناء ا سلو الوطنسلك ملصا مضادا ة   .ر

اعتباره- يرد ولم جناية عليھ   .حكم

وفقا- نتخاب حق ممارسة من رمان با ا ف يحكم ال نح ا س ا ة عقو عليھ حكم

ات14و1مكرر 9و9للمواد العقو قانون   .من

اعتباره- يرد ولم إفالسھ ر   .أش

عليھ- ور وامل وز   .امل

ا ا:ثانيً دود املعتمدا اع ق نمط إ عود مباشرا،ل اعا اق ان بلدي(سواء مجلس / انتخاب

ي س/ وال الرئ وانتخاب ، مباشر) وط غ ثان،(أو ن)…مجلس املواطن جميع ك ش ن ح ،ففي

نتخاب ممارسة حق يقتصر املباشر، اع ق حالة القانونية الشروط م ف تتوفر الذين

محددق فقط ن الناخب من مجموعة ع املباشر غ مياع بصفا اقتصار ن املشاركة،

صبح و فقط، والوالئية البلدية الشعبية املجالس ن املنتخب ع مة مجلس أعضاء انتخاب

ر قا ع ما حالة عدا ما إجباًرا الة ا ذه ت   . 34 التصو

ا م: ثالثً أ عن الناجمة دود جر ا تُ أين ا، وتقسيم نتخابية، الدوائر تنصنتخاباتى ية حيث ،

نتخابات04املادة قانون ا" من ال بالبلدية ن الناخب قائمة الً م ان من إالّ يصوت ال

املادة وم بمف ي36موطنھ املد القانون   ".من
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الثانية ال: الفقرة   حق

أحد يقوم بموجبھ عمل و نفسھال شيح ب قائمة(م ضمن أو ا و) فرديً و مّعن، النتخاب

ساس وحدود لقواعد يخضع ال(أيضا ل) شروط الش بال(و ح إ)تصر فإضافة ،

ومتطلبات شروط عدة امل القانون ط َش السابقة،َ الشروط وفق الناخب صفة توفر ضرورة

ين الذي املنصب باختالف إليھتختلف الوصول   .وي

ة: أوالً  ور م ا لرئاسة   ال

تحدد أن الدستوري املجلس قرر فقد ة، ور م ا س رئ إ املسندة ختصاصات لطبيعة نظًرا

مة م ألية ن امل تتوفر أن يجب ال الشروط ل ع سمو س مقاي لالنتخاب قابليتھ شروط

املادة ضبطت فقد لذلك أخرى، نتخاب73انتخابية قابلية شروط ة حصر كيفية و الدستور من

ة ور م ا الذي"لرئاسة امل إالّ ة ور م ا لرئاسة تخب ي أن يحق   :ال

صلية ة زائر ا سية با سالم،يتمتع عمره،يدين ون نتخاب40ي يوم املة يتمتع،سنة

والسياسية املدنية حقوقھ امل ا،ب سية ا ت لزوجتھيث ة أول،زائر ثورة مشاركتھ ت يث

يوليو1954نوفم قبل ا مولودً ان واملنقولة،942إذا ة العقار اتھ بممتل العل ح التصر يقدم

وخارجھ الوطن القانون . داخل بموجب أخرى شروط   ".تحدد

أضافت القانون؛ بموجب أخرى شروط إضافة انية إم من املادة ذه أقرتھ ملا 136املادةوتبعا

بـ يتعلقان ن شرط ي نتخا القانون   :من

ن- ف محلَّ أطباء من مسلمة طبية ادة ش خالل من للم البدنية السالمة   .إثبات

ا-   م عفاء أو الوطنية دمة ا أداء   .إثبات

املادة أضافت امل139كما يقدم أن ضرورة ع ا نص خالل من آخر   :شرطا

تت قائمة ع600ضمنإما برملانية أو والئية أو بلدية مجالس داخل ن منتخب ألعضاء توقيع

ع وموزعة قل25قل، ع   .والية

تضمن قائمة نألـف60وإما ل م ن لناخب قل عل فردي توقيع75( القائمةتوقيع ألف

ع)97/07مر تجمع أن جب و أال 25، ب و قل، عل منوالية ى د العدد يقل

عن املقصودة الواليات من والية ل ة املطلو   ...".توقيع 1500 التوقيعات

أن غ ة، ور م ا س رئ ملنصب ال يمكنھ ا ذكر السابق الشروط فيھ تتوفر ص ل ف

املادة تنص حيث ، ال عد اب ا حقً عطيھ ال ال قانون 141حقھ " نتخابمن

شيحات ال إيداع عد امل اب با عتد وال يقبل   "..... ال
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امل القانونية الشروط توفر من التأكد صالحية عود املجلسو إ ة ور م ا لرئاسة ر

ا، من تأكد و جرت، قد لزامية التقديمات أن من التأكد لھ فيعود تصرفو الدستوري،

إ كمحكمة الشأن غذا قراره ون و الرئاسة، ملنصب ن امل الئحة إعالن مة م لھ وتناط ة، دار

للطعن   .قابل

الوط: ثانيا الشع املجلس ة لعضو   ال

أو سيا حزب رعاية تحت إما قوائم، ل ش الوط الشع املجلس ة لعضو ال ون ي

م كقائمة أو ، املأك ط ش و أحرار، التاليةن الشروط فيھ تتوفر   ):90املادة(أن

نتخاب- حق ممارسة من نھ تمكّ ال القانونية بالشروط   .التمتع

سن- اع25بلوغ ق يوم قل ع السابق28(سنة القانون   ).سنة

منذ-   سبة املك أو صلية ة زائر ا سية قل05ا ع   .سنوات

ا-   امات ال اأداء م عفاء أو الوطنية   .دمة

املادة ن92وتضيف بامل خاصة قائمة ل ف حرة، قوائم ضمن ن بامل خاًصا ا شرطً

قل ع ا يدعم أن يجب ل400حرار يخص فيما املعنية نتخابية الدائرة ناخ من توقيع

شغلھ مطلوب   ...مقعد

املادة ث س ن89و املوظف من الطائفة ختصاص دائرة ضمن ال حق ممارسة من

م و م، ام م اء ان من سنة م عد إال ا ف أعضاء:يمارسون للواليات، العانون مناء الوالة،

محاسبو من، أسالك موظفو ، الشع الوط ش ا أعضاء القضاة، للواليات، التنفيذية املجالس

الواليةـأم نت.وال نة ال الشروطوتختص توفر من والتأكد ال ملفات بدراسة الوالئية خابية

املختصة املحكمة أمام دارة قـرار الطعن يمكن حيث ورة،   .املذ

ا مة: ثالثً مجلس ة لعضو     ال

نم صوصية أخرىـنظًرا ا شروطً القانون أضاف فقد يئة ال ذه انتخاب املنت اع ق ط

املطلو  تلك وتتمثلفوق ، الوط الشع املجلس ة لعضو امل   :ة

ي-   وال أو بلدي شع مجلس ة   .العضو

سن- اع35بلوغ ق يوم املة السابق40(سنة القانون   ).سنة

تقديم تم و ا، فرديً الة ا ذه ال ون للمجلسھو سبة بال ا ذكر السابق جراءات وفق

الو    .طالشع
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ا عً املحلية: را املجالس ة لعضو   ال

ح ممارسة نتخابات قانون وـيقيد الشروط من بمجموعة املحلية املجالس ة لعضو ال   : ق

سن- اع23بلوغ ق يوم املة   .سنة

ا- م عفاء أو الوطنية دمة ا   .أداء

طرف من صراحة مقبولة إما قوائم ضمن ال يقدم أوأن سياسية أحزاب عدة أو حزب

بتوقيع ا العدد% 05تدعيم يقل أال ع املعنية، نتخابية الدائرة ناخ من قل ع

ناخب150عن ألف عن د يز وأال ا،   .ناخبً

لالنتخاب، ن القابل غ اص قائمة ضمن ون امل يكون املادةو أال بموجب 81املحددين

الشع للمجالس سبة واملادةبال البلدية، الوالئية83بية للمجالس سبة   .بال

الثالثة حماي: الفقرة املجلس والـدور نتخاب حق   ة

من بد ال زائري ا ي القانو النظام وال نتخاب قي املنظمة القواعد استعراض عد

ق ا ذا وصيانة تأكيد، أجل من الدستوري املجلس قدمھ عما ساؤل   .ال

دراسة موضوع انت ال ساسية قوق ا أك من وال نتخاب حق املجلسأمـامعت

ا شأ املجلس تدخل ال نتخابية ن بالقوان ا ارتباط إ ال ا بطبيعة راجع ذا و الدستوري،

عدديمرات04 ي انتخا قانون أول صدور   .1989أوت07منذ

مواق تراوحت فقد واملنفـلذلك عليھ، املعروضة عية شر ال النصوص بخصوص مةضاملجلس

أخرى  ام ألح املطلق والرفض ام، ح عض حول التحفظ ن ب وال نتخاب  .ق

قانونفعندما ممارسـشرط89غشت07تضمن يمنع الشعبيةةا املجالس النتخابات ال حق

فئ ع الوط الشع واملجلس منـالبلدية، نة املادت ا عل نصت وضعيات يتواجدون ن املواطن

محدودة85و82 ملدة وذلك ، التوا ،ع ن املـادت ن ات بخصوص تحفظـا الدستوري املجلس أبدى ،

بالقول استد ما ن:" أنتفس املادت املذكورة الوظائف يمارسون الذين 85و82اص

قابل غ نتخابات قانون ،من الوط الشع واملجلس البلدية، الشعبية املجالس لالنتخاب ن

اء إ عد واحدة سنة وطوال م، ام م م ممارس مدة انتخابية مة مل ال من م منع يقصد ان

ا، ف م وظائف مارسوا ال ة خ ختصاص دائرة انتخابية ملدة م تر تقديم ومن م، ام م

أ بمقت الوالقول ختصاص دوائر ل إ خ املطلب ذا توسيع إ تف أخرى قراءة ية

أساس إ ند س ال ي تمي قول م وظائف ا ف مارسوا أن م ل سبق    35 "...قد
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ا ف مارسوا أن اص ؤالء ل سبق قد ال ختصاص دوائر ل إ الشرط ذا توسيع إن

شأن من س ل م يـوظائف ي أن عنـھ التوقف من سنة مدة حساب شرط أن حيث ال، إش أو ، تم أي ر

الغموض ذا يحل   .العمل

التحف صيغـأما جاء الذي ي الثا عدمةظ شروط من شرط أي ع النص غياب إ يھ تن

البلدية الشعبية املجالس النتخابات ط اش ما غرار ي،ع الوال الشع للمجلس لالنتخاب القابلية

الوطوامل الشع و،جلس و املشرع، من و س أو إغفال يجة ن أنھ ع املجلس فّسره الغياب ذا و

عد فيما النقص ذا املشرع تدارك حيث بالفعل القانون97/07مربموجبكذلك املتضمن

نتخابات بنظام املتعلق   .العضوي

ما و باه ن يث ما أن لتحفظھختمغ املجلس بأنبال،بھ يفـف:" ھقول العكسية الة ا ي

خرى  الشعبية للمجالس ن امل ط مش و ما مع باملقارنة تمي إ قد"تحليلھ فاملجلس ،

تمي وجود إ إذا قصد-تفطن غ عن الذي–ولو املساواة بمبدأ املساس شأنھ من التمي ذا و

مرة ل املجلس يانھ-رفض ت سبق أيأي-كما ، مشروعا املساس ذلك ان ولو ح بھ، مساس

، نفسھ الدستور بھ القرارسمح نفس و نجده نما لرفضب التمي من النوع ذا إ ند اس قد

يقولھ عية شر ال لالنتخابات للم صلية سية ا اط ة: "اش زائر ا سية ا لكون نظًرا

م مل ن امل ط ش ال والوالئيةصلية البلدية الشعبية املجالس انتخابية   "...ة

نجد أخرى ة ج اتمن ر وا قوق با مساس أي تجاه ومتصلبا حازما ا موقفً ب ي املجلس أن

وال نتخاب ة حر ذلك بما ا، دستور ا ف   .املع

املادة الوارد الشرط رفض لسنة86فقد نتخابات قانون ةبخصو 89من زائر ا سية ا ص

ذا أن ع الرفض ذا وأسس م، أزواج وكذا ، الوط الشع املجلس النتخابات ن صليةللم

م أصل ب س ن زائر ا ن املواطن ن ب تمي من فيھ ملا املساواة بمبدأ مساس فيھ   . 36 الشرط

املادةواعت  ة دستور نظره القانون 108بمناسبة نفس لرئاسةأنمن امل تقديم اط اش

نتخاب كيفيات إحدى يماثل أن اليمكن لزوجھ، صلية ة زائر ا سية ا ادة ش ة ور م ا

ا تم ذلك ع ادة ز يدخل أنھ كما نتخاب، لقابلية إضافيا شرطا الواقع ل ش بل ، الرئا

ة الدستور ام لألح   .مضادا

ي الثا شاء ـح: الفرع إ السياسيةق   حزاب

دستورعت  بموجب املستحدثة ساسية قوق ا م أ من السياسية حزاب شاء إ بل89حق ،

الديمقراطي للنظام عميقا الدستوري املؤسس سلكھ الذي ية ز ا التعددية ن عن املع عت و

ة زائر ا للدولة السيا يان الب الدستور عليھ أقام   .الذي
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و    حـدوده: الفقرة

اعندما إل نضمام حق وضمن السياسية، حزاب ن و ت بحق زائري ا الدستور ف اع

ممارسة من القانونية الشروط م ف تتوفر الذين ن زائر ا جميع ن ب ساوي الذي املساواة مبدأ إطار

ال  إطالقا ق ا ذا ممارسة ة ر ا يطلق أن شأ لم ة، حر ل ب ق ا ا،ذا تنظيم إ معھ يل س

املادة ا عل نصت أطر ضمن ق ا ذا يمارس أن أراد دستور40وإنما معيات:" 89من ا شاء إ حق

والوحدة ساسية، ات ر ا لضرب ق ا ذا التذرع يمكن وال بھ، ف مع السيا ع الطا ذات

الشعب وسيادة البالد، واستقالل ابية، ال والسالمة   ".الوطنية،

تلك أن ق،غ ا ذا ممارسة لعقلنة افية الواقع تكن لم املفروضة أصبححيثالقيود

، سيا حزب س تأس إ أ ي أن عادية جمعية س تأس شروط فيھ تتوفر مواطن ل ان انتبإم ف

ذلك يجة سيان أصبحانفالت حزاب، من كب وعدد وكمحاول، ا تنظيم أو ا تأط الصعب ةمن

ا نطاق إ مور ،96دستورأضافلرد السياسية حزاب س تأس حق ممارسة ع جديدة قيودا

املادة ا ع ت ي42ع حزاب…: "فيما س تأس يجوز ال الدستور ذا ام أح ام اح ظل و

وي  ج أو م أو ج أو عر أو لغوي أو دي أساس ع وو دتحد...السياسية امات أخرىال اجبات

قانون    " 37 بموجب

الستةتقيدإن بالعناصر املساس دون ممارستھ اط باش سيا حزب س تأس ق الدستور

إرث العناصر عض جعل إ ة ج من دف أعاله ورة دونـاملذ يلولة با ن، زائر ا ميع ا مش ا

إ أخرى ة ج ومن املزايدة، لغرض حزاب عض طرف من ا استعمالاستعمال وجھ الوقوف

الوطنية بالوحدة ضرار أجل من خرى   .العناصر

ات التغ عض ناء باست ، كب تأث لھ يكن لم الدستور الشروط ذه إدراج فإن ذلك رغم

لية فقط-الش حزاب عض أسماء غي الغالب تمثلت املعتمدة-ال حزاب جميع قيت و

جو  العناصرقائمة ذه ع ا   .ر

املادة أن و42غ ملمارستھ، أخرى قيود بإضافة ق ا ذا ل شر ال التنظيم انية إم فتحت

باألحزاب املتعلق العضوي القانون املتضمن مر ع نتقا الوط املجلس صادق املادة ذه إطار

م 38 السياسية بإخطار الدستوري املجلس ع عرضھ وتم خ، بتار ة ور م ا س رئ ،97فيفري23ن

شأنھ رأيھ املجلس أبدى والذي 39 حيث مؤسس، شأن فيھ الواردة الشروط عض قبول ن ب تراوح

خر البعض رفض ن و ، السيا زب   .ا

الثانية الدستوري: الفقرة املجلس   دور
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ال الشروط اتتمثل نصأيد الواردة تلك الدستوري ناملجلس مر13و05املادت من

السياسية باألحزاب املتعلق العضوي القانون   .املتضمن

يب" 05املادة أن سيا حزب ألي يجوز سھال و/ وتأس قاعدة ع عملھ ما/ أو تتضمن داف أ أو

ي   : يأ

ية واملحسو قطاعية و ة و وا الطائفية   .املمارسات

سالمي لق ل املخالفة نوفماملمارسات أول ثورة قيم وكذا الوطنية، ة و برموز1954وال واملخلة ،

ة ور م  .ا

ج أو عر أو لغوي أو دي أساس ع عملھ أو سھ تأس يب أال السيا زب ا ع يجب كما

وي ج أو   ".وم

التالية: " 13املادة الشروط سيا زب املؤسس العضو تتوفر أن   : يجب

يتمت أخرى أن سية ج ا حائزً ون ي ال وأن ة زائر ا سية با   .ع

عمره ون ي قل25أن ع   .سنة

بالشرف مخلة جنحة أو بجاية عليھ كم ا يتم ولم والسياسية، املدنية حقوقھ امل ب يتمتع   .أن

نوفم - ثورة ملبادئ معاديا ا سلو سلك قد ون ي ال ا54أن   ومثل

ل شروطا ست ل الشروط ذه بقو السيا زب ا س تتوفرـتأس أن يجب شروط ما در

س تأس من الثانية املرحلة ي يأ آخر شرط ناك ف ، سيا حزب س تأس بطلب ليتقدم ص ال

زب عتماد–ا املادة–مرحلة طھ ش الذي النصاب تمثل التأس18و املؤتمر   . 40 لعقد

نما الدب املجلس اضات اع ت نانص و ت حق شأن عليھ املعروض القانون تضمنھ فيما ستوري

امل الواردة الشروط عض حول السياسية   :و14و3،13وادحزاب

منذ سبة املك أو صلية ة زائر ا سية با املؤسس العضو يتمتع قل10أن ع    41 سنوات

الوط اب ال ع منتظمة بصفة مقيما ون ي   .  42 أن

يوليوأن عد ما مواليد من ان إذا ة ر التحر الثورة ضد أعمال ھ أبو تورط عدم ت   .92يث

ا الذيمعت السياسية حزاب شاء إ حق يق تض ا أثر ون ي شروطا وضعت قد ام ح ذه أن

إجراءات ع بالنص الدستوري املبدأ تطبيق و القانون دور أن حيث الدستور، ضم و بھ ف ع

و وك عليھ، قيود بفرض محتواه من إفراغھ أو تقليصھ س ول ممارستھ، املادةأيفيات من42ن
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ال وال السياسية، حزاب شاء إ حق ممارسة ا ام ل ن يتع ال القيود وضعت قد الدستور

أعاله ورة املذ للشروط صلة بأي   . 43 تمت

بخصوص التالية املالحظات نورد أن ينيمكن الدستورياتالتب املجلس ا قدم   :ال

املادة من ة خ للفقرة مخالفة من عليھ يؤخذ قد ملا وتفاديا الشروط، ذه املجلس رفض 42عندما

بأن بالقول الفقرة تلك تأط حاول أن: "فقد للمشرع يمكن ال خرى الواجبات و امات ل

ا عليھ تنص كما السياسية حزاب شاء إل ا املادةيقرر من ة خ يمكن2لفقرة ال الدستور من

املشرع تدخل إن بل ، تمي من صراحة الدستور منعھ ما ع تقرر أن حوال من حال بأي

فعلية ممارسة ضمان إ دف أن يجب ماعية وا الفردية ات ر وا قوق ا مجال خاصة

ا دستور ا ف املع ة ر ا أو ق صراحة" ل وع أن، بقولھ التفس ذا من ده ير عما ذلك قبل

أو تقليصھ س ول ، ممارستھ وكيفيات إجراءات ع بالنص الدستوري املبدأ تطبيق و القانون دور

عليھ قيود بفرض محتواه من   .إفراغھ

الدستوراملجلسإن إياه منحھ اختصاص ممارسة من منعھ قد ون ي التفس ذا املشرع بتقييد

بف فإنصراحة الطبع و ، السيا زب ا س تأس حق ممارسة ع جديدة امات وال قيود رض

شاء  إ حق من يق التض محالة ال ون ست واجبات أو امات ال ألي تمية ا يجة   .السياسيةحزابالن

للمادة ه تفس املجلس إشارة فإن أخرى ة ج الدستور30من ة(من زائر ا سية ا

بالقانون  ما)معرفة م ساؤال تث سية ا ام بأح يتقيد أن ب ي املجال ذا ع شر ل بأن

خرى، ن للقوان سبة بال سية ا قانون انة م يمكشأن ل اماـف أح يرفض أن للمجلس ن

ما ا(قانون عضو القانون ذا ان إذا سيما سية؟) ال ا لقانون مخالفة انت   إذا

  :خاتمة

ارغم ماضطالع بم الدستوري ساسية،وتأـملجلس ات ر وا قوق ل اليقظ ارس ا ـذايدهكة ل

بحيث محدودة، تبقى ماية ا ذه فعالية أن إال لھ، تدخل أول سبق- الدور فيما رأينا أن–وكما

فقط، ات ر وا قوق ا عض ع اقتصرت املجلس فكرةفحماية حول تمحورت تدخالتھ أغلب

أ السياسيةاملساواة، قوق ا من ضيقة دائرة  .و

ر وا قوق ا رعاية ع املجلس فحرص الواقـإذا يصطدم ا وتوكيد اتـات ا بإقصاء ع

ش إخطاره ع حرصا قـك ا ذه أوـأن بدرجة ملانية ال باألقليات مر تعلق و ات، ر وا ،وق

ذلك عد باملواطن   .ثم
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مراج فكرة تب تبإن املواطن قبل من الدستوري املجلس مجموعةـعة ا تفرض ضرورة ي رأ دو

يلـي فيما ا إجمال يمكن رات امل   :من

املجلس دور من جزء ك لتحر آلية إال مر حقيقة ما حاليا املكرسة الثالث خطار سلطات إن

م ل ي املؤسسا التنظيم ملبادئ الضامن ونھ ب املتعلق خاللالدستوري من ة نظاميةور ع ر الس

ا بي فيما التوازن وحفظ العامة بحماية؛السلطات واملتعلق املجلس دور من ي الثا الشق يحتاج نما ب

مع ون ت وال حاليا، املعتمدة تلك غ أخرى ات ج إ ات ر وا قوق ذها مساس بأي مباشرة نية

قوق    . ا

وامش   : ال

ق والحریات تسمیة الحقوق والحریات الفردیة في عصر ازدھار المذھب الفردي على أطلق على الحقو -(*) 
أساس أنھا مقررة لتمتع الفرد بھا، ثم أطلق علیھا بعد ذلك الحقوق المدنیة للداللة على مضمونھا باعتبار ان 

الحقوق : یثة ھيالفرد عضو في جماعة مدنیة منظمة،والتسمیة األكثر استخداما في الفقھ وفي الدساتیر الحد
 )وما بعدھا 367الدار الجامعیة،بیروت، ص  –النظم السیاسیة  –ع الغني بسیوني عبد هللا .(والحریات العامة

یدل تعبیر الكتلـة الدستوریة على مجموعـة المبادئ والقواعد ذات القیمة الدستوریة التي یفرض احترامھا   -1
والقضائیة،  فیذیـة، وبصورة عامة على جمیع السلطات اإلداریةعلى السلطة التشریعیة، كما على السلطة التن

وعلى األفراد بالطبع،وھو یتیح جمع المبادئ والقواعـد ذات القیمة الدستوریة التي تتجـاوز اإلطار الحصري 
 )1012الدستوري، ص المعجم. (للنص الدستـوري في مجموعة واحدة

 " اإلذاعة والتلفزیون الحق في اإلضراب في"  DC 89/07/25القرار   -2

محمد وطفة، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر : ترجمةالمجلس الدستوري،: ھنري روسیون -3
  .69، ص 1،2001والتوزیع،بیروت، ط

  .1،3،4،64،66: المواد -4

ونظرا لكون أي اتفاقیة بعد المصادقة علیھا ونشرھا تندرج في القانون الوطني، ":01/89قرار رقم  -5
من الدستور سلطة السمو على القوانین، وتخول كل مواطن جزائري أن یتذرع  123سب بمقتضى المادة وتكت

 ".بھا أمام الجھات القضائیة 

 مؤرخة17رقم ،جریدة 1989 أفریل 25في  المؤرخ 89/08صودق علیھ بموجب القانون  -6
  450،الصفحة1989أبریل26في

فبرایر  04في  مؤرخة 06ر رقم .،ج03/02/87خ في المؤر 87/37صودق علیھ بموجب المرسوم رقم -7
  193،الصفحة 1987

 1570،الصفحة1970دیسمبر18مؤرخةفي105جریدة رسمیة رقم -8

-9 Bachir YELLES CHAOUCHE:op. cit. page 80 

إن حریة اإلنسان في الرؤیة اإلسالمیة ھي :( عرفت الحریة في المنظور اإلسالمي تعریفا أوسع وأشمل  -10
اجتماعیة، وتكلیف الھي، تتأسس علیھا أمانة المسؤولیة، ورسالة اإلستخالف، التي ھي جماع المقاصد فریضة 

فالحریة ھي اإلباحة التي تمكن اإلنسان من الفعل المعبر عن إرادتھ في أي میدان من ...اإللھیة من خلق اإلنسان 
ریة وفق المنظور اإلسالمي ھي تكلیف الھي إذن فالح...).میادین الفعل أو الترك، وبأي لون من ألوان التعبیر

  :یقع من جانبین، ھما

جانب الفرد ذاتھ، فال یحق لإلنسان التنازل عن أسباب حریتھ، فقد ورد في ھذا الشأن قول أمیر : الجانب األول
  . )ال تكن عبد غیرك ، قد خلقك هللا حرا  (المؤمنین علي بن أبي طالب 
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أي الحریة  -عیة ، فلقد تجاوزت الحریة في النظرة اإلسالمیة نطاق الفرد الحریة االجتما:  الثانيالجانب 
  . )أي الحریة االجتماعیة لألمم والجماعات  –إلى النطاق االجتماعي –الفردیة 

(  2000، نیسان 44العدد –؛ نقال عن مجلة النبأ 87-85اإلسالم واألمن االجتماعي، ص–محمد عمارة /د  -  
http://www.anabaa.org (  

 سیّما ال الّدستور، في للغیر بھا المعترف الحقوق احترام إطار في حّریاتھ، جمیع واحد كلّ  یمارس:63المادة  -11
 .والطفولة والشبیبة األسرة وحمایة الخاصة، الحیاة وستر الشرف، في الحقّ  احترام

دراسة لنظریة الدولة والحكومة والحقوق والحریات في  –ظم السیاسیة الن: عبد الغني بسیوني عبد هللا -12
  . 370الفكر اإلسالمي والفكر األوروبي، الدار الجامعیة، بیروت، ص

مساھمة المجلس الدستوري في حمایة مبدأ المساواة أمام القانون في لجزائر، مجلة إدارة ،  :بن مالك بشیر-13
 65، ص  21ئر ، عدد المدرسة الوطنیة لإلدارة ، الجزا

14 -Louis Favoreu , Loïc Philip : Les grandes décisions du conseil constitutionnel , 
DALLOZ ,France, 9eme édition ,1997, page 956 (Egalité )  

  .یتعلق بقانون االنتخابات89/د.م/ق.ق/01قرار رقم  -15

  89/د.م/ق.ق/02قرار رقم  -16

  97/د.م/عضـ.ق.أ.ر/01رأي رقم  -17

  98/د.م/ق.ر/04رأي رقم  -18

المساواة أمام القانون، : تتنوع التطبیقات المختلفة لمبدأ المساواة بین المساواة في الحقوق العامة التي تشمل -19
المساواة في ممارسة الحقوق السیاسیة، المساواة في تقلد الوظائف العامة، المساواة في االنتفاع بالمرافق العامة، 

المساواة أمام األعباء العسكریة، المساواة : المساواة أمام القضاء؛ وبین المساواة أمام التكالیف العامة التي تشمل
 .)395 – 377المرجع السابق، ص : عبد الغني بسیوني عبد هللا.    (أمام التكالیف الضریبیة

320 -20 DC , les G.D.C.C , page 293 

المتعلقة بقابلیة اإلنتخاب للمجلس الشعبي  86فیما یخص المادة  :ثالثا: "89 –م د -ق .ق- 1قرار رقم  -21
الوطني، یعتبر المجلس الدستوري أنھ إذا كان شرط السن المطلوب الیثیر أیة مالحظة خاصة، فإن األمر لیس 

أنھ یقول  كما...... كذلك بالمرة فیما طلب من المترشحین وأزواجھم من أن یكونوا من جنسیة جزائریة أصلیة
التي تنص على وجوب أن یكون زوج المترشح ذا جنسیة جزائریة أصلیة، والفقرة  86من المادة  3أن الفقرة 

األخیرة من ھذه المادة نفسھا، غیر مطابقتین للدستور فیما تفرضانھ من شرط خارج عن ذات المترشح وذا 
 ."طابع تمییزي

من قانون االنتخابات التي تفرض أن یرفق التصریح  108فیما یخص المادة : رابعا: "نفس القــرار -22
 . بالترشح لرئاسة الجمھوریة بشھادة الجنسیة الجزائریة األصلیة لزوجھ

من الدستور، التي تنص على أن رئیس الجمھوریة، رئیس الدولة، یجسد وحدة األمة،  67نظرا ألحكام المادة  
عتمادا على طبیعة االختصاصات المسندة إلى رئیس ونظرا لكون محرر الدستور، ا. وھو حامي الدستور

الجمھوریة، قرر أن تحدد شروط قابلیتھ لالنتخاب مقاییس تسمو على كل الشروط التي یجب أن تتوفر في 
من الدستور، ضبطت في ھذا الصدد بكیفیة حصریة  70كما أن المادة . المترشحین ألیة مھمة انتخابیة أخرى

ونظرا إلى أن الرجوع الوحید إلى القانون الذي ورد صراحة في .  اسة الجمھوریةشروط قابلیة االنتخاب لرئ
ونظرا لكون اشتراط تقدیم المترشح شھادة .  من الدستور، ال یھم إال كیفیات االنتخابات الرئاسیة 68المادة 

شكل في الواقع زوجھ للجنسیة الجزائریة األصلیة، ال یمكن أن یماثل إحدى كیفیات االنتخاب الرئاسي، بل ی
وھو یدخل، زیادة على ذلك، تمییزا مضادا لألحكام الدستوریة وللمواثیق . شرطا إضافیا لقابلیة االنتخاب

  . المذكورة أعاله

 .غیر مطابقة للدستور 108وبناء على ماتقدم، یصرح المجلس الدستوري بأن الفقرة الثالثة من المادة 

http://www.anabaa.org
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المتناولتین مجتمعتین بسبب كون األولى تعفي  91و 111مادتین یخص ال فیما: سادسا" :نفس القــرار -23
ال تخضع  91، وكون الفقرة الثالثة من المادة 110رئیس الجمھوریة الممارس، من الشروط المحددة في المادة 

دائرتھ االنتخابیة أو بخمسمائة ) بفتح الخاء(من منتخبي  % 10النائب الممارس، للزوم دعم ترشیحھ بتوقیع 
ھذه الدائرة االنتخابیة نفسھا، وذلك في حالة ما إذا كان ال یترشح من جدید ) بكسر الخاء(توقیع منتخبي ) 500(

ونظرا إلى أن المبدأ األساسي للسیادة الشعبیة والسیر العادي للمنظومة . تحت رعایة جمعیة ذات طابع سیاسي
با عند حلول أجلھا إلى ھیئة الناخبین التي لھا الدیمقراطیة، یأمران حائزي المھمة االنتخابیة أن یردوھا وجو

، التي تعترف لجمیع 47ونظرا لكون نص أحكام المادة . الحق في تقدیر الطریقة التي تم بھا أداء تلك المھمة
من الدستور، تقر تساوي جمیع المواطنین أمام القانون، فإن  28االنتخاب، والمادة  المواطنین بحق قابلیة

ونظرا لكون مثل ھذا . نتخاب یجب أن توفر فیھم كذلك نفس الواجبات ویتمتعوا بنفس الحقوقالمترشحین ألي ا
  . اإلعفاء یحتمل أن یقدر على أنھ یمثل نقیضا لمبدأ التساوي في التعامل مع المترشحین

من قانون  91والفقرة الثالثة من المادة  111وبناء على ما تقدم، یصرح المجلس الدستوري بأن المادة 
 ..."االنتخابات، غیر مطابقتین للدستور

. ، یتضمن القانون العضوي المتعلق باألحزاب السیاسیة1997مارس  06مؤرخ في  97/09األمر رقم   -24
 .30، ص1997سنة  12ر رقم .ج

من ھذا األمر من األعضاء  13بخصوص ما تشترطھ المادة -ب :" 97/د.م/ ق عضـ .أ.ر 01رأي رقم  -25
) 10(سیاسي أن یكونوا حاصلین على الجنسیة الجزائریة األصلیة أو المكتسبة منذ عشر  المؤسسین لحزب

من ھذا األمر من تضمین  14سنوات على األقل، ومن إقامة منتظمة على التراب الوطني، وما تشترطھ المادة 
ید ما بعد ملف التصریح بتأسیس حزب سیاسي شھادة تثبت عدم تورط أبوي مؤسس الحزب، إذا كان من موال

 . ، في أعمال ضد الثورة التحریریة، مأخوذا بصفة مجتمعة1942یولیو سنة 

من الدستور  29من ھذا األمر تخل بمقتضیات المادة  14والمادة  13اعتبارا أن ھذه الشروط الواردة بالمادة  -
أي "... یعود سببھ إلى  التي تؤكد أن كل المواطنین سواسیة أمام القانون، وأنھ ال یمكن أن یتذرع بأي تمییز

من الدستور التي تجعل من ھدف المؤسسات  31، وكذا المادة "شرط أو ظرف آخر، شخصي أو اجتماعي
تحول دون مشاركة "... ضمان مساواة كل المواطنین والمواطنات في الحقوق والواجبات بإزالة العقبات التي 

 ، ..."الجمیع الفعلیة في الحیاة السیاسیة

26- CHARLES LEBEN : le conseil constitutionnel et le principe d'égalité devant la 
loi, RDP, T.XCVIII,N°M02, page 301 

  1068المعجم الدستوري، ص  -27

  " تستثنى وظائف التعلیم العالي، وأطباء القطاع العمومي من حاالت التنافي: " على 08تنص المادة  -28

فكرة االستقالة في القانون البرلماني والتجربة الجزائریة ، : من الدستور  108دة حول الما: األمین شریط  -29
  . 101ص  ، 2001، السنة  04قسنطینة، العدد  -جامعة منتوري مجلة حولیات،

 . 101المرجع نفسھ، ص -30

  . 1063المعجم الدستوري ، ص  -31

- 32 les G.D.C.C - page 290 

- 33 les G.D.C.C - page 56483-165DC ,  

  . 01-12من القانون العضوي  105المادة  -34

  . 01/89قرار رقم  - 35

 . 89/د.م-ق.ق/01قرار رقم  -36

  .من الدستور  123یقصد بھ القانون العضوي طبقا لما ورد في المادة  -37



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الحقوق والحريات في حمايةالمجلس الدستوري الجزائري مساهمة 

- 444 - 

ر .  ج.السیاسیة  یتضمن القانون العضوي المتعلق باألحزاب 97مارس  06مؤرخ في  97/09األمر رقم  -38
  . 30ص  – 1417شوال  27 – 12رقم 

 97/د.م/ ق.أ.و/ 01رأي رقم  -39

والیة على األقل ، ویجب أن یجمع  25ال یصح انعقاد المؤتمر التأسیسي إالإذا كان یمثل : "  18المادة  -40
ان والیة على األقل ، على  25منخرط على األقل یقیمون في  2500مؤتمرا ینتخبھم  500و400المؤتمر بین 

مؤتمرا لكل والیة، وال یجوز أن یعقد ھذا المؤتمر خارج التراب الوطني مھما كانت  16ال یقل عدد المؤتمرین 
 ".الظروف

من ھذا األمر من األعضاء  13بخصوص ما تشترطھ المادة  -ب : " 97/د.م/ق عضـ.أ.ر 01رأي رقم  -41
)  10(ریة األصلیة أو المكتسبة منذ عشر المؤسسین لحزب سیاسي أن یكونوا حاصلین على الجنسیة الجزائ

 . سنوات على األقل، مأخوذا بصفة منفردة

، ومن ثم فإن كل تشریع "الجنسیة الجزائریة معرفة بالقانون: "من الدستور تقضي بأن  30اعتبارا أن المادة  -
ب الجنسیة الجزائریة في ھذا المجال ینبغي أن یتقید بأحكام قانون الجنسیة،  واعتبارا أن الشخص الذي یكتس

-70من األمر رقم  154یتمتع بجمیع الحقوق المتعلقة بالصفة الجزائریة ابتداء من تاریخ اكتسابھا طبقا للمادة 
المتعلق بقانون الجنسیة الجزائریة، وذلك  1970دیسمبر سنة  15الموافق  1390شوال عام  17بتاریخ  86

بارا أن قانون الجنسیة لم یقید ھذا الحق إال بالنسبة لألجنبي من الدستور،  وباإلضافة اعت 30وفقا للمادة 
سنوات من تاریخ  5المتجنس بالجنسیة الجزائریة الذي ال یجوز أن تسند إلیھ نیابة انتخابیة إال بعد مرور 

 .تجنسھ، مع جواز إعفائھ من ھذا الشرط بموجب مرسوم التجنس

من ھذا األمر من األعضاء المؤسسین للحزب، من  13 بخصوص ما تشترطھ المادة -جـ " :نفس الرأي  -42
 ".إقامة منتظمة على التراب الوطني، مأخوذا بصفة منفردة

من الدستور التي تؤكد حق كل مواطن یتمتع بحقوقھ المدنیة  44اعتبارا أن ھذا الشرط یخل بمقتضیات المادة  -
ھ یبرز من ھذه المادة أن المؤسس الدستوري، ،  واعتبارا أن..."أن یختار بحریة موطن إقامتھ".والسیاسیة 

باقتصاره على ذكر حریة اختیار موطن اإلقامة دون ربطھ باإلقلیم، كان یھدف إلى تمكین المواطن من ممارسة 
إحدى الحریات األساسیة المكرسة في الدستور والمتمثلة في حریة اختیار موطن إقامتھ داخل أو خارج التراب 

 "الوطني، 

  : "  97/د.م/ق عضـ.أ.ر 01قم ر رأي -43

 


