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 ملخص المداخلة:  

من المؤكد أن حماية الحقوق األسااساية الدردية يسااقحا حماية الحقوق األسااساية الجماعية     

خير    1955" لاااااا   باندونغ، ومؤتمر " "  حق الشعوب في تقرير مصيرهاوالتي يتصدرها " 

شااااهد علل ،لا، المؤتمر ال،ي أنار قريح أحرار الجزائر علل وجل التحديد للمضاااي  دما 

والتعريف اقضااااايتحم العاادلاة علل السااااااحاة الادولياة، فكاان ،لاا امثااااة    في ثورتحم المظدرة

االنقالق في النضاا  الساياساي الخارجي والديالوماساي عار مناار عديدة وتحديدا حركة عدم 

حق الشععععععوب  االنحيااز والجمعياة العااماة لامم المتحادة والمنظماات اة ليمياة، بلل ان ااات "  

، من الحقوق األساااسااية 1974ادء من   "م االقتصععاديفي تقرير مصععيرها السععياسععي  وال  

السععياد  و   مبد  عدم التدخلالجماعية التي تؤساال للحقوق و الحريات الدردية تحت سااماء 

  .الحريةو

بن أهمية الموضاااول المقترا وارتااقل االنضاااا  المساااتمر في تتكيد ال،ات والتحرر من    

التاعية والقيود وك  أوجل االستعمار واالستدمار كيدما كانت وأينما كانت، تدرض علينا اليوم 

آسيوية  -التنويل علل ه،ا االرتااق الدائم اين الحقوق األساسية والحريات العامة االدو  االفرو 

اصاة وحح الشاعوف في تقرير المصاير وما يزيد أهمية للموضاول انل اات "حصاان توادا " خ 

تساااتعملل الدو  اليراية في اةاقاء علل سااايقرتحا و امالءاتحا واساااتياللحا لثروات الالدان  

الساائرة في قريح النمو والمؤمنة " اننساانية حقوق االنساان" والجزائر من خال  نضااالتحا  

خير مثاا  علل دوامحاا علل العحاد وتمساااااكحاا الدعلي والعملي ااالحقوق    وثورتحاا المجيادة

والحريات المنصاو  عليحا ادسااتيرها واالمواثيح الدولية ،ات الصالة، وعليل ساوف نتناو   

االدراسااااة الحقوق األساااااسااااية ضااااماناتحا عال اتحا االحرية والديمقراقية ودور المحكمة  

رام الدسااتور ومن ثم ضاامان احترام الحقوق  الدسااتورية المسااتحدثة في تجساايد ضاامان احت 

 والحريات  

 



ة: ععععدمعععععقععععم  

  2020امناساااة التعدي  الدسااتوري ليرة نوفمار  الجزائري  تانل المؤساال الدسااتوري        

الر ااة القضااائية علل دسااتورية القوانين اعد ازيد من ثالو عقود من الر ااة السااياسااية عن 

لتاالي التخلي عن النمو،  الدرنساااااي، حياو أوكا  المحماة  ، واااقريح المجلل الادساااااتوري 

لمؤساساة دساتورية مساتقلة متخصاصاة اتدح علل تساميتحا االمحكمة الدساتورية، عرفحا في 

،  االقو :" المحكمة الدستورية مؤسسة مستقلة مكلدة اضمان احترام الدستور."  185/1المادة  

، تسااحر علل حو ك   علوهضععامنة سععمو الدسععتور وعليل أصاااحت المحكمة الدسااتورية  و 

قاقا   الحيئات العمومية علل وجوف احترام الحقوق األسااساية المضامونة دساتورياالسالقات و 

تلزم االحكام الدسععععتورية اات الصععععلة  ان :"  للالتي نصااات عمنل و 24لما ورد في المادة  

  ." ا  جميع السععلتات والهيئات العموميةضععماناتها  الحريات العامة وحقوق االسععاسععية وبال

مسعاوا     نضعمامن الدساتور: "  35 اقاة تساتحدف وفح المادة    جعلت مؤساساات الجمحورية

" تجسااايدا لما ورد في ديااجة الدساااتور الصااادحة  كل المواتنين والمواتنات في الحقوق...

الدسعتور فوق الجميع  وهو القانون األسعاسعي الاي يضعمن الحقوق    ن  الخامساة منل من: "

ومن أج  ،لا ناضاا  الشااعف الجزائري واليزا  يناضاا     ..."ةوالحريات الفردية والجماعي

 دوما في ساي  برساء الحرية والديمقراقية.

احترام الدستور، اضاق سير المؤسسات  الدستورية ااةضافة لضمان    وتتكد  المحكمةه،ا     

الحريات العامة و علل الحقوق األساااسااية   ( حداظا185 )المادة  نشاااق الساالقات العموميةو 

ما اعتماد الر ااة الدساااتورية عن ع السااالقات والحيئات العمومية، و  ا  جمي  حا منوضااامان 

و الدسااتور وتقحير التشااريعات المخالدة  سااملتتكيد ساايادة و قريح المحكمة الدسااتورية بال 

   للدستور والماسة اضمان حماية وكدالة الحقوق األساسية للمواقنين.

الدردية يساااقحا حماية الحقوق األساااسااية  األساااساايةالحقوق  ان حماية    ومن المؤكده،ا    
  1955عام  اااااا لحح الشاعوف في تقرير مصايرها ومؤتمر ااندون     يتصادرهاالجماعية والتي  

ماادئ ميثاق  حقوق االنسااان االساااسااية واهداف و   احترام  تصاادرها،ي وماادئل العشاار والتي  
المسااااواة اين جميع    أماد  وة رارساااالمة أراضااايحا، ام سااايادة الدو  و األمم المتحدة، احتر

دولة ووفد    29وال،ي عرف مشاركة   صييرها،،  االجنال والمساواة اين جميع الدو  كايرها

 " نهرو  " و " سوكارنو" تحت الرئاسة المشتركة الزعماء ثالو "   جبهة التحرير الوتني"

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 

ويتم تانيل  1976ليييف في دستور  منل، 63ن  علل انشاء مجلل دستوري وفح ما جاء في المادة  1963للعلم دستور *

 . 1989مرة أخرى امناساة االستدتاء علل دستور 

 w https//ar.m. wikipedia.orgويكيايديا،  –/ حركة عدم االنحياز 1 

فريقيا وآسيا ب" خير شاهد علل ،لا، المؤتاااااامر ال،ي انار قريااااااح احرار  عبد الناصرو"  

والتعريف اقضيتحم العادلة علل  واحااااااااارار الجزائااااااااار للمضي  دما في ثورتحم المظدرة

  النضااا  السااياسااي الدالوماسااي الدولي عار نقالق في الالساااحة الدولية، فكان ا،لا اة،ن  



حق  من ثماة ااات "المتحادة، و الجمعياة العااماة لامم  عاديادة منحاا حركاة عادم االنحيااز و   منااار

من الحقوق   "فيال قاالسعاسعي  وال  م االقتصعادي واالجتماعي والشععوب في تقرير مصعيرها  

 ريات الدردية تحت سماء السيادة والحرية.الح الجماعية التي تؤسل للحقوق و األساسية 

،ات  االنضااااا  المسااااتمر في تتكيد ال  وارتااقلالمقترا من هنا تكمن أهمية الموضااااول     

الخاارجياة، مع العلم أن مجاا   نات وأينماا كاانات الاداخلياة منحاا و التحرر من القيود كيدماا كااو 

" تساتعملل الدو  اليراية المساتدمرة في اةاقاء علل  حصعان تواداحقوق االنساان اات امثااة "

ساايقرتحا وامالءاتحا واسااتياللحا الاشااع لثروات الالدان السااائرة في قريح النمو والمؤمنة  

في تناولها لمسعللة  ومن  مة إشعكالية خصعوصعيات الدول    ،"حقوق االنسعان وآدمية  بإنسعانية"

لحقوق األساااسااية وعال تحا  عن  بعقاء فكرةفسااتتناو  تااعا محاولة    وعليل، حقوق االنسععان

وصااعواة التدريح اين الحقوق والحريات اين ما هو أساااسااي  الديمقراقية    ةاالحرية واألنظم

في برساااء  الجزائر  في  الدسااتورية   ةألعر  علل محمة ودور المحاكمواين ما هو غير ،لا  

األساااسااية وارتااقحا الومشااروق االماادئ العشاار الديمقراقية وضاامان الحقوق والحريات  

 " التاريخية.  باندونغلمؤتمر " 

 اسيةاألسفكر  عن الحقوق  

لن اغو  في تاريخ الاشارية وال التاريخ لتتاع مسايرة حقوق االنساان الحافلة االنضااالت    
ن اةسااالمي في نشااتة ه،   اةشااارة للدور اارز ال،ي لعال الدي   والتضااحيات الجسااام يكديني

من، أن عشااار  رنا من الزمان، فاةساااالم و   ب رارها من، ازيد من أراعةالحقوق والحريات و 
هي منحة من هللا جاء  در أن لإلنساان حقوق وحريات يجف أن تصاان ،لا أن ه،  الحقوق  

سبحانه وتعالى فال فضل فيها ألحد وليس ألي  ن يتحكم بها بلن يعتيها لمن يشاء ويمنعها  
ؤسال لحح الشاعوف في لما  1955  جباندون  التلكيد على مؤتمر  كما ينبغي  (1)عن من يشعاء

نت الواليات المتحدة تقرير مصااايرها )حح من الحقوق األسااااساااية الجماعية( حتل وان كا
ان منظمة األمم المتحدة كما كانت  د اشارت لح،ا الحح    1776في دستورها لعام  االمريكية و 

ة  نصات في ديااجة ميثا حا علل الحقوق األسااساية لإلنساان واكدت عليحا في الماد   1945عام 

الثانية الدقرة األولل "...تعزيز احترام حقوق االنساان والحريات األسااساية للنال جميعا..."  
الجنل أو اللية أو الدين ...وال تدريح    فونا،ت أي شاك  من اشاكا  التمييز"...اال تمييز اساا 

الا،ي و   1948لمي لحقوق االنساااااان ديسااااامار  اين الرجا  والمرأة..." ، لياتتي اةعالن العاا

( 2)  اعتااارهاا احكاام معنوياة أداياة أخال ياة للادو  المو عاة عليالتاترج  اين بلزامياة احكاامال و 

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

  ، دارالمواثيح الدوليةحدو الدساتير العالمية وحرياتل العامة وفقا ألاالنسان و الحليم حقوق السالم عاد/عاد العظيم عاد 1

 . 78-76  ، 1،2005قالقاهرة، نحضة العراية، ال

زرو ي عاسية، دور اةعالن العالمي لحقوق االنسان في ب رار الحقوق والحريات األساسية جامعة موالي القاهر  /2 

 . 261سعيدة،   

للحقوق المدنية  االمر ال،ي أسااتدعل لوضااع نصااو  لحا صاادة اةلزامية فكان العحد الدولي 

واالجتماعية  والسااياسااية والاروتوكو  اةضااافي الملحح والعحد الدولي للحقوق اال تصااادية 



اااعتااارهاا  احادف تحادياد اعلل مساااااتوى من الحمااياة للحقوق والحرياات    1966والثقاافياة لعاام  

وجود آلية فعالة للر ااة   األول  مرينأمن اج  ،لا يتوجف توفير  و  "كة  إنسععانية مشععتر مقي"

ضاامان عدم  يام الساالقة   يعلل دسااتورية القوانين، يسااتقيع من خاللحا القضاااء الدسااتور

وجود آلية فعالة    وال اني  التشااريعية اانتحاا الحقوق والحريات األساااسااية المقررة دسااتوريا،

 الحكومية في تقايقحا   اةدارةو للر ااة علل مشاااروعية تصااارفات واعما  السااالقة التندي،ية  

اآلليتان تكمنان في المؤسععسععة الدسععتورية المسععتقلة  ،  (1)للدسااتور والقوانين ،ات الصاالة

  المكلفة بضعععمان احترام الدسعععتور والتي تم االتفاق على تسعععميتها بالمحاكم الدسعععتورية 

حياتحا في مرا اة مدى دسااتورية القوانين والدفع اعدم الدسااتورية، وفي اعض الدو  وصااال

 المجالل الدستوري ،ات القااع السياسي.

   ارتااقحا االنظام الديمقراقي لحرية و ديو عن الحقوق األساسية يدفعنا للحديو عن اح البن     

، (2)حكم وكيدياة التعاير عن اةرادةي لكيدياة الحكم واانرادة من  المتجساااااد في عملياة تنظيمياة  

لن تتحقح بال في األسااساية والتي تتتي و   وضامان الحقوقحماية   الدساتورية فيودور المحاكم  

  سعياد  الشععب السعيد صعاحب السعلتةيير شاؤون الرعية علل  في تسا   ودولة تعتمدمجتمع  

اساي ال،ي يتميز االسامو والعلو، دولة تعم  علل ، دولة تعتار الدساتور القانون األسا السعياد و

االنساان والعحدين الدوليين علل أرض الوا ع ،دولة ال   قتجسايد ماادئ اةعالن العالمي لحقو 

الحرياات اا  تعما  علل ضاااااماان تمتع  ن  في دساااااتورهاا علل مجما  الحقوق و تكتدي ااال

 انزالة ك  العقاات وتوفير األجواء المالئمة للر ي اتلا الحقوق.  احاعمليا   مواقنيحا

م أو دولاة القاانون هي فلساااااداة تخر  المواقن من فكرة الادولاة الحك  عليال أنالمتاداو   و     
الحضارات المتعا اة عار  خلقتحا    تلتراكماهي نتا   الخصام بلل الدولة الحامية والحاضانة و 

 وصوال   (4) وشيشرون (3) وافالتونكلرستو ن الدالسدة العديد م  راألفكتجا،اات  التاريخ و 

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 

 ، 2019/ نور دلل، الضمانات الدستورية للحقوق األساسية المنتدى القانوني السوري 1
www.Syranlegalforum.net/publication/views/104  ك،لا عامر حمدي عقية مصقدل،حماية حقوق،

 82، 1،2010قاةسكندرية،  اةنسان و حرياتل العامة في القانون الوضعي والدكر اةسالمي، ،دار الدكر الجامعي،

، و ال،ي دعا من خاللل لتوزيع 1762 ه،ا ووضع جان جاا روسو أسسحا في كتاال العقد االجتماعي ال،ي نشر عام  

السيادة اين جميع افراد الشعف علل أسال المساواة ادون تدريقتو بستثناء بال ما يكون ناجما عن صير السن أو فقدان  
ياسين سعود،حقوق االنسان اين سيادة الدولة و الحماية   يحيحكام القضائية..أنظر االهلية أو جراء االمراض العقلية او اال

 113  2016الدولية،المركز القومي لالصدارات القانونية،القاهرة ،القاعة األولل،

  1996االنسااان،القاهرة مركز القاهرة لدراسااات حقوق  /أحمد عاد هللا ، حقوق اةنسااان حح المشاااركة.. وواجف الحوار،2

  ،112 

3/VIALA.A.Philosophie du droit ;Ellipses ;2010 p15 et suite 

4/HUMBERT.M,Justice et droit dans la pensée de CICERON ;Histoire de la justice,2012/1(N22) 
P 125-142 

ليس لممارسعععة  أنل:"   1789من اعالن   4حيو نصااات المادة    لفالسعععفة ال ور  الفرنسعععية

الحقوق التبيعية لكل انسععان حدود رير التي تؤمن لضعضععاء اآلخرين في المجتمع التمتع  

http://www.syranlegalforum.net/publication/views/104


ال،ين أسااااحموا في بضااااداء مدحوم الدولة متتثرين ادكر ونظرية    (1)..."بهاه الحقوق عينها

ودورهاا في حمااياة الحقوق    وخااصاااااة دولاة القاانون  لجعان جعار روسعععععوالعقاد االجتمااعي  

ولالوغ دولة القانون ينايي توفر عدة ماادئ وركائز ودعائم ن،كر منحا مادأ سامو   ،والحريات

الدسااتور، مادأ تساالساا  القواعد القانونية، مادأ اسااتقال  الساالقة القضااائية ،مادأ الر ااة علل 

خضاول جميع السالقات   دساتورية القوانين ال،ي اعتمد كم اج  الورة مدحوم دولة القانون أي

للدسااتورية في الدولة الديمقراقية بلل أحكام القواعد الدسااتورية صااونا لما يمثلل الدسااتور 

ال إما المجالس  خفكر  القضعععاء الدسعععتوري من  كحام للحقوق والحريات ومن ثمة اوجدت  

  التي ادأت في الظحور واالنتشااااار في الالدان العراية   الدسععععتورية  و المحاكم الدسععععتورية

،فتصاااحت ا،لا شاارعية (2)واالفريقية واآلساايوية ادءا من الساااعينيات من القرن الماضااي

من الدستور المعار عن برادة الشعف صاحف السلقة التتسيسيااااة،    ةالقضاء الدستوري مناثق

قور الحقوق األساااسااية،  محور ت  لمانيا  واات الدرد في الكثير من الدو  الديمقراقية ومنحا  

" أنل  د تم المساااال اتحد    شععععر  جح اللجوء للمحكمة الدساااتورية في حا  " حيو أعقي لل

التعن في  اعقي المواقن االساااااني حح "   اكم العامة،حقو ل األسااااساااية من  ا  السااالقة  

    (3) ."  مرتبة القانون لعدم دستوريتهاالقوانين واالحكام ب

ه،ا و سمت المواثيح الدولية الحقوق والحريات األساسية بلل الحقوق والحريات الدردية      

التمتع اجنساااية الدولة وكرامة    )  والتي تشااام  فيما تشااام  الحقوق والحريات الشاااخصاااية

الحقوق    ااالنساااااان( والحقوق والحرياات الدكرياة )حرياة الدكر وحرياة الرأي والتعاير(، أما 

الجماعية فتكمن في الحقوق االجتماعية )التجمع السااالمي، حرية تكوين الجمعيات(، وحقوق  

  ع لجمين "  ز وحح تقرير المصاااااير(، واألكياد أالحح في المسااااااواة وعادم التمي )األ لياات  

الشععععوب حق تقرير مصعععيرها بنفسعععها وهي بمقتضعععى هاا الحق حر  في تقرير مركزها 

كما ورد    " .السعياسعي وحر  في السععي لتحقيق نموها االقتصعادي واالجتماعي وال قافي..

 في المادة االولل فقرة االولل من العحد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. 

تحدة تقساااايم الحقوق والحريات وفح ما جاء في العحدين الدوليين اعتمدت األمم الم  اكم      
حيو خصااصاات للحقوق المدنية والسااياسااية عحد مسااتق  مندرد وخصااصاات العحد الثاني 
للحقوق اال تصاادية واالجتماعية والثقافية ااةضاافة لإلعالن العالمي ال،ي يجمع ك  الحقوق  

 وتحت أي نظام سياسي ا تصادي اجتماعي ااعتاارها حقوق لإلنسان كيدما كان وأينما كان 

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

1/ BOUTON.J.O.Citoyenneté ;république et démocratie en France ;1789-1899 ;Armond 
calin,U 2004.P120et suite  1789واةعالن الدرنسي لحقوق االنسان و المواقن لسنة . 

سليمان عصام،أين نحن من العدالة الدستورية؟ توسيع صالحيات المجلل الدستوري في لانان منشورات المجلل /2

 13   ، 2017الدستوري 

 2017لانان،المركز العراي لتقوير حكم القانون والنزاهة دور القضاء الدستوري في اناء دولة الحح في /3

حقوق ،ات الجي  االو     األجيا ،كان ااةضاااافة العتماد تقسااايم الحقوق والحريات حساااف 

ال ضععمانة لحقوق االنسععان  " فننل:"   مونتسععكيوأنل وكما  ا  الدقيل "   موالثاني والثالو، المح



، وعليل فالراق اين فاعلية القضاااااء الدسااااتوري (1)"بدون رقابة على دسععععتورية القوانين  

وحرياتل األسااااساااية هو من اديحيات العدالة في الدو  المتقدمة حتل  حقوق االنساااان وكدالة 

وان لم يتدح الدقحاء ورجا  القانون والساااياساااة علل تعريف جامع مانع لمصاااقل  الحقوق  

ا ها هنا اةشاارة لتعريف واضاعي  ويكدين  ،والدلساديةوالحريات األسااساية في ااعادها القانونية  

القدر  على إتيان كل عمل في المادة الرااعة منل:"    1789االنساان اةعالن الدرنساي لحقوق  

اموجف    1948...:"وما جاء في دااجة اةعالن العالمي لحقوق االنساااان ال يضعععر باآلخرين

ي ينبغي ان ار العالمعيعار المشعععععتر  "والا،ي اعتارتال األمم المتحادة انال  218000القرار ر م  

 (2)  ".تسعتهدفه جميع الشععوب واألمم بتعداد حقوق االنسعان األسعاسعية التي يتعين حمايتها

والتصااااانيداات  منحاا    حاا الدقحياةات وتنوعحاا وتدرعا عن جميع التعااريف اكثرتحاا    وايض النظر

و كانت ساياساية أ والحريات ساواءالحريات فنن أهمية الحقوق  ق و للحقو  والتقسايمات الدولية

من الجي     بيديولوجية،شااخصااية، عقائدية فكرية    ةا تصااادية أو اجتماعية، فردية أو جماعي 

األو  او الثااني أو الثاالاو، فاننحاا تاقل ،ات أهمياة  صاااااوى في الاديمقراقياة التشااااااركياة 

الوسايلة ياقل  السالقة التتسايساية، الن الياية و  ديمقراقية الحكم فيحا ةرادة الشاعف صااحف

ويبقى الحق في تقرير المصير محور األنظمة السياسية وماتياها،  العنصر الدعا  و  المواتن

هو  حد الحقوق األسععاسععية لحقوق االنسععان  بل يعد بم ابة حجر الزاوية بالنسععبة للحقوق  

لجميع الشععوب  وهو ما اشاارت بليل المادة األولل الدقرة  األولل من العحد اقولحا :"    ،جميعا

وهي بمقتضععى هاا الحق حر  في تقرير مركزها السععياسععي   مصععيرها بنفسععها حق تقرير  

ممارساااة الحقوق  ف   "حقيق نمائها االقتصعععادي و االجتماعي و ال قافيوحر  في السععععي لت

 (3)ضمان حح الجماعة في تقرير مصيرها  مرهون ا الدردية 

كل من يفرت في  " أن: عللوالتي تن     من القانون األسععاسععي األلماني  18الماد   تاقل  و    

اسعععتعمال حرية التعبير وخاصعععة حرية الصعععحافة وحرية التعليم وحرية االجتما  وحرية 

سععرية المراسععالت والبريد واالتصععاالت السععلكية وحق الملكية و....يجرد يات وتكوين جمع

تحديد الحقوق و  بإسعقاتللمحكمة الدسعتورية الفدرالية صعالحية النتق حصعرا و من حقوقه

ركيزة من ركائز القانون األسااساي   وان تعرضات لاعض االنتقادات تعدالمادة حتل    "نتاقها

 لكاير في تحقيح  األثر ا كما ام لمادأ المساواة ،(4)  الديمقراقيةالتي تجعلل يوصف اتحد معا    

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 
د.اال  عق  الصنديد، الدص  اين السلقات ورعاية الحقوق والحريات في  ضاء المحكمة الدستورية مجلة معحد القضاء  /1

 128-121   ، 2019فيدري   21السنة الثانية عشر العدد  
ة الدولية ومدى تعارضل مع احكام الدستور الكويتي ملحح مجلة عاد  القاقائي، النظام األساسي للمحكمة الجنائي/2

 . 81/82الكويت، الكويت،    ة، جامع2002من عام  27الحقوق في عددها الثاني لسنة 

يحي ياسين سعود،حقوق االنسان اين سيادة الدولة و الحماية الدولية،المركز القومي لالصدارات القانونية،القاهرة  /3
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 39، 2018فلسقين،-العام،كلية الدراسات العليا في جامعة النجاا الوقنية،ناالل

قايعة الحياة المشااااتركة    تضاااايلقت ،  انواعحاا سااااامحا و   امختلف الحرياتو الحماية للحقوق  
وادونل ال وجود لمعنل الديمقراقية فحو امثااة الروا للجسااد، وادونل ال وجود للحرية، ،لا 



الحريات بلل صانف ع العلم انل يمكن تقسايم الحقوق و م  ،(1) المسعاوا  هي  سعاس الحريةان 
السالقة التتسايساية   هي التي أعقتحاو   الحرياتسايساية في ااف الحقوق و وضاعتل السالقة التت

 .(2) وصنف نجد  في أاواف أخرى من الدستور يمة دستورية،  

 والحريات األساسية في الجزائر  فكر  عن الحقوق  

من التعدي  الدسااااتوري ليرة   الباب ال انيبن بفراد المؤساااال الدسااااتوري الجزائري       
 ربعة "من خال     والحريات العامةللحقوق االساسية  في الدص  األو  منل "   2020نوفمار  

هو ماا آلات بيال أغلاياة الادو  االفريقياة من خال  الن  في دسااااااتيرهاا    ( معاد 44واربعين )

وفي متن دسااااتيرها علل ك  الحقوق والحريات اما فيحا تلا   اوالتتكيد وضااامان في ديااجتح
ا هو أسااساي واين  م  للتدريح اين، علما أنل و عند الاعض  التي ال تعد حقوق وحريات أسااساية

 Robert Badinter et Bruno Genevoisكما  ا  ك  من   يستدعي  ما هو غير أساسي  

درجعة العدقعة للحق المعترف بعه وان تم ارقرار  منحاا    القرائن والعدالئعلااللتجااء لمجموعاة من  
ببعض االسعععت ناءات  و التقليص من االسعععتفاد  منه وكاا مدم إلزامية إخضعععاعه رلزامية 

لضهواء والتجاابات  خضاوعحا  صاعواة المحمة و   ومن ثمة(، 3)ة الدسعتورية من عدمه الرقاب
فما هو من الحقوق األساااسااية عند الاعض هو غير ،لا عند اآلخر، ومنل يمكن    السععياسععية 

للسالقة اليير صااد ة في خقاااتحا الساياساية وفي نواياها في برسااء نظام اين سايادة الشاعف  
حكم وتشاااادد  اضااااتحا علل الحقوق التي  د تعق  مساااايرتحا  هي المدصاااا  والمحا ،ان تت 

في تنظيم  ( 4)"  حق المشاركةواستمراها في الحكم، كما أن قايعة النظام السياسي ودرجة " 
الحياة الساياساية واالجتماعية ومدى اساتدادة المواقنين من حقحم في تمثليحم في الحياة العامة، 

 رهان آخر في تحديد نوعية الحقوق والحريات األساسية واليير األساسية. 

فقل  ضاااء حقوق االنسااان فوارق عدة تتعلح اقايعة االلتزام حتل وبن أ ر الدقل عامة و      
فإن حقوق االنسعععان تقوم اليوم على فلسعععفة  لل الدولة احساااف قايعة الحقوق  المحمو  ع
هو االمر العاي اقرتعه الجمعيعة الععامعة لضمم  وترابتهعا وععدم إمكعانيعة تجزئتهعا وتكعاملهعا  

و كعاا  130/32الععدد    16/12/1977من خالل التوصعععععيعة المؤرخعة في   1977المتحعد  منعا 

 (  5)1993جوان  25في النقتة الخامسة من إعالن فيينا المؤرخ  

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 .. 45/ فادي اال  عادهللا ارماو،دور المحكمة الدستورية في حماية الحقوق والحريات العامة، المرجع السااح،   1

ة احترام  القاضي الدستوري لمرا امن الدستور مدح   49/ سلوى الحمروني، دلي  القاضي الدستوري في تقايح المادة 2

 IDEA   ،12الحريات،ضوااق الحد من الحقوق و

3/ Pr.KAMBOU Benoit directeur Général de l’ENAM du Burkina Faso, La protection des droits 
fondamentaux par le juge constitutionnel ،séminaire international des juridictions 

constitutionnelles africaines organisé ay Benin du 11 au 12 juin 2014,p43 

 ا اعد وم 104-103   ،المرجع السااح .وواجف الحوار،.حقوق االنسان حح المشاركة. /أحمد عاد هللا،4

 12سلوى الحمروني، ندل المرجع    /5



وعليل، فقد اعتاد المؤسال الدساتوري الجزائري من خال  مختلف الدسااتير الن  جملة       
وتدصايال علل مجم  الحقوق والحريات التي يتعرف ويضامنحا الدساتور اصايية تصااعدية 

 وأعقل درجة الساامو   1989" عرفتل الجزائر لعام قانون واالخصااو  من، أو  دسااتور " 

" التي   بالقوانين العضعععويةضااامن ما اات يسااامل "   رجحاادلاعض الحقوق والحريات التي 
كقوانين االنتخابات واألحزاب السععياسععية  تحتوي علل مجاالت في غالايتحا حقوق وحريات  

  2020من التعدياا  الدستااوري   140حسف ما ورد في المااادة    واالعععالم والقضاء والماليععععة

  حريات السااااايااساااااياة منحاا والمادنياة ( مادة جمعات ك  الحقوق وال44وافرز أراعاة واراعين )

اااجاة التعاديا   ي لماا ورد ااد  ، اااةضاااااافاة(1)  واال تصاااااادياة واالجتمااعياة والدكرياة والعقاائادياة
احترام   الدساتورية اختصاا  ضامان  ةعلل أن تمن  المحاكمالدساتوري من حقوق وحريات،  

فردياة كاانات أو ااالتاالي ضاااااماان احترام تلاا الحقوق والحرياات  ( و 185الادساااااتور )الماادة  

و التي جااء الن  عليحاا في الادساااااتور اماا فيال الادياااجاة العتااارهاا جزء ال يتجزأ  (2)  ةجمااعيا 
وعليل   ،من الدسااتور واحكامحا تتساام ا،ات الصاادة اةلزامية لاحكام الواردة امتن الدسااتور  

فساااانقوم تااعا ااسااااتعراض كيدية معالجة المؤساااال الدسااااتوري الجزائري ملف الحقوق  
 يات في الدساتير التي عرفتحا الجزائر وتعديالتحا المتعا اة.والحر

الحقوق    خ واالرغم من اعتاار  دسااتور ارنام  لكنل رغم ،لا ، (3)  1963)  وال دسععتور 

" الحقوق األساسية " من خال   اعد الماادئ واألهداف األساسية لاااا  العنوان ال انيوالحريات  
ن   ، و (22الثانية والعشاارين )  ( بلل المادة12)عشاار ( مواد من المادة الثانية 10عشاارة )

وركز علل وجل الخصاااو  علل الحقوق    ضااامان المسااااواة اين ك  أفراد المجتمع،علل 
ر والحريات ،ات القااع االجتماعي حتل وبن أشاار لحرية الصاحافة في المادة التاساعة عشا 

   (4) ( وحرية االجتمال ندل المادة الدقرة األخيرة والحح في انشاء الجمعيات19)

  أغد   1963وعلل عكل دستور   ارنام  لكنلهو اآلخر دستور    ،(5)  1976 انيا دستور 

 

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

  30الموافح   1442جمادى األولل عام   15المؤرخ في  442-20، المرسوم الرئاسي ر م 77بلل   34/ المواد من 1

، في الجريدة 2020انصدار التعدي  الدستوري المصادق عليل في استدتاء أو  نوفمار سنة  ح، المتعل2020ديسمار 

 مية للجمحورية الجزائرية الديمقراقية الشعاية.الرس

 3/ هلمت ستوانارجر، اللجنة األورواية لتقايح الديمقراقية اواسقة القانون، نما،  عن القضاء الدستوري   2
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اة ال،اتية والشاااعاية  الر ااة علل دساااتورية القوانين والمجلل الدساااتوري وتانل الر اتماما  
والمواد   الرابع منه للحريات األسعاسعية وحقوق االنسعان والمواتن لالفصعخ   الجماهرية و 

تضعععمن الحريات األسعععاسعععية وحقوق ارنسعععان  "   39،حيو ن  في المادة  73بلل   39من  

المواتنين متسعععععاوون في الحقوق والواجبعات...يلغى كعل تمييز قعائم على والمواتن ..كعل  
للمسااااااواة لكا    41" وخ  الماادة   حكعام مسعععععبقعة تتعلق بعالجنس  و العرق  و الحرفعة

المواقنين مركزا علل بزالة العقاات ،ات القااع اال تصااادي واالجتماعي والثقافي التي تحد  
كما  ن  علل حرمة حياة المواقن الخاصاة وشارفل من المسااواة اين المواقنين،  في الوا ع  

وسارية المراساالت وحرمة المساكن وحرية المعتقد وحرية االاتكار الدكري والدني والعلمي،  
( علل حرية التعاير واالجتمال، وحرية بنشاااء  55كما نصاات المادة الخامسااة  الخمسااين )

مواقن يتمتع اكام  حقو ل  (، وأكد علل ان لك   56الجمعيات المادة السااادسااة والخمسااين )

(، وافرد ترساانة من الحقوق والحريات  57المدنية والسااياسااية المادة السااااعة والخمسااين ))

تماشااايا مع المنح  األيديولوجي المتاع آن،اا فقد خ   ماعية واال تصاااادية والثقافية ،و االجت 
، اا  وافرد لحاا "  ال ور  االشعععععتراكيعةلحمااياة مجموعاة من القيم والمااادئ منحاا "    73الماادة  

يجب على كل مواتن ان يحمي   " تن  علل أنل:"    واجبات المواتنفي فصا  "    75المادة  

بعمله وسععلوكه  الملكية العمومية ومصععالم المجموعة الوتنية  ويحترم مكتسععبات ال ور  
..." واالتالي تصااااا  حرية التعاير واالجتمال وحرية انشاااااء الجمعيات مقيدة  االشععععتراكية.

 ماية مكتساات الثورة االشتراكية...اواجف ح 

، والتعدي  الدساااتور لنوفمار  1988وال،ي جاء اعد احداو أكتوار   (1)  1989 ال ا دسعععتور 

، الدسااتور ال،ي تانل وألو  مرة التعددية الحزاية وأ ر مادأ الدصاا  اين الساالقات،  1988

خص وحرية التجارة والصااناعة، كما اعترف االحقوق والحريات ،ات القااع السااياسااي، ب، 
التي ااتت ثراتا مشاااتركا اين جميع  و "حريات للحقوق وال "الفصعععل الرابع من الباب األول 

حرية الصااااحافة    1989الحريات التي ن  عليحا دسااااتور  ومن اهم الحقوق و   الجزائريين،

واالندتاا علل االعالم المسااتق  عن الدولة مكرسااا حرية التعاير وحرية االعالم والصااحافة 
فريا  أ  03ي  المؤرخ ف  90/07، ومن اجا  ،لاا صااااادر القاانون  39-35من خال  المواد  

نشااااااء الجمعياات و االجتماال اااتات  التعاير وب  والصاااااحاافاة فحرياةالمنظم لإلعالم    1990

المؤرخ   89/28مضمونة للمواقن ولم يرد أي  يد علل ممارسة ه،ا الحح من خال  القانون 

والمتعلح اااالجتمااعاات والمظااهرات العمومياة المعاد  والمتمم ااالقاانون   31/12/1989في  

في أوساااع نقاق ب، شاااحدت    (2)ومورل  حح التظاهر  ،02/12/1991في   المؤرخ  91/19

لجاتت لحاا العادياد من المسااااايرات الكارى في تلاا الدترة      1991و    1990  مالجزائر عاا

التشااكيالت السااياسااية الكارى للضاايق علل النظام واساامال صااوتحا ولع  أشااحرها مساايرة  
 ا، اااة االنقاااة اةسالمي اااومسيرة الجاح ةااااة ومسيرة جاحة القوى االشتراكي ااالحركة الاراري 

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

  1409رجف عام    23لصااادرة اتاريخ العشاارين االساانة السااادسااة و 9ة الرساامية ر م  الجريد  ،1989 فيدري 23دسااتور  /1

 1989مارل سنة  01الموافح و

الاديمقراقي في الجزائر وأثر  علل الحرياات العااماة، ماداخلاة في فعاالياات الملتقل / حسااااايناة شااااارون وآخرون، التحو   2

 131،   2005الحقوق والعلوم السياسية جامعة اسكرة  ةالوقني األو  " التحو  الديمقراقي في الجزائر »كلي



، ومن اج  اشااراا الجمعيات في صااناعة (1)  الوقنيومساايرة جاحة التحرير  المحضااورة  
القرارات وراقحا احرية التعاير ومن اج  ،لا ن  المؤسال الدساتوري علل حرية بنشااء  

تنظيم الممارسااة الحرة للنشاااق   04/12/1990المؤرخ في   90/31الجمعيات وتكد  القانون 

 الجمعوي.

، ب، تم 1989وتعد حرية بنشاااء األحزاف السااياسااية الحدو األكار ال،ي جاء ال دسااتور       

الحزف الواحد وفت  الساااحة السااياسااية علل مصاارعيحا للنشاااق السااياسااي    وضاا  حد لنظام
معلنة عن أن حرية بنشااااء " الجمعيات ،ات القااع الساااياساااي"    40التعددي، فجات المادة  

للمااادة   أجاا  ،لااا وتقايقااا  ااال، ومن  القااانون ر م  40معترف  جاااء  المؤرخ في   89/11، 

لتنظيم النشااق الساياساي، وعليل   (2) اسايوالمتعلح االجمعيات ،ات القااع الساي   5/7/1989

ر السانة جزاا لتصا  مع اواخ   31الغ عدد األحزاف الساياساية المعتمدة    3/11/1990واتاريخ  

  (3)  جزاا  60

انل جاء األكيد    (4)2008و  2002المعدل والمتمم بالتعديل    1996رابعا التعديل الدسعععتوري  

تماما عن الظروف التي تمت فيحا عملية اناء  منية صاعاة جدا ومختلدة  ظروف ساياساية وأ في
فما فوق احداو ما يسااامل    1991الدسااااتير الجزائرية الساااااقة، حيو عرفت الجزائر من 

 .(200.000)  مواقن ألف  متتلراا ضحيتحا ازيد من   (5)"االعشرية السوداء او الحمراء"

 ت األساااسااية والعامة جاء التعدي  الدسااتوري محافظا ومؤكدا علل جملة الحقوق والحريا    
  الفصععععل الرابع من الباب األول للحقوق والحريات و د خ   ،1989التي جاء احا دسااااتور  

لمجم  الحقوق والحريات المعترف احا والمضاامونة للمواقن ،لكن    59للمادة    29من المادة  

الدولة  ادخا  اعض التعديالت التي فرضاااحا الوضاااع الساااائد والخقر الداهم علل دوام  مع  
، اينما غاف حح  (6)اعد التتكيد مرة أخرى علل حرية الصاااااحافةو   واساااااتمراريتحا، وهك،ا،

التظاهر وتم ادماجل في حرية االجتمال ضااامن حرية التعاير وبنشااااء الجمعيات واالجتمال  
( من   03مع فرض االعالم المساااااح لدى مصااااال  الواليات  ا  ثالو أيام )  41في المادة  

دم تكرار التجاوزات التي عرفتحا المسيرات الحاشدة التي عرفتحا الجزائر احدف ع  (5)النشاق
 والمتضمنة حح بنشاء األحزاف السياسية  42، كما عرفت المادة 1991-1990سنوات  

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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تعديال ااةضااااافة حيو تم ادرا  موانع بنشاااااء   1989من دسااااتور    40مقارنة مع المادة  

يمكن التار  بهاا الحق لضععععرب الحريات األسععععاسععععية والقيم  األحزاف السااااياسااااية ب، ال 
والمكونات األسعععاسعععية للهوية الوتنية والوحد  الوتنية و من التراب الوتني وسعععالمته  

، واات ال كاا التابع الديمقراتي والجمهوري للدولةواسعععتقالل البالد وسعععياد  الشععععب و
ديني  و لغوي  و عرفي  و جنسعي  و معني  و الساياساية علل أساال يمكن تتسايل األحزاف  

، كا  ها،  اةجراءات والموانع الحادف منحاا الحدااظ علل االختياار الاديمقراقي  (  1)جهوي
  89/11ن كان القانون ر م للنظام و التمسااااا االوحدة الوقنية واساااايادة الشااااعف، حتل وأ

والمتعلح االجمعيات ،ات القااع الساياساي سااح وان ن  علل ه،     5/7/1989المؤرخ في 

الموانع، لكن المؤسل الدستااوري رأى ان يجعلحا موانااع دستوريااة تعم  مختلف مااؤسسات 
مقراقي  الحترام ه،ا الحح في االندتاا والتعددية تدعيما لالختيار الدي ة اااا ة ضامن اااا الجمحوري 

والمتعلح ااألحزاف    12/04وتجساااايدا للنظام الجمحوري، ااةضااااافة ةدراجحا اقانون ر م 

 1989السياسية، مع اةاقاء والتتكيد وضمان ك  الحقوق والحريات التي ن  عليحا دستور  

من المحم الت،كير اتن التعدي  الدساتوري  لعلل  (2)2020و  2016خامسعا التعديل الدسعتوري 

وج  التعديالت التي عرفتحا الجزائر واالخصاااو     2016وك،ا تعدي     2020ليرة نوفمار  

الساااياساااية ضااامنت بلل جانف الحقوق والحريات  التعددية  االندتاا الديمقراقي و اعد اعتماد  
 تصااااادية واالجتماعية  المدنية والسااااياسااااية، وحقوق الجي  الثاني والمتمثلة في الحقوق اال

والثقاافياة، حقوق الجيا  الثاالاو والمتمثلاة في الحقوق الايئياة والحح في التنمياة التي تعاد من 
الحقوق الجمااعياة تمااماا كاالحح في تقرير المصاااااير الا،ي يعاد العمود الدقري لكا  الحقوق  

 .(3)االخرى  

للحقوق  "  ول  الفصعععععل الرابع من البعاب األ  2016خ  التعاديا  الادساااااتوري  و ها،ا       

لمجما  الحقوق والحرياات المعترف احاا   معاد (  41)  73للماادة    32الماادة    ومن  "والحريعات

الفصععل األول من الباب ال اني    2020والمضاامونة للمواقن وخصاا  التعدي  الدسااتوري  

أي انضااافة ثالو مواد    ماد (  44)  77للماد    34الماد    والحريات منللحقوق األسععاسععية  

وتعدي  في العنوان او في تسامية الدصا  المخصا  للحقوق والحريات بلل الحقوق األسااسية 
والحريات العامة تماشاايا مع ما ساااح اةشااارة لل أعال  من اعتماد ك  ما ورد عن المؤساال 

مقارنة مع ما ورد    " حقوق وحريات  سععاسععية"   الحقوق والحرياتالدسااتوري تحت عنوان  
حريات في مواد أخرى من الدسااتور، وان المؤساال الدسااتوري تانل كون ك   حقوق و   من

صااادية  اال ت الحقوق المدنية و السااياسااية و   الحقوق هي حقوق أساااسااية ال يمكن الدصاا  اين
 الايئية.  الثقافية وحقوق التنمية والحقوقواالجتماعية و 

  درجحا المؤسل الدستوري مقارنة مع التعدي   أالمالحظ ااةضافة للمواد الثالو التي     

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

وما اعدها، وك،لا الشااكة األورواية المتوساقية لحقوق االنساان، حرية   319اوقيف ان ناصار، المرجع ندسال،      /1  
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من التعاديا    49ون  عليال في الماادة  أعااد حح التظااهر السااااالمي فقاد    ،2016الادساااااتوري  

مقروناا احرياة االجتماال وراق    2020وجعلال في التعاديا  الادساااااتوري    2016الادساااااتوري  

، اينما غيال في التعدي  الدساتوري 2فقرة    52وفح المادة  ممارساتحما امجرد التصاري  احما  

االجتماال ...كماا ن  التعاديا  الادساااااتوري علل جملاة من الحقوق  وألحقال احرياة    1996

ون  علل حرية   ( 5و   71/4( وحماية االسرة ) المادة   40األساسية كحماية المرأة ) المادة  

الصاحافة المكتواة و السامعية و الاصارية وااللكترونية وضارورة بزالة العوائح التي تعر    
دال، وحح بنشااااء الصاااحف والنشاااريات امجرد  االا   الصاااحافة، ااةضاااافة لحرية التعاير

(   57(،كما ن  علل تعزيز مكانة األحزاف السااياسااية ) المادة  54)المادة   الالتصااري  ا،

،وعلل حقوق األحزاف الساياساية في ك   1996وااقل علل ندل الصايية المعتمدة من، تعدي   

لل حح المواقن تااعا، كما ن  ع  58و   53المواد   2020و    2016من التعدي  الدساتوري  

 .56في ان ينتخف وينتخف المادة 

من مساتجدات التعدي  الدساتوري ،ات الصالة الوثيقة اتكريل الحقوق األسااساية والحريات     
إلزاميعة احترام االحكعام العدسعععععتوريعة المتعلقعة بعالحقوق  التي تن  علل    34العااماة الماادة  

، كما تم وألو   الهيئات العموميةاألسعاسعية والحريات العامة وضعماناتها  لجميع السعلتات و
" الركيزة المدقودة سااااااقا في تجساااايد واناء دولة الحح   مبد  االمن القانونيمرة تكريل " 

ضععمان  الحريات علل د وضااع التشااريع المتعلح االحقوق و والقانون حيو تسااحر الدولة عن 
يد حماية  ضاامن االتتكي االمر ال،ي    4فقرة    34المادة    اسععتقرارهوضععوحه وليه والوصععول إ

من   38، ومن ثمة جاء الن  علل الحح في الحياة المادة  أفضااا  لحقوق االنساااان وحرياتل  

 التعدي  الدستوري.

المحكمة الدسععتورية كمؤسععسععة مسععتقلة مكلفة بضععمان احترام  لك  ،لا، تم اسااتحداو    
، وتم  185المادة    لضععبت سععير المؤسععسععات ونشععات السععلتات العمومية  ةااةضاااف الدسععتور

التعين  تعزيزهاا من حياو اةقاار الا،ي ينظمحاا في الجااناف العضاااااوي من خال  الجمع اين  
(  سععاتا  مختصععين في القانون  6واالنتخاب من اهل الكفاءات والقضععا  وألول مر  سععتة )

عشععر  ا نيصععل   من  منتخبون من نظرائهم بالجامعات على المسععتوم الوتني الدسععتوري
آخر عن مجلس الدولة ليصعععل عدد  نتخاب مم ل عن المحكمة العليا وال   ااةضااافة عضعععوا

 4احتداظ رئيل الجمحورية احح تعين  و من  صععععل ا نى عشععععر المنتخبين  مان  عضععععاء  
  من اينحم رئيل المحكمة الدساتورية تتوفر فيحم ،ات الشاروق المقلواة في المنتخاين   أعضااء
التشعععكيلة التي تعد نمواجا خاصعععا   ،(1)  2020من التعدي  الدساااتوري   187و   186المواد 

والرفع من  دائها   المحكمة الدسععععتورية  وخالصععععا ورير مسععععبوق بحفظ حياد واسععععتقالل
   .، وهو ما سوف نحاو  التقرق بليل في حينلالوظيفي

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

ريف عاد الوهاف، عضاااو المحكمة الدساااتورية، المحكمة الدساااتورية اين التعين واالنتخاف، الملتقل الوقني األو  خ  /1  

  2022جوان    23و  22ودورها في برساااء دولة الحح والقانون، يومي    2020"المحكمة الدسااتورية في التعدي  الدسااتوري 

      الجزائر.

 



 الجزائر الحقوق األساسية والحريات العامة في   كفالة

، اعد  1960لديسااااامار    1514ما جمع الدو  االفريقية عشاااااية اساااااتقاللحا عمال اقرار      

لالسعتمرار بالعمل بالتشعريعات  اضاقرارها   ،نضااالت وكداا مرير ضاد المساتعمر األورواي
االرغم   بتشععريعات الدول المسععتعمر  عدا ما يعادي السععياد  الوتنيةاألوروبية  و باألحرم  

الحق  "  اناء دولةرساء و من عدم مالءمتحا ال اجتماعيا وال ثقافيا وال عقائديا لكن رغاتحا في ب
رغمحا علل اتاال ،ات المعايير والقيم والقواعد التي كانت ساااارية خال  الحقاة أ"  والقانون  

  (،1)االستعمارية  

قعانون يتعلق بعاسعععععتمرار العمعل   1962-12-31وهو حاا  الجزائر ب، صااااادر اتااريخ     

- 7-5بالقوانين الفرنسعية عدا ما يعادي السعياد  الوتنية والاي اسعتمر العمل به إلى راية  
، ودولة  1961-2-21عمال االقانون الصااادر اتاريخ    دولة السععنيغال، وك،لا حا   (2)1975

 .(3)1961-8-5االقانون الصادر اتاريخ  " ارازافي  " عمالالكونغو  

فقد مرت الدو  االفريقية التي كانت تحت نير االسااتعمار واالسااتدمار والتي نالت   ،وعليل   
الجمعية العامة لامم المتحدة تحا ادضا  تضاحياتحا وتقايقا لقرار اساتقاللحا واساتعادت ساياد

في انائحا للمؤساساات الدساتورية،   عد  مراحلالخا  احح الشاعوف في تقرير مصايرها عار  
ت والمصاااد ة علل حح الشااعوف في تقرير مصاايرها ساانوا مرحلة ما بعد االسععتقاللفكانت  

تلتحا    االعتماد علل نساخ تجراة الالد المحت  المساتعمر ساااقا،الساتينيات من القرن الماضاي و 
ظمة العسااكرية  وتحكم األن   واسااتدحا  ظاهرة االنقالاات العسااكريةمرحلة عدم االسعععتقرار  

واساتحوا،ها علل السالقة فااتت القارة السامراء اؤرة توثر وعدم اساتقرار علل ك  األصاعدة 
واالتالي غياف الحقوق والحريات ا  وتيييف المؤساساات الدساتورية ،اساتمرت المرحلة لياية 

 مرحلة ما بعد سعععقوت الشعععيوعية او المعسعععكر الشعععرقيفحي    أما المرحلة الثالثة   1990

دة لدسااترة الحقوق والحريات واعتناق التعددية السااياسااية الحزاية والنقااية واةعالمية  والعو 
تورية القوانين من خال  بما الر ااة علل دسااا و وتاني سااامو الدساااتور    والثقافية والجمعاوية،

  لاة علاالدستوري  المحاكم  أو  ل المجلل الدستوري الدرنسي،اعلل خقة ااالمجالل الدستوري 

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

1/ OBERDOFF Henri, Droit de l’homme et liberté fondamentales,2em édition, Paris 2009, p 4 
et suite 

  KPODAR Adamo, Bilan sur un demi-siècle de constitutionalisme en Afrique noire 
Francophone, p15 et suite   

MUBIALA Mutoy, Le systéme régional Africain de protection des Droits de 
l’Homme,Etablissement BRUYANT Emile Bruxelle,2005,p16-21 

مجلة المجلل الدستوري عدد خا  ااااااا:  كايل شاريف، تقور و تكريل حقوق االنساان في األنظمة الدساتورية االفريقية،
العدد  ،2014نوفمار    25-24الجزائر يوهي   االفريقياة االجزائر حو  : تقور القاانون الدساااااتوري افريقياا،اشاااااياا  النادوة 

4 ،64-65 

 MAHIOU Ahmed, Rupture et continuité du droit en Algérie 2/,RASJEP, Spéciale 20em 
anniversaire de l’indépendance 1982,p107 

 .67االنسان في األنظمة الدستورية االفريقية، ندل المرجع   تكريل حقوق  تقور و / كايل شريف،3



في مجا     وارتقاء، ضامانا وتكريساا  لشعتسعتاين والنمسعا و لمانيا واسعبانيا وإيتاليا  خقاااااال
علل حقوق االنساااان وحرياتل والمصااااد ة علل المواثيح الدولية   المتعلقة احا  التنصاااي   

التجساايد العملي علل ارض الوا ع، والتقايح الصااارم من ايض النظر عن افتقارها آلليات 
لدن االتحاد االفريقي لتوصااااية منظمة الوحدة االفريقية الخاصااااة اعدم االعتراف ااي نظام  

ريقياا تجرااة اساااااتثناائياة في مجاا   فعرفات منا، ،اا بف  (1)  رياةااات العساااااكماني علل االنقال
  اتولوية واة رار   "وترسعي  سعمو الدسعتور دسعتر  المؤسعسعات ودسعتر  الحقوق والحريات"

الدسااتور علل ك  النصااو  القانونية األخرى االمر ال،ي يسااتدعي ضاااق سااير الساالقات  
والمؤساساات والحيئات العمومية وفح ما ن  عليل الدساتور واالمتثا  ألحكامل وحداظا علل 

واساتاعاد بمكانية خر ل او العامة المعترف احا والمنصاو  ال  والحريات  األسااساية  الحقوق  
اجاا  ،لاااو ،(2)التعاادي علل احكاااماال الاادو  االفريقيااة "  من  الععدفع بعععدم اعتماادت غااالايااة 

وبمكانية االخقار اختياريا او الحريات التي يكدلحا الدسااااتور حماية للحقوق و   "الدسععععتورية
وجوايا المجلل او المحكمة الدساتورية لتوافح القوانين والتنظيمات والمعاهدات مع الدساتور 

 .الحقوق والحرياتضمان ة للدستور احدف  ومقااقة القوانين العضوية او األساسي 

كما عمدت الجزائر والدو  االفريقية التي كانت تحت نير االساتعمار اليراي علل التتكيد     
بالمبادئ العشعععر لمؤتمر  في دسااااتيرها علل االلتزام االمواثيح الدولية لحقوق االنساااان ادء 

حقوق االنسان، ااةضافة لمادأ والتي ساح وان ،كرت ثالو منحا ،ات صلة ا   1955باندونغ  

عدم التدخ  في الشاؤون الداخلية للدو  األخرى او التعرض لحا، تعزيز المصاال  المشاتركة  
الدولية، واالنخراق ومن خال  الدورة الخامسة   توالتعاون المتاادلة احترام العدالة وااللتزاما

االنحياز، ب، انضااامت جماعة في صااادوف حركة عدم عشااارة للجمعية العامة لامم المتحدة  
في صادوف الحركة، وشااركت خمساة وعشارون    ةوي ي سا أ( افريقية و   17) دولة  سااعة عشار

، منحا  1961سااتمار    6بلل 1دولة اشايا  المؤتمر التتسايل للحركة في اليراد في الدترة من  

،كانت الحركة منار داعم  GPRAوالجزائر بحكومتها المؤقتة  الحند، ومصاار، واندونيساايا،  

ضاااااحات  أفريقياا، اا  و لحركاات التحرير، وكاانات الجزائر اثورتحاا مناار الحركاة ودرعحاا اان
 "   بمكة االحرار"   اعد االستقال   تسمل

 

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

العحد الدولي للحقوق اال تصاادية واالجتماعية والثقافية و ولي للحقوق المدنية والساياساية و و عت وصااد ت علل العحد الد
دولة افريقيا ا،كر علل سااي  الحصار الجزائر انيوال   29االحقوق المدنية والساياساية ازيد من  الاروتوكو  اةضاافي الملحح  

  نظر:كوت ديدوار اوغندا النيجر السينيا  ألكثر تداصي  أ نالانين الكاميرو

TARVERNIER Paul, Recueil juridique des droits de l’Homme en Afrique 1996-2000,collection 
du C R E D H O ?Bruylant Bruxelles 2002  

1/ KPODAR Adamo,op cit p5 et suite 

2/ NGUYEN Linh Giang,La protection constitutionnelle des Droits de l’Homme au Vietnam, 
Thése Doctorat de l’Université de Toulouse ,2015,p357 et suite   

 

 



 المحكمة الدستورية في الجزائر وضمان الحقوق األساسية والحريات العامة  

" التي تعد واحح    المحكمة الدسععتوريةبنشاااء "   2020من مخرجات التعدي  الدسااتوري     

ن أج   بضااافة نوعية لمسااعل الجزائر لاناء دولة القانون ولجع  الدسااتور فوق الجميع، وم
 .الدقرة األولل  185وفح المادة   جاءت المحكمة الدسعععتورية لضعععمان احترام الدسعععتور،لا 

اعاد اةاقااء علل االنتخااف والتعين كاتسااااالواين    2020ومن المساااااتجادات الالفتاة لادساااااتور  

وجرد الارلمان   2016لالنتسااف للمحكمة الدساتورية  ام المؤسال الدساتوري اتعدي  دساتور  

من العضااااوية االمحكمة ةاعاد السااااياسااااة والتجا،اات الناجمة عن ،لا، وأاقل علل تمثي   
المجا  القضاائي وأ ر لي  نصاياحا للحاجة الماساة لاخصاائيين في السالقة القضاائية اعد تق

" للكداءة العالية    سعاتا  القانون الدسعتورينصاف عدد المحكمة من "    "انتخابوألو  مرة "
من اجتحاداتحم ومعرفتحم المسااتديضااة في الشااتن   ةلممثلي أسااات،ة الجامعات  صااد االسااتداد

 السييات   ب ن الحق قي الفصيي  تجسيي  لنوعي هو  ا  االنتقا ه،ا من ، الحدف (1)الدسااتوري

الحقوق األسييي سييي ة الجم ه ة  نه  و الفالية والحاي     ب نه ، وحم ية ف م  التوازن وتحق ق

 الجزائا في األخ ا ال سييتو   التع ي  أن اإلشيي  إ ىل  وجب السيي  ق هذا وضييمن  ، الع  ة

األك ليمي   النق ش  ن ه    ح زا المحو  هذا أخذ كم  ال سييتو ية، لااق بة ب لغة أول  أهم ة

 التب عة يخص ف م  الغموضبعض   1989 لسييييتو  بع     لوحظ ها    ،العامي

 لألهضييي   الق نوني التخصيييص يشيييتا  لم هن    لامجاس ال سيييتو   الق نون ة

 ولم القبا ة، لااق بة ب لنسيبة "الرأي " اسيتعم   صيتا  وهن    لامجاس، المشيلا ن

ليتددرا الالع دددد لل  المجاس وآ ائي،، لقاا ا  واإللزا  ية القي نون ية القوى يحي ل

 فصي  نه ئ   ويضي  ح ا ولل2020الرسدتع يللالتعريلللمناسدة لالمؤسد لالرسدتع يل 

القانعني لل الخةرة اشيتاا و ،ععضلمجل لمحكم  تسيم ة تبن  هن    الغموض هذال

 "الاأ  "مصيييتا ل   ئ،لغىو  ،المحكم  أعضدددا  لرى الرسدددتع ي القانعن في التكعين م 

 لااق بة ب لنسيبة سيوا  "القاا  "أال وهو    وح   صيتا  ها  إلبق  وا ب لاق بة القبا ة المتعاق

بي، التعي يي  الي سييييتو     أت  اليذ  االخت ي  يية أو االجبي  يية، كمي  أن الجي يي  البعي يية أو   القبا ية

 و لكم      ال سيتو ية الاق بة  م  سية بل ف ة المتعاقة النوه ة أو  الل ف ح ث  ن ك ن   2020

 وهع الجمي ، فعقلالرستدددع  إن  (2)، ضمن الهام الق نوني "ييي و   ل نت ييي ال ست  ةييي ليب ج  في

اال ا الذ  يتتاب    "والجماعي  الفردي  الحقعقلوالحريات يضدمن الذي األسداسدي القانعن

 النوه ة تحسيي ن  كز التع ي  ال سييتو   ها  لتجسيي   ، وها ،، الضيياو ية االلوا  توف ا

 ب لحقوق المتعاقة األحل م أكثا صيييي   ة ضييييب  ج ية ىذ، أكثا بألوا  المحلمة بتجه ز

  ح ل    لإ  يياإ وألول ىل اج لقييية، ثيييم تييم أكثا  ضمون ىهت ئه     والحاي  
 ععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع

/ خريف عبد الوهاب  عضععو المحكمة الدسععتورية  المحكمة الدسععتورية بين التعين واالنتخاب  الملتقى الوتني األول  1

جوان   23و  22ودورها في إرسععععاء دولة الحق والقانون  يومي   2020"المحكمة الدسععععتورية في التعديل الدسععععتوري  

  الجزائر. 2022

  الملتقى الوتني األول  ملخصعات مداخالت األسعاتا  عمار عباس  وليد العقون  يلس شعاوش بشعير ومسععود شعيهوب/  2

جوان   23و  22ودورها في إرسععععاء دولة الحق والقانون  يومي   2020"المحكمة الدسععععتورية في التعديل الدسععععتوري  

      الجزائر. 2022



 ن   34الم لإ   وهي ،(1)والحاي   الحقوق تحلم  جموع التي األسييي سييي ة المب لئبموجبه   

األحكدامل تلزم" األ ا بصيييي غية  نهي  األول  الفقاإجي     ىذ     2020التعي يي  الي سييييتو    

 السددلتات جمي  و ددمانت ا العام  والحريات األسدداسددي   الحقعق الصددل  ذات الرسددتع ي 

 للونهم  ال ولة و جاس العا   المحلمة الحلم بهذا المخ  ب ن ب ن  نو    "وال يئاتلالعمعمي 

 الحقعق تقيير يمكن ال" :النهي بصي غة الث ن ة الفقاإ ، وج   ال سيتو ية بع م ب ل ف   عن  ن

 وحماي  واألمن، النظام  حفظ مرتةت  وألسددةا  قانعن،  معجب إال والحرياتلوالضددمانات

 ." الرسدددتع  يكرسددد ا أخرى وحريات حقعق لحماي  الضدددرو ي  العطني لوكذلك الثعا ت

 يمكن ال االحعال، كل وفي " المادة نفس  ن الث لثة الفقاإ ذكا  أض فت الس بق لانهي وتلماة

 ."والحريات ق جعهرلالحقع القيعد هذه تم  أن

 

لالحرياتلالعام الحقعقلولفيل مانلاحتراماختصاصات المحكمة الدستورية 
 ن التعي يي     185تعي ل  اختصيييي صيييي   المحلمية الي سييييتو يية وتنوهيت تتب قي  لامي لإ  للللل

 دددمانلاحتراملفي "والتي ح ل  ب قة  ج ل االختصييي ل الع م وجعات،   2020ال سيييتو   

بع  أن ك ن في التع ي   "    دة لسديرلالمؤسدسداتلوناداطلالسدلتاتلالعمعمي و " "  الرسدتع 

الم لإ  1989ولسيييتو    163الم لإ    1996 ي    وكذا التع 182في الم لإ    2016ال سيييتو    

وه م التعاض لضييب  سيي ا المتسييسيي   ونشيي      " يسدد رلعلالاحتراملالرسددتع   "  153

، ح ث تفصيي   المحلمة ال سييتو ية بقاا   195و   190، وج    الم لت ن  السييات   العمو  ة

التنظ م   خ ل  ،و   في لسيييتو ية المع ه ا  قب  التصييي يق ها ه ، والقوان ن قب  اصييي ا ه 

التي تلمن في  لمخول له  لسييتو ي  و شييها  ن ت  ين نشيياه  بع  اخت  ه   ن ل ن اله ا   ا

 ئ س الجمهو ية أو  ئ س  جاس اال ة أو  ئ س المجاس الشيييعبي الو ني أو الوزيا األول  

( هضييوا في  25( ن ئب  أو خمسيية وهشيياين  40أو  ئ س الحلو ة حسييب الح ل أو ا بع ن  

   يي ة البالم ن بعيييي    ص لقيي   بع ة ،كم  تفص  في  ت بقة القوان ن العضوية لا ستو  جاس اال

" حق    2020و   2016التع ي  ال ستو      في ي، والمستج ة الوجوبيي ئ س الجمهو ي  خت  ى

الي ف  بعي م الي سييييتو يية بني   ها  ىحي لية  ن المحلمية العا ي  أو  جاس الي ولية بعي  الهي   أحي   

أ  م جهة قضيي ئ ة أن الحلم التشييايعي أو التنظ مي الذ  يتوقف ها ،    األ ااف في المح كمة

 ن    188والمي لإ    195المي لإ    يلل النزاع ينتهيح حقوقي، وحايي تي، التي يضييييمنهي  الي سييييتو   

 (2016التع ي  ال ستو   

 
لالمعاهراتلالرولي لذاتلالصل لو مانلحقعقلاالنسانل

صي  المحلمة ال سيتو ية بقاا  حول توافق  ها  "  ف 4فقاإ   190ان التنصي ص في الم لإ     

القوان ن والتنظ م      المع ه ا " ل،   لول ولاللة واضييحة  ن المتسييس ال سييتو   ها   

ىهت   الحقوق والحاي    ل نة خ صييية، فبع  أن خصيييه  بفقاإ ب ب جة التع ي  ال سيييتو    

 تمسكهل حقعقلاالنسانلالمنصعصليعةرلالاعبلالجزائريلعنب لنص ها  أن:"  2020
 

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 ، 2016من التعدي  الدستوري  188و 182، والمواد 2020من التعدي  الدستوري  195، 190،185، ،34المواد /1

 1989من دستور  153و المادة  1996من التعدي  الدستوري  163 و



  

،لواالتفاقياتلالرولي لالتيلصددادقتلعلي الل1948علي الفيلاإلعالنلالعالميللحقعقلاالنسددانلل

.." وها   إنلالجزائرلالمتمسدددك ل السدددلقلوحقعقلاالنسدددانلوالتنمي  وأضييي ف:" الجزائر"ل

 ن التعي يي     154هم  بنص المي لإ  و ،  (1)الي سييييتو اهتبي   ان الي بي جية جز  ال يتجزأ  ن  

المعاهراتلالتيليصدددادقلعلي ال ئي لالجم ع ي لحسدددبللوالتي تجع  "    2020ال سيييتو    

ها  اهتب   ان الجزائا  ن  "و الادروطلالمنصدعصلعلي الفيلالرسدتع ،لتسدمعلعلالالقانعنلل

، ب     (2)اي   الع  ةال ول التي وقعت ها  االتف ق    األ ا في  ج ل حقوق االنسييي ن والح 

لزا   اخضي ع القوان ن والتنظ م   لاق بة المحلمة ال سيتو ية ووجوت توافقه     المع ه ا  

، وهي  همية لم يلن يتمت  بهي  المجاس  (3)لتي ب  السييييمو اليذ  يم ز المعي هي ا  ذا  الصيييياية

 .2016ال ستو   في ظ  التع ي  ال ستو    

 

 وكفال لحقعقلاالنسانللالقعانينلالعضعي 
وهم  بعاو  ج ل حقوق االنسيي ن، فاق  اسييتح م المتسييس ال سييتو   الجزائا  و نذ       

والتي تخضيييي  لمااقبية المتي بقية اإللزا  ية    القعانينلالعضددددعيد  1996التعي يي  الي سييييتو    

الوجوب ة للونه  فاة خ صية  ن التشيايع   تصي    ن الج نب الشيلاي في شيل  ق نون ووفق   

، وهي ا ت ال لا ستو  تعاو ها   طا  لدستع ي س ئ  ذا   تع لج  و ش لإ و جاا ا  خ صة إل

إ داف لإلالالمجاالتلالمخصدصد للبقوله :"   140القوان ن الع لية وج   النص ها ه  في الم لإ  

ل،لللقعانينلالعضعي ل معجبلالرستع 
ليارعلالةرلمانل قعانينلعضعي لفيلالمجاالتلاآلتي :

ل*تنظيقلالسلتاتلالعمعمي ،لوعمل اللل

ل*لنظاملاالنتخا ات،للل

ل*القانعنلالمتعلقل األحزا لالسياسي ،للل

ل*القانعنلالمتعلقل اإلعالم،للل

ل*لالقانعنلاألساسيلللقضا ،لوالتنظيقلالقضائي،للل

 ..."  *القانعنلالمتعلقل قعانينلالمالي للل

وهي  ج ال  ال تع و ىال ان تلون ذا  صياة  ب شياإ بحقوق األسي سي ة لاموا ن ن، اال ا     

تتقلالمصدددادق لعلالالقانعنلالعضدددعيللالذ  اسيييتازم ىجاا ا  خ صييية لامصييي لقة ها ه  "  

 األغلةي لالمتلق لللنعا لوألعضدا لمجل لاالم "لوإلزامي لاولوجع ي لعر دهلعلالمراقة لل

يخضدددد لالقانعنلالعضددددعي،لقةللإصددددرا ه،للمراقة لل"    م ع ي المتا ق لمنلقةلل ئي لالج

  الفقاإ األخ اإ  ن 190  الم لإ  "، و   يم زمتا قتهلللرسددتع لمنلطرالالمحكم لالرسددتع ي 

ال ستو   ق  نة    ال س ت ا الس بقة، ىض فة المتسس ال ستو   هب  إ ج ي إ لم تلن  وجولإ  

ل" لخضوعالرستع ي ل قرا ل اأنلالنصلكلهتفصللالمحكم لل: "2016و  1996في لستو   
 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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   يم ز  ق بة المت بقة هن الاق بة ال سييييتو ية أن  ق بة  و الق نون العضييييو   ق بة المت بقة 

المت بقة ال تشيييم  حلم أو احل م  ح لإ وىنم  تشيييم  النص بأكما، ب نم  الاق بة ال سيييتو ية  

 .  (1)تتعاق ب إلخت   بحلم  ع ن  أو أحل م  ع نة فق 

 

لنتخا يلإالقا يلالرستع يلقا يل
وها  اهتبي   أن االنتخي بي    ن الحقوق األسييييي سيييي ية وان القوان ن المنظمية لاعما ي         

االنتخ ب ة المحا ة  نه  والو ن ة قوان ن هضيييوية، فاق  خص المتسيييس ال سيييتو   المحلمة  

   لعما ة االقتااع والفصي   الآلحقةالعما    السي بقة و  فاض  ق بته  ها  ال سيتو ية صي ح ة  

االسييييتفتي    نتخي بي   التشييييايع ية و االتقتية ل نتخي بي   الائي سيييي ية و الم  في  عون حول النتي ئج

  تفصيييي  في  عون  فض  افي   التاشيييي  ل نتخي بي   الائي سيييي يةو النتي ئج النهي ئ ية،  ىه ن  و 

واهتم ل الق ئمة النه ئ ة لامتاشيييح ن وتقوم باثب   الم ن  الخت ا ووف إ  تاشييي  بع   وافقته   

   أهضي   المجاس الشيعبي  ،وتنظا في  عون النت ئج المتقتة ل نتخ ب ها  ق ئمة التاشي ح    

هم     اإله ن هن النت ئج النه ئ ةو تج ي  نصييييف أهضيييي    جاس اال ة المنتخب ن  الو ني و 

، لون التي خ  في العما ي   التحضيييي اية التي تعول الختصيييي ل المحي كم  191المي لإ بأحلي م  

اإللا ية المختصة ىقا م   أو المح كم االستثن ئ ة، كم  تتول  المحلمة ال ستو ية بموجب اال ا  

المتضييييمن القي نون العضييييو  المتعاق بنظي م االنتخي بي    همية الفصيييي  في  عون   21-01

  الحماية االنتخي ب ية، كمي  تختص المحلمية الي سييييتو يية بني   ها   قاا ا  لجنية  ااقبية تمويي 

  ن ال ستو  ب لنظا في التعون التي تتاق ه  حول النت ئج المتقتة ل ستفت   ح ث   191الم لإ 

يحق لل  ن خب التعن في صييحة هما ة التصييويت ف م     01-21اال ا     ن  258و بق  لام لإ  

 (2) يخص االستفت  
 

  ع ي لودو هلفيل مانلوحماي لالحقعقلوالحرياتلالرف ل عرملالرست
وتم ت ه م، في التع ي  ال سيتو      2016لع  أهم ىجاا  يسيج  ها  التع ي  ال سيتو           

هو االخذ بلل ة ال ف  بع م ال سيتو ية في  ج ل ضيم ن الحقوق والحاي  ، وهو اجاا     2020

يسييم  لاموا ن ن ب لاجو  لاع الة والتمسييح بع م لسييتو ية حلم تشييايعي يعتق  ان في تتب ق،  

المعاوضييية ها  المحلمة  سييي ق ب لحقوق والحاي   التي يضيييمنه  ل، ها ، في المن زهة  

 ت خ    15-22 قم  وهم  ب ألحل م التشايع يية لاقيي نون العضييو     195ال ستو   بق  لام لإ  

يحي ل ىجاا ا  وك ف ي      2022يول و سييييتية    23الموافق     1443ذو الحجية هي م    26في  

 ، ها  ان يقتصا فق  ها  الحقوق  و ية  اإلخت   واإلح لة المتبعة أ  م المحلمة ال ست 
 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

،مجاة الحقوق و العلوم الساياساية،   2020/ حمامدة المية، اختصااصاات المحكمة الدساتورية في ظ  التعدي  الدساتوري 1
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ي الجزائر" تييير في الشااك  أم في  و ك،لا: د.جما  ان سااالم، االنتقا  من المجلل الدسااتوري بلل المحكمة الدسااتورية ف
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ل الجزائر. 2022جوان  23و 22يومي  



حول  والحاي   التي كفاه  لسيييتو  وال يملن ان تتع ه  ىل    ا ذلح، ويبق  التسييي مل ق ئم  

 ،ييالحقوق والحاي   الملفولة لستو ي  أهي الحقوق والحاي   التي تن وله  ال ستو  بمفهو 
أم يتع ى ذلح جم   الحقوق والحاي     الشلاي في فص   ن ابواب، كم  سبق لن  وتعاضن  ل، ،

   .وتاح التي ج   النص ها ه  ب يب جة ال ستو  (1)التي تضمنه  ال ستو  في  ضمون، الم ل 

هذا واشييتا  المشيياع أن يتم ال ف  بع  ال سييتو ية الذ  يع  حق ألح  اال ااف ال هوى،      

في    15-22 قم    ن الق نون العضيو  15 ن ال سيتو  والم لإ   195بحسيب اسيتعم ل الم لإ  

لهوى  نظو إ ا  م الجه   القضييي ئ ة الت بعة لانظ م الق الع ل  و الجه   القضييي ئ ة الت بعة  

 ئي اإللا  ، وبمن سييبة  ن زهة  عاوضيية أ  م جهة قضيي ئ ة خ ضييعة لانظ م  لانظ م القضيي 

القضيييي ئي الع ل  أو اإللا   كم  سييييبق ذكا   بموجب  ذكاإ  لتوبة  نفصيييياة و عااة هن  

هاائض و ذكاا  ال هوى االصيا ة و ان تلون العايضية  سيببة بمعن  ان تلون أوج، ال ف  

الحاي   التي يضيمنه    ، وأوج، انته ك، لاحقوق و المث    ب نة لانص التشيايعي المعتاض ها

، وان  اافعي   المحي  ي اللتي ب ية والشييييفويية تنصييييب ها   حي  الي ف  بعي م    (2)  الي سييييتو 

( والنصييول  العضددعي لوالعادي لواألوامرلالرئاسددي ال سييتو ية ى  النصييول التشييايع ة  

يلفاهي     الحايي   التيالتنظ م ية التي يتاتيب ها هي   يلل النزاع وذا  صيييياية فق  بي لحقوق و 

ال ولة   هوى قضيي ئ ة، ى  م لامحلمة العا   أو  جاس ال سييتو  وان اال ا يتعاق ب ل ف  ول س ب 

حسيب الح ل، بع  اسيتت ع  أ  الن  بة الع  ة أو  ح فظة ال ولة ىذا تم اسيت ف   الث م شياو   

 الت ل ة: 

ها ،  لل النزاع أو أن يشييل   أن يتوقف ها  الحلم التشييايعي او التنظ مي المعتاض   -

 أس ق المت بعة

اال يلون الحلم التشيييايعي أو التنظ مي المعتاض ها ، ق  سيييبق التصييياي  بمت بقت،   -

لا سييتو   ن  اف المجاس ال سييتو   أو المحلمة ال سييتو ية، ب سييتثن   ح ل تغ ا  

 الظاوف

    (3)أن يتسم الوج، المث  " ب لج ية " -

ختي   المحلمية الي سييييتو يية بي لي ف  بعي م الي سييييتو يية ىال  ن خ ل     العام، اني، ال يتم ى      

، وقي  فسييييا هيذا  (4)   ن الي سييييتو  195المحلمية العا ي  أو  جاس الي ولية بموجيب نص المي لإ  

 الخعالأنلتغرقلالمحكم لالرسدتع ي لتحتلوطأةلعردلكةيرلمنلالادكاوىلالرسدتع ي للالشيا  

المحكم لوانليسددددمالل ال التركيزلعلالللالتيليمكنلتقدريمده،لوالتخفيملمنلعب لالعمدللعلا

  (5)  القضايالال ام 
 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

، ق ل  نشيييو  ها  الااب  االللتو ني 2011سييي لم ح ال، الاق بة البع ية ل سيييتو ية القوان ن ب لمغات في ظ  لسيييتو   /1
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 ىجاا ا  وك ف    اإلخت   واإلح لة المتبعة أ  م المحلمة ال ستو ية  

األو  المسييتشيي   اله ل  لوه  ،ال ف  بع م ال سييتو ية و لو ه  في حم ية الحقوق و الحاي  ،  اخاة في الماتق  الو ني -
  2022جوان    23و  22ودورها في برساااء دولة الحح والقانون، يومي    2020الدسااتورية في التعدي  الدسااتوري "المحكمة 

 الجزائر.
 حفوظ هب  الق ل ، لو  المح  ي في ال ف  بع م ال سييييتو ية أ   الجه   القضيييي ئ ة، الو شيييية التلوين ة لف ئ إ المح   ن  /3
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ب لج ية يتوقف ها  لو  المح  ي  ن جهة،  واألك   أن اشيييتاا  أن يتسيييم الوج، المث          

كحاقة أسييي سييي ة ال ب   نه  لتفع   آل ة ال ف  بع م ال سيييتو ية وفي حم ية الحقوق والحاي    

المشي   ىل ه  بشيل  ضيمني أو   ا    الملفولة لسيتو ي   ن خ ل البحث هن الحقوق والحاي  

وها    (1) ب شيا، ل تحول المح  ي  ن ح م لاحقوق والحاي   فق ، لال شيف هنه  و نظا له  

الق ضيي المث   أ   ، التعن والجهة القضي ئ ة صي حبة الحق بقبول التعن او  فضي،  المحلمة  

   ى ج ية ال ف   ن ه  ،.  العا   أو  جاس ال ولة( لاساتة التق ياية التي يتمت  به  في تق يا

في األخ ا، يملن القول ان ال ف  بع م ال سيتو ية يحقق في ح ل تعم م، واسيتعم ل، ب لوج،        

السا م وتظ فا جهول األ ااف المعن ة في ال ف  وأصح ت الحق في اإلح لة وأهض   المحلمة  

 ال ستو ية:

 ييين  34خ ييياإ  ييين المييي لإ * التليييايس الفعايييي لأل ييين القييي نوني اليييوا ل فيييي الفقييياإ األ

ال سييتو " تحق قيي  لأل يين القيي نوني، تسييها ال وليية، هنيي  وضيي  التشيياي  المتعاييق بيي لحقوق 

 والحاييييييييييييي  " بيييييييييييي  وتفيييييييييييياض هايييييييييييي  ال وليييييييييييية ان تسييييييييييييها 

 ها :" ضم ن الوصول ىل ، ووضوح، واستقاا   ". 

تحايح    "لتعت    التنظ م   المخ فة لا سيييتو   منظو ة الق نون ة  ن التشيييايع   و * تته ا ال

لز ن  وي   ن الحق الاق بة ها  لسيتو ية القوان ن القتصي   أصيح ت   "المجاس ال سيتو  

جم ع ي ،للاللل  ئ س   الحق في تحايح المجاس ال سيييتو   ها  ه ا   حلو  ة لون سيييواه

اين تم  ن     2016لغي يية التعي يي  الي سييييتو      (االمد مجل للالمجل لالاددددعةيلالعطنيلو

في     المع  ضية البالم ن ة حق ىخت   المجاس ال سيتو   وا ن المحلمة ال سيتو ية والمتمثاة
أ بع ن ن ئب  وخمسييية وهشييياين هضيييوا  ن  جاس اال ة ب إلضييي فة لاوزيا األول او  ئ س  

 الفقاإ الث ن ة. 193الحلو ة حسب الح ل وفق الم لإ 

 مو ال ستو  وتحق ق  ب أ ت  ج القوان ن بشل  ها ي يلون ال ستو  أها  الهام.* تأ  ن س

* جع  الموا ن والمتق ضييي أوال  اف  أسيي سيي   في التعاف أوال هن حقوق، وحاي ت، وث ن    

 في المس همة  ب شاإ في ال ف ع هن حقوق، وحاي ت، المضمونة لستو ي   

حقوق اإلنسييي ن ب ن افاال المجتم  ها  ا   ىقاا  * تعم م ونشيييا الثق فة ال يمقاا  ة وثق فة  

حاية الوصيييول ىل  المحلمة ال سيييتو ية والتعن المب شيييا بع م ال سيييتو ية المعمول ب، في  

 ا اب ة ال ول األو وب ة والوالي   المتح إ اال ايل ة.

ة  و ق ب  و ن خ ل ث ثون سينة  ن االجته ل ال سيتو   في  ج ل  ق بة ال سيتو ية أخ اا،    

ىخت   أصي    ن خ له    27هاضيت ها  المجاس ال سيتو      ، فق2019-1989  المت بقة

قاا ا  خ صييية    08قاا  خ ل باق بة المت بقة القوان ن العضيييوية لا سيييتو   سيييت   27

، ون ل البالم ن بغافت ،  (2   ب لحقوق السي  س ة ذا  صياة  ب شياإ   ب لق نون العضيو  ل نتخ ب 

وفي تسييعة  ن سييب   ت خ  المجاس ال سييتو   في ل اسيية والتحقق  ن   ى تت بق النظ م  

ال اخاي لامجاس الشعبي الو ني ولمجاس اال ة والق نون األس سي لان ئب، ونظ م التعويض    

  (3 والتق ه  لعضييو البالم ن ولح ال  التن في، واختصيي صيي    جاس اال ة ونشيي  ، وهما،  

 كم  خصت الساتة القض ئ ة اح  هشا ق نون هضو  خضعت لمااقبة المت بقة وخصت  
 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 6 حفوظ هب  الق ل ، لو  المح  ي في ال ف  بع م ال ستو ية أ   الجه   القض ئ ة، نفس الماج ، ل /1
   19/08و 01-08/12-07،/01-07/04-21/97-17/95-13/91-89القوان ن العضوية  قم /2

 1999،3نوفمبا  99/02،28،  1998 ي  ق    1998،15ف فا     1997،18او     89/14،123/القوان ن العضييييويية  قم  2

 ...16/12، 12/02، 01/01، 2000ليسمبا   2000،17جويا ة 



،   تصيي صيي تهواخ   اختصيي صيي    جاس ال ولة وتنظ م، وهما،، تنظ م المحلمة العا   وهماه 

الق نون األسي سيي   هماه ،صي صي    حلمة التن زع وتنظ مه  و الق نون األسي سيي لاقضي  ، اخت 

، كم  ن لت األحزات السي  سي ة بمن سيبت ن ل اسية  ت بقة ق نونه   (1 المتعاق ب لتنظ م القضي ئي

،وحظ ت الماأإ بمااقبة المت بقة لاق نون العضو  المح ل لل ف    تمث    (2 العضو  لا ستو 

 ن اختصيي صيي   ،قوان ن الم ل ة هي األخاى ن لت حصييته    (3 الماأإ في المج لس المنتخبة  

،كم   (4   2019و 2018المجاس ال سيتو   في  ااقبة المت بقة  ن خ ل ق نوني الم ل ة لسينة 

ال سيييتو   ب ل  اسييية والتحا    ت بقة الق نون العضيييو  المتعاق ب لسييياتة  تن ول المجاس  

، كم  هاض الق نون العضيو  المح ل لشياو   (5 الو ن ة المسيتقاة ل نتخ ب   بث م  ن سيب  

لمااقبة    2018وك ف    تتب ق ال ف  بع م ال سيييتو ية  ها  المجاس ال سيييتو   في سيييبتمبا

ها  حصيي اة ت خ  المجاس ال سييتو    ن   واجب اب ائه   الم حظة ال،(6  ت بقت، وال سييتو 

أ  ث ثون سييينة في  ج ل الاق بة ها  لسيييتو ية    2019ىل    1989الفتاإ الممت إ  ن  خ ل  

القوان ن تلمن في الع ل القا   ج ا لت خ ت، والتي اقتصييييا  ها  القوان ن العضييييوية تاج   

في ك     2016بق ذكاه  قب  التع ي   سي   ألصيح ت الحق في اإلح لة والتي تلمن كم ب ألسي ق  

 ن  ئ س الجمهو ييييييييييييييييية و ئ س المجاس الشعبي الو ني و ئ س  جاس اال ة وب لت لي  

ونظاا لات ب  االخت     في اإلح لة واالنتم   للتاة سيييي  سيييي ة واح إ، فق  اقتصييييا المجاس  

ن  اف  ئ س  ال سيتو   ها  ل اسية القوان ن العضيوية إلجب  ية ووجوب ة هاضيه  تاق ئ    

 اف المجاس الي سييييتو  ، والجي ول المافق يحي ل    الجمهو يية ها   ااقبية المتي بقية  ن

ىل   1989ه ل النصييييول المح لة ها  المجاس ال سييييتو   في الفتاإ الممت إ  ن    سييييم  

   1  ماحقكم  هو  وض  ب ل  2019
 ن جهة أخاى و ن خ ل حصييي اة ث ثون سييينة  ن االجته ل ال سيييتو   في المج ل         

  184، فق  سيجان  ت خ  المجاس ال سيتو    ن خ ل ىصي ا   ليييييي  2019-1989االنتخ بي  

ىه ن ذا  صاة بتنظ م االستفت  ا  ها  التع ي  ال ستو   وتنظ يييييم االنتخ ب      29قاا  و 

 (7  ين خ ل المجي لس البا ية والوالئ ة    الائ س ية البالم ن ية والمحا ية

، فق  هلفت المحلمة ها  ل اسية 2021ب نم ، و نذ تنصي ب المحلمة ال سيتو ية نوفمبا        

، بع  التع ي  ال سيتو    2022قاا  سينة  38و   2021سينة     قاا ، ث ثة قاا ا 41وىصي ا  

  ، ىذ وألول  اإ تم  والذ  هاف نقاة نوه ة اك  إ هضييييوي  و وضييييوه  2020لغاإ نوفمبا  

ىل  ج هن  ايق االنتخ ت  مثاي أسي تذإ الق نون ال سيتو   ضيمن تشل اة المحلمة ال ستو ية  

( وان ال يلونوا  نتم ن  20و من تتوفا ف هم شياو  اللف  إ والخباإ ال تق  هن هشياين سينة  

والشيا  يخص  أل  حزت سي  سيي أ  اسيتبع ل االنتم   السي  سيي وب لت لي التج ذب   السي  سيوية  

  ن التع ي  ال ستو   وهو اح ى أسب ت 187ك  أهض   المحلمة ال ستو    بق  لام لإ 

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
، 17/06،  11/13،  11/12،  04/12،  05/11،  04/11،  98/03،  98/01،  97/11،98/01القوان ن العضييييوييية  قم    /1
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 .12/04و 97/09الق نون العضو  لألحزات الس  س ة  قم  /2

 .12/03الق نون العضو  المح ل لل ف    توس   تمث   الماأإ في المج لس المنتخبة  قم /3

 .19/09والق نون العضو   قم  18/15الق نون العضو   قم  /4
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هلفت المحلمة  وهلذا وخ ل الفتاإ القصييي اإ هذ  ،  اسيييتبع ل البالم ن بغافت ن  ن التشيييل اة

  ال ستو ية ها  ل اسة وىص ا  قاا اته   قسمة ها  الشل  الت لي: 

    

 قاا ا   06* ق بة المت بقة و ق بة ال ستو ية  

 قاا  32*ال ف  بع م ال ستو ية  

 *ىه ن في  ج ل المن زه   االنتخ ب ة

 ،  فاالستخ * 

 قاا  خ ل بتعون الاج ن الوالئ ة لمااقبة الحماة االنتخ ب ة   60*

قاا ين خ صي ن ب لنظ م ال اخاي لامحلمة ال سيتو ية، والنظ م المح ل لقواه  هم  المحلمة  ل*

 .2022سبتمبا   6-5ها هم  في جاسة  ال ستو ية تم المص لقة

 

لألسييييبوع األول  ن    2021نوفمبا  تفصيييي   ت خ  المحلمة ال سييييتو ية  نذ تنصيييي به        

 .02 قم    لماحقب  (1 اختص صه   في  ج ل    2022سبتمبا
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 .الجاي إ الاسم ة لاجمهو ية الجزائاية ال يمقاا ي /1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ل دددددمدداتالخدددددد

ل
ح فظت ها    ن خ ل ال  اسية المقتاحة، يتب ن جا   لمتتب  الشيأن الجزائا ، أن الجزائا  للل

خته  التي  سيييمت، وث ئق الثو إ المب  كة في  ج ل الحقوق والحاي   الع  ة وبق ت  اتز ة  

التي ال تزال تحت    م الصييع ت ب لتزا  ته  ال ول ة وب لخصييول ب لمت لبة ولهم الشييعوت  

ي تمت  الموا ن ن بب قي الحقوق  ن ا االسييتعم    ن خ ل لهمه  لاحق الجم هي األسيي سييي ف

"   انرونغ ت نة ب لمب لئ العشا لمتتما"  هو حق الشعوت في تقايا  ص اه  ال و الحاي   أو 

وللع درلالدروليلللحقعقلل،1960لاجمع ية العي  ية لأل م المتحي إ ليسييييمبا  "    1514لقرا لل"و  

كم  بق ت حايصية ك  الحال    االول     فقاإال ن خ ل الم لإ األول   "المرني لولالسدياسدي لل

ها  اسييتلم ل هذا الحق الجم هي بحق الشييعوت في تقايا  صيي اه  االقتصيي ل   ن خ ل  

م  واالنضم م في  جهولا  حاكة ه   1974اقتااح الجزائا لانظ م االقتص ل  الع لمي الج ي  

في  ج ل الحقوق والحاي   بع  انضيم  ه     التزا  ته وسيع ه  لتجسي      االنح  ز واأل م المتح إ

ألهم الصييييلود الي ول ية بمي  ف هي  حقوق وحايي   الج ي  الثي ليث واللي  نية في الحق في الب اية  

والتنم ة، وهي حقوق جم ه ة  حاكة و سييي بقة لمتمت  الموا ن بحقوق، وحاي ت، المضيييمونة  

 و حت  لول  .لستو ي   

في لجزائا، وبعي  اسييييتق لهي  بعي  ثو إ  بي  كية  اح ضييييح تهي  ازيي   ن هشييييا   ي ن  ن     

الشيه ا ، وبع  انته د المسيت  ا الفانسيي ألبسي  الحقوق" الحق في الح  إ " و اسيتعم  ابشيا  

  "  المناطقلالمحرم "  و "    التجا  لالنعوي " و "    النا القللأسيييياحة البتم المحا ة لول   "

 ه م و ضييم ن الحقوق   أ  أن تتج، نحو ت  بع  اسييتع لإ سيي  لته  واسييتق له  الو ني  ىلن، و 

االجتم ه ة لاموا ن ن وتمل نهم  ن الع م بلاا ة تحت سياتة ثو ية و في ظ   االقتصي لية و 

لسيييي ت ا    يسييييم  " البا ا ج " ذا  التوج، االشييييتااكي والتي ب لتب  ال تعتاف ب لحقوق  

والحاي   السيي  سيي ة التع لية التي ته ف في ذلح الوقت لتشييت ت الصييوف الو ني الموح ،  

جب    و ج ني، والمهني والتعا م الع لي والحق في الصييحة وك ن حق في التاب ة والتعا م اال

المجي ن ية هي  ية، والعمي ، والتاق ية االجتمي ه ية، وتاق ية االسيييياإ  وتحق ق "الي يمقاا  ية  

، و  بية السيييياتية القي ئمية آنيذاد في االنفتي ح ،  1988االجتمي ه ية"  ... ثم وبعي  احي ام أكتوبا  

  1989" فتعي قبيت لسيييي ت ا بي   بي سييييتو     لتعدرديد ا" و "    عدالقلالدريمقراطيد لخايت الجزائا"  

،وأنشيأ  األحزات السي  سي ة والنق ب    2020الماجعي لغ ية التع ي  ال سيتو   لغاإ نوفمبا  

المي ني، وخ ل كي  تايح المااحي  كي نيت  عي لجية "   المجتم   الحقعقللالمهن ية والجمع ي   

ىل  التع ي     1963سيي ت ا  ن  ، ىذ أن التع ي   التي هافته  ك  ال بتأني وتبصييا"والحرياتلل

 ن    الحقوق والحاي   األسي سي ة و الحاي   الع  ة القسي  االوفان لت   2020األخ ا نوفمبا  

خ ل فصييول ق ئمة بذاته  ج  عة لل  أصيين فه   ن سيي  سيي ة و  ن ة واجتم ه ة واقتصيي لية  

نصول ها ه  في  وثق ف ة  ن األج  ل الث م، ض  نة وك فاة لتمت  الموا ن ن بل  الحقوق الم

ظ  أح  ن     ت المتسييسيي   اللف اة بذلح وأح  ن  أخاى في ظ  نقص وسيي ئ  ال هم والتمت   

به  ه  ة، فل نت تجابة المجاس ال سيتو   الذ  و ن خ ل ازي   ن ث ثون سينة  ن الوجول  

اسيهم ب لقسي  المت ح في ضيم ن الحقوق األسي سي ة وها  وج، الخصيول الحقوق المنصيول  

س   لقوان ن العضييوية التي اهتبا  ا ت ال لا سييتو  ووجوب ، هاضييه   ن  اف  ئ ها ه  ب 

الجمهو ية ها   ااقبة المت بقة،    العام ان ا اب ة  ج ال  القوان ن العضيييوية ذا  صييياة 



 ب شيياإ ب لحقوق األسيي سيي ة يلف ن  هن  التذك ا  ث  بقوان ن االنتخ ب   واألحزات السيي  سيي ة  

لم ل ة ، و   ت المجاس ف م  ه ا ذلح القتصيييي   أصييييح ت الحق في  والتنظ م القضيييي ئي وا

تحايلي، ها   ئ س الجمهو يية أو  ئ س المجاس الشييييعبي الو ني أو  ئ س  جاس اال ية  

 187و الم لإ    2016ىل  ان ج   التع ي  ال سيتو    والغ لب انهم  ن كتاة سي  سي ة واح إ...  

سي ة "  ن خ ل  ن  حق اإلخت   في الفقاإ التي فتحت حق االخت   ها  " المع  ضية السي  

( هضيييوا بمجاس   30  او ث ثون  ب ( ن ئ 50الث ن ة  ن الم لإ المذكو إ أه   ىل  خمسيييون   

الفقاإ   193 ن خ ل الم لإ   2020اال ة، وت ه م االجاا  ذات، بمن سيييبة التع ي  ال سيييتو    

المحلمة ال سييتو ية  ن قب   مثاي  الث ن ة، وب   ب إل ل ن اخت   المجاس ال سييتو   وح ل    

الشيعب ب لنسيبة لل  ق نون يعتق  ان ب، اخ ل ب لقواه  واالحل م ال سيتو ية، و في خضيم هذا 

" للن ها  التايقة    حقلالرف ل عرملالرسدتع ي االنفت ح ها  ضيم ن الحقوق والحاي   ج   "

ح ث ينبغي ها  الموا ن التعن بع م ال سييتو ية في نزاع قضيي ئي  ق ئم وبموجب  الفانسيي ة  

 ذكاإ  لتوبة  نفصياة و عااة  اسيتف   شياو  ث م تم ذكاه  سي بق ، وان المحلمة ال سيتو ية  

ال يملنه  ل اسيية أ  هايضيية ىال ىذا و ل  العايضيية   ن ل ن ى   المحلمة العا   أو  جاس  

أن تغاق المحلمة ال سييتو ية تحت و أإ الع ل اللب ا  ن الشييل وى    ال ولة خوف  كم  ق    ن

ال سيييتو ية، يع  االجاا  نقاة نوه ة أك  إ نحو االحسييين في  ج ل ضيييم ن تمت  الموا ن ن  

 از ية بي لفصيييي  في  بحقوقهم وحايي تهم والحي   ن االنتهي كي   في المجي ل، كمي  بي   المحلمية  

يق  المع ه ا  ال ول ة قب  التصييي   ، والفصييي  فيلسيييتو ية المع ه ا  والقوان ن والتنظ م 

توافق القوان ن والتنظ م      المع ه ا  و ت بقة القوان ن العضيوية لا سيتو    في  كذاها ه  و 

، وفي  تفس ا االحل مق  تح م ب ن السات   ال ستو ية و الخ ف   التي و   وهي  ق بة اجب  ية،

تفت  ا  وتعان نت ئجه ، صيي ح     تصييب اك    نت ئج االنتخ ب   الائ سيي ة والبالم ن ة واالسيي 

،  " ددمانلإحتراملالرسددتع في لهم الحقوق والحاي  ، و ه ن   تق  ها  أهضيي ئه  بغ ة "  

وهمق جااحه   ن االنته ك   الصيي  خة    إنسدداني لحقعقلاالنسددانالجزائا  صيي ق  ىيم ن  و 

ل اسييتاج ع السيي  لإ  خ   الح  إ واللاا ة والحاية  نفي الحق  والمتمث  في ألبسيي  الحقوق  

سييينة  ن العبولية واالحت ل واله منة واالسيييتغ ل البشييي    132بع  ازي   ن    واالسيييتق ل

   وتضح    ازي   ن هشا   ي ن  ن الشه ا  االباا .
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 01الملحق رقم 

ضمن رقابة التتابق والدفع  المجلس الدستوريعلى  النصوص المحالةجدول ب
 بعدم الدستورية والرقابة الدستورية  

  ال ون سنة من االجتهاد الدستوري  

(1989-2019     )  

رقم   مضمونه  تاري  ارصدار  رقم القانون رقمال
الجريد   
 الرسمية 

 / /  انون االنتخااات  07/08/1989 13.89 1

 / / للمجلل الشعاي الوقني النظام الداخلي  / /  2

 / / القانون األساسي للنائف  08/08/1989 14.89 3

 / /  انون تتجي   انتخااات تجديد المجالل الشعاية الوالئية  / / / / 4

 / /  انون تتجي   انتخااات تجديد المجالل الشعاية الالدية  / / / / 5

 / / الئحة المجلل الشعاي الوقني 29/10/1989 / / 6

 48  انون االنتخااات  15/10/1991 17.91 7

 39  انون االنتخااات المعد  والمتمم  1989/ 08/ 7 13.89 8

 15 التقسيم القضائي  19/03/1997 11.97 9

 12 القانون العضوي المتعلح انظام االنتخااات  06/03/1997 07.97 10

 12 السياسية القانون العضوي المتعلح ااألحزاف  06/03/1997 09.97 11

 53 النظام الداخلي للمجلل الشعاي الوقني  1997/ 08/ 13 / / 12

 8 النظام الداخلي للمجلل األمة 18/02/1998 / / 13

 14 النظام الداخلي للمجلل الشعاي الوقني  15/03/1998 / / 14

 37 اختصا  مجلل الدولة وتنظيمل وعملل  01/06/1998 01.98 15

اختصا  محكمة التنازل وتنظيمحا وعملحا وك،ا   07/06/1998 03.98 16
 العال ات الوظيدية اينمحا و اين الحكومة 

39 

 15  انون نظام التعويضات والتقاعد لعضو الارلمان  08/03/1999 02.99 17

 / / تنظيم المجلل الشعاي الوقني ومجلل األمة وعملحما  8/03/1999 02.99 18

 84 النظام الداخلي لمجلل األمة  28/11/1999 / / 19

 38  انون خا  امحافظة الجزائر الكارى  31/05/1997 97-15 20

 46 النظام الداخلي للمجلل الشعاي الوقني  2000/ 07/ 03 / / 21

 77 النظام الداخلي لمجلل األمة  2000 17/12 / / 22

 09 الارلمان  انون المتعلح اعضو  13/01/2001 01-01 23

 25 التعدي  الدستوري  10/04/2002 02-03 24

 57 القانون األساسي للقضاء  06/09/2004 04-11 25

 51 المتعلح االتنظيم القضائي  17/07/2005 05-11 26

 09 القانون العضوي المتعلح ااالنتخااات  07/02/2004 04-01 27

 57 للقضاء وعملل و صالحياتل تشكي  المجلل األعلل  06/09/2004 04-12 28



 57 القانون العضوي المتعلح ااالنتخااات  28/07/2007 07-08 29

 57 تتجي  االنتخااات  08/07/2007 07-07 30

 63 التعدي  الدستوري  15/11/2008 08-19 31

 42 تنظيم المحكمة العليا وعملحا واختصاصاتحا  26/07/2011 11-12 32

 43 اختصاصات مجلل الدولة وتنظيمل وعملل  26/07/2011 11-13 33

 01  انون االنتخااات  12/01/2012 12-01 34

 01 المحدد لحاالت التنافي مع العحدة الارلمانية  12/01/2012 12-02 35

المحدد لحاالت التنافي لكيديات توسيع تمثي  المرأة في   12/01/2012 12-03 36
 المجالل المنتخاة 

01 

 02  انون األحزاف السياسية  12/01/2012 12-04 37

 02  انون متعلح ااةعالم  12/01/2012 12-05 38

 01 التعدي  الدستوري  06/03/2016 16-01 39

 14 التعدي  الدستوري  06/03/2016 16-01 40

 50 المتعلح االحيئة العليا المستقلة لمرا اة االنتخااات  08/2016/ 25 16-11 41

تنظيم المجلل الشعاي الوقني ومجلل األمة وعملحما   08/2016/ 25 16-12 42
 وك،ا العال ات الوظيدية اينحما و اين الحكومة 

50 

 20 التنظيم القضائي  17/03/2017 17-06 43

 49 النظام الداخلي لمجلل األمة  2017/ 08/ 22 / / 44

 15 وتنظيمل وعملل اختصاصات مجلل الدولة   04/03/2018 18-02 45

 53 المتعلح اقوانين المالية  02/09/2018 18-15 46

 54 شروق وكيديات الدفع اعدم الدستورية  02/09/2018 18-16 47

 54 المتعلح االمجمع الجزائري اللية األمازييية  02/09/2018 18-17 48

 55 المستقلة االنتخااات المتعلح االسلقة الوقنية العليا  14/09/2019 19-07 49

  10-16القانون المعد  والمتمم للقانون العضوي ر م  14/09/2019 19-08 50

 والمتعلح انظام  االنتخااات 

55 

القانون العضوي المعد  و المتمم للقانون العضوي ر م   11/12/2019 19-09 51
 المتعلح اقانون المالية  18-15

78 

المجلل الدستوري، ثالثون سنة من االجتحاد الدستوري في مجا  ر ااة الدستورية و ر ااة  المصدر : 

  396-393المقااقة للدستور،   

 

 

 

 

 

 

 



 02الملحق رقم 

2022-2021قرارات المحكمة الدستورية   

في مجال استخالف النواب المحكمة:قرارات    

نة  23الموافح  1443،ي القعدة عام  23مؤرخ في  22/ ق.م د/01 رار ر م -  يتعلح 2022جوان سننننننن

 18مؤرخة في  55الجريدة الرسمية العدد  انعالن حالة الشيور واستخالف نائف في المجلل الشعاي الوقني،

 .2022.غشت 

 ة : في مجال رقابة المتابقة و رقابة الدستوريةقرارات المحكم

، يتعلح 2022ماي سنة  10الموافح  1443شوا  عام  9مؤرخ في  22/ق. م د / ر م د/  01 رار ر م -

 16المؤرخة في  41الجريدة الرسمية العدد ، امرا اة مقااقة القانون العضوي المتعلح االتنظيم القضائي للدستور

 .2022يونيو 

، يتعلح 2022ماي سنة  10الموافح  1443شوا  عام  9مؤرخ في  22/ ق .م د/ر م د/  02 رار ر م -

صدر عام  4المؤرخ في  01-98امرا اة مقااقة القانون العضوي المعد  والمتمم للقانون العضوي ر م 

، والمتعلح ااختصاصات مجلل الدولة وتنظيمل وعملل، للدستور 1998و سنة ماي 30الموافح  1419

 .2022يونيو  16المؤرخة في  41الجريدة الرسمية العدد 

، يتعلح 2022مايو سنة  24الموافح  1443شوا  عام  23مؤرخ في  22/ ق.م د/رم د/ 03 رار ر م -

امرا اة مقااقة القانون العضوي ال،ي يحدد قرق انتخاف أعضاء المجلل األعلل للقضاء و واعد تنظيمل 

 .2022يونيو  27المؤرخة في  44الجريدة الرسمية العدد ، وعملل، للدستور

، 2022يونيو سنة  19الموافح  1443،ي القعدة عام  29مؤرخ في  22ق.م.د/ر م د/ 04 رار ر م /-+

يتعلح امرا اة مقااقة القانون العضوي ال،ي يحدد بجراءات وكيديات اةخقار واةحالة المتاعة أمام 

 .2022يوليو  31المؤرخة في  51الجريدة الرسمية العدد ، محكمة الدستورية، للدستورال

، يتعلح 2022يوليو سنة  28الموافح  1443،ي الحجة عام  29مؤرخ في  22/ق. ر. د / 05 رار ر م -

 4المؤرخة  53الجريدة الرسمية العدد ، 2.202ار ااة دستورية األمر المتضمن  انون المالية التكميلي السنة 

 .2022غشت 

، يتعلح 2022يوليو سنة  28الموافح 1443،ي الحجة عام  29مؤرخ في  22/ق. ر. د /06 رار ر م -

 1443رمضان عام  24المؤرخ في  22-02من القانون ر م  20و 15و 12و 9ار ااة دستورية المواد 

الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات وتشكيلتحا ال،ي يحدد تنظيم األكاديمية  2022أاري  سنة  25الموافح 

 ..2022غشت  10المؤرخة  54الجريدة الرسمية العدد ، وسيرها ومحامحا
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 قرارات المحكمة: في مجال الدفع بعدم الدستورية

 قرارات: 2021

نوفمار  28الموافح  1443رايع الثنننناني عننننام  23مؤرخ في  21/ق.م د/ د ل د/  01 رار ر م -

،ي الحجة عام  24في المؤرخ  7-13من القانون ر م  24،يتضننمن الدفع اعد دسننتورية المادة 2021سنننة

المؤرخة في    95لجريدة الرسامية العدد  ا،  و المتضمن تنظيم محنة المحاماة، 2013أكتوار  29الموافح  1434

 .2021ديسمار  23

ديسنننننننمار  5الموافح  1443رايع الثنننناني عننننام  30مؤرخ في  21/ق.م د/ د ل د/ 02 رار ر م -

صدر   18المؤرخ في   09-08)الدقرة األولل( من القانون ر م   633يتعلح اعدم دستورية المادة  2021سنة

الجريادة والمتضااااامن  اانون اةجراءات المادنياة واةداري،   2008فاراير ساااااناة   25الموافح    1429عاام 

 .2021ديسمار  23المؤرخة في  95الرسمية العدد 

صادر عام   18المؤرخ في   09-08)الدقرة األولل( من القانون ر م   633يتعلح اعدم دساتورية المادة   ر را

الجريدة الرساامية  تضاامن  انون اةجراءات المدنية واةداري،  والم 2008فاراير ساانة   25الموافح   1429

 .2021ديسمار  23في  المؤرخة 95العدد 

 2022 رارات : 

ية عام  23مؤّرخ في  22/ق. م د/د ل د/  01 رار ر م - ثان نة  26ح المواف 1443جمادى ال ناير سننننننن   ي

 1410  ض ن ه م  26المت خ في  11-90 ن الق نون  قم  4-73 ل ف  بع م لستو ية الم لإ عاق بيت 2022

سنة  21الموافق  المت خ  21-96والمتعاق بع ق   العم ، المع ل والمتمم بموجب األ ا  قم  1990أباي  

 2022  يو  19المت خة في  34الاسم ة الع ل  ، الجاي إ1996يول و سنة  9الموافق  1417صفا ه م  23في 

 2022ينايرسنننة  26الموافح  1443جمادى الثانية عام  23مؤّرخ في  22ل د/ /ق.م د/د  02 رار ر م -

 1410  ضتتتتتتت ن ه م  26المت خ في  11-90 ن الق نون  قم  4-73يتعاق ب ل ف  بع م لستتتتتتتو ية الم لإ 

سنة  21الموافق  المت خ  21-96والمتعاق بع ق   العم ، المع ل والمتمم بموجب األ ا  قم  1990أباي  

 .2022  يو  19المت خة في  34الاسم ة الع ل  ، الجاي إ1996ول و سنة ي 9الموافق  1417صفا ه م  23في 

 2022يناير سنة  26الموافح  1443جمادى الثانية عام  23مؤّرخ في  22/ق.م د/د ل د/  03 رار ر م -

 1410  ضتتتتتت ن ه م  26المت خ في  11-90 ن الق نون  قم  4-73يتعاق ب ل ف  بع م لستتتتتتتو ية الم لإ  

سنة  21الموافق  المت خ  21-96األ ا  قم  والمتعاق بع ق   العم ، المع ل والمتمم بموجب 1990أباي  

 .2022  يو  19المت خة في  34الجاي إ الاسم ة الع ل، 1996يول و سنة  9الموافق  1417صفا ه م  23في 

 

 2022يناير سنة  26الموافح  1443جمادى الثانية عام  23مؤّرخ في  22/ق.م د/د ل د/  04 رار ر م -

 1410  ضتتتتتتت ن ه م  26المت خ في  11-90 ن الق نون  قم  4-73يتعاق ب ل ف  بع م لستتتتتتتو ية الم لإ 

سنة  21الموافق  المت خ  21-96المتعاق بع ق   العم ، المع ل والمتمم بموجب األ ا  قم و 1990أباي  

 .2022  يو  19المت خة في  34الجاي إ الاسم ة الع ل، 1996يول و سنة  9الموافق  1417صفا ه م  23في 
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https://cour-constitutionnelle.dz/ar/2022/01/26/%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%81%d8%b9-%d8%a8%d8%b9%d8%af%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-2022/#1654679755827-937ba892-c567
https://cour-constitutionnelle.dz/ar/2022/01/26/%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%81%d8%b9-%d8%a8%d8%b9%d8%af%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-2022/#1654679755827-937ba892-c567
https://cour-constitutionnelle.dz/ar/2022/01/26/%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%81%d8%b9-%d8%a8%d8%b9%d8%af%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-2022/#1654679755832-340bc21a-3cfe
https://cour-constitutionnelle.dz/ar/2022/01/26/%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%81%d8%b9-%d8%a8%d8%b9%d8%af%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-2022/#1654679755832-340bc21a-3cfe
https://cour-constitutionnelle.dz/ar/2022/01/26/%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%81%d8%b9-%d8%a8%d8%b9%d8%af%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-2022/#1655015820008-929780d5-8732


 2022يناير سنة  26الموافح  1443جمادى الثانية عام  23مؤّرخ في  22/ق.م د/د ل د/  05 رار ر م -

 1410ه م    ضتتتتتتت ن 26المت خ في  11-90 ن الق نون  قم  4-73يتعاق ب ل ف  بع م لستتتتتتتو ية الم لإ 

سنة  21الموافق  المت خ  21-96والمتعاق بع ق   العم ، المع ل والمتمم بموجب األ ا  قم  1990أباي  

 .2022  يو  19المت خة في  34الجاي إ الاسم ة الع ل، 1996يول و سنة  9الموافق  1417صفا ه م  23في 

 2022يناير سنة  26الموافح  1443جمادى الثانية عام  23مؤّرخ في  22/ق.م د/د ل د/  06 رار ر م -

 1410  ضتتتتتتت ن ه م  26المت خ في  11-90 ن الق نون  قم  4-73ستتتتتتتو ية الم لإ ف  بع م ليتعاق ب ل 

سنة  21الموافق  المت خ  21-96والمتعاق بع ق   العم ، المع ل والمتمم بموجب األ ا  قم  1990أباي  

 .2022  يو  19المت خة في  34الجاي إ الاسم ة الع ل،  1996يول و سنة  9الموافق  1417صفا ه م  23في 

 

 2022يناير سنة  26الموافح  1443جمادى الثانية عام  23مؤّرخ في  22/ق.م د/د ل د/  07 رار ر م -

 1410  ضتتتتتتت ن ه م  26المت خ في  11-90 ن الق نون  قم  4-73يتعاق ب ل ف  بع م لستتتتتتتو ية الم لإ 

سنة  21الموافق  المت خ  21-96والمتعاق بع ق   العم ، المع ل والمتمم بموجب األ ا  قم  1990أباي  

   يو  19المت خة في  34الجاي إ الاسم ة الع ل، 1996 و سنة يول 9الموافق  1417صفا ه م  23في 

2022 

 2022يناير سنة  26الموافح  1443جمادى الثانية عام  23مؤّرخ في  22/ق.م د/د ل د/  08 رار ر م -

 1410  ضتتتتتتت ن ه م  26المت خ في  11-90 ن الق نون  قم  4-73يتعاق ب ل ف  بع م لستتتتتتتو ية الم لإ 

سنة  21الموافق   المت خ 21-96والمتعاق بع ق   العم ، المع ل والمتمم بموجب األ ا  قم  1990أباي  

 .2022  يو  19المت خة في  34الجاي إ الاسم ة الع ل،1996نة يول و س 9الموافق  1417صفا ه م  23في 

 

 2022يناير سنة  26الموافح  1443جمادى الثانية عام  23مؤّرخ في  22/ق.م د/د ل د/  09 رار ر م -

 1410  ضتتتتتتت ن ه م  26المت خ في  11-90 ن الق نون  قم  4-73يتعاق ب ل ف  بع م لستتتتتتتو ية الم لإ 

سنة  21الموافق  مت خ ال 21-96والمتعاق بع ق   العم ، المع ل والمتمم بموجب األ ا  قم  1990أباي  

 .2022  يو  19المت خة في  34الجاي إ الاسم ة الع ل،  1996يول و سنة  9الموافق  1417صفا ه م  23في 

 

عام  23مؤّرخ في  22/ق.م د/د ل د/  10 رار ر م - ية  ثان نة  26وافح الم 1443جمادى ال ناير سننننننن ي

  ضتتتتتت ن ه م  26المت خ في  11-90 ن الق نون  قم  4-73يتعاق ب ل ف  بع م لستتتتتتتو ية الم لإ  ،2022

 21-96والمتعاق بع ق   العم ، المع ل والمتمم بموجب األ ا  قم  1990أباي  ستتتتتنة  21الموافق  1410

  يو  19المت خة في  34الجاي إ الاستتتتم ة الع ل،1996يول و ستتتتنة  9الموافق  1417صتتتتفا ه م  23المت خ في 

2022. 

 

 2022يناير سنة  26الموافح  1443جمادى الثانية عام  23مؤّرخ في  22/ق.م د/د ل د/  11 رار ر م -

 1410  ضتتتتتتت ن ه م  26المت خ في  11-90 ن الق نون  قم  4-73و ية الم لإ يتعاق ب ل ف  بع م لستتتتتتت

سنة  21الموافق  المت خ  21-96والمتعاق بع ق   العم ، المع ل والمتمم بموجب األ ا  قم  1990أباي  

 .2022  يو  19المت خة في  34الجاي إ الاسم ة الع ل، 1996يول و سنة  9الموافق  1417صفا ه م  23في 

 

 2022يناير سنة  26الموافح  1443جمادى الثانية عام  23 مؤّرخ في 22/ق.م د/د ل د/  12 رار ر م -

 1410  ضتتتتتتت ن ه م  26المت خ في  11-90 ن الق نون  قم  4-73يتعاق ب ل ف  بع م لستتتتتتتو ية الم لإ 

سنة  21الموافق  المت خ  21-96والمتعاق بع ق   العم ، المع ل والمتمم بموجب األ ا  قم  1990أباي  

https://cour-constitutionnelle.dz/ar/2022/01/26/%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%81%d8%b9-%d8%a8%d8%b9%d8%af%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-2022/#1655015901776-ce2d54b0-aff3
https://cour-constitutionnelle.dz/ar/2022/01/26/%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%81%d8%b9-%d8%a8%d8%b9%d8%af%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-2022/#1655016010781-186440cd-03b9
https://cour-constitutionnelle.dz/ar/2022/01/26/%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%81%d8%b9-%d8%a8%d8%b9%d8%af%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-2022/#1655016136267-4f0dccb6-0825
https://cour-constitutionnelle.dz/ar/2022/01/26/%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%81%d8%b9-%d8%a8%d8%b9%d8%af%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-2022/#1655016247727-0469d7bc-8323
https://cour-constitutionnelle.dz/ar/2022/01/26/%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%81%d8%b9-%d8%a8%d8%b9%d8%af%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-2022/#1655016365822-3122402d-8d2d
https://cour-constitutionnelle.dz/ar/2022/01/26/%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%81%d8%b9-%d8%a8%d8%b9%d8%af%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-2022/#1655016460296-8b8d6109-3e13
https://cour-constitutionnelle.dz/ar/2022/01/26/%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%81%d8%b9-%d8%a8%d8%b9%d8%af%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-2022/#1655016460296-8b8d6109-3e13
https://cour-constitutionnelle.dz/ar/2022/01/26/%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%81%d8%b9-%d8%a8%d8%b9%d8%af%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-2022/#1655016559981-0bc6a2cb-336f
https://cour-constitutionnelle.dz/ar/2022/01/26/%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%81%d8%b9-%d8%a8%d8%b9%d8%af%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-2022/#1655016663002-80fd7550-8201


 04-90 ن الق نون  قم  22و 21، وكذا الم لت ن 1996يول و ستتتتتتنة  9الموافق  1417صتتتتتتفا ه م  23في 

والمتعاق بتستتتتتتوية النزاه   الفالية في 1990فباايا ستتتتتتنة  6 وافق  ال 1410 جب ه م  10المت خ في 

 2022  يو  19المت خة في  34الجاي إ الاسم ة الع لالعم ، 

 2022يناير سنة  26الموافح  1443جمادى الثانية عام  23مؤّرخ في  22/ق.م د/د ل د/  13 رار ر م -

 1410  ضتتتتتتت ن ه م  26المت خ في  11-90 ن الق نون  قم  4-73يتعاق ب ل ف  بع م لستتتتتتتو ية الم لإ 

سنة  21الموافق  المت خ  21-96والمتعاق بع ق   العم ، المع ل والمتمم بموجب األ ا  قم  1990أباي  

 .2022  يو  19المت خة في  34الجاي إ الاسم ة الع ل، 1996يول و سنة  9الموافق  1417صفا ه م  23في 

 2022يناير سنننة 26موافح ال 1443جمادى الثانية عام  23مؤّرخ في  22/ق.م د/د ل د/  14 رار ر م -

 1410  ضتتتتتتت ن ه م  26المت خ في  11-90 ن الق نون  قم  4-73يتعاق ب ل ف  بع م لستتتتتتتو ية الم لإ 

سنة  21الموافق  المت خ  21-96والمتعاق بع ق   العم ، المع ل والمتمم بموجب األ ا  قم  1990أباي  

 .2022  يو  19المت خة في  34الجاي إ الاسم ة الع ل، 1996يول و سنة  9الموافق  1417صفا ه م  23في 

 

عام  23مؤّرخ في  22د/د ل د/ /ق.م  15 رار ر م - ية  ثان نة 26الموافح  1443جمادى ال ناير سننننننن  ي

م   ضتتتتتت ن ه  26المت خ في  11-90 ن الق نون  قم  4-73يتعاق ب ل ف  بع م لستتتتتتتو ية الم لإ  ،2022

 21-96والمتعاق بع ق   العم ، المع ل والمتمم بموجب األ ا  قم  1990أباي  ستتتتتنة  21الموافق  1410

  يو  19المت خة في  34الجاي إ الاستتتتم ة الع ل، 1996يول و ستتتتنة  9الموافق  1417صتتتتفا ه م  23المت خ في 

2022. 

 

 2022يناير سنة  26الموافح  1443جمادى الثانية عام  23مؤّرخ في  22/ق.م د/د ل د/  16 رار ر م -

 1410  ضتتتتتتت ن ه م  26المت خ في  11-90 ن الق نون  قم  4-73يتعاق ب ل ف  بع م لستتتتتتتو ية الم لإ 

سنة  21الموافق  المت خ  21-96والمتعاق بع ق   العم ، المع ل والمتمم بموجب األ ا  قم  1990أباي  

 .2022  يو  19المت خة في  34الجاي إ الاسم ة الع ل،  1996يول و سنة  9الموافق  1417صفا ه م  23في 

 

 2022يناير سنة  26الموافح  1443ام جمادى الثانية ع 23مؤّرخ في  22/ق.م د/د ل د/  17 رار ر م -

 1410  ضتتتتتتت ن ه م  26المت خ في  11-90 ن الق نون  قم  4-73يتعاق ب ل ف  بع م لستتتتتتتو ية الم لإ 

سنة  21الموافق  المت خ  21-96والمتعاق بع ق   العم ، المع ل والمتمم بموجب األ ا  قم  1990أباي  

 .2022  يو  19المت خة في  34الجاي إ الاسم ة الع ل، 1996يول و سنة  9الموافق  1417صفا ه م  23في 

 

 2022يناير سنة  26الموافح  1443جمادى الثانية عام  23مؤّرخ في  22/ق.م د/د ل د/  18م  رار ر -

 1410  ضتتتتتتت ن ه م  26المت خ في  11-90 ن الق نون  قم  4-73يتعاق ب ل ف  بع م لستتتتتتتو ية الم لإ 

سنة  21الموافق  المت خ  21-96والمتعاق بع ق   العم ، المع ل والمتمم بموجب األ ا  قم  1990أباي  

 .2022  يو  19المت خة في  34الجاي إ الاسم ة الع ل، 1996يول و سنة  9الموافق  1417صفا ه م  23في 

 

 2022يناير سنة  26الموافح  1443جمادى الثانية عام  23مؤّرخ في  22/ق.م د/د ل د/  19 رار ر م -

 1410  ضتتتتتتت ن ه م  26المت خ في  11-90 ن الق نون  قم  4-73يتعاق ب ل ف  بع م لستتتتتتتو ية الم لإ 

سنة  21الموافق  المت خ  21-96األ ا  قم  والمتعاق بع ق   العم ، المع ل والمتمم بموجب 1990أباي  

 .2022  يو  19المت خة في  34الجاي إ الاسم ة الع ل،  1996يول و سنة  9الموافق  1417صفا ه م  23في 

https://cour-constitutionnelle.dz/ar/2022/01/26/%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%81%d8%b9-%d8%a8%d8%b9%d8%af%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-2022/#1655016811837-a9312ced-a1d3
https://cour-constitutionnelle.dz/ar/2022/01/26/%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%81%d8%b9-%d8%a8%d8%b9%d8%af%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-2022/#1655016879909-7ae45a8d-0fcf
https://cour-constitutionnelle.dz/ar/2022/01/26/%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%81%d8%b9-%d8%a8%d8%b9%d8%af%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-2022/#1655016969049-bda2ddad-6628
https://cour-constitutionnelle.dz/ar/2022/01/26/%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%81%d8%b9-%d8%a8%d8%b9%d8%af%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-2022/#1655016969049-bda2ddad-6628
https://cour-constitutionnelle.dz/ar/2022/01/26/%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%81%d8%b9-%d8%a8%d8%b9%d8%af%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-2022/#1655017069052-f8e57689-d228
https://cour-constitutionnelle.dz/ar/2022/01/26/%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%81%d8%b9-%d8%a8%d8%b9%d8%af%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-2022/#1655017156478-09dd167b-a1bf
https://cour-constitutionnelle.dz/ar/2022/01/26/%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%81%d8%b9-%d8%a8%d8%b9%d8%af%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-2022/#1655017237306-9a6920c5-68ba
https://cour-constitutionnelle.dz/ar/2022/01/26/%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%81%d8%b9-%d8%a8%d8%b9%d8%af%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-2022/#1655017330242-d4bf1b67-adfc


 

ثا 23مؤّرخ في  22/ق.م د/د ل د/  20 رار ر م - عام جمادى ال ية  نة  26الموافح  1443ن ناير سننننننن ي

  ضتتتتتت ن ه م  26المت خ في  11-90 ن الق نون  قم  4-73يتعاق ب ل ف  بع م لستتتتتتتو ية الم لإ  ،2022

 21-96والمتعاق بع ق   العم ، المع ل والمتمم بموجب األ ا  قم  1990أباي  ستتتتتنة  21الموافق  1410

  يو  19المت خة في  34 إ الاستتتتم ة الع لالجاي، 1996يول و ستتتتنة  9الموافق  1417صتتتتفا ه م  23المت خ في 

2022. 

 

 2022يناير سنة  26الموافح  1443جمادى الثانية عام  23مؤّرخ في  22/ق.م د/د ل د/  21 رار ر م -

 1410  ضتتتتتتت ن ه م  26المت خ في  11-90 ن الق نون  قم  4-73يتعاق ب ل ف  بع م لستتتتتتتو ية الم لإ 

سنة  21الموافق   خ المت 21-96والمتعاق بع ق   العم ، المع ل والمتمم بموجب األ ا  قم  1990أباي  

 .2022  يو  1019المت خة في  34الجاي إ الاسم ة الع ل، 1996يول و سنة  9الموافق  1417صفا ه م  23في 

 

عام  23مؤّرخ في  22/ق.م د/د ل د/  22 رار ر م - ية  ثان نة  26الموافح  1443جمادى ال ناير سننننننن ي

  ضتتتتتت ن ه م  26المت خ في  11-90 ن الق نون  قم  4-73يتعاق ب ل ف  بع م لستتتتتتتو ية الم لإ  ،2022

 21-96والمتعاق بع ق   العم ، المع ل والمتمم بموجب األ ا  قم  1990أباي  ستتتتتنة  21الموافق  1410

  يو  19المت خة في  34الجاي إ الاستتتم ة الع ل ، 1996ة يول و ستتتن 9الموافق  1417صتتتفا ه م  23المت خ في 

2022 

 2022يناير سنة  26الموافح  1443جمادى الثانية عام  23مؤرخ في  22/ق.م د/د ل د/ 23 رار ر م -

الموافح   1410صنننندر  18المؤرخ في  09-08من القانون ر م  633الدفع اعدم دسننننتورية المادة  يتعلح

المت خة في  34الجاي إ الاستتم ة الع ل  والمتضننمن  انون اةجراءات المدنية واةدارية 2008فاراير سنننة  25

 .2022  يو  19
  

   2022مارل سنة  23الموافح  1443شعاان عام  20مؤرخ في  22/ ق.م داد ل د/24 رار ر م -

 1410  ضتتتتتتت ن ه م  26المت خ في  11-90 ن الق نون  قم  4-73بع م لستتتتتتتو ية الم لإ يتعاق ب ل ف  

سنة  21الموافق  المت خ  21-96والمتعاق بع ق   العم ، المع ل والمتمم بموجب األ ا  قم  1990أباي  

 04-90 ن الق نون  قم  22و 21، وكذا الم لت ن 1996يول و ستتتتتتنة  9الموافق  1417صتتتتتتفا ه م  23في 

والمتعاق بتستتتتتتوية النزاه   الفالية في 1990فباايا ستتتتتتنة  6الموافق  1410 جب ه م  10لمت خ في ا

 .2022 شت  10المت خة في  54الجاي إ الاسم ة الع ل العم ، 

 

  2022مارل سننننننننة  23الموافح  1443اان عام شنننننننع 20مؤرخ في  22/ ق.م داد ل د/25 رار ر م -

 1410  ضتتتتتتت ن ه م  26المت خ في  11-90 ن الق نون  قم  4-73يتعاق ب ل ف  بع م لستتتتتتتو ية الم لإ 

سنة  21الموافق  المت خ  21-96عاق بع ق   العم ، المع ل والمتمم بموجب األ ا  قم والمت 1990أباي  

 04-90 ن الق نون  قم  22و 21، وكذا الم لت ن 1996يول و ستتتتتتنة  9الموافق  1417صتتتتتتفا ه م  23في 

والمتعاق بتستتتتتتوية النزاه   الفالية في 1990فباايا ستتتتتتنة  6الموافق  1410 جب ه م  10المت خ في 

 .2022 شت  10المت خة في  54الجاي إ الاسم ة الع ل العم ، 

 

يتعاق   2022مارل سنة  23الموافح  1443شعاان عام  20مؤرخ في  22/ ق.م دا د ل د/26 رار ر م -

 21الموافق  1410  ضتت ن ه م  26المت خ في  11-90 ن الق نون  قم  4-73ب ل ف  بع م لستتتو ية الم لإ 

https://cour-constitutionnelle.dz/ar/2022/01/26/%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%81%d8%b9-%d8%a8%d8%b9%d8%af%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-2022/#1655017413476-c0b859cb-39e2
https://cour-constitutionnelle.dz/ar/2022/01/26/%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%81%d8%b9-%d8%a8%d8%b9%d8%af%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-2022/#1655017413476-c0b859cb-39e2
https://cour-constitutionnelle.dz/ar/2022/01/26/%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%81%d8%b9-%d8%a8%d8%b9%d8%af%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-2022/#1655017513525-37a16c52-db6c
https://cour-constitutionnelle.dz/ar/2022/01/26/%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%81%d8%b9-%d8%a8%d8%b9%d8%af%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-2022/#1655017624803-062532a0-3137
https://cour-constitutionnelle.dz/ar/2022/01/26/%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%81%d8%b9-%d8%a8%d8%b9%d8%af%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-2022/#1655017624803-062532a0-3137
https://cour-constitutionnelle.dz/ar/2022/01/26/%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%81%d8%b9-%d8%a8%d8%b9%d8%af%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-2022/#1655017682422-3a68d494-bcab
https://cour-constitutionnelle.dz/ar/2022/01/26/%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%81%d8%b9-%d8%a8%d8%b9%d8%af%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-2022/#1661108631261-353cb5b0-fde3
https://cour-constitutionnelle.dz/ar/2022/01/26/%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%81%d8%b9-%d8%a8%d8%b9%d8%af%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-2022/#1661108631261-353cb5b0-fde3
https://cour-constitutionnelle.dz/ar/2022/01/26/%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%81%d8%b9-%d8%a8%d8%b9%d8%af%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-2022/#1661108945888-5a8893ff-6cc7


نة   23المت خ في  21-96والمتعاق بع ق   العم ، المع ل والمتمم بموجب األ ا  قم  1990أباي  ستتتتتت

المت خ في  04-90 ن الق نون  قم  22و 21، وكذا الم لت ن 1996يول و ستتتنة  9الموافق  1417صتتتفا ه م 

الجاي إ في العم ، والمتعاق بتستتتتتوية النزاه   الفالية 1990فباايا ستتتتتنة  6الموافق  1410 جب ه م  10

  .2022 شت  10المت خة في  54الاسم ة الع ل 

يتعاق -2022مارل سنة  23الموافح  1443شعاان عام  20مؤرخ في  22/ ق.م د/ دل د/27 رار ر م -

 21الموافق  1410  ضتت ن ه م  26المت خ في  11-90 ن الق نون  قم  4-73ب ل ف  بع م لستتتو ية الم لإ 

نة   23المت خ في  21-96المع ل والمتمم بموجب األ ا  قم والمتعاق بع ق   العم ،  1990أباي  ستتتتتت

المت خ في  04-90 ن الق نون  قم  22و 21، وكذا الم لت ن 1996يول و ستتتنة  9الموافق  1417صتتتفا ه م 

الجاي إ والمتعاق بتستتتتتوية النزاه   الفالية في العم ، 1990فباايا ستتتتتنة  6الموافق  1410 جب ه م  10

  .2022 شت  10المت خة في  54الاسم ة الع ل 
يتعاق 2022مارل سنننة  23الموافح  1443شننعاان عام  20مؤرخ في  22دل د/ /ق.م د/ 28 رار ر م -

 21الموافق  1410  ضتت ن ه م  26المت خ في  11-90 ن الق نون  قم  4-73ب ل ف  بع م لستتتو ية الم لإ 

نة   23المت خ في  21-96والمتعاق بع ق   العم ، المع ل والمتمم بموجب األ ا  قم  1990أباي  ستتتتتت

المت خ في  04-90 ن الق نون  قم  22و 21، وكذا الم لت ن 1996يول و ستتتنة  9الموافق  1417صتتتفا ه م 

الجاي إ العم ، والمتعاق بتستتتتتوية النزاه   الفالية في 1990فباايا ستتتتتنة  6الموافق  1410 جب ه م  10

 2022 شت  10المت خة في  54الاسم ة الع ل 

. 

، يتضننمن 2022مايو سنننة  25الموافح  1443شننوا  عام  24مؤرخ في  2022/ ق.م.د/  29 رار ر م -

 10الموافح  1416شننننننعاان عام  19المؤرخ في  09-96من األمر ر م  20الدفع اعدم دسننننننتورية المادة 

 2022غشت  18المؤرخة في  55الجريدة الرسمية العدد ، ، المتعلح ااالعتماد االيجاري1996يناير 

 

 ة قرارات المحكمة : في مجال المنازعات ارنتخابي

 يتضعمن ، 2022سانة فاراير  10الموافح  1443عام رجف   9في مؤرخ/  22د  م.ب  / 01ر م بعالن
 األمة مجلس  عضعععاء انتخاب وكاا المنتخبين األمة مجلس  عضعععاء نصعععف لتجديد النهائية النتائج
 28/02/2022في المؤرخة 12 الجريد  الرسمية العدد .الجديد  للواليات

 

 

 

 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

https://cour-constitutionnelle.dz/ar/2022/01/26/%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%81%d8%b9-%d8%a8%d8%b9%d8%af%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-2022/#1661109106533-fb6f77d3-f69f
https://cour-constitutionnelle.dz/ar/2022/01/26/%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%81%d8%b9-%d8%a8%d8%b9%d8%af%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-2022/#1661437304116-facb0eeb-4d6a
https://cour-constitutionnelle.dz/ar/2022/01/26/%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%81%d8%b9-%d8%a8%d8%b9%d8%af%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-2022/#1661437304116-facb0eeb-4d6a
https://cour-constitutionnelle.dz/ar/2022/01/26/%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%81%d8%b9-%d8%a8%d8%b9%d8%af%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-2022/#1661437304116-facb0eeb-4d6a
file:///C:/Users/Kachou/Desktop/salih/INTITULE_TYP1_TXT_ID112519


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ييييييااج ييمييييال
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ل ددددددراجددددلما
 

ل لالمراج لالعام



ل

ل اللغ لالعر ي للل:أوال

 
عاد العظيم عاد السالم عاد الحليم حقوق االنسان وحرياتل العامة وفقا ألحدو الدساتير العالمية  /1

   2005القاعة األولل، والمواثيح الدولية، دار النحضة العراية، القاهرة، 

/ زرو ي عاسااية، دور اةعالن العالمي لحقوق االنسااان في ب رار الحقوق والحريات األساااسااية جامعة  2

 دون ،كر السنة  القاهر سعيدةموالي 

أحماد عااد هللا ، حقوق اةنساااااان حح المشااااااركاة.. وواجاف الحوار، مركز القااهرة لادراساااااات حقوق  /3

  1996 القاهرة االنسان،

حماية حقوق اةنساااان و حرياتل العامة في القانون الوضاااعي والدكر    عامر حمدي عقية مصاااقدل،/  4

 .2010، اةسكندرية القاعة األولل، الجامعي،اةسالمي، ،دار الدكر 

المركز القومي لإلصدارات  الحماية الدولية،حقوق االنسان اين سيادة الدولة و يحي ياسين سعود،/  5

 . 2016القاهرة ، ، القاعة األولل القانونية،

 .  2019نور دلل، الضمانات الدستورية للحقوق األساسية المنتدى القانوني السوري   /6

المركز العراي لتقوير حكم القانون والنزاهة دور القضاء الدستوري في اناء دولة الحح في  /7

 . 2017لانان،

توسيع صالحيات المجلل الدستوري في لانان    ؟الدستورية أين نحن من العدالة  سليمان عصام،/8

 . 2017منشورات المجلل الدستوري 

   .ورية في حماية الحقوق والحريات العامةدور المحكمة الدست ،ارماو   عاد هللافادي اال   /9

من الدستور مدح  القاضي   49سلوى الحمروني، دلي  القاضي الدستوري في تقايح المادة  /10

   IDEA  ،الحريات ة احترام ضوااق الحد من الحقوق والدستوري لمرا ا

هلمت ستوانارجر، اللجنة األورواية لتقايح الديمقراقية اواسقة القانون، نما،  عن القضاء  /11

 الدستوري  

اوقيف ان ناصار، تقور الحماية الدساتورية للحقوق والحريات األسااساية في الجزائر، مجلة العلوم    /12

 .2015القانونية والسياسية، المجلد الرااع، العدد الثاني،

واية المتوسقية لحقوق االنسان، حرية التجمع في المنققة االوراية المتوسقية، الجزء  الشاكة األور / 13

 2013كوانحاغن، القانوني األو 

/ عاد  القاقائي، النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية ومدى تعارضل مع احكام الدستور  14

 الكويت، الكويت  ة، جامع2002من عام   27الكويتي ملحح مجلة الحقوق في عددها الثاني لسنة 

 

 الرسائل الجامعية  

/ محمد ضاايف، التحو  السااياسااي في الجزائر دراسااة لتجراة االنتقا  من نظام الحزف الواحد للتعددية 1

  .1988السياسية، رسالة ماجستير، جامعة الجزائر،



جستير في  عمر مرزق، حرية الرأي والتعاير في الجزائر في ظ  التحو  الديمقراقي، رسالة ما  /2

 .2005العلوم السياسية، جامعة الجزائر،

رسالة   دور المحكمة الدستورية في حماية الحقوق والحريات العامة،  فادي اال  عادهللا ارماو،/3

 . 2018فلسقين،-ناالل  كلية الدراسات العليا في جامعة النجاا الوقنية،  ماجستير في القانون العام،

 

 الدولية  الوتنية والملتقيات 

حساااااينة شااااارون وآخرون، التحو  الديمقراقي في الجزائر وأثر  علل الحريات العامة، مداخلة في   /1

الحقوق والعلوم السااياسااية جامعة    ةفعاليات الملتقل الوقني األو  " التحو  الديمقراقي في الجزائر »كلي

 .2005اسكرة 

لدسااتورية اين التعين واالنتخاف، الملتقل  خريف عاد الوهاف، عضااو المحكمة الدسااتورية، المحكمة ا  /2

ودورها في برساء دولة الحح والقانون،   2020الوقني األو  "المحكمة الدستورية في التعدي  الدستوري  

 الجزائر.  2022جوان  23و 22يومي 

ملخصاات مداخالت األساات،ة عمار عاال، وليد العقون، يلل شااوش اشاير ومساعود شايحوف، الملتقل    /3

ودورها في برساء دولة الحح والقانون،   2020ي األو  "المحكمة الدستورية في التعدي  الدستوري  الوقن

  الجزائر. 2022جوان  23و 22يومي 

اوفرقال محمد عضااو المحكمة الدسااتورية، المحكمة الدسااتورية  اضااي دسااتوري، الملتقل الوقني    /4

دورها في برسااء دولة الحح والقانون، يومي  و 2020األو  "المحكمة الدساتورية في التعدي  الدساتوري  

 .الجزائر 2022جوان  23و 22

 
جما  ان ساالم، االنتقا  من المجلل الدساتوري بلل المحكمة الدساتورية في الجزائر" تييير في الشاك  /  5

ودورها في  2020أم في الجوهر، الملتقل الوقني األو  "المحكمة الدسااااتورية في التعدي  الدسااااتوري  

ل الجزائر. 2022جوان  23و 22برساء دولة الحح والقانون، يومي 

ل

  اخاة في الماتق  الو ني   الحاي  ،حم ية الحقوق و لو ه  فيال ف  بع م ال سيتو ية و  اله ل  لوه  ، /6

ودورها في برسااء دولة الحح والقانون، يومي   2020المحكمة الدساتورية في التعدي  الدساتوري    األو ،
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والمتضمن تشر دستور    1976نوفمار   22الموافح  1396،و القعدة  30، الصادر 97-76/ االمر ر م 2
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 23اتاريخ  لصااادرة العشاارين االساانة السااادسااة و 9الجريدة الرساامية ر م    ،1989فيدري    23دسااتور  /3
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 .19/11/2008المؤرخة في  63الجريدة الرسمية ر م  15/11/2008المؤرخ في  08/19والقانون ر م 
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 .2020ديسمار 30في  ة، المؤرخ82الرسمية للجمحورية الجزائرية ر م 
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