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Résumé : 

 Avec des méthodes de travail qui 

lui sont propres et une dynamique 

décisionnelle spécifique, le Conseil de la 

Nation enrichisse le processus législatif. 

L’apport du conseil au processus de 

l’élaboration de la loi relève, en grande 

partie, de sa composition et des intérêts 

spécifiques de ses membres. Il se fonde aussi 

sur le moment de son intervention dans la 

séquence décisionnelle.  

  

  : الملخــــص 

أمهية ونوعية مسامهة جملس األمة يف ربز ت
إعداد القانون من خالل خصوصية طرق عمله 
ودينامية تقريرية متميزة داخله، على حنو خيلص إىل 

هذه امليزة التقنية لعمله . إثراء املسار التشريعي
التشريعي وإن كانت تعود يف جانب كبري منها إىل 

ك أعضاءه، خصوصية تركيبته القانونية واملصاحل اليت حترّ 
ا، وإىل جانب ذلك، وطيدة الصلة بزمن تدخله  فإ

  .أثناء املسار التقريري
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املبادرة–أوال ق ا يق   تض

املبادرة: املبدأ–1   منع

ناء – 2 الدستور : ست بتعديل   املبادرة

ة-ثانيا ا جق دون ن القوان ع ملشار   إيداع

II -عية شر ال جراءات   تفعيل

الدائمة–أوال ان ال داخل   املراجعة

ية–1 التحض عمال ار   إحت

التعديل– 2 ق ارا   إحت

العامة–ثانيا لسة ا   املناقشات

املناقشات– 1   عقلنة

ت– 2  التصو

مة،   ملجلس الوظيفي طار د تحدّ ال ام لألح صياغتھ الدستوريعند املؤّسس تعد ي لم

الدستوري النظام العليا للغرف ة اليّ اللي صّممتھ الذي العام ر التصوّ أفرزتھ،عن ما جانب إ

ة الوضعيّ ا الدو . تطبيقا يتخذ مة، ملجلس ة السياسيّ العالقات د عدّ إ النظر بھو املنوط ا اللي ر

الثنائية مبدأ كفلھ الذي ل املعدّ دور و و ، سلب ولكنھ مباشرا ون ي أن ا إمّ و ف متباينة، را صوّ

لھ؛ ة النظ بالغرفة مة مجلس تحكم ال العالقة شأن الدستوري املؤسس اعتمده الذي ة ساو امل

دور و و ي، إيجا ولكنھ مباشر غ عا طا خذ يتّ افيما أقر ال املنقوصة الثنائية نتھ أمّ الذي املوازن

ومة با عالقتھ شأن سا   .القانون

ار   وأف بأوضاع الصلة وثيق عية شر ال الوظيفة صعيد ع مة بمجلس املنوط الدور إن

عية شر إنتخابات أو ة تجر إثر الدستوري املؤّسس ا إل تصميم1991سنةعدديةخلص جعل ما ،

املستوى  ذا ع والسماح دوره يتما ما وفق ء ل ي ش ة الوطنيّ ياة ا ات مجر ع بالتأث لھ

ال وفعّ ر لھ. مؤثّ وظيفة م أ القانون إعداد مة مجلس مة مسا عد ذا ونوعية. وع مية فأ

املستوى  ذا ع متھ دا مسا ة متم ة ر تقر ودينامية عملھ طرق خصوصية ا ز نحوت ع خلھ،
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شر ال املسار إثراء إ من .يخلص ا خصائص ستمد القانون إعداد مسار مة مجلس مة فمسا

ملانية ال الثنائية ا إل ند س ال صائص ا ية: ذات دّ ختيارو ا ن،الصرامة ملاني ال عمل وترك

املناقشات اع ال مواطن   .حول

عليھ   تضفي أعضاءه تحّرك ال واملصا مة مجلس تركيبة خصوصية أن ب ر ال

املجلس عمل تطبع ال السياسية ة املقار تتمة ا ورا من يراد وال ، شر ال املجال ب ا صفة

الوط م. الشع كب جانب عود انت وإن ، شر ال لعملھ التقنية ة امل ذه أن إغ ا

الصلة وطيدة ذلك، جانب إ ا، فإ القانونية، تھ تركي ري، خصوصية التقر املسار أثناء تدخلھ  بزمن

مدى ر تقر سلطة املاسك ثم ومن القانونية النصوص ع ة خ النظرة صاحب منھ جعل نحو ع

ا ل والتقنية السياسية تت. الصالحية ي إجرا نظام إعتماد لھ ا أمّ ة،سلطة عيّ شر ال جراءات فيھ ذ خّ

ستجيب ة عيّ شر سيولة ن تأم دف النامي الدولة واقع وضرورات تماشيا بالعقلنة، تمتاز ال

الواقع ذا ة ا) II( ركيّ أحاديّ ا إتجا ، )I .(  

I - واحد باتجاه ة عيّ شر   إجراءات

تض   إ ة عيّ شر ال لإلجراءات الدستوري املؤّسس توجيھ مةخلص مجلس سلطة يق

ة قانونيّ بنصوص باملبادرة ھ حقّ ملان)أوال( إعمال ال غرف ن ب ة ا ومة ا سلطة تقييد و ،

ن القوان ع مشار إيداع   ).ثانيا( بمناسبة

يق تض ـ   املبادرةقا أوال

من الدستوري املؤّسس نب قوان احات باق املبادرة حق مة مجلس ذا). 1(أعضاء أن بيد

املبادرة شأن تامة سيادة عون يتمتّ ؤالء ظل إذ ة، القانونيّ النصوص فئات افة يطال ال املنع

الدستوري بالتعديل املرتبطة ة ملانيّ   ). 2( ال

املبادرة:املبدأ- 1   منع

ملان" املبادرة ال قبل من عليھ واملصادقة مناقشتھ أجل من ي قانو نص بإيداع ق ا "إقرار

ففيما. 1 ة عيّ شر وال ة التنفيذيّ ن السلطت ن ب صراع محل ظل فقد ق ا ذا ة ميّ أ إ النظر و

يم كأداة وتوظيفھ اره إحت إ و اعمدت م اكھ افت ع خ ذا عمل ملان، ال ع وتأث نة

الستقاللھ ا أساسيّ را مظ ة. باعتباره توفيقيّ صيغة إ الشأن ذا ة، اليّ اللي النظّرة خلصت وقد

ن السلطت ن ب ا مش ا حقّ املبادرة من   .2جعلت

ع   ا أساسيّ ا شر ون ي ألن غرفتيھ ملان لل الصيغة ذه سمحت الصعيدلقد بيد. ذا

م أس الثانية الغرف مصدر أن ع عالوة ق، ا ذا مضمون من ص قلّ املعقلنة ة ملانيّ ال اعتماد أن
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يقھ تض قل ع أو ا م بھ كب حدّ أسباب.إ ذلك، جانب إ فرضتھ الوضع ذا أن والواقع

ة ملاني. 3موضوعيّ لل ق ا ذا إقرار مع ح ھ أنّ جعلذلك نحو ع إعمالھ عن ؤالء عزف قانونا، ن

منعدما الصعيد ذا ع م املادي: شاط ز وال ة، جتماعيّ ةو قتصاديّ ياة ل د املعقّ ع فالطا

الصعيد ذا ع ملان ال احتجاب مت أس عوامل ي ملا ال العمل طبعا ذين اللّ   .والف

ع   ا، مجمل يرات، الت ذه تصدق قوإذ بھ بمناسبة الدستوري املؤّسس موقف

ذلك وراء تقف زائر ا املؤّسساتية ياة با ترتبط خاصة أسبابا فإن مة، مجلس من . املبادرة

مة بمجلس املنوط بالدور مر ق تعلّ ن: و القوان ق تدفّ م والتحكّ ة عيّ شر ال املنظومة ثبات ن تأم

شر نص ل بعاد اس حوالقصد أسوإ و ن جتماعي والّسلم باإلستقرار املساس شأنھ من

ب خالل من وذلك ة نتخابيّ الوعود فيھ م تتحكّ ال و وم ادئ نقاش لفتح فرصة منح و إرجاءه

ب ال خ تار من املة سنة مرور عد إال ثانية تقديمھ ومنع   .4النص

إفتقرت   الذي و امل املطلب دستورذا تطبيق غداة زائر ا املؤّسساتية املنظومة إليھ

س. 1989 الرئ اجسھ يظل و مة مجلس عنھ يلتفت ال ب5وح إ الدستوري املؤّسس عمد ،

منھ املبادرة ة،: حق عيّ شر بنصوص املبادرة لتفعيل أدوات عن غ و ما بقدر ي املؤّسسا فالنظام

م از ج إ حاجة ةو للديمقراطيّ املحتملة للتجاوزات مفرمل و   .ّثت

يق   تض ا ع ب ترتّ ال و ا، وض ال مة ملجلس الدستوري املؤّسس أراد ال ّمة امل ذه

صوص ا ذا املقّرر املنع مبدأ عن نفسھ الدستوري املؤّسس تراجع ا د يؤكّ ، املبادرة حقھ

ا ة سيّ التأس السلطة مباشرة ةبمناسبة   .لفرعيّ

ناء-2 الدستور :ست بتعديل   املبادرة

دستور   قصر ن الدستوري1989ل التعديل إجراءات من الثانية املرحلة يحتكر: تدخلھ إذ

لسنة الدستوري التعديل أقّر فقد الدستوري، بالتعديل املبادرة حّق بمفرده وّرة م ا س 1996رئ

مراحل افة صعيد ع التدخل ملان ةلل بوسع: العمليّ فأصبح تا، وتصو احا أعضاء" إق اع أر ثالثة

الدستور  عديل اح باق يبادروا أن معا، ن املجتمعت ملان ال مة6"…غرف مجلس بذلك ستعيد ل

مطلق ل ش منھ بھ قد الدستوري املؤّسس أن ا باديّ ان   .حقا

م   حيث من محدود ق ا ذا إعمال أن بدا إن و منوح مطلق ذلك مقابل فإنھ جالھ،

أثره ة: حيث فعليّ و فعالة منع سلطة ضوئھ ع مة مجلس يمارس من. إذ تلك املنع سلطة تتّج و

ن مستو ع و الشأن، ذا الدستوري النص ا جاء ال الشروط ي: خالل وإجرا   .عضوي
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عن   التعديل اح إق يصدر أن ي ال عضّوة، نظر ة وج ملانفمن ال غرف إحدى

مؤتمر ل ش ن مجتمعت ن الغرفت عن ثق ين أن ط ش ما وإنّ مجلس7منفردة، ن يمكّ الذي مر ،

املبادرة فصول افة عة ومتا مراقبة من   .مة

صاب   النّ ة، إجرائيّ نظر ة وج من الدستوري، املؤّسس بعد اس فقد ذلك، عن وفضال

بإق  املبادرة بھ القانون املعمول خاّصة8اح ة أغلبيّ املؤتمر: ساب أعضاء اع أر ذه. 9ثالثة

ن متقابل ن مطلب ق تحقّ ة املطلو ة   :غلبيّ

ا،   آنيّ ة ملانيّ ال املؤّسسة م تتحكّ ة أغلبيّ رأي عكس ال بالتعديل احا إق تفرز ة ج من ف

ال داخل املمثلة القوى ملختلف فع إجماع عن ّع ما مةوإنّ مصا سبان با يأخذ إجماع ملان،

ا   .مجمل

م التحكّ من مة مجلس ن يمكّ إذ ا، سلبيّ عا طا أخرى، ة ج من الشرط، ذا يأخذ ذلك، مقابل لكن

ة انيّ إم ثم ومن قانونا، املطلوب صاب النّ ن تأم م التحكّ خالل من وعدما، وجودا اح ق مص

ا ذا ة العمليّ   .عرقلة

ة   الفرعيّ ة سيّ التأس السلطة ممارسة مة مجلس دور ثقّل عن حق، و يكشف، ما ذا

إليھ ا ود املع ّمة امل جديد من د ؤكّ الشع: و للمجلس يمكن فال كة، املش ياة ا أسس صيانة

ا ع رغما أو إرادتھ عن عيدا ا املساس   .الوط

باملبا   مة مجلس لسلطة يف التكيّ سيطذا ت ضرورات وفق نصوص، اح باق درة

إيداع بمناسبة أيضا، نلمسھ، سياسيا، املجلس من املطلوب الدور ن وتأم ة عيّ شر ال جراءات

ن القوان ع ملشار ومة   .ا

ة ا حق دون ع للمشار إيداع ـ   ثانيا

الشع   املجلس لدى ن القوان ع مشار ة، إلزاميّ بصفة ول، ر الوز عديودع الوط

ا شأ الدولة مجلس رأي وأخذ الوزراء مجلس ع ا غّل. 10 عرض قد الدستوري املؤّسس ون ي ذا و

ن القوان ع مشار إيداع بمناسبة ملان ال غرف ن ب يار ا ول ر الوز يره.يد ت املوقف ذا يجد و

ن اثن ن وسيا: عامل   .تق

ين   ة، تقنيّ نظر ة وج املؤّسسفمن اعتمده الذي العام التوجھ التقييد ذا درج

ذه: الدستوري تحملھ ما إ بالنظر ة، الثنائيّ ة التجر فشل من فا تخوّ ة عيّ شر ال جراءات سيط ت

عقيدات من ة أن. خ ،" ذلك الوط الشع املجلس ت ت و مة مجلس من تبدأ ن قوان وجود

امل تبدأ يوأحيانا تؤدّ قد ا جدّ دة معقّ ة العمليّ ذه مة، مجلس ت ت و الوط الشع جلس
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واحد باتجاه العمل ون ي ستحسان، و التفضيل باب فمن ا، ذا بحدّ ة التجر فشل إ .  11 "أصال

ي ز ا النظام شاشة و زائر ا ة التجر ة فتوّ إ بالنظر مقنعا ير الت ذا بدا إن و والفرزوح

ي املؤّسسا النظام املجلس موقع مع تناسقا أك يبدو ختيار ذا ل السيا البعد فإنّ ، : جتما

املجلس بھ يقوم ملا سابقة ست ول الحقة نظرة مة ملجلس ون ت أن أرادت ة سيّ التأس فاإلرادة

الوط   . 12 الشع

صفة   و إذن، يره، ت يجده التوجھ ذا ةإن الثنائيّ ا تؤدّ ال الوظيفة أساسية،

ة التوازن : املجلسيّ ا. وظيفة فإ املجلسية الثنائية ا تكفل ال املنع لسلطة السل ر املظ جانب فإ

التوازن  لوظيفة ا تأمي ق طر عن وذلك إيجابيا را مظ ذلك، مقابل سم. عكس، ا فازدواجية

خال من الوظيفة ذه تؤمن شر التداوليةال السلطة عالقة ار ا التوازن من نوع إحداث ل

التنفيذية بالسلطة ا عالق الداخ التوازن من ونوع ن، السلطة. باملواطن عالقة التوازن تأمن و

ة؛ ج من فراد، ات وحر حقوق ماية ملان ال العليا الغرفة تدخل خالل من ن باملواطن التداولية

ج نومن القوان تدفق التحكم ق طر عن أخرى،   . 13 ة

النول   ألسلوب الدستوري املؤسس بعاد اس إ بالنظر من)  La Navette( و ن تؤمّ الذي

غرفة، ل ل الوحيدة القراءة بنظام واكتفائھ ، الوض القانون الوظيفة ذه الثانية الغرف خاللھ

ال ذه ن تأم مة مجلس ع يتعذر ھ املجلسفإنّ شاط ل الحقة نظرة من تمكينھ يتم لم إذا ضمانة

الوط إليداع. الشع ملان ال غرف مكت ن ب يار ا ول ر الوز حق يق تض تقّرر ذلك أجل من

تلك مة مجلس وظيفة ل عطّ ال ح ن القوان ع   .مشار

و    الوط الشع املجلس مكتب ا إيداع عد وح ع املشار اذه ل املجلس مناقشة

قبل من ت وتصو مناقشة محل تكن لم ما القانون صفة تحوز أن ا ل يكتب ال ا عل ت والتصو

مة   .مجلس

II -عية شر ال جراءات   تفعيل

لة   م مة مجلس س رئ إ عليھ ت املصوّ النص الوط الشع املجلس س رئ غ يبلّ

أيام ر .عشرة تعذّ املو و النص ذا مناقشة مة مجلس ما)ثانيا( عليھصادقةع محل ، يكن لم

الداخ نظامھ ده يحدّ ما وفق الدائمة انھ إحدى طرف من ة قبليّ ودراسة   ).أوال(مراجعة

الدائمة-أوال ان الّ داخل   املراجعة

مة   مجلس داخل الدائمة ان الّ ل ة" ّش فعليّ ة عيّ شر ا"مخابر و جانب إ ف ،

حصري ل ش شر ال عملھ تحض ع) 1( تتوّ عديالت احات إق تقديم حق تحتكر ا فّإ ،

للدراسة ا عل املحالة   ). 2( النصوص
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ية- 1 التحض عمال ار   إحت

ا   عي دائمة نة ع مباشر ل ش الوط الشع املجلس س رئ من غ املبلّ النص يحال ال

املختصة نة الّ تحديد محلھ ون ي أو قرار خاذ إتّ مر ستد بل مة، تتوّ) أ(    مجلس ال

املجلس ع الحقا عرضھ ليتّم بذلك، ر تقر وإعداد النص   ).ب( مراجعة

املختصة–أ نة الّ   تحديد

ال املجلس، س رئ إ الوالية صاحبة نة ال تحديد ختصاص ايؤول تبليغ عليھ يتوّجب ذي

بھ قة املتعلّ الوثائق و ندات باملس مرفقا ذه.  14 بالنص إ بھ ود املع الدور م ام ل ذا ز ي و

شكيالت ة: ال فعليّ تحقيق زة أج بل شاّرة، إس زة أج مجّرد ست ل ة ف ف ع ا عمل ف يتوقّ ال

املجلس دورات خارج ح يمتدّ ما وإنّ دة   . 15 محدّ

عدم إعالن املخطرة نة الّ بمقدور ھ فإنّ ة، ائيّ صبغة يحوز ال ذا ختصاص تحديد ان وملا

ا قيام. إختصاص إ يف قد الذي مر ا، والي إعالن أخرى دائمة نة من أك بوسع ھ أنّ كما

ختصاص تنازع من املس. حالة سّوة ب املجلس مكتب يضطلع ن الفرض كال اعو ال محل  16 ألة

ر. التقر محل النص ون ي أن من يمنع ال ذلك فإن معينة، دائمة نة ل ختصاص إقرار مع وح

أخرى  دائمة نة قبل من نظر مكتب: موضوع من تطلب أن دائمة نة ألية الداخ النظام أجاز إذ

ال إلبداء ولكن للدراسة ال أخرى، دائمة نة ع النص عرض فقطاملجلس شأنھ   . 17 رأي

و   النص ملراجعة الوالية صاحبة نة الّ تتفّرغ ختصاص، مسألة البت عد و حينذاك،

شأنھ ر   .التقر

العمل-ب س   تفعيل

نة،   الّ ر تقر ة ميّ أ إ عمدبالنظر العامة لسة ا املناقشات مدى د يحدّ الذي و ونھ

الدراسة محل النص وصول دون يحول و ا عمل عيق أن شأنھ من ما ل بعاد اس إ الداخ النظام

العامة لسة ا   .إ

عضاء،   أغلبية حضور ع ا داخل املناقشات ة ّ الداخ النظام أوقف ذلك، أجل من

تو  عدم حال جلسةو عقد النصاب، ساعةفر ن وعشر ع أر عد سلطة. ثانية من ا مكّ كما

ا أعمال ج تو ب ا أخ ا وألزم ا ام م أداء م لإلستعانة ة خ ذوي و ن مختص اص أ إستدعاء

عضاء ة أغلبيّ بحضور إال ت ال ال املوافقة عد املجلس مكتب إ ة منھ ترسل ر و. بتقر

نتحّسبا عشر و ع أر عد ثانية جلسة عقد وجوب ع الداخ النظام نص صاب، النّ ر توفّ لعدم

ن اضر ا عضاء عدد عن النظر بصرف يحا ا ف ت التصو ون ي قل، ع   . 18 ساعة،
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إعالن   أو شر بذلك، ا، عل ر فيتعذّ سّرا، عا طا تك نة الّ أعمال أن باملالحظة وجدير

ا امحاضر مكت ة مسؤوليّ تحت ذا يقّر.  19 و ال الذي التقليدي ير الت ا أساس القاعدة ذه وتجد

مؤقتا عا طا إال عمال ذه    20 ل

قة   املتعلّ باملسائل القانون ة بقوّ فة لّ م الدائمة نة الّ تظل أمر، من يكن ما وم

ما سيّ ا، الدراسةباختصاصا محّل النص ع عديالت إدخال ا بحق قة املتعلّ   .تلك

التعديل-2 ق ا ار   إحت

محال   قانون اح اق أو مشروع عن عديالت، احات إق تقديم حق ة عيّ شر ال رادة قصرت

دراستھ الوالية صاحبة الدائمة نة الّ ع عليھ، واملصادقة للمناقشة مة مجلس أن). أ(  ع غ

ذات حول ة الكتابيّ م مالحظا تقديم حق املجلس ألعضاء دارة ذات تقّر أن من يمنع لم ذلك،

املجال ذا ص ختصاص صاحب أمام ذلك يتّم أن طة شر   ).ب( النصوص،

التعديل–أ ق الدائمة: ا ان ل حصري   إختصاص

التأث سلطة من مة مجلس املشرع ن مكّ منھ، ن قوان احات باق املبادرة حق ب مقابل

التعديل حقھ إعمال ق طر عن ة عيّ شر ال النصوص ل. 21 مضمون الش ق ا ذا ل يمثّ ذا، و

مة ملجلس ة ملانيّ ال للمبادرة الوحيد، س ول ، للمجلس: سا ة الذاتيّ مة نتاجفاملسا

املجلس من عليھ تحال ال ة عيّ شر ال النصوص ع ا يدخل ال التعديالت خالل من ي يأ شر ال

الوط   .الشع

ق   ا ذا يقر ال املشرع جعلت املجلس داخل ة عيّ شر ال ة العمليّ ة فعاليّ ضرورات أن غ

ة من يكفل الذي سا از ا إ وإنما املجلس، أعضاء ل شرل ال يمكن: عملھ ال فمبدئيا،

عضاء ة بقيّ دون للمجلس، الدائمة ان الّ قبل من إال السلطة ذه من.  22 ممارسة ث س ال  و

ا ذا ان الّ مستوى إ أيضا، يمتد، بل فحسب، املجلس أعضاء ق ا ذا إال: ممارسة يحق فال

التعديالت احات إق تقديم املختصة نة الّسدادد 23 لّ املشرع يحالف لم مسلك و و ا، سوا ون

يھ   .تب

محل   النص شأن الرأي إبداء ا م طلب ال نة الّ إ ق ا ذا مدّ بھ أجدر ان لقد

املرونة عض إضفاء عن فضال دود، ا أق إ املتاحة جراءات من ستفادة قصد الدراسة،

الوصول كذا و ق ا ذا استعمال ةع عاليّ ة تقنيّ جودة إ ة عيّ شر ال   .بالنصوص
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املؤّسس   أراد الذي العل الن يصب التوّجھ ذا فإن ي، جرا املطلب ذا ع وعالوة

ة عيّ شر ال ة العمليّ يطبع أن حالة: الدستوري ب تجنّ ق طر عن للتعديالت، التق املستوى من الّرفع

ّ ال سوده جوّ التعديالت ء ةم التقنيّ ا نوعي ع سلبا ر يؤثّ مما ل، ّ الت و   .ب

فعالة   سداد ا و عرقلة أداة باعتباره ة، قيّ التعو طبيعتھ إ بالنظر سلط 24 و فإن ،

ذا إ املستوى، ذا عند ولتان، مو املجلس سا النص ما خص ن ت اللّ والتوازن التقييد

عنھ، ثق املن از فعا م تحكّ عن فضال الشأن، ذا مة مجلس دور ة فعاليّ و م د يؤكّ مّما

لديھ الوقت   .عامل

من   م يحرم لم املشرع فإن املجلس، أعضاء من السلطة ذه ب القاعدة انت إذا و

م لكن ذلك من م يمكّ ما الوسائل من م ل ر وفّ بل مطلق، ل ش القانون مضمون التأث نحق

التعديل ق ا مستوى إ تر أن   .دون

املالحظات–ب تقديم ق التعديل: ا ق ل شم مح ر   مظ

الذي   النص حول ة املكتو م مالحظا تقديم حق مة مجلس ألعضاء الداخ النظام أقّر

توز  عد ام أيّ ثالثة أجل وذلك يدي، التم ا ر تقر املختّصة نة الّ شأنھ ت خأعدّ ذا  25 ع

ع. ا إحال قبل شكال، ا ف ت ي الذي مة، مجلس مكتب لدى تلك م مالحظا عضاء ودع و

املالحظات اب أ إ قتضاء، عند ستمع، أن ا ا بإم ال املختصة نة   . 26 الّ

الصعيد،   ذا ع مة مجلس مكتب ا يجر ال الرقابة أن بدو إو أساسا دف

ا ل الداخ النظام رسمھ الذي طار عن تخرج لم السلطة ذه ل عضاء ممارسة أن من ق : التحقّ

عديالت اح إق مستوى إ تصل ال املختّصة نة الّ ا ن س مالحظات   .مجّرد

ق   ل ف ملطّ دّ ا ر املظ ذا فإن ة، سميّ ال انت ما ا وأيّ أمر، من يكن ما التعديل،وم

مضمون التأث دف املجلس ألعضاء الفردية مة املسا أجل من ا ع غ ال أداة ذلك، مع يبقى،

  . 27 القانون 

ضمان   ب ر دون من و، ورائھ من دف ال التعديل، ق ا ملمارسة التصميم ذا إن

مضمونھ مستوى ع شر نص ل ل ة عقالنيّ الن. مناقشة ذا أن املشرعغ يقصره لم ي العقال

ة العامّ لسة ا إطار املناقشات ع ذلك، جانب إ بھ، بل دود، ا ذه  .عند

العامة-ثانيا لسة ا  املناقشات

النصوص   مناقشة ع املرحلة، ذه خالل املجلس، عمل يقتصر ال جرائية، الناحية من

شمل، بل فحسب، عليھ املحالة االقانونية شأ ر التقر ذلك، جانب يتوج: إ املناقشات جانب فإ
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شأنھ تناقش فيما بالبت أعمالھ يكفل.املجلس إجرائيا نظاما صمم قد الداخ النظام ان وإذا

املجلس ع املطروح للنص عقالنية بمناسبة)  1( مناقشة ة معت سلطة ذلك، فوق خصھ، فقد

ع حق و منھ تجعل شأنھ والسلمالتداول باألمن املساس شأنھ من نص ل وجھ فعليا ائقا

ن  ). 2( جتماعي

املناقشات- 1   عقلنة

العامة   لسة ل الصارم التنظيم خالل من ذلك املناقشات) أ(  يتج من يق التض انية وإم

ا   ).ب( داخل

العامة-أ لسة ل صارم   تنظيم

لقو    الداخ النظام إعتماد ذلك عن املجلسيكشف جلسات س تنظيم ة قسر اعد

ا وفعالي املناقشات شفافية ضمان عن فضال عملھ، وقت فعال ل ش التحكم من تمكينھ . قصد

من املناقشات تنظيم لسلطة الداخ النظام ب مالحظة خالل من ا مغزا املالحظات ذه وتأخذ

تك مع عنھ، ثقة من زة أج باختصاصات ا اق وإ ااملجلس لبعض نة ّب يمنة س أو: ر املجلس س رئ

لسة ا س   .رئ

التغيب، م ل أجاز وإن وح لسات، ا حضور املجلس أعضاء الداخ النظام ألزم طار، ذا

سلطات النظام ذات خصھ الذي املجلس س لرئ ذلك ر ي إشعار توجيھ شرط ع ذلك أوقف فقد

املجلس عمل س شأن ضة الذ: عر و أنف ولھ ا داخل املناقشات يدير ا، يرفع لسات، ا يفتتح ي

وقت ل ا يرفع أو ا   . 28 يوقف

املناقشات،   أثناء لمة ال أخذ مة مجلس أعضاء ع تعذر يلو ب يقوموا لم ما

حسب ؤالء قائمة شر ب ة خ ذه وقيام لسة ا رئاسة لدى ن املتدخل قائمة مسبقا م أنفس

لسة ا بداية قبل م أي. ترتي ع يتعذر السابق، الشرط ام اح مع ح فإنھ، ذلك، ع وعالوة

ا تذك سلطة يحوز الذي س الرئ لھ يأذن لم ما لمة ال أخذ ماعضو إذا بالنظام وقت ل ملتدخل،

املوضوع عن   .حاد

إ   ا يمارس بل بمفرده، س الرئ ا يختص ال ة خ الصالحية ذه أن باملالحظة وجدير

املجلس أعضاء ل بالنظام: جانبھ التذك يخص بطلب تقدم ما إذا املناقشات قطع عضو ألي يحق إذ

ذا تقليدية لقاعدة وفقا يحظى، املوضوعالذي التدخالت طلب ع ة باألولو ال 29 الشأن، وح

إنزال سلطة الداخ النظام لھ رصد فقد س، الرئ من لسة ا داخل النظام ع فاظ ا زمام يفلت

املناقشات أثناء النظام بقواعد يخل عضو ل ع إنضباطية   .جزاءات
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عملية   املجلس س لرئ الواسعة السلطات ذه فإنومقابل العامة لسة ا وإدارة سي

سھ رئ مع اك ش ع تدخلھ مجال يقتصر إذ بال، ذات غ تظل الشأن ذا املجلس مكتب سلطات

املصادقة ا اعتماد الواجب اع ق أنماط ر تقر صالحيتھ نا ن است ما إذا لسات ا تنظيم

ر  شارة اس عد وذلك املناقشة، محل النصوص ملانيةع ال املجموعات   . 30 ؤساء

من   املجلس يفرغ لم ما بھ، العمل الواجب اع ق نمط تحديد املجلس ملكتب ى يتأ ولن

قابلة تبقى ذلك، من ناء واست ا، أ إال عامة، صبغة تتخذ املبدأ حيث من انت وإن ال مناقشاتھ

يق   .للتض

املناقشات-ب يق   وارد: تض

النصوص   عض ع املصادقة عملية ع سر ب إما سمح بإجراءات مة مجلس يحظى

عامة ومحاورات ملناقشات ا إخضاع ذلك، وقبل وإما، ا، مناقش دون للمصادقة عليھ يجة.املحالة ون

عادية إجراءات حسب مبدئيا، النصوص، تدرس من: لذلك، ناء واست عامة مناقشة مع ت التصو

إجراء حسب لةذلك، مخ مناقشة: ات بدون أو محدودة مناقشة مع ت   .التصو

مجلس   ع املحالة النصوص لدراسة العادي جراء و العامة املناقشة مع ت فالتصو

ما ن متتاليت ن مرحلت يجري و و ، الوط الشع املجلس س رئ قبل من العامة: مة املناقشة

بمادة مادة   .واملناقشة

املنا   ثموتباشر نة ال مقرر فإ ومة، ا ممثل إ أوال باإلستماع النص ع العامة قشة

املسبق م يل ب ترت حسب ن املتدخل النص. إ مجمل ع املرحلة، ذه التدخالت، . وتنصب

املناقشة، أثناء يقلص أن لسة ا س رئ بوسع فإنھ العامة، للمناقشة املحدد جل ام اح غرض و

الت نةمدة ال إ ذه سلطتھ تمتد أن دون من العامة، للمناقشة املحدد جل إطار دخل

ما طل ع بناء شاءا ا أنّ لمة ال أخذ ق ا ما ل اللتان ومة، وا نة.  31 املختصة ل جوز و

ا تاجا إست ضوء ع معللة توصيات تضمنھ تكمي ر تقر تقديم ذلك، أثناء ومالحظاتاملختصة،

مة مجلس   . 32 أعضاء

محل   يكن لم إذا املھ، ب النص ع املصادقة إما املجلس مكتب يقرر املناقشات، إثر وع

بمادة مادة املناقشة الشروع وإما توصيات، أو عد. مالحظات الشأن ذا قراره املجلس أخذ و

النص ا عل املحال نة وال ومة ا ممثل من ل   . 33 تدخل

نة   ال مكتب ا، عديل يحتمل مادة ل صدد و مادة، مادة املناقشة خالل تدخل و

ومة ا وممثل مادة. املختصة أو املختصة، نة ال عديل ت للتصو عرض التدخالت، ذه عد و

ا رفض حالة أو املختصة نة ال عديالت عدام ا حالة مة مجلس ع املحال قف. 34 النص و
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ة و استقالل ضمان إ دف ي ملا ال القانون أسا مبدأ ت التصو من الصيغة ذه وراء

تمثيلية جمعية ل عن الصادرة تات انب. التصو ا ع أثاره تقتصر ال مادة مادة النص فعرض

سمح ال القرار، وحدة أيضا يحقق بل ن، امل ودقة وضوح فحسب،ـ عية شر ال للعملية إلرادةالعل

حكم ل شأن تتج بأن ت: املشرع للتصو العادي طار   . 35 فاملادة

تحت   ما إ ول ال ان باإلم فإنھ االت، ا عض ا تفرض قد ال التعقيدات أمام أنھ غ

س لرئ يمكن إذ ، أو" املادة مالحظات محل يكن لم إذا النص من جزءا للمصادقة عرض أن لسة ا

ا املختصةتوصيات نة للمصادقة. ل املھ ب النص لسة ا س رئ عرض مادة آخر ع ت التصو عد و

متياز. 36 " ومنح مة ملجلس التداولية السلطة يق تض إ لة املخ جراءات إعمال ت ي فيما

امل اية ، تف معمقة دراسة ا عل املحالة النصوص ومناقشة دراسة الدائمة ان إمال طاف،

ي ا ل ش ا إلغا أو العامة، لسة ا املناقشات من ، كب نحو وع د، ا   .إ

املناقشات- يق   تض

فضال   العامة لسة ا أثناء عامة مناقشة فتح منع إ محدودة مناقشة مع ت التصو يؤدي

ن املتدخل من محدد عدد ع مادة مادة املناقشة خالل التدخالت قصر إال:عن لمة ال يأخذ فال

ا مقرر أو نة ال س ورئ ومة ا   . 37 ممثل

بناء   عدمھ من جراء ذا إعتماد سيادة، ل ب يقرر، الذي و املجلس مكتب أن واملالحظ

النص ا عل املحال نة ال أو ومة ا ممثل طلب من 38 ع املجلس يمكن إجراء ل ل تام إغفال مع ،

تأيي شأن رأيھ ذاإبداء املكتب قرار معارضة أو ثق. د ين از ج جراء ذا إ وء ال ر تقر يتو وفيما

دون من القانون، بقوة بھ العمل يفرض مناقشة دون من ت التصو إجراء تطبيق فإن املجلس، عن

مباشر غ أو مباشر ق بطر سواء املجلس إلرادة   .تدخل

املناقشات-   إلغاء

ة    ور م ا س رئ املادةعرض إطار ا يتخذ ال ع124وامر سا النص من

مناقشة بدون ت التصو إجراء وفق ا عل للمصادقة لھ، ة النظ الغرفة جانب إ مة، ، 39 مجلس

جملة عليھ املعروض النص رفض أو املصادقة املجلس مداوالت ل يخ أنھ،. الذي ذهذلك

عديل أي تقديم دون و املوضوع مناقشة بدون واملصادقة ت للتصو املھ ب النص عرض الة ا

املختصة نة ال ر تقر إ ستماع عد ذا و   . 40 شأنھ،

ذلك   فإن ة ور م ا س رئ أمر ع مة مجلس مصادقة عدم حال أنھ باملالحظة وجدير

دس نظر ة وج من الغيا ةيجعلھ الذي 41 تور مر الوط الشع املجلس عليھ صوت ولو ح ،
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ة مواج ال ا يتمتع ال الكبح وسلطة ة، الدستور املنظومة مة مجلس انة م عن يكشف

التنفيذية السلطة س رئ ة مواج وأيضا بل فحسب، املنتخبة   .الغرفة

ت- 2   التصو

  ، مة مجلس أعضاء ت تصو لإن يو أن يجب فإنھ عضو غياب حالة أنھ غ

واحد توكيل حدود ذلك ون ي أن ع عنھ، نيابة ت للتصو زمالئھ مة.  42 أحد مجلس صادق و

س العام اع باإلق أو اليد، برفع العام اع باإلق أو السري، اع باإلق   . 43 إما

عن   النظر غض ت املجلس مناقشات انت ةوإذا فإن ن، اضر ا عضاء عدد

قل ع أعضائھ اع أر ثالثة حضور ع موقوفة تظل داخلھ ذا. املصادقة توفر عدم حالة و

النصاب مراقبة عملية تتم أن ع ثانية، جلسة ومة، ا مع شاور بال املجلس، مكتب يحدد النصاب

ت التصو عملية البدء قبل   . 44 قانونا

توجدير   التصو عملية ة ل الداخ النظام طھ ش الذي النصاب ذات أن بالذكر،

مداوالتھ محل النصوص ع مة مجلس ملصادقة توافره عن 45 مطلوب ينم مرتفع جد نصاب و و ،

القوى افة إجماع عن ملان ال قبل من عليھ املصادق النص ع أن الدستوري املؤسس رغبة

ال  حولھ فقطالسياسية ا   .أغلبي

أكمل   الديمقراطية ز ت ا أل القانونية، الناحية من ا ف مرغوب يجة الن ذه انت وإذا

السياسية الناحية من كذلك يبدو ال مر فإن ا، ل ر النصاب،: مظ ذا خالل من املجلس، ر يظ إذ

قلية ساب غلبية حكم وجھ تقوم قية عو   .كأداة

ا-أ اعنصاب أر جماع: لثالثة عن بحث   أداة

التمثيل   دائرة توسيع قصد ملان ال ثانية غرفة س بتأس الدستوري املؤسس يكتف لم

تمثيل يكفل ما وفق ا وتنظيم العام" الوط نتخاب إ" معلو ا م يجعل أن أراد بل فحسب،

إجماع، شبھ أو إجماع، عن ع ازا ج ذلك، اجانب يتخذ ال القرارات حول السياسية الطبقة

العامة ياة با صلة ع وال ملان   .ال

ا   إراد تفرض أغلبية عن ثقا من القانون ون ي ال أن ديمقراطي نظام ل يتحتم أنھ، ذلك

القانون ون ي بذلك ألنھ ميع، ا يمنةأداةع ال ر مظا من را ومظ ضوع وا لنفالقا: للتبعية نون

وموضوعھ مصدره حيث من عاما روسو، جاك جون عّرفھ ما حسب ان، إذا إال ديمقراطيا ون ولن. ي

افة ال قبل من مقبوال ان إذا إال مصدره حيث من عاما القانون ون قيام. ي ال فإنھ وعليھ،

فقط غلبية ال جماع عن عا نا بالقانون الرضا ان إذا إال لفال: للديمقراطية ديمقراطية عدّ
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يجب فال ، ستقاللية بحق تحظى غلبية مثل ا مثل فاألقلية غلبية، باسم انت ولو ح يمنة

شأنھ ا رضا تبد لم لقانون ا   . 46 إخضاع

أمام   فإنھ زائر، ا تحقيقھ رجاء ال أمل عية شر ال العملية جماع ن تأم ان وملا

أو  قلية، ةتصميم خ ذه تجاوز من ذر ا عن فضال غلبية، لرأي ضوع ا عدم ع قليات،

استقالل ع فاظ ا قصد الديمقراطية، املتطلبات تحقيق فرض ا، بحقوق اث ك وعدم لألقلية

املعززة غلبية ذه إعتماد مجلس)  Majorité renforcée(قلية، القانون ع ت التصو عند

خ 47 مة  ذا ل ش انا" ح املصا" وسطا-م مختلف   . 48 يخدم

الدستوري   املؤسس يب إذ تحكميا، عا طا ب ت ختيار ذا ل الديمقراطية عاد أن بيد

غلبية وجھ يت تث سلطة مة مجلس ل ش أن ا ورا   .من

اع-ب أر الثالثة يت: نصاب للتث   أداة

السياسيةإن   ياة ا غرفة ل ب املنوط الدور وفق ن مصّممت ملان ال غرف عمل . آليات

سبة بال جاءت ا فإ ا وإبراز برملانية أغلبية إرادة فرز إ الوط الشع املجلس دف ففيما

ذ مة مجلس س تأس أن دام ما والفرملة، الكبح دف ـ ت التصو نصاب خاصة ـ مة اتھملجلس

ملانية ال غلبيات ا إل تؤدي قد ال والتعسفات نحرافات من ماية ا و ورائھ من دف ال ان

ة تحدث،: القو قد ال غلبيات وعسف تجاوزات ع التغلب يصعب املرتفعة سبة ال ذه فبدون

وجھ عائقا منھ تجعل ألن باألساس دف املجلس عمل إجراءات فإن ثم، غلبياتومن   .ذه

ذه   ن لتأم املجلس تركيبة امل ع ذلك ن يرا لم الدستوري املؤسس أن ّ وج

ا ألدا ن املع الثلث إختار بل حال. الوظيفة، أنھ ذلك مة، امل ذه تأدية عليھ الصعب من يبدو إنھ

ي سوف ذا املجلس دور فإن املجلس داخل املقاعد ثل ع أغل حزب ذا. تعطلتحصل زداد و

تجارى  ال سة متجا كتلة بذلك ملان ال يصبح إذ ن، املجلس غلبيات ست تجا ما إذا تأزما . الوضع

از ج إ ب، ر دون من يتحول سوف مة مجلس فإن تان متباي تان غلب انت إذا ن، ح

خرى  ة الدستور املؤسسات عمل شل بوسعھ ون ي سداد   .لإل

النظرفأمام   إعادة ن يتع العقبة، ذه تجاوز أجل ومن مة، ملجلس ن الوضع ذين

غلبية سلطة عديل وظيفتھ أداء من مة مجلس ن تمك ثم من و تھ، تركي   .صياغة

ا   إ بل فحسب، الشرط ذا ع متوقفة ست ل مة امل ذه فإن أمر، من يكن ما وم

بو س، رئ ل ش و أيضا بھمرتبطة املنوطة مة بامل للمجلس لة املش السياسية فوظيفة: الطبقة

املجلس يظل أن دون من غلبية لون ان ما م ا تأدي يجب غلبية سلطة عديل مة مجلس
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التأث عدم ثم ومن للتأييد غرفة مجرد أو حينا، ستقرار وعدم سداد لإل از ج إ فيتحول ق، الطر

آخر   . 49 حينا

قانون وجھ قلية حقوق لضمان موثوقا عنصرا ل ش أن مة مجلس ستطيع فقط ذا

الديمقراطية للمؤسسات قاعديا عنصرا ذلك و   . 50 غلبية،

  : خاتمة

تة   املث اصة ا القول، ما)  LA VERTU STABILISATRICE( خالصة

املؤسساتية، املمارسة مة املجلس دور الدفعيطبع سلطة من الدستوري املؤسس مكنھ إذ

ا حدود أق إ ملانية ال ياة. باملقاومة ا ا تمتاز ال يديولوجية التناقضات إ فبالنظر

جتما السلم ع ذلك تأث ومدى ال السياسية، لھ ل أو فقد ، السيا ستقرار ساقانون و

ستطيع امال عيا شر املإختصاصا املعدل دور تأدية خاللھ نصجالمن ل ل تفاديا شر ال

جتما بالسلم املساس شأنھ من عالقتھ .شر ة ساو امل الثنائية ملبدأ يھ تب خالل فمن

مفرملة وظيفة مة ملجلس ون ت أن الدستوري املؤسس قصد ، الوط الشع وظيفة. باملجلس

وال ب املر ع الطا ا ر وعدمي طفرات من ة خ ذه تحملھ ملا السياسية ياة ل  استقرارغامض

جتماعيةل و السياسية من. لمعطيات ان السلطة، ار واحت غلبية يمنة نزعة فمقابل وعليھ،

مضاد نفوذ إيجاد سلطات) UN CONTRE POUVOIR( الضروري تقدير أقل ع أو ،

لة الدستوري .معدّ املجلس ان صرفوإذا ي قانو مجال املعدلة السلطات ذه إحدى فإن،يمثل

صفة و الوظيفة، ذه ليؤمن جاء النحو، ذا ع الشأن ذا سلطتھ وتحديد مة، مجلس س تأس

السيا الصعيد ع   .دائمة،

بھ   املعمول ي جرا النظام يكفل فعالةوإذ عية شر عملية الشأن ذا مة مجلس داخل

إستجابة ذلك ع عالوة جاء، قد تصميمھ فإن النامي، الدولة وواقع ناسب ت عية شر سيولة تضمن

الصعيد ذا ع مة مجلس از: لدور كج آخر حينا ز ي فيما ، للتفك كغرفة حينا املجلس ر يظ إذ

رجاء و الت.للكبح صفة ت مليعادوتث الدستوري املؤسس ضبط عدم مالحظة خالل من للمجلس فك

ر يظ فيما واملصادقة؛ الدراسة أجل من عليھ املحالة للنصوص املجلس قراءة بھ تتقيد د محدّ زم

سلط خالل من رجاء و للكبح از ،تھكج جتما بالسلم املساس شأنھ من نص ل ل حد وضع

سل ت تصو خالل من ذا مةو مجلس ستطيع ال ملانية، ال املقاومة بذلك لتصل شأنھ،

ا ا من ا،   .قياد

ألداء   تھ مواج يقوم املجلس، تركيبة بصيغة صلة ع و ا، وج عائقا فإن ذلك، ومع

إليھ بھ ود املع الوظيفة. الدور تتعطل داخلھ املقاعد ثل ع أغل حزب تحصل حال أنھ ذلك،
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للمجلس للتأييد: املعدلة غرفة مجرد أو سداد، لإل از ج إ إما لنفوذ. فيتحول وجود ال فإنھ وعليھ

إذ)  UN CONTRE POUVOIR (مضاد أكيدة معدلة لسلطة وال ، تركيبةافع ظلت ما

النحو ذا ع كيبة. املجلس ال ذه صياغة النظر إعادة ن يتع ذلك، تجاوز أجل من   .إنھ

وا   :مشال
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