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بنك الفﻼحة والّتنمية الّريفّية 060.300.0007 68 KG
حساب العملة اﻷجنبّية للمشتركﲔ خارج الوطن
بنك الفﻼحة والّتنمية الّريفّية 060.300.0007 12
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ثمن الّنسخة اﻷصلّية وترجمتها  28,٠٠د.ج
صادر ﰲ الّسنﲔ الّسابقة  :حسب الّتسعيرة.
ثمن العدد ال ّ
جانا للمشتركﲔ.
وتسّلم الفهارس م ّ
اﳌطلوب إرفاق لفيفة إرسال اﳉريدة اﻷخيرة سواء لتجديد اﻻشتراكات أو لﻼحتجاج أو لتغيير العنوان.
ثمن الّنشر عﲆ أساس  60,00د.ج للّسطر.
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آراء وقوانﲔ
رأي رقم  /0٣ر.ق.ع/م.د 1٨/مؤرخ ﰲ  20ذي القعدة عام

– واعـ ـتـ ـبـ ـارا أن إخـ ـطـ ـار رئ ـيس اﳉم ـه ـوري ـة اﳌج ـلس

 1٤٣٩اﳌوافق  2غشت سنة  ،201٨يتعلق ﲟراقبة

ال ـدست ـوري ﳌراق ـب ـة م ـط ـابـقـة الـقـانـون الـعضوي الـذي يـحـدد

مط ـ ـ ـابقة الق ـ ـانـ ـ ـون العض ـ ـ ـوي الذي يحـ ـ ـ ـدد ش ـ ـروط

شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية للدستور،

وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية ،للدستور.
––––––––––
ن اﳌجلس الدستوري،
إ ّ
– بناء عﲆ إخطار رئيس اﳉمهورية طبقا ﻷحكام

جاء وفقا ﻷحكام اﳌادة ) 18٦الفقرة  (2من الدستور،
ﰲ اﳌوضوع :
أوﻻ  :فـ ـيـ ـمـ ـا ي ـخص تأشي ـرات ال ـق ـان ـون ال ـعضوي
موضوع اﻹخطار :
 - 1فيما يخص عدم اﻻستناد إﱃ اﳌادة  1٣٨من

اﳌادة ) 18٦الفقرة  (2من الدستور ،بالرسالة اﳌؤرخة ﰲ ٤

الدستور ضمن تأشيرات القانون العضوي ،موضوع

يـ ـولـ ـيـ ـو سنـ ـة  2٠18واﳌسج ـل ـة ب ـاﻷم ـان ـة ال ـعـامـة لـلـمـجـلس

اﻹخطار :

الدستوري بتاريخ  ٤يوليو سنة  2٠18ﲢت رقم  ،٠3قصد

– اعتبارا أن اﳌادة  138من الدستور تعالج مناقشة

م ـ ـراق ـ ـب ـ ـة م ـ ـطـ ـابـ ـقـ ـة الـ ـقـ ـانـ ـون الـ ـعضوي الـ ـذي يـ ـحـ ـدد شروط

غرفتي البرﳌان ﳌشاريع القوانﲔ واﳌصادقة عليها ،وهي

وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية ،للدستور،

بذلك تشكل سندا لهذا القانون العضوي ،موضوع اﻹخطار،

– وبنـ ـ ـ ـاء عﲆ الدسـ ـ ـ ـتور ،ﻻ سيـ ـ ـما اﳌـ ـ ـ ـ ـواد  1٤1و18٦
)الفقرة  (2و 188و) 189الفقرة اﻷوﱃ( و) 191الفقرة  (3منه،
– وﲟقتضى النظام اﳌؤرخ ﰲ  28جمادى الثانية عام
 1٤3٧اﳌوافـ ـ ـق  ٦أب ـ ـريـ ـل سنـ ـة  2٠1٦اﶈدد ل ـق ـواع ـد ع ـم ـل
اﳌجلس الدستوري،
– وبعد اﻻستماع إﱃ العضو اﳌقرر،
ﰲ الشكل :

وعدم إدراجها ضمن تأشيراته يعّد سهوا يتعّين تداركه.
 - 2فيما يخص عدم اﻻستناد إﱃ الفقرة اﻷوﱃ
من اﳌادة  1٤1من الدستور ضمن تأشيرات القانون
العضوي ،موضوع اﻹخطار :
– اعتبارا أن اﳌشّرع ﰲ استناده إﱃ اﳌادة  1٤1من
الـ ـدست ـور خصص ال ـف ـق ـرتﲔ  2و 3م ـ ـن ـ ـهـ ـا ،دون اﻹشارة إﱃ
الفقرة اﻷوﱃ التي حددت مجاﻻت التشريع بقانون عضوي،
ونصت عﲆ أن هناك مجاﻻت أخرى مخصصة للقوانﲔ
العضوية ومن بينها القانون العضوي الذي يحدد شروط
وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية اﳌنصوص عليه

– اعتبارا أن القانون العضوي الذي يحدد شروط وكيفيات

ﰲ الفقرة  2من اﳌادة  188من الدستور ،وهي بذلك تشكل

تطبيق الدفع بعدم الدستورية ،موضوع اﻹخطار ،أودع مشروعه

سندا دستوريا للقانون العضوي ،موضوع اﻹخطار ،اﻷمر

الوزير اﻷّول مكتب اﳌجلس الشعبي الوطني بعد أخذ رأي
مجلس الدولة ،وفقا للمادة ) 13٦الفقرة  (3من الدستور،

الذي يستدعي ضرورة اﻻستناد إليها ضمن تأشيراته ،وعدم

– واعـ ـت ـب ـارا أن ال ـق ـان ـون ال ـعضوي ،م ـوضوع اﻹخ ـط ـار،
اﳌعروض عﲆ اﳌجلس الدستوري قصد مراقبة مطابقته

اﻹشارة إليها يعد سهوا يتعّين تداركه.
ث ـان ـيـا  :فـ ـيـ ـمـ ـا يـ ـخص عـ ـنـ ـوان ال ـفصل ال ـث ـاني م ـن
القانون العضوي ،موضوع اﻹخطار ،اﶈرر كما يأتي :
"الفصل الثاني

للدستور ،كان مشروعه موضوع مناقشة وفقا للمادة 138
من الدستور من طرف اﳌجلس الشعبي الوطني ومجلس

شروط ﳑارسة الدفع بعدم الدستورية ".

اﻷمة ،وحصل وفقا للمادة ) 1٤1الفقرة  (2من الدستور عﲆ

– اعـ ـتـ ـبـ ـارا أن الـ ـفصل الـ ـث ـاني م ـن ال ـق ـان ـون ال ـعضوي،

مصادقـ ـة اﳌجـ ـلس الشعـ ـبي الـ ـوطـ ـني ﰲ جـ ـلستـ ـه اﳌنـ ـع ـق ـدة

موضوع اﻹخطار ،جاء ﲢت عنوان “شروط ﳑارسة الدفع

بـتـاريـخ  2٥ي ـون ـي ـو سنـة  ،2٠18ومـ ـجـ ـلس اﻷمـ ـة ﰲ جـ ـلست ـه

بعدم الدستورية"،

اﳌنعقـ ـ ـ ـ ـ ـدة بتاري ـ ـ ـخ أول يوليـ ـ ـ ـو سنـ ـ ـ ـة  ،2٠18خ ـ ـ ـﻼل دورة

– واع ـ ـت ـ ـبـ ـارا أن اﳌادة  188م ـن ال ـدست ـور ﰲ ف ـقـرتـهـا

البرﳌـ ـ ـان العاديـ ـ ـة اﳌفتوح ـ ـ ـ ـ ـة بتاري ـ ـ ـ ـخ  ٤سبتمبـ ـ ـ ـ ـر سن ـ ـ ـ ـة

الثانية ﲢيل إﱃ القانون العضوي ،ﲢديد شروط وكيفيات

،2٠1٧

تطبيق الدفع بعدم الدستورية،

جة عام  1٤٣٩هـ
 2٥ذو اﳊ ّ
 ٥سبتمبر سنة  201٨م
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– واعتبارا أن اﻷحكام الواردة ﰲ اﳌواد اﳌدرجة ضمن

– واعـ ـتـ ـبـ ـارا أن نـ ـقـ ـل بـ ـعض أحـ ـكـ ـام الـ ـدستـ ـور إﱃ هـ ـذا

الفصل الثاني من القانون العضوي ،موضوع اﻹخطار ،تتضمن

القانون العضوي ﻻ يشكل ﰲ حّد ذاته تشريعا ،بل هو مجرد

ﻼ من شروط وكيفيات إثارة الدفع بعدم الدستورية أمام
ك ّ

نـ ـقـ ـل ﻷحـ ـكـ ـام يـ ـعـ ـود اﻻخـ ـتصاص فـ ـيـ ـهـ ـا إﱃ م ـج ـال نص آخ ـر

اﳉهات القضائية كما نص عليها الدستور ،وأن عنوان هذا

يختلف عنه من حيث إجراءات اﻹعداد واﳌصادقة والتعديل

الفصل ﻻ يعكس مضمون اﳌواد اﳌدرجة ضمنه،
– واعتبارا بالنتيجة ،فإن عنوان الفصل الثاني من
ال ـق ـان ـون ال ـعضوي مـوضوع اﻹخـطـار ،يـعـد مـطـابـقـا جـزئـيـا
للدستور.
ثـ ـال ـث ـا  :ف ـ ـي ـ ـمـ ـا يـ ـخص مـ ـواد الـ ـقـ ـانـ ـون الـ ـعضوي،
موضوع اﻹخطار :
 .1ف ـ ـ ـي ـ ـ ـم ـ ـ ـا يـ ـ ـخص اﳌادة اﻷوﱃ مـ ـ ـن الـ ـ ـقـ ـ ـانـ ـ ـون
العضوي ،موضوع اﻹخطار ،اﶈررة كما يأتي :
"يهدف هذا القانون العضوي إﱃ تـ ـ ـحديد شروط
وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية ،طبقا ﻷحكام
اﳌادة  1٨٨من الدستور".
– اعتبارا أن اﳌؤسس الدستوري خول اﳌشّرع ﲢديد

شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية ،وحدد له
حصريا موضوع القانون العضوي ﰲ هذا اﳌجال ،وأن نص

والرقابة اﳌقررة ﰲ الدستور،
ن اﳌشّرع بهذا النقل اﳊرﰲ
– واعتبارا بالنتيجة ،فإ ّ
ل ـ ـ ـنص اﳉزء اﻷّول م ـ ـ ـن ال ـ ـ ـف ـ ـ ـق ـ ـ ـرة اﻷوﱃ م ـ ـ ـن اﳌادة  188من
ال ـ ـدست ـ ـور ،ي ـ ـك ـ ـون ق ـ ـد أخ ـ ـل ب ـ ـاﳌب ـ ـدأ ال ـ ـدست ـ ـوري لـ ـتـ ـوزيـ ـع
اﻻختصاصات ،ومن ثم تعتبر اﳌادة  ٥من القانون العضوي،
موضوع اﻹخطار ،غير مطابقة للدستور.
 .٣فيما يخص كلمة "مستقلة" ﰲ نص اﳌادة 7
والفقرة  2من اﳌادة  10من القانون العضوي ،موضوع
اﻹخطار ،مأخوذتﲔ مجتمعتﲔ ﻻتـ ـ ـحادهما ﰲ اﳌوضوع :
– اعتبارا أن اﳌشّرع اشترط ،ﲢت طائلة عدم القبول،
أن تكون مذكرة الدفع بعدم الدستورية مكتوبة ومستقلة
ومسببة،
– واعتبارا أن اﳌؤسس الدستوري استخدم كلمتي

الفقرة  2من اﳌادة  188جاء صريحا ودقيقا مستعمﻼ كلمة

"مست ـق ـل ـة" و"است ـق ـﻼل ـي ـة" ب ـاع ـت ـبـارهـمـا صفـتﲔ مـﻼزمـتﲔ

"ﲢديد" ،اﻷمر الذي يفيد بأن قصد اﳌؤسس الدستوري

لـ ـلـ ـه ـيئ ـات والسل ـط ـات ال ـتي أق ـر ل ـه ـا صف ـة اﻻست ـق ـﻼل ـي ـة ﰲ

حصر مـ ـ ـ ـوضوع ومضمـ ـ ـ ـون ال ـ ـ ـق ـ ـ ـان ـ ـ ـون ال ـ ـ ـعضوي ،م ـ ـ ـوضوع

عملها ،أو اﻻستقﻼلية اﳌالية واﻹدارية كما ورد ذلك ﰲ

اﻹخطار،

اﳌواد  1٥٦و 1٧٦و 182و 19٤و 198و 2٠2من الدستور،

– واعتبارا أن اﳌشّرع حﲔ استعمل كلمة “يهدف” بدﻻ

مـ ـن "يـ ـحـ ـدد" قـ ـد يـ ـفـ ـهـ ـم مـ ـنـ ـه أن اﳌؤسس الـ ـدست ـوري خ ـّول

اﳌشرع من خﻼل هذا القانون العضوي ،العمل عﲆ ﲢديد
شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية ،أي بذل
ع ـ ـن ـ ـاي ـ ـة ول ـ ـيس ﲢق ـ ـي ـ ـق ن ـ ـت ـ ـي ـ ـج ـ ـة ب ـ ـت ـ ـحـ ـديـ ـد تـ ـلك الشروط
والكيفيات بدقة وحصريا كما تنص عﲆ ذلك صراحة الفقرة
 2من اﳌادة  188من الدستور،
ن استعمال كلمة "يهدف" بدﻻ
– واعتبارا بالنتيجة ،فإ ّ
م ـ ـن "ي ـ ـح ـ ـدد" ﰲ نص اﳌادة اﻷوﱃ م ـ ـن ال ـ ـق ـ ـان ـ ـون ال ـ ـعضوي،
موضوع اﻹخطار ،يعّد مطابقا جزئيا للدستور.
 .2فيما يخص اﳌادة  ٥من القانون العضوي،
موضوع اﻹخطار ،اﶈررة كما يأتي :
"يـ ـ ـخـ ـ ـطـ ـ ـر اﳌجـ ـ ـلس الـ ـ ـدستـ ـ ـوري بـ ـ ـالـ ـ ـدف ـ ـع ب ـ ـع ـ ـدم
الـ ـدستـ ـوريـ ـة بـ ـنـ ـاء عﲆ إحـ ـالـ ـة مـ ـن اﶈكـ ـمـ ـة ال ـع ـل ـي ـا أو
مجلس الدولة".
– اعتبارا أن اﳌشّرع أدرج ﰲ اﳌادة  ٥من هذا القانون

ال ـ ـعضوي ،م ـ ـوضوع اﻹخ ـ ـط ـ ـار ،نص اﳉزء اﻷّول مـ ـن الـ ـفـ ـقـ ـرة

– واعـ ـتـ ـبـ ـارا أن اﳌشّرع عـ ـنـ ـد استـ ـعـ ـمـ ـال ـه ﰲ اﳌادتﲔ
اﳌذكورتﲔ كلمة مستقلة ﲟعنى مغايرا للمعنى اﳌذكور
أعـ ـﻼه ،يـ ـقصد بـ ـه أن ت ـك ـون م ـذك ـرة ال ـدف ـع ب ـع ـدم ال ـدست ـوري ـة
مذكرة منفصلة عن مذكرة الدعوى اﻷصلية،
ن استعمال كلمة "مستقلة"
– واعتبارا بالنتيجة ،فإ ّ
ص اﳌادة  ٧والفقرة  2من اﳌادة  1٠من القانون العضوي،
ﰲن ّ
موضوع اﻹخطار ،يعّد سهوا يتعّين تداركه.
 .٤فيما يخص كلمة "فورا" الواردة ﰲ نص
الفقرة اﻷوﱃ م ـ ـ ـن اﳌ ـ ـ ـادة  ٨مـ ـ ـن القانـ ـ ـون العضـ ـ ـوي،
موضـ ـ ـوع اﻹخطار :
– اعـ ـتـ ـبـ ـارا أن هـ ـذه اﳌادة ﲢدد كـ ـيـ ـف ـي ـة دراسة ق ـاضي
اﳌوضوع مذكرة الدفع بعدم الدستورية بالتأكد من مدى
توفر شروط قبول الدفع بعدم الدستورية قبل إرسالها إﱃ
اﶈكمة العليا أو مجلس الدولة،
– واعتبارا أن كلمة "فورا" تفيد معنى “ﰲ اﳊﲔ” كما
ص اﳌادة ) 111الفقرة (3
هو مكرس ﰲ الدستور من خﻼل ن ّ

اﻷوﱃ من اﳌادة  188من الدستور ،وذلك يعد نقﻼ حرفيا

منه وكذا من خﻼل اﳌادتﲔ  1٦و 22من القانون العضوي،

ﳊكم دستوري،

موضوع اﻹخطار،
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– واعتبارا أن اﳌشّرع باستعماله هذه الكلمة يقصد أن

جة عام  1٤٣٩هـ
 2٥ذو اﳊ ّ
 ٥سبتمبر سنة  201٨م

– واعتبارا أن ﳑارسة اﻻختصاص الذي يعود حصريا،

اﳉهة القضائية التي يثار أمامها الدفع بعدم الدستورية

وبإرادة اﳌؤسس الـ ـ ـ ـدستـ ـ ـ ـوري ،إﱃ اﳌجـ ـ ـ ـلس الـ ـ ـ ـدستـ ـ ـ ـوري

تفصل فيه بصفة أولوية ومستعجلة بعد التأكد من مدى

تقتضي أن يتقّيد القضاة ،عند ﳑارسة صﻼحياتهم ،باﳊدود

ت ـ ـوف ـ ـر شروط ق ـ ـب ـ ـول ـ ـه اﳌنصوص عـ ـلـ ـيـ ـهـ ـا ﰲ اﳌادة  9من

التي تسمح فقط بتقدير مدى توفر الشروط اﳌنصوص

القانون العضوي ،موضوع اﻹخطار،

عليها ﰲ اﳌادة  9من القانون العضوي ،موضوع اﻹخطار،

ن اﳌادة  8من القانون العضوي،
– واعتبارا بالنتيجة ،فإ ّ
موضوع اﻹخطار ،تعّد مطابقة للدستور مع مراعاة التحفظ
اﳌثار أعﻼه.
 -٥فيما يخص اﳌادة  ٩من القانون العضوي،
موضوع اﻹخطار ،اﶈررة كما يأتي :
"يـ ـ ـتـ ـ ـم إرسال الـ ـ ـدفـ ـ ـع بـ ـ ـعـ ـ ـدم الـ ـ ـدست ـ ـوري ـ ـة ،إذا ﰎ
استيفاء الشروط اﻵتية :
– أن يـ ـتـ ـوقـ ـف عﲆ اﳊكـ ـم الـ ـتشريـ ـعي اﳌع ـت ـرض
عليه مآل النزاع أو أن يشكل أساس اﳌتابعة،

دون أن يمتد ذلك إﱃ تقديرهم لدستورية اﳊكم التشريعي
اﳌعترض عليه من قبل أحد أطراف النزاع ،وﰲ ظل هذا
ن اﳌادة  9من القانون العضوي ،موضوع اﻹخطار،
التحفظ ،فإ ّ
تعّد مطابقة للدستور.
 - 6فيما يخص اﳌادة ) 1٤الفقرة  (2من القانون
العضوي ،موضوع اﻹخطار ،اﶈررة كما يأتي :
"وتتم اﻹحالة إذا ﰎ استيفاء الشروط اﳌنصوص
عليها ﰲ اﳌادة  ٩من هذا القانون العضوي ".
– اعتبارا أن الفقرة  2من اﳌادة  1٤من القانون العضوي،
موضوع اﻹخطار ،تقر بإحالة الدفع بعدم الدستورية ،إﱃ

– أ ّ
ﻻ يكون اﳊكم التشريعي قد سبق التصريح

اﳌجلس الدستوري ﰲ حالة وحيدة هي حالة توفر الشروط

ﲟطـ ـابـ ـقـ ـتـ ـه لـ ـلـ ـدستـ ـور مـ ـن ط ـرف اﳌج ـلس ال ـدست ـوري

اﳌنصوص عليها ﰲ اﳌادة  9من القانون العضوي ،ويتبع

باستثناء حال تغير الظروف،

ذلك وﲟفـ ـ ـهوم اﳌخـ ـ ـالفة ،أنه عن ـ ـ ـ ـدما ﻻ تتوفر تلك الشروط

– أن يتسم الوجه اﳌثار باﳉدية".

ﻻ تتم إحالة الدفع إﱃ اﳌجلس الدستوري،

– اعتبارا أن اﳌادة  9من القانون العضوي اﳌعروض

– واعتبارا أن اﳌادة  182من الدستور تخول اﳌجلس

عﲆ اﳌجلس الدستوري ﳌراقبة مطابقته للدستور ،ﲢدد

الدستوري صﻼحية السهر عﲆ احترام الدستور ،ﻻ سيما

ثـ ـ ـﻼثـ ـ ـة شروط بـ ـ ـاستـ ـ ـيـ ـ ـفـ ـ ـائـ ـ ـهـ ـ ـا ي ـ ـت ـ ـم إرسال ال ـ ـدف ـ ـع ب ـ ـع ـ ـدم

ضمان احترام اﳊقوق واﳊريات،

الدستورية،

– واعتبارا أن هذه الصﻼحية تقتضي احترام اﳌبدأ

– واعتبارا أنه إذا كان يعود للمشّرع أن يحدد بكل
سيادة شروط قبول الدفع بعدم الدستورية ،فإنه باﳌقابل

ال ـقضائ ـي ـة واﳌج ـلس ال ـدست ـوري ب ـاعـتـبـاره هـيئـة مستـقـلـة

يعود للمجلس الدستوري التأكد من أن تطبيق هذه الشروط

مكـ ـ ـلفة بالف ـ ـ ـصل ﰲ دس ـ ـ ـتورية اﳊ ـ ـ ـكم التشريعي اﳌعترض

ليس من شأنه اﳌساس باختصاصات السلطات اﻷخرى أو

عليه ﰲ الدفع بعدم الدستورية،

اﻻختصاصات اﳌخولة للمجلس الدستوري،

الـ ـدستـ ـوري الـ ـقـ ـاضي بـ ـتـ ـوزيـ ـع اﻻخـ ـتصاصات بﲔ السلـ ـطـ ـة

– واعتبارا أن إمكانية إرسال قرار إحالة الدفع بعدم

– واعتبارا أنه وطبقا للفقرة اﻷوﱃ من اﳌادة  182من

الدستورية مرفقا ﲟذكرات وعرائض اﻷطراف إﱃ اﳌجلس

ال ـدست ـور ،فإن اﳌج ـلس ال ـدست ـوري ه ـيئ ـة مستـقـلـة تـكـلـف

ال ـدست ـوري م ـن ط ـرف اﶈك ـم ـة ال ـع ـل ـي ـا أو م ـج ـلس ال ـدولـة -

بالسهر عﲆ احترام الدستور ،وأن هذه اﳌهمة تعود حصرا

حسب اﳊالة ،يتم ﰲ حالة وحيدة ،وهي عند قبول الدفع

ﳌجال اختصاصه ،وبالنتيجة يعود له وله وحده السهر عﲆ

بعدم الدستورية بالرجوع إﱃ الشروط واﻹجراءات الواردة

احترام الدستور وفقا لﻺجراءات والوسائل التي يقررها هذا

ﰲ اﳌادتﲔ  9و  1٤من القانون العضوي ،موضوع اﻹخطار،

اﻷخير ،من خﻼل سلطة التفسير النابعة عن هذا اﻻختصاص،

فإنه باﳌقابل ،يفهم من ذلك عدم إرسال نسخة من القرار

– واعتبارا أن اﳌشرع ،بإقراره لقضاة اﳉهات القضائية،

اﳌسبب لرفض إحالة الدفع بعدم الدستورية إﱃ اﳌجلس

تقدير مدى توفر شروط قبول الدفع بعدم الدستورية بالرجوع

الدستوري من طرف اﳉهات القضائية العليا اﳌذكورة أعﻼه،

إﱃ اجتهادات اﳌجلس الدستوري ،وتغّير الظروف ،مع دراسة

ففي هذه اﳊالة ،قد تفصل هذه اﻷخيرة ﰲ تقدير دستورية

الطابع اﳉدي للوجه اﳌثار من أحد أطراف النزاع ،ﻻ يقصد

اﳊكم التشريعي اﳌعترض عليه دون أن يتمكن اﳌجلس

بذلك منح هذه اﳉهات القضائية سلطة تقديرية ﳑاثلة لتلك

الدستوري من اﻻطﻼع عﲆ احترام تلك اﳉهات القضائية

اﳌخولة حصريا للمجلس الدستوري،

ﻻختصاصاتها،
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– واعتبارا بالنتيجة ،فإن مهمة السهر عﲆ احترام
الدستور اﳌنصوص عليها ﰲ الفقرة اﻷوﱃ من اﳌادة 182

– واع ـ ـت ـ ـب ـ ـارا أن اﳌشّرع أق ـ ـر أن ـ ـه ﰲ حـ ـالـ ـة عـ ـدم فصل

اﶈكمة العليا أو مجلس الدولة ﰲ اﻵجال اﳌنصوص عليها

من الدستور ومتطلبات الشفافية ،تقتضي إرسال نسخة

ﰲ اﳌادة  1٤من هذا القانون العضوي ،يحال الدفع تلقائيا

من القرار اﳌسبب الذي من خﻼله تقرر اﶈكمة العليا أو
مجلس الدولة عدم إحالة الدفع بعدم الدستورية إﱃ اﳌجلس
الدستوري،
– واعتبارا أنه وﲟراعاة هذا التحفظ ،فإن اﳌادة  1٤من
القانون العضوي ،موضوع اﻹخطار ،تعّد مطابقة للدستور.
 -7فيما يخص اﳌواد ) 11الفقرة اﻷوﱃ( و 1٣و1٥
و 1٨و 1٩من القانون العضوي ،موضوع اﻹخطار ،مأخوذة
مجتمعة ﻻت ـ ـحادها ﰲ اﳌوضوع والعلة :
– اعتبارا أن استخدام كلمة "إخطار" ﰲ هذه اﳌواد قد
يفهم منه أنه يمكن اﶈكمة العليا أو مجلس الدولة إخطار
اﳌجلس الدستوري ،وأنه يمكن اﳉهة القضائية اﳌعنية

إﱃ اﳌجلس الدستوري دون ﲢديد كيفية تطبيق ذلك،
– واعتبارا بالنتيجة ،فإن اﳌشّرع بإقراره إحالة الدفع

بعدم الدستورية تلقائيا إﱃ اﳌجلس الدستوري ،نتيجة
عدم فصل اﶈكمة العليا أو مجلس الدولة ﰲ اﻵجال اﶈددة،
فإنه يقصد إرسال اﳉهة القضائية اﳌعنية ملف الدفع بعدم
الدستورية إﱃ اﳌجلس الدستوري ،وﰲ ظل هذا التحفظ،
تعّد هذه اﳌادة من القانون العضوي موضوع اﻹخطار ،مطابقة
للدستور.
 -٩فيما يخص اﳌادة  22من القانون العضوي،
موضوع اﻹخطار ،اﶈررة كما يأتي :
"يعلم اﳌجلس الدستوري فورا رئيس اﳉمهورية،
عند إخطاره تطبيقا ﻷحكام هذا القانون العضوي.

بالفصل ﰲ النزاع إخطار اﶈكمة العليا أو مجلس الدولة

كما يعلم رئيس مجلس اﻷمة ورئيس اﳌجلس الشعبي

وأن ـه ي ـم ـك ـن اﳌت ـق ـاضي إخ ـط ـار اﶈك ـم ـة ال ـع ـل ـيـا أو مـجـلس

الوطني والوزير اﻷول ،الذين يمكنهم توجيه مﻼحظاتهم

الدولة مباشرة،

للمجلس الدستوري حول الدفع بعدم الدستورية اﳌعروض

– واعتبارا أن اﳌادة  18٧من الدستور حددت ،عﲆ
سبيل اﳊصر ،جهات إخطار اﳌجلس الدستوري ﰲ رئيس
اﳉم ـ ـه ـ ـوري ـ ـة أو رئ ـ ـيس م ـ ـج ـ ـلس اﻷم ـ ـة أو رئ ـ ـيس اﳌج ـ ـلس
الشعبي الوطني أو الوزير اﻷّول ،إضافة إﱃ خمسﲔ نائبا
أو ثﻼثﲔ عضوا من مجلس اﻷمة،
– واعتبارا أنه يمكن إخطار اﳌجلس الدستوري عن
طريق الدفع بعدم الدستورية بناء عﲆ إحالة من اﶈكمة
العليا أو مجلس الدولة ،طبقا ﻷحكام اﳌادة  188من الدستور
ال ـتي خ ـول ـت ـه ـم ـا إح ـال ـة ال ـدف ـع ل ـل ـم ـج ـلس ال ـدست ـوري ولـيس
إخطاره،
– واعتبارا بالنتيجة ،فإن اﳌواد ) 11الفقرة اﻷوﱃ(
و 13و 1٥و 18و 19من القانون العضوي ،موضوع اﻹخطار،
مطابقة جزئيا للدستور.
 - ٨فيما يخص اﳌادة  21من القانون العضوي،
موضوع اﻹخطار ،اﶈررة كما يأتي :
"ﰲ حـ ـالـ ـة عـ ـدم فصل اﶈكـ ـمـ ـة الـ ـع ـل ـي ـا أو م ـج ـلس

عليه".
– اعتبارا من جهة ،أن اﳌشرع نص ﰲ الفقرة اﻷوﱃ من
هذه اﳌادة عﲆ إعﻼم رئيس اﳉمهورية من قبل اﳌجلس
الدستوري عند إخطاره تطبيقا ﻷحكام هذا القانون العضوي،
– واعتبارا أن إخطار اﳌجلس الدستوري بالدفع بعدم
الدستورية تنص عليه اﳌادة  188من الدستور ،التي ﲢيل
ﰲ فقرتها  2إﱃ القانون العضوي ،ﲢديد شروط وكيفيات
تطبيقها،
– واعتبارا أن إخطار اﳌجلس الدستوري بالدفع بعدم
ال ـدست ـوري ـة ي ـت ـم ط ـب ـق ـا لـلـدستـور ولـيس تـطـبـيـقـا لـلـقـانـون
العضوي ،موضوع اﻹخطار،
ن الفقرة اﻷوﱃ من اﳌادة 22
– واعتبارا بالنتيجة ،فإ ّ
من القانون العضوي ،موضوع اﻹخطار ،تعّد مطابقة جزئيا
للدستور،
– واعتبارا من جهة ثانية ،أن اﳌشّرع أدرج ﰲ الفقرة
اﻷوﱃ م ـ ـ ـ ـن ه ـ ـ ـ ـذه اﳌادة حـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـا يـ ـ ـ ـقضي بإعـ ـ ـ ـﻼم اﳌجـ ـ ـ ـلس
الدستوري فورا رئيس اﳉمهورية ﲟجرد إخطاره بالدفع
بعدم الدستورية ،دون إقراره إمكانية رئيس اﳉمهورية

الدولة ﰲ اﻵجال اﳌنصوص عليها ﰲ اﳌادة  ،1٤يحال

إبـ ـ ـداء مـ ـ ـﻼح ـ ـظ ـ ـات ح ـ ـول ال ـ ـدف ـ ـع ،ﰲ حﲔ أق ـ ـر ﰲ ال ـ ـف ـ ـق ـ ـرة 2

الدفع بعدم الدستورية ،تلقائيا ،إﱃ اﳌجلس الدستوري".

لرئيسي غرفتي البرﳌان والوزير اﻷّول إعﻼمهم بالدفع مع

– اعتبارا أن اﳌؤسس الدستوري حدد إمكانية إخطار
اﳌجلس الدستوري عن طريق الدفع بعدم الدستورية بناء

إمكانية تقدﱘ مﻼحظاتهم،

– واعـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ـارا أن اﳌؤسس ال ـ ـدست ـ ـوري خ ـ ـّول رئ ـ ـيس

عﲆ إحالة من اﶈكمة العليا أو مجلس الدولة ،طبقا ﻷحكام

اﳉمهوري ـ ـ ـة باعتبـ ـ ـاره حام ـ ـ ـي الدست ـ ـ ـور ،ﲟوج ـ ـ ـب اﳌواد

اﳌادة  188من الدستور،

) 8٤الفق ـ ـ ـ ـرة  (2و 1٤٤و 1٤٥مـ ـ ـن الدست ـ ـور ،إصـ ـ ـدار القوانﲔ
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ب ـع ـ ـد مصادق ـة ال ـب ـرﳌان ع ـل ـي ـه ـا ،وأق ـر ل ـرئ ـيس اﳉم ـه ـوريـة

– واعتبارا بالنتيجة ،فإن إدراج اﻹشارة إﱃ اﻷحكام

إمكانية طلب إجراء مداولة ثانية ﰲ قانون ﰎ التصويت

مـ ـوضوع الـ ـتـ ـحـ ـفـ ـظـ ـات الـ ـتـ ـفسيـ ـري ـة ﰲ ت ـأش ـي ـرات ال ـق ـان ـون

عليه ،وأنه يمكنه من باب أوﱃ ،إبداء مﻼحظاته حول الدفع

العضوي الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم

بـ ـعـ ـدم الـ ـدستـ ـوريـ ـة الـ ـذي ي ـت ـم اﻻع ـت ـراض ﲟوج ـب ـه عﲆ ح ـك ـم

الدستورية ،م ـوضـوع اﻹخطار ،يعد ضمانـا أساسيا للتطبـيق

تشريعي يدعي متقاض أنه ينتهك حقوقه وحرياته التي

الكﲇ ﳌبدأ اﳊجية اﳌطلقة للشيء اﳌقضي فيه.

يضمنها له الدستور،
– واعتبارا بالنتيجة ،فإنه إذا لم يكن قصد اﳌشّرع

إغفال صﻼحية رئيس اﳉمهورية ﰲ إمكانية إبداء مﻼحظاته

حول الدفع بعدم الدستورية ،بإقراره ذلك صراحة لرئيسي
غرفتي البرﳌان والوزير اﻷّول ،وﰲ ظل هذا التحفظ ،تعّد
هذه اﳌادة من القانون العضوي ،موضوع اﻹخطار ،مطابقة
للدستور.
 -10فيما يخص اﳌادة  26من القانون العضوي
موضوع اﻹخطار ،اﶈررة كما يأتي :

له ـ ـذه اﻷسب ـاب :
يدﱄ بالرأي اﻵتي :
ﰲ الشكل :
ن القانون العضوي الذي يحدد شروط وكيفيات
أوﻻ  :إ ّ
تطبيق الدفع بعدم الدستورية ،قد ﲤت اﳌصادقة عليه طبقا
للمـ ـ ـادة ) 1٤1الفقـ ـ ـرة  (2م ـ ـن الدست ـ ـور ،ويـ ـعّد بذلك مطابق ـ ـا
للدستور،
ثانيا  :إن إخطار رئيس اﳉمهورية اﳌجلس الدستوري

"ينشر قرار اﳌجلس الدستوري ﰲ اﳉريدة الرسمية".

بخـ ـ ـ ـصوص مراق ـ ـبة مط ـ ـابقة القـ ـ ـ ـ ـانون العضوي الذي يحدد

– اعتبارا أن اﳌشّرع لم يشر ﰲ اﳌادة  2٦اﳌذكورة
أعﻼه إﱃ أن اﳉريدة الرسمية يعني بها اﳉريدة الرسمية

شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية ،ﰎ تطبيقا

للجمهورية اﳉزائرية الديمقراطية الشعبية ،وذلك يشكل
سهوا يتعﲔ تداركه.
رابعا  :فيما يخص اﻹشارة إﱃ التحفظات التفسيرية
ضمن تأشـيرات القانون العضوي الذي يحدد شروط وكيفيات
تطبيق الدفع بعدم الدستورية ،موضوع اﻹخطار :

ﻷحكام اﳌادة ) 18٦الفقرة  (2من الدستور ،فهو مطابق للدستور.
ﰲ اﳌوضوع :
أوﻻ  :ف ـي ـم ـا ي ـخص تأشيـرات الـقـانـون الـعضوي،
موضوع اﻹخطار :
– تعاد صياغة التأشيرة اﻷوﱃ كما يأتي :

– اعتب ـ ـ ـ ـارا أن اﳌـ ـ ـ ـ ـادة ) 191ال ـف ـق ـ ـ ـ ـ ـرة اﻷخيـ ـ ـرة( م ـ ـ ـ ـن

– “بناء عﲆ الدستور ،ﻻ سيما اﳌواد ) 13٦الفقرتان

ال ـدس ـت ـور ت ـنص عـﲆ أن آراء اﳌجلس الـدسـت ـوري وقـراراته

اﻷول ـ ـ ـ ـ ـ ـى و  (3و  138و 1٤1و 1٤٤و) 18٦الـ ـف ـ ـقـ ـ ـ ـ ـ ـرة  (2و 188

نـه ـائـيـة ومـلـزمة ﳉـميع الـسلـطـات العـمومـيـة والسـلطـات

و)189الفقرتان  2و (3و) 191الفقرتان  2و (3و 21٥منه".

اﻹدارية والقضائية،
– واع ـتـب ـارا أن ق ـص ـد اﳌؤسس ال ـدسـت ـوري من ذلك
هـ ـو إقـ ـرار أن اﻵراء والـ ـقـ ـرارات الـ ـتي يـ ـتـ ـخـ ـذهـ ـا اﳌجلس
الـدستوري تكـتسي اﳊجـّية اﳌطلقة للشيء اﳌقضي فيه،
سواء ﰲ أسبابها أو منطوقها،

ث ـانـيـا  :فـ ـيـ ـمـ ـا ي ـخص ع ـن ـوان ال ـفصل ال ـث ـاني م ـن
القانون العضوي ،موضوع اﻹخطار :
– يعّد عنوان الفصل الثاني مطابقا جزئيا للدستور
وتعاد صياغته كما يأتي :

– واعـ ـ ـتـ ـ ـبـ ـ ـارا أن اﳌج ـ ـلس ال ـ ـدست ـ ـوري ﰲ ﳑارست ـ ـه
لـصﻼحياته الدسـتورية فإنه عنـدما يصرح ﲟطابقة حكم
تـشريـ ـعي لـلـ ـدسـت ـور شريـط ـة مـراع ـاة الـت ـح ـف ـظ الـتـفـسـيـري
الـذي يـقـيـد بـ ـ ـه الـتـصـريـ ـ ـح بـ ـ ـاﳌطـ ـ ـابـ ـ ـقـ ـ ـة ،فـإن ه ـ ـذا الـت ـحـف ـ ـظ
يـكـتـسي هـو أيـضـا اﳊجية اﳌطلقة للـشيء اﳌقضي فـيه
وي ـ ـ ـل ـ ـ ـزم الـس ـلـطـات ب ـتـطـب ـيـقـ ـ ـه وفـ ـ ـق ال ـتـف ـسـيـر ال ـذي أعـطـاه
اﳌجلس الدستوري لهذا اﳊكم،
– واعتبارا أن هدف تسهيل تطبيق هذه التحفظات
والـتي ﻻ يـ ـمـ ـك ـن فصل ـه ـا ع ـن اﻷح ـك ـام ال ـتشري ـع ـي ـة اﳌع ـن ـي ـة،
يـ ـق ـتـ ـضي بـ ـأن ت ـدرج ﰲ ت ـ ـأش ـ ـي ـ ـرات هذا القانون العضوي
اﻷحكام الـتشريعية التي جاء التصريح ﲟطابقتها للدستور
مقيدا بتحفظ تفسيري،

“الفصل الثاني
شروط وكيفيات ﳑارسة الدفع بعدم الدستورية".
ث ـ ـال ـ ـث ـ ـا  :ف ـ ـي ـ ـم ـ ـا ي ـ ـخص مـ ـواد الـ ـقـ ـانـ ـون الـ ـعضوي،
موضوع اﻹخطار :
 .1تعد اﳌادة اﻷوﱃ مطابقة جزئيا للدستور ،وتعاد
صياغتها كما يأتي :
"ي ـح ـدد ه ـذا ال ـق ـان ـون الـعضوي شروط وكـيـفـيـات
تطبيق الدفع بعدم الدستورية ،طبقا ﻷحكام اﳌادة 1٨٨
من الدستور".
 .2تعّد اﳌادة  ٥غير مطابقة للدستور.
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اﳌادة  ٧والفقرة  2من اﳌادة .1٠
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 -1٠تعاد صياغة اﳌادة  2٦كما يأتي :

 .٤تـ ـعـ ـد اﳌادة  8مـطـابـقـة لـلـدستـور شريـطـة مـراعاة

" ي ـ ـنشر ق ـ ـرار اﳌجـ ـلس الـ ـدستـ ـوري ﰲ اﳉريـ ـدة
ال ّ
ية".
رسميّة للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطيّة الّشعب ّ

 .٥تـ ـ ـع ـ ـّد اﳌادة  9م ـط ـابـقـة لـلـدستـور شريـطـة مـراعـاة

رابعا  :فيما يخص اﻹشارة إﱃ التحفظات التفسيرية
ضمـ ـن تأشـيـ ـرات ال ـق ـان ـون ال ـعضوي ال ـذي ي ـح ـدد شروط

التحفظ اﳌثار أعﻼه.
التحفظ اﳌثار أعﻼه.
 .٦تعّد اﳌادة ) 1٤الفقرة  ( 2مطابقة للدستور شريطة
مراعاة التحفظ اﳌثار أعﻼه.

وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية ،موضوع اﻹخطار:
– إضاف ـ ـة إﱃ تأشي ـ ـرات الـ ـقـ ـانـ ـون الـ ـعضوي ،مـ ـوضوع
اﻹخطار:

و 1٥و 18و 19مطابقة جزئيا للدس ـ ـ ـ ـتور ،وتع ـ ـاد صي ـ ـ ـاغتها

– “ب ـ ـع ـ ـد أخ ـ ـذ رأي اﳌج ـ ـلس الـ ـدستـ ـوري ،مـ ـع مـ ـراعـ ـاة
التحفظات التفسيرية حول اﻷحكام واﳌواد  8و 9و 1٤و21

كما يأتي :

و."22

 .٧تعد اﳌواد ) 11الفقرة اﻷوﱃ( و) 13الفقرة اﻷوﱃ(

– "اﳌادة  : 11ﰲ حال ـ ـ ـ ـة إرسـ ـ ـ ـال الدفـ ـ ـ ـع بعـ ـ ـ ـدم

خامسا  :يعاد ترقيم مواد القانون العضوي ،موضوع
اﻹخطار.

إﱃ غـ ـايـ ـة تـ ـوصلـ ـهـ ـا بـ ـق ـرار اﶈك ـم ـة ال ـع ـل ـي ـا أو م ـج ـلس

اﳌواد  8و 9و 1٤و 21و 22م ـن ال ـق ـان ـون ال ـعضوي،

– " اﳌادة  : 1٣إذا ﰎ تقدﱘ طعن بالنقض وكان

موضوع اﻹخطار ،اﳌصّرح ﰲ هذا الرأي بدستوريتها مع
م ـراع ـاة ال ـت ـح ـف ـظ ـات ال ـت ـفسي ـري ـة ،ت ـق ـاب ـلـهـا ﰲ هـذا الـقـانـون
العضوي اﳌواد  ٧و 8و 13و 2٠و.21

الدستورية ،ترجئ اﳉهة القضائية الفصل ﰲ النزاع
الدولة أو اﳌجلس الدستوري عند إحالة الدفع إليه ."...
قضاة اﳌوضوع فصلوا ﰲ القضية دون انتظار قرار
اﶈكمة العليا أو مجلس الدولة أو اﳌجلس الدستوري

سادسا  :تعتبر اﻷحكام غير اﳌطابقة جزئيا أو كليا
للدستور قابلة للفصل عن باقي أحكام القانون العضوي،

بالنقض إﱃ غاية الفصل ﰲ الدفع بعدم الدستورية ".

موضوع اﻹخطار.

ع ـن ـد إح ـال ـة الـدفـع إلـيـه ،يـ ـتـ ـم إرجـ ـاء ال ـفصل ﰲ ال ـط ـع ـن
– "اﳌادة  : 1٥عندما يثار الدفع بعدم الدستورية
أمام اﶈكمة العليا أو مجلس الدولة مباشرة ،يفصﻼن
عﲆ سبيل اﻷولوية ﰲ إحالته عﲆ اﳌجلس الدستوري
ضمن اﻷجل اﳌنصوص عليه ﰲ اﳌادة  1٤أعﻼه".
– "اﳌادة  : 1٨يرسـ ـ ـ ـ ـل إﱃ اﳌجل ـ ـ ـ ـس الدستـ ـ ـ ـ ـوري
القرار اﳌسبب للمحكمة العليا أو مجلس الدولة عند
إحالة الدفع إليه مرفقا ﲟذكرات وعرائض اﻷطراف".
– "اﳌادة  : 1٩عنـد إحالة الدفع إﱃ اﳌجلـ ـس الدستوري،
يتعﲔ عﲆ اﶈكمة العليا أو مجلس الدولة إرجاء الفصل
إﱃ حﲔ ال ـ ـبت ﰲ ال ـ ـدف ـ ـع ب ـ ـعـ ـدم الـ ـدستـ ـوريـ ـة ،إّﻻ إذا كـ ـان
اﳌعـ ـني مـ ـح ـروم ـا م ـن اﳊري ـة بسبب ال ـدع ـوى أو ع ـن ـدم ـا

سابعا  :تعّد باقي أحكام القانون العضوي ،موضوع
اﻹخطار ،مطابقة للدستور.
ثامنا  :يبلغ هذا الرأي إﱃ رئيس اﳉمهورية.
ي ـنشر ه ـذا ال ـرأي ﰲ اﳉري ـدة ال ـّرسم ـّي ـة ل ـل ـج ـمـهـورّيـة
اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.
بهذا تداول اﳌجلس الدستوري ﰲ جلساته اﳌنعقدة
بتاريخ  1٦و1٧و18و 19و 2٠ذي القعدة عام  1٤39اﳌوافق 29
و 3٠و 31يوليو وأول و 2غشت سنة .2٠18
رئيس اﳌجلس الدستوري
مـراد مدلسـي

تهدف هذه اﻷخيرة إﱃ وضع حد للحرمان من اﳊرية أو

محمـد حبشي ،نائبا للرئيس،

إذا كانا ملزم ـ ـ ـﲔ قانـ ـ ـونا بالفصـ ـ ـ ـل ﰲ أجل محـ ـ ـ ـ ـدد أو عﲆ

سليمة مسراتي ،عضوة،

سبيل اﻻستعجال".

شادية رحاب ،عضوة،

 .8تعد اﳌادة  21مطابقة للدستور ،شريطة مراعاة
التحفظ اﳌثار أعﻼه.
 .9ت ـ ـع ـ ـد ال ـ ـفـ ـقـ ـرة اﻷوﱃ مـ ـن اﳌادة  22مـطـابـقـة جزئيا
للدستور ،وتعاد صياغتها كما يأتي :
"يعلم اﳌجلس الدستوري فورا رئيس اﳉمهورية
عند إخطاره طبقا للمادة  1٨٨من الدستور".
– تعد اﳌادة  22مطابقة للدستور مع مراعاة التحفظ
اﳌثار أعﻼه.

إبـراهيم بوتخيل ،عضوا،
ﷴ رضا أوسهلة ،عض ـ ـوا،
عبد النور قراوي ،عضوا،
خديجة عباد ،عضـ ـوة،
سمـاعيل بليط ،عضـوا،
الهاشمي براهمي ،عضوا،
امحمـد عدة جلول ،عضـ ـوا،
كمـ ـال فنـ ـيش ،عض ـوا.

جة عام  1٤٣٩هـ
 2٥ذو اﳊ ّ
 ٥سبتمبر سنة  201٨م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٥٤
اﳉريدة الرسم ّ
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جة عام
قانون عضوي رق ـم  16-1٨مؤرخ ﰲ  22ذي اﳊ ّ

اﳌاّدة  : 2يمكن إثارة الدفع بعدم الدستورية ﰲ كل

 1٤٣٩اﳌوافق  2سبتمبر سنة  ،201٨يحدد شروط

محاكمة أمام اﳉهات القضائية اﳋاضعة للنظام القضائي

وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية.

ال ـ ـع ـ ـادي واﳉه ـ ـات ال ـ ـقضائ ـ ـيـ ـة اﳋاضعـ ـة لـ ـلـ ـنـ ـظـ ـام الـ ـقضائي

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
ن رئيس اﳉمهورية،
إ ّ
– بناء عﲆ الدستور ،ﻻسيما اﳌواد ) 13٦الفقرتان
اﻷوﱃ و (3و 138و 1٤1و 1٤٤و) 18٦الفقرة  (2و 188و189
)الفقرتان  2و (3و) 191الفقرتان  2و (3و 21٥منه،
– وﲟقتضى القانون العضوي رقم  ٠1-98اﳌؤرخ ﰲ ٤
ص ـف ـر عـ ـ ـ ـ ـام  1٤19اﳌـ ـ ـواف ـ ـ ـق  3٠مـ ـ ـاي ـ ـو س ـن ـة  1998واﳌ ـتـع ـل ـق
بـ ـاخـ ـتصاصات مـ ـجـ ـلس الـ ـدولـ ـة وت ـن ـظ ـي ـم ـه وع ـم ـل ـه ،اﳌع ـدل
واﳌتمم،
– وﲟقتضى القانون العضوي رقم  11-٠٥اﳌؤرخ ﰲ 1٠
ج ـم ـادى الثـ ـ ـان ـية ع ـ ـ ـ ـام  1٤2٦اﳌـ ـ ـ ـواف ـ ـ ـق  1٧يـ ـوليو سنة 2٠٠٥
واﳌتعلق بالتنظيم القضائي ،اﳌعدل،
– وﲟقتضى القانون العضوي رقـم  12-11اﳌـؤرخ فـي
 2٤شـ ـ ـعـ ـب ـ ـان ع ـ ـام  1٤32اﳌ ـ ـ ـوافـ ـ ـ ـق  2٦يـ ـ ـوليو سنة  2٠11الذي
يحدد تنظيم اﶈكمة العليا وعملها واختصاصاتها،
– وﲟقتضى اﻷمر رقم  1٥٥-٦٦اﳌؤرخ ﰲ  18صفر عام
 138٦اﳌوافق  8يونيو سنة  19٦٦واﳌتضمن قانون اﻹجراءات
اﳉزائية ،اﳌعدل واﳌتمم،
– وﲟقتضى القانون رقم  ٠2-98اﳌؤرخ ﰲ  ٤صفر عام
 1٤19اﳌوافق  3٠مايو سنة  1998واﳌتعلق باﶈاكم اﻹدارية،
– وﲟقتضى القانون رقم  ٠9-٠8اﳌؤرخ ﰲ  18صفر
عام  1٤29اﳌوافق  2٥فبراير سنة  2٠٠8واﳌتضمن قانون

اﻹداري ،من قبل أحد أطراف الدعوى الذي يدعي أن اﳊكم
التشريعي الذي يتوقف عليه مآل النزاع ينتهك اﳊقوق
واﳊريات التي يضمنها الدستور.
كـ ـ ـمـ ـ ـا يـ ـ ـمـ ـ ـك ـ ـن أن ي ـ ـث ـ ـار ه ـ ـذا ال ـ ـدف ـ ـع ل ـ ـل ـ ـم ـ ـرة اﻷوﱃ ﰲ
اﻻستئناف أو الطعن بالنقض.
إذا ﲤت إثارة الدفع بعدم الدستورية أثناء التحقيق
اﳉزائي ،تنظر فيه غرفة اﻻتهام.
اﳌاّدة  : ٣ﻻ يمكن إثارة الدفع بعدم الدستورية أمام
محكمة اﳉنايات اﻻبتدائية.
غ ـي ـر أن ـه ،ي ـم ـك ـن إث ـارة ال ـدف ـع ب ـع ـدم ال ـدست ـوري ـة ،عـنـد
استئـ ـنـ ـاف حـ ـك ـم صادر ع ـن م ـح ـك ـم ـة اﳉن ـاي ـات اﻻب ـت ـدائ ـي ـة،
ﲟوجب مذكرة مكتوبة ترفق بالتصريح باﻻستئناف.
تنظر محكمة اﳉنايات اﻻستئنافية ﰲ الدفع بعدم
الدستورية قبل فتح باب اﳌناقشة.
اﳌاّدة  : ٤ﻻ يمكن أن يثار الدفع بعدم الدستورية
تلقائيا من طرف القاضي.
اﳌاّدة  : ٥مع مراعاة اﻷحكام اﳌنصوص عليها ﰲ هذا
ال ـق ـان ـون ال ـعضوي ،ت ـط ـب ـق أح ـكـام قـانـون اﻹجـراءات اﳌدنـيـة
واﻹدارية وقانون اﻹجراءات اﳉزائية أمام اﳉهات القضائية
التي يثار أمامها الدفع بعدم الدستورية.

اﻹجراءات اﳌدنية واﻹدارية،
– وبعد رأي مجلس الدولة،
– وبعد مصادقة البرﳌان،
– وبعـ ـد اﻷخـ ـذ بـ ـرأي اﳌجلـ ـس الدستـ ـوري ،م ـع مراعـ ـاة
التحفظات التفسيرية حول اﻷحكام واﳌواد  ٧و 8و 13و2٠
و 21ﰲ ترقيمها اﳉديد.
يصدر القانون العضوي اﻵتي نصه :
الفصل اﻷول
أحكام عامة
اﳌاّدة اﻷوﱃ  :يحدد هذا القانون العضوي شروط
وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية ،طبقا ﻷحكام اﳌادة
 188من الدستور.

الفصل الثاني
شروط وكيفيات ﳑارسة الدفع بعدم الدستورية
اﳌاّدة  : 6يقدم الدفع بعدم الدستورية ،ﲢت طائلة عدم
القبول ،ﲟذكرة مكتوبة ومنفصلة ومسببة.
اﳌاّدة  : 7تفصل اﳉهة القضائية فورا وبقرار مسبب،
ﰲ إرسال الـ ـدفـ ـع ب ـع ـدم ال ـدست ـوري ـة إﱃ اﶈك ـم ـة ال ـع ـل ـي ـا أو
مجلس الدولة ،بعد استطﻼع رأي النيابة العامة أو محافظ
الدولة.
إذا كانت تشكيلة اﳉهة القضائية تضم مساعدين غير
قضاة ،تفصل دون حضورهم.
اﳌاّدة  : ٨يتم إرسال الدفع بعدم الدستورية ،إذا ﰎ
استيفاء الشروط اﻵتية :

جة عام  1٤٣٩هـ
 2٥ذو اﳊ ّ
 ٥سبتمبر سنة  201٨م
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– أن يتوقف عﲆ اﳊكم التشريعي اﳌعترض عليه مآل
النزاع أو أن يشكل أساس اﳌتابعة،
ﻻ يكون اﳊكم التشريعي قد سبق التصريح ﲟطابقته
–أ ّ

بسبب الدعوى أو عندما تهدف هذه اﻷخيرة إﱃ وضع حد
للحرمان من اﳊرية أو إذا كان القانون يلزمهما بالفصل ﰲ
أجل محدد أو عﲆ سبيل اﻻستعجال.

للدستور من طرف اﳌجلس الدستوري باستثناء حال تغير
الظروف،
– أن يتسم الوجه اﳌثار باﳉدية.
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الفصل الثالث
اﻷحكام اﳌطبقة أمام اﶈكمة العليا ومجلس الدولة
اﳌاّدة  : 1٣تفصل اﶈكمة العليا أو مجلس الدولة ﰲ

اﳌاّدة  : ٩يوجه قرار إرسال الدفع بعدم الدستورية

إحالة الدفع بعدم الدستورية إﱃ اﳌجلس الدستوري ﰲ أجل

مـ ـع عـ ـرائض اﻷطـ ـراف ومـ ـذكـ ـراتـ ـهـ ـم إﱃ اﶈكـ ـمـ ـة الـ ـعـ ـل ـي ـا أو

شهرين ) (2ابتداء من تاريخ استﻼم اﻹرسال اﳌنصوص

مجلس الدولة خﻼل عشرة ) (1٠أيام من صدوره ويبلغ إﱃ

عليه ﰲ اﳌادة  9من هذا القانون العضوي.

اﻷطراف ،وﻻ يكون قابﻼ ﻷي طعن.
يبلغ قرار رفض إرسال الدفع بعدم الدستورية إﱃ
اﻷطـ ـراف ،وﻻ يـ ـمـ ـكـ ـن أن يـ ـك ـون م ـح ـل اع ـت ـراض إﻻ ﲟن ـاسب ـة

وتتم اﻹحالة إذا ﰎ استيفاء الشروط اﳌنصوص عليها
ﰲ اﳌادة  8من هذا القانون العضوي.
اﳌاّدة  : 1٤عندما يثار الدفع بعدم الدستورية أمام

الطعن ضد القرار الفاصل ﰲ النزاع أو ﰲ جزء منه ويجب ان

اﶈك ـم ـة ال ـع ـل ـي ـا أو م ـج ـلس ال ـدول ـة م ـب ـاشرة ،ي ـفصﻼن عﲆ

يقدم ﲟوجب مذكرة مكتوبة ومنفصلة ومسببة.

سبيل اﻷولوية ﰲ إحالته عﲆ اﳌجلس الدستوري ضمن

اﳌاّدة  : 10ﰲ حالة إرسال الدفع بعدم الدستورية،

اﻷجل اﳌنصوص عليه ﰲ اﳌادة  13أعﻼه.

ترجئ اﳉهة القضائية الفصل ﰲ النزاع إﱃ غاية توصلها

اﳌاّدة  : 1٥يوجه قرار إرسال الدفع بعدم الدستورية

بـ ـ ـقـ ـ ـرار اﶈكـ ـ ـم ـ ـة ال ـ ـع ـ ـل ـ ـي ـ ـا أو م ـ ـج ـ ـلس ال ـ ـدول ـ ـة أو اﳌج ـ ـلس

اﳌنصوص عليه ﰲ اﳌادة  9من هذا القانون العضوي إﱃ

الدستوري عند إحالة الدفع إليه.

ال ـرئ ـيس اﻷول ل ـل ـم ـح ـك ـم ـة ال ـع ـل ـيـا أو رئـيس مـجـلس الـدولـة،

غـ ـيـ ـر أنـ ـه ،ﻻ يـ ـتـ ـرتب عﲆ ذلك وقـ ـف سي ـر ال ـت ـح ـق ـي ـق

اللذين يستطلعان فورا رأي النائب العام أو محافظ الدولة.

ويمكن اﳉهة القضائية أخذ التدابير اﳌؤقتة أو التحفظية

يتم ﲤكﲔ اﻷطراف من تقدﱘ مﻼحظاتهم اﳌكتوبة.

الﻼزمة.

اﳌاّدة  : 16ي ـ ـ ـصـ ـدر قـ ـ ـ ـرار اﶈـ ـ ـكـ ـمـ ـة العليا أو مجلس

اﳌاّدة  : 11ﻻ ترجئ اﳉهة القضائية الفصل ﰲ الدعوى،
عندما يكون شخص محروم من اﳊرية بسبب الدعوى أو
عندما تهدف هذه اﻷخيرة إﱃ وضع حد للحرمان من اﳊرية
وعندما ينص القانون عﲆ وجوب فصل اﳉهة القضائية ﰲ
أجل محدد أو عﲆ سبيل اﻻستعجال.
إذا فصلت اﳉهـ ـة الـ ـقضائـ ـيـ ـة اﻻبـ ـتـ ـدائـ ـي ـة دون ان ـت ـظ ـار
الـ ـقـ ـرار اﳌتـ ـعـ ـلـ ـق بـ ـال ـدف ـع ب ـع ـدم ال ـدست ـوري ـة وﰎ استئ ـن ـاف
قرارها ،ترجئ جهة اﻻستئناف الفصل فيه ،إﻻ ﰲ اﳊاﻻت
اﳌنصوص عليها ﰲ الفقرة السابقة.

الدولة بتشكيلة يرأسها رئيس كل جهة قضائية وعند تعذر
ذلك ،يـ ـرأسه ـا ن ـائب ال ـرئ ـيس وت ـتشك ـل م ـن رئ ـيس ال ـغ ـرف ـة
اﳌع ـن ـي ـة وث ـﻼث ـة ) (3مستشاريـ ـن يـ ـعـ ـيـ ـنـ ـهـ ـم ،حسب اﳊالـ ـة،
الرئيس اﻷول للمحكمة العليا أو رئيس مجلس الدولة.
اﳌاّدة  : 17يـ ـ ـرسـ ـ ـل إﱃ اﳌـ ـ ـج ـ ـ ـلس الدسـ ـ ـت ـ ـوري القرار
اﳌسبب للمحكمة العليا أو مجلس الدولة عند إحالة الدفع
إليه مرفقا ﲟذكرات وعرائض اﻷطراف.
اﳌاّدة  : 1٨عند إحالة الدفع إﱃ اﳌجلس الدستوري،
يتعﲔ عﲆ اﶈكمة العليا أو مجلس الدولة إرجاء الفصل إﱃ
حﲔ البت ﰲ الدفع بعدم الدستورية ،إﻻ إذا كان اﳌعني

اﳌاّدة  : 12إذا ﰎ تقدﱘ طعن بالنقض وكان قضاة

محروما من اﳊرية بسبب الدعوى أو عندما تهدف هذه

اﳌوضوع قد فصلوا ﰲ القضية دون انتظار قرار اﶈكمة

اﻷخيرة إﱃ وضع حد للحرمان من اﳊرية أو إذا كانا ملزمﲔ

العليا أو مجلس الدولة أو قرار اﳌجلس الدستوري عند

قانونا بالفصل ﰲ أجل محدد أو عﲆ سبيل اﻻستعجال.

إحالة الدفع إليه ،يتم إرجاء الفصل ﰲ الطعن بالنقض إﱃ
غاية الفصل ﰲ الدفع بعدم الدستورية.
غير أنه ،ﻻ يتم إرجاء الفصل من طرف اﶈكمة العليا
أو مجلس الدولة عندما يكون اﳌعني محروما من اﳊرية

اﳌاّدة  : 1٩يتم إعﻼم اﳉهة القضائية التي أرسلت
ال ـدف ـع ب ـع ـدم ال ـدست ـوري ـة ب ـق ـرار اﶈك ـم ـة ال ـع ـلـيـا أو مـجـلس
الدولة ويبلغ لﻸطراف ﰲ أجل عشرة ) (1٠أيام من تاريخ
صدوره.

جة عام  1٤٣٩هـ
 2٥ذو اﳊ ّ
 ٥سبتمبر سنة  201٨م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٥٤
اﳉريدة الرسم ّ
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اﳌاّدة  : 20ﰲ حال ـ ـ ـ ـة ع ـ ـ ـ ـدم فص ـ ـ ـ ـل اﶈكم ـ ـ ـة العليـ ـ ـا أو

رأي رقم  /0٤ر.ق.ع /م.د  1٨/مؤرخ ﰲ  20ذي القعدة عام

م ـ ـج ـ ـلس الـ ـدولـ ـة ﰲ اﻵجـ ـال اﳌنصوص عـ ـلـ ـيـ ـهـ ـا ﰲ اﳌادة 13

 1٤٣٩اﳌوافق  2غشت سنة  ،201٨يـتـع ـلق ﲟراقب ـة

أعﻼه ،يحال الدفع بعدم الدستورية ،تلقائيا ،إﱃ اﳌجلس

مـطـاب ـقـة الـق ـانـون الـع ـضـوي اﳌت ـ ـع ـ ـل ـ ـق ب ـ ـاﳌج ـ ـمـ ـع

الدستوري.

اﳉزائري للغة اﻷمازيغية ،للدستور.
–––––––––––

الفصل الرابع
اﻷحكام اﳌطبقة أمام اﳌجلس الدستوري
اﳌاّدة  : 21يعل ـ ـ ـ ـم اﳌجل ـ ـ ـ ـس الدستـ ـ ـوري ف ـ ـورا رئيـ ـ ـس
اﳉمهوري ـ ـة ،عـنـ ـ ـد إخطـ ـ ـ ـاره طبق ـ ـ ـ ـا ﻷحك ـ ـام اﳌـ ـ ـادة  188من
الدستور.

ن اﳌجلـ ـس الدستـ ـ ـ ـوري،
إ ّ
بناء عﲆ إخطار رئيس اﳉمهورية طبقا ﻷحكام اﳌادة
) 18٦الفقرة  (2من الدستور بالرسالة اﳌؤرخة ﰲ  ٤يوليو
سنة  2٠18واﳌسجلة باﻷمانة العامة للمجلس الدستوري

ك ـ ـم ـ ـا ي ـ ـع ـ ـل ـ ـم رئ ـ ـيس م ـ ـج ـ ـلس اﻷمـ ـة ورئـ ـيس اﳌجـ ـلس

بتاريخ  ٤يوليو سنة  2٠18ﲢت رقم  ،٠٤وذلك قصد مراقبة

الشعـ ـبي الـ ـوطـ ـني والـ ـوزيـ ـر اﻷول ،الـ ـذيـ ـن ي ـم ـك ـن ـه ـم ت ـوج ـي ـه

مطابقة القانون العضوي اﳌتعلق باﳌجمع اﳉزائري للغة

مﻼحظاتهم للمجلس الدستوري حول الدفع بعدم الدستورية

اﻷمازيغية ،للدستور،

اﳌعروض عليه.

– وبناء عﲆ الدستور ،ﻻ سيما اﳌواد  ٤و 1٤1و18٦

اﳌاّدة  : 22تكون جلسة اﳌجلس الدستوري علنية ،إﻻ
ﰲ اﳊاﻻت اﻻستثنائية اﶈددة ﰲ النظام اﶈدد لقواعد
عمله.

)الـف ـق ـرة  (2و) 189ال ـ ـف ـ ـقـ ـرة اﻷوﱃ( و) 191الـ ـفـ ـقـ ـرة  (3منه،
– وﲟقتضى النظام اﳌؤرخ ﰲ  28جمادى الثانية عام
 1٤3٧اﳌوافـ ـ ـق  ٦أب ـ ـريـ ـل سنـ ـة  2٠1٦اﶈدد ل ـق ـواع ـد ع ـم ـل

يتم ﲤكﲔ اﻷطراف ،اﳌمثلﲔ من قبل محاميهم وﳑثل
اﳊكومة من تقدﱘ مﻼحظاتهم وجاهيا.
اﳌاّدة  : 2٣ﻻ ي ـ ـ ـ ـ ـؤثـ ـ ـ ـ ـر انـ ـ ـ ـق ـ ـ ـضاء الدعـ ـ ـ ـ ـ ـوى ال ـ ـ ـتـ ـ ـي ﲤت

اﳌجلس الدستوري،
وبعد اﻻستماع إﱃ العضو اﳌقرر،
ﰲ الشكل :

ﲟناسبتها إثارة الدفع بعدم الدستورية ،ﻷي سبب كان ،عﲆ

– اعـ ـتـ ـبـ ـارا أن ال ـق ـان ـون ال ـعضوي اﳌت ـع ـل ـق ب ـاﳌج ـّمـ ـع

الفصل ﰲ الدفع بعدم الدستورية الذي ﰎ إخطار اﳌجلس

اﳉزائري للغة اﻷمازيغية ،موضوع اﻹخطار ،أودع مشروعه

الدستوري به.

الوزير اﻷول لدى مكتب اﳌجلس الشعبي الوطني ،بعد أخذ

اﳌاّدة  : 2٤يبل ـ ـ ـ ـ ـغ قـ ـ ـ ـ ـرار اﳌجلـ ـ ـ ـ ـس الدست ـ ـ ـ ـ ـوري إﱃ
اﶈكمة العليا أو مجلس الدولة ،ﻹعﻼم اﳉهة القضائية التي
أثير أمامها الدفع بعدم الدستورية.
الفصل اﳋامس
أحكام ختامية
اﳌاّدة  : 2٥ينشر قرار اﳌجلس الدستوري ﰲ اﳉريدة
الرسمية للجمهورية اﳉزائرية الديمقراطية الشعبية.
اﳌاّدة  : 26يسري مفعول هذا القانون العضوي ابتداء
من ٧مارس سنة .2٠19

رأي مجلس الدولة وفقا للمادة ) 13٦الفقرة  (3من الدستور،
– واعـ ـت ـب ـارا أن ال ـق ـان ـون ال ـعضوي ،م ـوضوع اﻹخ ـط ـار،
اﳌعروض عﲆ اﳌجلس الدستوري قصد مراقبة مطابقته
للدستور ،كان مشروعه موضوع مناقشة وفقا للمادة 138
من الدستور من طرف اﳌجلس الشعبي الوطني ومجلس
اﻷمة ،وحصل وفقا للمادة ) 1٤1الفقرة  (2من الدستور عﲆ
مصادقـ ـة اﳌجـ ـلس الشعـ ـبي الـ ـوطـ ـني ﰲ جـ ـلستـ ـه اﳌنـ ـع ـق ـدة
بـتـاريـخ  2٥ي ـون ـي ـو سنـة  ،2٠18ومـ ـجـ ـلس اﻷمـ ـة ﰲ جـ ـلست ـه
اﳌنعقدة بتاريخ أول يوليو سنة  ،2٠18خﻼل دورة البرﳌان
العادية اﳌفتوحة بتاريخ  ٤سبتمبر سنة ،2٠1٧
– واعـ ـتـ ـبارا أن إخ ـ ـطار رئـ ـ ـ ـيس اﳉ ـ ـ ـمه ـ ـ ـورية اﳌجلس
الدستوري ﳌراقبة مطابقة القانون العضوي اﳌتعلق باﳌجمع

اﳌادة  : 27ينشر هذا القانون العضوي ﰲ اﳉريدة
الّرسمّية للجمهورية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الشعبّية.
جة ع ـ ـ ـ ـام  1٤39اﳌواف ـ ـ ـق
حـ ـ ـ ـرر باﳉزائـ ـ ـ ـر ﰲ  22ذي اﳊ ّ

 2سبتمبر سنة .2٠18

اﳉزائري للغة اﻷمازيغية للدستور ،جاء وفقا ﻷحكام اﳌادة
) 18٦الفقرة  (2من الدستور،
ﰲ اﳌوضوع :
أوﻻ  :ف ـي ـم ـا ي ـخص تأشي ـرات ال ـق ـان ـون الـعضوي،

عبد العزيز بوتفليقة

موضوع اﻹخطار :

جة عام  1٤٣٩هـ
 2٥ذو اﳊ ّ
 ٥سبتمبر سنة  201٨م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٥٤
اﳉريدة الرسم ّ

 -1فيما يخص عدم اﻻستناد إﱃ الفقرة الرابعة
من ديباجة الدستور ،ضمن تأشيرات القانون العضوي،
موضوع اﻹخطار :
– اعتبارا أن الفق ـرة الّرابعة من ديباجة الدستور تنص

عﲆ اﳌك ـ ـّون ـ ـات اﻷساسيـ ـة لـ ـهـ ـويـ ـة الشعب اﳉزائـ ـري ،وهي

اﻹسﻼم والـ ـعـ ـروبـ ـة واﻷمـ ـازيـ ـغـ ـيـ ـة ،ال ـتي ت ـع ـم ـل ال ـدول ـة دوم ـا
لترقية وتطوير كل واحدة منها،
– واعتبارا أن الديباجة جزء ﻻ يتجزأ من الّدستور،
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ثالثا  :ف ـ ـي ـ ـم ـ ـا ي ـ ـخ ـص م ـ ـواد ال ـ ـق ـ ـانـ ـون الـ ـعضوي،
موضوع اﻹخطار :
ص اﳌادة اﻷوﱃ من القانون العضوي،
 -1فيما يخ ّ
موضوع اﻹخطار ،اﶈّررة كما يأتي :
"اﳌادة اﻷوﱃ  :يهدف هذا القانون العضوي إﱃ
تـ ـ ـحديد مهام اﳌجمع اﳉزائري للغة اﻷمازيغية وتشكيله
وتنظيمه وسيره".

وأن ال ـف ـقـرة اﳌذك ـورة أع ـﻼه ب ـال ـن ـظ ـر إﱃ ع ـﻼق ـت ـه ـا ﲟوضوع

– اعتبارا أن الفقرة اﻷخيرة من اﳌادة  ٤من الدستور،

القانون العضوي اﳌعروض عﲆ اﳌجلس الدستوري ،تعّد
سندا أساسيا لهذا اﻷخير ،وأن عدم إدراجها ضمن تأشيراته

ﲢيل إﱃ القانون العضوي ﲢديد كيفيات تطبيقها ،حيث

يعد سهوا يتعﲔ تداركه.

جاءت بصيغة قطعّيـة مستعملة كلمة "يحدد" ،التي تفيد
بأن اﳌؤسس الدستوري ألزم اﳌشّرع بتحقيق نتيجة من

 -2فيما يخص عدم اﻻستناد إﱃ الفقرة اﻷوﱃ من

خﻼل ﲢديد كيفيات تطبيق هذه اﳌادة ،وليس بذل عناية

اﳌادة  1٣6من الدستور ،ضمن تأشيرات القانون العضوي،

من خﻼل السعي لتحديدها كما يفهم من صياغة اﳌادة اﻷوﱃ

موضوع اﻹخطار :

من القانون العضوي ،موضوع اﻹخطار،

– اعتبارا أن اﳌشّرع استند إﱃ اﳌادة  13٦من الدستور،

صص فقرتها الثالثة دون اﻹشارة إﱃ الفقرة اﻷوﱃ التي
وخ ّ

ص عﲆ أن لكل من الوزير اﻷول والنواب وأعضاء مجلس
تن ّ

اﻷمة حق اﳌبادرة بالقوانﲔ ،ومن ثّم تعد هذه الفقرة سندا
للقانون العضوي ،موضوع اﻹخطار ،وعدم إدراجها يعّد سهوا
يتعﲔ تداركه.
ص اﻻستن ـ ـاد إﱃ القان ـ ـون العضـ ـوي
 -٣فيمـ ـا يخـ ـ ّ
رقـم  01-٩٨اﳌتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه
وع ـم ـل ـه ،ضم ـن تأشي ـرات ال ـق ـانـون الـعضوي ،مـوضوع
اﻹخطار:
– اعـ ـتـ ـبـ ـارا أن الـ ـق ـان ـون ال ـعضوي رق ـم  ٠1-98اﳌتعلق
ب ـاخ ـتصاصات م ـج ـلس ال ـدول ـة وت ـن ـظ ـي ـم ـه وع ـمـلـه ،ﻻ يشكـل

– واعتبارا بالنتيجة ،فإن استعمال كلمة "يهدف" بدﻻ
من "يحدد" ،ﰲ اﳌادة اﻷوﱃ من القانون العضوي ،يعّد سهوا
يتعﲔ تداركه ،هذا من جهة،
– واعتبارا من جهة أخرى ،أن مهام وتشكيلة وتنظيم
ﰎ ﲢديـ ـدهـ ـا
وسي ـر اﳌج ـ ـمـ ـع اﳉزائـ ـري لـ ـلـ ـغـ ـة اﻷمـ ـازيـ ـغـ ـيـ ـة ّ
تطبيقا للفق ـرة اﻷخيرة من اﳌادة  ٤من الدستور التي تنص
عﲆ أن ﲢديد كيفيات تطبيق هذه اﳌادة يتّم ﲟوجب قانون
عضوي،
– واعتبارا أن إحداث اﳌجمع اﳉزائري للغة اﻷمازيغية،
موضوع هذا القانون العضوي ،يشكل كيفية أساسية لتطبيق
اﳌادة  ٤من الدستور ،وأن ذلك ﻻ يمنع من أن يحّدد اﳌش ـّرع

سندا للقانون العضوي ،موضوع اﻹخطار ،حيث أن اﻷخذ

كـ ـيـ ـفـ ـيـ ـات أخـ ـرى ضمـ ـن نّص تشريـ ـعي مـ ـن نـ ـفس الـ ـط ـب ـي ـع ـة
ّ
ال ـ ـق ـ ـانـ ـونـ ـيـ ـة ،ﰲ ظـ ـل اﻻحـ ـتـ ـرام الصارم لـ ـلشروط واﻹجـ ـراءات

من الدستور وسبقت اﻹشارة إليه ،وبالتاﱄ فإن إدراج هذا

الدستورية ذات الصلة،

برأي مجلس الدولة منصوص عليه ﰲ اﳌادة ) 13٦الفقرة (3
القانون العضوي ضمن التأشيرات ،يعّد سهوا يتعﲔ تداركه.

– واعتبارا أنه إذا كان بإمكان اﳌشّرع أن يقـّر ،متى يرى

ص عدم تبويب اﳌادة اﻷوﱃ من
ثانيا  :فيما يخ ّ
القانون العضوي ،موضوع اﻹخطار :

فإنه يعود للمجلس الدستوري أن يتأكد ،ﲟوجب الفقرة  2من

– اعتبارا أن اﳌادة اﻷوﱃ من القانون العضوي ،موضوع

اﳌادة  18٦من الدستور ،من مطابقة هذه الكيفيات للدستور،

ص عﲆ أنه
اﻹخطار ،تتضمن موضوع القانون العضوي ،وتن ّ
يحّدد مهام اﳌجمع اﳉزائري للغة اﻷمازيغية وتشكيله وتنظيمه

– واعتبارا أنه وﲟراعاة التحفظ اﳌثار أعﻼه ،فإن اﳌادة

وسيـره ،ومن ثّم تدخل ضمن الهيكلة العامة للنص بإدراجها
ﰲ اﻷحكام العامة للقانون العضوي ،موضوع اﻹخطار،
– واعتبارا أن عدم تبويب اﳌشّرع اﳌادة اﻷوﱃ من
القانون العضوي ،موضوع اﻹخطار ،ضمن اﳌواد اﳌدرجة
ﲢت الـ ـفصل اﻷول مـ ـنـ ـه بـ ـعـ ـنـ ـوان "أح ـك ـام ع ـامـة" ،يـعـّد سهـوا
يتعﲔ تداركه.

ذلك مناسبا ،كيفيات أخرى لتطبيق اﳌادة  ٤من الدستور،

اﻷوﱃ من القانون العضوي ،موضوع اﻹخطار ،تعد مطابقة
للدستور.
 -2فيما يخص اﳌادة  20من القانون العضوي،
موضوع اﻹخطار ،اﶈررة كما يأتي :
"تـ ـحدد الكيفيات اﻷخرى لسير اﳌجمع ﰲ النظام
الداخﲇ".

جة عام  1٤٣٩هـ
 2٥ذو اﳊ ّ
 ٥سبتمبر سنة  201٨م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٥٤
اﳉريدة الرسم ّ
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– اعـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـارا أن اﳌش ـّرع أح ـ ـ ـال ﲟوجب اﳌادة  2٠من

القانون العضوي ،موضوع اﻹخطار ،ﲢديد الكيفيات اﻷخرى
لسي ـر اﳌجّمـع ،إﱃ النظام الداخﲇ،
– واعتبارا أن إحداث اﳌجمع جاء ﲟوجب اﳌادة  ٤من
الدستور التي ﲢيل ﰲ فقرتها اﻷخيرة ،كيفيات تطبيق

– واعتبارا بالنتيجة ،فإن إدراج اﻹشارة اﱃ اﻷحكام
مـ ـوضوع الـ ـتـ ـحـ ـفـ ـظـ ـات الـ ـتـ ـفسيـ ـريـ ـة ﰲ تأشي ـرات ال ـق ـان ـون
الـ ـعضوي اﳌتـ ـعـ ـل ـق ب ـاﳌج ـم ـع اﳉزائ ـري ل ـل ـغ ـة اﻷم ـازي ـغ ـي ـة،
موضوع اﻹخطار ،يعد ضمانا أساسيا للتطبيق الكﲇ ﳌبدأ
اﳊجية اﳌطلقة للشيء اﳌقضي فيه،
لهذه اﻷسباب :

ه ـ ـذه اﳌادة إﱃ ق ـ ـان ـ ـون عضوي ي ـ ـح ـ ـدد ﰲ مضم ـ ـونـ ـه ،مـ ـهـ ـام
وتشكيلة اﳌجمع وتنظيمه وسيره،

يدﱄ بالرأي اﻵتي :

– واعتبارا أن إحالة اﳌش ـّرع ﲢديد الكيفيات اﻷخرى
لسير اﳌجمع ،إﱃ النظام الداخﲇ قد يفهم منها أنه بوسع

ﰲ الشكل :

اﳌجمع ﲢديد كيفيات أخرى ﰲ نظامه الداخﲇ هي من
مجال اختصاص القانون العضوي،
– واعتبارا أنه إذا كان من صﻼحية اﳌجّمع توضيح
ك ـي ـف ـي ـات أخ ـرى ي ـت ـط ـلـبـهـا سيـره ،ﰲ نـظـامـه الـداخﲇ ،فإنـه
ﻻ ﹹيدرج فيه مواضيع تتطلب
يتعيـن عند إعداده لهذا النص ،أ ّ
ﹽ
تدخل مؤسسات أخرى ،ويعود فيها اﻻختصاص إﱃ مجال
القانون العضوي ،مراعاة للمبدأ الدستوري القاضي بتوزيع
اﻻختصاصات،

أوﻻ  :أن القانون العضوي اﳌتعلق باﳌجمع اﳉزائري
للغة اﻷمازيغية ،قد ﲤت اﳌصادقة عليه طبقا للمادة 1٤1
)الفقرة  (2من الدستور ،ويعّد بذلك مطابقا للدستور.
ثانيا  :إن إخطار رئيس اﳉمهورية اﳌجلس الدستوري
بخصوص مراقبة مطابقة القانون العضوي اﳌتعلق باﳌجمع
اﳉزائري للغة اﻷمازيغية ،للدستور ،جاء تطبيقا ﻷحكام
اﳌادة ) 18٦الفقرة  (2من الدستور ،فهو مطابق للدستور.
ﰲ اﳌوضوع :

– واعـ ـتـ ـبـ ـارا ب ـال ـن ـت ـي ـج ـة ،فإن اﳌادة  2٠م ـن الـقـانـون

أوﻻ  :فـ ـيـ ـم ـا ي ـخّص تأشي ـرات ال ـق ـان ـون ال ـعضوي،

العضوي ،موضوع اﻹخطار ،تعّد مطابقة للدستور ،شريطة
مراعاة التحفظ اﳌثار أعﻼه.

– تضاف اﻹشارة إﱃ ال ـ ـف ـ ـق ـ ـرة ال ـ ـرابـ ـعـ ـة مـ ـن ديـ ـبـ ـاجـ ـة

رابعا  :فيما يخص اﻹشارة إﱃ التحفظات التفسيرية
ضمن تأشيرات القانون العضوي ،موضوع اﻹخطار :
– اعتبارا أن اﳌادة ) 191الفقرة  (3من الدستور تنص
عﲆ أن أراء اﳌجلس الدستوري وقراراته نهائية وملزمة
ﳉميع السلطات العمومية والسلطات اﻹدارية والقضائية،

موضوع اﻹخطار :

الدستور ،وكذا الفقرة اﻷوﱃ من اﳌادة  13٦من الدستور ،إﱃ
الـ ـتأشيـ ـرة اﻷوﱃ م ـن ال ـق ـان ـون ال ـعضوي ،م ـوضوع اﻹخ ـط ـار،
وتعاد صياغتها كما يأتي :
"بناء عﲆ الدستور ،ﻻ سيما الفقرة الرابعة من الديباجة
واﳌواد  ٤و) 13٦الفقرتان اﻷوﱃ و (3و 138و 1٤1و1٤٤و18٦
)الفقرة  (2و 189و 191منه"،

– واعتبارا أن قصد اﳌؤسس الدستوري من ذلك هو

– ي ـ ـ ـح ـ ـذف الق ـ ـ ـ ـ ـانـ ـ ـ ـ ـون الع ـ ـ ـ ـ ـض ـ ـوي رقـ ـ ـ ـم  ٠1-98اﳌتعلق

إقرار أن اﻵراء والقرارات التي يتخذها اﳌجلس الدستوري

باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله من تأشيرات

تـ ـكـ ـتسي اﳊجـ ـّيـ ـة اﳌطـ ـل ـق ـة ل ـلشيء اﳌقضي ف ـي ـه ،سواء ﰲ

القانون العضوي ،موضوع اﻹخطار.

أسبابها أو منطوقها،

– واعـ ـ ـتـ ـ ـبـ ـ ـارا أن اﳌج ـ ـلس ال ـ ـدست ـ ـوري ﰲ ﳑارست ـ ـه
لصﻼحياته الدستورية ،فإنه عندما يصرح ﲟطابقة حكم
تشريعي للدستور شريطة مراعاة التحفظ التفسيري الذي
يقيـد به التصريح باﳌطابقة ،فإن هذا التحفظ يكتسي هو
ﹽ
أيضا ،اﳊج ـ ـ ـّيـ ـ ـة اﳌطـ ـ ـلـ ـ ـقـ ـ ـة لـ ـ ـلشيء اﳌقضي فـ ـ ـيـ ـ ـه ،ويـ ـ ـلـ ـ ـزم
السل ـط ـات ب ـت ـط ـب ـي ـق ـه وف ـق ال ـت ـفسي ـر ال ـذي أع ـط ـاه اﳌجـلس
الدستوري لهذا اﳊكم،
– واعتبارا أن هدف تسهيل تطبيق هذه التحفظات،
الـ ـتي ﻻ يـ ـمـ ـكـ ـن فصلـ ـهـ ـا عـ ـن اﻷحـ ـكـ ـام ال ـتشري ـع ـي ـة اﳌع ـن ـي ـة،
ي ـ ـق ـ ـتضي بأن ت ـ ـدرج ﰲ تأشي ـ ـرات ه ـ ـذا ال ـ ـق ـ ـانـ ـون الـ ـعضوي،
اﻷحكام التشريعية التي جاء التصريح ﲟطابقتها للدستور
مقيدا بتحفظ تفسيري،

ث ـ ـان ـ ـي ـ ـا  :ف ـ ـي ـ ـم ـ ـا يـ ـخص تـ ـبـ ـويب اﳌادة اﻷوﱃ مـ ـن
القانون العضوي ،موضوع اﻹخطار :
– تدرج اﳌادة اﻷوﱃ من القانون العضوي ،موضوع
اﻹخطار ،ضمن مواد الفصل اﻷول بعنوان " أحكام عامة".
ثالثا  :فيما يخص مواد القانون العضوي ،موضوع
اﻹخطار :
 -1تعد اﳌادة اﻷوﱃ مطابقة جزئيا للدستور ،وتعاد
صياغتها كما يأتي :
– “يـ ـحـ ـدد هـ ـذا الـ ـقـ ـانـ ـون ال ـعضوي م ـه ـام اﳌج ـّم ـع

اﳉزائري للغة اﻷمازيغية وتشكيلته وتنظيمه وسيره".
 -2تعّد اﳌادة اﻷوﱃ مطابقة للدستور شريطة مراعاة
التحفظ اﳌثار أعﻼه.

جة عام  1٤٣٩هـ
 2٥ذو اﳊ ّ
 ٥سبتمبر سنة  201٨م
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جة عام 1٤٣٩
قانون عضوي رق ـم  17-1٨مؤرخ ﰲ  22ذي اﳊ ّ
اﳌوافـق  2سب ـت ـم ـب ـر سنـة  ،201٨ي ـت ـعـلـق بـاﳌجـمـع

مراعاة التحفظ اﳌثار أعﻼه.
راب ـ ـعـ ـا  :ف ـ ـيـ ـمـ ـا يـ ـخص اﻹشارة إﱃ الـ ـتـ ـحـ ـفـ ـظـ ـات

اﳉزائري للغة اﻷمازيغية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

التفسيرية ضمن تأشيرات القانون العضوي ،موضوع

ن رئيس اﳉمهورية،
إ ّ

اﻹخطار:
– تضاف إﱃ تأشي ـ ـرات ال ـ ـق ـ ـانـ ـون الـ ـعضوي ،مـ ـوضوع
اﻹخطار :

– بـ ـنـ ـاء عﲆ الـ ـدستـ ـور ،ﻻ سيـ ـمـ ـا الـ ـفـ ـق ـرة ال ـراب ـع ـة م ـن
ديباجته ،واﳌواد  ٤و) 13٦الفقرتان اﻷوﱃ و (3و 138و1٤1
و 1٤٤و) 18٦الفقرة  (2و 189و 191منه،

– “ب ـ ـع ـ ـد أخ ـ ـذ رأي اﳌج ـ ـلس الـ ـدستـ ـوري ،مـ ـع مـ ـراعـ ـاة
التحفظات التفسيرية حول أحكام اﳌادة اﻷوﱃ واﳌادة .”2٠
خامسا  :يعّد اﳊكم غير اﳌطابق جزئيا للدستور،
قابﻼ للفصل عن القانون العضوي ،موضوع اﻹخطار.
سادسا  :تعد باقي أحكام القانون العضوي ،موضوع
اﻹخطار ،مطابقة للدستور.
سابعا  :يبلغ هذا الرأي إﱃ رئيس اﳉمهورية.
ي ـنشر ه ـذا ال ـرأي ﰲ اﳉري ـدة ال ـّرسم ـّي ـة لـلـجـمـهـورّيـة
اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.

– وﲟقتضى القانون العضوي رقم  ٠٥-12الـمؤرخ ﰲ
 18صفـر ع ـام  1٤33الـمواف ـق  12يناير سنة  2٠12والـمتعلق
باﻹعﻼم،
– وﲟقتضى القانون العضوي رقم  1٥-18اﳌؤرخ ﰲ 22
جة عام  1٤39اﳌوافق  2سبتمبر سنة  2٠18واﳌتعلق
ذي اﳊ ّ
بقوانﲔ اﳌالية،
– وﲟقتضى القانون رقم  21-9٠اﳌؤرخ ﰲ  2٤محرم
عام  1٤11اﳌوافق  1٥غشت سنة  199٠واﳌتعلق باﶈاسبة
العمومية ،اﳌعدل واﳌتمم،
– وﲟقتضى القانون رقم  ٠٤-98اﳌؤرخ ﰲ  2٠صفر عام

بهذا تداول اﳌجلس الدستوري ﰲ جلساته اﳌنعقدة
بتاريخ  1٦و 1٧و18و 19و 2٠ذي القعدة عام  1٤39اﳌوافق 29
و 3٠و 31يوليو وأول و 2غشت سنة .2٠18
رئيس اﳌجلس الدستوري
مراد مدلسي
محمـد حبشي ،نائبا للرئيس،
سليمة مسراتي ،عضوة،

 1٤19اﳌوافق  1٥يونيو سنة  1998واﳌتعلق بحماية التراث
الثقاﰲ،
– وﲟقتضى القانون رقم  ٠٥-99اﳌؤرخ ﰲ  18ذي اﳊجة
عام  1٤19اﳌوافق  ٤أبريل سنة  1999واﳌتضمن القانون
التوجيهي للتعليم العاﱄ ،اﳌعدل واﳌتمم،
– وﲟقتضى اﻷمر رقم  ٠3-٠٦اﳌؤرخ ﰲ  19جمادى
الثانية عام  1٤2٧اﳌوافق  1٥يوليو سنة  2٠٠٦واﳌتضمن
القانون اﻷساسي العام للوظيفة العمومية،
– وﲟقتضى القانون رقم  ٠٤-٠8اﳌؤرخ ﰲ  1٥محرم

شادية رحاب ،عضوة،

عام  1٤29اﳌوافق  23يناير سنة  2٠٠8واﳌتضمن القانون

إبراهيم بوتخيل ،عضوا،

التوجيهي للتربية الوطنية،

محمـد رضا أوسهلة ،عضوا،
عبد النور قراوي ،عضوا،
خديجة عباد ،عضوة،
سماعيل بليط ،عضوا،
الهاشمي براهمي ،عضوا،

– وﲟقتضى القانون رقم  ٠٧-٠8اﳌؤرخ ﰲ  1٦صفر
عام  1٤29اﳌوافق  23فبراير سنة  2٠٠8واﳌتضمن القانون
التوجيهي للتكوين والتعليم اﳌهنيﲔ،
– وﲟقتضى القانون رقم  21-1٥اﳌؤرخ ﰲ  18ربيع
اﻷول عام  1٤3٧اﳌوافق  3٠ديسمبر سنة  2٠1٥واﳌتضمن
ال ـ ـق ـ ـان ـ ـون ال ـ ـت ـ ـوج ـ ـي ـ ـهي حـ ـول الـ ـبـ ـحث الـ ـعـ ـلـ ـمي والـ ـتـ ـطـ ـويـ ـر
التكنولوجي،

امحمـد عدة جلول ،عضوا،

– وبناء عﲆ رأي مجلس الدولة،

كمال فنيش ،عضوا.

– وبعد مصادقة البرﳌان،
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– وبعد اﻷخذ برأي اﳌجلس الدستوري ،مع مراعاة
التحفظات التفسيرية حول أحكام اﳌادة اﻷوﱃ واﳌادة ،2٠
يصدر القانون العضوي اﻵتي نصه :
الفصل اﻷول
أحكام عامة
اﳌاّدة اﻷوﱃ  :يحدد هذا القانون العضوي مهام اﳌجمع
اﳉزائري للغة اﻷمازيغية وتشكيله وتنظيمه وسيره.
اﳌاّدة  : 2ي ـع ـد الـم ـجـمـع اﳉزائـري لـلـغـة اﻷمـازيـغـيـة
اﶈدث ﲟوجب الـمادة  ٤من الدستور ،هيئة وطنية ذات
طابع علمي ،ويدعى ﰲ صلب النص “الـمجمع”.
يـتـمـتـع الـمـجـمـع بـالشخصيـة الـمـعـنـويـة واﻻستـقﻼلية
الـمالية.
اﳌاّدة  : ٣يوضع الـمجمع لدى رئيس اﳉمهورية.
اﳌاّدة  : ٤يعد اﳌجمع السلطة اﳌرجعية ﰲ اﳌسائل

– إصدار نتائج أعمال اﳌجمع ﰲ مجﻼت ونشريات
دورية وضمان نشرها.
اﳌاّدة  : 7يمكن اﳌجمع أن يبادر بكل دراسة أو بحث
يـ ـه ـدف إﱃ ت ـرق ـي ـة ال ـل ـغ ـة اﻷم ـازي ـغ ـي ـة ،وي ـم ـك ـن ـه اﻻست ـع ـان ـة
باﳌؤسسات الوطنية والشخصيات العلمية.
اﳌاّدة  : ٨يتلقى اﳌجمع من اﻹدارات واﳌؤسسات
والهيئات العمومية اﳌعلومات واﳌعطيات اﻹحصائية التي
تتعلق ﲟهامه ونشاطاته.
اﳌاّدة  : ٩يبدي الـمجمع رأيه ﰲ كل مسألة تندرج ضمن
مجال اختصاصه ،التي يعرضها عليه رئيس اﳉمهورية.
اﳌاّدة  : 10يمكـ ـ ـن اﳌجمـ ـ ـع إقامـ ـ ـة عﻼق ـ ـات تبـ ـ ـادل مـ ـع
الـمجامع والهيئات اللسانية الـمماثلة الوطنية و/أو الدولية.
ويشارك ﰲ أنشطة الـمجامع والهيئات ذات العﻼقة
ﲟهامه.

اﳌرتبطة باللغة اﻷمازيغية.
اﳌاّدة  : ٥يحدد مقر الـمجمع ﰲ مدينة اﳉزائر.
الفصل الثاني
مهام اﳌجمع
اﳌاّدة  : 6قصد ﲡسيد اللغة اﻷمازيغية لغة رسمية
يكلف اﳌجمع بتوفير الشروط الﻼزمة لترقيتها.
وبهذه الصفة ،يكلف ،ﻻ سيما ،ﲟا يأتي :
– جمع اﳌدّونة اللغوية الوطنية لﻸمازيغية ﲟختلف

تنوعاتها اللسانية،

– إعداد التهيئة اللغوية لﻸمازيغية عﲆ كل مستويات
الوصف والتحليل اللغوي،
– إع ـداد ق ـوائ ـم ل ـل ـم ـف ـردات والـم ـع ـاجـم الـمـتـخصصة مـع

الفصل الثالث
تشكيلة اﳌجمع وكيفيات تعيﲔ أعضائه
اﳌاّدة  : 11يتشكل الـمجمع من خمسﲔ ) (٥٠عضوا،
عﲆ اﻷكثر.
يمكن هذا اﳌجمع أن يستعﲔ بكل شخص أو مؤسسة
من شأنهما مساعدته ﰲ أشغاله.
اﳌاّدة  : 12ي ـ ـتـ ـم اخ ـ ـ ـت ـ ـي ـ ـار أعـ ـ ـضـ ـ ـاء الـمـ ـج ـ ـم ـ ـع من بﲔ
الباحثﲔ واﳋبراء والكفاءات الثابتة ﰲ ميادين علوم اللغة
الـمـ ـتصلـ ـة بـ ـالـ ـلـ ـغـ ـة اﻷمـ ـازيـ ـغـ ـي ـة وال ـع ـل ـوم الـم ـج ـاورة ،ال ـذي ـن
يتمتعون باﳉنسية اﳉزائرية ولهم مستوى جامعي.
اﳌاّدة  : 1٣يعّين أعضـ ـ ـ ـاء اﳌجم ـ ـ ـع ﲟرسـ ـ ـوم رئاسـ ـ ـي،
وتنهى مهامهم حسب اﻷشكال نفسها.

تفضيل توافقها،
– القيام بأشغال البحث ﰲ اللغة اﻷمازيغية واﳌشاركة
ﰲ إنجاز البرنامج الوطني للبحث ﰲ مجال اختصاصه،
– ضمان دقة تفسير وترجمة اﳌصطلحات واﳌفاهيم
ﰲ الـميادين الـمتخصصة،
– إعداد اﳌعجم اﳌرجعي للغة اﻷمازيغية وإصداره،
– اﳌساه ـ ـم ـ ـة ﰲ الـم ـ ـح ـ ـاف ـ ـظ ـ ـة عﲆ ال ـ ـت ـ ـراث الـ ـﻼمـ ـادي
لﻸمازيغية ،ﻻسيما من خﻼل رقمنته،
– تشجـ ـيـ ـع كـ ـل أنـ ـواع الـ ـبـ ـحـ ـوث والـ ـتـ ـرج ـم ـة ﰲ ال ـل ـغ ـة
اﻷم ـ ـازي ـ ـغ ـ ـي ـ ـة قصد اﻹثـ ـراء واﳊفـ ـاظ عﲆ الـ ـتـ ـراث اﳌرتـ ـبـ ـط
بالذاكرة الوطنية،

الفصل الرابع
تنظيم اﳌجمع وسيره
اﳌاّدة  : 1٤يضم الـمجمع اﻷجهزة اﻵتية :
– الـمجلس،
– الرئيس،
– الـمكتب،
– اللجان الـمتخصصة.
اﳌاّدة  : 1٥يزود اﳌجمع بأمانة إدارية يسيرها أمﲔ
عام يوضع ﲢت سلطة رئيس الـمجمع.

جة عام  1٤٣٩هـ
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الفرع اﻷول
اﳌجلس
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– ﲤثيل الـمجمع أمام القضاء وﰲ كل أعمال اﳊياة
اﳌدنية،
– رئاسة الـمكتب والـمجلس وتنسيق عملهما،

اﳌاّدة  : 16يعد اﳌجلس الهيئة العليا للمجمع ويتشكل
من مجموع أعضائه.

– توزيع الـمهام بﲔ أعضاء الـمكتب،
– السهر عﲆ تنفيذ قرارات الـمجلس واﳌكتب،

يكلف اﳌجلس ،ﻻ سيما ﲟا يأتي :
– انتخاب أعضاء الـمكتب،
– اﳌصادقة عﲆ النظام الداخﲇ للمجمع،
– الـمصادقـ ـ ـة عﲆ ب ـ ـرن ـ ـامج نشاط ـ ـات الـم ـ ـج ـ ـم ـ ـع ال ـ ـذي
يقترحه اﳌكتب،

– السهر عﲆ تطبيق النظام الداخﲇ للمجمع وفرض
احترامه،
– ﳑارسة السلـ ـطـ ـة السّل ـم ـي ـة عﲆ ج ـم ـي ـع مست ـخ ـدمي
الـمجمع،
– تنسيق مجمل نشاطات اﻷجهزة والهياكل والسهر
عﲆ حسن سيرها،

– دراسة الـمسائ ـل الـم ـت ـع ـل ـق ـة ب ـالـلـغـة اﻷمـازيـغـيـة الـتي
يعرضها عليه رئيس اﳌجمع،
– الـمصادقة عﲆ أشغال اللجان الـمتخصصة،

– السهر عﲆ تنفيذ ميزانية اﳌجمع.
كـ ـمـ ـا يـ ـرفـ ـع الـ ـتـ ـقـ ـريـ ـر السنـ ـوي لـ ـلـ ـم ـج ـم ـع إﱃ رئ ـيس
اﳉمهورية بعد اﳌصادقة عليه من طرف اﳌجلس.

– اﳌصادقة عﲆ ميزانية اﳌجمع،

الفرع الثالث

– الـمصادقة عﲆ التقرير السنوي للمجمع.
اﳌاّدة  : 17يجتمع الـمجلس ﰲ دورة عادية كل أربعة
) (٤أشهر ،باستدعاء من رئيسه .ويمكن أن يجتمع ،عند

اﳌكتب
اﳌاّدة  : 2٣يتشكل اﳌكتب من رئيس اﳌجمع وستة
) (٦أعضاء منتخبﲔ من قبل نظرائهم ،ﳌدة سنتﲔ ).(2

اﻻقتضاء ،ﰲ دورة غير عادية ،بطلب من رئيس الـمجمع أو

يكلف اﳌكتب ،عﲆ اﳋصوص ،ﲟا يأتي :

ثلثي ) (3/2أعضائه.

– اقتراح مشروع النظام الداخﲇ للمجمع وعرضه عﲆ

ﻻ بحضور
اﳌاّدة  : 1٨ﻻ ت ـ ـ ـ ـص ـ ـح اج ـ ـ ـت ـماعات اﳌجلس إ ّ
ثلثي ) (3/2أعضائه ،عﲆ اﻷقل.
وإذا لـ ـم يـ ـكـ ـتـ ـمـ ـل الـ ـنصاب ،ي ـع ـق ـد اج ـت ـم ـاع ث ـاٍن خ ـﻼل
الثمانية ) (8أيام التي تﲇ تاريخ اﻻجتماع اﻷول وتصح،
حينئذ ،مداوﻻت اﳌجلس مهما يكن عدد اﻷعضاء اﳊاضرين.
اﳌاّدة  : 1٩ﲡري مداوﻻت اﳌجلس ﰲ جلسة علنية
وي ـ ـت ـ ـم ال ـ ـتصويت ع ـ ـل ـ ـيـ ـهـ ـا بـ ـاﻷغـ ـلـ ـبـ ـيـ ـة الـ ـبسيـ ـطـ ـة لﻸعضاء

اﳌجلس للمصادقة،
– تنظيم سير دورات الـمجلس،
– اقتراح برنامج نشاطات الـمجمع ومتابعة تنفيذه،
– مـ ـتـ ـابـ ـعـ ـة أشغـ ـال الـمـ ـجـ ـمـ ـع بـ ـاﻻتصال مـ ـع م ـخ ـت ـل ـف
الهيئات واﻷجهزة.
يحضر اﻷمﲔ العام للمجمع أشغال اﳌكتب ،ويتوﱃ
أمانته.
الفرع الرابع

اﳊاضرين ،وﰲ حالة تساوي عدد اﻷصوات ،يكون صوت
الرئيس مرجحا.

اللجان اﳌتخصصة

اﳌاّدة  : 20ﲢدد الكيفيات اﻷخرى لسير اﳌجمع ﰲ
النظام الداخﲇ.
الفرع الثاني

اﳌاّدة  : 2٤تنشأ لدى الـمجمع ﳉان متخصصة.
يحدد عدد اللجان اﳌتخصصة وتسمياتها ومهامها ﰲ
النظام الداخﲇ للمجمع.

الرئيس

الفرع اﳋامس
اﻷمانة اﻹدارية للمجمع

اﳌاّدة  : 21يعﲔ رئيس الـمجمع ﲟرسوم رئاسي ﳌدة
أربع ) (٤سنوات ،وتنهى مهامه حسب اﻷشكال نفسها.
اﳌاّدة  : 22يتوﱃ رئيس الـمجمع ،ﻻ سيما ما يأتي :
– ﲤث ـي ـل اﳌج ـم ـع ل ـدى م ـخ ـت ـل ـف اﻷج ـه ـزة داخ ـل ال ـب ـﻼد
وخارجها،

اﳌاّدة  : 2٥يعّين اﻷمﲔ العام ﲟرسوم رئاسي بناء عﲆ

اقتراح من رئيس اﳌجمع وتنهى مهامه حسب اﻷشكال نفسها.
يـ ـكـ ـلـ ـف اﻷمﲔ الـ ـعـ ـام ب ـالسه ـر عﲆ حسن سي ـر اﻷم ـان ـة
اﻹدارية للمجمع.
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اﳌاّدة  : 26يخضع اﳌستخدمون اﻹداريون والتقنيون
للمجمع ﻷحكام القانون اﻷساسي العام للوظيفة العمومية.
اﳌاّدة  : 27يحدد التنظيم اﻹداري للمجمع عن طريق
التنظيم.
الفصل اﳋامس
أحكام مالية
اﳌاّدة  : 2٨تضع الدولة ﲢت تصرف الـمجمع الوسائل
البشرية والـمالية الضرورية لسيره.
تسج ـ ـل اﻻع ـ ـت ـ ـم ـ ـادات الضروري ـ ـة لسي ـ ـر الـم ـ ـج ـ ـم ـ ـع ﰲ
ميزانية الدولة.

اﳌاّدة  : 2٩ﲤ ـ ـ ـسـ ـ ـك مـ ـ ـ ـي ـ ـ ـزان ـ ـ ـي ـ ـة اﳌجمع حسب قواعد
الـمـحـاسبـة الـعـمـومـيـة طـبـقـا لـلـتشريـع والـتـنـظـيـم الـمـعـمـول
بهما.
اﳌاّدة  : ٣0رئيس اﳌجمع هو اﻵمر بالصرف ﳌيزانية
اﳌجمع.
اﳌاّدة  : ٣1ينشـ ـ ـر هـ ـ ـذا القانـ ـ ـون العض ـ ـوي ﰲ اﳉريدة
الّرسمّية للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.
جة ع ـ ـ ـام  1٤39اﳌواف ـ ـق
ح ـ ـّرر باﳉزائـ ـ ـ ـر ﰲ  22ذي اﳊ ّ
 2سبتمبر سنة .2٠18
عبد العزيز بوتفليقة

مراسيم فردّية
مرسوم رئاسي مؤرخ ﰲ  2٥رمضان عام  1٤٣٩اﳌوافق

مـ ـ ـرسوم رئـ ـ ـاسي مؤرخ ﰲ  27ذي ال ـ ـق ـ ـع ـ ـدة عـ ـام 1٤٣٩

 10يونيو سنة  ،201٨يتضمن إنهاء مهام مكلف

اﳌوافق  ٩غشت سنة  ،201٨يتضمن إنهاء مهام

ب ـال ـدراسات وال ـت ـل ـخ ـيص بـديـوان وزيـر الـداخـلـيـة

اﳌدير العام لﻼستشراف بوزارة اﳌالية.

واﳉماعات اﶈلـية والبيئة – سابقا.
––––––––––––
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤرخ ﰲ  2٥رمضان عام 1٤39
اﳌـوافـق  1٠يـونـيـو سـنـة  ،2٠18تـنـهـى مـهـام السّيد نجيب بن يزار،
بصف ـت ـه م ـك ـل ـف ـا ب ـالـدراسات والـتـلـخـيص بـديـوان وزيـر الـداخـلـيـة

واﳉماعات اﳌـحلـية والبيئة – سابقا ،ﻹحالته عﲆ التقاعد.

––––––––––––
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤرخ ﰲ  2٧ذي القعدة عام
 1٤39اﳌـوافـق  9غشت سـنـة  ،2٠18تـنـهـى ،ابتداء من أّول

أبريل سنة  ،2٠18مـهـام السّيد سفيان حازم ،بصفته مديرا
عاما لﻼستشراف بوزارة اﳌالية ،بناء عﲆ طلبه.

–––––––––––★–––––––––––

–––––––––––★–––––––––––

مرسوم رئاسي مؤرخ ﰲ  2٥رمضان عام  1٤٣٩اﳌوافق

مرسوم رئاسي مؤرخ ﰲ  2٥رمضان عام  1٤٣٩اﳌوافق

 10يونيو سنة  ،201٨يتضمن إنهاء مهام مندوب

 10يونيو سنة  ،201٨يتضمن إنهاء مهام رئيس

اﻷمن ﰲ وﻻية مستغاﱎ.
––––––––––––
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤرخ ﰲ  2٥رمضان عام 1٤39
اﳌ ـواف ـق  1٠يـون ـيـو سـنـة  ،2٠18تـنـهـى مـهـام السّيد محي

الـ ـديـ ـن بـ ـل ـي ـل ـة ،بصف ـت ـه م ـن ـدوب ـا لﻸم ـن ﰲ وﻻي ـة مست ـغ ـاﱎ،
ﻹحالته عﲆ التقاعد.
–––––––––––★–––––––––––

مرسوم رئاسي مؤرخ ﰲ  2٥رمضان عام  1٤٣٩اﳌوافق
 10يونيو سنة  ،201٨يتضمن إنهاء مهام رئيس
ديـ ـ ـوان الوزيـ ـ ـر اﳌنت ـ ـ ـدب لـ ـ ـدى وزيـ ـ ـر اﳌالي ـ ـ ـ ـة،
اﳌكلف باﳌيزانية واﻻستشراف – سابقا.
––––––––––––
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤرخ ﰲ  2٥رمضان عام 1٤39
اﳌـوافـق  1٠يـونـيـو سـنـة  ،2٠18تـنـهـى ،ابتداء من  11يونيو
سنـ ـة  ،2٠1٦مـهـام الـسـّيـ ـ ـد م ـ ـحـ ـمـد زمـ ـوري ،بصفـ ـتـ ـه رئـ ـيسا

لـ ـ ـديـ ـ ـوان الـ ـ ـوزي ـ ـر اﳌن ـ ـت ـ ـدب ل ـ ـدى وزي ـ ـر اﳌال ـ ـي ـ ـة ،اﳌك ـ ـل ـ ـف
باﳌيزانية واﻻستشراف – سابقا ،بسبب إلغاء الهيكل.

ديوان وزير اﳌجاهدين.
––––––––––––
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤرخ ﰲ  2٥رمضان عام 1٤39
اﳌـوافـق  1٠يـونـيـو سـنـة  ،2٠18تـنـهـى ،ابتداء من  18مايو
سنـ ـ ـة  ،2٠1٧مـهـام الـسـّيـ ـ ـد م ـ ـح ـ ـمـد أبي اسم ـ ـاع ـ ـي ـ ـل ،بصفـ ـتـ ـه

رئيسا لديوان وزير اﳌجاهدين.

–––––––––––★–––––––––––
مرسوم رئاسي مؤرخ ﰲ  2٥رمضان عام  1٤٣٩اﳌوافق
 10يونيو سنة  ،201٨يتضمن إنهاء مهام نائب
مدير بوزارة التعليم العاﱄ والبحث العلمي.
––––––––––––
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤرخ ﰲ  2٥رمضان عام 1٤39
اﳌـوافـ ـ ـق  1٠يـونـي ـ ـو سـنـ ـ ـة  ،2٠18تـنـهـ ـ ـى مـهـ ـ ـام الـسـّيـد جل ـ ـول

بن دومة ،بصفته نائب مدير للبرمجة وﲤويل اﻻستثمارات
بوزارة التعليم العاﱄ والبحث العلمي ،ﻹحالته عﲆ التقاعد.

جة عام  1٤٣٩هـ
 2٥ذو اﳊ ّ
 ٥سبتمبر سنة  201٨م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٥٤
اﳉريدة الرسم ّ
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مرسومان رئاسيان مؤرخان ﰲ  2٥رمضان عام 1٤٣٩

ال ـ ـث ـ ـالـ ـ ـث وال ـ ـتأه ـ ـي ـ ـ ـل اﳉامـ ـعـ ـ ـ ـي والـ ـبـ ـح ـ ـ ـث الـ ـعـ ـلـ ـم ـ ـ ـي وكـ ـ ـ ـذا

اﳌواف ـ ـق  10ي ـون ـي ـو سن ـة  ،201٨ي ـتضم ـن ـان إنـهـاء

التكوي ـ ـ ـن العـ ـ ـ ـ ـ ـاﱄ فيم ـ ـ ـا بعـ ـ ـ ـد الت ـ ـ ـ ـدرج بجامع ـ ـ ـة ورقلـ ـ ـ ـة،

مهام بجامعة اﳉزائر .٣

بن ـ ـ ـاء عﲆ طلبه.

––––––––––––
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤرخ ﰲ  2٥رمضان عام 1٤39
اﳌـوافـق  1٠يـونـيـو سـنـة  ،2٠18تـنـهـى مـهـام الـسـّيـدين اﻵتي

اسماهما بجامعة اﳉزائر : 3

– ب ـل ـق ـاسم إي ـرات ـني ،بصف ـت ـه ع ـم ـي ـدا ل ـك ـل ـيـة الـعـلـوم

–––––––––––★–––––––––––
مرسوم رئاسي مؤرخ ﰲ  2٥رمضان عام  1٤٣٩اﳌوافق
 10يونيو سنة  ،201٨يتضمن إنهاء مهام اﻷمﲔ
العام ﳉامعة تلمسان.
––––––––––––

السياسية والعﻼقات الدولية،
– واﳊاج فرديو ،بصفته نائب مدير ،مكلفا بالتكوين
العاﱄ ﰲ الطور الثالث والتأهيل اﳉامعي والبحث العلمي
وكذا التكوين العاﱄ فيما بعد التدرج.
––––––––––––––––––––
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤرخ ﰲ  2٥رمضان عام 1٤39
اﳌـوافـق  1٠يـونـيـو سـنـة  ،2٠18تـنـهـى مـهـام الـسـّيـد عثمان
ﳋل ـف ،بصف ـت ـه ع ـم ـي ـدا ل ـك ـل ـي ـة ال ـع ـل ـوم اﻻق ـتصاديـة والـعـلـوم
الـ ـتـ ـجـ ـاري ـة وع ـل ـوم ال ـتسي ـي ـر ب ـج ـام ـع ـة اﳉزائ ـر  ،3لـتـكـلـيـفـه
بوظيفة أخرى.
–––––––––––★–––––––––––
مرسوم رئاسي مؤرخ ﰲ  2٥رمضان عام  1٤٣٩اﳌوافق
 10يونيو سنة  ،201٨يتضمن إنهاء مهام بجامعة
قسنطينة .٣
––––––––––––
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤرخ ﰲ  2٥رمضان عام 1٤39
اﳌـوافـ ـ ـ ـق  1٠يـونـيـ ـ ـ ـ ـو سـنـ ـ ـة  ،2٠18تـنـهـ ـ ـ ـ ـى مـه ـ ـ ـام الـسـّيـدتـ ـ ـﲔ

والسيدين اﻵتية أسماؤهم بجامعة قسنطينة : 3

– مـ ـحـ ـمـد بـ ـوحـ ـﻼسة ،بصفـ ـتـ ـه نـ ـائب مـ ـديـ ـر ،مـ ـكـ ـلـ ـفـ ـا
بـ ـالـ ـتـ ـك ـوي ـن ال ـع ـاﱄ ﰲ ال ـط ـوري ـن اﻷول وال ـث ـاني وال ـت ـك ـوي ـن

ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤرخ ﰲ  2٥رمضان عام 1٤39
اﳌـوافـق  1٠يـونـيـو سـنـة  ،2٠18تـنـهـى ،ابتداء من  2٠غشت
سنة  ،2٠1٦مـهـام السّيد عبد اﳊفيظ قطاية ،بصفته أمينا
عاما ﳉامعة تلمسان ،ﻹحالته عﲆ التقاعد.
–––––––––––★–––––––––––
مرسوم رئاسي مؤرخ ﰲ  2٥رمضان عام  1٤٣٩اﳌوافق
 10يونيو سنة  ،201٨يتضمن إنهاء مهام عمـيـد
كـلـي ـ ـ ـة العـل ـ ـ ـ ـوم اﻻجـتماعـي ـ ـ ـة واﻹنـسـاني ـ ـ ـة بجامعـ ـ ـ ـة
برج بوعريريج.
––––––––––––
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤرخ ﰲ  2٥رمضان عام 1٤39
اﳌـوافـق  1٠يـونـيـو سـنـة  ،2٠18تـنـهـى مـهـام الـسـّيـد رشيد
زرواتي ،بصفته عميدا لكلية العلوم اﻻجتماعية واﻹنسانية
بجامعة برج بوعريريج ،بناء عﲆ طلبه.
–––––––––––★–––––––––––
مرسوم رئاسي مؤرخ ﰲ  2٥رمضان عام  1٤٣٩اﳌوافق
 10ي ـون ـيـو سنـة  ،201٨ي ـتضم ـن إن ـه ـاء م ـهـام مـديـر
اﳌدرسة الوطنية العليا للري.

اﳌتواصل والشهادات والتكوين العاﱄ ﰲ التدرج ،بناء عﲆ
طلبه،
– بشير ريبوح ،بصفته نائب مدير ،مكلفا بالتنمية
واﻻستشراف والتوجيه،
– جـ ـمـ ـيـ ـلـ ـة رواق ،بصف ـت ـه ـا ع ـم ـي ـدة ل ـك ـل ـي ـة ال ـه ـن ـدسة
اﳌعمارية والتعمير،
– شري ـف ـة م ـاشطي ،بصف ـت ـه ـا ع ـم ـي ـدة ل ـكـلـيـة الـفـنـون
والثقافة.
–––––––––––★–––––––––––
مرسوم رئاسي مؤرخ ﰲ  2٥رمضان عام  1٤٣٩اﳌوافق
 10يونيو سنة  ،201٨يتضمن إنهاء مهام نائب
مدير بجامعة ورقلة.
––––––––––––
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤرخ ﰲ  2٥رمضان عام 1٤39
اﳌـوافـق  1٠يـونـيـو سـنـة  ،2٠18تـنـهـى مـهـام الـسـّيـد فوضيل

دحو ،بصفته نائب مدير ،مكلفا بالتكوين العاﱄ ﰲ الطور

––––––––––––
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤرخ ﰲ  2٥رمضان عام 1٤39
اﳌـوافـق  1٠يـونـيـو سـنـة  ،2٠18تـنـهـى ،ابتداء من  18مايو
سن ـ ـة  ،2٠1٧مـهـام الـسـّي ـ ـد بـ ـلـ ـقـ ـاسم ساحﲇ ،بصفـ ـتـ ـه مـ ـديـ ـرا
للمدرسة الوطنية العليا للري.
–––––––––––★–––––––––––
مرسوم رئاسي مؤرخ ﰲ  2٥رمضان عام  1٤٣٩اﳌوافق
 10ي ـون ـيـو سنـة  ،201٨ي ـتضم ـن إن ـه ـاء م ـهـام مـديـر
اﳌدرسة ال ـ ـت ـ ـحضي ـ ـريـ ـة ﰲ الـ ـعـ ـلـ ـوم والـ ـتـ ـقـ ـنـ ـيـ ـات
بتلمسان.
––––––––––––
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤرخ ﰲ  2٥رمضان عام 1٤39
اﳌـوافـق  1٠يـونـيـو سـنـة  ،2٠18تـنـهـى مـهـام الـسـّيـد براهيم
شرقي ،بصفـ ـت ـه م ـدي ـرا ل ـل ـم ـدرسة ال ـت ـحضي ـري ـة ﰲ ال ـع ـل ـوم
والتقنيات بتلمسان ،ﻹحالته عﲆ التقاعد.
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جة عام  1٤٣٩هـ
 2٥ذو اﳊ ّ
 ٥سبتمبر سنة  201٨م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٥٤
اﳉريدة الرسم ّ

مرسوم رئاسي مؤرخ ﰲ  2٥رمضان عام  1٤٣٩اﳌوافق
 10ي ـون ـيـو سنـة  ،201٨ي ـتضم ـن إن ـه ـاء م ـهـام مـديـر
ديوان حماية وادي ميزاب وترقيته.
––––––––––––

– عبد الكرﱘ بوعمرة ،أمينا عاما،
– عـ ـبـ ـد الـ ـقـ ـادر بـ ـن حـ ـرز الـ ـّلـ ـه ،عـ ـمـ ـي ـدا ل ـك ـل ـي ـة ال ـع ـل ـوم
اﻹسﻼمية،
– عبد الوهاب مخلوﰲ ،عميدا لكلية اﳊقوق والعلوم

ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤرخ ﰲ  2٥رمضان عام 1٤39
اﳌـوافـق  1٠يـونـيـو سـنـة  ،2٠18تـنـهـى مـهـام الـسـّيـد يونس بابا
نجـار ،بصفته مديرا لديوان حماية وادي ميزاب وترقيته،
لتكليفه بوظيفة أخرى.

–––––––––––★–––––––––––

–––––––––––★–––––––––––

مـ ـرسومـ ـان رئـ ـاسيـ ـان مؤرخ ـان ﰲ  2٥رمضان عـ ـ ـ ـام 1٤٣٩

مـ ـ ـرسوم رئـ ـ ـاسي مؤرخ ﰲ  27ذي ال ـ ـق ـ ـع ـ ـدة عـ ـام 1٤٣٩
اﳌوافق  ٩غشت سنة  ،201٨يتضمن تعيﲔ اﳌدير
العام لﻼستشراف بوزارة اﳌالية.
––––––––––––
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤرخ ﰲ  2٧ذي القعدة عام
 1٤39اﳌـوافـق  9غشت سـنـة  ،2٠18يعّين السّيد محمـد زموري،
مديرا عاما لﻼستشراف بوزارة اﳌالية.
–––––––––––★–––––––––––
مرسوم رئاسي مؤرخ ﰲ  2٥رمضان عام  1٤٣٩اﳌوافق
 10يونيـ ـ ـ ـو سنـ ـ ـة  ،201٨يتضم ـ ـن تع ـ ـيﲔ مفتش ـ ـ ـة
باﳌفتشية العامة للبيداغوجيا ﰲ وزارة التعليم
العاﱄ والبحث العلمي.

السياسية،
– ﳋضر ب ـل ـخ ـي ـر ،ع ـمـيـدا لـكـلـيـة الـلـغـة واﻷدب الـعـربي
والفنون.

اﳌوافق  10يونيو سنة  ،201٨يتضمنان تعيﲔ نواب
مديرين باﳉامعات.
––––––––––––
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤرخ ﰲ  2٥رمضان عام 1٤39
اﳌـواف ـ ـ ـ ـ ـق  1٠يـونـي ـ ـ ـ ـو سـن ـ ـ ـة  ،2٠18يع ـ ـ ـ ـّين الـسـّي ـ ـ ـدان اﻵتـ ـ ـ ـي

اسماهما نائبي مديرين باﳉامعتﲔ اﻵتيتﲔ :

– زهير ديبي ،نائب مدير ،مكلفا بالتكوين العاﱄ ﰲ
الطورين اﻷّول والثاني والتكوين اﳌتواصل والشهادات وكذا
التكوين العاﱄ ﰲ التدرج بجامعة باتنة ،1

– عبـ ـ ـد الـ ـ ـرزاق إيدي ـ ـر ،نائ ـ ـب مدي ـ ـر ،مكلف ـ ـا بالتكوي ـ ـن
العاﱄ ﰲ الطور الثالث والتأهيل اﳉامعي والبحث العلمي
والتكوين العاﱄ فيما بعد التدرج بجامعة تيزي وزو.

––––––––––––
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤرخ ﰲ  2٥رمضان عام 1٤39
اﳌـوافـق  1٠يـونـيـو سـنـة  ،2٠18تعّين السّيدة سعاد تهامي،
مفتشة باﳌفتشية العامة للبيداغوجيا ﰲ وزارة التعليم
العاﱄ والبحث العلمي.
–––––––––––★–––––––––––
مرسوم رئاسي مؤرخ ﰲ  2٥رمضان عام  1٤٣٩اﳌوافق
 10يونيو سنة  ،201٨يتضمن تعيﲔ نائبة مدير
بوزارة التعليم العاﱄ والبحث العلمي.
––––––––––––
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤرخ ﰲ  2٥رمضان عام 1٤39
اﳌـوافـق  1٠يـونـيـو سـنـة  ،2٠18تعّين السّيدة نبيلة فويعل،
نائبة مدير لﻺحصائيات وتخطيط اﻻستثمارات باﳌديرية
ال ـع ـام ـة ل ـل ـب ـحث ال ـع ـل ـمي وال ـت ـط ـوي ـر ال ـت ـك ـن ـول ـوجي بـوزارة
التعليم العاﱄ والبحث العلمي.
–––––––––––★–––––––––––
مرسوم رئاسي مؤرخ ﰲ  2٥رمضان عام  1٤٣٩اﳌوافق
 10ي ـون ـي ـو سن ـة  ،201٨ي ـتضم ـن ال ـتـعـيﲔ بـجـامـعـة
باتنة .1
––––––––––––
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤرخ ﰲ  2٥رمضان عام 1٤39
اﳌـواف ـ ـ ـ ـ ـق  1٠يـونـيـ ـ ـ ـو سـنـ ـ ـ ـة  ،2٠18يع ـ ـ ـّين الس ـ ـ ـادة اﻵتيـ ـ ـة
أسمـ ـاؤهم ،بجامع ـ ـة باتنة : 1

––––––––––––––––––––
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤرخ ﰲ  2٥رمضان عام 1٤39
اﳌـوافـ ـ ـ ـق  1٠يـونيـ ـ ـو سنـ ـ ـة  ،2٠18تع ـ ـ ـّين السـّي ـ ـ ـدة زوين ـ ـة
ب ـ ـ ـن ف ـ ـ ـ ـرج ،نـائـبـ ـ ـة مـدي ـ ـ ـر ،مـكـلـف ـ ـ ـ ـ ـة بـالـعـﻼقـ ـ ـ ـات اﳋـارجـيـ ـ ـ ـة
والتعاون والتنشيط واﻻتصال والتظاهرات العلمية بجامعة
برج بوعريريج.
–––––––––––★–––––––––––
مـ ـ ـراسيـ ـ ـم رئ ـ ـاسي ـ ـة مؤرخ ـ ـة ﰲ  2٥رمضان عـ ـ ـ ـ ـ ـام 1٤٣٩
اﳌوافـ ـ ـ ـق  10يوني ـ ـ ـ ـو سن ـ ـ ـ ـة  ،201٨تتضمـ ـ ـن تع ـ ـ ـيﲔ
عمداء كليات باﳉامعات.
––––––––––––
ﲟوجب مـ ـ ـ ـ ـرسوم رئ ـ ـ ـ ـاسي مؤرخ ﰲ  2٥رمضان عـ ـام
 1٤39اﳌـوافـق  1٠يـونـيـو سـنـة  ،2٠18يعّين الـسادة اﻵتية
أسماؤهم ،عمداء كليات ﰲ اﳉامعات اﻵتية :
– ك ـم ـال أوق ـاسي ،ع ـم ـي ـدا ل ـك ـل ـي ـة ال ـع ـل ـوم اﻻقـتصاديـة
والتجارية وعلوم التسيير بجامعة بجاية،
– ب ـراه ـيـم قـنـدوزي ،عـمـيـدا لـكـلـيـة الـعـلـوم اﻻقـتصاديـة
والتجارية وعلوم التسيير بجامعة تيزي وزو،
– يوسف بوعافية ،عميدا لكلية هندسة البناء بجامعة
تيزي وزو،
– عكاشة عباس ،عميدا لكلية العلوم بجامعة سعيدة،
– عبد اﷲ بوجمعة ،عميدا لكلية علوم الطبيعة واﳊياة
بجامعة وهران للعلوم والتكنولوجيا،

جة عام  1٤٣٩هـ
 2٥ذو اﳊ ّ
 ٥سبتمبر سنة  201٨م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٥٤
اﳉريدة الرسم ّ

– نصر ال ـدي ـن ج ـﻼﱄ ،ع ـم ـي ـدا ل ـك ـل ـي ـة ال ـع ـل ـوم بـجـامـعـة
بومرداس،
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– مرﱘ هند بن مهدي ،مديرة للمدرسة العليا ﰲ علوم
التغذية والصناعات الغذائية باﳉزائر،

– إيدير حابي ،عميدا لكلية اﳌـحروقات والكيمياء
بجامعة بومرداس،

– سيدي محمـد ساهل ،مديرا للمدرسة العليا ﻹدارة
اﻷعمال بتلمسان،

– عﲇ بوتليليس جهرة ،عميدا لكلية علوم الطبيعة
واﳊياة بجامعة الوادي.
––––––––––––––––––––
ﲟوجب مـ ـ ـ ـ ـرسوم رئ ـ ـ ـ ـاسي مؤرخ ﰲ  2٥رمضان عـ ـام
 1٤39اﳌـوافـق  1٠يـونـيو سنة  ،2٠18يعّين السّيد الطاهر
ب ـن ت ـونس ،ع ـم ـي ـدا ل ـك ـل ـي ـة ال ـع ـل ـوم اﻹنسان ـيـة واﻻجـتـمـاعـيـة
بجامعة تيزي وزو.
––––––––––––––––––––
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤرخ ﰲ  2٥رمضان عام
 1٤39اﳌـوافـق  1٠يـونـيـو سـنـة  ،2٠18يعّين الـسيدان اﻵتي
اسماهما ،عميدي كليتﲔ بجامعة هواري بومدين للعلوم

– جـ ـمـ ـال الـ ـديـ ـن سيب ،مـ ـديـ ـرا لـ ـلـ ـمـ ـدرسة الـ ـعـ ـل ـي ـا ﰲ
الهندسة الكهربائية والطاقوية بوهران،
– فوزية رباني ،مديرة للمدرسة العليا ﰲ التكنولوجيات
الصناعية بعنابة.
–––––––––––★–––––––––––
مرسوم رئاسي مؤرخ ﰲ  2٥رمضان عام  1٤٣٩اﳌوافق
 10يونيو سنة  ،201٨يتضمن تعيﲔ مدير مدرسة
الدراسات العليا التجارية.
––––––––––––
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤرخ ﰲ  2٥رمضان عام 1٤39
اﳌـوافـق  1٠يـونـيـو سـنـة  ،2٠18يعّين الـسـّيـد عثمان ﳋلف،

والتكنولوجيا :
– مراد عمارة ،عميد الكلية الكيمياء،

مديرا ﳌدرسة الدراسات العليا التجارية.

– سماعيل حدادي ،عميد الكلية الهندسة اﳌدنية.

–––––––––––★–––––––––––

–––––––––––★–––––––––––

مرسوم رئاسي مؤرخ ﰲ  2٥رمضان عام  1٤٣٩اﳌوافق

مرسوم رئاسي مؤرخ ﰲ  2٥رمضان عام  1٤٣٩اﳌوافق
 10يونيـ ـ ـو سنـ ـ ـة  ،201٨يتضم ـ ـن تعـيﲔ اﻷمﲔ العام
ﳉامعة جيجل.

 10يونيـ ـ ـ ـ ـو سنـ ـ ـ ـة  ،201٨يتض ـم ـ ـ ـن تع ـ ـ ـيﲔ مديـ ـ ـ ـر
اﳌدرسة ال ـوط ـن ـي ـة ال ـع ـل ـي ـا ل ـع ـلـوم الـبـحـر وتـهـيئـة
الساحل.
––––––––––––

––––––––––––
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤرخ ﰲ  2٥رمضان عام 1٤39

ﲟوجب مـ ـ ـ ـ ـرسوم رئ ـ ـ ـ ـاسي مؤرخ ﰲ  2٥رمضان عـ ـام

اﳌوافق  1٠يونيو سنة  ،2٠18يعّين السّيـد عبد الرزاق صابة،

 1٤39اﳌـوافـ ـ ـق  1٠يـونـي ـ ـو س ـ ـنـة  ،2٠18يع ـ ـّين الـس ـ ـّيـد مـ ـراد

أمينا عاما ﳉامعة جيجل.

–––––––––––★–––––––––––
مرسوم رئاسي مؤرخ ﰲ  2٥رمضان عام  1٤٣٩اﳌوافق
 10يـ ـونـ ـيـ ـو سنـ ـة  ،201٨يـ ـتضمـ ـن تـ ـعـ ـيﲔ مـ ـديـ ـري
مركزين جامعيﲔ.
––––––––––––

بـالـيستـرو ،مـديـرا لـلـمـدرسة الـوطـنـيـة الـعـلـيـا لـعـلـوم الـبـحـر
وتهيئة الساحل.
–––––––––––★–––––––––––
مرسوم رئاسي مؤرخ ﰲ  2٥رمضان عام  1٤٣٩اﳌوافق
 10يونيو سنة  ،201٨يتضمن تعيﲔ مدير مركز
البحث ﰲ اﻻقتصاد اﳌطبق من أجل التنمية.
––––––––––––

ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤرخ ﰲ  2٥رمضان عام 1٤39
اﳌـوافـق  1٠يـونـيـو سـنـة  ،2٠18يعّين السيدان اﻵتي اسماهما،
مديرين للمركزين اﳉامعيﲔ اﻵتيﲔ :

– الشريف ميهوبي ،ببريكة ﰲ وﻻية باتنة،
– مراد نعوم ،ﲟغنية ﰲ وﻻية تلمسان.
–––––––––––★–––––––––––
مرسوم رئاسي مؤرخ ﰲ  2٥رمضان عام  1٤٣٩اﳌوافق
 10يـ ـونـ ـي ـو سن ـة  ،201٨يـ ـتضمـ ـن ت ـع ـيﲔ م ـدي ـري ـن

ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤرخ ﰲ  2٥رمضان عام 1٤39
اﳌـوافـق  1٠يـونـيـو سـنـة  ،2٠18يعّين الـسـّيـد ياسﲔ بلعربي،

مديرا ﳌركز البحث ﰲ اﻻقتصاد اﳌطبق من أجل التنمية.
–––––––––––★–––––––––––

مرسوم رئاسي مؤرخ ﰲ  2٥رمضان عام  1٤٣٩اﳌوافق
 10يونيو سنة  ،201٨يتضمن تعيﲔ نائب مدير
بوزارة الثقافة.

ﳌدارس عليا.

––––––––––––
––––––––––––

ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤرخ ﰲ  2٥رمضان عام 1٤39
اﳌـوافـ ـ ـ ـ ـق  1٠يـونـيـ ـ ـ ـ ـو سـنـ ـ ـة  ،2٠18تع ـ ـّين السـ ـّيدة واﻵنسـ ـ ـة

والسيدان اﻵتية أسماؤهم ،مديرين للمدارس العليا اﻵتية :

ﲟوجب مـ ـ ـ ـ ـرسوم رئ ـ ـ ـ ـاسي مؤرخ ﰲ  2٥رمضان عـ ـام
 1٤39اﳌـوافـق  1٠يـونـيـو سـنـة  ،2٠18يعّين الـسـّيـد يونس
بابا نجار ،نائب مدير للدراسات اﻻستشرافية والتطوير
بوزارة الثقافة.

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٥٤
اﳉريدة الرسم ّ
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جة عام  1٤٣٩هـ
 2٥ذو اﳊ ّ
 ٥سبتمبر سنة  201٨م

قرارات ،مقررات ،آراء
وزارة التعليم العاﱄ والبحث العلمي
قـ ـ ـرار وزاري مشتـ ـ ـرك مؤّر خ ﰲ  2٨شوال ع ـ ـ ـام 1٤٣٩
اﳌوافق  12يوليو سنة  ،201٨يتضمن التنظيم
الداخـ ـ ـﲇ ﳌ ـ ـ ـ ـركز البـ ـ ـ ـحث ﰲ الع ـ ـ ـ ـلوم اﻹس ـ ـ ـ ـ ـ ـﻼمية
واﳊضارة.
–––––––––––
ن الوزير اﻷول،
إ ّ
ووزير اﳌالية،
ووزير التعليم العاﱄ والبحث العلمي،
– بـمـقـتـضـى الـمـرسـوم الـرئـاسـي رقـم  2٤2-1٧الـمـؤّرخ

فـي  23ذي القعدة عـام  1٤38الـمـوافـق  1٥غشت سـنـة 2٠1٧
والـمـتـضـﹽمن تـعـيـيـن الوزير اﻷول،

– وب ـ ـ ـ ـ ـ ـمـقـتـضـ ـ ـ ـى الـمـرسـ ـ ـ ـوم الـرئـ ـ ـ ـ ـ ـاسـي رقـم 2٤3-1٧
الـمـؤّرخ فـي  2٥ذي القعدة عـام  1٤38الـمـوافـق  1٧غشت سـنـة
 2٠1٧والـمـتـضـﹽمن تـعـيـيـن أعـضـاء الـحـكـومـة ،اﳌعدل،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٥٤-9٥اﳌؤرخ ﰲ
 1٥رمضان عام  1٤1٥اﳌوافق  1٥فبراير سنة  199٥الذي
يحدد صﻼحيات وزير اﳌالية،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  1٥8-9٦اﳌؤّرخ
ﰲ  1٦ذي اﳊجة عام  1٤1٦اﳌوافق  ٤مايو سنة  199٦الذي
يـ ـحـ ـدد شروط تـ ـطـ ـب ـي ـق أح ـك ـام اﻷم ـن ال ـداخﲇ ﰲ اﳌؤسسة،
اﳌنصوص عليها ﰲ اﻷمر رقم  2٤-9٥اﳌوّرخ ﰲ  3٠ربيع
الثاني عام  1٤1٦اﳌوافق  2٥سبتمبر سنة  199٥واﳌتعلق
بحماية اﻷمﻼك العمومية وأمن اﻷشخاص فيها،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  39٦-11اﳌؤّرخ
ﰲ  28ذي اﳊجة عام  1٤32اﳌوافق  2٤نوفمبر سنة 2٠11
الذي يحدد القانون اﻷساسي النموذجي للمؤسسة العمومية
ذات الطابع العلمي والتكنولوجي،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٧٧-13اﳌؤّرخ ﰲ
 18ربيع اﻷول عام  1٤3٤اﳌوافق  3٠يناير سنة  2٠13الذي
يحدد صﻼحيات وزير التعليم العاﱄ والبحث العلمي،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  13٦-1٥اﳌؤّرخ
ﰲ  ٤شعبان عام  1٤3٦اﳌوافق  23مايو سنة  2٠1٥واﳌتضمن
إنشاء مركز البحث ﰲ العلوم اﻹسﻼمية واﳊضارة،
يقررون ما يأتي :
اﳌادة اﻷوﱃ  :تطبيقا ﻷحكام اﳌادة  1٠من اﳌرسوم
التنفيذي رقم  39٦-11اﳌوّرخ ﰲ  28ذي اﳊجة عام 1٤32

اﳌوافـ ـق  2٤نوفمبـ ـر سن ـة  2٠11واﳌذكـ ـور أعﻼه ،يهدف هذا
القرار إﱃ ﲢديد التنظيم الداخﲇ ﳌركز البحث ﰲ العلوم
اﻹسﻼمية واﳊضارة ،ويدعى ﰲ صلب النص "اﳌركز".
اﳌادة  : 2ينظم اﳌركز ﲢت سلطة اﳌدير ،الذي يساعده
مدي ـ ـر مساع ـ ـد وأم ـﲔ ع ـ ـام ،ﰲ أقس ـ ـام تقني ـ ـة ومصال ـ ـح إداري ـ ـة
وأقسام للبحث.
اﳌادة  : ٣تتكـ ـ ـ ـ ـ ـون اﻷقسـ ـام التقنية ،وعددها اثنان )،(2
من :
• قسم العﻼقات اﳋارجية وتثمﲔ نتائج البحث،
• قسم متابعة نشاطات البحث ﰲ العلوم اﻹسﻼمية
واﳊضارة.
اﳌادة  : ٤يكلف قسم العﻼقات اﳋارجية وتثمﲔ نتائج
البحث ﲟا يأتي :
– اﳌبادرة بعمليات التعاون العلمي الوطني والدوﱄ
ﰲ ميدان نشاطات بحث اﳌركز،
– دراسة ووضع إجراءات ﲢفز عﲆ تثمﲔ نتائج البحث
العلمي ﰲ مجال تخصص اﳌركز،
– اﳌساهمةﰲ ترقية ونشر اﻷعمال العلمية والتقنية
ونتائج البحث،
– تـنـظـيـم الـتـظـاهـرات الـعـلـمـيـة الـوطـنـيـة والدولية ﰲ
ميادين بحث اﳌركز،
– ضمان نشر اﳌعلومة عﲆ مستوى اﳌوقع اﻹلكتروني
للمركز ومتابعتها،
– ضمان التكفل ﲟجﻼت ودفاتر اﳌركز ومتابعة نشرها.
وينظم ﰲ مصلحتﲔ ): (2
• مصلحة العﻼقات اﳋارجية واﻻتصال،
• مصلحة تثمﲔ نتائج البحث والتظاهرات العلمية.
اﳌادة  : ٥يكل ـ ـف قس ـ ـم متابعـ ـ ـ ـة نشاط ـ ـات البح ـ ـث ﰲ
العلوم اﻹسﻼمية واﳊضارة ،ﲟا يأتي :
– م ـت ـاب ـع ـة مشاري ـع ال ـب ـحث اﳌن ـجـزة مـن قـبـل أقسام
اﳌركز ومرافقتها،
– ضمان إصدار اﳌنشورات اﳌطبوعة ونشرها،
– اقتراح كل إجراء ﻹدراج اﳌنشورات العلمية للمركز
ﰲ اﳌكتبة اﻻفتراضية،

جة عام  1٤٣٩هـ
 2٥ذو اﳊ ّ
 ٥سبتمبر سنة  201٨م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٥٤
اﳉريدة الرسم ّ

– العمل عﲆ إرساء قواعد اﳌعطيات العلمية ﰲ العلوم
اﻹسﻼمية واﳊضارة،
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 – 1قسم ال ـدراسات ال ـق ـرآن ـي ـة وال ـفـقـهـيـة ،ويكلف
بالقيام بدراسات وأعمال بحث حول :

– إعداد تقارير التحقيقات العلمية واستغﻼلها،

– اﻹعجاز العلمي والبياني للقرآن الكرﱘ،

– رقن الكتب ﰲ مجال نشاطات بحث اﳌركز ورقمنتها،

– كتابات اﳌستشرقﲔ وطعونهم ﰲ القرآن وإعجازه،

– ضم ـ ـان سي ـ ـر وتطوي ـ ـر نشاط ـ ـات التكويـ ـن بواسط ـ ـة

– البحث ﰲ ميدان النوازل الفقهية وفق سّلم اﻷولويات

ال ـب ـحث ب ـال ـت ـنسي ـق مـع الـوصايـة واﳉامـعـات واﳌؤسسات
الشريكة،
وينظم ﰲ مصلحتﲔ ): (2
• مصلحة متابعة مشاريع البحث،

اﳌعاصرة،
– إبراز اﳌنتوج اﳉزائري ﰲ الفقه اﳌالكي ونشره،
– إثراء البحوث اﳋاصة بعلوم القرآن وتنشيطها،
– استغـ ـﻼل مدونـ ـات اﳌجام ـع الفقهيـ ـة لترقيـ ـة البحـ ـث

• مصلحة اﻹعﻼم والوثائق العلمية والتقنية.

ﰲ ميدان الفقه اﻹسﻼمي،

اﳌادة  : 6يلحق باﻷمﲔ العام مكتب اﻷمن الداخﲇ.

– إرساء مرجعّية فقهية من أجل ضمان وحدة اﻷمة
اﳉزائرية وأمنها.

اﳌادة  : 7تكلف اﳌصالح اﻹدارية ﲟا يأتي :
– إعـ ـداد اﳌخـ ـطط السنـ ـوي لتسييـ ـر اﳌ ـ ـوارد البشري ـ ـة،
ووضعه حيز التنفيذ،
– ضمان متابعة اﳌسار اﳌهني ﳌستخدمي اﳌركز،
– إعداد اﳌخططات السنوية واﳌتعددة السنوات لتكوين
مست ـخ ـدمي اﳌرك ـز وﲢسﲔ مست ـواه ـم وﲡدي ـد م ـعـارفـهـم،
ووضعه حيز التنفيذ،
– إع ـ ـداد مشـ ـروع ميزاني ـ ـة التسيي ـ ـر والتجهي ـ ـز للمركز
وكذا ضمان تنفيذه بعد اﳌصادقة عليه،
– مسك اﶈاسبة العامة للمركز،
– ضمان التزويد بالوسائل لتسيير هياكل اﳌركز،
– ضمان تسيير قضايا اﳌنازعات القانونية للمركز،
– ضم ـ ـان تسييـ ـ ـر اﻷمـ ـ ـﻼك اﳌنقول ـ ـة والعقاريـ ـة للمركـ ـز
واﶈافظة عليها وصيانتها،
– مسك دفاتر اﳉرد للمركز،
– ضمان حفظ أرشيف اﳌركز وصيانته.

 – 2قسم الفكر والعقيدة واﳊوار مع الغير ،ويكلف
بالقيام بدراسات وأعمال بحث حول :
– الفكر اﻹسﻼمي اﳌعاصر وإبراز وسطية اﻹسﻼم،
– أصول الدين وآليات التحصﲔ العقائدي،
– أسـ ـس اﳊ ـ ـوار م ـ ـع الغي ـ ـر م ـ ـن وجه ـ ـة عاﳌي ـ ـة اﻹس ـ ـﻼم
وسماحته،
– إبراز أثر التصوف اﻹسﻼمي عﲆ توازن اﳌجتمع
وﲤاسكه،
– دراسـ ـة التأثيـ ـر الترب ـ ـوي للزوايـ ـا واﳉمعي ـ ـات ذات
الطابع الديني ﰲ اﳊفاظ عﲆ الهوية الوطنية،
– دراسـ ـة أسبـ ـاب التط ـ ـّرف الدينـ ـي واﻵليـ ـات اﳌمكن ـ ـة

ﳌعاﳉته،

– مواجهة ظاهرة اﻹسﻼمفوبيا من أجل إرساء جسور
التواصل مع الغرب.
 – ٣قسم التاريخ الثقاﰲ للجزائر ،ويكلف بالقيام
بدراسات وأعمال بحث حول :

تنظم اﳌصالح اﻹدارية ،وعددها ثﻼث ) ،(3ﰲ :

– تاريخ التراث الثقاﰲ اﳉزائري اﳌادي وغير اﳌادي،

• مصلحة اﳌستخدمﲔ والتكوين،

– إبراز اﻷعﻼم والشخصيات العلمية ﰲ مسار اﻹشعاع

• مصلحة اﳌيزانية واﶈاسبة،
• مصلحة الوسائل العامة.
اﳌادة  : ٨تتكون أقسام البحث ،وعددها أربعة ) ،(٤من :
• قسم الدراسات القرآنية والفقهية،
• قسم الفكر والعقيدة واﳊوار مع الغير،
• قسم التاريخ الثقاﰲ للجزائر،
• قسم اﳊضارة اﻹسﻼمية.

العلمي للجزائر،
– دراسة اﳌخ ـط ـوط ـات ال ـن ـادرة ال ـتي تـثـري الـتـاريـخ
الثقاﰲ للجزائر واستغﻼلها ﰲ بحوث اﳌركز،
– دور اﳌدن اﳉزائرية اﳌشهورة كأقطاب معرفة ﰲ
بناء اﳊضارة اﻹسﻼمية،
– أثر العرف ونظام القضاء الشرعي ﰲ ﲤاسك اﻷسرة
اﳉزائرية وتوازنها،
– تاريخ الوقف اﻹسﻼمي ﰲ اﳉزائر.

جة عام  1٤٣٩هـ
 2٥ذو اﳊ ّ
 ٥سبتمبر سنة  201٨م
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 – ٤قسم اﳊضارة اﻹسﻼمية ،ويكلف بالقيام بدراسات
وأعمال بحث حول :
– معالم اﳊضارة وأطر التكامل اﳌعرﰲ بﲔ التراث
القدﱘ ومنتجات العصر اﳊديث،

قرار مؤّرخ ﰲ  ٥رمضان عام  1٤٣٩اﳌوافق  21مايو
سن ـ ـ ـ ـة  ،201٨يعّدل القرار اﳌؤرخ ﰲ  2٥صفر عام
 1٤٣7اﳌوافق  7ديسمبر سنة  201٥الذي يحدد

تشكـ ـيـ ـلـ ـة الـ ـلـ ـجـ ـنـ ـة الـ ـقـ ـطـ ـاع ـي ـة ل ـلصف ـق ـات ل ـوزارة
التعليم العاﱄ والبحث العلمي.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

– دراسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة اﳌعمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـار اﻹسﻼمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي ودوره فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي الرقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي
اﳊضـ ـ ـ ـاري،

ﲟوجب قرار مؤرخ ﰲ  ٥رمضان عام  1٤39اﳌوافق 21

– البحث ﰲ اﻻقتصاد اﻹسﻼمي بﲔ النظرية والتطبيق
ودوره ﰲ دفع التنمية الوطنية،

مايو سنة  ،2٠18يعدل القرار اﳌؤرخ ﰲ  2٥صفر عام 1٤3٧
اﳌوافق  ٧ديسمبر سنة  2٠1٥الذي يحدد تشكيلة اللجنة
القطاعية للصفقات لوزارة التعليم العاﱄ والبحث العلمي،

– است ـغ ـﻼل ال ـت ـرج ـم ـة ﰲ إب ـراز اﳊضارة اﻹسﻼم ـيـة
وتفاعلها مع الغير،

اﳌعدل ،كما يأتي :
• عن وزارة التعليم العاﱄ والبحث العلمي :

– مساهم ـ ـ ـ ـ ـة العل ـ ـ ـ ـ ـوم اﻹسﻼمي ـ ـ ـ ـة ﰲ بن ـ ـ ـ ـ ـ ـاء اﳊض ـ ـ ـ ـ ـارة
العاﳌية،

– السيد بوهيشة محـ ـمد ،رئيسا،
– السيد جبراني عبد اﳊكيم ،نائب رئيس.

– تاريخ العلوم وأثره ﰲ ترقية اﳊضارة من خﻼل
رؤية معاصرة،
– استغﻼل البحوث ﰲ ميدان اﳊضارة اﻹسﻼمية.
اﳌادة  : ٩ينش ـ ـ ـر هـ ـ ـ ـذا القـ ـ ـ ـرار ﰲ اﳉري ـ ـ ـدة الّرسمـ ـ ـ ـّية
للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.
حرر باﳉزائر ﰲ  28شوال عام  1٤39اﳌوافق  12يوليو
سنة .2٠18
وزير التعليم العاﱄ

وزير اﳌالية

والبحث العلمي
طاهر حجار

عبد الرحمان راوية

• عن ﳑثﲇ القطاع اﳌعني :
– السيد كامﲇ اﳊاج ،عضوا دائما،
– السيدة ﻻريد مليكة ،عضوا دائما،
– السيد العوﰲ عمر ،عضوا مستخلفا،
– السيدة بن موسى آمال ،عضوا مستخلفا.
• عن وزارة اﳌالية )اﳌديرية العامة للميزانية( :
– السيد أوذينة عمر ،عضوا دائما،
– السيدة سلماني يسمينة ،عضوا مستخلفا.
• عن وزارة اﳌالية )اﳌديرية العامة للمحاسبة( :
– السيدة بن كزﱘ صفية ،عضوا دائما،

عن الوزير اﻷول وبتفويض منه

– السيد خرادوش مباليا ،عضوا مستخلفا.

اﳌدير العام للوظيفة العمومية

• عن وزارة التجارة :

واﻹصﻼح اﻹداري

– السيدة عياشي فاطمة ،عضوا دائما،

بلقاسم بوشمال

– السيدة حراد جازية ،عضوا مستخلفا.

اﳌطبعة الرسمّية  -حي البساتﲔ ،بئر مراد رايس ،ص .ب  - ٣٧٦ -اﳉزائر  -محطة

