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ق ــايا ا مصــل ة عامــة ،علعــل خه ـ هات ـ

ملخــص:
للربملــان عظيفــاع عظيفــة ترــريعية ععظيفــة
رقابية ،عتانوع الوسائل الرقابية ال هارسها
الربملان مـن خجـل مراقبـة عمـل احلكومـة مـن
عسائل رقابية مرتبة للمسـؤعلية السياسـية تىل
عســــــائل رقابيــــــة غــــــري مرتبــــــة للمســــــؤعلية
السياسية ،عمن بع خه عسائل رقابة الربملـان
علـــــى احلكومـــــة غـــــري املرتبـــــة للمســـــؤعلية
السياسية جند جلـان الا قيـق الربملـاني الـاي
ينرـــؤها الربملـــان مـــن خجـــل كرـــف العيـــوس
* -ا ُملؤَلِف املُراسل.
responsibility. Among these means
that do not lead to any political
responsibility,
we
find
the
parliamentary inquiry committee
that has been established by the
parliament in order to detect the
flaws and imbalances in the
governmental body in the state and
shed light on facts that concern the

الق ايا ال تعارب ا مصل ة عامة كل ما
ياعلـــق بق ـــايا الفســـاد علـــى خمالـــف ةـ ـور
عخاكال سواء الفساد املالي خع السياسـي خع
اإلقاصــــادي عغريهــــا مــــن الصــــور الطــــرا
للفساد.
عتـ ـ تي دراســـانا هاتـ ـ مـــن خجـــل بيـــان دعر
جلــان الا قيــق الربملــاني ى احلــد مــن ظــاهرة
الفســاد ى دعل املشــرس العربــي عبالا ديــد ى
كل من اجلزائر عاملشرس.
الكلمــا املفااحيــة :الفســاد؛ مكاف ــة؛
جلان الا قيق؛ الربملان؛ دعل املشرس العربي.
Abstract:
;The parliament has two functions
legislative
and
supervisory.
The supervisory means performed
by the parliament to monitor the
government work are different, from
monitoring means leading to a
political responsibility to others do
not
lead
to
any
political
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inquiry committees in reducing the
corruption phenomenon in Maghreb
countries, particularly, in Algeria
and Morocco.
Keywords:
;corruption; fight
inquiry; committees; parliament,
Maghreb; Arab countries.

public interest. The most important
of these issues are all aspects of
corruption; financial, political,
economic and other forms of
corruption.
This paper comes to assess the
effectiveness of the parliamentary

مقدمــة:
يعد الفساد ظاهرة عاملية تعاني منها خمالف دعل العامل سواء املاقدمة منها خع النامية
المر الاي خةب معهـا يهـدد خمنهـا عمسـاقبلها نايجـة لاشلشلـ ى كافـة ةـاو احليـاة
سواء السياسية منهـا خع اإلقاصـادية خع المنيـة المـر الـاي دفـع بالعديـد مـن دعل العـامل
تىل ســن الارــريعا املخالفــة مــن خجــل مكاف ا ـ تو خن ـ ععلــى الــرغ مــن ســن هات ـ
الارريعا عجتري ظاهرة الفساد ،تو خن الواقـع العملـي قـد خثبـ خن مسـاويا الفسـاد
ماةال ـ ترــهد ترتفاعــا مازايــدا المــر الــاي خدا تىل ضــرعرة تنرــاء جلــان عهي ـ

تعنــى

مبكاف ة الفساد وسيما على مساوا اجلهاة احلكومي ى الدعلة عهو المـر الـاي
ت كيد من طالل من الربملان دعراً مهما ى مكاف ة الفسـاد مـن طـالل تنرـاء للجـان
الا قيق الربملاني.
ان تنراء الربملان للجان الا قيق كالية ملكاف ة ظـاهرة الفسـاد للجهـاة احلكـومي
ى الدعلة يدفعنا تىل الاساال فيما ت ا ك ان لدعر جلان الا قيـق دعر حمـوري عهـا ى
مكاف ة الفساد على مساوا اجلهاة احلكومي للدعلـة خ و؟عهـل هالـع الربملـان ى
هاا الصدد من ا ليا الفعالة ال

متكن من القيا بهاا الدعر على خكمل عج ؟

لإلجابــة عــن هاتـ اإلاــكالية ارت ينــا مقارنــة دعر جلــان الا قيــق ى اجلزائــر بلجــان
تقصــي احلقــائق ى املشــرس ى ةــال مكاف ــة ظــاهرة الفســاد اجلهــاة احلكــومي ى
الدعلة ع لع من خجـل معرفـة مـواطن القـوة عال ـعف فيهـا ،مسـاخدمع ى هـاا الصـدد
املنه الا ليلي عاملقارن ع لع على الن و الاالي:
احملور العل :ماهية جلان الا قيق الربملاني
يعد الا قيق الربملاني من بع الوسائل املقـررة دسـاورياً للربملـان مـن خجـل الوةـول تىل
الكرف عن العيـوس عاوطـاالو الـ تعـرتي اجلهـاة احلكـومي ،عتـا ممارسـة هـا
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ــاعل خن

الوســيلة الرقابيــة مــن قبــل جلنــة تكــون مرــكلة مــن بــع خع ــاء الربملــان

تساههر بنفسها ما قد يه الربملـان مـن حقـائق ى موضـوع يـدطل ى اطاصاةـ عتناهـي
العملية باقرير ترفع تىل الربملان لياخا قرار النهائي بر نها.
عقد خكـد املؤسـ

()1

الدسـاوري اجلزائـري علـى حـق الربملـان ى تنرـاء جلـان الا قيـق

الربملــاني مبوجــب املــادة  914مــن تعــديل دســاور  7490بنص ـ علــى ان ـ " :هكــن لكــل
قيــق ى

غرفــة مــن غــرإ الربملــان ى تطــار اطاصاةــاتها خن تنرــئ ى خي عق ـ جلــان
ق ايا ا مصل ة عامة".
هاا كمـا نـص املؤسـ

الدسـاوري املشربـي عمبوجـب الفصـل  02مـن دسـاور 7499

على ان جيوة خن تركل مببادرة مـن امللـع خع برلـب مـن ثلـث خع ـاء ةلـ
ثلث خع اء ةلـ

النـواس خع

املسارـارين جلـان نيابيـة لاقصـي احلقـائق ،عهـاا بعـدما كانـ ى
النواس.

ظل دساور  9110تاركل برلب من خغلبية خع اء ةل

علدراسة هات اللجان بريء من الافصيل فان ياعع علينا بيان املقصود بهـا عخهمياهـا
ى ةال مكاف ة الفساد.
خعو -تعريف الا قيق الربملاني:
يقصــد بــالا قيق الربملــاني حــق مــن احلقــوق الدس ـاورية للســلرة الارــريعية ى ســبيل
مراقباها لعمال السلرة الانفياية للكرف عن عد الانفيا السـلي للقواعـد العامـة ى
الدعلــة ع ديــد املســؤعل عــن لــع عمســائلا  ،فمهمــة جلنــة الا قيــق هــي رقابــة عمــل
احلكومة عتسليط ال وء على الطراء املؤدية لدضرار.

()2

هاا كما يقصد ب خي ا تلع العملية ال تهدإ تىل تقصي احلقائق عن عضع معـع
ى خجهزة السلرة الانفياية عاييئا العامة الاابعة يا متارس جلنة مؤلفة من عدد معـع
من خع اء اجملل

بهدإ معرفة مواطن ال عف عاخللل عالنقص ى النها القائ سـواء

مــن الناحيــة السياســية خع اإلقاصــادية خع اوجاماعيــة ليــا تعــداد تقريــر مفصــل بنايجــة
عملها ترفع تىل اجملل

الارريعي ملناقرا عاختا ما يرا مناسبا بر ن .

()3

هاا كما يقصد بـ خي ـا :اـكل مـن خاـكال الرقابـة الـ هارسـها الربملـان علـى
احلكومة عهو ماعدد الطراإ عغري مقصور على طرفي  ،عتقو بـالا قيق جلنـة مؤلفـة
مــن خع ــاء ي ناخبهــا الربملــان هــدفها الكرــف عــن كافــة العناةــر املاديــة عاملعنويــة ى
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مســالة خع ق ــية ا مصــل ة عامــة مــاال عنــد حــدع خمــر طرــري كخلــل ى جهــاة مــن
خجهزة الدعلة خع مرفق من مرافقها خع حدع ف ـي ة سياسـية خع ماليـة خع مـا اـب لـع
عمــق للجنــة الا قيــق اإلطــالع علــى كافــة املســاندا عالوثــائق عاســادعاء املســؤعلع
للماول خمامها عاوسافسار عن مجيع املالبسا عالوقائع عرفـع تقريـر للربملـان مبـا اناهـ
تلي .

()4

ثانيا -اهمية الا قيق الربملاني:
يعــد ترـــكيل جلـــان الا قيـــق الربملـــاني مـــن بــع خهــ عســـائل الرقابـــة علـــى خعمـــال
احلكومــة( )5للوقــوإ علــى ســري خجهزتهــا علاص ـ ي اخللــل ى نرــاق عاطاصــاص تلــع
الجهزة عتعادتها تىل الصواس تن حاد عن خع ا رف عن الصاحل العا .

()6

فــالا قيق الربملــاني يســامد خهميا ـ بــالنهر ملــا ياميــز ب ـ مــن ةــالحيا عــن عســائل
الرقابة الطـرا ،فصـالحيا جلـان الا قيـق متاـد عتارـعب لاصـل تىل كافـة اجلوانـب
ال ـ مــن اــانها تــدعي احلقــائق بكافــة اإلثباتــا عالــرباهع ،ت ياــاز للجــان الا قيــق
الوةول تىل الوثائق عاملساندا عالرهود مما ياي الفرةة للربملان لياوةـل تىل احلقـائق
بنفس .

()7

تن ممارسة عسيلة الا قيق الربملاني ليس حباجة تىل خن يقرر خع يعرتإ بهـا الدسـاور
ةــراحة فهــي تســامد عجودهــا مــن الوظيفــة الرقابيــة للربملــان( )8عالــدليل علــى لــع طلــو
الدســاتري الفرنســية املاعاقبــة مــن الــنص ةــراحة علــى هــاا احلــق الــاي اناقــل تليهــا مــن
بريرانيا

()9

احملور الااني :ضوابط تنراء جلان الا قيق الربملاني
مل يرتك املؤس

الدساوري سواء اجلزائـري عاملشربـي تنرـاء جلـان الا قيـق الربملـاني

دعن ضوابط بل خط عها جلملة من ال وابط عهي:
خعو -ضوابط ماعلقة باييئة ال
من املؤس

تقو بإنراء جلان الا قيق:

الدساوري اجلزائري لكل من اجملل

ينرئ ى تطار اطاصاةاتهما عى خي عق جلان
خي جهة خع سلرة خطرا ،عهاا بعك

املؤسـ

الرع الوطب عةل

المة خن

قيق برملـاني( ،)10دعن مرـاركة مـن
الدسـاوري املشربـي الـاي قـا عمبوجـب

دســاور ســنة  7499باوســيع اييئــا ال ـ متلــع ةــالحية تنرــاء جلــان تقصــي احلقــائق
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لارـــمل كـــال مـــن امللـــع ع 907ع ـــو مـــن ةلـــ

النـــواس ع 04ع ـــو مـــن ةلـ ـ

املسارارين.
تن تاراك السلرة الانفياية ى املشرس ممالة ى امللع ى عملية تنرـاء جلـان الا قيـق
تدفعنا حقيقة للاساال عن جدعا لع مادا خن ايدإ من تنراءها يكمـن ى الا قيـق
ى خعمال اجلهاة احلكومي ى الدعلة؟
ععلي جند ب ن املؤس

الدساوري اجلزائري قد سلع املسـلع الصـواس عنـدما قصـر

عمليــة تنرــاء هاتــ اللجــان علـــى خع ــاء عنــواس الربملــان دعن تاـــراك خع ــاء اجلهـــاة
الانفياي ى الدعلة ون الا قيق ينصـب حـول خعمـاي عمـن غـري املمكـن تصـور قيـامه
باملرالبة بإنراء جلان

قيق ى خعمال تصدر عنه .

ثانيا -ضوابط ماعلقة مبوضوع الا قيق الربملاني:
مكن املررع اجلزائري كال من اجملل
ى تطار اطاصاةاتهما عى خي عق جلان

الرع الوطب عةل

المة من خن ينرـئ

قيق ى الق ايا ا املصل ة العامة.

()11

غري خن ما هكننـا مالحهاـ هـو خن مصـرل املصـل ة العامـة الـاي جيـب خن يكـون
ماــوافرا حاــى يلجـ الربملــان تىل ترــكيل جلنــة
كيفيــة

قيــق يــاري عــدة تاــكاو لعــل خهمهــا

ديــد اجله ـة ال ـ تاــوىل تكييــف الق ــية علــى خنهــا ق ــية تكاســي طــابع
قـد يسـم باوسـيع

املصل ة العامة مادا خن عبارة املصل ة العامة هي مصرل ف فا

حق الربملان للاصدي بشية الا قيق ى خي مس لة مامـل خن يكـون فيهـا قصـورا ماليـا خع
تداريا خع سياسيا ه

اجلانب احلكومي.

هاا عو هكن خن يا تنرـاء جلنـة
تعلق ا اإلجراء بنف

السباس عنف

()12

قيـق ى عقـائع تكـون حمـل تجـراء ق ـائي ت ا
املوضوع عنف

عمعنى هاا خن حق الربملـان ى تنرـاء جلـان

الطراإ.

()13

قيـق مقيـد بعـد فـا

قيـق ق ـائي،

عى هــاا مســاس بســلرا الربملــان طاةــة عان الفــرق بــع الا قيــق الربملــاني عالق ــائي
كبري.

()14

عيبلغ رئـي

الشرفـة املعنيـة تقـرتاز الالئ ـة املقبـول تىل الـوةير املكلـف بالعـدل قصـد

الا كد من خن الوقائع موضـوع تقـرتاز الالئ ـة ليسـ حمـل تجـراء ق ـائي قبـل تحالاـ
على اللجنة املخاصة باملوضوع.

()15
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هاا بالنسبة للجزائر خما بالنسبة للمشرس فإننـا جنـد بـ ن املؤسـ

الدسـاوري املشربـي

قد عسع من ةاو تنراء جلان تقصي احلقائق لارـمل مجـع املعلومـا املاعلقـة بوقـائع
معينة خع بادبري املصاحل خع املؤسسا عاملقاعو العمومية عاطالع اجملل

الاي اكلها

على ناائ خعمايا.
عنف

الريء بالنسبة لقيود تنراء جلان تقصي احلقائق فقد منع املؤسـ

الدسـاوري

املشربــي ترــكيل جلــان لاقصــي احلقــائق ى عقــائع تكــون موضــوع ماابعــا ق ــائية
مادام ها املاابعا جارية ،عتناهي مهمة كـل جلنـة لاقصـي احلقـائق سـبق تكوينهـا
فور فا

قيق ق ائي ى الوقائع ال اقا

عمــا هكننــا مالحهاــ هــو خن املؤســ
املؤسـ

تركيلها.
الدســاوري املشربــي كــان خكاــر دقــة مــن

الدســاوري اجلزائـري ،ت حــدد علــى سـبيل احلصــر املســائل الـ هكــن فيهــا

تنراء جلان تقصي احلقائق بعك

املؤس

الدساوري اجلزائري الاي حددها ى كل

ق ية ا مصـل ة عامـة عهـي الـ تعاـرب مصـرل ف ـفا

عغـري دقيـق كمـا سـبق

اإلاارة تلي آنفا.
فمصــرل ق ــية ا مصــل ة عامــة و ســيما ى ةــال مكاف ــة الفســاد قــد ترــمل
ماال تنراء مراريع عهمية يا ةرإ مسا قاتها من امليزانيـة العامـة ،عهـا املرـاريع و
تنفـا علـى ار
العراق املالية.

الواقـع ،خع تكـون تكلفاهـا عحجمهـا الفعلـي اقـل بكـاري ممـا قـد ى
()16

ثالاا -ضوابط ماعلقة باجرا ءا الا قيق الربملاني:
هر الا قيق الربملاني ى اجلزائر باملراحل الاالية:
 -1تقدي وئ ة تقرتاز تنراء جلنة الا قيق عالاصوي عليها:
يـــا تنرـــاء جلنـــة الا قيـــق مـــن طـــرإ اجمللـ ـ

الرـــع الـــوطب خع ةلـ ـ

بالاصوي على تقرتاز وئ ة تودع لدا خمانة مكاب اجمللـ

المـــة

الرـع الـوطب خع ةلـ

المة من قبل مندعس خة اب عاملوقع عليها من قبل  74نائب على القل خع  74ع و ى
ةلـ

المــة( )17عتســجل ى ســجل طــاص ،ع يبـ مكاــب اجمللـ

اإلقرتاز ،عى حالة قبول ميل رئي

اجملل

ى مــدا قبــول هــاا

على اللجنة الدائمة املخاصة إلبـداء الـرخي

عى حالة الرفو يبلغ قرار الرفو معلال تىل مندعس خة اس اإلقرتاز.

()18
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ـــدد بدقـــة ى تقـــرتاز الالئ ـــة الوقـــائع الـ ـ تســـاوجب الا قيـــق

هـــاا عجيـــب خن

عالا ري عيا الاصوي علـى تقـرتاز الالئ ـة بعـد اوسـاماع تىل منـدعس خةـ اس تقـرتاز
الالئ ة عرخي اللجنة املخاصة باملوضوع.

()19

تعد اللجنة الدائمة املخاصـة تقريـراً عـن تقـرتاز الالئ ـة عيعـر

تقـرتاز الالئ ـة ى

اجللســة العامــة للاصــوي علي ـ ب غلبيــة الع ــاء احلاضــرين بعــد اوســاماع تىل منــدعس
خة اس اإلقرتاز عرخي اللجنة الدائمة املخاصة ى املوضوع عو جترا ى ها اجللسـة خي
مناقرة ى املوضوع.

()20

 -5تعيع خع اء جلان الا قيق:
يعع اجملل
نفـــ

الرع الوطب خع ةلـ

المـة مـن بـع خع ـاء جلـان

قيـق حسـب

الرـــرعط الـــ مـــددها النهـــا الـــداطلي لكـــل منهمـــا ى ترـــكيل اللجـــان

الدائمة.

()21

عقد اارتط املررع اجلزائري عند تعـيع خع ـاء جلـان الا قيـق ضـرعرة خن و يعـع
من بع خع ـاءها النـواس خع خع ـاء ةلـ
ها اللجنة.

المـة الـاين عقعـوا الالئ ـة املا ـمنة تنرـاء

()22

عياوىل خع اء جلنة الا قيق مبجرد تعيينه اناخاس مكاـب جلنـة الا قيـق مـن بـع
الع ــاء عالــاي ي ـ رئــي

عنائــب خع خكاــر للــرئي

جلنة الا قيق بعد تنراءها عتباار خاشايا فور لع.

عمقــرر ،عينصــب رئــي

اجمللـ

()23

عجيـــب علـــى خع ـــاء جلـــان الا قيـــق خن ياقيـــدعا ثنـــاء مبااـــرته ملهـــامه بســـرية
رياته عمعايناه عمناقراته .

()24

 -2تعال الشرفة الاانية بإنراء جلان الا قيق عمباارة الا قيقا
خعجب املررع على الشرفة ال خنر
للجنة الا قيق هي عاحلكومة.

جلنة الا قيق خن تعل الشرفة الاانية بإنرـائها

()25

عى تطـــار مبااـــرتها ملهماهـــا مكـــن املرـــرع جلنـــة الا قيـــق مـــن خن تســـامع تىل خي
اــخص عان تعــاين خي مكــان ،عان ترلــع علــى آيــة معلومــة خع عثيقــة تــرا خن يــا عالقــة
مبوضـــوع الا قيـــق ،عان ت طـــا نســـخة منهـــا ماعـــدا تلـــع الـ ـ تكاســـي طابعـــا ســـريا
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عاســرتاتيجيا يهــ الــدفاع الــوطب عاملصــاحل احليويــة لإلقاصــاد الــوطب عامــن الدعلــة
الداطلي عاخلارجي.
عيرســل رئــي

()26

ةل ـ

اجملل ـ

المــة خع رئــي

الرــع الــوطب حســب احلالــة تىل

الـــوةير العل طلبـــا اوســـاماع تىل خع ـــاء احلكومـــة عي ـــبط برنـــام اوســـاماع تىل
خع اء احلكومة باوتفاق مع الوةير العل.
يــا توجي ـ اوســادعاء مرفقــا بربنــام املعاينــا عالزيــارا تىل تطــارا املؤسســا
عاإلدارا العمومية عخعوانهـا قصـد املعاينـة امليدانيـة لالسـاماع تلـيه عـن طريـق السـلرة
السلمية ال يابعونها.
عيعــد عــد اومااــال خمــا جلنــة الا قيــق تقصــرياً جســيماً يــدعن ى الاقريـر عتا مــل
السلرة السلمية الوةية كل مسؤعلياتها.

()27

هاا بالنسـبة إلجـراءا تنرـاء جلـان الا قيـق ى اجلزائـر خمـا بالنسـبة للمشـرس فـان
تجراءا تركيل جلنة تقصي احلقـائق ختالـف فيمـا ت ا كـان تنرـاء هاتـ اللجنـة جـاء
مببادرة ملكية خع مببادرة برملانية.
ففي حالة ما ت ا كان جلنة تقصـي احلقـائق تارـكل مببـادرة ملكيـة فانـ جيـب
على رئي

ةل

النواس خن يقو فورا باركيل اللجنة املاكورة ،عجتامع هـا اللجنـة

عتراشل عفقا لحكا القانون الانهيمي عيرفع رئي

ةل

احلقائق تىل امللع طالل خجل و ياعدا اهرا بعد مناقرا .

النواس تقرير جلنـة تقصـي

()28

خمــا عنــدما تارــكل جلنــة تقصــي احلقــائق مببــادرة برملانيــة فإنـ جيــب علــى رئــي
اجملل

املعب خن يقو بإاعار رئي

احلكومـة فـور تقـدي طلـب ترـكيل جلنـة تقصـي

احلقائق ى خجل و ياعـدا  0خيـا علـى خكاـر تقـدير ،عيوجـ رئـي
 90يوما من تاريخ تاعار تىل رئي

اجملل

احلكومـة ى خجـل

املعب تفادة بـ ن الوقـائع املرلـوس ى اـ نها

تقصي احلقائق هي موضوع ماابعا ق ائية جارية.
هاا عو هكن خن يكون طلب تركيل جلنة تقصـي احلقـائق موضـوع مناقرـة ت ا
خفاد رئي

احلكومة خن املاابعا الق ائية قد فا

ى ا ن الوقائع ال خس

عليهـا

الرلب ،عبالاالي يا توقيف املناقرة فورا ت ا كان قد ارع فيها.
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خما ت ا مل ياوةل رئي

اجمللـ

املعـب باإلفـادة املـاكورة خعـال ى ا جـال احملـدد

فان يقو باختا اإلجراءا الالةمة لاركيل اللجنة.
هاا عو جيوة للمجلسع ترـكيل جلنـة لاقصـي احلقـائق خبصـوص نفـ
عتناهي مهمة كل جلنة سبق تركيلها فور

الوقـائع،

قيـق ق ـائي ى عقـائع معينـة خع ى تـدبري

مصل ة خع مؤسسة خع مقاعلة عمومية كفل بالاقصي ى ا نها.

()29

هاا فيما ياعلق بإجراءا ترـكيل جلـان تقصـي احلقـائق خمـا فيمـا ياعلـق بكيفيـة
تركيلها فإننا نرري تىل خن القانون الانهيمي عكاا النها الداطلي قـد تكفـال بهاتـ
املسالة.
ت برجوعنا تليهما جند ب نهما قد خكدا على خن خع اء جلـان تقصـي احلقـائق يـا
تعييـــنه مـــن قبـــل مكاـــب اجمللـ ـ

املعـــب مـــع مراعـــاة مبـــدخ الامايـــل النسـ ـ للفـــرق

عاجملموعا الربملانية عبإقرتاز هـا الطـرية( ،)30ت متاـل كافـة فـرق املعارضـة ى هـا
اللجنة(.)31
عتا لف جلان تقصي احلقائق من ممال عن كل فريق عةموعة نيابيـة عيـا اللجـوء
تىل قاعدة الامايل النس ى توةيع املقاعد املابقية.

()32

هــاا عياــوىل خع ــاء جلنــة تقصــي احلقــائق اناخــاس رئــي

اللجنــة عنواب ـ عمقررهــا

عنواب ـ ( ،)33عيــرتخس اجامــاع اناخــاس خجهــزة اللجنــة الع ــو الكــرب ســنا عيقــو الع ــو
الةشر سنا مبها املقرر.

()34

هاا عجتامع اللجنة بدعوة من رئيسها خع برلب من ربـع خع ـائها عمـدد ى الـدعوة
جــدعل خعمــال اوجامــاع عمكان ـ عتــاريخ انعقــاد  ،عتوج ـ الــدعوة ى خجــل و يقــل عــن
خســبوع مــن هــاا الاــاريخ ،هــاا عو تكــون اجاماعــا اللجنــة ة ـ ي ة تو ت ا ح ــرها
نصــف خع ــائها علــى القــل بعــد خعل اســادعاء عجتامــع اللجنــة مبــن ح ــر ى اوجامــاع
املوالي الاي ينعقد داطل خجل و يقل عن  0خيا .
هــاا عتاخــا اللجنــة قراراتهــا ب غلبيــة خةــوا الع ــاء احلاضــرين عت ا مــا تعادل ـ
الةوا يا ترجي اجلانب الاي يكون في الرئي .

()35

عهارس خع اء جلان تقصي احلقائق مهمـاه مـن طـالل اوطـالع علـى الوثـائق عى
عع املكان عند اوقا اء ،هاا كما هكن لع اء جلان تقصـي احلقـائق اوسـاماع
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تىل كل اخص من اان اهادت خن تفيد اللجنة خع اوطالع على مجيع الوثـائق الـ يـا
عالقــة بالوقــائع خع باــدبري املصــاحل خع املؤسســا خع املقــاعو العموميــة موضــوع تقصــي
احلقائق )36(.ماعدا تلع الوثائق ال

تكاسي طابعـا سـريا ياعلـق بالـدفاع الـوطب عامـن

الدعلة الداطلي خع اخلارجي.
عى حالة عد ح ور الرخص خع امانع عن خداء اليمع دعن عار مقبول فان يعاقب
من  0خاهر تىل سناع خع بإحـدا

بشرامة من  0.444دره تىل  74.444دره عباحلب
هاتع العقوباع فقط.

خما ى حالة عد تسلي الوثائق املاعلقـة مبوضـوع الاقصـي الـاي خحـدث اللجنـة مـن
خجل فان تا تعاقب الرخص الاي امانع عن تسـليمها بشرامـة مـن  0.444تىل 74.444
دره عباحلب

من  0خاهر تىل سناع خع ب حد هاتع العقوباع فقط(.)37

رابعا -ضوابط ماعلقة بربيعة جلان الا قيق الربملاني عاجايا:
تكاسي جلان الا قيق طابعا مؤقاا عتناهي مهماها بإيداع تقريرهـا خع علـى الكاـر
بانق اء خجل  0خاهر قابلة للامديد اباداء من تاريخ املصـادقة علـى وئ ـة تنرـاءها(،)38
عيا الامديد ملرة عاحدة على تو ياعدا مدة الامديد  0خاهر(.)39

هاا عو هكن خن يعاد تركيل جلان الا قيق لنف

املوضوع قبل انق اء خجـل 97

اهرا اباداء من تاريخ اناهاء مهماها(.)40

فاملالحظ هنا خن طـول املـدة يفقـد كـال مـن اللجنـة عالاقريـر خهمياـ علـى خسـاس خن
اإلطالة جتعل ينسى طبيعة عخهميـة املرـكلة الـ علـى تثرهـا قـا الربملـان بإنرـاء جلنـة
الا قيق.
عياا جعل املررع مدة عملها حمددة بـ  0خاهر من تاريخ تنراءها عو هكن خن يعـاد
تركيلها لنف

املوضـوع قبـل انق ـاء  97اـهر

سـب اباـداء مـن تـاريخ اناهـاء مهماهـا

عهاا لاجنب الاكرار خع الاناقو ى ناائ جلان الا قيق ى حالة تعددها باإلضـافة تىل
احلفاظ على سري املصاحل العمومية بعيدا عن ال شوط عالا ثري(.)41
عنفـ

الرــيء بالنســبة للمشــرس فب ســب الفصــل  02مــن دســاور  7499متاــاة جلــان

تقصي احلقائق بربيعاها املؤقاة عجيب خن يـودع تقريـر اللجنـة ى خجـل خقصـا  0خاـهر،
عهو امليعاد الاي هكن متديد عند اوقا اء .
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عى حالة ت نق ـاء ا جـال عمل يـا تيـداع الاقريـر يعلـن رئـي
اللجنة بعد خن يعر

ةلـ

النـواس عـن حـل

المر على اجملل (.)42

احملور الاالث :ا ثار املرتتبة على تنراء جلان الا قيق الربملاني
يرتتب على تنراء الربملان للجان الا قيق الربملاني ى اجلزائر الناائ الاالية:
خعو -تسلي الاقرير عتبليش :
يرتتــب علــى مبااــرة جلــان الا قيــق ملهامهــا تســلي الاقريــر الــاي خعدت ـ تىل رئــي
المة خع رئي

ةل
من رئي
احلالة.

الرع الوطب حسـب احلالـة عالـاي يـا تبليشـ تىل كـل

اجملل

اجلمهورية عالوةير العل كما يوةع على نـواس خع خع ـاء ةلـ

المـة حسـب

()43

عحبســب النهــا الــداطلي للمجل ـ

الرــع الــوطب ف ـإن الاقريــر يــا توةيع ـ علــى

النواس ى خجل خقصا  04يوما اباداء من تاريخ اساال الرئي

الاقرير(.)44

عيعــرإ الاقريــر الــاي تعــد جلنــة الا قيــق ب نـ العمــل الر ــي الــاي مبوجبـ
اللجنــة تىل اجملل ـ
تــنعك

يــل

نا يجــة خعمايــا عناائجهــا النهائيــة فهــو طالةــة عمــل اللجنــة عفيــ

خهميــة عمــل جلــان الا قيــق عبالاــالي هكــن القــول بــان تقريــر جلنــة الا قيــق

الربملاني يعد مباابة ملخص للعمـل الرـاق تلـي عاجهاـ اللجنـة طيلـة فـرتة عملـها ،علـالع
جيب خن يكون لـع الاقريـر ملخصـا لياسـنى للمجلـ
ال كان حمل الا قيق.

اختـا قـرار مناسـب ى الق ـية

()45

ثانيا -فا مناقرة:
هكــن لكــل مــن اجملل ـ

الرــع الــوطب عةل ـ

المــة عنــد اإلقا ــاء خن يفــا

مناقرة ى جلسة مشلقة خبصوص نرر الاقرير(.)46
عتسل جلنة الا قيق عجوبا كل الوثائق عاملساندا ال حبوةتها حـول املوضـوع تىل
اجملل

رئي

عند انق اء املدة احملددة قانونا(.)47

ثالاا -نرر الاقرير:
مكـن املرـرع اجمللـ

الرــع الـوطب خع ةلـ

المـة حســب احلالـة نرـر الاقريــر

كليـــا خع جزئيـــا بنـــاء علـــى تقـــرتاز مكابـ ـ عراســـاء اجملموعـــا الربملانيـــة بعـــد رخي
احلكومة.
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عيب ـ اجمللـ

الرــع الــوطب خع ةل ـ

ع ب غلبيـة الع ـاء احلاضـرين اثـر عـر

المــة حســب احلالــة ى لــع دعن مناقرــة

مـوجز يقدمـ مقـرر جلنـة الا قيـق عيـبع فيـ

احلج املؤيدة خع املعارضة لنرر الاقرير كليا خع جزئيا.
هــاا بالنســبة للجزائــر خمــا بالنســبة للمشــرس فــان المــر و خيالــف كــاريا ت خعجــب
النهـا الـداطلي عكــاا القـانون الانهيمـي علــى جلنـة تقصـي احلقــائق بعـد اناهائهـا مــن
القيا بالا قيقا خن تقو بإيداع تقريرها لدا مكاـب اجمللـ
تىل الق اء من قبل رئي

ةل

عتحالاـ عنـد اوقا ـاء

النواس.

عتقرر اللجنة ى اجاماع طاص تنهاء خعمال الاقصي عيقد مقررهـا فـور لـع مرـرعع
اللجنة قصد الاداعل في من طرإ خع ائها.

تقرير تىل رئي

عختصــص جلســة خع جلســا عموميــة ملناقرــة م ــمون تقريــر اللجنــة داطــل خجــل و
ياعدا خسبوعع من تاريخ تيداع لدا مكاب اجملل .
عللمجلـ

خن يقــرر نرـر ةمــوع م ــمون الاقريـر خع بعــو منـ ى اجلريــدة الر يــة

للربملان(.)48
فالفرق ت ا بع اجلزائر عاملشرس ى ناائ مباارة جلـان الا قيـق الربملـاني ملهامهـا هـو
خن املشــرس مكن ـ هات ـ الطــرية مــن تحالــة ملــف تقريرهــا تىل الق ــاء مــن قبــل رئــي
ةل

النـواس بعكـ

املرـرع اجلزائـري الـاي مل هـن للربملـان هـا الصـالحية المـر

الاي خدا تىل حمدعدية دعر الربملان ى ةال الرقابة علـى خعمـال احلكومـة عـن طريقـة
آلية الا قيق الربملاني.
رابعا -عاقع اساخدا كل من اجلزائر ع املشرس للجـان الا قيـق الربملـاني ملكاف ـة
ظاهرة الفساد:
على تعابار خن ق ايا الفساد تعارب مـن الق ـايا الـ مـا تـزال ترـهد ترتفاعـ ًا اـديدًا
بالرغ من ا ليا الكارية ال
خنهــا مل تــامكن مــن

عضعها من قبـل املرـرع ملكاف اهـا عاحلـد منهـا تو

قيــق لــع المــر ،عجلــان الا قيــق الربملانيــة كآليــة ملكاف ــة

الفساد و ترا عن بقية ا ليا الطرا ملكاف ة الفساد لع ان عبرجوعنا تىل حصيلة
الربملــان اجلزائــري ى ةــال تنرــاء جلــان الا قيــق ال ـ تاعلــق بق ــايا الفســاد جنــدها
ا ي ة جدا ا نها ا ن املشرس..
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فاجلزائر ماال اهد تنراء بعـو جلـان الا قيـق ى ق ـايا ماعلقـة بالفسـاد ،عهـاا
على الرغ من حمدعدياها ،ت عطالل الفرتة الارريعية للمجل
مــن ســنة  9122تىل 9119

تنرــاء جلنــة

قيــق برــان العقــد املــرب بــع س ـوناطراك

عاركة الباةع اومريكية سنة  ،9121كما خنر

جلنة

الوطنية لداشال الب رية سنة  ،9119عكاا تنراء جلنة
للاجارة عالاانية تاعلق بق ية  70مليار دعور سنة .9114
خمــا طــالل الفــرتة الارــريعية اخلامســة للمجلـ
 7442فقــد اــهد تنرــاء  0جلــان

الرـع الـوطب املماـدة
قيـق ى نرـاط الرـركة
قيق تاعلق بالشرفـة الوطنيـة

()49

الرـع الــوطب املماــدة مــن -7447

قيــق عى مواضــيع خمالفــة مــن بينهــا تنرــاء جلنــة

قيق ى خعج ةرإ املال العا .
عقد

تقدي مقرتز تنراء هـا اللجنـة مـن قبـل حـزس جبهـة الا ريـر الـوطب بسـبب

الرريقة ال تاصرإ بها بعو الدعائر الوةارية حيث يا اإلنفـاق علـى خنرـرة مرـبوهة
و ختــد الصــاحل العــا  ،عكــل لــع يــا باســاخدا عســائل الدعلــة عتمكانياتهــا دعن
مراعاة اإلجراءا عالقواعد املعامدة قانونا ،ناهيع عن جلوء بعو املؤسسـا العموميـة
تىل متويـل مجعيـا عهميــة برـرق غام ـة عدعن

ديــد الرـرعط الـ يــا علـى ضــوئها

هاا الامويل.
كل ها السباس دفع بالنواس املوقعع على ها الالئ ة تىل املرالبة بإنرـاء جلنـة
قيق ى خعج ةرإ املال العا .

()50

هاا كما خن عخما الوضع اخلرري الاي م

القراع املصرى وسيما العدد الكـبري

من عمليا اوطاالس ال تعرض يا البنوك العمومية عاخلاةة علـى حـد السـواء لعـل
خبرةهــا بنــع اخلليفــة تو خن الربملـــان عبشرفايــ مل يبــادر تىل تنرـــاء جلنــة

قيــق حـــول

السباس ال كان عراء ها الف ي ة .
علعل السبب عراء غياس ممارسة نواس الربملان لصالحياته الرقابية داطل قبة الربملـان
يرجع خساسا لكون خن الحزاس السياسية جتد نفسها دائما ضـعيفة خمـا احلـزس الـاي
هالع الغلبية الربملانيـة ،فـ ي عمـل تقـو بـ يصـرد بعـد عجـود الاعـاعن الكـاى مـن
الكال الربملانية الطرا.

()51
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عالكاــر مــن لــع ان ـ
احليلولة دعن تنراء جلنة

قيــق ق ــائي برــان هات ـ الق ــية عبالاــالي مت ـ

فــا

قيق برانها.

خما الفرتة الارـريعية السادسـة للمجلـ
فلـ ـ ترـــهد تو ترـــكيل جلـــة

الرـع الـوطب املماـدة مـن 7497-7442

قيـــق عاحـــدة حـــول نـــدرة بعـــو املـــواد الشاائيـــة ا

اوساهالك الواسع ى السوق الوطنية.
عتىل جانب هات املبادرة هناك مبادرا خطرا تقـد بهـا بعـو نـواس اجمللـ

الرـع

الوطب املنامع حلزس الاجمـع مـن خجـل الاقافـة عالدهقراطيـة مـن خجـل ترـكيل جلـان
قيق حول الفساد عالراوة ى بعو املؤسسا عالقراعا خهمها سونرراك عالرريـق
السيار ارق غرس ال كان قد تقـد بهـا النـواس سـنة  ،7441غـري خن هاتـ املبـادرا
مل ترا النور المر الاي جعل نواس حزس الاجمع من خجل الاقافة عالدهقراطيـة ياهمـون
اجمللــ

رئـــي

الرـــع الـــوطب بالكيـــل مبكيـــالع مـــع خحـــزاس املعارضـــة عالســـلرة

مسادلع على لـع بربةـة طلـب ترـكيل جلنـة

قيـق برملانيـة ى سـبب ترتفـاع عنـدرة

خسعار السكر عالزي ى ظرإ خسبوع لن السبب حبسبه هو خن ةاحب هاا اإلقـرتاز
هو حزس جبهة الا رير الوطب.

()52

هاا بالنسبة للجزائر خما بالنسبة للمشرس فإننا جند ب ن حصيلة تنراء جلـان تقصـي
احلقائق كان هزيلة جدا مقارنـة بـاجلزائر ت عمنـا سـنة  9100تىل غايـة سـنة 7490
تنراء  1جلان تقصي احلقائق منها من يـا عالقـة مبااـرة بالفسـاد عمنهـا مـن ليسـ
يا عالقة بق ايا الفساد.
علعل ابرة جلان تقصي احلقائق املاعلقة بق ايا الفساد ناكر كال من:
 -جلنة تقصي احلقائق حول املخدرا عالاهريب ال

تنراءها سنة 9110

 -جلنــة تقصــي احلقــائق حــول عضــعية مؤسســة القــر

العقــاري عالســياحي ال ـ

تنراءها سنة 7444
 جلنـة تقصـي احلقـائق حـول عضـعية الصـندعق الـوطب لل ـمان اوجامـاعي الـتنراءها سنة 7444
 -جلنة تقصي احلقائق حول عضعية مكاب الاسويق عالاصدير ال

تنرـاءها سـنة

.7494
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فال ترـا عـن اجلزائـر ع املشـرس فبعـد ثـورا الربيـع العربـي تقـد عـدد مـن

خما تون

النــواس مبقــرتز ترــكيل جلنــة

قيــق برملانيــة للنهــر ى اــبهة الفســاد اإلداري عاملــالي

لرئيسة هيئة احلقيقـة عالكرامـة ،ععـر

هـاا املقـرتز علـى اجللسـة العامـة باـاريخ 92

جـانفي  7492عخفــرة ناــائ الاصــوي  19نائــب مـع مقــرتز تكــوين اللجنــة مقابــل 14
ةــو ضــد مــع
احلاضرين.

فــظ نــائبع ،عبالاــالي

رفــو الرلــب لعــد تحــراة علــى خغلبيــة

()53

ععلــى عكـ

اجلزائــر عاملشــرس فقــد اــهد بعــو الــدعل العربيــة نرــاط مقبــوو ى

ةال تنراء جلان الا قيـق الربملـاني علـى غـرار ةلـ
الطري عمنا عا  9100خكار مـن  02جلنـة

المـة ى الكويـ ت خنرـا هـاا

قيـق برملانيـة نهـر موضـوعا مانوعـة

تاعلــق مبجموعــة مــن مهــاهر الفســاد احلكــومي ععقائع ـ ()54عمعهــ هات ـ اللجــان
تركيلها للا قيق ى خمالفا مالية عتدارية ى خمـالك الدعلـة عاوسـاامارا عةـفقا
السل ة.
غري خن معه الناائ ال خل تليها جلـان الا قيـق خميبـة للمـال ع لـع بسـبب عـد
الاــزا احلكومــة بهــا ،عغيــاس املاابعــة الربملانيــة يــا ،ت الازم ـ احلكومــة با ويــل 0
ق ايا تىل النيابة العامة فيما

جتاهل خع حفظ ما تبقى منها.

بــل الكاــر مــن لــع فقــد خدا ترــكيل بعــو جلــان الا قيــق تىل حــل ةلـ
لافادي ف ائ سياسية عمالية قد تل ق باحلكومة لعل خه تلع اللجان ال
بااريخ  9110-0-99للا قيق ى ف ائ مالية تورط فيها البنع املركزي.

المــة
ت ليفهـا

()55

طامتــة:
من طالل عرضنا ملوضوع دراسانا توةلنا للناائ عاملقرتحا الاالية:
خعو -ناائ الدراسة:
 هالــع الربملــان اإلرادة السياســية ال ـ مبقــدعرها خن تكــون عــامال مهمــا ى تعمــيثقافة مكاف ة الفساد عحماسبة احلكومة على اوناهاكا ال ترتكبهـا مـن طـالل
ســن الارــريعا الالةمــة حملاربــة الفســاد ،عمســاءلة احلكومــة عــن تقصــريها ى تدارة
الرـ ـ ن العـــا عى تنفـــاق المـــوال العامـــة ،ت يســـاريع الربملـــان خن يلزمهـــا بالرـــفافية
عحماسباها.
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 على الرغ من الصالحيا الرقابية ال ياماع بها الربملـان ى مكاف ـة الفسـاد توخن دعر ياس ـ بال ــعف عايرااــة ععــد الفاعليــة ،ت ععلــى الــرغ مــن كاــرة ق ــايا
الفساد تو تننا مل نرهد تركيل جلان

قيق برملانيـة برـ نها عهـاا علـى الـرغ مـن خن

الربملان من بع خه مهام هو مراقبة خعمال السلرة الانفياية.
 -خن النصــوص القانونيــة مل تــا للمجل ـ

الرــع الــوطب بعــد اوناهــاء مــن مناقرــة

تقــارير اللجــان حــق تحالــة املســؤعلع تىل الق ــاء كمــا هــو معمــول ب ـ ى املشــرس ال ـ
من ـ لــرئي

ةل ـ

النــواس عقــب اناهــاء جلــان تقصــي احلقــائق مــن تعــداد تقريرهــا

تحالا تىل الق اء لياخا الادابري الالةمة.
 -تن تركيل جلان الا قيق الربملاني ى اجلزائر تا بنف

الرريقة ال تاركل بها

اللجان الدائمة المر الاي يؤدي تىل حرمان املعارضة مـن الاواجـد ضـمن ترـكيلة هاتـ
اللجنـــة المـــر الـــاي مـــد مـــن فعالياهـــا و ســـيما ى ظـــل عجـــود انســـجا سياســـي بـــع
احلكومـة عالربملـان ،بعكـ

جلـان تقصـي احلقـائق ى املشـرس الـ خعرـ للمعارضـة

دعرا ى ترـكيل جلــان تقصــي احلقــائق عضــمن تواجــدها فيهــا ،بــل الكاــر مــن لــع
من

حق رئاسة خع نيابة اللجنة للمعارضة.
 -تدطل احلكومة ى قرار اجملل

بنرـر الاقريـر مـن عدمـ يـؤثر علـى عمـل اجمللـ

عيصعب عمل خحيانا.
 افاقار نواس الربملان للمؤهال ال متكنه من ممارسة الا قيق الربملـاني بفاعليـةعالكار من لع سلبية النواس ععد قيامه مبهامه النيابية على خكمل عج .
 تن ال ـــوابط عالرـــرعط اإلجرائيـــة الـ ـ حـــددها الدســـاور عالنصـــوص القانونيـــةاملكملة ل خفرغـ جلـان الا قيـق مـن حماواهـا عجعلـ منهـا عسـيلة اسـاعالمية خكاـر
منها رقابية.
ثانيا -مقرتحا الدراسة:
 ضرعرة طفو النصاس املررط إلنراء جلان الا قيق الربملاني من خجل املسـاهمة ىتفعيل الربملان ى ةال مكاف ة ظاهرة الفساد.
 ضرعرة تعديل النصوص القانونيـة حاـى تـا تتاحـة اجملـال خمـا الربملـان بعـد اوناهـاءمــن مناقرــة تقريــر جلــان الا قيــق تحالــة املســئولع تىل الق ــاء كمــا هــو معمــول بـ ى
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املشرس ال من

لرئي

ةل

النـواس عقـب اناهـاء جلـان تقصـي احلقـائق مـن تعـداد

تقريرها تحالا تىل الق اء لياخا الادابري الالةمة.
 ضرعرة من املعارضة دعرا مهما ى تركيل جلان تقصي احلقائق ى اجلزائر خسـوةباملشرس ال ضمن تواجدها فيها ،بل الكار من لع من

حق رئاسة خع نيابة جلنـة

تقصي احلقائق للمعارضة.
 ضرعرة اارتاط املؤهال فـيمن يريـد الرتاـ وكاسـاس الع ـوية ى الربملـان حاـىتاوافر ياا الطري الكفاءة ال متكنـ مـن ممارسـة مهامـ النيابيـة علـى خكمـل عجـ
عبفاعلية عمن بينها تنراء جلان الا قيق الربملاني.
ايـوامــ

عاملراجـــع:

( -)1انهر :بركا حممـد ،النهـا القـانوني لع ـو الربملـان -دراسـة مقارنـة لكـل مـن اجلزائـر عمصـر
عفرنسا عبعو النهمة الطرا ، -ديوان املربوعا اجلامعية ،اجلزائر ،7497 ،ج ،7ص.00
( -)2مناعر بيان مناعر الراج ي ،الا قيق الربملاني عتربيقاتـ ى دعلـة الكويـ  ،مـاكرة ماجسـاري ى
القانون العا  ،كلية احلقوق ،جامعة الررق العسط ،7499 ،ص .09
( -)3انهر - :ظريف قدعر ،جلان الا قيق الربملـاني ى النهـا الدسـاوري اجلزائـري -دراسـة

ليليـة، -

ةلة خحبا قانونية عسياسية ،جامعة حممد الصديق بن جيي جيجل ،العدد الااني ،7490 ،ص.922
 عباس عمار ،الرقابة الربملانية على عمل احلكومة ى النهـا الدسـاوري اجلزائـري ،دار اخللدعنيـة،اجلزائر ،7440 ،ص.10
( -)4مهدي جابر مهدي ،خمع فرج اريف ،طبيعة العالقة بع السلراع الارريعية عالانفياية ى النها
السياسـي ى تقلـي كوردسـاان–دراسـة

ليليـة ، -ةلـة جامعـة الانميـة البرـرية ،السـليمانية ،اجمللـد

العل ،العدد ،7دعن سنة الربع ،ص.04
()5

 -مناعر بيان مناعر الراج ي ،املرجع السابق ،ص02

( -)6اعاد علي محود القيسي ،النها اإلجرائي للا قيق الربملاني عخثر الدساوري ى النهـامع العراقـي
عالكوي  ،ةلة العلو القانونية ،جامعة بشداد ،اإلةدار  ،09اجمللد ،7490 ،7ص 0

( -)7مناعر بيان مناعر الراج ي ،املرجع السابق ،ص.01
( -)8خبــو يــون

حممــد بــاهي ،الرقابــة علــى خعمــال احلكومــة ى النهــامع املصــري عالكــوي  ،دار

اجلامعة اجلديدة للنرر ،اإلسكندرية ،7447 ،ص.900
()9

 -اعاد علي محود القيسي ،املرجع السابق ،ص .0
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()10

 -املــادة  22مــن القــانون الع ــوي 97-90املــؤر ى  77ي القعــدة  9002املوافــق ل 70غر ـ 7490

احملدد لانهي اجملل

الرع الوطب عةلـ

اومـة ععملـهما عكـاا العالقـا الوظيفيـة بينهمـا عبـع

احلكومة ،جريدة ر ية عدد.04
( -)11املادة  22من القانون الع وي  ،97-90املصدر السابق.
()12

 -ظريف قدعر ،املرجع السابق ،ص917

()13

 -املــــادة  7 /914مــــن تعــــديل دســــاور  7490الصــــادر مبوجــــب القــــانون رقـــ  49-90املــــؤر ى 0

مارس ،7490جرية ر ية عدد .90
املادة  9/14من القانون الع وي رق  ،97-90املصدر السابق.
( -)14طربااي عقيلة ،العالقة الوظيفية بع احلكومة عالربملان ،اجلزائر ،دار اخللدعنيـة ،7442 ،ص
.900
( -)15املادة  9/14من القانون الع وي رق  ،97-90املصدر السابق.
( -)16نورا بن حممد الرهري ،تربيق اقرار الامة املالية عدعر ى مكاف ة الفساد عمحاية النزاهـة ى
اململكـة العربيـة الســعودية ،رسـالة ةاسـاري ى العلــو اوداريـة ،جامعـة نــايف العربيـة للعلـو اومنيــة،
الريا  ،7490 ،ص .70
( -)17املادة  21من القانون الع وي رق  ،97-90املصدر السابق.
( -)18املادة  949من النها الـداطلي جمللـ

المـة املم ـي ى74يونيـو 7492عاملؤرطـة باـاريخ  77غرـ

 ،7492املنرور باجلريدة الر ية عدد .01
( -)19املادة  21من القانون الع وي رق  ،97-90املصدر السابق.
( -)20املادة  947من النها الداطلي جملل

المة ،املصدر السابق.

( -)21انهر ى هاا الصدد - :املادة  21من القانون الع وي رق  ،97-90املصدر السابق.
 -املادة  940من النها الداطلي جملل

المة ،املصدر السابق.

( -)22املادة  17من القانون الع وي رق  ،97-90املصدر السابق.
( -)23املادة  940من النها الداطلي جملل

اومة ،املصدر السابق.

( -)24املادة  10من القانون الع وي رق  ،97-90املصدر السابق.
( -)25انهر ى هاا الصدد - :املادة  21من القانون الع وي رق  ،97-90املصدر السابق.
 -املادة  7/940من النها الداطلي جملل

اومة ،املصدر السابق.

( -)26املادة  10من القانون الع وي رق  ،97-90املصدر السابق.
( -)27املادة  10من القانون الع وي رق  ،97-90املصدر السابق.
( -)28املــادة  40مــن القــانون الانهيمــي رق ـ  ،90.410املاعلــق برريقــة تســيري اللجــان النيابيــة لاقصــي
احلقائق.
( -)29املادة  40من القانون الانهيمي رق  ،90.410املصدر السابق
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( -)30املادة  40من القانون الانهيمي رق  ،90.410املصدر السابق
( -)31املادة  07من النها الداطلي جملل

النواس.

( -)32املادة  741من النها الداطلي جملل

النواس.

( -)33املادة  40من القانون الانهيمي رق  ،90.410املصدر السابق
( -)34املادة  40من القانون الانهيمي رق  ،90.410املصدر السابق
( -)35املادة  42من القانون الانهيمي رق  ،90.410املصدر السابق
( -)36املادة  1من القانون الانهيمي رق  ،90.410املصدر السابق
( -)37املادة  97من القانون الانهيمي رق  ،90.410املصدر السابق
( -)38املادة  19من القانون الع وي رق  ،97-90املصدر السابق.
( -)39املادة  0/01من النها الداطلي للمجل

الرع الـوطب الصـادر سـنة  7444املنرـور ى اجلريـدة

الر ية عدد .00
( -)40املادة  19من القانون الع وي رق  ،97-90املصدر السابق.
()41

 -ظريف قدعر ،املرجع السابق ،ص 910

( -)42املادة  90من القانون الانهيمي رق  ،90.410املصدر السابق
( -)43املادة  10من القانون الع وي رق  ،97-90املصدر السابق.
( -)44املادة  7/01من النها الداطلي للمجل

الرع الوطب الصادر سنة  7444ى اجلريـدة الر يـة

عدد .00
( -)45مناعر بيان مناعر الراج ي ،املرجع السابق ،ص .19
( -)46املادة  12من القانون الع وي  ،97 -90املصدر السابق.
( -)47املادة  940من النها الداطلي جملل

المة ،املصدر السابق.

( -)48املادة  92من القانون الانهيمي رق  ،90.410املصدر السابق
( -)49اعنيســي لينــدة ،الرقابــة املابادلــة بــع الســلراع الارــريعية عالانفيايــة ك ــمان لنفــا القاعــدة
الدســاورية ى اجلزائــر ،خطرعحــة دكاــورا  ،ختصــص قــانون دســاوري ،جامعــة احلــاج خل ــر باتنــة،
 ،7490/7490ص .990 /990
( -)50اجمللـ

الرــع الــوطب ،اجلريــدة الر يــة للمــداعو  ،الفــرتة الارــريعية  ،0الــدعرة العاديــة ،0

اجللسة العلنية املنعقدة يو  70يناير  ،7440السنة  ،7رق  ،10املوافق ل  ،7440 -47 -90ص 0

( -)51رابــ لعرعســـي ،املؤسســـة الربملانيـــة ى عمليـــة الا ـــول الـــدهقراطي ى اجلزائـــر ،7442 -9112
املؤسســة الربملانيــة ى عمليــا الاجــول الــدهقراطي ى اجلزائــر ،7442 -9112 -اطرعحــة دكاــورا ،
الانهي السياسي عاوداري ،جامعة اجلزائر  ،0كليـة العلـو السياسـية عاوعـال  ،7494 -7441 ،ص
.791 -791
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( -)52طــارق عرــور ،معوقــا الاجربــة الربملانيــة ى اجلزائــر  ،7499 -9112دراســة ى بعــو املــاشريا
السياسية ،اجمللة العربية للعلو السياسية ،مركز دراسا الوحدة العربية ،العدد ،00بريع ،7497 ،
ص .72/70
( -)53منهمة البوةلة الاقرير السنوي ،واشال ةل

نواس الرعب ،الـدعرة الربملانيـة الاالاـة ،اكاـوبر

 -7490سبامرب  ،7492البوةلة ،ص 04

( -)54منهمة برملانيون عرس ضـد الفسـاد ،دليـل الربملـاني العربـي ل ـبط الفسـاد ،7440 ،ص .900
ميل من الرابط اولكرتعني الاالي:
http: //www.transparency.org.kw.au- ti.org/upload/books/207.pdf
( -)55دليل الربملاني العربي ل بط الفساد ،املرجع السابق ،ص .900
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