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 دور البرلمان الجزائري في تحقيق التنمية السياسية
 (2)مبروك ساحمي و  (1) يوسف بن يزة. د

 قسم العموم السياسية

 (2) أم البواقي -جامعة العربي بن مييدي -(1) باتنة -جامعة الحاج لخضر
 

 
 ممخص

الاػػ زاسا ػػ ذازمػػذ ز(زالئلم ػػمزسالئمل ػػم)س ػػ زإطػػارزالة س ػػمزز-مػػتزازا ػػدزاامامػػاـز درا ػػمزدسرزالمؤ  ػػمزالااػػر ئ مز ػػ زال زا ػػرز
المؤ  ػػمز ػػ زالػػدظـزالد م راط ػػمزمػػفز ػػتؿزاؤدسارزالاػػ زاؤد ذػػاز ايػػمز ػػ زالم ػػاؿزال  ا ػػ طزس ػػ زظػػؿزالاةػػسؿزالػػد م راط ز
سزالذيزعر اهزال زا رزسمازرا ؽزذلؾزمفزاغ  راتز ذر مز  زأ لسبزالممار مزال  ا  مزسآل ااذاز ئدزإقرارزالائدد مزسالاس هزدةػ

أيػػ يز دظػػرزإلػػلزال رلمػػافزسساعػػؿزأ ا ػػ ز ػػ زاة  ػػؽزالادم ػػمزال  ا ػػ مطزإازأدػػهز سا ػػهزز-المز ػػدزمػػفزالممار ػػمزالد م راط ػػمز
ز.ع  اتزعد دةزاةدزمفزدسر 

 
 .البرلمان، التنمية السياسية، صنع القرار، اإلصالح السياسي: تيحامفالكممات ال
 

Résumé   

Le parlement algérien est considéré comme étant l’acteur majeur du développement  

politique, en particulier avec l’intérêt croissant que connaissent les études portant sur le rôle 

de l’institution législative en Algérie. Cet intérêt est apparu en réponse aux intérêts tant 

théoriques qu’empiriques portés sur l’institution législative des jeunes démocraties. Dans le 

contexte algérien, la transition démocratique accompagnée des changements radicaux des 

modèles politiques après l’adoption du pluralisme et l’accroissement de la pratique 

démocratique, ont conduit à cet intérêt grandissant –toutefois le parlement continu à 

rencontrer de nombreuses difficultés, qui limitent ses fonctions.    

 
Mots clés: Parlement, réformes  politiques, développement politique, prise de décision. 
 

 
 
Abstract 

Parliament has been considered as a major player in achieving political development, 

particularly with the growing interest in studying the role of legislative institution in Algeria. 

Such interest has come in response to the theoretical as well as empirical interest in 

legislative institution within democracies. In the case of Algeria, democratic transition 

accompanied by radical changes in political practice patterns that took place after the 

adoption of political pluralism and the growing trends towards more democratic practices 

have provided more impetus to this interest. However, parliament’s role still undergoes many 

multiple difficulties which make it more or less functionally limited. 

 
Keywords: Algerian parliament, political development, decision making, political reforms. 
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 :مقدمة

سػػػػػاد م ز المؤ  ػػػػػمزال رلماد ػػػػػمز ئػػػػػدزاامامػػػػػاـزاؤ
زالادم ػػػػػػمز سسظا سذػػػػػػازرا ػػػػػػدازمذمػػػػػػاز ػػػػػػ زا س ػػػػػػمزمسذػػػػػػـس
زال  ا ػػػ مزساةػػػد ثزمؤ  ػػػاتزيػػػدتزال ػػػرارطزساس ػػػ ت

طزسعػػدـزارس زمػػاز ػػ زقاعػػدةزالماػػارسمطزساراػػ دزال ػػلطم
مفزاأفزس ػسدزادم ػمز  ا ػ مز ئالػمزأفزسزم  مزساةدةطز
ةزالمؤ  ػػػاتزال  ا ػػػ مطزؤدذػػػازاذ ػػػ زسسػػػا از ػػػدزمػػػفز

ائز ػززقػ ـززا ػامـز ػ زلماارسمزائ  مزداطمزس الاال 
ز.الد م راط مزسالماارسم

 ػػ زال ػػدساتزاؤ  ػػرةزادا ػػاداتز ػػرزتز ػػ زال زا ػػرز
س  ػرةزللمؤ  ػػمزال رلماد ػػمطزم ػتزم سلاذػػازسأع ػػا ماز

زاذػػػػازالااػػػػر ئ ملسظ سأدا ذػػػػازادا ػػػػا ذـزسطر  ػػػػمززسآل ػػػػم
سمػػازسادػػتزط  ئػػمزالاةالسػػاتزالةز  ػػمزسسػػذازطزسالرقا  ػػم

مزسال ار  ػػػػمزمسقػػػػؼزالمؤ  ػػػػمزمػػػػفزالرمادػػػػاتزالدا ل ػػػػ
مةػػؿزاسس ػػؾزسارس ػػبزمػػفزق ػػػؿززالاػػ زاسا ذذػػازالدسلػػم

سس ػػػا ؿززمػػػفزأسػػػاد م  فزالمذامػػػ فز الة ػػػاةزال رلماد ػػػم
ز.ززاإلعتـ

اأ   ػػػازعلػػػلزماا ػػػدـزادطلػػػؽزالدرا ػػػمزمػػػفزا ػػػاؤؿز
يضااا مع باااو ماااا ىاااو الااادور الااا ي :ز ػػػسمريز ةػػػسا 

 البرلمان الجزائري في تحقيق التنمية السياسية؟

 مسار يتوقف:زساةاسؿزا ا ارزالسر  مزالاال م
دور التنمية السياسية في الجزائر عمى مدى تفعيل 

 .في تحقيقيا المؤسسة التشريعية

اامثػػؿزأمم ػػمزالدرا ػػمز ػػ زإ ػػػرازز: أىميااة الدراسااة -
لادم ػػمزدسرزمؤ  ػػمزال رلمػػافزساأث رمػػاز ػػ زعمل ػػاتزا

ال  ا ػػ مز ػػ زال زا ػػرزمػػفز ػػتؿزالسظػػا ؼزالم السػػمز
 .الا زاؤد ذا

ا ػػػػا دـزال اةثػػػػافزالمػػػػػدذ ز :ماااانيد الدراسااااة -
السيػس زالاةل لػ زللسقػسؼزعلػلز ػسمرزالػدسرزالمدػسطز
 المؤ  ػػػػمزال رلماد ػػػػمز ػػػػ زالد ػػػػاسرزال زا ػػػػريطزسسػػػػذاز

ز ػػهز ئل ػػاز  مػػاز ائلػػؽز ػػد تزم ػػاع ز الػػدسرزالػػذيزا ػػـس
سارق ػػمزالسئػػؿزال  ا ػػ ز ػػ زالػػ تدطززالادم ػػمزال  ا ػػ م

سمػػازاعامػػدازعلػػلز ئػػضزا د ػػاتزالمػػدذ زاإلةيػػا  ز
لا  ػػافزالد ػػبزالم س ػػمزالاػػ زا رمػػازال ػػسا طزال ادسد ػػمز
لاػػػغؿزمدايػػػػبزالمؤ  ػػػػمزالااػػػػر ئ مطز ػػػػ زةػػػػ فزاػػػػـز
اسظ ػػؼزالمػػدذ زالم ػػارفزلاةل ػػؿزالاغ ػػرزالةايػػؿز ػػ ز
م ػػامممزال رلمػػافز ػػ زاة  ػػؽزالادم ػػمزال  ا ػػ مزع ػػرز

 .زمراةؿزاطسر زالم السمزمدذزاا ا تؿ

سمػػػػازاػػػػـزاسظ ػػػػؼزالم اػػػػر  فزالمؤ  ػػػػ زسال ػػػػادسد ز
ز.لمئال مزال سادبزالمؤ   مزسال ادسد مزلذذازالمس سع

 سػؿز سادػبزمػفزأ ػؿزاإلةاطػمزز:ىيكل الدراسة -
ز:مذازالمس سعزاـزا   ـزالدرا مزعللزالدةسزالاال 

اإل ااااااار المفاااااااىيمي لمبرلمااااااان والتنميااااااة : أوال -
 لسياسيةا

العوامااااال المااااااؤثرة فاااااي أدا  البرلمااااااان : ثانياااااا -
 الجزائري

مااادى مسااااىمة البرلماااان الجزائاااري فاااي : ثالثاااا -
 التنمية السياسية

 .ونتائد خاتمة -

ز :اإل ار المفاىيمي لمبرلمان والتنمية السياسية: أوال

ااسػػػاستزائر سػػػاتزز:مفياااوم المؤسساااة البرلمانياااة -1
طزسالم ار ػػػاتزال رلمػػػافزس  ػػػازل سادػػػبزامامػػػاـزال ػػػاةث ف

الاػػ ز  ػػا دمسدذازلدرا ػػمزمؤ  ػػمزال رلمػػافطز ػػالمسسرز
علػػػلز ػػػ  ؿزالمثػػػاؿز، (Polsby)بوليسااابي ال  ا ػػ ز

سرأىزا ػػا دـزالم اػػربزالػػسظ س ز ػػ زائر سػػهزلل رلمػػافز
مزم اػارةزمػفزق ػؿزمػساطد زالدسلػمطزع ارةزعفزم  "زأده

ز ػػػػ زاؤ ػػػػاسز سظ سػػػػمز ػػػػفزال ػػػػساد فزسمداقاػػػػمز ا ػػػػـس
ؽزقساعػػدز رلماد ػػمطزس ػػاـزالايػػس تزال  ػػا ازالئامػػمزس ػػ

ز.(1)ز"عل ذازللائ  رزعفزاؤغل  م
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  ػرىز ػأفزال رلمػافزمػسزأةػدززعمي الدين ىاللأماز
 ػػػػػرسعزال ػػػػػلطمزال  ا ػػػػػ مزالاػػػػػ زا ئدػػػػػلزأ ا ػػػػػاز  ػػػػػفز
الاار ئاتزسمداقامزال  ا ازالئامػمطزساػأط رزاليػراعز

سقػػػػدز اسػػػػسفزال رلمػػػػافزمػػػػفز.زال  ا ػػػػ ز ػػػػ زالم امػػػػت
لميػاليزالم السػمزؤ ػرادزالم امػتزؿزام لسزساةدز مث ػ

س  ازلرغ اتزالدا   فطزأسزمفزم ل ػ فزأةػدمماز مثػؿز
مػػساطد زالدسلػػمزامثػػ تزسػػامتطز ػػ زةػػ فز مثػػؿزا  ػػرز
السةػػدةزال سم ػػمزللدسلػػمزسم لػػسزالاػػ سخزاؤمر سػػ طزأسز
 مثػػػػؿز ئػػػػضزالميػػػػاليزال ايػػػػمزسم لػػػػسزاللػػػػسرداتز

الػػذيز  ػػتز ػػمفززاؤمػػمزال زا ػػريال ر طػػاد زسم لػػسز
ز.(2)ذازال  اؽم

 ػػػػػػرسعزأةػػػػػػدزسئا ػػػػػػرزال رلمػػػػػػافزازسمدػػػػػػاؾزائػػػػػػار ؼ
 ػػػاـزا ا ػػػػارزأع ػػػػا هزال ػػػلطاتزالئامػػػػمز ػػػ زالدسلػػػػمطز

 طرؽزم السمزمثػؿزاادا ػابزالم ااػرزسغ ػرزالم ااػرز
سالائ ػػ فزسالسراثػػمطزس  ػػامـز ػػ زيػػدتزال  ا ػػمزالئامػػمز
 ػػ زالدسلػػمزمػػفز ػػتؿزسظا سػػهزالمائػػددةزالاػػ زاا ػػمفز

قا ػػمزسمداقاػػمزال  ا ػػاتزالئامػػمزالامث ػػؿزسالااػػر تزسالرز
ساأط رزاليراعاتزدا ؿزالم امتزسغ رماطزس ػاـزذلػؾز
س ؽزم مسعمزمفزال ساعػدزالد ػاسر مزسمػاز د ثػؽزعدذػاز

ز.(3)مفزاار ئاتزسأدظمم

اام ززسؿزمؤ  ػمزااػر ئ مز ئػددزمػفزال يػا صز
السرع ػػػػمزالاػػػػ زاادا ػػػػبزمػػػػتزةا ػػػػاتزسظػػػػرسؼزال لػػػػدز

زا ػػػػػرز  مػػػػػارسزال  ا ػػػػػ مزساا اماع ػػػػػمطزأمػػػػػاز ػػػػػ زال 
ال ػػلطمزالااػػر ئ مز رلمػػافز اسػػسفزمػػفزغػػر ا فطزسممػػاز
الم لػسزالاػئ  زالػػسطد زسم لػسزاؤمػػمطزلذمػازسامػػؿز

زز.(4)ال  ادةز  زإعدادزال ادسفزسالايس تزعل ه

ل ػػػدزمػػػرتزالة ػػػاةزال رلماد ػػػمز ػػػ زال زا ػػػرز مراةػػػؿز
عػػدةزاػػـز ػػ ز ئ ػػذازسقػػؼزالئمػػؿزال رلمػػاد طزمػػازأدىز

سمػػذ زلااػػر ئ مزسالرقا  ػػمطزإلػػلزإ ػػئاؼزدسرزال ػػلطمزا
ز:(5)المراةؿزم 

مدػػػػػذزإداػػػػػا زالم لػػػػػسزز ػػػػػدأت:زالمرحماااااة ا ولاااااى -
ز12إلػػػػػلزغا ػػػػػمزز9961 ػػػػػ ام رزز99الاأ   ػػػػػ ز ػػػػػ ز

ز.9964  ام ر

مػػػػفزادا ػػػػابزالم لػػػػسزز ػػػػدأتز:المرحمااااة الثانيااااة -
ز12 ػػػػػػػػػػػػػػػ زز9963الػػػػػػػػػػػػػػسطد ز مس ػػػػػػػػػػػػػػبزد ػػػػػػػػػػػػػػاسر

إلػػػلزغا ػػػمزةلػػػهز طر  ػػػمزم ااػػػرةز ئػػػدزز9964 ػػػ ام ر
ز.9965ف ساز99إد تبز

 ئػػػسدةزالة ػػػاةزالد ػػػاسر مز ػػػدأتز :المرحماااة الثالثاااةز-
طزة ػػػػػػثزادا ػػػػػػبزالم لػػػػػػسز9976 مس ػػػػػػبزد ػػػػػػاسر

طزسعػػػػػرؼز9977  سػػػػػريزز15الاػػػػػئ  زالػػػػػسطد ز ػػػػػ ز
ثػػػتثز اػػػػراتزااػػػر ئ مزإلػػػػلزغا ػػػمزةلػػػػهزمػػػفزطػػػػرؼز
ر ػػػػ سزال مذسر ػػػػمزالاػػػػاذل ز ػػػػفز د ػػػػدزز ػػػػ ز ػػػػادس ز

دا ا ػػػػاتز ئػػػػدزإلغػػػػا زداػػػػا  زالػػػػدسرزاؤسؿزلتز9991
ز. مزس دا مزاؤزممزال  ا  مز  زال تدالاار ئ

 دأتز ئدزالائػد ؿزالد ػاسريز ػ ز: المرحمة الرابعة -
طزة ػػثزاػػـزادا ػػابزالغر ػػمزاؤسلػػلز9996دػػس م رز18
 ػػ زال رلمػػافزال د ػػدز ػػ ز(زالم لػػسزالاػػئ  زالػػسطد )

(زم لػػػسزاؤمػػػم)ثػػػـزالغر ػػػمزالثاد ػػػمزز9997 ػػػسافز25
ز.9998 ادس زز8  

ال ػػسؿز أدذػػازلػػـزااػػذدززسا  ػػ ـزلذػػذ زالمراةػػؿز مسػػف
أ ػػػػػمزمظػػػػػامرزللا ػػػػػدـز ػػػػػ زا ال ػػػػػدزالة ػػػػػاةزال رلماد ػػػػػمطز
س ايػمز  مػاز ائلػؽز الػػدسرزالااػر ئ زسالرقػا  طزسمػػذاز

ز.مازأدىزإللزإ ئاؼزدسرزال رلمافز  زالادم م

لػػػـزاظذػػػرزالادم ػػػمز:زمفياااوم التنمياااة السياساااية  -2
زز-ال  ا  مز زعلم زسم ةثزدرا  ز ػ زعلمػ   سمسذـس

 امػػاعطزإلػػلزالس ػػسدطزسلػػـزاةػػظز  مامػػاـزال  ا ػػمزساا
فزز-ال ػػػػاةث فز إاز ػػػػ ز ػػػػا د اتزال ػػػػرفزالما ػػػػػ طزسا 

زسلػػلز ئػػدزالةػػربزالئالم ػػمزالثاد ػػم ػػدأتزإرمايػػااذازاؤ
سأسا ػػؿزال م ػػ د اتز س ػػػؿزاا ػػاعزالدرا ػػاتزال ةث ػػػمز
لااػػمؿزدسؿزالئػػالـزالثالػػػثطزة ػػثزاطػػسرتزمدذ  ػػػاتز
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زال  ا ػمزساا ا مػاعز س ػؿزالدرا مزسال ةثز  زعلم  
ز الثػػػػػػػػسرةزال ػػػػػػػػلسس مزالاػػػػػػػػ زا ااةػػػػػػػػتزم ػػػػػػػػاؿزالئلػػػػػػػػـس

زال  ا  مز س هز اص ز.اا اماع مزعاممزسالئلـس

ز-إفز ػػػدا اتزاامامػػػاـز الادم ػػػمزال  ا ػػػ مزسادػػػتز
سمازمسزالةاؿز الد  مزلل دا اتزاؤسللزل   مزالادم ػمز

 ػػػػػػالمسازاةزمػػػػػػتزاس ػػػػػػهزال ذػػػػػػسدزلمةاسلػػػػػػمزمئال ػػػػػػمزز–
 ػػػ ز ايػػػمطز ػػػسا زماػػػستتزالا لػػػؼزسالا لػػػؼزال  ا
قػػػػدمتز"  ػػػػدز.زم ر  ػػػػ علػػػػلزالم ػػػػاسىزالدظػػػػريزأسزاإل

دظر ػػػاتزالادم ػػػمزال  ا ػػػ مزمسػػػام ـزعػػػدةزللائ  ػػػرزعػػػفز
ة   ػػػػػػػمزظػػػػػػػامرةزالادم ػػػػػػػمزالاػػػػػػػ زامثػػػػػػػؿزمةػػػػػػػسرزمػػػػػػػذ ز
الدظر ػػاتطزة ػػثز ػػرزتزالئد ػػدزمػػفزالمسػػام ـزللائ  ػػرز

طزمالادم ػػػػػػػ:ز"عػػػػػػػفزدسػػػػػػػسزالة   ػػػػػػػمزأسزالظػػػػػػػامرةزمثػػػػػػػؿ
ز.(6)"إلخ...زاغ رالاةد ثطزالاطسرطزالا دـطزال

ز ادا ؿزإللزةػد زس  ػرزز سلذلؾزاز زاؿزمذازالمسذـس
متزطا سمزمفزالمسام ـزالا زا ارفز ػهزأسزاااػا هزمئػهز
ممػػاززادزمػػفزعػػدـزقػػدرةزال ػػاةث فزعلػػلزإ  ػػادزائر ػػؼز

ز:مدذازا را مسةدزسمت ـطزسمتزذلؾزقدمسازعددازمفز

أفزالادم مزال  ا  مزامثؿززAlmondألموند  رىز
الدظػػػػػػػاـزال  ا ػػػػػػػ زللاغ ػػػػػػػراتز ػػػػػػػ زال   ػػػػػػػمززا ػػػػػػػا ا م

الم امئ ػمزسالدسل ػمطزس الػذاتزا ػا ا اهزلاةػد اتز دػػا ز
ةػػػػددزسقػػػػدز.زالدسلػػػػمزس دػػػػا زاؤمػػػػمزسالماػػػػارسمزسالاسز ػػػػت
زالادم مزال  ا ػ مز ػ زإطػار زدظر اػهزعػفزألمسددزمسذـس

فزمئػػػػػا  رزالادم ػػػػػمزسة ػػػػػ هز ػػػػػ ز.الاةػػػػػد ثزال  ا ػػػػػ 
سا ػا تل مزالػدظـزال  ا  مزاا  دز  زالامػا ززال د ػسيز

سا ػهز اػسؿز السرع مزسعلماد مزالث ا ػمطزس ذػذاز سػسفزقػد
م اارزالماسلمزالا زاغلتزغ ر زمػفزعلمػا زال  ا ػمز

ز.(7)سم زماسلمزاةد دزمام مزالادم مزال  ا  م

مػػػػػفززOrganskiزأورغانساااااكيسائا ػػػػػرزدرا ػػػػػمز
زةػسؿزالادم ػمز أسمؿزالدرا اتزالا زظذػرتزةاػلزال ػـس

ز ػػادةزالسسػا ةزالةسسم ػػمز"زة ػ هزال  ا ػ مززالاػ زائدػػ 

 ػػػػػ زا ػػػػػػا داـزالمػػػػػساردزاإلد ػػػػػػاد مزسالماد ػػػػػمزالتزمػػػػػػمز
 ذػػػ زم ػػػػردز ادػػػػبزمػػػػفز.ز(8)"لاة  ػػػؽزأمػػػػداؼزقسم ػػػػم

ز. سادبزالادم مزالم امئ م

ثػػػػػػتثززHuntingtonىنتنجتااااااون سل ػػػػػدزةػػػػػػددز
ارا دزال ػلطمطز:ز  م سماتزللادم مزال  ا  مطزاامثؿز

مطزالماػػػػػارسمزامػػػػػا ززالمؤ  ػػػػػاتزسالسظػػػػػا ؼزال  ا ػػػػػ 
 ذػػػسز ػػػرىزأفزالادم ػػػمزال  ا ػػػ مزاذػػػدؼزز.(9)ال  ا ػػػ مز

لت ا رارزال  ا  طزسمذازاز اأالزإاز م اعسمزعددز
المدظمػػػاتزال  ا ػػػ مطزسقػػػدزرسػػػززاإل ػػػرا اتزسزسدسع ػػػمز

لئتقػػػمزأ ا ػػػازعلػػػلزأفزالاغ ػػػرزال  ا ػػػ زمػػػسزداػػػاجزل
  ػػػػػمزال  ا ػػػػػ مطزسمػػػػػ زال  ػػػػػدةز ػػػػػ فزالماػػػػػارسمزسالمؤز

ز.يزا ا رارزالدظاـزال  ا  الئتقمزالا زاؤد

 ػػ زدرا ػػاهززعبااد الحماايم الزياااتمػػفز ذاػػهزةػػاسؿز
المام ػػزةزةػػسؿزالادم ػػػمزال  ا ػػ مزا ػػػد ـزائر ػػؼزسامػػػؿز

زعللزالدةسزالاال  التنمية السياسية عممية ":زللمسذـس
سوساايوتاريخية متعااددة ا بعاااد والزوايااا، تسااتيدف 
ت ااوير واساااتحداث نياااام سياسااي عصاااري، يساااتمد 

فكريااااة ومرجعيتااااو العقائديااااة ماااان نسااااق أصااااولو ال
أياااااديولوجي تقااااادمي مالئااااام تتساااااق مقوالتاااااو ماااااع 
مقتضااايات البنياااة االجتماعياااة والمحاااددات الثقافياااة 

 .(92)"لممجتمع

زالادم ػمزز  طرحزمذازالائر ؼزايسرازاامتزلمسذػـس
ال  ا ػػػ مطزس  لػػػـزإلػػػلزةػػػدز ئ ػػػدز سا ػػػمزال سادػػػبزالاػػػ ز

علػػلزعػػػدةززا ػػمداذازالائػػار ؼزال ػػا  مطزسمػػاز دطػػسي
م ػػػػامممزدظر ػػػػمزسا ػػػػةمززدئا رمػػػػاأ سػػػػارز مسػػػػفزأفز

المئػػػػػالـز ػػػػ ز ذػػػػسدزإ  ػػػػادزائر ػػػػؼزماسامػػػػؿزللادم ػػػػمز
ز.زال  ا  م

ز:العوامل المؤثرة في أدا  البرلمان الجزائري: ثانيا

أث رتزم مسعمزمفزالئسامػؿز ػ زدسرزالمؤ  ػمزل دز
الااػػػػػػر ئ مزال زا ر ػػػػػػمزسةالػػػػػػتزدسفزق امذػػػػػػاز المذػػػػػػاـز
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 زدعػػػػـزعمل ػػػػمزالاةػػػػسؿزالػػػػد م راط زالمدسطػػػػمز ذػػػػاز ػػػػ
ز:طزسمفزمذ زالئسامؿاسار   ذ

التنفي ياااااة  السااااام تين بيعاااااة العالقاااااة باااااين  -1
 ػػػ فزال ػػػلطا فزائا ػػػرزالئتقػػػمزالملا  ػػمز: والتشااريعية

رتز ػػ زمػػفزأمػػـزالئسامػػؿزالاػػ زأث ػػالادس ذ ػػمزسالااػػر ئ مز
ز ػػػػلطمال ػػػػاةساذزأدا زمػػػػذ زاؤ  ػػػػرةطزس  ئػػػػزىزذلػػػػؾزا

ال ػػلطمزالاػػرع مز:زفزمػاما فزممػػام ػػزا علػػلزالادس ذ ػمز
سال ذػػػػػرطز سلمػػػػػازسػػػػػافزالدظػػػػػاـزال  ا ػػػػػ ز ئ ػػػػػدازعػػػػػفز

إزدادتزال  ػػػسدزسا ػػػاعؼزال ذػػػرزعلػػػلززسلمػػػازالاػػػرع م
ال لطمزالاار ئ مطزسسلمازداأزالدظاـزال  ا  ز طر  مز
اػػػػػػػػرع مزقل ػػػػػػػػتزال  ػػػػػػػػسدزالمسرس ػػػػػػػػمزعلػػػػػػػػلزال ػػػػػػػػلطمز

ز.(99)"الاار ئ م

 تزإفزسػػػػسفزالدظػػػػاـزال  ا ػػػػ زال زا ػػػػريزأسثػػػػرزمػػػػ
رز ػػػػػػل ازعلػػػػػػلز ئال ػػػػػػمزللدظػػػػػػاـزالر ا ػػػػػػ زالمسػػػػػػرطزأث ػػػػػػ

المؤ  مزالاار ئ مطز مفز  فزأمـزالئسامؿزالا زاػدعـز
زال ػػػػػػػػلطمالادس ذ ػػػػػػػػمز ػػػػػػػػ زمسا ذػػػػػػػػمززال ػػػػػػػػلطممرسػػػػػػػػزز

الااػػػػػػر ئ مطزالػػػػػػؾزاليػػػػػػتة اتزالد ػػػػػػاسر مزالسا ػػػػػػئمز
الدطاؽزالم سلمزلر  سزال مذسر مزسالا زا ئلهزمرسػزز

ز.(91)ث ؿزالدظاـزال  ا  

طز ػ فزر ػ سزالمئػد ؿز1228ؤةسػاـزد ػاسرز ط  از
ال مذسر ػػػػػمز اػػػػػسللز ػػػػػ زالظػػػػػرسؼزالئاد ػػػػػمزم ػػػػػؤسل مز
الػػػد اعزالػػػسطد زسا ر ػػػرزال  ا ػػػمزال ار  ػػػمزساس  ذذػػػاز
سر ا مزم لسزالسزرا زسالل س زإلػلزاا ػاساا زالاػئ  ز

 اػارؾز ػ زذلػؾزمػتز)قاراحزائػد ؿزالد ػاسراسالم ادرةز ػ
 ػػتزالد ػػاسرزطزسقػػدزسز(ثتثػػمزأر ػػاعزأع ػػا زال رلمػػاف

ق ػػسدازأس ػػػرزعلػػلزأيزطلػػػبزمػػفزمػػػذازالدػػسعز ا ػػػدـز ػػػهز
أع ػػا زال رلمػػافزم اردػػمز ػػالر  سطزسمػػفزذلػػؾزإلزام ػػمز
إ امػػػػاعزالغػػػػر ا فزمئػػػػازساة  ػػػػؽزد ػػػػ مزثتثػػػػمزأر ػػػػاعز

ز(.مفزالد اسر977المادةز)الدسابز

إفزي غمزالمادةزالمذسسرةزائطػ زاا ا ػارزلػر  سز
ا ػػػاساا زال مذسر ػػمزلئػػػرضزم ػػػادرةزاؤع ػػا زعلػػػلزا

مػػفزعدمػػهطزس ةػػػؽزلػػهزااعاػػػراضزالاػػس    زعلػػػلزأيز
 سمػػازالمسال ػػمزز32 ػػتؿززفقػػادسفزيػػستزعل ػػهزال رلمػػا

إلقػػػػرارزإازالاػػػػار خزإقػػػػرار طزس ػػػػ زمػػػػذ زالةالػػػػمزاز ػػػػاـز
 د ػ مزثلثػ زأع ػا زالم لػسزالاػئ  زالػسطد زسثتثػمز

ز.(93)أر اعزأع ا زم لسزاؤمم

زس  ػػػػسؿزالد ػػػػاسرزلػػػػر  سزال مذسر ػػػػمزأ  ػػػػازةػػػػؽ
د ػػ ؿزمدػػازأفزالد ػػاا رزال زا ر ػػمز)إيػػدارزال ػػساد فطز

طزلـزاةػددزمػدةزمئ دػمز9963 ا اثدا زد اسرزالمائاق م
سمػاز مسدػهزأفز(.ز  بزأفز اـز تلذازإيػدارزال ػادسف

أسز ػ ززطعزعفزطر ؽزاؤسامرز  فزدسرا زال رلماف ار ز
ةالػػمزاػػغسرزالم لػػسزالاػػئ  زالػػسطد طزسسػػذلؾز  مػػاز

مال مز  زةالمزعدـزالميػادقمز ائلؽز مارسعزقادسفزال
عل ػػػػػهزمػػػػػفزطػػػػػرؼزال رلمػػػػػافز ػػػػػتؿزالمػػػػػدةزالمةػػػػػددةز

ز.زد اسر ا

ال مذسر ػػػػػمزأ  ػػػػػازةػػػػػؿزالم لػػػػػسزز  س ةػػػػػؽزلػػػػػرز
الائ  زالسطد طزسائا رزمػذ زأ طػرزالس ػا ؿزال ذر ػمز
الا زامالسذازالمؤ  مزالادس ذ مز ػ زمسا ذػمزالمؤ  ػمز
الااػػػػػػػر ئ مطزساز اػػػػػػػارطز ػػػػػػػ زالةػػػػػػػؿزاػػػػػػػس رزأ ػػػػػػػ ابز

دمػػػازاساسػػػتزالمػػػادةززمس ػػػسع مط مػػػفزالد ػػػاسرزز959سا 
اػػػػػسل ز ائلػػػػػؽز ا ااػػػػػارةزر ػػػػػ سزال مذسر ػػػػػمزز  ػػػػػ  را

ز.زلر  سزالةسسممزسر    زغر ا زال رلماف

مػػػػػفز ػػػػػتؿزا ائرا ػػػػػدازللئتقػػػػػمز ػػػػػ فزالمؤ  ػػػػػمز
الادس ذ ػػػمزسالااػػػر ئ مطزدتةػػػظزأفزالثاد ػػػمزة   ػػػمزإرادةز

مػػازذػػازس الاػػال ز ذػػ زأقػػؿزاػػأدازمدذػػاطزاؤسلػػلزساا ئػػمزل
قػادرةزعلػلزممار ػمزأيز ػغسطزعلػلز  زأدذازغ ػر ئد

سمػػػازأفزمػػػذ زاليػػػتة اتزالاػػػ ز اماػػػتز.ز(95)الةسسمػػػم
 ذػػػازر ػػػػ سزال مذسر ػػػمزاػػػػسلتزع  ػػػازعلػػػػلزالمؤ  ػػػػمز

مػػػػتزمػػػػػفزدسرمػػػػاز ػػػػػ زاة  ػػػػؽزالادم ػػػػػمزالااػػػػر ئ مزسقز ز
  .ال  ا  م
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إفزمئر ػػمز يػػا صز: نوعيااة النخااب البرلمانيااة -2
ةد ػدزمػدىزالد بزال رلماد مز  اعدز اػسؿزس  ػرز ػ زا

م امماذاز  زعمل ػمزالادم ػمزال  ا ػ مطزسعدػدزا ػا را ز
الساقػػػػػتزال رلمػػػػػاد زال زا ػػػػػريطزد ػػػػػدزأفزدسرزاؤةػػػػػزابز
ال  ا ػػ مزالممثلػػمز ػػ زال رلمػػافزم يػػسرزعلػػلزق ػػا از
االاػػػزاـزالةز ػػػ زلدسا ذػػػازساس  ػػػهز ػػػلسسذـزالايػػػس ا طز
أمػػػاز الد ػػػ مزلادػػػسعزال لس ػػػاتزالث ا  ػػػمزسالئلم ػػػمزلدػػػسابز

طز ػػ فزارس  ػػمزالمؤ  ػػمز ػػ زالئذػػداتزاؤ  ػػرةزال رلمػػاف
ئذػػػػداتز طغػػػػلزعل ذػػػػازالم ػػػػاسىزال ػػػػامئ زم اردػػػػمز ال

مػػػثتز ػػػ زالم لػػػسزالاػػػئ  زالػػػسطد زس ػػػ ز)ززال ػػػا  م
دا  ػػػػازز189الساػػػػرةزالااػػػػر ئ مزالرا ئػػػػمز ػػػػـزالم لػػػػسز

طزس ػػػػ ز%74دا  ػػػػاز د ػػػ مز382 امئ ػػػازمػػػػفزم مػػػسعز
ز312الساػػرةزالااػػػر ئ مزال ام ػػمزاراسػػػتزالئػػددزل يػػػ يز

طزسمػػػػػػػتزذلػػػػػػػؾز د ػػػػػػػ مزالم ػػػػػػػادرةز%(81دا  ػػػػػػػاز د ػػػػػػػ م
 اقاراةاتزال ساد فزمثتزظلتز ئ سمطزم اردػمزمػتزمػاز

مػػػػػفزماػػػػػار تز(زالةسسمػػػػػم)ا دمػػػػػهزال ػػػػػلطمزالادس ذ ػػػػػمز
ز.زال ساد فزإ ا مزإللزمرا  ـزر  سزال مذسر م

  ػػاؼزإلػػلزذلػػؾزعامػػؿزالدػػسعزاا امػػاع طزة ػػثز
تزد ػػػػدزأفزد ػػػػ مزامث ػػػػؿزالمػػػػرأةزدا ػػػػؿزال رلمػػػػافزظلػػػػ

 ػػػئ سمزم اردػػػمزمػػػتزمػػػازمػػػسزمس ػػػسدز ػػػ زال رلمادػػػاتز
 ـزالم لسزالائ  زالػسطد ز ػ زالساػرةز.ز)(96)الئر  م

طزس ػ ز%3الاار ئ مزالرا ئمطزثتثمزعارزامرأةز د  مز
طز%6مػرأةز د ػ مزاز15السارةزالااػر ئ مزال ام ػمز ػـز

زأمػػػػاز ػػػػ امػػػرأةطزز146 ػػػػـز زال ػػػػا ئمأمػػػاز ػػػػ زالساػػػرةز
ززةزاؤسلػػػػػلزثمػػػػػاد  ػػػػػمتزالئذػػػػػد  ػػػػػدزم لػػػػػسزاؤمػػػػػمز
ز.%5556  داتز د  مز

سسلمػػاززادزعػػددزالئ ػػساتزسػػافزذلػػؾزمؤاػػرازعلػػلزز
 ػ زعػرضزسمداقاػمززذف  ػدزالا ػامفاة  ؽزقدرزمفز

 الرعا ػػمالزا ػػ ماززاةظػػلزلػػد ذف ئػػضزال  ػػا ازالاػػ ز
 اماع ػػمطزق ػػا ازاػػؤسفزالمػػرأةزسالرعا ػػمزاليػػة مزساا

سمػػػػػذاز ػػػػػالط تز ػػػػػؤديزإلػػػػػلزار ػػػػػ خزدعػػػػػـزالماػػػػػارسمز

فزدا مػػػازإلػػػلزإثػػػارةزالماػػػستتز مطزؤدذػػػفز مل ػػػال  ا ػػػ
ػػػػػذفزأسزالسػػػػتزالػػػػػرأيزالئػػػػػاـز سالمس ػػػػسعاتزالاػػػػػ زام  

ز.إل ذف

زاؤةػزابزال  ا ػ مز ػدسرز: النيام الحزباي -3 ا ػـس
الماارسمزال  ا ػ مطزسمػ ز ػ ززساسئ ؿس  رز  زادظ ـز

دسسزالسقػتزأداةزلسػرززالاس ذػاتزالم السػمزالاػ ز مػسجز
از  زال رلمافز اعا ارمازساؤديزدسرازس  رززط ذازالم امت

ز آل ػػػمزلا م ػػػتزالميػػػاليزسالائ  ػػػػرزعدذػػػاطزسلسػػػ زا ػػػػـس
اؤةػػزابزال  ا ػػ مز ذػػذازالػػدسرزسغ ػػر طزا ػػدزأفزاسػػسفز

فزمػػػلذػػػازذلػػػؾطزإازإذازسادػػػتزمد ث ػػػمززلقس ػػػمزساز اػػػأا
زالػػػػد م راط طزسلػػػػ سز دظػػػػاـزةز ػػػػ زائػػػػدديز ػػػػالمسذـس
م ردزائدد مزاسل مطزإ ا مزإللز ػرسرةزاػسا رزال   ػمز

  ا  مزالمت ممزلس زامارسزمػذ زاؤةػزابزداػاطذازال
ز.(97) ةر مزساملم

إفزالساقػػػػػػتز   ػػػػػػ فزعػػػػػػدـزازا ػػػػػػدز ئال ػػػػػػمزالمؤ  ػػػػػػمز
الاار ئ مز  زاة  ؽزالادم مزال  ا  مطزسمردزذلؾزإللز

ؿزةرسمزاؤةزابزالا زا س  ززال  سدأمر فطزاؤسؿز  صز
عمااي الاادين مػاز  ػػم هززمةدثػػمزطال  ا ػ مز ػػ زال زا ػر

مزا رززمػفز ػتؿزعػدـزالة ػسرزال  ا ػ طزأزمزىالل
علػػػػلز ػػػذبزامامػػػػاـزالمػػػساطد فزسادم ػػػػمززة ػػػدرزالسعػػػدـز

رغ ػػػااذـز ػػػ زالماػػػارسمطزساؤمػػػرزالثػػػاد ز ائلػػػؽز ػػػأثرز
علػػػػػلزأدا ز(زأسزالاةػػػػػالؼزالر ا ػػػػػ )ةػػػػػزبزاؤغل  ػػػػػمز

ز.(98)زال رلماف

د يػػدز: البنيااة التنييميااة والييكميااة لمبرلمااان -4
 ل ػػاتزالاػػ زا ػػاعدز ذػػازال دػػا زالادظ مػػ زساؤ ذػػزةزسا

مػػمزلئمػػؿزال رلمػافز ػػ زأدا زمذمااػػهطزثػػـزال ساعػػدزالمدظ ز
الم لسزسم  ااهزالم السػمزمػفزة ػثزس ػسدزعػددزسػاؼز
مفزالل افزالا زااسزعزا ايايػااذازعلػلزال طاعػاتز

قايػػػػاد مزسالار س ػػػػمزسالث ا  ػػػػمزسال  ا ػػػػ مزساازمال ادسد ػػػػ
سالاػػػػ ا  مزسغ رمػػػػاطزساسز ػػػػتزأع ػػػػا زالم لػػػػسزعل ذػػػػاز

ز.(99)بزمئار ذـزس  راتزالئمل مزسالئلم مة 
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س ػ زة   ػمزاؤمػرز ػ فزالذ سػؿزالادظ مػ زللم لػسز
مػػػفزقيػػػسرز ػػػ زعػػػدةزأس ػػػهزز الاػػػئ  زالػػػسطد ز ئػػػاد

ز:مدذا

ل دػػمطز(ز91)سعػػددماز:زالل ػػافزالدا مػػمد ػػصزعػػددزز-أ
س  ػػازلدظػػاـزالم لػػسزالػػدا ل زسقػػدز ػػدتزالةا ػػمزملةػػمز

فطزسااػػس ؿزإلػلزاطػػس رزمػذازالدظػػاـزسز ػػادةزعػددزالل ػػا
ل ػػػافزدا مػػػمز ػػػ زم ػػػاؿزالادم ػػػمزال  ا ػػػ مطزسمسا ةػػػمز

 ػػاعدزأفز زمػػذازالدػػسعزمػػفزالل ػػافمػػفزاػػأفز الس ػػادطز
علػػػػػػلزاسئ ػػػػػػؿزدسرزال رلمػػػػػػافز ػػػػػػ زم ػػػػػػاؿزااايػػػػػػاؿز
سالاسع ػػمزسالماػػارسمزال  ا ػػ مز ػػ زأس ػػاطزالمػػساطد فطز

س ػػسدزل دػػمزما ييػػمز ػػ زمسا ةػػمز ػػرسرةززسسػػذلؾ
ادػاتزالة س ػمطزالاػ زالس ادزالذيز اسؿزساةدازمػفزالرم

اةظػػػلز امامػػػاـزس  ػػػرزلػػػدىزالاػػػارعزال  ا ػػػ طزسمػػػذاز
 ػػػػ ززس  ػػػػادد ز ػػػػدسر ز ػػػػ  سيزث ػػػػمزالمػػػػساطفز ال رلمػػػػاف

مئال ػػػػػمزق ػػػػػا ازالس ػػػػػادزسالا ل ػػػػػؿزمػػػػػفز طػػػػػر زعلػػػػػلز
ز.(12)زالمياليزالئل ازللدسلم

اااػػػػػسؿز:زدسرزاؤمادػػػػػمزالئامػػػػػمزس ذػػػػػاززم ػػػػػاعدز-ب
مػػػفزعػػػدداززمادػػػمزالئامػػػمزمػػػفزم سػػػؿزادظ مػػػ ز  ػػػـاؤ

اإلداراتزساؤق ػػػػػاـطزسازا ػػػػػػؿزأمم اذػػػػػازس ذػػػػػػازز دػػػػػػ ز
م اعدز  زالسقتزالةا رزعفزأمم ػمزس ػسدزأع ػا ز
ال رلمػػػػػافزأدس ػػػػػذـطز اعا ػػػػػارزأدذػػػػػازا ػػػػػاعدزاؤع ػػػػػا ز

مـز المئلسمػػػػػاتزساؤ ػػػػػسزالاػػػػػ زاػػػػػدظـزالئمػػػػػؿزسامػػػػػد ز
ال رلمػػػاد طزسس س ػػػمز ػػػ رزالئمل ػػػمزالااػػػر ئ مزسالرقا  ػػػمز

زمػػػػػػمزة ػػػػػػبزت زسمػػػػػػازا ػػػػػػدـزلذػػػػػػـزال ػػػػػػدماتزالسد ػػػػػػمزال
ماطل ػػػػػػااذـزساا امػػػػػػااذـزال  ا ػػػػػػ مزسالةز  ػػػػػػمزساػػػػػػس رز

ز.(19)الئمؿزال رلماد م الزماتزلألع ا زال ددز

مازدتةظهز  زال زا رطزأفزدااطزاؤمادمزالئاممزز
 ػ زسػػؿزغر ػػمز سػادز ارسػػززعلػػلزالم ػاؿزالاػػسث   زمػػتز

 ايػػػػػمز ػػػػػ ز)س ػػػػسدزمةػػػػػاساتزازالػػػػػتز ػػػػػ ز ػػػػػدا اذاز
لػػػػػؽز ااا ػػػػػا زدةػػػػػسزاائ(زالم لػػػػػسزالاػػػػػئ  زالػػػػػسطد 

اامامػػػػػاـز ػػػػػالاسس فزسالاػػػػػدر بزس الاػػػػػال زر ػػػػػتزسسػػػػػا ةز

الم ػػاعد فزالااػػر ئ  فزعلػػلزقلػػاذـزمػػفز ػػتؿزإداػػا ز
ز.مئذدزالاسس فزسالدرا اتزالاار ئ م

مدى مساىمة البرلماان الجزائاري فاي التنمياة  -ثالثا
ز:السياسية

  ئا ػػػرزس ػػػسدزالمؤ  ػػػمزالااػػػر ئ مزاػػػرطزأ ا ػػػ زز
 ا ػػػ مز ػػػ زأيز لػػػدطزسمػػػذازمػػػازع ػػػرزلس ػػػسدزالادم ػػػمزال 

 Joseph" " جوزيااااف البالومبااااارا"عدػػػػهزاؤ ػػػػااذز

Lapalombara"إدهز م ردزس سدزم السز:ز"  سلهز
س رلمادػػػػػاتز اة ػػػػػؽزمظذػػػػػرزمػػػػػفزمظػػػػػامرزالاةػػػػػد ثز
ال  ا ػػ زسمطلػػبزلػػدعـزاػػرع مزدظػػـزالةسػػـزال ا مػػمطز
 لػػػػـزائػػػػدزالئػػػػرسشزالملس ػػػػمزسال ت ػػػػمزالسراث ػػػػمزسا  ػػػػمز

ز.(11)" مزس سدماز  زال لطملا ر رزسدعـزارع

سعلػػػػػػلزالػػػػػػرغـزمػػػػػػفزقلاذػػػػػػاز  ػػػػػػدزس ػػػػػػبزال رلمػػػػػػافز
ال زا ػػريزعػػددازمػػفزالرمادػػاتزالاػػ زايػػبز ػػ زم ػػاؿز
اة  ؽزالادم ػمزال  ا ػ مزسمػفزمػذ زالرمادػاتزدػذسرزمػاز

ز: ل 

ا مسػػػػػفزأفزادػػػػػائشز: رفاااااع حالاااااة ال اااااوار   -1
الادم ػػمزال  ا ػػ مز ػػ زظػػؿزس ػػسدززاة ػػؽالد م راط ػػمزسا

ز9 ػػػأمرزر ا ػػػ ز اػػػار خزاػػػ ز ر ػػػتزةالػػمزالطػػػسارئزال
9991ز  سري

دا  مزارديزاؤس اعزاؤمد ػمز ػ ززط(13)ز
ال تدزسةؿزالم لػسزالاػئ  زالػسطد طزسمػازا ئذػازمػفز

اؤمد ػػػػمطز)قتقػػػػؿزم ػػػػتزالػػػػ تدزمػػػػفز م ػػػػتزالدػػػػساة ز
سمدةػػػػتزيػػػػتة اتزسا ػػػػئمز(زال  ا ػػػ مزسااقايػػػػاد م

لل ػػػػػػلطمزالادس ذ ػػػػػػمزساؤ ذػػػػػػزةزاؤمد ػػػػػػمطزة ػػػػػػثزسا ػػػػػػؽز
ال رلمػػافز غر ا ػػهزس اؤغل  ػػمزعلػػلزر ػػتزةالػػمزالطػػسارئز

ر  ػػتزز97المػػؤرخز ػػ زز25-99يػػدرزال ػػادسفزرقػػـززثػػـ
طزالما ػػػمفز1299مػػارسزز11المسا ػػػؽزز9431الثػػاد 

ز.(14)ـزذلؾر تزةالمزالطسارئزل ر  ز

سقػػػدزة ػػػػؽزمػػػػذازاإلد ػػػػاززد لػػػمزدسع ػػػػمز ػػػػ زم ػػػػاؿز
الة ػػسؽزسالةر ػػاتزالئامػػمطزس ػػامـز اػػسؿزسا ػػيز ػػ ز
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ائز ػػػززاإليػػػتةاتزال  ا ػػػ مزالاػػػ ز ػػػادرز ذػػػازر ػػػ سز
ز.لئز زز ساسل  مال مذسر مزع دزا

اػػػػدعمتزال ػػػػاةمز: قااااانون ا حاااازاب السياسااااية  -2
ال  ا ػػػ مز ػػػ زال زا ػػػرزمػػػتز دا ػػػمزاادساػػػاحزال  ا ػػػ ز
  د اززماـز  زم ارزاسػر سزالد م راط ػمزسمػسزالةػؽز
 ػػػ زإداػػػا زاؤةػػػزابزال  ا ػػػ مطزة ػػػثز ػػػميزد ػػػاسرز

 الائدد ػػػمزالةز  ػػػمز ػػػ زماداػػػهزاؤر ئػػػ فزالاػػػ زز9989
اتزذاتزالطػػػػػا تزديػػػػػتزعلػػػػػلزةػػػػػؽزإداػػػػػا زال مئ ػػػػػ

ز26المػػؤرخز ػػ زز97/29ال  ا ػػ طزثػػـزيػػدسرزاؤمػػر
الما ػػػمفزال ػػػادسفزالئ ػػػسيزالمائلػػػؽزز9997مػػػارسز

فزال ػػابزاؤسؿزمدػػهز ػػاؤةزابزال  ا ػػ مطزة ػػثزا ػػم ز
سؿزالةدسدزالا زاز مسفزؤيزةزبز  ا ػ زا اسزمػاز
ازع د ز ارجزال ػادسفطزسا ػمفزال ػابزالثػاد زأةسامػاز سا 

يػػػ يزاأ ػػػ سزالةػػػزبز مػػػرزاائلػػػؽز الاأ ػػػ سزة ػػػثزأ
ممػػػػازمرةلػػػػمزالايػػػػر يز اأ ػػػػ سزالةػػػػزبززط مػػػػرةلا ف

عامػػػػػػػادطزس ػػػػػػػؽزعػػػػػػػدةزال  ا ػػػػػػػ طزسمرةلػػػػػػػمزطلػػػػػػػبزاا
ز.(15)ارسط

ل ػػػػدزس ػػػػتزمػػػػذازال ػػػػادسفزأ ػػػػسزسمئػػػػا  رزلادظػػػػ ـز
الة ػػاةزالةز  ػػمز ػػ زال زا ػػرطزسمػػازاػػس ؿزمػػتزائد تاػػهز

مدئطسػػػػػاز د ػػػػػدازسمامػػػػاز ػػػػػ زم ػػػػػ رةزاة  ػػػػػؽززمالتة ػػػػ
ز ػػػ زأةػػػدزأرسادذػػػازعلػػػلزالادم ػػػمزال  ا ػػػ مزسز الاػػػ زا ػػػـس

 دػػػػػا زالادظ مػػػػػاتزال  ا ػػػػػ مزسامسػػػػػ فزالمػػػػػساطفزمػػػػػفز
ز.اأ   ذازسالماارسمز  ذا

ز1299د  ػم رز93سمازيادؽزدسابزال رلمافز  ز
 اؤغل  مزعلػلزقػادسفز د ػدزلل مئ ػاتز اليػ غمزالاػ ز

فزال ػادسفزؤسؿزمػرةزادظػ ـزسا ػم ززطعر اذازالةسسمػم
مزلمل زالسػراغزال ػادسد زاعامادز رسعزلل مئ اتزاؤ د  

 ػ زال ر ػدةززمػذازال ػادسفزيػدرقػدز ػ زمػذازالم ػاؿطزسز
ز9433يػػػسرزز98الر ػػػم مز ػػػ زالئػػػددزالثػػػاد ز اػػػار خز

1291 ادس زز91المسا ؽزلػز
ز.(16)ز

ائػدزالماػارسمزال  ا ػ مز: تعزيز مشاركة المارأة -3
مػػفزأمػػـزمؤاػػراتزالادم ػػمزال  ا ػػ مزسداااذػػاز ػػ زأيز

ثزعػػػفزالادم ػػمز مسذسمذػػػازم امػػتطزإذزاز مسػػػفزالةػػد 
الاػػػػػػػػامؿزدسفزالاطػػػػػػػػرؽزإلػػػػػػػػلزمس ػػػػػػػػسعزالماػػػػػػػػارسمز

 ػػػ زالسقػػػتزالػػػػذيزاز مسػػػفزالةػػػد ثزعػػػػفززطال  ا ػػػ م
الادم ػػمزدسفزالائػػرضزلػػدسرزالمػػرأةز  ذػػاطزسقػػدزعػػززتز
ال زا ػرز ػػ زا سدػػمزاؤ  ػػرةزمػػفزدسرزالمػػرأةز ػػ ز م ػػتز
الم ػػػػػػػػػااتزااقايػػػػػػػػػاد مزسال  ا ػػػػػػػػػ مزساا اماع ػػػػػػػػػمز

ال رلمافز ػ زائز ػززمسادػمزالمػرأةززساإلدار مطزسماز امـ
 ػػػػػػ زالة ػػػػػػاةزال  ا ػػػػػػ مطزسا لػػػػػػلزذلػػػػػػؾزمػػػػػػفز ػػػػػػتؿز

المػؤرخزز23-91ميادقاهزعللزال ادسفزالئ سيزرقػـز
طز1291 ػػػادس ز91المسا ػػػؽزلػػػػزز9433يػػػسرز98 ػػػ ز

الػػذيز ةػػددزس س ػػاتزاس ػػ تزةظػػسظزامث ػػؿزالمػػرأةز ػػ ز
ز:الم السزالمدا  مزس  ازلما ل 

سػػػػػؿزقا مػػػػػمززاز  ػػػػػبزأفز  ػػػػػؿزعػػػػػددزالد ػػػػػا ز ػػػػػ ز-
اراػػ ةاتزةػػرةزأسزم دمػػػمزمػػفزةػػػزبزأسزعػػدةزأةػػػزابز

طز ة ػػػبزعػػػػددز   ا ػػػ مطزعػػػفزالد ػػػػبزالمةػػػددةزأددػػػػا
 .(17)الم اعدزالمادا سزعل ذا

  ػػػبزأفزاػػػسزعزالم اعػػػدز ػػػ فزال ػػػسا ـز ة ػػػبزعػػػددزز-
اؤيساتزالا زاةيلتزعل ذازسؿزقا مػمطزسا  يػصز
الد ػػػػبزالمةػػػػددةزس س ػػػػازللماراػػػػةاتزة ػػػػبزارا ػػػػبز

ر ضزسؿزقا ممزم السمزال سا ـزالسا زةطزسا زأ ما ذفز  ز
سقػدزأقػرزال ػادسفزاةس ػزاتزلألةػزابزعلػلزاػسؿزز.لذلؾ

م ػػػػػاعدةزمال ػػػػػمز ايػػػػػمزمػػػػػفزالدسلػػػػػمطز ة ػػػػػبزعػػػػػددز
مراػػػةااذازالمدا  ػػػاتز ػػػ زالم ػػػالسزالاػػػئ  مزال لد ػػػمز

ز.سالسا  مزس  زال رلماف

س ػػا تز طػػساتزاس ػػ تزةظػػسظزامث ػػؿزالمػػرأةز ػػ ز
ة سقذػػػػازال  ا ػػػػ مطزس  ػػػػاززالم ػػػػالسزالمدا  ػػػػمزلارق ػػػػم

مسػػررزمػػفزالد ػػاسرزالمئػػدؿز ػػدمزز39ؤةسػػاـزالمػػادةز
تعمااال الدولاااة عماااى  " أف سالاػػػ زاػػػدصزعلػػػلز1228

ترقياااة الحقاااوق السياساااية لممااارأة بتوسااايع حياااوي 
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يحاااادد قااااانون  .تمثيميااااا فااااي المجااااالس المنتخبااااة
 ."عضوي كيفيات ت بيق ى ه المادة

لمػػرأةزال ػػادسفزاز ذػػدؼزإلػػلزم ػػردزا ػػ  ؿزا مػػذا 
سمسزمازاز اسؿز  زةدزذااهزز-  زال سا ـزاادا ا  مز

ز-زم مادازسا  ازلامث لذازالسئل ز  زالم السزالمدا  ػ
دمازإللزإلزام مزإدراجزعددزمفزالد ػا ز ػمفزال ػسا ـز سا 
اادا ا  ػمزلألةػرارزسالػؾزالم دمػػمزمػفزةػزبزأسزاػػ لؼز
أةزابز  ا  مطزسم زازا ميز اس  تزةظػسظزامث ػؿز

الم ػػػػػالسزالمدا  ػػػػمطز ػػػػػالدظرزإلػػػػػلزدمػػػػػطززالمػػػػرأةز ػػػػػ 
ااقاراعزالذيزاعامد زالمارعطزإازإذازسافزارا  ذاز ػ ز

سسادتزدا  مزمذ زاإل را اتز سزز.زمذ زال سا ـزمت ما
زالاػ ز ػرتززدا ا ػاتزالااػر ئ ممرأةز ػ زاااز946  ػـس

 .ط1291مايزز92

 ةر ػػػمزز9989 ػػػا زد ػػػاسرز: قاااانون اإلعاااالم  -4
تؿزةر ػػمزالػرأيزسالائ  ػػرطزاليػةا مزساإلعػتـطزمػػفز ػ

مػػفزالسيػػؿزالرا ػػتزال ػػاصزز35  ػػدزدػػصز ػػ زالمػػادةز
ز36 الة سؽزسالةر اتزعللزةر مزالػرأيطزس ػ زالمػادةز

ال مساااااس بحرمااااة "دػػػػصزعلػػػػلزز9996 ػػػػ زائػػػػد ؿز
سقػدزأ ػاؼزلسػظز"زحرية المعتقد، وحرمة حرية الارأي

اأس ػػدازعلػػلزالةػػرصزعلػػلزمػػذ زالةر ػػمزأسثػػرز"زمةرمػػ"
ز.(18)مفزأيزسقتزم ل

سمػػػػػازيػػػػػػادؽزالم لػػػػػػسزالاػػػػػئ  زالػػػػػػسطد زعلػػػػػػلز
ـطز9992أ ر ػػػؿز23المػػؤرخز ػػػ زز92/27ال ػػادسفزرقػػػـز

زفمػذازال ػػادسز.زسمػسزال ػادسفزالمػدظـزلليػػةا مزساإلعػتـ
طزسمػػسزما ئلػػهز81/29 ػػا زمغػػا رازل ػػا  هزأيزقػػادسفز

 اػػػسؿزااس  ػػػازقادسد ػػػازلةر ػػػمزاليػػػةا مطزؤفزال زا ػػػرز
لمػسادزالاػ ز طتز هز طػسةزمذمػمزإلػلزاؤمػاـز  لغػا زا

ائا ػػرزاإلعػػتـزمػػفزقطاعػػاتزال ػػ ادةزسسػػذلؾزس ػػئهز
اةتز لطمزال  ادةزال  ا  مزللةزبزسالدسلػمطزس الاػال ز
ق ػػػلزعلػػػلزاةاسػػػارزالدسلػػػمزسالةػػػزبزالةػػػاسـزلس ػػػا ؿز

سقػػػػػدزديػػػػػتزالمػػػػػادةزالثاد ػػػػػمزمػػػػػفزال ػػػػػادسفزز.اإلعػػػػػتـ

ػػػػز92/27 د زةػػػػؽزالمػػػػساطفز ػػػػ زعلػػػػلزأفزالةػػػػؽز    
ة ػػػػػهزسػػػػػذلؾز ػػػػػ زطػػػػػتعزالسامػػػػػؿزسالمس ػػػػػسع طزسزاا

الماػػػارسمز ػػػ زاإلعػػػتـزعػػػفزطر ػػػؽزممار ػػػمزةر ػػػاتز
ز.ز(19)الائ  ر

سديػػػتزالمػػػادةزالاا ػػػئمزمػػػفزمػػػذازال ػػػادسفزأ  ػػػػاز
علػػػلزأفزالايػػػر ةاتزسال  ادػػػاتزالمساس ػػػمزسالمدطسقػػػمز
سالمالسػػزةزاليػػادرةزعػػفزالةسسمػػمز  ػػبزأفزائلػػفز أدذػػاز
يػػادرةزعػػفزالةسسمػػمزس  ػػبزأفزاز اػػسؿزمػػذازالةػػؽز

الائ  ػػرزلل ػػافزالاةر ػػرز ػػ زالئدػػاس فزق ػػدازعلػػلزةر ػػمز
ز.ساؤ ذزةزالمئد م

سمػػػػازيػػػػادقتزالمؤ  ػػػػمزال رلماد ػػػػمزعلػػػػلزقػػػػادسفز
الػذيزز1299د  ػم رز94اإلعتـزال د دزاليادرز ػ ز

ذاع ػػػػمز ايػػػػمطز   ػػػػميز  داػػػػا زمةطػػػػاتزالسز سد ػػػػمزسا 
س  ػػتزةػػداز الاػػال زاةاسػػارزالدسلػػمزلل طػػاعزال ػػمئ ز

عسػػا زسزارةزال يػػريز ػػ زال زا ػػرطزسدػػصزسػػذلؾزعلػػلزإ
الئدؿزمفزمػديزاػرا  صزإداػا زاليػةؼزسا  ػدادزمػذ ز
المذمػػػػمزإلػػػػلزال ػػػػلطمزالئل ػػػػازلليػػػػةا مزالمامثلػػػػمز ػػػػ ز
الم لػػػػسزاؤعلػػػػلزلاعػػػػتـطزسمػػػػاز ػػػػا ز ػػػػ زال ػػػػادسفز

ز9433يػسرزز98المػؤرخز ػ زز25-91الئ سيزرقػـز
1291 ػػػادس زز91المسا ػػػؽزلػػػػ

 ػػػدز ػػػا تزمػػػذ زل.زز(32)
ةر ػاتزالئامػمزاإليتةاتزمساس مزلاغ  راتزدعمتزال

سالائدد ػػػػمزال  ا ػػػػ مطزسائز ػػػػززالادم ػػػػمزال  ا ػػػػ مز ػػػػ ز
ز.زال زا ر

إاززطة ػػبزلل رلمػػافزال زا ػػريسػػؿزمػػذ زإد ػػازاتزا ز
أدذازل  تزسا  مزامامازإلةداثزد لمزدسع مز ػ زم ػارز
اة  ؽزالادم ػمزال  ا ػ مز ػ زالػ تدز  ػ بزارا ػتزدسرز
مذ زالمؤ  مز ػ زم الػؼزالم ػااتزس ػ طرةزال ػلطمز

مػػػػمز ار ػػػػػادمزمػػػػفزاليػػػػتة اتزاػػػػػ هزادس ذ ػػػػمزالمدع زال
المطل ػػػػػػػمزلػػػػػػػر  سزال مذسر ػػػػػػػمزعلػػػػػػػلزسػػػػػػػؿزال ػػػػػػػراراتز

ز.المي ر م
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 : ةخاتماا

الدرا ػػػمزإلػػػلزأفزال رلمػػػافزال زا ػػػريزلػػػ سززص ل ػػػا ز
 ػ زالة ػاةزال  ا ػ مزعلػلزالم ػاس  فزز ماز سسػ ز اعت

الدا ل زسال ار  طزمفزة ػثزقدراػهزعلػلزالرقا ػمطزأسز
الئػػاـزسس ػػػا ؿزاإلعػػتـزسمؤ  ػػػاتززاساعلػػهزمػػتزالػػػرأي

الم امػػتزالمػػدد طز ئلػػلزغػػرارزالارس  ػػمزال اػػر مزغ ػػرز
السسػػػؤةزالاػػػ زةملذػػػازالس ػػػادزال  ا ػػػ زسالمػػػال زدا ػػػؿز
اؤةػػزابزإلػػلزمػػذازالم ػػاسىزالذػػاـزليػػداعمزال ػػراراتطز
  دزغا ػتز ئال ػمزالل ػافزال رلماد ػمزعػفز ػاةمزالئمػؿز

الدسر ػمطزالئاـطزسارسػززعملذػاز  ػطزعلػلزاا اماعػاتز
سارا ئػػػتز اػػػػسؿزس  ػػػػرزقػػػػسةزاقاػػػػراحزال ػػػػساد فزليػػػػاليز
ال ذػػػاززالادس ػػػذيزالػػػذيزأيػػػ يز  ػػػاةسذزعلػػػلزأغلػػػبز

ز.م ادراتزاار تزال ساد ف

إلػلزأفزالدظػاـزال  ا ػ ز ػ ززالدرا ػمزسمازاسيلت
ال زا رزأي يز دظرزإللزالمؤ  مزال رلماد ػمزسػد سسرز

صزسظ ساػػػػ ز ئػػػػدزا ل ػػػػزطاػػػػسل ز ػػػػمفزم اسػػػػؿزالدسلػػػػم
تزسالرقا ػمطزسمػذازمػاز ػاعدزعلػلزارا ػتزمساداذػازالاار 

 ػػػػ زالم امػػػػتزساػػػػدد زاامامػػػػاـزالر ػػػػم زساإلعتمػػػػ ز
ز.سالائ  ز ذا

إفزاسئ ػػػػؿزدسرزالمؤ  ػػػػمزال رلماد ػػػػمز ػػػػ زاة  ػػػػػؽز
ز:الادم مزال  ا  مز  ادع زاعامادزآل اتزم السمزمدذا

إ ػػػػػػرا زإيػػػػػػتةاتزد ػػػػػػاسر مزسقادسد ػػػػػػمزا ػػػػػػمفز -1
ال ػػػلطمزالااػػػر ئ مطزالاػػػسازفز ػػػ فزال ػػػلطمزالادس ذ ػػػمزسز

مػػػفز ػػػطسةزاؤسلػػػلزعلػػػلزالثاد ػػػمطزس ايػػػمزمػػػاززساةػػد ز
 ائلػػػػػؽز  ػػػػػلطمزةػػػػػؿزال رلمػػػػػافزمػػػػػفزطػػػػػرؼزر ػػػػػ سز
ال مذسر ػمزسامس دػػهزمػفزإيػػدارزال ػساد فز ػػ فزدسراػػ ز

 .دااطزال رلماف

ائػػػػػػػد ؿز ئػػػػػػػضزال ػػػػػػػساد فزالم   ػػػػػػػدةزللةر ػػػػػػػاتطز -2
ساطػػػس رزآل ػػػمزعمػػػؿزاؤ ػػػ لمزالاػػػسذ مطزسأةػػػدزأدساتز

طز ا ل ػػػمزالةال ػػػمزاس ػػػدز ئػػػدـز ػػػدسىزالرقا ػػػمزال  ا ػػػ م
ال ػػؤاؿطزدظػػرازلاػػأ رزاإل ا ػػمزعدػػهطزأسزا املػػهزسمػػفز

 .ازاة ؽزمذ زاؤ  لمزأمدا ذازمثم ز

ر ػػػػػػطزالمؤ  ػػػػػػمزال رلماد ػػػػػػمز مراسػػػػػػززال ةػػػػػػسثز -3
سالدرا ػػػػػػػػػػاتزسازس ػػػػػػػػػػدماز اؤعػػػػػػػػػػدادزالسا  ػػػػػػػػػػمزمػػػػػػػػػػفز

سمػػػػػػفزذسيززطالم ااػػػػػػار فز ػػػػػػ زم الػػػػػػؼزالم ػػػػػػاات
مزسال  ا ػػػػػػػ مزاا ايايػػػػػػػاتزالمادسعػػػػػػػمزااقايػػػػػػػاد 

سال ادسد مزسغ رماطزس السسادرزالسد مزساإلدار ػمزسالمذد ػمز
 ػػػػػػمزسالسسػػػػػػؤةزلاػػػػػػامسفزمػػػػػػفزا ػػػػػػاغتؿزالمؤملػػػػػػمزسالمدر ز

 .المئلسماتطزسا د ـزالماسرةزللدساب

عمػػػؿزادر   ػػػػمزؤع ػػػا زالل ػػػػافززاتع ػػػدزسراػػػػ -4
ال رلماد ػػمزةػػسؿزس س ػػمزالائامػػؿزمػػتزماػػار تزال ػػساد فز

ل ػػػرسر مزةػػػسؿزمػػػذ زالم السػػػمزساػػػس  رزالمئلسمػػػاتزا
 .زالماار ت

إداػا زدظػػاـزال ل ػػاتزالمساسةػػمز ػػ زا اماعػػاتز -5
زطزلائز ػػػػػػززااايػػػػػػاؿ(Hearings Public)الل ػػػػػػافز

  فزالمساطد فزسدسابزال رلمافطزسا  سا زال د مزعلػلز
 .ال ل ات

إعػادةزالدظػػرز ػ زمس ػػسعزا ػاسيزاا ايػػاصز -6
الذيزمدةهزالد اسرزلغر ا زال رلمػافطز اعا ػار زائػد از

 ػػػسؽزالدػػػا   فزسرغ ػػػااذـطزإذز مسػػػفزلم لػػػسزعلػػػلزة
اؤمػػػمزأفز ئطػػػؿزإقػػػرارزال ػػػادسفزالػػػذيزاز رغػػػبز ػػػهطز
  ػػػػتزعػػػػفزسػػػػسفزر ا ػػػػمزال ل ػػػػمزالماػػػػارسمزاسػػػػسفز
لػػر  سزم لػػسزاؤمػػمزسلػػ سزلػػر  سزم لػػسزالدػػسابطز
سلذػػػػذازمػػػػػفزاؤ  ػػػػػؿزأفز سػػػػسفزدسرزم لػػػػػسزاؤمػػػػػمز

 .ا ااار ا
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زال  ا  مطز ز.2007ال  ا  مزساإلعتـطزق ـزالئلـس
 : فئة القوانين -
 . 127 طزالمادة2008زائد ؿز دمزاسرطال مذسر مزال زا ر مزالد م راط مزالائ  مطزالد زز-1
زالر ا  زرقـ -2 ز9المسا ؽزلػزز1412زائ افز5مؤرخز  زز44-92ال مذسر مزال زا ر مزالد م راط مزالائ  مطزال ر دةزالر م مطزالمر ـس

ز.1992  سريزز09طزاليادرز  ز10طز ا مفزإعتفزةالمزالطسارئطزالئددز1992  سريز
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زالد م راط مز -3 زقادسفزرقـززال مذسر مزال زا ر م ز22المسا ؽزز1432ر  تزالثاد زز17مؤرخز  زز05-11الائ  مطزال ر دةزالر م مط
طز ا مفزر تز2011  سريزز23المسا ؽزز1432ر  تزاؤسؿزز20المؤرخز  زز01-11طز ا مفزالمسا  مزعللزاؤمرزرقـز2011مارسز

ز.2011  سريزز23اليادرز  زز19ةالمزالطسارئطزالئددز
زال زا ر  -4 زال مذسر م زرقـ زأمر زالر م مط زال ر دة زالائ  مط زالد م راط م زز09-97م ز   زز27مؤرخ زز1417اساؿ مارسزز6المسا ؽ

ز.1997مارسزز06طزاليادرز  ز12طز ا مفزال ادسفزالئ سيزالمائلؽز اؤةزابزال  ا  مطزالئددز1997
زلػزطزالمسا ؽ1433يسرزز18المؤرخز  زز04-12ال مذسر مزال زا ر مزالد م راط مزالائ  مطزال ر دةزالر م مطزال ادسفزالئ سيزرقـز -5

ز.2012 ادس زز15طزاليادرز  ز02طز ائلؽز اؤةزابزال  ا  مطزالئددز2012 ادس زز12
  عاـ  يسرز  18      مؤرخ  12 - 05  ال مذسر مزال زا ر مزالد م راط مزالائ  مطزال ر دةزالر م مطزال ادسفزالئ سيززرقـ -6

 .2012 ادس زز15طزاليادرز  ز02 اإلعتـطزالئددز  طز ائلؽ 2012   ادس  12لػززالمسا ؽ1433
 : فئة المواقع اإللكترونية -
زالم لسزالائ  زالسطد طزالل افزالدا مممسقتزز-1

http://www.apn-dz.org/apn/arabic/bureaux_com_leg7_ar.htm 
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