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جمال القانون يف موريتانيا
 بني النص الدستوري وغياب االقرتاح الربملاني

د.محمد عبد الجليل الشيخ القايض
رئيس مركز نواكشوط للدراسات القانونية واالجتامعية

أستاذ متعاون بجامعة نواكشوط وباملدرسة الوطنية لإلدارة والقضاء يف موريتانيا

ملخص الدراسة  
الترشيعيــة يف  املؤسســة  بنيــة  ظلــت 
عرفتــه  دســتور  أول  منــذ  موريتانيــا 
البــاد تتأرجــح بــن الثنائيــة املجلســية 
إىل  فبالعــودة  الربملانيــة.  واألحاديــة 
الدســتورين اللذيــن عرفتهــا موريتانيــا 
ياحــظ  1959و1961  ســنتي  يف 
ذي  الربملــان  نظــام  اعتمــدا  أهنــا 
ــة(.  ــة الوطني ــدة) اجلمعي ــة الواح الغرف
يف   (  1991 يوليــو   20 دســتور  أمــا 
نســخته األصليــة( فقــد اعتمــد الثنائيــة 
الربملانيــة. غــر أنــه بموجــب املراجعــة 
 2017 لســنة  الثالثــة  الدســتورية 
عــَدل املــرشع الدســتوري املوريتــاين 
ــت  ــي طبع ــية الت ــة املجلس ــن الثنائي ع

ــنة،  ــن 25 س ــر م ــة أكث ــاة الربملاني احلي
الغرفــة  ذي  الربملــان  نظــام  وتبنــى 
ــك  ــة(، وذل ــة الوطني ــدة )اجلمعي الواح
ــا  ــل دعمه ــن العوام ــة م ــة جمموع نتيج
ــه  ــى بظال ــر ألق ــيايس متوت ــياق س س
ــلطتن  ــن الس ــة ب ــم العاق ــى تأزي ع
التنفيذيــة والترشيعيــة. ومهــا يكــن 
شــكل تكويــن الربملــان: جملــس واحــد  
او جملســن فــإن الوظيفــة التقليديــة 
التــي تنــاط بــه هــي ســن وإقــرار 

الترشيــع. 
يف هــذا الســياق تســعى هــذه الدراســة 
ــات  ــم ميكانيزم ــد أه ــوف عن إىل الوق
تبناهــا  التــي  الربملانيــة   العقلنــة 
ــج  ــى هن ــرا ع ــاين س ــتور املوريت الدس
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نظــره الفرنــي الصــادر 1958، حيث 
تتجــى أهــم مظاهــر تلــك امليكانيزمات 
ــن  ــون، أي امليادي ــال القان ــد جم يف حتدي
ــا،  ــع فيه ــان بالترشي ــص الربمل ــي خيت الت
مقتضيــات  دســرة  إىل  باإلضافــة 
ــاركا  ــازا مش ــة جه ــن احلكوم ــل م جتع
بشــكل فعــي يف ممارســة الترشيــع يف 
ــن  ــة م ــطة جمموع ــون بواس ــال القان جم
اآلليــات املحــددة بالنــص الدســتوري.
الــدور  ان  إىل  الدراســة  ختلــص 
االقراحــي يف جمــال الترشيع للمؤسســة 
هــو  كــا   ( موريتانيــا  يف  الربملانيــة 
ــت  ــي تبن ــدول الت ــب ال ــال يف أغل احل
ميكانيــزم العقلنــة الربملانيــة( أصبــح 
ــل  ــك لعوام ــار؛ وذل ــع وانحس يف تراج
ــا  ــا م ــوين ومنه ــو قان ــا ماه ــدة منه عدي
هــو ذايت أو داخــي، إىل حــد مل يعــد 
ــأن  ــول ب ــواب الق ــب للص ــن املجان م
ــة )الربملــان( أصبحــت  ــة الوطني اجلمعي
جمــرد فضــاء للتســجيل واملصادقــة عــى 
ــدن  ــن ل ــة م ــن املقرح ــاريع القوان مش
احلكومــة، بــدل أن تكــون مؤسســة 
الســلط  خمتلــف  متــارس  ترشيعيــة 

ــون. ــن القان ــة س ــة بعملي املتعلق

جمــال القانــون يف موريتانيــا: بــن النــص 
الدســتوري وغيــاب االقــراح الربملــاين

الترشيعيــة  الوظيفــة  مهمــة  تســند 
النظــر  بغــض  للربملــان  )تقليديــا( 
ــن  ــة م ــذه املؤسس ــة ه ــة بني ــن طبيع ع
ــت  ــث تأرجح ــكلية؛ حي ــة الش الناحي
بتنظيــم  يتعلــق  فيــا  الدســاتر، 
ــام  ــاد نظ ــن: اعت ــن طريقت ــان، ب الربمل
ــن،  ــام املجلس ــد أو نظ ــس الواح املجل
ــدون  ــن النظامــن مؤي ولــكل مــن هذي
ــوع إىل  ــه بالرج ــر أن ــون. غ ومعارض
للربملانــات  التنظيميــة  البنيــة  تاريــخ 
ــة  ــة لألحادي ــة معين ــي دول ــد  أن تبن نج
ــة املجلســية اليرجــع فقــط إىل  أو الثنائي
اعتبــارات نظريــة بــل كذلــك إىل تقاليــد 
ــي  ــتورية. فف ــوابقها الدس ــدول وس ال
ابريطانيــا التــي تعتــرب مهــد النظــام 
النيــايب نشــأ نظــام الثنائيــة الربملانيــة 
بالبنــاء  تتعلــق  تارخييــة  ألســباب 

اإلنكليــزي. للمجتمــع  الطبقــي 
أمــا الــدول احلديثــة املوحــدة، البســيطة 
ــام  ــي نظ ــا إىل تبن ــل دائ ــب فتمي الركي

ــد1. ــس الواح املجل
وبخصــوص احلالــة املوريتانيــة فقــد 
ــذ  ــة من ــة الترشيعي ــة املؤسس ــت بني ظل
أول دســتور عرفتــه البــاد تتأرجــح 
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واألحاديــة  املجلســية  الثنائيــة  بــن 
الدســتورين  إىل  فبالعــودة  الربملانيــة. 
اللذيــن عرفتهــا موريتانيــا يف ســنتي 
ــدا  ــا اعتم ــظ أهن 1959و1961 ياح
ــدة)  ــة الواح ــان ذي الغرف ــام الربمل نظ

اجلمعيــة الوطنيــة(.
 (  1991 يوليــو   20 دســتور  أمــا 
اعتمــد  فقــد  األصليــة(  نســخته  يف 
الثنائيــة الربملانيــة وظلــت هــذه الثنائيــة 
املجلســية معتمــدة أكثــر مــن ربــع 
ــل  ــا التعدي ــن، ومل يطله ــن الزم ــرن م ق
ــتوريتن )2006- ــن الدس يف املراجعت
الدســتور  شــهدمها  الذيــن   )2012

احلــايل.
غر أنــه بموجــب املراجعــة الدســتورية 
الثالثــة لســنة 2017 تراجــع املــرشع 
الثنائيــة  املوريتــاين عــن  الدســتوري 
املجلســية التــي طبعــت احليــاة الربملانيــة 
أكثــر مــن 25 ســنة، وتبنــى نظــام 
الربملــان ذي الغرفــة الواحــدة ) اجلمعيــة 
الوطنيــة(، وذلــك نتيجــة جمموعــة مــن 
العوامــل دعمهــا ســياق ســيايس متوتــر 
ألقــى بظالــه عــى تأزيــم العاقــة بــن 

ــة.  ــة والترشيعي ــلطتن التنفيذي الس
ــان:  ــن الربمل ــكل تكوي ــن ش ــا يك ومه
فــإن  جملســن  او  واحــد   جملــس 

التقليديــة التــي تنــاط بــه  الوظيفــة 
غــر  الترشيــع.  وإقــرار  ســن  هــي 
ــة   ــة الربملاني ــاد العقلن ــل اعت ــه يف ظ أن
التــي جــاء هبــا دســتور اجلمهوريــة 
الفرنســية اخلامســة وتأثــرت بــه الكثــر 
ــي  ــث الت ــامل الثال ــاتر دول الع ــن دس م
ــي  خضعــت لاســتعار الفرنــي، والت
ــة  ــد ممارس ــا، مل تع ــا موريتاني ــن بينه م
هــذه الوظيفــة الترشيعيــة حرصيــة عــى 
الربملــان، بــل أصبــح املجــال الــذي 
ــم  ــه حمــددا يف قوائ ــع في خيتــص بالترشي
ــق  ــح يطل ــا أصب ــتور، وه م ــص الدس بن
ــن  ــه ع ــزا ل ــون متيي ــال القان ــه جم علي
ــلطة  ــص الس ــذي ختت ــم ال ــال التنظي جم

ــه. ــع في ــة بالترشي التنفيذي
مل يكتــف املــرشع الدســتوري املوريتــاين 
بتحديــد جمــال اختصــاص الربملــان، بــل 
ــن  ــات ترشع ــن آلي ــة م ــن احلكوم مك
ــاص  ــال اختص ــى جم ــارس ع ــا التج هل
ــان واملشــاركة يف خمتلــف مراحــل  الربمل
مــن  بــدءا  القوانــن  ســن  عمليــة 
املبــادرة الترشيعيــة وصــوال إىل مرحلــة 
ــة.  ــوص املقرح ــى النص ــت ع التصوي
املشــكلة  تتمحــور  الســياق  هــذا  يف 
البحثيــة ملوضــوع هــذه الدراســة يف 
حماولــة اإلجابــة عــى جمموعــة مــن 
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األســئلة مــن قبيــل:
الدســاتر  يف  القانــون  جمــال  هــل 
ــي  ــور تدرجي ــة يف تط ــة املتعاقب املوريتاني
ينحــو منحــى التوســع يف نطــاق ميدانــه 
أم يســلك مســار االنحســار والتحديــد 

احلــرصي؟
يف  احلكامــة  مظاهــر  تتجــى  أيــن 
ــع  ــال وض ــن خ ــع م ــة الترشي ممارس
حــدود للتقســيم املجــايل لاختصــاص 
الربملــان  مــن  لــكل  الترشيعــي  
امليكانيزمــات  هــي  ومــا  واحلكومــة 

لذلــك؟ الضابطــة  الدســتورية 
العوامــل املكرســة  أبــرز  ومــا هــي 
ــة  ــة الترشيعي ــة املارس ــال حكام الخت
دســتوريا وعمليــا؟ وكيــف أثــرت عــى 
حصيلــة اإلنتــاج الترشيعــي املقــرح 

ــان؟ ــن الربمل ــا م ــه أص نص
    تأسيســا عــى مــا تقــدم، ســتتم معاجلة 
ــئلة  ــة واألس ــية للدراس ــئلة الرئيس األس
ــن:  ــال مبحث ــن خ ــا م ــة عنه املتفرع
جمــال  حتديــد  منهــا  األول  يتنــاول 
ــي  ــوره التدرجي ــارات تط ــون ومس القان
ــا،  ــة يف موريتاني ــاتر املتعاقب ــرب الدس ع
يف حــن ســيخصص املبحــث الثــاين 
اختــال  مظاهــر  أبــرز  لتنــاول 
ــال  ــع يف جم ــة الترشي ــة يف ممارس احلكام

القانــون عــى ضــوء مقتضيــات النــص 
ــة. ــة العملي ــع املارس ــتوري وواق الدس

املبحث األول:
ــون يف  ــال القان ــي ملج ــور التدرجي التط

الدســاتري املوريتانيــة
يعتــرب دســتور اجلمهوريــة الفرنســية 
اخلامســة 1958 أول دســتور حيــدث 
الكاســيكية  املفاهيــم  عــى  ثــورة 
ــال  ــف جم ــائدة يف تصني ــت س ــي كان الت
ــاده  ــال اعت ــن خ ــك م ــع، وذل الترشي
ملــا اصطلــح عــى تســميته »العقلنــة 
أن  عنهــا  ترتــب  حيــث  الربملانيــة«، 
ــة مقســمة  ــة الترشيعي أصبحــت الوظيف
وأصبــح  واحلكومــة،  الربملــان  بــن 
ــن  ــادرة ع ــوص الص ــى النص ــق ع يطل
ــح »  ــة( مصطل ــرة )احلكوم ــذه األخ ه
ــن  ــا ع ــزا هل ــم متيي ــيم« أو التنظي املراس
ــذا  ــان. ه ــن الربمل ــادر ع ــع الص الترشي
ــن  ــا م ــربز نوع ــره ي ــيم يف ظاه التقس
التــوازن يف تقســيم ســلطة الترشيــع 
بحيــث  واحلكومــة؛  الربملــان  بــن 
أصبــح لــكل منهــا جمالــه الــذي خيتــص 

ــه. ــع في بالترشي
التدرجيــي  التطــور  مــدى  وملعرفــة 
ملجــال القانــون الــذي يعتــرب اختصاصا 
حرصيــا ) مــن حيــث األصــل( للربملان 
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ــدءا  ــة ب ــة املتعاقب ــاتر املوريتاني يف الدس
ــوال  ــتقال وص ــة االس ــاتر مرحل بدس
بمختلــف  احلــايل  الدســتور  إىل 
تعدياتــه سنقســم هــذا املحــور إىل 
ثاثــة مطالــب، يتنــاول األول منهــا 
ــا  ــاتر م ــة يف دس ــن العادي ــال القوان جم
ســيخصص  حــن  يف   ،1991 قبــل 
ــال  ــع جم ــدى توس ــتجاء م ــاين الس الث
 1991 دســتور  يف  العــادي  القانــون 
ــب  ــيتناول املطل ــا س ــا، بين ــذ حالي الناف
النظاميــة  القوانــن  ميــدان  الثالــث 
ــتور. ــذا الدس ــات ه ــدد يف مقتضي املح
يف  القانــون  جمــال  األول:  املطلــب 

1991 قبــل  مــا  دســاتري 
لقــد ســار املــرشع الدســتوري املوريتاين 
ــى  ــس املنح ــى نف ــتقال ع ــذ االس من
ــا 1958  ــتور فرنس ــه دس ــذي أسس ال
مــن حيــث عقلنــة العمــل الربملــاين 
وحتديــد جمالــه وحــرصه يف خمتلــف 
الدســاتر التــي شــهدهتا موريتانيــا منــذ 
االســتقال وإىل اليــوم؛ حيــث ياحــظ 
أن أول دســتور عرفتــه موريتانيــا بتاريخ 
22 مــارس 1959 مل جيعــل اجلمعيــة 
الوطنيــة )الربملــان()2( هــي وحدهــا 
الترشيعيــة،  الســلطة  يــارس  مــن 
بــن  الترشيعيــة  الوظيفــة  وزع  بــل 

ــلطة  ــة( والس ــة الوطني ــان )اجلمعي الربمل
ــذي  ــى ال ــس املنح ــو نف ــة، وه التنفيذي

كرســه دســتور 1961.
البــاب   1959 دســتور  خصــص 
الوطنيــة  للجمعيــة  منــه  الثالــث 
)الربملــان( ونصــت املــادة 17 منــه عــى 
أن« الســلطة الترشيعيــة مــن اختصــاص 
اجلمعيــة الوطنيــة«. وقضــت املــادة 26 
ــد  ــة بتحدي ــاالت املتعلق ــأن املج ــه ب من
ــوق  ــة واحلق ــة باملواطن ــد املتعلق القواع
األساســية  والضانــات  املدنيــة، 
املمنوحــة للمواطنــن ملارســة حرياهتــم 
اجلرائــم  حتديــد  وكذلــك  العامــة، 
ــا،  ــة عليه ــات املرتب ــح والعقوب واجلن
وإنشــاء املرافــق العموميــة، وحتديــد 
وطــرق  ومعــدل  الرضيبــي  الوعــاء 
ــك  ــة. وكذل ــب املختلف ــة الرضائ جباي
ــق  ــا تتعل ــية في ــادئ األساس ــد املب حتدي
بتنظيــم اإلدارات، واهليئــات القضائيــة، 
وتســير اجلاعــات العموميــة، وكذلــك 
العينيــة  واحلقــوق  امللكيــة  نظــام 
ــة )...( ــة والتجاري ــات املدني وااللتزام

.)3(

ــلطة  ــان بس ــاظ للربمل ــم االحتف ــد ت وق
ــاالت يف  ــك املج ــس تل ــع يف نف الترشي
ــادة  ــك يف امل ــتور 1961، وذل ــل دس ظ
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ــر.  ــيع يذك ــر أو توس ــه دون تغي 33 من
ــون يف ظــل  ــد ملجــال القان هــذا التحدي
ــض  ــع بع ــتوري 1959، 1961 دف دس
ــاين  الدارســن للنظــام الســيايس املوريت
ــذا  ــة هل ــة احلتمي ــأن النتيج ــول ب إىل الق
التحديــد هــي أن اجلمعيــة الوطنيــة 
)الربملــان( مل تعــد هــي املــرشع العــادي، 
ــي  ــي الت ــة ه ــلطة التنفيذي ــل إن الس ب
ــن  ــع ع ــة الترشي ــوىل مهم ــت تت أصبح

ــيم)4(. ــق املراس طري
       املطلــب الثــاين: جمــال القوانــن 

1991 دســتور  يف  العاديــة 
درجــت الدســاتر املتأثــرة بالعقلنــة 
الربملانيــة التــي جــاء هبــا الدســتور 
الفرنــي 1958، ومــن بينهــا الدســتور 
ــم  ــرص أه ــة ح ــى حماول ــاين، ع املوريت
املوضوعــات املتعلقــة بمجــال القانــون 
)العــادي( يف مــادة أو فصــل واحــد 

)أوال( أو عــدة مــواد )ثانيــا((. 
ــددة يف  ــون املح ــات القان أوال: موضوع

ــتور 1991 ــن دس ــادة 57 م امل
الدســتور  مــن   57 املــادة  تناولــت 
1991)5(جمــاالت  لســنة  املوريتــاين 

القانــون حســبا مــا يــي:
»يدخل يف جمال القانون:

− وواجباهتــم 	 األشــخاص  حقــوق 

احلريــات  نظــام  األساســية، الســيا 
العموميــة ومحايــة احلريــات الفرديــة 
الدفــاع  يفرضهــا  التــي  والتبعــات 
الوطنــي عــى املواطنــن يف أنفســهم 

وأمواهلــم؛
− األشــخاص 	 حالــة  اجلنســية، 

الطــاق  الــزواج،  وأهليتهــم، 
؛ ث ا ملــر ا و

− رشوط إقامــة األشــخاص ووضعيــة 	
األجانب؛

− ــك 	 ــح وكذل ــم واجلن ــد اجلرائ حتدي
بموجبهــا  تنفــذ  التــي  العقوبــات 
ــامل،  ــو الش ــة، العف ــراءات اجلنائي اإلج
القضائيــة  اهليئــات  وتنظيــم  إنشــاء 

للقضــاة؛ األســايس  والنظــام 
− اإلجراءات املدنية وطرق التنفيذ؛	
− ــدار 	 ــام إص ــي، نظ ــام اجلمرك النظ

العملــة، نظــام املصــارف والقــرض 
والتأمــن؛

− والتقســيم 	 االنتخابــات  نظــام 
للبــاد؛ اإلقليمــي 

− نظــام امللكيــة واحلقــوق العينيــة 	
والتجاريــة؛ املدنيــة  وااللتزامــات 

− واملعــادن 	 للميــاه  العــام  النظــام 
والتجــارة  والصيــد  واملحروقــات 
ــة  ــة والنباتي ــروة احليواني ــة والث البحري
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والبيئــة؛
− ــي 	 ــايف والتارخي ــراث الثق ــة ال محاي

ــه؛ ــة علي واملحافظ
− ــم 	 ــة بالتعلي ــة املتعلق ــد العام القواع

ــة؛ والصح
− ــون 	 ــة بالقان ــة املتعلق ــد العام القواع

والضــان  العمــل  وقانــون  النقــايب 
االجتاعــي؛

− التنظيم العام لإلدارة؛	
− للمجموعــات 	 احلــر  التنظيــم 

ومواردهــا؛ واختصاصاهتــا  املحليــة 
− الوعــاء الرضيبــي ومعــدل جبايتهــا 	

ــتى  ــن ش ــب م ــة الرضائ ــرق جباي وط
ــواع؛ األن

− إنشاء فئات املؤسسات العمومية؛	
− املمنوحــة 	 األساســية  الضانــات 

والعســكرين  املدنيــن  للموظفــن 
للوظيفــة  العــام  النظــام  وكذلــك 

؛ ميــة لعمو ا
− وحتويــات 	 املؤسســات  تأميــم 

القطــاع  إىل  العــام  القطــاع  ملكيــة 
اخلــاص؛

− القواعــد العامــة لتنظيــم الدفــاع 	
الوطنــي؛

− حتــدد قوانــن املاليــة مــوارد الدولــة 	
وتكاليفهــا طبــق الــرشوط التــي ينــص 

عليهــا قانــون نظامــي؛
− أهــداف 	 منهجيــة  قوانــن  حتــدد 

واالجتاعــي  االقتصــادي  النشــاط 
ــح  ــي أن يوض ــون نظام ــة. ولقان للدول

ويكمــل أحــكام هــذه املــادة«.
يتضــح مــن خــال هــذه القائمــة التــي 
تضمنتهــا املــادة 57 مــن دســتور 1991 
أن املــرشع الدســتوري حــدد املواضيــع 
فيهــا  يتدخــل  التــي  واملجــاالت 
القانــون عــن طريــق الترشيــع. ونصــت 
ــى  ــتور ع ــس الدس ــن نف ــادة 59 م امل
أن املواضيــع التــي ال تدخــل ضمــن 
القائمــة التــي حددهتــا املــادة 57 يبقــى 
الترشيــع فيهــا مــن اختصــاص الســلطة 
ــتور  ــي أن دس ــا يعن ــو م ــة، وه التنظيمي
بينــا  القانــون،  جمــال  حــدد   1991
ــمل  ــا، يش ــم مطلق ــال التنظي ــرك جم ت
جمــال  عــن  اخلارجــة  املواضيــع  كل 

القانــون)6(.
ــتور  ــن الدس ــادة 57 م ــظ أن امل وياح
املوريتــاين مســتوحاة مــن املــادة 34 مــن 
الدســتور الفرنــي لســنة 1958، إال 
أن هــذه األخــرة كانــت أقــل وضوحــا 
مــن املــادة 57 مــن الدســتور املوريتاين، 
ألن املــادة 57 املذكــورة حــددت بصفــة 
رصحيــة املوضوعــات التــي خيتــص هبــا 
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ــة،  ــة هنائي ــا بصف ــرشع فيه ــون وي القان
ــتور  ــن الدس ــادة 34 م ــاف امل ــى خ ع
أوردت موضوعــات  التــي  الفرنــي 
ال يتدخــل فيهــا القانــون إال ليضــع 

ــية)7(. ــادئ األساس املب
ــرى  ــواد أخ ــون يف م ــال القان ــا: جم ثاني

ــتور 1991 ــن دس م
الدســتور  مــن   57 املــادة  أن  رغــم 
املوريتــاين مل تنــص بشــكل رصيــح عــى 
أنــه يدخــل يف جمــال القانــون، باإلضافة 
ــندت  ــا وأس ــي حرصهت ــة الت إىل الائح
ــواد  ــه م ــا تضمنت ــا، م ــع فيه ــه الترشي ل
ــه مــن  أخــرى مــن هــذا الدســتور، فإن
خــال قــراءة أبــواب الدســتور ومــواده 
ــددة  ــواد متع ــى م ــاع ع ــن االط يمك
ــع يف  ــتوري الترشي ــرشع الدس ــند امل أس

ــي: ــون، وه ــا للقان موضوعاهت
− الدولــة 	 ختــم  بقانــون  حيــدد 

ــة  ــم املصادق ــا تت ــي. ك ــيد الوطن والنش
بقانــون عى نمــوذج الرمــز الوطنــي)8(؛

− املــادة 10: تنــص الفقــرة األخــرة 	
ــة إال  ــد احلري ــه: »ال تقي ــى أن ــا ع منه

ــون«؛ بالقان
− القانــون 	 حيــدد   «  :11 املــادة 

ــزاب  ــل األح ــر وح ــاء وس رشوط إنش
السياســية«؛

− ــدد 	 ــذي حي ــده ال ــو وح ــون ه القان
يتابــع  أن  يمكــن  التــي  احلــاالت 
ــل، أو  ــف، أو يعتق ــد، أو يوق ــا أح فيه

يعاقــب)9(؛
− املــادة 14: تنــص عــى أنــه يمكــن 	

للقانــون أن يمنــع اإلرضاب يف املصالح 
أو املرافــق العموميــة احليويــة لألمــة؛

− املــادة 15: أعطــت للقانــون احلــق 	
امللكيــة  وممارســة  مــدى  حتديــد  يف 
ــة  ــات التنمي ــت متطلب ــة إذا كان اخلاص
تقتــي  واالجتاعيــة  واالقتصاديــة 
ذلــك )الفقــرة الثالثــة مــن املــادة(، 
وتنــص الفقــرة األخــرة مــن نفــس 
ــون هــو مــن حيــدد  ــادة عــى أن القان امل

ــة؛ ــزع امللكي ــام ن نظ
− ــت إال 	 ــا كان ــة أي ــرض رضيب »ال تف

ــون«)01(؛ ــب قان بموج
− املــادة 60: ختــول الفقــرة األوىل 	

يف  احلــق  الربملــان  املــادة  هــذه  مــن 
ــس  ــة رئي ــد موافق ــة بع اإلذن للحكوم
اجلمهوريــة إصــدار أمــر قانــوين خــال 
أجــل مســمى يقــي باختــاذ إجــراءات 
مــن العــادة أن تكــون يف جمــال القانــون؛
 جتــدر ماحظــة أن املــرشع الدســتوري 
املوريتــاين يف هــذا املوضــوع ســار عــى 
نفــس النهــج الــذي كرســه الفصــل 38 
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ــنة 1958  ــي لس ــتور الفرن ــن الدس م
تطلــب  أن  للحكومــة  أجــاز  الــذي 
مــن الربملــان اإلذن هلــا باختــاذ مراســيم 
ــن  ــادة م ــرب ع ــددة تعت ــدة حم ــر مل تداب

ــون. ــاص القان اختص
يظهــر بــأن املــرشع املوريتــاين مل يكتفــي 
ــون  ــال القان ــى جم ــاق ع ــق اخلن بتضيي
وحتديــد نطاقــه عــى ســبيل احلــرص 
فحســب، وإنــا أجــاز للحكومــة أن 
ــان. ــاص بالربمل ــدان اخل ــرشع يف املي ت

- املــادة 71:« األحــكام العرفيــة وحالة 
الطــوارئ يقرهــا رئيــس اجلمهوريــة 
يومــا،   )30( ثاثــن  أقصاهــا  ملــدة 
للربملــان أن يمــدد هــذه الفــرة، ويف 
هــذه احلالــة جيتمــع الربملــان وجوبــا إذا 

مل يكــن يف دورة.
ــتثنائية  ــلطات االس ــون الس ــدد القان حي
ــع هبــا رئيــس اجلمهوريــة  التــي يتمت
بمقتــى األحــكام العرفيــة وحالــة 

الطــوارئ«.
وبنــاء عليــه، فــإذا كان إقــرار األحــكام 
مــن  الطــوارئ  وحالــة  العرفيــة 
اختصــاص رئيــس اجلمهوريــة فــإن 
متديــد آجاهلــا مــن اختصــاص الربملــان. 
كــا أن القانــون هــو املختــص بتحديــد 
الســلطات االســتثنائية التــي يتمتــع هبــا 

رئيــس اجلمهوريــة يف فــرات األحــكام 
ــوارئ. ــاالت الط ــة وح العرفي

واالحتــاد  الســلم  معاهــدات   -
واملعاهــدات  التجــارة  ومعاهــدات 
بالتنظيــم  املتعلقــة  واالتفاقيــات 
ماليــة  تلــزم  التــي  وتلــك  الــدويل، 
الناســخة  واملعاهــدات  الدولــة، 
ــك  ــي، وتل ــع ترشيع ــا ذات طاب أحكام
ال  كلهــا  الدولــة،  بحــدود  املتعلقــة 
ــب  ــا إال بموج ــق عليه ــن التصدي يمك

قانــون«)11(.
للقانــون  أوكلــت   :98 املــادة   -
صاحيــة إنشــاء املجموعــات اإلقليمية 
ــذه  ــاب ه ــة إدارة وانتخ ــم كيفي وتنظي
املــادة  تنــص هــذه  إذ  املجموعــات؛ 
ــة  عــى مــا يــي: »املجموعــات اإلقليمي
للجمهوريــة هــي البلديــات واجلهــات. 
أخــرى  إقليميــة  جمموعــة  كل  تنشــأ 

بقانــون)21(.
ــورة  ــة بص ــات اإلقليمي ــدار املجموع ت
حــرة مــن طــرف جمالــس منتخبــة وفــق 
الــرشوط التــي ينــص عليهــا القانــون«.
ــن  ــف القوان ــرى تصن ــة أخ ــن ناحي م
ــن  ــان إىل قوان ــن الربمل ــدر ع ــي تص الت
)قوانــن  تنظيميــة  وقوانــن  عاديــة 
ــة  ــطرة املتبع ــة املس ــة، خلصوصي خاص
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يميــز  وممــا  وإقرارهــا(.  ســنها  يف 
األول  عــن  األخــر  الصنــف  هــذا 
ــص  ــى ن ــتنادا ع ــدر إال اس ــه ال يص أن
ــم  ــا لتنظي ــل إليه ــذي حيي ــتور؛ ال الدس
احلساســة  املوضوعــات  بعــض 
يف  الدســتورية  باملؤسســات  املتعلقــة 
ــة والعاقــة بينهــا. لذلــك ســيتم  الدول
ختصيــص املطلــب املــوايل الســتعراض 
يف  النظاميــة  القوانــن  موضوعــات 
مــن  صنفــا  باعتبارهــا  الدســتور، 
يصــدره  الــذي  الترشيــع  أصنــاف 

الربملــان.
القوانــن  جمــال  الثالــث:  املطلــب 

1991 دســتور  النظاميــة)31(يف 
مل يســلك الدســتور املوريتــاين اجتــاه 
حــرص جمــاالت وموضوعــات القوانــن 
التنظيميــة يف مــادة معينــة من الدســتور، 
عــى خــاف مــا اتبعــه بخصــوص 
ــرك  ــل ت ــة، ب ــن العادي ــاالت القوان جم
ــا إىل  ــال تنظيمه ــي أح ــات الت املوضوع
القوانــن التنظيميــة يف مــواد متفرقــة 

ــتور. ــن الدس م
وإذا كانــت القوانــن التنظيميــة تشــرك 
مــع القوانــن العاديــة يف أن كامهــا 
ــراره،  ــنه وإق ــام س ــان بنظ ــص الربمل خيت
ــل يف أن  ــة تتمث ــاز بخصوصي ــا متت فإهن

الدســتور نفســه هــو مــن يضفــي عليهــا 
النظاميــة(  )القوانــن  الصفــة  هــذه 
لتمييزهــا عــن غرهــا، وهــو مــا قضــت 
ــتور1991)41(،  ــن دس ــادة 67 م ــه امل ب

ــي: ــا ي ــى م ــت ع ــي نص والت
عليهــا  يضفــي  التــي  »القوانــن 
ــة)51(  ــن النظامي ــة القوان ــتور صف الدس
يصــوت عليهــا وتعــدل طبقــا للــرشوط 

التاليــة:
إىل  االقــراح  أو  املــرشوع  يقــدم  ال 
ــة  ــة الوطني ــت اجلمعي ــة أو تصوي مداول
إال بعــد انقضــاء مــدة مخســة عــرش 

)15( يومــا بعــد إيداعــه)61(.
 ،67 املــادة  مقتضيــات  مــن  يتضــح 
املشــار إليهــا، أن هنــاك متايــزا واختافــا 
واضحــا بــن إجــراءات ســن القوانــن 
عــى  العاديــة  والقوانــن  النظاميــة 
ال  حيــث  املداولــة،  رشوط  مســتوى 
إليهــا  أحيــل  التــي  للغرفــة  يمكــن 
ــي أن  ــون نظام ــرح قان ــرشوع أو مق م
ــد  ــا بع ــي 15 يوم ــد م ــه إال بع تناقش

ــا. ــدى مكتبه ــه ل إيداع
لســنة  املوريتــاين  الدســتور  كان  وإذا 
1991 قــد هنــج يف تعقيــده إلجــراءات 
وضــع القوانــن النظاميــة نفــس املنحــى 
الــذي ســلكه الدســتور الفرنــي لســنة 
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1958، فمــن املاحــظ أن املــدة الزمنية 
الدســتوري  املــرشع  اشــرط  التــي 
ــة  ــراء املداول ــا إلج ــاين انرصامه املوريت
ــن  ــات القوان ــاريع ومقرح ــأن مش بش
النظاميــة، تبــدو قصــرة جــدا باملقارنــة 
مضيهــا  اشــرط  التــي  املــدة  مــع 
الدســتور الفرنــي) انقضــاء مــدة 6 
ــس  ــدى املجل ــا ل ــى إيداعه ــابيع ع أس
ــى  ــه ع ــد إحالت ــابيع بع األول، و4 أس

ــاين()71(. ــس الث املجل
ــرط  ــي اش ــة الت ــدة الزمني ــر أن امل غ
ــراء  ــا إلج ــاين، مضيه ــتور املوريت الدس
مقــرح  أو  مــرشوع  بشــأن  املداولــة 
كانــت  وإن  فهــي  تنظيمــي،  قانــون 
التــي  املــدة  مــع  باملقارنــة  قصــرة 
فإهنــا  الفرنــي،  الدســتور  حددهــا 
أطــول مــن املــدة التــي حددهــا املــرشع 
الدســتوري املغــريب، حيــث اشــرط 
األخــر مــي 10 أيــام فقــط للمداولــة 
بشــأن مــرشوع قانــون تنظيمــي)81(.
املــدد  هــذه  اشــراط  تفســر  ويتــم 
الزمنيــة إلجــراء املداولــة، بــأن اهلــدف 
ــة  ــرع يف دراس ــايش الت ــو حت ــا ه منه
ــون  ــوىل تنظيمهــا القان ــي يت املســائل الت
التنظيمــي، ذلــك أهنــا دائــا تكــون 
مســائل عــى درجــة كبــرة مــن األمهية.

مــن ناحيــة أخــرى إذا كانــت القوانــن 
النظاميــة ختتلــف عــن القوانــن العاديــة 
مــن حيــث اإليــداع والتــداول بشــأهنا، 
فإهنــا ختتلــف عنهــا كذلــك مــن حيــث 
ذلــك  وإصدارهــا؛  تنفيذهــا  رشوط 
أنــه إذا كانــت القوانــن العاديــة يمكــن 
ــة إلصدارهــا  إحالتهــا إىل رئيــس الدول
ــإن  ــا، ف ــان عليه ــة الربمل ــور مصادق ف
للقوانــن  بالنســبة  خيتلــف  الوضــع 
النظاميــة، حيــث ال يمكــن إصــدار 
األمــر بتنفيذهــا إال بعــد عرضهــا عــى 
ــدى  ــت يف م ــتوري للب ــس الدس املجل
ــم  ــتور واحلك ــكام الدس ــا ألح مطابقته

بدســتوريتها)91(.
باســتثناء اإلجــراءات املنصــوص عليهــا 
 ،1991 دســتور  مــن   67 املــادة  يف 
التــي أضفــت عــى مســطرة إجــراء 
ــات  ــاريع ومقرح ــأن مش ــة بش املداول
ــا  ــة متيزه ــة خصوصي ــن النظامي القوان
ــار  ــع يف إط ــي تتب ــراءات الت ــن اإلج ع
املداولــة بشــأن القوانــن العاديــة، فــإن 
األوىل ختضــع لنفــس املســطرة املتبعــة يف 
ــن  ــات القوان ــاريع ومقرح ــرار مش إق
العاديــة املنصــوص عليهــا يف الدســتور 
ــة. ــة الوطني ــي للجمعي ــام الداخ والنظ
مل   67 املــادة  مقتضيــات  كانــت  وإذا 
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حتــرص موضوعــات القوانــن النظاميــة، 
فإنــه مــن خــال قــراءة متأنيــة ملختلــف 
مــواد الدســتور ياحــظ أنــه أحــال 
ــة. ــن نظامي ــاال إىل قوان ــم 13 جم تنظي

املبحث الثاين:
هيمنــة احلكومــة عــى جمــال القانــون يف 

ظــل انحســار أداء املــرع
ــة  ــة املتعاقب ــاتر املوريتاني ــت الدس درج
بــا فيهــا الدســتور احلــايل الصــادر 
1991 )املعــدل( عــى دســرة إرشاك 
احلكومــة يف صناعــة العمــل الترشيعــي 
خــاص  جمــال  اصــا  هــو  الــذي 
بالربملــان، وإن مل يكــن املــرشع الوطنــي 
ــي  ــاج الترشيع ــادة اإلنت ــك زي أراد بذل
بقــدر مــا كان يســعى إىل توســيع دائــرة 
ــن  ــي م ــراح الترشيع ــامهة يف االق املس
والربملــان  احلكومــة  متكــن  خــال 
التقــدم  حــق  مــن  الســواء  عــى 
املارســة  لكــن  القوانــن،  باقــراح 
حصيلــة  تفــاوت  اثبتــت  العمليــة 
ــتن  ــن املؤسس ــة هلات ــادرة االقراحي املب
ــح  ــد أصب ــان( إىل ح ــة والربمل ) احلكوم
معــه مــن غــر املجانــب للصــواب 
بــأن احلكومــة غــدت هــي  القــول 
املــرشع األصــي والربملــان هــو املــرشع 

الفرعــي.

دســتور  مقتضيــات  عــى  باالطــاع 
مكــن  املــرشع  أن  ناحــظ   1991
ــب  ــائل ترت ــاث وس ــن ث ــة م احلكوم
تكريــس  وممارســاتيا  نظريــا  عنهــا 
بــن  التــوازن  يف  واضــح  اختــال 
الربملــان واحلكومــة يف جمــال ممارســة 
يف  هــي  التــي  الترشيعيــة  الوظيفــة 
الربملــان. اختصــاص  مــن  األصــل 

ــرشع  ــائل يف أن امل ــذه الوس ــل ه وتتمث
ــرة إرشاك  ــي بدس ــتوري مل يكتف الدس
يف  الترشيعيــة  املبــادرة  يف  احلكومــة 
جمــال القانــون، بــل أجــاز هلــا إمكانيــة 
احللــول حمــل الربملــان للترشيــع بأوامــر 
قانونيــة يف ميــدان اختصاصــه احلــرصي 
ــك  ــه بذل ــى إذن من ــول ع ــد احلص بع
هــذا  التفويــض.  قانــون  بموجــب 
فضــا عــن متكينهــا )أي احلكومــة ( من 
ــا  ــد هب ــرى تص ــتورية أخ ــائل دس وس
ــع  ــى الترشي ــان ع ــن الربمل ــارس م أي جت
ــع  ــا الترشي ــوض هل ــذي ف ــال ال يف املج
اليتمتــع  الربملــان  أن  حــن  يف  فيــه. 
ــون  ــال القان ــة جم ــة حلاي ــائل مماثل بوس
ــه  ــع في ــة بالترشي ــل احلكوم ــن تدخ م
بواســطة التنظيــم ) املطلــب األول(.

املــرشع  ذلــك وضــع  عــاوة عــى 
ــات  ــى املقرح ــود ع ــن القي ــة م جمموع
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املتعلقــة باملجــال املــايل  جعلــت املبــادرة 
الترشيعيــة يف هــذا املجــال، مــن حيــث 
احلكومــة  عــى  حكــرا  املارســة، 
)املطلــب الثــاين(، وهــذا باملحصلــة 
ــة  ــارخ يف مقارن ــاوت ص ــه تف ــج عن نت
ذي  الترشيعــي  العمــل  حصيلــة 
االقــراح احلكومــي مــن حيــث األصل 
ــي  ــاج الترشيع ــة اإلنت ــة بحصيل مقارن
املقــرح أصــا مــن الربملان)املطلــب 

الثالــث(.
املطلب األول:

حلــول احلكومــة حمــل الربملــان بموجب 
يض لتفو ا

    باالطــاع عــى أحــكام الدســتور 
ــص  ــه تن ــادة 60 من ــد امل ــاين نج املوريت
عــى أنــه »للحكومــة، بعــد موافقــة 
ــذ  ــل تنفي ــن أج ــة وم ــس اجلمهوري رئي
يف  الربملــان  تســتأذن  أن  برناجمهــا، 
إصــدار أمــر قانــوين )مرســوم( خــال 
اجــل مســمى يقــي باختــاذ إجــراءات 
مــن العــادة أن تكــون يف جمــال القانــون. 
مــن خــا هــذا النــص نجــد أن املــرشع 
بأربعــة  التفويــض  قيــد  الدســتوري 

رشوط:
1-أن يكــون غــرض احلكومــة مــن 
إصــدار هــذه األوامــر القانونيــة)02( 

ــة  ــط السياس ــا: أي خمط ــذ برناجمه تنفي
العامــة للحكومــة الــذ يتــم عرضــه  
ــر األول عــى  ــدن الوزي كل ســنة مــن ل
أنظــار الربملــان خــال دورة أكتوبــر)12(.
2-موافقــة رئيــس اجلمهوريــة عــى 
األوامــر القانونيــة )مراســيم التفويض(

-حتديد مدة التفويض
غــر أننــا ناحــظ أن املــرشع املوريتــاين 
حتديــد  مبدئيــا  اشــرط  قــد  كان  إذا 
ــة  أجــل مســمى إلصــدار أوامــر قانوني
ــه مل  ــاين، فإن ــض الربمل ــب التفوي بموج
ــل  ــة، ب ــدة الزمني ــذه امل ــاق ه ــدد نط حي
تــرك للحكومــة صاحيــة حتديــد فــرة 
ــد  ــدة ق ــذه امل ــي أن ه ــض؛ مايعن التفوي
تطــول وقــد تقــرص حســب تقديــر 

ــة. احلكوم
ــة  ــر القانوني ــة األوام ــة إحال 4-إلزامي
ــان  ــل الربمل ــن قب ــا م ــة عليه للمصادق
الــذي حــدده  األجــل  انتهــاء  قبــل 

اإلذن. قانــون 
الربملــان  فــإن  أخــرى  ناحيــة  مــن 
بمجــرد منحــه للحكومــة حــق الترشيع 
ــون،  ــاالت القان ــن جم ــن م ــال مع يف جم
ــد  ــه مل يع ــة، فإن ــر قانوني ــطة أوام بواس
بإمكانــه تقديــم مقــرح قانــون للترشيع 
إذا  مــا  حــال  ويف  املجــال.  هــذا  يف 
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الحظــت احلكومــة أن الربملــان  تدخــل 
باالقــراح يف املجــال الــذي فــوض هلــا 
ــع  ــا أن تدف ــه يمكنه ــه فإن ــع في الترشي
ــى  ــا ع ــك تأسيس ــول، وذل ــدم القب بع
مقتضيــات أحــكام املــادة 62 )فقــرة 
ــة  ــه للحكوم ــى أن ــد ع ــي تؤك 3(  الت
ــات  ــات أو التعدي ــض املقرح أن ترف
املقدمــة مــن لــدن لربملانيــن إذا كانــت 
تتعلــق بمجــال الســلطة التنظيميــة. كــا 
يمكــن أن ترفــض هــذه التعديــات أو 
ــا  ــايف تفويض ــت تن ــات إذا كان املقرح

ــتور. ــن الدس ــادة 60 م ــى امل بمقت
تنتبــه  مل  إذا  ذلــك،  عــى  عــاوة     
ــدان  ــان يف املي ــل الربمل ــة لتدخ احلكوم
الــذي منحهــا إذن الترشيــع فيــه إال بعد 
صــدور القانــون، فإنــه يمكنهــا اللجــوء 
إىل مســطرة التجريــد الترشيعــي)22( )أو 
مــا يســمى إعــادة الرتيــب الترشيعــي( 
التــي ســينتج عنهــا نــزع صفــة القانــون 
النــص  عــن  الضيــق(  )بمفهومــه 
ــلطة  ــن الس ــدر ع ــذي ص ــوين ال القان
الترشيعيــة، ومنحــه -تبعــا لذلــك-

الصفــة التنظيميــة.
وإذا كانــت احلكومــة تتمتــع هباتــن 
ــد الترشيعــي والدفــع  اآلليتــن )التجري
ــن  ــارس م ــد أي جت ــول( لص ــدم القب بع

طــرف الربملــان لاقــراح يف املجــال 
ــع  ــا إذن الترشي ــبق أن منحه ــذي س ال
ــل مل يدســر املــرشع  ــه يف املقاب ــه، فإن في
الدســتوري آليــات مماثلــة متكــن الربملان 
ــن أي  ــون( م ــه )القان ــة جمال ــن محاي م
تدخــل حمتمــل مــن قبــل التنظيــم الــذي 
تــرشع بواســطته الســلطة التنفيذيــة، 
اختــاال واضحــا  يظهــر  مــا  وهــو 
يف حكامــة التــوازن يف االختصــاص 
 ، واحلكومــة  الربملــان  بــن  املجــايل 
ــائل  ــرة وس ــذه األخ ــك ه ــث متل بحي
ــن  ــا، يف ح ــا جماهل ــي هب ــتورية حتم دس
وغــر  مراقبــا  القانــون  جمــال  بقــي 

ــي. حمم
وفضــا عــن ذلــك التكتفــي الدســاتر 
التنظيــم  جمــال  بحايــة  املوريتانيــة 
ــل  ــول حم ــق احلل ــة ح ــل احلكوم وختوي
الربملــان للترشيــع يف جمالــه، بل تســحب 
منــه البســاط حتــى فيــا يتعلــق باملبــادرة 
الترشيعيــة، وباخلصــوص املبادرة بشــأن 
االقــراح يف املجــال املــايل؛ حيــث تظــل 
حكــرا عــى احلكومــة، رغم أهنــا تندرج 
الترشيعــي  االختصــاص  صلــب  يف 
ــات  ــت املقتضي ــف كرس ــان. فكي للربمل
ــادرة  ــة بمب ــراد احلكوم ــتورية  انف الدس

ــة؟ ــن املالي ــاريع قوان ــرح مش ط
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املطلب الثاين:
احتــكار احلكومــة املبــادرة باالقــراح يف 

املجــال املــايل
ــال  ــى املج ــة ع ــة احلكوم ــى هيمن تتج
ــن  ــي م ــرات، فه ــدة متظه ــايل يف ع امل
امليزانيــة  مــرشوع  بتحضــر  يقــوم 
الوزيــر  يتــوىل  حيــث  الســنوية، 
قائمــة  ضــوء  عــى  إعــداده  املاليــة 
النفقــات املقرحــة مــن طــرف خمتلــف 
القطاعــات الوزاريــة وقائمــة الــواردات 
ــاع  ــة لقط ــح التابع ــا املصال ــي تعده الت
ــداد  ــة إع ــاء مرحل ــد انته ــة. وبع املالي
مــرشوع امليزانيــة يقــوم الوزيــر املكلــف 
باملاليــة بإحالتــه إىل جملــس الــوزراء 
للتــداول بشــأنه)32(، ويف حــال املصادقة 
عليــه تتــم إحالتــه إىل اجلمعيــة الوطنيــة 
يف أجــل أقصــاه يــوم االثنــن األول مــن 
ــأن  ــد ب شــهر نوفمــرب)42(. وهــو مــا يفي
ــرص  ــايل يقت ــال امل ــان يف املج دور الربمل
ــة  ــون املالي ــرشوع قان ــة م ــى مناقش ع
واملصادقــة عليــه، وقــد أشــارت إىل 
ذلــك الفقــرة األوىل مــن املــادة 68 مــن 
الدســتور املوريتــاين 1991بنصهــا عــى 
ــة  ــة الوطني ــادق اجلمعي ــي: »تص ــا ي م

ــة«. ــون املالي ــرشوع قان ــى م ع
الربملــان  تصويــت  عــدم  حــال  ويف 

عــى قانــون املاليــة داخــل اآلجــال 
املحــددة فــإن ذلــك يفســح املجــال 
ــوم  ــرشع بمرس ــأن ت ــة ب ــام احلكوم أم
يف جمــال القانــون املــايل، يف حــن أن 
احلكومــة قــد تتأخــر يف تقديــم املــرشوع 
ــددة يف  ــال املح ــن اآلج ــان ع إىل الربمل
املــادة 60 مــن الدســتور املوريتــاين، 
ــزاء  ــب ج ــص يرت ــاك أي ن ــس هن ولي
ــذا  ــدوث ه ــال ح ــة يف ح ــى احلكوم ع
اهليمنــة  عــن  فضــا  هــذا  التأخــر. 
املطلقــة للحكومــة عــى القوانــن املاليــة 
املعدلــة لقانــون املاليــة الســنوي، حيــث 
اليمكــن أن تغــر خــال الســنة أحــكام 
بقوانــن  إال  األصــي  املاليــة  قانــون 
ــذا  ــراح ه ــأن اق ــادرة بش ــة، واملب معدل
ــة. ــدن احلكوم ــن ل ــرة م ــل حمتك التعدي
الفقــرة  تنــص  عــاوة عــى ذلــك، 
ــتور  ــن الدس ــادة 62 م ــن امل ــة م الثاني
مقرحــات  تقبــل  ال  أنــه:«  عــى 
ــل  ــا حيتم ــن حين ــات الربملاني وتعدي
عليهــا  املصادقــة  عــن  يتمخــض  أن 
نقــص يف املــوارد العموميــة أو إحــداث 
ــا، إال إذا  ــة أو تضخمه ــات عمومي نفق
كانــت مصحوبــة بمقــرح يتضمــن مــا 

يعادهلــا يف الــواردات أو املدخــر.«
     ومــن خــال مقتضيــات هــذه املــادة 
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أن  ناحــظ  أن  يمكــن  الدســتورية 
ــاين مل جيعــل  املــرشع الدســتوري املوريت
إثــارة عــدم قابليــة اســتقبال مقرحــات 
وتعديــات الربملانيــن التــي حيتمــل 
ــوارد  ــص يف م ــا إىل نق ــؤدي قبوهل أن ي
ــة  ــات عمومي ــداث نفق ــة أو إح عمومي
ــط،  ــة فق ــق احلكوم ــن ح ــا م أو زيادهت
للنظــام  مفتوحــا  البــاب  تــرك  بــل 
الداخــي للربملــان لتحديــد مــن حيــق لــه 
إثــارة مســألة عــدم القابليــة لاســتقبال 
يف حالــة تقديــم مقرحــات وتعديــات 
إحــداث  إىل  تــؤدي  أن  شــأهنا  مــن 
لذلــك  اآلنفــة.  املســائل  إحــدى 
ــادة 102  ــن امل ــرة 1 م ــت الفق أوضح
مــن النظــام الداخــي للجمعيــة الوطنيــة  
ــتقبال يف  ــة لاس ــدم القابلي ــارة ع أن إث
ــكل مــن احلكومــة  ــة حــق ل هــذه احلال
وجلنــة املاليــة وكذلــك اللجنــة املتعهــدة 
بالدراســة املعمقــة وكل عضــو مــن 

ــس. ــاء املجل أعض
الدســتور  أن  ماحظــة  يمكــن  كــا 
املوريتــاين وكذلــك النظــام الداخــي 
ــاب  ــا أصح ــة مل يلزم ــة الوطني للجمعي
حــق اإلثــارة بعــدم القابليــة لاســتقبال 
بتبيــن  الســالفة  احلــاالت  هــذه  يف 
ــم إىل  ــي دفعته ــباب الت ــح األس وتوضي

إثــارة عــدم قابليــة اســتقبال املقرحــات 
والتعديــات التــي مــن شــأهنا إحــداث 
وهــذا  الســالفة،  املســائل  إحــدى 
ــض  ــه بع ــارت علي ــا س ــس م ــى عك ع

املقارنــة52. الترشيعــات 
وإذا خالــف الربملــان الرفــض الــذي 
مقرحــات  حــول  احلكومــة  تثــره 
وتعديــات الربملانيــن التــي حيتمــل أن 
ــص يف  ــا إىل نق ــة عليه ــؤدي املصادق ت
ــات  ــداث نفق ــة أو إح ــوارد العمومي امل
ــود،  ــف موج ــادة تكلي ــة أو زي عمومي
ــذاك أن  ــة آن ــس اجلمهوري ــكان رئي بإم
ــى  ــتوري، وع ــس الدس ــأ إىل املجل يلج
األخــر أن يبــت يف األمــر يف ظــرف 

ثانيــة )8( أيــام62.
ــول إن  ــن الق ــبق يمك ــا س ــارا مل واعتب
الدســتورية  العوامــل  هــذه  جممــل 
يف  االختــال  كرســت  والقانونيــة72 
ــة، وهــو مــا  حكامــة املارســة الترشيعي
ــاج  ــه انحــدار يف مســتوى اإلنت نتــج عن
الترشيعــي ذي األصــل الربملــاين مقارنــة 
األصــل  ذات  االقراحيــة  باملشــاريع 
احلكومــي، وهــو مــا تؤكــده املعطيــات 
التــي ســيتم تقديمهــا يف النقطــة املوالية.

املطلب الثالث:
جتليــات انحســار املبــادرة التريعيــة 
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ذات املصــدر الربملــاين
رغــم أن املــرشع الدســتوري املوريتــاين 
الترشيعيــة  املبــادرة  حــق  جعــل 
بالتســاوي بــن الربملــان واحلكومــة)82(، 
فجــوة  يــربز  العمــي  الواقــع  أن  إال 
كبــرة بــن أعــداد املبــادرات الترشيعيــة 
واملبــادرات ذات األصــل  احلكوميــة 
الربملــاين. حيــث توضــح اإلحصائيــات 
عــى  حكوميــا  اســتحواذا  املتوفــرة 

ــادرات. ــذه املب ــة ه غالبي
املعطيــات  خــال  مــن  يتضــح 
ــا  ــا عليه ــي حصلن ــات الت واإلحصائي
ــة  ــة الترشيعي ــة الوالي ــة بحصيل واملتعلق
 )1991 دســتور  ظــل  )يف  اخلامســة 
  ،2018-2013 املوريتــاين  للربملــان 
القوانــن  مجيــع  أن  منهــا  يتضــح 
ــي يف  ــان ه ــا الربمل ــادق عليه ــي ص الت
األصــل مشــاريع مقدمــة مــن قبــل 
احلكومــة. فحســب املعطيــات املتوفــرة 
القانونيــة  النصــوص  جممــوع  فــإن 
ــال  ــان خ ــا الربمل ــادق عليه ــي ص الت
واليتــه الترشيعيــة املاضيــة )أي الواليــة 
اخلامســة( هــو 204 مــن القوانــن)92(. 
ومــن خــال تفحــص هــذه القوانــن ال 
ــرح  ــه مق ــص أصل ــا أي ن ــد فيه يوج

برملــاين . 

مــن ناحيــة أخــرى، وباإلضافــة إىل 
ضعــف املبــادرة باقــراح القوانــن مــن 
ــدت  ــو وج ــى ل ــن، فحت ــدن الربملاني ل
ــم  ــدم بتحك ــا تصط ــا فإهن ــم تقديمه وت
ــان،  ــال الربمل ــدول أع ــة يف ج احلكوم
وذلــك ألن النــص الدســتوري والنظــام 
ــان  ــة يكرس ــة الوطني ــي للجمعي الداخ
ــب  ــة يف ترتي ــاريع احلكوم ــة مش أولوي
ــب  ــو مايرت ــال)03(، وه ــدول األع ج
مقرحــات  دراســة  تأخــر  عنــه 
القوانــن يف حــال مــا إذا متــت برجمتهــا. 
وحتــى إذا متــت برجمتهــا ودراســتها 
فإهنــا تصطــدم بعقبــة أخــرى، أال وهــي 

ــا.  ــة عليه املصادق

خالصة
ــة  ــة الربملاني ــول إن املؤسس ــة الق خاص
تبنــت  التــي  الــدول  أغلــب  يف 
ومــن  الربملانيــة،  العقلنــة  ميكانيــزم 
ــت  ــت يف الوق ــا، أصبح ــا موريتاني بينه
ــو  ــا ماه ــدة منه ــل عدي ــن، لعوام الراه
ــي  ــو ذايت أو داخ ــا ه ــا م ــوين ومنه قان
جمــرد فضــاء للتســجيل واملصادقــة، بدل 
ــارس  ــة مت ــة ترشيعي ــون مؤسس أن تك
ــن  ــة س ــة بعملي ــلط املتعلق ــف الس خمتل
القانــون، وهــو مــا ترتــب عنــه اختــال 
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ــع يف  ــة الترشي ــة ممارس ــي يف حكام ج
ــون. ــال القان جم

هــذا االســتنتاج تــم التوصــل إليــه بعــد 
القيــام بدراســة متأنيــة للمقتضيــات 
إلجــراءات  الضابطــة  الدســتورية 
عمليــة ســن القوانــن مــن جهــة، ومــن 
جهــة أخــرى اعتــاد تقييــم عــام لــألداء 
الربملــاين يف ممارســة العمــل الترشيعــي، 
حيــث أظهــرت نتائــج هــذه املعطيــات 
النقــول  حتــى  الضعــف-  حالــة 
اهلامشــية- التــي ظــل يعيشــها الربملــان 
املوريتــاين ) ومــا زال يعيشــها( عــرب 
ممارســة  يف  املتعاقبــة  جتاربــه  امتــداد 
ذلــك  يف  ســواء  الترشيعيــة  وظيفتــه 
ــة  ــا الثنائي ــادت فيه ــي س ــرات الت الف
ــا  ــح فيه ــي أصب ــك الت ــية أو تل املجلس
الربملــان مكــون مــن غرفــة واحــدة كــا 
هــو احلــال يف ظــل الوضــع الدســتوري 

احلايل. 
مقرحات

ــي  ــية الت ــباب الرئيس ــن األس ــن ب -م
جعلــت الــدور االقراحــي للربملــان يف 
ــف  ــا ضعي ــرب وموريتاني ــن املغ كل م
جــدا مقارنــة بــدور احلكومــة، هــو عدم 
توفــر عنــارص الكفــاءة واألهليــة يف 
غالبيــة أعضــاء الربملــان، ممــا ســاهم يف 

ضعــف األداء الربملــاين، لذلــك نقــرح 
وجتربــة  علميــة  مؤهــات  اشــراط 
للعضويــة يف  معينــة  يف كل مرشــح 
ــل وكل املجالــس  ــة ) ب ــة الوطني اجلمعي
ــم التغلــب بذلــك  ــى يت ــة(، حت التمثيلي
االقراحــي  الــدور  هشاشــة  عــى 

للمؤسســة الربملانيــة؛
-رضورة تواصــل أعضــاء الربملــان مــع 
واقعهــم املجتمعــي ومعايشــته ومواكبته 
ــى  ــم ع ــا هل ــك دافع ــون ذل ــى يك حت
ــر  ــا األث ــون هل ــات يك ــم مقرح تقدي
ــة  اإلجيــايب عــى واقــع املجتمــع، فغالبي
املنتخبــن تنقطــع صلتهــم بالســاكنة 
تأمــن  بمجــرد  انتخبتهــم  التــي 

حصوهلــم عــى املقعــد االنتخــايب؛
الترشيعيــة  املؤسســة  توفــر  -أن 
ــات  ــة واآللي ــائل الفني ــا الوس ألعضائه
ــب  ــى لع ــم ع ــا أن تعينه ــي بإمكاهن الت
دور أكــرب يف ممارســة حقهــم يف اقــراح 
القوانــن، عــّل ذلــك أن يســاهم يف 
ــة  ــص واملعرف ــاب التخص ــض غي تعوي
ــن،  ــن الربملاني ــر م ــدى كث ــة ل القانوني
وهــو مــا سيســاعدهم عــى معرفــة 
منظمــة  مقرحــات  صياغــة  طريقــة 
ــم  ــة للتقدي ــا قابل ــي جيعله ــكل فن بش

والدراســة. واملناقشــة 
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املراجع واهلوامش:
ــد  ــليان حمم ــع: س ــر، يراج ــل أكث 1-للتفصي
الطــاوي، الســلطات الثــاث يف الدســاتر 
الســيايس  الفكــر  ويف  املعــارصة  العربيــة 
العريب-القاهــرة،  الفكــر  دار  اإلســامي، 

ص92.  ،2012 الســابعة،  الطبعــة 
يكــن  مل  و1961   1959 دســتوري  2-يف 

الربملــان املوريتــاين يتألــف إال مــن غرفــة 
واحــدة تســمى »اجلمعيــة الوطنيــة تطبيقــا ملــا 
تنــص عليــه املــادة 17 مــن األول، واملــادة 26 

ــاين. ــن الث م
ــف  ــى خمتل ــل ع ــاع بالتفصي ــن اإلط 3-يمك

املــادة 26  املحــددة يف  املوضوعــات  تلــك 
مــن دســتور 1959 والتــي بلغــت حــوايل 12 
جمــاال، خيتــص الربملــان فقــط بالترشيــع فيهــا.
ــية  ــات السياس ــو، املؤسس ــود أرن ــان اكل 4-ج

ــادي،  ــادر املي ــد الق ــب عب ــة، تعري املوريتاني
ــة  مركــز التوثيــق والبحــوث باملدرســة الوطني

لــإلدارة، انواكشــوط 1982،، ص 46.
األمــر  بموجــب  الدســتور  هــذا  5-صــدر 

 20 بتاريــخ   ،91-022 رقــم  القانــوين 
ــة  ــتور اجلمهوري ــن دس ــو 1991، املتضم يولي
الرســمية  اجلريــدة  املوريتانيــة،  اإلســامية 
املوريتانيــة، عــدد 763، بتاريــخ 30 يوليــو 

.1 9 9 1
ــف  ــن وظائ ــة م ــو وظيف ــم ه ــال التنظي  6-جم

 32 املــادة  وتنــص  التنفيذيــة،  الســلطة 
مــن الدســتور عــى أنــه:« يصــدر رئيــس 

اجلمهوريــة القوانــن يف األجــل املحــدد يف 
ــع  ــو يتمت ــتور، وه ــذا الدس ــن ه ــادة 70 م امل
يفــوض  أن  ويمكنــه  التنظيميــة  بالســلطة 

األول«. للوزيــر  أوكلهــا  جزأهــا 
ــد  ــيدي حمم ــوص: س ــع هبــذا اخلص 7-يراج

ــة يف دول  ــة الترشيعي ــيد أب، الوظيف ــد س ول
ــة  ــة املغربي ــورات املجل ــريب، منش ــرب الع املغ
األوىل  الطبعــة  والتنميــة،  املحليــة  لــإلدارة 

.64 ص   )25 )عــدد   ،2001
8-املادة 09 من الدستور .

9-املادة 13 من دستور 1991.

10-املادة 20 من دستور 1991.

11-املادة 78 من الدستور.

12-هــذه هــي الصياغــة احلاليــة للفقــرة األوىل 

ــا  ــد تعديله ــتور بع ــن الدس ــادة 98 م ــن امل م
ــي  ــتورية 2017 الت ــة الدس ــب املراجع بموج
ترتــب عنهــا إحــداث املجالــس اجلهويــة. قبل 
هــذا التعديــل كان نــص الفقــرة عــى الشــكل 

ــايل:  الت
»املجموعــات اإلقليميــة للجمهوريــة هــي 
البلديــات. تنشــأ كل جمموعــة إقليميــة أخــرى 

ــون«. بقان
اعتمدهــا  التــي  هــي  التســمية  13-هــذه 

الدســتور املوريتــاين 1991 هلــذا الصنــف 
مــن القوانــن. أمــا يف املغــرب فيطلــق عليهــا 
ــق عليهــا  ــة ويف تونــس يطل ــن التنظيمي القوان
ــا  ــق عليه ــن يطل ــية، يف ح ــن األساس القوان
لذلــك  العضويــة.  القوانــن  اجلزائــر  يف 
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ــف  ــذا الصن ــمية ه ــتخدام تس ــم اس ــواء ت فس
ــل  ــا فع ــة )ك ــن النظامي ــن بالقوان ــن القوان م
املــرشع املوريتــاين( أو بالقوانــن التنظيميــة 
ــود  ــى املقص ــة فاملعن ــية أو العضوي أو األساس
واحــد، أي تلــك القوانــن التــي تصــدر بنــاء 
ــز  ــتوري وتتمي ــص الدس ــن الن ــة م ــى إحال ع
ــع  ــة ال تتب ــراءات خاص ــا بإج ــطرة إقراره مس

ــة.  ــن العادي ــرار القوان يف إق
ــم ينصــا  14-أمــا دســتوري 1959 و1961 فل

عــى وجــود هــذا الصنــف مــن القوانــن 
ــلطة  ــن الس ــدر ع ــي تص ــن الت ــن القوان ضم

الترشيعيــة.
ــن  ــد م ــدور العدي ــظ ص ــه ياح ــر أن 15-غ

هــذا الصنــف مــن القوانــن يف موريتانيــا 
قبــل  مــن  يف  إليــه  إحالــة  وجــود  دون 
ــة  ــة املتعلق ــن النظامي ــل القوان ــتور )مث الدس
ــاء  ــوج النس ــجيع ول ــات، تش ــة االنتخاب بلجن
االنتخابيــة،  والوظائــف  للمأموريــات 
األحــزاب السياســية وكــذا القانــون النظامــي 
ــذه  ــاع ه ــم إخض ــا ت ــة..( وإن ــق باجله املتعل
ــدار  ــة يف إص ــطرة املتبع ــس املس ــن لنف القوان
بموجــب  الصــادرة  النظاميــة  القوانــن 
اإلحالــة عليهــا يف الوثيقــة الدســتورية، وهــو 
ــة  ــدى وجاه ــق بم ــكاال يتعل ــرح إش ــا يط م
إضفــاء صفــة » قانــون نظامــي« بمجــرد اتبــاع 
ــه  ــة؟ أم أن ــن النظامي ــدار القوان ــطرة إص مس
يتعــن احــرام منطــوق فقــرات املــادة 67 
مــن دســتور 1991 التــي تقــي بــأن اإلحالــة 

ــة  ــب الوثيق ــن يف صل ــذه القوان ــل ه ــى مث ع
ــة  ــا صف ــي عليه ــذي يضف ــو ال ــتورية ه الدس

»القوانــن النظاميــة«.
16-كان نــص هــذه الفقــرة قبــل التعديــل 

الدســتوري 2017، الــذي ترتــب عنــه إلغــاء 
غرفــة جملــس الشــيوخ، كاآليت: »ال يقــدم 
ــت  ــة وتصوي ــراح إىل مداول ــرشوع او االق امل
أول غرفــة أحيــل إليهــا إال بعــد انقضــاء 

ــه«. ــد إيداع ــا بع ــرش (15) يوم ــة ع مخس
أمــا الفقرتــان الثالثــة والرابعــة مــن هــذه 
املــادة فقــد تــم إلغاؤمهــا، واللتــان كان نصهــا 
ــراءات  ــة اإلج ــذه احلال ــق يف ه ــي:« تطب ــا ي م
غيــاب  يف  أنــه  إال   66 املــادة  يف  املحــددة 
ــة  ــادق اجلمعي ــن، ال تص ــن الغرفت ــاق ب االتف
الوطنيــة عــى النــص يف قــراءة أخــرة إال 

باألغلبيــة املطلقــة ألعضائهــا.
يصــادق عــى القوانــن النظاميــة املتعلقــة 
الغرفتــن  طــرف  مــن  الشــيوخ  بمجلــس 

الصيغــة«.  نفــس  حســب 
كــا تــم إلغــاء املــادة 66 التــي أحالــت الفقــرة 
ــي كان  ــا، والت ــى أحكامه ــة، ع ــة اآلنف الثالث
مقتضياهتــا تنظــم طــرق املداولــة بــن جملــي 
الربملــان بشــأن مــرشوع او مقــرح قانــون 
نظامــي، وذلــك نظــرا إللغــاء جملــس الشــيوخ 

ــتوري 2017. ــل الدس ــب التعدي بموج
وكانــت املــادة 66، قبــل إلغائهــا، تنــص عــى 
ــرشوع أو  ــان يف كل م ــر الغرفت ــي: » تنظ ــا ي م
اقــراح قانــون بغيــة املصادقــة عــى نــص 
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ــن  ــا تعل ــاف، وحين ــة خ ــق، ويف حال مطاب
احلكومــة االســتعجال، فــإن املــرشوع يمكــن 
أن حيــال بعــد قــراءة واحــدة مــن طــرف كلتــا 
ــراح  ــة باق ــركة مكلف ــة مش ــن، إىل جلن الغرفت
نــص متعلــق باألحــكام موضــع املداولــة، 
بالطريقــة  النــص  هــذا  حيــال  أن  ويمكــن 

ــه. ــة علي ــن للمصادق ــها إىل الغرفت نفس
ــل، إذا مل  ــل أي تعدي ــة ال يقب ــذه احلال     ويف ه
ــص  ــراح ن ــركة إىل اق ــة املش ــل اللجن تتوص
مشــرك أو إذا مل تصــادق الغرفتــان عليــه، 
ــن  ــدة م ــراءة جدي ــد ق ــذاك، بع ــة آن للحكوم
ــة  ــن اجلمعي ــب م ــه تتطل ــن، ان ــرف الغرفت ط

ــر«. ــا يف األم ــت هنائي ــة الب الوطني
ــي  ــتور الفرن ــن الدس ــادة 46 م ــص امل 17-تن

1958، املعــدل، عــى مــا يــي :«القوانــن 
القوانــن  صفــة  الدســتور  يعطيهــا  التــي 
ــا  ــا وتعديله ــت عليه ــم التصوي ــة يت التنظيمي
ــرح  ــرشوع أو املق ــة: امل ــرشوط اآلتي ــق ال وف
ال يمكــن قراءتــه أوليــا، أو التــداول فيــه 
ــن إال  ــرف اجلمعيت ــن ط ــه م ــة علي واملصادق
ــا يف  ــوص عليه ــال النص ــاء اآلج ــد انقض بع
ــاء  ــادة 42 )أي انقض ــن امل ــة م ــرة الثاني الفق
ــس  ــدى املجل ــه ل ــى إيداع ــابيع ع ــدة 6 أس م
األول، و4 أســابيع بعــد إحالتــه عــى املجلــس 

ــاين(. الث
ــات  ــب مقتضي ــتعجال حس ــة االس     ويف حال
ــون  ــرح القان ــرشوع أو مق ــإن م ــادة 45، ف امل
ــة  ــة يف اجلمعي ــع للمداول ــي، ال خيض التنظيم

ــة  ــرور مخس ــد م ــا إال بع ــال عليه األوىل املح
ــه...« ــى إيداع ــا ع ــرش يوم ع

ــريب  ــتور املغ ــن الدس ــل 85 م ــر الفص 18-انظ

لســنة2011.
19-الفقــرة الثالثــة مــن املــادة 67 مــن الدســتور 

ــنة 1991. املوريتاين لس
20-وهنــا نشــر إىل أن األوامــر القانونيــة ظلــت 

هــي الشــكل الــذي تــرشع بواســطتها اللجــان 
العســكرية املتعاقبــة عــى احلكــم يف موريتانيــا 
منــذ انقــاب 10 يوليــو 1978 إىل إقــرار 
ــس  ــب رئي ــو 1991 وتنصي ــتور 20 يولي دس

اجلمهوريــة يف 1992/04/18. 
ولــذا نجــد العديــد مــن الترشيعــات الوطنيــة 
ــي مــازال العمــل ســاريا هبــا حتــى اآلن،  ،الت
صــدرت بموجــب أوامــر قانونيــة خــال 
تلــك الفــرة، مثــل القانــون اجلنائــي الصــادر 
1983 وقانــون االلتزامــات والعقــود الصــادر 

 .1989
ــاين  ــتور املوريت ــن الدس ــادة 73 م ــر امل 21-انظ

لســنة 1991، والفصــل 65 مــن الدســتور 
ــنة 2011. ــريب لس املغ

لســنة  املوريتــاين  الدســتور  نظــم  22-وقــد 

ــي يف  ــد الترشيع ــة التجري ــدل، آلي 1991، املع
املــادة 59 منــه، والتــي نصــت عــى أنــه يمكــن 
ــوص  ــى النص ــا ع ــوم تعدي ــل مرس أن يدخ
اختــذت يف  التــي  الترشيعيــة  الصبغــة  ذات 
ــع  ــص بالترشي ــذي ختت ــي ال ــال التنظيم املج
القيــام  فيــه. غــر أن احلكومــة اليمكنهــا 
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ــن  ــد أن يعل ــوص إال بع ــك النص ــل تل بتعدي
ــتورية(  ــة الدس ــتوري )املحكم ــس الدس املجل
ــا  ــا طبق ــا تنظيمي ــي طابع ــوص تكت أن النص
ملقتضيــات مــن 59 مــن الدســتور املوريتــاين.
خمتلــف  حــول  أكثــر  للفصيــل  23-انظــر 

ــنوية  ــة الس ــداد امليزاني ــر وإع ــل حتض مراح
املرســوم رقــم 2011-086  يف موريتانيــا: 
ــة واإلدارات  ــر املالي ــات وزي ــدد لصاحي املح
املركزيــة التابعــة لقطاعــه الصــادر بتاريــخ 30 
ــة،  ــمية املوريتاني ــدة الرس ــو 2011، اجلري ماي

عــدد 1244، بتاريــخ 30 يوليــو 2011.
24-الفقــرة األوىل مــن املــادة 68 مــن الدســتور 

املوريتــاين 1991، املعــدل.
ــنة  ــريب لس ــتور املغ ــى الدس ــاع ع 25-باالط
يمنــح   2 منــه   77 الفصــل  نجــد   2011
مقرحــات  رفــض  حــق  فقــط  احلكومــة 
ــؤدي  ــا ي ــن إذا كان قبوهل ــات الربملاني وتعدي
ــوارد  ــض امل ــة إىل ختفي ــون املالي ــبة لقان بالنس
ــي,  ــف عموم ــداث تكلي ــة, أو إىل إح العمومي
أو الزيــادة يف تكليــف موجــود. غــر انــه ألــزم 
ــا  ــي دفعته ــباب الت ــح األس ــة بتوضي احلكوم
إىل رفــض تلــك املقرحــات والتعديــات. 
النــواب  ملجلــي  الداخــي  النظــام  أمــا 
واملستشــارين فقــد أكــد مــا نصــت عليــه 
مقتضيــات الفصــل 77, ومل يــرش إىل إمكانية أن 
ترفــض املقرحــات والتعديــات اآلنفــة مــن 
طــرف جلنــة املاليــة أو اللجنــة املختصــة أو أي 

ــس. ــاء املجل ــن أعض ــو م عض

26-انظــر الفقــرة الثالثــة مــن املــادة 62 مــن 
الدســتور.

ــة   ــة اللصيق ــل الذاتي ــن العوام ــا ع 27-فض
ــهم . ــن أنفس بالربملاني

املغــريب  الدســتور  مــن   78 28-الفصــل 
ــاين  ــتور املوريت ــن الدس ــادة 61 م 2011 وامل

املعــدل.  1991
ــة  ــة الترشيعي ــى احلصيل ــول ع ــم احلص 29-ت
لواليــة الربملــان املوريتــاين اخلامســة )2013-
ــة.  ــة الوطني ــق اجلمعي ــن إدارة وثائ 2018( م

)وثائــق غــر منشــورة(.
30-املــادة 69 مــن دســتور 1991، املعــدل، 

ــة  ــي للجمعي ــام الداخ ــن النظ ــادة 91 م وامل
ــة. الوطني

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15     16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
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Field of law in Mauritania : between the constitutional text

 and the absence of the parliament proposition.

Résumé de l’étude 

 

The Mauritanian legislative structure has 

been fluctuating between Bicameralism and 

Unicameralism since the first constitution 

the country ever experienced. When 

checking back the two constitutions the 

country experienced in 1959 and 1961, it 

can be noticed that both were unicameral 

(National Assembly). Whereas the 1991 

constitution, (the authentic version) was 

a bicameral one before it was remodeled 

to its original form, unicameral, due to 

the third constitutional review in 2017, 

after it had shaped the parliamentary life 

for more than 25 years. This was due to 

several factors that had been supported by 

the very tense political context at the time. 

Whatever the form of the parliament takes, 

the creation and adoption of the legislation 

will remain its traditional function. 

    In this context, this study aims to shed light 

in the main mechanisms of the parliament 

reasonability that has been adopted from 

the French constitution in 1958, when the 

main aspects of the mechanism lie in the 

identification of the law filed- that is the 

attribution of the parliament. Additionally, 

the constitutionalization of the dispositions 

makes the government a major participant 

in the practice of the legislation in the 

law filed via the group of mechanisms 

that are fixed by the constitution text. 

This study resumes that the propositional role 

in the field of legislation of the parliament 

institution in Mauritania ( as in most of the 

countries that have adopted the mechanism 

of the parliament reasonability ) has been 

recessing and degrading due to various 

legal, personal and internal factors to an 

extent where it can be said that the National 

Assembly has become just a space to the 

registration and approbation of the suggested 

laws projects instead of being a legislative 

institution that practices the different 

powers related to law creation process. 

 

Key words : law, parliament, Mauritanian 

government.
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