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 ملتقى وطني حول

    
املجلس الدستوري يف ضوء
 تعديل 06 مارس 2016   

«إصالحات مقررة يف انتظار املمارسة»
    

 

وإعطائه  تقويته  بغرض  وكيفية م�رستها  اختصاصاته  ا�عتمدة  ا�ص�حات   ك� شملت 

 فعالية كهيئة تسهر ع¤ اح£ام الدستور، فوسعت دائرة ا�خطار إ¡ الوزير ا�ول و50 نائبا

̈اك القا¦  » ا�جلس الشعبي الوطني و30 عضوا » مجلس ا�مة (ا�ادة 187)، ك� تم إ

 وا�تقا¦ » إخطار ا�جلس بغية ح�ية حقوق ا�فراد ك� نصت ع¤ ذلك ا�ادة188 .م

ع¤ الرقابة  ��رسة  ا�ؤسس  أوجدها  التي  الض�نات  أن  السابقة  التجارب  لنا   تؤكد 

 الدستورية » الجزائر º تكن كافية لتحقيق غاية القانون » الجزائر، ذلك أن الكث� منها

النظام لطبيعة  ردها  ¼كن  التي  ا½عتبارات  من  جملة  بسبب  تجسيد  دون  من   بقيت 

الغموض.ض من  قدر  ع¤  ذاتها  القانونية  النصوص  محتوى  �ن  أو  القائم،   Àالسيا

 بيد أّن حرص السلطة التنفيذية التي بادرت بالتعديل الدستوري ع¤ إعطاء نفس جديد

 وقوي للمجلس -وهو ما قد يعكس جديتها » الدفع بسبل ا�ص�ح العميق والÅوري

 لهذه ا�ؤسسة السامية -½ يتحقق فع� إ½ّ بحتمية ترجمة ا�حكام الجديدة إ¡ م�رسة

 حقيقية، بغية بلوغ أهداف الرقابة ع¤ الدستورية ا�تمثلة خاصة » السهر ع¤ اح£ام

 الدستور كون ا�خ� هو الضامن ا�ساÀ للحقوق والحريات وا�نشئ للسلطات وا�حدد

الدولة.ة  « العمومية  والسلطات  ا�ؤسسات  جميع  طرف  من  الÌعية  م�رسة  �جال 

ع¤ الرقابة  لتحقيق  كفيلة  هي  وهل  ا��رسة؟   « ا�حكام  هذه  لتكريس  السبيل   ف� 

 الدستورية ا�أمولة بالفعالية ا�طلوبة؟ وما هي الحدود ا�ف£ضة التي تعيق ا�جلس عن

لتجاوزها؟ ا�مكنة  الحلول  هي  وما  الدستور؟   « له  ا�حدد  بالشكل  مهامه  أداء 

 إّن هذا ا�لتقى يبتغي السبيل للوصول إ¡ إعطاء ا�جلس الدستوري الدور الذي يجب أن

لتقديم ستسعى  فأع�له  لذلك  القانون،  دولة  وتحقيق  الجمهورية  Ðح  بناء   «  يلعبه 

 قراءات وتحلي�ت للنصوص ذات الع�قة التي جاء بها القانون 01/16 ا�ؤرخ » 06 مارس

 2016 الذي يتضمن التعديل الدستوري، وكذا �ا بعد هذه النصوص من خ�ل تصور أفاق

 تطبيقها » واقع ا��رسة، ك� يرمي لكشف السلبيات التي º يُعالجها ا�ؤسس الدستوري،

والجهود وا�دوات التكميلية التي يجب أن تلحق هذه النصوص لض�ن تجسيدها التام

إشكالية الملتقى الوطني

    
 كث�ة هي ا��حظات التي وجهت إ¡ ا�جلس الدستوري حول ص�حياته وحصيلة نشاطه

من للعديد  مح�  ا�ؤسسة  هذه  أداء  ظل  فقد   ،1989 دستور   « تأسيسه  إعادة   منذ 

من جملة  إضفاء  ع¤  الدستوري  ا�ؤسس  إقدام   « ساهم  ما  ذلك  ولعل   ا½نتقادات، 

 التعدي�ت » 06 مارس 2016 التي مست ا�جلس » تشكيلته التي رفعتها ا�ادة 183 إ¡

 12 عضو بعد أن كانت 07 » دستور 1989 و 09 » دستور 1996، ومدة العضوية فيه التي

 جعلتها ا�ادة ذاتها 08 سنوات بد½ من 06 سنوات، أو كفاءة أعضائه التي أحاطتها ا�ادة

 184 بجملة من الÌوط كالسن والخÖة القانونية، أو استق�ليته التي عملت ا�ادة 185

ع¤ تدعيمها بالحصانة القضائية

.

.

 أ.د. أيت منصور ك�ل، عميد كلية الحقوق و العلوم السياسية، بجاية

 

   رئيس الملتقى
    

:

   رئيس اللجنة العلمية
    

:
د.صايش عبد ا�الك، أستاذ محا� أ، جامعة بجاية

   األعضاء  
    

:
أ.د.زوا¼ية رشيد، أستاذ، جامعة بجاية

أ.د.بوغزالة محمد ناÐ، أستاذ، جامعة غرداية  

أ.د.العايب ع�وة، أستاذ، جامعة الجزائر  

أ.د.طالب طاهر، أستاذ، جامعة تيزي وزو  

أ.د.تاجر محمد، أستاذ، جامعة تيزي وزو  

أ.د.بودريوه عبد الكريم، أستاذ، جامعة بجاية  

أ.د.أيت منصور ك�ل، أستاذ، جامعة بجاية  

د.خلفي عبد الرح�ن، أستاذ، جامعة بجاية  

د.قبايÚ طيب، أستاذ محا� أ، جامعة بجاية  

د.دح�Û عبد الس�م، أستاذ محا� أ، جامعة بجاية  

د.أوكيل محمد أمÜ، أستاذ محا� أ، جامعة بجاية  

د.يحياوي نورة، أستاذة محا�ة أ، جامعة بجاية  

د.شي£ عبد الوهاب، أستاذ محا� أ، جامعة بجاية  

د. بري نور الدين، أستاذ محا� أ، جامعة بجاية  

د.عيساوي عز الدين، أستاذ محا� أ، جامعة بجاية  

د.معيفي لعزيز، أستاذ محا� ب، جامعة بجاية  

د.بويحيى ج�ل، أستاذ محا� ب، جامعة بجاية  

د.معزيز عبد الس�م، أستاذ محا� ب، جامعة بجاية  

د.عساÝ عبد الكريم، أستاذ محا� ب، جامعة بجاية  

   رئيس اللجنة التنظيمية  
    

:
د.أوكيل محمد أمÜ، أستاذ محا� أ، جامعة بجاية

:    األعضاء  

مختاري عبد الكريم، أستاذ مساعد أ، جامعة بجاية

سبعرقود محمد أمقران، أستاذ مساعد أ، جامعة بجاية  

̈اد محمد، أستاذ مساعد أ، جامعة بجاية  

بن خالد السعدي، أستاذ مساعد أ، جامعة بجاية  

بن بركان أحمد، أستاذ مساعد أ، جامعة بجاية  

حميطوش ج�ل، أستاذ مساعد أ، جامعة بجاية  

  

د.هارون نورة، أستاذة محا�ة ب، جامعة بجاية

  

قادري نسيمة، أستاذة مساعدة أ، جامعة بجاية

بودة نسيمة، أستاذة مساعدة أ، جامعة بجاية  

برازة وهيبة، أستاذة مساعدة أ، جامعة بجاية  

عمور لي¤، أستاذة مساعدة ب، جامعة بجاية  

تÖي أرزقي، أستاذ مساعد ب، جامعة بجاية  

  

   اللجنة التقنيةللكلية 
    

:
مسعودي ناÐ/تافوكت كهينة/مادي كر¼ة/عوف السعدي/حمودي سم�

:فريق السمعي البصري  

د.يوسفي فايزة، أستاذة مساعدة ب، جامعة بجاية

د.بومعزة نوارة، أستاذة مساعدة ب، جامعة بجاية  

  









 يوم 27 أفريل2017

  
برنامج الملتقى الوطني

    

كلمة  رئيس الجامعة: ا�ستاذ الدكتور سعيداÛ بوع�م

 

  أوال/الجلسة اإلفتتاحية : 08.30 سا-09.00سا

كلمة عميد الكلية : ا�ستاذ الدكتور أيت منصور ك�ل    

 

كلمة رئيس اللجنة العلمية: الدكتور صايش عبد ا�الك

 

  الجلسة األولى :09.00 سا -10.15سا
    

 ا�داخلة الثالثة: «التوازنات ا�ساسية للمؤسسات الدستورية للدولة و دورها

 » فعالية ا�جلس الدستوري»، تÖي أرزقي ، أستاذ مساعد ب، كلية الحقوق

 و العلوم السياسية ، جامعة عبد الرح�ن م�ة، بجاية

برئاسة ا�ستاذ الدكتور بودريوه عبد الكريم، أستاذ، كلية الحقوق و

العلوم السياسية، جامعة عبد الرح�ن م�ة، بجاية 

 

 ثانيا/جلسات الملتقى

    

 ا�داخلة ا�و¡: «ا�جلس الدستوري 2016: قراءة قانونية و سياسية » الحال و

 ا�آل»، خوالدية فؤاد، أستاذ محا� ب، كلية الحقوق و العلوم السياسية،

جامعة الصديق بن يحيى، جيجل

 ا�داخلة الثانية: «حصيلة ا�جلس الدستوري بÜ ح�ية الدستور و تجاوزه»،

 أومايوف محمد، أستاذ محا� ب، كلية الحقوق و العلوم السياسية ،  جامعة

 مولود معمري، تيزي وزو

(تقييم أداء ا�جلس الدستوري)

 

  الجلسة الثانية :10.15 سا -11.30سا
(عن استق�لية ا�جلس الدستوري)    

 برئاسة ا�ستاذ الدكتور العايب ع�وة ،  أستاذ كلية الحقوق، جامعة 

بن يوسف بن خدة، الجزائر 1 

 ا�داخلة ا�و¡: «عن الحصانة القضائية �عضاء ا�جلس الدستوري»، هارون 

 نورة، أستاذة محا�ة ب، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة عبد

الرح�ن م�ة، بجاية

Ûا�داخلة الثانية: «نحو تعزيز ض�نات استق�لية ا�جلس الدستوري»، سلي� 

 السعيد ، أستاذ محا� ب، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة محمد

 الصديق بن يحيى، جيجل

 ا�داخلة الثالثة: «استق�لية ا�جلس الدستوري : ض�نات محدودة الفعالية»،

   نباÝ فطة، أستاذة محا�ة أ، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة مولود

معمري، تيزي وزو

(مناقشة: من 11.00سا-11.30سا)

(إس£احة: من 11.30سا-12.00سا) 

  الجلسة الثالثة :12.00 سا -13.15سا 
(إخطار ا�جلس الدستوري )    

 برئاسة ا�ستاذ الدكتور بوغزالة محمد ناÐ، أستاذ، كلية الحقوق و العلوم 

السياسية، جامعة غرداية  

 Üاني�Öا�داخلة ا�و¡: «عن فعالية توسيع دائرة إخطار ا�جلس الدستوري إ¡ ال  

 و القضاء»، برازة وهيبة، أستاذة مساعدة أ، كلية الحقوق و العلوم السياسية،

جامعة عبد الرح�ن م�ة، بجاية

 ا�داخلة الثالثة: «مجال سلطة إخطار ا�جلس الدستوري بÜ التضييق و التوسيع »،

  شنتو» عبد الحميد، باحث دكتوراه، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة

مولود معمري، تيزي وزو

  الجلسة الرابعة :14.15 سا -15.30سا
(آلية الدفع بعدم الدستورية)    

برئاسة  ا�ستاذ الدكتور تاجر محمد،  أستاذ، كلية الحقوق و العلوم 

السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو  

 Àا�داخلة ا�و¡: «آلية الدفع بعدم الدستورية » الدستور الجزائري»، لوناو 
 ججيقة، أستاذة ، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة مولود معمري،

تيزي وزو

 ا�داخلة الثانية: «¨وط الدفع بعدم دستورية القوانÜ ا�اسة بالحقوق و

 الحريات ا�كفولة دستوريا»، ع�ر عباس، أستاذ ، كلية الحقوق و العلوم

 السياسية، جامعة مصطفى اسطنبوÝ، معسكر

 ا�داخلة الثالثة: «آلية الدفع بعدم الدستورية » ظل التعديل الدستوري

2016»، مداخلة مش£كة من تقديم

 حاحا عبد العاÝ، أستاذ محا� أ،  كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة

محمد خيÅ، بسكرة

 بن زيان أحمد، طالب دكتوراه، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة

محمد خيÅ، بسكرة

(مناقشة: من 15.00سا-15.30سا)

  الجلسة الخامسة :15.30 سا -16.30سا 
(آفاق إص�ح ا�جلس الدستوري)    

برئاسة ا�ستاذ الدكتور ع�ر عباس، أستاذ، كلية الحقوق و العلوم 

السياسية، جامعة مصطفى اسطنبوÝ، معسكر  

 ا�داخلة ا�و¡: «ا�جلس الدستوري ومبدأ الفصل بÜ السلطات: بÜ حتمية 
 التحول و إشكالية التمنع»، بويحيى ج�ل، أستاذ محا� ب، كلية الحقوق و

العلوم السياسية، جامعة عبد الرح�ن م�ة، بجاية

(مناقشة: من 16.00سا-16.30سا)

 

 

  ثالثا/الجلسة الختامية : 16.30 سا-17.00سا

    

 

 مداخلة ختامية: «أي مناخ سياÀ لتفعيل إص�حات ا�جلس الدستوري؟»،

  صايش عبد ا�الك، أستاذ محا� أ ، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة

عبد الرح�ن م�ة، بجاية

تسليم شهادات ا�شاركة

 إختتام فعاليات ا�لتقى من طرف عميد كلية الحقوق و العلوم

السياسية ا�ستاذ  الدكتور أيت منصور ك�ل

(مناقشة: من 09.45سا-10.15سا)

 

(مناقشة: من 12.45سا-13.15سا)

(إس£احة غذاء: من 13.15سا-14.15سا) 

 

 ا�داخلة الثانية: «سبل تفعيل دور أعضاء ال�Öان وا�واطنÜ » ا�خطار »، قرماش

Ü� كاتية ، أستاذة مساعدة أ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة محمد 

دباغÜ، سطيف2

Üمداخلة إفتتاحية لرئيس اللجنة التنظيمية : الدكتور أوكيل محمد أم 

«ا�جلس الدستوري كنموذج للرقابة ع¤ الدستورية » الجزائر: مسار مؤسسة»،

أستاذ محا� أ، جامعة عبد الرح�ن م�ة بجاية

 

،

 ا�داخلة الثانية: «تفعيل دور ا�عارضة » ال�Öان من خ�ل إخطار ا�جلس

 الدستوري»، د.عويسات فتيحة، نائبة » ا�جلس الشعبي الوطني

 Üب :Üتفعيل الرقابة عن دستورية القوان « Üاني�Öا�داخلة الثالثة: «عن دور ال 

 محتوى النصوص و مقتضيات ا��رسة»، قادري نسيمة ، أستاذة مساعدة أ

 كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة عبد الرح�ن م�ة، بجاية

قراءة التوصيات

:


