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الشعبية الديمقراطية ة زائر ا ة ور م   ا

العلمي  البحث و العا التعليم    وزارة

ع -2-البليدةجامعة   لون

السياسية العلوم و قوق ا  لية
  

العقار و القانون مخ   بمعية

التنميةومخ تحقيق ا ودور املحلية ماعات ا   سي

رعاية تحت قوقالسيدو ا لية الععميد السياسيةو   لوم

 
  
  

   

 

   2018أفریل   26و 25  :یومي         

للملتقى: الشر س   الرئ

خالد رمول الدكتور:   ستاذ

البليدةمدير    -02-جامعة

امللتقىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرئي   :س

:ـــــــو الدكت   طشروليـــــــــــــــــــــــــــدر

:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم امللتقى   دير

جمال سالم بن :   الدكتور

  

التقييد يتم لم ما بالقانونية الدولة توصف أن يمكن ال

عمال ي القانو رم ال عت ال ف ، ة الدستور ام باألح ام ل و

ىب د القاعدة تتقيد أن فيجب القانونية القواعد تدرج مبدأ

م ع ملبدأبالقاعدة تحقيقا درجة، ذاا ، الدستور سمو

ن يتطلبالذيخ وم ومح اما ح امھ ألح ام   حت

ا لالن معرضة الدستور ام أح تصبح ال وجبوح املخالفة و ك

الدستور وضامنةحماية كفيلة آلية الال بوجود ام حح دستور

ت املث دود ا تخالف اةال عم،دستور القيام الفحصأي لية

امو  ألح القانونية النصوص مالئمة مدى من التحقق و التق

ة الدستور للقواعد ن القوان مطابقة مدى أو واملحافظة،الدستور

ة، الدستور دود وا الشرعية مبدأ   ع

بدشقدو  زائري ا الدستوري التطور إقرارا1963بدستورءاد

مج ق طر عن ة الدستور الرقابة لينعدملفكرة دستوري، لس

دستور  دستوري1976ظل ظل ر ظ كمحاولة1996و1989و

س وتكر ة، الدستور الرقابة .ملاإلعمال الدستور سمو  بدأ

التعدي  عرف لسنةوقد الدستوري مستعديالت2016ل

للمجلس،ا والتنظي يك ال الوظيفيانب انب ا وكذا

املل والصالحيات بالختصاصات جديدابعثليھنوطة سكر لينفسا

عدم الدفع ق ا منح خالل من الدستور سمو ةالمبدأ   دستور

تتمحورو امللتقى الية فإش قيةحول عليھ ل الكفيلة السبل

الدس للمجلس املنوط الدستور الدور سمو مبدأ حماية توري

امل ألداء شامل تقييم إعطاء إ اية ال الوصول جلسغية

التاليةالدستوري الية ش نطرح أن يمكن ذلك ضوء وع ،:  

ي القانو طار و ملمارسةما الرقابةالضابط

ة نجسدو؟الدستور افاقآكيف ر ضوءتطو تعديلالع

  ؟2016لعامالدستوري
  

الملتقى محاور الدیباجة  

  

  

ول  - للمجلس:املحور ي املؤسسا البناء

،الدستوري املجلس طبيعة ، شكيلة ال )

النظام انتھ ــــــــاملؤسم ـــــــــــــــــــــــــــــ يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   )سا

ي - الثا لعماملحور ي جرا النظام لـــــــــــــــــــــــ:

الدستــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاملجل ـــــس ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ  وريــــــــــــــــــــــــ

الثالث - صالحياملحور املجلـــ: ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات

الرقاب(الدستوري مجال ةـــــأساسا الدستور  )ة

- : ع الرا الاملحور عدم  ةـــــــــــدستورالدفع

( الدول عض تجارب ودراسة ، تصور )  

  

  

  

  

  

حول: وط ملتقى   تنظم

ة الدستور  الرقابة

زائري  ا الدستوري النظام  

وــــــــــــــــــــــــــــــــــــالواق- -اقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف ع  


