بلمدنً علً
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دروٌش جمال

المحورالثالث :الجزاءات المقررة لنفاذ القواعد الدستورٌة :قانونٌة و شعبٌة ثابتة  ،و هو ما ٌبٌن لنا أهمٌتها كوسٌلة
فعالة تساعد على تطابق أعمال السلطات مع القواعد
 المسؤولٌة السٌاسٌة و الجنائٌة للسلطة التنفٌذٌة .الدستورٌة لهذه الدول .
 إجراء حل البرلمان أو إحدى غرفتٌه.و تلعب ضمانات نفاذ القواعد الدستورٌة دورا أساسٌا
 تحدٌد الجرائم المرتكبة ضد الدستور فً القانون الجنائً.و مهما فً تحدٌد مالمح النظام الدستوري لدول المغرب
العربً  ،إذا ما قمنا بعملٌة مسح للتجارب الدستورٌة
المحورالرابع:التحدٌات الراهنة لنفاذ القواعد الدستورٌة:
للكثٌر من الدول التً أثبتت أن التطبٌق المنحرف للقواعد
 تحقٌق أهداف التنمٌة المستدامة.الدستورٌة قد ٌفسد أرقى الدساتٌر أما التطبٌق السلٌم لها
قد ٌغطً ما ٌنتاب الدساتٌر من عٌوب .
 تحقٌق الحكم الراشد.انطالقا مما تقدم ٌأتً هذا الملتقى لٌسلط الضوء
على تحدٌد ضمانات نفاذ القواعد الدستورٌة و مدى
 استجابة الدستور لواقع الدولة عن طرٌق التعدٌلفعالٌة هذه الضمانات لتحقٌق الدٌمقراطٌة فً دول
الدستوري.
المغرب العربً.
 تمكٌن المعارضة من المشاركة الفعلٌة فً العملٌةمحاور الملتقى :
السٌاسٌة.
 -ضرورة استجابة الدولة لاللتزامات الدولٌة.

المحور األول  :الضمانات القانونٌة لنفاذ القواعد الدستورٌة:
-

مبدأ الفصل بٌن السلطات.
الرقابة على دستورٌة القوانٌن .
رقابة البرلمان على أعمال السلطة التنفٌذٌة.
سلطة رئٌس الدولة فً اللجوء لالستفتاء الشعبً.
استقاللٌة السلطة القضائٌة.

المحورالثانً  :الضمانات الشعبٌة لنفاذ القواعد الدستورٌة:
 رقابة الرأي العام على السلطة ( مؤسساتالمجتمع المدنً ).
 دور وسائل اإلعالم فً تعبئة الرأي العام . التجمعات و المظاهرات و اإلضرابات كوسٌلةلتوجٌه قرارات السلطة.

إشكالٌة الملتقى:
ٌعد الدستور من خصائص الدولة القانونٌة باعتباره السند
الشرعً لوجود الهٌئات الحاكمة فً الدولة
و المحدد لفكرتها القانونٌة و الفلسفٌة و األٌدٌولوجٌة
التً ٌقوم علٌها نظامها فً المجاالت السٌاسٌة
واالقتصادٌة و االجتماعٌة  ،و سمو الدستور ٌفرض
إلزامٌة التقٌد بمبدأ تدرج القواعد القانونٌة فٌترتب علٌه
وجود تدعٌم لمبدأ المشروعٌة فإذا كان هذا المبدأ ٌقتضً
خضوع الحكام و المحكومٌن للقانون  ،فإن سمو الدستور
ٌدعم و ٌحصن هذا المبدأ و ٌوسع من نطاقه  ،ألنه
ٌتطلب خضوع الحكام و المحكومٌن لقواعده من ناحٌة
و خضوع كافة القوانٌن ألحكامه من ناحٌة أخرى.
و مهما تضمنت القواعد الدستورٌة من قٌود تضبط بها
السلطات و آلٌات تضمن بها الحقوق و الحرٌات و تجسٌد
المبادئ الدٌمقراطٌة  ،فإن ذلك ال ٌكفً لنفاذها ما لم تكن
هناك آلٌات لتطبٌقها من الناحٌة الفعلٌة فً الدول عامة
و دول المغرب العربً خاصة.
إن الحراك الشعبً الذي عرفته دول المغرب العربً نتج
عنه حراك سٌاسً ٌطالب بدٌمقراطٌة حقٌقٌة أسفر فً
النهاٌة على وضع دساتٌر جدٌدة أو تعدٌلها كان مصدرها
اإلرادة الشعبٌة التً تهدف إلى العمل على أن ال ٌكون
الدستور مجرد وثٌقة نظرٌة ال تمد بأٌة صلة للمظاهر
الفعلٌة لممارسة السلطة فً هذه الدول سواء كانت
جمهورٌة أو ملكٌة .
إن القواعد الدستورٌة فً دول المغرب العربً ال ٌمكنها
أن تضمن دٌمقراطٌة هذه النظم إن لم ٌكن هناك نظام
قانونً و اجتماعً ٌساعد على ضمان نفاذها  ،ألن
النظم السٌاسٌة تعتمد على قواعد و نظرٌات أٌدٌولوجٌة
متغٌرة  ،فً الوقت الذي تعتمد ضمانات نفاذها على أسس
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 أن ٌتسم البحث بالتأصٌل و الحداثة ،وأن ال ٌكونالبحث قد سبق نشره أو قدم فً ملتقى سابق أو
مأخوذا من مذكرة أو أطروحة أو بحث علمً.
 أن ٌنصب البحث فً أحد محاور الملتقى . تكتب المداخلة المحررة باللغة العربٌة وفقالخط  Simplified Arabicحجم  16وتحرر
الهوامش بطرٌقة آلٌة فً نهاٌة كل صفحة

seminaire.drpub@gmail.com

بحجم  ،12أما المداخالت المحررة باللغة األجنبٌة
فتحرر بخط  Times New Romanحجم 14
و الهوامش بحجم  ، 10أما قائمة المراجع فتكتب

رقم الهاتف:

فً آخر المداخلة.

0771150024

المداخلة ...........................................
.............................................................

شروط المشاركة :

مالحظة:
 ال ٌتم إرسال الدعوات إال بعد استالم المداخالت
كاملة ،ووفقا لضوابط التحرٌر المذكورة أعاله.
 تحدد حقوق االشتراك الحقا.

 أن تكون عدد صفحات المداخلة ال تقل عن  15صفحة و التزٌد عن  20صفحة.
 أن تتضمن المداخلة ملخصٌن ،أحدهما بلغةالبحث ،مع إدراج الكلمات المفتاحٌة.
 تضبط صفحة الكتابة بالنسبة لكل اللغات بجعلالمسافة  2.5سم ٌمٌنا وٌسارا ،وفً أعلى
الصفحة وأسفلها ،و ٌترك مسافة  1.5سم بٌن
األسطر.
 أن تكون المداخلة فردٌة و ال تقبل المداخالت التًال ٌتم إلقاؤها فً الملتقى.

