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République Algérienne Démocratique et Populaire

وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
جـــامـعة آمحمد بوقرة بومـــرداس
كلية الحقوق والعلوم السياسية
قسم القانون العام
مخبر آلاليات القانونية للتنمية املستدامة
فرقة البحث رقم 1

برنامج اليوم الدراسي:

"تصورات وإسهامات حول دستور الجزائر " 2020
على ضوء المحاور الخاصة بالتعديل الدستوري
يوم 12مارس 2020
بقاعة المحاضرات الكبرى

رئيس اليوم الدراسي:د/قزالن سميمة
االفتتاح  08:30سا
النشيد الوطني
كممة السيد رئيس قسم القانون العام
كممة السيد عميد كمية الحقوق-بودواو-

الجمسة األولى 09.00(:إلى )10.00
رئيسة الجمسة :البروفيسور يوسفي أمال
مديرة المخبر

 )1المحور األول" :ماهية التعديل الدستور"
المداخمةاألولى:د /قزالن سميمة

"ماهية التعديل الدستوري وأهدافه""

 )2المحور الثاني " :الحريات الفردية والجماعية"
المداخمةالثانية:د /عباس فريد
الحقوق والحريات في الجزائر بين التكريس الدستوري والتقييد

الجمسة الثانية 10.30( :إلى )11.30
رئيس الجمسة:د /داود إبراهيم

 )4المحور الرابع :تكريس التوازن بين السمطات وتفعيل
الرقابة البرلمانية

المداخمة األولى:د /يونسي حفيظة

نحو تكريس النظام الشبه رئاسي عمى ضوء الجمهورية الجديدة ".
المداخمة الثانية :أ /شريفي عبد الغني
ضرورة إعادة النظر في ضبط العالقة بين السمطتين

القانوني"

المداخمة الثالثة :د /جميل مونية

المداخمة االثالثة:د /جمعة حميدة

تصورات مركز رئيس الجمهورية في ظل التعديل الدستوري لسنة

التكريس الدستوري لمصحة عمى ضوء التعديل الجديد "
المداخمة الرابعة :د /تواتي نصيرة
أليات ضمان حرية الصحافة واإلعالم من أجل إرساء دولة القانون"

 )3المحور الثالث :الحياة العامة ومحاربة الفساد
المداخمة الخامسة:د /مالتي معمر
التعديل الدستوري تأسيس لمكافحة الفساد

"مـــناقشة

مناقشة 10.00:إلى 10.30

".2020

المداخمة الرابعة  :د /تريعة نورة

عقمنة التشريع المنافس في أحكام التعديل الدستوري القادم
المداخمة الخامسة  :د /درويش جمال
مجمس األمة بين الوظيفة التشريعية والوظيفة السياسية عمى ضوء
التعديل الدستوري الجديد

المداخمةالسادسة :ط /ناصري وردة
تعزيز الدور التشريعي لمجمس األمة
مناقشة  11:30إلى 12:00

استراحة

الجمسة المسائية

الجمسة الثالثة 13.00(:إلى )13.30
رئيسة الجمسة :د /قزالن سميمة

 )5المحور الخامس :تعزيز استقاللية القضاء وتفعيل
دور المجمس الدستوري

المداخمة األولى:د /محديد حميد
آفاق الرقابة عمى دستورية القوانين وتوسيع مجال اإلخطار
في ظل المراجعة القادمة لمدستور

المداخمة الثانية :د /أوصيف سعيد
نحو تكريس المحكمة الدستورية عمى ضوء التعديل
الدستوري المرتقب

 )6المحور السادس :تحقيق المساواة بين المواطنين
وتنظيم السمطة المستقمة المكمفة بتنظيم االنتخابات
المداخمة األولى :د /عمورة رابح

ضوابط إنشاء وعمل السمطة المستقمة المكمفة باالنتخابات
مناقشة13.30:إلى 14.00
مراسيم الختام:

قراءة التوصيات
توزيع الشهادات

