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 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية

 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
 اجللفة      "زيان عاشور "  جامعة 

 كلية احلقوق و العلوم السياسية  

k      ـُُلوم السَياسـيَّة  العـ

 ينظم

  علميةندوة  

 *******    :موسومة بـــ      *******

اهليئة العليا املستقلة ملراقبة 

تعزيز الدميقراطية  ُسبل واالنتخابات 

 يف اجلزائر

  17/20/0211:حديوم األ

 12.22: الساعة /  ''الساحيي.د / املرحوم '' قاعة املؤمترات

 ـ مدير اجلامعة ـ بلقومان برزوق/د.أ: الرئيس الشريف 

 ـ عميد الكلية ـ  محام حممد.د: املشرف العام***

 نوري نعاس /الدكتور  : الندوةرئيس ***

  ***الندوةشرف ضيف ***

 / الوزير و السفري السابق ، الدكتور 

 دربال عبد الوهاب

 ـ رئيس اهليئة العليا املستقلة ملراقبة االنتخابات ـ 

 : تقــــــــــديم

 Haute:بالفرنسية)اهليئة العليا املستقلة ملراقبة االنتخابات           
Instance Indépendante de Surveillance des Élections  

يف  االنتخاباتهي اهليئة املسؤولة عن تنظيم ( HIISE أو اختصارا

ومقرها  اإلصالح االنتخابييف إطار ، 6102 ، مت تأسيسها يفاجلزائر

( 001)أربعمائة وعشرة  من تتشكل اهليئة و   .العاصمة اجلزائر

مهورية بالتساوي ب ن قضاة يقحرحهم اجمللس عضوا، يعينهم رئيس اجل

    .األعلى للقضاء وكفاءات مستقلة يتم اختيارها من ضمن اجملتمع املدني

 ، كما تتعامل معتتعامل التشكيلة مع اإلدارة و اإلعالم و    و

العملية ب ى اليت هلا عالقةخراألف اطرواأل القوى السياسيةخمتلف 

                                                                                                                                                                                                                                       . االنتخابية

و دورها يف تعزيز  هذه اهليئةة الكشف عن أهميجل أمن و

 :طرح االشكالية التالية  ناارتأيدولة القانون الدميقراطية و 

 :االشـــــــــكالية

لضمان شفافية ماهي أهم اآلليات الرقابية للهيئة العليا املستقلة 

مصداقية االنتخابات ؟ و ما هي أهم األدوار املنوطة بها لدعم حيادية وو

 ...يف اجلزائر ؟و تعزيز الدميقراطية 

 : احملــــــــــــــــــاور

 االطار اهليكلي للهيئة العليا املستقلة ملراقبة االنتخاباتــــ / 0

 ....(املداوماتالدائمة،  نةجهاز الرئيس،اجمللس،اللج..الحركيبة)

تنظيم )االطار الوظيفي للهيئة العليا املستقلة ملراقبة االنتخابات ــــ  /6

 (..بعد االقحراعقبل،خالل و:سري اهليئةو

آليات تعزيز عمل اهليئة العليا املستقلة ملراقبة االنتخابات  ـــــ /3

 .. (ـالضمانات القانونية و السياسية ـ املنازعات االنتخابية)

 :ـــداف ــــــــــــاأله

الندوة  هسعى هذت، ..من خالل االشكالية و كذا  احملاور اليت سطرت 

 :إىل حتقيق هدف ن أساسي ن هما الوطنية

ب  ..تركيبة اهليئة و إطارها الوظيفيالتعرف بعمق على ـ /أ 

على الدور الذي تلعبه اهليئة يف تعزيز التعرف ـ /ب

،من خالل ضمان شفافية و نزاهة الدميقراطية باجلزائر 

 ..دميقراطية االنتخاباتو

 :نة العلمية ــــاللج

 رئيس اللجنة العلمية ---ـــــــــ---الكر حممد:  دكتورال

 نائب  رئيس اللجنة ---،،---طعيبة أمحد: الدكتوراألستاذ 

 عضو  اللجنة --ــ---بلخريات حوس ن: دكتورال

 عضو  اللجنة ---ــــــ--جداوي خليل: الدكتور

 عضو  اللجنة -----كاس عبد القادر: الدكتور

 عضو  اللجنة --ـــ---بن غربي ميلود: الدكتور

 

 :ية نظيماللجنة الت

 نظيميةترئيس اللجنة ال -----ية عبد النور بزوام: الدكتور 

  نائب  رئيس اللجنة --ــــــــــــــــ----قريع سليم: الدكتور

 عضو  اللجنة --ــــــ---عينة املسعود: الدكتور

 عضو  اللجنة --ــــــ---العطري ميلود: الدكتور

 عضو  اللجنة ----ـ-بوسعيد عبداحلق: الدكتور

 عضو  اللجنة -ــــــــ---امعمري خالد: الدكتور

 عضو  اللجنة --ــــ-- رمضاني مفتاح: الدكتور

 عضو  اللجنة ---ـــــ--معقايف أسامة: الدكتور

 عضو  اللجنة --ــــــ---بن عالل علي: الدكتور

 عضو  اللجنة --ـــــ--عصيب حليمة: ةالدكتور

 عضو  اللجنة --ــ---بعيطيش يوسف: الدكتور

 عضو  اللجنة --ـ---بن العايب بلقاسم: الدكتور

 عضو  اللجنة --ــــــ---ميهوبي حبيب: الدكتور

 عضو  اللجنة --ــــــ---بن علي خليل: الدكتور

 عضو  اللجنة -----مكاوي نور الدين: الدكتور
 

 :ـروط قبول املداخالت شـ

  منهجية البحث العلمي تعتمد أن و  الندوةان يقع البحث ضمن حماور

 .. هيف إعداد
  صفحة، على أن يكون  01احلد األعلى لعدد صفحات البحث هو

 00احلجم simplified arabicنوع اخلط ألحباث اللغة العربية هو 

سم كل  6، اما حدود الصفحة فتكون  bold 02العناوين حبجم و

 .سم 3اجلهات عدا يف يسار الصفحة 
 ة أو قدمت للنشر أو للمشاركة يف ال جيوز تقديم حبوث منشور

 .ملتقيات أخرىندوات وأيام دراسية و

 01/16/6102:يوم  آخر موعد الستالم األحباث 

  عنـوان املراسلة: E-mail//  Prof.naouri@gmail.com  

 R  
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