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 :الوطينامللتقى إشلالية 

باعتباض أٌ مطفل العسال٘ مطفكا غٔسٓا ّاغرتاتٔذٔا فهاٌ مً قنٔه 

بطامر اإلقالح اإلزاضٖ اليت عطفتَا ازبعاٜط، فنع تأغٔؼ اللذي٘ الْطئ٘ 

ّالصٖ مً بني أٍه ما تضنيُ ضطّضٗ  2111انتْبط  12إلقالح العسال٘ بتاضٓذ 

و يف غٔام ما اقطلح علُٔ بتكطٓب العسال٘ مً عكطى٘ قطاع العسال٘ ّشل

 .املْاطً ّذبػني اشبسم٘ العنْمٔ٘ يف مطفل العسال٘

إٌ املػعٙ عبْ الطقني٘ مل ٓهً إال ّغٔل٘ لتحكٔل اإلقالح اإلزاضٖ يف 

احسٚ أٍه قطاعات السّل٘، ٍّْ لٔؼ ٍسفا يف حس شاتُ بكسض ما ٍْ ّغٔل٘ 

ل العسال٘. فنً بني أٍه أٍساف ضقني٘ لتحكٔل الفاعلٔ٘ ّالؿفافٔ٘ يف غري مطف

قطاع العسال٘ تطؾٔس اليفكات العنْمٔ٘ مً خالل االغتػياٛ التسضدٕ علٙ 

املعامالت الْضقٔ٘، ننا أٌ اإلزاضٗ الطقنٔ٘ مً ؾأىَا أٌ تػاٍه يف تَٔٝ٘ ميار 

اغتجناضٖ ّاقتكازٖ مؿذع الغبطاط ضؤّؽ األمْال يف الػْم الْطئ٘ ٓػاٍه 

يف الكضاٛ ازبعاٜطٖ مبا ٓهفل ؾفافٔ٘ يف تػٔري الكضآا مبا  يف تععٓع الجك٘

 ٓتٔحُ مً امهاىُٔ الطقاب٘ علٙ غري احملاننات ّعسالتَا.

 بياٛ علٙ ما غبل فإٌ اؾهالٔ٘ ٍصا امللتكٙ الْطين تسّض حْل ما ٓلٕ:

ٍل غاٍنت الطقني٘ يف ذبػني اشبسم٘ العنْمٔ٘ ملطفل العسال٘ غْاٛ يف 

 أّ الكضاٜٕ ؟ ازباىب اإلزاضٖ ميُ

ّغْف عباّل اإلداب٘ علٙ ٍصِ االؾهالٔ٘ مً خالل األٍساف ّاحملاّض 

 املعلي٘ أزىاِ.



 

 أهداف امللتقى:

٘ مً األٍساف لعل إىل ذبكٔل مجل الْطينىػعٙ مً خالل ٍصا امللتكٙ 

 أبطظٍا ما ٓلٕ:

إظَاض أٍنٔ٘ الطقني٘ يف تطْٓط أزاٛ قطاع العسال٘ ّعطض اشبطط اليت   -

 تبيتَا ازبعاٜط يف صبال ضقني٘ قطاع العسال٘، 

 زّض ضقني٘ قطاع العسال٘ يف ذبكٔل التطْض االقتكازٖ،-

 االغتفازٗ مً دباضب السّل اليادح٘ يف صبال ضقني٘ قطاع العسال٘،-

 تكٔٔه مػاض ضقني٘ العسال٘ اإللهرتّىٔ٘ يف ازبعاٜط،-

 .إبطاظ معْقات ّقعْبات االضتكاٛ خبسمات العسال٘ اإللهرتّىٔ٘-

 إبطاظ دباضب السّل الطاٜسٗ يف صبال ضقني٘ قطاع العسال٘.-

 

 حماور امللتقى:

 

 .احملْض االّل: مسخل مفأٍنٕ للطقني٘، التحْل الطقنٕ لكطاع العسال٘

 .ىٕ: العسال٘ اإللهرتّىٔ٘ ّاإلقالح اإلزاضٖ ّالكضاٜٕاحملْض الجا

 .احملْض الجالح: التذاضب الطاٜسٗ يف ضقني٘ قطاع العسال٘

احملْض الطابع: الكعْبات ّالتحسٓات اليت تْادُ دبػٔس العسال٘ الطقنٔ٘ يف 

 ازبعاٜط.

 للنلتقى:اللجنة العلنية 

 األغتاش السنتْض أمحس بْططفآ٘ الرئيس الصريف:

 )مسٓط دامع٘ ضبنس خٔضط بػهطٗ(

 األغتاش السنتْض زبابـ عبس الطؤّف  :عاواملصرف ال

 )عنٔس نلٔ٘ اسبكْم ّالعلْو الػٔاغٔ٘(

 األغتاش السنتْض عبس اسبلٔه بً مؿطٖمللتقى: ائيس ر

 طبرب أثط االدتَاز الكضاٜٕ علٙ حطن٘ التؿطٓع( مسٓط)

 السنتْضٗ زمحْف فآعٗ :للنلتقىرئيس اللجنة العلنية 

 :امللتقىشروط املصاركة يف 

ػبب أٌ ٓهٌْ العنل حبجا قاىْىٔا أقٔال غري ميكْل ّال ميؿْض مً قبل. حٔح 

ال ٓكبل البحح إال بعس إضغالُ نامال / ربضع مجٔع املساخالت للتحهٔه العلنٕ

/ لػ٘ امللتكٙ العطبٔ٘ أّ الفطىػٔ٘ أّ اإلظبلٔعٓ٘ /ّفكا زبسّل املْاعٔس أزىاِ

 Times new 21طبٔ٘ أّ للع Simlified Arabic 23تهتب املساخالت خبط 

roman  ٘ٔٓته التَنٔـ ّإٓطاز املكازض ّاملطادع يف ىَآ٘ نل  /للػات األديب

مع ملدكني  قفح٘ 12ػبب أٌ ال تتعسٚ البحْخ  /قفح٘ ّبؿهل نامل ّزقٔل

مسٗ العطض ال تتعسٚ  نلن٘ لهل ملدل/ 242بالعطبٔ٘ ّاالظبلٔعٓ٘ يف حسّز 

، علٙ أىُ ال تربمر 1212 فٔفطٖ 12ل تطغل املساخالت نامل٘ قب /زقٔك٘ 24

تاضٓذ إضغال زعْات قبْل املؿاضن٘: / أٖ مساخل٘ إال بعس إضغال اليل الهامل

25/22/1212. 

 :مجٔع املطاغالت تهٌْ علٙ الربٓس اإللهرتّىٕ -

colloque.droit.biskra@gmail.com 

 


