
 

  :اللجنة العلمیة للیوم الدراسي
  

  رةـــــــــــرئیس جامعة محمد خیضر بسك  أحمد  د بوطرفایة.أ :الرئیس الشرفي

  یةــعمید كلیة الحقوق والعلوم السیاس  د دبابش عبد الرؤوف. أ :المشرف العام

  :رئیس اللجنة العلمیة

  جامعة بسكرة -دبابش عبد الرؤوف/ دأ

  :أعضاء اللجنة العلمیة
    رة ـــسكبجامعة -ةــرف الدین وردـــــــشـــ/د  رة ـــــــــــــــــــسكبجامعة -ـلف اهللا میلودخ/ د
     رةــــــــجامعة بسك-قطـــــــاف تمام أسماء/أ   رة ـــــــــــــــــجامعة بسك-ارة علــــــيــعمــــ/ أ
  كرةـــــــــــــجامعة بس - د عزري الزین/أ  رة   ــــــــجامعة بسك -لشھب حوریة/ دأ
    كرةـــــــجامعة بس - د مفتاح عبد الجلیل.أ   ــرة ــــــــبسك شیتور جلول جامعة د /أ
    رة ــــــــجامعة بسك - كیحل عز الدین/أ د     رةد بلمشري عبد الحلیم جامعة بسك /أ
  رةـــــــــــــــبسكجامعة – حوحو صابرد /أ    ــــــرةــد حوحو رمزي جامعة بسكـ/أ
  ـــــــرة جامعة بسكــــ - د حسینة شرون.ـــرة       أــرشیدة العام جامعة بسكــــــ د/أ
  ـــــــــرة عیش تمام جامعة بسكــد أمال ی/أ     ةــــــرجامعة بسك- نسیغة فیصل  د/أ  
  ـــــــــرةد زواوي عباس جامعة بسكـــ/رة       أــجامعة بسكـ -مستاري عادلد  /أ 
  ـــــرة حسونة عبد الغني جامعة بسكــ  /ــــــرة       دـد مانع سلمى جامعة بسكــــ/أ
  بسكــــــــــــــــــرةجامعة -حاحة عبد العالي /عاشور نصر الدین جامعة بسكرة     د /د

رة      ـسكبجامعة -حلیمعبد الحلیم مرزوقي /د       لمعیني محمد جامعة بسكـــــرة/ د 
  جامعة بسكـــــــــــــرة–شبري عزیزة / شوقي یعیش تمام جامعة بسكرة       د /د
  ــــــــــــــــــــــــــرةجامعة بسكــــــ–جغام محمد / جامعة بسكـــــــــــــرة      د-شعیب توفیق /د
      بسكــــــــــــــــرة جامعة دحامنیة علي / د  رة    ـــــــــجامعة بسك - احمید ھنیة/ د
     ــرة  ــــــــجامعة بسكـــ-بوقرة أم الخیر / د   رة    ــــــجامعة بسك - بلجبل عتیقة/ د
  ـــرةـــــــــــجامعة بسكــ نازبودوح شھی/ د   ة  ـرجامعة بسكحسن عبد الرزاق / د
  زوزو ھدى جامعة بســـــــــــــــــــــكرة  /د    شراد صوفیا جامعة بسكــــــرة   . د
  بوسطلة شھرزاد جامعة بسكـــــــــــرة  /د    محدة فتحي جامعة بسكــــــــرة    /د
  سكــــــــــــــــــرة دنش ریاض جامعة ب /د    صولي إبتسام جامعة بسكـــــرة   /د
  رةــــــــــــــــبسكجامعة –كلیبي حسان  /د       رةــــــبسكجامعة –خان فضیل  /د

  :اللجنة التنظیمة 
  : رئیس لجنة التنظیم 
  جامعة بسكرة–عاشور نصر الدین / د
أ قطاف  - أ عمارة علي - شرف الدین وردة. د :أعضاء لجنة التنظیم 

  .وزاني أمینة. د -فریجة الدمیة. د –بلمخربش أسماء .د -تمام أسماء

  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
  كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة

  جامعة محمد خیضر بسكرة
  

 

  
  قسم الحقوق ومخبر الحقوق والحریات في األنظمة المقارنة

سرة ألالتزامات الجزائر الدولیة المتعلقة بحقوق ا"في إطار مشروع بحث 
  "والمرأة والطفل وأثرھا على حركة التشریع

  
  ینظمان یوم دراسي

  2020أفریل  15 :یوم
  :حول
  

  
  



 

  :إشكالیة الیوم الدراسي

حظیت بعنایة فائقة في الدیانات السماویة ومختلف الشرائع  تعد األسرة نواة المجتمع، لذا   
والقوانین الوضعیة، فقد تمیزت الحضارات القدیمة بإحاطة األسرة والطفل عنایة خاصة، 
وبعطف كبیر، وازدادت العنایة في ظل التنظیم الدولي المعاصر، بحیث تعتبر المواثیق 

در القانونیة لحمایة األسرة، فمنذ صدور واالعالنات واالتفاقیات الدولیة من أغزر المصا
أصبح اإلنسان محل اهتمام متزاید في المجتمع  1948میثاق األمم المتحدة وبدایة من سنة 

  .الدولي، ومؤسساته الدولیة
وفي بالدنا حظیت األسرة باهتمام بالغ من طرف المشرع في مجال القانون الدستوري،      

ا الموضوع اهتماما لهذ الجزائریة معظم الدساتیرفقد أولت . قانون األسرة وقانون العقوبات
سنة  دستور، 1989سنة  دستور، 1976 ر سنةدستو  ،1963 ر سنةمن خالل دستو 

  .2016والتعدیل الدستوري لسنة  1996
كما عمل المشرع الجزائري من خالل قانون األسرة على توفیر حمایة قانونیة لألسرة       

محاولته  ویتجلى ذلك عن طریقمثال محافظة على الرابطة الزوجیة لمن خالل العمل على ا
كما لجأ إلى توفیر . لتقلیل من ظاهرة الطالق والتطلیق بوضع إجراءات وقائیة وعالجیةا

، وذلك من خالل 02-05حمایة قانونیة لعقد الزواج من خالل التعدیالت الواردة في األمر 
الزواج، وكذا شروط تعدد الزوجات عندما اشترط اشتراط الشهادة الطبیة وأثرها في عقد 

هذا باإلضافة إلى أحكام أخرى تهدف إلى توفیر حمایة المشرع الموافقة من طرف الزوجتین، 
 فعالة لحمایة األسرة والطفل على حد السواء

وقد أصبحت الجرائم داخل األسرة من الجرائم التي تثقل كاهل المجتمع والقضاء، لذا      
المتضمن قانون العقوبات الجزائري  66/156رع الجزائري منذ صدور القانون رقم عمل المش

، إلى 2015دیسمبر  30المؤرخ في  19/ 15المعدل والمتمم إلى غایة القانون رقم 
تخصیص للجرائم األسریة نصوص خاصة في قانون العقوبات، كما تخضع المتابعة في هذه 

  .یتها من طبیعة العالقة التي تربط أفرادهاالجرائم إلى إجراءات خاصة تستمد خصوص
أثرت االتفاقیات والمعاهدات اإلقلیمیة والدولیة كیف : مما یقودنا إلى طرح اإلشكال التالي

  .؟على الحمایة القانونیة لألسرة في التشریع الجزائري

  :محاورالیوم الدراسي

  اإلطار المفاهیمي لحمایة األسرة: المحور األول

  حمایة األسرة في االتفاقیات والمعاهدات اإلقلیمیة والدولیة: لمحور الثاني

 حمایة األسرة في التشریع الجزائري: المحور الثالث

  :أھداف الملتقى
  رصد لمالمح واقع األسرة في المجتمع الجزائري -
ایة الوقوف على أهم االتفاقیات والمعاهدات اإلقلیمیة والدولیة في مجال حم -

 األسرة
 .الوقوف على الحمایة القانونیة لألسرة في التشریع الجزائري -
تقییم مدى تأثیر االلتزامات الدولیة على التشریع الجزائري في مجال حمایة  -

  األسرة 
  شروط المشاركة في الملتقى

أن یكون البحث المقدم للجنة العلمیة عمال مبتكرا، وأن یقع ضمن أحد محاور یجب  -
  .الملتقى

تكتب المداخلة طبقا لألصول العلمیة المتعارف علیها مع إرفاقها بملخص محرر  -
إلشارة إلى البیانات المداخلة اتضمن تبلغتین أحداهما بلغة المقال واألخرى بلغة مغایرة، 

ولقبه، الوظیفة، الرتبة العلمیة، المؤسسة المستخدمة، العنوان،  اسم المشارك: التالیة
  الهاتف، البرید اإللكتروني، لغة المداخلة ووسائل عرضها، محور المداخلة وعنوانها، 

یراد المصادر والمراجع - ٕ أن یتم التهمیش في نهایة كل صفحة بشكل أوتوماتیكي، وا
  .آخر البحث وبشكل كامل ودقیق

 Simplified، اللغة العربیة Word RTFأو Wordببرنامج  تحرر المداخلة-

arabic اللغة األجنبیة . للهوامش 12للمتن وحجم  14، خط حجمTime New 
Roman للهوامش 10للمتن وحجم  12، خط حجم.  

  .صفحة 20و  10یترواح عدد الصفحات بین  -
  :ترسل المداخالت على البرید التالي -

asma_biskra@yahoo.fr 
  2020أفریل  02یوم  المداخلة كاملةآخر أجل إلرسال -
  .2020أفریل  05یوم  المداخالت المقبولة الرد على -
  

  .ال تتكفل الجامعة بمصاریف التنقل واإلقامة: مالحظة
  
  

  


