جامعة  8ماي  – 1945قاملة –

كلية احلقوق والعلوم السياسية
قسم العلوم القانونية

ينظم امللتقى الوطين

حول:

القانون المدني بين خصوصية المجتمع الجزائري
ومواكبة حركة التشريع العالمية

يوم  26نوفمبر 2019
مجمع هيليوبوليس  -قالمة

إشكالية الملتقى :
يعد القانون المدني المرآة التي تعكس المدى الذي وصلت إليه
النهضة الحضارية في مجتمع ما ،لكونه يشكل الشريعة العامة التي
تنظم المعامالت ما بين األفراد ،وهو بذلك عبارة عن دستور لكل
القوانين األخرى داخل الدولة ،ولقد شرعت الدولة الجزائرية منذ
نشأتها في وضع هذا القانون ،واالهتمام بقواعده متأثرة تارة
بمبادئ الشريعة اإلسالمية من جهة ونصوص التشريعات
الوضعية وفي مقدمتها القانون المدني الفرنسي المعروف بقانون
نابليون لسنة  1804والقانون المدني المصري الحديث لسنة
 1949من جهة أخرى.
غير أن هذا القانون ومنذ ظهوره ألول مرة سنة  1975ظل متأثرا
بالتغيرات التي عرفتها بيئة تطبيقه من ناحية والمستجدات العالمية
من ناحية ثانية ،مما جعله في تطور وتغير مستمر من خالل
اللجوء إلى اإللغاء أو اإلضافة ،أو التعديل فيما هو موجود من
مواد.
من المتوقع أنه في المستقبل القريب سيكون القانون المدني
الجزائري بحاجة إلى مراجعة أخرى للكثير من مبادئه ،وذلك
تحت تأثير الثورة التكنولوجية التي يعرفها العالم اليوم وانعكاساتها
على نظرية االلتزام سواء على مستوى النشأة أو التنفيذ أو
االثبات .وكذا النصوص الخاصة المتعلقة بحماية المستهلك  ،ونظم
التعويض الجديدة وغيرها ،والتي ال عهد للقانون المدني بها فيما
سبق.
زيادة على ذلك كله فإن خضوع القانون المدني الفرنسي للتعديل
في الفاتح من أكتوبر سنة  ،2016والتغيير الجذري الذي احدثه في
الجزء المتعلق بقانون االلتزامات والعقود واالثبات .سيكون له
حتما تأثير كبير على التشريعات المستمدة منه ومنها القانون
المدني الجزائري.
وهو األمر الذي يطرح اليوم إشكالية متعلقة بضرورة التفكير وفتح
النقاش من أجل مراجعة القانون المدني الجزائري وتكييفه مع
متطلبات العصر ،مسترشدين في ذلك بما توصل إليه الفقه المقارن
في الوقت الحاضر ،وكذا حركة التشريع العالمية ال سيما في
فرنسا من خالل تعديل  2016األخير .

حمــاور امللتق ــى:
المحور األول  /مفاهيم أولية حول القانون المدني
أ – نظرة حول القانون المدني و تاريخ التشريعات المدنية
المقارنة
ب -نظرة حول التطور التاريخي للتشريع المدني في الجزائر
 فترة ما قبل االستقالل فترة ما بعد االستقالل و الى غاية صدور القانون المدنيالجزائري .
المحور الثاني /المصادر المادية للقانون المدني الجزائري .
أ  -تأثير مبادئ الشريعة االسالمية على القانون المدني
الجزائري.
ب -تأثير التشريعات الوضعية على القانون المدني الجزائري .
ت -تأثير األعراف السائدة في المجتمع على القانون المدني
الجزائري.
المحور الثالث  /القانون المدني الجزائري والمستجدات الحديثة
أ -التعاقد واالثبات االلكتروني
ب -قواعد حماية المستهلك.
ت -نظم التعويض الجديدة
المحور الرابع  /تأثير حركة التشريع العالمية على القانون المدني
(تعديل القانون المدني الفرنسي لسنة  2016نموذجا )
أ-
ب-
ت-
ث-

الدوافع واألسباب
المضمون
تأثيراته على الفقه القانوني
تأثيراته المستقبلية على القانون المدني الجزائري

الرئيـس الشرفـي :االستاذ الدكتور صاحل العقون
رئيس جامعة  8ماي  1945قاملة.
 رئيسة اللجنــة العلميــة للملتقــى:
األستاذة الدكتورة  /سحري فضيلة – جامعة عنابة
أعضاء اللجنــة العلميــة للملتقــى:
 أ.د  .عصام جناح  -جامعة قاملة.

 أ.د .طاشور عبد احلفيظ -جامعة قسنطينة.
 أ.د .هديف بشري – جامعة تبسة

 أ.د  .نبيل سعد  -جامعة االسكندرية
 د .شيعاوي وفاء – جامعة اجلزائر

 د  .ميالط عبد احلفيظ -جامعة األمري عبد القادر
 د .محيداين حممد – جامعة قاملة

 د .خليل بوصنوبرة – جامعة قاملة
 د .مونة مقاليت – جامعة قاملة

 د .شوايدية مونية  -جامعة قاملة.

 د.فطناسي عبد الرمحن – جامعة قاملة.

اللجنــة التنظيميــة :حميداني محمد  -رئيسا
 كريبس نبيل
 عبد الرحمان فطناسي
 حسين بن شيخ
 العربي براغثة
 يزيد بوحليط
 حميد شاوش
 األزهر خشايمية
 عالل ياسين
 حميداني سليم
 العايب سامية
 فلكاوي مريم
 مشري راضية
 بوخميس سهيلة
 مهيدي كمال
 مقالتي مونة
 فاضل الهام
 نجار الويزة
شــروط املشاركـة :
-01تكتب المداخلة طبقا لألصول العلمية المتعارف عليها ،باللغة
العربية أو االنجليزية أو الفرنسية مع إرفاقها بملخص ال يتجاوز
نصف صفحة باللغة االنجليزية (.)abstract
-02تكتب المادة العربية بخط  Simplified Arabicحجم ،14
أما الفرنسية فبخط  ،Times New Romanحجم .12
-03تتراوح صفحات البحث من  20 - 12صفحة .A4
-04يشترط أن يكون البحث أصيال ،لم يتم نشره من قبل ،ولم يسبق
أن قدّم في مؤتمرات أو ملتقيات علمية سابقة.
-05تخضع جميع البحوث للتحكيم العلمي.
-06ال تقبل المداخالت المشتركة ،وال يقبل تقديم أكثر من مداخلة.
-07ترفض المداخالت التي ال يتطابق مضمونها مع المحاور.
-08ال تؤكد المشاركة إال بعد اإلستقبال النهائي للمداخلة كاملة على
الموقع اإللكتروني.
حقوق اإلشتراك:
األساتذة الدائمون 6000 :دج
 4000دج
الطلبــــــــة:

مالحظة :يجب التقيد بالعناوين المقترحة في المحاور،

إستمــارة المشاركـة :

مواعيد هامة:
 ترسل المداخالت كاملة :قبل تاريخ 2019/11/10
 آخر أجل للرد بقبول المداخالت2019/11/15 :
 تاريخ انعقاد فعاليات الملتقى2019 /11/26 :
توجـه المراسالت إلى:
البريد االلكتروني:
hamidani.mohamed@univ-guelma.dz

