الرئيس النرفي لليوم الدراسي :أ .كراجي مصطفى ،أستاذ التعميم
العالي ،عـمـيد كمية الحــقوق والعموم السياسية  19مارس ،1962
جامعة جياللي ليابس -سيدي بمعباس.

اإلشكــاليــة

يتميز السياق العالمي في السنوات األخيرة بظيور مخاطر الكوارث المختمفة

في العديد من الدول ،مما أضحت تطرح تحديا دوليا بالنسبة لممستقبل وتشكل

المسؤول عن اليوم الدراسي :أ .محي الدين عواطف ،أستاذة محاضرة

أحد المشاكل الكبرى لمتنمية المستدامة.

اللجنة العلمية:

التي تستمزم تسيي ار مناسبا ليا ،ونتيجة لسمسمة الكوارث التي شيدتيا ،أىميا زلزال

أ ،كمية الحقوق والعموم السياسية.

-أ.بردان رشيد ،أستاذ التعميم العالي ،مدير مخبر "االنشاا العقاري"،

رئيس المجنة العممية.

 -أ.شايب صورية ،أستاذة محاضرة أ ،مديرة مخبر"المرافق العمومية

والتنمية".

 -أ .بوراس نجية ،أستاذة محاضرة أ.

 أ.محي الدين عبد المجيد ،أستاذ محاضر أ. أ .رزق فايدة ،أستاذة محاضرة أ. -أ.كريم زينب ،أستاذة محاضرة أ.

اللجنة التنظيمية:

 أ .خنتر حياة ،أستاذة مساعدة أ. أ .بن قراش كمثوم ،أستاذة مساعدة أ. أ .فسيح جميمة ،أستاذة مساعدة أ. دبار دمحم أمين ،طالب دكتوراة. تربش رحمة ،طالبة دكتوراة. ميصابيح نسرين ،طالبة دكتوراة. بوعناد حدىوم ،طالبة دكتوراة.مواعيد هامة:

 -ترسل الممخصات قبل تاريخ2018/11/30 :

والجزائر بحكم موقعيا الجغرافي تبقى معرضة لعدد من المخاطر الكبرى

تقرر
 10أكتوبر  1980الذي دمر منطقة الشمف ،والذي يعد نقطة تحولّ ،

وضع تنظيم متكامل لموقاية والتكفل األحسن بتبعاتيا ،فكان صدور المرسومين

 231/85و  232/85المتعمقين

بالوقاية من الكوارث وتنظيم التدخالت

واإلسعافات وتنفيذىا عند وقوع الكوارث

سنة  ،1985وكذا وضع تشريعات

كلية الحقوق والعلوم السياسية
 19مارس  -1962سيدي بلعباس
ينظم

مخبر "النناا العقاري"
فرقة البحث:

"العقار ،البيئة والتنمية المستدامة"

جديدة تخص التييئة والتعمير  .غير أن فيضانات الجزائر العاصمة سنة 2001
وزلزال بومرداس سنة  ،2003والتي خمفت خسائر وأضرار بشرية ومادية كبيرة،

أبانت ضعف المنظومة التشريعية المعمول بيا وأكدت عمى ضرورة التفكير في
وضع آليات قانونية لموقاية من األخطار الطبيعية ،والتي تجسدت خاصة في

تعديل

قانون

التييئة

والتعمير

واصدار القانون رقم

20/04

المتعمق بالوقاية من األخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة
سنة  .2004ولكن رغم ظيور مجموعة من القواعد واآلليات التشريعية

بالتعاون مع

والتنظيمية الوقائية ،مازالت الكوارث الطبيعية خصوصا تخمف الكثير من

كلية الحقوق والعلوم السياسية

وكفاية اآلليات التي جاء بيا القانون  20/04لمحد من تعرض اإلنسان

 19مارس 1962

الخسائر البشرية والمادية ،األمر الذي يثير تساؤال جوىريا يتعمق بمدى فعالية

وممتمكاتو لىذه األخطار؟

ومن ىنا تكمن أىمية ىذا اليوم الدراسي في ضرورة الوقوف عمى مدى

فاعمية القانون  20/04بعد مضي  14سنة من صدوره من خالل تقييمو ،وتبين

مدى استجابتو لمتغييرات المتسارعة في مجال إدارة مخاطر الكوارث عمى مستوى
األطر الدولية المختمفة؟.

محاور اليوم الدراسي:

 -تاريخ الرد عمى الممخصات المقبولة2018/12/05 :

المحور األول :اإلطار المفاىيمي للمخاطر الكبرى.

عمى البريد اإللكترونيrachid-berredane@hotmail.com :

المحور الثالث :آليات تعويض األضرار الناتجة عن المخاطر الكبرى

 -ترسل المداخالت قبل تاريخ2018/12/12 :

امعة جياللي ليابس  -سيدي بلعباس -

المحور الثاني :إدارة المخاطر الكبرى (آليات الوقاية والتسيير.)...
(التأمين.)...،

يوما دراسيا حول
"المخاار اللبرر :من قوانين التعمير إلى قوانين حماية
البيئة في إاار التنمية المستدامة"
يوم2018/12/16 :
قاعة المحاضرات (الجناح البيداغوجي(

