الرئيس الشرفي لليوم الدراسي :أ .كراجي مصطفى ،أستاذ

التعليم العالي ،عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية 19
مارس  ،1962جامعة الجياللي ليابس ،سيدي بلعباس.

اإلشكــالـيـــة
ترتكز مسائل األحوال الشخصية على مفاهيم دينية وأخالقية

متباينة بين الدول ،لذلك نجدها تعاند غاية تنسيق قواعد القانون

المسؤول عن اليوم الدراسي :أ .صاري نوال ،أستاذة محاضرة الدولي الخاص وتوحيدها ،عبر قواعد اتفاقية تتماثل فيها الحلول
للنزاعات التي تثيرها الروابط األسرية الدولية.

قسم أ ،كلية الحقوق والعلوم السياسية.

اللجنة العلمية:

جامعة جياللي ليابس  -سيدي بلعباس -
كلية الحقوق والعلوم السياسية
 19مارس 1962
سيدي بلعباس

ورغم صعوبة التوحيد في هذا المجال ،فذلك لم ينقص من عزيمة

المحاوالت الدولية وأهمها اتفاقيات الهاي في مجال األحوال

 -صاري نوال ،أستاذة محاضرة أ ،رئيسة اللجنة العلمية.

الشخصية (مثال اتفاقية الهاي الخاصة بالجوانب المدنية

البحث.

حول االختصاص والقانون الواجب التطبيق واالعتراف والتنفيذ

 -قاسم العيد عبد القادر ،أستاذ التعليم العالي ،رئيس وحدة لالختطاف الدولي للطفل بتاريخ  ،1980/10/25اتفاقية الهاي

 -شبورو نورية ،أستاذة محاضرة ب.

والتعاون في مادة المسؤولية األبوية وإجراءات حماية األطفال

 -جندولي فاطمة الزهراء ،أستاذة مساعدة أ.

المجتمع الدولي ،تعاهدت وصادقت -ولو بتحفظ أحيانا -على

 رحاوي أمينة ،أستاذة محاضرة ب.لجـنة التنظيم:

 -صاري نوال ،أستاذة محاضرة أ.

 شبورو نورية ،أستاذة محاضرة ب. -رحاوي أمينة ،أستاذة محاضرة ب.

 جندولي فاطمة الزهراء ،أستاذة مساعدة أ.تواريخ مهمة:

 -آخر أجل إلرسال الملخصات2019/01/31 :

 تاريخ الرد على الملخصات المقبولة2019/02/08 : -إرسال المداخالت كاملة قبل2019/02/28 :

 ترسل الملخصات والمداخالت على البريد اإللكتروني التالي:conf.civ@gmail.com

بتاريخ  .)...1996/10/19والجزائر باعتبارها عضو في
بعض االتفاقيات والمعاهدات ،سواء منها الجماعية أو الثنائية

(مثال اتفاقية حقوق الطفل بتاريخ  ،1989/11/20االتفاقية

الجزائرية-الفرنسية المتعلقة بأطفال األزواج المختلطين الجزائريين
والفرنسيين في حالة االنفصال بتاريخ .)1988/06/21

إن الدور البارز الذي يلعبه القانون االتفاقي في توحيد حلول

النزاعات التي تثيرها العالقات األسرية الدولية ،أمام اختالف

أنظمة التنازع بين مختلف الدول ،يدفع للتساؤل حول مضمون

هذا القانون االتفاقي في مسائل األحوال الشخصية ،وذلك في

إطار المحورين التاليين:

المحور األول :توحيد قواعد القانون الدولي الخاص في مجال
األحوال الشخصية.

المحور الثاني :نماذج من القانون االتفاقي في مجال األحوال
الشخصية.

تنظ ـ ـم
بالتعاون مع وحدة البحث "صراع الحضارات في القانون

الدولي الخاص :دراسة حالة األحوال الشخصية للرعايا
الجزائريين -الفرنسيين"
يوم ـا دراسيـ ـا ح ـول

" دور القانون االتفاقي في تنظيم الروابط
األسرية الدولية "

يوم الثالثاء  12مارس 2019
قاعة المحاضرات (الجناح البيداغوجي)

