 بقار سممى /أستاذة محاضرة ب ،جامعة بومرداس

 سمطاني حميد /أستاذ محاضر ب ،جامعة بومرداس
 اللوش سميرة  /أستاذة محاضرة ب ،جامعة بومرداس
 ناجي زهرة  /أستاذة محاضرة ب ،جامعة بومرداس

 جقبوبي حمزة  /أستاذ محاضر ب ،جامعة بومرداس
 بن عنتر ليمى /أستاذة محاضرة ب ،جامعة بومرداس

– عميش وىيبة

بوحممة كوثر  -بوطبة مراد
 -بمحاج العربي

 -العرفي فاطمة.

 -حمادوش شريف

– مرشيشي عقيمة
 -أوصيف سعيد

 -شريفي عبد الغني

وزارة التعميم العالي والبحث العممي
جـــامـعة امحمد بوڤرة – بومرداس

 يوسفي أمال  /أستاذ ،جامعة بومرداس
 دنيدني يحيا  /أستاذ ،جامعة بومرداس

أعضاء المجنة التنظيمية

– يونسي حفيظة

 -عوادي لخضر

 فياللي عمي  /أستاذ ،جامعة الجزائر 1

 حساين سامية  /أستاذة محاضرة أ،جامعة بومرداس

لعجال المية  -حزام فتيحة

مقطف خيرة

أعضاء المجنة العممية:

رئيس المجنة التنظيمية:

قدوج حمامة  -مبدوعة لخضر – قميل نصر الدين

سعيداني فايزة

أ.دحدوم كمال

 غزالن سميمة /أستاذة محاضرة أ ،جامعة بومرداس

د .فورار العيدي جمال

لعرج سمير

رئيس المجنة العممية:

الجــمهوريــــة الجزائريـــة الديمقراطيــة الشعبيــة

 لعرج سمير /أستاذ محاضر أ ،جامعة بومرداس

 معماش صالح الدين /أستاذ محاضر أ،جامعة بومرداس
 جبارة نوارة /أستاذة محاضرة أ،جامعة بومرداس

 بودربالة صالح الدين /أستاذ محاضر أ ،جامعة بومرداس
 عباس فريد /أستاذ محار أ ،جامعة بومرداس

 غناي زكية  /أستاذة محاضرة أ،جامعة بومرداس

 عيسى زهية  /أستاذة محاضرة أ،جامعة بومرداس
 تريعة نوارة  /أستاذة محاضرة أ،جامعة بومرداس

 نساخ فطيمة /أستاذة محاضرة أ،جامعة الجزائر 1

 بناسي شوقي /أستاذ محاضر أ ،جامعة الجزائر 1
 حسيني عزيزة /أستاذة محاضرة أ،جامعة الجزائر1
 لوكال مريم  /أستاذة محاضرة أ ،جامعة بومرداس

 جميل مونية  /أستاذة محاضرة أ ،جامعة بومرداس
 أوصيف سعيد /أستاذ محاضر ب ،جامعة بومرداس

كمية الحقوق بودواو
قسم القانون العام

ينظم ممتقى وطني حول:

ال لتزام بالسالمة في التشريع

والجتهاد القضائي
يومي  23و24أفريل 2012
بقاعة المحاضرات الكبرى
كمية الحقوق -بودواو

 أحموش زينب /أستاذة محاضرة ب ،جامعة بومرداس
 ثمجون شميسة /أستاذة محاضرة ب ،جامعة بومرداس

 بن عياد جميمة  /أستاذة محاضرة ب ،جامعة بومرداس
 ربة صفية /أستاذة محاضرة ب ،جامعة بومرداس

 حميمي ربيعة  /أستاذة محاضرة ب ،جامعة بومرداس

 خموفي عموري  /أستاذ محاضر ب ،جامعة بومرداس
 بمعابد نادية /أستاذة محاضرة ب ،جامعة بومرداس

 خواثرة سامية  /أستاذة محاضرة ب ،جامعة بومرداس
 دومة نعيمة  /أستاذة محاضرة ب ،جامعة بومرداس

الرئيس الشرفي لمممتقى
البروفيسور بن تميس عبد الحكيم ،رئيس الجامعة
مدير الممتقى

أ.د .بن صغير عبد العظيم ،عميد الكمية
رئيسة الممتقى

د .ربحي تبوب فاطمة الزىراء

إشكالية الممتقى:

نظ ار لظيور أنواع جديدة من العقود وتطور أىميتيا وازدياد
تأثيراتيا عمى السالمة الجسدية لألطراف المتعاقدة والغير عمى

حد السواء ىذا من جية ،ومن جية أخرى أدى التطور العممي

واالقتصادي إلى اختالل واختالف المراكز القانونية بين

أطراف العالقة العقدية ،لذلك كان من الضروري إعادة النظر

في مسألة التوازن العقدي لتوفير حماية أكبر لمن يمكن

اعتبارىم ضحايا ىذا التطور ،خصوصا مع ما يواجيو

المضرور من صعوبات في إثبات الخطأ لالستفادة من

التعويض المقرر قانونا ،وذلك في غياب نصوص قانونية
صريحة تقرر االلتزام بضمان السالمة ،لذلك حاول القضاء
والفقو االجتياد لسد الفراغ من أجل تدعيم مركز المتعاقد

المضرور وحماية الغير.

لذلك تم تكريس مبدأ ضمان السالمة بداية في عقد النقل،

عمى اعتبار ّأنو إذا كان الناقل يمتزم بنقل البضاعة سالمة
ويكون مسؤوال مسؤولية عقدية عن كل ىالك أو تمف يصيبيا،

كذلك فإنو يكون ممزما بإيصال المسافر سالما إلى وجيتو،
ومنو تتقرر مسؤوليتو متى لحق المستفيد من خدمة النقل
ضر ار أثناء تنفيذ عممية النقل رغم ثبوت بذلو لمعناية الالزمة،
وال يعفى الناقل من ىذه المسؤولية إال عند تحقق السبب

األجنبي ،ثم انتقل مبدأ ضمان السالمة إلى بقية العقود،
السيما تمك التي تفضي إلى خطورة تيدد اإلنسان في حياتو
وسالمة جسده ،كتمك التي يكون محميا تقديم خدمات أو تسميم

منتجات.

تم التكريس القانوني لمبدأ ضمان السالمة بشكل صريح،

ومن ثم نتساءل ،ىل استطاع اإللتزام بضمان السالمة الذي

خاصة بالنسبة لعقود االستيالك التي واكبت سياسة االنفتاح

أدرج في العديد من العقود ،توفير الحماية الكافية المنتظرة من

االقتصادي وحرية المعامالت التجارية والصناعية ،وكذا عقود

المتضررين أو الغير المتضررين ،أو ذوي حقوقيم؟ والى أي

العمل فيما يخص الوقاية الصحية واألمن في أماكن

العمل.فتحول بذلك االلتزام بضمان السالمة إلى التزام قانوني
وواجب عام يقع عمى عاتق كل فرد في المجتمع ،مؤداه

مدى استطاع التشريع والقضاء الجزائري ضمان السالمة

والغاء التفرقة التقميدية بين المسؤولية العقدية والمسؤولية
التقصيرية في مجال األضرار التي تسببيا المنتجات؟

ضرورة احترام سالمة اآلخرين ،مع واجب توقع األخطار

تمك ىي التساؤالت التي تثيرىا إشكالية ىذا الممتقى والتي

المحتممة التي يمكن أن يتعرضوا ليا،لتجنبيا أو التقميل من

يمكن معالجتيا من خالل المحاور التالية:

آثارىا.

المحور األول:

أما بالنسبة لمتعويض فقد وضعت األنظمة القانونية المختمفة

قواعد خاصة إلى جانب قواعد المسؤولية المدنية ،تضمنتيا

فكرة جمعية األخطار أو "األخطار االجتماعية" مفادىا أن
ىناك مخاطر ال يمكن أن يتحمل نتائجيا شخص بمفرده ،بل

الجماعة ىي التي تتحمل عواقب ىذه األخطار التي كثي ار ما
تيدد الجماعة وفقا ألنظمة تعويضية خاصة بيا ألنيا كثي ار ما

تيدد النظام العام ،كما ىو األمر –مثال -بالنسبة لمخاطر
المرور ذات العواقب الوخيمة عمى المصابين والمجتمع معا،

واألخطار المينية التي تمحق بالعامل من جراء حوادث العمل،
وحوادث المظاىرات العمومية والتجمير وأعمال العنف،

وبصفة عامة كل السموكيات المخمة باألمن العمومي.

تأصيل فكرة ال لتزام بالسالمة

 النشأة القضائية لإللتزام بالسالمة . الطبيعة القانونية لإللتزام بالسالمة. -أساس اإللتزام بالسالمة .

المحور الثاني:

تطبيقات ال لتزام بالسالمة في بعض العقود

 -عقد النقل

 عقود االستيالك -العقد الطبي

المحور الثالث:
أنظمة التعويض الخاصة لإلخالل بالسالمة

 حوادث المرور -حوادث العمل

 -حوادث المظاىرات والتجمعات وأعمال العنف

 -العربية خط  simplifiedarabicحجم  16بالنسبة

االيميل:

لإلرسال واالستفسار:

seminaire.drpub@gmail.com

لممتن و حجم  12لمتيميش.

 المغة الفرنسية خط Times New Romanحجم 14بالنسبة لممتن وحجم  12بالنسبة لميوامش.

 تضبط صفحة الكتابة بالنسبة لكل المغات بجعل المسافة 02سم يمينا ويسا ار ،وفي أعمى الصفحة وأسفميا ،ويترك

رقم الهاتف:

0772 10 30 23

0553 23 22 00

مالحظة:

 ال يتم إرسال الدعوات إال بعد استالم المداخالت
كاممة ،ووفقا لضوابط التحرير المذكورة أعاله.

 تحدد حقوق االشتراك الحقا.

مسافة  01سم بين األسطر ،مع ترقيم التيميش في أسفل

كل صفحة بطريقة آلية.



تـواريـــخ مـهـمـــة:

 آخر أجل إلرسال ممخص المداخالت يكون يوم /11
.2012/ 02

 تاريخ الرد عمى الممخصات المقبولة يكون بداية من
يوم .2012/ 02 /12

 آخر أجل الستالم المداخالت كاممة يكون يوم /10
.2012/ 03

 تاريخ الرد عمى المداخالت المقبولة يكون بداية من
يوم .2012/ 03 / 12

 تاريخ إجراء الممتقى يكون يومي  23و 24أفريل
.2012

شروط المشاركة في الممتقى:

 أن تكون المداخمة فردية ،لم تنشر أو تقدم في تظاىرة
عممية أخرى.

 ال يتقيد الباحث بالمواضيع المقترحة ،عمى أن يكون
المبينة في
موضوع المداخمة مرتبطا بأحد المحاور
ّ
المطوية ،مع ذكر رقم المحور.

 يجب أن يتضمن الممخص عمى المعمومات الخاصة
بالباحث والمذكورة في استمارة المشاركة ،المرفقة مع

المطوية.

 ال تقبل المداخالت ذات الطابع العام.
 أن تتضمن المداخمة عمى ممخصين ،أحدىما بمغة
البحث ،مع إدراج الكممات المفتاحية ،مع ضرورة أن
تتضمن كذلك عمى المعمومات الخاصة بالباحث ،والتي

تم ذكرىا في ممخص المداخمة.

 تخضع المداخالت إلى التقييم من طرف المجان العممية.
 ال تقبل إال المداخالت المرسمة عبر البريد االلكتروني
المذكور أسفمو.

 تمغى المداخالت التي ال يتم القاؤىا في الممتقى.

 يتم تحرير المداخمة ببرنامج  wordمع احترام ضوابط

الكتابة األكاديمية ،واألمانة العممية ،وذلك فيحدود15

صفحة بما فييا المالحق والمراجع ،بإحدى المغتين:

