
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  إشكالیة الملتقى:

الفصل في  صالحیة االمخول له األصیلةالقانونیة  الجهةالقضاء الوطني  یعد

فقدت حصریتها   هذه الصالحیةأن األشخاص ،غیر بین القائمة المنازعات 

یمكن لألطراف اللجؤ أخرى لفض المنازعات ووسائل قانونیة بدیلة سبل  لصالح

إتفاق أطراف  ومنها التحكیم الذي یوصف بكونه، كنظام موازي للقضاء إلیها

یعهدوا على أن  واتجاه إرادتهم غیر عقدیة كانت أوعالقة قانونیة عقدیة 

 اختیارهمأشخاص یتم  إلىبینهم   القائمة أو المحتملةالفصل في المنازعة ب

وفقًا للقواعد  العملیةتنظیم ب تختصلهیئة تحكیم بذلك  كمحكمین ، أو أن یعهدوا 

  . اأو اللوائح الخاصة به

هذه المنظومة و تعزیز إلى تبني  المشرعون وصناع القانونوقد سارع 

رغم  هذا التوجهعن بمنأى المشرع الجزائري  یكنولم مركزها وطنیا و دولیا 

 و تحدد تنظمقانونیة  ترتیباتمجموعة  النسبي في استیعابها، بحیث سن التباطؤ

وطبیعة  إلى الدعوى التحكیمیة و كذا القانون الذي یحكمهااللجوء  كیفیات

السیما المتسارعة و المذهلة مواكبة منه للتطورات األحكام الصادرة فصال فیها، 

األوحد أو  األجنبيذات العنصر  و التجارة  االستثمار معالجة منازعات في

رعته و سریته لسهولته و لحیادیته وس نظام التحكیماللجؤ ل  یحبذ ذيال المتعدد

  ه.تخصصل، و  همحفظ الود بینلو وقلة تكالیفه واستقاللیة أطرافه 

أدوات التحلیل و سلط سیعالج ویأهمیة هذا الملتقى الذي  تبرز من هذا المنطلق

بغیة على اإلطار القانوني لنظام التحكیم في الجزائر  النقد المنهجي القانونیة

عزوف  في ضوءالنص مع الواقع  اتساقالتي تحول دون العقبات  كشف وتحدید

 ههذوتفعیل اللجوء إلى إعمال  عن األفراد والمتعاملین االقتصادیین في الجزائر

 خلقما  ابهالقانوني الشفاف غیاب ثقافة التعامل كذا  و، اوالتحكم به الوسیلة

  النظام.  حول هذا الرؤىفجوة بین المتعاملین الوطنیین واألجانب الختالف 

 مبادئهالتقید بفي رع الجزائري عند صیاغته ألحكام التحكیم  ق المشففهل و 

  األساسیة السیما احترام مبدأ سلطان إرادة أطرافه؟

وهل أن توجه المشرع الجزائري إلى تبني أحكام نظام التحكیم وٕاقرار العمل 

 الحالعلى احد مظاهر السیادة و هو القضاء الوطني ؟ أم أن  به یعد تنازال

و اشتراطات استحقاقات المنظومة مواكبة التطورات االقتصادیة  دوافعتطلبته 

  ؟الدولیة 

و ماهي آلیات تفعیل نصوص نظام التحكیم بین األطراف المتنازعة في 

  الجزائر؟

 

 محاور الملتقى:

  لمفاهیمي لنظام التحكیم االمحور األول: اإلطار 

الدولیة موقع قانون التحكیم الجزائري بین القوانین المحور الثاني:           

 المحور الثالث: القضاء الوطني و نظام التحكیم 

 :إجراءات اللجوء إلى التحكیم المحور الرابع 

 المحور الخامس: حكم التحكیم و تنفیذه 

 شروط المشاركة في الملتقى:

تكتب المداخلة طبقا لألصول العلمیة المتعارف علیها،  - 1

 باللغة العربیة أو اإلنجلیزیة أو الفرنسیة.

ترفق المداخلة بملخص بلغة مغایرة للغة الموظفة،  - 2

 والكلمات المفتاحیة.

بحث قد سبق نشره أو قدم في ملتقیات یكون ال ال أن - 3

 . سابقة أو مأخوذا من مذكرة أو أطروحة أو بحث علمي

 بحجم simplifed arabicبخط  المداخلة أن یتم اعتماد - 4

 صفحة. 12على أن ال تتجاوز المداخلة  14

 ترسل المداخلة كاملة. - 5

ال تقبل المداخالت المشتركة (باستثناء طلبة الدكتوراه مع  - 6

 مشرفیهم).

 أن یتم إرفاق الملخص بمختصر السیرة الذاتیة. - 7

مكان االنعقاد: كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، مجمع  - 8

 الحامة، خنشلة.

  ترسل المداخالت عبر البرید اإللكتروني:

arbitrage040@gmail.com  

  لالتصال:

   032.73.12.59الهاتف الثابت: 

05.53.21.78.38*  06.59.44.71.45الهاتف النقال:   

  تواریخ مهمة:

  2018جانفي  27رسال المداخلة كاملة: آخر آجل إل

  2018فیفري  28الرد على المداخالت المقبولة: 

  حقوق التسجیل:

  دج 5000بالنسبة لألساتذة المشاركین: 

  دج 2000بالنسبة لطلبة الدكتوراه: 

  استمارة المشاركة:

           االسم واللقب:  

               الرتبة:  

            المؤسسة:  

             العنوان:  

       الفاكس:     الهاتف:  

          البرید االلكتروني:  

            محور المداخلة:  

            عنوان المداخلة:  

            الملخص:  

                

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  رئیس اللجنة التنظیمیة:

 د. دمان ذبیح عماد

 أعضاء اللجنة التنظیمیة:

   د.عرشوش سفیان          ة ـــ. نبیل مالكید

  د.عطاء اهللا توفیق           أ.هباز سناء  

 ةــــــــــأ.قابوش وهیب        أ. بن نوي خالد  

  اءـــــــــي وفـــــــأ.سدرات        أ.بوحالة الطیب 

  دـــــــــــــــــــــأ. شنة محم        ق إسمهانلأ.فا

  الـــــــــأ.بن عشي أم           أ.سالمي نادیة

  ةـــــــــــأ.عوایجیة وافی         أ. مزیاني سهیلة

  طلبة الدكتوراه ل.م.د 

  تقنیةاللجنة ال                       

 األمین العام للكلیة  محمد قابوش

  عبد السالم فضیلة رئیس مصلحة متابعة انشطة البحث

  مـــسامي بن زعی   ***  وة ــــــــــمراد بوفری

  راءـــعرشوش سم  ***  ومــــــــــف كلثــــــضی

  حسان اسطنبولي ***  ي إسطنبولــكریم 

  محمد بن زعرور 

  اربـــــــــا بوشـــــــــــــــــام *** آسیــــــــة سهـــــعوایجی

  ةــــــــسمی ربـــــــــــــــــوح  ***  بیبـــــــــــــــــــي خالـــــــــــــد

  عدــــــــــار مســـــــــید *** عمـــــــــي صــــعل

  میرـــــــــوش لــــــــة *** بخــــــي حیزیــــــــبن عش

 

  رئیس اللجنة العلمیة

  د. عثامنیة كوسر

  أعضاء اللجنة العلمیة:

  جامعة خنشلة –.د. زواقري الطاهر أ       

  جامعة قسنطینة –أ.د. مالكي محمد األخضر  

  1جامعة باتنة  –أ.د. زرارة صالحي الواسعة  

  أ.د.سعادنة العید جامعة خنشلة

  1جامعة باتنة  –أ.د. خلفة نادیة 

  جامعة بسكرة –أ.د. رمزي حوحو 

  جامعة الشارقة –د. زرارة عواطف 

  1جامعة باتنة  –د. مخلوفي عبد الوهاب 

  جامعة الجزائر –د. شیعاوي وفاء 

  جامعة الجزائر –د. وادي عماد الدین 

  جامعة الخروبة –د. عفوفو عبد السالم 

  جامعة بسكرة –د. قروف موسى 

  1جامعة باتنة  –د. محمدي سماح 

  1جامعة باتنة  –د. بوهنتالة أمال 

  جامعة خنشلة –د. محمد بوكماش 

  -جامعة خنشلة - د. راجي عبد العزیز

  جامعة خنشلة –د. یحیاوي هادیة 

  جامعة خنشلة –ة حبیبد. عبدلي 

  جامعة خنشلة –د. خالف بدر الدین 

  جامعة خنشلة –د.عبد الكریم تافرونت 

  جامعة خنشلة –د. عرشوش سفیان 

  جامعة خنشلة –ل مالكیة د. نبی

  جامعة خنشلة –د. بن عمران إنصاف

  جامعة خنشلة –د.لكبیر علي 

  جامعة خنشلة –د. تكواشت كمال

   جامعة خنشلة –بن مبارك  ةد. مای

  جامعة خنشلة –د. لخذاري عبد المجید 

  جامعة خنشلة –سالم سمیرة د. 

 

   الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة 

  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي 

  –خنشلة  –جامعة عباس لغرور 

  مخبر العلوم القانونیة السیاسیة والشرعیة

  و كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة

  ینظم الملتقى الوطني الخامس حول:

نظام التحكیم في ظل قانون اإلجراءات 

  واإلداریة بین النص والتطبیقالمدنیة 

  2018أفریل  11 – 10یومي: 

 رشید سیاب /.دالرئیس الشرفي للملتقى أ

  مدیر الجامعة 

  الطاهر زواقري عمید الكلیة  /لملتقى: أ.دا مدیر

 ري رفیقةو رئیسة الملتقى: د. قص

 


