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 يـــــــــــث العلمـــــــــــــــي والبحـــــــــــــــــــــــــم العالــــــوزارة التعلُ

 وزوسي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــجُ ،ري ــــــــــــــــت مولود معمــــــــــــجامع

 تــــــــوم الضُاصُــــــــوق والعلـــــــت الحلــــــــكلُ
 

  وق ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الحلـــــــــــــــــــــــكض

 

 

 

 

 

ــًىظ ــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ
ّ
 م:ـ

 املرئي عن بعذ حول:ملتلى وطني إفتراض ي عبر جلىُت التحاضر 

 
 

م  :في اللاهــــــون الجسائـــــــري  اؼــــــــــــــــــألاشخ فاـــــــــــــــــــــــت إختطـــــــــــــــــــــــــجٍر

 ن الوكاًت والردعبي

 0204دٌضمبــــــــــــــــــــــــــر   41ًـــــوم: 

 

 

 

 
 

 مذًر جامعت مولود معمري جيزي وزو.الرئِط الغرفي للملتلى: أ.د بودة أحمذ، 

املغرف العام للملتلى: أ.د إكلولي محمذ، عمُذ كلُت الحلوق والعلوم 

 الضُاصُت.

سة جيرظ امللتلى: د. تئِضر   معمري  ، جامعت جيزي وزو مولودبلعضلي ٍو
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  للملتلى: اللجىت العلمُت

حامعت جيزي وشومحاضس "أ"  محمد، أسخاذأ: د. سعد الدًً رئِط اللجىت العلمُت  

أعضاء اللجىت العلمُت:   

  زرورو هاؽر، جامعت جيزي وزو د.

أًت كاس ي حورٍت، جامعت جيزي وزود.    

 د. مختور دلُلت، جامعت جيزي وزو

كت.  د. محمودي صماح، املركس الجامعي بٍر

 .د. جالل محتوث مضعذ، جامعت جيزي وزو

 د. كوهان كهُىت، جامعت جيزي وزو

.0معيزة رضا، جامعت صطُف د.   

 د. علي أحمذ رعُذة، جامعت جيزي وزو

مواس ي العلجت، جامعت جيزي وزو د.  

 د. حابت أمال، جامعت جيزي وزو

 د.وادي عماد الذًن، جامعت الجسائر

عت هوارة، جامعت بومرداش  د. جَر

 

 أ.د إكلولي محمذ، جامعت جيزي وزو

 أ.د كاٌط عٍرف، جامعت جيزي وزو.

محمذ، جامعت جيزي وزوأ.د جاجر   

 أ.د ؽباًحي ربُعت، جامعت جيزي وزو

ًوصف زاهُت حورٍت، جامعت جيزي وزو أ.د س ي  

ولذ رابح ؽافُت، جامعت جيزي وزو أ.د إكلولي  

 أ.د ٌضعذ حورٍت، جامعت جيزي وزو

 أ.د إرزٍل الكاهىت، جامعت جيزي وزو

 أ.د أمازوز لطُفت، جامعت جيزي وزو

جامعت جيزي وزوفطت، هبالي أ.د معاعو   

 أ.د عُخ هاجُت، جامعت جيزي وزو

رة جامعت أ.د. س ي ًوصف كاس ي، .البٍو  

ٌعِػ جمام عوقي، جامعت بضكرة أ.د.  

سة، جامعت جيزي وزو  د. جيرظ بلعضلي ٍو

 د. مباركي علي، جامعت جيزي وزو

 د. جُاب هادًت، جامعت جيزي وزو

 د. حملُل هوارة، جامعت جيزي وزو

جامعت جيزي وزود. زاًذي حمُذ،   

 د. لعمامري عؾاد، جامعت جيزي وزو
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 اللجىت التىظُمُت للملتلى:

 حامعت جيزي وشوأسخاذ محاضس "أ " ،د. شاًدي حمُد: رئِط اللجىت التىظُمُت

                                                                                              :أعضاء اللجىت التىظُمُت
 

لبي حفُظت، جامعت جيزي وزوال د.  

ًاحي لُلى، جامعت جيزي وزو أ.  

 أ. زكان هبُل، جامعت جيزي وزو

فت، جامعت  جيزي وزود. ولذ الغُخ عٍر  

ملذم فُؾل، جامعت جيزي وزو د.  

جامعت جيزي وزو   د. براهُمي ؽفُان .

جامعت جيزي وزو، د. صُاد هبُلت  

 

امللتلى:دباجت . 4  

مت إدخعاف  ُفا في إهاثا، إسخفحاال وجىامُا مذألاشخاص السُما ألاظفال، ذكىزا و عسفذ حٍس

، ؤلاعالمُتو إهدباه ألاوساط الاحخماعُتشد  و  ؤلادخعاف بكثرةعىدة أفعال  أن  آلاوهت آلاديرة، حُث 

مت جمس   كىن أن  ، شاد الغلُان في مذخلف شسائح اإلاجخمعئشخد الخىف و ف ت  الجٍس بأمً العائلت الجصائٍس

ضف إلى ذلك أنها حشكل تهدًدا ضازدا  ،جذالف حعالُم الدًً ؤلاسالمي اللائم على حسً اإلاعاملتو 

ت وضد أسمى حلىق ؤلاوسان كا  .ألامًلحم في الحُاة والحم في الحٍس

مت هدُجت جعىز وسائل الخكىىلىحُا الحدًثت  ،جعىزث دوافع وأسالُب إزجكاب هره الجٍس

شس  الجصائسي في كاهىن عاكب عليها اإلا. اإلاجخمع الجصائسي  الدول وبالخطىص ظاهسة جؤزق بحذفأض

مت حدًدة لحصائُت  استراجُجُت وضع، لكً هظسا لعدم كفاًت وفعالُت أحكامه .العلىباث جٍس

ىظ على ف، 0202دٌسمبر  02اإلاؤزخ في  52-02، فىظمها بأحكام داضت في كاهىن زكم الادخعاف

، مما ًجعلىا هدساءل آلُاث وظىُت لخىفُر جلك ؤلاستراجُجُت أوحبالىكائُت والسدعُت إلاكافحتها و الخدابير 

مت إدخعاف ألاشخاص و مدي فعالُت جلك الخدابير أو آلالُاث فعً:  كافُت  حعخبر هل ي مكافحت حٍس

 للخطدي لها؟

 

 :أهذاف امللتلى. 0

 :ًسمي اإلالخلى إلى جحلُم مجمىعت مً ألاهداف أهمها

مت إدخعاف ألاشخاص و دعىزة - آثازها لخفعُل كل الشسكاء للعمل في  حسلُغ الضىء على واكع حٍس

 .اإلاُدان

مت في اإلاجخمع الجصائسي وأسالُب إزجكابها-  .الىكىف على دوافع وأسباب جفاش ي الجٍس

عُت و - مت إدخعاف ألاشخاصإبساش اإلاعالجت الدشَس  على اإلاسخىي الىظنى والدولي. اللضائُت لجٍس
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 إبساش دوز اإلاؤسساث و ألاحهصة في الىكاًت مً حسائم ؤلادخعاف و مكافحتها-

 :محاور امللتلى. 3

مت إختطاف ألاشخاؼ ألاول:ر املحو   :إلاطار املفاهُمي لجٍر

مت ؤلادخعاف وجمُيزها عما ٌشابهها مً حسائم  -  (...، الحجص)اللبض أدسي حعٍسف حٍس

مت ؤلادخعاف -  .(...الدسىل   الجيس ي، الاسخغالل، باألعضاء ججاز ؤلا)  الجسائم اإلاسجبعت بجٍس

مت ؤلادخعاف - الاكخطادًت، الاحخماعُت، الىفسُت، ؤلادمان على اإلاذدزاث،  الدوافع) :دوافع إزجكاب حٍس

 (...ؤلاهحالل ألادالقي والدًني، ؤلاحسام الدولى

 

مت  عُت للوكاًت من جٍر  :و مكافحتها ألاشخاؼ ختطافإاملحور الثاوي: املعالجت التغَر

، ألاحهصة ؤلاعالم اإلادزست،، اإلادوي، الجمعُاثجفعُل دوز أحهصة الشسظت، اإلاجخمع  ):الخدابير الىكائُت -

        (....اللضائُت

م: -: الخدابير السدعُت - م) الخجٍس م أفعال ؤلادخعاف، دطىضُت الخجٍس  (.ججٍس

 دطىضُت العلاب(.أهىا  العلىباث السلعت، ظسوف الدشدًد والخذفُف، ) العلاب: -

ك الدعىي العمىمُت، الخلادم، الخفخِش، أسالُب : )دطىضُت إحساءاث اإلاخابعت اإلاخابعت: - جحٍس

 (.الخحسي الخاضت أو الدسسب ؤلالكترووي

ت الىطفُت،)علىباث البدًلت: مً ال الاسخفادةالحسمان مً  - ؤلافساج  الىضع في بِئت مفخىحت، الحٍس

 (....اإلاشسوط

مت إلاختطاف :ثالثاملحور ال  :الحماًت الذولُت لألشخاؼ من جٍر

 

    في ؤلاجفاكُاث الدولُت الادخعافحماًت ألاشخاص مً  -

   .الادخعافلُاث الدولُت لحماًت ألاشخاص مً ألا -

                   

مت إختطاف ألاشخاؼ : رابعالاملحور          جلُُم صُاصت املغرع الجسائري في الوكاًت من جٍر

  :مكافحتهاو 

 والحلول(. كلالاهب اللطىز واكتراح الخعدًالث.حى  -
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:عـــــــــروط املغـــــــــــاركت  

 

.تألاكادًمُالبحث باألضالت وجحترم فُه الشسوط العلمُت أن ًدسم  -  

أو  اإلاشازكت به في ملخلى آدس أو وشس في مجلت أو مسخال مً أظسوحت الدكخىزاهأن ال ًكىن كد سبم  -

 مركسة.

.ًخعلم البحث بأحد محاوز اإلالخلى نأ -  

  51حجم 
 
غ د -ـ ب جكخب اإلادادلت أن - simpified Arabic                  .غت العسبُتبالل  

  50حجم 
 
غت ألاحىبُت.بالل  Times New Roman دغ  -       

-  
 
 جسفم اإلادادلت بملخطين بالل

 
تغت العسبُت والل .مصحىبين بكلماث مفخاحُت غت ؤلاهجليًز  

.ص ىضفحت كحد أك 02ضفحاث إلى  52أن ًكىن عدد الطفحاث بين  -  

 

خ هـــــــام :ـــــتجـــــــواٍر  

 

.0204هوفمبر  02آخر أجل إلرصال املذاخلت كاملت:  -  

0204هوفمبر  32: الرد على املذاخالث امللبولت -  

 ذ إلالكترووي:ر البًرجرصل املذاخالث عب -

  belaslidbk@yahoo.com        /        mhamed.saadeddine@ummto.dz   
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 إستمـــــــــــارة المشـــــاركة
 

....................................................................................................................................................:إلاصم والللب  

..................................................................................................................................................: تالرجبت العلمُ  

.................................................................................................................................................................:تالكلُ  

............................................................................................................................................:الهُئت املضتخذمت  

........................................................................................................................................................:ركم الهاجف  

ذ إلالكترووي ...................:............................................................................................................................البًر  

.................................................:.................................................................................................محور املذاخلت  

.................................................................................................................................................:عىوان املذاخلت  

 

شكالُت و دعت الدزاست.ًخضمً ؤلا أن  على سعسا 52أن ال ًخعدي ملخظ اإلادادلت  :مالحظت  


