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 :تحت شعارللعلوم القانونية امللتقى الدولي األول 

الحقوق اإلنسانية واملنتظم الدولي في ظل املتغيرات 

 الراهنة
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  يقيم

 واإلنسانية/بريطانيا االجتماعيةاملركز الدولي لألبحاث والدراسات 

 شراكة معب

 3مخبر التشريعات اإلعالمية وأخالقيات املهنة في الجزائر/ جامعة الجزائر ✓

 جامعة تيارت البيئي / البحث في تشريعات حماية النظام  مخبر  ✓

(/ PRFUاملغاربي )النظام اإلقليمي  رار والتغيير فيمديناميكيات االستفرقة  ✓

 3جامعة الجزائر 

 3األبعاد األمنية في العالقات الجزائرية األفريقية / جامعة الجزائر فرقة  ✓

 تحت شعار للعلوم القانونية امللتقى الدولي األول 

 الحقوق اإلنسانية واملنتظم الدولي في ظل املتغيرات الراهنة       
   ركيا/ ت  إسطنبول 

. 2022نوفمبر  21/22أيام   

ZOOM اونالين عبر تقنية + حضوري    

 الرئيس الشرفي

 أ.د مليكة عطوي 

 وسماحةبأ.د الشيخ 

 رئيس امللتقى
 شريفة كالع أ.د 
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 العام للملتقى  اإلشراف

 عبد العزيز عبد املؤمن .د

 رئيس اللجنة العلمية 
 . فاطمة بقدي د

 رئيس اللجنة التنظيمية 
 محمدي محمد األمين د. 

 

 

 

البسااااااااااااايطااة الري معمت ا ااا الهرد متمتعااا بكرامتاا  و حريتاا  في اختيااار تعتبر حقوق االنسااااااااااااااان تلاا  ال قوق     

حق  في ال ياة، وحق  في اختيار طريقة تعليم  وعمل ، وال هاظ ي املجاالت املتعددة حق ال رية و األشااااااااايا  ف

على حالتا  اجتمااعياا والري تتمفا  في ال عاااااااااااااوص على مناافه االهااااااااااااا اا  وحق حماايتا . و  ا ال ق األخير  و 

ملتمف  في مدى قدرة الدولة بعاااااااااهة خاماااااااااة واملنتظ  الدولي بعاااااااااهة عامة على حمايت  ومااااااااايانت  من ال ق ا 

املتجلية في االعتدا ات او االضااااااااطهادات من قب  الجهات القوية أو الساااااااالطة العليا في االنت اكات الجساااااااايمة  

ك ا و  – ملدني، األحزاباملجتمه ا -ما جعلهاا من األولياات النسااااااااااااااق الدولة  .الري تمس حقوق االنساااااااااااااانالبالد  

الشااااااااافي  ال ي فرن اإلعالن عن اإلعالنات ال قوقية والعم   .أخرى  جهةالدولة واملنتظ  الدولي من  تداخ 

 على تنهي  ا وحر  املنظمات على حمايت ا.

أو العمااا  على تغيير بعض ،  لبعض القوة  عاااادة الرياااادة الااادولياااةإال أنااا  بتطور فكرة التوساااااااااااااه والتطله ل     

  .أعطت لها ضاااعع بعض املنتظمات الساااياساااية مشاااروعية تو يهها   ،األنظمة على املساااتوى الداخلي للدولة

املساااااااااااااتوى االقتعاااااااااااااادي والفقاافي )  تنتقا  من مساااااااااااااتوياات عاديادة االنت ااكاات ال قوقياة اإلنساااااااااااااانياةجعا   مماا  

اإلبادة الجماعية،  ئ في جرا  واملجازر مترجمةالري تتجلى في ال روب هي املساااااااااتويات  و .  (واالجتماعي ل نساااااااااان

 االسترقاق، والتع يب، والتجويه.  االغتعاب،

 تمهيد 
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ية أخرى  ناك مساااااااال  النت اك حقوق االنساااااااان كالتلجير القساااااااري وتلوث معاااااااادر امليا ، حرمان و ومن زا    

 االفراد من األغ ية الص ية وغير ا من االتن اكات.

تجليات ا على املساااااااااااتوى الدولي مة الروساااااااااااية االكرانية و نية ونحن نتعامت مه االز و الرجوع الى املتغيرات ال     

قياس ردة فع  املنتظ  الدولي ودعوت  الى احترام القانون الدولي من اج  ال افظ على حقوق  ورؤية طريقة 

واالنت اكات ال امااااااااااالة، وك ا تقييد حريات األهااااااااااا ا  واملواطنين الروس في عدم   أوكرانيااالنساااااااااااان داخ   

ادخاص السااياسااية في حقوق االنسااان ومنعه  من أبساا  حقوقه  جرا  العقو ات و  ا ما كساار العديد من 

 .املها ي  املرتبطة بحقوق االنسان والديمقراطية لدى الغرب

انت ااااكاااات ال قوق الطبيعاااة ال قيقياااة لهااا ا النوع من    لهه   متعاااددتخعاااااااااااااعاااااااااااااااات  يتطلاااب األمر نل     لهااا ا    

ختلع باختالف معاااااااااااااالا الدولة وأ دافها وقوت ا أن  ي النظر ألي نزاعأخرى البد من زاوية  االنساااااااااااااانية. ومن

مسااةلة حقوق اإلنسااان   في   ضاامن النظام الدولي، ل ل  تعاطي أي قةااية حقوقيا ل  أبعاد سااياسااية تو ع

تلا  النظرة امل تلهاة بين أزماات الادوص العر ياة الري  أماامدائماا إال أنناا نبق    .ةفي سااااااااااااايااساااااااااااااات الادوص ال اارجيا 

 ة جلب الديمقراطية للدوص العر ية.تحت ذري شهدت انت اكات 

طالب  الادكااترة واألسااااااااااااااتا ة املتخعاااااااااااااعاااااااااااااين و  تسااااااااااااالي  الةاااااااااااااو  من طرف و  امللتق الهادف من  ا ا  ويبق  

على ال قوق اإلنسااااااااانية واالنت اكات الري تمسااااااااها سااااااااوا  على ،  جاصاملو الباحفين في نهس القةااااااااايا الجامعات 

قى الددولي امللتضااااااااااااامن فعاالياات علمياة من وجهاة نظر أكااديمياة   مساااااااااااااتوى الوطن العربي، او العاال  الغربي،

تغيرات الحقوق اإلنسددددددددددانية واملنتظم الدولي في ظل امل" املوسددددددددددوم  : األول للعلوم القانونية  

 .2022نوفمبر  21، 20أيام إسطنبوص التركية وال ي سمنعقد في مدينة  .الراهنة
 

 

 
 

 : يسعى املؤتمر لتحقيق  

 .والسياسية باحثي العلوم القانونيةالتقارب العلمي بين  -1

 اكساب معرف في السياق العام لل قوق اإلنسانية. -2

 أهداف المؤتمر  .1
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 نت اكات في مجاص حقوق االنسان.ة باال املتعلقالظوا ر دراسة تعزيز منلجية  -3

 مناقشة القةايا الرا نية في املنتظ  الدولي، وطرح البدائ  من زاوية تشاركية. -4

 .في قةايا دولية بعيغة عر ية دولية التجديد العلمي فلسهةدع    -5

تحقيق نقاااد ابساااااااااااااتمولوكي انطالقاااا من الهكرة القاااائلاااة   أن عكس ال قيقاااة هي حقيقاااة أخرى   -6

 مست خطة .ول

 

 

 

 

 

 اإلنسانيالقانون الدولي سياق  -

 التعورات النظرية واملنلجية الجديدة في قرا ة القانون الدولي اإلنساني.  -

 األثر القانوني لعكوك حقوق االنسان والقانون االنساني -

 ل قوق االنساناملعايير الدولية  -

 االختعا  اإلقليمي للقانون الدولي -

 القيود على تطبيق تدابير ال ماية في القانون الدولي اإلنساني  -

 

 

 

 الشرعية الدوليةو لتدخ  اإلنساني ا  -

 الثاني: المساءلة وحقوق الضحايا محور  ال •
 

 محاور الملتقى الدولي  .2

 األول: مدخل إلى القانون الدولي محور  ال •
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 مسؤولية الدولة عند القيام باالنت اكات -

 منظور مبدأ مسؤولية ال ماية منهوم السيادة مه -

 .مسؤولية األفراد عند القيام باالنت اكات الدولية )جرائ  ال رب( -

 املسا لة الجنائية للمنت كين -

 أشكاص تحقيق العدالة  -

 االمن اإلنساني ومسؤولية ال ماية -

 

 

 

 ، سوريا...ليبياالعر ية ) اتألزمية وا الدولاملنظمات  -

 الروسية – االزمة األوكرانية الرؤية والتعام  في  ازدواجية -

 

 

 

 مههوم اللجرة القسرية -

 .يهةللدوص املستة األمن املجتمعيالتلجير و  -

 االنت اكاتض ايا اإلنسانية لاالحتياجات  -

 (القسرية املرأة وتمفالت ا لللجرة) عنعري للجنس واللون بالنسبة للمهاجرينلالتمييز ا  -

 قدرات الدولة املستةيهة )االنعكاسات االقتعادية الستقباص املهاجرين( -

 كنوع من ال روب البيولوجيةجائحة كورونا  -

 المحور الثالث: المنظمات الدولية وتحقيق مبادئ القانون الدولي االنساني  •
 

 اإلنتهاكات الحقوقية: الهجرة القسرية  المحور الرابع:  •
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 .والتكيع االجتماعي الفقافة االجتماعية -

 آليات التكيع االجتماعي للمهاجرين -

 التنشئة االجتماعية. -

على التنمياااة في الااادوص املساااااااااااااتقبلاااة    واللجرة  ال رب)البطاااالاااة، العماااالاااة العشاااااااااااااوائياااة، تاااداعياااات    -

 واملعدرة(

 االزمة االكرانية والروسية على االقتعاد العالمي تةثير -

 

 

 

 . لألزماتفي ترويج التقليدية دور وسائ  اإلعالم  -

 القسرية في    ال روب اللجرة  وسائ  التوام  االجتماعي ودور ا في التعاطي مه  ا رة  -

 ( ......لألزماتاإلعالم امل لي والدولي وأشكاص تناول     -

 قتراحات مهتوحة للباحفيناال -

 

 

 

 

 : لألزماتجتماعي اال  -االقتصاديالبعد المحور الخامس:   •
 

البعد اإلعالمي : السادسالمحور   
 

•  
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 الغدائي والعحي ....( على األمن  -اللجرة-)ال ربأثار األزمات على  -

النهسية  - ال ر -العوام   ال وف  ،-بلللجرة،  ومظا ر  لسمناريو ات  املهاجر  النهسية  الثار   ،

 ....(    إندالع ال رب فياملوت 

األمن   - الفات االجتماعية،  بالبشر،  التجارة  املجتمعي،  التمفالت)العنع  االجتماعية    اإلنساني، 

 ( ....لللجرة لدى املهاجر

 

 

كلمة بدون احتسااااااااب املعلومات الاااااااا عاااااااية والسااااااايرة ال اتية    500املل عاااااااات املرسااااااالة ال تزيد عن  •

 املعغرة للمشارك.

 ترس  املل عات حسب النموذج املرفق. •

 ك  مشارك يحدد رق  امل ور املراد املشاركة في . •

 املشاركات الفنائية في املؤتمر.تقب   •

  ،خرآ أو شارك ب  الباحث في ملتق   ،ال يكون البحث قد سبق نشر  •
ا
 طروحة.األ من  أو مستال

 أن يلتزم البحث بالجدية واألمالة العلمية. •

 مهحة باحتساب املراجه واملالحق. 13مهحة وال تق  عن  25ال تزيد الورقة البحفية املرسلة عن  •

 سم1.5التباعد بين الخطوط  .A4 نوع العهحة مقاس •

 في الت ممت. (APA)مستعم  املركز مدرسة  •

 .12وفي الهامت  14في املتن حج   Simplified Arabic)مستعم  ال   العربي ) •

 .11وفي الهامت  14( في املتن (Times New Romanمستعم  ال   األعجمي  •

 ضوابط المشاركة  .3

 البعد النفسي الصحي : السابعالمحور  
 

•  
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 .(Word)يكتب البحث ببرنامج  •

 .power pointمعرن البحث ببرنامج  •

 .cshrs@gmail.comuk ترس  ك  املل عات ل يمي  ال ا  بامللتق :  •

 00213557888130: لالتصال عبر الواتس •

 

 

 

 .25/10/2022إلى غاية  30/03/2022: تاريخ ارساص املل عات •

  26/10/2022: الرد على املل عات املقبولةتاريخ  •

 28/10/2022:املداخالتبدأ استقباص تاريخ  •

 .25/11/2022: املداخالت  إلرساصأخر اج   •

 .2022 نوفمبر  20/21: تاريخ انعقاد املؤتمر •

 

 

   ،كافة الشركا  شهادة مشاركة موقعة من    

 اإلشتراك ورغبة الباحث املشارك.التكه  يكون حسب طبيعة  •

 إرساص كافة فعاليات املركز عبر اإليمي .  •

 بعد  يننشر أعماص امللتق  في كتاب امللتق  مسل  شهر  •
ا
 .املؤتمر إلكترونيا

 تركيا.مرافقة اللجنة التنظيمية للباحفين للسهر على راحت   وتسهي  اقامت   في  •

 

 

 مواعد هامة  .4

 مزايا المشاركة  .5
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 املحتويات  الرسوم  املشاركة نوع 

 

 

 

 

 املشاركة بورقة بحفية 

 

 

 يورو  450

 

 

 التكفل:

 فندق جد محترم في مدينةباملبيت   •

، في  أربع أيامليال و  ثالث)إسطنبول  

 . غرف ثنائية وثالثية(

)وجبات كاملة   األكل أيام امللتقى. •

 . عشاء( -غذاء -فطور 

 مقبالت...( -استراحة )قهوة  •

 طاراملالتكفل بالنقل من   •

 حقيبة املؤتمر.  •

 .شهادة املشاركة •

 

 املشاركة بورقة بحفية 

 
 

 

 يورو  200

 وجبات الغذاء أيام امللتقى.  •

 مقبالت...( -استراحة )قهوة  •

 حقيبة املؤتمر.  •

 شهادة املشاركة. •

 املشاركة بدون ورقة بحفية  

 وال عوص شهادة حةور 

 وجبات الغذاء أيام امللتقى.  • يورو  200

 مقبالت...( -استراحة )قهوة  •

 حقيبة املؤتمر.  •

 شهادة املشاركة. •

 

املشاركة بورقة بحفية عبر  

 ZOOMتقنية 

 

 يورو  120

  ZOOMحضور عبر املنصة  •

 شهادة مشاركة.  •

 

 رسوم المشاركة .6

mailto:uk.icshrs@gmail.com


 11  

 

 
• Email :uk.icshrs@gmail.com 

 
 

 املشاركة بدون ورقة بحفية  

 وال عوص شهادة حةور 

  ZOOMحضور عبر املنصة  • يورو  50

 . حضور شهادة   •
 

 

 يمكن للباحفين الجزائريين ارساص املبلغ بالدينار الجزائري. •

 .ل عاتسنزود الباحفين بطريقة الدفه بعد قبوص امل •

ن يغلق كل التجمعات العلمية، سدديبقى  أمالحظة: في حالة أن قرر البلد املسددتضدديم للمؤتمر   •

 .ZOOMعن بعد بتقنية  ضر احاملؤتمر عبر خاصية الت

 

 

 

 العر ية.  -1

 .التركية -2

 اإلنجليزية.  -3

 الهرنسية. -4

 

  

 

   إسبانيا /طارغوناجامعة  الباحث معطه  عويشة 

/ كلية العلوم السياسية والعالقات  3جامعة الجزائر د. أنمس بوقيدر 

 الدولية. 

املركز الدولي لألبحاث والدراسات االجتماعية واإلنسانية  عويشة الباحث حمزة 

 بريطانيا 

 الجزائر  -الجامعي محمد مرسلي تمبازة املركز  ط. د. ر يعة العيداني 
 

 لغات المؤتمر  .7

 لمؤتمر ل اللجنة التنظيمية .8
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 الجزائر   3جامعة الجزائر أ.د عائشة بوكريسة  

 الجزائر  3جامعة الجزائر العجاص    د. سعاد

 الجزائر  جامعة باتنة د. مناص مزراق  

 جامعة معراتة ليبيا عبد ال كي  أمحمد رويحة                         د. 

 جامعة الزاوية ليبيا اجية سليمان عبد هللا                              د. ن

 وزارة التعلي  العالي اليمن علي نامر أحمد ال والني د. 

 جامعة منعا  اليمن     عبد الو اب عبد القدوس عبد هللا الوشلي   د. 

 الجزائر  3جامعة الجزائر د. أنمس بوقيدر

 الجزائر  3عة الجزائرجام د. محمد أمين سويعد

 الجزائر   3جامعة الجزائر د. أسما  حداد

 الجزائر  3جامعة الجزائر د. مونيا ولد بومعزة

 الجزائر  3جامعة الجزائر د. نسيمة عموري  

 الجزائر  3جامعة الجزائر د. مبرينة لعبيدي 

 جامعة إر د اململكة الهاشمية االردنية  أ.د ياسر العجلوني  

 باحفة مشاركة اكاديمية االمارات  أ.د منى كام  تركي  

 جامعة البعرة العراق  أ.د علي جبار كريدي  

 جامعة البعرة العراق  أ.د حسن حماد حميد  

 جامعة البعرة العراق  أ.م  وه  خةير عباس  

 جامعة البعرة العراق  أ.د عقي  فاض  حماد  

 اململكة الهاشمية االردنية مستشار رئمس جامعة إر د  مامد علي الدراوشة  أ.د

اململكة الهاشمية  عميد كلية ال قوق بجامعة إر د  أ.دخلدون فوزي قدح 

 االردنية 

اململكة الهاشمية  رئمس قس  القانون بجامعة إر د  أ.د محمد مقب  العندلي

 االردنية 
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• Email :uk.icshrs@gmail.com 

 
 

 

 

 

 نموذج اإلرسال  .10

  تقدمي املشارك: 
  واللقباالسم 
 اجلنسّية 

العلمي    االختصاص 
  والرتبة 

  املؤسسة  
  اإللكرتون  الربيد 

 اهلاتف

 نوع املشاركة  
    املوضوع املقرتح:  -1

  عنوان املداخلة 
 الكلمات املفاتيح 

 تمهيد: 
 المشكلة البحثية 

 الفرضيات: 
 الهدف من ورقة البحثة:

 اإلطار النظري:  
 خطة الدراسة:
 االستنتاجات: 
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