جامعة  8ماي  5491قالمة



شروط المشاركة في الملتقى:



تكتب المداخلة طبقا لألصول العلمية المتعارف عليها ،باللغة العربية

كلية الحقوق والعلوم السياسية
قسم العلوم القانونية واإلدارية

ينظم ملتقى وطين حول آليات
احلماية الدولية والوطنية
للطفل
يوم  9نوفمبــــر7102

أو االنجليزية أو الفرنسية مع إرفاقها بملخص ال يتجاوز نصف
صفحة باللغة األجنبية.


اللغة العربية :خط « »Arabic Simplifiedحجم  41بالنسبة للمتن و
حجم  41بالنسبة للهوامش.


اللغة األجنبية :خط « »Times New Romanحجم  41بالنسبة
للمتن و حجم  41بالنسبة للهوامش.

االسم..................:اللقب ......:الرتبة
العلمية.................................:
التخصص............................:
الوظيفة...............................:
مجال البحث ( عنوان الماجستير أو
الدكتوراه)................................



يتراوح عدد الصفحات بين 41و  11صفحة.

المؤسسة.............................:



ترسل المداخلة الكاملة على البريد االلكتروني للملتقى ،وال تقبل

رقم الهاتف (إجباري)...................:

الفاكسات.

البريد االلكتروني (إجباري)..................:



2002

تحرر المداخلة ببرنامج «»Microsoft Word

استمــارة المشاركـة

أن يكون الموضوع أصليا لم يتم نشره من قبل و لم يسبق أن قدم
في مؤتمرات أو ملتقيات علمية سابقة.



ال تقبل المداخالت المشتركة ،وال يقبل تقديم أكثر من مداخلة.



ترفض المداخالت التي ال يتطابق مضمونها مع محاور الملتقى.



ينبغي على المشارك تقديم مداخلته مع ملخص محر ار باللغتين:



اللغة العربية  :خط « »Arabic Simplifiedحجم  41بالنسبة

رقم المحور................................:
عنوان المداخلة ...........................:
المداخلة................................:
البريد اإللكتروني للملتقى
guelmalaw@gmail.com

للمتن و حجم  41بالنسبة للهوامش.


اللغة األجنبية  :خط « »Times New Romanحجم  41بالنسبة
للمتن و حجم  10بالنسبة للهوامش.



على أال يتجاوز عدد األسطر عشرين سط ار.



بيانات المشارك:



تتضمن المداخلة اإلشارة إلى البيانات التالية :



إسم المشارك ولقبه.



الوظيفة.



الرتبة العلمية

 المؤسسة المستخدمة.
 العنوان ،الهاتف ،الفاكس ،البريد اإللكتروني.



nedjer.amraoui@yahoo.fr

لغة المداخلة ووسائل عرضها.
محور المداخلة وعنوانها.

آلاجال التنظيمية:
آخر أجل لتسليم املداخلة يوم 2007/00/20
آخر أجل لرد نتائج اللجنة العلمية 2007/00/22
فعاليات امللتى الوني يوم 2002/00/09

إشكالية الملتقى

الرئيس الشريف للملتقى الوطين  :األستاذ
الدكتور العقون صاحل

إن الجزائر من بين الدول التي عرفت خالل السنوات القليلة

رئيس اللجنة العلمية :د .وداد غزالني

املاضية إرتفاع خطير في جرائم الاعتداء على ألاطفال عبر

أعضاء اللجنة العلمية :

محاور الملتقى
المحور األول :الحماية التشريعية الدولية للطفل
أوال :االتفاقيات االقليمية
ثانيا :املواثيق الدولية

د .خليفة محمد

جامعة عنابة

د .بن طيبة صونية

جامعة تبسة

د فنيدس أحمد

جامعة قاملة

د.منية شوايدية

جامعة قاملة

د.وفاء شيعاوي

جامعة الجزائر

بصفة خاصة .

د.سهيلة بوخميس

جامعة قاملة

د.نجار الويزة

جامعة قاملة

آخر أجل لتسليم املداخلة يوم 2007/00/20

الجزائر أصدرت عدة تعديالت قانونية في تشرعها العقابي لردع

د.عثامنية كوثر

جامعة خنشلة

آخر أجل لرد نتائج اللجنة العلمية 2007/00/22

كل مرتكب جريمة تمس البراءة مهما كان السبب عداوة ،غيرة

د .سامية العايب

جامعة قاملة

فعاليات امللتى يوم  00نوفمبر 2007

جنس ،مصالح ،............رغم ذلك نشهد إزدياد رهيب في

د سوالم سفيان

جامعة سوق أهراس

حىوق املشاركة :

عمليات الاعتداء التي تحصد هذه ألارواح البريئة.

رئيس اللجنة التنظيمية :د جنار الويزة

المحور الثاني :الحماية التشريعية الوطنية للطفل
أوال :حماية الطفل في ظل قانون العىوبات لسنة 1966
ثانيا  :التشريعات املستحدثة
المحور الثالث :الحماية المؤسساتية للطفل
أوال :دور الهيئات الاجتماعية
ثانيا :دور املجتمع املدني في حماية الطفل
آلاجال التنظيمية:

ألاساتذة الباحثين :

0000دج

الطلبة:

2000دج

مختلف القطر الوطني
ويعد الجانب القانوني والتشريعي الدولي والوطني الجانب ألاكثر
أهمية للتصدى لهذه الظاهرة املتفاقمة يوما بعد يوم ,في
املستوى الدولي عملت الاتفاقيات على أرساء جملة من
ألاحكام التي كرست حماية لإلنسان بصفة عامة وألاطفال

أعضاء اللجنة التنظيمية:

نائب رئيس اللجنة التنظيمية  :د.سهيلة بومخيس

د .كريبس نبيل
د فنيدس أحمد
د.العايب سامية
أ ف ــرنان ف ــاروق
أ مه ــيدي كم ـ ــال
د .بوقندورة عبد الحفيظ
أ .حنان موشارة

جامعة قاملة
جامعة قاملة
جامعة قاملة
جامعة قاملة
جامعة قاملة
جامعة قاملة
جامعة قاملة

