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 جامعة حيي فارس ابملدية 

 والعلوم الس ياس ية لكية احلقوق  

 بعنوان   PRFUوفرقة حبث     ابالشرتاك مع خمرب الس يادة والعوملة 

تطوير أ ليات ماكحفة الهجرة غري الرشعية يف الترشيع اجلزائري  

 والقانون اجلنايئ ادلويل 

 ندوة علمية   تنظم  

 2022نومفرب    16يوم:  

 حول: 

 حماية حقوق المهاجرين في القانون الدولي  

 القانون الوطني و 

  بوعروري:أ.د/ للندوة   الشرفي الرئيس
 : مدير جامعة يحي فارس بالمدية جعفر

 أوروان هارون د/  :الندوةمدير 

 بن تغري موسى د/  :الندوةرئيس 

 مهري محمد أمين د/  رئيس اللجنة العلمية:
 

 

: املرشفة عىل امللتقىالهيئة    

 

 موضوع وأ مهية امللتقى: 

العلمية ضمن مشروع فرقة بحث   الندوة  تندرج فكرة 
تطوير أليات مكافحة الهجرة غير الشرعية في التشريع  

بجامعة يحى فارس   الجزائري والقانون الجنائي الدولي
مهم وهو  ، وتهدف إلى التطرق إلى موضوع  بالمدية

مسالة   ودوليا، وهي  وطنيا  المهاجرين  حماية حقوق 
ناحية   من  أهمية  القانون  ذات  في  حقوقهم  حماية 

الدولي وفق معايير القانون الدولي لحقوق اإلنسان،  
تسجيل   بعد  خاصة  الدول،  قوانين  و  دساتير  ووفق 
لدى   األساسية  بحقوقهم  تمتعهم  في  كبير  تراجع 

 هجرتهم. 
 

إطارًا    الصكوك القانونية القائمة  م يتقدرغم  ف
 ووجود  ،قانونيًا شاماًل إلدارة الهجرة الدولية

بدقة   محددة  بما  لقواعد  المهاجرين  معاملة 
في ذلك  النساء والرجال واألطفال والالجئين  
والعمال  الجنسية،  عديمي  واألشخاص 
ضحايا   من  والمهاجرون  المهاجرون، 

نه ال زالت توجد الكثير من  أ، إال  االتجار
التدخل   تستدعي  التي    لوقفها التجاوزات 

النظام القانوني الكفيل بحماية حقوق    وتحديد
الفئة التدخل   ،هذه  في  اإلسراع  جعل  ما 

لحماية حقوقهم أحد أهم اإللتزامات الدولية  
وأحد أهم متطلبات الحماية القانونية لحقوق  

 اإلنسان. 
 



 

 

 
 

 
 

 

هذ   أما فأهمية  الندوة  في  ه  البحث  من ضرورة  تنبثق 
الذي   الراهن  الوضع  وتحليل  الماجرون  دراسة  يعيشه 

العبور دول  المهجر أو  النتهاك  ، من رصد  في دول 
بهذه   بتمتعهم  الكفيلة  السبل  تحديد  وكذا  حقوقهم 

من هذه    ، ما جعل البحث في حماية حقوقهمالحقوق
 .عمليةو ذا أهمية علمية  الزاوية

تقبل البحوث العلمية األصيلة والمبتكرة ذات الصلة 
 على أن تحقق الشروط التالية:  الندوةبأحد محاور 

باللغة العربية أو الفرنسية على أال    تقبل البحوث  •
صفحة وأال يقل عن    خمسة عشريزيد البحث عن  
 عشرة صفحات.  

أال يكون البحث المقدم سبق نشره أو قدم للنشر   •
أو   قدم كمداخلة في  في مجالت  أو  دوريات أخرى 

 .مؤتمرات أو ندوات 
باللغة • بملخص  البحث  يرفق  اللغة و   العربية  أن 

 كلمة. 100اإلنجليزية في حدود 
برنامج   • وفق  مكتوبة  البحوث  بخط  Word تقدم 

ArabicSimplified    بالنسبة للنص باللغة   14حجم
  12  حجم  Times New Romanالعربية وبخط  

ألجنبية، وتكتب الهوامش بحجم  بالنسبة للنص باللغة ا
12 . 

 المحور األول المركز القانوني للمهاجرين 

   المهاجرينحماية : النظام القانوني ل المحور الثاني

   ." حقوق المهاجرين"اآلليات الوطنية لحماية   المحور الثالث

  في حماية الدولي و الوطني دور القضاء:    المحور الرابع
 .المهاجرين   حقوق

 حماية  لاللجان الدولية كآلية  : دور   المحور الخامس

  للمهاجرين في القانون الدولي

 

: الندوةحمــاور    

 

: الندوة رشوط املشاركة يف    

 
 أ خر أ جل الإرسال النص الاكمل للمداخةل: 

 2022  نومفرب    10         

 ملداخالت املقبوةل: ا   الرد عىل 

 2022نومفرب    12  
 

رسال ادلعوات وتأ كيد املشاركة:   اإ

 2022نومفرب    12  بداية من اترخي: 

 

: تواريــــخ هـــــامة  

 

 : الندوة ترسل املداخالت عىل الربيد االإلكرتوين لرئيس  

bentegri.moussa@yahoo.com 

 : الندوة رئيس    لالس تفسار ميكن التواصل مع 

 بن تغري موس د/  

 

: والاس تفسارلالتصال    

 



 


