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 انقطب انجايعً شتًت -كهٍت انحقىق وانعهىو انسٍاسٍت 

نزطىس انظُبعٍ انشلًٍ يف أطُبف اجلُم انشاثع واخلبيظ حلمىق االَغبٌ وأصش ا -

ؽشَخ انزعجري ثأشكبذلب وخمبطش رطجُمبد انزكبء )ط  يف: عشع منبر -ركىَُهب. 

احلمىق انجُئُخ وانزًُُخ االلزظبدَخ ادلغزذايخ ، اخلظىطُخ انشلًُخ، االططُبعٍ

احلمىق االعزًبعُخ واحلمىق انضمبفُخ ورأصري انشلًُخ ، وأصش انجهىكزشني عهُهب

  (.واذلُذعخ اجلُُُخ

 ة الدولية عن انتهاك حقوق االنسان يف جيمها الرابع واخلاوساحملور الثالث: وبدأ احلىاية واملسؤولي
كبد ْزِ األطُبف يٍ رطىس احلًبَخ انذونُخ وطجُعخ ادلغؤونُخ انذونُخ عٍ اَزهب -

 اعًبل آنُبد احلًبَخ انذونُخ وأعهضح انعذانخ  -ؽمىق االَغبٌ.
 ا احملور الرابع: حتديات ضىان حقوق اجلين الرابع واخلاوس دوليا وداخمي

انزذسط يف يجبدا ادلعُبسَخ و -انغهجُخ.إشكبنُخ اجلُهُخ واحلمىق االجيبثُخ و -

 يجذأ انزذخم اإلجيبيب وانغهيب -رُظًُهب.

 نهًهتقى:انهجنت انعهًٍت 

 يذٌر جايعت بسكرة. –أ. د أحًذ بىطرفاٌت  انرئٍس انشرفً:

 .كهٍتانعًٍذ  -عبذ انرؤوف دبابش  د أ. انًشرف انعاو عهى انًهتقى:

 انًخبر.يذٌر  -  عبذ انحهٍى بٍ يشري د أ. :رئٍس انًهتقى

 حناٌ براهًً د.  :نهًهتقىرئٍس انهجنت انعهًٍت 

 فً انًهتقى: شروط انًشاركت

ؽُش رعشع  .جيت أٌ َكىٌ انعًم حبضب لبَىَُب أطُال غري يُمىل وال يُشىس يٍ لجم

 ثعذ إسعبنّ كبيال ال َمجم انجؾش إال جؾىس ادلمذيخ عهً اخلربح انعهًُخ/مجُع ان

ركزت  /عشثُخ أو انفشَغُخ أو اإلذمهُضَخنغخ ادلهزمً ان / أدَبِوفمب جلذول ادلىاعُذ 

نهغبد  Times new roman 41نهعشثُخ أو  Simlified Arabic 43ادلذاخالد خبط 

َزى انزهًُش وإَشاد ادلظبدس وادلشاعع يف هنبَخ كم طفؾخ وثشكم كبيم  /األعُجُخ

 44ويف كم األؽىال يذح انعشع ال رزعذي  طفؾخ، 12رزعذي انجؾىس  أٌ ال /ودلُك

، عهً أَّ ال رربيظ أٌ يذاخهخ 1212 يبسط 44رشعم ادلذاخالد كبيهخ لجم / دلُمخ

 12/22/1212ادلشبسكخ: لجىل ربسَخ إسعبل دعىاد  /إال ثعذ إسعبل انُض انكبيم

 مجُع ادلشاعالد ركىٌ عهً انربَذ اإلنكزشوين:

colloque.droit.biskra@gmail.com 
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 انًهتقى:إشكانٍت 

إٌ أصش انضىسح انظُبعُخ انشاثعخ عهً ؽمىق االَغبٌ أطجؼ اؽذي انمؼبَب 

انعبدلُخ يىػع االْزًبو يٍ ادلُظًبد انعبدلُخ، واإللهًُُخ، وادلُظًبد غري احلكىيُخ، 

زًع ادلذين، كًب ٍْ يىػع ربذٌ أيبو رُبيٍ االعزذاءاد واالَزهبكبد ويُظًبد اجمل

اجلغًُخ انىالعخ عهً  ْزِ احلمىق، العًُب رهك انيت رزهذد ورغزهذف أْى احلشَبد 

واحلمىق ادلكفىنخ نإلَغبٌ يُز ركىٍَ انمىاعذ انذونُخ انُبظًخ ذلب خالل انمشوٌ 

ظُبعخ انشلًُخ وانزكبء االططُبعٍ ادلبػُخ، ورنك َظشا نظهىس االَزشَُذ ورطىس ان

نزا مسُذ ْزِ انضىسح ثبنضىسح انشاثعخ ثعذ انضىساد األوىل وانضبَُخ، وانضبنضخ ْزِ 

األخريح انيت أطجؾذ فُهب انزكُىنىعُب انشلًُخ حمىس احلُبح وعظت االلزظبد،  

شاثعخ وشفشح انغُبعخ، وؽم دلشبكم اجملزًع األكضش رعمُذا، نزا فمذ أعمجزهب انضىسح ان

 انيت كبَذ  ايزذاد ذلب وأشذ أصشا  يُهب عهً انزاد اإلَغبَُخ ثبالذببْني.

وإٌ أكضش انفئبد ادلغزهذفخ وادلهذدح يف ؽمىلهب اإلَغبَُخ ، واألشذ رأصشا ثغهجُبد 

ضىسح، رهك انفئبد انؼعُفخ يٍ األطفبل وانُغبء، واأللهُبد، وادلهغشٍَ. فشغى يب ْزِ ان

محهزّ يعهب يٍ يُضاد نعهذ عذَذ يٍ احلُبح انىافشح، انُغريح، ادلزشفخ، كبَذ أَؼب 

اَعطبفب خطريا يف يُؾً ؽمىق اإلَغبٌ، ثم َعزربْب انجعغ اَزكبعب  يف رهك ادلكزغجبد 

ؽمت صيُُخ ثعُذح، وثعذ صىساد عُبعُخ وعمبئذَخ،  انيت ععذ انُهب انشعىة عرب

 واعزًبعُخ  نزظم إىل يب وطهذ إنُّ. 

نزا فمذ وػعذ ْزِ انضىسح اجلهىد انذونُخ عهً احملك ثني يغبالح يف يىاعهخ    

انىػع َظشا دلخبطش غري يغجىلخ يف ثعغ احلمىق، وَمض يف َطبق احلًبَخ ولىاعذ 

رنك أٌ أكضش يب َزأصش هبب يٍ لؼبَب ؽمىلُخ رهك  ادلغؤونُخ انذونُخ يف عبَت آخش،

انيت رزظم ثبأليٍ وانغهى، احلشَخ وادلعزمذ، اخلظىطُخ، انجُئخ، انظؾخ، االلزظبد 

وانعًم، وإٌ ارغبعهب عُؤدٌ إىل صَبدح يب رُزغّ يٍ رطجُمبد رضَذ يٍ رعمُذ دمبسعخ 

ُُخ، انزالعت رهك احلمىق ربذ رأصري أَظًخ انزكبء االططُبعٍ، اذلُذعخ اجلُ

اجلُين، انجهىكزشني، دبب َعُذ رظُُفهب يٍ عذَذ ويشاععخ ادلجبدا انعبدلُخ ؽىذلب، 

وانمىاعذ انذونُخ ادلُظًخ ذلب، عىاء يف يؼبيُُهب، أو يٍ ؽُش احلًبَخ وادلغبءنخ يذَُب 

 وعُبئُب عٍ اَزهبكهب، وكزا عجم االَزظبف أيبو اجملين عهُّ، وادلزؼشس. 

  ال بيظـــــعُبل عذَذح حلمىق االَغبٌ وٍْ اجلُم انشاثع واخلنزا فئٌ ظهىس أ  

َضال طىس انزشكم واالَزظبو َظشا نعذو وػىؽهب، وٍْ رهك انيت رشرجط ثعهى 

اذلُذعخ اجلُُُخ، انزكُىنىعُب انشلًُخ ورطجُمبهتب، ؽُش يب رضال ْزِ انطىائف رطشػ 

ظىص إلشاس ثعغ احلمىق َمبشب وعذال فمهُب واععب ولىَب عهً انظعُذ انذويل خب

 ورُظًُهب، وؽظش األَشطخ ادلبعخ هبب.

اعزُبدا نهزطىس احلبطم يف ؽمىق االَغبٌ َزُغخ افشاصاد انضىسح انظُبعُخ 

انشاثعخ، ورأصريْب عهً ادلُظىس انفمهٍ وانمبَىين انذويل يف رُظًُهب فئٌ إشكبنُخ ْزا 

ًُُخ انغبعُخ نزكشَظ  ؽمىق ْم رزالءو اجلهىد  انذونُخ واإلله ادلهزمً رذوس ؽىل :

االَغبٌ يع طجُعخ ؽمىق اجلُم انشاثع واخلبيظ دبب َؼًٍ احلًبَخ انذونُخ انالصيخ ذلب 

 ورأعُظ ادلغؤونُخ ادلذَُخ واجلُبئُخ ػذ االَزهبكبد انىالعخ عهُهب؟

 أهذاف انًهتقى:

رىطُف .انزعشف عهً اجلهىد انذونُخ احلكىيُخ وغري احلكىيُخ، واجلهىد انفمهُخ يف 4

 ؽمىق االَغبٌ يف ظم انضىسح انظُبعُخ انشاثعخ.

.رزجع رطىس ؽمىق االَغبٌ راد انظهخ ثئفشاصاد ْزِ انضىسح ثبعزخذاو اذلُذعخ 1

 اجلُُُخ، انزكبء االططُبعٍ، ورطجُمبد انزكُىنىعُب انشلًُخ.

 .ثُبٌ عهجُبد اعزخذاو ْزِ انىعبئم عهً ركشَظ ومحبَخ ؽمىق االَغبٌ.2

 خ االَزهبكبد ػذ ؽمىق االَغبٌ نهغُم انشاثع واخلبيظ وأمنبطهب. .ربذَذ طجُع3

.ػجط اطبس احلًبَخ انذونُخ ذلزِ احلمىق يٍ خالل رطىس يجذأ احلًبَخ وانزذخم 4

 واَعكبعبرّ عهُهب.

 .حمبونخ ذبًُع لىاعذ ادلغؤونُخ انذونُخ عٍ االَزهبكبد اجلغًُخ عهً ْزِ انطىائف.5

َغبٌ نهغُم انشاثع واخلبيظ ومحبَزهب عهً انظعُذ .وطف ربذَبد رُظُى ؽمىق اال6

 انذويل وانذاخهٍ.

 :انًهتقىيحاور 

 احملور األوه: تطور اجلهود الدولية يف تنظيي حقوق االنسان بظهور اجلين الرابع واخلاوس 
دوس أعهضح األيى ادلزؾذح يف رطىَش لىاعذ انمبَىٌ انذويل حلمىق االَغبٌ نهغُم -

خ ؽمىق االَغبٌ يف عشع اجلهىد اإللهًُُخ راد انظهخ حبًبَ -اخلبيظ. انشاثع و

 اجملبل انشلًٍ.

 احملور الثاني: حتديد حقوق االنسان يف عصر الثورة الصناعية الرابعة 


