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 القطب الجاهعً شتوت -كلٍت الحقىق والعلىم الطٍاضٍت 

 للولتقى:اللجٌت العلوٍت 

 هذٌر جاهعت بطكرة. –أ. د أحوذ بىطرفاٌت  الرئٍص الشرفً:

 .تــــــــكلٍالعوٍذ  -عبذ الرؤوف دبابش  أ. د الوشرف العام:

 ر.ـــــالوخبهذٌر  -  عبذ الحلٍن بي هشري أ. د :رئٍص الولتقى

 إبتطـــــام صىلــً.د.   :للٍىم الذراضًرئٍص اللجٌت العلوٍت 

 

 :الٍىم الذراضًفً  شروط الوشاركت

 .جية أْ َىىْ اٌؼًّ حبصا لأىُٔا أطُال غري ِٕمىي وال ِٕشىس ِٓ لثً

ال َمثً اٌثحس  ةربج اٌؼٍُّح/ثحىز ادلمذِح ػًٍ اخلحُس ذؼشع مجُغ اٌ

ؼشتُح أو ٌغح ادلٍرمً اٌ / أدٔاٖإال تؼذ إسعاٌٗ واِال وفما جلذوي ادلىاػُذ 

 Simlified Arabic 43ذىرة ادلذاخالخ خبط  /اٌفشٔغُح أو اإلجنٍُضَح

َرُ اٌرهُّش  /ٌٍغاخ اْجٕثُح Times new roman 41ٌٍؼشتُح أو 

 أْ ال /طفحح وتشىً واًِ ودلُك وإَشاد ادلظادس وادلشاجغ يف هناَح وً

 44ويف وً اْحىاي ِذج اٌؼشع ال ذرؼذي  طفحح، 12ذرؼذي اٌثحىز 

، ػًٍ أٔٗ ال 1212 فُفشٌ 12ذشعً ادلذاخالخ واٍِح لثً / دلُمح

ذاسَخ إسعاي دػىاخ  /ذةربِج أٌ ِذاخٍح إال تؼذ إسعاي إٌض اٌىاًِ

ًٍ اٌةربَذ مجُغ ادلشاعالخ ذىىْ ػ /24/22/1212ادلشاسوح: لثىي 

 اإلٌىرشوين:

colloque.droit.biskra@gmail.com 
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 :الٍىم الذراضًإشكالٍت 

َشىً االػالَ إحذي اتشص أُ٘ وعائً حشَح اٌشأٌ واٌرؼثري، ورٌه 

ِٓ خالي ِا َطشحٗ ِٓ ِىػىػاخ وِا َٕششٖ ِٓ أخثاس هتُ اجلّهىس، 

سٖ ِرٕىػح تني اٌرىػُح ؤشش اْخثاس اٌرثٍُغ، االشهاس...، ويف أداء فأدوا

سعاٌرٗ ٘زٖ اوجة ػٍُٗ اٌمأىْ ِشاػاج ػىاتط ادلّاسعح االػالُِح يف 

ػذَ اٌرؼذٌ ػًٍ حمىق اِخشَٓ وػذَ ادلغاط حبشَرهُ، الْ االػالَ ٌٗ 

ً وجهاْ إِا وعٍُح فؼاٌح يف تٕاء جمرّغ دوٌح احلك واٌمأىْ، فهى َشى

ػظة اٌذميمشاطُح يف اٌذوٌح واحرشاَ احلمىق واحلشَاخ، وإِا وعٍُح 

٘ذاِح َؤدٌ إىل إحذاز اٌفىػً وصػضػح أِٓ واعرمشاس اجملرّغ خاطح 

اٌرؼًٍُ االػالٍِ أو ِٓ خالي اٌذػىج ٌٍرُُّض واٌالذغاِح،  ِٓ خالي

واٌرؼشع حلمىق وحشَاخ اِخشَٓ دبا َؤشش ػٍُها عٍثا، وحىت ال حيُذ 

ػٓ سعاٌرٗ االػالُِح ومياسط سعاٌرٗ يف عُاق اٌىجٗ اْوي حذد ٌٗ 

ادلششع اْطش اٌمأىُٔح اٌيت ربىّٗ، وترطىس االػالَ ِٓ ذمٍُذٌ إىل سلٍّ 

رشاس ادلؼٍىِح واخلطاب عشَغ ويف و٘زا تذوسٖ جيغ ٌرأشريٖ أوةرب أطثح أ

وأػشاسٖ أوصش، وٌؼٍٗ يف اِؤح اْخريج ظهش ِا َغًّ خبطاب اٌىشاُ٘ح أو 

وتشص تشىً حاد ِٓ خالي أحذاز وصريج ظهش  تاْحشي أرشش تشىً ٍِفد،

فُها االصدساء ٌّخش أو اٌرحشَغ ػذٖ أو اٌرُُّض تُٕٗ وتني غريٖ ػًٍ 

عاط اٌؼشق أو اٌٍىْ أو اجلٕظ... دبخرٍف اٌىعائً ِىرىتح ِغّىػح أ

ِشئُح اٌىرشؤُح، ٘زا ِا أدٌ تادلششع اجلضائشٌ إىل إلشاس ٘زٖ اٌظا٘شج 

َؼاجل ِؼإُِها واٌؼمىتاخ ادلرشذثح  1212تاػرثاس٘ا تمأىْ خاص عٕح 

اٌزٌ َرؼٍك  24-12ػٍُها وحيذد عثً جماهبرها، ورٌه وفما ٌٍمأىْ 

لاَح ِٓ اٌرُُّض وخطاب اٌىشاُ٘ح، تؼذ أْ واْ جمشد ٔض ػّٓ تاٌى

 لأىْ اٌؼمىتاخ ِٕؼىٌ ربد جشائُ اٌرُُّض، وجنذ جً اٌظىىن اٌذوٌُح 

أَؼا لذ ٔظد ػٍُٗ ِٓ خالي ِىاشُك واػالٔاخ واطذاس اذفالُح خاطح 

تٕثز خطاب اٌىشاُ٘ح، دلا ٌٗ ِٓ آشاس وخُّح ػًٍ اٌفشد واجملرّغ ، ٌزٌه 

ِٓ خالي ِىػىع ٘زا اٌُىَ اٌذساعٍ إٌماء اٌؼىء ػًٍ اٌؼاللح اٌيت اسذإَٔا 

ذشتط تني االػالَ خبطاب اٌىشاُ٘ح )اٌرأشري واٌرأشش(، تاػرثاس االػالَ 

ادلٕةرب اٌشائغ واٌغشَغ اٌزٌ ذٕطٍك ِٕٗ اٌشعاٌح االػالُِح إٌالٍح ٌٍخطاب 

                                                                     دبخرٍف أشىاٌٗ ِٓ خالي اشىاٌُح ِفاد٘ا:                     

ِا ٍ٘ حذود االػالَ اذباٖ خطاب اٌىشاُ٘ح؟ وِا اٌذوس اٌزٌ ٍَؼثٗ 

 ؟االػالَ يف احلذ ِٓ خطاب اٌىشاُ٘ح

 

 :الٍىم الذراضًهحاور 

 احملىل األول: ضبط املفاهيم 
ُ٘ح، ِظا٘ش خطاب االػالَ دبخرٍف وعائٍٗ،  ِفهىَ خطاب اٌىشا -

 اٌىشاُ٘ح: اٌرُُّض، اٌرحشَغ، اٌثؼغ ، اٌؼذاوج...
 ذطىس خطاب اٌىشاُ٘ح. -

 احملىل الثاني: ضىابط االعالم اجتاه خطاب الكراهية
 اخاللُاخ االػالَ وخطاب اٌىشاُ٘ح. -
ذؼاًِ وعائً االػالَ ادلىرىتح، ادلغّىػح، ادلشئُح، أو االٌىرشؤُح ِغ  -

 خطاب اٌىشاُ٘ح.
 طاب اٌىشاُ٘ح و حمىق االٔغاْ.خ -

 احملىر الثالث: مسؤولية االعالم اجتاه خطاب الكراهية
 ادلغؤوٌُح االػالُِح )يف لأىْ االػالَ(. -
 ادلغؤوٌُح اجلضائُح )يف لأىْ اٌؼمىتاخ(. -
دوس عٍطاخ اٌؼثط اٌغّؼٍ اٌثظشٌ وادلىرىتح ِٓ احلذ ِٓ خطاب  -

 اٌىشاُ٘ح.


