
              
 
 

 1جامعة باتنة 
 كلية الحقوق والعلوم السياسية

 
 الواقع الرهانات واآلفاق مخبر األمن اإلنساني:

LSH-AEP 

 
 العلوم السياسية بالتنسيق مع كلية الحقوق و

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 بعنوان: 7202. 27. 72بتاريخ:  ينظم يوما دراسيا 

 

 
 صنة البحرية وتداعياتها على األمن االنسانيجريمة القر

 

 
تطورت عبر حيث  ،منذ القديمبركوب االنسان البحر يرتبط تاريخ القرصنة البحرية      

 تدريجيا العصور بفعل عوامل متعددة اقتصادية واجتماعية وممارسات بشرية الى ان اكتسبت 
لت الى الشكل التي هي عليه الخصائص التي ساهمت فيما بعد في انشاء اسطورتها و وص

 اليوم.

وكذا التقدم  التي تمر بها بعض الدول،واالقتصادية الظروف السياسية  ساهمتلقد     
الى تنامي هذه الجريمة بشكل يستدعي القلق، نظرا لكونها  الحاصل في مجال االتصاالت،

للتعامل واقليمية تشكل خطرا حقيقيا على األمن بمفهومه الشامل  مما يستدعي جهودا دولية 
 مكافحتها.معها و
اصة خ، أصبحت القرصنة البحرية الشغل الشاغل للمنظمات الدولية واالقليميةمع ذلك،     

وانما تهم الجماعة الدولية بأسرها في ظل سيادة مبدأ  ،تقتصر على دول بعينها وان اثارها ال
 ة من االهداف:ويأتي هذا اليوم الدراسي لتحقيق جمل حرية المالحة البحرية.

 وكذا في التكييف الشرعي لها. تاريخ القرصنة البحرية،البحث في  -1

 تحديد التكييف القانوني للقرصنة البحرية. -2

الجهود المبذولة  والبحث في الوقوف عند التهديدات المختلفة األبعاد للقرصنة البحرية، -3

 للحد منها.
ماهية القرصنة البحرية وتداعياتها على  :شكالية محورية، تبحث فيإهداف تطرح هذه األ 

 أدناه.برنامج خالل مجموعة من المداخالت حسب الها من التعامل معوسيتم  ؟االمن االنساني

 
 
 
 

 



 :برنامجال
 

 أ.د. رقية عواشرية رئيس اللجنة العلمية:
 

 : أ.د. شادية رحابرئيس الجلسة

 

 المتدخل  عنوان المداخلة التوقيت

03.90 
03.90 

     1جامعة باتنة -مباركي دليلة. أ.د يخ القرصنة البحريةتار

 1ـ جامعة باتنة ع افهيمة سب 

03.90 
10.00 

 1جامعة باتنةـ بوهنتالة ابراهيم . د تكييف  القرصنة البحرية في الفقه االسالمي

10.00 
10.10 

 مالآبوهنتالة .  د لجريمة القرصنة البحريةتكييف القانوني ال
 بد العزيزميلود بن ع. د

10.10 
10.90 

 1جامعة باتنةـ بن عشي حفصية . د جدلية تسييس جريمة القرصنة البحرية

 ملحقة بريكة ـ عباسي سهامأ . 
10.90 

10.90 
 1جامعة باتنةـ  بن عبيد اخالص. د ثار االقتصادية لجريمة القرصنة البحريةاآل

11.90 
11.00 

 

 1جامعة باتنة ــ بحري طروب . د األبعاد األمنية لجريمة القرصنة البحرية

11.00 
11.10 

 

الجهود الدولية لمكافحة جريمة القرصنة 
 البحرية

 1جامعة باتنة ــ بلفراق فريدة. د

         ـ جامعة ام البواقي. مزوز كريمة 

  
11.10 

 ةـــامــــع ةــــاقشــــمن                           10.00

 
 

 (90.09اقشات لقسم العلوم القانونية في الساعة )االشغال ستكون بقاعة املن
 

 الدعوة عامة

 
 


