
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 الجـمهورية الجزائريـة الديمـقراطيـة الشعبيـة
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

ـــم العـالـي والبـحث  العلميوزارة التعليــ  
MINISTERE DE L´ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

20البليدة –ي علي جامعة لونيس   

UNIVERSITE DE LOUNICI Ali Blida 20 

 
 كلية الحقوق والعلوم السياسية

FACULTE DE DROIT ET DES SCIENCES Politiques 

 والعقاروبرعاية مخبر القانون 
 :موسوم بـ وطني ملتقى تنظم

 الشركات العسكرية واألمنية الخاصة
 أداة لخصخصة الحرب

 0381 أكتوبر 30و  30 يومي
 رامول خالد رئيس الجامعة . د.أ: الرئيس الشرفي 

عقـاب عبـد . د: اليـوم الدراسـير ـــــمدي ام وـــرف العــالمش
 عميد الكليةالصمد 

 د أخام بن عودة مليكة.أ: الوطني الملتقىس رئي
  شابو وسيلة. د: رئيسة اللجنة العلمية

 

 :تقىديباجة المل
احلرب ظاهرة الزمت وجود البشر منذ القدم، وتعرب عن نزاع مسلح        

 يشرييدور بني دولتني أو أكثر، أو داخل إقليم الدولة الواحدة، كما 
إىل حالة القتال واستخدام القوة املسلحة وكافة أشكال العنف  املصطلح

ية املفرط هبدف حتقيق مصاحل إسرتاتيجية وإضعاف القدرات العسكر 
للعدو، وإكراهه على اخلضوع إلرادة املنتصر، والواقع أن صفحات التاريخ 
ال ختلو من احلروب، ولكل واحدة أسباهبا وأشكاهلا وآثارها، وقد تراكمت 
خرباهتا على مر الزمن لتتبلور يف مبادئ عامة وأسس تكفل محاية مصاحل 

اعد جديدة ينظمها الدولة، غري أن تبعاهتا الضارة وآثارها السلبية أفرزت قو 
 .ما بات يعرف بالقانون الدويل اإلنساين

القتال ظهر هنج جديد يقوم على خصخصة  أساليبومع تطور      
احلرب كإسرتاتيجية أمنية جديدة، إذ جتري احلروب على حنو متزايد عن 
طريق شركات عسكرية وأمنية خاصة تؤدي وظائف كانت يف السابق 

لنظامية، فأصبحت احلرب تدور بطريقة حكرا على القوات املسلحة ا
خمتلفة، وترتتب عنها آثار قانونية تعكس مستوى التغيري النمطي الذي 
بلغته، األمر الذي أثر بشكل مباشر على مستوى العالقات الدولية، إذ 

 .استخدمت هذه الشركات كأداة جديدة يف العالقات الدولية

احلاجة  والبحث،إذ ظهرتوهذا الوضع اجلديد يستحق الدراسة          
امللحة إىل فهم وإدراك مدى انعكاسه على حقوق الفئات احملمية 
والضمانات املمنوحة هلا خالل النزاعات املسلحة، ومدى تأثريه على 

 و مدى تأثري ذلكطبيعة النزاعات املسلحة،

 .إشكالية الملتقى
 :ايلومن خالل العرض السابق تتبلور إشكالية امللتقى على النحو الت

ما هو اإلطار القانوني الذي ينظم نشاط الشركات العسكرية واألمنية 
الخاصة؟، وما مدى توافقه مع قواعد القانون الدولي اإلنساني؟، وما 

 .مدى تأثير هذا الوضع على العالقات الدولية؟
    

 

 .أهداف الملتقى
 :يسعى هذا امللتقى إىل حتقيق مجلة من األهداف أمهها

 التعرف على النهج اجلديد إلدارة النزاعات املسلحة 
 ا، التعرف على الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة، وظروف نشأهت

 .وأساليب عملها ودورها يف خصخصة احلرب
  إدراك اآلثار القانونية املرتتبة عن األفعال واملمارسات املتبعة يف مسار

 .خصخصة احلرب
  ،إبراز أمهية قواعد القانون الدويل اإلنساين واملبادئ اليت تأسس عليها

 .املسلحةالنزاعات وعدم جواز التنازل عنها بسبب تغري طبيعة 
 دى انطباق قواعد القانون الدويل اإلنساين على نشاط تقييم م

 .الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة والدول املعنية على حد سواء
  عرض اجلهود اليت تبذهلا املنظمات الدولية بغرض تقييد نشاط هذه

  .الشركات
 ةخصخصة احلرب على العالقات الدولي تأثري 
  كات على العالقات حتديد التأثري الذي واكب نشاط هذه الشر

 .الدولية

 :وبناء على ما تقدم مت حتديد حماور امللتقى وفق ما يلي
 .محاور الملتقى

 اإلطار المفاهيمي للشركات العسكرية واألمنية الخاصة: المحور األول
 مفهوم الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة -8
 نشأة الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة  -0
 مهامها ووظائفها -0

التنظيم القانوني لعمل الشركات العسكرية واألمنية :ور الثانيالمح
 الخاصة

 املركز القانوين للشركات العسكرية واألمنية اخلاصة -8
 املركز القانوين ملوظفي الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة -0
 التمييز بني موظفي الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة واملرتزقة -0

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 2 البليدةجامعة     ردةو  ين موسى. أ      2فهيم      جامعة البليدة  رملي. أ
 22 البليدةجامعة آيت علي زينة . د     2عبابسة مسري     جامعة البليدة .د
    2الزهراء جامعة البليدة / عقيلي ف. أ     1بن صاحل رشيدة جامعة اجلزائر . د
 رحال مسري     جامعة مخيس مليانة. طيب مجيلة    جامعة مخيس مليانة    د. د
 22عيشاوي أمال  جامعة البليدة . أ اخلميسجامعة  نادية  الكعبد امل آيت. د
 مليانة جامعة مخيس    بوحية وسيلة. د       22بليدة محوم جعفر جامعة ال. د
 إدرمنوش أمال   جامعة تيزي وزو. د

 بومعيزة جابر. أ: رئيس اللجنة التنظيمية
 زيان أمين: نائب رئيس اللحنة التنظيمية

 ظيميةأعضاء اللجنة التن
 طالب دكتوراه             عباس وليد     طالب دكتوراه             عبد الرمحان مسعودي  

 طالب دكتوراهبن عياد رياض                   دكتوراه     ةطالب خنوشي سليمة
                     دكتوراه             حممد أمني       طالب  قرنينة            غزال مجال الدين طالب دكتوراه

 دكتوراه ةطالب       المية طهراوي       دكتوراه          ةطالب كاهينة حللوح
            خيلف       طالب دكتوراه توري

 :الوطني الملتقىشروط المشاركة في 
أن تكون املداخلة أصلية،و غري منشورة أو يف طريقها للنشر و مل يسبق  .1

 .ظاهرة علمية سابقةللباحث أن شارك هبا يف أي ت
 اإللتزام باملعايري املنهجية املتعارف عليها و أن حترتم األمانة العلمية؛ .2
 .الدراسي اليومضمن أحد حماور املداخلة تندرج أن  .3
 االجنليزية؛  تقبل املداخالت باللغات الثالث العربية ،الفرنسية، .4
  كون املداخالت فرديةت .5
 Simplified، خبطWordأن تكون املداخالت بتطبيق الوورد  .6

Arabic    بالنسبة للهوامش للمداخالت  12للمنت وحجم  11حجم
للمنت،  12حجم Times New Romanباللغة العربية، وخبط 

 .ألجنبيةللهوامش للمداخالت باللغة ا 12وحجم 
 22صفحة و أن ال يتجاوز  11أن ال يقل عدد صفحات املداخلة عن  .7

 .صفحة
 

 :مواعيد مهمة
  2212 سبتمرب 1يوم  املدخلة كاملةامللخص مع  الستقبالأخر أجل. 
 2212 سبتمرب 1أجل للرد على املداخالت املقبولة يوم  آخر. 
 2212 أكتوبر 21و  20ي يوم:الوطين تاريخ إنعقاد املتقى. 

 
                 

 ال تتحمل الكلية نفقات اإليواء والتنقل: مالحظة هامة 
 

 :ترسل الملخصات على البريد اإللكتروني
blida2@hotmail.com-seminaire.univ 

 

 :إستمارة المشاركة
 ....................:................................االسم و اللقب

 :.......................................................الرتبة العلمية
 ...........................................................التخصص

 :............................................................الوظيفة
 ......................................:.....................المؤسسة

 :............................................................الهاتف
 :...................................................البريد االلكتروني
 :....................................................محور المداخلة
 :....................................................لةعنوان المداخ

............................................................الملخص
....................................................................

....................................................................
....................................................................

........................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

القانونية لنشاط الشركات العسكرية واألمنية  المسؤولية:المحور الثالث
 الخاصة

 مسؤولية الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة -8
 مسؤولية الدول املتعاقدة مع الشركات العسكرية واألمنية اخلاصة -0
 مسؤولية الدولة اليت تعمل على أراضيها  -0
 مسؤولية الدولة املسجلة لديها -0

 ترام القانون الدولي اإلنسانيالجهود الدولية لضمان اح: المحور الرابع
 جهود منظمة األمم املتحدة -8
 جهود املنظمات غري احلكومية -0

 أداة جديدة في العالقات الدوليةخصخصة الحرب : الخامسالمحور 
 .الشركات األمنية و العسكرية كفواعل جديدة يف العالقات الدولية -8
 .خصخصة احلرب السياق والدوافع -0
الشركات العسكرية و األمنية يف   ستخداماملقاربات النظرية املفسرة ال -0

 .احلروب
 و األمنية يف حماربة اإلرهاب  مناذج تطبيقية لتدخل الشركات العسكرية -0
 .تداعيات خصخصة احلرب على العالقات الدولية -5

 .أعضاء اللجنة العلمية
 وسيلة شابو. د: رئيسة اللجنة العلمية

 .األعضاء
 2جامعة البليدة   حسني حياة. د     2امعة البليدة ج   سوالف سليم . د
 2رمحاين مهدي    جامعة البليدة . أ    2  معة البليدةجا  فايزة بن ناصر. أ
     2عمراين نادية    جامعة البليدة . د      2جامعة البليدة   ينب   فريح ز . أ
 2جامعة البليدة     سعيدة بودبة . د     2جامعة البليدة   بعوين محيدة  .د
 2عكروم عادل  جامعة البليدة . د    2جامعة البليدة    قامسية مجال .د   
امعة ج عبد احلفيظ نسرين حاج .د  2جامعة البليدة  سليماين سهام.د

                          22متار أمحد  جامعة البليدة . أ                              2البليدة 

 أحممدي بوزينة آمنة جامعة الشلف. د    2ة دجامعة البليمريوة صباح   . د

2كوايت فاطمة الزهراء جامعة البليدة .أ   2بلهول نسيم   جامعة البليدة . د  

mailto:seminaire.univ-blida2@hotmail.com

