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: ثمهيد
 وهفقاث الىقذ جىفش مىنها ؤلايجابياث مً العذيذ الخنىىلىجيت للىظائط 

 إلى أدي قذ لها اإلاششوع ػير الاظخخذام أن إال اإلاعافاث وجقشب الخىاصل
 حشهل والتي ؤلالنتروهيت بالجشائم ظميذ الجشائم مً جذيذ هىع  هىسر

.  ظىاء حذ على والذوىر واإلاجمىعاث الفشد أمً يهذد قذ خطش مصذس
 مل لخمغ وحؼلؼلها اإلاعلىماجيت ألاهظمت على الاعخذاءاث جفاقم  ل وفي 

 وضع  08|11|2001 بخاسيخ جم الفىيت، الخمايت ضعف مع خاصت القطاعاث
 أشهاى مخخلف جضمىذ والتي اإلاعلىماحي ؤلاجشام حىىر دوليت اجفاقيت أوىر

 اإلاششع اظخذسك فقذ الىطني اإلاعخىير على أما. اإلاعلىماحي ؤلاجشام
 بمىجب العقىباث قاهىنر حعذيل خالى مً القاهىوي الفشاغ الجضائشرر

 والخقىور اإلاؤلف بحق اإلاخعلق القاهىنر قشسر رلو إلى أضف ،15/04 القاهىنر

 قام لما اإلاعلىماث أهظمت على لالعخذاء عقىباث 05/03 سقم اإلاجاوسة

 اإلاخضمً  14/04 سقم القاهىنر بمىجب خاصت جحشرر إجشاءاث باظخحذر
 خاصت وجحقيق وحجض جحشرر وقىاعذ  ؛الجضائيت ؤلاجشاءاث قاهىنر حعذيل
 ومهافحتها والاجصاى ؤلاعالم بخنىىلىجيا اإلاخصلت جشائم مً للىقايت

 سئاس ي سظىمبالم الحق وقذ في ألخق والزر ، 04/09سقم القاهىنر بمىجب
رالىطىيت الهيئت ظير وليفياث وجىظيم حشنيلت  حذد الزر  261/15  سقم

 .ومهافحتها والاجصاى ؤلاعالم بخنىىلىجياث اإلاخصلت الجشائم مً للىقايت
 هزا أن إال الجضائش في الالنتروهيت للجشيمت القاهىهيت اإلاىظىمت جطىسر وسػم 

 وجحذيذ حعشيفها حيث مً قاهىهيت إشهاالث أزاس قذ الجشائم مً الىىع
 هزا في القضائيت والاجتهاداث ألاحهام  قلت مقابل في وأهىاعها، مصطلخاتها

. الشأن

 :إلى امللتقى يهدف: امللتقى أهداف
 والخعشيف ؤلالنتروهيت، للجشيمت ضخيت الىقىع مخاطش مً الخىعيت 

 .الجشائم هزه لضخايا الشهىير وآلياث للخقاض ي اإلاخاحت بالىظائل
 بخعذيل واإلاطالبت الجضائشرر الدششيع في الىاسد القصىسر و الىقص ازاسة 

 . ؤلالنتروهيت البيئت مع الخعامل لخىظيم القاهىهيت اإلاىظىمت

 :التالية التساؤالت حول  امللتقى إشكاليات ثدور : امللتقى إشكاليات
  ومجاالث وخصائصها أدواتها أهىاعها ؤلالنتروهيت الجشائم هي ما 

 اهدشاسها؟
 القاهىنر في العاديت الجشيمت عً ؤلالنتروهيت الجشيمت جميز مذي ما 

 ؟ الجضائشرر
 الجشائم ضذ الشهاوير وآلياث لإلبالغ اإلاخاحت الىطىيت الىظائل ماهي 

  ؤلالنتروهيت؟
 إهدشاسها؟  على والقضاء ؤلالنتروهيت الجشائم مً الخذ ظبل هي ما 

: امللتقى محاور 

. ؤلالنتروهيت للجشيمت اإلافاهيمي الاطاس: الاوىر اإلاحىسر 
. ؤلالنتروهيت الجشائم أهىاع: الثاوي اإلاحىسر
. ؤلالنتروهيت الجشائم مً والىقايت الخمايت: الثالث اإلاحىسر

 ؤلالنترووي الجشائم مهافحت مجاى في الىطىيت الدششيعاث: الشابع اإلاحىسر 
. ؤلالنتروهيت الجشائم إلاهافحت الىطىيت آلالياث: الخامغ اإلاحىسر

: ومعاًرها البحوث شروط

 رو للملخقى ألاظاظيت اإلاحاوسر أحذ في البحث يهىنر أن
ّال
 قذ يهىنر أال

 قبل؛ مً لليشش جقذيمه جم أو مؤجمشاث أو هذواث في به اإلاشاسلت ظبق

 يخميز وأن البحث، لخابت في ومعاييره العلمي اإلاىهج مشاعاة يجب 
 الخحليل؛ في والجذيت باألصالت

 البحث مع يقذمو والاهجليزيت الفشوعيت العشبيت باللؼت البحىر جقبل 
 العشبيت أو وؤلاهجليزيت العشبيت باللؼخين واحذة صفحت يخجاوصر ال ملخص

 ؛والفشوعيت

 اإلاىظمت والجهت اإلاؤجمش اظم على البحث مً ألاولى الصفحت حشخمل 
 واإلاعلىماث العلميت، ودسجخه الباحث، اظم مامال، البحث عىىان له،

 به؛ باالجصاى الخاصت

 حجم صفحت (20) عششون البحث يخجاوصر أال (A4) اإلاشاجع شاملت 
 ؛واإلاالحق

 بشهامج على اإلاذاخالث جنخب (MICROSOFT WORD) بخط 

Traditional Arabic 11و العشبيت، باللؼت اإلاذاخالث إلاتن باليعبت 14 حجم 
 للمذاخالث 12 بحجم  Time new Roman وبخـــط للهىامش، باليعبت

 للهىامش؛ باليعبت 10 وبحجم للمتن باليعبت ألاجىبيت باللؼت

 واإلاشاجع صفحت، مل نهايت في آليا والخعليقاث الهىامش وضع 
  ؛البحث نهايت في واإلاالحق والفهاسط
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