
  

ت السًمقزاطيت الػػبيت   الجمهىرٍت الجشائٍز

 وسارة التػليم الػالي والبحث الػلمي

جيطمطيلت  حامػت 

كليت الحقىق 

 :ملتقى وطني بػىىان

 اليػاط املىجمي بين ألاطز القاهىهيت والزهاهاث الاقتصازًت

 والبيئيت

 :زباحت امللتقى

جصدس الجصائس بثرواث ططحُت وباطىُت مخىىغت، وهي 

ت،  غبازة غً مىاد دام بأػياٌ مخحجسة أو مػدهُت أو طاكٍى

 لالطخؿالٌ ألامثل لها صىفها املؼسع غلى أنها مً ألامالن 
ً
وطماها

 إلاطتراجُجُتالىطىُت، مؼ الخباًً في أَمُتها 
ً
 وأبػادَا اكخصادًا

البُئُت والصحُت وألامىُت، لهرا وان اليؼاط املىجمي محل 

ا اللاهىن   24ؤزخ في الم  05-14حػدًالث كاهىهُت مخػاكبت أدَس

جظمً كاهىن املىاجم، الري هظم غملُاث الم ،2014فبراًس 

البحث والخىلُب والاطخىؼاف مً جهت وغملُت الاطخؿالٌ مً 

جهت أدسي، وحدد إلاطاز املإطظاحي لليؼاط وهُفُت مىح 

الترادُص بممازطت اليؼاط، والاطدثماز في فُه طىاء للمخػامل 

. املحلي أو املظدثمس ألاجىبي

ػُت   أهه وزؾم الترطاهت الدؼَس
ّ
أن هجد التي جىظمه ئال

ٌ زاأرلِع له حظىز غلى الظاحت إلاغالمُت زؾم اليؼاط املىجمي 

مً الىاحُت الاكخصادًت؛ داصت غلى صػُد الخىمُت الؼاملت 

  .املحلُت

 الجسائم الىاكػت غلى الثروة املىجمُت والاهتهاواث البُئُت هما أن

، زؾم جهىد ػسطت  جياد ال جحص ىاملصاحبت ملمازطت اليؼاط

. املىاجم

ومً دالٌ أَمُت مىطىع املىاجم مؼ ما ًطسحه مً ئػيالُاث 

ومً دالٌ أَمُت مىطىع املىاجم مؼ ما ًطسحه مً ئػيالُاث 

حٌى ئطاٍز اللاهىوي وأبػادٍ الاكخصادًت والبُئُت وألامىُت، ما مدي 

ؼ في طمان أَداف اليؼاط املىجمي   الاكخصادًتفاغلُت الدؼَس

 في ئطاز ، وماهي طبل النهىض به مؼ املحافظت غلى البِئتوحماًخه

 الخىمُت املظخدامت

جمىً أَمُت الخظاَسة في حشخُص : جظاهزةمسي أهميت ال

اوػياطاجه غلى الاكخصاد الىطني، و املىجمي اللاهىوي لليؼاط إلاطاز

الىكىف غلى املػىكاث والىلائص، ومً دالٌ ذلً جحدًد مصاًا و

َرا وبُئُا، و اكخصادًاالتي ال جصبى باليؼاط ئلى ألاَداف امليؼىدة 

مظاَماث الباحثين في ومً أجل جدازهها مً دالٌ ما ججىد به آزاء 

 .مىطىع الخظاَسة

حت املطتهسفت بالتظاهزة : الػٍز

  في املجاٌ مً مذخلف الخذصصاثألاوادًمُينالباحثين  -

اث املىظمت لليؼاط -  الهُئاث واملدًٍس

ً في اليؼاط املىجمي   - املظدثمٍس

: ملتقىاملحاور ألاضاضيت لل

 ( اللاهىويإلاطاز) ماَُت اليؼاط املىجمي :املحىر ألاول  -

الاطخىؼاف، )طىابط وآلُاث اليؼاط املىجمي : املحىز الثاوي -

 (الخىلُب، الاطخؿالٌ

م اهتهاواث الثروة الىطىُت املىجمُت : املحىز الثالث - . ججٍس

 وبُئُا اكخصادًاأبػاد اليؼاط املىجمي : املحىز السابؼ -

س اليؼاط املىجمي: املحىز  الخامع -  في ئطاز آلُاث جطٍى

 الاطخدامت البُئُت

 

 املظعى مً ئكامت َرٍ ئن: أهساف التظاهزة الػلميت

الخظاَسة الػلمُت حشخُص اليؼاط املىجمي في 

ؼ الجصائسي،   الاكخصادًت والبُئُت  وأبػادٍالدؼَس

 :للىصٌى ئلى

ف باليؼاط املىجمي وبُان أهىغه وأَمُخه -  .الخػٍس

 املخػلم باطخىؼاف إلادازي بُان آلُاث الظبط  -

 .وغملُاث الخىلُب واطخؿالٌ املىاجم

بُان آلُاث الاطدثماز املىجمي مؼ املخػامل املحلي  -

 أو املظدثمس ألاجىبي

عي التي جحٌى دون  - بُان أوجه اللصىز الدؼَس

ت  .بلىؽ اليؼاط املىجمي لألَداف الخىمٍى

بُان الجسائم التي جحدر غلى الثروة الىطىُت  -

 .واملخػللت باليؼاط املىجمي

املظاَمت بخىصُاث أوادًمُت غلمُت وغملُت مً  -

م اليؼاط املىجمي . ػأنها جحفيز الخىمُت املحلُت غً طٍس
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 :هيئت امللتقى

مسًز )زهىم غبس املجيس : الزئيظ الػزفي للملتقى

 (الجامػت

  (غميس الكليت)غزبي محمس : املػزف الػام غلى امللتقى

 

 باقل غلي- ز:                     رئيظ امللتقى

 وؼ حمشة- ز:            هائب رئيظ امللتقى

 

 .

 

 :زباحت امللتقى

جصدس الجصائس بثرواث ططحُت وباطىُت مخىىغت، وهي غبازة غً 

 لالطخؿالٌ 
ً
ت، وطماها مىاد دام بأػياٌ مخحجسة أو مػدهُت أو طاكٍى

ألامثل لها صىفها املؼسع غلى أنها مً ألامالن الىطىُت، مؼ الخباًً في 

 إلاطتراجُجُتأَمُتها 
ً
 البُئُت والصحُت وألامىُت، لهرا وأبػادَا اكخصادًا

ا اللاهىن  -14وان اليؼاط املىجمي محل حػدًالث كاهىهُت مخػاكبت أدَس

جظمً كاهىن املىاجم، الري هظم الم ،2014 فبراًس 24ؤزخ في الم  05

غملُاث البحث والخىلُب والاطخىؼاف مً جهت وغملُت الاطخؿالٌ مً 

جهت أدسي، وحدد إلاطاز املإطظاحي لليؼاط وهُفُت مىح الترادُص 

بممازطت اليؼاط، والاطدثماز في فُه طىاء للمخػامل املحلي أو املظدثمس 

 ألاجىبي

ػُت   أهه وزؾم الترطاهت الدؼَس
ّ
اليؼاط أن هجد التي جىظمه ئال

مً ٌ الؼاملت زاأرلِع له حظىز غلى الظاحت الػلمُت زؾم املىجمي 

 الجسائم ،  هما أنالىاحُت الاكخصادًت؛ داصت غلى صػُد الخىمُت املحلُت

الىاكػت غلى الثروة املىجمُت والاهتهاواث البُئُت املصاحبت ملمازطت 

 .، زؾم جهىد ػسطت املىاجم جياد ال جحص ىاليؼاط

أَمُت مىطىع املىاجم مؼ ما ًطسحه مً ئػيالُاث حٌى جخجلى و

ئطاٍز اللاهىوي وأبػادٍ الاكخصادًت والبُئُت وألامىُت، ما مدي فاغلُت 

ؼ في طمان أَداف اليؼاط املىجمي  مؼ  وحماًخه الاكخصادًتالدؼَس

 في ئطاز الخىمُت ماهي طبل النهىض به ، واملحافظت غلى البِئت

 املظخدامت

 إلاطازجمىً أَمُت الخظاَسة في حشخُص : جظاهزةأهميت ال

مً واوػياطاجه غلى الاكخصاد الىطني، و املىجمياللاهىوي لليؼاط 

الىكىف غلى املػىكاث التي ال والىلائص، وشاًا المدالٌ ذلً جحدًد 

َرا مً أجل وبُئُا، و اكخصادًاجصبى باليؼاط ئلى ألاَداف امليؼىدة 

ئزساء مظاَماث الباحثين في وجدازهها مً دالٌ ما ججىد به آزاء 

. مىطىع الخظاَسة

 

 

 املظعى مً ئكامت َرٍ ئن: أهساف التظاهزة الػلميت

الخظاَسة الػلمُت حشخُص اليؼاط املىجمي في 

ؼ الجصائسي،   الاكخصادًت والبُئُت  وأبػادٍالدؼَس

 :للىصٌى ئلى

ف باليؼاط املىجمي وبُان أهىغه وأَمُخه -  .الخػٍس

 املخػلم باطخىؼاف إلادازي بُان آلُاث الظبط  -

 .وغملُاث الخىلُب واطخؿالٌ املىاجم

بُان آلُاث الاطدثماز املىجمي مؼ املخػامل املحلي  -

 أو املظدثمس ألاجىبي

عي التي جحٌى دون  - بُان أوجه اللصىز الدؼَس

ت  .بلىؽ اليؼاط املىجمي لألَداف الخىمٍى

بُان الجسائم التي جحدر غلى الثروة الىطىُت  -

 .واملخػللت باليؼاط املىجمي

املظاَمت بخىصُاث أوادًمُت غلمُت وغملُت مً  -

م اليؼاط املىجمي  .ػأنها جحفيز الخىمُت املحلُت غً طٍس

: ملتقىاملحاور ألاضاضيت لل

 ( اللاهىويإلاطاز) ماَُت اليؼاط املىجمي :املحىر ألاول  -

طىابط وآلُاث اليؼاط املىجمي : املحىز الثاوي -

 (الاطخىؼاف، الخىلُب، الاطخؿالٌ)

م اهتهاواث الثروة الىطىُت املىجمُت : املحىز الثالث - . ججٍس

 وبُئُا اكخصادًاأبػاد اليؼاط املىجمي : املحىز السابؼ -

س اليؼاط املىجمي: املحىز  الخامع -  في ئطاز آلُاث جطٍى

 الاطخدامت البُئُت

حت املطتهسفت بالتظاهزة : الػٍز

  في املجاٌ مً مذخلف الخذصصاثألاوادًمُينالباحثين  -

اث املىظمت لليؼاط -  الهُئاث واملدًٍس

ً في اليؼاط املىجمي   - املظدثمٍس

 



 

: اللجىت الػلميت للملتقى

            ربحي أمحمس  :رئيظ اللجىت

 غىقز دالس. ز:   هائب رئيظ اللجت الػلميت

 

 مً حامػت جيطمطيلت :ألاغضاء

ز سرقين .ز  بىراص محمس، أ.ز غالق غبس القازر، أ.غزبي أمحمس، أ- ز.أ

روغى - ز.مبذىجت أحمس، أ- ز.غػػىع غبس القازر، أ- ز.غبس القازر، أ

- بً غمىر غائػت، ز- ربحي أمحمس، ز. مػزي مزس ي، ز- ز.دالس، أ

باًت غبس - غامي رابح، ز-  مطيكت محمس الصغير، ز- حطي ديرة، ز

-  غتى أحمس، ز-  غتى رغيس، ز- سغيتر محمس ، ز ًحلى رابح، ز- القازر، ز

بً غىىف فيروس، - بىغالم أحمس، ز- زحماوي كمال، ز- لػطب بذتت، ز

- بً غهزة الػزبي، ز- ضامً محمس أمين، ز- مػيزي الخالسًت، ز- ز

ل بلخير، ز- سرواق غائػت، ز-  حبيلي ضامي، ز -  بته الطيب، ز- دٍى

- زهقاوي أًىب، ز- بىغماخ أضامت، ز- قالع الضزوص ضمير، ز

بً زحمان - لجلط ابزاهيم، ز- كزوع هىر السًً، ز- ز. ضلطاوي رضا

زحمىن - رمالوي غبس القازر ، ز- حذبي فيصل، ز- محمس ألامين، ز

ت حىان، ز- حفيظ، ز ػاهس - دلكحل صليحت، - قاجل إلهام، ز- مىاصٍز

 الػلىن زفُم- طلُمان، د

 :مً دارج الجامػت

 2 جامػت البلُدة              د بىطهىة هىز الدًً                .أ

ع فخحي                                  .أ  جامػت جُازث  د َو

  جامػت جُازث  د لػسوس ي احمد                                     .أ

د احمد محمد                        .أ    جامػت طػُدة      د لٍس

      جامػت جُازث    د محمىدي كادة                               .أ

 

 

سان.أ  د زاجؼ غياػت                              جامػت َو

   جامػت جُازث        د عجالي بذالد                      .أ

 د غباض غبد اللادز                         جامػت الجلفت

           جامػت الجلفت  د كيرع غامس                       

 د دزواشي غماز                               جامػت الجلفت

 داود هماٌ                                 جامػت املظُلت. د

ً                         . د  جامػت دمِع ملُاهت   دًلمي ػُىيًر

       جامػت الؼلف بللالم مساد                                  . د

        جامػت الؼلف  هابد بللاطم                     . د

   جامػت الؼلف    طسباح دالد                        . د

دز                        . د  جامػت ؾليزان       مىلىز كٍى

     املسهص الجامعي مؿىُت  جصوٌ صالح                        . د

 د حيرغ هىز الدًً                        جامػت مػظىس

 جامػت املدًت   اوزوان َازون                         - د

:     اللجىت التىظيميت

               فطيى اضمهان : رئيظ اللجىت

 بتت الطيب:      هائب رئيظ اللجىت

 

طت مىس ى، أ. مىاد أحمد، أ غلُلِؽ الطاَس، أ. أ  :ألاغضاء . بىهٍس

غماوي . مهلٌى جماٌ، أ. هساٌع الجُاللي، أ. دحمىن حفُظ، أ

ؾاوع . كىق غلي، أ.  بىغلي حمصة، أ. هدزي هىز الدًً، أ. ددًجت، أ

م، أ. طالبي أمُىت، أ. محمد، أ جالب غبد . بً حمِؽ غبد الىٍس

. أ بىؾىجت ػهسة،. غماوي ددًجت، أ. داللي غبد الجلُل، أ. اللادز، أ

زابذ دهُا، . بً غلي محمد، أ. ػسماط طُد غلي، أ. مىمً ًمُىت، أ

ؾصالي . كىاوي بً طلُمان، أ. غُادة الحظين، أ. كدوغ طميرة، أ. أ

 .بساًً دالد. مداح الػسبي، أ. وطىاط محمد، أ. محمد، أ

 

 

 

غزوط املػاركت في امللتقى 

روحت طأن جكىن املسادلت أصيلت غير مطتلت مً أ -

 غلميت أو ضبق املػاركت بها في جظاهزة غلميت

 جىافق املػاركاث الػلميت و املحاور املططزة -

أن جكىن املىاضيؼ زقيقت و داضػت للمىهجيت الػلميت  -

 املتػارف غليها

س 10أن ال جقل غسز صفحاث املسادلت غً  -  20 وال جٍش

 .صفحت

 ، 17  حجم Sakkal Majallaجحزر املسادالث بذط  -

 13الهىامؼ 

ت أو  - أن جكىن املسادالث باللغت الػزبيت أو الاهجليًز

 الفزوطيت

أن جتضمً املسادلت ملخصا بلغت البحث وملخص  -

 بلغت أدزي مً اللغاث املػترطت للمػاركت

 ٌطمح باملسادالث املػتركت الثىائيت -

قت آليت -  التهميؼ ًكىن بطٍز

ر اوػقاز امللتقى -  2022 أكتىبز 26: جاٍر

 15/09/2022:   كاملت رضال املسادالثآدز أحل إل -

ر الزز غلى املسادالث املقبىلت -  2022/ 10 /06: جاٍر

 : املسادالث إرضالرابط  -

conference.mines38@gmail.com 

: اضتمارة املػاركت

 املظخذدمت، زكم ةالللب والاطم، السجبت الػلمُت، اليلُت، اليهئ

د الالىترووي، محىز املدادلت، غىىان املدادلت  .الهاجف، البًر

 ال جتحمل الجامػت هفقاث التىقل وإلاًىاء: مالحظت

 


