إلاثحاد العاملي للمؤشصات العلمية

مركز جيل البحث العلمي

مخبر بحث الحوكمة العمومية والاقتصاد الاجتماعي ()GPES

مسجنبيها لعدم مىالبت اإلاىظىمت القاهىهُت الىظىُت و الدولُت للخعىزاث في
مجاى اطخخدام الخقىُاث الخدًثت.

املؤثمر الدووي الرااب عر ملركز جيل البحث العلمي ول:

الجرائم اإللكترونية
طرابلض لبىان2017 |03| 25-24 :

رئيصة املؤثمر :د .شرور طالبي املل
الرئيض العرفي :أ.د .طويل أ مد ()GPES
رئيض اللجىة العلمية :رضية بوشعور ( جامعة ثلمصان)

أهداف املؤثمر :يهدف املؤثمر إوى:
 جثقُف وجىعُت مظخخدمي شبهاث ؤلاجصاى على اخخالأها مً جل ججىب
ازجهاب جسائم إلنتروهُت .
 الخىعُت مً مخاظس الىقىع ضخُت للجسٍمت ؤلالنتروهُت،والخعسٍف بالىطائل
اإلاخاخت للخقاض ي وآلُاث الشهىيز لضخاًا هره الجسائم.
 إزازة الىقص والقصىزز الىازو في الدشسَعاث الداخلُت والدولُت واقتراح عىاصس
اإلاىظىمت القاهىهُت ألالثر أعالُت مع البِئت ؤلالنتروهُت.
إشكاليات املؤثمر :ثدور إشكاليات املؤثمر ول التصاؤالت التالية:
 ما هي الجسائم ؤلالنتروهُت ،وواتها وخصائصها؟
 ما هي أىابغ اطخخدام الخقىُاث الخدًثت؟ز ومتى ههىنز مام اطخخداماث
ػير شسعُت ؟
 ماهي هىاع الجسائم ؤلالنتروهُت و هم مجاالث اهدشازها ؟
 ماهي هخائج الجسائم ؤلالنتروهُت على ؤلاقخصاوًاث واإلاجخمعاث؟
ي أدها؟
 ماهي الىطائل اإلاخاخت لإلبالغ عنها وآلُاث الشهاو ز
 ما هي الجهىو وآلالُاث اإلاخخرة مً خالى الدشسَعاث ومً قبل اإلاؤطظاث
والهُئاث اإلادلُت والدولُت في مجاى مهاأدت الجسائم ؤلالنتروهُت ومىع اهدشازها؟

جامعة ثلمصان

شروط البحوث ومعايرها:
ّال
 ن ًهىنز البدث في خد اإلاداوزز ألاطاطُت للمؤجمس و زال ًهىنز قد طبق
اإلاشازلت به في هدواث و مؤجمساث و جم جقدًمه لليشس مً قبل؛
ً جب مساعاة اإلاىهج العلمي ومعاًيره في لخابت البدث ،و ن ًخميز باألصالت
والجدًت في الخدلُل؛
 جقبل البدىر باللؼت العسبُت الفسوظُت والاهجليزًت وًقدم مع البدث
ملخص ال ًخجاوشز صفدت واخدة باللؼخين العسبُت وؤلاهجليزًت و العسبُت
والفسوظُت؛
 حشخمل الصفدت ألاولى مً البدث على اطم اإلاؤجمس والجهت اإلاىظمت له،
عىىان البدث مامال ،اطم الباخث ،ووزجخه العلمُت ،واإلاعلىماث الخاصت
باالجصاى به؛
 ال ًخجاوشز البدث عشسون ( )20صفدت حجم ( )A4شاملت اإلاساجع واإلاالخق؛

ثمهيد:
لقد أسشز جصاًد اطخعماى شبهاث الاجصاى الخدًثت وألاهظمت اإلاعلىماجُت
إشهاالث قاهىهُت هامت ،الطُما ما ًخعلق منها بمظألت خماًت الخقىوز اإلاخخلفت
اإلاخداولت عبر اإلاىاقع ؤلالنتروهُت و التي جيشأ مً خاللها ،أظهسث هماط جدًدة
ًة
معهىوة في الظابق ًخم جىفُرها عبر معداث و جهصة
ز
مً الجسائم لم جنً
ًة
ًة
ماوًت و
ز
إلنتروهُت و جبث عبر شبنت الاهترهذ و مدخىٍاتها ،جلخق أساززا
ًة
ًة
هفظُت بالضخُت بشهل مباشس و ػير مباشس ،وهي مً آزاز
ز
جظدًت وختى
ز
اإلامازطاث الظِئت لثىزة جنىىلىجُا اإلاعلىماث.
ومً بسشز الجسائم ؤلالنتروهُت :اختراو وقسصىت و حععیل مىاقع إلنتروهیت
إلاؤطظاث خاصت و عامت ،الخجازة ػير القاهىهُت والاخخالض والاخخُاى اإلاالي
وقسصىت الخظاباث والبعاقاث البىنیت و اختراو ألاطىاو اإلاالُت وػسف
اإلاقاصت ،اهتهاك خقىوز اإلالنُت الفنسٍت ،لما جضم اهتهاك خصىصُت آلاخسًٍ
واإلاظاض باألخالو وآلاواب العامت .
وال جقخصس الجسائم ؤلالنتروهُت على أساو و مجمىعاث ،وإهما قد جمخد
إلى مظخىيز الدوىز أتهدو منها وطُاوتها واقخصاوها وجخسوز وجدمس بيُتها الخدخُت
مً خالى ماٌعسف بالخسب ؤلالنتروهُت وؤلازهاب ؤلالنترووي .أف إلى ذلو نها
جدظم بالعاإلاُت ي "جسائم عابسة للقازاث"ً ،صعب في بعض ألاخُان مخابعت

محاور املؤثمر:
املحور ول :ؤلاظاز اإلافاهُمي للجسٍمت ؤلالنتروهُت.
املحور الثاوي :جسائم ؤلاعالم الجدًد.
املحور الثالث.:ززاهتهاك خقىوز اإلالنُت الفنسٍت.ز
املحور الرااب :جسائم اإلاظاض بأمً الدولت.
املحور الخامض:زهخائج الجسائمزؤلالنتروهُتزعلى ؤلاقخصاوًاث واإلاجخمعاث
املحور الصادس :الجهىو الدشسَعُت الداخلُت والدولُت في مجاى مهاأدت
الجسائم ؤلالنتروهُت.
املحور الصااب :آلُاث جفعُل الخماًت والىقاًت مً الجسائم ؤلالنتروهُت.
اإلادىز الثامً:زدور الحوكمة العمومية في الحد من الجرائم إلالكتروهية.ز
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لالشتفصار conferences@jilrc.com :

 جنخب اإلاداخالث على بسهامج ( )MICROSOFT WORDبخغ Traditional
Arabicحجم  14باليظبت إلاتن اإلاداخالث باللؼت العسبُت ،و 11باليظبت للهىامش،
وبخــغ  Time new Romanبحجم  12للمداخالث باللؼت ألاجىبُت باليظبت للمتن
وبحجم  10باليظبت للهىامش؛
 وأع الهىامش والخعلُقاث آلُا في نهاًت مل صفدت ،واإلاساجع والفهازض
واإلاالخق في نهاًت البدث؛
 جسطل اطخمازة الدسجُل واإلالخصاث والبدىر باإلاىاصفاث اإلارمىزة عاله
خصسٍا عليconferences@jilrc.com :
 ال جبرمج اإلاداخالث اإلاقبىلت إال بعد جقدًم هصها اإلاعدى وأق مالخظاث
اللجىت العلمُت الخدنُمُت وفي اإلاىعد اإلاددو؛

