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  :شروط النشر
  
 و دولیة علمیة دوریة محكمة فصلیة مجلة الدراسات والبحوث القانونیة هي مجلة -

 .خاصة استثناء أعداد إصداریمكن 
تستقبل المجلة البحوث والدراسات األكادیمیة العلمیة في مختلف مجاالت القانون،  -

لمعاییر وشروط التحكیم في البحث العلمي األكادیمي من قبل  وتخضع هذه البحوث
 .المختصین، و لجنة الخبراء

تقدم البحوث المقدمة للنشر لتقویم أولى من قبل هیئة التحریر لتحدید مدى التزامها  -
  .بتعلیمات النشر

 :یلتزم أصحاب البحوث والدراسات األكادیمیة العلمیة بالقواعد التالیة -
 .البحث في نطاق اختصاص المجلة وأن یتسم بالجدیة واإلضافةأن یكون  -
أن ال یكون البحث منشورًا أو مقدمًا للنشر في مجلة أخرى أو جزء من بحث علمي،  -

 . أو دراسة أكادیمیة و أن یقدم إقرارا بذلك
باللغة العربیة وترجمة لعنوان المقال أن تتضمن الورقة األولى العنوان الكامل للمقال  -

اسم الباحث ورتبته العلمیة، والمؤسسة التابع باللغة األنجلیزیة أو الفرنسیة، كما تتضمن 
للملخصین كلمة  300لها، الهاتف، والفاكس والبرید االلكتروني وملخصین، في حدود 

أحدهما بلغة المقال والثاني ، )كلمة 150حیث ال یزید كل ملخص عن (مجتمعین، 
  .باللغة اإلنجلیزیة

 5على أن ال تتجاوز .(Keywords) بعد كل ملخص الكلمات الدالة للبحثتكتب  -
 .كلمات

صفحة من ) 20(وأال یزید عن  ،صفحات) 10(أن ال یقل عدد الصفحات عن عشر  -
  .صفحات المجلة

  .02، یسار 02، یمین 02، أسفل 02أعلى : هوامش الصفحة تكون كما یلي
  ). x 23.5 16( حجم الورقة مخصص 

) 14(بمقیاس  (Simplified Arabic) ، نوع الخط(word) یكتب البحث بنظام  -
إذا كان باللغة  Times New Roman 12في الهامش، وبحجم ) 12(في المتن، و

 .في الهامش 10األجنبیة في المتن و 



   .أن یلتزم الباحث بمعاییر البحث العلمي وقواعده -
وعلى الباحث ) العربیة أو الفرنسیة أو اإلنجلیزیة( أن یكون البحث مكتوبًا بلغة سلیمة  -

التأكد من استكمال دراسته، وخلوها من األخطاء اإلمالئیة والنحویة ومدققة لغویاً، وعدم 
 .مخالفته ألي نظام للحمایة الفكریة

  .على أن تعرض في نهایة المقال Not de finیرقم التهمیش واإلحاالت بطریقة آلیة   -
إذا كان المرجع أو : اإلحاالت المرجعیة في نهایة البحث وفق النمط اآلتيتدون  -

المصدر كتابا فیثبت اسم المؤلف،عنوان الكتاب أو البحث، اسم المترجم أو المحقق 
الجزء أو المجلد، رقم الصفحة، أما إذا كان ) مكان النشر،الناشر، الطبعة، سنة النشر(

لبحث، اسم المجلة، عدد المجلة وتاریخها، رقم المرجع مجلة فیثبت المؤلف، عنوان ا
 .الصفحة

طلبا موقعًا من طرفه یطلب فیه ، و یرفق الكاتب عند تقدیم البحث سیرته الذاتیة العلمیة -
 . إلى رئیس التحریر یبدي فیه رغبته في نشر المقال بالمجلة نشر بحثه، موجهاً 

من طرف لجنة الخبراء، وتفرض  للتحكیم السري تخضع المقاالت الواردة إلى المجلة  -
على الباحثین تدارك الهفوات والنقائص الواردة فیها في حال وجودها، كما یحق للمجلة 
إجراء بعض التعدیالت الشكلیة الضروریة على المادة المقدمة للنشر دون المساس 

 .بمضمونها
لدى جهة  تمتلك المجلة حقوق نشر البحوث المقبولة فیها للنشر، وال یجوز نشرها -

 .أخرى إال بعد الحصول على ترخیص رسمي من المجلة
 .ال تقبل المقاالت التي ال تحترم شروط النشر -
بِّر المواد المقدمة للنشر إّال عن آراء أصحابها -  .ال تُعَ
 .ترتیب المقاالت والبحوث یخضع العتبارات علمیة وفنیة -
  .تنشرال ترجع الموضوعات ألصحابها سواء نشرت أم لم  -
 .المجلة غیر مسؤولة عن أي إخالل بقواعد الحمایة الفكریة -
السید رئیس  توجه باسمو یجب أن ترسل البحوث حصرا عن طریق البرید االلكتروني  -

  :يالبرید االلكترون إلىتحریر مجلـة الدراسات و البحوث القانونیة 
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  افتتاحية العدد

عددا من البحوث  مختلف فروع القانون في للباحثین نتقدم أن یسرنا
و من أهم ما احتواه هذا  ،الذي احتواها العدد السادس و الدراسات اآلنیة

اتفاقیة حقوق بحث یتناول ق بالطفل و حمایته منها مواضیع تتعلالعدد 
و دراسة  .لحمایة الجنائیة الدولیة للطفلل و آخر یتطرق، 1989الطفل لعام 

 الذي بالتحدي معرفتنا و مع .المفهوم المعاصر ألمالك الدولة الخاصةحول 
ناول فقد ت ،وسلبیات إیجابیات من له بما الرقمي، العالم على االنفتاح یحمله

   .الرقميحمایة المستهلك في العالم ب تعلقی موضوعا هذا العدد
اجتهاد مواضیع تتعلق باألسرة ك تخص أبحاثا أیضا العدد شملكما 

، في مجال األحوال الشخصیة وضرورة التقنین القاضي في العصر الحدیث
 بحث اهتم حین في، التوجه العالمي نحو قانون أسرة دولي حولو بحثا 

اإلشكاالت و ، سلطة قاضي شؤون األسرة في تقدیر حاالت التطلیقآخر ب
 هذا العدد من المجلة استعرضكما . القانونیة المتعلقة بهبة األبوین لألوالد

الذي عدل قانون  07- 17إصالح محكمة الجنایات على ضوء القانون 
  .، و غیرها من الدراسات و البحوث القیمةاإلجراءات الجزائیة الجزائري

 التقدیر و الثناء و الشكر خالص قدمن أن لنا یطیب الختام في
 جمیع و الوجود، حیز إلى العلمي العمل هذا إخراج في أسهموا الذین لجمیع

 ،التحكیم و المراجعة ،التحریر ،العلمیة المادة ،الفكرة في إسهام لهم كان من
اسات و البحوث القانونیة نأمل أن تكون مجلة الدر  .النهائي اإلخراج و
ام  بمختلف فروعه و مجاالته و منتدى القانون حول المعرفة لنشر رجعً

               .لمعاصرةا و الدراسات للقضایا
  تحریرالرئیس                            

  الطیب بلواضح /الدكتور          



 

ЀϽлУЮϜ  
  

  

 аϝЛЮ ЭУГЮϜ ФнЧϲ ϣуЦϝУϦϜ1989  ϤϝуЮϝЫІшϜм ϤϝуϠϝϯтшϜ еуϠ  
ϸ /пУГЋв рϸϜнϠ- ЪϣуЂϝуЃЮϜ анЯЛЮϜм ФнЧϳЮϜ ϣуЯ - ϢϹуЛЂ ϣЛвϝϮ  

9  

сжϜϽϡуЃЮϜ бЮϝЛЮϜ сТ ЩЯлϧЃгЮϜ ϣтϝгϲ - сгЦϽЮϜ -  
ϸ / ϣгуЃж ϼϜϼϸ -  ϣуЂϝуЃЮϜ анЯЛЮϜ м ФнЧϳЮϜ ϣуЯЪ -  еϠ Ϲгϳв ϣЛвϝϮ

 ϹгϲϜ–  дϜϽкм2   

43  

 ϣУуДнЮϜм ϣужϝгЮϽϡЮϜ ϣтнЏЛЮϜ еуϠ ЙгϯЮϜ пЯК ϣтϼнϧЂϹЮϜ ϸнуЧЮϜ
ϣвϝЛЮϜ  
а/ сЯуЫЛЮϜ Ϲуϯв сЯК- ϸ /рϽкϝЗЮϜ сЯК пгЮ  

 ϣтϽЋзϧЃгЮϜ ϣЛвϝϯЮϜ днжϝЧЮϜ ϣуЯЪ– ФϜϽЛЮϜ  

67  

 сЎϝЧЮϜ ϸϝлϧϮϜϩтϹϳЮϜ ϽЋЛЮϜ сТ еузЧϧЮϜ ϢϼмϽЎм  Ьϝϯв сТ
ϣуЋϷЇЮϜ ЬϜнϲцϜ  

ϒ.ϸ /ϽуПЊ еϠ ДнУϳв-  ϣуЂϝуЃЮϜ анЯЛЮϜ м ФнЧϳЮϜ ϣуЯЪ -  ϣЛвϝϮ
ϣЯуЃгЮϝϠ РϝуЎнϠ Ϲгϳв  

88  

 днжϝЧЮϜ ̭нЎ пЯК ϤϝтϝзϯЮϜ ϣгЫϳв ϰыЊϖ17 -07  
ϸ /ϢϹтϽТ Ёжнт еϠ-  ϣуЂϝуЃЮϜ анЯЛЮϜ м ФнЧϳЮϜ ϣуЯЪ-  Ϲгϳв ϣЛвϝϮ

 РϝуЎнϠϣЯуЃгЮϝϠ  

109  

сЮмϸ ϢϽЂϒ днжϝЦ нϳж сгЮϝЛЮϜ йϮнϧЮϜ 
ϸ / ϣуϲϝЂнϠ ϱтϝЃЮϜ- ϣуЂϝуЃЮϜ анЯЛЮϜм ФнЧϳЮϜ ϣуЯЪ-  ϣЛвϝϮ

ϣЃϡϦ сЃϡϧЮϜ сϠϽЛЮϜ  

125  



 

 هام:    تخلي أسرة تحرير المجلة مسؤوليتها عن أي انتهاك لحقوق الملكية الفكرية

буЗзϧЮϜм ϣЂϼϝггЮϜ ϣтϽϲ еуϠ ϽϚϜϿϯЮϜ сТ ϼϝгϫϧЂшϜ  
ϸ / ϢϾмϿЛв ЬϜмϼϾ- ϣуЂϝуЃЮϜ анЯЛЮϜм ФнЧϳЮϜ ϣуЯЪ -  ϽЫϠ нϠϒ ϣЛвϝϮ

дϝЃгЯϦ ϹтϝЧЯϠ  

160  

м дϝгЏЮϝϠ аϜϿϧЮъϜ ЙЦϜм ϽϚϜϿϯЮϜ сТ ЙуϡЮϜ ϹЛϠ ϝв ϣвϹ϶  
ϸ /Ьϝвϒ йЮϝϧзкнϠ  - ϒ / онЯЂ ЄϜϹЦ  

 ϣуЂϝуЃЮϜ анЯЛЮϜм ФнЧϳЮϜ ϣуЯЪ– ϣзϦϝϠ ϣЛвϝϮ 1  

196  

 ̭ϝЇжшϜ РϹк нгЂ еуϠ ϤϝϠϝϷϧжъϜ ϣϡЦϜϽгЮ ϣЯЧϧЃгЮϜ ϝуЯЛЮϜ ϣϛулЮϜ  
ϣЂϼϝггЮϜ ϤϝкϜϽЪϜ м  

 ϒ / ЬϸϝК ϱуϠϺ-  ϣуЂϝуЃЮϜ анЯЛЮϜм ФнЧϳЮϜ ϣуЯЪ-  Ϲгϳв ϣЛвϝϮ
ϣЯуЃгЮϝϠ РϝуЎнϠ  

219  

ЭУГЯЮ ϣуЮмϹЮϜ ϣуϚϝзϯЮϜ ϣтϝгϳЮϜ  
ϒ /ϣгуАϝТ мϸϝгϲ -  ϣуЂϝуЃЮϜ анЯЛЮϜм ФнЧϳЮϜ ϣуЯЪ–  сЮыуϮ ϣЛвϝϮ

 ЁϠϝуЮЀϝϡЛЯϠ рϹуЂ  

255  

ХуЯГϧЮϜ Ϥъϝϲ ϽтϹЧϦ сТ  ϢϽЂцϜ дмϕІ сЎϝЦ ϣГЯЂ  
ϒ /ϢϿКнϠ сЂ дϝгтϖ- ФнЧϳЮϜ ϣуЯЪ-  ϹтϝЧЯϠ ϽЫϠ нϠϒ ϣЛвϝϮдϝЃгЯϦ  

279  

ϣЊϝϷЮϜ ϣЮмϹЮϜ Шывц ϽЊϝЛгЮϜ анлУгЮϜ  
ϒ / ϢϹтϝК рϼмϹ̵̮к-   ЈϝϷЮϜ днжϝЧЮϜ бЃЦ-  ФнЧϳЮϜ ϣуЯЪ-   ϣЛвϝϮ

ϣзуГзЃЦ 1   

302  

ϸъмчЮ етнϠцϜ ϣϡлϠ ϣЧЯЛϧгЮϜ ϣужнжϝЧЮϜ ϤъϝЫІшϜ  
ϒ / ϣгуЛж сЯЪϒ–  ФнЧϳЮϜ ϣуЯЪ - ϣЛвϝϮ рϽгЛв ϸнЮнв мϾм рϿуϦ  
ϒ / ϣЯуЏТ анЃув–  ФнЧϳЮϜ ϣуЯЪ– ϣЛвϝϮ ЁтϸϝϠ еϠ ϹугϳЮϜ ϹϡК 

бжϝПϧЃв  

324  

  


