
 
 
 
 
 
 
  
 

  
  
 
  

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 البویرة                   -/ جامعة اكلي محند اولحاج د. معـزوز علـي -
  البویرة                   -/ جامعة اكلي محند اولحاجناد. طیبي امقر  -
 البویرة                    -/ جامعة اكلي محند اولحاجد. بلحارث لیندة -
  البویرة-/ جامعة اكلي محند اولحاجد. خلوفي خدوجة -
  البویرة    -د. والي نادیة / جامعة اكلي محند اولحاج -
  البویرة-محند اولحاج/ جامعة اكلي د.معزوز دلیلة -
  البویرة-/ جامعة اكلي محند اولحاجد. بركات كریمة -
  البویرة-/ جامعة اكلي محند اولحاجد. خالدي فتیحة -
  البویرة-/ جامعة اكلي محند اولحاجد. ربیع زهیة  -
  البویرة-/ جامعة اكلي محند اولحاجد. لوني فریدة -
  البویرة-جأعمر/ جامعة اكلي محند اولحاخمري  د. -
 البویرة                    -/ جامعة اكلي محند اولحاجد. لعشاش محمد -
  البویرة-/ جامعة اكلي محند اولحاجد. ظریفي الصادق -
  البویرة-/ جامعة اكلي محند اولحاجد. قـتال حمزة -
  البویرة-/ جامعة اكلي محند اولحاجد. بن تونس زكریا -
 البویرة-جامعة اكلي محند اولحاج/ د. بن قویة المختار -
  البویرة-د. روابحي عمر/ جامعة اكلي محند اولحاج-
  البویرة-/ جامعة اكلي محند اولحاج. كمون حسیند -
  البویرة-/ جامعة اكلي محند اولحاجلكحل صالــح د. -
 البویرة              -د. زعادي محمد جلول/ جامعة اكلي محند اولحاج -
  البویرة -میر/ جامعة اكلي محند اولحاجد. خلیفي س -
-البویرة-د. بن صوط صوریة/ جامعة اكلي محند اولحاج -
  البویرة-د. فرندي نبیل/ جامعة اكلي محند اولحاج -
 2البلیدة -د. حسین حیاة/ جامعة لونیسي علي -
 2البلیدة -د. مجاهدي إبراهیم/ جامعة لونیسي علي -
 المدیة-فارسیحى  الدكتور جامعة/  د. لعروسي حلیــم -
 المدیة-د. صفاي العید / جامعة الدكتور یحي فارس -
 

                                      
 تیارت –جامعة ابن خلدون ر/ د. بوراس عبد القاد -
 تیارت-. مبطوش الحاج / جامعة ابن خلدوند -
 شلف-میمون خیرة / جامعة حسیبة بن بوعليد.  -
 البویرة-جامعة اكلي محند اولحاج/  بلهوط براهیم .أ -
 البویرة-اولحاججامعة اكلي محند /  رحماني حسیبة .أ -

 رئیس اللجنة التنظیمیة
ربیع زهیةد.   

 أعضاء اللجنة التنظیمیة
 أ عینوش عائشة –بغدادي لیندة أ -صونیاعمر أبن  أ.أیت- 
 أ. دریدر ملكي-ربیع نصیــرة  أ.-علي بلمختار سید  أ.-
رغلي ك أ.-فاتحیحیاوي  أ.-. شتـوان حیــاة أ-أ. عثماني حسین-

-أ. باحمد الطاهر-لوني نصیرة  أ.-. غجاتي فؤاد أ- مصطفى
حراش  أ.-نادیـــةمــامش  أ.-نبهي محمـــد  أ.-أ.مزهود حكیم-

-زبیدة د رزیقة، علواشربیع كهینة، عبا- بلقاسم ربیعة- عفــاف
 .شیبان أمینة – حدوش صافیة- مامش فضیلة

 البویرة.كلیة الحقوق جامعة  ،(ل م د) طلبة الدكتوراه -
 البویرة.كلیة الحقوق جامعة  علوم، طلبة الدكتوراه -

 أعضاء اللجنة التقنیة
شیبان  – مزیان حســان-حنبــلي سفیـــان -سعیدي كریم -

 یوغرطة
 

 
:بـــ ملتقى وطني موسوم  

 جریمة اختطاف األطفال في الجزائر
 (قراءة قانونیة في الواقع واألفاق)

2019 جوان 30یوم   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الرئیس الشرفي للملتقى الوطني
ة عـالجام رئیس – شریفال بن علي الدین البروفسور: نور  

 المشرف العام للملتقى
–ة ـعمید كلیة الحقوق والعلوم السیاسی – لونیسي علي د.  

 رئیسة الملتقى
خــالدي فتیـــــــــحةد.   

 رئیسة اللجنة العلمیة
خلوفي خدوجةد.   

 أعضاء اللجنة العلمیة
                  البویرة-/ جامعة اكلي محند اولحاج.د. سرور محمد أ -
البویرة -/ جامعة اكلي محند اولحاجد. قاسي سي یوسفأ. -  
     البویرة-/ جامعة اكلي محند اولحاج حمدأرداف  . .دأ -
  البویرة     -/ جامعة اكلي محند اولحاجلونیسي علي د. -
      البویرة-/ جامعة اكلي محند اولحاجد. حمودي ناصر -
 البویرة-/ جامعة اكلي محند اولحاجد. عیساوي محمد -
                     البویرة-/ جامعة اكلي محند اولحاجكمال د. مـخلوف -
                      البویرة-/ جامعة اكلي محند اولحاج د. بشور فتیحة -
                 البویرة-/ جامعة اكلي محند اولحاج د. قاري كمال الدین -
البویرة-/ جامعة اكلي محند اولحاج د. شیهاني سمیـر -  



 
 
 
 
 

مدى كفایة ونجاعة السبل واآللیات القانونیة الحالیة المعتمدة من 
شرع الجزائري لمكافحة جریمة اختطاف األطفال التي تزایدت طرف الم

 حدتها وتصاعدت وتیرتها في السنوات األخیرة؟ 
وهو ما نسعى إلى مناقشته مع األساتذة والباحثین وكل المهتمین 

 بالموضوع.
 

 محاور الملتقى
 

 المحور األول: اإلطار المفاهیمي لجریمة اختطاف األطفال
 خطف األطفال تعریف جریمة اختطاف أو -
 أركان جریمة اختطاف األطفال -
 تمییز جریمة اختطاف األطفال عما یشابهها من جرائم -
 الطبیعة القانونیة لجریمة اختطاف األطفال -

المحور الثاني: واقع المعالجة التشریعیة لجریمة اختطاف األطفال 
 في الجزائر

 من ناحیة التجریم والعقاب  -
 من ناحیة إجراءات المتابعة  -
 رائم المرتبطة بجریمة اختطاف األطفالالج -

المحور الثالث: اآللیات الدولیة والوطنیة لمكافحة جریمة اختطاف 
 األطفال

 دور األجهزة الدولیة في مكافحة جریمة اختطاف األطفال -
 دور األجهزة الوطنیة في مكافحة جریمة اختطاف األطفال   -

    المحور الرابع: تقییم السیاسة الجنائیة في التصدي لجریمة 
 اختطاف األطفال في الجزائر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شروط المشاركة
أو  نشره من قبل لم یتمأن یتسم البحث بالجدیة والحداثة، أي  -

سابقة، أو یؤخذ من أطروحة أو بحث مناسبات علمیة إلقاؤه في 
 علمي.

حجم  simplified Arabicیكتب البحث باللغة العربیة بخط  -
 Times newبخط ، وباللغات األجنبیة للهامش 12و 14

Roman للهامش. 10و ،12 حجم 
 المحاور المقترحة. أحدأن یتماشى البحث ومضمون  -
 صفحة. 20صفحات المداخلة  تتجاوزال  -
 لتخصص،(االسم واللقب، االباحث المداخلة ببیانات  إرفاق -

الدرجة العلمیة، البرید االلكتروني، رقم الهاتف، المحور، 
 .اللغة....)

 فردیة.أن تكون المداخلة  -
 ال تقبل أیة مداخلة خارج اآلجال المحددة أدناه. -
 2000دج لألساتذة و 3000دفع رسوم االشتراك المقدرة ب  -

 دج لطلبة الدكتوراه.

 مواعید هامة
 20/02/2019أخر اجل الستالم المداخالت كاملة یوم  -
 .28/02/2019الرد على المداخالت المقبولة بتاریخ  -
 .05/03/2019 إرسال الدعوات وتأكید المشاركة بتاریخ -

 إرسال المداخالت واالستفسار
 إلى البرید االلكتروني:ترسل المداخالت كاملة  -

Seminairedroit2019@gmail.com 
   -  لالستفسار یرجى االتصال على الرقم:
0675689205 

 : ال تتكفل الكلیة بإیواء المشاركینمالحظة
 
 

 

 أهداف الملتقى
 یهدف هذا الملتقى إلى تحقیق جملة من األهداف، من بینها:

عوا وصانیعتبر األطفال زینة هذه الحیاة، ورجال ونساء الغد،  -
المستقبل، لذلك فحمایتهم والدفاع عن حقوقهم واجب أخالقي 

 أوال وقبل كل شيء.
تسلیط الضوء على واقع ظاهرة اختطاف األطفال في الجزائر  -

من خالل معالجة السبل واآللیات القانونیة المكرسة من طرف 
 الدولة الجزائریة للحد من هذه الجریمة الخطیرة.

جة القانونیة والقضائیة لهذه الجریمة الوقوف على واقع المعال -
 ومدى كفایة اآللیات والوسائل المتوفرة حالیا.

إبراز دور منظمات المجتمع المدني في الوقایة والحد من هذه  -
 الجریمة.

الوصول إلى االتفاق بین الباحثین والمهتمین على إستراتیجیة  -
 فعالة للحد من هذه الجریمة.

 إشكالیة الملتقى
ختطاف أو خطف األطفال من الجرائم الخطیرة تعد جریمة ا

التي باتت تؤرق المجتمع الجزائري وتهدد أمنه، نظرا لما تخلفه من 
أضرار مادیة ومعنویة على الطفل الضحیة وأسرته والمجتمع برمته، 
باعتبارها تمثل اعتداء على حریة وحیاة وجسد الطفولة المحمیة 

 وكل القوانین المقارنة.بموجب االتفاقیات واإلعالنات الدولیة 
الوطنیة المبذولة من اجل مكافحة هذه الجریمة، فبرغم الجهود 

شاعت حاالت اختطاف البراءة التي تنتهي بتعنیفهم واغتصابهم 
وقتلهم والتنكیل بجثثهم، أو سرقة أعضائهم والمتاجرة بها، أو 

األمر الذي یضعنا كباحثین ، استخدامها ألغراض السحر والشعوذة...
أمام حقیقیة مقتضاها أن هذه الظاهرة تستدعى تكثیف جهود مختلف 

لذلك یثیر هذا  ،الفاعلین من اجل وضع خطة محكمة للتصدي لها
 الموضوع من الناحیة القانونیة الكثیر من اإلشكالیات لعل أهمها:
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