
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 الرئيس الشرفي للملتقى
 معةمدير الجا عبد السالم ضيفاألستاذ الدكتور   

 للملتقى المشرف العام
 الدكتور مخلوفي عبد الوهاب عميد الكلّية

 لملتقىرئيس ا
 قسم الحقـــوق   الدكتور سمير شعبــان

   :رئيس اللجنة العلمية
 

 األستاذ الدكتور نواصر العايش

 :اللجنة العلميةأعضاء 
 1جامعة باتنة     مباركي دليلة ةالدكتوراألستاذة  .1

 1جامعة باتنة         أحمد  بنينيالدكتور األستاذ  .2

 1األستاذ الدكتور دراجي عبد القادر جامعة باتنة .3

 1جامعة باتنة       مخلوفي عبد الوهابالدكتور  .4

 1جامعة باتنة  الدكتور زرارة لخضر               .5

 1الدكتور قصير علي                   جامعة باتنة .6

 1باتنةجامعة                   هوام عالوةدكتور ال .7

 1الدكتور عباس شافعة               جامعة باتنة .8

 1جامعة باتنة              ة بوهنتالة أمالالدكتور .9

 1الدكتور بن النصيب عبد الرحمن جامعة باتنة .10

 جامعة غرداية          الدكتور شول بن شهرة   .11

 جامعة الجلفة                عطاهلل فشار الدكتور .12

 جامعة المدية              غربي أسامة  الدكتور  .13

 :اللجنة التنظيميةرئيس 
 بن عبد العزيز ميلود األستاذ   

 :اللجنة التنظيميةأعضاء 
 وري فهيمةقص الدكتورة .1

 األستاذ ثابتي وليد .2

 عمورة حكيمة ةاألستاذ .3

 األستاذ فرادي عبد المالك .4

 بوبشيش ياسيناألستاذ  .5

 ة مصعور جليلةاألستاذ .6

 األستاذة زردوم صورية .7

   
   
   

 معلومات خاصة بالمشاركة
 

         غة العربية أو لاعتماد أساليب البحث القانونية سواء بال* 
 األجنبية.   
  أال يكون الموضوع قد سبق تناوله كموضوع مداخلة * 

 تم نشره بصفة عامة. مقال أو أو  
أسود  14 حجم Simplified Arabic* استعمال خط 

أما للهامش،  بالنسبة 12و ؛بالنسبة للمتن عريض
 14حجم   Times New Romanالفرنسية فتكتب بخط

، على أن تتم بالنسبة للتهميش 10بالنسبة للمتن و
 عملية التهميش في آخر النص.

 صفحة علــى األكثــــر. 15: * عدد صفحات المشاركة
 * يمكن التحرير باللغة: العربية، الفرنسية، اإلنجليزية. 

أحـدمما باللغـة العربيـة  ينصـبملخ داخلـة* يجب إرفاق الم
 .واآلخر بلغة أجنبية

 :  الملخصاتستقبال الآخر أجل * 
 2016 أفريل 07

 : المقبولة لملخصاتآخر أجل للرد على ا* 
 2016 أفريل 10

  آخر أجل الستقبال النص الكامل للمداخلة:* 
 2016 أفريل 28

دون  بمصــــــاريا اإلاعــــــام واإليــــــواء الملتقــــــىيتكفــــــل * 
لى جامعة مصاريا التن  .1باتنة قل من وا 

ــــداخالت ترســــل مالحظــــة: ــــر البريــــد  الملخصــــات والم عب
 :فقط التالي اإللكتروني

seminaire_delinquance2016@yahoo.fr  
 

 

 

 

 بطاقــة المشاركـــة

 
 

 ……………..……….…..….…..…… اللقب:
 ….…...………….………..…....…… :االسم

  …….……..……………………… . :الوظيفة

 ………..………………………  ……….الرتبة

 ……..…...……………...…………:المؤسسة

   …….……………….…..…………… :الهاتف

 ..….…..………… …...…………… :فاكسال

 ……………....……..……… :البريدي العنوان
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 ………….....……………: اإللكتروني العنوان
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 ……………...……….…...……: المداخلة عنوان
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  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 

 
 

 

 
 
 
 
 

  

  جنوح األحداثجنوح األحداث

قراءات في واقع قراءات في واقع   

وآفاق الظاهرة وآفاق الظاهرة 

  وعالجهاوعالجها
  
 

  2016 ماي  05و   04: ييوم
 

 طريق بسكرة  –كلية الحقوق والعلوم السياسية  العنوان:

 05000المركز الجامعي الشهيد عبد العالي بن بعطوش 

 باتنة
 

 (00213) 033. 25.74.56الهــــاتف: 

 (00213) 033. .31 90.80الفـــاكس: 

 

  يباجــــــةالد  
       

العهـد،  تا ظـامرتينن حـديثتين والجريمة فـي المجتمـل ليسـ الجنوحإّن 
يعات فــي مختلـــا ا التشــر مـــا المجتمعــات القديمــة وعرفتهمـــبــل عانــت منه

العصـــور عـــن اريـــق منـــل ارتكـــاب بعـــض األفعـــال، التـــي تشـــكل اضـــارابا  
وخاورة على المجتمل والعالقات السائدة فيه، وذلـ  منـذ أن شـرع اإلنسـان 
يعــيش فــي ناــاق العشــيرة أو القبيلــة ردــم عــدم وجــود ســلاات رســمية فــي 

 بادئ األمر كالبوليس والمحاكم والسجون.
كظــامرة  الجنــوحأن بــ ُتقــرّ الجنائيــة الحديثــة أّن السياســة  ومعلــوم  

الجريمة باعتبارما أخاـر  اجتماعية ليست منفصلة عن باقي الظوامر، وأن
ضـــروب الســـلو  المنحـــرو تعكـــس ضـــروب االخـــتالل الكامنـــة فـــي البنـــاء 
االجتمــاعي، فــانعكس مــذا المفهــوم وكــذل  المعاملــة التهذيبيــة والعالجيــة 

حايا ظـروو معينـة علـى مجمـل النصـوص باعتبارمم ضـ الجانحينلألحداث 
والتشـــريعات المتعلقـــة باألحـــداث، ولـــم يكـــن الغـــرض مـــن وراء ذلـــ  إيجـــاد 
ّنمــا إيجــاد وســيلة تالئــم وتعمــل علــى  معاملــة ديــر قاســية بالنســبة لهــم، وا 

عادة إدماجهم في المجتمل.  إصالحهم وا 
 من منا تبرز أممية الموضوع في كون جنوح األحداث ظامرة مستمرة    

تزداد حدة بحسب العديد من الظروو، ومنا  سياسات جنائية متبعة حاليا  
ل من قلّ ربما لم تسامم بالقدر الكافي لمواجهة الظامرة بالشكل الذي يُ 

د والمجتمعات، إذ باتت الظامرة تهدّ  خفا واأما على الدولتها، ويُ دّ ح  
عام، الدول لكونها تسامم بشكل مباشر في نمو ظامرة الجريمة بشكٍل 

المتبعة حاليا  والبحث  فبات من الالزم تسليط الضوء على أمم السياسات
عن قراءات ومقاربات جديدة لمواجهة الظامرة، واالستفادة من التجارب 

 مذا المجال. الدولية في
حل الملتقى تتركز اإلشكالية التي يارحها مذا الموضوع م   لذل  فإنّ      
خالل تحديد المفاميم وقراءة في  واقل جنوح األحداث اليوم منحول 

اإلحصائيات المسجلة حول نموما وانتشارما وأسبابها، ثم اإلجابة عن 
حاليا  لمواجهة الظامرة في التشريعات  جدوى وأممية السياسات المتبعة

جديدة  المحلية والدولية، وما أمم المقاربات الحديثة لبعث سياسات جنائية
 لى المستوى التشريعي أو على المستوى من أجل مواجهة الظامرة سواء ع
 في مذا المجال الناجحة التجارب الدولية االجتماعي الوقائي، وما مي أمم

 التالية:األربعة المحاور  وكل ذل  من خالل
 

 لملتقىامحاور 
 

 تحديد المفاهيم األول: المحور

 التاور التاريخي لظامرة جنوح األحداث 
  جنوح األحداث  الحدث، الجنوح، :تحديد مفاميم 

 قراءة في أسباب وعوامل جنوح األحداث 

  حصائيات ؛ظامرة جنوح األحداث في الجزائر  أرقام وا 
 المعالجة القانونية لجنوح األحداث الثاني: المحور

 .قراءة في المدونة القانونية لألحداث في الجزائر 

  .قضاء األحداث ودوره في عالج األحداث الجانحين 

  األحداث في الجزائر ودورما في إعادة واقل مراكز رعاية
 إدماج األحداث الجانحين.

والمجتمع  واألمنيةدور المؤسسات االجتماعية  الثالث: المحور

 المدني في مواجهة جنوح األحداث

  ّسات االجتماعية )األسرة، المدرسة ..( واألمنية المؤس
 )شراة، در  ..( ودورما في مواجهة جنوح األحداث.

 في مواجهة ظامرة الجنوح لدى األحداث. اإلعالم ودوره 

   المجتمل المدني ودوره في احتواء ومواجهة الجنوح لدى
 األحداث.

آفاق مواجهة جنوح األحداث وعرض تجارب  :الرابع المحور

 دولية ناجحة

 .السياسة الجنائية الحديثة في مواجهة جنوح األحداث 

  جنوح البرامج الوقائية وأدوارما االستباقية في مواجهة
 األحداث.

 مجال في  عرض وتقدير بعض التجارب الدولية الحديثة
 .مواجهة الجنوح لدى األحداث

 
 


