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-مدير المركز الجامعي بآفلو- مطهاري عبد الكريد. : للملتقى الرئيس الشرفي  
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ن عمر الحاج عيسىد. برئيس الملتقى:   

 

 



 :اهداف و اشكالية الملتقى

ظهرت عدة متغيرات دولية أثرت على التنظيم الدولي و نشاطه المعني بحفظ األمن و السلم      

ادت خطورتها حين أضفيت دزا و التيولعل من أهمها الجريمة المنظمة في شتى صورها,  الدوليين,

عليها صفة التدويل, حيث أضحت تعرف بالجريمة المنظمة الدولية أو العابرة للحدود أو عبر الوطنية 

كلها مصطلحات تلخص ظاهرة أصبحت تهدد امن و حدود الدول سواء كانت جرائم تنتقل دوليا أو 

 يا.إقليم

و للتصدي و البقاء عن قرب من األنشطة االجرامية سخرت العديد من الوسائل و اآلليات لمكافحة     

الجريمة المنظمة سواء كانت مجهودات فردية او إقليمية  الى ما تبعها من مجهودات دولية، مع العلم انها 

المتزايد و اإلحصائيات و المداخيل لم ترقى الى المستوى المرجو تحقيقه اذا ما الحظنا النشاط اإلجرامي 

 المرتفعة للجريمة المنظمة.

 :هو الملتقى انعقاد هذا منالمنشود و عليه فان الهدف    

هو إعطاء فكرة على واقع الظاهرة المنتشرة في كل دول العالم وإضفاء صورة شاملة لكيفية القضاء  -

 على أنواع اإلجرام المنظم ومصادره.

 نيا و دوليا في مكافحة الجريمة المنظمة.ابراز دور الجزائر وط -

 التطرق الى الجريمة المنظمة في الساحل االفريقي و المبادرات المعنية بمكافحتها. -

للجريمة المنظمة و تأطير  اإلطار القانوني و اآللياتياما إشكالية الملتقى فتتمحور حول توضيح      

 التعاون الدولي واإلقليمي و الوطني لمكافحتها.

 محاور الملتقى:
 

 المحور األول :المكافحة الموضوعية و االجرائية للجريمة المنظمة:

 المكافحة الموضوعية وفقا لالتفاقيات الدولية و القوانين الوطنية. -أ
 المكافحة االجرائية " اساليب التحري ,تسليم المجرمين و حماية الشهود".  -ب

 

 :ة المنظمةالمحور الثاني: اآلليات الدولية لمكافحة الجريم

 اجهزة االمم المتحدة المعنية بالمكافحة.  -أ

 دور االنتربول الشرطي لمجابهة الجريمة المنظمة.  -ب
 

 المحور الثالث :الجريمة المنظمة في الساحل االفريقي:

 الجرائم المنظمة و االزمات في منطقة الساحل,تهديد للسلم و بناء الدول. -أ

 في مكافحة الجريمة المنظمة بمنطقة الساحل. دور الجزائر المحوري -ب
 

 



 المدعوون للمشاركة في الملتقى:
 أساتذة الجامعات والمراكز البحثية والمؤسسات العلمية. -

 طالب الدراسات العليا. -
 الباحثون بشؤون الجريمة المنظمة والدراسات األمنية. -

أسالك االمن. -  

رئيس اللجنة التنظيمية: أ.زغودي عمر                 رئيس اللجنة العلمية: د.بريشي بلقاسم  

.غفافلية عبد هللا ياسيندرئيس لجنة التوصيات:  

 المنسق العام للملتقى: أ.تربح مخلوف                 مسؤول اإلعالم: أ.مقارين يوسف

 

 شروط المشاركة:
 .أن يكون البحث في أحد محاور الملتقى 

  يتصف البحث بالجدَّية ويكون تناوله للموضوع متسماً باألصالة العلمية في ظل منهجية  أن

 محكمة وتوثيق متكامل للمراجع والمصادر.

 أال يكون البحث قد سبق نشره أو قدم في ملتقيات سابقة أو مأخوذا من أطروحة 

 أو بحث علمي.

  ق والمراجع.صفحة  بما في ذلك المالح 16أال تزيد عدد صفحات البحث عن 

 .تقبل المداخالت باللغة العربية، الفرنسية و اإلنجليزية 

  أن يشتمل البحث على ملخص بالعربية ولغة أخرى )انجليزية أو فرنسية(، كما يحتوي على

 الكلمات المفتاحية.

 . إدراج المالحق والمراجع والفهارس في آخر البحث 

   :يتعين أن يكون نوع الخطTraditional Arabic،  أسود غامق،  16، العنوان 14الخط

 سم.1.5سم من كل الجهات ، بين األسطر 2.5أبعاد وهوامش الصفحة 

  طلبة الدكتوراه.لل  دج 1500دج لألساتذة و  3000دفع رسوم االشتراك المقدرة ب 

 

 مواعيد هامة:
  2019نوفمبر  03آخر أجل إلرسال المداخالت يوم:

 2019نوفمبر  10يوم: تــــاريخ الــــــــرد بالقبـول 
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