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 الهيئة المشرفة على الملتقى

 

 البروفيسور عمار حياىم مدير جامعة البويرة -
 السيد والي والية البويرة: لكحل عياط عبد السالم -  
 
 رئاسة الملتقى ممثلي الجامعة في اللجنة الوالئية للوقاية

 من عصابات األحياء: 
 د.خليدة ولد غويل  -
 د.زوينة حلوان     -
 عثماني       أ.حسين-

 
رئاسة اللجنة العلمية 

 د. علي معزوز.-
 رئاسة اللجنة التنظيمية

 عن الجامعة:*  
 د.علي لرقط -

 عن الوالية:  *           
 السيد:خلفان عبد العزيز-

 مدير التنظيم و الشؤون العامة
 

 السيد:بقوق نذير-
 مدير اإلدارة المحلية

 
 

حول: الملتقى الوطني األول ينظمون  

 

 العنف و اإلجرام في األحياء السكنية
 الواقع، التشخٌص وأسالٌب المواجهة

 

 2022ماي  24و  23
 

 حضوري/عن بعد

 

 

 

 

 الملتقى إشكالية
يعتبر العنف و اإلجرام في األحياء السكنية من أبرز و أىم الظواىر 
االجتماعية التي تعاني منها العديد من المجتمعات  لما لها من انعكاسات 
على أمن و استقرار الفرد و المجتمع ، مما دفع بالعديد من الباحثين  

لمية في مختلف لمحاولة فهم ، تحليل و تفسير الظاىرتين وفق مقاربات ع
التخصصات كعلم اإلجرام ، علم اإلجماع )مقاربات ماكروو 
ميكروسوسيولوجية (، علم النفس....كما سعت الدول لتحيين سياستها 

 و االقتصادية، العقابية، القانونية لما يتوافق مع تطوراتهما. االجتماعية 

المجتمع الجزائري على غرار المجتمعات األخرى شهد في السنوات   
األخيرة تطورات ىامة تتعلق بأنماط و خصائص العنف و اإلجرام  على 
مستوى األحياء السكنية و التي لم تكن مألوفة من قبل، منها ما ىو فردي 
و منها ما ىو جماعي منظم على غرار عصابات األحياء  و التي تتنوع 

صاتها و أنشطتها االجرامية، مما إستدعى اإلعتماد على العديد من إختصا
 03-20اإلجراءات منها ما ىو قانوني على غرار إعتماد األمر رقم 

             الرامي للوقاية من عصابات األحياء2020أوت 30المؤرخ في 
و مكافحتها إضافة الستحداث اللجان الوالئية و الوطنية للوقاية من 

 األحياء.عصابات 

فما ىو واقع و أشكال العنف و اإلجرام في األحياء السكنية،      
اإلنعكاسات و األبعاد؟  ما ىي األليات الدولية و الوطنية المعتمدة في 

 المكافحة و الوقاية ؟

من أجل كل ذلك جاء تنظيم ىذا الملتقى المشترك بين الجامعة ممثلة 
ية للوقاية من عصابات األحياء و خاصة في أساتذتها أعضاء اللجنة الوالئ

 الوالية ممثلة في األمانة العامة و لجنتها الوقائية من عصابات األحياء

 

 الجمهورٌة الجزائرٌة الدٌمقراطٌة الشعبٌة
 وزارة التعلٌم العالً و البحث العلمً

 
 
 

-البوٌرة–جامعة أكلً محند أولحاج    
 نٌابة رئاسة الجامعة للعالقات الخارجٌة

 

 -األمانة العامة-والٌة البوٌرة

عصابات اللجنة الوالئٌة للوقاٌة من 
 األحٌاء
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 محاور الملتقى
ستتم معالجة إشكالية الملتقى من خالل محاور متعددة ترتبط بصورة مباشرة 
مع الموضوع و يعالج كل منها بعدا أساسيا من أبعاد ىذا الملتقى، حيث تم 

 التالية:اىرة إلى المحاور ظتقسيم ىذه الت
 

 المحور األول
 واقع و خصائص ظاىرتي العنف و اإلجرام في األحياء السكنية

 

.أشكال العنف و اإلجرام في األحياء السكنية، الواقع و اإلنعكاسات 
.خصائص و أنماط الجناة و الضحايا 

 

 المحور الثاني
 المقاربات العلمية لظاىرتي العنف و اإلجرام في األحياء السكنية

 

 ،المقاربات السوسيولوجية ، الثقافية ، النفسية ،البيولوجية، اإليكولوجية
 اإلقتصادية.....

.عرض الدراسات الميدانية الوطنية، العربية، األجنبية 
 

 المحور الثالث
 آليات الحد و الوقاية من العنف و اإلجرام في األحياء السكنية

 

المكافحة و الوقاية من العنف   عرض التجارب الدولية و العربيةفي       
 و اإلجرام في األحياء السكنية .

 عرض و تقييم التجربة الجزائرية في المكافحة و الوقاية من ظاىرة العنف
و اإلجرام )التدابير القانونية اإلجرائية ، التدابير االحترازية، التدابير 

 المجتمعية: المجتمع المدني، اللجان المحلية....(.
 

 شروط المشاركة
أن تتضمن المداخلة المعلومات الخاصة بالمتدخل: االسم واللقب، -

 مؤسسة االنتماء، مخبر البحث إن وجد، البريد االلكتروني المهني.
 أن تكون المداخلة متخصصة جدا، وتتضمن حلوال وتوصيات جدية.-
تتسم المداخلة باألصالة، وأن ال يكون قد سبق المشاركة بها أو  أن-

 نشرىا في أي عمل علمي.
 أن تندرج المداخلة ضمن أحد محاور الملتقى، مع ذكر المحور.-
 تعطى األولوية للبحوث الميدانية.-
ترسل المداخلة كاملة إلى البريد المشار إليو في المطوية، مرفقة بسيرة -

 ل.ذاتية مختصرة للمتدخ
 يمكن أن تكون المداخلة ثنائية إذا كانت تتضمن عمال ميدانيا. -
 أن تكون المداخلة وفق القالب المخصص للملتقى.-
كلمة،   5000كلمة، وال  تزيد عن   3000أن ال تقل المداخلة عن -

 بما فيها قائمة المراجع والمالحق.
أن تحتوي المداخلة على ملخص بلغة المقال، وأخرى باللغة -

 زية، مع الكلمات المفتاحية.اإلنجلي
، أما 14حجم SakkalMajallaتكتب المداخلة بالعربية بخط -

حجم  Times New Romanباللغة األجنبية فتكتب بخط 
12. 
في اللغة  11تكتب الهوامش بشكل آلي، تحت كل صفحة، بحجم -

 باللغة األجنبية. 10العربية وحجم 
 المداخالت في مجلة ذات تصنيف دولي. تنشر أحسن-
 قبول الملخص ال يعني قبول المداخلة.-

 

 أىداف الملتقى
من خالل ىذا الملتقى نهدف إلى جملة من األىداف ىي كاألتي:   

 

الكشف عن أشكال العنف و اإلجرام في األحياء السكنية: عصابات -1
و تعاطي  االحياء، اإلجرام العنيف، حمل السالح األبيض، اإلتجار
 المخدرات، العنف ضد األشخاص، العنف ضد الممتلكات......

 ات العنف و اإلجرام في األحياء السكنية.ر عن واقع و تأثيالكشف -2

الكشف على خصائص الممارسين للعنف و اإلجرام في األحياء السكنية -3
          )أفراد، تنظيمات، عصابات ( ، خصائص ضحايا العنف و اإلجرام 

 في األحياء السكنية.

       اإليكولوجية التعرف على العوامل السوسيولوجية، الثقافية، النفسية،-4
 و غيرىا المؤدية لمختلف أنواع العنف  و اإلجرام في األحياء السكنية.

عرض اآلليات الدولية و الوطنية الخاصة بالمكافحة و الوقاية من العنف -5
 و اإلجرام في األحياء السكنية.

من العنف و اإلجرام  الخروج بتوصيات علمية عملية للمواجهة و الوقاية-6
 في األحياء السكنية.
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 اللجنة العلمية للملتقى
 

 

 

للملتقى التنظيميةاللجنة   

 
 د. مصطفى خالدي......................جامعة البويرة
 د. غنيمي طارق.........................جامعة البويرة

 ............جامعة البويرة....محساس حسيبة....... د.
 د. وناس لعالم..........................جامعة تيزي وزو
 د. زينب سعدودي.......................جامعة البويرة

 . يوسف أوتفات.........................جامعة البويرةأ
 ويرة. بوديسة كريم..........................جامعة البأ
 . صغير يوسف..........................جامعة البويرةأ
 ................جامعة البويرة...........عتيق حنان. أ
 عضو اللجنة الوالئية للوقاية من عصابات األحياء. كمال معنان..أ            

 أ. كرغلي مصطفى.................... جامعة البويرة
 ............. جامعة البويرةأ. بلمختار سيد علي.....

                              حرحوز وحيد........................جامعة البويرة  أ.
 أ. سعودي عمر....................... جامعة البويرة
 أ. قريم سكورة........................ جامعة البويرة

 البويرة... جامعة .....أ. سعال حسينة...............
 .............. جامعة الجزائر.أ.غرس اهلل كريمة.......  
 أ.طاير ريمة..........................جامعة البويرة                

 السيد طالش جمال...................جامعة البويرة

 
 

 

 

 مواعيد ىامة
2022 مارس20 الملخصات:  الستقبالخر أجل آ. 

 :الرد على الملخصات المقبولة 

 أفرٌل 5إلى  20من 

المداخالت كاملة: الستقبالأجل  خرآ 

 2022ماي  6

 :الرد على المداخالت المقبولة 

 ماي 20إلى  6من 

 

:إعالن البرنامج النهائً للملتقى 

 2022ماي  22

 الملتقى الوطنً: انعقادموعد 

 2022ماي  24و  23

 

 الكاملة الى البرٌد اإللكترونً التالً:ترسل المداخالت 

seminairebandecartiers@univ-bouira.dz 

        رقم الهاتف:

 د.خليدة ولد غويل  -
0657 27 12 04 

 

 

 

 

 أ.د قاسي سي يوسف.... جامعة البويرة
 ....جامعة البويرة....لونيسي عليد. أ.

 أ.د أحمد حويتي.........جامعة الجزائر
 ....جامعة عنابة.... علي سموك..أ.د

 يدةبلأ.د طاىر سواكري.....جامعة ال
 2أ.د. علي تاعوينات...جامعة الجزائر

 أ.د سمير شيهاني.......جامعة البويرة
 أ.د جمال معتوق......جامعة البليدة
 2أ.د.صباح عياشي.......جامعة الجزائر

 أ.د حسينة يحياوي.....جامعة تيزي وزو
 2اوي.....جامعة الجزائرأ.د. كريمة يحي

 جامعة البويرة د.علي معزوز.........
 ...جامعة البويرة..د. دريدر مالكي...
 .جامعة البويرة....د.زوينة حلوان....
 ...جامعة البويرة...د.مهدية شعبان...

 ..جامعة البويرة.د.موسى معطاوي.....
 ..جامعة البويرة..د عيساوي فاطمة...

 ....جامعة البويرة...د خالدي فتيحة..
 ....جامعة البويرة..د. بوترعة سهيلة...
 ..جامعة البويرة....د. ربيع زىية......

 د. كمون حسين.........جامعة البويرة
 د. بن قوية مختار.........جامعة البويرة
 د. كمال دعاس.........جامعة البويرة
 د. رحماني حسيبة.......جامعة البويرة

 .....جامعة البويرةد. ولد قويل خليدة
 د. حيدوشي عاشور......جامعة البويرة

 بسكرة د. حسن عبد الرزاق......جامعة
 1.....جامعة الجزائرمكناش نريماند. 

 

 د. شفيقة حاجي.......جامعة البويرة
 د.خالد زعاف........ جامعة البويرة

 .عثماني حسين..... جامعة البويرةأ
 د. لكحل صالح.......جامعة البويرة
 د. ربيع زكرياء........جامعة البويرة

 خديجة......جامعة البويرةد. غازي 
 ..جامعة البويرة..د. لرقط علي....

 د. معزوز دليلة........جامعة البويرة
 د. لوني نصيرة........جامعة البويرة
 د. بوسيقع عيسى......جامعة البويرة
 د. ميلودي يوغرطة....جامعة البويرة
 د. خليفي سمير.......جامعة البويرة

 الجزائر د. خفيف جمال.....جامعة
 د. طبي أمقران.......جامعة البويرة
 د. صابر راشدي.......جامعة البويرة
 د. رميلي رضا.........جامعة البويرة

 ..جامعة المديةد.رقية ولد محمودي     
 ...جامعة البرج.د.بن رامي مصطفى     

 جامعة البويرة....د.غجاتي فؤاد....
 

 


