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اليوم األول1112/11/16:
9:01-9:11
االفتتاح

كلمة السيد مدير المخبر أ.د خلواتي صحراوي
كلمة رئيسة الملتقى د /براهيمي سهام
كلمة مدير المركز الجامعي أد /سليماني ميلود
يعلن من خاللها افتتاح أشغال الملتقى الدولي
المداخلة االفتتاحية:أ .د/صحراوي خلواتي
الجلسة الصباحية األولى برئاسة د /مفتاح العيد
11:11/11:11

د /بن عيسى أحمد جامعة سعيدة
تجريم الهجرة غير الشرعية انتهاك لحق التنقل أم
ضرورة للحفاظ على النظام العام

د /عماري نور الدين ،د /بن عومر محمد
صالح ،النعامة /أدرار.ماهية الهجرة غير شرعية
و اآلليات الوطنية لمكافحتها في التشريع الجزائري.

أ/محمد غزالي ،أ /المية صابر ،جامعة
سطيف.
قراءة سوسيولوجية في رهانية الهجرة السرية
من الجزائر إلى أوروبا.

د/بن ناصر بوطيب ،د /هبة العوادي جامعة
ورقلة
الهجرة غير شرعية واشكالية االمن في
المتوسط

د /محمودي قادة ،جامعة تيارت.
مبدأ التالؤم االجرامي بين الهجرة غير
المشروعة والجريمة المنظمة

د/بودالي خديجة ،محمودي فاطمة الزهراء ،
جامعة معسكر
االطار النظري للهجرة غير الشرعية.

الجلسة الصباحية الثانية برئاسة د /عمراني كمال
الدين
11:51/11:11

د /فيلج غزالن ،جامعة تلمسان.
مدى تطبيق الدول المستقبلة للمهاجرين
غيرالشرعيين التفاقيات حقوق اإلنسان الدول
األوروبية نموذجا

-

د/عادل رزيق ،أ/سمية داود ،جامعة بسكرة.
إشكالية الهجرة غير مشروعة في القانون الدولي و
الجهود المبذولة لمكافحة الظاهرة.
د /تياب نادية  ،جامعة تيزي وزو
آليات مواجهة هجرة األفارقة غير الشرعية نحو
الجزائر.
د/مرسلي عبد الحق ،جامعة تمنراست.أساس
المسؤولية الدولية عن انتهاك القواعد ذات الصلة
بالهجرة غير شرعية.

أ /نابي محمد أمين ،جامعة سعيدة.
الهجرة غير الشرعية لألسر الجزائرية بين حماية
حقوق اإلنسان وإستراتيجية الجزائر في محاربتها.

د /سويقات أحمد ،د/خويلدي سعيد جامعة ورقلة
الهجرة غير الشرعية ألوروبا بين الحلم المنشود
واآلثار المترتبة عنها.
د /مفتاح العيد النعامة اثر الهجرة غير الشرعية
علي تطور الجريمة العابرة للوطنية

الجلسة المسائية األولى برئاسة محمدي بدر الدين
11:11/11:11
أ.د /حدوم كمال ،جامعة بومرداس.
« Le Phénomène de l’Immigration Clandestine par voie
maritime face à l’obligation de Sauvetage des personnes
en détresse ».

أ.د/بوسماحة شيخ  ،جامعة تيارت.
الهجرة البيئية المدفوعة بتغيرات المناخ.
د /محمدي بوزينة آمنة ،جامعة الشلف .
جهود الجزائر في إطار مكافحة ظاهرة الهجرة غير
الشرعية

أ /دخيسي بن عباد رحمة  ،جامعة بلعباس
الهجرة غير الشّرعية والمواجهة التّشريعية

أ /بوقادة عبد الكريم ،جامعة تلمسان.
التسلل إلى السفن التجارية البحرية كوسيلة من وسائل
لهجرة غير شرعية -دراسة في ضوء القانون البحري
الجزائري -

اليوم الثاني1112/11/11:
الجلسة األولى برئاسة د.خليفي محمد
11:01/19:11

د /حاج على بدر الدين  ،د /بن فريحة رشيد،
جامعتي سعيدة و مستغانم
اإلشكاالت القانونية حول متابعة المهاجرين غير
الشرعيين من خالل التشريع الجزائري و االتفاقيات
الدولية.

د /عزوز بن مختار بن تمسك ،جامعة
سوسة ،دولة تونس اآلليات الدولية و الوطنية
لمكافحة الهجرة غير الشرعية

د/رابحي لخضر،أ /بوناصر إيمان ،جامعة
األغواط نحو استعمال التكنولوجيا كآلية دولية
لمكافحة الهجرة غير شرعية.

د /شاربي محمد ،جامعة سعيدة
منحى ظاهرة الهجرة غير الشرعية من الالتماثل إلى
التماثل دراسة في مقاربات مجابهة الهجرة غير
الشرعية بين ضفتي المتوسط.

د /مسيكة لعنان ،جامعة بجاية
هجرة الطلبة األفارقة دراسة حالة طلبة بجاية.

د /بن مالك محمد الحسن ،أ /هداجي حمزة
جامعة أدرار

أ /سليماني جميلة ،جامعة سيدي بلعباس.

الهجرة غير الشرعية وتأثيرها على السياسات
األوروبية

مدى تالزم جريمة االتجار بالبشر مع ظاهرة الهجرة
غير شرعية في ظل التطورات الراهنة.

د /جدوي سيدي محمد األمين  ،النعامة
الخطورة اإلجرامية للهجرة غير الشرعية و آليات
الوقاية منها

د /هواري ليلى  ،جامعة غيليزان
واقع تمتع المهاجر غير الشرعي بالحقوق في ظل
القانون الدولي.

11:11-16.01

مناقشة

أ /موسى نسيمة،أ /أنس سماحي جامعة تيارت
األقطاب الجزائية المتخصصة كآلية وطنية للحد من
الجريمة الهجرة غير الشرعية.

د /جدوي محمد أمين ،المركز الجامعي النعامة
الخطورة اإلجرامية للهجرة غير شرعية و آليات
الوقاية منها.

الجلسة الثانية .برئاسة د /جدوي سيدي محمد األمين
10:11/11:11
د /نشأت إدوارد جرجس مؤسسة االنتماء معاهد
العبور مصر األبعاد االقتصادية للمهاجرين غير
الشرعيين حقيقة اإلستيعاب و اإلستبعاد.

د /محمد علي  ،حمودي محمد جامعة أدرار
والمركز الجامعي تندوف مدى نجاعة السياسة
العقابية في مكافحة الهجرة غير الشرعية في الجزائر

د /يوسفات علي هاشم ،د/بن السيحمو محمد
المهدي بن عبد هللا جامعة أدرار.آليات مكافحة
الهجرة غير شرعية بين النصوص الداخلية
واالتفاقيات الدولية.
د /بن سويسي خيرة  ،النعامة اإلشكاالت الصحية
الناجمة عن الهجرة غير الشرعية
أ /بن خرور خير الدين جامعة البليدة تقنيات
لمواجهة اختطاف و االتجار بالبشر
أ /لعلوي محمد  ،النعامة المواجهة الجنائية للهجرة
غير الشرعية على ضوء القانونين رقم  11-12و-19
11
د /محمدي بدر الدين النعامة جريمة تهريب
المهاجرين قراءة في ظل القانون 11-19المعدل لقانون
العقوبات الجزائري

مناقشة و تالوة التوصيات
******* اختتام فعاليات الملتقى*******

