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 الممتقىإشكالية 

الؽاٌة من اٌجاد المضاء الجنائً عموما تحمٌك العدالة       

بتكرٌس العدالة وسٌادة المانون عوض عن االنتمام والتعسؾ، 

ٌة دولٌة السٌما ئٌة جنائٌة من خالل نظم  وهٌئات لضائالجنا

م األشد خطورة، وهذا ما جسده نظام روما للمحكمة ئفً الجرا

الجنائٌة الدولٌة من خالل تحدٌد االختصاص الموضوعً 

وضمان عدم افالت مرتكبً تلن الجرائم من العماب، ؼٌر أن 

م دولٌة دون ئى أربع جرانطاق النظام المذكور ألتصر عل

سواها، وبمٌت االنتهاكات الدولٌة األخرى خارج سلطان 

 المحكمة الدولٌة وأبرزها االرهاب الدولً.

بال الرأي العام  جرٌمة اإلرهاب الدولً لمد شؽلت       

وذلن إزاء  العالمً والمحلً بما فً ذلن الباحثٌن والمختصٌن،

الصعٌد الدولً، وتطورت  تفالم الظاهرة وازدٌاد مظاهرها على

م الموجهة ضد النظام الدولً ئالى أن اصبحت من أخطر الجرا

وصارت تحتل مركز الصدارة بٌن المضاٌا العالمٌة المعاصرة 

وشكلت محورا فً خطاب المجتمع الدولً دون استثناء،  لذا 

كان من الضروري تكاثؾ جهود الدول من أجل التصدي 

أحداث الحادي عشر سبتمبر  لإلرهاب ومحاصرته، خاصة بعد

حٌث لمٌت اهتماما واسعا وأعطت لوة دفع أكبر فً  2001

 مواجهته، 

ورؼم بلوغ أعمال العنؾ االرهابٌة ذروتها بالتزامن مع        

ٌة الدولٌة، وإدانة ئاالعمال التحضٌرٌة إلنشاء المحكمة الجنا

المجتمع الدولً لكافة أعماله التعسفٌة لم ٌعمد االختصاص 

رة االختصاص ئلمحكمة الدولٌة عن االرهاب الدولً ضمن دال

على السلم ظ الموضوعً لها، مع أنها منشأة أساسا للحفا

م األشد ئواألمن الدولٌٌن عن طرٌك مالحمتها لمرتكبً الجرا

 خطورة.

من هنا تبرز اشكالٌة الملتمى الوطنً من خالل البحث          

ن ادراج االرهاب الدولً عن المعولات المختلفة التً حالت دو

ٌة الدولٌة، ومدى ئضمن االختصاص الحصري للمحكمة الجنا

م التً تنظر ئرة الجرائامكانٌة ضم جرٌمة االرهاب الدولً لدا

 فٌها المحكمة والتً تهدد السلم واالمن الدولٌٌن؟

 

  

     

 الملتمى أهداؾ 
تتجلى أهمٌة موضوع الملتمى الوطنً فً الولوؾ على   

ي والهادفة ئالدولٌة ذات الصلة باالختصاص الجنائ المبادأهم 
ٌة دولٌة. مع تبٌان االسباب التً ئإلى الوصول الى عدالة جنا

حالت حتى  ٌومنا هذا دون ادراج االرهاب ضمن االختصاص 
ٌة الدولٌة، مع تشخٌص أهم ئالموضوعً للمحكمة الجنا

دولٌة ذات العمبات التً حالت دون ذلن. وتكٌٌؾ االنتهاكات ال
 الطابع االرهابً ذات الصلة باالختصاص الدولً. 

 

 الملتمى الوطنًمحاور 
 

الدولٌة ذات الصلة ئ المحور االول: المباد
 ي ئباالختصاص الدولً الجنا

 بادئ ذات الطبٌعة المانونٌة مال -
 مبدأ سٌادة الدول  - 
 مبدأ الحفاظ على األمن والسلم الدولٌٌن -
 المبادئ ذات الطبٌعة المضائٌة  -
 مبدأ المساواة أمام المانون والمضاء  -
 مبدأ المحاكمة العادلة  -
 

لمحور الثانً: االختصاص الجنائً الداخلً ا
 والدولً 

 يئاالختصاص المحلً الداخلً للمانون الجنا -
 االختصاص التكاملً  -
 االختصاص الحصري -
 

المحور الثالث: معولات ادراج االرهاب الدولً 
ٌة ئضمن االختصاص الموضوعً للمحكمة الجنا

 الدولٌة
المعولات ذات الطبٌعة المانونٌة ) تعرٌؾ اإلرهاب  -

 الدولً، تكٌٌؾ اإلرهاب الدولً(
المعولات ذات الطبٌعة السٌاسٌة ) الهٌمنة الدولٌة،  -

 سٌة(. ممارسة إرهاب الدولة، التجاذبات السٌا
 



 

 ٌةماللجنة العل 
 حمٌدة نادٌة ا.د : اللجنة العلمٌة ةرئٌس

 

 أعضاء اللجنة العلمٌة
 من داخل الجامعة:

 
 محند مزٌان د.أ معمر، حٌتالة د.أ الطاهر، عباسة د.أ -

 ساجً د.أ عثمان، بفنٌش د.أ شهاب، باسم د.أمٌن،أ
 د.أ كوثر، زهدور د.أ المادر، عبد فنٌنػ د.أ عالم،
 جمال، بونوة دوبً د.أ معمر، فرلاق د.أ دمحم، حٌدرة

 عدٌدة بن د جواد، الالوي عبد  د.أ نضرة، لماري د.أ
. د عفٌؾ، عبو بن الدٌن، نور كرٌم دمحم. د نبٌل،

 علً، عوالً بن. د جٌاللً، بوسحبة. د خالد، زواتٌن
. د حلٌمة، خراز. د دمحم، حساٌن.د عفٌؾ، بدرة بن. د

 وافً.  شةئعا مصطفى لارة بن. اكرام،د بلباي
 حنان، زعٌمش. فاطمة،د بلحنافً. د حاجة،

 شة،ئعا دوٌدي. د نبٌة، شٌخً. د أمٌنة، لطروش.د
 حمٌدي.د أمٌنة، طواولة. د ؼنٌة، اعمر بن أٌت. د

 عٌسانً. د شة،ئعا بوعزم. د أمال، لو بن. د فاطمة،
. د لدور، عٌسى بن. د ؼزالة، لعٌمش. د رفٌمة،
 جلطً. د الزهراء، فاطمة عون. د بصٌفً، مزٌود

. د العربً، درعً. د سارة، عزوز بن. د منصور،
 الحاج، برزوق

-  
 من خارج الجامعة:

      
  جامعة)أمٌنة شنعةد. ،(الشلؾ جامعة)رشٌد فرٌحة بن د.-     

 ،(أهراس سوق جامعة)نادٌة دردارد.  ،(أهراس سوق 
 سدٌرةد. ،(أهراس سوق جامعة) حكبمة ؼٌؽٌسًد.

 ،(حنشلة جامعة)مارٌا زبٌريد. ،(رئالجزا جامعة)نجوى
جامعة  -د.عرشوش سؽٌان،(خنشلة جامعة)دمحم لخضاريأ.د 

 -خنشلة
 

 جنة التنظيميةالم       
 وافي حاجة الدكتورة :المجنة التنظيمية رئيسة

                    

 أعضاء المجنة التنظيمية                
أمينة.د بمباي اكرام.د شيخي نبية.د . خراز حميمة.د طواولة د

 شة.ئدويدي عا

 شروط المشاركة
 ممتقى أن تكون الورقة البحثية في أحد محاور ال ،

أو تقديمها وأن تكون إضافة عممية أصيمة لم يسبق نشرها 
تكون جزءا من أطروحة  وأالفي ممتقيات أو فعاليات سابقة، 

 أو أي نوع من أنواع البحث العممي.
  المجنة العممية الورقة البحثية لتحكيمتخضع. 
   تحرر الورقة باستخدام برنامجWord  خط 

simplified Arabic  لمنص  14مقاس
بالنسبة لممداخالت بالمغة العربية  لمهوامش،12و

لمنص  12مقاس   Times New Romanوبخط
الت ــــــــــــة لممداخـــــــــــــــش بالنسبــــــلمهوام 10و

      ة أو اإلنجميزيةـــة الفرنسيــــــــــــبالمغ

  بين السطور. 1.15استخدام مسافة 
 ة ـــــــــــــــالهوامش أسفل كل صفحة وتدرج قائم

 راجع في األخير.ـــــــــــــالم
  صفحة  20ال يتجاوز عدد صفحات الورقة البحثية

 .10وال يقل عن 
 البريد اإللكتروني التالي: ترسل الورقة البحثية عبر
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