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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
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 )مبناسبة اليوم العاملي ملكافحة املخدرات(

 قاعة المحاضرات الشيخ عبد القادر المجاوي بالملحقة 
 

 المدير الشرفي للندوة : أ. د / السعيد دراجي                           مدير الجامعة 
 أ. د / كمال لدرع                                         عميد الكلية  مدير الندوة :

 اللجنة العلمية للندوة : د . نادية سخان      ةرئيس
 م  6266/  6263ه =  3444/  3441السنة الجامعية 
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 ديباجة الندوة 

 

وهي تواجه العامل بأسره ، إن على مستوى التعاطي أو  من أكثر املشكالت تعقيدا ،تعد ظاهرة املخدرات     
االجتار ، وتكمن خطورة هذه اآلفة يف كوهنا تستنزف األمم يف مواردها،  البشرية واملالية وتعرقل التقدم  الذي تنشده  

   .كل الدول

تاجرة املا و هياطتع ، من حيثمستوى تفشى مشكلة املخدرات يف اجلزائرو مما ال ميكن أن ينكره ذي بصرية،     
فقد أثبتت  ،ا على املستوى التشريعي القانوينالحتواء تفشي الظاهرة سيماملساعي املبذولة من رغم على ال، هبا 

اإلحصائيات القضائية زيادة قضايا املخدرات سنة بعد األخرى ، فضال عن زيادة الكميات اليت  يتم حجزها من 
ىل اإلحصائيات السنوية  اليت  يصدرها الديوان الوطين ملكافحة املخدرات قبل املصاحل األمنية الوطنية، استنادا إ

 وإدماهنا  .

فقهاء  ، منليةو تسهم فيها خمتلف اجلهات الوطنية والد، يتطلب حلوالواقعيا وألن تفشي الظاهرة ومعاجلتها        
ا عجعل مم ،املدرسة واجملتمعو األسرة ، فضال عن دور ماء اجتماع وسياسيون ورجال إعالموعل و أطباءورجال قانون 

فظا ، خدمة للفرد وللمجتمع، وححماولة إعجاد حلول وخمارج هلا، األطراف مجيعها مسؤولة عن التصدي للظاهرة و
 الستقرار األمن الداخلي.

ارها ثاليت تلعب دورا كبريا يف مكافحة الظاهرة وتطويقها، ووضع حد آل، ومن احللول والوسائل واآلليات        
ذا دور القانون ، وكإلسالمي بأحكامه الناظمة للمسألةاخلطرية ، حتاول هذه الندوة الوطنية أن تركز على دور الفقه ا

الوضعي يف بعديه الوطين )الداخلي(، والدويل يف تناول الظاهرة توصيفا وجترميا، مع بيان خمتلف اجلزاءات القانونية 
 واألحكام الفقهية املرتبطة هبا .

 :  كالية الندوة إش
وضعي ظم ظاهرة املخدرات ، مقارنة بالقانون التها حول : مدى توفر نظام فقهي ينوعليه، تطرح الندوة إشكالي     

 )الوطين اجلزائري خاصة، والقانون الدويل(؟  .

 أهداف الندوة : 

 بيان األحكام الشرعية املتعلقة بتعاطي املخدرات و االجتار هبا . -
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بيان األحكام القانونية الوطنية والدولية اليت تتعلق هبذه املعضلة تعاطيا وجتارة ، دون إغفال املقارنة بني النظامني  -
 الشرعي والقانوين يف تنظيمهما لتلك األحكام. 

 .حماولة للوقوف على أجنع وأسرع سبل املكافحة وطنيا ودوليا ، تقييم اجلهود املبذولة ،  -
 .مبقرتحات عملية فاعلة ملكافحة املخدراتاخلروج  -

 محاور الندوة : 
 . ) التعريف باملخدرات ومتعلقاهتا (اإلطار املفاهيمي  المحور األول : -
  الفقهية املتعلقة باملخدرات . األحكام  المحور الثاني : -
 واالجتار هبا .موقف املشرع اجلزائري والقانون الدويل من تعاطي املخدرات  : المحور الثالث -
 ،مم املتحدة ، املنظمات اإلقليمية) القضاء ، هيئة األ القانونية ملواجهة الظاهرة  لياتاآل المحور الرابع : -

 الدولية ....( 
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 برنامج الندوة 
 

 سا 9: 22الجلسة االفتتاحية :
 

 رئيسة الجلسة : د / دليلة شايب : رئيسة قسم الفقه وأصوله  
 تالوة آيات من الذكر الحكيم 

 النشيد الوطني 
 كلمة رئيس اللجنة العلمية للندوة : د / نادية سخان 

 كلمة السيد عميد كلية الشريعة واالقتصاد : أ. د / كمال لدرع   
 : أ. د / السعيد دراجي للعلوم اإلسالميةكلمة السيد مدير جامعة األمير عبد القادر 

 
 
 

 رئيسة الجلسة ، أ .د /  سعاد سطحي  الجلسة األولى :
 

 المؤسسة عنوان المداخلة المشارك
للعلوم  جامعة األمري عبد القادر كافحة املخدراتخري عالج ملالوقاية  كمال لدرعأ.د / 1

 اإلسالمية

 11 باتنةاحلاج خلضر جامعة  املخدرات أسباهبا وآثارها  امسهان بوعيشةد/ 2

نظرة الفقه اإلسالمي للمخدرات وطرق الوقاية  نورالدين بوكرديدد/ 3
 منها 

جامعة األمري عبد القادر للعلوم 
 اإلسالمية

مقاصد الشريعة اإلسالمية يف حظر تعاطي  نادية سخاند/ 4
 املخدرات واالجتار هبا 

جامعة األمري عبد القادر للعلوم 
 اإلسالمية

جامعة األمري عبد القادر للعلوم   املخدرات الرقمية موقف الشريعة اإلسالمية من  دليلة شايبد/  5
 اإلسالمية

 مناقشات وتعقيبات
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 الجلسة الثانية : رئيسة الجلسة ، د /  حبيبة رحايبي
 

 المشارك
 

 المؤسسة عنوان المداخلة

1  
     عبد السالم بغانةد/ 
 

السياسة اجلنائية للمشرع اجلزائري يف 
 مواجهة جرائم املخدرات

األمري عبد القادر للعلوم جامعة 
 اإلسالمية

 طروب كاملد/  2
 

العقوبات وتدابري األمن املقررة جلرمية تعاطي 
 املخدرات يف لتشريع اجلزائري

 11جامعة احلاج خلضر باتنة 

 السبيت بن ستريةأ / 3
 

 قراءة يف اتفاقييت األمم املتحدة بشأن
 املخدرات 

 

جامعة األمري عبد القادر للعلوم 
 اإلسالمية

 ط د / إميان بن عثمان 4
 د/ ليلى بن بغيلة

 

جامعة األمري عبد القادر للعلوم  املساءلة املتبادلة كآلية ملكافحة املخدرات
 اإلسالمية

جامعة األمري عبد القادر للعلوم  األضرار اجلسدية و العقلية للمخدرات إنصاف العايبد /  5
 اإلسالمية

 مناقشات وتعقيبات

 

 قراءة التوصيات واختتام الندوة  

 توزيع الشهادات


