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 : إشكالية امللتقى
تعتـــــــ  مشــــــــكلة انتشــــــــار اهاــــــــدرات و تـــــــداو ا و تعاطي ــــــــا و اتســــــــاع دائــــــــرة        

اثر الـــــــدمار الـــــــ ي ي ـــــــدد اإلنســـــــان   مع ـــــــ  دول آاإلدمـــــــان علي ـــــــا مـــــــن أخطـــــــر 
هـــــ و ا طـــــورة   الطبيعـــــة الســـــرية الـــــ  تتســـــ   ـــــا  العـــــاا يومـــــا بعـــــد يـــــو  و تتم ـــــ 

هـــــــ و األنشــــــــطة و الــــــــ  تبـــــــدأ مثلاراعــــــــة و اإلنتــــــــا  مـــــــرورا مثلــــــــ وي    التعــــــــاطي و 
اإلدمـــــــان الـــــــ ي يـــــــعدي  ل  هـــــــدار الصـــــــ ة العامـــــــة ل  ـــــــراد و تفكيـــــــ  األ ـــــــر و 
زايدة معـــــــدالت اضرفـــــــة مثإلاــــــــا ة  ل  ـــــــول مــــــــوارد ك ـــــــرية بشــــــــرية و ماليـــــــة  عــــــــن 

 ة االجتماعية و االقتصادية  ل عمليات مكا  ة اهادرات.التنمي
ــــــــــة  علــــــــــ  اهاــــــــــدرات تعكــــــــــد أن اال ــــــــــار  ــــــــــري       ــــــــــة للرقاب ــــــــــات الدولي  االتفاقي

يتطلـــــــ   ادوليـــــــ اطا  جراميـــــــاشـــــــروع  مثهاـــــــدرات و اهـــــــع رات العقليـــــــة يعتـــــــ  نشـــــــاه
 ة من أخطارو اهدمرة. يلية من أج  وقاية اإلنساناالتصدي له بفع

لســــــــلبية هشــــــــكلة اهاــــــــدرات و اهــــــــع رات العقليــــــــة ت  ــــــــر ااالنعكا ــــــــات  ن       
تســــــتنا   ،علــــــ  الصــــــعيد االقتصــــــادي،   جوانـــــ  متعــــــددة و متنوعــــــة مــــــن أ  ــــــا

علـــــــ  عـــــــى  اهـــــــدمن  و علـــــــ  اهصـــــــ ات  تنفـــــــ مثه ـــــــة  هـــــــ و ال ـــــــاهرة أمـــــــواال
واهع ســـــــــات اهاصصــــــــــة بـــــــــ ل  يأج ــــــــــاة  هيــــــــــ  اهـــــــــدمن   و علــــــــــ   هي ــــــــــات  

ـــــــة    ـــــــبي  اـــــــب   ، ـــــــا مـــــــن أمـــــــن وطـــــــيمكا  ت درك وطـــــــي و اـــــــارك و العدال
جرائم ـــــــــا و مىنيقـــــــــة اهت مـــــــــ  و مـــــــــدا ت     اإلنفـــــــــاق علـــــــــي     اهع ســـــــــات 

مثإلاـــــا ة ، جلـــــة اإلنتـــــا عالعقابيـــــة بـــــدل توجيـــــه هـــــ و األمـــــوال  ل التنميـــــة و د ـــــ  
 بــــــة  ل أن اهــــــدمن شــــــاف يطــــــ  جســــــداي نفســــــيا و أخىقيــــــا و مثلتــــــا   اقــــــد الر 

ــــــــة مفقــــــــودة ــــــــ  ب اتــــــــه قــــــــوة  نتاجي علــــــــ  ، أمــــــــا   أداء العمــــــــ  و هــــــــ ا العجــــــــا ف 
يــــــع ر اإلدمــــــان علــــــ  ارتمــــــ   نييــــــ  يفســــــد الفــــــرد  الــــــ ي  ،الصــــــعيد االجتمــــــاعي

عـــــــد نيجــــــــر األ ــــــــاخ   بنـــــــاء األ ــــــــرة و هــــــــ و األخـــــــرية   ــــــــ  بــــــــدورها القاعــــــــدة ي
 .و  اإلدمان   أ ل  األنييان، األ ا ية للمجتم 

 
 
 

     
ـــــــ  مـــــــن ا  ـــــــات االجتماعيـــــــة ـــــــ   ل ـــــــعدي  ل تفكـــــــ  األ ـــــــر و اميارهـــــــا و مـــــــا يتب    ي

و التســــرد اهدر ــــي  ــــرود األبنــــاء مــــن اهنــــازل ومــــا ي تــــ   نســــ  الطــــىق كــــازدايد
االجتمــــــــاعي ن ي  ل اخــــــــتىل الت ــــــــامعدالتشــــــــرد. و كل ــــــــا تــــــــمــــــــن جــــــــرائ  التســــــــول و 

 أبكمله.
هــــــــ و األ ــــــــباد و  ريهــــــــا الــــــــ  مكنتنــــــــا مــــــــن الوقــــــــو  علــــــــ  ا اثر الســــــــلبية         

 ـــــة علـــــ  ل ـــــاهرة اهاـــــدرات ميـــــ  أرـــــب ه مواج ت ـــــا اـــــرورة فلي ـــــا واجـــــ  ا ا 
قــــــــي  و طاقـــــــــات ارتمــــــــ ، كـــــــــارتم  اضاائــــــــري الـــــــــ ي يتطلــــــــ   ل البنـــــــــاء و التطـــــــــور، 

 وواج  محاية قدراته و نييوية شبابه من أارارها.
و   ا كانــــــه هــــــ و ارا ــــــة تتســــــ  لتشــــــم  ميــــــادين عديــــــدة من ــــــا التعليمــــــي و         

ـــــديي و االقتصـــــادي،  ـــــ ن ال يال قـــــا  و اإلعىمـــــ ـــــادين شـــــري  يبقـــــ  مـــــن تو ال أهـــــ  مي
هـــــ و ارا ـــــة نييــــــ  يقـــــو  بتجـــــرمي األ عــــــال اهتصـــــلة  ـــــ ا النشــــــا  و العقـــــاد علي ــــــا 

ـــــــــدورو كقـــــــــوة ردع أ ا ـــــــــ ة   مواج ـــــــــة هـــــــــ ا ا طـــــــــر و هـــــــــ ا مـــــــــا يعـــــــــر  ييكـــــــــون ب
ة، و علــــــــ  هــــــــ ا األ ــــــــاخ  ســــــــيكون هــــــــد  هــــــــ ا اهلتقــــــــ  هــــــــو مثلسيا ــــــــة اضنائيــــــــ
، و اهاـــــدرات   اضاائـــــرسيا ـــــة اضنائيـــــة  اهنت جـــــة هكا  ـــــة جـــــرائ  الكشـــــا عـــــن ال

ـــــــا   ل   بـــــــراز ا اثر الســـــــلبية هشـــــــكلة اهاـــــــدرات علـــــــ  ايـــــــ  اهســـــــتوايت   ـــــــي مثلت
هتــــــــدد ال ــــــــروة البشــــــــرية   اضاائــــــــر   نســــــــيج ا االجتمــــــــاعي و بنيامــــــــا االقتصــــــــادي و 

ــــــــــة اهواــــــــــوعية و ، كمــــــــــا ي ــــــــــد   ل ا ــــــــــتقرارها األمــــــــــي ــــــــــات القانوني تواــــــــــيل ا لي
تســــــــلي  ، و اهشـــــــرع اضاائـــــــري   مكا  ــــــــة جـــــــرائ  اهاـــــــدرات اإلجرائيـــــــة الـــــــ  تبناهــــــــا

ال ـــــــــوء علـــــــــ  أ يـــــــــة اعتمـــــــــاد اهشـــــــــرع اضاائـــــــــري علـــــــــ   يا ـــــــــة جنائيـــــــــة م ابطـــــــــة و 
 يـــــــور اهكا  ـــــــة، يـــــــور الوقايـــــــةهـــــــي متكاملـــــــة تعتمـــــــد علـــــــ  يـــــــاور رئيســـــــية  ـــــــى  و 

الوقـــــــو  علـــــــ  مـــــــد   اعـــــــة  يا ـــــــة اهشـــــــرع للورـــــــول   األخـــــــري  ،يـــــــور العـــــــى و 
 ي اهعتمدة   جما ة خطر اهادرات.اضاائر 
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 احملور الثالث / السياسة االجرائية يف مكافحة املخدرات
 .تو ي  ال ب  الق ائي -
 .تو ي  اختصاص ا ي ات الق ائية -
 .االجراءات اال ت نائية اهقررة   جرائ  اهادرات -
 

 احملور الرابع / آليات التصدي جلرائم املخدرات
 .مثهدمن التدابري العىجية للتكف   -
 .الواق  الفعلي للمدمن   اضاائر -
مد   عالية الو ائ  و اهع سات اهررودة هكا  ة جرائ  اهادرات ي الديوان  -

 .اهاط  التوجي ي هكا  ة اهادرات   –الوطي هكا  ة اهادرات 
 : تواريخ مهمة

 2017أوت  31آخر أجل الستالم امللخصات يكون يوم  -
 2017سبتمرب  09امللخصات املقبولة يكون يوم الرد على  -
 2017سبتمرب  23آخر أجل الستقبال املداخالت كاملة يوم  -

 : اللجنة العلميةأعضاء 
 أ.د/ نيفيظ عاشور، جامعة االخوة منتوري قسنطينة
 أ.د/ رائغي مبارك، جامعة االخوة منتوري قسنطينة

 أ.د/ شي ود مسعود، جامعة األمري عبد القادر، قسنطينة
 د/ بليمان فينة، جامعة االخوة منتوري قسنطينة
 د/ عمارة  وزي، جامعة االخوة منتوري قسنطينة

 لاهرة، جامعة االخوة منتوري قسنطينةد/ مراد ا
 د/ خوادجية مسي ة نينان، جامعة االخوة منتوري قسنطينة

 د/ شريب  و يلة، جامعة األمري عبد القادر، قسنطينة
 د/ مي ي عبد احل ، جامعة األمري عبد القادر، قسنطينة

 د/ بعتاش ليل ، جامعة األمري عبد القادر، قسنطينة
 ة األمري عبد القادر، قسنطينةد/ زواوي الكاهنة، جامع

 د/ شبرية  فيان، جامعة األمري عبد القادر، قسنطينة
 : اللجنة التنظيمية للملتقىأعضاء 

 رئيس اللجنة ل النائبة األولد. بن يسعد ع راء، جامعة االخوة منتوري، قسنطينة 
 رئيس اللجنة ل النائبة ال انيةجامعة االخوة منتوري، قسنطينة د. يروق كرفة، 

 د.بن نيبيلس أمينة، جامعة االخوة منتوري، قسنطينة
 د. بونيوش هشا ، جامعة االخوة منتوري، قسنطينة
 د. ربيعي نيس ، جامعة االخوة منتوري، قسنطينة
 د.خوجة  عاد، جامعة االخوة منتوري، قسنطينة

 د.ليندة بويرا ، جامعة األمري عبد القادر، قسنطينة
 ن، جامعة األمري عبد القادر، قسنطينةد.خلفة عبد الرمح

 د.  اعد تبينات، جامعة األمري عبد القادر، قسنطينة
 أ. بن الشيخ نبيلة، جامعة االخوة منتوري، قسنطينة
 أ. ليطوش دليلة، جامعة االخوة منتوري، قسنطينة
 أ. خرو ة  نية، جامعة االخوة منتوري، قسنطينة

 ري، قسنطينةأ. بن تركي ليل ، جامعة االخوة منتو 
 أ. بوكورو منال، جامعة االخوة منتوري، قسنطينة

 السيد بن اعراد عبد الرشيد، جامعة األمري عبد القادر، قسنطينة
 

 : شروط املشاركة
معلومات اهتدخ ،   ل  اا ةجي  أن يكون ملاف اهداخلة يت من  -

 .و خطة مبدئية للب    شكالية
 .أن تكون اهداخلة   أنيد ياور اهلتق  -
 مثضدية و يكون متسما مثألرالة العلمية اهداخلةأن يتصا مواوع  -
  .ال يكون مواوع اهداخلة قد  ب  نشرو أو قد    ملتقياتأن  -
 .ورقة 20أن ال يايد عدد رف ات اهداخلة عن  -
، و 14مج    simplified arabicأن يكون نوع ا   مثلعربية  -

، و ا وامش 12مج    Times New Romanمثللغة األجنبية 
   آخر ك  رف ة من اهداخلة.

 .اهداخلة توريات و اق انياتينبغي أن تت من  -
 ال تقب  اهداخىت ال نائية. -
 ا تمارة اهشاركة اهر قة و نف اهداخلة   ر الااللتاا  مبواعيد  -
تر   اهلاصات و اهداخىت عل  ال يد االلك وين للملتق   -

hoo.commokhadirate.cne2017@ya   
 : مالحظة مهمة

ا تمارة اهشاركة متو رة عل  اهوق  االلك وين لكلية احلقوق جامعة  -
 www.fac.umc.edu.dz/droit    : قسنطينة

 عل  اهلاصات اهقبولة  ق   الالرد يكون  -
 ا تقبال اهداخىت كاملة.تر   دعوات اهشاركة   اهلتق  بعد  -

 : للمايد من اهعلومات االتصال عل  الرقم  التالي 
 73-24-54-0796أو  0555-19-18-08

 mokhadirate.cne2017@yahoo.com : افي  اهلتق  - 
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