
 

 

 
 

 

 إشكالية اليوم الدراس ي
يقصد بعقوبة إلاعدام إنهاء حياة املحكوم عليه بموجب حكم      

قضائي طبقا لنص قانوني، وتعتبر هذه العقوبة أكثر إثارة للجدل حول 

ليها فبين تجميدها إلابقاء عليها أو إلغائها ، وان كان منصوصا ع

وتنفيذها، إذ يرى فريق من فقهاء القانون ضرورة إلغائها لتعارضها مع 

الغرض املتوخى من العقوبة الرامي إلى إلاصالح والتهذيب في حين يرى 

فريق آخر ضرورة إلابقاء عليها كونها تحقق الردع العام الذي يحول 

 دون ارتكاب الجريمة 

ة الجدل الفقهي ودخل مرحلة مركزة و الواقع إن ألامر تعدى مرحل

للضغط من اجل إلغاء هذه العقوبة أو وقف تنفيذها من قبل العديد 

من املنظمات الدولية، وقد شهدت الجزائر حملة مركزة إلقناع الرأي 

العام بضرورة إلغاء عقوبة إلاعدام من القانون الجزائري، وهذه 

ومنه قامت الدولة . الحملة استمدت قوتها وزخمها من املسعى الدولي

بوقف تنفيذ عقوبة إلاعدام، ثم صادقت على  3991الجزائرية سنة 

املتضمن  6002سنة  349/26قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة رقم 

وقف تنفيذ عقوبة إلاعدام غير أن هذا الاتجاه وجد معارضة صريحة 

 من قبل املتمسكين بضرورة مراعاة جملة من الشروط في عملية سن

وإصالح القانون الجنائي وفي مقدمتها املوروث الحضاري ومرجعيات 

 .التشريع الوطني وخصوصيته

ولتسليط الضوء على هذا املوضوع تأتي هذه الندوة إلثارة العديد من 

النقاشات حول عدة مسائل جوهرية تبين مدى إمكانية إلغاء عقوبة 

ومدى صحة إلاعدام جملة وتفصيال من قانون العقوبات الجزائري 

وحجة آلاراء املناهضة لهذا الاتجاه ، كذلك إمكانية جعل عقوبة 

إلاعدام مقتصرة على بعض الجرائم امتثاال ألحكام املشرع القطعية من 

 .جهة ومراعاة لخطورة بعض الجرائم من جهة أخرى 

ان الاختالف والجدل الدائر اليوم حول عقوبة إلاعدام هو في حقيقة 

كون جدال حول مدى فعالية هذه العقوبة في تحقيق ألامر ال يعدو أن ي

مقتضيات الردع العام، والقول بغير هذا يعني أن هذه العقوبة بالفعل 

قادرة على تحقيق هذا الردع، لكن جهات أخرى تريد إلغاء هذه 

العقوبة دون أي اعتبارات تتعلق بالسياسة الجنائية وبمكافحة 

 سية لهذه الندوة واملتمثلة أساساالجريمة، وهنا تكمن إلاشكالية الرئي

  : في 

 

 
 

 
 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

 جامعة محمد خيذر بسكرة

 كلية الحقوق و العلوم السياسية
 

 قسم الحقوق 

 مخبر الحقوق والحريات في ألانظمة املقارنة 

 :ينظمان يوما دراسيا حول 

 
 
 
 
 
 

 7171افريل  71يوم 

 

 العلوم السياسيةبمقر كلية الحقوق و 

 القطب الجامعي ـ شتمة ـ   

             

              

 

ما مدى إمكانية تكييف عقوبة إلاعدام بشكل  

يضمن الاستجابة للمواثيق الدولية وفي الوقت 

 نفسه يراعي خصوصية مجتمعنا ؟

 

 :محاوراليوم الدراس ي

 

عقوبة )عقوبة الاعدام والحق في الحياة :  املحور الاول 

 (الاعدام في القوانين القديمة والديانات السماوية

موقف التشريعات الوطنية والدولية من : املحور الثاني 

في القوانين الوطنية الدستور وقانون ) عقوبة الاعدام 

العقوبات ودوليا على مستوى املنظمات واملواثيق 

 (الدولية 

حاالت اعادة تفعيل عقوبة الاعدام :  لثاملحور الثا

حاالت تجميد عقوبة  –حاالت تنفيذ عقوبة الاعدام )

 (الاعدام

 يوم الدراس يال أهداف

 

تسليط الضوء على عقوبة الاعدام بشكل من حيث _ 

فعاليتها في الردع ومدى تماشيها مع السياسة الجنائية 

 .املعاصرة

د يستدعي اثراء النقاش حول بعض الجرائم التي ق_ 

الاعدام خاصة من الناحية الشرعية ومدى تعارضها مع 

 .التزامات الجزائر الدولية 

املساهمة العلمية الفعالة في مجال مكافحة الجريمة _ 

 .بما يتوافق وأهداف املشرع الجنائي الجزائري 

 

 

 عقوبة الاعدام

 بين التجميد والتفعيل



 

 

 :اللجنة العلمية لليوم الدراس ي

 .د عزري الزين.أ: الرئيس الشرفي

 : يس اللجنة العلميةرئ

 .دبابش عبد الرؤوف.د 

 بلجبل عتيقة. د :أعضاء اللجنة العلمية

د .أ -د عبد الحليم بن مشري .أ  -د لشهب حورية .أ

حاحة عبد .د –خلف هللا ميلود . د  -حسينة شرون

 -نسيغة فيصل. د -عادل مستاري . د_العالي 

بلجراف . د -قروف موس ى .د -شهرزاد  بوسطلة.د

قطاف . أ_ عمارة علي . أ -يعيش تمام شوقي. د -سامية 

 .تمام أسماء

 : اللجنة التنظيمية لليوم الدراس ي

 .الحليم مرزوقي عبد. د: رئيس لجنة التنظيم

 :أعضاء لجنة التنظيم

بعقيقي  -.زوليخة رواحنة  -قالت سمية  - امنةوزاني 

 .     سويد إبتسام -قفاف فاطمة  -عبير

 :الفتتاحية ا

13:81-10:11 

  رئيسة املجلس العلميكلمة. 

  نائب العميد املكلف بما بعد التدرج كلمة. 

 عميد الكليةلمة ك. 

 عبد الرؤوف د :إعدادالافتتاحية من  املداخلة

  .دبابش والباحثة امنة وزاني

 

 71:11-10:11: الجلسة ألاولى 

                                                                           د لشهب حورية.أ :الجلسة ة رئيس

في الشريعة  القتل عقوبةموجبات 

 الاسالمية ومقاصدها

ب  /شهرزاد بوسطلة . د

حميدي  أديبمحمد :  

 (بسكرة)

كيف يمكن حماية الحق في الحياة من 

 خالل القصاص ؟

 (بسكرة)عمارة علي  : أ

عز الدين كيحل  . د .أ سالميةإلا في الشريعة  إلاعدامعقوبة 

 (بسكرة)

الديانات السماوية  الاعدام في عقوبة

 وضمانات تنفيذها في الشريعة الاسالمية

في ات الدولية غير الحكومية نممجهود امل

 الغاء عقوبة الاعدام

: أ/ حبة عفاف :أ

 اقوجيل نبيلة 

    (بسكرة)

الديانات السماوية  الاعدام في عقوبة

 ذها في الشريعة الاسالميةوضمانات تنفي

شراد  يافصو .  د

عتيقة .د  /

 (بسكرة) بلجبل

 

 77.11 -71.81: الجلسة الثانية

 فيصل نسيغة. د: رئيس الجلسة

    الاليات القانونية لتنفيذ عقوبة الاعدام
عماد الدين رحايمية .  د

 (تيبازة)

اجراءات ووسائل تنفيذ عقوبة الاعدام في 

 لشريعة الاسالميةالوضعية وا القوانين
 (بسكرة)خولة كلفالي  .أ

دور البصمة الوراثية في انتفاء شائبة 

خطا القاض ي الجنائي كمبرر إللغاء عقوبة 

     الاعدام

 / سامية بلجراف. د

 خلود كالش.ب 

 (بسكرة)

 (بسكرة)هنية احميد  . د   القضائي والخطأعقوبة الاعدام 

عقوبة الاعدام بين موجبات التطبيق 

 التضييق وأسباب

 تمام اسماء قطاف .أ

 (بسكرة)

 

 00:21-00:11مناقشة عامة 

 71:11– 10:11: الورشة ألاولى

  رشيدة العامد .أ: رئيس الجلسة
عالقة عقوبة الاعدام بالحق في الحياة  

في التشريع الاسالمي والقوانين 

                              الوضعية

:  ب / محمد الاخضر بن عمران . د

  (باتنة)سمية بهلول  

عقوبة الاعدام بين سندان الشرائع   

                                             السماوية ومطرقة القوانين الوضعية

 (باتنة) ربيع نبيل:  ب

موقف التشريعات الدولية والوطنية   

                                    من عقوبة الاعدام

  (قسنطينة)مي صحرة بن تو : ب 

جهود املنممات الدولية في الغاء 

   عقوبة الاعدام

  (قاملة)نورة جحايشية :  ب 

الاعدام في التشريعين الجزائري  عقوبة

 واملصري 

عبير  : ب / سومية قالت :  ب 

 (بسكرة)بعقيقي 

 

 77.11 – 71.81: الورشة الثانية

 ادريس قرفي.د:  رئيس الجلسة
في  وإلالغاءبقاء عقوبة الاعدام بين الا 

ظل املواثيق الدولية والتشريعات 

 وحكم الشريعة الاسالمية الوطنية

صافي  حمزة. ب/  شوقي يعيش تمام. د

 (بسكرة)

الضمانات القانونية لعدم اساءة  

 عقوبة الاعدام

زوليخة . ب /عادل مستاري . د

 (بسكرة) رواحنة

عقوبة الاعدام بين ضغط املجتمع  

احترام حقوق ) الجنائي وانسنة التشريع

  (الانسان

 وار بن شيخ ن. ب /حتو الطيب ش.ب

 (7بليدة )

النمام القانوني لتطبيق عقوبة الاعدام 

 في التشريع الجزائري و القانون املقارن 

  /د حسينة شرون.أ  

 (بسكرة)ب قفاف فاطمة  و

تكييف عقوبة الاعدام مع مقتضيات 

بين )السياسة الجنائية املعاصرة 

 وآلالياتالفعالة  تستراتيجياالا 

 (املتاحة

 (باتنة) ليلى شراد.ب 

 

 02:11-00:21اختتام اليوم الدراسي وقراءة التوصيات 


