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 متهيد: 
الدولية بسبب تزايد حدة الصراعات الداخلية، وبني  يشهد النظام الدويل تطورات عميقة ومتسارعة يف جمال تطبيق املساءلة  

الدول على حنو أوقع أعداد هائلة من الضحااي، تفجرت معه قضااي انتهاك حقوق اإلنسان، وكوارث إنسانية بفعل تلك احلروب،  
أدى حملاولة مواكبة تلك  وخاصة يف املناطق اليت تفجرت فيها بدوافع دينية أو عرقية أو  قومية أدت إىل جمازر قتل على اهلوية ما  

التطورات على عدة مستوايت، وعليه ابتت مواضيع مثل التدخل العسكري يف شؤون الدول أتخذ منحى جديدا بعد انتهاء احلرب  
الباردة، ختتلف بصيغها ومبراهتا عن تلك السابقة املستندة يف غالبها لتدخالت عسكرية قصد االحتالل واحلاق أجزاء من أقاليم  

 لصاحلها، وكذا يف أسسها حبيث أضحى التدخل الدويل خيضع لنظام قانوين نشأ يف جممله من االتفاقيات الدولية. الدول 
متثل النزاعات املسلحة داخل الدول، واألعمال اإلرهابية، واجلرمية املنظمة، ابإلضافة إىل االنتشار الكثيف لألسلحة اخلفيفة  

وسالمتهم، فقد رصدت التقارير الدولية ماليني الضحااي الذين أزهقت أرواحهم أو تعرضوا    واملتوسطة، هتديدا حقيقيا حلياة األفراد 
هم  ذلإلابدة اجلماعية أو التطهري العرقي، والتعذيب، والتهجري مبختلف أحناء العامل، أمام عجز اجملتمع الدويل مبختلف مؤسساته عن إنقا

 .دخل يف مثل هذه احلاالت أو مساعدهتم خاصة يف ظل تشريعاته اليت تتعارض والت 
صعوبة التدخل اإلنساين يف بؤر التوتر بسبب اخلطر الشديد الذي يعيق وصول املساعدات إىل املتضررين، ويهدد    غري أن 

حياة املتطوعني من أفراد املؤسسات غري احلكومية، وتعارض التدخل العسكري مع مجيع املواثيق الدولية واإلقليمية، ومبادئ األمن  
ل ابستخدام القوة العسكرية يف العالقات الدولية، خاصة مبدأ السيادة وعدم التدخل يف الشؤون  والنظام الدوليني اللذين حيرمان التدخ

الداخلية للدول املنصوص عليهما يف هذه املواثيق، يشكل أكب ثغرة قانونية يف النظام الدويل، واليت سامهت عب عقود طويلة يف  
 .ناطق من العاملارتفاع فاتورة اخلسائر البشرية واملادية يف خمتلف امل

أمرا داخليا يعىن ابلعالقة بني الدولة ومواطنيها، بل مت الربط بني املفهومني يف    ، مل تعد فكرة حقوق اإلنسان ومن جانب آخر
 إطار جديل يف حماولة للتوفيق بني احرتام حقوق اإلنسان، وحفظ السلم واألمن الدوليني. 

ة يف النظام الدويل واليت سامهت بشكل رئيسي يف محاية الدول ووحدهتا  ن مبدأ السيادة، من املبادئ الراسخأ،  هذا كما
، ويف هذا السياق  الوطنية والرتابية أمام خمتلف التهديدات اجلديدة، خاصة تلك املتعلقة بتقسيم الدول حتت شعار محاية األقليات

والتوسعية للقوى الدولية  جماهبة األبعاد السياسية  يف  حاولت دول العامل الثالث التخندق خلف مبدأ السيادة محاية لشؤوهنا الداخلية  
الكبى خاصة يف ظل احنراف جتارب التدخل السابقة عن أبعادها اإلنسانية عب استغالل ضعف املنظومة القانونية الدولية من خالل  

 عمره.  جتاوز صالحيات التفويض الدويل، أو عب إعادة صياغة قرارات جديدة لتمديد بقاء التدخل واطارة 
الدستور اجلزائري من خالل إعادة بعث عقيدة أمنية جديدة تالئم التحوالت الدولية واإلقليمية الراهنة،    وهو ما حرص عليه

التدخل  النهاية حق  وحتاول فك االرتباط والفصل بني األبعاد السياسية واملصاحل الضيقة، واالعتبارات اإلنسانية، واليت تصوغ يف 
 اإلنساين. العسكري  

 اإلشكالية:  
كيف ميكن خليار التدخل العسكري اإلنساين املسامهة يف محاية حقوق اإلنسان أثناء النزاعات املسلحة رغم ما يشكله ذلك من  

 اعتداء مباشر على مبدأ سيادة الدولة؟ 

 األهداف: 
الدويل   القانون  الضوء على مدى قدرة  امللتقى الدويل إىل تسليط  أثناء  يهدف هذا  اإلنساين على محاية حقوق اإلنسان 

، وكيفيات التوفيق بني املبدأين املتعارضني، ضرورة احرتام سيادة الدول، وضرورة محاية حقوق اإلنسان عب آليات  النزاعات املسلحة 
ت الدولية، والذي يظهر جبالء  وكذا ابراز التناقض واالضطراب يف العالقاجديدة ال تتوفر يف حزم القوانني الدولية مبؤسساهتا الراهنة،  
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يف عدم مالئمة القواعد القانونية الدولية القائمة حلكم تفاعالت عالقات ما بعد احلرب الباردة األمر الذي يقتضي تقييم جتربة التدخل 
اهلها فيها، وهي  العسكري، ومعرفة مدى شرعية هذا احلق، واحلاالت اليت يقتضيها، واليت مت فيها هبذه الشرعية، واحلاالت اليت جت

التجارب التارخيية اليت شكلت قناعة مل تغذها شعارات حقوق االنسان والدميقراطية، وإمنا جتربة مريرة تعيشها أقطار معينة،   جممل 
وتتوجس منها أخرى، أدت يف كثري من احلاالت إىل تكلفة ابهظة دفعتها الشعوب كثمن هلذا احلق، والذي من املفرتض أنه وجد  

 . حلمايتها

 :املستهدفة  الفئة
 .األساتذة والباحثون يف املخابر وفرق البحث وخمتلف مراكز الدراسات -
 طلبة املاسرت وطلبة الدكتوراه.  -
 املهتمون مبجاالت حقوق اإلنسان وتنظيمات اجملتمع املدين.  -

 احملاور: 
 . التأصيل النظري ملفهوم التدخل العسكري اإلنساين  .1
 تطور مفهوم األمن والسلم الدوليني.   .2
 مبرات ودوافع التدخل العسكري اإلنساين.  .3

 حقوق اإلنسان.  -
 النزاع اإلثين.   -
 احلرب األهلية ذات الطابع الدويل.   -

 . إشكاليات التدخل العسكري اإلنساين .4
 . مبدأ احلماية  -
 مبدأ املساءلة.   -
 . مبدأ السيادة  -

   أثناء النزاعات املسلحة.مشروعية التدخل العسكري اإلنساين  .5
 . جدلية االختصاص الداخلي والدويل  -

 أثناء النزاعات املسلحة. املشروع  التدخل العسكري اإلنساين   آليات تنظيم  .6
 التدخل اجلماعي.  -
 املبادرات اإلقليمية.  -

 جتارب دولية )كوسوفو ، الصومال ....احل (  .7
 املقاربة اجلزائرية اجلديدة.  .8

 اللجنة العلمية: 
 بسكرة   –الرئيس الشريف: أ د. أمحد بوطرفاية مدير جامعة حممد خيضر  

 املشرف العام: أ.د عبد الرؤوف داببش عميد كلية احلقوق والعلوم السياسية 
 رئيس امللتقى: الدكتور نصر الدين عاشور 

 رئيس اللجنة العلمية للملتقى: الدكتور علي مدوين  
 رئيس جلنة التنظيم: الدكتور بالل قريب  
 مسؤول اإلعالم: الدكتور هشام دراجي  
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  أعضاء اللجنة العلمية: 
 

 

 

 شروط املشاركة: 
 أن حترتم املداخلة القالب الشكلي للورقة البحثية )نوعية وحجم اخلط، منهجية التهميش واإلحاالت.. اخل(   -
 أن حترتم املداخلة األمانة العلمية.  -
   كلمة.   6000و   4000املداخلة بني   حجم -
 يكون قد سبق للباحث املشاركة هبا يف أي نشاط علمي، أو مت نشرها أبي شكل من األشكال. أن ال  -
 امللتقى. أن يكون املوضوع منسجما مع أحد حماور   -
 ) يسمح لطلبة الدكتوراه املشاركة رفقة املشرف (   ال تقبل سوى املداخالت الفردية. -

 )اجلزائر( 3جامعة اجلزائر  د. مصطفى بن عبد العزيز  )اجلزائر(  جامعة بسكرة داببش عبد الرؤوف  أ.د 
 )اجلزائر(  جامعة بسكرة د. سليمة بن حسني   جامعة القاهرة )مصر(  أ.د نيفني مسعد  
 املركز العراقي االفريقي للدراسات د. العوادي هاشم سرحان  )اجلزائر( 3جامعة اجلزائر  أ.د حممد شليب 

 )اجلزائر( 3جامعة اجلزائر  بودالل  بشري  د.  جامعة الوادي )اجلزائر(  فرحايت  عمر  أ.د 
 )اجلزائر(  جامعة بسكرة جدو                                    فؤاد  .  د جامعة املسيلة )اجلزائر(  دخان نور الدين  أ.د 
 )اجلزائر(  جامعة بسكرة زروال سهام  د.  )اجلزائر(  جامعة بسكرة حوحو  رمزي  أ.د 

 بسكرة )اجلزائر( جامعة  عكنوش  نور الصباح  د.  )اجلزائر(  جامعة بسكرة فوزي  نور الدين  د. أ.

 )اجلزائر(  جامعة بسكرة قط  مسري  د.  )اجلزائر(  جامعة بسكرة ابري  عبد اللطيف  د. أ.
 جامعة بسكرة  )اجلزائر( عشور عبد الكرمي  د.  )اجلزائر(  جامعة بسكرة مستاري عادل  أ.د 
 جامعة بسكرة )اجلزائر(  قريب  بالل  د.  املدرسة العليا للعلوم السياسية  صايج  مصطفى  أ.د 
 بسكرة )اجلزائر( جامعة  سعيدي  السعيد  د.  )اجلزائر( 3جامعة اجلزائر  حمند برقوق أ.د 

 )اجلزائر(  1ابتنة  جامعة د. سامي خبوش  )اجلزائر(  1جامعة ابتنة  أ.د صاحل زايين  
 )اجلزائر(  جامعة بسكرة د. علي دحامنية  )اجلزائر(  1جامعة ابتنة  ابي  أمحد  أ.د 
 )اجلزائر(  جامعة بسكرة د. هشام دراجي  )اجلزائر(  جامعة بسكرة العام رشيدة  أ.د 

 )اجلزائر(  جامعة بسكرة ابهي  د. مسري جامعة مخيس مليانة )اجلزائر(  أ.د عبد املالك حطاب
 )اجلزائر( 3جامعة اجلزائر  أعراج  سليمان  د.  )اجلزائر(  جامعة بسكرة كربوسه  عمراين   د. أ.

 )السودان( جامعة اجلزيرة  حسن حسني قاسم د.  )اجلزائر(  جامعة بسكرة حسونة  عبد الغين  أ.د. 
 )اجلزائر(  جامعة بسكرة د. نور الدين لعسل  )اجلزائر(  جامعة بسكرة أ.د. فيصل نسيغة  

 جامعة ورقلة )اجلزائر( د. فريدة طاجني  )اجلزائر(  1جامعة ابتنة  أ.د. عادل زقاغ
 )اجلزائر(  جامعة بسكرة د. منري بسكري )اجلزائر(  جامعة بسكرة أسعيد   أ.د  مصطفى

 اجللفة )اجلزائر( جامعة  د. خالد تلعيش  جامعة تيزي وزو )اجلزائر(  أ.د  عمار بغزوز  
 )اجلزائر(  جامعة بسكرة نور الدين حتحوت  د.  جيجل )اجلزائر( جامعة  أ.د. فريدة محوم

 )اجلزائر(  جامعة بسكرة د.  صفية يوسفي  )اجلزائر(  1جامعة ابتنة  أ.د هشام عبد الكرمي 
 )اجلزائر(  جامعة بسكرة د.  عبد احلليم مرزوقي   )اجلزائر(  جامعة بسكرة د.  علي مدوين  

 )اجلزائر(  جامعة بسكرة د.  مىن زنودة  اجلامعة األردنية ) األردن ( د. خلود الدعجة 
 املسيلة  )اجلزائر( جامعة  د. مبوك جنيدي  )اجلزائر(  جامعة بسكرة د. عاشور نصر الدين

 جامعة بودابست ) اجملر (  د. أنس عودة  جامعة الزاوية )ليبيا(  منصور سليمان حممد عمر د. 
 )اجلزائر(  جامعة بسكرة د.  أمساء قطاف متام   جامعة صن ايت سني)الصني(  د. شاهر الشاهر 

 )اجلزائر(  1ابتنة جامعة  دري  د. إبتسام ب )اجلزائر(  املركز اجلامعي تيبازة د. مجال حدار  
 جامعة املسيلة )اجلزائر(  د. ميينة مزراق  )اجلزائر(  جامعة بسكرة د.   صاحل سقين  
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 للغة العربية. اب كلمة(   100)  سرية ذاتية حمّدثةخمتصر أن يرفق الباحث  -
ختضع الورقة البحثية إىل حتكيم داخلي من طرف اللجنة العلمية املشرفة، ويُبّلغ الباحث/ الباحثة ابلنتيجة، سواء كانت؛ القبول،   -

 . أو الرفض، أو طلب التعديل 
 حيمل الرتقيم الدويل.  مجاعي يف كتاب  امللتقىتنشر أعمال   -

   مواعيد مهمة: 
 2021  سبتمب  10آخر أجل الستقبال امللخصات:   ❖
 2021  سبتمب 20الرد على امللخصات املقبولة:   ❖
 2021  أكتوبر 20آخر أجل الستقبال املداخالت كاملة:   ❖
   2021 أكتوبر   30:  وارسال الدعوات  الرد على املداخالت املقبولة ❖
       biskra.dz-labo.licsda@univ :  ترسل مجيع امللخصات واملداخالت إىل  ❖
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