
نبها التوتر لقد كفل ميثاق األمم المتحدة لدول العالم مجموعة من المبادئ الدولية التي تحقق لها األمن والسلم العالميين وتج

ادة وعدم حق الدول في السي: والصراع عند مباشرتها للعالقات الدولية، ولعل من بين المبادئ التي تضمنها الميثاق يذكر

.ا بينهاالتدخل في شؤونها الداخلية والخارجية وعدم استعمال القوة أو التهديد بها في أية عالقة دولية تقيمها الدول فيم

ب ولقد دأبت المجموعة الدولية على المبادئ المذكورة أعاله وأقامت الشرعية الدولية عليها، لتبرز بعد نهاية الحر

ض شعوب الباردة وقيام النظام العالمي الجديد صراعات إقليمية ونزعات دولية داخلية وخارجية أتت على حقوق اإلنسان لبع

نقاذ الشعوب العالم، فبرزت من جديد الظاهرة القديمة المتكررة في تاريخ العالقات الدولية وهي التدخل الدولي اإلنساني بغية إ

ولقد ، ل وغيرهالمضطهدة التي ارتكبت في حقها انتهاكات جسيمة كالقتل والتعذيب والتنكيل واإلجهاض القصري وتغيير النس

لتقليدية أضحت اليوم ظاهرة التدخل الدولي اإلنساني في واقع المجتمع الدولي مبدأ دوليا ال يقل شأنا عن المبادئ الدولية ا

ية عدة على التي عرفها القانون الدولي العام سابقا وليصطدم معها في نفس الوقت، وقد طرح هذا االصطدام إشكاليات القانون

.  المستوى الدولي واإلنساني معا

ثيرها، وانطالقا من أهمية إخضاع القضايا ذات البعد اإلنساني للبحث العلمي، والمساهمة في حل بعض مشاكل التي ت

ملتقى دولي وأيضا تدعيما لجهود المهتمين بهذا الموضوع، ارتأت كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة أدرار تنظيم

".التدخل الدولي اإلنساني على ضوء القانون والواقع الدوليين : " بعنوان

ة ما هو اإلطار القانوني الذي يعطي الشرعية الدولي-: ونحاول من خالل هذا الملتقى الدولي اإلجابة عن جملة أسئلة أهمها

للتدخل الدولي اإلنساني؟

دها أو ما هي الحدود الفاصلة بين مبدأ سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية والخارجية وعدم استعمال القوة ض-

التهديد بها وبين مبدأ التدخل الدولي لدواعي إنسانية؟

ول العالم متى يصبح من واجب المجتمع الدولي تحمل مسؤولية التدخل الدولي اإلنساني في الوقت الذي الزالت العديد من د-

تتمسك بسيادة دولية ال حدود لها؟

لي العام؟ كيف تعامل المجتمع الدولي مع التدخالت اإلنسانية عمليا؟ وإلى أي مدى احترم في ذلك التدخل قواعد القانون الدو-

اقتراح وما موقفه اتجاه شعوب تحتاج إلى التدخل اإلنساني العاجل كشعوب بورما؟ لمعالجة اإلشكاليات المطروحة أعاله تم

.المحاور التالية

.العامالدوليالقانونقواعدضوءعلىاإلنسانيالدولللتدخلالمفاهيمياإلطار:األولالمحور

.وشروطهاإلنسانيالدوليالتدخلمشروعيةمدى:الثانيالمحور

.العامالدوليالقانونضوءعلىبالتدخللهاالمسموحوالجهاتاإلنسانيالدوليالتدخلأساليب:الثالثالمحور

.العامالدوليالقانونلقواعدوفقااإلنسانيالدوليالتدخلعنالدوليةالمسؤولية:الرابعالمحور

.اإلنسانيالدوليالتدخلعنعمليةنماذج:الخامسالمحور



هيئات الملتقى الدولـــــــــــــي
:الرئيس الشرفي للملتقى

(مدير جامعة أدرار)أدجرفور نور الدين / د.أ
(عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية)مهداوي عبد القادر . د.أ: مدير الملتقى

بــــــاية فتيحة/ رئيسة الملتقى د(

بن السيحمو محمد المهدي/د: رئيس اللجنة العلمية للملتقى

أعضاء اللجنة العلمية للملتقى

)جامعة أدرار)لهلي عبد القادر . د

(جامعة أدرار)يامة ابراهيم . د

(جامعة أدرار) رحموني محمد . د

(جامعة بجاية )براهمي فضيلة . د

(  جامعة ادرار) محمد علي . د

(جامعة أدرار (موسوني سليمة.د

(جامعة أدرار (الصادق عبد القادر. د

(جامعة أدرار (مشاور صيفي . د

(جامعة ادرار) أزوا عبد القادر . د

(جامعة أدرار)بن عومر محمد . د

(  جامعة ادرار)مزاولي محمد . د

(جامعة أدرار) الليل أحمد .أ

(جامعة ادرار)حاج سودي محمد . د

(جامعة ادرار)زبيري رمضان .د

(المركز الجامعي تمنراست)قتال جمال .د

(جامعة قطر)مهند نوح / د.أ

(جامعة دمشق)جاسم زكرياء / د.أ

(رئيس المجلس الوطني لحقوق اإلنسان)بوزيد لزهاري / د.أ

(01جامعة الجزائر رقم )أورحمون محمد / د.أ

(01جامعة الجزائر رقم )البقيرات عبد القادر / د.أ

(جامعة بلعباس ) قاسم العيد / د.أ

(جامعة أدرار)محي الدين راشيد / د.أ

(جامعة أدرار)مصطفاوي عزيز / د.أ

(جامعة أدرار)مصري مبروك / د.أ

(جامعة أدرار) ختير مسعود / د.أ

(      جامعة ادرار) بحماوي شريف / د.أ

(جامعة أدرار )صالح 1حمليل / د.أ

(  جامعة أدرار)بومدين محمد . د.أ

(جامعة ادرار)بوكميش لعلى / د.أ

(   جامعة ادرار)يوسفات علي هاشم / د.أ

( جامعة أدرار )وناس يحي / د.أ

(جامعة ادرار)كيحل كمال / د.أ

( جامعة ادرار)عدو عبد القادر / د.أ

(جامعة أدرار)مسعودي يوسف / د.أ

(جامعة ادرار)باخويا ادريس / د.أ

(  جامعة ادرار ) غيتاوي عبد القادر / د.أ

(جامعة ادرار)مهداوي عبد القادر /د .أ

(جامعة دمشق ) سامر التركاوي / د.أ

(جامعة ادرار)قصاصي عبد القادر / د.أ

(جامعة ورقلة)بن محمد محمد / د.أ

(جامعة أدرار)فتاحي محمد / د.أ

جامعة أدرار)مغني دليلة / د.أ

(جامعة ادرار )كابويا رشيدة . د

(جامعة أدرار) بن الطيبي مبارك . د

(جامعة ادرار) السباعي أمحمد . د

(جامعة بجاية)دموش حكيمة . د

(جامعة أدرار)كنتاوي محمد . د

(جامعة بجاية)معيفي لعزيز .د

(جامعة بشار)بركات أحمدى.د

(جامعة بشار)ماينو الجياللي.د

(المركز الجامعي عين تموشنت)بركاوي.د

(جامعة عنابة)بن الشريف سليمان .د

(جامعة أدرار)معامير حسيبة .د

(03جامعة الجزائر )بيسان مصطفى موسى .د

(جامعة الوادي)كرام محمد األخضر . د

(جامعة بسكرة)حاحة عبد العالي . د

(جامعة نواكشوط)الداه ولد الشيخ .د

(جامعة عمان األردن)أنور المساعده . د

(جامعة تونس المنار)سهيل قدور . د

أعضاء اللجنة التنظيمية للملتقى

أزوا عبد القادر. د

محمد علي. د

كابويا رشيدة . د

موسوني سليمة.د

بن الطيبي مبارك. د

لعجال منيرة. أ

بوشنة ليلى. أ

عثماني توهامي. أ

شراقي محمد األمين. أ

بن السي حمو محمد المهدي. د

مومني أحمد. د

عزيزي عبد القادر. د

لهلي عبد القادر. د

باية سمية. د.ط

خيضاوي نعيم. د.ط

قدادرة فوزية . د.ط

مقسودة الجياللي. د.ط

شروط المشاركة

تحرر المشاركات بـ:Microsoft Word وترسل مطبوعة عن طريق البريد االلكتروني ،.

تحرر المشاركات بخط :Simplified Arabic للغة العربية وبخط14حجم :Time New Roman للغات األجنبية12حجم.

يمكن التحرير باللغة العربية، الفرنسية، االنجليزية

 صفحة20عدد صفحات المشاركة ال يتعدى

15/03/2020: آخر أجل الستقبال المداخالت كاملة

2020/03/20: الرد على المداخالت المقبولة

ترفق المداخالت بملخص باللغة العربية و آخر بلغة أجنبية  .

ترسل المداخالت عبر البريد االلكتروني للملتقى الدولي  :

bayafatiha01@univ-adrar.dz

:مالحظة

تخضع كل األعمال العلمية المقدمة للتحكيم العلمي من قبل اللجنة العلمية للملتقى الدولي.

ال تقبل المداخالت المشتركة.

بطاقـة المشاركـة
…………………..….……………..…….………: اللقب
………………...……....………….……..……: االسم

 ….…………………………………….………: الوظيفة
……….………………..………..………………: الرتبة

…………...…...……….......………………: المؤسسة
…...…..……………………...………………: الهاتف
…..………..………….………......…………: الفاكس

………………………....……..………: العنوان البريدي
……….…..……….....……………: العنوان اإللكتروني

ا…….…...……..………………………: عنوان المداخلة
………..……………………………………: لمحور رقما

.…………………………: الوسائل المتطلبة لعرض المداخلة
…………….………….……………………: لغة المداخلة

زكور فرحات السعيد. د.ط

مراد لعشيبي. د.ط

بن لعبيدي رافع احمد. د.ط

بحماوي شريف/ د.أ:رئيسة اللجنة التنظيمية للملتقى


