الجمهوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشعبيــة

موضـــــــوع الملتقــــــــى وإشكاليتــــــه

جامعـــــــــــة باتنــــــــــــة 1

تختلف ال عدا لة اإلنت قال ية عن ال عدا لة التقل يد ية في كون ها
تعنى باااالفترات اإلنتقاااالياااة ،كااااإلنتقاااال من مرحلاااة النزاعاااات
والصاااراعات الداخلية الى حالة السااالم واإلنفراا الساااياساااي ومن
مرحلة الحكم التسااااالطي واإلساااااتبداد الساااااياساااااي إلى حالة الحكم
الديمقراطي والتأسااااايس لمرحلة ساااااياساااااية جديدة يعاد فيها بنا
الدولة ومؤساااااسااااااتها على قساااااس شااااارعية قانونية ديمقراطية
وعليه ،فإن العدالة اإلنتقالية هي مجموع األساليب والوسائل التي
يتم إستخدامها لمعالجة إنتهاكات حقوق اإلنسان خالل حقبة زمنية
معينة ،وتتضااااااامن هذي األسااااااااليب :المحاكمات ،لجان الحقيقة،
التعويض لجبر الضاارر ،اإلصااالم المؤسااساااتي وتأساايسااا على ما
تقدم ،سيتم مناقشة الموضوع على ضو اإلشكالية التالية:

كلية الحقوق والعلوم السياسية

قســـــــم الحقــــــــــوق

رئيسة اللجنة العلمية للملتقي:
األستاذة الدكتورة زرارة الواسعة

قعضــــــا اللجنـــــــة العلميــــــــة
)1

أ.د  /زياني صالــــــــح

 )10د  /موساوي أمـــــــال

)2

أ.د  /مزياني فريــــــــدة

 )11د  /لوشــــــــــــن دالل

)3

أ.د  /عواشرية رقيـــــة

 )12د  /بحــــــــــــري دالل

)4

أ.د  /رحاب شاديــــــــة

 )13د  /شعبان سميــــــــــر

)5

أ-د  /خير الدين شمامة

 )14د  /زغيشي سعـــــــــاد

)6

أ-د  /مباركي دليلـــــــة

 )15د  /بن عشي حفصيـــة

)7

د  /رزيق عمـــــــــــــار

 )16د  /بن سعيد مـــــــــراد

د  /زقاغ عــــــــــــــادل

 )17د /

د  /بوهنتالة أمــــــــــال

 )18د  /قسوري فهيمــــــــة

ينظم ملتقى وطني حول

إلى قي مدى يمكن للعدالة اإلنتقالية قن تكون آلية لمعالجة
إنتهاكات حقوق اإلنساااااااان وتبني لنا مجتمعا ديمقراطيا آمنا قابال
للتطور؟

)8

العدالة اإلنتقالية :تجارب دولية
مختارة

قهـــــــــــــــداف الملتقـــــــــــــى

)9

يومــــــــي
 24 – 23فيفــــــري 2016
بقاعة المناقشات
الرئيس الشرفي للملتقى:
األستاذ الدكتور عبد السالم ضيف

يهدف هذا الملتقى إلى:
)1
)2
)3
)4

توضيح المفاهيم وضبطها بما يتماشى واألدبيات الحديثة
عرض التجارب الدولية في هذا المجال ،والوقوف على فرص
نجاحها قو فشلها ،وهل يمكن تعميم هذي التجارب على دول
قخرى
إمكانية الوصول إلى نموذا يكون قكثر نجاحا ومال مة
للمجتمعات التي تعاني من إنتهاكات الحقوق والحريات
إقترام آليات تضمن الترسيخ ألنظمة تحترم حقوق المواطن
وحرياته األساسية

المحــــاور األساسيــــة للملتقــــــى

رئيس جامعـــــــــة باتنـــــــــــة 1

قوال :العدالة اإلنتقالية (المفهوم والتطـــور)

مديـــــــــــر الملتقـــــــى :الدكتــــــــور عبد الوهاب مخلوفي

ثانيا :عناصر تحقيق العدالة اإلنتقاليـــــــــة

عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية

ثالثا :العدالة اإلنتقالية تطبيقات ونمـــــــاذا

رئيسة الملتقــــــــــــــــى :الدكتــــــورة خلفـــــــة ناديــــــــة

رابعا :العدالة اإلنتقالية اإلشكاالت والمآالت

هشــــــام عبد الكريــــــــم

رئيس اللجنة التنظيمية للملتقي :الدكتور مرزوقي عمر

قعضـــــــا اللجنــــــة التنظيميــــــة
 )1د  /عربي باي يزيــــــــد

 )8أ  /لعماري وليــــــــــد

 )2أ  /عليبي مسعـــــــــــود

 )9أ  /خضار يمينــــــــــة

 )3أ /بن عبد العزيز ميلــود

 )10أ  /عقاقبة عبد العزيـز

 )4أ  /البلي مسعـــــــــــــود

 )11أ  /بيطام أحمــــــــــــد

 )5أ  /عمورة حكيمــــــــــة

 )12أ  /بليل نونـــــــــــــــة

 )6أ  /بوبشيش ياسيـــــــن

 )13أ  /بيوش صليحـــــــة

 )7أ  /بن بوعزيز أسيـــــة

 )14أ  /بن نجاعي نوال ريمة

أعضـــــــاء اللجنــــــة التقنيــــــــــة
ط.د /أحمـــــــــد زاوي

ط.د /حبيبـــــة لوهانــــــــي

الجلسة الثانية

اليوم الثاني2016 / 02 / 24 :

رئيسة الجلسة :أ-د /مزياني فنيد
رقم

 النشيــــــــــــــــــــــد الوطنـــــــــــــــــــــــي كلمة رئيس الجامعة  :ق-د  /عبد الســالم ضيف -كلمة عميد الكليـــــة  :د  /عبد الوهاب مخلوفي

الفترة الصباحية من  11:00الى 12:00

 -آيات من القــــــــــــــران الكريــــــــــــــــــم

2

3

4

 -كلمة رئيسة الملتقى  :د  /خلفــــــة ناديــــــــــة

1

الفترة الصباحية من  10:00الى 11:00

3
4

المتدخلون

1

2

1

2

3

4

أ/يعناني حسا
د/فنيجة محمد
هشا ،
أ/بوعون
ن ال
د/خل ة
نادية،أ/بن
احمد سمين
أ /بن بوعبد هللا
نون ،أ/بن
بوعبد هللا وند

أ ايبواقي

ايمسيلة

باتنة

باتنة

ين ايحكومة
ايمنلما
ودونها في بنا ايعداية
اإلنتقايية.
إسااااااا ااااامااااا ايمحاااااك
ايجنااااا يااااة ايمختلطااااة
"ا يماااادويااااة في ت عز يز
ايعداية اإلنتقايية".

الجلسة الثالثة
رئيسة الجلسة :أ-د /نحاب شادية
عنوان المداخلة
الجامعة
المتدخل
ايعداية اإلنتقايية ويجان
د/صباح عبد
ايمصاااااااااااايحااااة عن
ونقلة
اينحي
يبع ايتجانب ايدويية.
أ/ناصني مني
د/شافعة
عباس،د/فاتن
صبني سيد
ايلي ي
د/بوجالل صالح
ايدين

ايمسيلة

باتنة

سطيف

المتدخلون

2

أ/بن عشي
حسين،أ/عباسي
سا

باتنة

مقااااانبااااة بين ايعاااادايااااة
اإلنتقايية ومي اق ايساااااال
وايمصايحة ايوطنية.
ايعاااداياااة اإلنتقاااايياااة في
ايااناامااوذن األنجاانااتااياانااي
ن ااااااااااااال مااااان أجااااال
ايمسا ية.
ايحقيقة وايمصااايحة نموذن
يلعاادايااة اإلنتقاااييااة بتجنبااة
جنوب إفنيقيا).
نحو نموذن موحااد يلعاادايااة
ا نتقايية «ايعداية ا نتقايية
من منلون األم ايمتحد ».

2

د/بحني د ل،
د/بحني
طنوب

باتنة

3

د/نبيل ونو ي

سطيف

4

أ/طنودي
ييند ،أ/سحقي
سمن

ايجزا ن
3

1

1

د/منزوقي
عمن،أ/صحناوي
فايز

باتنة

2

د /بن عمنان
محمد األخ ن

باتنة

1

2

3
4

المتدخلون

1

د/يمزني م يد

ميلة

ايمحاااك ايماادويااة ودونهااا
في إقااامااة عاادايااة مااا بين
اينزاعاااا ايمسااااااالحاااة مع
دناسااااااااة تطبيقياة يمحك مة
سيناييون ايخاصة.

د/ز دان عبد
ايحق

باتنة

رقم

الفترة الصباحية من  10:00الى 11:00

2

رقم

الفترة المسائية من  13:00الى 14:00

1

المتدخلون

رقم

الجلسة االول
رئيسة الجلسة :أ-د /بنيني أحمد
عنوان المداخلة
الجامعة
المتدخل
اإلطااااان اينلني يم و
تيزي
أ/فتيحة حابي
ايعداية اإلنتقايية
وزو
"انااااتااااقااااا " ايااااعاااادايااااة
د/مناد بن
اإلنتقاااااييااااة :نحو اعاااااد
باتنة
سعيد،أ/عبد
صاااااااياااا اااة ايعالقاااة بين
ايعايي هبال
اينلنية وايتطبيق.
ايعداية اإلنتقايية في إطان
بسكن
د/نشيد ايعا
منلمة األم ايمتحد
ايعداية اإلنتقايية في مجال
أ-د /مزياني
اياااق اااااااااااا "اياااجااازا ااان
باتنة
فنيد ،د/قصين
نموذجا".
علي
ايعاااادايااااة اإلنتقاااااييااااة من
د/موساوي
ايااااديااااكااااتاااااتااااونيااااة إياااا
باتنة
آمال ،أ/بيطا
ايديمقناطية؟
نجيب
ايعاادايااة اإلنتقاااييااة واألمن
د/أحمد باي،
ايمجتمعي :ايتقاااااطعااااا
باتنة
أ/دندان مني
واإلنعكاسا .

أ/حبيبة
نحايبي

قسنطينة

المتدخلون

اليوم األول2016 / 02 / 23 :

2

د/سمصان
محمد

باتنة

رقم
الفترة الصباحية من  09:00الى 10:00

الجلسة االفتتاحيــــة 09:00 :الى 10:00

1

المتدخل

الجامعة

عنوان المداخلة
تجنبة ايعداية اإلنتقايية
في اياادويااة ا ساااااااالميااة
ا وي .
كي ية ا فاد من ايمعط
ايح اااااااااااني واي قاااافي
ا ساااااااااالمااي فااي دع ا
مااانتاااكااازا اياااعاااادايااااة
اإلنتقايية.
اياااعااا اااو عااان اياااجااانا ااا
اياااادوييااااة وتاااا ين عل
فعايية ايعداية اإلنتقايية.
جبن اي اانن عن طنيق
وأويااويااااا
ايااتااعااوي ا
تدابين ايعداية اإلنتقايية.

الجلسة االولى
رئيسة الجلسة :أ-د /شمامة خين ايدين
عنوان المداخلة
الجامعة
المتدخل

1

نحو بنااااا نموذن نلني
يتطبيق ايعاادايااة ا نتقاااييااة
وايمصاااااااايحة ايوطنية في
اياامااجااتاامااعااااا مااااا بااعااااد
اي ونا ايعنبية.
ايعاااادايااااة اإلنتقاااااييااااة في
ايمغنب "تقيي من خالل
تطون ايتجنبااة ايبنيمااانيااة
ايمغنبية".
ايمناحاااال اإلنتقاااااييااااة في
دول ايعااااي اي اااايااا دول
اينبيع ايعنبي أنموذجا.
ايعداية ايتصايحية كمقانبة
جااااديااااد إلدان ايمنحلااااة
اإلنتقايية في ايعاي ايعنبي
بعد .2011
م و ايعاااادايااااة ا نتقاااااييااااة
كطنيق يالنتقال ايديمقناطي
في ايوطن ايعنبي.

تطبيقا ايعداية اإلنتقايية
في تشنيعا ايجزا ن

الجلسة الثانية
رئيسة الجلسة :أ-د /مبانكي دييلة
عنوان المداخلة
الجامعة
المتدخل
ايعداية اإلنتقايية وايمع ااااااالة
د/عبد ايلطيف
األمااناايااااة بااياان اياامااحااااددا
بونوبي،أ/بشنى قسنطينة
ايداخلية وايمقت اايا ايدويية
شيبوط
بمقانبة أنطويوجية).
تطبيق ايعاااداياااة
إشاااااااكاااا
د/عنبي باي
اإلنتقايية في ايدول ايعنبية.
باتنة
يزيد ،أ/بن
بوعزيز أسية
ايعداية اإلنتقايية تعدد اآلييا
د/ناقدي عبد
و ياب اينموذن.
باتنة
هللا ،د/مخلوفي
عبد ايوهاب
م آ الت العآآلالآآن االيةآآللوآآن الآآل
خنشلة
أ/دنيدي وفا
الفرلكوفولون منوذجل.
وسااااااايلاااة انسااااااااااا ايتحول
د/يوشن د ل،
ايديمقناطي :نلا انتقايي أ
باتنة
سعاد
د /ز يشي
مستدي ؟

توصيات الملتقى الوطني واإلختتام الرسمي للملتقى

