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 ل التعامل مع الجرائم االستعماريةئسبل ووسا المحور الثالث:
 )المسئولية وسبل االنتصاف الدوليين(

 الجنائية الدولية ومبدأ االختصاص العالمي(الوسائل القانونية )المسؤولية -
 الوسائل األكاديمية )دور المؤرخين وعلماء االجتماع(-
السياسية )دور البرلمان والدبلوماسيين في الحصول على االعتراف  الوسائل-

 .(لجنة إحصاء جرائم االستعمار، والتعويض
دور منظمات المجاهدين وأبناء الشهداء، )ا خارجيا و داخليدور المجتمع المدني -

الصادر  2/2010القانون الفرنسي  المنظمات المدنية العاملة في المجال، تداعيات
لالعتراف بالتجارب النووية على الضحايا الجزائريين وقانون  2010جانفي  5في 
 لتمجيد االستعمار(. 2005فيفري  23

 :شروط المشاركة
يكون نص المداخلة متصال بأحد المحاور الرئيسية للملتقى، وأن تكون بحوثا  أن-

أصلية ألصحابها لم يسبق المشاركة بها في ملتقيات سابقة ولم تنشر أو ترسل للنشر 
 .ألي هيئة علمية داخل أو خارج الوطن

وجوب مراعاة المنهجية العلمية القانونية في تحرير المداخالت واحترام األمانة -
 .العلمية في صياغتها

 12وال تقل عن  20ترسل المداخالت باللغتين العربية والفرنسية على أن ال تتجاوز -
 شاملة قائمة المراجع والمالحق؛( A4صفحة)

sتحرر المداخالت بخط - impl i fied arabic  للهوامش  11للمتن و 14حجم
times بالنسبة للغة العربية، و  new roman   للهوامش  10للمتن و  12حجم
 بالنسبة للغة بالفرنسية.

مع االلتزام بالقواعد المنهجية   المداخلةتكتب الهوامش بصورة آلية في نهاية -
 .المتعارف عليها في التهميش

 .أسطر 10في حدود  عنهايجب إرفاق المداخلة بملخص -
 ال تقبل المداخالت المشتركة.-
 gh_ou1934@yahoo.frترسل المداخالت إلى البريد االلكتروني: -

 :آجال المشاركة
 15/09/2017آخر أجل الستالم الملخصات: -
 20/09/2017تاريخ الرد على الملخصات المقبولة: -
 01/10/2017آخر أجل الستالم المداخلة كاملة: -
 20/10/2017المقبولة:  تاريخ الرد على المداخالت-
 

 
  

 
ومخالفة قواعد وسلوك القتال تجاه أفراد  أبشع المجازر في حق المدنيين،

 المقاومة الشرعية والثوار.
حقل تجارب من خالل  الجزائريينكما عمدت فرنسا لجعل 

إخضاعهم لبعض الوسائل واألسلحة المحّرمة وذات التأثير الواسع وطويل األمد 
وخير التي يمتد أثرها ليمّس اإلنسان والحيوان والبيئة الطبيعية لعقود من الزمن 

دليل على ذلك التجارب النووية التي أجرتها في صحراء الجزائر والتي الزالت 
تفرز ليومنا هذا أطفاال مشوهين ناهيك عن قضائها على الحياة الطبيعية في 

 بعض المناطق التي امتدت االشعاعات النووية لها.
ترفض االعتراف بجرائمها وتطمس ما  وبالرغم من كل هذا، التزال

ورفات الشهداء الذين ، شواهد من خالل رفض إعادة أرشيف الثورة تبقى من
الزالت تحتفظ بهم في" متحف اإلنسان" الذي يظل أصدق شاهد على تجّردها 
من اإلنسانية وكل قواعد قانون النزاعات المسلحة  في حربها ضد الجزائر، ال 

  2005 فيفري 23بل وتفخر بما قامت به من جرائم من خالل إصدارها قانون 
 لتمجيد االستعمار.

 مجازر االستعمار تنظيمدراسات حول مخبر  ىرتآإلهذه األسباب 
  :بعنوان  ينوط ملتقى

واجب التوثيق  إلى حق المساءلة  جرائم االستعمار الفرنسي في الجزائر: من" 
جرائم االحتالل الفرنسي في الجزائر، ب ائل المتعلقةمستسليط الضوء على الل" 

فعال لعّله يسهم في وضع  وتاريخي واجتماعي إلثارة نقاش قانونيفي محاولة 
تجريم أفعال المستعمر على المستوى الدولي والحصول توثيق و لبنة في صرح 

 .المناسبة على التعويضات المادية والمعنوية
 محاور الملتقى

 المحور األول:  االطار العام للتواجد االستعماري في الجزائر
 .آنذاك الجزائرية –تاريخ االحتالل الفرنسي للجزائر والعالقات الفرنسية -
 األوضاع التاريخية واالجتماعية السائدة إبان فترة االحتالل.-
واجبات دولة االحتالل تجاه الدولة المحتلة )الواجبات القانونية والواجبات -

 .العرفية(
 الجرائم االستعمارية في الجزائر وتكييفها القانوني المحور الثاني:

نماذج عن الجرائم االستعمارية المرتكبة في الجزائر ) الجرائم ضد اإلنسانية، -
جرائم اإلبادة الجماعية، جرائم االعتداء على الهوية، الجرائم المرتكبة ضد البيئة 

 الطبيعية والتراث الثقافي، جرائم المنظمة السرية....(
 .1945ماي 8رائم ج-
 المرتكبة.واالنتهاكات التكييف القانوني للجرائم -
 

 
 
 

شكالية الملتقى  موضوع وا 
لمجازر  تعود في األيام القادمة الذكرى السادسة والخمسون 

وتعود معها الذكريات المريرة لمجازر االستعمار الفرنسي  1961ر أكتوب 17
التي ارتكبها ضد الجزائريين و ممتلكاتهم وهويتهم طيلة فترة االحتالل . هاته 
المجازر التي ال يختلف اثنان على أنها تمثل جرائم دولية مكتملة األركان غير 

القانون الدولي قابلة للتقادم وفق اتفاقيات القانون الدولي لحقوق اإلنسان و 
قواعد القانون الدولي اإلنساني السيما اتفاقيات لالجنائي و وانتهاكات جسيمة 

 .1949جنيف 
، على خالف مناطق بقيت لحد اليوم دون عقابائم، هذه الجر إّن 

أخرى في العالم أين أقيمت محاكمات لمحاسبة مجرمي الحرب وتعويض 
المثال، رفض المحتل الفرنسي فعلى سبيل ، المتضررين من انتهاكات المحتل

إعادة أرشيف الثورة واالعتراف بالجرائم التي ارتكبتها تنّصال من اآلثار مجّرد 
المترتبة على ذلك خاصة المسئولية والتعويض أو على األقل أداء واجب 

يمكن تحميل  وكيفوعليه نتساءل عن مضمون هذه االنتهاكات،  االعتذار.
في الجزائر خصوصا بعد مرور فترة زمنية معتبرة  فرنسا المسئولية عن جرائمها

خصوصا فيما يتعلق بالجرائم  على حدوثها، وما هي السبل الممكنة لذلك؟
المستمرة على غرار األلغام المزروعة التي الزالت تحصد المزيد من األرواح 

 ليومناهذا.
 أهداف الملتقى

تسليط الضوء على جرائم المحتل الفرنسي واالنتهاكات التي قام بها األفراد  -
 من جهة والدولة من جهة أخرى.

فتح المجال أمام الباحثين المهتمين بتوثيق وتجريم أفعال المستعمر الفرنسي  -
من مختلف التخصصات السيما في ميادين الحقوق والعلوم السياسية والتاريخ 

بحث في الموضوع وتقديم االقتراحات المالئمة في هذا وعلم االجتماع لل
 المجال.

توضيح مختلف الوسائل المتاحة لتحميل فرنسا المسئولية عن جرائمها وسبل  -
االنتصاف الدولية، وكيفيات الحصول على االعتذار والتعويض المناسبين، 

 تحقيقا للعدالة الجنائية الدولية ومنعا لإلفالت من العقاب.
 لملتقىأهمية ا

إّن االنتهاكات التي ارتكبتها فرنسا في الجزائر ال تقل جسامة عن 
تلك التي ارتكبت في مناطق أخرى متفرقة من العالم وخضع مقترفوها للعقاب، 

 ضاربابينما ظلت هي دون محاسبة، حيث ارتكب المستعمر جرائم متعددة 
حتى  ط ومخالفاولية ذات الصلة عرض الحائبذلك كل القواعد واالتفاقيات الد

 الداخلية من خالل سن القوانين الخاصة الرتكاب  هتشريعاتل


