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برنامج اليوم الدراسي حول "القانون الدولي اإلنساني والنزاعات المسلحة المعاصرة: بين متطلبات 

يادة الدول وحماية حقوق اإلنسان"س  

 

2021نوفمبر  26الجمعة   

 

: إستقبال وتسجيل المشاركين9س  

األستاذ كمال عبد الرحيم، رئيس جامعة قابسدق: كلمة  45و 9س  

دق: كلمة األستاذ نوفل الناصفي، مدير المعهد العالي للدراسات القانونية بقابس 50و 9س  

دق: كلمة األستاذ وليد بن رحمة، مدير قسم القانون العام 55و 9س  

"القانون الدولي ، بكلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة : التقرير اإلفتتاحي للعميد جمال الديماسي، أستاذ تعليم عال10س

Le droit international humanitaire confronté aux défis actuels "اإلنساني في مواجهة التحديات الراهنة  

 

                                                         

بسوسة أستاذ تعليم عال بكلية الحقوق والعلوم السياسيةاألولى: العميد جمال الديماسي،  جلسةرئاسة ال  

، األستاذ شكيب اللباسي، دكتور تطبيق القانون الدولي اإلنساني على الصعيدين الدولي والداخلي" تآليا"دق:  20و 10س

 في القانون العام ومساعد بالمعهد العالي للغات بنابل، جامعة قرطاج.

، األستاذ محسن الشيخ، مدرس جامعي لحقوق اإلنسان خالل النزاعات المسلحة""الحماية الدولية دق:  40و 10س 

 وباحث دكتوراه بكلية العلوم القانونية والسياسية واإلجتماعية بتونس، جامعة قرطاج.

العام  ، األستاذ بوبكر الهواري، أستاذ مساعد في القانونعن انتهاكات القانون الدولي اإلنساني" الدولية "المسؤولية: 11س 

 بالمعهد العالي للدراسات القانونية بقابس، جامعة قابس.

دق: إستراحة 20و11س   

  



مدير المعهد العالي للدراسات القانونية بقابسرئاسة الجلسة الثانية: األستاذ نوفل الناصفي،   

ي القانون العام ف، األستاذة سارة خضر، مساعدة "الحماية الدولية للمرأة خالل النزاعات المسلحة"دق:  40و 11س 

 بالمعهد العالي للدراسات القانونية بقابس، جامعة قابس.

، األستاذ رائد بوخشينة، أستاذ مساعد في تدابير مجلس األمن الدولي لضمان تنفيذ القانون الدولي اإلنساني"": 12س 

بس، جامعة قابس.القانون العام بالمعهد العالي للدراسات القانونية بقا  

، األستاذ وليد بن رحمة، أستاذ مساعد ومدير قواعد القانون الدولي اإلنساني"و"المحكمة الجنائية الدولية دق:  20و 12س 

 قسم القانون العام بالمعهد العالي للدراسات القانونية بقابس، جامعة قابس.

 ، Droit international humanitaire et terrorisme"القانون الدولي اإلنساني واإلرهاب"دق:  40و 12س

 األستاذة مريم العامري، مساعدة متعاقدة في القانون العام بالمعهد العالي للدراسات القانونية بقابس، جامعة قابس.

: نقاش13س  

 


