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 ديباجة المؤتمر: 

  وخاصة  الجماعية،  اإلبادة  حول  تدور  التي  الدراسات  واجهة  في"  الذاكرة  واجب  "تعبير  أصبح        
 إبادة ألعمال تعرضت أو  مأساوية، أياًما عاشت التي والجماعات واألمم فالشعوب هذه، أيامنا في

  العودة   عْبر  كان،  ما تذكُّر على لها  معين  خير  الذاكرة  واجب  في   تجد حياتها،  في   مختلفة   جماعية 
  خالل   من   بها،   وااللتزام  ودراستها،  بأرشفتها،  عليها،  والحفاظ  لها،   مسرًحا  كانت  التي  األماكن  إلى

 ووفاء  لألمة،  رموًزا  وأصبحوا  عنها،  دافعوا  الذين  باألبطال  واالحتفاء  بها،  خاصة  مناسبات  إحياء
وا  للذين   لتزداد   الجماعية،  باإلبادة  يهتمون   الذين   لكل  الكبير   الدور   يبرز  هنا  ومن   سبيلها،   في   ضحَّ
  لئال   اآلخرين،   مع   إنسانية  عالقات  وإقامة  أبنائها،   بين   التماسك االجتماعي   تقوية ب  الشعوب   يقظة 

ثالث حول اإلبادة الجماعية  مؤتمر  عْقد  ضرورة  رأينا  هنا، ومن. مستقبالً   النوع   هذا  من جريمة  تقع
                                                                                              .في ذاكرة الشعوب

- أهداف المؤتمر:  

  عبروإحيائها  اإلبادة الجماعية    ذاكرة   والباحثين على توثيق  الحكومية   تحفيز المؤسسات  .1
 المتاحف والمراكز البحثية. 

  إسهامات  خالل   من  االجتماعي،  السلم  روابط  لتقوية  ،موضوع الذاكرة  حول  الحوارات  إغناء .2
   .الموضوع  بهذا  والمهتمين الباحثين 

 .الجماعية اإلبادة لمنع المبكر  اإلنذار مركز  إنشاء  أهمية على التشديد .3

عن حقوق اإلنسان وتوظيفها في نشر ثقافة التسامح بمقررات  المناهج الدراسية تضمين .4
 والمساواة وقبول اآلخر ونبذ الكراهية. 

 .الجماعية  اإلبادة انكار  تجر ِّم التي  والوطنية الدولية القوانين على التعرف .5
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   -محاور المؤتمر:

  وأهمية اإلنذار المبكرها، أركانو   مفهومها اإلبادة الجماعية محور األول: ال

 ذاكرة اإلبادة الجماعية مقاربات تاريخية  المحور الثاني:

 اإلبادات الجماعية في كوردستان :الثالثالمحور        

 القتل الجماعي •
 التطهير العرقي •
 التهجير القسري  •
 اإلخفاء القسري •
   بالسالح الكيماوي  الكوردستانية والقرى  حلبجة قصف •
 عمليات األنفال  •
 المقابر الجماعية •
 ضد اإليزيديينجرائم داعش  •

  

 والمراكز البحثية في حفظ ذاكرة اإلبادة  والنصب التذكارية  دور المتاحف :المحور الرابع

 اإلنسانية  العلومفي  الجماعية اإلبادةذاكرة  :الخامسالمحور 

 واآلثار التاريخ والجغرافيا ذاكرة  •
 واآلداب والفنون اإلعالم ذاكرة •
  وذاكرة اإلبادة   وعلم االجتماع علم النفس والفلسفة •
 في إغناء الذاكرة التربية والتعليم مناهج دور •

 مكانة واجب الذاكرة في القوانين الوطنية والدولية  :المحور السادس

 كفاية القوانين العراقية في منع اإلبادة الجماعية  •
 الذاكرةموقف االتفاقيات الدولية في واجب  •

 
 اإلبادة الجماعية في ذاكرة الناجين المحور السابع:

 

 - النشاطات على هامش المؤتمر: 

   لكتب، والصور، والوثائق.ا معرض •
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   شروط المشاركة: 

   .فيها رقم الموبايل والبريد اإللكتروني ،بحث، مع نبذة عن سيرة الباحث العلمية ال ملخص للرسإ .1
المؤتم .2 محاور  ضمن  البحث  يكون  وت أن  العلمي،ر،  البحث  شروط  فيه  البحث )متضمًنا  توفر  اسم  عنوان   ،

 باللغتين العربية واإلنكليزية.  (، ملخص البحث، الكلمات المفتاحيةاسم الدولة ،مكان العمل ،الباحث 
 ال تقبل البحوث المنشورة، أو التي قبلت في مؤتمرات سابقة.  .3
 . مجلد خاص بوقائع المؤتمرتخضع البحوث للتحكيم العلمي، وتنشر في  .4

 
االشتراك:  رسوم  

 .ID (75،000رسوم االشتراك ببحث منفرد من داخل العراق ) •
 $(. 100رسوم المشاركة ببحث منفرد من خارج العراق ) •
ًما من أكثر من باحث تستوفى رسوم إضافية قدرها) إن كان البحث   • $( عن كل باحث 50أوID 50،000مقدَّ

 إضافي.
   

 تكاليف اإلقامة يتكفلها المؤتمر ما عدا تكاليف السفر.مالحظة: 
 
 

   مواعيد مهمة:
1/9 /2120 ات البحوث ملخصر موعد لتسلم خِّ آ   

5/9 /2021  إعالن الملخصات المقبولة 
5/21/1202 موعد إلرسال البحوث كاملةر خِّ آ   

5/2 /2202  اإلعالن عن البحوث المقبولة 
30 -31 /3/2202  موعد انعقاد المؤتمر  

 

للتسجيل وإرسال الملخصات والبحوث يرجى زيارة الموقع اإللكتروني للمؤتمر:    
 

https://conferences.uod.ac/index.php/index/index/index    

https://conferences.uod.ac/index.php/index/index/index
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 كيفية التسجيل:
 

  لالستفسار:
0د. ازاد سالم  :               

genocide@uod.ac 

 - لجان المؤتمر:

 .اللجنة العلمية: 1         
 الجامعة االسم  ت

العراق  - جامعة دهوك رئيسا    /أ.د. نشوان شكري عبد هللا 1  
 العراق  -والبحوث العلميةالهيئة الكوردستانية للدراسات االستراتيجية  / عضوا   خانقاه أ.د. بوال آزاد 2
 العراق  -جامعة دهوك  أ.د. زرار صديق توفيق  3
 الهند  -جامعة بنجلور  أ.د. باول نيومان  4
 العراق   -جامعة جرمو  عضوا   /حسن أمينأ.م.د. هونر  5
لمانيا أ -جامعة رور بوخوم  -سات العالم معهد درا عضوا   /أ.م.د. حبيب ابراهيم  6  
   العراق  –المستنصرية  الجامعة   سلوم / عضوا   أ.م.د. سعد 7

األمم المتحدة  –المؤسسة اإليزدية الدولية لمناهضة اإلبادة الجماعية   
كندا  -جامعة يورك  أ.م.د. فريدون رحماني / عضوا   8  
 الجزائر  – 3الجزائر جامعة  عضوا   / شريفة كالع أ.م.د.  9

 مصر  -جامعة األزهر الشريف  أ.م.د. محمود محمد زايد / عضوا   10
 الجزائر -جامعة خنشلة  ليتيم / عضوا  أ.م.د. عيسى  11
 العراق   -جامعة جرمو  أ.م.د. خليل رشيد أحمد 12
 العراق  -جامعة دهوك  أ.م.د. نغم إسحق زيا / عضوا   13
 أرمينيا –جامعة يريفان  د. سورين مانوكيان / عضوا   14
 ألمانيا  – الحديثة الشرقية الدراسات اليبنيز مركز عضوا   / النك  كاتارينا. د 15
 العراق   –جامعة السليمانية  –مركز الكوردولوجي  د. عثمان قادر أحمد / عضوا   16

          

https://youtu.be/AwKsYBY2Pp0
https://youtu.be/BGHbbh20bI0
mailto:genocide@uod.ac
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 .اللجنة التحضيرية: 2          
 الجامعة االسم  ت

 جامعة دهوك –مركز دراسات اإلبادة الجماعية  د. سالم جاسم حاجي / رئيسا   1
 جامعة دهوك   – اللجنة العليا لالشراف وتقويم المؤتمرات  أ.م.د. احمد بهيج ياسين    2
 األمم المتحدة  –المؤسسة اإليزدية الدولية لمناهضة اإلبادة الجماعية  حسو هورمي / عضوا   .أ 3
 العلمية الهيئة الكوردستانية للدراسات االستراتيجية والبحوث احمد  کريم محمد أ.م. 4
 جامعة جرمو  آراس قادر محي الدين / عضوا  د.  5
 الهيئة الكوردستانية للدراسات االستراتيجية والبحوث العلمية د. شنه شريف عبدهللا / عضوا   6
 جامعة دهوك –مركز دراسات اإلبادة الجماعية  عضوا   /العميد الحقوقي: عبدهللا جعفر 7
 جامعة دهوك  -للدراسات اإلنسانية مركز بيشكجي  د. أكرم فتاح / عضوا   8
 جامعة السليمانية -مركز الكوردولوجي  د. کارزان محمد / عضوا   9

 السليمانية جامعة  - مركز الكوردولوجي / عضوا   روشنا جمال محمودد.  10
 جامعة دهوك  -مركز بيشكجي للدراسات اإلنسانية  عضوا /خضرم.م. شمال خمو  11
 جامعة دهوك  -مركز بيشكجي للدراسات اإلنسانية  محمود / عضوا  إبراهيم  12
 جامعة دهوك –مركز دراسات اإلبادة الجماعية  م.م. سامان عمر / عضوا   13
 جامعة دهوك  -مركز بيشكجي للدراسات اإلنسانية  عزالدين ناسو/ عضوا   14
 جامعة دهوك  -اإلنسانية مركز بيشكجي للدراسات  عضوا  عادل حسن رشيد/  15
 جامعة دهوك  -مركز بيشكجي للدراسات اإلنسانية  عضوا  خالد توفيق محمد/  16
 جامعة دهوك  -مركز بيشكجي للدراسات اإلنسانية  عضوا  مصلح حمزة حسن/  17
 جامعة دهوك  -مركز بيشكجي للدراسات اإلنسانية  عضوا   /والت توفيق  18

 

 المحاور: .لجنة متابعي 3
 الجامعة االسم  ت

 جامعة دهوك  -مركز بيشكجي للدراسات اإلنسانية  رئيسا    /د. آزاد سالم محمد 1
 جامعة دهوك  -مركز بيشكجي للدراسات اإلنسانية  عضوا   /نشوان شكري عبد هللا .د.أ 2
 جامعة دهوك –مركز دراسات اإلبادة الجماعية  عضوا   /د. سالم جاسم حاجي  3
 جامعة دهوك  -مركز بيشكجي للدراسات اإلنسانية عضوا   /د. كوثر محمد علي 4
 جامعة دهوك –مركز دراسات اإلبادة الجماعية  عضوا   /م. أحمد محمد عبدو 5
 جامعة دهوك  -مركز بيشكجي للدراسات اإلنسانية  عضوا   /سامي سالم محمد 6
 دهوك جامعة  - الصدمة وعالج النفسي العالج دراسات معهد إبراهيم خليل موسى/ عضوا   7

 


