
 

 رئيس اللجنة التنظيمية:
 الحامدي عيدون .أ

 ة:ظيميننائب رئيس اللجنة الت

                        لخضر بوالطمينأ.

 أعضاء اللجنة التنظيمية:
 األساتذة:-1

 حداد محي الدين-           وهيب بوسعدية               -           

 لخضر نويوة -                   مرابط عبد الحكيم-  -           

   عيادي عبد الكريم.-                              عيس ى عويبر   -           

           شلغوم نعيم -                                  نبيل بن حمزة -           

 شهرزاد خير -      د على صالب                   سي -           

   شاو فاتححر - ين                     ر الدون نو سعد -          

 عيساوة امينة-  خالف محمد عبد الرحيم            -          

   قرن محمد اسالم -                        س ي ناصر الياس -          

                  

 طلبة الدكتوراه:-2

 بن عرعور عبد الجبار-

 يجار عبير   -

 قندوز. إدريس_ 

 _ زيوش حسام الدين.

 _ بن مساهل االء الرحمان.

 زين الدين العابدين -

 بن زيدان سمير.  -

 اسمهان. عرقاب -

 

 حرفوش مدني - :اإلعالمي-3

 

 شروط املشاركة:

كون قد  يجب ان تتسم املداخلة بالجدية والحداثة وان ال ت ✓

نشرت في مجلة أو سبق املشاركة بها في امللتقى مع احترام 

 هة العلمية.قواعد النزا

 ن تتطابق املداخلة مع إحدى محاور امللتقى.ا ✓

فق الضوابط العلمية املتعارف املداخلة و  يجب ان تحرر  ✓

اللغات اللغة العربية واللغة الفرنسية واللغة  عليها بإحدى

 االنجليزية.

  15صفحة وال تقل عن   20دى صفحاتها ان ال تتع ✓

 صفحات،بما في ذلك الهوامش وقائمة املراجع.

 Sakkal،بخط Wordسل املداخالت في ملف ر ت ✓

Majalla للغة اث باللغة العربية،وبابالنسبة لألبح 14،حجم

 .12حجم  New Romanاالنجليزية 

ترفق املداخلة بملخصين احدهما باللغة الغربية واألخر  ✓

 باإلضافة إلى الكلمات املفتاحية. ألجنبية،باللغة ا

 .الثنائية املداخالت تقبل ✓
 

 مة:تواريخ مه

 . 21/04/2020: تاريخ انعقاد امللتقى-

 . 01/03/2020أخر اجل الستالم امللخصات: -

 . 10/03/2020تاريخ الرد على امللخصات املقبولة:-

 . 25/03/2020أخر اجل الستالم املداخالت كاملة  -

 رسل املداخالت كاملة الى البريد االلكتروني التالي،ت

sconference.usetif@gmail.com 

 : همةة ممالحظ

 .باملشاركينتكاليف خاصة  أيال تتحمل الجهة املنظمة  

 

 

 

 

 

 

 

 الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجمهورية

 يفطس دباغين ملين محمد جامعة

 السياسية  والعلوم الحقوق  كلية

 قسم العلوم السياسية 

الجزائري في   االقليمي االمن PRFU وبالتنسيق مع فرقة البحث

 الساحل االفريقي

 االول  الوطني امللتقىنظم ت

 : ول ـــــــــــ ح                    
 

في  واالستراتيجية األمنيةالدراسات دور  

 بناء السياسات األمنية العامة للدول 

 

 2020 أفريل   21 يوم 
                     

 الرئيس الشرفي 

ي  أ.د
ّ

 -  2مدير جامعة سطيف  -الخّير قش 

 امللتقى العام دير امل

عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية –بن أعراب حمد د. م

 . - 2جامعة سطيف 

 رئيس امللتقى 

 – 2 جامعة سطيف-د. رضا شوادرة 

 

 سلمى بلخير. -

 منير إسعادي -

 _ سيفر كنزة.

 سرين. سالم ن -

 وغليس ي أحالم. -

 زرداني أمينة. -

 بن دار كريمة.  -

 . خالف صفاء -

 ديلمي سلمى. -

 يجار عبير .-

 



 :امللتقىديباجة 

للدول باالهتمام بالغ العامة األمنية السياسات  موضوع بناء حظىي

و  الساسة و العسكرينمدركات و دولية ،/الوطنية  االجنداتكافة مية في األه

منه العربية  اصةخ الدول  فةكا مس عا حساساضو مو  ه ر اعتببا،  باحثينلا

دول  التي تمخضت عن دخول  األمنية ،نظرا لتداعيات في الفترة الراهنة

 هاثوراتو  تاملجتمعا حراكعن  نتجتالتحوالت التي امة من املنطقة في دو 

سياسات لاينت تباف ،إقليميا و محليا في بيئة غير مستقرة بالتغيير  طالبةال

شعوبها  أدخلتلعنف و اسة تنحو لسي تبنتدول :بين  للدول  ةالعام األمنية

 و عامليا إقليميا هانزاع فتح الباب لتدويلة و نزعات داخلي أهليةحروب في 

 تسعيمنطوية  اتسياساتبعت  أخرى وبين ،  يرها(،و اليمن و غاسوريا،ليبي)ك

ارتأت بينما  خارجية،ال خالت دون فتح املجال للتد القوميللحفاظ على االمن 

  متبنيه  ، الغير تجارب من  و  الذاتيةتها ار خبمن االستفادة محاولة  دول اخرى 

و  ، الخوض في دوامة العنف بدل التهدئة علىقائمة  إصالحية اتسياس

   .الداخلي االستقرار ب التغيير دون املساس ب طالم مسايرة 

 اطاارتبالعامة للدول موضوع بناء السياسات األمنية  وعليه ارتبط

 ان بناءبحكم  ،خرجاتهاو م الدراسات االستراتيجية واألمنيةبطبيعة  اوثيق

و  األمنية ساتلكافة الدرا طموحا مشروعتعد  سلمو ال مناسات توطد األ سي

  تتبنى و  رشيدة  دسة سياساتبلورة و هن الى األخير التي تسعى في  االستراتيجية

 العوامل مع كافة تناسقهاتدعى  ،توياتسرشيد متعدد امل مفهوما بدورها

 وحتى والتكنولوجية والثقافية واالجتماعية واالقتصادية امنه السياسية

 كمثبط تعملقد  التي يةالخارج العوامل دور  عن النظر  بغض  ، ، ،املعيارية

  .األمنية العامة السياسات هذه بناء ل مشجعأو 

 النظرية األطر فة كا في عميقةتحوالت  عرفاملعاصر عالم الأن  بيد

 لقومي اليمن ا) من األ   األخير منه توسيع مفهوم هذا  وباألخص، منأل 

مناهضة عديدة نقدية  معرفية أصواتمعه لت تعاف،(اإلنسانيالي  املجتمعي

ندرية، بات النسوية و الجاملقار  ويلز، ريس،با جن ،)مدرسة كوبنهابديلة و 

و الطروحات و  سائدالتيار ال نتقدت( و غيرها  ليةكولونيابعد  الطروحات املا

ة و الدولمركزية حول أساسا القائمة حقل ال  في يمنةامله و املقاربات جاملناه

على تحقيق  مدى قدرتها  في تشكيكالوكذا ، فيهاي عسكر ال قطاعالية محور 

حقل هاته   هقدم ما كل أن اعتبار ب ،العالمي و املحلى و االمن  المالس

دخول العالم في حربين  ب) ار روب و الدمحمن ال زيد اال امل جنتيلم  دراساتال

في )و معضلة االمن  في دوامة العنف العالم ءابق و  ،باردة (  عاملين ثم حرب

ترتيبات كافة العلى رغم من  ىفوض السوده ت (حرب الباردة بعد ال مافترة 

 .همن تي تحاول ان تلطفال االممية ةاملؤسساتي

 : إشكالية امللتقى

  يتطلب تلقائية، بل عملية ليس أمنيةاسة سي بناء ، إن لواقعافي 

 مستمرة ديناميكية وفق ، يعملطويالا عملي ومسارا شاقانظريا  جهدا

وفق  هلتشك  التي  والفواعل القوى مختلف  بين  متشعبة وعالقات

وعلى هذا األساس تتوقف فكرة تنظيم ، سديدةالقرارات  ة منشبك

 : االتيحورية على اإلشكالية املهذا امللتقى للبحث واإلجابة 

ان  واالستراتيجيةمنية لدراسات األ ل يمكنإلى أي مدى "

 ظل للتجسيد في قابلةرشيدة   عامة أمنيةاسات سيبناء ل تؤسس

 " ؟الراهنةة األمنيع اوضاال 

 ية وأهداف امللتقى: أهم

راسات األمنية الد ر دو ابراز تتمثل أهمية هذا امللتقى في 

 اجالءة للدول وذلك من خالل منيبناء السياسات األ في واإلستراتيجية 

الراهن لواقع األمني ا فسير في تلدراسات هاته االقيمة املضافة ل ومعرفة

ع ناول موضو الغرض من توعليه يكمن .همستقبل استشرافتى و ح

امللتقى الدراسات اإلستراتيجية واألمنية ودورها في بناء السياسات 

 األمنية للدول يتمثل في:

 اإلستراتيجية للدراسات والنظري  املفاهيمي  الحيز  ضبط ✓

 .واألمنية

 ،ثمخابر البحو  للجامعاتالبحث عن القيمة املضافة  ✓

  في بناء السياسات األمنية للدول.ير التفك مراكز ،

 .العامة األمنية سياساتبناء ل لةشام تقديم مقاربات ✓

قع تقييم حقل الدراسات اإلستراتيجية واألمنية في ظل الوا  ✓

 ،يوجههااهن وأهم التحديات التي األمني الدولي الر 

 محاور امللتقي 

  واألمنية اإلستراتيجية للدراسات والنظري  املفاهيمي الحيز  املحور االول: 

 ،االبستمولوجية تطور ال سياقات النظرية، و املنطلقاتاملفاهيمية  األسس)

 (املمارسةو  التطبيق اتيواشكال

 : للدول العامة األمنية السياسات  عرفي لبناءاملالحيز  املحور الثاني: 

 ةصناع، األمنية،الهندسة العامة  األمنيةالسياسة رسم و  صياغة)

 ( غيرهاو  األمنية العامةتقييم السياسات و  تنفيذ، القرار 

 ؤسساتاملو فواعل ال : بناء السياسات األمنية املحور الثالث:  

  ،العسكريةو  ةمنياأل  اتاملؤسس، ير رسميةالفواعل الرسمية و غ)

 (وغيرها مراكز البحث والتفكير  ،فرق البحثو  املخابر  ،معاتالجا

 سقيةتحوالت النال : املعاصرة األمنيةالدراسات  املحور الرابع: 

 الحروب،و  شالجيو  وصصةخ): األمنية اتاالجند ،الجدد الفواعل

 (و غيرها يتعقد النظام الدول العاملية، األمنيةالحوكمة 

 :األمنية التهديداتمواجهة ات سياسو  إستراتيجيات :الخامس املحور 

 العاملية ،اإلقليمية ،املحلية املواجهة سياسات) ذج مختارةحاالت و نما

 (الجزائر و غيرها ،األوربياالتحاد  الصيني، الروس ي، ،االمريكي جوذالنم،

بناء   و ل الدراسات األمنية واإلستراتيجية تقبمس :املحور السادس

  ديات التحو  االفاق،ات االبستمولوجيةالعقب)،العامة:  منيةاأل  ةالسياس

 (هاوغير  لدراسات األمنيةفي االكوسموبوليتانية  ،املستقبلية

 رئيس اللجنة العلمية  

 .-2عة سطيف جام–د. بودوخة إبراهيم 

 أعضاء اللجنة العلمية

 .3جامعة الجزائر–أ.د مسعود شعنان 

 .3جامعة الجزائر -سالم برقوق  أ.د

 .1باتنة  جامعة –د زياني صالح أ.

 .1باتنة جامعة  –أ.د قادري حسين 

 .1باتنة جامعة  –أ.د عبد هللا راقدي 

 .1جامعة باتنة -عادل زقاغ د.أ

  املدرسة الوطنية العليا–ايج مصطفي ص د.أ

 .للعلوم السياسية 

 .1باتنة عة جام –جندلي عبد الناصر .د أ

 .1جامعة باتنة -باياحمد  أ.د

 .1جامعة باتنة -بن يزة يوسف أ.د 

 املسيلة.عة مجا –دين الأ.د دخان نور 

 .3الجزائر جامعة  –أ.د صالح سعود 

 . 3لجزائر اجامعة  –عامر مصباح . دأ.

 .3الجزائر جامعة  –أمحند برقوق د.أ.

 .3جامعة الجزائر-بن خليف عبد الوهاب.دأ.

 .3جامعة الجزائر -د.رضوان بوهيدل

 .3جامعة الجزائر-جاعراسليمان  د.

 املدرسة الوطنية العليا  -علي ربيج . د

 .للعلوم السياسية

 .3جامعة الجزائر -د.عيس ى بن عقون 

 .1معة باتنة جا-. إسماعيل كرازديد

 تبسة.جامعة –د. ادريس عطية 

 .الوطنية العليا درسةامل–. حكيم غريب د 

 .3جامعة الجزائر-. جلول لعقون د

 جامعة املسيلة.-د. هوادف عبد هللا

 املسيلة.جامعة  –مالح السعيد  د.

 .3جامعة الجزائر –د. مراد فول 

 تيزي وزو.جامعة  –ور قش ي د. عاش

 2يل قرقور جامعة سطيف نب د.

 .2يفجامعة سط-د. كريم رقولي

 .2جامعة سطيف-د. عادل بن عمر

 .2جامعة سطيف–د. إكرام بركان 

 .2جامعة سطيف -د.بن ورزق هشام

 .2فجامعة سطي– . حمزاوي جويدةد

 .2جامعة سطيف –د موزاي بالل 

 2سطيف جامعة– موس ى زواوي . د

 .2سطيف جامعة– لبيد عماد. د

 .2سطيف جامعة-نرجس صفو . د

 .2سطيف امعةج- بوسعدية رؤوف .د

 

 


