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ٌنظم ملتقى وطنً حول:

"التغٌرات المناخٌة وتأثٌرها على
األمن الدولً والتنمٌة المستدامة"

« Climate Change Impact on
& International Security
» Sustainable development
حقوق المشاركة 0555............................دج
فعالٌات الملتقى ٌومً 71/71 :أفرٌل 2572
بمجمع هلٌوبولٌس – قالمة
أهداف الملتقى:
 تركٌز اهتمام الباحثٌن والممارسٌن فً المجال السٌاسً
حول قضاٌا البٌئة واألمن والتنمٌة المستدامة؛
 المساهمة فً خلق وعً بٌئً فعال لدى أطراف المجتمع
الدولً للتخفٌف من مخاطر التغٌرات المناخٌة؛
 دمج مفهوم التنمٌة المستدامة فً البرامج التعلٌمٌة لخلق
ثقافٌة بٌئٌة متالزمة مع مفهوم أمن الدول وأمن اإلنسان.
 الحث على أن تقوم البشرٌة بتكٌٌف سلوكٌاتها لبلوغ التنمٌة
والتوقف عن اإلضرار بالبٌئة لتحقٌق األمن واالستدامة.
الموقع اإللكترونً للجامعةwww.univ-guelma.dz :

إشكالٌـة الملتقـى:

عملت الظروف المصاحبة لنهاٌة الحرب الباردة على
إحداث تغٌٌر عمٌق فً نمط النزاعات الدولٌة والنتائج المترتبة
عنها ،بل إنها فتحت وعٌا عمٌقا بشأن التهدٌدات التً تجابه
البشرٌة فً ظل حالة من التعقٌد والتشابك الدولٌٌن،وتعدد
الفاعلٌن من غٌر الدول ،وحٌث أنه كان من المعتاد أن ٌتم
تصور مصادر التهدٌد وآثاره وسبل مواجهته ،فئّٔ خالفا ً ىَعظٌ
اىرٖذٝذاخ األٍْٞح اىرقيٞذٝح اىر ٜذْجٌ عِ مٞاُ ٗادذ ٝقً٘
تََاسعاخ ٍذذدج عيٍ ٚذ ٙفرشج صٍْٞح ط٘ٝيح  ،فئُ ذغٞش اىَْار
ٍصال ذث ِٞأّٔ قادس عي ٚإدذاز م٘اسز عذٝذج ٍٗرضاٍْح فٜ
ٍخريف أّذاء اىعاىٌٗ ،رىل ذثعا ىَا أصثخ ٝعشف تاىرغٞشاخ
اىَْاخٞح  ،اىرّ ٜثٖد إى ٚدقٞقح أُ األٍِ اىذٗىَٝ ٜنِ أُ َٝظ
تشنو عَٞق ٍِ ذذاعٞاخ ٕزٓ اىرغٞشاخ اىَر٘اصيح ،تو إُ مصٞشا
ٍِ اىشٕاّاخ اىرَْ٘ٝح َٝنِ أُ ذصاب تخٞثح دقٞقٞح ،أٗ عيٚ
األقو عرعاّ ٍِ ٜداىح ذثاطؤ ٗذشاجع غٞش ٍغٞطش عيَٖٞا.
إُ ْٕاك اذجإا أمادَٞٝا ٗسعَٞا فذ٘آ أُ ذغٞش اىَْار ىِ ٝغثة
أصٍاخ ٍذذدج ٗدغة ،تو عٞعَو أٝضا ً مرٖذٝذ ٍضا ِعف ىعذً
االعرقشاس ف ٜأمصش ٍْاطق اىعاىٌ ٕشاشح  ،مَا ٝر٘قع ْ
أُ ذؤدٛ
أَّاط ذذ٘الخ اىطقظ اىْاجَح عِ ذغٞش اىَْار إى ٚصٝادج
اىَعضالخ اىقائَح ذعقٞذاً ٍع ٍشٗس اى٘قدٗ ،دٞس أُ ْٕاك
ذضاٝذا ف ٜذذاعٞاخ ٕزٓ اىظإشج تشنو غٞش ٍر٘قع ٝجذ ذأمٞذا ىٔ
ٍصال ف ٜأّٔ ذث ِٞعاً  ،7002أُ ٍعذه رٗتاُ اىجيٞذ تيغ
اىَغر٘ ٙاىز ٛماُ اىعيَاء قذ ذ٘قع٘ا دذٗشٔ ف ٜعاً .7022
إُ ٕزٓ اىذقائق ذطشح ٍأصقا ٘ٝاجٖٔ اىَجرَع اىذٗى ٜف ٜمفادٔ
ٍِ أجو إدشاص ذقذً ٍيَ٘ط ف ٜضَاُ األٍِ اىذٗىٗ ٜاىذفاظ
عيٗ ٚذٞشج ٍشجعح ىَؤششاخ اىرَْٞح اىَغرذاٍح .
اإلشكالٌة
إلى أي مدى ٌمكن اعتبار التغٌرات المناخٌة تحدٌا عالمٌا بشأن
األمن الدولً ،والتنمٌة المستدامة؟
وٌندرج تحت هذه اإلشكالٌة جملة من التساؤالت الفرعٌة:
 هل ٌفهم من التغٌرات المناخٌة على أنها ظاهرة طبٌعٌة بحتة؟أم أنها ظاهرة أفرزتها سٌاسات التصنٌع للدول الكبرى؟
 ما هو المؤشر الحاسم الذي ٌنبئ بخطورة التغٌرات المناخٌة ؟ هل ٌمكن استشراف المستقبل الدولً على ضوء خطورةالتغٌرات المناخٌة؟
 -ماهو دور هٌئة األمم المتحدة فً حفظ األمن البٌئ؟

.II

محـاور الملتقـى:

المحور األول :األطر المفاهٌمٌة والنظرٌة حول التغٌرات
المناخٌة





رؤٌة النظرٌات العقالنٌة
االقترابات البدٌلة (مدرسة كوبنهاغن)
تحلٌالت النظرٌات التأملٌة
مفهوم البٌوبولٌتٌكس واألنظمة البٌئة Ecosystem

المحور الثانً :العالقة بٌن التغٌرات المناخٌة ،األمن الدولً
والتنمٌة المستدامة
 أسباب ومبررات الظاهرة
 حق اإلنسان فً بٌئة آمنة من التهدٌدات
 اآلثار المحتملة لتغٌر المناخ على األمن الدولً فً مناطق
العالم (الهجرة ،النزاعات ،الكوارث الطبٌعٌة )...
 التغٌرات المناخٌة كتحدي جدٌد للتنمٌة المستدامة فً العالم

المحور الثالث :سٌاسات الدول فً مواجهة التغٌرات المناخٌة




االهتمام الدولً بقضاٌا البٌئة والمناخ
آلٌات التكٌف ومٌكانٌزمات التحكم فً التغٌرات المناخٌة
(الطاقات البدٌلة ،الطاقات المتجددة ،التسٌٌر العقالنً
لإلٌكولوجٌا)
واقع وآفاق التعاون الدولً فً مجال األمن البٌئً

المحور الرابع :مستقبل األمن والتنمٌة فً مواجهة تغٌر
المناخ واالستدامة





رهانات سٌاسة التغٌرات المناخٌة بٌن الشمال والجنوب
حدود السٌاسات المحلٌة ،اإلقلٌمٌة ،الدولٌة (نماذج)
معوقات التصدي للتغٌرات المناخٌة
التغٌرات المناخٌة بٌن التصور واإلدراك لمستقبل كوكب
األرض

 -4شروط المشاركة في الممتقى:

 -1اللجنـة العلمٌـة للملتقـى:






رئٌسا
عضوا
عضوا
عضوا
عضوا

د /غزالنً وداد
أ.د/قادري حسٌن
د /بوعمامة زهٌر
د /بن جدٌد سلوى
د/بوروبً عبد اللطٌف

استمارة طلب المشاركة

 )0تكتب المداخمة طبقا لألصول العممية المتعارف عميها ،بالمغة
العربية أو اإلنجميزية أو الفرنسية ،مع إرفاقها بممخص ال يتعدى

االسم ....................... :المقب...................... :

نصف صفحة بإحدى المغات الثالث.

الرتبة العممية............................................. :

 -2اللجنـة التنظٌمٌـة للملتقـى:

 )0تكتب المداخمة بالمغة العربية وفقا لخط:

الرئٌس الشرفً :األستاذ الدكتور محمد نمامشة

 Arabicحجم  ،00وبالمغات األجنبية بخط Time New

رئٌس جامعة  51ماي  – 7490قالمة

 أ /مزيان رياض

رئيسا

 أ /دندان عبد الغاني

عضوا

 أ /قسوم سميم

عضوا

 أ/محمدي صميحة

عضوا

 أ /بوقنور إسماعيل

عضوا

 أ /فتيسي فوزية

عضوا

 أ/شرايطية سميرة

عضوا

 س /بمفرحي كريمة

عضوا

 س /حشمفي رضا

عضوا

 -3اآلجــال:

 آخر أجل الستقبال الممخصات:
0200/20/.02
 آخر أجل لمرد بنائح المجنة العممية لمممتقى:

0200/.20/02

 آخر أجل الستقبال المداخالت النهائية:
0200/20/20
 فعاليات الممتقى يومي/01/01 :أفريل 0200

Simplified

 Romanحجم .27
 )3تتراوح صفحات البحث من  00إلى  02صفحة بصيغة .A4
 )0يرسل الممخص والمداخمة كاممة إلى البريد اإللكتروني
لمممتقى في اآلجال المحددة ،وال يقبل اإلرسال بالفاكس.
 )5يشترط في البحث أن يكون أصميا وحديثا ،ولم يتم نشره أو

التخصص................................................. :
الوظيفة................................................... :
المؤسسة المستخدمة..................................... :
مجال البحث (اختياري)................................... :
رقم الهاتف (إجباري)..................................... :

إلقاؤه في مناسبات عممية سابقة.

البريد اإللكتروني (إجباري)............................... :

 )2تخضع جميع المداخالت لمتحكيم العممي لمجنة الممتقى

رقم المحور المختار لممشاركة فيه........................ :

وستبمغ أسباب الرفض عمى العناوين اإللكترونية ألصحابها.
 )1ال تقبل المداخالت المشتركة وال يتم تقديم أكثر من مداخمة.
 )1ترفض المداخالت التي ال يتماشى مضمونها مع الممخص
المرسل آنفا.
 )9ال تؤكد المشاركة إال بعد االستقبال النهائي لممداخمة كاممة
عمى البريد اإللكتروني.

عنوان المداخمة........................................... :
ممخص المداخمة (في حدود نصف صفحة)................ :
 المراسالت:

 توجو المراسالت إلى العنوان اإللكتروني لمممتقى:
climatemeeting.politics24@gmail.com

