الرئيس الشرفي للملتقى  :أ.د محمد نمامشة رئيس الجامعة

شروط المشاركة في الملتقى:

رئيس اللجنة العلمية :د .خليل بوصنوبرة
أعضاء اللجنة العلمية:

 تكتب المداخلة طبقا لألصول العلمية المتعارف عليها ،باللغة العربية
أو االنجليزية أو الفرنسية مع إرفاقها بملخص ال يتجاوز نصف
صفحة باللغة األجنبية.
 تحرر المداخلة ببرنامج «»Microsoft Word
 اللغة العربية  :خط « »Arabic Simplifiedحجم  59بالنسبةللمتن و حجم  10بالنسبة للهوامش.
 اللغة األجنبية  :خط « »Times New Romanحجم  12بالنسبةللمتن و حجم  10بالنسبة للهوامش.
 يتراوح عدد الصفحات بين 51و  02صفحة.
 ترسل المداخلة الكاملة على البريد االلكتروني للملتقى ،وال تقبل
الفاكسات.
 أن يكون الموضوع أصليا لم يتم نشره من قبل و لم يسبق أن قدم في
مؤتمرات أو ملتقيات علمية سابقة.
 ال تقبل المداخالت المشتركة ،وال يقبل تقديم أكثر من مداخلة.
 ترفض المداخالت التي ال يتطابق مضمونها مع محاور الملتقى.
ينبغي على المشارك تقديم مداخلته مع ملخص محررا باللغتين:

أ.د صالح زياني

أ.د فيصل بن حليلو
أ.د عبد النور ناجي
أ.د عبد الحق بن جديد
أ.د زرداني حسن
د.شاكر المزوغي
د.محمد هاشم الماقورا
د .عصام الشافعي
د.أحمد البهنسي
د.عبد هللا عبد الكريم
د .وداد غزالني
د.مسعود بوصنوبرة
د.محمد علي حسون
د.منية شوايدية
د.وفاء شعاوي
د.حميداني محمد

جامعة الحاج لخضر باتنة
جامعة الشارقة
جامعة عنابة
جامعة عنابة
جامعة مراكش
جامعة قرطاج
جامعة طرابلس ليبيا
جامعة اإلسكندرية
جامعة القاهرة
جامعة بيروت
جامعة قالمة
جامعة قالمة
جامعة قالمة
جامعة قالمة
جامعة مسيلة
جامعة قالمة

رئيس اللجنة التنظيمية :أ.سهيلة بوخميس
أعضاء اللجنة التنظيمية:
جامعة قالمة
د.نبيل كريبس
جامعة قالمة
أ .أحمد فنيدس
جامعة قالمة
أ.بوستي توفيق
جامعة قالمة
أ.سامية العايب
جامعة قالمة
أ .سماح فارة
جامعة قالمة
أ.مقالتي منى
جامعة قالمة
أ .فتيسي فوزية
جامعة قالمة
أ.قسوم سليم
جامعة قالمة
أ.دندان عبد الغاني
جامعة قالمة
أ.زيغوني رابح
جامعة قالمة
أ.حميداني سليم
اآلجال التنظيمية:

اآلجال التنظيمية:
آخر أجل ألستقبال المداخلة كاملة4952/90/ 51:
آخر أجل لرد نتائج اللجنة العلمية للملتقي 4952/90/09 :

فعاليات الملتقى يومي  32و 32نوفمبر 3102

 اللغة العربية  :خط « »Arabic Simplifiedحجم  59بالنسبة للمتنو حجم  10بالنسبة للهوامش.
 اللغة األجنبية  :خط « »Times New Romanحجم  12بالنسبةللمتن و حجم  10بالنسبة للهوامش.
على أال يتجاوز عدد األسطر عشرين سطرا.
بيانات المشارك:
تتضمن المداخلة اإلشارة إلى البيانات التالية :
 إسم المشارك ولقبه.
 الوظيفة.
 الرتبة العلمية.
 مجال وعنوان البحث في الدكتوراه.
 المؤسسة المستخدمة.
 العنوان ،الهاتف ،الفاكس ،البريد اإللكتروني.
 لغة المداخلة ووسائل عرضها.

محور المداخلة وعنوانها.

جامعة  8ماي  5491ق المة
ك ل ية الحقوق والعلوم السياسية
ينظم ملتقا دوليا حول

دور األحزاب السياسية في إرساء الديمقراطية
د راسة مق ارنة بين النظم العربية والغربية
يومي :
 32و 32نوفمبر 3102
لإلتصال :
 جامعة  8ماي  – 5491كلية الحقوق والعلوم السياسية قسم العلوم
القانونية واإلدارية –
 البريد االلكتروني guelmalaw@gmail.com
 الموقع االلكتروني www.univ-guelma.dz :

محاور الملتقى

المحور األول :تطور ظاهرة األحزاب السياسية
أوال:التجربة احلزبية يف العامل العريب

ثانيا :التجربة احلزبية يف العامل الغريب
ثالثا :تطور ظاهرة األحزاب السياسية يف اجلزائر

المحور الثاني :الرهانات المستقبيلية لظاهرة
األحزاب السياسية

أوال :دور األحزاب السياسية يف إرساء الدميوقراطية

ثانيا :إشكاية مشاركة األحزاب يف اإلصالحات السياسية
يف املغرب العريب
ثالثا :دور األحزاب السياسية يف رسم السياسة العامة يف
اجلزائر

المحور الثالث :عالقات التأثير و التأثر في
تشكيل الديموقراطية

أوال :مستقبل الدميوقراطية يف الوطن العريب و احللول

املفرتاضة
ثانيا  :خصوصية الدميوقراطية يف اجلزائر ودول املغرب
العريب

استمــارة المشاركـة

إشكالية الملتقى

لعبت األحزاب السياسية من الناحية التارخيية دورا فعاال يف التحوالت السياسية عرب
العامل ،على اعتبار أهنا وسيلة للمشاركة يف احلياة الدميقراطية كوهنا تظهر كتنظيمات
شعبية مشروعة خول هلا القانون املشاركة يف احلياة العامة .لذا ازدادت أمهيتها على
اعتبار أهنا وسيل ة للتعبري الدميقراطي والتحرري ،والتكتل احلزيب السياسي املعرب عن
اآلراء السياسية .ومن ناحية أخرى فان توفر الدميقراطية كمفهوم وتنظيم يتطلب
وجود تعددية حزبية تعمل يف إطار نظام دميقراطي ،باإلاضافة إ ى اضرورة تطبي
القيم الدميقراطية اضمن بناها الداخلية ،وهنا تربز العالقة اجلدلية املتبادلة بني
األحزاب اليت تعمل على إرساء نظام دميقراطي والدميقراطية اليت يستوجب توفرها
داخل هذه التنظيمات احلزبية.وتلعب األحزاب السياسية دورا مركزيا يف عملية
إرساء الدميقراطية على اعتبار أهنا اقرب التنظي مات إ ى السلطة السياسية يف الدولة،
ذلك أهنا تسعى للوصول إ ى احلكم والتأثري بشكل مباشر أو غري مباشر يف
ديناميكية النظام السياسي .وتعترب اجلزائر من بني الدول اليت انطلقت يف تبين النهج
ألتعددي السياسي احلزيب على غرار الدول العربية األخرى ،باعتبارها أهم دعامة
لبناء وإرساء نظام دميقراطي و دولة القانون.كما تساهم األحزاب يف جتسيد هذا
النظام من خالل سعيها الدؤوب للعمل وف اطر دميقراطية تتمحور حول ثالث
مستويات:
 -األول:يتعل بنمط العالقة بني األحزاب والسلطة.

 -الثاين:طبيعة العالقة بني هذه األحزاب.

 الثالث:ويتضمن العالقات الداخلية ( أي إذا ماكانت تتضمن ممارساتدميقراطية أم ال ،ومن هذا املنطل جاء اهتمامنا مبسالة مدى تكريس التعددية
احلزبية للدميقراطية سواء على املستوى الداخلي ( البىن الداخلية) أو على
املستوى اخلارجي ( النظام السياسي).

اإلشكالية :إذا كانت النظم السياسية العربية قد خطت خطوة حنو
الدميقراطية من خالل إقرارها للتعددية السياسية واحلزبية ،فإ ى أي مدى ميكن
اعتبار التعددية احلزبية أداة فعالة إلرساء الدميقراطية يف ظل تأثري البىن
الداخلية عليها؟

االسم..................:اللقب........................:

الرتبة العلمية.................................:

التخصص............................................:

الوظيفة..............................................:

مجال البحث ( عنوان الماجستير أو الدكتوراه)...

المؤسسة.............................................:

رقم الهاتف (إجباري)................:

البريد االلكتروني (إجباري).....................:

رقم المحور................................:
عنوان المداخلة ...........................:

المداخلة................................:

..................................................
المراســالت :

توجـه المراسالت إلى:
البريد اإللكتروني

للملتقى guelmalaw@gmail.com :

