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E-mail : sp.tebessa@gmail.com

أهمية الملتقى
إنّ حريّة اإلنسان مبختلف جوانبها ،مبا فيها حقوق اإلنسان ،والتنمية البشريّة واألمن البشري ،هي ضرورية
لصون كرامة اإلنسان .وهذه القضايا حتثّ على مراعاة احلقوق األساسيّة وتوفريها لدى كافة الناس حبيث تتوّفر هلم اخليارات
وتضمن هلم أمنهم وسالمتهم ،يف سبيل تأمني احلريّة الالزمة هلم .عندئذ فقط ،ميكن للناس أن حيظوا باالحرتام الذاتي
والتقدير الذاتي ،ناهيك عن فرض االحرتام على اآلخرين ،وهذا ما هي عليه الكرامة اإلنسانيّة ،ومن الواضح أن إجناز
األهداف اإلمنائيّة لأللفيّة ،عرب ضمان حقوق اإلنسان والتنمية البشريّة واألمن ،هي ضروريّة لصون حقوق اإلنسان .ولكن ال
بدّ من التشديد على أنه عالوة على بلوغ النتائج املرجوة من األهداف اإلمنائية ،ال بدّ أيضًا من الرتكيز على الصيغة اليت ينبغي
إتباعها لتحقيق هذه النتائج ،وذلك ألهميتها يف احلفاظ على الكرامة اإلنسانيّة .لذلك ،ينبغي إيالء نتائج األهداف
اإلمنائية لأللفية األهمية عينها اليت جيب إحاطة صيغة التنفيذ بها عندما يتم وضع قضية الكرامة اإلنسانية حتت اجملهر.
يركز هذه امللتقى على مسألة تنفيذ األهداف اإلمنائيّة لأللفيّة يف سبيل تعزيز الكرامة اإلنسانيّة .يشدّد القسم
األول من امللتقى على املفاهيم األساسيّة احلامسة ،املتعلّقة بالكرامة اإلنسانيّة ،ويليها يف القسم الثاني بيان حتليلي ،يربط
الكرامة اإلنسانيّة وما ينشقّ عنها باألهداف اإلمنائيّة لأللفيّة .أما القسم الثالث من هذا امللتقى ،فريسم طريقة التقدّم حنو
حتقيق األهداف اإلمنائيّة لأللفيّة حول العامل ،ملعرفة ما قد متّ إجنازه حتى اآلن ،ولتحديد الفجوات املتبقيّة .وباالعتماد
على هذا التقدير ،يوجز القسم الثاني كيفيّة تنفيذ األهداف اإلمنائيّة لأللفيّة ،من حيث االسرتاتيجية وطرق التنفيذ ،من
أجل حتسني الكرامة اإلنسانيّة.

إشكالية الملتقى
األهداف اإلمنائ يّة لأللف يّة هي األهداف اليت التزم اجملتمع الدولي بتحقيقها يف مؤمتر القمة األلفية الذي انعقد يف العام

 ، 2000حيث عقد اجملتمع الدولي العزم على حماربة الفقر وخفض عدد الناس الذين يعيشوووون يف فقر مبقدار حمدّد حبلول

سووونة  .2015األهداف اإلمنائيّة لألل فيّة حبدّ ذاتها ،ال تعكس أيّ إطار حتليليّ؛ بل هي تندرج يف اإلطار املفاهيمي لنموذج
التنمية الب شريّة .وترت سخ األهداف اإلمنائيّة لأللفيّة ب شكل وثيق يف مفهوم حقوق اإلن سان واألمن الب شري ،سواء من حيث
املضمون أو طريقة التنفيذ .ولعلّ العامل املشرتك بني كلّ هذه القضايا ،هي حريّة اإلنسان.
وبناءا على ما تقدم تدور إشكالية امللتقى حول:

ما هو الدور الذي ميكن هليئة األمم املتحدة أن تؤديه يف مساعدة البلدان النامية لغرض حتقيق األهداف
اإلمنائية لأللفية؟
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أهداف الملتقى
تشكل األهداف اإلمنائية الثمانية ،واليت ترتاوح طموحاتها من إنهاء الفقر املدقع إىل وقف انتشار مرض اإليدز

وتوفري التعليم االبتدائي جلميع األطفال حبلول عام  ،2015خطة عمل رئيسية جلميع دول العامل ومجيع املنظمات
العاملة يف جمال العمل التنموي .وقد حشدت هذه اجلهات جهودا كبرية مل يسبق هلا مثيل يف السنوات املاضية من أجل حتقيق
هذه األهداف خدمةً لسكان العامل األفقر واألقل حظا .ويسعى هذا املوقع إىل تبيان هذه اجلهود اليت تبذهلا األمم املتحدة
وشركائها من أجل عامل أفضل للجميع.

محاور الملتقى
 الومحور األول :موقع المجتمع الدولي من الجهود الرامية في مسألة التنمية العالمية.
 الومحور الثاني :دور روافد األمم المتحدة في تحقيق أهداف التنمية لأللفية.
 الومحور الثالث :األمم المتحدة وقضايا الحوكمة العالمية

 الومحور الرابع :تقييم إنجازات الشراكة العالمية من أجل التنمية.

الرئيس الشـريف للملتقى
األستاذ الدكتور /سعيد فكرة

رئيس امللتقى
األستاذ  /أزروال يوسف

مدير جامعة العربي التبسي  -تبسة

جامعة العربي التبسي  -تبسة

املشرف العام على امللتقى
األستاذ  /بن حدة باديس

رئيس اللجنة العلمية للملتقى
األستاذ الدكتور /بوضياف عمار

رئيس قسم العلوم السياسية

جامعة العربي التبسي  -تبسة

املنسق العام للملتقى
األستاذة /مقران رمية

رئيس اللجنة التنظيمية للملتقى
األستاذ /البار أمني

عميد كلية احلقوق والعلوم السياسية

جامعة العربي التبسي  -تبسة
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أعضاء اللجنة العلمية

أ.د /عمار بوضياف (رئيساً)  ...................................................................................................................................................................................جامعة تبسة
د /سعدي حيدرة (رئيس الومجلس العلمي لكلية احلقوق والعلوم السياسية)  .......................................................................................................................جامعة تبسة
د /عطية إدريس (رئيس اللجنة العلمية لقسم العلوم السياسية)  ...................................................................................................................................جامعة تبسة
أ /رمية مقران (عميدة كلية احلقوق والعلوم السياسية)  .….......................................................................................................................................جامعة تبسة
أ.د /مانع مجال عبد الناصر (عميد كلية احلقوق) ……………………......................................................................................................................جامعة عنابة
أ.د /بوحنية قوي (عميد كلية احلقوق والعلوم السياسية) ……………........................................................................................................................جامعة ورقلة
أ.د /أعجال لعجال حممد األمني (عميد كلية احلقوق والعلوم السياسية)……………......................................................................................................جامعة بسكرة
أ.د /صايج مصطفى (مدير الومدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية).........................................................................................الومدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية
أ.د /فرحاتي عمر (رئيس جامعة محه خلضر – الوادي) ……………..........................................................................................................................جامعة الوادي
أ.د /قادري حسني ……………........................................................................................................................................... .................................جامعة باتنة
أ.د /زياني صاحل ……………................................................................................................................................................... ..........................جامعة باتنة
أ.د /عمار رزيق ……….……................................................................................................................................................... ...........................جامعة باتنة

أ.د /كيبش عبد الكريم …………….................................................................................................................................. ...........................جامعة قسنطينة 3
أ.د /سعود صاحل …………….........................................................................................................................................الومدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية

أ.د /بوريش رياض …………...........................….......................................................................................................... ..............................جامعة قسنطينة 3

د /خبوش مصطفى ……………...................................... ............................................................................................ .......................................جامعة بسكرة
د /بوعمامة زهري ……………............................................................................................................................................. ...............................جامعة تيبازة
د /زقاع عادل ……………....................................................................................................................................... ..........................................جامعة باتنة
د /راقدي عبد اهلل …………….......................................................................................................................... ................................................جامعة باتنة
د /ناجي عبد النور ……..................................................................................................... ........................................................ ………............جامعة عنابة
أ.د /بشري هاديف ...................................................................................................................................................................................................جامعة تبسة
د /موسى نورة  ..………......................................................................................................................................................................................جامعة تبسة

أعضاء اللجنة التنظيمية:
األستاذ  /البار أمني  ..................................................................................................................................................................رئيس اللجنة التنظيمية للملتقى
األستاذ  /باديس بن حدة  ................................................................................................................................................رئيس قسم العلوم السياسية ،جامعة تبسة
األستاذ /بوعزيز عبد الوهاب  ......................................................................نائب العميد املكلف بالعالقات اخلارجية والتعاون ،كلية احلقوق والعلوم السياسية ،جامعة تبسة
األستاذ /بوراس منري  .............................................................................نائب العميد للبيداغوجيا واملسائل املرتبطة بالطلبة ،كلية احلقوق والعلوم السياسية ،جامعة تبسة
السيد /محدي سلطان  ..............................................................................................................................األمني العام لكلية احلقوق والعلوم السياسية ،جبامعة تبسة
طاقم أساتذة قسم العلوم السياسية:
 °األستاذ /معيفي فتحي

 °األستاذ  /بوحريص حممد الصديق

 °األستاذ  /عباد أمري

 °األستاذة  /لعجال ليلى

 °األستاذة  /مسية بلعيد

 °األستاذ  /بن حصري رفيق

 °األستاذة  /عكروم لندة

 °األستاذة  /بلقامسي رقية

 آخر أجل لقبول امللخصات 15 :مارس .2016

 °األستاذ  /كيم مسري

 °األستاذ  /سعدي عبد الومجيد

 °األستاذة  /منوشي نسرين

 °األستاذ  /دريدي حممود

 °األستاذة  /شيباني إيناس

 °األستاذ  /رافعي ربيع

تواريخ هامة

 آخر أجل للرد على امللخصات 30 :مارس .2016

 آخر أجل لتلقي املداخالت كاملة 15 :أفريل .2016
 ترسل الومداخالت عرب العنوان اإللكرتوني التالي:

cnmdgoals@yahoo.fr

 °لالستفسار ومزيد من املعلومات يرجى مراسلتنا عرب الربيد االلكرتوني الرمسي لقسم العلوم السياسية:

Sp.tebessa@gmail.com
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