الرئٌس الشرفً للملتقى:

YYYY

الجمهورٌة الجزائرٌة الدٌمقراطٌة الشعبٌة
وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً
جامعة قاصدي مرباح ورقلة
كلٌة الحقوق والعلوم السٌاسٌة
بالتعاون مع مخبر إشكالٌة التحول السٌاسً
واالقتصادي واالجتماعً فً التجربة
الجزائرٌة
و بدعم من مخبر التطبٌقات الكمٌة فً العلوم
االقتصادٌة والمالٌة،

أ.د.مدمذ الطاهش خليالث

 -مدٌر جامعة قاصدي مرباح -ورقلة

المشرف العام للملتقى:

أ.د.بىخىيت قىي

–عمٌد كلٌة الحقوق والعلوم السٌاسٌة-

رئٌس الملتقى:

د.سمير باسه

رئٌس اللجنة العلمٌة للملتقى:
أ.د.غنٌة شلٌغم

رئٌس اللجنة العلمٌة لقسم العلوم السٌاسٌة

منسق الملتقى:
د.حشود نور الدٌن

تنظم الملتقى الدولً حول:

سٌاسات التمكٌن النسوي فً
الدٌمقراطٌات المعاصرة:
الواقع والمأمول
ٌومً/ 31/30:أكتوبر.2019/

الدعوة موجهه إلى:
 السادة األساتذة والباحثين من كل الجامعات
والمعاهد ومخابر البحث.
شروط المداخلة :
 أن تكون المداخلة أصيلة غير منشورة وضمن
محاور الملتقى.
 أن يلتزم الباحث بمناهج البحث العلمي واالمانة
العلمية.
 أن

تكتب المداخالت في شكلword

بخط Simpilfiedarabic 14بالنسبة

رئٌس قسم العلوم السٌاسٌة

للمداخالت باللغة العربية

رئٌس اللجنة التنظٌمٌة:
د .هشام بن الشٌخ

 Time New Roman 12بالنسبة

رئٌس قسم الحقوق

مدٌر المخبر :أ.د.عبد المؤمن مجدوب
رئٌس المجلس العلمً :أ.د .رضا همٌسً
رئٌس خلٌة العالقات العامة :د.األمٌن سوٌقات
المسؤول التقنً للملتقى  :ا.عباس بوحفص

للمداخالت باللغة األجنبية
مواعيد مهمة:
أخر أجل الرسال البحث كامال  20 :أوت 9102
ترسل المشاركات على البريد االلكتروني:
fdsp.ouargla.meeting@gmail.com
مالحظة:
 -يتحمل المشاركون مصاريف النقل واإليواء.
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.1الاشهاليت:
لقذ شهل القشن العششيً ومً دون مىاصع هقطت
الخدىى ألالبر وألاعمق في الخاسيخ إلاوساوي لقضاًا
املشأة ،إلى خذ اعخباسه بالحذ الفاصل بين خقبخين
جاسيخيخين مخخلفخين هىعيا ،فهى قشن الخشوج
الجماعي لليساء مً معقلهً الضاسب الجزوس
(املجاى الخاص أو ألاسشة) إلى مشاسلت الشحاى في
الحياة العامت والدساب صفت املىاطىت ،ومً دوسهً
الخاسيخي في إلاهخاج البششي والخيشئت ،إلى إلاسهام في
إهخاج مخخلف السلع الاحخماعيت ،الثقافيت،
السياسيت والاشتراك في مىافع وعىائذ املىاطىت .لقذ
اصطذم هزا الخدىى بالنثير مً ألاصماث ،مان أقلها
جنييف وجنيف املشأة راتها واملجخمع ببىاه الاحخماعيت
والثقافيت القائمت مع رلو الخدىى.
إلى الحذ الزي دفع بالفيلسىف سوحيه حاسودي إلى
القىى “إن أوى اضطهاد عشفه الخاسيخ هى اضطهاد
اليساء ،مما ًجعل وسف ألاسس التي ًقىم عليها
رلو الاضطهاد وطىة ضشوسيت ليسف مل اضطهاد
آوش ” .وقذ ًجادى املؤسوىن حاسودي في مذي صحت
هزه الفشضيت ،ولنً مما الشو فيه أن املشأة عاهذ
أشهاال شتى مً الظلم عبر الخاسيخ مً ِق َبل الشحل
ومً ِق َبل املجخمع لهل .وال أدى على رلو مً جضمين
الشسىى صلى هللا عليه وسلم في الخطبت التي وخم
بها سسالخه العظيمت آمشا مؤلذا على إخسان معاملت
اليساء وصاحشا سادعا عً اسخضعافهً أو إراللهً.
ومما الشو فيه ً
أًضا أن إوشاء حيل فعاى ومىخج
ُ ْ َ
ضط َه َذاث.
ًخطلب وحىد أمهاث وصوحاث غير م

إرا فضشوسة جمنين املشأة مً خقىقها وجفعيل قذساتها
بشهل ألثر اًجابي وإهخاجي ضشوسي لهل املجخمعاث ،فدتى
الذوى الغشبيت التي قطعذ شىطا هائال في الخمنين
السياس ي والاقخصادي والاحخماعي للمشأة .الصالذ حعاوي
فيها مً مشامل حمت وأصماث مسخدنمت بشغم ما خقق.
غير أن املخخلف خىله هى  :ما الزي هقصذه بـ “جمنين
املشأة” ؟ وما الهذف مً السعي إليه؟ وليف ًمنً
جدقيقه ؟ ولهي ال ًنىن سعي املشأة العشبيت للخمنين
مدصىسا في الاهقياد غير الىاعي ملشاسيع مثيالتهاً ،طشح
هزا امللخقى جصىسا عاما خىى سياساث الخمنين اليسىي
وفق مقاسبت إسالميت حسخجيب للخدىالث املجخمعيت
الشاهىت ،عبر جدليل ومىاقشت وجفسير الخجاسب الذوليت
املخخلفت ،مع ضشوسة جدشيش املصطلح مً إسقاطاث
ومخطلباث الثقافت والخاسيخ والظشوف املجخمعيت الخاصت
بالغشب ،فبيئخىا الخاسيخيت والثقافيت ججخمع مع الغشب في
بعض الجىاهب إلاوساهيت الشاملت ،ولننها جخخلف عىه
حزسيا في حىاهب أوشي..

 .2ألاهذاف:
يهذف امللخقى إلى جدقيق الغاًاث الخاليت :
 الخعشف على املقاسباث الىظشيت الحذًثت الخاص بخمنيناليساء.
 املقاسهت بين الخجاسب الذوليت املخخلفت لخمنين اليساء فيمخخلف املجاالث.

.3مداوس امللخقى:
املدىس ألاوى :املقاربات النظرية للتمكين
النسوي.
املدىسالثاوي :التمكين النسوي في التشريعات
الدولية والوطنية.
املدىسالثالث ثقييم هماذج وثجارب للتمكين
النسوي في الديمقراطيات املعاصرة
 في املجال الاقتصادي. في املجال السياس ي. في املجال الاجتماعي. املدىسالشابع :ثحديات مستقبل التمكينالنسوي.

