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 :  املؤمتر الدولي احملكم حتت عنوانمركز جيل البحث العلمي  حتت رعاية االحتاد العاملي للمؤسسات العلمية ينظم

 يف الوطن العربي واجلماعي األمن اجملتمعي 
 

  2020أكتوبر  17 و  16 : لبنان
 

 توطئة: 

باالستقرار وبكيفية إدارة الدول  يرتبط مفهوم األمن 
ي تهدد مكوناتها ووحدتها  

لمختلف األزمات واألخطار الت 
ابية  .الوطنية والت 

ي هو    واألمن المجتمعي 
، بل هو من أسىم أبعاد األمن اإلنسان 

ي كل 
هدفه األساسي من خالل توفتر االستقرار والطمأنينة ف 

اقتصادية واجتماعية، ، سياسية، سواًء كانت مناحي الحياة
اإلحساس  يعزز مما . تربوية وثقافية .. ، صحية ونفسية

  ، ي
مع  ،  نبذ النعرات القبلية وتقبل التنوعباالنتماء والوالء الوطت 

ام بالواجبات، كما يساعد عىل بناء نسيج تمتير   الحقوق وااللت  
 اجتماعي متماسك ومتجانس. 

ي  تمر  
بعدة أزمات  اضيير  العقدين الم الدول العربية ف 

، أججت  داخلية نتيجة للتحوالت السياسية اإلقليمية والدولية
ي  ستقرار  اال من و األ الرصاعات العربية ومست ب الداخىلي والخارح 

كما أسهمت الجائحة الصحية العالمية   ، ا هذه الدول ورعاياهل
ي كشف    19-كوفيد

الصحية    نظمةاأل مواطن قصور وهشاشة  ف 
 وما ترتب عن ذلك من تداعيات اقتصادية واجتماعية. 

 : المؤتمر  أهداف

يهدف هذا المؤتمر الذي يصادف تاري    خ انعقاده اليوم  
ي المجتمعي اء، إىل تقييم األمن ذالعالىمي للغ والتحديات  العرن 
ي تواجه

احات وحلولاستقراره  الت  تعزز  عملية للخروج باقت 
 . المحىلي اإلقليىمي و االكتفاء وتضمن الجماعي التعاون 

 

امنة جستنظم  ز   مقرنا ب لسات مت 
  
ز
نت العاصمة   الجزائر  ف  وعتر االنت 

 : المؤتمر  تإشكاليا

إىل أي مدى استطاعت األنظمة العربية ضمان أمنها   .1
ات الواقع   الجماعي  ومن ثم المجتمعي  عىل ضوء متغتر
؟  الدوىلي

ي تواجه   .2
ما هي التحديات السياسية واالقتصادية الت 

ي ظل الظروف الراهنة؟
 المنطقة العربية ف 

ي  ما هو واقع  .3
الخدمات االجتماعية التعليمية والصحية ف 

ي وماهي سبل تحسينها؟  الوطن العرن 
ي دعم وتوطيد التعاون   .4

ي ف  ما هو دور اإلعالم العرن 
 ؟االقليىمي واالستقرار 

ي توحيد   .5
ما هو دور ومسؤوليات جامعة الدول العربية ف 
المجتمعي  الجهود العربية تحقيقا لالستقرار واألمن 

 ؟والجماعي 

 : المؤتمر محاور 

 واقع وتحديات  -من المجتمعي االطار المفاهيىمي لل   : 1المحور

   واإلقليىمي الداخىلي  السياسي  االستقرار أهمية     : 2المحور 

 الحريات العامة. و ترسيخ دولة القانون   أهمية : 3المحور 

 . االجتماعية والصحيةالتعليمية  تحسير  الخدمات      : 4المحور

.    : 5المحور ي  أهمية وآليات توحيد االقتصاد العرن 

.    : 6المحور  ي ي العرن 
 سبل تحقيق االكتفاء الغذان 

. د ور اإلعالم        : 7المحور ي ي توطيد التعاون واالستقرار العرن 
 ف 

 . امعة الدول العربيةجومسؤوليات دور    : 8المحور

 كيفية المشاركة: 

م بالمنهجية    يمكن التسجيل للمشاركة بورقة بحثية تلت  
ي 
،    العلمية والمعايتر المحددة ف  موقع مركز جيل البحث العلىمي

ح  أو بمداخلة مخترصة تثتر نقاط مرتبطة بمحاور المؤتمر   وتقت 
أو التسجيل لحضور ، تدرج ضمن برنامج الجلساتتوصيات 
 .الجلسات

ي  •
:  ةمقبول بورقةحال المشاركة  ف  يحصل المشارك)ة(   للنشر

 .  عىل شهادة مشاركة ونشر

ي حال المشاركة   •
مداخلة: يحصل المشارك)ة( عىل شهادة  بف 

 مشاركة. 

ي حال المشاركة بالحضور فقط: يحصل المشارك)ة( عىل   •
ف 

 . حضور شهادة 

 تخضع األبحاث للتحكيم من قبل اللجنة العلمية للمركز.  •

ي لمتطلبات تنشر األبحاث المستوفية  •
مركز  مجالت الالنشر ف 

 .(CROSSREF - ROAD)مجالت دولية محكمة ومفهرسة:  
  

ا عىل: ت
ّ
رسل استمارة التسجيل حرصي

conferences@jilrc.com 

ز     ال تتحمل الجهات المنظمة تكاليف التنقل وإقامة المشاركي 

  الموقع 
ز
 استمارة وتفاصيل التسجيل متوفرة ف

www.jilrc.com 
 

 


