
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ال الرقمي 

أثر بشكل قوي وملحوظ في حقل العالقات 

أصبحت المعلومة المحدد األساسي 

تطور تكنولوجيات 

والذي مس كل القطاعات والمجاالت، ومنها 

التغيرات المتسارعة 

لى تراجع الحدود الجغرافية، وتضاؤل قيمة المكونات 

القوى الفاعلة على المستويين الوطني 

كانت الدبلوماسية الرقمية عن قدرة القادة السياسيين 

الرقمية 

تشكيل 

صورة ذهنية للتأثير على الرأي العام، بهدف تمكين السياسية 

 على

السلوك الخارجي للدول، من خالل تسهيل 

ة التواصل واالتصال بين مختلف مكونات الفواعل في 

معتمدة في ذلك على كل أدوات وأنواع وسائل 

مضمون الدبلوماسية 

  :إلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــىيهدف هذا الملتقى 

التعريف بالدبلوماسية الرقمية وفهم مختلف السياقات  -

االجتماعية، االقتصادية والسياسية التي تطور ضمنها 

  .المفهوم

  .الدبلوماسية الرقميةالكشف عن أهم التأثيرات  -

أهمية الفواعل غير الرسمية في و إبراز الواقع الدولي  -

  .صنع القرار الخارجي في إطار الرقمنة

فهم السياق الذي من خالله حولت هذه الثورة على أداة  -

  .من أدوات الدبلوماسية

دراسة الفرص والتحديات التي تقدمها الثورة الرقمية  -

  .لألنشطة الدبلوماسية

  

  

I-  للدبلوماسية  يوالمفاهيمالتأصيل النظري

  .الرقمية

II- فواعل وأدوات الدبلوماسية الرقمية. 

III-  تأثير تكنولوجيا االعالم واالتصال في عملية

 .صنع القرار الخارجي

IV-  رهانات الدبلوماسية الرقميةو تحديات. 

V- دراسة تجارب عالمية. 
 

هدافاأل  

:المحاور  

  

ال الرقمي جفي المغير مسبوقة نهاية القرن العشرين ثورة  شهدت

أثر بشكل قوي وملحوظ في حقل العالقات مما والمعلوماتي، 

أصبحت المعلومة المحدد األساسي ، حيثالدولية بمختلف مكوناته

تطور تكنولوجيات في ظل  سيما لمختلف التفاعالت بين الدول

والذي مس كل القطاعات والمجاالت، ومنها  االعالم واالتصال

التغيرات المتسارعة عرف جملة من الذي مجال السياسة الخارجية 

لى تراجع الحدود الجغرافية، وتضاؤل قيمة المكونات إأدت والتي 

القوى الفاعلة على المستويين الوطني  قدراتع يتوسو لمادية للقوة ا

  .والدولي

كانت الدبلوماسية الرقمية عن قدرة القادة السياسيين تعبر   

الرقمية  واآلليات طوالجماهير على تسخير وتكييف مختلف الوسائ

تشكيل محاولة ، و الفواعلواالجتماعية إلعادة بناء العالقات بين 

صورة ذهنية للتأثير على الرأي العام، بهدف تمكين السياسية 

علىتكمن أهمية الدبلوماسية الرقمية في التأثير و  .الخارجية للدول

السلوك الخارجي للدول، من خالل تسهيل و عملية صنع القرار 

ة التواصل واالتصال بين مختلف مكونات الفواعل في عملي

معتمدة في ذلك على كل أدوات وأنواع وسائل  المجتمع الدولي

  .التكنولوجيا الرقمية

 

 

وانتشار االستخدام الواسع  في ظل التحوالت الدولية الراهنة

مضمون الدبلوماسية  لمختلف وسائل التواصل الرقمي، ما هو

ورهاناتها؟الرقمية وأهم تحدياتها   

 تقديم

:اإلشكالية  

 

  جامعة قسنطينة

 كلية العلوم السياسية

:تنظم ملتقى دولي حول  

 الدبلوماسية الرقمية

-الواقع والرهانات-  

2019نوفمبر  26/27يومي   

 بمقر كلية العلوم السياسية 

بوبنيدر صالح- 3قسنطينة  



 

 

 

 

 

 

  :الرئيس الشرفي للملتقى

  الجامعة مدير/ بوراسالسيد أحمد  -

  :الملتقى تارئيس

 مليكة  فريمش. د   -

  أسماء شوفي.  د -

 :اللجنة العلمية

  صليحة كبابي. د:  رئيس اللجنة العلمية

  : أعضاء اللجنة العلمية

  عبد الكريم كيبش.  د. أ -

  رياض بوريش.  د. أ -

  عبد اللطيف  بوروبي.  د. أ -

  رياض  حمدوش.  د -

  عبد الرحمانيسمينة بن . د -

  مسعود دخالة  . د -

  صليحة كبابي . د -

  رضا دمدوم. د -

  جميلة عالق. د -

  خيرة  ويفي. د -

  نوفل لعمارة. د -

  عبد المومن حمودي. د -

  منيرة  بلعيد. د -

 موسى بن قصير . د -

  فاطمة  بيرم. د -

 أسماء رسولي . د

  عائشة بوعشيبة. د -

 مريم موالهم. د -

  بودردابنمنيرة  . د -

  لطيفة  بوبيادة. د -

  عائشة بن الزغدة. د-

  إبراهيم بن دايخة. د -

  إبراهيم بولمكاحل. د -

  :اللجنة التنظيمية

  .رمضان خوجة  / السيد  -

 محمد البشير زروق. أ -

        زهيرة حواس. أ-

  نبيل دحماني .أ -

          بن زادري  مريم. أ -

  زكرياء  بوروني .أ -

         صفاء بن عيسى. أ -

        بن زعتات محمد الصديق. أ -

          آمنة  زغيب. أ -

      نسيمة بوالصوف/ السيدة  -

          سناء  رملي/ اآلنسة  -

  نسيم لمعادي/ السيد  -

        أميرة برحايل بودودة/الباحثة -

  شفيق عيناوي/ الطالب -

  علي قشي/ طالب دكتوراه  -

  الطالبة رباب بولمشاور-

  شمعة  صبرينة/ ةالطالب -

  واضح نسرين / الطالبة 

  :ضوابط وشروط المشاركة

   .بمحاور الملتقى وتحديد محور التدخلالتقيد  - 1

على أن تتكفل الهيئة  تقبل المداخالت الفردية والثنائية - 2

  . المنظمة بمتدخل واحد فقط

في  ال تقبل المداخالت التي سبق نشرها أو المشاركة بها- - 3

  .ملتقيات أخرى، أو مأخوذة من أطروحة أو بحث علمي
 

 باللغة العربية أو االنجليزية أو الفرنسية ملخص البحثرسل ي - 4

 .وفق استمارة المشاركة المرفقة

الحداثة وأن يعتمد على يتصف العمل البحثي بالجدية و  أن- 5

الشروط العلمية من الناحية المنهجية مع التحلي باألمانة القواعد و 

  .العلمية

بما في ذلك  صفحة 15ال يتجاوز عدد صفحات العمل  أن- 6

 .المالحق

 Simplified Arabic) 14بخطلغة العربية البحث بايكون  أن- 7

، المسافة بين )سم عن كل جانب 52,(وبالنسبة للهوامش   ،

  .)سم 151,األسطر 

 12Timesبخطباللغة األجنبية تكون  المداخالت- 8

New((Roman 12بحجم ) سم عن كل جانب،  52,الهوامش

  . )سم 151,والمسافة بين األسطر 

  :مهمةتواريخ 

  .2019جوان  15اإلعالن عن الملتقى يوم  -

  2019جويلية  15: آخر أجل إلرسال الملخصات  -

  2019أوت  01: الرد على الملخصات المقبولة  -

  .2019سبتمبر  05: كاملةآخر أجل إلرسال المداخالت  -

  .2019أكتوبر  15ارسال الدعوات ابتداء من  -

  :في الملتقى المشاركة رسوم

 لباحثين من الجزائرسبةلألساتذة وانلكل متدخل بال دج7000-

طلبة الدكتوراه دون تحمل الجهة المنظمة تكاليف بالنسبةل مجانا-

  .اإلقامة والمعيشة

  األجانب بالنسبة للباحثيندج 7000قيمة ما يعادل  -

  :ترسل الملخصات والمداخالت المقبولة على المايل

 

Diplomatie.numerique@gmail.com 

 


