داكار ،في 2019/8/25
بطاقة دعوة
يعتزم منتدى العالم الثالث والمنتدى العالمي للبدائل تنظيم ندوة دولية في الفترة  2019/12/ 20-18في
مدينة داكار ،السنغال تخليدا لذكرى رحيل البروفيسور سمير أمين الذي وافته المنية يوم 2018/8/12
في مدينة باريس.
يسعى منتدى العالم الثالث والمنتدى العالمي للبدائل إلقامة هذه الندوة بالمشاركة مع المؤسسات والهيئات
التي ساهم األستاذ سمير أمين في إنشائها .ستكون مشاركتكم في هذه الندوة إضافة مقدرة لنجاحها.
وقد راعينا في اختيار موضوع الندوة المعايير اآلتية :
أوال :أن يكون الموضوع عاما مرتبطا بأحد الموضوعات الرئيسية التي مثلت محور النشاط الفكري
للبروفيسور أمين،
ثانيا :أن يكون الموضوع متعدد الجوانب بحيث يمكن معالجة األبعاد السياسية واالقتصادية واالجتماعية
والثقافية،
ثالثا :أن يكون الموضوع مرتبطا بما يجري في العالم من أحداث وان يركز على تقديم البدائل،
رابعا :أن يمكن المثقفين األفارقة من الحوار حول واجبهم إزاء محاربة عوامل الضعف والتفكك لألمم
والشعوب وللمنظمات الدولية.
ووفقا لهذه المعايير ،فقد تم اختيار الموضوع العام التالي:
"إدارة األزمة متعددة األوجه للنظام العالمي  :الحلول األفريقية"
إن من شأن هذا الموضوع العريض إتاحة الفرصة لنقاش اآلراء المتعددة حول مختلف مظاهر أزمة النظام
الدولي والبحث عن الحلول الممكنة من وجه نظر أفريقية وفي تناغم مع فكر سميرأمين ونشاطه السياسي.
مقترحات بموضوعات متفرعة من الموضوع الرئيسي:
قررت اللجنة العلمية استلهاما من القضايا التي حددت في "نداء باماكو" الصادرعن الملتقى الذي عقد
في ديسمبر/كانون األول  2016حول موضوع " السيادة"،باإلضافة لموضوعات أخرى ،تحديد
الموضوعات الفرعية التالية:

 .1من اجل نظام عالمي متعدد األقطاب يقوم على السلم والقانون والتفاوض،
 .2حوكمة العولمة،
 .3ضمان سيادة الشعوب على مواردها الطبيعية،
 .4السيادة في إطار الدولة القومية،
 .5أشكال األقلمة الجديدة والتعاون جنوب-جنوب،
 .6التحوالت الهيكلية ودور الفاعلين االقتصاديين واالجتماعيين،
 .7األمن والصراعات في أفريقيا،
 .8القضاء على كل مظاهر االستغالل والقهر واإلقصاء للنساء،
 .9رهانات مجتمع المعرفة وتكنولوجيات المعلومات واالتصاالت،
.10أزمة الهجرة.
المؤتمر الصحفي
حضرت  15قناة تلفزيونية وحوالي  30صحيفة المؤتمر الصحفي الذي انعقد يوم  2019/8/6في مقر
شبكة البيئة والتنمية في العالم الثالث) (ENDA-Tier Mondeفي داكار حيث اطلعت على تفاصيل
تنظيم الندوة وموضوعاتها.
مكان انعقاد الندوة :
/
ستنعقد الندوة أيام  18و19و 20ديسمبر كانون األول  2019في جامعة الشيخ انتا ديوب 2
والغرض من عقد الندوة في هذه الجامعة ،التي عمل بها سمير أمين لسنوات ،هو إشراكها في
مناسبة االحتفاء بذكرى وفاته ،مما سيتيح الفرصة لعدد كبير من الطالب للتعرف بشكل أفضل
على أعمال وإنتاجات هذا الفكر الكبير.
:
أما عن شكل الندوة ،فقد اقترح ما يلي :
 .1أن يشتمل اليوم األول على حفل االفتتاح ومحاضرة رئيسية،
 .2أن تقدم األوراق المختارة خالل أيام الندوة الثالثة،
 .3أن يقام معرض دائم طيلة أيام الندوة يشتمل على صور ،ملصقات ،منشورات وكتب،
 .4عرض الشريط الوثائقي " سمير أمين المفكر العضوي األممي" من إنتاج الزميل الكندي عزيز
سالموني فال.
ونظرا إلمكانياتنا المحدودة جدا ،نرجو من المشاركين الذين في إمكانهم أو في إمكان الجهات الداعمة
لمنظماتهم تغطية تكاليف السفر واإلقامة إفادتنا بذلك .بالنسبة لألشخاص الذين يرغبون في التوصل بدعوة
خاصة لمؤسساتهم أو للمنظمات المكلفة بتغطية مصاريف مشاركتهم في هذه الندوة ،يمكنهم مراسلتنا في
هذا الصدد.
الرجاء إخبارنا قبل  2019 /09/ 06وإرسال ملخصا لمداخلتكم إذا كنتم ترغبون في ذلك %
مع جزيل الشكر.
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