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 ديباجة الملتقى
                                     

ون ان يعتمد على نفسه د ،تشير كل الدالئل واملؤشرات الى انه ال يمكن الي بلد مهما بلغ وزنه االقتصادي  

و الى والذي يدع ،ع التيار الجارف ملسار العوملة االقتصادية املكرس ملبدأ الحريةالحاجة الى االخرين خاصة م

 .إزالة كل ما من شأنه إعاقة التبادل الدولي وتسهيل حركة السلع والخدمات ورؤوس األموال بين دول العالم

دول الى من ال اعتبارا لهذا ومن اجل مجاراة نسق املنافسة املفروض على املستوى الدولي، انضمت الكثير

تجمعات إقليمية متجاوزة في ذلك خالفاتها السياسية وصراعاتها التاريخية بهدف معالجة يعض من 

مشكالتها الداخلية وزيادة قدرتها على مواجهة القوى االقتصادية املنافسة، وتعظيم حصتها من مكاسب 

وترجمة لهذا التوجه ظهرت العديد من التكتالت اإلقليمية في اروبا وافريقيا واسيا واالمريكيتين،  ،النمو

ل تبقى على الهامش، وحتى تستغ لكي ال ، وليصبح الصراع بين مجموعات اقتصادية ال بين دول منفردة

عرفت القارة  دية الكبرى،ثرواتها الهائلة )الطبيعية والبشرية( وتقلل من تبعيتها املطلقة للقوى االقتصا

االفريقية عدة محاوالت تكاملية تجسدت في ثمان تجمعات اقتصادية إقليمية شملت كل مناطق القارة. 

ورغم النتائج الهزيلة لهذه التجارب التكاملية اال ان رؤساء دول وحكومات االتحاد االفريقي قرروا اعتماد 

فريقية اال القارية ية من خالل انشاء منطقة التجارة الحرة تجربة تكاملية جديدة شاملة لكل الدول االفريق

 .0202 بداية عاموالتي دخلت حيز التنفيذ 

األفريقية موجه أساسا إلحياء التجارة بين البلدان األفريقية، وتنويع القارية ان انشاء منطقة التجارة الحرة 

اقتصاداتها، وتحويلها هيكليا، ومكافحة الفقر بما يتوافق  مع العدالة االقتصادية وحقوق اإلنسان، وهما 

تسم تقيمتان مدمجتان في جدول أعمال التنمية املستدامة في أفريقيا،  وفي ضوء الطابع األكثر تنوعا الذي 

به تجارة افريقيا الداخلية فيما يتعلق بمبادالتها التجارية مع الشركاء التجاريين خارج القارة من حيث عدد 

االفريقية من أهم املعاهدات التجارية النافذة القارية البلدان املشاركة، وباعتبار منطقة التجارة الحرة 

تشمل االتفاق على تجارة  السلع فحسب بل تشمل  الالتي املفعول منذ إنشاء منظمة التجارة العاملية،  و 

 التجارة في الخدمات واالستثمار وسياسة املنافسة وحقوق امللكية الفكرية، ونظرا للنمو السريع 
ً
أيضا

رصا الطلب ينمو بشكل سريع مما  يتيح ف للسكان  والدخل ومستويات التحضر في البلدان األفريقية، فان

لف اإلقليمية في مخت ة من  تسريع جهود التكامل اإلقليمي وتوسيع التجارةهامة جدا للمنتجين األفارق
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  ،املنتجات خاصة الغذائية منها،  وبالتالي تحتاج اإلنتاجية إلى تحسين كبير ملواكبة نمو االستهالك في أفريقيا

إلى  حاجة في البحث والتطوير والتدريب واإلرشاد، كما أن هناك االستثمارالحكومات  والذي يحتم على 

برامج لتدعيم  الحصول على مدخالت عالية الجودة، و االستثمار في البنية التحتية لدعم التسويق والتجارة 

والحد من املخاطر الكامنة في االستثمار الخاص والتي تؤدي الى  مكاسب إنتاجية أسرع من خالل االستفادة 

  .ار األجنبي املباشرمن وفورات الحجم في السوق األوسع فضال عن جذب االستثم

باملشاركة في اجتماعات هيئات التفاوض  0222ودعما  لتوجهاتها االقتصادية قامت الجزائر ومنذ عام 

االفريقية،  والتي توجت باالنضمام  اليها  تحقيقا للتكامل القارية الخاصة بإنشاء منطقة التجارة الحرة 

 3الخام للقارة اإلفريقية ومداخيل سوقها البالغة قيمة االقتصادي، واالستفادة من حجم الناتج الداخلي 

آالف مليار دوالر، هذا التوجه ليس بديال التفاق الشراكة مع االتحاد األوروبي و منطقة التجارة العربية 

الصدمات  مالحرة بل داعما لها،  لكسب رهانات و تحديات  بناء  اقتصاد متنوع  قادر على الصمود اما

لقادر على ضمان  معدالت نمو مستدامة، في ظل ازمات اقتصادية ومالية عاملية،  وهذا ما الخارجية،   وا

 .شجع الحكومة على تبني استراتيجية وطنية لترقية الصادرات خارج املحروقات

ان االنضمام الى هذه املنطقة يعتبر تحد للمؤسسات الجزائرية في كيفيات تحقيق  التكلفة والنوعية في ظل 

املية شرسة تفرضها أمريكا والدول األوروبية والصين و حتى بعض الدول اإلفريقية حتى في  قطاع منافسة ع

املحروقات،  وهذا ما يحتم على الجزائر  تبني  سياسة اقتصادية واقعية  مع مختلف الدول االفريقية،  و 

ويل، وتوفير املتوسط والطالشروع في إصالحات شاملة تسمح بزيادة تنافسية االقتصاد الوطني على املديين 

البيئة املناسبة لنشاط املؤسسات املحلية وحتى األجنبية لتكون قادرة على املنافسة في األسواق االفريقية، 

باعتباره حديث الساعة في االوساط االقتصادية واملنظمات املختصة والدول ونظرا ألهمية هذا املوضوع 

ص في أسواق القارة للتجارة واالستثمار، ونظرا للتحديات التي االفريقية، والجزائر خاصة بما يوفر من فر 

مما يستوجب إثراءه من قبل املختصين والباحثين  املشروعهذا تواجه الجزائر وبلدان القارة في تحقيق 

 ،للمساهمة في إيجاد حلول تفيد االقتصاد الوطني تدعيما لسياسة تنويعه
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 إشكالية الملتقى:

  امللتقى الى محاولة اإلجابة على السؤال التالي:هذا يسعى مما سبق 

 ؟ئري على االقتصاد الجزا  االفريقيةالقارية نطقة التجارة الحرة ملاملحتملة ما هي االثار االقتصادية -

 :المحاور الرئيسية للملتقى

 التكامل االقتصادي؛في لتجارة الدولية ا ملساهمة التأصيل النظري  :األول املحور -

  ؛ ولية(دعرض تجارب ) املباشردور مناطق التجارة الحرة في تحفيز االستثمار األجنبي  :الثاني املحور  -

 ؛ واقع التجمعات االقتصادية االفريقية :الثالث املحور  -

 ؛الكبرى ة العربيحرة التقييم تجربة الجزائر في الشراكة مع االتحاد االوروبي ومنطقة التجارة  :الرابع املحور  -

تنافسية املؤسسات الجزائرية لتعظيم مكاسبها في منطقة التجارة  متطلبات هيكلة ودعم :الخامس املحور -

 ؛الحرة القارية االفريقية 

 .الفريقيةاالقارية منطقة التجارة الحرة  لالقتصاد الجزائري فياالثار االقتصادية املتوقعة  :السادس املحور  -

 اهداف الملتقى

 اإلطار النظري للتجارة في مناطق التجارة الحرة؛التعرف على -

 االطالع على التجارب اإلقليمية االفريقية في مجال التكامل االقتصادي؛-

 االفريقية؛القارية معرفة اهم الجوانب االقتصادية والتشريعية ملنطقة التجارة الحرة -

 الكبرى ية العربحرة الومنطقة التجارة تقييم الدروس املستفادة من تجربة الجزائر في الشراكة األوروبية -

 االفريقية؛ القارية ة التجارة الحرةطقفي انضمام الجزائر الى منلالستفادة منها 

لى عاالقتصاد الوطني تساعد  الياتإثراء املوضوع من قبل املختصين والباحثين للمساهمة في إيجاد -

 ؛االفريقية القارية ة التجارة الحرةطقمن فياالندماج 
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 ىالهيئة العلمية للملتق

 للملتقى التنظيميةالهيئة 
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 شروط المشاركة في الملتقى

املشاركة مفتوحة لجميع أساتذة الجامعات وطلبة الدكتوراه والباحثين واملهتمين في مختلف الهيئات -

 ؛والوزارات

  وفق الشروط التالية: واالنجليزيةترسل املداخالت باللغة العربية، الفرنسية 

يد ق الجزائر اوداخل او خارج  مجلة علميةفي نشرها  او ملتقىأي في  هاقد سبق عرض املداخلةكون تان ال -

  ؛(علميةيسبق املشاركة بها في أي تظاهرة  لم)التحكيم في أي مشروع علمي 

 يمةالعلمية والقاألبحاث الواردة تخضع للتحكيم العلمي السري، بحيث وجب ان تتوفر فيه االصالة  -

 ؛اللغة والعرضالعلمية وسالمة 

تتضمن الورقة األولى عنوان املداخلة، اسم الباحث، ورتبته العلمية، الجامعة، الدولة، إضافة الى البريد -

 وكلمات مفتاحية؛ باللغة االجنبيةكلمة  252واللغة بالعربية بكلمة 252االلكتروني والهاتف وملخصا ال يتعدى 

  ؛مضبوطة وفق منهجية البحث العلمياملداخالت تكون  وان ؛ان تتوافق املداخالت مع محاور امللتقى-

باللغة  11، حجم Sakkal Majalla ، خطA4ورقة بحجم  ،20ان ال تتعدي عدد صفحات املداخالت -

في املتن  األجنبيةباللغة  للمداخالت 12حجم  Times New Romanوبخط في الهامش،  12املتن وفي العربية 

 ؛ورقةللجوانب المن جميع سم 2وبهوامش  الهامش،في  22و

  واملالحق؛التهميش يكون في اخر البحث بما في ذلك قائمة املراجع -

 املداخلة ال ترد الى أصحابها سواء قبلت ام لم تقبل؛-

 الباحثين املشاركين في املداخلة الواحدة ال يتعدى اثنين؛عدد -

 ؛االخالل بأصالة البحث تقع مسؤوليته بالكامل على صاحب املداخلة-

 .ISBNاألوراق البحثية تنشر في كتاب امللتقى ذو الترقيم املعياري الدولي --



 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
the People's Democratic Republic of Algeria 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
Ministry of Higher Education and Scientific Research 

-  جامعة باتنة- 1
University of Batna -1- 

 العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسييركلية 
Faculty of Economic, Business and Management Sciences 

 LEEM مخبر الدراسات االقتصادية املغاربية
Maghreb Economic Studies Laboratory (LEEM) 

Laboratoire des études des Economies Maghrébines (LEEM) 

 
 

 مواعيد مهمة

 

 Google Meet انعقاد امللتقى عن طريق

 

 ...............................................................................................................: واللقباالسم  -

  .: ..............................................................................................................العلميةالرتبة  -

 :.......................................................................................................................املؤسسة -

 .: .........................................................................................................................الدولة -

 .................................................................................................................. :الهاتفرقم  -

 :................................................................................................................عنوان البحث -

 :...............................................................................................................شاركةمحور امل -

 واألجنبية:..................................................................................امللخص باللغتين العربية  -

 استمارة المشاركة

 2022أكتوبر   30تمديد استقبال املداخالت إلى 

 2022نوفمبر  11اإلعالن عن األبحاث املقبولة: 

 2022نوفمبر 22اإلعالن عن برنامج امللتقى: 

 2022نوفمبر 30-29انعقاد امللتقى:  تاريخ


