د .جمال منصر
األستاذ الدكتور  :صالح العقون
رئيس جامعة قالمة

الدكتورة :وداد غزالني
أ .د .حسين بوقارة

جامعة الجزائر3

د .عبد النور بن عنتر جامعة باريس  -8فرنسا
د.ديديي لو سوو

جامعة باريس  -8فرنسا

د .جميل صياح

جامعة غرونوبل  -فرنسا

د .رجب أولوصوي

جامعة مرمرة – تركيا

أ.د .حسين قادري

جامعة باتنة 10

أ .د .مصطفى صايج
د .السعيد مالح
د .خميس جديد

جامعة عنابة

د .جمال منصر

جامعة قالمة

د .إسماعيل بوقنور

جامعة قالمة

د .رابح زيغوني

جامعة قالمة

د .آسية بلخير

جامعة قالمة

د .سليم حميداني

جامعة قالمة

د .رشيدعثامنة

د .فنيدس أحمد

أ .بوستي توفيق

أ.لبال نصر الدين.

أ .لفحل ليندة

أ .قسوم سليم

أ .بن سعدون اليامين

أ .فتيسي فوزية

أ .رياض مزيان.

جامعة تلمسان
جامعة جيجل

كلية الحقوق والعلوم السياسية

أ .شرايطية سميرة



ترفق الملخصات باستمارة التسجيل وترسل
على البريد االلكتروني اآلتي:

مدير م .و.ع .ع .س
جامعة مسيلة

د .محمد سمير عياد

د .كريبس نبيل

أ .دندان عبد الغاني.

جامعة  18ماي  – 0491قالمة

S.politiques2@yahoo.fr
في أجل أقصاه  51 :سبتمبر 5102


التبليغ بقبول الملخصات بتاريخ :
 31سبتمبر 5102



آخر أجل الستالم المداخالت كاملة عبر
البريد االلكتروني بتاريخ :

 01أكتوبر 5102

يومي  30-31 :أكتوبر5102

للصحراء ( الجزائر-الغوس-النيجر) و مشروع انبوب

اكتسبت الجزائر بفضل ثورتها التحريرية مكانة مميزة في

الغاز من نيجيريا الى أوروبا مرورا بالجزائر و النيجر.

القارة االفريقية ،مكانة لخصها الزعيم الثوري اإلفريقي اميلكار كابرال

بقوله " :إذا كانت مكة قبلة المسلمين والفاتيكان قبلة المسيحيين،
فإن الجزائر تبقى قبلة الثوار" .ولم تكن مساندة الجزائر للحركات

التحررية في إفريقيا إال امتدادا لمبادئ ثورتها التي انطلقت من
االيمان بحق الشعوب في تقرير المصير ،فصارت بذلك إفريقيا

ساحة لنشاط مكثف للدبلوماسية الجزائرية ،سعيا لتحرير شعوب

ومع تراجع عائدات الجزائر من النفط وتبنيها لنموذج

اقتصادي جديد ،ينبني على زيادة المداخيل خارج دائرة
المحروقات ،يتكرس توجه الجزائر من جديد نحو افريقيا من خالل



من دول القارة االفريقية.




كما تعززت مكانة الجزائر في القارة االفريقية بفضل النتائج



االيجابية التي حققتها في مجال الوقاية من النزاعات أو تسويتها،
الديبلوماسي .وجهود الجزائر في اتفاق السالم بين الماليين
ومرافقتها " لبناء السلم " في هذا البلد االفريقي خير دليل على ذلك.



مداخل نظرية ومفهومية لموضوع الملتقى.



الدور التاريخي للجزائر في افريقيا :نضال االستقالل

السياسي واالقتصادي.

خيارات ترافقت مع اهتمام الجزائر الدائم ببناء شراكة أمنية مع دول

القارة وبالخصوص دول الجوار ،شراكة قوامها تعزيز الجهود



المشتركة ،لمعالجة المسائل األمنية العابرة للحدود ،ضمن أطر

مؤسساتية إفريقية ،كمجلس السالم واألمن االفريقي التابع لمنظمة

االتحاد االفريقي ،ومبادرة دول الساحل والميدان واالفريبول الذي

األمن ومواجهة التهديدات األمنية الجديدة كمجال للشراكة

األفرو -جزائرية.




االستثمارات والشراكة االقتصادية :الرهان الجديد للجزائر

مبادرة الشراكة الجديدة من أجل تنمية افريقيا (النيباد) منذ انطالقها



الدبلوماسية الثقافية كآلية معززة لمكانة الجزائر إفريقيا.

مسار المشاريع الكبرى المراهن عليها في إحداث التكامل اإلقليمي



تنافس القوى الدولية واالقليمية في إفريقيا وانعكاساته

عام  5110بلوزاكا ،وفي هذا الصدد قطعت الجزائر شوطا معتبرا في
في افريقيا ،السيما المنشآت القاعدية كمشروع الطريق العابر



على الشراكة األفرو-جزائرية.

أن تتعلق الورقة بأحد محاور الملتقى وتركز على نقققطقة

محددة وواضحة دون الخوض في العموميات.


أن ال يكون الباحث قد شارك بورقته فقي مقلقتقققى سقابقق
وأن ال تكون مستلة من رسالقة أو مقن كقتقاب أو سقبقق

نشرها في أي دورية أو مجلة.


أن يققتققم اعققتققمققاد خققط  simplified arabicبققرقققم 09

والهوامش برقم  05للمداخالت باللغة العربية .و اعتقمقاد

افريقيا.

أهل الموقع الجيو-استراتيجي الجزائر آلداء دور "محوري" في قيادة

البحث في إمكانيات تعزيز التكامل االفريقي وموقع

الجزائر ضمنه.

المقاربة الجزائرية إلدارة النزاعات االفريقية :الدبلوماسية

والوساطة.

تحتضن الجزائر مقره الدائم.

و إلى جانب رصيد اإلنجازات التاريخية ،والدبلوماسية،

معرفة فرص الشراكة االقتصادية واألمنية الممكنة للجزائر

مع باقي الدول اإلفريقية.

القارة سياسيا واقتصاديا.

والعائد لمصداقيتها وتجربتها المعتمدة على مبدأ الحوار وخيار الحل

التعريف بالجهود الدبلوماسية واألمنية للجزائر في إفريقيا

وامكانات تعزيزها.

زيادة نسبة االرتباط التجاري واالقتصادي للجزائر بدول القارة.

وتفعيل كل أطر الشراكة الممكنة التي تجمع الجزائر وافريقيا.

الوقوف على الدور التاريخي للجزائر في استقالل كثير

خط Time new romanبرقم  05والهوامش برققم 01

للمداخالت باللغة األجنبية .على أن ال تقل المداخلة عقن

 05صفحة وال تتجاوز  51صفحة.



حقوق التسجيل  3111دج لطلبة الدكتوراه 0111 ،دج
لألساتذة  01 ،أورو لألساتذة األجانب.

