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 ألاوروبيمراجعة اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد 

 (لتحدياتالواقع وا)

 

 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

  -0جامعة قسنطينة 

 كلية العلوم السياسية

السياسات العامة والاستراتيجيات الحكوميةالدولة ،مخبر   
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 :ديباجة

تتجه الجزائر وفق مقاربة براغماتية الى مراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الاوروبي، والذي صادقت عليه في 

الجوهرية بين الاسس النظرية التي قام عليها والواقع ،نتيجة الاختالالت  5222ودخل حيز التنفيذ في  5225

امليداني في مجاالت عدة سواء على مستوى الاهداف املرجوة منه واملتمثلة في خلق منطقة للتبادل الحر 

، وثقافي،  ، واجتماعي رابح، إذ املالحظ على مستوى تجاري، واقتصادي-،وشراكة حقيقية تقوم على مبدأ رابح

من ذلك أمني  ان هناك تناقض بين الاهداف املرجوة والواقع من منطلق ان الظروف ، أكبر  وسياس ي

والشروط التي اوجدته تتناقض مع الواقع  مما تتطلب ا الاحاطة و الاملام بالعوامل واملتغيرات التي حددته، 

ي نفس املسار ، بالبحث عن شركاء جدد  من منطلق ان املواصلة ف والتفكير في اطر جديدة اخرى قد تتعداه

 .وبنفس الكيفية هو اضرار بأمننا القومي

 :إشكالية

تبرز اشكالية جوهرية بين الاهداف املرجوة على مستوى نظري والواقع امليداني  في اتفاق الشراكة بين  -

الجزائر والاتحاد الاوروبي ،تتطلب اجراءات حقيقية وفق عملية حسابية تفاضلية تقوم على تعظيم دالة 

،في صناعة القرار The Optimal،وتحدد بالبديل ألامثل Maximazing The utulity  functionالقائدة 

ان مراجعة الاتفاق (.دولة 52الجزائر مع )اتحاد/خاصة في ظل عالقة قائمة على اساس نمط تفاعلي دولة

هنة وفق اهداف جديدة بين الطرفين تكون وفق اهداف فعلية للشراكة ،بكون الظرفية الدولية الرا

 :تجعلنا امام توجهين استراتيجيين في نتائج الاتفاق

املحافظة على الاطار العام لالتفاق من منطلق ان املزايا أكثر من املشاكل في العالقات : التوجه الاول   * -

 الجزائرية مع الاتحاد الاوروبي في ظل العوامل التي تحدده واملتمثلة في  القرب الجغرافي ،وتركيبة السكان ملا

، واملوارد سواء الطبيعية للجزائر ،أو التكنولوجية  للموروث الثقافي والاجتماعي من تأثير في العالقات

واملعلوماتية في الاتحاد الٍاوروبي ،باإلضافة الى الارادة السياسية للعمل سويا،ومن ثم املراجعة وفق ان 

 مع الاتحاد الاوروبي باملائة من تبادالتها هي 22العالقات هي ايجابية بكون الجزائر 

مراجعة اتفاق الشراكة من منطلق التخلي عن الالتزامات املرتبطة بمختلف ملواد التي :التوجه الثاني -

محاور والتي ال تخدم الجزائر ،اين مراجع اتفاق الشراكة والتي منذ مدة  20مادة ب  112حددتها والتي هي 

ف على طرف أخر  مما يعني ان الظروف والشروط برزت اختالالت جوهرية في نتائجه ،اين استنزاف طر 

التي اوجدته ال تعبر عن الواقع امليداني،مما يتطلب التخلي عنه والبحث عن شراكات جديدة مع دول ،أو 

 .اتحادات قارية أو اقليمية جديدة
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 أهداف امللتقى  -

الاطار لهذا الاتفاق بين الجزار  هذه املفارقة في كيفية الاحاطة و الاملام بالعوامل واملتغيرات التي شكلت لنا

باملائة سنويا،و في تبادل السلع  12والاتحاد الاوروبي من منطلق ان الهدف هو رفع الحواجز الجمركية بنسبة 

والتدفقات الاستثمارية والتدفقات املالية ،وفي كيفية تحديد املشاكل واملزايا من الاتفاق وفق مقاربة براغماتية 

لي والذي يقوم على انه مؤقت  و ستاتيكي لم يؤذي الى خلق مؤسسات دائمة وشخصية في ظل التعاون الحا

 قانونية جديدة  والتي هي اهداف الشراكة ، 

ان الاستمرار في الاستنزاف نتيجة لرفع الحواجز الجمركية دون امكانية التصدير للطرف الجزائري في ظل 

خاصة في ظل التحوالت     Dilemma، يجعلنا امام معضلة  ملاليةالاختالالت في العالقات التجارية والاقتصادية وا

الجيوبوليتيكية الحاصلة في العالم وفي الناظمة الاقليمية املشكلة له ،تجعل من الجامعة طرف فعلي في العملية 

تية للوصول واملتمثلة إما الاستمرار بشروط وظروف جديدة في الاتفاق اين املزايا أكبر من املشاكل بمقاربة براغما

م على حتمية  الى شراكة حقيقية ،و اما التخلي عنه من منطلق ان الاستمرار يعمق الفجوة والتوجه العقالني قائ

 :من خالل البحث عن شركاء جدد

 تحديد طبية العالقة بين الجزائر والضفة الجنوبية للبحر املتوسط-

 (املشاكل واملزايا)انشاء منطقة للتبادل الحر  -

 .اد التجارية والاقتصادية واملالية وتدفقات الاستثماراتالابع -

 .الاهداف مراجعة مواد الاتفاق و-

 دفاع 2+2مبادرة -

 .مختلف تجارب الشراكة القارية،أو الاقليمية،او الدولية-

 البحث عن شركاء جدد اي اقتراحات-

 : الجمهور املستهدف

والاتحاد الاوروبي والذي  التي سيقام بكلية العلوم السياسية ع اتفاق الشراكة بين الجزائر و تعتبر دراسة موض

من املواضيع الهامة في تكوين الطلبة ألنها تجمع بين العديد من الاختصاصات ، حيث تمكن   0جامعة قسنطينة 

الطالب من التعرف و الاحاطة و الاملام من خالل التعرف على الظروف والشروط التي امجدت لنا الاتفاق سواء 

 .بطابعها الاقتصادي والاجتماعي و الثقافي،والسياس ي ،وألامني

 .كذلك ألاساتذة الجامعيين والباحثين والخبراء-

 ، ومختلف الفاعلون نذكر منهم صناع القرار كل من يهتم بموضوع العالقات الجزائرية الاوروبية -
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 . القارية أو الاقليميةتجارب  الشراكة  الباحثون في  مختلف اتفاقيات -

  امللتقىمحاور 

،  التعاون الشراكة ، الاعتماد املتبادل)الاوروبية -لعالقات الجزائرية لاملقاربات املفسرة  و املفاهيم:  املحور ألاول 

 (املداخل الفكرية املمكنة واملتاحة( )، التبعية التكامل والاندماج

الاطر القانونية ملختلف الاتفاقيات )الاوروبي التطور التاريخي للعالقات الجزائرية مع الاتحاد :  نياملحور الثا

 (ببعدها الاستراتيجي

 التعاون بين الجزائر والاتحاد الاوروبي ومشاكل  مزايا :  الثالثاملحور -

 (دراسة في املواد واملحاور )اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الاوروبي :  رابعاملحور ال

 (دول عربية وغربية)اتفاقيات الشراكة مع الاتحاد الاوروبيعن مختلفة  تجارب :  خامساملحور ال

 (عربية وغربية) ومبادرات أخرى  دفاع 2+2دراسة ملبادرة :  املبادرات غير اتفاقية:  دسسااملحور ال

 الافاق الواقع و الجزائر والبحث عن شركاء جدد : سابعالاملحور 

 الجزائر-20جامعة صالح بوبنيدر قسنطينة  -صالح دعاس عميور    -د:  للملتقى رئيس اللجنة العلمية

 :للملتقى اللجنة العلمية

 الجزائر -20جامعة صالح بوبنيدر قسنطينة               رئيس امللتقى  .عبداللطيف بوروبي .د.أ

 20جامعة صالح بوبنيدر قسنطينة  عبدالكريم كيبش .د.أ

 20صالح بوبنيدر قسنطينة  جامعة عبدالعزيز شرابي       .د.أ

 الجزائر -قسنطينة -جامعة  الامير عبدالقادر  نورالدين ثنيو.د.ا

 الجزائر-5جامعة قسنطينة   عبدالعزيز بودن. د.ا -

 الجزائر -1جامعة قسنطينة  كمال فياللي. د.ا -

 مصر-جامعة القاهرة  سامح العليلي .د.أ

 الاردن-رئيس جامعة اليرموك  زيدان كفافي .د.أ-

 العراق-جامعة الكوفة  سعدون الشالل ظاهر  -د.أ-

Université bruxelles- Belgique Pr.Sebastien Boussois 

University California USA Pr Hamoud Salhi 

 ليبيا  -جامعة طرابلس   .التومي عبدالقادر منصور  خالد .د.أ
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 الامارات العربية املتحدة-الشارقةجامعة  محمد عبدالكريم محمد الحوراني.د.أ

 العراق-جامعة كرميان ابراهيم قاسم  درويش البالني.د.أ

 السودان-جامعة ام درمان  حسين بحر الدين عماد الدين .د.أ

-منتدى  البحوث والدراسات من اجل املغرب العربي   حبيب حسن حسن اللولب .د.أ

 تونس 

 ليبيا-بنغازي جامعة  خالد السحاتي .د.أ

 الجزائر -قسنطينة -جامعة  الامير عبدالقادر  يونس شعيب . د.ا

 الجزائر-جامعة ورقلة  قوي بوحنية. د.ا

 الجزائر-جامعة عنابة   عبدالحق بن جديد. د.ا

 الجزائر-جامعة باتنة  يصالح زيان. د.ا

 الجزائر-5جامعة قسنطينة  بوشوشة  عبدالحميد .د.أ

 الجزائر-جامعة قاملة   غزالنيوداد . د.ا 

 الجزائر-جامعة باتنة  عبدالحق زغدار. د.ا

 الجزائر -0جامعة قسنطينة   رياض حمدوش. د.ا

 الجزائر -0جامعة قسنطينة   مليكة فريمش. د.ا

 الجزائر -0جامعة قسنطينة   يسمينة بن عبدالرحمان. د.ا

 الجزائر -بسكرةجامعة  محمد فوزي نورالدين . د.أ

 -جامعة املسيلة الجزائر عبدهللا  هوادف . د.أ

 الجزائر -1جامعة قسنطينة  -   نذير عميرش. د.ا -

 الجزائر -جامعة بسكرة  مصطفى اسعيد .د.أ-

 الجزائر-جامعة سيدي بلعباس  حنيفي هاليلي.د.أ

 الجزائر- 0جامعة قسنطينة   - رضا دمدوم.د

 قسنطينة -عبدالقادر  امعة الامير ج عقبة سحنون .د

 الجزائر- 0جامعة قسنطينة   صليحة كبابي. د -

 الجزائر-قسنطينة -ساتذة املدرسة العليا لل   نذيرة بوقبس. د

 الجزائر-قسنطينة -ساتذة املدرسة العليا لل  راضية بوقبس.د

 الجزائر-قسنطينة -امعة الامير عبدالقادر ج حبيبة رحايبي. د -

 .الجزائر-جامعة عنابة عادل عباس ي .د

 الجزائر-1جامعة قسنطينة  مر بوطبالة مع.د-

 الجزائر- 0جامعة قسنطينة   مسعود دخالة. د -
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 الجزائر- 0جامعة قسنطينة   منيرة بودردابن. د -

 الجزائر- 0جامعة قسنطينة   بيادةلطيفة بو . د

 الجزائر- 0جامعة قسنطينة   سمية اوشن. د

 الجزائر  - 0جامعة قسنطينة   نوفل لعمارة. د

 الجزائر- 0جامعة قسنطينة   عبد املؤمن حمودي. د

 الجزائر- 0جامعة قسنطينة   عائشة بوعشيبة. د

 الجزائر- 0جامعة قسنطينة  - ابراهيم بن دايخة. د

 الجزائر- 0جامعة قسنطينة   بيرمفاطمة . د -

 الجزائر- 0جامعة قسنطينة   دهينة فيلط. د

 الجزائر- 0جامعة قسنطينة   - مريم موالهم. د

 الجزائر- 0جامعة قسنطينة  محمد عشاش ي .د

 الجزائر- 0جامعة قسنطينة  رسولياسماء . د

 الجزائر- 0جامعة قسنطينة   -حبيبة زالقي.د

 الجزائر- 0جامعة قسنطينة  مريم بن زادري .د

 الجزائر- 0جامعة قسنطينة  وليد قارة.د

 الجزائر- 0جامعة قسنطينة  سعيد عابد.د

 الجزائر- 0جامعة قسنطينة  سميرة سليمان

 الجزائر- 0جامعة قسنطينة  نبيل ديب .د-

 الجزائر- 0جامعة قسنطينة  ملياء بن جامع.د

 الجزائر- 0جامعة قسنطينة   -ابتسام قويدر .د

 الجزائر- 0جامعة قسنطينة  -فائزة بن حمزة.د

 

 الجزائر -صالح بوبنيدر  -0جامعة قسنطينة / رضا دمدوم .درئيس اللجنة التنظيمية 

 :اللجنة التنظيمية 

 الجزائر -صالح بوبنيدر  -0جامعة قسنطينة  بوروبيعبداللطيف .د.أ

 الجزائر -صالح بوبنيدر  -0جامعة قسنطينة  عميور  دعاسصالح .د.

 الجزائر -بوبنيدر صالح  -0جامعة قسنطينة   زروق بشير .د

 الجزائر -صالح بوبنيدر  -0جامعة قسنطينة  ةلعمار نوفل .د

 الجزائر -صالح بوبنيدر  -0جامعة قسنطينة  حواسزهيرة .أ
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 الجزائر -صالح بوبنيدر  -0جامعة قسنطينة  دهينةلطفي .د

 الجزائر -صالح بوبنيدر  -0جامعة قسنطينة  وليد قارة-د

 الجزائر -صالح بوبنيدر  -0جامعة قسنطينة  زعتاتبن محمد الصديق .أ

 الجزائر -صالح بوبنيدر  -0جامعة قسنطينة  بورونيزكريا .أ

 الجزائر -صالح بوبنيدر  -0جامعة قسنطينة  زغيبامينة .ا

 الجزائر -صالح بوبنيدر  -0جامعة قسنطينة  دحمانينبيل .ا

 الجزائر -نيدر صالح بوب -0جامعة قسنطينة  بن دايخةابراهيم .د

 الجزائر -صالح بوبنيدر  -0جامعة قسنطينة  طبيخخالد .أ

 الجزائر -صالح بوبنيدر  -0جامعة قسنطينة  وداد صالحي.أ

 تواريخ هامة الستقبال املداخالت

 . مع املفاهيم ألاساسية للموضوع( كلمة 022)آخر أجل الستالم امللخصات         5255جوان   11- 

 القبول ألاولي       ت  الرد على امللخصا 5255 يلية جو  25 - 

 ( املداخلة)آخر أجل إلرسال الورقة البحثية النهائية    5255 جويلية  55--

 (.دقيقة 12ال تتجاوز التسجيالت )آخر أجل إرسال التسجيالت للمشاركة عن بعد     5255أكتوبر 22

 شروط املشاركة

 .صفحة بما فيها ملخص املداخلة ومراجعه 52البحثية، أال تتجاوز عدد صفحات الورقة  -

في الهامش ( 12)في املتن، و( 14)، حجم (Simplified arabic)، بنوع خط (Word)يكتب البحث ببرنامج  -

في الهامش ( 12)في املتن، و( 15)حجم ( Times New Roman)للبحاث باللغة العربية، وبنوع خط 

 .وإلانجليزيةللبحاث باللغات الفرنسية 

 :ترسل الورقة البحثية إلى العنوان الالكتروني التالي -

charaka.2022@univ-constantine3.dz 

 

 

 مالحظة هامة

 إلى ، تم قبول مشاركتهم والذين   املتدخلين عن بعد حضيرية للملتقى كل املشاركينتدعو اللجنة الت -

لتجنب اي اشكاليات تقنية قد يواجهها الباحث أثناء إلقاء محاضرته    إرسال تسجيل فيديو ملداخلتهم

 2022أكتوبر  22وذلك في أجل ال يتعدى ال
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 charaka.2022@univ-constantine3.dz:  ترسل تسجيالت الفيديو على الايميل التالي

 دقيقة 12يجب أن ال يتجاوز العرض مدة  ال -

 وسيرة ذاتية مختصرةيرفق تسجيل الفيديو املرسل بصورة شخصية  -

 .العربية، الفرنسية، الانجليزية: اللغة

. تنشر املداخالت املختارة في كتاب جماعي وترسل منه نسخة إلكترونية للمشاركين: هام

 charaka.2022@univ-constantine3.dz 

 

 

 استمارة املشاركة

 ......................................:.الاسم

 ...........................................   .:اللقب 

 .......................................................................................................................................:الرتبة

                                                                             :العمل مؤسسة 

............................................................................................................................................ 

 :     .:الهاتف

 .....: البريد الالكتروني

: املداخلةمحور 

............................................................................................................................................. 

 :املداخلةن عنوا

.............. 

    :لخص املداخلةم

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................
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 charaka.2022@univ-constantine3.dz : ترسل استمارة املشاركة وامللخصات للبريد الالكتروني

 

 

 

 


