جامعة الجزائر 3
كلية العلوم االقتصادية والعلوم
التجارية وعلوم التسيير

فرقة البحث cnepru
اسرتاتيجية التنوع االقتصادي كأداة للتنمية االقتصادية
(حالة

).

تنظمان امللتقى الدولي الرابع
يومي  42 – 42ماي 4102
حول:
القطاع الفلاحي
كمحرك لتنمية الاقتصادية
في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط

الرئيس الشرفي للملتقى :الأستاذ الدكتور شريط رابح
رئيس الملقى :الأستاذ الدكتور لخلف عثمان
نائب رئيس الملتقى :غويني العربي
رئيس اللجنة العلمية :الأستاذ الدكتور باشي أحمد ،شيحة خميسي.
المنسق العام :الدكتور تيغرسي هواري
رئيس لجنة التنظيم :الدكتور رفاع توفيق.
أمانة الملتقى- :الدكتور بوعراب رابح
 الدكتور حميدي ميلي الدكتورة بكطاش فتيحة الدكتور باشوش عبد الحميد الدكتورة بوعزارة احلام الأستاذ بوراشدي عبد الله الأستاذ كينة عبد الحفيظ -الأستاذ زيان بغداد.

إشكالية الملتقى
استمرار تدهور ايرادات الدولة منذ التراجع الحاد ألسعار النفط في منتصف ،4102
حيث انخفض معدل النمو الناتج الداخلي الخام من  %2سنة  4102الى  %4.2سنة 4102
كما بلغت نسبة العجز في ميزانية الدولة  %02من الناتج الداخلي الخام ،يحتم على الدولة
البحث عن حلول بديلة الكفيلة بتحقيق التنمية االقتصادية ،بحيث يمكن أن يشكل النشاط الفالحي
أحد أهم البدائل الناجعة لتحقيق التنمية االقتصادية.
ويعد القطاع الفالحي من اهم الركائز األساسية التي تعتمد عليها الدول المتقدمة والنامية
على حد سواء في النهوض باقتصاداتها ،لما لهذا اقطاع من تأثير على القطاعات االخرى
وعلى حياة المواطن عموما.
ان الفالحة الجزائرية رغم كونها مصدرا للثروة الدائمة واألداة المثلى لتحقيق األمن
الغذائي ،اال انها لم تحظ باألولوية التي تستحقها وهذا عبر مختلف استراتيجيات التخطيط
واعتبرت الصناعة القطاع المحرك للتنمية االقتصادية واقتصر دور القطاع الفالحي في بعض
المهام الثانوية (فقد استخدمت مثال كمنفذ للمنتجات الصناعية المستعملة في اإلنتاج).

ان الفالحة في الجزائر محتاجة الى نفس اقتصادي ثاني حتى تستطيع ان تقوم بدورها
الموكل لها ومواجهة تحديات العولمة ولن يتأتى هذا اال بتكاتف جهود كل القطاعات على
مختلف المستويات.
يندرج هذا الملتقى ضمن سلسلة الجهود التي ترمي الى تسليط الضوء على متطلبات
التنمية االقتصادية في الجزائر واعتبار القطاع الفالحي محركا لها ،كما يعرض تجارب بعض
دول المغرب العربي الناجحة في هذا المجال.

محاور الملتقى
يتطرق الملتقى إلى المحاور األساسية التالية:
األول :واقع القطاع الفالحي (تشخيص وضعيته واإلمكانيات المتاحة له ،معوقات تنميته)

الثاني :تمويل ودعم القطاع الفالحي
الثالث :السياسة الصناعية الفالحية
الرابع :تقييم التجربة الجزائرية في ميدان اصالح القطاع الفالحي
الخامس :ترقية القطاع الفالحي في ظل المفاوضات مع المنظمة العالمية للتجارة
السادس :إشكالية تحقيق االمن الغذائي والتنمية المستدامة.
السابع :السياسة الفالحية المغاربية
الثامن :دور القطاع الفالحي كأداة للتنويع والتنمية االقتصادية
التاسع :التسويق الفالحي
العاشر :التامين الفالحي

شروط المشاركة
ضرورة التقيد بالمنهج العلمي المتعارف عليه في البحوث العلمية ،واحترام الشروط
التنظيمية التالية:
 ال تقبل البحوث النظرية فقط ،ويجب ان تكون لها عالقة مباشرة مع المحاور
المحددة،
 يجب أن تتسم بالجدية وباألصالة العلمية ،وأنال تكون الورقة البحثية قد قدمت في
نشاط علمي آخر أو نشرت في مجلة؛
 تقبل األبحاث باللغات :العربية ،االنجليزية والفرنسية؛

 تخضع كل المداخالت الواردة إلى التقييم العلمي المغفل؛
 تكتب المداخلة بحجم  14بالنسبة للغة العربية ،وبخط Traditional Arabic
أن تكتب المداخالت على ورق A4
 أما المداخالت باللغة األجنبية؛ تكتب بحجم Time New Roman 12
 يجب أن ال تزيد المداخالت عن  15صفحة مع مراعاة المنهجية العلمية في اإلعداد
والتوثيق الكامل للمصادر والمراجع في أخر البحث؛
 إعداد ملخص ال يزيد عن صفحة بلغة البحث وباللغة االنجليزية أو الفرنسية مع
ضرورة وجود الكلمات المفتاحية،
 ارسال السيرة الذاتية للباحثين.

ال يقبل أي بحث يخالف هذه الشروط

تواريخ ومواعيد مهمة
 آخر أجل الستالم نص المداخالت كاملة .6402-40-62 الرد على المداخالت المقبولة ابتداء من .6402-45-05 -يجب تأكيد الحضور خالل  48ساعة بعد وصول الرد اإليجابي

يجب أال يتجاوز عدد المشاركين اثنين لكل مداخلة مع العلم أن الجهات
المنظمة للملتقى تتكفل بتكاليف اإلقامة واإلطعام لمتدخل واحد فقط.

توجه جميع المداخالت بصيغة الوارد ) (Wordإلى العنوان االلكتروني التالي:

colloque.inter042017@gmail.com

