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التكامل اإلقليمي  -لمغرب العربي وتفعيل الحكم الراشدا

 واالقتصادي

 
 



 :إشكالية الملتقى

مة السياسية والمستجدات الدولية التي يشهدها العالم فيي ليم غتريي ات ددييد  إن التحوالت الداخلية لألنظ

نحيو اققليميية للتثتيم  بيالثيي  غههيا إليل التوتي  تغست الجوانب االقتصيايية  االتتماديية والسياسيية لليدوف  يفعي

لتحيديات المشيت .ة  غواتهة وغعالجة القضيايا وال هانيات واغن أتم لتهسيق والتعاون فيما بيهها بهدف اوالتوحد  

ودلي  فإن الدوف التي تطمح إليل التثتيم والتجيانل الثليي هيي غطالجية بتجياوت .يم التجايهيات الموتيوي  دليل ديد  

غستويات خاصة السياسية غهها  فيجب دليها أن تحقق يرتة .افية غن الم ونية لتتجياوت الصيعوبات وتسيو  .يم 

ة  العيدف وسيياي  القيانون  أ  أن تثيون العالقية غجهيية فيي ليم تسيوي الشيفافي يجيب أنالخالفات فيميا بيههيا  حيي  

 رشاي  الحثم 

ولعم غا سجق ذ. ه يحيا.ي غوويوا التثاغيم فيي غهطقية المري ب الع بيي  لميا لي  غين أهميية فيي تحقييق 

االسيييتق ار اققليميييي  غييين العليييم أن هييياا التثاغيييم المرييياربي يواتييي  العدييييد غييين المتريييي ات والتحيييديات الداخليييية 

 خارتية  ساهمت إلل حد .جي  في تعي  غسي   بهائ  وال

ودلل هاا األساس تيدور إشيثالية هياا الملتقيل حيوف إدطيا  قي ا  غوويودية للواقين المرياربي فيي إ يار 

غش وا التثاغم اققليمي  غن الجح  دلل اآلليات والسجم التي تؤي  إلل إداي  تفعيم غسار التثاغم المراربي فيي 

 اشيد  وهيم أن التهدييدات الجدييد  والمشيت .ة ستسياهم فيي بهيا  رليية تثاغليية تيددم فثي   لم غهظوغية الحثيم ال

 ؟والتثاغم اققليمي واالقتصاي   التوافق االست اتيجي

 :  محاور الملتقـى

 ق ا   في است اتيجيات يوف المر ب الع بي في إحيا  اقتحاي المراربي  المحور األول:   

 ر ب الع بي بين التوافق االست اتيجي والتثاغم اققليمي واالقتصاي  يوف الم المحور الثاني:   

      يوف المر ب الع بي بين اقصالح السياسي والجح  دن ال شاي    المحور الثالث:   

 المغاربي: انموذج الجزائر و واالقتصاي  تنمية المناطق الحدودية كمدخل للتكامل االقليمي: الرابع المحور  

 .تونس

 :  داف الملتقـىأهـ

_ إدطا  نجا  دن تطور اتحاي المر ب الع بي وأسجاب تعي ه  غن ق ا   للوون اققليميي الحيالي و.يي  

 يمثن للتهديدات المشت .ة أن تساهم في يفن غسار التثاغم المراربي 

تيم _ يراسة .يفية تفعييم التعياون االقتصياي  فيي إ يار غيا يسيمل بالتفاديم االقتصياي  والسياسيي غين أ

الوصوف إلل التعاون المراربي والتثتم اققليمي الا  أصيجح وي ور  غلحية للمهافسية والجقيا  .فاديم أساسيي فيي 

 المجتمن الدولي 

_ .يفية غساهمة الحثيم ال اشيد فيي تفعييم التثاغيم بيين يوف المري ب الع بيي فيي إ يار التثاغيم اققليميي 

 واالقتصاي  

 

 



 

 الهيئات المشرفة على الملتقى:

 

 :لملتقيل رئيس الشرفيال

عمار حياهم :األستاذ الد.تور  

 رئيل تاغعة دهابة

 :رئيس اللجنة العلمية للملتقى

 : غانن تماف دجد الهاص د.توراألستاذ ال

 دميد .لية الحقوق بجاغعة دهابة

 

 اللجنة العلمية للملتقى

 م السياسية بجاغعة دهابة   قسم العلو                       دجد الحق بن تديد   :األستاذ الد.تور  

 قسم العلوم السياسية بجاغعة دهابة  ي                            األستاذ الد.تور: دجد الهور نات

        قسم العلوم السياسية بجامعة عنابة                          رحيم محياوي  :األستاذ الدكتور

بجاغعة دهابة         كلية الحقوق              بعلي محمد الصغير        :الدكتور األستاذ  

بجاغعة دهابة         رئيس المجلس العلمي لكلية الحقوق                     لخضر بوكحيل      :األستاذ الدكتور  

 .لية الحقوق بجاغعة دهابة      لح ش                        األستاذ الد.تور: دجد ال حمن

بجاغعة دهابة        كلية الحقوق                       سحري فضيلة    :ةاألستاذة الدكتور  

 قسم العلوم السياسية بجاغعة باتهة                               قاير حسين األستاذ الد.تور: 

 تاغعة تونل                               حاتم غ اي     :األستاذ الد.تور

 تاغعة غ ا.ش_ )المر ب(                               الرالي غحمد  :األستاذ الد.تور

 تاغعة تولوت_ )ف نسا(  ر                            .ابانيل أند :األستاذ الد.تور

  عميد كلية العلوم القانونية و االقتصادية و التصرف بجامعة جندوبة  بكار غريب        :األستاذ الدكتور

                           عميد كلية الحقوق بجامعة تبسة                     عمار بوضياف       :األستاذ الدكتور

      كلية الحقوق و العلوم السياسية بتونس                  حسن عز الدين دياب  :األستاذ الدكتور

معة مراكش كلية الحقوق بجا                   أعبوش الحسين       :األستاذ الدكتور  



كلية الحقوق بجامعة مراكش                   زرداني حسين        :األستاذ الدكتور  

كلية الحقوق بجامعة القاضي عياض                      إدريس فخوري     :األستاذ الدكتور  

 قسم العلوم السياسية بجاغعة بسث                                 ف حاتي دم  األستاذ الد.تور: 

 دميد .لية الحقوق والعلوم السياسية بجاغعة ورقلة                               :  بوحهية قو األستاذ الد.تور

 قسم العلوم السياسية بجاغعة دهابة          الد.تور: تماف غهص                                       

 رئيل اللجهة العلمية لقسم العلوم السياسية بجاغعة دهابة                م فياللي                          الد.تور: دجد السال

 قسم العلوم السياسية بجاغعة دهابة  الد.تور : فتيحة ليتيم                                         

 قسم العلوم السياسية بجاغعة دهابة                                                                                    الد.تور : سلوى بن تديد      

 تاغعة تهدوبة_ )تونل(                             ساغي تغلي             :الد.تور

       .لية الحقوق بجاغعة دهابة                                  الد.تور: تماف بلقاوي       

 قسم العلوم السياسية بجاغعة  قسهطيهة          الد.تور: رياض بوريش                               

        

 :رئيس اللجنة التنظيمية للملتقى

 الد.تور:  خميل تديد

 اللجنة التنظيمية للملتقى:

 

 لوم السياسية بجاغعة دهابةقسم الع                                  الد.تور : دجد السالم ق يقة

 قسم العلوم السياسية بجاغعة دهابة                                   الد.تور:  دجد القاير يندان

 قسم العلوم السياسية بجاغعة دهابة                                    الد.تور  : صورية ت يمة

 قسم العلوم السياسية بجاغعة دهابة                                      : فؤاي غهصور األستاذ

 

 غسؤولة العالقات الخارتية والتعاون بالثلية                                                 س/ ليهد  سايح 

 

 

 

 



 شروط المشاركة:

 

 ت.أن تتعلق الورقة بأحد محاور الملتقى وتركز على نقطة محددة وواضحة دون الخوض في العموميا .1

أن ال يكون الباحث قد شارك بورقته في ملتقى سابق وأن ال تكون مستلة من رسالة أو من كتاب أو  .2
 سبق نشرها في أي دورية أو مجلة.

للمداخالت باللغة العربية.   12والهوامش برقم  11 برقم simplified arabicخط أن يتم اعتماد  .3
للمداخالت باللغة األجنبية على أن ال  11 والهوامش برقم 12رقم ب Time new romanاعتماد خط و 

 صفحة. 31تتجاوز  صفحة وال 11تقل المداخلة عن 

ترفق الملخصات باستمارة التسجيل وترسل على البريد االلكتروني اآلتي:   .1
Djedidkhamiss@yahoo.fr    21/13/2111في أجل أقصاه. 

 نتائج عمل اللجنة في اجل أقصاه:              تخضع الملخصات إلى تقييم من اللجنة العلمية للملتقى وتبلغ .1

         2014/03/30. 

 .23/11/2111: أقصاه بتاريخ عبر البريد االلكتروني   آخر أجل  الستالم المداخالت كاملة .6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


