جامعة اجلياليل بونعامة مخيس مليانة.

وطئة:
ت

أسفر تصاعد القوة االقتصادية للصني عن ضرورة
كلية احلقوق والعلوم السياسية.
قسم العلوم السياسية

تنظم فرقة حبث:

العالقات اجلزائرية الصينية :واقع وآفاق

ابلتعاون مع خمرب حبث نظام احلالة املدنية
الندوة الوطنية  ،بعنوان:

ُعد االقتصادي في
الب
العالقات الصينية
الجزائرية
يوم  04أفريل 2017م.

 أتطري الندوة الوطنية:

الرئيس الشريف :أ.د .بزينة دمحم ،مدير اجلامعة.

حتت إشراف :د .دمحم بن حاج الطاهر ،عميد الكلية.
رئيسة الندوة الوطنية :د .مجيلة طيب.

زايدة و تنويع الشركاء االقتصاديني عرب الع امل ليس
فقط هبدف الوصول إىل ادلزيد من األسواق العادلية
لرتويج السلع الصينية و إمنا أيضا لضمان احلصول
على إمدادات الطاقة الالزمة الستمرار منو االقتصاد
الصيين ذلك أن ىده اإلمدادات تتعلق أبمن الدولة:
ادلصاحل االقتصادية واإلسرتاتيجية ومناورات السياسة
اخلارجية و ىذا ما أمستو بكني بدبلوماسية الطاقة.
وبفضل ىذه الدبلوماسية عززت الصني عالقاهتا مع
الدول اإلفريقية و منها اجلزائر لالستفادة من كل
الفرصاالقتصادية اليت تقدمها ىذه الدولة.
وسعت اجلزائر من جهتها منذ انفتاح اقتصادىا
الذي تزامن مع صعود القوة الصينية على تدعيم
العالقات مع إمرباطورية الوسط و خاصة يف اجملال
االقتصادي لالستفادة من ادلزااي اليت تقدمها ىذه
الدولة يف جمال التكنولوجيا و اخلربات مما سهل

إنشاء فضاءات متزايدة للتعاون بني البلدين خاصة
يف جمال االستثمار ،البناء ،العمالة ،و التجارة.
إشكالية الندوة الوطنية:
تعرف العالقات االقتصادية الصينية اجلزائرية
منذ هناية احلرب الباردة تطورا متزايدا يف قطاعات
كثرية و متنوعة ،تسعى الصني منة خاللو إىل تنويع
شركائها االقتصاديني ودعم تواجدىا عرب العامل
حلماية مصاحلها احليوية و تسعى اجلزائر من جهتها
لتكثيف تعامالهتا مع العمالق األسيوي يف عامل
أصبحت فيو القوة االقتصادية تلعب دورا حموراي يف
النسق الدويل ،لذلك نطرح اإلشكالية التالية:
ما ىي حقيقة العالقات االقتصادية الصينية
اجلزائرية ،ىل تصل إىل مستوى الشراكة ؟ و ما ىي
التحدايت اليت تفرض نفسها على ىذه العالقات؟
أهداف الندوة الوطنية:

هتدف ىذه الندوة الوطنية إىل:

* حتليل طبيعة و حقيقة العالقات اليت تربط الصني
ابجلزائر يف اجملال االقتصادي.
*الكشف عن ادلزااي االقتصادية اليت قد تستفيد

اللجنة العلمية للندوة الوطنية :

أ /بن حليمة عبد الرزاق

د/طيلب امحد ،رئيسا.

أ /بن مرار مجال

أ.د /شعنان املسعود

أ /كروي كرمية

أ.د /شرقي حممود

أ /مالح نصرية

أ.د /رابح سرير عبد هللا

أ /موساوي عبد الرمجن

خاصة و االحتاد األورويب عامة.

د /مجيلة طيب

أ /فواز العابد

د/دمحم بن حاج الطاهر

أ /عمر بوبراس

حماور الندوة الوطنية:

د/غيدة فلة.

أ /رتيمي سارة

د/بن جياليل فلة

أ /مستاك ملني

د/تراكة مجال

بن امساعيلي خدجية

د/حطاب عبد املالك

قشماد امال

منها اجلزائر يف ظل ما يسمى بسياسة تنويع الشركاء
االقتصاديني و خاصة يف ظل غياب شراكة حقيقية
بني اجلزائر و شركائها التقليديني ادلتمثلني يف فرنسا

* احملور األول  :دوافع التقارب االقتصادي بني

الصني و اجلزائر بني :اإلسرتاجتية االقتصادية للصني
و انفتاح االقتصاد اجلزائري.

* احملور الثاين  :جماالت التعاون االقتصادي بني
الصني و اجلزائر ( التعاون يف جمال الطاقة  ،البناء،
االستثمارات ،التبادل التجاري  ،العمالة الصينية
ابجلزائر)...
* احملور الثالث :تقييم العالقات االقتصادية الصينية
اجلزائرية

د/خالد تلعيش
د /طييب سعاد
د/شكاكطة عبد الكرمي
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مواعيد مهمة:
ترسل املداخالت قبل اتريخ:
 28مارس 2017م.

اللجنة التنظيمية للندوة الوطنية :
د/خالد تلعيش رئيسا

عرب الربيد االلكرتوين:
tayebdjamila@yahoo.fr

