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مخبر بحث دراسات وتحليل السياسات 
 العامة في الجزائر

 فرقة بحث السياسة الخارجية العامة

 

فرقة بحث السياسة الخارجية العامة تنظم 

مخبر بحث دراسات وتحليل السياسات ل

وبالتعاون مع فرق العامة في الجزائر، 

 ملتقى وطنيا حول:البحث التابعة له، 

 "سياسة الجزائر الخارجية

 بين الثبات والتغيير"

 

بكلية العلوم السياسية والعالقات الدولية 

سبتمبر  29، بتاريخ بالجزائر العاصمة

2022.  

 لملتقى:ا اشكالية

يتمحور موضوع الملتقى الوطني" 

 نالخارجية بيالمتعلق بـ"سياسة الجزائر 
الثبات والتغيير"، حول الجهود التي تبذلها 

السلطات العمومية في قطاع الشؤون 

الخارجية، لالستجابة لمتطلبات التحوالت 
التي يشهدها العالم، ومنطقة شمال إفريقيا 

والشرق األوسط والساحل، بشكل خاص، 

والتهديدات التي تواجهها الجزائر، على 
ة عن حالة مختلف األصعدة، والناجم

الالاستقرار السياسي واألمني، القائمة في 

 الدول المحيطة بها.
لقد شهدت الجزائر حالة من الجمود 

على المستوى الخارجي لسنوات عديدة، 

غير أن الوضع عرف حركية سياسية 

، واتجه نحو 2019ودبلوماسية، منذ 
االستمرارية والعودة إلى الساحة اإلقليمية 

إعادة البناء  والدولية، خاصة بعد
المؤسساتي، حيث طرحت مسألة كيفية 

استرجاع الجزائر مكانتها الدولية والتأثير 

في السياسة الدولية في ظل التحوالت 
ستراتيجية التي يشهدها العالم، في واالجي

لقاء وطني ضم كل فاعلي قطاع الخارجية 

، وتحت إشراف 2021في أكتوبر 

لوصف السلطات العليا، مما دفع بمالحظين 

ذلك بعملية مراجعة فلسفية وإجرائية 
 ومنهجية للسياسة الجزائرية الخارجية.

وعليه، نحاول، من خالل هذا الملتقى 

التوجهات الكبرى للسياسة الوطني، معالجة 

، 2019الخارجية الجزائرية بعد 

ومضمون المراجعات الدبلوماسية والهيكلية 

والفلسفية التي أدخلت على هذا القطاع، 

ثيرات معادلة الثبات والتغيير، على وتأ

 بلورة المواقف الخارجية للجزائر.

 محاور الملتقى:

االتجاهات الجديدة لتحليل المحور األول: 

 السياسة الخارجية

المحور الثاني: مكانة الجزائر في ظل 

 التحوالت العالمية الجارية

سياسة الجزائر الخارجية المحور الثالث: 

 2019منذ 

 الملتقى:أهداف 



رصد التطورات العلمية في مجال  -

 تحليل السياسة الخارجية
السياسة الخارجية للجزائر فهم  -

 وكيفية صناعتها
تحديد التهديدات والتحديات  -

 الخارجية والسيناريوهات المحتملة 
التعرف على التوجهات الخارجية  -

الجديدة للجزائر على المستوى 

الخارجي من خالل المراجعات 

 االخيرة

 شروط المشاركة:

 3000تقدم هذه المشاريع في حدود  .1

 وبخط 16كلمة، تحرر ببنط 

Simplefid Arabic   

بالنسبة للمشاريع البحثية المحررة  . 2

تقديمها  فإنه يتعين، باللغات األجنبية

  Time New بخط

 Roman  14ببنط. 

. يجب أن تكون المشاريع متطابقة مع 3

  .إشكالية وأهداف الملتقى

 العلمي فيالبحث  االلتزام بقواعد. 4

التي تكون  ،اعداد المشاريع المقترحة

، ال تتجاوز نصف مرفقة بملخصات

 صفحة.

. تحديد محور الملتقى الذي تندرج فيه 5

 المشاركة.

ال تلتزم اللجنة العلمية للملتقى، . 6

بدراسة أي مشروع ال يستجيب للشروط 

  .والمعايير المذكورة

المشاريع المقترحة للمشاركة . ترسل 7

 إلى البريد اإللكتروني التالي

algeriaforeign22@gmai

l.com 

. يلتزم كل مشارك بإرفاق بطاقة 8

المعلومات )مرفقة أدناه( مع مشروع 

، اللقبو االسم، تتضمن: المداخلة

، الدرجة العلمية، الجامعة، التخّصص

 .البريد اإللكتروني، رقم الهاتف

  الشرفي للملتقى:الرئيس  -

د. سليمان أعراج عميد كلية العلوم 

 السياسية والعالقات الدولية

  ى:الملتق رئيس -

 د. بن سعدي عبد الحق

 : اللجنة العلمية رئيس -

 أ.د لعروسي رابح

 :عضاء اللجنة العلميةأ -

 3جامعة الجزائر  أ.د. لعروسي رابح

 3جامعة الجزائر  أ.د كنزة مغيش

 3جامعة الجزائر  لطادأ.د. ليندة 

 3جامعة الجزائر  أ. د بن خليف عبد الوهاب

3جامعة الجزائر  ا.د بوعيسى سمير  

 جامعة باتنة ا.د جحيش يوسف.

 جامعة ورقلة د. نعيمة عامر

 3جامعة الجزائر  ا.د لعمراني اسيا

 3جامعة الجزائر  مد ليمام حلي

3جامعة الجزائر  د. بقدي فاطمة  

حميد د. زعاطشي  جامعة بومرداس 

 :رئيس اللجنة التنظيمية - 

 د. بن سعدي عبد الحق

 :أعضاء اللجنة التنظيمية -



   

 بن سعدي عبد الحق  د.

 تيغيلت سميرة  د.

 حسام حكيم د.

 مدمكي اح د.

 لوطة توفيقيبوأ.

 د. حيدر عمر

 زايدي نعيمأ.
 د.بوهيدل ردوان

 عزيب منيرط.

 

 

 

 مواعيد هامة:

اخر أجل الستالم المداخالت كاملة  -

  2022سبتمبر  10يوم 

سبتمبر  18تاريخ الردود يوم  -

2022  

سبتمبر  29تاريخ انعقاد الملتقى يوم  -

2022. 

مكان انعقاد الملتقى: كلية العلوم  -

 11السياسية والعالقات الدولية 

شارع دودو مختار، بن عكنون 

  .الجزائر العاصمة

 تنبيه 

للمزيد من المعلومات الرجاء التواصل 

 عبر البريد اإللكتروني المذكور أعاله. 


