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 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 جيجل–جامعة حممد الصديق بن حيي 
 التجارية وعلوم التسيريالعلوم و كلية العلوم االقتصادية 

 املنظمات والتنمية املستدامة"بالشراكة مع خمرب "اقتصاد 

 النهوضمساعي و19-أزمة جائحة كوفيد
يف ظل  صادي يف الدول العربية واجلزائراالقت

، دروس انعكاسات :2030 األلفيةأهداف 
 وإصالحات حتمية. مستفادة

 

، مدير بن على الشريف نور الدينأ.د.  الرئيس الشريف للملتقى:
 .جامعة جيجل

 .، عميد الكليةمنري لواجد.  اإلشراف العام:
 . زين العابدين طوجييين.د رئيس امللتقى:

 مسعود بودخدخ. أ. نائب رئيس امللتقى:
    .ش شلغومو عمري  د. العلمية: اللجنةرئيس 
  د. مسري حمي الدين. التنظيمية: اللجنةرئيس 

األوبئة  الناجتة عنالسياسية، االقتصادية واالجتماعية املخاطر أثارت 
واألمراض عرب العصور الكثري من األسئلة واإلشكاليات، وهو نفس 

يف بارها وباء عامليا. باعت 19-النقاش الذي تطرحه اآلن جائحة كوفيد
االقتصاد العاملي من اهلشاشة، بفعل األزمات  عاىنهذا الصدد، 

األزمة املالية واليت تتمثل يف ، األلفية الثالثةبداية  منذاليت عرفها  املتكررة
رت سلبا أث هذه األخرية، 2014عام ل، واألزمة البرتولية 2008لعام 

من  19-جائحةكوفيدعمقت  ؛بشكل خاص على الدول النفطية
إذ  ،صدمة كبرية لهحالة عدم االستقرار يف االقتصاد العاملي، وسببت 

ألهنا أزمة شاملة لكل الدول،  يف خمتلف قطاعاتهوالشلل  ركودبال أصابته
هذه الوضعية خلقت . ومست جانيب الطلب والعرض يف آن واحد

تطورات العاملية غري املستقرة على مجيع األصعدة صعوبة يف توقع ال
حالة عدم اليقني بشكل غري مسبوق  املستقبلية، ما زاد مناالقتصادية 

بشكل أدى إىل بروز حتديات اقتصادية ، و يف االقتصاد العاملي
ومع أن حصر النطاق  .مجيع الدول دون استثناءيف كبرية واجتماعية  

من  مزيدلن يتضح إاّل بعد مرور  19-جائحةكوفيد الكامل ألثار
بأن  تتنبأالعديد من التقارير  إال أن، الستمرار تداعياهتا عامليا الوقت

واالقتصادية ستكون كبرية، كما ستكون الفئات  االجتماعيةاخلسائر 
يف األسواق الناشئة، والدول النامية والفقرية اهلشة وحمدودة الدخل 

 ،األكثر عرضة لالضطرابات االقتصادية واملالية باعتبارهااألكثر تضررا، 
 .ونظرا لتخلف أنظمتها الصحية

استثنائيا بكل املقاييس  19-الوضع الذي فرضته جائحة كوفيديعد 
وسيشكل ال حمالة منعطفا هاما يف التاريخ ، ومن خمتلف اجلوانب

، وهذا ليس خلطورته على صحة اإلنسان فحسب، بل ألثاره ةالبشري
الدول دون قطاعات يف كل تعددة اليت لملت خمتلف الالوخيمة وامل

األشد تضررا  ومنها اجلزائر العربية الدول ن املرجح أن تكونوم .استثناء

معظمها يعاين ختلفا ف لعوامل متعددة، من اجلائحة واجتماعيا اقتصاديا
ا يف صناعاهتا الدوائية بشكل يضعف من ضعفو منظومتها الصحية يف 

 حاجاهتا تلبيةأغلبها على التجارة اخلارجية يف لألزمة، يعتمد  ااستجابته
السياحة  قطاعمن السلع الضرورية، ويقوم اقتصاد عدة دول منها على 

 مبا يف ذلك ضعف قدراهتا املاليةوحتويالت املغرتبني، هذا إىل جانب 
تدهور أسعار النفط ، واليت تعقد وضعها املايل الستمرار الدول النفطية

  .2014منذ منتصف عام 
يف هذا السياق، يقف العامل العريب اليوم ومنه اجلزائر أمام حتد حقيقي، 
وهو كيفية اخلروج من هذه األزمة الصحية، ومواجهة أثارها االقتصادية 

ما بعد   ، عاملواالجتماعية من جهة، وكيفية التموقع يف عامل جديد
 . من هذا املنظور سنحاول من خالل هذا التظاهرة العلمية19-كوفيد

ماهي اآلثار مناقشة اإلشكالية املطروحة يف التساؤل التايل: 
والدول  اجلزائرعلى  19-االجتماعية جلائحة كوفيداالقتصادية و 

   ؟2030يف ظل سعيها لتحقيق أهداف التنمية املستدامة  العربية

 19-احملور األول: اآلثار االجتماعية واالقتصادية جلائحة كوفيد
 .الدول العربية واجلزائر على

 يناقش هذا احملور النقاط التالية:
 دور الدولة الدائر حولوالنقاش  19-جائحة كوفيد. 
 على األنظمة الصحية 19-ئحة كوفيدأثر جا. 
 والنقدية. على النظم املالية 19-ائحة كوفيدج أثر 
 ى على سوق النفط وانعكاساهتا عل 19-أثر جائحة كوفيد

 .املالية للدول املصدرةالوضعية 
 األهداف االقتصادية لأللفية على حتقيق  19-أثر جائحة كوفيد

2030. 
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 النقلالسياحة، التجارة، على قطاعات  19-أثر جائحة كوفيد 
  .التأمني، وعلى االستثمار احمللي واالستثمار األجنيب املباشرو 

واألزمة  19-تقييم سياسات تسيري أزمة كوفيد: الثاين احملور
 االقتصادية املرافقة:

 يسلط هذا احملور الضوء على النقاط التالية:
 ة.لعمومية املتبعة ملواجهة اجلائحا والنقدية السياسات املالية  
 روج من خطط الدعم املايل والنقدياسرتاتيجيات اخل. 
 العربية، الدول OPEP+ ضوء على النفط سوق تسيري واتفاقات 
 .اجلائحة آثار
 األزمات وتسيري االستباق نظم اعتماد أمهية:  االسرتاتيجية اليقظة. 
  ،اقتصاديات األدوية واللقاحات: حروب الدواء واللقاحات

 ...واللقاحات األدويةاالحتكار وسياسات الدعم العمومية لبحوث 
 احملور الثالث: اسرتاتيجيات النهوض االقتصادي يف الدول العربية

  أزمةالدروس املستفادة من : 19-واجلزائر ما بعد جائحة كوفيد
 .19 -كوفيد

 يركز هذا احملور على ما يلي:
 اإلصالحات املؤسساتية، تثمني وعقلنة الدور االسرتاتيجي للدولة 
 اإلصالحات املالية والنقدية. 
 الرقمنة واإلدارة اإللكرتونية. 
 الناشئة املؤسسات دور. 
  السياحة،  قطاعات: الصحة، الصناعات الدوائية،اإلصالحات يف

 .التعليم، البحث العلمي الصناعة،لنقل، التجارة، ا
 اإلصالحات يف سوق العمل. 
  الكربى: تسيري  األزماتالتعاون الدويل ملواجهة و  اإلقليميالتنسيق

 ف آثار اجلائحة، توزيع اللقاحات، دعم تعايف االقتصاد.ختفيو 

 مجلة من األهداف أمهها:  حتقيقيرمي هذا امللتقى إىل 
  19-األثار السلبية االجتماعية واالقتصادية جلائحة كوفيدمناقشة 

 .ل العربية واجلزائرعلى الدو 
 .تسليط الضوء على التجارب املستفاد منها خالل هاته اجلائحة 
 إعادة ، خاصة سرتاتيجيات النهوض مبختلف القطاعاتالبحث يف ا

 .19-ط االقتصادي بعد جائحة كوفيدالنشا بعث
 ت التكيف يف حال طول فرتة استمرار حتديد سياسات وإجراءا

 اجلائحة بشكلها احلايل أو املتحور.
 .حتديد األولويات وتوجيه اجلهود العربية للتكاتف والتعاون 

 اخلرباء واألساتذة الباحثون والباحثون الدائمون. -
 وراه واملاجيستري.طلبة الدكت -
 مسؤويل وموظفي الوزارات املعنية. -
 .اهليئات البحثية غري احلكومية واجلمعيات -

 ؛ن يكون البحث ضمن حماور امللتقىأ -
 ف البحث بالدقة واألصالة العلمية؛أن يتص -
 العربية، اإلجنليزية أو الفرنسية؛أن يكتب البحث باللغة  -
، على أن ال أن يتضمن البحث ملخصني إحدامها باللغة العربية -

 عددها عن أربعة، مع كلمات مفتاح ال يقل كلمة  250يتجاوز حجمه 
 كلمات؛( 04)
قائمة صفحة، مبا يف ذلك  20أن ال يتجاوز عدد صفحات البحث  -

 ( صفحات؛08وأن ال يقل عن مثانية )املالحق، املراجع واهلوامش، 
 يكون التهميش يف آخر البحث؛ -
سم يف كل  2ترك مسافة ، مع A4أن يكتب البحث يف روقة حجم  -

يستعمل خط بالنسبة للغة العربية، االجتاهات. 
TraditionalArabic للهوامش واملراجع،  12للمنت، و 16، حجم

، حجم  Times New Romanيستخدم خط  باللغات األجنبية
 للهوامش واملراجع. 10للمنت، و 12

 ؛للتحكيم إرساهلا يتم لن ال حترتم الشروط املذكورة، األوراق اليت -
 والثنائية. الفردية للمداخالت األولوية تعطى -

 01/08/2022 :يوم آخر أجل الستالم امللخصات -
 15/08/2022: فقط يوم يتم الرد على امللخصات املقبولة -
 25/09/2022: يوم آخر أجل الستالم املداخالت كاملة -
 10/10/2022: فقط يوم يتم الرد على املداخالت املقبولة -
 colloq.covid.19@gmail.comعلى:  األوراقترسل  -
 تنشر املداخالت املقبولة هنائيا يف كتاب ذو ترقيم معياري دويل. -

    عمريوش شلغوم. رئيس اهليئة العلمية: د.
 اجلامعة االسم واللقب

 .العراق تكريت، جامعة الدخيل حسني خلف أمحد. د.أ
 .ليبيا الزراعية، للتقنية العايل املعهد أ.د. اليب نوري مسعود

 جامعة أم البواقي، اجلزائر. أ.د. الزبري عياش
 .مصر النيل، جامعة يوسف علي حسن. د.أ

 املركز اجلامعي تيبازة، اجلزائر. أ.د. خالد قشي
 .تونس تونس، املنار، جامعة قويعة  رضا .د.أ
 .فلسطني – املفتوحة القدس جامعة عبيد أمحد شاهر حممد. د.أ
 .تونس صفاقس، جامعة عبد الفتاح عموس . د.أ
 .فلسطني – التقنية فلسطني جامعة وصفي عوض عزمي. د.أ

 أوهيجينز، تشيلي. برناردو جامعة أ.د. كالوديو راف
 ، كندا.UQAMجامعة  أ.د. ليز بيسات

 تشيلي. أوهيجينز، برناردو جامعة توليدو رويز مارسيلو أ.د.
 .تونس قرطاج، IHEC معز سوسي . د.أ

 جامعة جيجل، اجلزائر. د. الطاهر جليط
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 جيجل، اجلزائر.جامعة  د. الطيب بوحلية
 جامعة جيجل، اجلزائر. د. العيد صوفان
 جامعة جيجل، اجلزائر. د. العيد قريشي

 .موريتانيا ،ISCAE/MESRS حممد  املصطفى سيدي. د
 جامعة جيجل، اجلزائر. د. الياس حناش
 جامعة جيجل، اجلزائر. د. باديس بوغرة
 جامعة الواد، اجلزائر. د. بغداد بنني 

 جامعة جيجل، اجلزائر. بوبلوطةد. بالل 
 املركز اجلامعي، البيض، اجلزائر. د. بلقاسم بن عالل 

 .تونس املنار، جامعة بوزيد عمايرة. د
 ، اجلزائر.2جامعة البليدة د. محزة العرايب
 جامعة سكيكدة، اجلزائر. د. محزة مقيطع
 جامعة جيجل، اجلزائر. د. خالد ليتيم

 .اجلزائر جيجل، جامعة د. رشيد عالب
 اجلزائر. جيجل، جامعة د. زين العابدين طوجييين

 جامعة جيجل، اجلزائر. د. سامي زعباط
 .األردن الوطنية، عجلون جامعة قدري الشكري مصطفى سليمان. د

 جامعة جيجل، اجلزائر. د. صاحل محيمدات 
 جامعة جيجل، اجلزائر. د. عبد احلفيظ مسكني
 جامعة جيجل، اجلزائر. د. عبد احلميد مرغيت

 .اجلزائر املسيلة، جامعة د. عبد الصمد سعودي
 ، اجلزائر.2جامعة قسنطينة د. عبد الكرمي زهيوة

 جامعة البويرة، اجلزائر. د. عثمان عالم
 جامعة جيجل، اجلزائر. د. عز الدين بوحبل

 .ليبيا سرت، جامعة االقتصاد، كلية مفتاح الساعدي عمر. د
 جامعة جيجل، اجلزائر. جنيميد. عيسى 

 جامعة جيجل، اجلزائر. د. فاتح أمحية 
 .تونس منوبة، جامعة فاطمة براهم . د

 جامعة جيجل، اجلزائر. د. فيصل قميحة
 جامعة جيجل، اجلزائر. د. كرمي بودخدخ 

 جامعة عني متوشنت، اجلزائر. د. كمال سي حممد
 اجلزائر.، 2جامعة قسنطينة د. حممد بوشريبة
 جامعة البويرة، اجلزائر. د. حممد جالل

 جامعة جيجل، اجلزائر. د. حممد حيمران
 ، اجلزائر.2جامعة قسنطينة د. حممد سيف الدين بوفالطة

 .مصر حلوان، جامعة املهدي عبد عشري حسن حممد. د
 .اجلزائر تلمسان، جامعة الدين غريب صالح ناصر. د

 جيجل، اجلزائر.جامعة  د. نسيم محودة 
 ، اجلزائر.3جامعة اجلزائر د. هارون بوالفول

 جامعة جيجل، اجلزائر. د. هشام بورمة
 

 .رئيس اهليئة التنظيمية: د. مسري حمي الدين
 اجلامعة االسم واللقب

 جامعة جيجل، اجلزائر أ. سليمان بن خبمة
 جامعة جيجل، اجلزائر د. حسن مفتاح

 جامعة جيجل، اجلزائر د. خري الدين بوزرب
 جامعة جيجل، اجلزائر د. زايدي أبو سفيان

 جامعة جيجل، اجلزائر د. ساملي مسري
 جامعة جيجل، اجلزائر د. سامي محودة
 جامعة جيجل، اجلزائر د. حممد سالمنة

 اجلزائر جيجل، جامعة د. ياسر عبد الرمحان
 


