
  
 
 

يعتزم خمرب الدراسات والبحوث يف التنمية الريفية جبامعة حممد البشري اإلبراهيمي برج بوعريريج إصدار مؤلف مشرتك برقم    
الباحثني واخلرباء للمسامهة ببحث أو دراسة  ولذلك يدعو املخرب كل". واقع ورهانات: التنمية الريفية باجلزائر: "إيداع حتت عنوان

 .ميدانية يف هذا املؤلف
لقد متكنت بلدان عديدة من حتويل أريافها إىل فضاءات منعشة بالديناميكية االقتصادية واالجتماعية، وهو ما يعكس يف    

 من بلوغ لى الرغم من اجلهود املعتربة املبذولة،، عمل تتمكن بلدان أخرى وباملقابل. الواقع فعالية سياساهتا املوجهة للتنمية الريفية
  .أهدافها املتعلقة باستئصال الفقر وحتريك أقاليمها الريفية

إن األقاليم الريفية ليست مولدات للفقر، فهي تزخر بشىت املوارد البشرية والطبيعية واالقتصادية والثقافية، وإمنا الفقر يكمن يف    
اليت هيمنت عليها املعاجلة االجتماعية، وأُغفلت باملقابل املعاجلة االقتصادية،  هة لتلك األقاليم،تلك السياسات التنموية املوج

 .والداعم الستقرار الريفيني ورفاهيتهم  ه املوّلد للدخل واملمتص للبطالةالقائمة باألساس على تشجيع االستثمار، باعتبار 
أن تشكل التنمية الريفية باجلزائر بديال تنمويا إسرتاتيجيا مستدميا، غري أن ذلك يقتضي انتهاج سياسات أكثر فعالية،  ميكن   

خمتلف وينبغي إشراك الريفيني أنفسهم يف تصميم تلك السياسات، عرب ممثليهم و . يف إطار تنمية ريفية مدجمة تعىن بكافة اجلوانب
راعاة خلصوصيات كل منطقة، كما يتعني احلرص على مرافقة املشاريع ومتابعتها ضمانا لتحقيقها هياكل اجملتمع املدين، وذلك م

 .واستمرارها
يهدف هذا املؤلف املشرتك إىل معاجلة أهم القضايا املرتبطة بالتنمية الريفية باجلزائر، وذلك من حيث واقعها، أهم التحديات    

ولذلك فإن احملاور . ملختلفة اليت متثل رهانات تنمية بالنسبة ملختلف األقاليم الريفيةوالصعوبات اليت تواجهها، وكذا املقومات ا
 :الكربى املستهدفة من هذا املؤلف، وإن كانت ليست على سبيل احلصر، هي

 .حتليل وتقييم: سياسات وبرامج التنمية الريفية باجلزائر -
 .ية الريفيةدور الدولة، التعاون اإلقليمي والدويل يف جمال التنم -
 .املسؤولية اجملتمعية لألعوان اخلواص احملليني وهياكل اجملتمع املدين -
 ...الفالحة، الصناعة، الصناعات واحلرف التقليدية، السياحة، : املدخل القطاعي للتنمية الريفية -
 ...ملرأة الريفية، النظم االجتماعية والرصيد الثقايف، ا: اجلوانب االجتماعية والثقافية للتنمية الريفية -
 .مناذج رائدة، حملية ودولية، يف جمال يف التنمية الريفية -
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 .تقبل األحباث باللغتني العربية والفرنسية، وتقبل املشاركات من داخل وخارج الوطن -
 5451/  40/  51:  قبل يومواخلطة املقرتحات متضمنة اإلشكالية واألهداف واملنهجية  ترسل ملخصات -
 5451/  40/  51: قبل( صفحة 03-03)يرسل النص الكامل للبحث  -

 

 

 
  


