
 

 
 
 
 

 الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجمهورية

 العلمي البحث و العالي التعليم وزارة

 بوبنيدر صالح , 3 قسنطينة جامعة
  

 

 

 

 

 

 

 الحضرية تسيير التقنيات معهد

 ينظم

          األول الدولي الملتقى

 حول

 

 اإلشكالية

 

 الذي و االبعاد ومتعدد معقد كمفهوم الجاذبية حول النطاق واسع توافق وجود في الشك

 بميدان المختصة الفاعلة الجهات من العديد اهتمام موضوع , األخيرة العقود في , أصبح

 . العالمي أو المحلى الصعيد على كان سواء والمجتمع االقتصاد و ,اإلقليمية التهيئة

 مختلف تثبيت و إستقطاب على األخيرة هذه قدرة اإلقليمية الجاذبية تعاريف و مفاهيم أهم من

 واإلبداع االبتكار مؤشرات و المتحركة االنتاج مؤشرات ضبط و , االقتصادية األنشطة

 و ممثلين مهنية، و علمية تظاهرات باحثين، المهارات، أصحاب منتجين، مستثمرين،(

 ) . إلخ ,… مبدعة و مؤهلة عاملة يد األموال، رؤوس رياضية، تظاهرات

 نقطة في ، األرباح جني على المنطقة قدرة في المتمثل اإلقليمية الجاذبية مفهوم يقع كما

 على تتوفر أن المنطقة جاذبية في يشترط إذ اإلقليمي التسويق مفهوم و التنافسية مفهوم تقاطع

 ظاهرة بتنامي  مرتبطة بنيهما فالعالقة المصطلحين بين الفصل يمكن ال حيث ، تنافسي تنظيم

  . العولمة
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 شرطا الحالي الوقت في االستقطاب يجعل )أصنافها بمختلف( التجارة تحرير ضرورة إن

 يستوجب إذ .التنمية سياسات على واضح تأثير من لها لما األقاليم تنافسية من لنوع مسبقا

 .البشرية والموارد اإلستثمارات حيث من المضافة القيمة وتوفير توليد التنافسية األقاليم على

 على عالوة .التنافسية المصادر هذه على لالستحواذ محاولة هي بينها فيما األقاليم فتموضع

 الذي اإلقليمي التسويق, بقوة حشد قد التنافسي العالمي ستثماراإل على الدول انفتاح فإن ذلك،

 تطوير أجل من الميدان، هذا في جديدة أنشطة إستقطاب و األقاليم لتثمين جماعي عمل يعتبر

 .المالئمة التجارية العالمة صورة وتعزيز محليًا أنشطتها تمارس التي الشركات

 

 كمسألة و اإلقليمية الحركة و األداء لتقييم أساسية كمسألة الجاذبية حول الدائر النقاش إن

 . المتوسط للبحر الجنوبية الضفة بلدان في التفكير على يشجع , المحلية للسلطات أساسية

 .أقاليمها تنافسية و جاذبية على يرتكز تحديا يشكل , العالمية على الدول هذه إنفتاح

 

 بعض و خصوصا األوروبي االتحاد مع تجارية عالقات حاليا الجزائر تؤسس السياق هذا في

 اقتصاد نحو اإلنتاجي جهازها في إصالحات االقتصادية السياسة هذه رافقت .عموما الدول

 تدعم التي اإلقليمية التنافسية و الجاذبية شروط خلق الدولة على يستوجب مما تنافسي و حر

 األقاليم تشكيل إعادة خالل من هذا يتم و االجتماعيين، و االقتصاديين للفاعلين عامة بتغطية

 الخارجية االستثمارات تكنولوجيا و المهارات استقطاب و اإلنتاجية قدراتها على بالتأكيد

 .لها المرافقة

 خالل من العلمية التظاهرة لهذه رئيسي كهدف لإلقليم التنافسية و الجاذبية استراتيجية تبني تم

 :اآلتية النقاط على اإلجابة

 لإلقليم التنافسية و الجاذبية مؤشرات تحديد. 

 بيئية االجتماعية، الثقافية، االقتصادية،( القدرات يوضح اقليمي تشخيص إنشاء (.... 

 .لإلقليم ايجابية تجارية عالمة بإنشاء القدرات هذه تفعيل كيفية و لإلقليم

 على باالرتكاز اإلقليم تنافسية و استراتيجية لنجاح آليات و شروط على التساؤل 

 .الفاعلين مبادرة و الحقيقية الديناميكية

 

 :المقترحة المحاور

 اإلقليم جاذبية مؤشرات  .1

  ...) صناعية اقتصادية، ،سياحية سكنية،( اإلقليم جاذبية درجة و شروط تقييم -

  ,الحضري التشخيص اإلقليمي و التدقيق  -

 للتنافسية الجديدة االشكالية .2



 

 
 
 
 

 .االقتصادية التنمية و التنافسية أقطاب -

 ( clusters et technopoles)االبتكار و اإلبداع سياسة -

 .التجارب من فعل ردود  .3

 و التجارية العالمات و القطاع بتسويق بتعلق فيما اإليجابية الممارسات -

 اساليب

 .المستدام التسويق

 وأقاليم حراك ,نقل  .4

 اإلقليمية الجاذبية صلب في التنقالت -

 المدينة في المستدامان والحرك النقل -

 األقاليم تنمية و الحوكمة  .5

 .اإلقليمية التنمية و االجنبي االستثمار العمومية، السياسات -

 .االقاليم جاذبية في الفاعلين دور -

 
 

 


