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في العشر سنوات االخيرة نموا اقتصاديا متسارعا، مقارنة بباقي دول العالم التي  اإلفريقيةتشهد القارة 
تحاول جاهدة التعافي من االزمة المالية العالمية األخيرة. لكن هذا النمو لم ينعكس ايجابا على الظروف 

التي تحيط بالمقومات القارية وخاصة  االجتماعية والصحية لألفراد، مما يثير الجدل حول جملة المتناقضات
االقتصادية منها والواقع المعاكس الذي يبدي التخلف والفقر وانتشار األمراض، يأتي هذا في ظل تخلص القارة 
من ويالت االستعمار منذ أكثر من نصف قرن. األمر الذي يدفع إلى البحث عن األسباب الحقيقية التي تعيق 

 التالي: اإلشكالتوافر كل االمكانيات. من خالل ما تقدم نطرح  اإلقالع التنموي بالرغم من
 ماهي سبل تحقيق تنمية افريقية مستدامة في ظل توفر الموارد الطبيعية؟

حيث يأتي هذا الكتاب بهدف تشخيص وتحليل التحديات الكبرى الجديدة التي تواجه القارة السمراء على 
امكانيات القارة لتحقيق التنمية. أما المستوى الثاني فيناقش واقع،  مستويين من التحليل: المستوى األول يناقش

 معيقات ومستقبل التنمية في افريقيا.
 :محاور ال

  :المحور األول 
 .الطبيعية والبشرية إلفريقيا اإلمكانيات

 :المحور الثاني 
 إفريقياالقطاعات االقتصادية في أنشطة بعض  
 :المحور الثالث 

 االتحادات النقدية اإلفريقية.التكتالت التجارية و  
  :المحور الرابع 

 )المحاوالت وتقييم الوضع الحالي(. اإلفريقيمحاوالت التكامل االقتصادي 
  :المحور الخامس 

 مؤشرات التنمية االقتصادية من خالل بعض التجارب االفريقية 
 هيئات الكتاب:

 أ.د/ بن الدين امحمد اإلشراف العام:
 بالل بوجمعةأ.د/  :العلمي اإلشراف
 د/ بن قدور أشواق التنسيق:
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 الجزائر-، جامعة أدرارتيقاوي العربي  أ.د/ 
 الجزائر-، جامعة ورقلةدادن عبد الغني  أ.د/ 

 الجزائر-، جامعة سيدي بلعباسبلخريصات رشيدد/ 
 الجزائر-، جامعة أدرارنذير طروبيا د/ 

 الجزائر-، جامعة أدرارد. قالون جياللي
 الجزائر-لجليل، جامعة سيدي بلعباسد/ جميل عبد ا

 الجزائر-جامعة أدرار ،مدياني محمدد/ 
 الجزائر-جامعة أدرار ،مسعودي عبد الكريم د/ 

 الجزائر-د/ بن قدور أشواق، المركز الجامعي تمنراست
 الجزائر-، جامعة سكيكدةمزياني نور الدين د/
 الجزائر-جامعة أدرار ،مسعودي محمد د/ 
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-جامعة سيدي بلعباس ،سمير محمد بن عياد د/

 الجزائر
 الجزائر-جامعة أدرار ،د/ بوكار عبد العزيز

 الجزائر-جامعة أدرار ،عياد ليلىد/ 
 الجزائر-جامعة بشارالعرابي مصطفى، د/ 
 الجزائر-جامعة أدرار ،فودوا محمد د/ 

 ائرالجز -د/ فردي حماد، المركز الجامعي تندوف
 الجزائر-، المركز الجامعي بإليزيالياس ميدونيد/ 
 الجزائر-جامعة أدرار ،بوشرى عبد الغني د/ 
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 الجزائر-جامعة أدرار ،مصطفاوي سفيان د/ 
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