الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
جامعة أمحمد بوقرة – بـــومرداس
كلية العلوم اإلقتصادية  ،التجارية و علوم
التسيير

بالتعاون مع مخبر بحث مستقبل االقتصاد
الجزائري خارج المحروقات AEAHH
ملتقى وطني حول
إستغالل الطاقات المتجددة لخدمة السياحة و
دورها في تحقيق التنمية المستدامة
يومي  25/ 24أفريل 2019
الديباجة
تعد الطاقات المتجددة إحدى الوسائل لتحقيق
التنمية المستدامة  ،فهي ليست حكرا على الذين
يعيشون اليوم  ،فالحد األقصى من إستعمالها
اليوم لن يقلل من فرص األجيال القادمة .
و إذا عملت الدولة على اإلهتمام بالطاقات
المتجددة التي تتوفر عليها و زادت من إستغاللها
بعقالنية و رشادة أكثر فأكثر،و ربطت ذلك
بقطاع السياحة من خالل تموينه بمختلف أنواع
الطاقات المتجددة و ربطه بها  ،خاصة الطاقة
الشمسية و طاقة المياه و الرياح الغير ملوثة
للبيئة ،و المعروفة بالطاقات النظيفة الغير زائلة

 ،فإن تكلفة المنشأت السياحية و ما يرتبط بها
خاصة الطاقة الشمسية و طاقة المياه و الرياح
الغير ملوثة للبيئة ،و المعروفة بالطاقات النظيفة
الغير زائلة  ،فإن تكلفة المنشأت السياحية و ما
يرتبط بها و ما يدور في فلكها ستؤول ال محالة
إلى اإلنخفاض ،مما يزيد من قدراتها و تنافسيتها
مؤديا بذلك إلى زيادة إقبال السواح على مختلف
أنواع المنشأت السياحية و حسب ما يتميز به كل
موسم سياحي ،و هنا يمكن القول أن إسغالل
الطاقات المتجددة أصبح يؤدي دور المضاعف
اإلستثماري و بقوة كبيرة،كما يمكنها أن تلعب
بتأثيرها و أهميتها دور الرافعة اإلقتصادية
الضامنة و الهادفة لتحقيق التنمية الدائمة و
المستدامة
و في ظل تدهور أسعار البترول في السوق
العالمي و تداعياتها على إنخفاض موارد الدولة ،
أصبحت السياحة بديال إقتصاديا لقطاع
المحروقات نظرا لإلنفاق السياحي العالمي الذي
بلغ سنة  2016حوالي  1300مليار دوالر ،و
تتوقع منظمة السياحة العالمية وفق توقعاتها
لإلنفاق السياحي لسنة  2030الوصول لحوالي
 1800مليار دوالر.
و لتحقيق االستغالل األمثل للموارد تعتبر
الطاقات المتجددة اإلختيار األمثل للحفاظ على
ديمومة الموارد الطبيعية في ظل تحقيق حق
األجيال المستقبلية في الموارد من منظور
التنمية المستدامة
إشكالية الملتقى
يركز الملتقى على إشكالية البحث في السبل
الفعالة للنهوض بالقطاع السياحي ،و التقليل من

التبعية لقطاع المحروقات ،و لهذا جاءت إشكالية
هذا الملتقى كما يلي :
ما هي الطرق التي يمكن من خاللها إستغالل
الطاقات المتجددة  ،و كيف يمكن توظيفها
لتدعيم و تنمية قطاع السياحة ضمانا للتنمية
المستدامة ؟
المحاور
أوال :مفهوم الطاقات المتجددة و دورها في تحقيق
التنمية المستدامة.
ثانيا :الطاقات المتجددة كبديل للطاقات األحفورية
في النشاط السياحي لتحقيق التنمية المستدامة.
ثالثا  :اإلجراءات التحفيزية و التنظيمية في
الطاقات المتجددة لخدمة السياحة في الجزائر.
رابعا ::متطلبات تكييف الطاقات المتجددة مع واقع
القطاع السياحي في الجزائر من منظور التنمية
المستدامة.
خامسا:عرض تجارب دولية رائدة في مجال
توظيف الطاقات المتجددة في القطاع السياحي.
أهداف الملتقى
يهدف الملتقى إلى تحقيق جملة من األهداف ،
أهمها :
 محاولة بناء مقاربة لدور الطاقات المتجددة فيقطاع السياحة بصفة عامة  ،و في الجزائر
بصفة خاصة.
 إبراز دور الطاقات المتجددة في التنميةالمستدامة.
 الوقوف على واقع مساهمة الطاقات المتجددةفي قضايا التنمية اإلقتصادية  ،و في اإلقتصاد
الوطني مع عرض لبعض التجارب الدولية في
صناعة السياحة.

المدعــوون للـمشاركــة
المشاركة في فعاليات الملتقى مفتوحة لكل :
 األساتذة و الباحثون المتخصصون.
 طـلبة الدكـتـوراه.
الهيئات المشرفة على الملتقى
الرئيس الشرفي للملتقى  :السيد رئيس الجامعة
أ.د .عبادلية محمد الطاهر
المشرف العام للملتقى  :السيدة عميدة الكلية
أ.د.يحياوي نصيرة
المنسق العام  :السيد مدير المخبر أ.د .شعباني
مجيد
رئيس الملتقى  :د /بن حسان حكيم
لغات البحث و شروطه
تقبل البحوث باللغات العربية ،الفرنسية واإلنجليزية.
المداخالت باللغة العربية تكون بخط Arabic Traditionalبخط  14و البحوث
Times New
باللغــةـ األجنــبـيـة بخط
 Romanبخــط  ،12عــلى أن ال يــتـعــدى
عــدد الــصفــحات  15صفـحــة بما فيـهـا
المــراجــع و المــالحــق.
تخــصص الــصفـحــة األولى من البحث لبياناتالباحث الشخصية (اإلسم و اللقب،اإليميل،
الدرجة العلمية  ،مؤسسة االنتماء ،محور البحث
و عنوان المداخلة) ،و الصفحة الثانية لملخصي
البحث على أن يكون إحداهما باللغة العربية.
يتعهد الباحث بأن بحثه لم ينشر سابقا  ،و لم يتمالمشاركة بــه في أي جهة أخرى.
مواعيد مهمة
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