الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

إشكالية إشكالية الملتقى

جامعة أمحمد بوقرة – بـ ـومرداس

كلية العلوم اإلقتصادية  ،التجارية وعلوم التسيير

يركز امللتقى على إشكالية البحث التالية :

كي ـف يـمـكـن إس ـتـغ ـالل الـط ـاقـات المتـجـددة وت ـوظيفهـا لتـدعيم

و تـنـمـية قطا ـع السـياح ـة ضمان ـا لـلـتـنـمـية المـسـتـدام ـة ؟
المحاور

أوال :مفهوم الطاقات املتجددة ودورىا يف ربقيق التنمية املستدامة.
بالتعاون مع مخبر بحث مستقبل االقتصاد الجزائري خارج المحروقات
AEAHH

ملتقى وطني حول

استغالل الطاقات المتجددة لخدمة السياحة ودورها في تحقيق التنمية
المستدامة

ي ـوم  22/22أفـري ـل 2012
ال ـدي ـبـاجـ ـة

ثانيا :الطاقات املتجددة كبديل للطاقات األحفورية يف النشاط
السياحي لتحقيق التنمية املستدامة.
ثالثا :اإلجراءات التحفيزية والتنظيمية يف الطاقات املتجددة خلدمة

السياحة يف اجلزائر.

رابعا :متطلبات تكييف الطاقات املتجددة مع واقع القطاع السياحي
يف اجلزائر من منظور التنمية املستدامة.

خامسا :عرض ذبارب دولية رائدة يف جمال توظيف الطاقات املتجددة
يف القطاع السياحي.

أهداف الملتقى

هتتم اجلزائر بالطاقات املتجدة بإعتبارىا أىم املصادر الط ـاق ـوي ـة البديل ـة لل ـطاق ـة يهدف امللتقى إىل ربقيق مجلة من األىداف  ،أمهها :
التـقلـيدي ـة وأىم السبل لتحقيق التنمية املستدامة  ،اليت ميكن لقطاع السياحة
اإلستفادة منها خاصة الطاقة الشمسية وطاقة املياه والرياح بإعتبارىا مصادر
للطاقة غري امللوثة للبيئة  ،وميكن إلستعمال مصادر الطاقة ىذه أن يشهد توسعا
مستقبال يف ظل ميل تكلفتها إىل اإلخنفاض  ،مما يزيد من القدرات التنافسية
للمنشأت السياحية  ،ويساعد على زيادة إقبال السياح حسب ما يتميز بو كل
موسم سياحي ،وىنا ميكن الـقـول أن إسـغـالل الـطـاق ـات املـتـج ـددة أص ـبح ي ـؤدي
دور املضاعف

اإلستثماري  ،كما ميكـنـه ـا أن ت ـ ـؤدي ب ـت ـأثي ـ ـرى ـا وأمهيتها

دور الرافعة اإلقتـصـاديـة الضامنة لتحقيق التنمية املستدامة.

 حماولة بناء مقاربة لدور الطاقات املتجددة يف قطاع السياحةبصفة عامة ،ويف اجلزائر بصفة خاصة.
 -إبراز دور الطاقات املتجددة يف التنمية املستدامة.

 الوقوف على واقع مسامهة الطاقات املتجددة يف قضايا التنميةاالقتصادية  ،ويف االقتصاد الوطين مع عرض لبعض التجارب
الدولية يف صناعة السياحة.
المدع ـوون للـمشارك ـة

املشاركة يف فعاليات امللتقى مفتوحة لكل :
 األساتذة والباحثون املتخصصون.

 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 واإلجنليزية. املداخالت باللغة العربية تكون خبط Arabic Traditionalخبط  41والبحوث باللغ ـةـ األجن ـبـيـة خبط Times New
 Romanخب ـط  ،41ع ـلى أن ال ي ـتـع ـدى ع ـدد ال ـصف ـحات 41
صـفـ ـح ـ ـة دب ـا فيـ ـهـا امل ـراج ـع وامل ـالح ـق.
 زبـ ـصـص ال ـ ـصـفـح ـة األوىل من الـبـح ـث لبـيـان ـ ـ ــات الباحثالشـ ـخ ـصـ ـيـة(إسم ولقب الباحث ،اإلمي ـيـل ،الـدرج ـة العلمية ،مؤسسة
االنتماء  ،حم ـور البـحـث وعـنـوان املداخلة) ،والصفحة الثانية
مللخصي البحث على أن يكون إحدامها باللغة العربية.
يتعهد الباحث بأن حبثو مل ينشر سابقا ،ومل يتم املشاركة ب ـو يف أيجهة أخرى.
مواعيد مهمة
 يتم إرسال البحوث كاملة قبل  20مارس .1049 يتم الرد على البحوث املقبولة قبل  40أفريل .1049ترسل

البحوث

إلى

البريد

vicedoyen1980@gmail.com

اإللكتروني

