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AEAHH 
 ملتقى وطني حول

 التنميةدورها في تحقيق لخدمة السياحة و  الطاقات المتجددة  استغالل
 المستدامة

 2012ل ــريـأف 22/22وم ــي

 ةـــاجـبــديــال
ة ــطاقــة للــة البديلــويــاقــهتتم اجلزائر بالطاقات املتجدة بإعتبارىا أىم املصادر الط

ميكن لقطاع السياحة أىم السبل لتحقيق التنمية املستدامة ، اليت و  ةــيديـقلـالت
ر الرياح بإعتبارىا مصادخاصة الطاقة الشمسية وطاقة املياه و  هااإلستفادة من

ميكن إلستعمال مصادر الطاقة ىذه أن يشهد توسعا للطاقة غري امللوثة للبيئة ، و 
مستقبال يف ظل ميل تكلفتها إىل اإلخنفاض ، مما يزيد من القدرات التنافسية 

يساعد على زيادة إقبال السياح حسب ما يتميز بو كل ، و  السياحية تأللمنش
ؤدي ــبح يــددة أصــجـتـات املــاقـطـالل الـغـول أن إسـقـىنا ميكن الو موسم سياحي، 

 أمهيتهاا و ــرىــــأثيــتــب ؤديــــتا أن ــهـنـميككما    اإلستثماري ،      دور املضاعف
 التنمية املستدامة.دور الرافعة اإلقتـصـاديـة الضامنة لتحقيق 

 الملتقىإشكالية   إشكالية 
 التالية :على إشكالية البحث  امللتقىيركز 

دعيم ـا لتـوظيفهــتددة و ـجـات المتـاقــطـالل الــغـتــن إسـكـمـف يــكي
 ؟ ةــدامـتـسـية المـمـنـتـلـا لــة ضمانــياحـع الســية قطاـمـنـو ت

 المحاور
 دورىا يف ربقيق التنمية املستدامة.املتجددة و مفهوم الطاقات  أوال:
الطاقات املتجددة كبديل للطاقات األحفورية يف النشاط  :ثانيا

 لتحقيق التنمية املستدامة.السياحي 
خلدمة التنظيمية يف الطاقات املتجددة اإلجراءات التحفيزية و  :ثالثا

 السياحة يف اجلزائر.
املتجددة مع واقع القطاع السياحي متطلبات تكييف الطاقات  :رابعا

 يف اجلزائر من منظور التنمية املستدامة.
عرض ذبارب دولية رائدة يف جمال توظيف الطاقات املتجددة  :خامسا

 يف القطاع السياحي.
 الملتقىأهداف 
 إىل ربقيق مجلة من األىداف ، أمهها :امللتقى يهدف 

قطاع السياحة  دة يفالطاقات املتجد حماولة بناء مقاربة لدور -
 يف اجلزائر بصفة خاصة.بصفة عامة ،و 

 الطاقات املتجددة يف التنمية املستدامة.إبراز دور  -
يف قضايا التنمية  الطاقات املتجددة الوقوف على واقع مسامهة  -

الوطين مع عرض لبعض التجارب  االقتصاديف ، و  االقتصادية
 .السياحةيف صناعة الدولية 

 ةــمشاركـوون للــالمدع
 مفتوحة لكل : امللتقىاملشاركة يف فعاليات 

 الباحثون املتخصصون.و  األساتذة 

 .طـلبة الدكـتـوراه 
 الهيئات المشرفة على الملتقى

:السيد رئيس الجامعة أ.د.عبادلية  الرئيس الشرفي للملتقى
 محمد الطاهر

 : السيدة عميدة الكلية المشرف العام للملتقى
 .يحياوي نصيرةأ.د  

 : السيد مدير المخبر أ.د.شعباني مجيد العامالمنسق 
 د . بن حسان حكيم .الملتقىرئيس 

 لغات البحث و شروطه

 اإلجنليزية.غات العربية، الفرنسية و لتقبل البحوث بال -
 Traditional Arabicاملداخالت باللغة العربية تكون خبط  -

 Times Newة خبط ـيـبــاألجن ـةــغاللالبحوث بو  41خبط 
Roman 41حات  ــصفــدد الــدى عــعـتــلى أن ال يــ، ع41ط ــخب 

 ق.ــالحــاملع و ــراجــا املـهـــا فيــة دبــــحـــفـص
الباحث  نـــــــاتاـيـث لبــحـبـة األوىل من الــحـفـصــــص الـصـــزب -

، مؤسسة ة العلميةــدرجـل، الـيــ،اإلميلقب الباحث إسم و )ةـيـــصــخـــالش
الصفحة الثانية وان املداخلة(، و ـنـعث و ـحـور البــ، حم االنتماء

 مللخصي البحث على أن يكون إحدامها باللغة العربية.
و يف أي ــمل يتم املشاركة بباحث بأن حبثو مل ينشر سابقا، و يتعهد ال-

 .أخرىجهة 
 مواعيد مهمة

 .1049 مارس 20 يتم إرسال البحوث كاملة قبل -
 .1049 أفريل 40 قبلاملقبولة يتم الرد على البحوث  -

ترسل البحوث إلى البريد اإللكتروني 
vicedoyen1980@gmail.com 


