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:  الدٌباجة

تعد السٌاحة من المجاالت التً حظٌت باهتمام بالغ سواء من قبل الباحثٌن 

واألكادٌمٌٌن وذلك لتطوٌرها أو من قبل الدول والحكومات التً اعتبرتها أحد أهم 

إذ أصبحت السٌاحة الٌوم صناعة مستدٌمة . القطاعات التً ٌعتمد علٌها اقتصادها

وفعالة ذات تأثٌر اٌجابً على مختلف جوانب االقتصاد لتحقٌق أهداف التنمٌة 

ومع زٌادة هذا الدور للسٌاحة، ظهر مفهوم السٌاحة المستدامة الذي . الشاملة

 .ٌعنى بتطبٌق جمٌع مبادئ التنمٌة المستدامة

و مهما تعددت التسمٌات لمفهوم السٌاحة المستدامة فان الهدف ٌبقى الحفاظ 

على مصلحة األجٌال القادمة و كذا الموارد الطبٌعٌة  مع تحقٌق االنتعاش 

. االقتصادي المطلوب والضروري للبلدان 

و على اختالف أوجه السٌاحة المستدامة فان الخوض فً هذا الموضوع معقد  

و ٌتطلب الجمع بٌن عدة عناصر و إثارة العدٌد من القضاٌا كقضٌة البٌئة       

و المحافظة على اإلرث الثقافً و الحضاري و مصلحة السكان المحلٌٌن        

و المحمٌات البٌئٌة و التغٌرات المناخٌة و الثروة النباتٌة و الحٌوانٌة و قضاٌا 

التلوث إلى غٌر ذلك من المسائل المتشابكة التً تصب كلها فً موضوع التنمٌة 

. السٌاحٌة المستدامة 

 التً تهدف إلى تحقٌق المقاصد والوجهات وتسعى العدٌد من الدول وخاصة 

ٌُحدثه من تنمٌة  تنمٌة مستدامة إلى تطوٌر وتنشٌط القطاع السٌاحً لما 

 .اقتصادٌة واجتماعٌة

إن االهتمام بالسٌاحة كباعث على التنمٌة المستدامة ٌعتبر مطلباً اقتصادٌاً مهماً 

لحفز االستثمار فً األماكن السٌاحٌة الطبٌعٌة والبٌئٌة والثقافٌة، وتعد التوعٌة 

بأهمٌة تنمٌة السٌاحة وإدارتها على نحو كفء أحد أهداف منظمة السٌاحة 

 .العالمٌة

لقد بدّات الجزائر منذ عقدٌن من الزمن باالهتمام بالقطاع السٌاحً لما تزخر به 

من مقومات طبٌعٌة، تارٌخٌة، أثرٌة و ثقافٌة ٌمكن أن تجعل منها مقصدا 



سٌاحٌا تنافسٌا و هاما على الصعٌد الدولً ،هذه المقومات ٌمكن أن تخلق 

أنماطا مختلفة للسٌاحة البٌئٌة و المستدامة على العموم، تستطٌع أن تعتمد 

علٌها الجزائر لتنعش هذا القطاع ،وعلٌه فالبد من عرض و رسم االستراتٌجٌات 

.  المختلفة والتخطٌط الجٌد لهذا النمط حتى ٌستطٌع تحقٌق أهدافه 

 و على ضوء تجارب الدول الرائدة فً مجال السٌاحة المستدامة ٌمكن أن نحلل 

ونستفٌد من خبراتها و استقاء  نتائج اٌجابٌة و نماذج ٌمكن تطبٌقها  على 

. السٌاحة فً الجزائر 

 

 : أهداف الملتقى 

 .طرح إطار نظري و مفهوما واضحا للسٌاحة المستدامة  -1

 .عرض المحمٌات الطبٌعٌة أهمٌتها و كٌفٌة الحفاظ علٌها -2

 .تثمٌن االستثمار السٌاحً المستدام و تحدٌد أهم التشرٌعات المنظمة له -3

إبراز أهمٌة الموروث الثقافً و التارٌخً و كٌفٌة استغالله لتحقٌق  -4

 .االستدامة

إبراز أهم التجارب الناجحة فً صناعة سٌاحٌة مستدامة وكٌفٌة االستفادة  -5

 . منها

 .تشخٌص التحدٌات و المشاكل التً تحول دون تحقٌق استدامة السٌاحة -6

 .إٌجاد الحلول الجذرٌة و العملٌة لإلقامة سٌاحة مستدامة فً الجزائر  -7

 :المشاركون فً الملتقى 

 جمٌع الباحثٌن وأعضاء هٌئة التدرٌس  فً الجامعات  -1

 طلبة الدكتوراه من جمٌع الفروع  والتخصصات االقتصادٌة  -2

 المستثمرون فً قطاع السٌاحة -3

 المهتمون بالتنمٌة و االستدامة -4



كما ندعو كافة الفاعلٌن فً قطاع السٌاحة وكل القطاعات األخرى إلى إبداء 

 :و عرض خبراتهم لتنمٌة هذا القطاع و على سبٌل المثال

 قسم علم  االجتماع -1

 قسم علم  اإلحصاء -2

 قسم الهندسة  -3

 قسم علوم األرض و البحار والطبٌعة و النبات  -4

 قسم البٌولوجٌا  -5

 قسم التارٌخ -6

 قسم اإلعالم اآللً  -7

 قسم الحقوق -8

 قسم علم  اآلثار  -9

 و غٌرها من األقسام األخرى التً تلعب دورا فً تنمٌة القطاع 

 : المحاور

 اإلطار النظري للسٌاحة المستدامة  -1

 المحمٌات الطبٌعٌة فً العالم عموما و الجزائر خصوصا -2

  االستثمار السٌاحً فً المجال البٌئً -3

 الجوانب التشرٌعٌة فً السٌاحة المستدامة -4

 المنظمات الفندقٌة و االستدامة -5

 التغٌرات المناخٌة و االستدامة السٌاحٌة -6

 المحافظة على اإلرث الثقافً و التارٌخً -7

 دور الصناعات التقلٌدٌة فً التنمٌة المحلٌة -8

 معوقات و تحدٌات إقامة تنمٌة سٌاحٌة مستدامة -9

 السٌاحة المستدامة و فك العزلة عن المناطق النائٌة -10



 تجارب الدول الرائدة فً السٌاحة المستدامة -11

 

 :شروط المشاركة فً الملتقى  

 أو الفرنسٌة مع أو اإلنجلٌزٌةتقدم البحوث باللغة العربٌة : لغة الملتقى -1

 .رةملخص بلغة مغاي

 .الملتقى ٌقع البحث ضمن محاور ٌجب أن -2

 .تخضع البحوث للتحكٌم العلمً -3

ٌجب أن تكون البحوث حدٌثة وال تقبل البحوث التً سبق أن قدمت فً  -4

 .ملتقٌات سابقة أو قبلت للنشر فً مجالت علمٌة

 . لكل بحثاثنٌنأال ٌتجاوز عدد المشاركٌن  -5

 01/07/2017: ٌتم إرسال المداخلة كاملة قبل تارٌخ -6

 15/07/2017ٌتم الرد على المداخالت فً تارٌخ أقصاه  -7

 المشاركة والسٌرة العلمٌة للباحث والبحوث كاملة  بحجم استمارةتقدم  -8

بالنسبة للمداخالت باللغة   traditionnal arabic ونوع 14خط 

العربٌة أما المداخالت باللغة الفرنسٌة أو االنجلٌزٌة فتكون بحجم خط 

 .   فً موعد أقصاهTimes New Roman و نوع 12

  15/07/2017.ٌتم الرد على البحوث المقبولة فً موعد أقصاه -9

 . صفحة20ال ٌتجاوز  عدد صفحات المداخلة  -10

إلى  (فً اآلجال المحددة)توجه كافة المراسالت الخاصة بالملتقى  -11

 :البرٌد اإللكترونً التالً

 laree2383@yahoo.fr 

 

 ًرسوم الملتقى حددت كالتال :

 . دج10.000: بالنسبة لألساتذة الجزائرٌٌن  -

 . دج5000: بالنسبة لطلبة الدكتوراه -

  دج10.000:المشاركون المهنٌون وهٌئات أخرى -

 . أورو100: األجانب -
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:  اللجنة العلمٌة للملتقى

مالحظات الرتبة االسم واللقب 
رئٌسا للملتقى " أ"أستاذ محاضرشاوي شافٌة . د

جامعة عنابة أستاذ ماضً بلقاسم . د.أ

 جامعة عنابة أستاذجاوحدو رضا . د.أ

 جامعة عنابة أستاذرٌحان الشرٌف . د.أ

 جامعة عنابة أستاذنصٌب رجم . د.أ

 جامعة عنابة أستاذثالٌجٌة نوة . د.أ

 جامعة عنابة أستاذبوقلقلول الهادي . د.أ

 جامعة عنابة أستاذبلغرسة عبد اللطٌف . د.أ

 جامعة عنابة أستاذهوام جمعه . د.أ

جامعة بسكرة  أستاذبن برٌكة عبد الوهاب . د.أ

جامعة باتنة  أستاذرحال علً . د.أ

جامعة قسنطٌنة  أستاذبوعشة مبارك .د.أ

جامعة سكٌكدة  أستاذفرٌد كورتل .د.أ

جامعة عنابة  أستاذبن عمارة منصور .د. أ

 جامعة عنابة" أ"أستاذ محاضربرجم حنان .د

" ب"أستاذ محاضر ماضً زٌن العابدٌن .د  جامعة عنابة 

"ب"أستاذ محاضر لعٌونً الزبٌر .د  جامعة عنابة 

"أ"أستاذ محاضر سماش كمال . د  جامعة عنابة 

"أ"أستاذ محاضر خٌاري زهٌة .د  جامعة عنابة 

"ب"أستاذة محاضرة أوضاٌفٌة لمٌاء .د  جامعة عنابة 

"أ"أستاذ محاضر طوٌطً مصطفى .د  جامعة البوٌرة 

"أ"أستاذ محاضر عوٌنان عبد القادر .د  جامعة البوٌرة 

  جامعة عنابة " أ"أستاذ مساعد زوٌد زهرة .أ

" ب"أستاذ محاضر عفٌف هناء .د  جامعة عنابة 

 جامعة عنابة" أ"أستاذ محاضر بومزاٌد ابراهٌم . د

"أ"أستاذ محاضر لرباع الهادي .د  جامعة عنابة 

 جامعة الشلف" أ"أستاذ محاضر آٌت مختار عمر .د



 جامعة عنابة" أ"أستاذ مساعد دباح حسٌن .أ

 جامعة عنابة" أ"أستاذ مساعد بورٌب صبرٌنة . أ

 جامعة سوق أهراس" ب"أستاذ محاضر بوشوٌشة رقٌة .د

جامعة الزرقاء  أستاذعبد الرزاق الشحادة .د.أ

جامعة سوق أهراس " أ"أستاذ محاضر أوالد زاوي عبد الرحمان .د

جامعة قالمة " أ"أستاذ محاضر ناصر بوعزٌز . د

 جامعة قالمة" ب"أستاذ محاضر بخاخشة موسى .د

 جامعة قالمة" أ"أستاذ محاضر خروف منٌر .د

 جامعة قالمة" أ"أستاذ محاضر بضٌاف عبد المالك .د

جامعة سوق أهراس " أ"أستاذ محاضر بن خدٌجة منصف . د

جامعة أم البواقً " أ"أستاذ محاضر بن غضبان فؤاد .د

جامعة سوق أهراس " أ"أستاذ محاضر بوفاس الشرٌف . د

جامعة المسٌلة " أ"أستاذ محاضر غربً حمزة .د

جامعة غرداٌة " أ"أستاذ مساعد نور الدٌن برهان 

جامعة قناة السوٌس  أستاذغادة عبد هللا .د.أ

جامعة اإلسماعٌلٌة أستاذ قدرٌة توكل البنداري . د.أ

جامعة اإلسماعٌلٌة  أستاذفلاير طٌرة . د.أ

جامعة المنٌا  أستاذحسن سند . د.أ

جامعة األقصر  أستاذصالح عبد المعطً . د.أ

جامعة القاهرة  أستاذ مساعدزكً الرفاعً .د

جامعة المنٌا  أستاذ مساعدمحمود عزت .د

مركز الرماح  أستاذخالد الخطٌب . د

جامعة القاهرة  أستاذ مساعدمحمد على محمود  .د

جامعة المنٌا  أستاذ محاضرالطٌب عباس  .د

جامعة المنٌا  أستاذ محاضرمصطفى محمود .د

 : اللجنة التنظٌمٌة

مالحظات الصفة االسم واللقب 
 أستاذ محاضر ب بومود اٌمان .د

  أستاذ محاضر بكحول ٌزٌد . د

  أستاذ محاضر بهوام لمٌاء .د

 " ب"أستاذ محاضر بن قارة اٌمان .د

 أستاذ مساعد ب آٌت بارة مرٌم .د

 " ب"أستاذ محاضر أحمودة وفاء .د

 " ب"أستاذ مساعد بلعرج عفاف  . د



 أستاذة مؤقتة حمدان نهاد  . د

 أستاذ محاضر ب برحاٌل هاجر .د

 أستاذ مساعد ب مقرانً هاجر . د

 " أ"أستاذة مساعدة جنوحات آسٌا .أ

 " أ"أستاذ مساعد دالل فٌصل .أ

 " أ"أستاذ مساعد خطاب مهدي .أ

 أستاذ مساعد ب مقرانً هاجر .د

 أستاذة مؤقتة بوصبع هناء .د

 طالبة دكتوراه بوزٌدة سوسن 

 طالبة دكتوراه بولقرون رندة 

 طالب دكتوراه مسلتً عامر 

 

 

: سكرتارٌة الملتقى 

 عمٌرات برٌزة  -1

 لمزاودة منى -2

 

 

 


