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 توطئة

 الرخاء جعل بغية رفاه اإلنسان مع البيئي الرفاه مواءمة جه العالم اليوم، إلى البحث عن بدائل اقتصادية تحقق التوازن البيئي لضمانيت        

 ملموسة للجميع. لذا كان السعي نحو ما يسمي باالقتصاد االزرق الذي ظهر مفهومه في أعقاب مؤتمر  الطويل املدى على املستدام
ً
حقيقة

2012ًاملستدامة سنة  التنمية
ً
 اإليكولوجية السليمة النظم أن فرضية إلى ، والذي يؤكد على ضرورة اإلدارة املستدامة للموارد املائية، استنادا

 اجية.إنت األكثر هي للمحيطات

وُيعبر االقتصاد األزرق عن مجموعة من األنشطة البشرية مدعومة بالتفاعالت البرية والبحرية في سياق التنمية املستدامة،  

العمل في مجال املناخ، البحث واالبتكار واإلبداع وريادة االعمال وغيرها.  كالصيد املستدام وتربية األحياء املائية، السياحة الرفيقة بالبيئة،

الفقر. وفي هذا الصدد تشير التقارير الدولية أن االقتصاد األزرق  من الغذائي والحد األمن طار تحقيق النمو االقتصادي ودعموذلك في إ

مليون وظيفة  350% من التجارة العاملية يتم نقلها عبر البحر، وترتبط 80تريليون دوالر أمريكي في االقتصاد العاملي، و 1.5يساهم بحوالي 

% من النفط الخام سوف يأتي من الحقول البحرية بحلول سنة 34سماك، كما تشير التقديرات إلى أن نحو في جميع أنحاء العالم بصيد اأًل

2025. 

وفي ضوء ما تقدم، جاء هذا املؤتمر للتعرف على مفهوم االقتصاد األزرق واألنشطة املرتبطة به، وكذا البحث عن الكفاءة  

ا يضمن خلق فرص وظيفية، وبناء رأس مال مجتمعي، وتحقيق تدفقات نقدية متعددة، واالستخدام األمثل للرأس املال الطبيعي األزرق، بم

 مع الحفاظ على البيئة وتكريس مفهوم االستدامة.
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 نهدف من خالل هذا املؤتمر الدولي إلى:

 به؛ األنشطة املرتبطة ومجاالت وأهميته األزرق االقتصاد مفهوم التعرف على .1

ات املستدامة للتخفيف من حدة الفقر في العالم، وزيادة األمن تسليط الضوء على أهمية الحفاظ على بيئة البحار واملحيط .2

 الغذائي، وحماية النظم اإليكولوجية، ومعالجة تراجع التنوع الحيوي البيئي؛

 املتعلق بالحياة تحت املاء. 14تعزيز تنفيذ أهداف التنمية املستدامة وخاصة الهدف  .3

ر املناخ على الدول املطلة على البحار واملحيطات بما يساهم بضمان إبراز الترابط ما بين الطاقة وحلول الحد من تداعيات تغي .4

 مستقبل مستدام؛

االستفادة من أحدث االبتكارات والتطورات العلمية "التكنولوجيا الزرقاء" وأفضل املمارسات لبناء الرخاء مع الحفاظ على  .5

 الرأسمال األزرق لألجيال القادمة.

 هذا االقتصاد؛ تهديد مصادر أهم املجال، إلى جانب تناول  في هذا وليةالد التجارب على أهم التركيز .6

 ؛طاتواملحيالتعرف على األساليب الكمية لقياس البصمة املائية، وكذا اكتشاف القيمة الثقافية للبحار  .7

؛ .8
ً
 ودوليا

ً
 كأداة رئيسية لإلدارة البيئية محليا

ً
 املساهمة في تعزيز الجهود الرامية إلى دعم االقتصاد األزرق دوليا

 رة لدعم التمويل في االقتصاد األزرق؛إيجاد آليات مالية مبتك .9

 .زيادة وعي صناع القرار والحكومات واملجتمع املدني والقطاع الخاص بأهمية االستثمار في البنية التحتية لالقتصاد األزرق .10

lab.stratev1@gmail.com  



                                                                                               

cvvzz  

 

 

 

 

00 213 790356855 

  املحور األول: اإلطار العام لالقتصاد األزرق

 ؛االقتصاد األزرق: مفاهيم نظرية أساسية 

 ؛االقتصاد األزرق واقتصاد املياه الزرقاء واملياه الخضراء 

 ؛االقتصاد األزرق وخلق فرص عمل ومكافحة الفقر 

 ؛اقتصادات املوارد املائية في ظل االقتصاد األزرق 

 النمو األزرق وقطاعاته. 
 

 

  االستخدام املستدام ملوارد االقتصاد األزرق لتحقيق النمو

 ؛االقتصادي

 ؛إدارة واستدامة الحياة البحرية والحفاظ على مواردها 

 ؛ية املتعلقة بالرأسمال األزرقاستدامة األنشطة اقتصاد 

 االقتصاد األزرق دعامة لالقتصاد األخضر. 

 

 

 ؛ ، التكنولوجيا الزرقاء: مفاهيم أساسيةالطاقات الزرقاء 

 ؛املمكنة لتحقيق الكفاءة "الزرقاء "خيارات الطاقة املنخفضة 

 ؛استدامة استغالل الطاقة الزرقاء وتنويع مصادرها 

 ؛التحتية لالقتصاد األزرق االستثمار وتكنولوجيات البنى 

 االستثمار في النقل البحري والصيد واملصايد السمكية. 

 

 

 واألمن  الحركات التجارية البحرية، الحوكمة والتعاون الدولي

 ؛البحري 

 ؛التلوث البحري وطرق استغالل الثروات الطاقوية 

 ؛استعماالت احتياطات املياه الجوفية والصالحة للشرب 

  ؛وانعكاساته والضغوط التي تواجه الرأسمال األزرقتغير املناخ 

 واملهددة  االستغالل املفرط للموارد البحرية املحدودة

 ؛باالنقراض

 شروط وطرق استغالل رأس املال الطبيعي األزرق محليا ودوليا. 

 
 

 املحور الثاني: االقتصاد األزرق في إطار التنمية املستدامة

 املحور الثالث: االستثمار وتكنولوجيا االقتصاد األزرق

تواجه االقتصاد األزرق والتحديات التياملحور الرابع: املخاطر   

 

  والبنية )الرمادية(: مفاهيم البصمة املائية الزرقاء والخضراء

 ؛أساسية

 ؛مراحل تقييم البصمة املائية 

 ؛مؤشر قياس بصمة املياه الزرقاء 

 .)مؤشر قياس بصمة املياه البنية )الرمادية 

 
 

 

 ؛السياحة االيكولوجية لدعم الثقافة البحرية 

 ؛والتسويق لهما السياحة البحرية والساحلية 

  الترفيه واملسابقات ذات ودعم األنشطة الرياضية البحرية

 ؛الصلة

 ربط املدن الذكية مع الواجهات البحرية من منظور األنظمة 

 .واملحيط الحيوي 

 
 

 

 ؛في مجال االقتصاد األزرق تجارب دولية 

 ؛إنشاء اقتصاد أزرق متاح للقطاعين الخاص والعام 

 ؛دور القطاع املالي في تمويل االقتصاد األزرق: تجارب ومشاريع 

  شراكات جديدة ذات تسيير دولي، تتجاوز الحدود إنشاء

 ؛وتتكامل

  اإلجراءات، االتفاقيات واملعاهدات الدولية في مجال االقتصاد
 األزرق

 املحور الخامس: تقييم البصمة املائية

 املحور السادس: االقتصاد األزرق والثقافة البحرية

 املحور السابع: االقتصاد األزرق: تجارب وآفاق

مؤتمرمحاور ال  
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  تقبل فقط املواضيع التي لم يسبق نشرها أو عرضها في

 مؤتمرات أخرى؛

 يجب أن يكون البحث ضمن أحد محاور املؤتمر؛ 

  أن يكتب البحث بإحدى اللغات العربية أو الفرنسية أو

 ؛15صفحة وال يقل عن  20اإلنجليزية، على أن ال يتجاوز 

  إعداد الورقة البحثية وفق القالب الذي يتم تحميله يتم

 من خالل الرابط:
https://stratev.wixsite.com/conference 

 الرابط التالي

 :ألي استفسارات يرجى مراسلتنا عبر ايميل املؤتمر مالحظة:

lab.stratev1@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 يورو للباحثين من خارج الجزائر  150رسوم املشاركة  -

دج للباحثين من داخل الجزائر  8000رسوم املشاركة  -

 شاملة اإلقامة بومي املؤتمر

 املشاركة عن بعد )عبر تطبيق زوم( مجانية :الحظةم

 

 

ـــــاركة ــات و شروط املشــ ــ ــ ـــ  آليـ
 

ـــاركةشروط  ــ  املشــ
 

..........: ..........................................................اإلسم و للقب   

............الوظيفة : .................................................................  

...........املؤهل العلمي :..........................................................  

..................مؤسسة اإلنتماء :...............................................  

.........البريد اإللكتروني :.......................................................  

.............................................عنوان البحث:.........................  

:....................................................محور املشاركة   

 الرئيس الشرفي للمؤتمر
 

 

 أ.د بلحاكم مصطفى

 مستغانم، الجزائر ،مدير جامعة عبد الحميد بن باديس 

 
 

رالقادد. شاعة عبد   

 عميد الكلية، جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم، الجزائر

 

لالعجاأ.د. عدالة   

 بجامعة عبد الحميد"STRATEV" مدير مخبر بحث

 بن باديس، مستغانم، الجزائر 

 

 د.بودية فاطمة

 الجزائر ،جامعة الشلف

 

 ، جامعة البويرة، الجزائرد. وادي عزالدين

 ر، جامعة غرداية، الجزائبوداود بومدين

 

 د. عرايبية محمد كريم

 الجزائر،  بجايةأستاذ علوم االعالم واالتصال، جامعة 

 

 

 د. هاني محمد

 جامعة البويرة، الجزائر

 املشرف العام
 

 رئيس املؤتمر
 

 املتحدث اإلعالمي للمؤتمر 
 

 نائبة رئيس املؤتمر
 

 إشراف 
 

تنظيميةلرئيس اللجنة ا  

lab.stratev1@gmail.com  

يرسل النص الكامل للورقة البحثية عبر :

 lab.stratev1@gmail.com

https://stratev.wixsite.com/conference
https://stratev.wixsite.com/conferences?fbclid=IwAR1rnl9oyDyCd-1ZgL2teKgLwySED1fHLYyhY2ginewmcDaStKRRSiPFyQk
mailto:lab.stratev1@gmail.com
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ــمية ـــاء اللجنة العلـ ــ  أعضـ
 

ــد هـــامة ــ  مواعيـ
 

 

 ؛2021  أفريل 30خر اجل الستقبال املداخالت أ 

  2021 . ماي 30الرد على املداخالت املقبولة  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

العلمية يتم  جميع األوراق البحثية املقبولة من طرف اللجنة

 نشرها بعد اعادة الضبط والتصحيح في الكتاب العلمي للمؤتمر

أو في عدد خاص بمجلة "االستراتيجية والتنمية" التابعة   

. الجزائر  –لجامعة مستغانم    

 

 

مستدام إقتصاد أزرق ملستقبل  

 

 نشر األوراق البحثية

 شعار املؤتمر
 

 

 رئيسة اللجنة العلمية : د. بودية فاطمة   الجزائر

 مصر د. زينب الجوادي الجزائر أ.د. بابا عبد القادر

 الجزائر د. لعلمي فاطمة الجزائر أ.د. صوار يوسف

 الجزائر د. دواح بلقاسم الجزائر أ.د. لعالوي أعمر

 الجزائر د. جلولي نسيمة الجزائر د. قحام وهيبة

 الجزائر د. أمير ضهير السعودية د.محمد دليم القحطاني

 مصر د.عبد هللا أحمد الطبال السعودية د. هاني عبد الحكيم إسماعيل

 الجزائر د. خليفة الحاج الجزائر د. العيد قريش ي

 الصومال د. محمد ابراهيم نور  الجزائر د. مانع سبرينة

 ماليزيا د. عيس ى رايس أحمد العراق صباح نوري عباسد. 

 العراق د. طارق توفيق العبد هللا الجزائر د. كردودي سهام

 الجزائر بوقطاية سفياند.  الجزائر د. بنية صابرينة

 الجزائر غانية نديرد.  الجزائر د. درويش عمار

 الجزائر بغداد بنيند.  الجزائر د. خلفاوي منية

 الجزائر بوجنان خالديةد.  الجزائر د. سايح فطيمة

 الجزائر د. خميس ي قايدي الجزائر د. قدري صالح الدين

 الجزائر د. بن شني عبد القادر مصر د. بسام سامي الرميدي 

 مصر د. رحاب يوسف بريطانيا د. حداد محمد

 الجزائر د. قدال زين الدين الجزائر د. مالل ربيعة

 الجزائر د.بن زيدان فاطمة الزهرة السعودية رزق سعد الجابري د. 

 الجزائر روابح عبد الرحماند.  مصر د. نشأت إدوارد

 الجزائر بن دعاس زهير .د الجزائر حمدماد. بلقاسم 

 الجزائر د. اعمر سعيد شعبان السعودية د. أبو بكر رمضان

 الجزائر د. عوادي مصطفى مصر د. نجالء محمد بكر

 الجزائر د. زيان بروجة علي مصر د. جالل حسن عبد هللا
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