توط ــئة:
حظيت قضايا األمن الغذائي والتنمية املستدامة باهتمام كبير على كافة املستويات الدولية والوطنية،
سواء من الجانب النظري واألكاديمي أو الجانب التطبيقي واإلجراءات العملية .فمن جهة ،وباعتبار أن مشكلة
األمن الغذائي واالعتماد على استتتيراد الغذاء من الخارج أحد املميزات الرئيستتية القتصتتاديات الكثير من الدول
خاص ت تتة النامية منها ،ما أثر كثيرا وبش ت تتك س ت تتل ي على عملية التنمية االقتص ت تتادية ،خاص ت تتة في ظ اس ت تتتعمال
الغذاء كورقة ض ت تتغ س ت تتياس ت تتية تس ت تتتعملها الدول املتقدمة ذات الفوائض الغذائية على الدول النامية ذات
العجز الغذائي ،فقد انص ت ت ت تتب االهتمام في هذا املجال ليس فق على أن الغذاء حق لك مواطن ،ب حول
الجهود املبذولة في تجاوز املشت ت تتكلة الغذائية التي يعاني منها ست ت تتكان الكثير من الدول .وهنا تلعب الزراعة دورا
مهما في أغلبية اقتص ت ت تتاديات العالت ،من حيص توفير فرال العم واالنتاج واالس ت ت تتاثمار وال د من وط الفقر.
فالقطاع الزراعي يمث حجر األس تتا في االقتص تتاد الرتباطه بباقي القطاعات األخرى ولدوره الفعال في تحقيق
التنمية االقتصادية واالجتماعية ،ومن ثت تحقيق األمن الغذائي والقومي.
ويمر النهج التقليدي للزراعة وص ت تتناعة األغذية بمرحلة تحول جوهرية ،حيص ظهرت أهمية ال اجة إلى
تطوير الزراعة العض تتوية باعتبارها نظام حيوي م خوذ من الطبيعة ال يعتمد على أية مدخالت كيميائية مما
يحد من زياد التلوث البيئي ويحس ت ت تتن تدريجيا األحوال الزراعية على املدى الطوي  ،مما دفع الس ت ت تتياس ت ت تتات
ال كومية في معظت دول العالت تعم على تش تتجيع الزراعة العض تتوية .وفي حين تتجه الدول املتقدمة نحو هذا
النوع من الزراعة بإنش تتاء الجمعيات املهتمة باملنتجات العض تتوية ونش تتر الوعي ب همية هذه املنتجات ،نرى باقي
الدول ال س ت تتيما النامية ال تزال بعيد عن التوجه للزراعة العض ت تتوية وان املبيعات العض ت تتوية بها متدنية ،مما
يحتاج بذل جهد كبير س ت ت ت تتواء كان حكوميا او اهليا لنش ت ت ت تتر الفكر واالهتمام بالزراعة العض ت ت ت تتوية واملنتجات
العض ت ت تتوية ومدى أهميتها وأفض ت ت تتليتها لإلنس ت ت تتان والبيئة وال يوان والنبات والتربة .من باب آخر ،فقد قطعت
الثور التقنية في الزراعة خطوات هائلة حيص تستتتمدم املزارع ال ديثة تقنيات متطور مث الروبوتات وأجهز
اس ت تتاش ت تتعار درجة ال رار والرطوبة والص ت تتور الجوية وتكنولوجيا النظام العاملي لتحديد املواقع وهو ما أص ت تتب
يطلق عليتته بتتالزراعتتة التتذكيتتة .فتتالزراعتتة التتذكيتتة ي الثور الزراعيتتة القتتادمتتة والتي تحت ت العلوم والتكنولوجيتتا

ص تتميمها .والتي تاي انتاجية زراعية عالية وتحقق كفاء للش تتركات الفالحية ومالءمة وامانا للبيئة .وذل كو ها
تست تتاعد في ترتت تتيد است تتتمدام املياه ،واألست تتمد  ،واملبيدات واعتمادها على است تتتمدام موارد وفير ونظيفة مث
الشمس ومياه البحر لزراعة امل اصي الغذائية.
أما بالنس ت تتبة للتنمية املس ت تتتدامة ،فهنا انص ت تتب الكثير من التركيز حول كيفية تلبية احتياجات األجيال
ال اضتتر دون اإلضترار بقدر األجيال القادمة على تلبية احتياجاتها بشتتر أن تكون تلبية تل االحتياجات ال
تل ق تهديدا بالعمليات الطبيعية ،واملوارد املادية وال يوية ،األمر الذي جع املختصت ت ت تتين في املجال الزراعي
يعملون على تطوير النظت الزراعية باس ت تتتمدام تقنيات الثور الص ت تتناعية الرابعة وانتهاج طر جديد للزراعة
كالزراعة املائية العمودية والتي تستمدم لل د من اآلفات التي تنتق عن طريق التربة والتي تؤثر على امل اصي
الزراعية بهدف الس ت ت تتيطر على البيئة املتنامية وغير املالئمة للزراعات املفتوحة الش ت ت تتائعة واالس ت ت تتتفاد بش ت ت تتك
أفض ت ت ت ت من املوارد وتطبيق التكنولوجيا الذكية املتطور والفعالة .وقد ثبت من خالل تجارب كثير في البلدان
النامية أن تمكين املزارعين الش تتبان من اس تتتمدام أدوات ما يس تتمة ا الزراعة الذكيةا من تت ت نه أن يس تتاعدهت
على رفع اإلنتاج واإلنتاجية على نحو يست تتم لهت بتحست تتين أوضت تتاعهت االجتماعية وبو ت ت نفس جديد في الدور
االقتصتتادية الزراعية امل لية في إطار االقتصتتاد التضتتامذي أي ذل الذي يراعي االعتبارات االقتصتتادية امل لية
ومبادئ التنمية املست تتتدامة .فقد بنت ابيور هارفست تتت ست تتمارت فارمزا  Pure Harvest Smart Farmsأول بيت
ً
ً
ّ
زجاجي متطور تقنيا ويتت التحكت فيه بالكام مناخيا قرب مدينة العين في اإلمارات إلنتاج محاص ت ت ت تتي عالية
الجود وبيعهتتا إلى تجتتار التجزئتتة .وامل تتاص ت ت ت تيت  ،و ي في هتتذه ال تتالتة الطمتتاطت ،ال رتزرع في التربتتة بت في محلول
قش ت ت ت تتور جوز الهند من دون ال اجة إلى مبيدات حش ت ت ت تترية أو أس ت ت ت تتمد  .وتتت مراقبة ك نبتة بواس ت ت ت تتطة أجهز
ً
اس ت ت ت تتاش ت ت ت تتعار تنق املعلومات حول كمية املياه التي تحتاجها ومتة تحتاجها .وياي ذل اس ت ت ت تتتمداما أك ر كفاء
للمياه ويقل الهدر.
ومما ال تت ت ت فيه فإن القطاع الزراعي للكثير من الدول خاص ت تتة منها النامية والعربية يواجه العديد من
ً ً
املش تتاك والتحديات والتي تتمث في التغيرات املناخية ،الت ،ت ر ،وندر املياه التي تش تتك تحديا كبيرا لكثير من
دول املنطقة في تحقيق األمن الغذائي وس تتالمته .ولع أهت األس تتباب ترجع إلى عدم اس تتتفاد معظت هذه الدول
من االبتكتتارات التكنولوجيتتة املتتتاحتتة في مجتتال الزراعتتة ،فتتالكثير من النتتات ت ت ت تتطين في منظمتتات أهليتتة كثير اليوم
تعترض على مبدأ تعزيز الزراعة الذكية أو الزراعة العض ت تتوية أل هت يرون أن هذا الش ت تتك من أت ت تتكال النش ت تتا

الزراعي يعتمد كثيرا على أموال ومهارات ال يملكها أغلب الذين يمارسون االزراعة األسريةا .ف غلب الزراعات في
ه تتذه األخير  ،م تتازال تتت تعتم تتد على املم تتارس ت ت ت ت تتات التقلي تتدي تتة وترزمل تح تتت رحم تتة التغيرات البي ي تتة غير املتوقع تتة.
وملواجهتة التحتديتات املقبلتة ،أص ت ت ت تتب تعتديت النش ت ت ت تتا الزراعي ليتكي مع التغيرات املنتاخيتة من الض ت ت ت ترورات
املل ة ،وأص ت ت ت تتب انتهاج الزراعة العض ت ت ت تتوية والتكنولوجيات ال ديثة في املجال الزراعي كالزراعة الذكية مناخيا
والزراعتتة العموديتتة أالرأس ت ت ت تيتتة حتميتتة ال غذة عنهتتا من أج ت النهوض بتتالقطتتاع الزراعي وتحقيق األمن الغتتذائي
املستدام.
و انطالقا مما سبق ،تتمثل اشكالية املؤتمرفي السؤال التالي:
ما مدى أهمية تبني األسـ ــاليا ال ااحية ا د ثة في تقليص الفجوة الغذائية وتحقيق التنمية املسـ ــتدامة،
وما هي سبل استغالل هذا النهج ال ااعي ا د ث؟

أهداف املؤتمر:
هدف من خالل هذا املؤتمر الدولي إلى:
 التعرف على األبعاد االقتصادية واالجتماعية والبي ية للقطاع الزراعي ،ودورها في تحقيق التنمية املستدامة؛
 التعرف على األساليب ال ديثة في املجال الزراعي مث الزراعة العضوية ،والزراعة الذكية مناخيا والزراعة
العمودية والزراعة املائية وممتل تقنيات الثور الصناعية الرابعة في هذا املجال؛
 إظهار أهمية نهج الزراعة الذكية والزراعة العضوية كنهج وأسلوب حديص يجب تبنيه نظرا ملساهمته وأهميته في
النهوض بمستوى االنتاج الزراعي ومراعاته للتحديات البي ية خاصة في الدول التي تعاني من صعوبة الظروف
املناخية؛
 التعرف على جهود املنظمات الدولية والهيئات االقليمية أمثال ال ال صر املنظمة العربية للتنمية الزراعية والهيئة
العربية لالساثمار واالنماء الزراعي ...وغيرها في تعزيز تبذي هذه التكنولوجيات ،والاشريعات والقوانين التي تحكت
هذا النهج ال ديص من الزراعة؛
 إيجاد آليات مالية مبتكر لدعت تموي هذا النوع من الزراعات؛

 زياد وعي صناع القرار وال كومات واملجتمع املدني والقطاع الخاال ب همية االساثمار
التكنولوجيات الزراعية ال ديثة؛
 التركيز على أهت التجارب الدولية في هذا املجال لالستفاد منها ،باإلضافة إلى التعرف على أهت
التحديات التي تواجه استغالل هذه التكنولوجيات وسب تجاوزها.

محاوااملؤتمر:
امل وا األول :االقتصاد ال ااعي في إطاا التنمية املستدامة وتحقيق األمن الغذائي
 االقتصاد الزراعي والتنمية الزراعية؛
 االستمدام املستدام ملوارد االقتصاد ا لزراعي لتحقيق النمو االقتصادي؛
 املشاك الزراعية وتحديات األمن الغذائي.
امل وا الثاني :التكنولوجيات ال ااحية ا د ثة
 التكنولوجيا الزراعية :مفاهيت أساسية؛
 خيارات التكنولوجيا الزراعية املمكنة لتحقيق الكفاء وتحسين االنتاجية الزراعية؛
 الزراعة العضوية اتجاه استراتيجي لتحقيق األمن الغذائي؛
 آفا الزراعة العمودية في تحقيق األمن الغذائي؛
 آفا الذكاء االصطناعي في تطوير النظت الزراعية أالزراعة الذكية والذكية مناخيا .
امل وا الثالث :االستثماا وتكنولوجيا ال ااحية وا جانا القانوني والتشريعي املر افق له
 االساثمار في التكنولوجيا الزراعية؛
 قوانين االساثمار الفالحي واإلطار الاشريعي والقانوني الداعت لتبذي الزراعات ال ديثة؛
 دور التموي الزراعي في تحقيق األمن الغذائي واستدامة املوارد الطبيعية؛
 دور القطاع املالي في تموي مشاريع االساثمار في التكنولوجيا الزراعية وتقنيات الذكاء االصطناعي في املجال الزراعي؛
 أهمية الدعت الفالحي واالرتاد الزراعي في تعزيز تبذي التكنولوجيات الزراعية.
امل وا الرابع :املخاطر والتحد ات التي تواجه التكنولوجيات ال ااحية ا د ثة
 طر استغالل ال روات الزراعية؛
 تحدي احتياطات املياه الجوفية؛
 تغير املناخ وانعكاساته على امل اصي الزراعية؛

 تحديات الجانب الاشريعي في هذا املجال.
امل و ا ا خامس :تجااب و آفاق
 تجارب دولية ناج ة في تطبيق التكنولوجيات الزراعية ال ديثة من أج تحقيق االمن الغذائي والتنمية املستدامة؛
 تجارب ومشاريع حول دور القطاع املصرفي في تموي مشاريع التكنولوجيا الزراعية ال ديثة.

التسهيالت للباحثين
 تمنت إدار املؤتمر للمشتاركين تتهادات مشتاركة معتمتد متن جامعة واس – أالعرا ومتن
املنظمة األورو عربية ألبحاث البيئة واملياه وال ،راء؛
 تمنت إدار املؤتمر للمشتاركين برنامج املؤتمر ممتوم؛
 إرسال كافة الفعاليات واألنشطة واملواد البحثية وغيرها دوريا للمشاركين؛
 البحوث املس تتتوفية للش تترو  ،س تتتنش تتر في مجلة علمية مص تتنفة جزائرية أو في إحدى املجالت
العلمية للمنظمة األورو عربية ألبحاث البيئة واملياه وال ،راء؛
 اإلفطــاا والغــدال وال ش ـ ـ ـ ــال واس ـ ـ ـ ـ احــات القهوة  +وجبــات إف ـ ـ ـ ــافيــة طيلــة ال ــاا ولغــا ــة
الساحة ال اشرة ليال ،وهذا طيلة أ ام املؤتمر؛
 اإلقامة ملدة خمس أ ام ( 4ليالي) وتكون اإلقامة بغرفة م دوجة بفندق  5نجوم؛
 االستقبال في املطاا +النقل من املطاا إلى فندق املؤتمر.

فوابط النشرواملشااكة
 تدعو األمانة العامة للمؤتمر الباحثين واألكاديميين واملختصت تتين بإرست تتال ملخصت تتات بحو هت ذات العالقة
بمحاور املؤتمر ،على أال تتجاوز امللخص ت ت ت تتات  200كلمة .بحيص يتض ت ت ت تتمن امللخص عنوان البحص وعالقته
بمحاور املؤتمر ،وأهميته وأهدافه ،وهيك البحص مرفقا بست ت ت تتير علمية ممتصت ت ت تتر مكتوبة على الهام ،
وبصور شخصية حديثة في أعلى الصفحة؛

 يتص البحص باألصالة العلمية واملنهجية املعروفة وبما يتفق مع املواصفات العلمية الدولية للنشر؛
 أال يكون البحص قد سبق نشره أو قدم إلى مؤتمرات علمية سابقة.
 تت ه ــد إدااة املؤتمر ب ـالنش ـ ـ ـ ــر ال لمي للبح ــث ب ــد أن تح ـ ـ ـ ــع للتحكيا ال لمي و ل م الب ــاح ــث ب ـإجرال
الت د الت املطلوبة.

لغات املؤتمر
تقبل البحوث باللغات التالية:
اللغة ال ربية؛
اللغة اإلنجلي ة؛
واللغة الفرنسية.

مواحيد مهمة
آخرموحد الستالم ملخصات البحوث حب اإل ميل:

ewdr@ewdr.org

ewdr9000@gmail.com

/01اكتوبر2022/م

تا الرد حلى امللخصات خالل أسبوع من تاا خ استالمها

استقبال املشااكين في املطاا:
/10نوفمب
التسجيل
جلسة االفتتاح و انطالق أحمال املؤتمر:
وم سياحي حر
مغاداة الفندق:

/10نوفمب 2022/م
ابتداء من  7 :00صباحا إلى غاية  19 :00مساء
تسليا الغرف للمشااكين ب د الساحة الثانية ظهرا
/ 10نوفمب 2022/م مساء
ابتداء من الساعة / 12 :00ظهراء إلى غاية  17 :00مساء
من 10:نوفمب 2022م الساعة  20 :00مساء
إلى غا ة12 :نوفمب 2022م الساعة  20 :00مساء
/13نوفمب 2022/م
/14نوفمب 2022/م قب  12ظهرا

آخرموحد الستالم البحوث كاملة لغرض النشر
ال لمي:
النشرال لمي لألوااق البحثية ومنح اابط النشر:

 20ديسمب 2022م
 01فيفري 2023م

تهاد مشاركة ممتومة وموقعة من رئيس الجامعة؛
برنامج ممتوم  +حقيبة املؤتمر؛
إمكانية املشاركة بمداخلة مشتركة؛
خيار النشر بمجلة علمية مصنفة جزائرية أو بإحدى مجالت املنظمة ذات
معام الت ثير ،مع االستفاد من راب النشر؛
إمكانية النشربمجلة سكوبس مصنفة Q1فقط باللغة اإلنجلي ة دون اسوم
إفافية
اإلقامة ملد خمس أيام أأابع ليالي مع جميع وجبات الطعام وبوفيه مفتومل طيلة
النهار في فندق خمس نجوم في غرفة مزدوجة؛
يوم سياحي.

لالستفساا رجى التواصل حب تطبيق ) (WhatsAppحلى:

00213790356855
عادة تدوير النفاايت العضوية مبا يف ذلك:

إعادة استخدام النفاايت الصلبة يف الزراعة

إعادة استخدام مياه الصرف الصحي يف الزراعة

00962776192585

استخدام املخلفات العضوية :التسميد

طرق تقليل وإعادة استخدام وإعادة تدوير النفاايت العضوية

التأثري االجتماعي واالقتصادي للحد من النفاايت العضوية يف الزراعة وإعادة استخدامها وإعادة تدويرها

طرق رفع مستوى الوعي العام حول إعادة تدوير وإعادة استخدام النفاايت العضوية يف الزراعة
استخدام املخلفات العضوية يف تغذية احليواانت والدواجن

مساد نفاايت الطعام يف املناطق احلضرية

خملفات احملاصيل الزراعية ملعاجلة مياه الصرف الصحي

