توط ــئة:
تعتبر صناعة السياحة من بين أهم الصناعات االستراتيجية في االقتصاد الحديث ،وهذا بالنظر إلى
املؤشرات السياحية واالقتصادية التي تشير إلى أهمية هذه الصناعة في االقتصادات الدولية من خالل مساهمتها
في التنمية االقتصادية وخلق اقتصاد مستدام .وحسب آخر تقرير للمجلس العاملي للسفر والسياحة ()WTTC
ً
ً
الصادر في مارس  2019فقد حقق القطاع السياحي نموا مستداما في سنة  2018يقدر بـ ( )%3,9وهو أحسن من
معدل النمو االقتصادي العاملي ( )%3,2لثامن سنة على التوالي.
ً
كما تعد السياحة من أهم الصناعات املتنامية في العالم وذلك بسبب التدفق املتزايد للسياح سنويا ،إذ كان
عدد السياح ال يتجاوز  278مليون سائح سنة  ،1980وارتفع العدد ليبلغ  1,4مليار سائح سنة  .2018وتنبع أهمية
السياحة من مساهمتها الفعالة في زيادة الدخل القومي بفضل االرتفاع املستمر إليراداتها املتولدة عن السياحة
ً
الدولية الوافدة التي بلغت عامليا  1,34تريلون دوالر .)UNWTO,2018 , p2( 2017
وفي ظل عدم استقرار متغيرات البيئة الدولية الراهنة؛ وما فرضته من تحديات اقتصادية ،قانونية ،ثقافية
ً
سواء في توجهاتها أو
وبيئية وغيرها من التطورات الحديثة أثرت بشكل كبير على ديناميكية صناعة السياحة
متطلباتها وحتى في أشكالها التي أصبحت تتماش ى مع التحوالت الراهنة.
ُ
من خالل ما سبق؛ فإن أهمية هذا املؤتمر تكمن في تسليط الضوء على األبحاث والدراسات التي تعنى بصناعة
السياحة وأهميتها ،من خالل دراسة مقاربات وتجارب حديثة والخروج بتوصيات بما يمكن أن يساهم في تحقيق
التنمية االقتصادية والتنمية السياحية املستدامة.

أهداف املؤتمر:
يسعى املؤتمرلتحقيق جملة من األهداف أهمها:
ً
 إبراز االتجاهات واألنماط الحديثة في صناعة السياحة عربيا ودوليا؛
 تقدير دوال الطلب والعرض السياحي وتحديد محدداتها؛
 دراسة واقع صناعة السياحة في ظل التنمية املستدامة وتحدياتها؛
 تبيان مختلف آليات تمويل صناعة السياحة وإمكانية تطويرها؛
تحليل المؤشرات العالمية للسياحة الحديثة في الدول العربية واإلسالمية؛

 دراسة التجارب الرائدة في مجال صناعة السياحة وإمكانية االستفادة منها؛
 تحديد نقاط القوة والضعف في صناعة السياحة بالدول العربية واإلسالمية وسبل ترقيتها.

محاوراملؤتمر:
املحوراألول :صناعة السياحة :األطرواملفاهيم
 مفاهيم في الصناعات السياحية :الصناعة الفندقية ،صناعة النقل ،صناعة اإلطعام واإلعاشة؛
 أنواع وأصناف السياحة الكالسيكية والحديثة؛
 مقومات الجذب السياحي؛
 التخطيط والتنمية السياحية؛
 االستثمار السياحي والفندقي؛
املحورالثاني :الوعي السياحي واملسؤولية االجتماعية
 الثقافة والوعي السياحي؛
 اإلرشاد والداللة السياحية؛
 التعليم السياحي والفندقي؛
 السياحة املسؤولة وأخالقيات العمل السياحي؛
ً
 حماية اآلثار وتوثيق التراث واستثماره سياحيا.
املحورالثالث :إستراتيجيات التسويق السياحي
 مفاهيم :التسويق السياحي واألسواق السياحية؛
 املزيج التسويقي السياحي؛
 استراتيجيات التسويق السياحي؛
 سلوك املستهلك السياحي املحلي واألجنبي؛
 إدارة الجودة في القطاع السياحي.
املحورالرابع :صناعة السياحة والسياحة املستدامة
 السياحة الطبيعية والسياحة اإليكولوجية؛
 السياحة املستدامة والتنمية املستدامة؛
 السياحة الخضراء والتسويق السياحي األخضر؛
 األطر التنظيمية واملنظمات الدولية للسياحة املستدامة.
املحورالخامس :االقتصاد السياحي (القياس ،واإلحصاء)
 اإلحصاء السياحي ومؤشراته؛

 تقدير دوال الطلب والعرض السياحي؛
 تقدير عوامل اإلنتاج لصناعة السياحة؛
 األثر االقتصادي للسياحة ومضاعف السياحة.
املحورالسادس :التحديات الحديثة في صناعة السياحة
 العوملة واالنفتاح السياحي؛
 اإلبداع واالبتكار والريادية في تطوير السياحة والفندقة؛
 السياحة اإلسالمية والسياحة الحالل؛
 السياحة االلكترونية والتسويق السياحي االلكتروني؛
 األمن السياحي وإدارة األزمات السياحية.
املحورالسابع :نماذج وتجارب عربية وعاملية في صناعة السياحة
 التعاون والتكامل السياحي اإلقليمي والعربي؛
 نماذج وتجارب دولية ناجحة في الصناعة السياحية؛
 تجارب عن شركات ومنظمات رائدة في صناعة السياحة؛
 نماذج دولية عن رؤى ومخططات سياحية ناجحة؛
 الشراكة بين القطاع العام والخاص في قطاع السياحة.

التسهيالت للباحثين
 تمن ــح إدارة املؤتمر للمش ــاركين ش ــهادات مش ــاركة معتم ــدة م ــن جامعة واسط – (العراق) وم ــن املنظمة األورو عربية
ألبحاث البيئة واملياه والصحراء؛
 تمنـح إدارة املؤتمر للمشـاركين برنامج املؤتمر مختوم؛
 إرسال كافة الفعاليات واألنشطة واملواد البحثية وغيرها دوريا للمشاركين؛
 البحوث املســتوفية للشــروط ،ســتنشــر في مجلة علمية مصــنفة جزائرية أو في إحدى املجالت العلمية للمنظمة األورو
عربية ألبحاث البيئة واملياه والصحراء؛
 اإلفطاروالغداء والعش ــاء واس ــتراحات القهوة  +وجبات إض ــافية طيلة ال وارولغاية الس ــاعة العا ــرة ليال ،وهذا
طيلة أيام املؤتمر؛
 اإلقامة ملدة خمس أيام ( 4ليالي) وتكون اإلقامة بغرفة مزدوجة بفندق  5نجوم؛

 االستقبال في املطار +النقل من املطار إلى فندق املؤتمر.

ضوابط النشرواملشاركة
 تدعو األمانة العامة للمؤتمر الباحثين واألكاديميين واملختص ــين بلرس ــال موخص ــات بحوقوم ذات العالقة بمحاور
املؤتمر ،على أال تتجاوزاملوخصـ ـ ــات  200كلمة .بحيث يتضـ ـ ــمن املوخص عنوان البحث وعالقته بمحاوراملؤتمر،
وأهميته وأهدافه ،وهيكل البحث مرفقا بســيرة علمية مصتصــرة مكتوبة على الهام  ،وبصــورة ــخصــية حديثة
في أعلى الصفحة؛
 يتصف البحث باألصالة العلمية واملنهجية املعروفة وبما يتفق مع املواصفات العلمية الدولية للنشر؛
 أال يكون البحث قد سبق نشره أو قدم إلى مؤتمرات علمية سابقة.
 تتعهــد إدارة املؤتمر بـالنشـ ـ ـ ــر العلمي للبحــث بعــد أن يصضـ ـ ـ ــع للتحكيم العلمي ويلت م البــاحــث بــلجراء التعــديالت
املطلوبة.

لغات املؤتمر
تقبل البحوث باللغات التالية:
اللغة العربية؛
اللغة اإلنجلي ية؛
واللغة الفرنسية.

آخرموعد الستالم موخصات البحوث عبراإليميل:

ewdr@ewdr.org
ewdr9000@gmail.com

/01اكتوبر2022/م

يتم الرد على املوخصات خالل أسبوع من تاريخ استالمها

استقبال املشاركين في املطار:

/10نوفمبر2022/م
ابتداء من  7 :00صباحا إلى غاية  19 :00مساء

/10نوفمبر
التسجيل
جلسة االفتتاح و انطالق أعمال املؤتمر:
يوم سياحي حر
مغادرة الفندق:
آخرموعد الستالم البحوث كاملة لغرض النشر
العلمي:
النشرالعلمي لألوراق البحثية ومنح رابط النشر:

تسليم الغرف للمشاركين بعد الساعة الثانية ظهرا
/ 10نوفمبر2022/م مساء
ابتداء من الساعة / 12 :00ظهراء إلى غاية 17 :00
مساء
من 10:نوفمبر2022م الساعة  20 :00مساء
إلى غاية12 :نوفمبر2022م الساعة  20 :00مساء
/13نوفمبر2022/م
/14نوفمبر2022/م قبل  12ظهرا
 20ديسمبر2022م
 01فيفري 2023م

رسوم املشاركة
 رسوم املشاركة حضوري450 :
دوالر "اإلقامة بغرفة مزدوجة
 550 دوالر ،اإلقامة بغرفة منفردة

شهادة مشاركة مختومة وموقعة من رئيس الجامعة؛
برنامج مختوم  +حقيبة املؤتمر؛
إمكانية املشاركة بمداخلة مشتركة؛
خيار النشر بمجلة علمية مصنفة جزائرية أو بإحدى مجالت املنظمة ذات
معامل التأثير ،مع االستفادة من رابط النشر؛
اإلقامة ملدة خمس أيام (أربع ليالي مع جميع وجبات الطعام وبوفيه مفتوح طيلة
النهار في فندق خمس نجوم) في غرفة مزدوجة؛
يوم سياحي.

يتم تزويد املشارك بكيفية تسديد الرسوم بعد قبول املشاركة
لالستفساريرجى التواصل عبرتطبيق ) (WhatsAppعلى:

00962776192585

00213790356855

