




 

 

 

 توطـــئة:
ار سلبية وما نتج عنها من آث ت في النظم االيكولوجية التي شهدها العالم في السنوات القليلة املاضيةال الختالأدت ا

ارد زيادة االهتمام بقضايا البيئة والتسيير املستدام للمو نحو دفع املجتمع الدولي  ، إلىواالجتماعيعلى الجانبين االقتصادي 

الطبيعية، من خالل إعادة النظر في السياسات املنتهجة بالشكل الذي يتوافق مع التوجه العاملي نحو تحقيق متطلبات التنمية 

 البيئة.و  يهتم باألبعاد الثالث للتنمية املستدامة: االقتصاد، املجتمع املستدامة، وفي مقدمتها مطلب االقتصاد األخضر الذي

بما يضمن تحقيق الرفاهية االقتصادية وتعزيز العدالة  تحقيق التحول الناجح نحو االقتصاد األخضر،إن 

 ستراتيجية واضحة وشاملةامشتركة تقوم على  ةلن يكون إال من خالل رؤي بيئي؛االجتماعية والحد من تداعيات التغير ال

تتضمن مختلف اإلجراءات التشريعية، املحاسبية، املالية، اإلنتاجية، التمويلية، التسويقية والعمرانية. كما تجمع أطراف 

ستهلكين أفراد املجتمع املدني وامل ؛املؤسسات املالية ؛شركات القطاع العام والخاص؛ الحكومات :مثلة فيتاملالفاعلة املجتمع 

 جانب املنظمات الدولية.إلى 

جاء هذا املؤتمر للبحث عن مختلف اآلليات التي تساهم في تحقيق اقتصاد أخضر مستدام كأحد  ؛وفي هذا السياق

 الخيارات اإلستراتيجية لاللتحاق بمصاف الدول الرائدة في مجال التنمية املستدامة.
:املؤتمرأهداف   

 أهمها:يسعى املؤتمر لتحقيق جملة من األهداف 

 االقتصاد األخضر لتحقيق التنمية املستدامة؛ وجه نحو صياغة استراتيجيات تساعد الدول على الت 

 ؛، وإيجاد حلول مبتكرة ملشاكل تمويلهارمناقشة أهمية االستثمارات الخضراء في توجه الدول نحو االقتصاد األخض 

 تكاليف املؤسسات االقتصادية؛ إبراز أهمية املحاسبة الخضراء في تضمين التكاليف البيئية ضمن 

 تحديد دور الحوكمة البيئية في تحسين األداء البيئي للمؤسسات االقتصادية؛ 

 توضيح مساهمة التسويق األخضر في تعزيز الثقافة البيئية لدى املنتجين واملستهلكين؛ 

  لفقر وتردي البيئة؛االقتصاد األخضر في خلق الوظائف الخضراء واملساهمة في الحد من ا أهميةالتعرف على 

  تفعيل مهمة التربية والتعليم في خلق مجتمع واعي بأهمية االستغالل األمثل للموارد الطبيعية لضمان استدامتها مع

 املحافظة على البيئة؛

  أوساط املجتمع؛ فيالتأكيد على دور املجتمع املدني في نشر الثقافة البيئية 

 بعاد االقتصاد األخضر؛إبراز أهمية تطبيقات النمذجة القياسية أل 
  ة لتحقيق التنمي في مجال التحول نحو االقتصاد األخضر الرائدة االستفادة من الدروس املستقاة من تجارب الدول

 .املستدامة
 

:محاور املؤتمر  
 النظري لالقتصاد األخضر والتنمية املستدامة اإلطار األول: املحور 

  ،مفاهيم أساسية؛االقتصاد األخضر والتنمية املستدامة 



  

 

 مؤشرات قياس االقتصاد األخضر والتنمية املستدامة؛ 

 دور االقتصاد األخضر في تحقيق التنمية املستدامة؛ 

 التحول نحو االقتصاد األخضر، املتطلبات والتحديات؛ 

 .األطر التشريعية واإلشرافية املتعلقة باالقتصاد األخضر 
 

 واالستثمار األخضر التمويلالثاني: املحور 

 االستثمارات الخضراء في املوارد الطبيعية وآليات تمويلها؛ 

 استثمارات البنى التحتية والعمارة الخضراء وآليات تمويلها؛ 

 اإليكو سياحة وآليات تمويلها؛ 

 االستثمار في تكنولوجيات اإلنتاج األنظف وآليات تمويلها؛ 

 االستثمار في الطاقات املتجددة؛ 

 مشاريع الصغيرة واملتوسطة االستثمارية الخضراء.السياسات الحكومية الداعمة لل 
 

 الخضراء لالقتصاديات اإلداري واملحاسبي التنظيمالثالث: املحور 

 ،وبرامج االقتصاد األخضر؛  استراتيجيات، مخططات سياسات 

 املحاسبة املستدامة واملحاسبة الخضراء؛ 

 الحوكمة البيئية؛ 

 .التسويق األخضر 
 

 املجتمع واالقتصاد األخضراملحور الرابع: قضايا 

 البطالة، الفقر واالقتصاد األخضر؛ 

 التعليم واالقتصاد األخضر؛ 

 ؛التربية البيئية واالقتصاد األخضر 

 .استدامة املشاريع املقاوالتية لدعم االبتكار املجتمعي 
 

 الخامس: النمذجة القياسية ملحددات أبعاد االقتصاد األخضر حور امل

  البيئي؛نمذجة محددات البعد 

 نمذجة محددات البعد االجتماعي؛ 

 نمذجة محددات البعد االقتصادي؛ 

 .نمذجة العالقة ما بين أبعاد االقتصاد األخضر 
 

 تجارب دولية -املحور السادس: االقتصاد األخضر

 تجارب الدول املتقدمة في التحول نحو االقتصاد األخضر؛ 

  األخضر؛تجارب الدول النامية في التحول نحو االقتصاد 

 .تجارب الدول العربية في التحول نحو االقتصاد األخضر 
 



  

 

 التسهيالت للباحثين 
 

 ـــن جامعة ل ؤتمرامل إدارة تمنــــح ـــدة مـ ـــاركة معتمـ ـــهادات مشـ ـــاركين شـ ـــن (العراق) –واسط لمشـ  عربيةو ور املنظمة األ  ومـ

 ؛ألبحاث البيئة واملياه والصحراء

 برنامج املؤتمر مختوم؛ لمشـاركينل ؤتمرامل إدارة تمنـح 

 ؛إرسال كافة الفعاليات واألنشطة واملواد البحثية وغيرها دوريا للمشاركين 

  و ور ظمة األ منمجلة علمية مصــنفة جزائرية أو في إحدى املجالت العلمية للالبحوث املســتوفية للشــروط، ســت شــر في

 ؛عربية ألبحاث البيئة واملياه والصحراء

  وجبات إضـــــــــــــافية طيلة اللسار ولغاية الســـــــــــــا ة +  القهوةواســـــــــــــ  احات اإلفطار والغداء والعشـــــــــــــاء

 ؛طيلة أيام املؤتمر، وهذا العاشرة ليال

 ؛نجوم 5بفندق  قامة بغرفة مزدوجةوتكون اإل (ليالي 4خمس أيام ) قامة ملدةاإل 

  إلى فندق املؤتمرمن املطار النقل  +املطار االستقبال في. 
 

 

 ضوابط النشر واملشاركة
 

  الباحثين واألكاديميين واملختصــــــــــــــين بحرســــــــــــــال موخصــــــــــــــات بحو هم  ات العالقة بمحاور  ؤتمراألمانة العامة للمتدعو

ـــمنكلمــة 200تتجــاوز املوخصـــــــــــــــات  أالاملؤتمر، على  ــ ــ ــ ــ املوخص عنوان البحــث وعالقتــه بمحــاور املؤتمر،  . بحيــث يتضـــ

ـــيرة علمية مختصـــــرة مكتوبة على الهام ، ي وبصـــــورة  ـــــخصـــــية حديثة ف وأهميته وأهدافه، وهيكل البحث مرفقا بســ

 ؛أعلى الصفحة

 يتصف البحث باألصالة العلمية واملنهجية املعروفة وبما يتفق مع املواصفات العلمية الدولية لل شر؛ 

 أو قدم إلى مؤتمرات علمية سابقة هبحث قد سبق نشر يكون ال أال. 

 بحث بعد أن يخضـــــــــــع للتحكيم العلمي ويل إم الباحث ب جراء العلمي للنشـــــــــــر الب ؤتمر تتعهد إدارة امل

 .التعديالت املطلوبة
 

 

لغات املؤتمر
 

 تقبل البحوث باللغات التالية: 

 اللغة العربية؛   

 واللغة الفرنسية.    اإلنجليإية    اللغة            
 



  

 

موا يد مهمة

 آخر مو د الستالم ملخصات البحوث  ب  اإليميل: 

ewdr@ewdr.org 

ewdr9000@gmail.com 

 م2022/اكتوبر/1

 استالمهايتم الرد  لى امللخصات خالل أسبوع من تاريخ 

 املطار:استقبال املشاركين في 
 م2022/نوفمب /10

 مساء 00: 19صباحا إلى غاية  00: 7ابتداء من 

 التسجيل 
 مساء م2022/نوفمب / 10

   اءمس 00: 18إلى غاية  مساء 00: 14الساعة ابتداء من 

 :أ مال املؤتمرانطالق و  جلسة االفتتاح
 مساء 00: 19الساعة  م2022 نوفمب   10 من:

 مساء 00: 20الساعة  م2022 نوفمب   12 إلى غاية:

 م2022/نوفمب /13 يوم سياحي

 ظهرا 12قبل م 2022/نوفمب /14 مغادرة الفندق:

 م2022ديسمب   20 : لغرض النشر العلميآخر مو د الستالم البحوث كاملة 

 م2023 فيفري  01 :ومنح رابط النشر النشر العلمي لألوراق البحثية
 

 

 

 مختومة وموقعة من رئيس الجامعة؛ شهادة مشاركة 

 ؤتمر؛املحقيبة برنامج مختوم +   

 إمكانية املشاركة بمداخلة مشتركة؛  

ل  ات معام مجالت املنظمةأو بححدى جزائرية مصنفة علمية بمجلة ال شر خيار   

 ؛، مع االستفادة من رابط ال شرالتأثير

يلة طمفتوح  هبوفيو ع جميع وجبات الطعام م أربع لياليخمس أيام ) اإلقامة ملدة 

 ؛( في غرفة مزدوجةفندق خمس نجومفي النهار 

 يوم سياحي. 

     

   

   

 

 

        
 

 لالستفسار يرجى التواصل  ب  تطبيق (WhatsApp) لى: 

0021379035685500962776192585
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