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إن ما يشهده العالم اليوم من تغيرات وتطورات معرفية متنامية الجوانب االقتصادية، االجتماعية والثقافية عززت دور              

لعلمي في دراسة هذه التغيرات والتطورات واإلسهام فيها وإثرائها.  ولعل بروز مفاهيم جديدة في الساحة العلمية وأهمية البحث ا

االقتصاد -من أكبر الدوافع التي تشجع الباحث على التنقيب عن املعلومة واالستفاضة في إثرائها، ونستحضر هنا املفهوم املستجد 

مختلف التخصصات، حيث خلق نوع من التفاعل بين االقتصاد، الثقافة والتنمية موضوعا استفز الباحثين في -البنفسجي

املستدامة، وقد كانت املتغيرات الثالثة كافية إلثارة نقاش وجدل في املؤتمر العلمي األول االقتصاد البنفسجي وأبعاد التنمية 

 .املستدامة

يعتبر االقتصاد البنفسجي أحد الحقول حديثة الظهور في علم االقتصاد، إذ يساهم في دعم التنمية املستدامة بمختلف              

خر، فإن االقتصاد البنفسجي يراعي الجوانب الثقافية أبعادها من خالل تعزيز اإلمكانيات الثقافية للسلع والخدمات. أو بمفهوم آ

في االقتصاد بحيث يحدد نموذجا اقتصاديا يتكيف مع التنوع البشري والعوملة في كل بلد حسب خصوصياته ومقوماته االقتصادية 

لسلع والخدمات، مما يعني والثقافية وكيفية استغاللها ودمجها في االقتصاد، وذلك باعتماد البعد الثقافي إلعطاء قيمة مضافة  ل

أن الثقافة هي القوة الناعمة ذات األثر البالغ واملتغلغل في تنمية االقتصاد، ولها انعكاس على استخدام املوارد اإلنتاجية املتاحة 

د من جهة، وعلى طرق سير العمل من جهة أخرى من خالل استخدمها كأداة دعم لترسيخ أبعاد التنمية املستدامة، هذا ما يعو 

 .بمنافع جد إيجابية على االقتصاد

مجموعة من املقومات كما يعتبر االقتصاد البنفسجي نموذج اقتصادي جديد أثبت نجاعته في بعض الدول التي استغلت              

حسب خصوصية املكان) البلد( والزمان، ومن خالل دراستنا ملختلف التجارب الرائدة في هذا املجال تبين لنا وجود فرق واضح 

بين مختلف هذه البلدان التي اعتمدت على االقتصاد البنفسجي كنموذج داعم القتصادها،  وكبعد استراتيجي في العملية التنموية 

 .املستدامة

 :على ضوء ما تم التطرق إليه يمكن بلورة اإلشكالية ملوضوع املؤتمر الدولي الثاني كما يلي            

 إلى أي مدى يمكن أن يساهم االقتصاد البنفسجي في تحقيق أبعاد التنمية املستدامة من أجل تحقيق إقالع وتكامل اقتصادي؟
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 نهدف  من خالل هذه الطبعة املستحدثة إلى تحقيق جملة أهداف هي:

 لثقافية املتجددة باستمرار؛تطوير الرؤية الجديدة لالقتصاد البنفسجي انطالقا من الدعائم االجتماعية وا .1

 إبراز أهمية االقتصاد البنفسجي بالخصوص شقه امليداني في الرفع من مستويات التنمية املستدامة؛ .2

الوقوف على مقومات االقتصاد البنفسجي في دفع عجلة التنمية في مختلف القطاعات خاصة بالنسبة للدول  .3

 النامية؛

 الل االستثمار في املنتج البنفسجي؛تحقيق تكامل اقتصادي عربي، إفريقي ودولي من خ .4

 البحث عن املعايير املختلفة لقياس البصمة الثقافية ودراسة إمكانية تطبيقها محليا ودوليا؛ .5

 عرض بعض التجارب الدولية التي تبنت االقتصاد البنفسجي كدعامة أساسية في تحقيق تنمية مستدامة؛ .6

جي على املدى الطويل كزيادة الوعي االجتماعي، دراسة العوائد االقتصادية واالجتماعية لالقتصاد البنفس .7

 الصحة النفسية، التماسك االجتماعي، املحاسبة والجباية البنفسجيتين؛

االستفادة من التعاون الثقافي الدولي وخاصة مع منظمة اليونسكو والهيئات اإلفريقية والدولية املهتمة  .8

 بالثقافة واإلنتاج البنفسجي؛

 لعوملة، هو من األهداف الرئيسية لالقتصاد البنفسجي.إضفاء الطابع اإلنساني على ا .9
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 البصمة  الثقافية واملوروث الثقافي: قراءة في املفهوم؛ 

الجوائز الثقافية والصناعة الفنية  اقتصاديات 

 والسينيماتوغرافية وسبل تسويق منتجاتها؛

الثقافية املشتركة واملوروث الثقافي استراتيجيات بناء القيم  

 املحلي وتثمين التنوع وروح املبادرة؛

 تسويق الرياضة البنفسجية وآفاقها التنموية. 

 

 

 

االقتصاد البنفسجي كبديل استراتيجي لتدارك مختلف  

املشاكل التنموية من أجل تأهيل االقتصاد الوطني واالندماج 

 في االقتصاد العاملي؛

كإحدى استراتيجيات تحقيق التنمية التنمية املحلية  

 املستدامة في ظل التحول نحو االقتصاد البنفسجي؛

وسائل اإلعالم والتواصل االجتماعي وتفاعالتها ضمن فلسفة  

 االقتصاد البنفسجي املستدام.

 

 

 

عرض تجارب عاملية الستقطاب وخلق املؤسسات الناشئة  

 الخاصة باإلنتاج الثقافي املستدام؛

القيمي وترسيخ أبعاد السياحة البينية مع مختلف التسويق  

 األقاليم والشعوب من خالل االقتصاد البنفسجي؛

االتصاالت  البنفسجية  وتثمين التنوع الثقافي اإلقليمي،  

 العربي، اإلفريقي والدولي؛

االتصال الحدثي كاستراتيجية نحو بلوغ أهداف االقتصاد  

 البنفسجي.

 
 

 

 

 
 

مساهمة املؤسسات املصغرة، الصغيرة واملتوسطة في التحول نحو  

 االقتصاد البنفسجي؛

مساهمة السلع والخدمات البنفسجية في ترقية اإلنتاج املحلي  

 وزيادة معدالت النمو االقتصادي؛

في التحول نحو االقتصاد  مساهمة تكنولوجيا املعلومات والرقمنة 

 البنفسجي؛

األطر القانونية املساعدة على التحول نحو االقتصاد البنفسجي  

 وحماية املنتجات البنفسجية.

 

 

 

 محور العالقة القائمة بين االستثمار املحلي واالقتصاد البنفسجي؛ 

العوامل األكثر تأثيرا في التحول نحو االقتصاد البنفسجي من أجل  

 تحقيق إقالع وتكامل اقتصاديين؛

االستثمار املحلي البنفسجي كبديل استراتيجي مهم لتحقيق  

 التنمية املحلية املستدامة ودوره في ترقية االقتصاد الوطني.

 

  

 

ية والبنى املقومات واملتطلبات االقتصادية، االجتماعية والثقاف 

التحتية في الدول النامية املساعدة على التحول لالقتصاد 

 البنفسجي؛

عرض أهم القطاعات ذات األولوية في التحول نحو االقتصاد  

 البنفسجي ومقوماتها االقتصادية مع إبراز البعد الثقافي فيها؛

عرض تجارب مختلف الدول الرائدة في مجال تطبيق االقتصاد  

، تركيا، الهند، املغرب، فرنسا...............(، مع البنفسجي )ماليزيا

دراسات مقارنة بين هذه الدول والدول النامية من حيث املقومات 
 .واملتطلبات االقتصادية، االجتماعية والثقافية

د املحور األول: قياس البصمة الثقافية تأثير األفرا

 واملنظمات على البيئة الثقافية
 

في  املحور الثاني: االقتصاد البنفسجي والتنمية املستدامة

  ظل العوملة

 

املحور الثالث: التعاون الثقافي اإلقليمي، العربي، اإلفريقي، 

 والدولي وتأثيره على ترقية االقتصاد البنفسجي

املحور الرابع: املخاطر والتحديات التي تواجه االقتصاد 

 البنفسجي

املحور الخامس: دور االستثمار املحلي ذو البعد البنفسجي في 

 تحقيق إقالع وتكامل اقتصاديين

املحور السادس: مقومات ومتطلبات تطبيق االقتصاد البنفسجي في 

البحرية -مع اإلشارة لحالة الجزائر  -الدول النامية   
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تقبل فقط املواضيع التي لم يسبق نشرها أو عرضها في  

 مؤتمرات أخرى؛

 يجب أن يكون البحث ضمن أحد محاور املؤتمر؛ 

البحث بإحدى اللغات العربية أو الفرنسية أو أن يكتب  

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

يتم إعداد الورقة البحثية وفق القالب الذي يتم تحميله من  

 خالل الرابط: 

encesStratev.wixsite.com/confer https:// 

 يرسل النص الكامل للورقة البحثية عبر الرابط التالي: 

https://stratev.wixsite.com/conferences 

 ألي استفسارات يرجى مراسلتنا عبر ايميل املؤتمر: مالحظة:

lab.stratev2@gmail.com 

 

  

 

 

 

 

 

 

 يورو للباحثين من خارج الجزائر  150رسوم املشاركة  -

دج للباحثين من داخل الجزائر  8000رسوم املشاركة  -

  شاملة اإلقامة يومي املؤتمر .

  .     ( مجانيةZoomاملشاركة عن بعد )عبر تطبيق  مالحظة :       

 

 

ـ ـــــات و شروط املشــ ــــاركةآليـــــ  

 .............................االسم واللقب: .............................................      

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

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

 ............................مؤسسة االنتماء: ...........................................      

 ...............................البريد االلكتروني: ........................................      

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

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

ــــاركة  شروط املشـــ

 

 أ.د بلحاكم مصطفى

 مستغانم، الجزائرمدير جامعة عبد الحميد بن باديس ، 

 

 د. شاعة عبد القادر

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

 

 أ.د. عدالة العجال

 بجامعة عبد الحميد"STRATEV" مدير مخبر بحث

 بن باديس، مستغانم، الجزائر 

 

 د. عبد هللا محمد النهاري، جامعة الحديدة، اليمن

 

 د. عياد ليلى

 الجزائر جامعة أدرار،

 

 د. وادي عزالدين، جامعة البويرة، الجزائر

 د. بوداود بومدين، جامعة غرداية، الجزائر

 

 د. عرايــبــيــة محمد كريم

 ، الجزائربجايةأستاذ علوم االعالم واالتصال، جامعة 

 

 د. هاني محمد

 جامعة البويرة، الجزائر

 

 الرئيس الشرفي للمؤتمر

 

 املشرف العام

 

 رئيس املؤتمر

 

 نائب رئيس املؤتمر

 
ئيسة اللجنة العلميةر   

 

 

 إشراف

 املتحدث اإلعالمي للمؤتمر 

 
 رئيس اللجنة التنظيمية

 

https://................................./
https://stratev.wixsite.com/conferences
mailto:lab.stratev2@gmail.com
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  أعضــــــاء اللجنة العلـــمية

 

 الجزائر د. بن عمارة منصور  البحرين د. بشير محمد موافق

 الجزائر د. مانع سبرينة مصر د. وسيم وجيه الكسان رزق هللا

 العراق د. عبد هللا فاضل الحيالي مصر سمير عبدالحميد الرميديد. بسام 

 الجزائر د. أمير ضهير مصر أ.م.د. نشأت ادوارد ناشد

 الجزائر د. علي بوخلخال مصر د. زينب الجوادي

 الجزائر د. حمداني نجاة الجزائر د. وادي عزالدين

 الجزائر د. بومعزة حليمة الجزائر أ.د. بوسعدة سعيدة

 الجزائر د. مقدم وهيبة الجزائر بوداود بومديند. 

 الجزائر بودية فاطمةد.  العراق نادي مفيدةد. 

 الجزائر د. جيجيق زكية الجزائر د. بن زكورة العونية

 الجزائر د. شماني وفاء الجزائر د. بن زيدان فاطمة الزهراء

 الجزائر د. حولية يحي الجزائر د. ونوغي نبيل

 الجزائر د. مالل ربيعة الجزائر الديند. طالبي صالح 

 الجزائر د. سمعون خليصة الجزائر د. املجدوب خيرة

 الجزائر د. بودحوش عثمان الجزائر د. بومدين محمد رشيد

 الجزائر د. سايح فاطمة

 

 

 

 

 

 

 

 مواعيد هامة

 نشر األوراق البحثية

 

يرسل النص الكامل للورقة البحثية عبر البريد اإللكتروني في  

 ؛م15/06/2021أجل أقصاه: 

 م.15/08/2021 :الرد على البحوث املقبولة 

 

 

من طرف اللجنة العلمية يتم املقبولة جميع األوراق البحثية 

نشرها بعد إعادة الضبط والتصحيح في الكتاب العلمي للمؤتمر، 

 التابعة لجامعة  "االستراتيجية والتنمية"أو في عدد خاص مجلة 

 الجزائر . -مستغانم 

 

 

  االقتصاد البنفسجي...  ثقافة االستدامة

 

 
 

 

 

 

 شعار الؤتمر


