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 الديباجة:
تعد اجلزائر من بني املناطق اإلسرتاتيجية يف العامل ملا حتتوي      

 هاعليو من ثروات طاقویة ىائلة واحتياطي نفطي وغازي كبري، جعل
إذ  ،األحفوریة يف العاملحتتل املراتب األوىل يف إنتاج وتصدیر الطاقة 

 .تعترب من املمونني الرئيسيني للنفط والغاز الطبيعي ملنطقة أوروبا
وبالتايل أصبحت صادرات احملروقات تشكل املصدر شبو الوحيد 

 للعملة الصعبة والدخل يف اجلزائر.
إن غىن اجلزائر بالطاقة وخاصة النفط والغاز الطبيعي جعلها ال      

ة الطلب احمللي مقارنة بالدول اجملاورة، حيث تعد تلبي ةتواجو مشكل
خاصة يف ظل عدم توفر  هلااحملروقات املصدر الرئيسي للطاقة 

بدائل رخيصة، وىذا ما یتجلى من خالل توجهات سياستها 
ولكن مبادئ  .ستقالل واعتمادىا على احملروقاتالطاقویة منذ اال

ىذه السياسة تغريت يف السنوات األخرية بسبب ظهور عوامل 
عدیدة، فهيمنة النفط والغاز الطبيعي كمصدر للطاقة تأثرت يف 
السنوات األخرية بعدد من التطورات أمهها حتقيق أىداف التنمية 
املستدامة، إذ أن ىناك حمددات سلبية وإجيابية جدیدة تساىم يف 

ففی ظل خماطر تراجع  .بلية للمحروقاتستقصياغة اآلفاق امل
االحتياطات النفطية والغازیة، حيث تشري بعض الدراسات احلدیثة 
إىل أن االحتياطي النفطي يف اجلزائر يف تناقص خاصة وأن الكثري 
من احلقول بدأت تشيخ وتنخفض احتياطاهتا باملوازاة مع تزاید 

لسكاين وضرورة الطلب على الطاقة بتزاید النمو االقتصادي وا
جيعل خيار التوجو حنو مفهوم الكفاءة احلفاظ على البيئة، 

حيتاج إىل رسم إسرتاتيجية  مية ملوارد الطاقة ضرورة حتميةاإلستخدا
وطنية متكاملة هتدف إىل حوكمة السياسة الطاقویة عن طریق 

حتسني أمناط إنتاج الطاقة وترشيد استهالكها وتشجيع البدائل 
دورىا يف مزیج الطاقة احمللي لتحقيق األمن  النظيفة وتثمني

 الطاقوي.
و دور ه ماالتايل:  التساؤلطرح  ميكن، وعلی ضوء ما سبق
الجزائر تحقيق التنمية المستدامة في فی الطاقات المتجددة 

 ؟تراجع االحتياطات فی ظل 
 اليوم الدراسيمحاور 

 التنمية املستدامة حتقيق يف اودورى الطاقات املتجددةهوم مف أوال:
 عامليا املتجددة الطاقةسياسات جتارب  بعض :ثانيا
 املتجددة الطاقة مصادر واستغالل الطاقةتنویع مصادر ر دو  :ثالثا
 اجلزائر يف الطاقوي األمن قيقحت يف

 يف التنمية املستدامة حتقيقيف  الطاقة كاستهال ترشيد دور :رابعا
 اجلزائر

 اجلزائر يف املتجددةالطاقات  آفاق :خامسا
 أهداف اليوم الدراسي:

 : ما یليحتقيق من خالل اليوم الدراسي إىل  نسعى
حتدید مبادئ السياسة الطاقویة العاملية وأىدافها اإلسرتاتيجية   -

 واحلفاظ على البيئة؛ الطاقات املتجددةلتحقيق التوليفة 
الوقوف على مقومات وأىداف السياسة الطاقویة الوطنية  -

 اجلدیدة لرفع كفاءة الطاقة وترقية استغالل الطاقات املتجددة؛
سبل حتقيق ترشيد استهالك الطاقة إلجناح مشروع الطاقة  -

 املستدامة؛
القياسية ميكننا من االقتصادیة و بعض النماذج وعرض اقرتاح  -

 ا التنب  سمستو  الطلب والعرض الطاقوي يف اجلزائر.خالهل



 المشرف العام:
 عميدة الكلية - يحياوي نصيرة د.أ. 

 

 :رئيسة اليوم الدراسي
  نبيلةعرقوب  الدكتورة:

   عضو مخبر البحث 
 

 اللجنة العلمية:
 رئيس اللجنة العلمية: 

 جامعة بومرداس     مدیر املخرب، شعباين جميد، أ.د/ 
 أعضاء اللجنة العلمية

  جامعة بومرداس    ، شنوف شعيبأ.د/ 
     جامعة بومرداس        ، د/ عرقوب نبيلة

 جامعة بومرداس         ، حممد د/ بوشة
 جامعة بومرداس      ، سعدي فيصلد/ 
 جامعة بومرداس     ،بن شایب حممدد/ 
 جامعة بومرداس       ميغاري كرمية،  د/
 جامعة بومرداس  بن حسان حكيم،  د/
  جامعة بومرداس        ،حلمر خدجيةد/ 
  جامعة بومرداس        ، رنان راضيةد/ 
 جامعة بومرداس   بن عمروش فایزة، د/ 

 جامعة بومرداسد/ سعيج عبد احلكيم، 
 

 اللجنة التنظيمية:
  ، جامعة بومرداسالعريب شریف ىجريةد/ 

      ، جامعة بومرداسد/ تربورت عالل
 جامعة بومرداس   ،تيبةرزاز ر أ/ 
 جامعة بومرداس  ،بدر الدین أمينةأ/ 
  جامعة بومرداس، طالب ساميةبن أ/ 

 شروط المشاركة:
ميكن حتریر املداخالت باللغة العربية، أو الفرنسية، أو  -

 ؛اإلجنليزیة
 أن تكون املداخالت ضمن حماور الدراسة، -
 أن تستويف املداخلة الشروط العلمية ملنهجية البحث العلمي؛ -
 ؛صفحة 11أن ال تتعد  صفحات البحث  -
 حجم Traditional Arabicتكتب املداخالت خبط   -

 حجم Times New Romanباللغة العربية، وخبط  11
 .األجنبية اتباللغ 12

 مواعيد هامة:
 2012فيفري  12یتم إرسال املداخالت قبل تاریخ  -
 2012فيفري  22: الرد على قبول املداخالت -

 معلومات االتصال:
 ترسل املداخالت كاملة إىل الربید اإللكرتوين:

@gmail.coma2016mch 
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