
 
 

 3حامعة الجزائز 

كلية العلوم السياسية والعالقات الدولية 

بالخعاون مع 

  في الجزائزالدراسات و ثحليل السياسات العامة مخبر

 (فزقة البحث التىمية املستدامة والاقتصاد الاحتماعي)

 

 وطنً ملتقى تنظيم

 أفاق؟ أي الجزائر، فً الطاقىي االنتقال

 2018فيفزي  21ألاربعاء :  ًوم

  هيلسون ماهدًالبمدرج 

 (بً  ىىىن ) 3حامعت الجصائس 

 

 
 

 

 

 



 
 

: األهمية العلمية والعملية للملتقى

واإلاعصش  2016  امخٌى الؼاكتاإلالخئم  15 للد وان إلاىخدي الجصائس الدولي اٌ

 خٌى إحماع إلاا جمسع  ىه مً ، مً صعُدأهثر هبحرا  لى بللاءاث أزسي، صدي

 بعد الخللباث التي  سفتها الظىق أطعازه الاطخلساز  لى وجدلُم الىفؽ  إهخاج خدًدث

د مً أطعازه جساحع إلى وأدث 2014 العاإلاُت مىر مىخصف طىت .   % 60 بأ ٍش

مىطىع الؼاكت ٌؼيل ػساًحن الاكخصاد الجصائسي، ػأهه ػأن الاكخصاد ف

. العالمي اإلاعاصس

ز ان الاطتهالن العالمي للؼاكت ًخمحز بهُمىت الىكىد ألاخفىزي يذنثوالجدًس باٌ

ومً اإلاخىكع أن ٌظخمس  لى هرا الحاٌ  (الىفؽ، الغاش الؼبُعي والفدم)السئِظُت 

لبظعت  لىد ملبلت بغع الىظس  ً اإلاظخىي الفعلي للؼلب العالمي و اوعياطاجه 

. الظلبُت  لى اإلاىار العالمي

اح والؼمع .  طخعسف الؼاكاث ألازسي جؼىزا بؼُئاوفي اإلالابل، هؼاكاث الٍس

ت وخسازة ألازض وذلً بالسغم مً ػاكتها  ؤلاهخاحُت العالُت حًدا، فهي  والىخلت الحٍُى

  .مً اإلاىازد الىظُفت التي ال جيخج آلاثاز الجاهبُت الظلبُت

ها  و الا خماد مً مىظىز الخىمُت اإلاظخدًمت جصحُذ وهي الخفاوجاث التي ًخعحن 

 . لى ألاهظمت  البدًلت   في اإلاظخلبل

 حدًدة للخعاون ف
ً
ت، أصبدذ حظخدعي أػياال الخؼىزاث الجُىطُاطُت الؼاكٍى

  أهظمت إ خماد طُاطاث ػاكىٍت هاحعت وزطمالدولي لخدلُم أمً ػاكىي وذلً ب

.   مدازبت ظاهسة ؤلاختراز العالميملخظُاثجيسجم مع  بدًلت ػاكىٍت 

جلىم وباليظبت للجصائس التي ًظل اكخصادها في خاحت الى إ ادة هُيلت حدًدة 

 ث الؼاكىٍتاصادزأطاطا  لى الاكخصاد اإلاىخج واإلاخىىع بعُدا  ً الترهحز  لى  اٌ

لؼاكىي الدازلي  لى اإلادي ا اطتهالهها إزجفاعواخخماٌ  (% 98)اإلالدزة بدىالي 

ب، مما طُلىض مدازلها مً العملت الصعبت . اللٍس

 



 
 

:  أهثر مً أي وكذ مض ى بالعمل  لىمطالبة فهً 

  بىاء اكخصاد مىخج ومخىىع في إػاز جىمُت مظخدًمت .

  ع  الاهخلاٌ الؼاكىي والاطدثماز في الؼاكاث اإلاخجددة الخفىحر حدًا في حظَس

التي حؼيل البدًل ألامثل وألاهظف لخلبُت الاخخُاحاث اإلاتزاًدة ومىاحهت  

 .اخخماٌ هظىب هره اإلاىازد

  اإلاظاهمت في مدازبت ظاهسة الاخخباض الحسازي والاطخغالٌ ألامثل

اح إلى حاهب  إلمياهُاتها الؼبُعُت اإلاخجددة والؼاكت الؼمظُت وػاكت الٍس

....  ػاكاث مخجددة ازسي 

:  و مً ثم جؼسح ؤلاػيالُت الخالُت

ماهو واقع ومستقبل الاهتقال الطاقوي  في الجزائز وما هي أفاق  

 الطاقات املتجددة ؟

:   لى طىء هره ؤلاػيالُت ٌظعى هرا اإلالخلى إلىو

ت ومظخلبل *  حظلُؽ الظىء  لى الظسوف الدولُت اإلاسجبؼت باإلاىازد الؼاكٍى

هره اإلاىازد في ظل اإلاىافظت بحن الدٌو اإلاظتهلىت و اإلاىخجت،  لما أن  الم الؼاكت، 

جدىمه  الكاث اللىة والؼمىخاث ؤلاطتراجُجُت إلى حاهب اإلاساػس اإلاىازُت التي 

جدىم خىلها 

م البدث في طُاق هره الظسوف  ً*  : طبل الخعامل معها وذلً  ً ػٍس

  اللدزة  لى الاهخلاٌ مً اكخصاد الىسبىن الى اكخصاد زاٌ مً الىسبىن /1

ومدي كدزة الؼاكاث اإلاخجددة الن جيىن البدًل ألامثل،  لما أن  ملُت هرا 

   .الاهخلاٌ مسهىهت  بالعامل الخىىىلىجي الري هى اإلافخاح

ع /2  الؼسق والىطائل التي حظمذ للجصائس بالخسوج  مً الخبعُت للىفؽ و حظَس

الاهخلاٌ الؼاكىي با خباز أن مظخلبل الجصائس مسهىن بالؼاكاث اإلاخجددة هظسا إلاا 

جمخلىه مً إمياهُاث هائلت مً مصادز الؼاكاث اإلاخجددة   



 
 

 ألاطباب الحلُلُت اإلادفصة  لى الاطدثماز في هره الؼاكاث هظسا /3

لخصىصُتها، والؼاكاث اإلاخجددة والىظُفت التي حظمذ بخدلُم جىمُت مظخدًمت 

.     اإلاظخلبلأحُاٌجساعي اخخُاحاث 

:    الملتقىأهداف 

 إلاا و   و اإلاظخلبلُت آلاهُت اإلاىطىع أهمُت  إبساش  الىامللتقىًزمي ثىظيم هذا 

حن الىػني والدولي أطاطُتًدمله مً جددًاث   . لى اإلاظخٍى

س الؼاكاث اإلاخجددة هى جدد جىىىلىجي ومالي خلُلي وطُاس ي،  ًخؼلب فخؼٍى

مىاحهخه جظافس وافت الجهىد  لى أهثر مً صعُد ومظخىي،الطُما في ظل 

ع لهره الؼاكاث في اإلاظخلبل صعىباث التي جدد مً وجحرةٌا  الخىطع الظَس

ب ع الحلٌى اإلامىىت في هىف الخعاون وجبادٌ وذلً .اللٍس بالعمل أهثر  لى جىَى

.   الؼساهت الدولُتإػازالخبراث في 

:  محاور الملتقى

 الجيو سياسة  الطاقوية   :المحور األول

 الامً الؼاكىي  -

 الاطتهالن الؼاكىي العالمي -

 مظخلبل الؼاكاث الاخفىزٍت -

كفاءة طاقوية و حماًة بيئية :  المحور الثاني

 تهدًداث الخغحراث اإلاىازُت -

ت  - ب)الظُاطاث الؼاكٍى  (في اإلادي اللٍس

 2030جىكعاث الؼاكت في افاق  -

. حتمية الاهتقال الطاقوي في الجزائز: المحور الثالث

 الىاكع الؼاكىي  -

 .2030الخدٌى الؼاكىي  ألفاق  -

 .جددًاث الاهخلاٌ الؼاكىي  -

 



 
 

الرئيس الشرفي للملتقى 

   3مدير جامعة الجزائر : رابح شريط . د . أ

  

 : اإلشراف 

 مُد ولُت العلىم الظُاطُت والعالكاث الدولُت  : مدمد زىحت .  د

مدًس مسبر الدزاطاث وجدلُل الظُاطاث العامت في الجصائس  :د مدمد زطا مصوي .أ

 الخىمُت اإلاظخدامت والاكخصاد الاحخماعي   :زئِظت وخدة البدث: هجُت ملدم. د

اللجنة العلمية للملتقى 

 رئيسة اللجىة العلمية للملتقى : هجية مقدم. د

 (زئِع اإلاجلع العلمي ولُت العلىم الظُاطُت و العالكاث الدولُت)بسكىق طالم   . د.أ

 (زئِع اللجىت العلمُت  للظم الخىظُم الظُاس ي وؤلادازي )خمُؼىغ ًىطف  . د.ا

 اإلادزطت الىػىُت اإلاخعددة الخلىُاث........................................................ػِخىز ػمع الدًً .د.أ

 زبحر في الؼاكت................................................................................................ ؼاز  بد اإلاجُد .أ

 3حامعت الجصائس  ................................................................................................بىخىغ  ماز. د.أ

 3حامعت الجصائس  ...........................................................................................طُف هللا  لُلت. د.أ

س  بد هللا زابذ .د.أ  3حامعت الجصائس ..........................................................................................طٍس

 3حامعت الجصائس .................................................................................................ػبُلت العاًب .د.أ

 3حامعت الجصائس  .................................................................................................العلىن طعاد. د.أ

 3حامعت الجصائس .................................................................................................... لؼهب أخمد.د.أ

 3حامعت الجصائس ..........................................................................................د خازوغ هىز الدًً .أ

 2حامعت الجصائس...................................................................................... ػىاهس مدمد تهامي . د.أ

حامعت  اإلادًت ...................................................................................................خمُدوغ  لي . د.أ

 3حامعت الجصائس ..............................................................................د كَسؽ مدمد هصس الدًً .أ



 
 

 3حامعت الجصائس ..................................................................................................بلحاج صالح.د.أ

 3حامعت الجصائس ...............................................................................................شغداز لحظً  .أ

ص مصؼفى .د  3حامعت الجصائس ..................................................................................بً  بد العٍص

م.د  3حامعت الجصائس  .......................................................................هاًذ  بد السخمان  بد الىٍس

 3حامعت الجصائس  ..............................................................................................ػاػس باغ أخمد.د

 3حامعت الجصائس  .....................................................................................................لعسوس ي زابذ .د

 3 حامعت الجصائس .......................................................................................................اماٌ فاطل. د

 3حامعت الجصائس ........................................................................................................مغِؽ هجزة .د

 3حامعت الجصائس  ......................................................................................................طمازة هصحر. د

 3حامعت الجصائس  .........................................................................................................لؼاد لُىدة.د

 3حامعت الجصائس  .....................................................................................................مسشود خظحن.د

 3حامعت الجصائس .............................................................................................معىج  بد الحىُم.د

 3حامعت الجصائس  ...................................................................................................بى ِس ى طمحر.د

م خي.د  اإلادزطت الىػىُت العلُا للعلىم الظُاطُت................................................................ز ذهٍس

 3حامعت الجصائس  ......................................................................................جُغُلذ فسخاث طمحرة.د

 3حامعت الجصائس  .................................................................................................... باغ  ائؼت.د

 3حامعت الجصائس  .......................................................................................................بىزاًى لُىدة.د

 3حامعت الجصائس ............................................................................................لُمام مدمد خلُم .د

 3حامعت الجصائس  ....................................................................................................بىحُذ ملُىت.د

 3حامعت الجصائس  .......................................................................................بً طعدي  بد الحم.د

 3حامعت الجصائس  ...................................................................................................بً كاهت ػاهاش.د

 3حامعت الجصائس  .....................................................................................................فاطل صباح.د

 3حامعت الجصائس  ..................................................................................................خدًدي  ائؼت.د

 



 
 

: اللجنة التنظيمية للملتقى

 (زئِع  كظم الخىظُم الظُاس ي)لعسوس ي زابذ .د 

هجُت ملدم .د

مغِؽ هجزة  .د

اماٌ فاطل . د

جُغُلذ فسخاث طمحرة .د

بىزاًى لُىدة .د

ف . ا صحساوي  ٌظعد ػٍس

 (ػالب  دهخىزاه ) لي مجالدي  

 (ػالب دهخىزاه)بلغسبي  بد اإلاالً 

  (ػالبت دهخىزاه) بً ػاًب طمحرة 

 

 :االعضاء الشرفيين 

ت الم~       (وشازة البِئت والؼاكاث اإلاخجددة) باإلاىطىع  ىُت الدائسة الىشاٍز

 . ألاطسة ؤلا المُت اإلاخسصصت    ~

 

 

 

 

 

 



 
 

 : شزوط املشاركة

  اإلاسفلت اإلاؼازهت  اطخمازة ملء -

 ذلً في ولمت، بما 7000 و 5000 بحن ما جساوحي :الىص اليامل للمدازلت   جلدًم -

 السئِظت، وألافياز البدث ومىهجُت اإلاؼسوخت، وؤلاػيالُت  اإلادازلت،  ىىان

 ًسص ما في العلمُت للؼسوغ الخام الاخترام مع مفخاخُت، ولماث زمع  ً فظال

س  .البِبلُىغسافي والخىظُم الهىامؽ هخابت وكىا د الخدٍس

س -  ( Simplified Arabic ( 14  الخؽ  ذلً في  ٌظخعمل :اإلادازلت  هص جدٍس

 ألاحىبُت ، اللغت إلى باليظبت أّما  .العسبُت اللغت إلى باليظبت ( 11 )والهىامؽ ،

 . ( Times New Roman  12 ( الخؽ     فِظخعمل

 ملخص باللغت العسبُت وأزس باللغت ألاحىبُت -

 البدثُت الىزكت أصالت -

 .أزسي   لمُت مىاطبت أّي  في هفظها بالىزكت ػازن كد الباخث ًيىن  أال ًيبغي -

 ال جلبل اإلادازالث الثىائُت -

د إلالكترووي  :ثزسل املداخالت عبر البًر

Email :  trans.energy2018@gmail.com 

: مواعيد هامة 

 2018 حاهفي 15 ًوم  :ثقدًم املداخالت كاملة لخز أحل آ 

  2018 حاهفي 28 ًوم : ابتداء من ًكون الزد .
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