وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة باتنة 1
كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية
قسم علم االجتماع والديموغر افيا

مخبراملجتمع واألسرة
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املشرف العام  :أ.د /عوفي مصطفى
رئيس اليوم الدراس ي :د /عرعارأنس
رئيسة اللجنة العلمية :د /براهمي صباح

اإلشكالية
على الرغم من االهتمام بمفهومي اإلنتاج واالستهالك املستدامين
يعود إلى مؤتمر األمم املتحدة في ريو ديجينيرو عام  1992إال أن التطبيق
العملي فيعود إلى السنوات القليلة املنصرمة خاصة في الدول التي تعتمد
اقتصادياتها على الريع البترولي ونخص بالذكر هنا الدول العربية ومنها
بالتحديد الجزائر ،لكن دون اجحاف في حق بعض الدول العربية التي
بادرت ونجحت إلى حد كبير في مجال إنتاج الطاقات املتجددة رغم كونها
دول بترولية بالدرجة األولى مثل اإلمارات العربية املتحدة واستثمارها في
مجال الطاقة الشمسية ،فالتحول من النزعة االستهالكية الصرفة نحو
النزعة اإلنتاجية واالستهالكية املستدامة في آن واحد ليس وليد اإلقتناع
السياس ي واالقتصادي واالجتماعي املترف فقط وإنما وليد أزمة إنخفاض
أسعار البترول في العالم وتضرر اقتصاديات هذه املجتمعات ،مما جعل
التحول ضرورة حتمية بالدرجة األولى ال اختيارية بهدف تنويع االقتصاد
من جهة وتحقيق التنمية املستدامة االقتصادية واالجتماعية من جهة
ثانية.
ومن جهة ثالثة تحاول املجتمعات البشرية على العموم إنقاذ ما تبقى
من البيئة اإليكولوجية بعد عمليات االستنزاف القاسية واملستمرة والتي
أدت بشكل مباشر إلى تغير املناخ في العالم ،إضافة إلى أنماط استهالك
الطاقة التي يمارسها أفراد املجتمعات وما ينتج عنها م أضرار غير مباشرة
على البيئة.
من هذا املنطلق يأتي هذا اليوم الدراس ي ملعالجة واقع استهالك
الطاقة ومحاولة البحث عن نموذج لتفعيل آليات لتغيير أنماط استهالكها
وترسيخ ثقافة االستهالك املستدام للطاقة في املجتمع الجزائري
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املحاور األساسية
املحور األول  -ماهية اإلنتاج املستدام وثقافة االستهالك املستدام
 -1التنمية املستدامة
 -2اإلنتاج املستدام
 -3ثقافة االستهالك املستدام
املحور الثاني -عوامل التحول نحو االستهالك املستدام في املجتمع
الجزائري
 -1العوامل السياسية -االقتصادية
 -2العوامل السوسيو -ثقافية
 -3العوامل البيئية
املحور الثالث -آليات تغييرأنماط ثقافة استهالك الطاقة في املجتمعات
 -1اآلليات النظامية :التشريع القانوني ،التمويل والشراكة ،الجامعات
ومراكز البحوث العلمية ،الجماعات املحلية.
 -2اآلليات غير النظامية :املجتمع املدني بمختلف مؤسساته ،املساجد
واملجهودات الفردية.
املحور الرابع -تجارب ناجحة في مجال تغييرأنماط ثقافة االستهالك
 -1التجارب املحلية والوطنية
 -2التجارب اإلقليمية
 -3التجارب الدولية
املحور الخامس -تحديات تغييرأنماط ثقافة االستهالك
 -1التحديات االقتصادية
 -2التحديات السوسيو ثقافية والنفسية
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 -3التحديات السياسية

أهمية اليوم الدراس ي

أهداف اليوم الدراس ي

تنبع أهمية اليوم الدراس ي من:

يهدف اليوم الدراس ي إلى:

❑أهمية املوضوع العاملية
واملحلية ،حيث يحتل االستهالك
املستدام إلى جانب اإلنتاج
املستدام الصدارة في الخطابات
اإلنمائية على الصعيدين العاملي
واإلقليمي وحتى السياسات
الوطنية.

❑ الوقوف على مفهومي اإلنتاج
واالستهالك املستدامين ضمن
املواثيق الدولية والوطنية
واألدبيات النظرية املتخصصة
واملوسوعية واستقراء مؤشراتها
امليدانية في املجتمعات البشرية
املحلية ومقارنتها باملجتمعات
العربية واألجنبية.

❑باعتباره (إلى جانب اإلنتاج
املستدام) الهدف الثاني عشر
( )12من األهداف السبع عشر
( )17للتنمية املستدامة املقترحة
في مؤتمر تغير املناخ املنعقد في
باريس بفرنسا في الفترة املمتدة
من 29نوفمبر إلى غاية  13ديسمبر
عام .2015
❑تأزم الوضع االقتصادي والبيئي
في املجتمعات البشرية مما دق
ناقوس الخطر في ما يتعلق بدرجة
اإلضرار بالبيئة املحلية ،مما ال
يجعل مجال للشك فيما يتعلق
باالستثمار في الطاقات املتجددة
واستهالكها.
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❑ الوقوف على واقع االستهالك
املستدام للطاقة في املجتمع
املحلي .
❑ رصد آليات واستراتيجيات
لترسيخ ثقافة االستهالك املستدام
ضمن التجارب العاملية والبحث
عن نموذج للتطبيق محليا يتماش ى
مع خصوصية املجتمع الجزائري.
❑إكساب الطلبة الجامعيين
سلوكيات عامة في االستهالك
املستدام سواء على مستوى
الجامعة أو على مستوى
املجتمعات املحلية.

لجان اليوم الدراس ي
رئيسة اللجنة العلمية :د /براهمي صباح
الرقم

االسم واللقب

الصفة

املؤسسة

01

عوفي مصطفى

مدير املخبر

جامعة باتنة 1

02

العربي بن الشيخ

عضوا

جامعة باتنة 1

03

لوشن الحسين

عضوا

جامعة باتنة 1

04

بلخيري كمال

عضوا

جامعة سطيف

05

شنافي ليندة

عضوا

جامعة خنشلة

06

بن بعطوش أحمد عبد الحكيم

عضوا

جامعة باتنة 1

07

العكروف علي

عضوا

جامعة باتنة 1

08

جدوالي صفية

عضوا

جامعة سطيف

09

العمراوي صالح الدين

عضوا

جامعة باتنة 1

10

قنفود محي الدين

عضوا

جامعة باتنة 1

11

بغزة عادل

عضوا

جامعة باتنة 1

12

خالدي عبد الكامل

عضوا

جامعة باتنة 1

13

دوبة سعاد

عضوا

جامعة باتنة 1

14

بهتون نصر الدين

عضوا

جامعة خنشلة

رئيس اللجنة التنظيمية :د /عمراوي صالح الدين
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الرقم

االسم واللقب

الصفة

املؤسسة

01

بن عبيد مهدي

عضوا

جامعة باتنة 1

02

شيماء فرخي

عضوا

جامعة باتنة 1

03

عيشور سهام

عضوا

جامعة باتنة 1

04

مباركي وليد

عضوا

جامعة باتنة 1

05

سنقوقة أمال

عضوا

جامعة باتنة 1

06

درنوني سارة

عضوا

جامعة باتنة 1

ضوابط املشاركة

❑ يراعى في املداخالت الجدة واالصالة ومطابقتها ملعايير البحث العلمي
❑ أن ال يكون البحث سبق نشره أو قدم في فعاليات علمية سابقة
❑ أن ال تقل عدد صفحات البحث عن عشر صفحات وأن ال تزيد عن
خمسة عشر صفحة بما فيها قائمة املراجع واملالحق.
❑ يكتب البحث باللغة العربية بخط ( )Sakkal Majallaحجم  14عادي
في املتن والعناوين نفس الحجم غليظ ،وباللغة األجنبية بخط ( Times
 )New Romanحجم  12عادي في املتن والعناوين نفس الحجم غليظ.
❑ تكتب الهوامش آليا ()notes de bas de pageأسفل كل صفحة بنفس
خط املتن بحجم .10
❑ هوامش الصفحة  2سم من اليمين و1,5سم من باقي الجهات1,15 ،
نقطة بين األسطر.
❑ ترسل املداخالت كاملة مرفقة بسيرة ذاتية موجزة للباحث ومعلومات
التواصل في شكل ملف وورد ()wordعبر البريد اإللكتروني في أجل
أقصاه  11ديسمبر . 2018
❑ تقبل املداخالت الفردية والثنائية شريطة حضور متدخل واحد فقط.
❑ يتكفل املخبر بوجبة الغداء ملتدخل واحد فقط في حالة املداخالت
الثنائية,
❑ املدعوون للمشاركة :األساتذة الباحثون ،طلبة الدكتوراه ،املنظمات
الطالبية ،منظمات املجتمع املدني وخاصة نوادي وجمعيات حماية
البيئة.
❑ ترسل املداخالت حصرا على عنوان البريد اإللكتروني اآلتي:

sustainableconsumption2019@gmail.com
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