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داميناملستواالستهالكاإلنتاجبمفهومياالهتماممنالرغمعلى
التطبيقأنإال1992عامديجينيروريوفياملتحدةاألمممؤتمرإلىيعود

تعتمدتيالالدول فيخاصةاملنصرمةالقليلةالسنواتإلىفيعودالعملي
ومنهابيةالعر الدول هنابالذكرونخصالبتروليالريععلىاقتصادياتها

تيالالعربيةالدول بعضحقفياجحافدون لكنالجزائر،بالتحديد
ونهاكرغماملتجددةالطاقاتإنتاجمجالفيكبيرحدإلىونجحتبادرت
فيثمارهاواستاملتحدةالعربيةاإلماراتمثلاألولىبالدرجةبتروليةدول 

نحوةالصرفاالستهالكيةالنزعةمنفالتحول الشمسية،الطاقةمجال
اإلقتناعدوليليسواحدآنفياملستدامةواالستهالكيةاإلنتاجيةالنزعة

نخفاضإأزمةوليدوإنمافقطاملترفواالجتماعيواالقتصاديالسياس ي
جعلامماملجتمعات،هذهاقتصادياتوتضرر العالمفيالبترولأسعار
قتصاداالتنويعبهدفاختياريةالاألولىبالدرجةحتميةضرورةالتحول 

جهةمنواالجتماعيةاالقتصاديةاملستدامةالتنميةوتحقيقجهةمن
.ثانية

تبقىامإنقاذالعمومعلىالبشريةاملجتمعاتتحاول ثالثةجهةومن
والتيتمرةواملسالقاسيةاالستنزافعملياتبعداإليكولوجيةالبيئةمن

ستهالكاأنماطإلىإضافةالعالم،فياملناختغيرإلىمباشربشكلأدت
مباشرةرغيأضرارمعنهاينتجومااملجتمعاتأفراديمارسهاالتيالطاقة

.البيئةعلى

كاستهالواقعملعالجةالدراس ياليومهذايأتياملنطلقهذامن
تهالكهااسأنماطلتغييرآلياتلتفعيلنموذجعنالبحثومحاولةالطاقة
ائري الجز املجتمعفيللطاقةاملستداماالستهالكثقافةوترسيخ

اإلشكالية
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تدام ماهية اإلنتاج املستدام وثقافة االستهالك املس-املحور األول 

التنمية املستدامة-1

اإلنتاج املستدام-2

ثقافة االستهالك املستدام-3

جتمع عوامل التحول نحو االستهالك املستدام في امل-املحور الثاني
الجزائري 

االقتصادية-العوامل السياسية-1

ثقافية-السوسيوالعوامل -2

العوامل البيئية -3

املجتمعاتآليات تغيير أنماط ثقافة استهالك الطاقة في-املحور الثالث

امعاتالجوالشراكة،التمويلالقانوني،التشريع:النظاميةاآلليات-1
.املحليةالجماعاتالعلمية،البحوثومراكز

ساجداملمؤسساته،بمختلفاملدنياملجتمع:النظاميةغيراآلليات-2
.الفرديةواملجهودات

هالكتجارب ناجحة في مجال تغيير أنماط ثقافة االست-املحور الرابع

التجارب املحلية والوطنية-1

التجارب اإلقليمية-2

التجارب الدولية-3

تحديات تغيير أنماط ثقافة االستهالك-املحور الخامس

التحديات االقتصادية-1

ثقافية والنفسيةالسوسيوالتحديات -2

التحديات السياسية-3

املحاور األساسية 
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:إلىالدراس ياليوميهدف

اإلنتاجمفهوميعلىالوقوف❑
نضماملستدامينواالستهالك

والوطنيةالدوليةاملواثيق
ةاملتخصصالنظريةواألدبيات

هامؤشراتواستقراءواملوسوعية
ريةالبشاملجتمعاتفيامليدانية
تباملجتمعاومقارنتهااملحلية
.واألجنبيةالعربية

االستهالكواقععلىالوقوف❑
عاملجتمفيللطاقةاملستدام

.املحلي

واستراتيجياتآلياترصد❑
ستداماملاالستهالكثقافةلترسيخ
والبحثالعامليةالتجاربضمن

ماش ىيتمحلياللتطبيقنموذجعن
.الجزائري املجتمعخصوصيةمع

الجامعيينالطلبةإكساب❑
االستهالكفيعامةسلوكيات
مستوى علىسواءاملستدام
مستوى علىأوالجامعة

.املحليةاملجتمعات

:تنبع أهمية اليوم الدراس ي من

العامليةاملوضوعأهمية❑
الكاالستهيحتلحيثواملحلية،
اإلنتاججانبإلىاملستدام
اتالخطابفيالصدارةاملستدام
مليالعاالصعيدينعلىاإلنمائية
السياساتوحتىواإلقليمي
.الوطنية

اإلنتاججانبإلى)باعتباره❑
عشرالثانيالهدف(املستدام

عشرالسبعاألهدافمن(12)
رحةاملقتاملستدامةللتنمية(17)
فيداملنعقاملناختغيرمؤتمرفي

متدةاملالفترةفيبفرنساباريس
ديسمبر13غايةإلىنوفمبر29من
.2015عام

يئيوالباالقتصاديالوضعتأزم❑
دقمماالبشريةاملجتمعاتفي

رجةبديتعلقمافيالخطرناقوس
الممااملحلية،بالبيئةاإلضرار
يتعلقفيماللشكمجاليجعل

جددةاملتالطاقاتفيباالستثمار
.واستهالكها

أهداف اليوم الدراس ياليوم الدراس يأهمية 
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احصببراهمي/ د: رئيسة اللجنة العلمية

املؤسسة الصفة االسم واللقب الرقم

1جامعة باتنة  مدير املخبر  عوفي مصطفى 01

1جامعة باتنة  عضوا العربي بن الشيخ 02

1جامعة باتنة  عضوا لوشن الحسين 03

جامعة سطيف عضوا بلخيري كمال 04

جامعة خنشلة عضوا ليندةشنافي 05

1جامعة باتنة  عضوا أحمد عبد الحكيمبعطوشبن  06

1جامعة باتنة  عضوا عليالعكروف 07

جامعة سطيف عضوا صفيةجدوالي 08

1جامعة باتنة  عضوا صالح الدينالعمراوي  09

1جامعة باتنة  عضوا محي الدينقنفود 10

1جامعة باتنة  عضوا بغزة عادل 11

1جامعة باتنة  عضوا خالدي عبد الكامل 12

1جامعة باتنة  عضوا سعاددوبة 13

جامعة خنشلة عضوا بهتون نصر الدين 14

املؤسسة الصفة االسم واللقب الرقم

1جامعة باتنة  عضوا بن عبيد مهدي 01

1جامعة باتنة  عضوا شيماء فرخي 02

1جامعة باتنة  عضوا سهامعيشور  03

1جامعة باتنة  عضوا مباركي وليد 04

1جامعة باتنة  عضوا أمالسنقوقة 05

1جامعة باتنة  عضوا درنوني سارة 06

صالح الدينعمراوي / د: رئيس اللجنة التنظيمية

لجان اليوم الدراس ي
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العلميثالبحملعاييرومطابقتهاواالصالةالجدةاملداخالتفييراعى❑

قةسابعلميةفعالياتفيقدمأونشرهسبقالبحثيكون الأن❑

عنتزيدالوأنصفحاتعشرعنالبحثصفحاتعددتقلالأن❑
.واملالحقاملراجعقائمةفيهابماصفحةعشرخمسة

Sakkal)بخطالعربيةباللغةالبحثيكتب❑ Majalla)عادي14حجم
Times)خطباألجنبيةوباللغةغليظ،الحجمنفسوالعناويناملتنفي

New Roman)ظغليالحجمنفسوالعناويناملتنفيعادي12حجم.

notes)آلياالهوامشتكتب❑ de bas de page)بنفسصفحةكلأسفل
.10بحجماملتنخط

1,15الجهات،باقيمنسم1,5واليمينمنسم2الصفحةهوامش❑
.األسطربيننقطة

لوماتومعللباحثموجزةذاتيةبسيرةمرفقةكاملةاملداخالتترسل❑
أجلفياإللكترونيالبريدعبر(word)ووردملفشكلفيالتواصل
.2018ديسمبر11أقصاه

.فقطدواحمتدخلحضور شريطةوالثنائيةالفرديةاملداخالتتقبل❑

اخالتاملدحالةفيفقطواحدملتدخلالغداءبوجبةاملخبريتكفل❑
,الثنائية

نظماتاملالدكتوراه،طلبةالباحثون،األساتذة:للمشاركةاملدعوون❑
يةحماوجمعياتنواديوخاصةاملدنياملجتمعمنظماتالطالبية،

.البيئة

:اآلتياإللكترونيالبريدعنوانعلىحصرااملداخالتترسل❑

sustainableconsumption2019@gmail.com

ضوابط املشاركة  
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