
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 الرئاسة الشرفية مدير الجامعة: مغاشو نورالدين
 المنسق العام: عميد الكلية أ.د. بلدغم فتحي

 رئيس المخبر: أ.د. بلمقدم مصطفى
 رئيسة الملتقى: د. بوكليخة لطيفة

 رئيسة اللجنة العلمية: أ.د. حليمي وهيبة
 رئيسة اللجنة التنظيمية: د. زياني نجية

ن توجه الدول العربية النفطية ال سيما الجزائر نحو االستثمار في الطاقات ا
المتجددة من شأنه تحقيق التنويع االقتصادي والطاقوي المستدام من جهة، ومن 
جهة أخرى االنتقال إلى االقتصاد األخضر الذي سوف يعطي وزنا متساويا للتنمية 

  ة واالستدامة البيئية والذي بدوره يساهم في مواجهةاالقتصادية، العدالة االجتماعي
كافة التحديات التي تواجهها الدول العربية النفطية و في جميع المجاالت سواءا 

، أو سياسية ... ، باعتبار أن االقتصاد األخضر  اقتصادية،  اجتماعيةأكانت 
ن استنزافها م اقتصاد له دور محوري في المحافظة على رصيد الموارد النفطية والحد

واستخدامها استخداما مستداما من شأنه يرفع من مستويات التنمية االقتصادية، 
نمية المستدامة تاالجتماعية والبيئية، فاالقتصاد األخضر يمثل المسار نحو تحقيق ال

 و

 

 ديباجة المؤتمر:

لدول القتصاديات ا ونموا متواصالشهد العالم تطورا صناعيا كبيرا 
كبرى، حيث تزايد الطلب العالمي على الطاقة بشكل الصناعية ال

ارتفاع هذا الطلب على  وفي ظلملفت في السنوات األخيرة، 
التنموي و الطاقات التقليدية تزايدت اآلثار السلبية على الجانب البيئي 

طاقوية بديلة من اجل تحقيق  وارد، مما استدعى البحث عن مللدول
مكن من ازدهار اقتصاديات الدول ، تومتوازنةتنمية مستدامة شاملة 

روري لقد أصبح من الض اإلنسان،المختلفة في حياة  وتراعي الجوانب
للبحث عن مصادر بديلة  ووضع سياساتانتهاج استراتيجيات 

وبحث سبل التعاون الدولي لتطوير استغالل الطاقات  للطاقة.
ة في المستدام ويحقق التنميةالمتجددة بما يحافظ على البيئة 

أجيال، وهذا باعتبار أن مصادر الطاقة  ولعدةختلف القطاعات م
س اليوم في ا السبب الرئينهأ للنضوب، كمااألحفورية التقليدية قابلة 

 .راريلالحتباس الح الهواء المسببةزيادة انبعاث الغازات السامة في 

وتعتبر الطاقة المتجددة من القطاعات االستراتيجية لالقتصاد األخضر 
ة صديقة للبيئة وذات رصيد متجدد مما جعلها محط اهتمام  وهي طاق

 ثماراتاالستكبير، ويمثل االستثمار في الطاقات المتجددة من أهم 
البيئية التي توجهت إليها العديد من الدول في العالم لما لها من أهمية 

 .والمحافظة على البيئة في تعزيز األمن الطاقوي

الكربون  غلب عليه الخضرة و يقل فيهفإن التحرك نحو اقتصاد ت ولهذا 
ويحفظ البيئة ويستثمر في رأس المال الطبيعي أو ما يسمى باالقتصاد 
األخضر سوف يحقق منافع متعددة لدول العالم لمواجهة مختلف 
األزمات العالمية وباألخص األزمات الطاقوية وسيؤدي في األخير إلى 

 المستدامة.تحقيق التنمية 

 

 

ي الطاقات المتجددة لتحقيق : االبتكار فPRFUفرقة بحث 
 التنمية المستدامة في الجزائر 

االقتصاديةمخبر تقييم سياسات التنمية :بالتعاون مع  
 :تنظم الملتقى العلمي الوطني حول

 
 

االستثمار في الطاقات المتجددة ودررها في تحقيق 
 االقتصاد األخضر والتنمية المستدامة

   

 سيما الجزائر نحو ن توجه الدول العربية النفطية الا
االستثمار في الطاقات المتجددة من شأنه تحقيق التنويع 
االقتصادي والطاقوي المستدام من جهة، ومن جهة أخرى 
االنتقال إلى االقتصاد األخضر الذي سوف يعطي وزنا 
متساويا للتنمية االقتصادية، العدالة االجتماعية واالستدامة 

ت التي واجهة كافة التحدياالبيئية والذي بدوره يساهم في م
تواجهها الدول العربية النفطية و في جميع المجاالت سواءا 

 ، أو سياسية ... ، باعتبار أن اقتصادية،  اجتماعيةأكانت 
االقتصاد األخضر اقتصاد له دور محوري في المحافظة على 
رصيد الموارد النفطية والحد من استنزافها واستخدامها 

ن شأنه يرفع من مستويات التنمية استخداما مستداما م
االقتصادية، االجتماعية والبيئية، فاالقتصاد األخضر يمثل 

 .المسار نحو تحقيق التنمية المستدامة و وليس بديال لها

اإلطار تحاول الجزائر تبني العديد من السياسات  وفي هذا
المتجددة  في الطاقات واالستراتيجيات المتعلقة باالستثمار

سبيل ذلك جهودا جبارة لتجسيد مثل هذا النوع  وتبذل في
متنوعة و له من عوائد ضخمة  لما هاالستثمارات وتفعيلمن 

 المجاالت وفي جميع

  :التاليةيمكن طرح اإلشكالية  ومن هنا

ما واقع االستثمار في الطاقات المتجددة في الجزائر في 
ق أخضر وتحقي اقتصادإطار تحقيق نقلة نوعية نحو 

 ؟لمستدامة التنمية ا



 

 

 اهداف الملتقى:

 يسعى الملتقى الى تحقيق األهداف التالية:

  تحقيقفي المتجددة الطاقات  أهميةإظهار مدى 
 ؛المستدامةالتنمية 

 فيو  المتجددةجال الطاقات م فيت لخبراتبادل ا 
 المستدامة؛جال التنمية م

  المتجددةالطاقات  إلى هالتوج أهميةإبراز 
" الخضراء االستثمارات" لها فقةوالتكنولوجيا المرا

بعد  لما يإيجابي وضرور كجانب   الجزائر في
ظل عدم انعكاس ذلك على  يالمحروقات ف

 ؛البيئية المتغيرات

 ر وتطويتنمية  استراتيجية الجزائر في مجال
المتجددة وآفاقها الطاقات  ياالستثمار ف

 المستقبلية؛

 

 

 

 

 

 ة في الملتقىروط المشاركش

 يجب أن يكون البحث: 

 أصلي وغير معروض في تظاهرة علمية أخرى. -

 يجب ان يكون البحث ضمن محاور الملتقى. -

ان يكتب البحث بإحدى اللغات العربية، اإلنجليزية او الفرنسية  -
 .02وال يقل عن  02على ان ال يتجاوز عدد صفحاته 

 مواعيد الملتقى

 .02/20/0202خالت كاملة: آخر أجل إلرسال المدا -

 .20/20/0202الرد على المداخالت المقبولة:  -

 .01/20/0202 انعقاد الملتقى االفتراضي: -

 ترسل الورقة البحثية كاملة عبر البريد االلكتروني:

renewablenergy2023@gmail.com  

 محاور الملتقى:

لطاقات ل اإلطار المفاهيمي األول:المحور 
 والتنمية المستدامة المتجددة

 الطاقة المتجددة والبيئة. المحور الثاني:

 الطاقة المتجددة والتغير المناخي. المحور الثالث:

والتكنولوجيا  المتجددةالطاقات  المحور الرابع:
 "الخضراء االستثمارات" لها الذكية المرافقة

 و نمذجةة الرياضية البرمج المحور الخامس:
 الطاقة. تدفقات

واقع االستثمار في الطاقات المحور السادس: 
 المتجددة في الجزائر لتحقيق التنمية المستدامة.

 في تقديم تجارب دولية ناجحة المحو السابع:
 متجددةالالطاقات  في وتطوير االستثمارتنمية  مجال

 .وآفاقها المستقبلية
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