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التقييم االقتصادي للحوكمة البيئية وتسيير النفايات ألجل تطبيق مفاهيم 
ومبادئ التنمية المستدامة: نحو زيادة األريحية المالية للمؤسسات 
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 ديباجة: ➢
للظروف البيئية  نتيجة  جدا  البيئية نفسها بشكل كبيروالمشكالت طرحت القضايا  األخيرةفي السنوات    
إلى بذل   خاصة االقتصاديين المفكرين والباحثين بالعديد أدى  مماالذي يعيشه العالم،  للتدهور البيئيو 

كما أدت إلى ظهور العديد من التساؤالت حول   ،والبحث عن الحلول العديد من الجهود لمعالجة مشكالتها
العالقة بينها و بين األنشطة االقتصادية والتنموية وذلك بهدف معرفة مدى تأثيرها على استمرار وتواصل 

 التنمية. عملية 
  للطريقة  حتمية كنتيجة تولدت  البيئية والظروف المشكالت  أن  مجتمع في كافة أنحاء العالمال وقد أدرك

  التنمية  من جديد  نوع في التفكير أدى إلى مما ، جتماعيةاالو  قتصاديةاال تنميةال لتحقيق انتهجت  التي
  تنتشر  عالمية فكرية مدرسة التنمية المستدامة باعتبارها فظهرت  .البيئة على المحافظة  شروط فيها يراعى

  في  بتطبيقها تطالب  ومنظمات  حكومات  تتبناها  سواء حد  الصناعي والنامي على العالم دول معظم  في
ذي يهدف إلى الحفاظ  الالنموذج التنموي األمثل حاليا و  باعتبارها. كذلك والمناسبات  الملتقيات  من الكثير

اجتماعية مستدامة تقوم  على التقليل من تدهورها من جهة وإلى تحقيق تنمية اقتصادية و العمل على البيئة و 
على استخدام تكنولوجيات نظيفة تهدف إلى الحفاظ على البيئة من  واالستهالك و تاج على تغيير أنماط اإلن 

 التلوث.
التكاليف الناتجة عنها، لكن أهم عائق  قياس المنافع البيئية و  علىاآلثار البيئية  تعتمد دراسة وتقييم كما  

مباشرة أي التي ال   هي تلك اآلثار غير عملية الدراسة، التحليل والتقييم التي تواجه متخذي القرارفي 
يمكن حسابها كمعدل فساد اآلالت  يمكن قياسها بشكل طبيعي، وإنما تظهر من خالل نتائج أخرى 

 المعدات من جراء التدهور البيئي قبل معدل إهتالك عمرها الحقيقي، انتشار األمراض و األوبئة...الخ.و 
 عليها تتحصل أن يمكن التي  األرباح واألساسية بمقدار األولى بالدرجة البيئيةانتهاج الحوكمة  تعلقوي

 تحسين التكاليف، في تخفيض  من التنظيمي، هيكلها  البيئية ضمن لإلدارة دمجها ظل في المؤسسة
كذا القدرة على إجراء دراسات للتحكم في التلوث مع  و ...الخ. تسويقية مالية ومزايا وفرة تحقيق  اإلنتاجية،

 واستخدام البيئية األنظمة حمايةباإلضافة إلى    التنافسية قدرتها من يزيد  مماسسة  قيق هدف الربحية للمؤ تح
        المخاطر  تقل وبالتالي النفايات  كمية تقليلو  ،الخ...والطاقة والمياه كاألراضي الطبيعية للموارد  أكفأ

 .أو استخدام طرق أكثر كفاءة لتدوير النفايات 
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 سبق يمكن طرح اإلشكالية التالية: انطالقا مما  :الملتقى إشكالية ➢
المالية للمؤسسات  األريحيةلوغ بل البيئيةكيف يمكن االعتماد على الحوكمة 

 ؟ االقتصادية
 تتلخص أهداف الملتقى في: :الملتقى أهداف ➢

 ؛ التعرف على مرتكزات الحوكمة البيئية •
 ؛الطرق الحديثة المستخدمة في عملية تسيير النفايات  •
 ؛القيمي للتنمية المستدامةالتثمين  •
 التعرف على عالقة رفاهية أفراد المجتمع باألريحية المالية للمؤسسات االقتصادية.  •

 يمكن إيجازها فيما يلي: محاور الملتقى: ➢
   .مرتكزات وأهداف الحوكمة البيئيةالمحور األول:  ❖
شكل جزئي  بالحديثة المستخدمة في تسيير النفايات  ب الطرق والتجار المحور الثاني:  ❖

 .)على مستوى المؤسسات( وكلي)على مستوى الدولة(
اإلدارة البيئية واإلنتاج األنظف كاستراتيجيين فعالتين لتحقيق االقتصاد المحور الثالث:  ❖

 األخضر.  
مؤسسات بعض الدراسات التطبيقية والقياسية في مجال كيفية مساهمة الالمحور الرابع:  ❖

 االقتصادية في تحقيق التنمية المستدامة.
دور هيئات الدولة في نشر الوعي المجتمعي فيما يخص الحوكمة  المحور الخامس: ❖

 البيئية وتسيير النفايات.
دراسات الجدوى للتكاليف المباشرة وغير المباشرة لألمراض الناجمة  المحور السادس: ❖

 عن تدهور البيئة. 
  الفوائد المجتمعية الناتجة عن األريحية المالية للمؤسسات االقتصادية  السابع:المحور  ❖

 والمتعلقة الحوكمة البيئية. 
 تواريخ الملتقى: ➢
 .  2020/07/30 كاملة:  البحوث ال بجل الستق أ أخر •
  .2020/08/30: ل اللجنة العلمية للملتقى بمن قولة بحوث المقبالرد على ال •
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حوث في اآلجال المحددة إلى البريد ب ترسل جميع ال الكتروني للملتقى: دريب ➢

 االلكتروني التالي:
bouchenkirsemi03@hotmail.com 

 شروط إعداد البحث: ➢
 الفرنسية؛  وأ ية، االنجليزية باللغة العر ب المشاركة في الملتقى تكون  -
 ؛محاور الملتقىحث ضمن بيكون ال أنب جي -
 ؛ ق نشره في ملتقيات أخرى بحديث ولم يسحث بأن يكون اليجب  -
 ؛يجب إرسال السيرة الذاتية مع البحوث  -
صفحة كحد أقصى  20إلى  10يجب أن يخضع للمعايير التالية: أن يكون البحث محصور بين  -

سم على كل االتجاهات، أن يتضمن ملخص  2بما في ذلك الهوامش والمراجع، هوامش الصفحات 
 Times Newللغة األجنبية  12، و Simplified Arabicة للغة العربي 14للبحث، وبحجم 

Roman؛ 
 حوث للتحكيم العلمي من طرف اللجنة العلمية.بتخضع جميع ال -
ال تتكفل الجامعة بمصاريف النقل، وتتكفل بمصاريف اإليواء بالنسبة لمتدخل واحد في حالة  -

 المقاالت المشتركة. 
 المستهدفون من الملتقى:  ➢

يئة والتنمية المستدامة ب مجال البة الدكتوراه والمهتمين بوطل األساتذة، األكاديميين الباحثينجميع 
حة، ص، الاألرض يولوجيا، علم بوعلوم التسيير، ال اديةص)علوم اقت ات صاص في كل االخت

االتصال، علم االجتماع...(، باإلضافة إلى كل الناشطين في هذا المجال من منظمات مجتمع  
 ...الخ.مدني، موظفين 
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 أعضاء اللجنة العلمية للملتقى: ➢
  الدكتورة بوشنقير إيمانرئيسة اللجنة العلمية للملتقى:  •
  الدكتور شبيرة وعالم عمار: علميةرئيس اللجنة ال بنائ •

 الجامعة: واللقب:االسم 
 ةبجامعة عنا أ.د. ماضي لقاسم

 ةبجامعة عنا شهرزاد بأ.د. زغي
 ةبجامعة عنا رة وعالم عماربيأ.د. ش
 ةبجامعة عنا وريش هشام بأ.د. 
 ةبجامعة عنا جاوحدو رضا أ.د.

 ةبجامعة عنا أ.د. حمداوي الطاووس
 ةبجامعة عنا الحي عد القادرصأ.د. 

 جامعة سطيف أ.د. قطاف ليلى
 جامعة الجلفة  أ.د. الحدي نجوية

 جامعة باتنة عايشي كمالد.أ.
 ةبجامعة عنا رقامي محمد د.

 ةبجامعة عنا يربد.لعيوني زو 
 ةبجامعة عنا لونيس سعادب د.

 ةبعناجامعة  د.فركوس نظيرة
 ةبجامعة عنا لخضر مسعودةبد.

 جامعة ميلة د.كافي فريدة

 ةبعناجامعة  شاوي شافيةد.

 ةبجامعة عنا رمضاني لطفيد.

 ةبجامعة عنا ارة سهيلةبد.

 ةبجامعة عنا ي حليمةبشا.د
 مستغانمجامعة  مالحي رقية د.

 ةبجامعة عنا حازم حجلة سعيدةد.

 ةبجامعة عنا إيمانشليحي د.

 ةبجامعة عنا الحي فتيحةص د.

 ةبجامعة عنا بوبكرد.خوالد 

 ةبجامعة عنا عفيف هناءد.
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 ةبجامعة عنا ي الياسباصق د.

 ةبجامعة عنا سالمي جمالد.

 ةبجامعة عنا زكريا محمد  ن معزو بد.

 جامعة سوق اهراس ستيتي الزازية  د.

 ةبجامعة عنا اع الهاديبلر د.

 للملتقى: ظيميةنتأعضاء اللجنة ال ➢
 

 الدكتورة بشكر الهام والدكتورة بوشوك سناءرئيس اللجنة التنظيمية للملتقى:  •
 والدكتور خالد ادريس كرب و ب الدكتور خوالد  رئيس اللجنة التنظيمية: بنائ •

 الجامعة: االسم واللقب: 
 جامعة عنابة د.ذباح حسين
 جامعة عنابة د.رقامي محمد 

 جامعة عنابة د.صالحي فتيحة
 جامعة عنابة بولقدرة نزيهة د.

 جامعة عنابة د.نوي حياة
 جامعة عنابة د.صيد نوال

 جامعة عنابة د.بلعادي عمار
 جامعة عنابة د.فتني مايا

 جامعة عنابة ونعيجة نجوى بأ.
 جامعة عنابة د.قرفي عد العزيز

 جامعة عنابة لصد.قوري في
 جامعة عنابة الحي صبرينةصد.

 جامعة عنابة د.سيساوي مراد
 جامعة عنابة الحي محمد يزيدصد.
 جامعة عنابة .عريج وليدد

 جامعة عنابة د.عويسي وردة
 جامعة عنابة د.زوايدية أفراح 

 جامعة عنابة ط فوزي بد.مرا
 جامعة الطارف  نعيمة بدةد.بوز 

 جامعة عنابة أ.بدير المية 
 جامعة عنابة أ. باحمد عبد الغاني
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 جامعة عنابة أ.عجمي سارة
 جامعة عنابة أ.خدادمية امال
 جامعة عنابة أ.شوادر مروى 

 


