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جامعة بومرداس

 -شيخي بل ل

أ ت العالي
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فرقة التكوين في الدكتوراه ل م د تخصص

 -خميفي رزقي

أ ت العالي

جامعة بومرداس

إدارة أعمال
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أ محاضر أ
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اعتمد النموذج االقتصادي التقميدي ،لإلنتاج واالستيالك منذ الثورة الصناعية ،عمى
االستخدام المفرط لمموارد الطبيعية المتاحة الغير متجددة المتوفرة عمى سطح أو في باطن
األرض ،وفق نمط خطي بسيط تمحور حول البحث واستخراج المواد الطبيعية ثم تحويميا
وانتاجيا وصوال الستيالكيا ثم التخمص منيا كمرحمة أخيرة لتعود إلى الطبيعة في شكل
نفايات صمبة أو سامة خطيرة مضرة بالبيئة وصحة الكائن الحي.
سمح ىذا النموذج التقميدي لعقود طويمة لمنظمات األعمال االقتصادية بتأمين سيرورة عجمة
االنتاج إلى األمام عمى حساب االستنزاف المفرط لمموارد الطبيعية المادية واإلضرار بمختمف
مكونات البيئة من حيوان ونبات وحتى اإلنسان ذاتو ،تحت مبررات ضرورة مقابمة مستوى
الطمب المتزايد عمى مختمف االحتياجات من السمع والخدمات ،ما أصبح ييدد استدامة
الموارد المتوفرة في ظل االستنزاف المفرط ليا.
التحدي الذي يطرح اليوم هل تستطيع منظمات األعمال تأمين نموها وتنافسيتها من خالل

إدارة سليمة للموارد المتاحة والبيئة التي تتفاعل معها؟

أهداف الملتقى
 إبراز مختمف المفاىيم المرتبطة بالمسؤولية البيئية واالقتصادية لمنظمات األعمال فيمايرتبط بإدارة البيئة والموارد.
 تحفيز الباحثين وعمى الخصوص طمبة الدكتوراه لالطالع عمى آخر المستجدات والمعارفالمرتبطة بالموضوع.
 فتح مجال إلثراء وتبادل الخبرات المعرفية واألكاديمية والميدانية التطبيقية بين مختمفالمشاركين والمتدخمين.
 تبادل اآلراء حول أىمية تبني مفيوم االقتصاد الدائري في تطوير تنافسية المؤسساتالجزائرية وتحسين صورتيا وتحقيق سياساتيا ضمن أىداف التنمية المستدامة.
محاور الملتقى
المحور األول :اإلطار المفاهيمي والتشريعي إلدارة البيئة.
 المسؤولية البيئية لمنظمات األعمال. منظمات األعمال وتبني مفيوم االقتصاد البيئي. منظمات األعمال وأليات تطبيق المسؤولية البيئية. -السياسات الحكومية والتشريعية وعالقتيا بحماية البيئة.

المحور الثاني :تنافسية منظمات األعمال في ظل توجهات االنتقال من االقتصاد الخطي
نحو االقتصاد الدائري.
 منظمات األعمال ودوافع تبني مفيوم االقتصاد الدائري. اإلدارة االستراتيجية لمموارد في منظمات األعمال وعالقتيا بتحقيق التنمية المستدامة. االستثمار في إدارة الموارد وتكنولوجيا االنتاج األنظف. سياسات التحفيز والبحث والتطوير وعالقتيا بإدارة الموارد.المحور الثالث :المؤسسات الجزائرية وادارة الموارد والبيئة نماذج وتجارب محلية.
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الملخص
يعترب القطاع الصناعي بشقيو االستخراجي والتحويلي ،من القطاعات احملورية اليت يتوقف عليها صلاح عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية؛ دلا
يوفره لبلقتصاد من سلرجات ىامة من السلع واخلدمات االستثمارية واالستهبلكية الوسيطة والنهائية ،اليت ال ؽلكن االستغناء عنها يف ضمان سَتورة
عجلة النمو وحتقيق أىداف التنمية ادلستدامة.
غَت أنو ومن جهة أخرى يعترب القطاع الصناعي من أكرب القطاعات ادلستهلكة للطاقة األولية ،فهو يتسبب بأكثر من ثلث االستخدام العادلي
للطاقة؛ فعلى سبيل ادلثال بلغ يف سنة  4102نصيب الصناعة من االستهبلك العادلي  27.1يف ادلائة من الكهرباء ،و  28.6يف ادلائة من الغاز
الطبيعي ،و  8يف ادلائة من النفط ،و  29.8يف ادلائة من الفحم؛ وىي نسب تعرف تزايدا كبَتا من سنة ألخرى نتيجة توسع النشاط الصناعي
وزيادة الطلب على مصادر الطاقة التقليدية.
استنادا لتحليبلت العديد من اخلرباء يف رلال الطاقة فإن زيادة الطلب على الطاقة مرشح لبلرتفاع يف السنوات ادلقبلة مبعدالت كبَتة نتيجة النمو
االقتصادي واالجتماعي والسكاين ما يفرض حتديات كبَتة على الدول يف تأمُت مصادر الطاقة وتنويعها يف ظل االستمرار بتطبيق نفس السياسات
الطاقوية احلالية ادلنتهجة يف أغلب الدول خاصة منها ادلنتجة وادلصدرة للطاقة التقليدية ( النفط ،الغاز الطبيعي) القائمة على عدم فاعلية إدارة
الطلب ،فيما يرتبط بتنويع مصادر الطاقة واالستثمار يف الطاقات ادلتجددة ،وبأسعار الطاقة غَت احلقيقية اليت ال تعكس التكلفة العادلة ذلا ،ما يؤثر
سلبا على أظلاط ومستويات االستهبلك للمستهلكُت النهائيُت يف القطاعُت العام واخلاص البعيدة كل البعد عن معايَت اإلنتاجية والرشادة والكفاءة
يف استغبلل الطاقة من جهة وادلردودية والتنافسية والتحكم يف التكاليف يف إدارة مدخبلت العملية اإلنتاجية الصناعية وسلرجاهتا.
كما أن لغياب ادلعلومات الدقيقة لدي ادلستهلكُت النهائيُت من العوائل وأصحاب الشركات أثر سليب على تعزيز ثقافة الوعي وحتمل ادلسؤولية
االجتماعية يف االستغبلل الرشيد للطاقة وادلشاركة يف حتقيق أىداف التنمية ادلستدامة  ،وىذا ال ؽلكنو أن يتحقق إال من خبلل وجود سياسات
وأطر مؤسسية تشريعية تنظيمية وتكنولوجية داعمة وزلفزة لؤلفراد والشركات الصناعية لتفعيل التحول الطاقوي ضلو ادلصادر النظيفة وادلتجددة
وضبط االستهبلك من خبلل تشجيع سياسات االبتكار ،البحث والتطوير واالستثمار يف التكنولوجيات وادلعدات احلديثة مبا ػلقق الكفاءة يف
استغبلل الطاقة.
الكلمات المفتاحية :القطاع الصناعي ،البيئة ،استهبلك الطاقة ، ،كفاءة الطاقة ،الطاقة التقليدية ،الطاقة ادلتجددة ،نظام ادارة الطاقة ISO

 ،50001التنمية ادلستدامة .

تصنيف .L7,O14,P28,Q3,Q43,Q57: JEL
1

مسطرة الملتقى الوطني عن بعد حول :استدامت منظمبث األعمبل في ظل تحديبث ادارة البيئت والموارد
يومي  01و  00مبرس 0100

المسؤولية االجتماعية لمنظمات األعمال كمدخل للحفاظ على الموارد البيئية وتحقيق التنمية المستدامة
د /تواتي إدريس أستاذ محاضر قسم (أ)

جامعة بومرداس

د /عزازن حفيظة أستاذ محاضر قسم (أ) جامعة تسمسيلت

الملخص
إن استمرار ودؽلومة ادلنظمة مرىونُت باستمرار حتقيق أىدافها البعيدة ادلدى خاصة ادلتعلقة منها بالعامل البيئي واألخبلقي االجتماعي يف نشاطها
االقتصادي ،و ىو ما يساىم يف حتقيق التنمية ادلستدامة ،وذلك من خبلل االلتزام بادلسؤولية االجتماعية واعتبار ذلك جزءا ال يتجزأ من أىدافها
وقيمها.
دل يعد حتقيق ادلؤسسة ألىدافها متجسدا يف الربح وادلال فقط ،بل جتاوز ذلك إذل حتقيق صورة اجملتمع النظيف من خبلل محاية البيئة واحملافظة على
مواردىا الطبيعية ،واحلد من التلوث ىو من أىم ادلساعي اليت تعمد ادلؤسسات إذل حتقيقها يف سبيل حتقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية
ادلستدامة.
الكلمات المفتاحية  :ادلسؤولية االجتماعية  ،التنمية ادلستدامة  ،األداء االجتماعي.
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مسطرة الملتقى الوطني عن بعد حول :استدامت منظمبث األعمبل في ظل تحديبث ادارة البيئت والموارد
يومي  01و  00مبرس 0100

مدخل إلى التنمية المستدامة في ظل مفاىيم إقتصاديات البيئة والموارد
د/مجيد شعباني أستاذ التعليم العالي جامعة بومرداس
د /سعيداني محمد السعيد
الملخص
إن اخليارات السياسية ادلطروحة للتنمية اليوم ىي أكثر وضوحاً يف ظل طبيعة الصراعات الدولية لتنفيذ ادلطالب اجملتمعية ادلختلفة للشعوب
والسلطات الوطنية واإلقليمية يف النظام العادلي ،فاحلاجة إذل التطور االقتصادي واالجتماعي تدفع باجملتمع الدورل إذل احلوار والنقاش السياسي
العميق حول التنمية والتنمية ادلستدامة ،ولكن ىذا النقاش سرعان ما يصطدم بشكل النظام االجتماعي االقتصادي العادلي احلارل ومطالب العودلة
القائمة على اذليمنة الدولية الفردية على موارد العادل حتت غطاء التنظيمات األشلية اليت تسهر على محاية مصاحل الدول الكربى شلا يرفع من حدة
النقاش الدورل حول توزيع الثروة العادلية والتخصص الدورل يف تقسيم العمل ونقل التكنولوجيا البيئية ورؤوس األموال الدولية وحجم ادلساعدات
الدولية ويقوض اجلهود ادلبذولة حلل ادلعضلة البيئية ،لذلك تبحث ىذه ادلداخلة يف األصول االقتصادية دلفهوم التنمية ادلستدامة ضمن إطارىا
الدورل .
الكلمات المفتاحية :التنمية ادلستدامة ،اقتصاديات البيئة وادلوارد.
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مسطرة الملتقى الوطني عن بعد حول :استدامت منظمبث األعمبل في ظل تحديبث ادارة البيئت والموارد
يومي  01و  00مبرس 0100

دور المؤسسات والهيئات الوطنية في تفعيل الحوكمة البيئية في سبيل تحقيق تنمية مستدامة في الجزائر
د/نصيرة يحياوي أستاذة التعليم العالي جامعة بومرداس

د/م ـ ـ ــرا د مهدي أستاذ محاضر – ب -جامعة –تبسة-

الملخص
إن احلديث عن احلوكمة البيئية ودورىا يف حتقيق التنمية ادلستدامة يعترب من ادلواضيع احلديثة نظرا دلا أصبحت تعاين منو البيئة من مشاكل على
سلتلف ادلستويات ،ىذه األخَتة دل تعد تؤثر على حياة األجيال احلالية فحسب بل أصبحت هتدد حياة األجيال ادلستقبلية ،ونتيجة ذلذا الوضع
غَت ادلريح ارتبط مفهوم البيئة مبفهوم التنمية وظهر ما يعرف بالتنمية ادلستدامة ،اليت أصبحت مطلبا ضروريا يف حياة األفراد واجملتمعات ،ومن ىذا
ادلنطلق يتضح أن احلوكمة البيئية تلعب دورا مهما وبارزا يف حتقيق تنمية مستدامة.
الكلمات المفتاحية :احلوكمة ،احلوكمة البيئية ،التنمية ادلستدامة.
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مسطرة الملتقى الوطني عن بعد حول :استدامت منظمبث األعمبل في ظل تحديبث ادارة البيئت والموارد
يومي  01و  00مبرس 0100

دور المسؤولية البيئية لمنظمات األعمال في تحقيق التنمية المستدامة – تجربة شركة يونيليفر -
د /شويح محمد أستاذ التعليم العالي جامعة البليدة 2
جامعة البليدة 2

ط د /مساوي حسين

الملخص
تشكل البيئة ادلصدر األورل الستخراج ادلوارد األولية واستخدامها يف منظمات األعمال ،فهي تعترب مثل األم اليت تعطي دون حساب ،لذلك وجب
عليها ،وحتمل ادلسؤولية عن ما خلفتو من تبعات ضارة
على اإلنسان بشكل عام و منظمات األعمال بشكل خاص رد ىذا اجلميل باحملافظة
بالبيئة ،وإغلاد أفضل الوسائل و البدائل الطبيعية ادلستدامة والصديقة للبيئة .
هتدف ىذه الدراسة إذل التعريف مبفهوم ادلسؤولية البيئية دلنظمات األعمال وكذا التطرق إذل مفاىيم عامة حول اإلدارة البيئية باعتبارىا آلية لتطبيق
ادلسؤولية البيئية دلنظمات األعمال على أرض الواقع ،وكذلك عرض جتربة شركة يونيليفر الرائدة يف رلال االستدامة البيئية.
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 استدامت منظمبث األعمبل في ظل تحديبث ادارة البيئت والموارد:مسطرة الملتقى الوطني عن بعد حول
0100  مبرس00  و01 يومي

Situation des ressources dans les
Situation des ressources dans les entreprises algériennes - Etude empirique –
Dr CHIGARA Hadjira, Maitre de conférences A
Université de Boumerdes

Résumé :
Dans une économie de marché où l’intensité concurrentielle est plus rude, les ressources et les
compétences sont considérées comme étant les fondements de l’avantage concurrentiel d’une entreprise.
Cependant, l’objectif de cet article est d’examiner la situation des ressources dans les entreprises
algériennes ainsi qu’à l’apport d’un partenaire étranger dans la dotation de ces dernières pour
l’amélioration de la compétitivité. Pour cela, nous avons adopté une approche quantitative comme moyen
méthodologique en s’appuyant sur la méthode CAWI (call and web investigation). Enfin, les résultats
empiriques montrent qu’il existe un déficit dans les ressources en Algérie, et le partenariat est considéré
comme un moyen fondamental pour pallier ce manque.
Mots clés : Ressources, Compétences, Compétitivité, Partenariat, Entreprise locale.
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مسطرة الملتقى الوطني عن بعد حول :استدامت منظمبث األعمبل في ظل تحديبث ادارة البيئت والموارد
يومي  01و  00مبرس 0100

المسؤولية المدنية لمنظمات األعمال عن األضرار البيئية
د /تواتي نصيرة أستاذ محاضر قسم (أ ) جامعة بومرداس
د /تواتي كريمة أستاذ محاضر قسم ب جامعة بومرداس

الملخص
يعد موضوع محاية البيئة من مواضيع الساعة و اذلامة  ،تزايد االىتمام هبا يف العقود األخَتة يف سلتلف الدراسات االجتماعية واالقتصادية وكذا
القانونية ،...نظرا دلا تواجو من أخطار التلوث البيئي مبختلف أشكالو وصوره بسبب أنشطة اإلنسان الصناعية و تزايد االخًتاعات و االبتكارات
الصناعية و ما صاحبو من تفاقم األخطار الضارة هبا.
على ىذا األساس شغلت محاية البيئة بيزا واسعا من االىتمام سواء على الصعيد الوطٍت أو الدورل وبات أمر محايتها واجبا وكذا مساءلة كل من
قام مبخالفة االلتزامات ادلتعلقة حبماية البيئة ،وإلزامها بإصبلح الضرر الذي ترتب عن ىذه ادلخالفة بتقرير مسؤوليتو ادلدنية يف ىذا اجملال.
غَت أن األصل يف الق واعد العامة للمسؤولية التقليدية ،أن ادلتضرر لكي ػلصل على التعويض من جراء ضرر ما يلزم بإثبات العبلقة السببية بُت
اخلطأ والضرر لتقرير ادلسؤولية ادلدنية ،مبا فيها ادلتعلقة بالضرر البيئي .إال أن ىذا األمر ليس سهبل بسبب خصوصية الضرر البيئي الصعب اإلثبات
والتقدير األمر الذي نتج عنو تطور مفهوم ادلسؤولية ادلدنية ضلو ادلسؤولية ادلوضوعية عن األضرار البيئية ،أساسها نظرية مضار اجلوار غَت ادلألوفة،
ونظرية حتمل التبعة .و بالتارل فإن االستثناء يتجلى يف بع األضرار البيئية الصعبة اإلثبات و اليت ترتب عنها اللجوء إذل مبادئ بيئية دولية.
فما ىو موقف ادلشرع اجلزائري يف رلال حتديد ادلسؤولية ادلدنية عن األضرار البيئية؟

7
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يومي  01و  00مبرس 0100

إجراءات الدولة الجزائرية وكذا المؤسسات االقتصادية للحفاض على البيئة
 دراسة حالة مؤسسة  BCRفرع  – orfeeبرج منايل -د /بن يخلف كمال أستاذ محاضر قسم ب
ط د /بورنيسة عبد النور

جامعة بومرداس
جامعة جيجل

الملخص:
يف ظل التغَتات االقتصادية الكبَتة خبلل القرن ادلاضي و اذل يومنا ىذا وكذا الصراعات على مستوى االقتصاد الكلي واجلزئي اصبح حتقيق
الربح ىو اذلدف االمسى للمؤسسات االقتصادية ومن اجل حتقيق ىذا اذلدف فان معظم ادلؤسسات االقتصادية تسعى اليو دون مراعاة اجلوانب
البيئية أثناء مزاولة أنشطتها وكون االنسان ال يستطيع العيش يف بيئة ملوثة بدأت تتجسد بعض األفكار يف احلد من التلوث حيث بدأت يف إصللًتا
خبلل أواخر اخلمسينيات من القرن ادلاضي بفرض ضرائب على ادللوثُت للطبيعة كوسيلة للتقليل على التلوث البيئي ومن ىنا بدأت تتوسع األفكار
تدرغليا اذل ان مت ضهور االقتصاد البيئي ولذلك هندف من خبلل ىذه الدراسة إذل التعرف على االقتصاد البيئي ومكوناتو وكيف تبنت اجلزائر ىذا
األخَت وكذا اإلجراءات اليت اختذهتا اجلزائر وادلؤسسات االقتصادية للحفاض على البيئة .
الكلمات الدالة :االقتصاد البيئي ،الضرائب البيئية.
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االقتصاد الدائري وإعادة التدوير لتحقيق التنمية المستدامة مع عرض تجارب نموذجية
د /بن عمروش فائزة أستاذ محاضرة قسم ب جامعة امحمد بوقرة بومرداس
د /ىبري نصيرة أستاذ محاضرة قسم (أ) جامعة امحمد بوقرة بومرداس

الملخص:
من خبلل ىذه الدراسة حاولنا توضيح مدى مساعلة االقتصاد الدائري يف حتقيق التنمية ادلستدامة وذلك من خبلل عملية اعادة تدوير النفايات
،واليت تعترب جزء من نظام ادارة النفايات ،ىذه األخَتة اليت تعترب ضرورة لبناء االقتصاد الدائري ،فهذا النظام ؼللق فرص عمل جديدة ،باإلضافة
اذل محاية البيئة واحلفاظ على ادلوارد الطبيعية شلا يؤدي اذل تعزيز القطاع االقتصادي وحتقيق التنمية ادلستدامة.
لتوضيح التطبيق العملي إلدارة النفايات ادلستدامة يف االقتصاد الدائري ،قمنا بتسليط الضوء على بعض التجارب يف ىذا اجملال من خبلل ظلوذج
احلرم اجلامعي ببَتكنفيلد  ECBبأدلانيا ،وظلوذج ببلسيت سايكل  Plasticycleمبدينة قسنطينة باجلزائر.
الكلمات المفتاحية :االقتصاد الدائري ،إعادة تدوير النفايات ،التنمية ادلستدامة ،جتارب ظلوذجية
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 استدامت منظمبث األعمبل في ظل تحديبث ادارة البيئت والموارد:مسطرة الملتقى الوطني عن بعد حول
0100  مبرس00  و01 يومي

Environmental Citizenchip As New Perspective During Environmental Issues:
Concepts and Basics
Dr. Hamidi Abderrezak Professor class A
Faculty of economy& commercial Sciences
University ofAkli Mohand Oulhadj Bouira
Rebbouh Manel PhD student
Faculty of economy& commercial Sciences
University of Akli Mohand OulhadjBouira

Abstract:
In recent times, consideration for the natural environment has become more widely publicised, and has
emerged as an important aspect of human existence, which open new diffrent thoughts and concepts, as
try for decreasing environmental issues. One of these thoughts, environmental citizenship.
Environmental citizenship means that an individual (citizen) committed advocate for environmental
issues , motivated to maintain central living (environment) and concern for the health of the planet,
environmental citizen also sought to link the individual environment with deepening global environment
dimension, because the duty to preserve the environment is Patriotic duty and primarily human and as
such seek citizenship, to enable citizens with environmental rights backed by laws based on equality of
opportunity for all citizens, and enables them to participate in the formulation of plans, strategies and
programmes of action down to the assessment stage, as it seeks to Equal rights and environmental
obligations
With the increasing concern of environmental citizenship, this paper based on the display of all frames
theory associated with this concept, by bringing the various definitions, along with the first uses of the
concept of environmental citizenship, and therefore this research paper aims to evoke the type of
keywords for this concept.
Key words: Citizenship, Environmental Citizenship, Environmental Issues, environmental
awareness.
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مسطرة الملتقى الوطني عن بعد حول :استدامت منظمبث األعمبل في ظل تحديبث ادارة البيئت والموارد
يومي  01و  00مبرس 0100

المواطنة البيئية  :سلوك حتمي للحفاظ على سالمة النظام البيئي وتحقيق متطلبات التنمية المستدامة
 مع أمثلة عن بعض النماذج الجمعوية الناجحة للمواطنة البيئية في الجزائر-د/أيت أو قاسي فتيحة أستاذ محاضر ب جامعة الجزائر3
د/شيخاوي سهام أستاذ محاضرة ب جامعة بومرداس

الملخص
تعد ادلواطنة البيئية بعد من أبعاد االلتزام االجتماعي للمؤسسة واليت من شأهنا أن توجو ىذه األخَتة إذل االستغبلل األمثل للموارد البيئية دون
اإلخبلل بالنظام البيئي؛ فيساىم البعد البيئي يف االستجابة دلتطلبات التنمية ادلستدامة من خبلل احملافظة على حقوق األجيال القادمة وزلاولة
التوجو أكثر إذل االستهبلك العقبلين وادلوضوعي للثروات الطبيعية خاصة غَت ادلتجددة منها واستبداذلا بثروات متجددة ذلا نفس اخلصائص وحتقق
نفس ادلنفعة و االحتياجات ادلطلوبة .وللمواطنة البيئية دورا مهما يف نشر التوعية البلزمة لتنوير عقول األفراد واجملتمع بادلشاكل البيئية  ،وخلق
الدؽلقراطية التشاركية يف صنع القرارات البيئية جبانب اجلماعات واإلدارات احمللية جتاه قضايا البيئة ذات األولوية يف رلتمعهم لرد كافة التحديات
اليت تواجو أجيال احلاضر وأجيال ادلستقبل ،وجتنب األضرار و اآلثار السلبية ادلًتتبة عن األعمال غَت السليمة وادلمارسات غَت ادلسؤولة اليت تضر
بالبيئة ومكوناهتا وااللتزام بسلوكيات بيئية إغلابية قانونية أو طوعية ومستدامة يف إطار ما يعرف بادلواطنة البيئية.
الكلمات المفتاحية :البيئة ،النظام البيئي ،ادلواطنة البيئية ،التنمية ادلستدامة.
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مسطرة الملتقى الوطني عن بعد حول :استدامت منظمبث األعمبل في ظل تحديبث ادارة البيئت والموارد
يومي  01و  00مبرس 0100

أىمية اإلدارة االستراتيجية المستدامة في تفعيل األداء البيئي للمؤسسات االقتصادية
د /زواوي فضيلة أستاذ محاضرة قسم (أ) جامعة أمحمد بوقرة بومرداس
د/شدري معمر سعاد أستاذ محاضرة قسم (أ) جامعة آكلي محند أولحاج البويرة

الملخص
إن توجو االقتصاد ضلو االىتمام أكثر باجملتمع والطبيعة ،وتزايد الوعي االجتماعي للمؤسسات االقتصادية ،جعل من ىذه األخَتة أكثر إدراكا
دلسؤولياهتا البيئية واالجتماعية ،ليس فقط من باب التطوع أو األعمال اخلَتية أو ادلساعدة ،وإظلا أخذ ىذه ادلسؤوليات من منظور علمي حبت ،
يقوم على أىداف ،سياسات ،برامج وشلارسات سلططة بدقة .ويتمثل ىذا األسلوب العلمي يف أسلوب اإلدارة االسًتاتيجية ادلستدام ،الذي يساعد
ادلؤسسات االقتصادية على إدماج التنمية ادلستدامة ضمن كافة أنشطتها وشلارساهتا من خبلل وضع وتنفيذ مجلة من االسًتاتيجيات ادلستدامة ،اليت
من شأهنا تعزيز ادلركز التنافسي للمؤسسة االقتصادية من جهة ،احملافظة على البيئة الطبيعية وجل مواردىا ،ومراعاة كافة انشغاالت اجملتمع من جهة
أخرى .ويف سبيل إدماج البعد البيئي يف اسًتاتيجية ادلؤسسة االقتصادية عمدت احلكومات وادلنظمات الدولية إذل اختاذ رلموعة من اإلجراءات
والتدابَت لكي يواءم نشاط ادلؤسسة مع التنمية ادلستدامة.
الكلمات المفتاحية :اإلدارة االسًتاتيجية ادلستدامة ،التنمية ادلستدامة ،األداء البيئي ،أبعاد التنمية ادلستدامة.

12

مسطرة الملتقى الوطني عن بعد حول :استدامت منظمبث األعمبل في ظل تحديبث ادارة البيئت والموارد
يومي  01و  00مبرس 0100

آليات تطبيق منهج إدارة تدفق الموارد كأحد التوجهات الحديثة نحو تبني االقتصاد الدائري.
د /لمجد بوزيدي أستاذ محاضر قسم (أ) جامعة بومرداس
د /جمعاسي ابراىيم أستاذ محاضر قسم (أ) جامعة بومرداس

الملخص
لقد أصبح موضوع كيفية ادارة ادلوارد االقتصادية من بُت أىم التحديات اليت تواجو االقتصاد العادلي ،و أحد التوجهات احلديثة يف سبيل حتقيق
التنمية ادلستدامة و اليت تعتمد على مدى كفاءة و فعالية استغبلل ادلوارد و توجيهها ضلو خلق القيمة ادلضافة ،االمر الذي يتطلب تغيَت ادلمارسات
السائدة يف التخلص من ادلنتج يف النفايات ،إذل إعادة استخدامو مثل إعادة إصبلحو أو إعادة التصنيع أو إعادة التدوير للمنتج ،وفق سلسلة
تعتمد على مبدأ االقتصاد الدائري وفق درجة عالية من العقبلنية و الرشادة االقتصادية ،االمر الذي فرض ضرورة تبٍت منهج ادارة تدفق ادلوارد
والذي يسمح بتوطُت وتدوير تدفق ادلواد والطاقة واحلفاظ على مستويات من االقتصاد ذات إنتاجية معتدلة ،واستغبلل ادلوارد الطبيعية بصفة
منتظمة و ىادفة بشكل يضمن استدامتها.
الكلمات المفتاحية :ادارة تدفق ادلوارد ،االقتصاد الدائري ،تدفقات ادلوارد و الطاقة ،التنمية ادلستدامة ،القيمة ادلضافة.
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مسطرة الملتقى الوطني عن بعد حول :استدامت منظمبث األعمبل في ظل تحديبث ادارة البيئت والموارد
يومي  01و  00مبرس 0100

المؤسسة الصناعية الجزائرية وتسيير النفايات " حالة مصنع نقاوس للمصبرات "
د /آمنة بلعياضي أستاذة محاضرة قسم ب المدرسة العليا لألساتذة قسنطينة
د /عنتر بولحديد أستاذ محاضر قسم ب المدرسة العليا لألساتذة قسنطينة

الملخص
يعد موضوع تسيَت النفايات الصناعية من أكثر ادلواضيع اليت حتتل الصدارة بُت اىتمامات منظمات األعمال ،نظرا دلا تعانيو من مشاكل وصعوبات
يف عملية تسيَتىا سواء أثناء عملية اإلنتاج أو اجلمع أو ادلعاجلة.
ضلاول يف ىذه الورقة تسليط الضوء على واقع تسيَت النفايات يف ادلؤسسة الصناعية اجلزائرية بأخذ جتربة مصنع نقاوس للمصربات بوالية باتنة
كنموذج للدراسة  ،من خبلل عرض أىم النفايات ادلنتجة من طرف ادلصنع  ،آليات تسيَتىا وأىم الصعوبات اليت تواجو ادلصنع يف ذلك .
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مسطرة الملتقى الوطني عن بعد حول :استدامت منظمبث األعمبل في ظل تحديبث ادارة البيئت والموارد
يومي  01و  00مبرس 0100

قدرة المؤسسة االقتصادية الجزائرية على تحقيق االستدامة البيئية
د /العايب عبد الرحمان

جامعة سطيف1

ط د /صحراوي رشيدة

جامعة سطيف1

الملخص
ىدف ىذا البحث اذل حتليل كيفية حتقيق االستدامة البيئية من طرف ادلؤسسات االقتصادية اجلزائري .ويأيت اختيار ىذا ادلوضوع انطبلقا من مبدأ
أن االىتمام بالبيئة الطبيعية بالنسبة للمؤسسات االقتصادية شيئا ضروريا نتيجة لآلثار السلبية للنشاط اإلنتاجي الذي دتارسو .فادلؤسسات
االقتصادية مهما كان نشاطها ملزمة على إعطاء االىتمام الكايف للعناصر اليت تدخل ضمن البعد البيئي حتقيقا االستدامة البيئية اليت ىي جزء ال
يتجزأ من للتنمية ادلستدامة.
الكلمات المفتاحية :التنمية ادلستدامة – االستدامة – البيئة – اإلدارة البيئية – ادلؤسسات االقتصادية-اجلزائر.
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مسطرة الملتقى الوطني عن بعد حول :استدامت منظمبث األعمبل في ظل تحديبث ادارة البيئت والموارد
يومي  01و  00مبرس 0100

دور االنتاج األنظف والتكنولوجيا الخضراء في تحسين صورة المؤسسات في ظل تطور التسويق األخضر
د /رمـ ــزي بودرج ـ ـ ــة أستاذ محاضر–ب -المركز الجامعي عبد الحفيظ بوالصوف ميلة
ط د /عبير لخشين جامعة سكيكدة

الملخص
ىدفت الدراسة إذل توضيح الدور الذي يلعبو اإلنتاج األنظف الذي يعتمد بصورة كبَتة على التكنولوجيا اخلضراء يف حتسُت الصورة الذىنية
للمؤسسات االقتصادية لدى ادلستهلكُت.
وقد توصلت الدراسة إذل أن تنامي اىتمام ادلؤسسات بادلمارسات التسويقية اخلضراء (إنتاج أنظف ،تكنولوجيا خضراء ،إعادة تدوير ،إعادة
استعمال...اخل) حلماية البيئة يؤدي إذل توفَت متطلبات ادلستهلكُت اخلضر وخلق صورة ذىنية اغلابية عن ىذه ادلؤسسات وىذا لن يتأتى إال
بانتهاج اسًتاتيجيات تسويقية خضراء.
وتوصي الدراسة ادلؤسسات بضرورة توضيح دورىا يف محاية البيئة والتقليل من النفايات بإبراز اسًتاتيجياهتا اخلاصة باإلنتاج األنظف واستعمال
التكنولوجيا اخلضراء لدى وسائل اإلعبلم ادلكتوبة وادلسموعة وادلرئية.
الكلمات المفتاحية :االنتاج األنظف ،التسويق األخضر ،التكنولوجيا اخلضراء ،الصورة الذىنية.
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مسطرة الملتقى الوطني عن بعد حول :استدامت منظمبث األعمبل في ظل تحديبث ادارة البيئت والموارد
يومي  01و  00مبرس 0100

دور اآلليات القانونية في إرساء المسؤولية البيئية لمنظمات األعمال في إطار قانون حماية البيئة .10-03
ط/د دوار عبد القادر جامعة بومرداس

الملخص
أىتم التشريع اجلزائري ،على غرار التشريعات الدولية حبماية البيئة ،وجتسد ذلك من خبلل سلتلف اآلليات القانونية اليت تبناىا ادلشرع اجلزائري.
حيث اعتمد ادلشرع اجلزائري يف إطار ادلنظومة القانونية على محاية البيئة من كافة األضرار اليت ؽلكن أن تلحق هبا ،حيث دتارس ىذه اآلليات من
طرف ىيئات على ادلستوى الوطٍت واحمللي يف إطار القانون الذي ػلدد شروط وخصائص شلارستها.
وتتنوع ىذه اآلليات بُت آليات قانونية وآليات ردعية ،تتوزع بُت مسؤولية إدارية يف شكل إخطار ووقف للنشاط ومسؤولية قضائية يف شكل
مسؤولية مدنية ومسؤولية قضائية تتأسسان على فكرة الضرر البيئي والتعويض عنو.
الكلمات ادلفتاحية :آليات وقائية ،آليات إصبلحية وردعية ،محاية البيئة ،منظمات األعمال ،القانون .01-10

17

مسطرة الملتقى الوطني عن بعد حول :استدامت منظمبث األعمبل في ظل تحديبث ادارة البيئت والموارد
يومي  01و  00مبرس 0100

التكنولوجيا الخضراء كآلية لدعم اإلنتاج األنظف لبناء اقتصاد أخضر مستدام
د /فضيلة بوطورة أستاذ محاضر قسم (أ) جامعة العربي التبسي ،الجزائر
ط د /عالء الدين الوافي جامعة العربي التبسي ،الجزائر

الملخص:
هتدف ىذه الدراسة إذل معرفة الدور االسًتاتيجي الذي تلعبو التكنولوجيا اخلضراء يف دعم اإلنتاج األنظف لبناء اقتصاد أخضر مستدام ،وبينت أن
التكنولوجيا اخلضراء واإلنتاج ىو وجهان لعملة واحدة إذ تعمل التكنولوجيا اخلضراء على دعم اإلنتاج األنظف من خبلل االستخدام األخضر
للموارد والتخلص األخضر ،التصميم األخضر باإلضافة إذل التصنيع األخضر ،وقد توصلت الدراسة إذل أن التكنولوجيا اخلضراء تعد ركيزة
اسًتاتيجية لتطبيق آليات إنتاجية نظيفة قادرة على إنشاء بٌت حتتية نظيفة من خبلل ادلشاريع واالبتكارات اخلضراء وادلنتجات اخلضراء واليت تساعد
يف بناء اقتصاديات خضراء تقلل من االنبعاثات الكربونية وحتافظ على البيئة حتقق االستدامة يف ادلوارد لؤلجيال القادمة ،ويف األخَت أوصت
الدراسة بضرورة االىتمام أكثر مبثل ىذه ادلفاىيم ادلراعية للبيئة من قبل ادلؤسسات االقتصادية نظرا دلا ذلا من دور فعال يف حتقيق االستدامة،
وكذلك العمل على نشر التوعية البيئية وسط منظمات األعمال باعتبارىا اآللية االسًتاتيجية يف حتريك عجلة التنمية من خبلل كفاءة استخدام
ادلوارد والسعي وراء محاية البيئة وبذلك بناء اقتصاديات مستدامة.
الكلمات المفتاحية :التكنولوجيا اخلضراء ،اإلنتاج األنظف ،االقتصاد األخضر ،التنمية ادلستدامة.
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مسطرة الملتقى الوطني عن بعد حول :استدامت منظمبث األعمبل في ظل تحديبث ادارة البيئت والموارد
يومي  01و  00مبرس 0100

دور النظام الجبائي البيئي في تجسيد مفهوم المواطنة البيئية لمنظمات األعمال
د /بلجرف سامية

جامعة بسكرة

ط د /كالش خلود جامعة خنشلة

الملخص
فرض مفهوم مساعلة الشركة يف حتمل ادلسؤولية االجتماعية يف احمليط الذي دتارس فيو نشاطها من خبلل أداء واجبها يف دفع الضرائب و الرسوم
كمساعلة منها يف حتمل ادلسؤولية العامة اذلدف منها ادلساعلة يف حتمل التكاليف العامة كجزء من واجباهتا جتاه اجملتمع و مساعلة منها يف التنمية
الشاملة و رغم أن ىذه االقتطاعات ادلالية تنصرف إذل حتمل التكاليف العامة للمجتمع إال أن ذلا أىدافا على ادلستوى البعيد من حيث كوهنا
تؤدي إذل زيادة مقبولية الشركة يف اجملتمع و مصداقيتها و زيادة تنافسيتها شلا ػلقق دون شك أرباحا للشركات.
الكلمات المفتاحية :ادلسؤولية االجتماعية للشركات  ،النظام اجلبائي البيئي ،البعد األخبلقي البيئي .
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 استدامت منظمبث األعمبل في ظل تحديبث ادارة البيئت والموارد:مسطرة الملتقى الوطني عن بعد حول
0100  مبرس00  و01 يومي

Les facteurs de contingences influençant la réussite des SME : Cas d’un
échantillon de trente entreprises algériennes.
AMRANI Saloua
Maitre de conférences classe B
Université de Bejaia
BOUKHEZER Nacira
Maitre de conférences classe A
Université de Bejaia

Résumé
L’implantation d’un Système de Management Environnemental (SME), selon la norme ISO
14001, a pour objectif d’accompagner les entreprises à gérer l’impact de leurs activités sur
l’environnement et à montrer l’efficacité de leur gestion. Cette communication a pour but d’étudier
l’impact de plusieurs facteurs de contingences qui peuvent influencer l’efficacité de ce système dans les
entreprises algériennes.
Mot clés : SME, ISO 14001, facteurs de contingences, environnement, la norme 9001.
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مسطرة الملتقى الوطني عن بعد حول :استدامت منظمبث األعمبل في ظل تحديبث ادارة البيئت والموارد
يومي  01و  00مبرس 0100

عنوان المداخلة :دور اإلنتاج األنظف في تعزيز مبادئ المسؤولية االجتماعية  -اشارة لمؤسسة اإلسمنت تبسة
ط /د لندة رقام

جامعة سطيف

د/فاطمة الزىراء بوطورة

جامعة سطيف

الملخص
ىدفت ىذه الدراسة إذل تسليط الضوء على أعلية استخدام تكنولوجيا اإلنتاج األنظف يف تعزيز مبادئ ادلسؤولية االجتماعية بادلؤسسات
االقتصادية بصفة عامة ومبؤسسة إمسنت -تبسو بصفة خاصة من خبلل زيادة الوعي البيئي واالجتماعي بادلؤسسة من خبلل تبٍت اإلنتاج األنظف
الذي يعد من أىم التقنيات احلديثة يف عمليات اإلنتاج والتصنيع من خبلل مساعلتو الفعالة يف ترشيد استخدام ادلوارد الطبيعية واحلد من التلوث
وختفيض حجم النفايات ،بالشكل الذي يساعد ادلؤسسة زلل الدراسة على االرتقاء البيئي مبنتجاهتا والوصول إذل تنمية مستدامة.
الكلمات المفتاحية :تكنولوجيا اإلنتاج األنظف ،ادلسؤولية االجتماعية والبيئية ،مؤسسة إمسنت -تبسو.
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مسطرة الملتقى الوطني عن بعد حول :استدامت منظمبث األعمبل في ظل تحديبث ادارة البيئت والموارد
يومي  01و  00مبرس 0100

التصنيع الصديق للبيئة كتوجو للتوافق مع االلتزامات البيئية
اإلشارة إلى مجمع ىنكل الجزائر
د /فارس طلوش

جامعة العربي بن مهيدي -أم البواقي

الملخص
يهدف ىذا ادلقال إذل عرض توجو يعترب كدليل واقعي لتحقيق التوافق مع االلتزامات البيئية ،أال وىو التصنيع الصديق للبيئة ،الذي يأخذ يف
احلسبان احلد من التأثَتات البيئية يف ادلدخبلت وادلخرجات ،والذي يعد يف الدول اليت قطعت شوطا إغلابيا يف ىذا اجملال ،أىم جانب لئلقرار
بدمج االعتبارات البيئية يف عمل منظمات األعمال ،وىو ما حتقق يف العديد من ادلنظمات ادلتعددة اجلنسيات ،باعتباره التزام ذايت وقانوين،
وكفرصة لتحقيق ميزة تنافسية ،أين يتطلب يف ظل سيادة ضغط االلتزام بادلعايَت البيئية االلتزام بو من طرف كافة منظمات األعمال ،ومن تلك
الناشطة يف السوق اجلزائرية ،بأخذ منظمات األعمال الدولية الرائدة كنموذج مرجعي ومن تلك ىنكل .
الكلمات المفتاحية :ادلعايَت البيئية -اإلنتاج الصديق للبيئة – ادلزايا التنافسية.
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ن ـظــم االدارة البيئية كــمدخــل اداري حـديث يــحقــق مـتطلــبات االس ــتدامة الب ــيئيـ ــة
ط د /زحاف صونيا جامعة العربي تبسي –تبسة -

الملخص
ىدفت الورقة البحثية لتناول موضوع االدارة البيئية وإبراز اىم جوانبها (مفهوم ،اعليتو ،الوظائف وأدواهتا) والوقوف على مدى توافق وظائفها
وأدواهتا مع مبادئ االستدامة البيئة يف ظل التحديات اليت تواجهها ادلؤسسات على اختبلف انشطتها حلماية البيئة وضمان بقاء واستمرارية ادلوارد
وادلواد لؤلجيال القادمة.
توصلت الدراسة اذل ان ادلؤسسات اليوم مطالبة اكثر من قبل بتطبيق متطلبات االدارة البيئية وااللتزام مبواصفات االيزو ، 02111كما انو لتحقيق
االستدامة البيئية غلب التوجو للحوكمة البيئية اليت ىي مبثابة ترشيد لئلدارة البيئية.
الكلمات المفتاحية  :االدارة البيئية ،نظم االدارة البيئية ،االستدامة البيئية.
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آليات تطبيق المسؤولية البيئية في منظمات األعمال
ط د /سلولة حمزة -جامعة البليدة -2
ط د  /العبادي فاطمة جامعة يحي فارس -المدية-

الملخص
ىدفت ىذه الدراسة إذل تبيان آليات تطبيق ادلسؤولية البيئية داخل منظمات األعمال ،من خبلل إبراز أىم اآلليات اليت غلب تطبيقها من طرف
ىذه األخَتة ،ألن بعض منظمات األعمال شهدت خروقات أخبلقية وفضائح مالية وتفش للفساد اإلداري بكافة أشكالو والتبلعب يف التقارير
وتضليل ادلساعلُت وعدم الوفاء بااللتزامات جتاه ادلستهلكُت وجتاه البيئة وغَتىا من األعمال غَت األخبلقية.
وقد خلصت ىذه الدراسة إذل :أن منظمات األعمال غلب أن تضع منظومة اإلدارة البيئية كنظاﻡ ﺍألمن ﻭﺍلصحة ﻭﺍلسبلمة ﺍدلهنية ،تكنولوجيا
اإلنتاج األنظف ،اإلدارة ادلتكاملة إلعادة التدوير وكذا االلتزام مبنظومة الضرائب البيئية ،هبدف محاية ادلوارد الطبيعية وتقليل استخدامها ،إغلاد
بدائل جديدة للموارد النادرة ،خفض التكاليف ادلًتتبة على عمليات اإلنتاج وتقدمي ظلاذج متطورة ومرغوبة من قبل الزبائن.
الكلمات المفتاحية :منظمات األعمال ،ادلسؤولية البيئية ،اإلدارة البيئية ،تكنولوجيا اإلنتاج األنظف.
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مشاركة المؤسسات االقتصادية الجزائرية في النشاطات االجتماعية ومدى اإلفصاح عنها
د /ربحي كريمة أستاذ محاضرة قسم (أ) جامعة البليدة2
د /سرير الحرتسي حياة أستاذ محاضرة قسم (أ) جامعة البليدة2

الملخص
إن اإلطار الفكري احملاسيب للمؤسسات يعاين من القصور لعدم قدرتو على تقدمي إجابات زلددة لعدد من ادلشاكل اليت تواجو احملاسب مثل قياس
التكلفة والعائد االجتماعي ،فإن السؤال الرئيس للمشكلة ىي توفر احملاسبة أدوات قياس تستند إليو يف قياس التكاليف وادلنافع االجتماعية اليت
تساعد على تقدمي ادلعلومات إذل األطراف ادلعنية مبا يكفل إجراء عملية التقييم الشامل من جانب اجملتمع والدولة دلستوى األداء االجتماعي الذي
حتققو ادلؤسسة.
لذا ىدفت ىذه الورقة البحثية إذل إلقاء الضوء على مشاركة ادلؤسسات االقتصادية يف النشاطات االجتماعية ،وعلى أعلية تطبيق احملاسبة
واإلفصاح عن ادلسؤولية االجتماعية يف التقارير ادلالية للمؤسسات االقتصادية باجلزائر وكذا لتوضيح ادلعوقات اليت حتد من اإلفصاح عن ىذه
ادلسؤولية.
الكلمات المفتاحية :احملاسبة االجتماعية ،ادلسؤولية االجتماعية ،اإلفصاح احملاسيب ،ادلؤسسات اجلزائرية.
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دور المحاسبة البيئية في الحد من التلوث البيئي
د /رحيش سعيدة جامعة امحمد بوقرة بومرداس

الملخص
لقد نالت ظاىرة التلوث البيئي اىتمام العديد من األطراف وذلك بسبب زيادة معدالتو خاصة يف السنوات األخَتة ،ويتمثل أىم ىذه األطراف يف
الباحثُت واألكادؽليُت ،اذليئات ادلهنية واجلمعيات ادلنادية حبماية البيئة باإلضافة للمؤسسات واليت تساىم وبدرجة كبَتة يف ىذه الظاىرة من خبلل
ادلخلفات الناجتة عن األنشطة اليت تقوم هبا واليت تؤثر سلبا على البيئة ،ولذلك أصبح لزاما عليها حتمل مسؤوليتها اجتاه البيئة وذلك من خبلل
حتديد تكاليفها البيئية ،قياسها واإلفصاح عنها وذلك من خبلل ما يعرف باحملاسبة البيئية ،وسنحاول من خبلل ىذه الدراسة التعرف على دور
احملاسبة البيئة يف احلد من التلوث البيئي .
الكلمات المفتاحية  :البيئة  ،التلوث البيئي  ،احملاسبة البيئية .
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إعادة تدوير النفايات في الجزائر من أجل بعث االقتصاد الدائري
د /سعيدة تلخوخ جامعة امحمد بوقرة بومرداس.

ط د /شعباني وداد مدرسة الدراسات العليا التجارية

الملخص
إن ادلشكبلت البيئية لًتاكم النفايات تكون بيئة خصبة النتشار العديد من األمراض واألوبئة ،باإلضافة إذل زيادة انبعاثات غاز ثاين أكسيد
الكربون أثناء عمليات إتبلف النفايات ،شلا يسهم بتعمق ظاىرة االحتباس احلراري  .وذلذا ،كانت ادلبادرة إلغلاد حلول إلدارة النفايات ،من ذلك
فرز ودراسة مكوناهتا ادلختلفة ،ومعرفة مدى إمكانية االستفادة من بعض ىذه ادلكونات إما عن طريق إعادة االستخدام والتدوير ،وإما من خبلل
معاجلة بعض ادلكونات إلنتاج الطاقة.
وقد تناولت الورقة البحثية جتربة اجلزائر يف رلال تدوير النفايات من أجل بعث االقتصاد الدائري ،وىذا من خبلل تكاتف اجلهود لتسطَت برامج
تنموية تستجيب للمتطلبات االقتصادية واالجتماعية وتتوافق مع ضوابط االقتصاد الدائري حىت ترقى لتجارب الدول الناجحة يف استثمار نفاياهتا
يف ما يعود عليها بالنفع عن طريق خلق ثروة اقتصادية إضافية ،بعيداً عن إدارهتا التقليدية للحفاظ على البيئة وحتسُت الصحة العامة ونوعية حياة
ادلواطنُت.
الكلمات الدالة :تدوير النفايات ،االقتصاد الدائري ،اجلزائر.
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واقع تبني منظمات األعمال للمسؤولية البيئية -دراسة حالة مؤسسة "" HUPPHARMA
د/قادري مريم كلية العل ــوم االنسانية واالجتماعية ،جامعة عبد الحميد مهري ،قسنطينة2-
د /بوزنورة أسماء أستاذ مساعدة قسم "ب" جامعة الجزائر 3

الملخص
هتدف ىذه الدراسة إذل معرفة واقع تبٍت منظمات األعمال للمسؤولية البيئية وادلعوقات اليت تواجهها ،حيث مت اختيار
مؤسسة ""HUPPHARMAللدراسة ادليدانية ،عن طريق اجراء مقابلة شفوية ،وتوزيع استمارات االستبيان ادلقنن على عينة من موظفي
ادلؤسسة .وللوصول إذل أىداف الدراسة مت االستعانة مبجموعة من األدوات االحصائية كالنسب ادلؤوية والتكرارات.
توصلت الدراسة إذل ىناك تبٍت كبَتا جدا من طرف ادلؤسسة زلل الدراسة للمسؤولية البيئية بكل أبعادىا (السياسة البيئية ،الوعي البيئي ،ادلعاجلة
وإعادة التدوير ،التشريع والرقابة) .غَت أن ادلسؤولية البيئية يف ادلؤسسة تعًتضها بعض الصعوبات أعلها عدم كفاية ادلوارد ادلالية ادلوجهة حلماية البيئة
ونقص االحساس بادلسؤولية وأشغال البناء اليت ال تتوقف .وخلصت الدراسة إذل رلموعة من التوصيات منها زيادة االىتمام بالوعي البيئي ،دعم
ادلنظمات اليت تساىم يف محاية البيئية.
الكلمات المفتاحية :منظمات األعمال ،ادلسؤولية البيئية ،البيئة ،السياسة البيئية.
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تقييم األداء البيئي للمنظمات باستخدام بطاقة األداء المتوازن
د/مقدود وىيبة ،أستاذ محاضر قسم (أ ) جامعة بومرداس
د/عقون سعاد أستاذ محاضر قسم (أ ) جامعة بومرداس

الملخص
أصبحت ادلسؤولية البيئية أحد أكرب التحديات اليت تواجو منظمات األعمال احلالية اليت تضمن ذلا البقاء واالستمرار ،وىذا ما حتم عليها االىتمام
وإدخال بعد جديد ألدائها الكلي وىو البعد البيئي ،الذي حتول حملور رئيسي يف حتقيق أدائها ،وذلذا تعمل ادلنظمات على قياس أدائها البيئي
وتقييمو بنماذج وأدوات حديثة حتدد بدقة مؤشرات ىذا البعد ،ومن أىم ىذه النماذج صلد بطاقة األداء ادلتوازن ادلستدامة.
بطاقة األداء ادلتوازن ادلستدامة مسحت بدمج البعد البيئي يف األىداف االسًتاتيجية للمنظمة ،وعملت على سد الفجوة بفعالية بُت مساعي تعزيز
مساعلة ادلنظمة يف التنمية ادلستدامة ،وإرادهتا يف تطوير عملياهتا وأنشطتها اليومية؛ فهي توفر نظام متكامل لتقييم ومتابعة األداء البيئي والكلي
للمنظمة معا .وعليو حاولنا يف ىذه الدراسة إبراز مساعلة بطاقة األداء ادلتوازن ادلستدامة يف تطوير واستدامة ادلنظمات من خبلل دمج ادلؤشرات
البيئية اليت تسمح بتحويل تقييم األداء البيئي من نظام رقايب إذل نظام لتطوير وحتسُت األداء الكلي للمنظمة.
الكلمات المفتاحية :األداء الكلي ،األداء البيئي ،بطاقة األداء ادلتوازن ،بطاقة األداء ادلتوازن ادلستدامة ،التنمية ادلستدامة.
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واقع المسؤولية البيئية في مؤسسة  GTPاتجاه أصحاب المصلحة.

د /خدير نسيمة أستاذة محاضرة قسم "ب" جامعة امحمد بوقرة بومرداس

الملخص
ىدفنا من خبلل ىذه ادلداخلة إذل إبراز دور سلتلف األطراف كالزبائن و الشركاء و العاملُت ،يف تبٍت ادلسؤولية البيئية دلنظمات األعمال .حيث
قمنا بتقدمي مفهوم ادلسؤولية البيئية و مفهوم أصحاب ادلصلحة ،باإلضافة إذل التعرف على إسهامات الباحثُت يف كيفية قياس ادلسؤولية البيئية ،
كما حاولنا التعرف على مدى التزام ادلنظمات اجلزائرية للمسؤولية البيئية من خبلل إسقاط اجلانب النظري على الواقع وبالضبط على مؤسسة
 GTPوذلك باستعمال رلموعة من األدوات اإلحصائية و الربنامج اإلحصائي .spss
الكلمات الدالة :ادلسؤولية البيئية  ،أصحاب ادلصلحة  ،مؤسسة. GTP
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د /بوزيد مروان

اإللتزتم البيئي لمنظمات األعمال وأىداف تحقيق التنمية المستدامة

جامعة امحمد بوقرة بومرداس.

أستاذ محاضر قسم (أ )

جامعة امحمد بوقرة بومرداس.

أ /بوعزوز جهاد

الملخص
هتدف الدراسة إذل ابراز مسؤولية ودور منظمات األعمال يف حتقيق أىداف التنمية ادلستدامة باعتبارىا زلرك وفاعل أساسي يف توجيو والتأثَت على
النشاط االقتصادي واالجتماعي إذ تقع عليها إذل جانب االلتزامات القانونية التزامات ومسؤوليات أخبلقية واجتماعية تطرح أمامها حتديات يف
تفعيل دورىا كطرف أساسي يف حتقيق أىداف التنمية ادلستدامة ادلتعلقة باحملافظة على ادلوارد والبيئة وتوفَت السلع واخلدمات ومناصب العمل
وتنشيط النشاط االقتصادي مبا ػلسن ادلستوى ادلعيشي للفرد واجملتمع وػلافظ على حقوق األجيال البلحقة يف العيش الكرمي.
خلصت الدراسة أن ادلؤسسة االقتصادية باختبلف نشاطاهتا تقع عليها مسؤولية كبَتة يف احملافظة على البيئة اليت ؽلثل مستقبل بقائها يف ادلستقبل
من التلوث واإلىدار ادلفرط للموارد الطبيعية.
الكلمات الدالة :منظمات األعمال ،البيئة ،التنمية ادلستدامة ،نظم إدارة البيئة.
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نظام اإلدارة البيئية كأحد دعائم االستدامة في منظمات االعمال
دراسة حالة مؤسسة االمارات للطاقة النووية-د/عماروش خديجة إمان أستاذ محاضر قسم (أ) جامعة بوقرة بومرداس
د/شوشان خديجة أستاذ محاضر قسم (أ)جامعة البليدة

الملخص
هتتم ىذه ادلداخلة بالبحث يف مدى مساعلة نظم ادارة البيئة يف حتقيق ابعاد التنمية ادلستدامة مع تسليط الضوء

على جتربة مؤسسة االمارات

للطاقة النووية ،حيث انو مع تفاقم مظاىر التلوث البيئي الناتج عن منظمات االعمال ،تصاعد االىتمام الدورل واحمللي مبوضوع إدارة ادلوارد والبيئة
مع ضرورة تبٍت نظام يسعى لًتشيد استغبلل ادلوارد اخلام وادلوارد الطبيعية لدعم مسار التنمية ادلستدامة .ويف ىذا السياق نقدم ىذا العمل من
خبلل زلورين رئيسيُت أين نتناول يف احملور األول االطار النظري إلدارة البيئة والتنمية ادلستدامة ،بينما طلصص احملور الثاين لعرض جتربة مؤسسة
االمارات للطاقة النووية يف رلال تبنيها لئلدارة البيئية كأداة لتعزيز استدامتها ،أين دتكنا يف االخَت من استخبلص ان نظم االدارة البيئية تشكل
ركيزة اساسية ألي نشاط اقتصادي يف منظمات االعمال نظرا لدورىا الفعال يف تلبية متطلبات التنمية ادلستدامة االقتصادية ،االجتماعية والبيئية.
الكلمات المفتاحية :اإلدارة البيئية ،التنمية ادلستدامة ،منظمات األعمال ،مؤسسة االمارات للطاقة النووية.
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إعادة تدوير النفايات في ظل االقتصاد الدائري من أجل تحقيق أبعاد التنمية المستدامة
دراسة حالة شركة اإلمارات العالمية لأللمنيوم-د/حليمي المية

أستاذ محاضر قسم ب جامعة امحمد بوقرة بومرداس

د /بوشارب حسناء أستاذ محاضر قسم ب جامعة امحمد بوقرة بومرداس

الملخص
صاحب النمو اقتصادي و السكاين و التطور التكنولوجي حتديات كثَتة أثرت سلبا على النظام البيئي واالجتماعي و االقتصادي و الصحي .و
ابرز ىذه التحديات التزايد الرىيب للنفايات واستنزاف ادلوارد الطبيعية والتلوث ،شلا استدعى ضرورة التفكَت يف تغيَت األظلاط ادلعيشية والصناعية
هبدف احلد من التأثَتات سالفة الذكر واألخذ بالبشرية للعيش بأمان وصحة ،وذلك باالعتماد على ظلوذج اقتصادي دائري يقوم على إعادة تدوير
النفايات واالستفادة منها يف خلق الطاقة واستعماذلا كمواد أولية يف العملية اإلنتاجية.
وقد جاءت ىذه الدراسة إلبراز دور االقتصاد الدائري يف حتقيق أبعاد التنمية ادلستدامة من خبلل إعادة تدوير النفايات ،ومعرفة مدى دتكن شركة
اإلمارات العادلية لؤلدلنيوم يف ىذا اجملال وآفاقها للحد من نفاياهتا واستغبلذلا يف خلق الطاقة واحلد من انبعاث الغازات.
الكلمات المفتاحية :االقتصاد الدائري ،إعادة تدوير النفايات ،أبعاد التنمية ادلستدامة ،شركة اإلمارات العادلية لؤلدلنيوم.
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االستثمار في تقنية اإلنتاج النظيف في الصناعة الجزائرية

د /عبد الالوي سيد أحمد أستاذ محاضر قسم (أ )
د /سعدي فيصل أستاذ محاضر قسم (أ )

جامعة امحمد بوقرة بومرداس.

جامعة امحمد بوقرة بومرداس.

الملخص
إن تطبيق تقنية اإلنتاج األنظف يف الصناعة الوطنية أصبح من ادلتطلبات الضرورية لتبٍت البعد البيئي واالقتصادي يف النشاط التصنيعي .ذلك أن
اإلنتاج األنظف ػلتاج إذل تكنولوجيا متقدمة جتمع بُت توليفة احلفاظ على البيئة وضمان الرحبية االقتصادية وحتسُت جودة ادلنتج من خبلل حتويلو
إذل منتج اقتصادي مبواصفات بيئية .ذلذا فتبٍت تقنية اإلنتاج األنظف يف الصناعة الوطنية باالعتماد على مبدأ إحبلل ادلواد اخلام والتكنولوجيا
األكثر تقدما واألنظف قد ػلقق ذلا فوائد اقتصادية وبيئية مجة من أبرزىا ختفيض التكاليف اإلنتاجية والبيئية .و يهدف ىذا البحث إذل تسليط
الضوء على األعلية االقتصادية والبيئية لبلستثمار يف تقنية اإلنتاج األنظف يف الصناعة اجلزائرية  ،حيث نناقش مفهوم اإلنتاج الصناعي األنظف
ووسائل حتقيقو ،باإلضافة إذل الفوائد االقتصادية والبيئية من تطبيق ىذه التقنية يف اجلزائر.
الكلمات المفتاحية :اإلنتاج األنظف ،ادلعاجلة يف هناية اخلط  ،الكفاءة اإلنتاجية ،التنمية ادلستدامة .
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المؤسسة الجزائرية وضرورة تطبيق نظم إدارة البيئة

جامعة امحمد بوقرة بومرداس.

د /رزاز رتيبة أستاذ محاضر قسم (أ )

الملخص
هتدف الدراسة إذل حتليل واقع شلارسات ادلؤسسة االقتصادية اجلزائرية اجتاه البيئة اليت تنشط هبا ومدى وعيها والتزامها باحملافظة عليها من أخطار
النشاط والتلوث وماىي األطر التشريعية ادلطبقة والسياسات ادلطبقة يف سبيل حتقيق ىذا اذلدف على أرض الواقع.
توصلت الدراسة إذل أن ادلؤسسات اجلزائرية خاصة منها الصناعية ذلا مسؤولية كبَتة يف اإلضرار بالبيئة رغم وجود تشريعات وقوانُت تردع ىذه
ادلمارسات الضارة بالبيئة وضعف االلتزام بتطبيق نظم إدارة البيئة السليمة اليت تبقى غائبة يف الكثَت من ادلؤسسات االقتصادية اجلزائرية ،رغم أعلتها
يف حتقيق إدارة سليمة للمخلفات الضارة بالبيئة والتخلص منها بطريقة تسمح باحملافظة على البيئة وصحة الكائن احلي.
الكلمات الدالة :ادلؤسسة الصناعية ،البيئة ،التنمية ،نظم إدارة البيئة ،التشريعات ،التلوث.
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