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فتحت إشرا  

أ.د. يوسف حميدي )رئيس  الرئيس الشرفي للملتقى:
 الجامعة(

 أ.د. غريبي أحمد )عميد الكلية( مدير الملتقى:
المجلس أ.د. خليل عبد القادر )رئيس  المشرف العام للملتقى:

 العلمي(
 د. داود خيرة رئيسة الملتقى:          

                                                  د. حميدي كلتومنائبة رئيس الملتقى:                     
 أ.د. مكيد علي رئيس اللجنة العلمية:                        

أ.د. علي سماي :رئيس اللجة التنظيمية       

 موضوع الملتقى:

استحوذ موضوع الحوكمة بمختلف مستوياتها )حوكمة الدولة،     
حوكمة المؤسسات( على اهتمام عالمي واسع من قبل المنظمات 
المهنية الدولية والمجاميع العلمية، وتزايد االهتمام بهذا الموضوع 
في العديد من الدول المتقدمة والنامية على حد سواء، وهذا بالنظر 

مستوياتها المتعددة يضمن تحقيق تنمية إلى أن تبني حوكمة ب
مستدامة بمختلف جوانبها. أي بمعنى أوضح أصبح تطبيق مستويات 
حوكمة جيدة تتسم بقوة واحترام اإلطار القانوني والمؤسسي للدولة، 
وتطبيق مبادئ الشفافية واإلفصاح والمساءلة، والحرص على سيادة 

والمساعدة على  القانون، من شأنه مكافحة الفساد بكل أشكاله،
االستخدام األمثل للموارد، وتعزيز التنافسية للمؤسسات 
واالقتصادات، والرفع من إمكانية درء المخاطر، وتخفيض تكلفة 
رأس المال، والعمل على جذب االستثمارات، وتوفير الحياة الكريمة 
للمواطنين، والحد من الفقر، وكل هذا في النهاية يعمل على تحقيق 

شاملة. في حين وعلى العكس من ذلك، أصبح ضعف التنمية ال
مستويات الحوكمة مرتبط بضعف أدوات المساءلة والشفافية، 
وإساءة استغالل السلطة، وحدوث االنهيارات المالية، واستفحال 

، وزيادة تكاليف النشاط االقتصادي، والحد من االستثمارات، فسادال
ر الفقر، وغيرها من وانخفاض مستوى الرفاهية االجتماعية، وانتشا

 تحديات التنمية األخرى التي تواجهها الدول حول العالم.
وباعتبار أن الجزائر تبذل الجهود من خالل اإلصالحات الشاملة     

في مختلف القطاعات لتحقيق التنمية المستدامة، من خالل تعزيز 
الحوكمة  بمختلف مستوياتها، جاء تنظيم هذا الملتقى العلمي الوطني 

دراسة دور الحوكمة في تحقيق التنمية المستدامة في الجزائر، وكذا ل
تقديم مقترحات حول كيفية تحسين مستويات حوكمتها إلى أقصى حد 
ممكن، وذلك بما يؤدي إلى تسريع عجلة تنميتها. وفي هذا السياق 
فإن السؤال الجوهري الذي نحاول اإلجابة عليه من خالل هذا 

 لى النحو التالي:الملتقى، يمكن صياغته ع
ما مدى تحقيق تنمية مستدامة في الجزائر من خالل 

 تبنيها لنظام الحوكمة؟

 أهداف الملتقى:

 يهدف هذا الملتقى إلى:  
التعرف على واقع التنمية المستدامة من خالل الحوكمة في  -6     

 .الجزائر
التعرف على تحديات الحوكمة لتحقيق التنمية المستدامة في  -0     

 .الجزائر
التعرف على كيفية تطبيق نظام جيد للحوكمة في الجزائر، بما  -3     

 .يؤهلها لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة
 محاور الملتقى:

 

 تتم معالجة إشكالية هذا الملتقى ضمن المحاور التالية:
 المحور األول: الحوكمة والتنمية المستدامة...اإلطار النظري

 المستدامة.األسس النظرية للتنمية  -
 الحوكمة الرشيدة وعالقتها بالتنمية المستدامة. -
 الحوكمة في مؤسسات القطاع المالي وعالقتها بالتنمية المستدامة. -
الحوكمة في المؤسسات الخدمية غير المالية وعالقتها بالتنمية  -

 المستدامة.   
     الحوكمة في المؤسسات االقتصادية وعالقتها بالتنمية المستدامة. -

المحور الثاني: دور الحوكمة على مستوى الدولة في تحقيق 
 التنمية المستدامة في الجزائر

 الحوكمة الرشيدة واإلصالحات االقتصادية. -
الحوكمة الرشيدة وتحسين بيئة األعمال. -  

الحوكمة الرشيدة وجذب االستثمارات والرفع من معدل النمو  -
 االقتصادي.

وترشيد اإلنفاق.الحوكمة الرشيدة  -  

الحوكمة الرشيدة والسياسات العامة للحكومة. -  

الحوكمة الرشيدة وتحسين أداء الجماعات المحلية. -  

الحوكمة الرشيدة وتحقيق الرفاهية االجتماعية. -  

المحور الثالث: دور حوكمة المؤسسات في تحقيق التنمية 
 المستدامة في الجزائر

)التقليدية، اإلسالمية( ودورها في تحقيق حوكمة المؤسسات المالية  -
 التنمية المستدامة.

 حوكمة المؤسسات الخدمية غير المالية ودورها في تحقيق التنمية -
 المستدامة.

 حوكمة المؤسسات االقتصادية ودورها في تحقيق التنمية المستدامة. -



 

 أعضاء اللجنة العلمية:

أساتتة  مان م ا  جنة العلمية للملتقى من مجموعة  تتشكل الل
ع المدروس، من داخال تلموضوومهتمين ب األستتذية، مخت ين
 .الجتمعة وخترجهت

 

 أعضاء اللجنة التنظيمية:

تتشكل اللجنة التنظيمية للملتقى من مجموعة أستتة  الكلية 
ويتميزون بتلقدر  على ، بروح العمل الجمتعيالةين يتمتعون 

 .التنظيم وإدار  شؤون الملتقى بكفتء 

 

 استمارة المشاركة

 

 ..................................................االسم واللقب:....

 ................................................الرتبة العلمية:.......

 ..............................................الوظيفة:..............

 ..............................................مكتن العمل:.........

 ....................................رقم الهتت :....................

 .......................................ريد اإللكتروني:............الب

 ......................................عنوان المداخلة...............

 ..........................................محور المداخلة:...........

 .........................................ملخص المداخلة:..........

 

 شروط قبول المداخالت:

 الملخص؛ مع كتملة المداخلة ترسل -1

تقبل األبحتث بتللغة العربية والفرنسية واالنجليزية، مع وجود  -2
 ملخص بتلعربية وآخر بلغة أجنبية؛ 

 ؛)بتحثين على األكثر(  المشتركة بتلمداخالت يسمح -3

 Traditional  وبخط  A4 تكتب المداخالت على ورق -4

Arabic للمداخالت بتللغة العربية، وبخط 11وبحجم Time new 

roman  سم 2للمداخالت بتللغة األجنبية، وبهوامش  14بحجم
 11على كتمل االتجتهتت، وال تزيد عدد صفحتت البحث الواحد عن

  ؛صفحتت بمت فيهت الهوامش11صفحة وال تقل عن
 المداخلة؛ إعداد في العلمي بتلمنهج التقيد ضرور  -1

 العلمي؛ للتحكيم البحوث جميع تخضع -1

 مؤتمرات أو ملتقيتت في قدمت أن سبق بحوث بتقديم يسمح ال -7

 علمية؛ مجالت في للنشر قبلت أو ندوات ستبقة أو

 األولى ال فحة ضمن المعلومتت استمتر  إدراج يتم  -8

 للمداخلة؛

 الميدانية؛ والدراستت للبحوث األولوية تعطى  -9
دج لكل مداخلة، وفي حتلة المبيت 2111الرسوم محدد  بـــــ  -11
 .لمتدخل واحددج 4111هي 

 

 

 

 

 

 مواعيد هامة:

 :2121أفريل  11انعقتد الملتقى 
  :24/12/2121آخر أجل الستالم المداخالت كتملة 
  :الرد على المداخالت المقبولة بدء من يوم

17/13/2121 

 المراسالت:

 :التتلي لكترونياإل البريد إلى  wordب يغة  المداخالت ترسل
gouver.devd@univ-medea.dz 

 :االنترنيت شبكة على لموقعا     1771481141: الهتت 
www.univ-medea.dz/ar/ldld 


