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إشكالية الملتقى:
تشهد بيئة األعمال تطورا مستمرا على المستوى
المحلي والدولي إثر تغير دور الدولة ،كثرة
المؤسسات،زيادة العاملين وشدة المنافسة باإلضافة إلى
التطور التكنولوجي وتدهور المستوى المعيشي ،مما دفع
المؤسسات على اختالف أنواعها إلى تبني أدوار

اجتماعية هادفة إلى تعزيز وجودها ،تطوير أدائها
وتحسين سمعتها اتجاه المجتمع.
فقد تزايد االهتما بالجان االجتماعي لدى
المؤسسات نتيجة للوعي الثقافي ،التعليمي والبيئي ،إلى
جان الضغوط الممارسة من طرف جمعيات حماية
حقوق المستهلك ،حيث ظهرت مفاهي حديثة تساعد على
للمؤسسة لمواجهة
خلق ديناميكية وسلوك مناس
االقتصادية،
التطورات المتسارعة في الجوان
التكنولوجية واإلدارية عبر أنحاء العال  ،ومن أبرز هذه
المفاهي نجد مفهو المسؤولية االجتماعية.
لكن مع تزايد المشاكل الناتجة عن النشاطات
االقتصادية للمؤسسة والتي اعتمدت على معايير أهمها
الربح والكفاءة على حسا المسؤولية االجتماعية
واألخالقية ،وتزامنا مع كثرة الحديث عن مكافحة الفساد
والسلوك الالأخالقي في ميادين األعمال زاد االهتما
السلوكية واألخالقية ،مما دفع بعض
بالجوان
المؤسسات إلى إصدار مدونات أخالقية بفضلها ت توجيه
سلوكيات وتصرفات العمال بمختلف الفئات
والمجاالت.وللوصول إلى التوازن والتكامل المتبادل بين
األعمال واألخالقيات بصفة عامة ،كان من الضرور
على المؤسسة أن تصيغ طريقة وقواعد جديدة للعمل
تأخذ فيها بعين االعتبار المسؤوليات االجتماعية
وااللتزامات األخالقية ،وتحمل المديرين والموظفين
المسؤولية في دع السلوك األخالقي للمؤسسة.
مما الشك فيه هو أن تطبيق المؤسسات
للمسؤولية االجتماعية بمفهومها الشامل يعود بالمنفعة
لجميع أصحا المصالح المشاركة في البيئة الداخلية
والخارجية للعمل ،إال أنه قد يعيق تحقيق تلك المنفعة،
ويكبح إستراتيجية التنمية المستدامة .فجاء هذا الملتقى
ليبين واقع وأهمية المسؤولية االجتماعية واألخالقية
للمؤسسات لتحقيق التنمية المستدامة.
ومن هنا تأتي أهمية هذه الدراسة في مجال المسؤولية
االجتماعية والتي تلخص كاآلتي :

 التعريف بمفهو المسؤولية االجتماعية
وتوعية المؤسسات بأهمية تبني المزيد من
المبادرات االجتماعية التي تساه في
تطوير عالقة المؤسسة بالمجتمع وإعادة
النظر في االنشغاالت البيئية واالجتماعية .
 التوصل إلى توصيات مفيدة تساه في حث
إدارات المؤسسات على تبني برامج
المسؤولية االجتماعية لمراعاة مصالح
األطراف المشاركة في بيئة العمل الداخلية
والخارجية ومحاولة تطوير عالقتها مع
المجتمع.
وعليه يمكن صياغة هذه اإلشكالية بالسؤال التالي :
كيف يساهم تبني المؤسسات المسؤولية االجتماعية
واألخالقية في تحقيق التنمية المستدامة؟
أهداف الملتقى:
 أهمية المسؤولية االجتماعية في التأثير على أهدافالمؤسسات.
 أهمية أخالقيات اإلدارة باعتبارها بعدا فعاال يؤثرويتأثر بالقيود والمستجدات االجتماعية.
 المفاهي المتعلقة بالمسؤولية االجتماعية وأخالقياتاإلدارة ألجل تحقيق األهداف االجتماعية واالقتصادية
أما صعوبات وحتمية التوفيق بين االنشغاالت
االقتصادية واالجتماعية لتأمين البقاء واالستمرارية
بالموازاة مع أبعاد التنمية المستدامة.

محاور الملتقى:
لمفهو
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شروط وكيفية المشاركة:
المسؤولية

 .1التأصيل النظر
االجتماعية واألخالقية.
 .2نظرة اإلسال للمسؤولية االجتماعية
واألخالقية.
 .3أهمية دمج المسؤولية االجتماعية في
المؤسسات .
عالقة المسؤولية االجتماعية واألخالقية باألداء
االقتصاد  ،االجتماعي والبيئي (توجه نحو
التنمية المستدامة).
اإلطار القانوني للمسؤولية االجتماعية في
استدامة المؤسسات .
المسؤولية االجتماعية والوظائف اإلدارية
للمؤسسة (اإلنتاج ،الموارد البشرية
،التسويق.)...
واقع المسؤولية االجتماعية في الجزائر.
نماذج دولية رائدة في مجال المسؤولية
االجتماعية

الجهات المنظمة:
 جامعة الجزائر.3 كلية العلو االقتصادية وعلو التسيير والعلوالتجارية.جامعة الجزائر3
 -مخبر رأس المال البشر واألداء

 .1أن تكون المداخلة المقدمة أصيلة ل يسبق لها
وأن نشرت أو قدمت في الملتقيات واأليا
الدراسية العلمية أو نشرت في مجلة علمية.
 .2أن تكون المداخلة ضمن أحد محاور الملتقى.
 .3أن تراعي المداخلة المنهج العلمي المتعارف
عليه.
 .4أن تكون المداخلة باللغة العربية أو االنجليزية أو
الفرنسية.
 .5أن يقد ملخص باللغة االنجليزية في حالة ما إذا
كانت المداخلة باللغة العربية،وملخص باللغة
العربية في حالة ما إذا كانت المداخلة باللغة
األجنبية في حدود  10أسطر.
 .6أن اليزيد عدد الباحثين المشاركين في المداخلة
الواحدة عن باحثين اثنين.
 .7أن ال يزيد عدد صفحات المداخلة  15عن
صفحة وأن ال يقل عن  10صفحات.
 .8أن تكت المداخلة بخط simplifiedArabic
وبمقاس  14بالنسبة للغة العربية وبخط times
 new romanومقاس  12بالنسبة للغة
األجنبية.
 .9أن يت التهميش وفقا لطريقة التوثيق اآللي
 APAوبمقاس .12
أن يت ترك مسافة  2.5من الجوان .
.10
تواريخ مهمة

الجهات المدعوة للمشاركة:
 .1األساتذة الباحثون الدائمون.
 .2طلبة الدكتوراه.
 .3المهتمون بالمجال.
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أخر أجل الستقبال المداخالت
.2019/09/05
يت الرد على المداخالت المقبولة في أجل
أقصاه15:سبتمبر.2019

.3

ترسل المداخالت عبر البريد االلكتروني
التالي:
responsabilite.sociale19@gmail.com

 .4سيت نشر المداخالت المتميزة في كتا
بترقي دولي.
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