الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

في ظل التغيرات المتسارعة والتحديات التي يعرفها

 -إبراز مختلف المفاهيم المرتبطة بالمسؤولية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

االقتصاد اليوم ،المرتبطة أساسا بت ازيد الحاجات

االجتماعية.

جامعة امحمد بوقرة
كلية العلوم االقتصادية ،التجارية وعلوم التسيير

اإلنسانية من السلع والخدمات من جهة وتناقص الموارد
الطبيعية الداخلة في عملية انتاجها من جهة أخرى،
أصبح لزاما على المؤسسات إعادة التفكير في فكرة
تعظيم األرباح وضمان استم ارريتها ،هذه االستم اررية

ينظم قسم علوم التسيير
فرقة التكوين في الدكتوراه ل م د تخصص
ادارة أعمال

بالتعاون مع
مخبر بحث مستقبل االقتصاد
الجزائري خارج المحروقاتAEAHH

الملتقى العلمي الوطني تحت عنوان

المسؤولية االجتماعية وفرص تحقيق التنمية
المستدامة

 16و  17جوان 2019
الهيئة المشرفة على الملتقى

 -عرض نماذج لتجارب رائدة.

 تحفيز الباحثين وعلى الخصوص طلبة الدكتوراهلالطالع على آخر المستجدات والمعارف المرتبطة
بالموضوع.
 فتح مجال إلثراء وتبادل الخبرات المعرفيةواألكاديمية والميدانية التطبيقية بين مختلف المشاركين

التي ترتبط في جزء كبير منها؛ بضرورة تبني

والمتدخلين.

استراتيجيات وسياسات تنموية تضمن تحقيق رفاهية

 -تبادل اآلراء حول أهمية تبني مفهوم المسؤولية

الفرد من جهة وتضمن المحافظة على الموارد الطبيعية
من جهة أخرى ،وعليه ال بد من تحمل المؤسسة
لمسؤولياتها االقتصادية واالجتماعية والقانونية والبيئية
بما يضمن تدفق األرباح والمحافظة على حقوق
األجيال الالحقة في الموارد الطبيعية ضمن مفهوم
التنمية المستدامة.
ضمن هذا السياق ،فإن للمؤسسات الجزائرية انطالقا
من

مكانتها

في

تحقيق

األهداف

االقتصادية

واالجتماعية ،دور أساسي في تحقيق أهداف ومتطلبات
التنمية المستدامة من خالل تبني مفهوم المسؤولية

االجتماعية في تطوير المؤسسات الجزائرية وتحسين
صورتها وتحقيق سياساتها ضمن أهداف التنمية
المستدامة.

المستهدفون من الملتقى

 -طلبة الدكتوراه.

 األساتذة والباحثين. -الهيئات والمؤسسات العامة والخاصة ذات العالقة

بالموضوع.

محاور الملتقى

المحور األول :اإلطار النظري للمسؤولية االجتماعية
 -البعد القانوني للمسؤولية االجتماعية.

البروفيسور /عبادلية محمد الطاهر

والبيئة التي تنشط فيها ،من خالل القيام بدورها

 -البعد األخالقي واإلنساني للمسؤولية االجتماعية.

المشرف العام للملتقى

االقتصادي وتحمل مسؤولياتها األخالقية والقانونية

أ.د /يحياوي نصيرة

عميدة الكلية

رئيس الملتقى

د /الطيف عبد الكريم
رئيس اللجنة العلمية للملتقى
أ.د /حوشين كمال

اتجاه المحيط الذي تنشط فيه ومراعاة انسجام أنشطتها
مع معايير المحافظة على البيئة وصحة وسالمة الفرد.
إشكالية الملتقى :كيف يمكن للمسؤولية االجتماعية
أن تساهم في تحقيق التنمية المستدامة؟

د /تواتي ادريس

موضوع الملتقى

أهداف الملتقى الوطني

 يشترط في البحث األصالة ومطابقته لمعايير المنهجيةالعلمية المتعارف عليها.
 أن ال يكون البحث المقدم قد سبق نشره أو المشاركة بهمن قبل ،وأن يتوافق مع أحد محاور اليوم الدراسي.
 ترسل البحوث في شكل ملف وورد  worldعلى شكل A4وتخضع للمعايير التالية:
 -المداخالت باللغة العربية تكون بخط Traditional

 Arabicوبحجم  ،16أما المداخالت باللغة األجنبية تكون
بخط Times New Romanوبحجم  14على أن:
 ال يتعدى عدد الصفحات  20صفحة بما فيها المراجعوالمالحق.
 تمنح األولوية للمداخالت الفردية والدراسات الميدانية. تخصص الصفحة األولى لبيانات الباحث الشخصيةوالمهنية ،ملخص البحث باللغة العربية وأخرى أجنبية.
 -يتحمل الباحث وحده مسؤولية بحثه.

 المسؤولية االجتماعية وعالقتها بالحوكمة. المسؤولية االجتماعية والثقافة التنظيمية للمؤسسة.المحور الثاني :المسؤولية االجتماعية واالقتصاد

األخضر

 المسؤولية االجتماعية والطاقة النظيفة. المسؤولية االجتماعية وحماية المستهلك. -المسؤولية االجتماعية وحماية البيئة.

رئيس اللجنة التنظيمية للملتقى

شروط البحث

 -البعد االقتصادي للمسؤولية االجتماعية.

االجتماعية الذي يقوم على خدمة مصالح المجتمع

الرئيس الشرفي للملتقى

في المؤسسات الجزائرية

 المسؤولية االجتماعية والتنمية المستدامة.المحور الثالث :واقع المسؤولية االجتماعية

البريد اإللكتروني للملتقى
sn.umbb2019@gmail.com

