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       يف ظل التطور االقتصادي واالجتماعي الذي يشهده العامل مؤخرا، ويف ظل زيادة ادلنافسة والتطور التكنولوجي اذلائل الذي 
تعرفو بيئة األعمال ادلعاصرة احمللية واألجنبية، وكذا التوجو حنو حتقيق التنمية ادلستدامة واحملافظة على البيئة، شهدت ادلؤسسات 

االقتصادية بدورىا تطورات سريعة وجدرية كبرية، حيث مل تعد ترتكز مسعتها بالدرجة األوىل على مركزىا ادلايل فقط، إمنا انتشرت 
مؤخرا مجلة من التغريات والتطورات احلديثة اليت ترتجم ارتباط ىذه األخرية بالبيئة اخلارجية واجملتمع الذي تعمل بو، ولعل من أىم 
القضايا على الساحة الدولية واحمللية ما أصبح ينادي بو اخلرباء من جهة وما أصبحت تسعى لتحقيقو ادلؤسسات من جهة أخرى 

 .  سواء كانت كبرية، متوسطة أو صغرية أال وىي االستدامة، يف إطار ما يعرف بادلؤسسة ادلستدامة

         فادلؤسسة ادلستدامة ىي تلك اليت ترتكز على تبين الركائز الثالثة للتنمية ادلستدامة، من خالل تقاطع احملور االقتصادي، البيئي 
واالجتماعي، أي أن استدامة ادلؤسسة تعين تشغيل كل الطاقات الالزمة والضرورية من أجل النمو وحتقيق األرباح، مع اإلقرار 

 .بالتطلعات االقتصادية واالجتماعية للسكان من خالل الرتكيز على ثالث دعائم أساسية ىي االقتصاد، اجملتمع والبيئة

       ويعترب حرص ادلؤسسة وكذا مسامهتها يف حتقيق أىداف التنمية ادلستدامة، باحلفاظ على البيئة وحتسني نوعية احلياة وحماربة 
 .الفقر، دون تأثري ذلك على فرص االستثمار وحتقيق األرباح، مبثابة خطوة ىامة يف سريىا وسعيها حنو االستدامة واالستمرارية

      ففي حني يتطلع ادلستثمرون لبيئة مالئمة من أجل إنشاء ادلؤسسات وحتقيق منوىا، ينتظر اجملتمع بدوره أن تعمل ىذه األخرية 
بشكل مسؤول ومستدام، وأن تتحلى بالقدر الكايف من ادلسؤولية االجتماعية اليت تعكس مدى استجابتها حلاجات ومتطلبات اجملتمع 

 .ومدى حرصها وقدرهتا على االستمرارية

 :من ىذا ادلنطلق تتمحور إشكالية ادللتقى يف السؤال التايل

 ما مدى حرص المؤسسات على تحقيق مبدأ االستدامة؟
 

 

 واألفاق...الواقع   " المؤسسة المستدامة " 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 إبراز الدور الذي أصبحت تلعبو ادلؤسسة يف اجملتمع من جهة ويف حتقيق التنمية ادلستدامة من جهة أخرى؛ -

تسليط الضوء على التحدي الذي تواجهو ادلؤسسات على اختالف أحجامها يف إجياد التوازن اذلدف االقتصادي من جهة  -
 وحتقيق أىداف اجملتمع والبيئة من جهة أخرى؛

الوقوف على أمهية الوظائف احلديثة للمؤسسة وانعكاساهتا على منوىا ورحبيتها وكذا على اجملتمع واالقتصاد الوطين من جهة  -
 أخرى؛

 التأكيد على ضرورة التزام ادلؤسسات مببدأ ادلسؤولية االجتماعية من أجل الوصول إىل االستدامة -

 
 اإلطار المفاهيم للمؤسسة المستدامة: المحور األول -
 تقييم ممارسات المؤسسة المستدامة: المحور الثاني -
 اإلبداع واالبتكار في المؤسسة المستدامة: المحور الثالث -
 المؤسسات الناشئة و ريادة األعمال المستدامة  : المحور الرابع -
 دور المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في تعزيز التنمية المستدامة: المحور الخامس -
التعليم، السياحة، الصناعة، الخدمات، )تبني مفهوم المؤسسة المستدامة في قطاعات االقتصادية : المحور السادس -

 (....التجارة
 دور المؤسسات المجتمع المدني في ترسيخ التنمية المستدامة: المحور السابع -
 تجارب رائدة في تحقيق مبدأ االستدامة: المحور الثامن -
 النظرة االستشرافية للمؤسسات المستدامة بالجزائر: المحورالتاسع -

 أهداف الملتقى

 أهداف الملتقى

 

 محاور الملتقى 


