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  :مقــدمة عــامة

، أصبحت )2002(، جوهانسبورغ )1992(، والقمم العاملية اليت تلته ريو 1987منذ إعالن تقرير برندتالند عام       
وبعبارة أخرى تم التنمية املستدامة باحملافظة على جودة التنمية املستدامة واحدة من أهم االهتمامات العاملية، 

  .األنظمة الطبيعية لألرض، مواصلة تلبية حاجيات احلاضر دون التعدي على حق األجيال القادمة يف تلبية حاجيام
: أمههاواملالحظ أن األنظمة البيئية تتأثر بنشاط اإلنسان، وهذا ما أدى إىل ظهور عدة مشاكل بيئية ولعل       

، ندرة املياه والطاقة غري املتجددة، األمطار احلمضية، ثقب األوزون، االحتباس احلراري، فقدان التنوع البيولوجي
  .اخل،...،تدهور األراضي واحمليطات، التلوث الكيميائي والنووي

 خبطورا وديدهاواألفراد تزايد الوعي لدى كل من علماء البيئة  يف ظل هذا الكم اهلائل من املشكالت البيئية،      
على املؤسسات أن تتحمل  ، هناشاط املؤسسات خاصة الصناعية منهالكون والبشرية، ويرجع السبب يف ذلك إىل نل

ومن خالل هذا كله ال أحد من املؤسسات مسؤوليتها اجتاه هذه األخطار، وتكون هلا مسؤولية اجتاه البيئة واتمع، 
اليت أخذت  الرائدة يف العامل هي استنادا إىل جتارب أهم املؤسساتحيث و اليوم تستطيع جتنب قضية االستدامة، 

وتبنت هذا املدخل ضمن أولوياا  بالتنمية املستدامةعلى عاتقها هذا االهتمام و أنشأت مصلحة خاصة 

  .اإلسرتاتيجية
خلق ميزة من  متكنهاإال أن هذا ال ينفي  لمؤسسةليعترب كتكلفة إضافية إدماج التنمية املستدامة أن ن م بالرغم    

إضافة إىل إرضاء مجيع  تنافسية على املدى املتوسط والبعيد، وهذا ما يزيد من قيمة السلع واخلدمات املقدمة للزبائن
  . األطراف ذات املصلحة

 اإلشكالية الرئيسية 
  :التايل التساؤل الرئيسيويف هذا االجتاه حناول من خالل هذا البحث اإلجابة على 

  ؟الصناعية ما مدى مساهمة إدماج التنمية المستدامة في تحسين األداء الكلي للمؤسسة           
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 الفرعية سئلةاأل 
  :التالية  التساؤالت الفرعيةوتنبثق عن اإلشكالية الرئيسية 

 التنمية املستدامة؟ وكيف انتقلت من املستوى الكلي إىل اجلزئي؟ما مفهوم  �
 كيف ميكن إدماج التنمية املستدامة داخل املؤسسة وفيم تتمثل أهم وسائل اإلدماج؟ �
 .ما أثر إدماج التنمية املستدامة على كل من األداء البيئي، االجتماعي، االقتصادي للمؤسسة؟ �
 املستدامة داخل املؤسسة؟فيم تتمثل مؤشرات قياس التنمية  �
 حنو التنمية املستدامة؟" طوطال"فيم تتمثل التزامات جممع  �
 على أداءه الكلي؟" طوطال"هل أثر التزام جممع  �
 بإدماج مفهوم التنمية املستدامة على مستواه؟" سوناطراك"هل قام جممع  �

 :فرضيات البحث  
 : سنحاول خالل هذه الدراسة االنطالق من الفرضيات التالية

 تدمج املؤسسات حمل الدراسة التنمية املستدامة ضمن أعماهلا واهتماماا اإلدارية؛ �
 .أدى إدماج التنمية املستدامة على مستوى املؤسسات حمل الدراسة إىل حتسني أدائها الكلي �
تعترب مؤسسيت الدراسة، احلوار مع كامل األطراف ذات املصلحة هو جوهر جناح أي سياسة تتبناها  �

 املؤسسة فيما خيص التنمية املستدامة؛
 ؛املستدامة كتكلفة إضافيةإدماج التنمية مؤسسيت الدراسة عترب ت  �

 :ية البحثــأهم 
تربز أمهية البحث أوال يف حماولة إثراء املادة العلمية اليت تفيد الباحثني وتبني هلم كيفية ارتباطها  �

  املتعلقة ذا املوضوع خاصة يف بالدنا؛ بالواقع الفعلي، حيث يالحظ قلة األحباث والدراسات
أما ثانيا فإن أمهية هذا البحث تتمثل يف كونه يتطرق ملوضوع مهم يف الوقت احلاضر، أين تواجه  �

املؤسسات خاصة الصناعية منها حتديا جديدا، أال وهو التنمية املستدامة، فالبحث عبارة عن تنبيه 
  مامات املؤسسة التسيريية؛ألمهية تبين هذا املفهوم وإدماجه ضمن اهت

وكذا إبراز  -التنمية املستدامة- أما األمهية العملية فتبني مدى اهتمام املؤسسات اجلزائرية ذا املفهوم �
 .إمكانية إدماجها، وأثر ذلك عل حتسني أداءها
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 :أهداف البحث 
  :يهدف البحث أساسا إىل

  وسبل مواجهته؛ التعرف على أهم حتٍد يواجه املؤسسات يف وقتنا احلاضر �
  إبراز دور إدماج التنمية املستدامة ضمن اهتمامات املؤسسة التسيريية؛ �
 توضيح املفاهيم املتعلقة بالتنمية املستدامة على املستوى الكلي، وعلى مستوى املؤسسات؛ �
  .اكتشاف أثر إدماج التنمية املستدامة على أداء املؤسسة البيئي، االجتماعي واالقتصادي �

 :يار الموضوعأسباب اخت  
  :هناك عدة أسباب قادتنا الختيار املوضوع ونذكر منها

  ؛ - اإلدارة اإلسرتاتيجية للتنمية املستدامة -توافق املوضوع مع ختصصنا �
  باعتبار البحث موضوع الساعة؛ �
ال على مستوى الكلية وال على مستوى  - حسب إطالعنا –مل يتم التطرق إىل هذا املوضوع  �

  اجلامعة اجلزائرية؛
 باعتبار املوضوع يعاجل حتديا يواجه املؤسسات خاصة اجلزائرية منها؛ �

 :الدراسات السابقة  
إىل هذا املوضوع بنفس العنوان، لكن معظم البحوث او الدراسات اليت مت  - حسب إطالعنا-مل يتم التطرق

جوانب الدراسات واملقاالت اليت تناولت اإلطالع عليها كانت حول هذا السياق، وفيما يلي أهم 
  :موضوعنا

 Association Française desدراسة قامت ا اجلمعية الفرنسية للمؤسسات من أجل البيئة  �

Entreprises pour l’Environnement (EpE)كانت حتت عنوان ،: 
� Organiser la Contribution de l’Entreprise au Développement Durable 

) www.accenture.com(للدراسات حول األداء العايل لألعمال Accenture دراسة قام ا  �

 :كانت حتت عنوان
� Compatible Aims: Sustainability and High Performance  

، كانت حتت  CSC TANDANCES(  :  www.csctandances.com (مقال يف موقع جملة  �
 :عنوان

� Le développement durable :Le pari gagnant pour l’entreprise 

Maria) دراسة قامت ا �  Vaccaro)  مسؤولة البيئة والتنمية املستدامة بشركة Hydro-Québec 
(www. hydroquébec.com/développement durable)  
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 :كانت حتت عنوان

� Comment intégrer le développement durable dans l'entreprise 

  : صعوبات البحث  
  : واجهتنا خالل مشوار إجنازنا هلذا البحث فيما يليتتلخص أهم الصعوبات اليت 

مع ندرا يف جمال التنمية املستدامة على مستوى املؤسسة، صعوبة احلصول على املراجع املتخصصة  �
لشكل الذي كلفنا جهدا ا يف هذا اال، –حسب إطالعنا  –، فلم نكد جند مرجعا واحدا باللغة العربية
  من مراجع فرنسية وإجنليزية؛ للرتمجة ووقتا كبريين

جزائرية للقيام بالدراسة امليدانية حلداثة املوضوع، وكذا عدم اهتمام املؤسسات صعوبة إجياد مؤسسة  �
 اجلزائرية ذا اجلانب؛

على املعلومات املتعلقة بالدراسة امليدانية خاصة من جانب املؤسسة اجلزائرية، فلم يسمح صعوبة احلصول  �
لنا بإجراء الرتبص وكانت حجتهم يف ذلك عدم وجود سياسة التنمية املستدامة من جهة، وتغيري الرئيس 

 . املدير العام واجلنة التنفيذية من جهة أخرى

 :المنهج المتبع 
وهذا عن طريق  املوضوع على املنهج الوصفي التحليلي يف معاجلة اجلانب النظري، سوف نعتمد يف حتليل هذا

لكتب واملراجع العربية ا: تكوين اإلطار النظري للبحث بتجميع املادة العلمية املتعلقة به من املصادر الثانوية التالية
يف  )املقارنة املرجعية(املقارن نهج املو  اخل، ،...،امللتقيات والندوات وغريها، الرسائل واألطروحات اجلامعية ،واألجنبية

باحثني يف ذلك على اجلمع بني البساطة والدقة يف  ،"سوناطراك"َو " طوطال"بني كل من جممعي  اجلانب التطبيقي،
   .اإلجابة اإلشكالية املطروحة

 :المحاور الرئيسية للبحث 
وإثبات الفرضيات؛ سيتم تقسيم البحث إىل أربعة وللتفصيل يف موضوعنا، ولإلجابة عن اإلشكالية املطروحة 

  :تطبيقي ة فصول نظرية وفصلثالث: فصول أساسية

سوف نتطرق يف هذا الفصل إىل املفاهيم العامة حول التنمية املستدامة على املستويني الكلي : الفصل األول
وكيف انتقل هذا املفهوم من املستوى  واجلزئي، باإلضافة إىل أهم املؤمترات الدولية اخلاصة بالتنمية املستدامة،

االقتصادي، االجتماعي، البيئي، ( كما سنعرج على مفاهيم حول األداء  ،)املؤسسة(الكلي إىل اجلزئي 
  ).والكلي للمؤسسة
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 ه 
 

إىل كيفية إدماج التنمية املستدامة داخل املؤسسة، وسبل  سوف نتطرق يف هذا الفصل: الفصل الثاني
  .م وسائل تبين التنمية املستدامةتفعيلها، باإلضافة إىل أه

مبحاولة الربط مابني إدماج التنمية املستدامة وأثرها على كل من  سوف نقوم يف هذا الفصل: الفصل الثالث
  األداء االقتصادي، االجتماعي والبيئي، باإلضافة إىل مؤشرات قياس األداء الكلي للمؤسسة؛ 

لنظرية على الواقع، انية، حيث سنحاول إسقاط الدراسة اهذا الفصل خاص بالدراسة امليد: الفصل الرابع
، وهي مؤسسة "طوطال"من خالل اختيار مؤسسة قامت بإدماج مفهوم التنمية املستدامة وهي جممع 

، "جممع سوناطراك"صناعية تنشط يف جمال الطاقة، باإلضافة إىل مؤسسة جزائرية تنشط يف نفس اال وهي 
ة املستدامة على مستوى هذا امع وكيفية تفعيله واالستفادة من أحسن من خالل دراسة واقع التنمي

 .املمارسات
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  الفصل األول

  واألداء  مفـاهيم عامة حول التنمية المستدامة

  

  مقدمة الفصل

نظرا لنشاطها اإلنتاجي والتسويقي فقط، دون ، "العلبة السوداء"كانت املؤسسة التقليدية تدعى يف املاضي بـ      
األخذ يف االعتبار احمليط الذي تلقي فيه آثار أنشطتها، وميكن القول بأن املؤسسات وخاصة الصناعية منها هي أكرب 

أدى نشاطها إىل تزايد وعي اتمع املدين واملنظمات غري  مسببات املشاكل البيئية اليت يعاين منها الكون، ولقد
احلكومية بكم هذه األخطار، وكان نتاج ذلك عقد مؤمترات وملتقيات دولية وإقليمية تنادي بالتوقف عن النمو على 
حساب الكون والبشرية، إىل أن ظهر مفهوم التنمية املستدامة، والذي جاء كوصفة شاملة على املستوى الكلي، 

  .وعليه ميكن القول بأن املؤسسات هي اليت أوجدت هذا املفهوم، وجيب عليها يف املقابل أن تساهم يف حتقيقه

 ا، املرتبطة واملفاهيم عناصرها وأهم مفهومها وبيان املستدامة للتنمية التارخيي األصل يف الفصل هذا يبحث     
، وكيف املستدامة التنمية ا تقاس اليت والبيئية واالقتصادية االجتماعية املؤشرات توضيح عن فضالً  العاملي، االهتمامو 

وبعض املفاهيم اليت تؤدي إىل " املؤسسة املستدامة"وتغري مفهوم املؤسسة إىل ) املؤسسات(انتقل إىل املستوى اجلزئي 
   .التنظيمي  والكليمفاهيم  األداء  حتقيق هذا املفهوم على مستواها، باإلضافة إىل التعرف على أهم 
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        التنمية المستدامة على المستوى الكليالتنمية المستدامة على المستوى الكليالتنمية المستدامة على المستوى الكليالتنمية المستدامة على المستوى الكلي: : : : المبحث األولالمبحث األولالمبحث األولالمبحث األول

جاء مفهوم التنمية املستدامة نتيجة لرتاكم املشكالت البيئية اليت عاىن منها الكون جراء الثورات الصناعية اليت 
املستوى الكلي، وذلك من سنحاول من خالل هذا املبحث إبراز مفهوم التنمية املستدامة على شهدها العامل مؤخرا، و 

خالل التعرف على التطور التارخيي هلذا املفهوم، باإلضافة إىل التعرف على أبعاد التنمية املستدامة، أهدافها ومبادئها، 
وحناول كذلك إبراز مؤشرات القياس، كما نربز كيفية انتقال هذا املفهوم إىل املستوى اجلزئي، وكذا بعض املفاهيم 

  . ظيمي والكليحول األداء التن

 المستدامة التنمية لمفهوم التاريخية الجذور :المطلب األول
يبحث هذا املطلب يف نشأة وتطور مفهوم التنمية املستدامة على املستوى الكلي، من خالل خمتلف التواريخ      

  .التنمية املستدامةاألساسية للملتقيات واملؤمترات اليت تناولت مفهوم النمو والتنمية، وصوال إىل مفهوم 

 المفهوم أصل: الفرع األول 
 كان وتنميتها املوارد على واحلفاظ بالبيئة هتماماال أن حيث جديدة، هتماما ظاهرة متثل ال املستدامة التنمية إن

 كانت اليت والري الزراعة أمناط ذلك على شاهد وخري القدمية، احلضارات يف الناس إليها سعى اليت األهداف من
 الفالسفة كتابات يف أيضاً  بارزة وكانت القدمية، املصرية احلضارة ويف ،)حالياً  العراق( النهرين بني ما بالد يف سائدة
 بني السوية العالقة على حتث السماوية الكتب يف إشارات وجود عن فضالً . وأفالطون أرسطو أمثال من اإلغريق
 مدى الكرمي القرآن خلطاب املتأمل يالحظ حيث اإلنسان، كنفه يف يعيش الذي الطبيعي واحمليط اإلنساين النشاط

 إىل تدعو اليت الشريفة النبوية األحاديث عن فضالً  احلية، وكائناا وباألرض وتوازا، وعناصرها بالطبيعة هتماماال
 يأخذ يكن مل هتماماال هذا أن غري، والتبذير اهلدر وتنبذ واملراعي، املاء قبيل من األرض، موارد مع الرشيد التعامل

 الطلب انبثاق مع بالتوازي البحث، مجاعات اهتمت حيث املاضي، القرن من الثاين النصف يف إال منهجية أطراً 
 رأس نقل مسألة، فالطبيعي واحمليط اإلنسانية األنشطة بني القائمة بالعالقة البيئة، على احملافظة لصاحل جتماعياال

 على للمحافظة الكندية اللجنة أن حيث العشرين، القرن بداية يف بقوة ظهرت قد القادمة لألجيال الطبيعي املال
 1.م 1915 عام يف املسألة هذه إىل أشارت قد البيئة

 
 

                                                           
1
، اللجنة الدائمة للسكان، الدوحة، 1، طا�نجازات والتحديات: قطرالتنمية المستدامة في دولة نواز عبد الرحمن الھيتي، حسن إبراھيم المھندي،  - 

  .11، ص2008
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 احملافظة عن بيان" حول تقريراً  م 1948 عام تأسس الذي الطبيعية املوارد على للمحافظة الدويل االحتاد وأصدر
 بني باملصاحلة املتعلقة الراهنة املقاربة جمال يف رائداً  التقرير هذا عتربأُ  وقد ،"م 1950 عام يف العامل عرب الطبيعة على
 الذي التغيري تعني جديدة لرسالة األفضلية أعطت لكنها الطبيعة على لمحافظةل الوثيقة ركزت وقد، واالقتصاد البيئة
 التنمية مفهوم فتأسس ،االقتصادية التنمية وبني الطبيعة على احملافظة بني التناقض زال حيث احملافظة، دعاة على طرأ

 التقرير تقدم فقد وهكذا .بالبيئة االقتصاد توحد وطيدة عالقة بوجود يقر الذي التحليل هذا من انطالقاً  املستدامة
 االقتصادي للنمو البيئية احلدود بفرضية م، 1970 عام يف "النمو من كفى" بـ واملعنون روما نادي عن املنبثق األول
 التناقض زال حيث. الثمن كان مهما النمو دعاة وبني الصفر درجة يف النمو أنصار البيئيني املناضلني بني ضجة مثرياً 
 يقر الذي التحليل هذا من انطالقاً  املستدامة التنمية مفهوم فتأسس ،االقتصادية التنمية وبني الطبيعة على احملافظة بني

 .بالبيئة االقتصاد توحد وطيدة عالقة بوجود
 عقد الذي البشرية البيئة حول املتحدة األمم مؤمتر يف حبثها مت قد النزعتني بني للتوفيق حماولة أول وكانت
 صاش إينياسي العاملني قبل من املصاغ للبيئة املالئمة التنمية مفهوم انبثاق املؤمتر شهد حيث م، 1972 عام باستوكهومل
 بالتسيري خاصة عناية ويويل البيئة، حيرتم للتنمية منوذجاً  اهتمامهم مقدمة يف هؤالء ويضع .وآخرين سرتونغ وموريس
 انبثاق املؤمتر شهد حيث 1.البيئة وحلماية االجتماعية للعدالة مالئمة االقتصادية التنمية وجيعل الطبيعية، للموارد الفعال
 .وآخرين سرتونغ وموريس صاش إينياسي العاملني قبل من املصاغ للبيئة املالئمة التنمية مفهوم

 بتحقيق التالية األربعة ااالت يف التدخالت تسمح حيث ومؤسساتية، جداً  إرادية مقاربة هؤالء ويعتمد
 2:البيئة ومحاية االجتماعية والعدالة االقتصادي النمو يف املتمثلة الثالثة األهداف

 ؛املوارد استعمال يف التحكم •
 ؛امللوثات استعمال ويف النفايات إنتاج يف تتحكم نظيفة تقنيات توظيف •
 ؛االقتصادية النشاطات ملوضع معقول حصر •
 حساب على للحاجات األفضلية اختيار مبعىن واالجتماعية البيئية العوائق مع االستهالك أساليب تكييف •

 .الطلب
 

                                                           
1 - Beat Burgenmeier, Economie du développement durable, 2ème édition, édition de Boeck, Bruxelles, 2005, p. 
41. 
2- Catherine Aubertin, Franck-Dominique Vivien, Le développement durable : enjeux politiques, économiques et 
sociaux, IRD éditions, France, 2005, p. 33. 
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 العاملي االحتاد تقرير يف باملفهوم اجلديد االهتمام برز م 1981 عام يف وحتديداً  الثمانينات عقد مطلع ويف
 وضع األوىل للمرة مت حيث ،"البيئة على للمحافظة العاملية سرتاتيجيةاإل" واملعنون الطبيعية املوارد على للمحافظة

 قدرات باالعتبار األخذ مع اإلنسانية احلياة نوعية لتطوير الدائم السعي" هي واليت املستدامة للتنمية حمدد تعريف
 للمحافظة الدولية اإلسرتاتيجية تقرير يف جاء ما أمهية من بالرغم ولكن، "وإمكاناته احلياة حيتضن الذي البيئي النظام
 لتقريرها والتنمية للبيئة العاملية اللجنة إعالن مع جاءت املستدامة التنمية ملفهوم احلقيقية الوالدة أن غري البيئة، على

 بأا املستدامة التنمية عرفت واليت م، 1987 عام الصادر  (Our Common Future) املشرتك مستقبلنا" املعنون
 ،البيان عن وغىنً  .احتياجاته تلبية على القادمة األجيال بقدرات اإلخالل دون احلاضر احتياجات تليب اليت التنمية
 االستعمال وشائعة التداول واسعة اآلن باتت قد املستدامة التنمية فإن ميالده، وتاريخ املفهوم أصل كان مهما فإنه

 التنمية املستدامة، الصناعية التنمية املستدامة، الزراعية التنمية فهناك تنموي، منط بأي تقرن وبدأت املعاين ومتنوعة
 .1اخل،...،املستدامة السياحية والتنمية املستدامة البشرية

 المستدامة التنمية مفهوم: الفرع الثاني
 النمو بني املطلوب التوازن إليضاح منهم حماولة (Sustainability) االستدامة تعبري التنمية اقتصاديو استخدم

 فإنه املفهوم، هلذا خمتلفة تعريفات تداولمن  رغمبالو  .أخرى ناحية من البيئة على واحملافظة ناحية من االقتصادي
 اجلملة هذه وتشري ".املستقبل أجيال باحتياجات اإلضرار دون احلايل اجليل احتياجات توفري" إىل األساس يف يشري
 .2البيئة نوعية على جوهري بشكل تعتمد الشاملة احلياة ونوعية املستقبلي النمو أن إىل اً يضمن

 اهلبة هذه لتدمري واالجتاه .برمتها ألجياله مشرتكاً  إرثاً  وأرضه ومائه هوائه ومسة ما لبلد الطبيعية املوارد قاعدة ومتثل
 وجه على واملستقبلية احلاضرة باألجيال العقوبة إنزال إىل يفضي املدى قصرية اقتصادية أهداف وراء سعياً  عشوائياً 

 .اخلصوص
 من واحدة ليست وهي التواصل عوامل ومتتلك باالستقرار، تتسم اليت التنمية عن تعبري هي املستدامة والتنمية

 البيئية، أو الثقافية، أو االجتماعية، أو االقتصادية، التنمية مثل إبرازها، على التنمية مفكرو درج اليت التنموية األمناط
 وتقوم البشرية باملوارد وتنهض ومواردها باألرض تنهض تنمية فهي األمناط، هذه كافة تشمل هي بل املؤسسية، أو

 .الطبيعية باملوارد التمتع يف القادمة األجيال وحق الزمين البعد االعتبار بعني تأخذ تنمية فهي ا،

                                                           
1 - Jean-Paul MARECHAL, Bétrice OUENAULT, Le développent durable : une perspective pour le 21ème 
sciècle, press universitaire de revues, Rennes, 2005, p. 63. 

2
  .1978،عالم المعرفة، الكويت، ترجمة محمد كامل عارف تقرير مستقبلنا المشترك،العالمية للبيئة والتنمية،  اللجنة - 
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 القيود االعتبار يف تأخذ اليت التنمية بأا املستدامة للتنمية وضوحاً  األكثر التعريف فإن ،آنفاً  ورد ما ضوء وعلى
 وااللتزام الناضبة، املوارد استخدام يف التبذير عدم وهي أال التنمية، جهد على البيئة تفرضها اليت الرئيسة الثالثة

 جهد فيها يلقيه ما هضم على البيئة قدرة جتاوز وعدم نفسها، جتديد على قدرا حبدود املتجددة املوارد باستخدام
  .1خملفات من التنمية

  وأسسها وأهدافها المستدامة التنمية أبعاد :المطلب الثاني
 .أسسهاأهم أبعاد التنمية املستدامة، أهدافها باإلضافة إىل  سنربز يف هذا املطلب    

 المستدامة التنمية أبعاد :الفرع األول
 دوائر أا على الركائز هذه إىل النظر وعندد، واالقتصا واتمع البيئة :هي رئيسة أبعاد ثالثة املستدامة للتنمية

 من الدوائر هذه اقرتبت فكلما اإلنسان؛ رفاهية متثل املركز عند التقاطع منطقة أن جند متساوية، أحجام ذات متداخلة
 .التقاطع منطقة ازدادت بعضها، حساب على ال لبعضها مكملة تكون أن شريطة بعضها،

 أهداف إىل الفكرة هذه ترمجة بأن اتضح أنه غري واسع، صعيد على إقرارها ومت املستدامة التنمية فكرة قبلت
 املختلفة، السياسات بني التوافق تتطلب الشاملة التنمية عملية أن حيث صعبة، مهمة يعد عملية وسياسات وبرامج

 واالجتماعية البيئية االعتبارات موازنة فيه يتم مستقبل إىل تدعو املستدامة فالتنمية .والبيئية واالجتماعية االقتصادية
 محاية أجل من والبيئة التنمية بني ما الربط من فالبد .احلياة نوعية وحتسني التنمية حتقيق إىل السعي عند واالقتصادية

 ظروف وحتسني اإلنسان باحتياجات لإليفاء األساسية املستلزمات من تعد اليت الطبيعية املوارد وإدارة البيئية األنظمة
 .التحمل على األرضية الكرة قدرة يتخطى ما إىل استخدامها زيادة دون لكن للجميع، املعيشة

 ثالثة يف املتخذة اإلجراءات بني تكامل إحداث تتطلب مستدام حياة منط بناء إىل اهلادفة اجلهود فإن ولذلك،
 2:هي رئيسة جماالت

 متكامالً  جاً  ترابط، من بينها مبا حالياً، القائمة العاملية االقتصادية النظم تتطلب :والعدالة االقتصادي النمو -1
 .الركب عن جمتمع أم دولة أية ختلف عدم ضمان مع األجل، طويل مسؤول منو لتهيئة

 القادمة، األجيال أجل من الطبيعية واملوارد العاملي البيئي الرتاث على للحفاظ :والبيئة الطبيعية الموارد حفظ -2
 .الطبيعية املوارد وحفظ التلوث، وإيقاف املوارد، استهالك من للحد اقتصادياً  لالستمرار قابلة حلول إجياد جيب

                                                           
1
 المجلس المعرفة، عالم سلسلة ،النامية والدول العربي الوطن في البيئي الواقع حول دراسات :والتصنيع التنمية وقضايا البيئة، الخولي أسامة - 

  .174  - 173ص 2002 . الكويت، وا/داب، والفنون للثقافة الوطني
2 - Farid BADDACHE, Le développement durable tout simplement, EYROLLE éditions, Paris, 2008, pp. 12-13. 
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 الصرف وخدمات واملاء الصحية والرعاية والطاقة والتعليم والغذاء العمل إىل اإلنسان حيتاج :االجتماعية التنمية -3
 ميثله الذي الثري النسيج احرتام أيضاً  يكفل أن الدويل اتمع على جيب االحتياجات، ذه العناية وعند .الصحي
 .مستقبلهم تقرير يف دورهم أداء من اتمع أعضاء مجيع ومتكني اإلنسان، حقوق واحرتام واالجتماعي، الثقايف التنوع
 مصريية قضية وهي بيئية، تنموية قضية هي ما بقدر وإنسانية أخالقية قضية املستدامة التنمية اعتبار ميكن تقدم ومما

 على تتم ألا احلايل بوضعها اإلستدامة شروط حتقق ال العامل دول خمتلف يف التنمية أن ذلك يؤكد والذي ومستقبلية،
 كقضية املستدامة التنمية قضية مع يتعامل فبعضهم القادمة، لألجيال الطبيعي الرصيد واستنزاف استهالك حساب
 إلصالح أسلوب هو أو الرأمسايل الصناعي النموذج عن خيتلف بديل تنموي منوذج أا يرى اآلخر وبعضهم أخالقية،
 وأن القادمة األجيال ومصري مستقبل يف تفكري أا آخرون ويرى البيئة، مع بعالقتها السابقة النماذج وتعثرات أخطاء
 :1بأا واملتمثلة املستدامة للتنمية األساسية السمات أبرز على الوقوف وميكن، مييزها ما أهم هو الوقت عنصر

 ؛التنمية يف اجتماعي هو وما طبيعي هو مبا يرتبط فيما وتعقيداً  تداخالً  أشد كوا عام بشكل التنمية عن ختتلف -
 ؛العامل يف الفقر تفاقم من احلد إىل وتسعى اتمع، يف فقراً  الشرائح أكثر متطلبات تلبية أساس على تقوم -
 ؛للمجتمعات احلضارية اخلصوصية على واإلبقاء والثقافية الروحية اجلوانب بتطور يتعلق نوعي أساس على ترتكز -
 ؛مؤشراا وقياس عناصرها فصل ميكن ال حبيث والنوعية الكمية األبعاد فيها تتداخل -
 .الفقرية الدول لتنمية الغنية الدول كافة تدخل بضرورة يتعلق دويل بعد هلا -

 المستدامة التنمية أهداف: الفرع الثاني
 :2يلي مبا تلخيصها ميكن األهداف من جمموعة حتقيق إىل وحمتواها آلياا خالل من املستدامة التنمية تسعى

 السياسات وتنفيذ التخطيط عمليات طريق عن املستدامة التنمية حتاول :للسكان أفضل حياة نوعية تحقيق -1
 اجلوانب على الرتكيز خالل من وروحياً  ونفسياً  واقتصادياً  اجتماعياً  اتمع يف السكان حياة نوعية حتسني التنموية
  .ومقبولة عادلة وبصورة الكمية ال للنمو، النوعية

 الطبيعية النظم مع وتتعامل والبيئة السكان نشاطات بني العالقة على املستدامة التنمية :الطبيعية البيئة احترام -2
 والبيئة الطبيعية البيئة بني احلساسة العالقة تستوعب تنمية ببساطة إا اإلنسانية، احلياة أساس أا على وحمتواها
 .وانسجام تكامل عالقة تكون كي العالقة هذه تطوير على وتعمل املبنية،

                                                           
1
  .80-76تقرير مستقبلنا المشترك، مرجع سابق، ص ص  - 

2
، دار صفاء للنشر والتوزيع، 1، طفلسفتھا وأساليب تخطيطھا وأدوات قياسھا: التنمية المستديمةعثمان محمد غنيم، ماجدة احمد ابو زنط،  - 

  .20-19، ص 2007ا/ردن، 
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 املشكالت جتاه باملسؤولية األفراد إحساس تنمية خالل من ذلك ويتم :البيئية بالمشكالت السكان وعي تعزيز -3
 ومشروعات برامج إعداد يف مشاركتهم طريق عن هلا املناسبة احللول خلق يف الفاعلة املشاركة على وحثهم البيئية،
 .وتقييمها ومتابعتها وتنفيذها املستدامة التنمية

 موارد أا على الطبيعية املوارد مع املستدامة التنمية تتعامل :الطبيعية للموارد الرشيد االستغالل تحقيق -4
 .عقالنية بصورة وتوظيفها استخدامها على وتعمل تدمريها، أو استنزافها دون حتول لذلك حمدودة،

 بأمهية السكان توعية طريق عن ذلك ويتحقق :المجتمع أهداف يخدم بما الحديثة التكنولوجيا ربط -5
 وحتقيق اتمع حياة نوعية حتسني يف منها واجلديد املتاح استخدام وكيفية التنمية، لعملية املختلفة التكنولوجيات

 واآلثار املخاطر هذه تكون أن األقل على أو سالبة، بيئية وآثار خماطر ذلك عن ينجم أن دون املنشودة، أهدافه
 .هلا مناسبة حلول وجود مبعىن عليها مسيطراً 

 اتمع إمكانيات تالئم بطريقة ذلك ويتم :المجتمع وأولويات حاجات في ومستمر مناسب تغيير إحداث -6
 كافة، البيئية املشكالت على والسيطرة االقتصادية، التنمية تفعيل ميكن خالله من الذي التوازن بتحقيق وتسمح
 .هلا املالئمة احللول ووضع

 المستدامة التنمية )أسس(مبادئ : الفرع الثالث
 حقوق من وكالمها البيئة محاية يف واحلق التنمية يف احلق مها أساسيني أمرين حتقيق على املستدامة التنمية تعتمد
 تأتى اليت بالصحة والتمتع الكرمية احلياة يف اإلنسان حقوق لتدعيم أساسياً  مطلباً  باتت البيئة محاية أن فيقيناً  اإلنسان،

 يف جانريو ريودي إعالن ضمن أساسية بصفة وضعها مت رئيسة عناصر املستدامة وللتنمية .التنمية يف احلق خالل من
 1:اآليت تتضمن للتنمية املوضوعية والعناصر، 16 واملبدأ 8 إىل 3 من املبادئ

 ؛الطبيعية للموارد املتواصل االستخدام -
 ؛االقتصادية التنمية مع البيئية احلياة اندماج -
 ؛التنمية يف احلق -
 ؛القادمة واألجيال احلايل اجليل بني للموارد العادل التوزيع -
 .التلوث بنفقات التلوث يف املتسبب حتميل -

 البيئي التقييم ويف القرار اختاذ يف العام باالشرتاك اخلاصني17 و 10 املبدأين يف تتمثل فإا اإلجرائية، العناصر أما
 :هي قواعد حتكمها بيئية مقاييس أو اعتبارات عدة على املستدامة التنمية وتستند ،العام

                                                           
1  -  Alain Jounot, 100 questions pour comprendre et agir le développement durable, AFNOR publications, 
France, 2004, P. 4. 
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 :1مها املصادر من نوعني من تتكوناليت  املخرجات قاعدة
 .التوليد إعادة على قدرا يتجاوز مبا املصادر استهالك يكون أال وهي :املتجددة املصادر  -
 لتطوير التارخيي املعدل من أقل تكون أن حبيث املتجددة غري املصادر استنزاف عدم  :املتجددة غري املصادر -

 الناتج أن " على تنص واليت املستدامة، للتنمية كوزي سرفيان قاعدة حسب واستثمارها املتجددة للمصادر املستخدم
 مستقبلية مشاريع يف العائد بباقي احلالية احلاجيات قضاء يف منه جزء استخدام جيب املستنفدة املصادر استخدام من

 ."القادمة األجيال ختدم

 واالجتماعية واالقتصادية االيكولوجية القيم بين توازن المستدامة التنمية: الفرع الرابع

 عملية مضامني على تنطوي واليت ،االستدامة مبفهوم اخلاصة الرئيسة األهداف جمموعة )01( الشكل يوضح
 .املستدامة للتنمية الثالثة العناصر يف املتأصلة املضامني لتأكيد متواصلة جهود بذلت وقد .املستدامة للتنمية كامنة

 املستدامة التنمية عملية أبعاد ترابط: )01(شكل

  
  

  .17نواز عبد الرمحن اهلييت، حسن إبراهيم املهندي، مرجع سابق، ص  :المصدر
  

 العاملي البيئي للنظام الشامل لالستقرار املطلوبة البيئية النظم تكامل على احلفاظ على البيئة علماء ويركز
 البشرية الرفاهية تعظيم إىل االقتصاديون ويسعى .والبيولوجية والكيميائية الطبيعية الكائنات وحدات بقياس االهتمامو 

                                                           
1
  .17-16المھندي، مرجع سابق، ص نواز عبد الرحمن الھيتي، حسن إبراھيم  - 
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 القيمة أو املال مثل( االقتصادية الوحدات واستخدام احلالية والتقنيات الرأمسالية املوجودات ظل يف درجة أقصى إىل
 .للقياس معياراً  بوصفها )املتحققة

 احتياجام ومدى الناس هم املستدامة التنمية يف الفعالة األساسية العوامل أن على االجتماع علماء يركزكما 
 .1االجتماعي والتمكني الرفاهية مثل أحياناً، امللموسة غري الوحدات واستخدام ورغبام

 التنمية عناصر متثل اليت ااالت بني الطرق مفرتق يف األرضية النظم لتنمية الالزمة الدائمة احللول وتقع
  :املوايل شكلوهذا ما ميكن معرفته من خالل ال  املستدامة

  املستدامة التنمية حتقق اليت الرئيسة العناصر:  (02) شكل

 
Source : Louis Guay, Laval Doucet, Luc Boutillier, Guy Dedailleul, Les enjeux et les défis du développement 
durable : connaître, décider et agir, les presses universitaires Laval, France, 2004, p. 16.  

  

 وأن البيئية الناحية من للتطبيق قابلة وإجراءاا اإلدارة أهداف تكون حينما إال املستدامة التنمية تتحقق وال
 ذاته التنبؤ مدوع .سياسياً  وتقبلها البيئي الكمال إىل يشري مما اجتماعياً، ومرغوبة االقتصادية الناحية من عملية تكون

                                                           
1
 ، . 2006 سبتمبر تونس، البيئية، ل6دارة الخامس العربي المؤتمر عمل أوراق ،المستدامة التنمية على الدولية التجارة تأثير، سلمان سالم س1مة - 

  . 54 ص
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 القرارات أساسها على تتخذ اليت للمعلومات أساسياً  مصدراً  باألحرى يوفر بل القيمية، لألحكام أسس أية يقدم ال
 .الناس قيم تفرضها اليت للشروط وفقاً  واالجتماعية، االقتصادية
 النظر وجهات إحدى تفوق ليعكس التوازن صياغة إعادة أو الثالثة العناصر بني التوازن عدم فإن ذلك، ومع

 أخذنا فإذا .لإلخفاق ااالت من أكثر أو واحد تعرض بسبب البيئة محاية حتقيق فشل عن يسفر قد عداها ما على
 النمو مثل فقط االقتصادية األهداف تربز حبيث احلسبان يف األساسية النظر وجهات إحدى املثال سبيل على

 يف دائم توازن حتقيق ميكن ال فإنه وحدها، الطبيعية املوارد إدارة إىل البيئية األهداف نفسه الوقت يف وترجع والكفاءة،
 دون اإلنسانية واملؤسسات القيم عباءة يف متدثراً )الغابات مثل( األرضية النظم استمرار يكون وباملثل، الطويل األجل

 ما مع الظاهرية والتقنية احليوية الطبيعية املشكالت أن إىل باإلضافة هذاو   .وحدها البيئية الوظائف على االعتماد
 هلا يكون الزراعية، االيكولوجية النظم مثل االيكولوجية النظم يف الكامنة اإلمكانات وفقدان املوارد تدهور من يواكبها

  1.والسياسية واالجتماعية االقتصادية املشكالت يف أصيلة جذور األمر واقع يف

  مؤشرات قياس التنمية المستدامة: المطلب الثاني
 املسـتدامة التنميـة حتقيـق جمـاالت يف واملؤسسـات الـدول تقـدم مـدى تقيـيم يف املسـتدامة التنميـة مؤشـرات تسـاهم

 واالجتماعيـة االقتصـادية السياسـات حـول والوطنيـة الدوليـة القـرارات مـن العديـد اختـاذ عنه ينجم ما وهذا فعلية، بصورة
 الـدول وضـع رئيسـة بصـورة تقـيم وهـي املسـتدامة، التنميـة حتقيـق يف الـدول جنـاح مـدى املؤشـرات هـذا وتعكس ة،والبيئي
 أو التقدم مدى عن واضحة صورة إعطاء يف وتساهم أخرى، دول مع ومقارنتها حساا ميكن رقمية معايري خالل من

 .املستدامة التنمية جماالت يف دولة كل سياسات تطبيق يف الرتاجع
 وهـي والعشـرين احلـادي القـرن أجنـدة توصـيات تضـمنتها الـيت القضـايا حـول املسـتدامة التنمية مؤشرات وتتمحور

 العامـة، الصـحة االجتماعيـة، املسـاواة :التاليـة بالقضـايا املتحـدة األمـم حـددا وقـد العامل يف البيئي العمل إطار تشكل
 البحـار األراضـي، اجلـوي، الغـالف السكان، األمن، السكن، واالستهالك، اإلنتاج أمناط االجتماعية، الفئات التعليم،

 الزراعـة، واخلطـرة، الصـلبة النفايـات والطاقـة، النقـل البيولـوجي، التنـوع العذبـة، امليـاه السـاحلية، واملنـاطق واحمليطـات
 يلـي وفيمـا، املؤسسـية واألطر والتشريعات القوانني التجارة، البيئية، السياحة الغابات، واجلفاف، التصحر التكنولوجيا،

  .املستدامة التنمية مبؤشرات املرتبطة القضايا ألهم توضيح
 القضايا والمؤشرات االجتماعية:الفرع األول
  :أساسا يف املستدامة للتنمية االجتماعية باملؤشرات املرتبطة القضايا تتمثل

                                                           
1
  .19-18نواز عبد الرحمن الھيتي، حسن إبراھيم المھندي، مرجع سابق، ص  - 
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 .القرارات واختاذ الفرص وإتاحة املوارد توزيع يف والشمولية العدالة درجة مع املساواة وترتبط: المساواة االجتماعية -1
 املرتبطة اهلامة القضايا ومن .والعدالة والتعليم الصحة وأمهها العامة، واخلدمات العمل على احلصول فرص وتتضمن
 وعدالة املالية املوارد إىل والوصول الدخل، وتوزيع والعمل الفقر، مكافحة قضية تربز االجتماعية املساواة بتحقيق
 اختيار مت وقد .التحقيق يف صعوبة املستدامة التنمية قضايا أكثر من االجتماعية املساواة وتبقى .األجيال بني الفرص
 األغىن اخلُمس بني التفاوت ومقدار الفقر، خط حتت السكان نسبة ومها االجتماعية املساواة لقياس رئيسني مؤشرين
  1 ).الدخول لتفاوت القياسي جيين مؤشر أو (السكان من األفقر واخلُمس

 والنمو املعيشة، وغالء والفقر، بالسكان، احمليطة البيئة تلوث نتيجة الصحية األوضاع أدى تدهورلقد : الصحة -2
 الصحية اخلدمات تتطور مل حيث النامية، الدول يف وخاصة املستدامة، التنمية حتقيق يف الفشل إىل املطرد السكاين
  .االقتصادي التطور تواكب بصورة والبيئية
 والرعاية واألطفال، األمهات وفيات معدالت الوالدة، عند املتوقع العمر :فهي للصحة الرئيسة املؤشرات أهم أما
  2.األولية الصحية

 احلادي القرن أعمال جدول يف عليه الرتكيز مت وقد .املستدامة التنمية لتحقيق رئيساً  مطلباً  التعليم يعد :التعليم -3
 هناك أن كما .احلياة يف النجاح لتحقيق الفرد عليها حيصل أن ميكن اليت املكاسب أهم من التعليم ألن والعشرين،

  .واالقتصادي االجتماعي تطوره ومدى ما بلد يف التعليم مستوى بني مباشراً  ارتباطاً 
 املعلومـات مـع التعامـل علـى سـكاا تـدريب ويف التعلـيم يف ملموسـة جناحـات الـدول مـن الكثـري حققـت وقـد
 معـدل :فهـي التعلـيم مؤشـرات أهـم أمـا، اـال هـذا يف بـه القيـام جيـب الـذي اجلهـد مـن كثـري هنـاك يـزال وال احلديثـة،

  3.املختلفة التعليمية باملراحل االلتحاق ومعدل والكتابة، القراءة معرفة
 احلواضر يف احلياة شروط وتتأثر املستدامة، التنمية احتياجات أهم من للمواطن املالئم السكن توفري يعد: السكن -4

 التخطيط ونوعية حالة وكذلك والبطالة والفقر السكان منو ومعدل االقتصادية، احلالة من بكل دائما الكربى
 من الفرد نصيب هو واحد مبؤشر عادة املستدامة التنمية مؤشرات يف السكن حالة وتقاس، واحلضري العمراين
  . األبنية يف املربعة األمتار

                                                           

1
  .26و 25، 4، 3الفصل  ، 21 القرن أعمال جدولا/مم المتحدة،    - 

  .6الفصل  ، 21 القرن أعمال جدولا/مم المتحدة،  -2

3
  .36الفصل  ، 21 القرن أعمال جدولا/مم المتحدة،  - 
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 والدميقراطية فالعدالة اجلرائم، من الناس ومحاية االجتماعي األمن املستدامة التنمية يف باألمن يقصد: األمن  -5
 أنه إال اجلرمية، من املواطنني حيمي وعادل متطور األمنية لإلدارة نظام وجود على كلها تعتمد االجتماعي والسالم
 األفراد، إىل اإلساءة خالل من سلطاا متارس أو االجتماعي، القلق اإلدارة هذه تثري أال ذاته الوقت يف ينبغي

 واجلرائم العنف 21 القرن أعمال جدول عليها ركز واليت باألمن املتعلقة املسائل ومن .اإلنسان حقوق على والتعدي
 االجتماعي األمن قياس ويتم .االجتماعي األمن بنود ضمن يقع مما وغريها املخدرات، وجرائم واملرأة، األطفال ضد
 1.اتمع يف اجلرائم مرتكيب نسبة خالل من عادة

 النمو معدل زاد فكلما املستدامة، والتنمية السكاين النمو بني بارزة عكسية عالقة توجد: النمو السكاني  -6
 االقتصادي النمو وتقلص الطبيعية املوارد استهالك نسبة زادت معينة جغرافية منطقة أو ما، دولة يف السكاين
 الذي الرئيس املؤشر أما .املستدامة التنمية حتقيق فرص من يقلل ما وهو البيئية، املشكالت يفاقم مما املستدام،
 .السكاين النمو معدل فهو يستخدم

 القضايا والمؤشرات االقتصادية :الفرع الثاني
  :2واالستهالك اإلنتاج وأمناط االقتصادية البنية قضايا املؤشرات هذه وتشمل

 دخل ومعدل الرأمسايل، االقتصادي النشاط عادة االقتصادي بالنمو املرتبطة املؤشرات تظهر :البنية االقتصادية -1
 :يلي مبا االقتصادية البنية مؤشرات أهم وتتمثل .السوق موازين ضمن الشرائية والقوى الفرد

  .فيه االستثمار ونسبة اإلمجايل، احمللي الناتج من الفرد نصيب خالل من قياسه وميكن :االقتصادي األداء - أ
  .واخلدمات للسلع التجاري بامليزان تقاس :التجارة - ب
 اإلمجايل، القومي الناتج إىل الداخلية أو اخلارجية املديونية نسبة احتساب خالل من عادة يقاس :املايل الوضع - ج

 .اإلمجايل القومي بالناتج مقارنة عليها احلصول أو تقدميها يتم اليت الرمسية اإلمنائية املساعدات نسبة خالل من وكذلك
 التنمية يف الرئيسة االقتصادية القضايا أهم من واالستهالك اإلنتاج أمناط تعد :أنماط اإلنتاج واالستهالك -2

 املستدامة غري اإلنتاج وأمناط صناعياً، املتقدمة الدول يف االستهالكية النزعات بسيادة يتميز العامل أن إذ املستدامة،
 جذري تغيري إحداث من المناص وعليه .النامية الدول يف أم املتقدمة الدول يف سواء الطبيعية املوارد تستنزف اليت
 شريطة متساوية، بصورة العامل سكان جلميع متاحة وجعلها املوارد على للمحافظة واالستهالك اإلنتاج سياسات يف
   :باآليت واالستهالك اإلنتاج أمناط مؤشرات أهم وتتمثل، املقبلة لألجيال متوفرة تبقى أن

                                                           

1
  .26الفصل  ، 21 القرن أعمال جدولا/مم المتحدة،  - 

2
، ملتقى دولي حول التنمية ا�طار النظري للتنمية الشاملة المستدامة ومؤشرات قياسھاسھام حرفوش، إيمان صحراوي، ذھبية ريمة بوباية،  - 

  .113-112، ص ص 2008المستدامة والكفاء ا7ستخدامية للموارد المتاحة، كلية العلوم ا7قتصادية وعلوم التسيير سطيف، الجزائر، أفريل 
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 ؛)اإلنتاج يف اخلام املواد استخدام كثافة مبدى وتقاس( املادة استهالك -
 ؛)للفرد السنوي الطاقة استهالك احتساب خالل من وتقاس( الطاقة استخدام  -
 واملشـعة، اخلطـرة النفايـات وإنتـاج واملنزليـة، الصـناعية النفايـات إنتـاج بكميـات وتقـاس( النفايـات وإدارة إنتـاج  -

  ؛النفايات تدوير وإعادة
 مواصـالت خاصـة، سـيارة املواصـالت بنـوع مقارنـة سـنوياً  الفـرد يقطعهـا الـيت باملسـافة وتقـاس( واملواصـالت النقـل -

  ).اخل...، طائرات عامة،

 القضايا والمؤشرات البيئية: الثالث الفرع
 والتنـوع ،السـاحلية واملنـاطق واحمليطـات والبحـار واألراضـي، اجلـوي، الغـالف يف البيئيـة واملؤشـرات القضـايا تتمثـل

  .احليوي
 التغري ومنها وتغرياته، اجلوي الغالف إطار ضمن تندرج اليت اهلامة القضايا من العديد هناك :الغالف الجوي -1

 اإلنسان، صحة مع مباشرة غري أو مباشرة بصورة القضايا هذه تأثريات وترتبط اهلواء، ونوعية األوزون، وثقب املناخي
  .1اهلواء األوزون، نوعية طبقة املناخي، استنفاد التغري: ومن أهم املؤشرات .البيئي النظام وتوازن واستقرار

 ووسائل طرق أن إذ املستدامة، بالتنمية عالقتها يف كثرية تشعبات وذات جداً  وهامة معقدة قضية وهي :األراضي -2
 وتتطلب.مبادئها وتطبيق املستدامة بالتنمية الدول التزام مدى رئيسة بصورة حتدد اليت هي األراضي استخدام

 تكون وقد والسياسية، اإلدارية املسؤولية من متفاوتة بدرجات واقتصادية سياسية قرارات اختاذ األراضي استخدامات
 الغابات وإزالة والتصحر األراضي تدهور :أهم املؤشراتومن  .2شخصية أو حملية أو إقليمية أو وطنية، القرارات
  .احلضري والنمو الزراعية والتنمية

 الكرة مساحة من  70% نسبته ما تشكل واحمليطات البحار كانت ما :الساحلية والمناطق والمحيطات البحار -3
   .البشرية تواجه اليت التحديات أكرب ميثل بيئياً  مستدامة بطريقة الشاسعة املناطق هذه إدارة فإن لذا األرضية،

 تركـز ودرجـة األمسـاك صـيد كميـة السـاحلية، املنـاطق يف املقيمـني السـكان ـوع املئويـة النسـبة: ومـن أهـم املؤشـرات
  3.الساحلية املياه يف الطحالب

                                                           

1
  .9الفصل  ، 21 القرن أعمال جدولمم المتحدة، ا/ - 

2
  .10الفصل  ، 21 القرن أعمال جدولا/مم المتحدة،  - 

3
  .17الفصل  ، 21 القرن أعمال جدولا/مم المتحدة،  - 
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 أن بعضهم يعتقد حيث أحياناً، واضحة غري املستدامة بالتنمية احليوي التنوع عالقة تكون قد :الحيوي التنوع -4
 أن إال.االقتصادية التنمية مع يصطدم ذلك وأن احملميات، وإنشاء الربية واحليوانات النباتات حبماية تتعلق املسألة
 العمليات وبني بينه أساسي ارتباط وهناك املستدامة، التنمية يف أساسياً  عنصراً  احلقيقة يف يعترب احليوي التنوع

 ذات برية نباتات من ومركبة مصنوعة تداوهلا يتم اليت األدوية من  75 %حنو فإن املثال، سبيل فعلى االقتصادية،
األنظمة البيئية : ومن أهم املؤشرات، الطبيعة من النباتات هذه تفقدأن  وخيشى متميزة، وعالجية طبية خصائص

  1).نسب الكائنات احلية املهددة باالنقراض( األنواع، )نسبة مساحة املناطق احملمية مقارنة باملساحة الكلية(
  .املؤشرات قياس التنمية املستدامةوفيما يلي جدول يبني أهم 
  )اجتماعية، اقتصادية، بيئية(أهم مؤشرات قياس التنمية المستدامة): 01(رقم  جدول

  
  

  المؤشرات االجتماعية

 البطالة معدل - الدخول تفاوت/ الفقر خط دون يعيشون الذين للسكان املئوية النسبة
 من خرجوا الذين 15 ال سن دون لألطفال املئوية النسبة/  الرجل أجر إىل املرأة أجر متوسط نسبة
 بيوم

 أعمارهم تقل الذين األطفال بني الوفيات معدل - الوفيات حاالت/  لألطفال الغذائية احلاالت
 صحية مرافق لديهم الذين السكان نسبة/ الوالدة عند املتوقع العمر متوسط/  سنوات 5 عن

 الذين/للشرب الصاحلة املياه على حيصلون الذين السكان نسبة/  ااري مياه لتصريف مالئمة
 بني املعدية األمراض ضد التحصني/ األولية الصحية الرعاية مبرافق االنتفاع إمكانية لديهم تتوفر

 معدل – الثانوية و االبتدائية الدراسة مالكإ نسبة/ احلمل منع وسائل انتشار معدل/ األطفال
 عنها املبلغ اجلرائم عدد/ البيت مساحة من الفرد نصيب - البالغني بني الكتابة و للقراءة اإلملام
  املنظمة غري و املنظمة احلضرية املناطق سكان -السكاين النمو معدل/ نسمة 1000 لكل

  
  
  

  المؤشرات البيئية

 احلضرية املناطق يف اجلوية امللوثات تركيز/ األوزون لطبقة املستنفذة املواد استهالك
 استخدام -احلشرية املبيدات استخدام/ .دائما املزروعة األراضي و للزراعة الصاحلة األراضي مساحة
 . األمسدة
  احلضرية مساحة املستوطنات -لألراضي اإلمجالية املساحة من مئوية النسبة الغابات مساحة

 الساحلية املناطق يف السكان جمموع -بالتصحر املصابة األراضي – األشجار قطع ثافةك
 الطلب - املتوفرة املياه من مئوية نسبةك سنويا املستخرجة اجلوفية و السطحية املياه حجم

/ العذبة املياه يف ة القولونية البكرتيا زكتر  املائية الكتل يف سجنيكاأل على الكيميائيو   البيولوجي
  الرئيسية األمراض من األنواع بعض انتشار/ اإلمجالية املساحة من مئوية نسبةك احملمية املساحة

 
  المؤشرات االقتصادية

 اإلمجايل القومي الناتج يف االستثمار حصة/ اإلمجايل القومي الناتج من الفرد نصيب
  / اإلمجايل القومي الناتج / الدين - اخلدمات و للسلع التجارة ميزان
 الطاقة استهالك من السنوي الفرد نصيب/ املواد استخدام ثافةك - اإلمنائية املساعدات جمموع

                                                           
1
  - UNEP,Global Environment Outlook: environment for development (GEO-4), summary for decision 

makers, United Nations Environment Programme(unep) publication, 2007,pp. 12-13. 
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 احلضرية و الصناعية النفايات توليد/ الطاقة استخدام آثافة -املتجددة الطاقة موارد استهالك نسبة
  النفايات استخدام و تدوير إعادة -اخلطرة النفايات توليد/ -املشعة النفايات توليد – الصلبة
  يوميا النقل واسطة حسب فرد لك يقطعها اليت املسافة

االستخدامية  ةملتقى دويل حول التنمية املستدامة والكفاء، متطلبات التنمية المستديمة في الدول النامية في ظل العولمة، ذهبية لطرش :المصدر
  .245، ص 2008للموارد املتاحة، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري سطيف، اجلزائر، أفريل 
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        المؤسسة المستدامةالمؤسسة المستدامةالمؤسسة المستدامةالمؤسسة المستدامة: : : : المبحث الثانيالمبحث الثانيالمبحث الثانيالمبحث الثاني

، باإلضافة إىل التعرف على )املؤسسة(سنتناول يف هذا املبحث مفهوم التنمية املستدامة على املستوى اجلزئي 
  األطراف ذات املصلحة للمؤسسة وكيفية احلوار معها، كما سنقوم بتبيان مفهوم املسؤولية االجتماعية للمؤسسة

  .كمفهوم يكمل مقاربة التنمية املستدامة داخل املؤسسة

  مفهوم التنمية المستدامة على مستوى المؤسسة: المطلب األول
فهي احملرك األساسي للتطور االقتصادي، حيث تطورت األولويات فعالية املؤسسة مهمة جدا لتطوير اتمع،       

  :ملايل ال يعرب عادة على األداء احلقيقي، حبيثيف الدول املتقدمة،  فأصبح األداء االقتصادي وا

 أصبح العمال حباجة إىل اجلودة أثناء العمل؛ •
املؤسسة هنا  الرأي العام أصبح يشكل ضغطا على مسامهة املؤسسة يف تقدم اتمع والتنمية املستدامة، وعلى •

  .أن تقوم بتقييم فعاليتها باستمرار
ات املقدمة للمجتمع من طرف املؤسسة، ال تستطيع املؤسسة مواصلة ومن خالل النتائج االقتصادية أو اخلدم

نشاطها دون األخذ باالعتبار اآلثار املباشرة وغري املباشرة لقراراا على اتمع والعمال، ومنه فإن عملها ال يقتصر 
املسامهة يف (تمع فقط على خلق الثروة، بل جيب أن تكون يقظة لكسب الشرعية، مبعىن يقظة لطرق اندماجها يف ا

  .، باإلضافة إىل يقظتها لتطلعات العمال)حتسني شروط احلياة على األرض، أو على األقل عدم املسامهة يف تدهورها

 تعريف المؤسسة المستدامة: الفرع األول
  1:يطلق على املؤسسة اليت حتاول تلبية احلاجيات األربعة التالية باملؤسسة املستدامة

 اتمع،منفعة  - 1
 تلبية حاجيات الزبون، - 2
 األداء بالنسبة للمالكني، - 3
 .إرضاء العمال يف العمل - 4

 ها،وميكن تعريف" L’Entreprise Responsableاملؤسسة املسؤولة " ويطلق كذلك على املؤسسة املستدامة بـ
أدوات  منتستمد  حيثاللوائح التشريعية،  تستبقاليت  باحرتام جمموع  املبادئاملؤسسة امللتزمة  تلك":  على أا

  .2"دولية معروفة مثل املعاهدات واالتفاقيات
                                                           
1 - voir glossaire du livre :  Philippe DETRIE, ‘’ l’entreprise durable’’, Dunod, Paris, 2005. 
2 - responsabilité social de l’entreprise, www.philias.org/publications/pdf_fichies07a1.pdf 
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 أقل إحداث مع كفاءة ذات موارد هلا وخدمات سلعا توفر أن بجي لالستمرار القابلة أو املستدامة املؤسسة إن
  .العمالء خاصة الناس حياة جلودة ممكنة قيمة وأقصى حتقيقه ممكن بيئي أثر

 اإلسرتاتيجيات" من خالل اعتماد ،الفوائد من احلصول على أبعد ترى مستقبلية رؤية ذات املستدامة ؤسسةفامل
 اليت االسرتاتيجيات هذه، التوقعات تتجاوز نتائج حتقق واليت للبيئة، املالئمة األعمال ممارسة على القائمة"  اخلضراء
 بيئيقيد  دون ةيرحبحتقيق ال مواصلة على القدرة أي ،االستدامة فكرة حول ركزت واليت جوهريا الطبيعية البيئة تكتنف
 أن عليها ،التنافسية اتهقدر على احملافظة تود اليت والعشرين الواحد القرن مؤسسات أن كما .ائهانهإل فجأة يظهر
ا تهوخمططا اتهاسرتاتيجيا يف البيئية االعتبارات ومتواصل تدرجيي وبشكل تدرج أن عليها وأن .اخلضراء املعايري تتبع

  1 .اخلضراء ؤسسةللم البيئي األداء حتسني على تعمل واليت املدى بعيدة البيئية

 مية المستدامة على مستوى المؤسسةتعريف التن :الفرع الثاني
مؤسسات  املؤسسات، خاصةمن لقد تنامى مفهوم التنمية املستدامة مؤخرا، لكنه يبقى فكرة جديدة لكثري  
 املستدامةجيب اإلشارة إىل أن مفهوم التنمية املفهوم نظريا أكثر منه تطبيقيا، و  النامية، أو مبعىن آخر ال يزالالدول 

" على مستوى املؤسسة يتمثل يف مسامهة املؤسسة يف التنمية املستدامة على املستوى الكلي، وعليه ميكن تعريفها 
من شأا أن توافق ما بني  ،التنمية املستدامة على مستوى املؤسسات تعين تبين اسرتاتيجيات أعمال ونشاطات

اليت حتتاجها يف  واحملافظة على املوارد البشرية الطبيعيةوارد امل حاجيات املؤسسة واألطراف ذات املصاحل اليوم، ومحاية
  .2"املستقبل

االسرتاتيجيات اليت تستجيب " وتعرف على أا ،"االستدامة"كما يطلق على التنمية املستدامة داخل املؤسسة بـ
ذه القضايا أساسا يف للضغوطات اخلارجية املتنامية للمؤسسة لشغل أدوار فعالة يف حل القضايا العامة، وتتمثل ه

  . 3"الفقر والالعدالة االجتماعية، سوء التغذية، التغري املناخي، تلوث البيئة وندرة املوارد

 (Triple bottom line)الثالثية  يجةنتمفهوم ال :الفرع الثالث
احلكومية، خالل لقد تنامى مفهوم النتيجة الثالثية يف كل من اإلدارة، االستشارة، االستثمار واملنظمات غري 

األداء التقليدي أو املايل، بهو أن جناح املؤسسات ال يقاس  ،السنوات القليلة املاضية، والفكرة من وراء هذا املفهوم

                                                           
1
التنمية املستدامة والكفاءة "امللتقى الدويل  المراجعة البيئية كأحد متطلبات المؤسسة المستدامة وتحقيق التنمية المستدامة،، رمزي حممد جودي منصوري، حممد كمال - 

  .599، 2008، أفريل ، منشورات م إ  م ف أ م، اجلزائر1كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري سطيف، ج–االستخدامية للموارد املتاحة 
2 - international institute for sustainable development, Business Strategies for Sustainable Development, from 
:www.iisd.org/publications. 
3- Sully Taylor,  HRM’s Role in Sustainability : Systems, Strategies, and Practices ,bridging research and 
practice HR leaders :  http://www3.interscience.wiley.com/journal/32249/home/ForAuthors.html 
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ن هذه الفكرة تأخذ وقتا لقبوهلا من طرف فإوبطبيعة احلال  األخالقي والبيئي،/ داء االجتماعيوإمنا يقاس أيضا باأل
العامل، ألن هذه األخرية لديها التزامات متعددة اجتاه األطراف ذات املصلحة األفراد داخل أو خارج الشركات حول 

  . 1لكي تتبىن سلوكا مسئوال
النتيجة االقتصادية، : النتائج الثالثة لنشاط مؤسسة مستدامة" على أا  TBLوميكن تعريف النتيجة الثالثية 

،  الربح، البشر، "3P" خالل هذا املفهوم تأخذ املؤسسة يف االعتبار أدائها على أساس االجتماعية والبيئية، ومن
  .Profit, People, Planet "2: الكون
التزام املؤسسة بالتنمية املستدامة، حيتم عليها االنتباه للمردودية االقتصادية لنشاطها، وحماولة التقليل من اآلثار  

  :3يف TBLالسلبية على البيئة واألخذ يف االعتبار مصاحل األطراف ذات املصلحة، وعليه تتمثل أبعاد النتيجة الثالثية 
كمرجع لألداء املايل التقليدي، ولكن يعّرب أيضا عن طاقة املؤسسة يف   هذا البعد يعترب :البعد االقتصادي -1

املسامهة يف التنمية االقتصادية للمنطقة اليت تنشط فيها، وكذلك بالنسبة لألطراف ذات املصلحة، باإلضافة إىل احرتام 
هذا البعد يشمل األداء  ،)،اخل...،غياب الفساد، االتفاق غري الشرعي، وضعية املسيطر(مبادئ املنافسة السليمة 

 .املايل، املبادئ التجارية، احرتام املنافسة
جمموع األطراف ذات نتائج االجتماعية لنشاط املؤسسة حنو هذا البعد يشمل ال :المجتمعي/ البعد االجتماعي - 2

السالمة، (بائن ؛ املوردون والز ...)شروط العمل، مستوى املكافآت، اإلقصاء، العنصرية، البطالة( العمال: املصلحة
تقيم املؤسسة انطالقا من ؛ واتمع ككل، و )احرتام الثقافات اإلضرار،( ؛ اجلماعات احمللية )األضرار النفسية للمنتج

  .سياستها االجتماعية واحرتامها حلقوق اإلنسان
يفرض حتليال آلثار املؤسسة هذا البعد يعَىن بالتوفيق ما بني نشاط املؤسسة ومحاية األنظمة البيئية، و  :البعد البيئي -3

 ، 4،اخل...،ومنتجاا من خالل استهالك املوارد، إنتاج الفضالت واالنبعاثات امللوثة
 TBLالنتيجة الثالثية "والشكل املوايل يوضح أهم أبعاد التنمية املستدامة داخل املؤسسة أو 

 
 
 

  

                                                           
1- Wayne Norman and Chris MacDonald, Getting to the Bottom of “Triple Bottom Line”, Press, Business Ethics 
Quarterly, 2005, p. 2. 
2- voir glossaire du livre : Wolff, Fabrice Mauléon, Le management durable, LAVOISIER, France, 2008. 
3- J. Ernult1 et A. Ashta, Développement durable, responsabilité sociétale de l'entreprise, théorie des parties 
prenantes : Évolution et perspectives, Cahiers du CEREN 21, France, 2007, p. 14. 
4
- J. Ernult1 et A. Ashta, Op. cit, p.15. 
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  TBLأبعاد النتيجة الثالثية ): 03(شكل 
  

  
  
  

  

  

  

  

  

  Source : Jean-Supize, Le management de la performance durable, édition d’organisation, France, 2007, p. 75.  

  

  الحوار مع األطراف ذات المصلحة: المطلب الثاني
منظمة، ال تستطيع املؤسسة غض الطرف عن تكون يف عامل تسري فيه املعلومة حبرية، اإلدعاءات اخلارجية 

األطراف ذات املصلحة، وهي مجيع اموعات اليت تؤثر املؤسسة عليها من قريب أو بعيد عن طريق أنشطتها، واليت 
هلا احلق أيضا يف ممارسة الرقابة، وال تتمثل األطراف ذات املصلحة يف املسامهني والسلطات العمومية فقط، بل 

لتشمل تشكيالت اتمع املدين، وعليه يعترب احلوار مع األطراف ذات املصلحة كممر إجباري لضمان اتسعت دائرا 
  . للمؤسسة من قبل اتمع) الرضا(الشرعية والقبول 

   تعريف األطراف ذات المصلحة: الفرع األول

  1 :التايلهناك العديد من التعاريف الواردة يف هذا السياق، وميكن إدراجها على النحو       

كل جمموعة أو فرد يستطيع التأثري أو التأثر بتحقيق أهداف «: األطراف ذات املصلحة بـ )1984Freeman(عرف  - 
   .»املنظمة

                                                           
1 -Reynaud E., Dontenwill E., Le rôle de l’approche par les parties prenantes dans l’initiation d’une politique 
de d éveloppement durable, Journée AIMS, Atelier développement durable, ESSCA Angers, 2005, p. 2   
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& Freeman(عرف  -   Emshoft( دد «: األطراف ذات املصلحة كاآليت كل جمموعة تتصرف مجاعيا وتستطيع أن
   .»مباشرة من طرف املؤسسة بصفة مراقبة غريبصفة مباشرة مستقبل املؤسسة ولكنها 

& Post, Preston 2002( عرفها -   Sachs( :» األفراد والعناصر املكونة واليت تتدخل بصفة إرادية أو غري إرادية يف
 . »قدرة املؤسسة على خلق القيمة ويف نشاطاا، وهم املستفيدون األساسيون واملتحملون للمخاطر

كل فرد أو جمموعة أفراد " :الذكر، ميكن تعريف األطراف ذات املصلحة كما يلي من خالل التعاريف السالفة
يف قدرة املؤسسة على خلق القيمة  –بصفة مباشرة أو غري مباشرة، إراديا أو غري إراديا  - يتأثرون أو يستطيعون التأثري 
يتضح بأن على املؤسسة  ،سبقمن خالل ما ف ."ردون من نشاطها واملتحملون للمخاطوحتقيق أهدافها وهم املستفي

 .الالزم بكل املطالب الشرعية لكل األطراف ذات املصلحة االهتمام أن تويل
كل األطراف تتميز بإمكانية التأثري وارتباط املؤسسة اجتاههم من جهة، من جهة أخرى فهذه األطراف تستفيد  •

 .وتتأثر بعالقاا مع املؤسسة
التغيري يف نظرية املنظمات بإدخال إدارة األطراف ذات املصلحة يف املستوى  )Freeman(يف هذا السياق يقرتح  •

 .اإلسرتاتيجي
. مفهوم األطراف ذات املصلحة كشكل جديد لتمثيل املؤسسة وإعادة قراءة إسرتاتيجيتها )Freeman(وضع  •

الشكل ذلك من خالل ، وميكن إبراز فاملؤسسة يف مركز عجلة مرتبطة باألطراف ذات املصلحة عن طريق عدة حماور
   :اآليت

  مختلف األطراف ذات المصلحة للمؤسسة): 04(الشكل 
  

  

  

 

  

Source : Jean Pierre TARDIEU et Autres, Organiser la contribution de l’entreprise au développement durable, 
EpE publications , France, p. 7. 
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، يكون هذا )النظام البيئي للمؤسسة(مجيع األطراف ذات املصلحة  رضاءدف التنمية املستدامة إىل إ ،وعليه
يف املقابل فإن ضياع الثقة يف املؤسسة تؤدي ، ت مجيع األطراف مصلحتها وإشباعهاالنظام الثابت واملتجانس إذا وجد

عاد التنمية املستدامة دور املسريين هو األخذ يف احلسبان أب، فإىل تراكم املشاكل البيئية وزيادة الفاتورة االجتماعية
 Les 7الزبائن السبعة " الذي يشكله األطراف ذات املصلحة أو ما يسمى ب والسهر على توازن النظام البيئي

clients  "التنمية املستدامة للمؤسسة تضمن تقارب مصاحل األطراف ذات املصاحل مع املنفعة العامة للمؤسسة ،
 :للمؤسسة كما هو مبني يف الشكل املوايل

  Les 7 clients de l’entrepriseالزبائن السبع للمؤسسة ) : 05(شكل

  
Source : CCI d’Alsace, Le guide d’Alsace Excellence, cci publications, France, 2007, p. 5.  

  

 .زبون على حدى، من خالل اجلدول املوايلوسنقوم بشرح كل 
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  للمؤسسة" األطراف ذات المصلحة " الزبائن السبعة ): 02(الجدول 

 Les 7 clients de l’entreprise" الزبائن السبعة للمؤسسة"األطراف ذات المصلحة 

  للمؤسسة وينتظرون أو يرجون عائدا من استثمارهم؛هم األشخاص املاديني واملعنويني الذين يضمنون رأس املال االجتماعي   المساهمون
 اخلدمة/ هم متلقوا املنتج -  الزبائن

  قد يكون داخليا او خارجيا للمؤسسة، قد يكون املستفيد املشرتي أو املستهلك النهائي -
  هم أولئك الذين لديهم اتصال مباشر أو غري مباشر باملنتج أو اخلدمة للمؤسسة  المستعملون
وكل أولئك ... البنوك، املوردون، املستشارون، : خمتلف األطراف الداخلية واخلارجية اليت تساهم يف حتقيق غايات املؤسسة مثل  الشركاء

  .الذين جيتمعون يف برنامج الشراكة
  .اإلطارات، املسريين والعمال: هم جمموع عناصر املؤسسة والذين ينتظرون أجرا  العمال

  .أوسع، وميكن اعتبارهم حمليني، وطنيني، عامليني، وذلك حسب موقع املؤسسةهم اتمع مبعىن   الجماعات
Source : Jean-Supizet, Op.cit, p. 75. 

  إرضاء األطراف ذات المصلحة: الفرع الثاني
عالقة عادلة مع املؤسسة، كل طرف من األطراف يقارن عائده  من خالل ،األطراف ذات املصلحةميكن إرضاء 

  :1من حصة املؤسسة مع حاجياته وتطلعاته، وعليه هناك ثالث حاالت ممكنة
غري "إذا كانت حصة الطرف أقل من العوائد املنتظرة، وعليه سيكون غري راض، وحنكم على العالقة بأا  - 1

 ؛"عادلة
 ؛"عالقة عادلة " املنتظرة حنكم على العالقة بأا  إذا تعادلت حصته مع التطلعات - 2
 ".جد العادلة " إذا فاقت حصته التطلعات املنتظرة حنكم على العالقة بـ  - 3

  :وعليه فالتوزيع العادل يتطلب إذن
 حتديد احلاجيات والتطلعات ومستوى االشباعات املنتظرة؛ - 4
 ومنصفة؛ تلبية احلاجيات بطريقة والتطلعات بطريقة عادلة - 5
 تقييم مستوى اإلشباع احلقيقي املقنع؛ - 6
 .حتسني التنظيم من اجل تعديل التطلعات املنتظرة واحلقيقية - 7
 

                                                           
1
 - Jean-Supizet, Le management de la performance durable, édition d’organisation, 2007, France, pp. 76-77  
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  ألطراف ذات المصلحةالمهام التي تقوم بها وظيفة التنمية المستدامة في إطار الحوار مع ا :الفرع الثالث
ألطراف ذات املصلحة، جيب على ودائم مع ا) واضح( معىن تنمية املستدامة للمؤسسة حبوار ذولتغذية سياسة ال

  :1القيام باملهام التالية يلة بالتنمية املستدامةفالوظيفة الك
 حتديد وتقسيم مجيع األطراف ذات املصلحة؛ •
 وضع شبكات وأدوات للحوار؛ •
 ألطراف ذات املصلحة وربطها مع املديريات األخرى؛لتنسيق وتنشيط السماع  •
 والتطلعات والرهانات األساسية لألطراف ذات املصلحة؛حتديد احلاجيات  •
 شراكات مع األطراف ذات املصلحة؛) عند احلاجة(وضع  •
 .تنظيم عائد اخلربة وتكييف األعمال الناجتة •
 األطراف ذات املصلحة للمؤسسة، وإمنا كل مديريةال يقع على عاتق وظيفة التنمية املستدامة كامل احلوار مع      

، واالستفادة من دعم ذو املصلحة تأخذ جزًء على أساس جمال كفاءا واإلشكاليات املعاجلة ونوع الطرفتستطيع أن 
  :2فمثالمن جانب وظيفة التنمية املستدامة، منهجي ووظائفي 

 ؛العمالتم بقضايا  وظيفة املوارد البشرية •
 ؛الزبائنوظيفة التسويق تم بقضايا  •
 املوردين؛وظيفة الشراء تم بقضايا  •
 ري احلكومية البيئية، اجلمعيات وغريها؛املنظمات غ وظيفة البيئة تم بقضايا •
 تم بقضايا املسامهني، املستثمرين؛وظيفة املالية  •
 .تم بقضايا املعنينياإلمداد، البيع وظيفة اإلنتاج،  •

   :ولنجاح احلوار مع األطراف ذات املصلحة هناك عوامل أساسية لذلك
 ، احرتام احملاور، الشفافية والبيداغوجيا؛روح احلوار •
 الوقت وبالتايل الوسائل؛ •
 اإلرادة لدعم اهودات، وااللتزام بالوقت أثناء فرتات األزمة؛ •
 .االستعداد لوضع املؤسسة يف الواجهة •

  

                                                           
1
- Anthony Rosa et autres, Guide pratique du développement durable, Afnor, France, 2008, p. 29. 

2
 - Jean Pierre TARDIEU et Autres, Op.cit, 7-13. 
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 للمؤسسةالمسؤولية االجتماعية : المطلب الثالث
  .سيتم التطرق يف هذا العنصر إىل مفهوم املسؤولية االجتماعية، باإلضافة أبعادها     

  مفهوم المسؤولية االجتماعية: الفرع األول
  :1ميكن إعطاء تعار يف للمسؤولية االجتماعية كما يأيت     

عن طريق املسامهة مبجموعة  على أا التزام على منظمة األعمال جتاه اتمع الذي تعمل فيه : " Holmsعرفها  -
حماربة الفقر، حتسني اخلدمات الصحية، مكافحة التلوث، إجياد فرص العمل، : كبرية من األنشطة االجتماعية مثل 

  ".حل مشاكل اإلسكان واملواصالت وغريها
م يف تطوع مجيع احملاوالت اليت تساه:"كما عرفت الغرفة التجارية العاملية للمسؤولية االجتماعية على أا   - 

املؤسسات لتحقيق تنمية بسبب اعتبارات أخالقية واجتماعية، وبالتايل فإن املسؤولية االجتماعية تتحقق من خالل 
  2 " .اإلقناع والتعليم

التزام هذه األخرية "املسؤولية االجتماعية للمؤسسة على أا  *OCDEوتعرف منظمة التعاون االقتصادي والتنمية   - 
تنمية االقتصادية مع احلفاظ على البيئة والعمل مع العمال وعائالم واتمع احمللي واتمع بشكل عام باملسامهة يف ال

  ."3دف حتسني جودة احلياة جلميع األطراف 
 :التعريف الشامل للمسؤولية االجتماعية للمؤسسة، حيث عرفتها على أا ISOوميكن اعتبار تعريف منظمة  - 

على اتمع والبيئة، بواسطة سلوك أخالقي ) أو خدمة/منتج و(رنة مع آثار قراراا وأنشطتها مسؤولية املنظمة مقا
   :4وشفاف والذي

 يتالئم مع التنمية املستدامة ورفاهية اتمع؛ - 
 يأخذ يف االعتبار تطلعات األطراف ذات املصلحة؛ - 
 يتطابق مع القانون املطبق واملعايري الدولية للسلوك؛ - 
 .يف كامل املنظمةيدمج  - 
وبشكل عام فإن مسألة املسؤولية االجتماعية ودرجة تبنيها أو عدم تبنيها من قبل املؤسسات يقوم يف جوهره على  

 :ختلفة واملوضحة يف اجلدول أدناهميل املؤسسة للرتكيز على اجلانب االقتصادي أو اجلانب االجتماعي بعناصرمها امل

                                                           

.73،  ص 2006، دار وائل للنشر، ا/ردن، 1، الطبعة أخ)قيات ا�دارة ومسؤولية ا-عمال في شركات ا-عمال نجم عبود نجم، - 1
  

.73نجم عبود نجم، نفس المرجع، ص  - 2
  

*
 Organisation de Coopération et du développement Economique 

3 - www.oecd.org/RSE_définition. 
4 - http://www.iso.org/iso/fr/standards_development/processes_and_procedures/stakeholders.htm (Date: 13/09/2010) 
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  ادي و االجتماعي للمسؤولية االجتماعيةالجانب االقتص) :03(الجدول رقم 

  المسؤوليـة االجتماعية والنموذجيـة االقتصادية واالجتماعيـة
  :النموذج االقتصادي يركز على

  اإلنتـــاج 
 استغالل املوارد الطبيعية 

 قرارات داخلية قائمة على أساس أوضاع السوق 
 العائد االقتصادي 

 مصلحة املنظمة أو املدير أو املالكني 
   دور قليل جدا للحكومة

  :النموذج االجتماعي يركز على
  نوعية احليــاة 

 احملافظة على املوارد الطبيعية 
قرارات على أساس أوضاع السوق مع رقابة متنوعة من 

 اتمع 
 املوازنة بني العائد االقتصادي واالجتماعي 

 مصلحة املنظمة واتمع
   دور فعال للحكومة 

 .54ص ،2005، 1األردن، ط  -،  دار وائل للنشر والتوزيع، عمانالمسؤولية االجتماعية وأخالقيات اإلدارة، طاهر الغاليب، صاحل العامري :املصدر

  أبعاد المسؤولية االجتماعية: الفرع الثاني
  :               1تدرس املسؤولية االجتماعية من خالل أربعة أبعاد أساسية وهي     
يستند إىل مبادئ املنافسة والتطور التكنولوجي حيث يشتمل على جمموعة كبرية من عناصر  :البعد االقتصادي -1

املسؤولية االجتماعية اليت جيب أن تؤخذ يف إطار احرتام قواعد املنافسة العادلة واحلرة واالستفادة التامة من التطور 
باتمع و البيئة، ومتثل املسؤولية االقتصادية أساسا جيب أن تطلع به املؤسسات،  التكنولوجي ومبا ال يلحق ضررا

حيث أن إنتاج السلع واخلدمات ذات القيمة للمجتمع بكلف معقولة ونوعيات جيدة، ويف إطار هذه املسؤولية حتقق 
   .ني وغريهم املنظمة الفوائد واألرباح الكافية بتعويض خمتلف مسامهات أصحاب رأس املال والعامل

يقوم هذا البعد على أساس مبادئ محاية البيئة والسالمة املهنية والعدالة وقوانني محاية املستهلك  :البعد القانوني -2
وحيتوي جمموعة كبرية من العناصر يفرتض أن حترتم من قبل املنظمات وبالشكل الذي يعزز ويساهم يف االرتقاء 

مبختلف أجناسهم وأعراقهم وأديام، وكذلك منع األضرار بالبيئة من خالل  بالعالقة مع املستهلك ومع العاملني
  .االستخدام التعسفي للموارد أو التلوث احلاصل يف املاء واهلواء والرتبة 

                                                           
، ص 2005، 1ا/ردن، طبعة  -عمان، دار وائل للنشر والتوزيع، المسؤولية ا.جتماعية وأخ)قيات ا�دارةطاھر محسن الغالبي، صالح العامري،  -1

51.   
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ويرى الباحثون أن هاتني املسؤوليتني ضرورية جدا وتشكل القاعدة لربوز دور اجتماعي أكرب الحقا من قبل إدارة     
ال معىن ألن تتبىن مؤسسة دورًا اجتماعيا وهي خترق اجلوانب القانونية، وال تستطيع تقدمي السلع املؤسسات، ف

  .واخلدمات الضرورية للمجتمع
يستند إىل مبادئ ومعايري أخالقية وكذلك إىل أعراف وقيم اجتماعية، لذا يفرتض على إدارة  :البعد األخالقي  -3

والسلوكية واملعتقدات يف اتمعات اليت تعمل فيها، حيث أن هذه اجلوانب املؤسسات أن تستوعب اجلوانب القيمة 
مل تؤطر بعد بقوانني ملزمة لكن احرتامها يعترب أمرا ضروريا لزيادة مسعة املنظمة يف اتمع وقبوهلا، فعلى املنظمة أن 

  .1تكون ملتزمة بعمل ما هو صحيح وعادل ونزيه

وير نوعية احلياة بشكل عام وما يتفرع عن ذلك من عناصر ترتبط بالذوق العام ويرتبط مببدأ تط :يالبعد الخير  -4
ونوعية ما يتمتع به الفرد من غذاء ومالبس ونقل وغريها من جوانب أخرى، وهذه مبادرات طوعية غري ملزمة 

م اتمع أو للمنظمة تبادر فيها بشكل إنساين وتطوعي من قبل برامج تدريب  ال ترتبط بالعمل بشكل مباشر لعمو 
لفئات خاصة به، ككبار السن أو الشباب وغريها، وال تتوخى إدارة املؤسسات من هذه الربامج ارتباطها املباشر بزيادة 

  .األرباح أو احلصة السوقية وغريها 
  :والشكل املوايل ميثل املسؤوليات األربعة    

  أبعاد المسؤولية االجتماعية للمؤسسة): 06(شكل 

  

  

Source : http://www.ecologie.gouv.fr/rubrique.php3?id_rubrique=1018  

  

فهذه األبعاد األربعة تعد يف نظام األولويات بالنسبة للمؤسسات، فاملؤسسة ملزمة بتحقيق األرباح والفوائد      
االقتصادية، كذلك لكي تستمر يف العمل جيب أن حترتم القوانني وتبعد نفسها عن املساءالت القانونية وإال فستكون 

                                                           
1
- Mercier S., L’éthique dans les entreprises, Collection Repères, Editions La Découverte, Paris, 2004, p. 120.  

  
  الخيرية

  )ساھم برفاھية المجتمع (

  
  ا-خــ)قية

إعمل ما ھو                                ( 
  )صحيح 

  

  القانـــونية 
  )اطع القانون ( 

  
  ا.قتصادية 

  )حقق أرباحا ( 

 طوعية
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أن تتحمل املؤسسة  مسؤوليات أخالقية وخريية متثل دورها مذنبة من خالل خرق هذه القوانني، باإلضافة إىل ضرورة 
  .1االجتماعي وتعزز صورا أمام اتمع

  حوكمة المؤسسة: الفرع الثالث
ظهر مصطلح احلوكمة يف أوائل التسعينيات من القرن املاضي، حيث فرض من قبل األسواق املالية واملسريين،      

  .املسامهني واملسيريين ملؤسسة ماوذلك لغرض تعريف نوع العالقة ما بني 
  :هنالك عدة تعارف للحوكمة سواء على املستوى الكلي أو املستوى اجلزئي نذكر منها: تعريف احلوكمة - 1
ميكن اعتبار احلوكمة ممارسة السلطة االقتصادية، السياسية واإلدارية لغرض تسيري أعمال بلد ما : ∗PNUDتعريف  - أ

خمتلف اآلليات، العمليات والقوانني اليت يعرب من خالهلا املواطن واجلماعات عن على مجيع املستويات وتشمل 
املشاركة، الشفافية، الفعالية، العدالة، وحتاول قدر : وتتصف احلوكمة أساسا بـ. مصاحلهم وممارسة حقوقهم القانونية

 .2املستطاع ضمان مجيع احلقوق
   :3مة املؤسسة، نذكر منهاهناك عدة تعاريف حلوك  :تعريف حوكمة المؤسسة -ب
يف اململكة املتحدة بشأن املظاهر  1992يف تقريرها الصادر سنة   Cadburyمقدم من قبل جلنة : التعريف األول - 

توجيه ورقابة الشركات  تهسطاالنظام الذي يتم بو " حيث عرفت اللجنة حوكمة الشركات بأا  ،املالية حلوكمة الشركات
  .حوكمة الشركات باألداء والرقابة عليهوبالتايل فقد ربطت " 
هو اإلطار الذي متارس فيه الشركات وجودها، وتركز على  العالقات بني املوظفني وأعضاء جملس   :الثاين التعريف - 

اإلدارة واملسامهني وأصحاب املصاحل وواضعي التنظيمات احلكومية وكيفية التفاعل بني كل هذه األطراف يف األشراف 
   .عمليات الشركةعلى 

لس اإلدارة واملدراء من خالله حتميل املسؤولية ذلك الطريق اليت ميكن هي حوكمة الشركات   :الثالث التعريف - 
  .ومواجهة مسائلة محلة األسهم وأصحاب املصلحة اآلخرين ،وكذلك املدققني يف الشركة بكل عدالة وشفافية

 :ومنه فحوكمة الشركات تركز على
   داء؛رقابة األ - 
  حتديد أصحاب املصلحة وطبيعة مصاحلهم والعالقات بينهم؛-   

                                                           
1
 - Mercier S., Op.cit, p. 121. 

∗
 Programme des nations unies pour le développement.  

2
. www.undp.org/uncdpf/franc/role/table.htm (date : 02/09/2010) 

أعمال الشركات املسامهة يف  أمهية حوكمة الشركات يف مواجهة الفساد املايل واحملاسيب دراسة حتليلية لإلطار القانوين والرقايب الذي ينظم .اهللا املشهداين بشرى جنم عبد -  3
  www.nazaha.iq/search_web/muhasbe/4.doc .العراق
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  ).جملس اإلدارة، املدراء، املدققني(مسائلة أصحاب املصاحل للقائمني على إدارة الشركة - 
 Gouvernement" حكومة املؤسسة"احلوكمة هي تنظيم  :حوكمة المؤسسة كحركية للتنمية المستدامة -2

d’entreprise جمموع الصفقات املعدة، املقررة، والشرعية املنجزة واملراقبة للقواعد اجلماعية، تسمح بإثراء وتقييم ، وهي
القرارات من قبل املديرية العامة وجملس اإلدارة واملسامهني، آخذين يف االعتبار آراء وتطلعات األطراف ذات املصلحة 

ظامية للقرار، موجهة لالستجابة ملتطلبات الشفافية، املشاركة تشاورية ون وتعترب احلوكمة مقاربة. الداخلية واخلارجية
  .والدميقراطية لألطراف ذات املصلحة

وتعترب احلوكمة مفتاح جناح مقاربة إدماج التنمية املستدامة، ألا تسمح للمؤسسة بااللتزام واالخنراط، احرتام      
وق اإلنسان، حقوق الطفل، حقوق العمل، امليثاق العاملي مثل ميثاق حق(عروفة للمنظمات العاملية مبادئ املراجع امل

  . ، أو من خالل األعمال التصحيحية املوجهة لتقليل ضغطها على رهانات االستدامة)لألمم املتحدة
متارس حوكم املؤسسة من خالل عناصر أساسية تتمثل يف االلتزام بالقيم ، تطبيق مبادئ الشفافية، املشاركة      

لني، ومجيع األطراف ذات املصلحة، تعبئة الذكاء اجلماعي، البحث عن التوزيع العادل للثروة املشرتكة، وإقحام العام
كل هذه املبادئ ال . ممارسات التحسني املستمر، والبعد املستقبلي الذي يتعامل مع احلاضر من أجل املستقبل

ى االلتزام ا، ألنه وبدوا ال ميكن ألي تتعارض مع مبادئ التنمية املستدامة، وعلى املؤسسة هنا أن حترص عل
  .سياسة للتنمية املستدامة ان تنجح

منه فإنه إذا كان هناك فساد، عدم الشفافية، عدم املشاركة، الالعدالة، التمييز، أو كل مبدأ يتناىف مع      
لسريوة التنمية " األساس الداعم"األخالقيات فإنه بالضرورة يتناىف مع مبادئ التنمية املستدامة، وعليه تعترب احلوكمة 

  .1املستدامة، واإلطار الذي تسري ضمنه
  
  

  

  

  

        
                                                           
1 - Alain Finet et Autres, Gouvernance d’entreprise : Nouveaux défis financiers et non financiers, éditions de 
Boek, Paris, 2009, pp. 22-26. 
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        مفـاهيم عامة حول األداءمفـاهيم عامة حول األداءمفـاهيم عامة حول األداءمفـاهيم عامة حول األداء: : : : المبحث الثالثالمبحث الثالثالمبحث الثالثالمبحث الثالث

يعترب األداء القاسم املشرتك جلميع اجلهود املبذولة من طرف اإلدارة والعمال يف إطار املؤسسات، كما أن      
البحوث والدراسات يف جمال نظرية املؤسسة واإلدارة دف إىل إجياد اآلليات والنماذج والفلسفات والنظريات القادرة 

وسنحاول من خالل هذا البحث . سات وهي تنافس بعضها البعضجتعل من األداء حالة متيز املؤس أنعند التطبيق 
إعطاء مفهوم لألداء واألداء التنظيمي، وسنعرج على مفهوم األداء الكلي، كمفهوم شامل جاء نتيجة تبين املؤسسات 

  .ملفهوم التنمية املستدامة

  مفهوم األداء: المطلب األول
يعد األداء مفهوما جوهريا وهاما بالنسبة للمؤسسات بشكل عام، وهو ميثل القاسم املشرتك الهتمام علماء      

اإلدارة، ويكاد يكون الظاهرة الشمولية جلميع الفروع وحقول املعرفة اإلدارية مبا فيها اإلدارة اإلسرتاتيجية، فضال عن  
وعليه مل يعد هناك محور حول وجود املؤسسة من عدمه،  يتكونه البعد األكثر أمهية ملختلف املؤسسات والذي 

بقياسات حمددة يتفق عليه اجلميع، وعلى الرغم من تعدد واتساع األبعاد واملنطلقات البحثية ضمن  مفهوم بسيط
موضوع األداء واستمرار املؤسسات باالهتمام والرتكيز على خمتلف جوانبه، يبقى األداء جماال خصبا للبحث والدارسة 
الرتباطه الوثيق مبختلف املتغريات والعوامل البيئية، سواء كانت الداخلية واخلارجية منها، وتنوع تلك املتغريات وتأثريها 
املتبادل معه، فاألداء مفهوم واسع وحمتوياته متجددة بتجدد وتغري وتطور أي مكونات املؤسسة على اختالف 

اختالف املعايري واملقاييس اليت تعتمد على دراسة األداء وقياسه فاالختالف حول مفهوم األداء بنبع من . أنواعها
واليت يستخدمها املدراء واملؤسسات، وعلى الرغم من هذا االختالف، فإن أغلب الباحثني يعربون عن األداء من 

  .1خالل النجاح الذي حتققه املؤسسة يف حتقيق األهداف
إن التوجهات العامة يف الفكر اإلداري تشري إىل أن األداء مفهوم ذا أبعاد مشولية، لذلك فإن التوجهات احلديثة      

   :2تنطلق من ست أطر مفاهيمية تغطي الصورة الشمولية التكاملية للمفهوم وهي
انعكاس لقدرة املؤسسة " ء كونه الذي حتققه املؤسسة يف حتقيق أهدافها، ويف هذا السياق يعرب عن األدا :النجاح -1

 ".قدرة املؤسسة على حتقيق أهدافها على املدى البعيد" وقابليتها على حتقيق أهدافها أو بعبارة أخرى 

                                                           
1
  .38-37،ص ص2006، دار وائل للنشر، ا/ردن، 1، طأساسيات ا-داء وبطاقة ا-داء المتوازنبي، وائل محمد صبحي، طاھر محسن محمود الغال- 

2
  .38وائل محمد صبحي، طاھر محسن محمود الغالبي، نفس المرجع السابق، ص  - 
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حمصلة " أن األداء هو  (Miller&Bromiley,1990)حيث يوضح  :منطلقات النظرة المستندة إلى الموارد -2
ها حنو حتقيق أهدافها املنشودة، فاألداء هو انعكاس لكيفية استخدام قدرة املؤسسة يف استغالل مواردها وتوجيه

 ؛"املؤسسة ملواردها املادية والبشرية، واستغالهلا بالصورة اليت جتعلها قادرة على حتقيق أهدافها
، أن (Birkinshow,1995)املرغوبة اليت تسعى املؤسسة إىل حتقيقها، وضمن هذا التوجه يرى  :النتــائج -3

باإلضافة إىل تعدد احملاور موضوع األداء تواجه العديد من الصعوبات،  اسات اإلدارية واإلسرتاتيجية حولالدر 
واختالفها فإن هناك خالفا حول طبيعة البيانات املعتمدة يف القياس ومصدر تلك البيانات، فاألداء يف أبسط صوره 

األداء بصورته اردة حبيث متثل نتائج ال يعرف  نا ال ينظر إىلىل حتقيقها، وهميثل النتائج املرغوبة اليت تسعى املؤسسة إ
مستواها، وإمنا يركز على اجلانب اإلجيايب لنتائج األداء مفرتضا منذ البداية قدرة املؤسسة على حتقيق مستوى عال 

وحمددات خمتلفة، ألدائها، ومبا أن األداء هو نتيجة لدالة خمتلف أنشطة وأعمال املؤسسة اليت متارسها ضمن عوامل 
 فإن درجة مستواه تتحدد نتيجة العوامل املؤثرة فيه، ومدى قدرة املؤسسة على حتقيق أهدافها؛

أي مدى قدرة املؤسسة على تكييف عناصر ذلك البعد لتعزيز أنشطتها : البعد البيئي الداخلي والخارجي -4
والتأثريات ) على اختالف أنواعها( عل العوامل الداخلية باجتاه حتقيق أهدافها، فاألداء هو النتائج املتحققة نتيجة تفا

 اخلارجية واستغالهلا من قبل املؤسسة يف حتقيق أهدافها؛ 
حيث يعترب أن األداء هو املستوى الذي تتمتع به خمرجات املؤسسة بعد إجراء العمليات على : مدخل النظم -5

 شكل داخل املؤسسة؛مدخالا، فاألداء هو خمرجات األنشطة واألحداث اليت ت
األداء بنتائج األنشطة اليت يتوقع أن تقابل األهداف  (David 2001)حيث وصف  :المفهوم الشمولي -6

، ومهما اختلف املنظرين والكتاب حول أمهية األبعاد واملفاهيم اإلدارية، فإم يتفقون على أن األداء املوضوعية
التطبيقي، فاألداء هو دالة لكافة األنشطة املؤسسة، وهو املرآة اليت مفهوما جوهريا يف اال اإلداري النظري أم 

 .تعكس وضع املؤسسة من خمتلف جوانبها، وهو الفعل الذي تسعى كافة األطراف يف املؤسسة إىل تعزيزه
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  مفهــوم األداء التنظيمي :المطلب الثاني
لألداء التنظيمي، واليت ميكن أن تأخذ بعض األبعاد حسب  بعاداألعاجلة املعايري متعددة نقوم يف هذا اجلزء مب     

  .، باإلضافة إىل مفهوم سلسلة القيمة...)املستثمرون، الزبائن، العمال(اسية الشركاء أو األطراف ذات املصاحل األس

 سلة القيمة واألطراف ذات المصلحةاألخذ في االعتبار سل: الفرع األول
قيمة املؤسسة مهمة جدا لبعث تطورها، نقوم باإلنتاج وتوزيع اخلدمات واملنتجات للزبون  ،(Porter)حسب      

أيضا، فإنه لكي  (Porter)الذي يكون قادرا على دفع سعر يسمح باحلصول على هامش ربح معترب،  ويضيف 
األنشطة األساسية (  تتحصل املؤسسة على هامش ربح معترب، جيب أن حتقق أداًء عاليا، من خالل العمليات التسعة

  :1داخل سلسلة القيمة) وأنشطة الدعم 

، اإلمداد )اخلدماتية أو الصناعية( اإلمداد بالتموين، العمليات: وهي" األساسية " بالنسبة للعمليات اخلمسة أو  - 
  .اخلارجي، التسويق واملبيعات، وخدمات ما بعد البيع

  .لتحتية للمؤسسة، تسيري املوارد البشرية، البحث والتطوير، تسيري التموينالبنية ا: بالنسبة للعمليات األربعة املتبقية - 
ولوضع برنامج فعال لقياس ومراقبة األداء، حيتاج إىل حتليل معمق للعمليات، واليت حتتوي على سلسلة القيمة      

  . ملؤسسة ما، وأكثر حصرا، جيب تقييم املسامهة يف  خلق القيمة لنشاطات خمتلف العمليات
واليت دف إىل ، Gestion par Activités" اإلدارة باألنشطة " ، جاءا بفكرة Porter et Cooper (1998)وحسب 

معرفة مسار السلعة أو اخلدمة وتطورها، وصوال إىل الزبون، بطريقة تعّرف فيها األنشطة اليت تضيف قيمة السلعة أو 
  .اخلدمة يف نظر الزبون

قياس األداء التنظيمي عامة يثبت حماولة توجيه قدرة املؤسسة على خلق القيمة بالنسبة لألطراف ذات املصلحة      
  ،)املستثمرون، العمال، املستهلكون، اتمع(

 األداء التنظيمي جيب أن يرتجم بزيادة القيمة يف البورصة؛: بالنسبة للمستثمرين •
 عترب واجهة مهمة للمؤسسة؛جودة مناخ العمل ي: بالنسبة للعمال •
 نوعية وجودة املنتجات واخلدمات املقدمة؛: بالنسبة للمستهلكني •
  .مسامهة املؤسسة يف تطور اجلماعات والبيئة االجتماعية واملادية وأخذها بعني االعتبار: بالنسبة للمواطنني •

 

                                                           
1 - Jouy-en josas,  STRATEGOR ,Dunod éditions, France, 2005, pp. 81-85 . 
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 التنظيمي أبعاد األداء: الفرع الثاني
االستمرارية، الفعالية االقتصادية، قيمة : جيب أن يراعي قياس األداء التنظيمي التوازن مابني احملاور األربعة التالية      

هذا املفهوم لألداء التنظيمي يبني بأن تقييمه حيتاج إىل معطيات لشرعية من قبل األطراف اخلارجية، املوارد البشرية، وا
وعليه فإن األداء التنظيمي . جتماعية، سياسية، ثقافية، وبيئيةية، تكنولوجية، امالية، اقتصاد: حول جوانب متنوعة

ميكن قياسه عن طريق مؤشرات على اخليار وتفسري حسب متخذي القرار، أهدافهم، الفرتة اليت أخذت قيها بعني 
  :تنظيمي وأمثلة عن مؤشراتهواجلدول التايل يبني أبعاد األداء ال .1االعتبار، حساسيتهم اجتاه األخطار، ومسؤوليام

  أبعاد، معايير وأمثلة عن مؤشرات األداء التنظيمي) 04(جدول رقم 

  أبعاد، معايري وأمثلة عن مؤشرات األداء التنظيمي
  : االستمرارية

توافق السلعة أو : جودة المنتجات والخدمات -
 اخلدمة مع معايري اجلودة ومتطلبات الزبون؛

  ...عدد الشكاوى، عدد اإلرجاع، :  املؤشرات
التوافق مع بعض املؤشرات املالية واليت  :المردودية -

تقارن باملالئمة أو غري املالئمة مع تلك اليت يف نفس 
 القطاع؛

  ...أداء رأس املال املستثمر، هامش الربح :المؤشرات
 احملافظة والريادة على األسواق؛: التنافسية -

  .عوائد كل قطاع، قيمة الصادرات: المؤشرات

  :الفعالية
تقليل كمية املوارد املستعملة النتاج كمية : االقتصاد -

 مماثلة مع ضمان السري احلسن للربنامج؛
دوران اجلرد، دوران حسابات الزبائن، : املؤشرات

  ...معدل الرداءة، التقليل من التبذير
قيمة أو كمية السلع أو اخلدمات املنتجة  :اإلنتاجية -

مقارنة مع كمية املوارد املستعملة يف إنتاجها خالل 
 فرتة معطاة؛

دوران األصل اإلمجايل، معدل : املؤشرات
وقت / تكلفة اإلنتاج، معدل األنشطة/األنشطة
  ...اإلنتاج

  :قيم الموارد البشرية
الفائدة الظاهرة للعمال لعملهم : تعبئة العمال -

بالنسبة للمنظمة من خالل اهود املبذول لتحقيق و 
 .األهداف
  ...معدل الدوران، الغياب: املؤشرات

مقارنة مع خربة العمل املقيمة إجيابيا من : مناخ العمل -
 طرف العمال؛

املسهمة يف النشاط اإلجتماعي، العطل : املؤشرات
  ...املرضية، األحداث أثناء العمل، عدد االضرابات

كمية أو قيمة اإلنتاج من طرف العامل   :العمالأداء  -
 أو اموعة؛

  :الشرعية من قبل الجماعات الخارجية
ضمان استعمال رأس املال بطريقة : مقرضينرضا ال -

 مرحبة؛
الربح مقارنة برأس املال، معدل رأس املال : املؤشرات

  ...العامل، معدل اإلستدانة
 احلكم على سلوك الزبون من خالل: رضا الزبائن -

  استجابة املنظمة لرغباته؛
تأخر االستالم، مبلغ املبيعات، وفاء : املؤشرات

  ...الزبون، منو السوق
احرتام املؤسسة للقوانني : رضا المؤسسات التشريعية -

    والتشريعات اليت حتكم أنشطتها؛

                                                           
1 -Sylvie Saint-onge, Michel MAGNAN, La gestion de performance des organisations et des personnes, éditions 
d’organisation, France, 2008, pp.16-19. 
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عوائد العامل، الربح الصايف قبل : املؤشرات
  ...الضرائب

  كفاءات العمال احملسنة؛  :تطوير العمال -
نسبة الكتلة األجرية للتدريب، حتويل : املؤشرات

  ... التمهني، تعبئة العمال

رأي وحكم اجلماعات على : رضا الجماعات -
  نشاطات وآثار املؤسسة؛

عدد التشغيل، االخنراط يف اتمع، محاية : املؤشرات
  ...البيئة

Source :Sylvie Saint-onge, Michel MAGNAN,  La gestion de performance des organisations  et des personnes , 
éditions d’organisation, France, 2008, p. 19.  

  مفهوم األداء الكلي للمؤسسة: المطلب الثالث
إبراز كل من مفهوم األداء الكلي للمؤسسة، وذلك من خالل تطور مفهوم إىل سنقوم من خالل هذا املطلب      

  .مفهوم األداء اتمعي األداء، باإلضافة إىل

 الكلي للمؤسسة من األداء إلى األداء: الفرع األول
اتسع مفهوم األداء وتطور خالل القرن املاضي، حىت بروز مفهوم التنمية املستدامة واملسؤولية االجتماعية       

   :1التطور التارخيي للمؤسسات إىل أربعة مراحل أساسية (Zenisek 1979)للمؤسسة، حيث قسم 
والتصاعد القوى للنقابات أدى إىل  ، )1910-1850(أوال كان التسيري خيص أساسا املسريين واملسامهني خالل الفرتة 

وبوجود عرض أكرب من الطلب، تطورت تقنيات التسويق ، 1950-1900تزايد االهتمام بالعمال وذلك خالل الفرتة 
، وعليه فإن دور األعوان تطور اجتاهه حنو كل من 1965-1945وذلك لغرض تلبية رغبات الزبائن خالل الفرتة 

تطلب على غط اتمع على املؤسسة، وعليه تزايد ض 1960أخريا وابتداًء من منتصف . الزبائن، املوردين، واملوزعني
  .املؤسسة إدخال بعض التكاليف االجتماعية والبيئية

إن كل مؤسسة تبحث وقبل كل شيء عن ضمان ف (Tuzzolino et Armandi 1981)ومن خالل كل من     
وبعد ضماا هذه املردودية تستطيع التوجه إىل أعمال خريية، وهذا ما يؤدي بنا إىل تبين . مردوديتها االقتصادية

 .  (La performance sociétale) مفهوم املسؤولية االجتماعية أو األداء اتمعي

 

  

 

                                                           
1- Christophe Germain, Stéphane Trébucq,  La performance globale de l’entreprise et son pilotage : quelques réflexions , 
Semaine sociale Lamy – 18 octobre 2004 – nº 1186, Université Montesquieu Bordeaux IV, p. 35. 
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  مفهوم األداء المجتمعي: الفرع الثاني
فإن األداء  Carrollظهر مفهوم األداء اتمعي مع ظهور مفهوم املسؤولية االجتماعية للمؤسسة، وحسب      

، فلسفات )االقتصادية، القانونية، األخالقية(مبادئ املسؤولية االجتماعية : تقاطع املبادئ الثالثة وهي" اتمعي هو 
األداء اتمعي إىل  Carrollيقسم و ، "تمعية اليت تنشط فيها املؤسسةااالت ا ، االستجابة للمشاكل اتمعية

   :1ثالثة أبعاد وهي

األول وهو أن املؤسسة ليس عليها فقط أن تم باملردودية االقتصادية واحرتام االلتزامات الشرعية، ولكن التوجه  - 1
 .ة أكثر طواعية وفطنة حنو سلوك أخالقي يتطابق مع املعايري والتطلعات االجتماعية، بطريق

، الرفض مبعىن )الرفض، النزاع، التكيف، والسبق(الثاين خيص التحسيس اتمعي، ويقاس بأربعة عناصر وهي  - 2
املؤسسة تعارض كل التعديالت، النزاع أو االعرتاض فاملؤسسة تأخذ عادة األدىن الشرعي، أما التكيف فمع كل ما 

 عية أصلية مثل القائد يف السوق؛للمؤسسة باحلصول على وضهو متطور، وفيما خيص السبق فتسمح 
الثالث فمن خالل حميط املؤسسة اليت متارس فيه نشاطها ميكن أن تتفاعل مع اإلشكاليات البيئية، االجتماعية  - 3

 .واملسامهاتية وأكثر من ذلك جودة وسالمة املنتجات

 مفهوم األداء الكلي للمؤسسة: الفرع الثالث
مفهوم األداء لفرتة طويلة يف بعده املايل، هذا األداء يسعى إىل حتقيق املردودية املرجوة من قبل املسامهني احنصر      

لكن منذ بضع سنوات، أصبح هناك ، ليت حتافظ على استمرارية املؤسسةمن خالل رقم األعمال واحلصة السوقية، وا
   .2بعاد االجتماعية والبيئيةمتثيل مايل لألداء من خالل مقاربات أكثر مشولية تشمل األ

. حاليا استمرارية املؤسسة ال يتأتى من خالل األداء املايل ألنشطتها، ولكن من خالل الطريقة اليت تنشط ا     
ولكن أدجمت خمتلف األطراف ذات  ، إضافة إىل أن مسؤولية املؤسسة اتسعت، فلم تعد تشمل فقط املسامهني

يستعمل مفهوم األداء الكلي ، و )،اخل...املوردون، ، النقابات، الزبائن،غري احلكوميةاملنظمات اجلمعيات، (املصلحة 
سرتاتيجيات التنمية املستدامة املوضوعة  من طرف املؤسسة، باإلضافة إىل مساءلة يف تقييم إ يف أدبيات إدارة األعمال

جتميع كل من " للمؤسسة على أنه  ويعرف األداء الكلياعية ملختلف األطراف ذات املصلحة، مسؤولياا االجتم
  .، وهو مفهوم متعدد األبعاد، يصعب قياسه تقنيا)Barret,2006"(األداء االقتصادي، االجتماعي والبيئي

                                                           
1 - Christophe Germain, Stéphane Trébucq, Op.cit , p37 
2 - Angèle DOHOU, Nicolas BERLAND , Mesurer la performance globale des entreprises, intervention a 
Institut d’Administration des Entreprises , Guillaume VII le Troubadour, France, pp 3-12. 
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اقتصادي، اجتماعي وجمتمعي، مايل  ، هدف متعدد األبعاد"األداء الكلي على أنه  (Marcel Lapetit)ويعرف      
 مل تعط  يف حني، "الذي يقابله اتمع اإلنساين، والعمال وما يقابله من مواطنني وبيئي، وهو يعىن أيضا باملؤسسات

اإلشكالية اليت ف ة املستدامة إجابات مقنعة،أدوات التقييم احلالية املستعملة لقياس التطور احملقق من خالل التنمي
  1.االقتصادي، االجتماعي والبيئي: هي قياس التفاعالت بني خمتلف أبعاد األداء اليوم، تواجهها املؤسسات

يتمثل األداء الكلي، يف تفاعل األضالع الثالثة للتنمية املستدامة، أداء اقتصادي من خالل خلق قيمة مستدامة      
يف املعاملة، جذب واحملافظة  ناجتة عن التعامل مع مجيع األطراف ذات املصلحة، أداء اجتماعية من خالل العدالة

اخل، وأداء بيئي، ناتج عن احملافظة على املوارد الطبيعية، بيع منتجات ...على العمال، احرتام حقوق اإلنسان،
  : مكونات األداء الكلي للمؤسسةنيوالشكل املوايل يباخل، ...وخدمات صديقة للبيئة،

 مكونات األداء الكلي للمؤسسة): 07(شكل رقم 

 

  

Source :Reynaud. E,  Développement durable et entreprise : vers une relation symbiotique , Journée AIMS, 
Atelier développement durable, ESSCA Angers,2003, pp. 1-15.  

  

يعترب األداء الكلي للمؤسسة مفهوما يبحث على إحداث تكامل لألداء بطريقة شاملة، هذا اإلدماج أو التكامل      
  ). االقتصادية، االجتماعية والبيئية( متجانس بني مجيع األبعاد الثالثة 

                                                           
1
- Angèle DOHOU, Nicolas BERLAND , Op.cit, p. 11. 

 ا/داء الكلي

 ا/داء ا7قتصادي

 ا/داء ا7جتماعي ا/داء البيئي

الدخول في سوق رأس المال/ ا:ندماج في رأس المال ا/خ@قي  

التقليل من 
 التلوث

س@مة 
 التركيبات

س@مة 
 المنتج

نفاذ 
 الموارد

العدالة في 
 المعاملة

ظروف 
جيدة 
 للعمل

احترام 
حقوق 
 ا:نسان

تقليل احتمال حدوث وقائع مثيرة  •
 ؛)ا:ضرابات، المقاطعة(

 زيادة تحفيز العمال؛ •

 .تسھيل توظيف ا:طارات •

 ؛)تقليل التبذير(تخفيض التكاليف المباشرة  •

 تقليل المخاطر القانونية والحوادث؛ •

 الربح حصة السوق؛/ الع@مة •

 .فرصة خلق منتجات جديدة •
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  خاتمة الفصل 

 اتضح أنه غريتعترب التنمية املستدامة مفهوما مشوليا، يعىن بتوزيع واحملافظة على الثروة جلميع األجيال بالتساوي،      
 تتطلب الشاملة التنمية عملية أن حيث صعبة، مهمة يعد عملية وسياسات وبرامج أهداف إىل الفكرة هذه ترمجة بأن

 موازنة فيه يتم مستقبل إىل تدعو املستدامة فالتنمية، والبيئية جتماعيةواال االقتصادية املختلفة، السياسات بني التوافق
 بني ما الربط من فالبد، احلياة نوعية وحتسني التنمية حتقيق إىل السعي عند واالقتصادية واالجتماعية البيئية االعتبارات

 لإليفاء األساسية املستلزمات من تعد اليت الطبيعية املوارد وإدارة البيئية األنظمة محاية أجل من والبيئة التنمية
 األرضية الكرة قدرة يتخطى ما إىل استخدامها زيادة دون لكن للجميع، املعيشة ظروف وحتسني اإلنسان باحتياجات

ولتحقيق هذا املفهوم، جيب تظافر مجيع اجلهود الدولية والقطرية واحمللية، سواء كانت حكومات، ، التحمل على
طرف ميكن أن يسهم بأكثر فاعلية يف حتقيق أهم اخل،  ولعل ...مؤسسات، منظمات غري حكومية، جمتمع مدين

، أو ما يسمى اليوم سرتاتيجياااملفهوم، هي املؤسسات، اليت جيب أن تتبىن هذا املفهوم وتدجمه ضمن سياساا وإ
، من خالل التوازن ما بني أدائها االقتصادي، سياستها اجتاه العمال "املؤسسة املستدامة"حماولة الوصول إىل مفهوم 

  .ومجيع األطراف ذات املصلحة، باإلضافة إىل استباق آثار أنشطتها على البيئة واحمليط الذي تنشط فيه
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        الفصل الثانيالفصل الثانيالفصل الثانيالفصل الثاني

  إدماج التنمية المستدامة داخل المؤسسةإدماج التنمية المستدامة داخل المؤسسةإدماج التنمية المستدامة داخل المؤسسةإدماج التنمية المستدامة داخل المؤسسة

  

  مقدمة الفصل

كمفهوم كلي، ولعل السبب الرئيسي لظهوره هي املؤسسات خاصة الصناعية منها، جاء ظهور التنمية املستدامة       
املقابل، عليها السعي يف حتقيق هذا املفهوم على مستواها وعلى املستوى الكلي، وعلى هذا األساس مت انتقال يف 

مفهوم التنمية املستدامة من اجلانب الكلي إىل اجلزئي، ويبقى إدماج مفهوم االستدامة يكلف املؤسسة الكثري، لكن 
  .أكدته عدة جتارب ملؤسسات غربية قامت بإدماج هذا املفهوم يف املقابل يعترب استثمارا على املدى البعيد، وهذا ما

وهناك طريقتان إلدماج التنمية املستدامة على مستوى املؤسسات، األوىل تتمثل يف املقاربات الطوعية، أي أن      
ملستدامة املؤسسة تقوم باعتماد املفهوم عن طريق تبين سياسات، إسرتاتيجيات، أو عن طريق إنشاء وظيفة للتنمية ا

، حيث تقوم منظمات )نظم اإلدارة املدجمة(تعىن بقضايا االستدامة، أما الوسيلة الثانية فتتمثل يف املقاربة النظمية 
  .دولية بإصدار معايري وشهادات متعلقة بالتنمية املستدامة

سياسة للتنمية  وسنحاول الرتكيز يف هذا الفصل على الطرق الطوعية، من خالل إبراز كيفية إعداد ونشر     
املستدامة، باإلضافة إىل أهم اإلسرتاتيجيات اليت ميكن للمؤسسة تبنيها يف هذا السياق، كما سنقوم بعرض هيكلة، 

                .   تنظيم وكذا املهام الرئيسية اليت تقوم ا وظيفة التنمية املستدامة
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        اعتماد سياسة وإستراتيجية للتنمية المستدامةاعتماد سياسة وإستراتيجية للتنمية المستدامةاعتماد سياسة وإستراتيجية للتنمية المستدامةاعتماد سياسة وإستراتيجية للتنمية المستدامة: : : : المبحث األولالمبحث األولالمبحث األولالمبحث األول

سنحاول من خالل هذا املبحث إبراز طرق إدماج التنمية املستدامة الطوعية أو تلك املدجمة ضمن نظام اإلدارة،      
وتتمثل أهم وسائل اإلدماج يف اعتماد املؤسسة لسياسة وإسرتاتيجية للتنمية املستدامة أو من خالل خلق مديرية تعىن 

خرى وتسمى هذه الوسائل بالطوعية، ألن املؤسسة تتبىن هذه بقضايا االستدامة إىل جانب املديريات الوظائفية األ
  ).املقاربة النظمية(املقاربات عن قناعة، باإلضافة إىل طرق أنظمة اإلدارة املدجمة 

  اعتماد سياسة للتنمية المستدامة :المطلب األول
    يوضح الشكل املوايل خطوات وضع سياسة جدية للتنمية املستدامة

سياسة التنمية املستدامة للمؤسسة) : 08(شكل رقم   

 

 

Source : Jean Pierre TARDIEU et Autres, Organiser la Contribution de l’entreprise au développement durable, 
EpE publications, France, 2005, p. 13. 

  
  

 االستماع لألطراف ذات المصلحة يسمح بتشخيص مسبق لتعريف سياسة للتنمية المستدامة
ا-طراف ذات المصلحة 
 الداخلية والخارجية

 ا.ستماع

 التنشيط
 والمصادقة

 قيادة

 نشــر

 التحسين

 السياسة

 التشخيص

 ا.ستماع

 التقرير

 المشتريات

..1ف: الفرع  

 ...1،2 النشاط

الموارد 
 البشرية

 ا.نتاج

 التسويق

....1البلد ب  
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  تعريف سياسة التنمية المستدامة: الفرع األول
من خالل التشخيص املنجز، على املؤسسة أن ترتب األعمال على أساس أمهية الرهان بالنسبة للمؤسسة      

سة التنمية املستدامة، وكما والقابلية للحلول، هذه القائمة من األعمال أو جمموعة األعمال ذات األولوية تشكل سيا
هو معروف فإن األبعاد البيئية، االجتماعية واتمعية تعترب أساسا كقيود وليس كمتطلبات للمواطن، فعلى املؤسسة 
هنا أن تقوم تبيان املخاطر، التهديدات واألعوان، الظواهر اخلارجية اليت تواجه تطور األعمال، كما ال ننسى كذلك 

واليت تتلخص يف حتويل -حملاور والفرص، أما اخلطوة النهائية فتتمثل بالشروع يف العملية األساسية األخذ باالعتبار ا
  .وذلك قبل وضع إسرتاتيجية اتصال، واليت هي أساس جناح السياسة -التهديد إىل فرصة

  54:وفيما يلي أهم مراحل وضع سياسة التنمية املستدامة     
الشفافية، احليطة والتنبؤ، العدالة، احرتام حقوق (، )التنمية املستدامة( للمفهوم التحقق من املبادئ التأسيسية  - 

 ؛...)اإلنسان، االلتزام على املدى البعيد، املسؤولية
 لقيم واملهام، لعدم تكرار أخطاء مشاريع املؤسسات؛احتديد  - 
 ؛-ملاذا ننتج وملن؟-) عون/ منتج( الزوج  - 
 .تنمية املستدامة املطبقة للمؤسسةحتديد حدود التداخالت ضمن ال - 

  إعداد ونشر سياسة التنمية المستدامة: الفرع الثاني
كما هو معروف بالنسبة لتسيري   - ميكن أن يعتمد وضع سياسة للتنمية املستدامة للمؤسسة على منهجية التسيري     

. اثة املفهوم وغياب الوسائل املتاحة، لكن اإلشكالية األساسية فيما خيص التنمية املستدامة تكمن يف حد-املشاريع
  55:وينقسم نشر سياسة التنمية املستدامة إىل مرحلتني أساسيتني

 :تتمثل خطوات بعث سريورة التنمية املستدامة فيما يلي :بعث سيرورة التنمية المستدامة - 1
، حيث يعترب دور املديرية العامة ضروري يف نشر السياسة، فالتدخل العلياضمان االخنراط الكامل لإلدارة  - أ

 .ألعوانابناء اجليد الندماج باإلضافة إىل العرض هذه السياسة  يؤثر علىالشخصي للرئيس 
 ؛ضمان ميزانية للمرافقة اجليدة لألنشطة - ب
 ؛)خلق الشبكة(حتديد أعوان السريورة  - ج
 تكييف مستوى املعلومة لكل عون؛ -د

                                                           
54 - Dominique wolff, Fabrice Mauléon, Le Management Durable, Dunod, Paris, 2006, p. 103. 
55 - Didier Stephany, Développement durable et performance de l’entreprise, Editions LAISON, France, 2003, 
p.132. 
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أهداف كل وظيفة أو / تصريف السياسة العامة للتنمية املستدامة، املسامهات: تكييف حمتوى املعلومة لكل عون - هـ
 .مهمة

بعد حتديد كل ما سبق، ولغرض تقليل املقاومة للتغيري وتسهيل السري احلسن للسريورة من : )ربح/ ربح(املقاربة  -و
األرباح والفوائد املنتظرة  ،سة ضمان أن تقيس هذه املميزات واخلصائص، جيب على القائمني على السيانفيذينيقبل الت

 56 :من هذه السياسة اليت التزمت ا اإلدارة املركزية، وتقسم هذه املقاربة إىل أربعة فوائد أساسية وهي
 ؛)اخل...،لالربح الطاقوي، جودة املنتجات، ختفيض النفايات، حتسني السالمة، حتفيز العما( الفوائد التشغيلية - 
 ؛"مؤسسة أخالقية ومسؤولة اجتماعيا " أي صورة : فوائد العالمة - 
 ؛)التناسق(فوائد النسيج االجتماعي  - 
 .فوائد التقليل من األخطار - 
 :57وتتمثل خطوات هذه املرحلة يف: لسياسة التنمية المستدامة) العملي(التنفيذ التشغيلي  -2
، السياسةحيتاج أوال إىل وضع دورات تكوينية لغرض إقحام األعوان ضمن امة املستدتنفيذ سياسة التنمية : التكوين - أ

امليثاق، قانون العمل، دورات تكوينية، قاعدة معارف مثل منتديات : ويعتمد التكوين أساسا على عدة وسائل منها
 ؛...احلوار، النشر داخل املؤسسة مثل ممارسات التقليل من االستهالك

سياسة التنمية املستدامة أن يعرف نوع تنشيط الشبكة من خالل، تكرار اللقاءات  يعلى معد: تنشيط الشبكة - ب
املؤشرات، املمارسات (، على أي موضوع التغيري ...)اللقاءات، موقع االنرتنت، احملاضرات(والتغريات، ألي قنوات 

 .؟)اجليدة، عائد اخلربة
 :وتتمثل عوامل جناح السياسة يف     

 الشخصي للرئيس يف السياسة؛ االخنراط - 
 جديد املعارف واخنراط العمال؛ - 
 دعم خمتلف وظائف املؤسسة إلجناح السياسة؛ - 
  .ربح - املقاربة ربح - 
  
  
 

                                                           
56- Michel Capron, François Quairel-Lanoizelée, La responsabilité sociale de l’entreprise, Edition la découverte, 
Paris 2007, pp. 72-74. 
57 - Anais.L, La mise en place d’une politique de développement durable, Oboulo publications, France, 2008,  
p. 6.  
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  مراقبة وتقييم سياسة التنمية المستدامة: الفرع الثالث
الرأي العام،  تكون معروفة لدىحترص املؤسسات على اعتماد سياسة التنمية املستدامة، لكن يف املقابل جيب أن      

هذا ويبني حتليل اتصاالت السياسة، أن استعمال املفهوم يبقى حبذر حلداثته، وعليه فإن االتصال فيما خيص التنمية 
املستدامة حيمل معه خماطر املصداقية والشرعية من جهة، ومواجهة تطلعات األطراف ذات املصلحة من جهة أخرى، 

جهة للمؤسسات اليت تتبىن سياسة للتنمية املستدامة يف استعمال املفهوم كحجة للبيع واالتصال وتبقى االنتقادات املو 
فقط، وعليه فإن جمموعة األعمال املوجهة للتنمية املستدامة جيب أن تعكس أعماال ملموسة، واحرتام االلتزامات البد 

ذب والتعتيم فيما خيص قضايا التنمية املستدامة منه لعدم اامها بالسخرية أو التالعب، وأن تكون على علم بأن الك
  .58يعرض املؤسسات إىل خطر تشويه صورا ومسعتها

  :59وتتمثل أهداف الرقابة والتقييم فيما يلي
 قياس النتائج، •
 تكييف األهداف وتعديل أوراق اإلدارة واملواقع، •
 احلث واملصادقة، •
 .التنسيق مع األطراف ذات املصلحة •

، من أهم أدوات الرقابة واالتصال لسياسة التنمية املستدامة )يتم التطرق له فيما بعد(التنمية املستدامة ويبقى تقرير 
  .للمؤسسة

  إستراتيجية التنمية المستدامة: المطلب الثاني
 الربط ما بني الرهانات احلالية، قدرات املؤسسة ومتطلبات احمليط يتطلب نشر إسرتاتيجية التنمية املستدامة     

التنافسي، فاهلدف األول لإلسرتاتيجية يتمثل يف تطوير امليزات التنافسية للتنمية املستدامة يف املدى الطويل، ولتحديد 
، )مثل احلساسية أو عدمها للسوق واألسعار(مصادر امليزات التنافسية، جيب معرفة قواعد اللعبة للمحيط التنافسي 

املوارد اليت تبين على أساسها املؤسسة الفجوة مع (عليها املؤسسة قدراا  والتطورات احلالية واملستقبلية اليت تركز
، وسنتطرق من خالل هذا املطلب إىل العالقة ما بني التنمية املستدامة واإلسرتاتيجية العامة للمؤسسة )زبائنها

 .باإلضافة إىل التعرف على مفهوم التنمية املستدامة كتموضع اسرتاتيجي

  
                                                           
58 - Mireille Chroleu Assoulive, Les stratégies de développement durable des entreprises, CNDP, Paris, 2006, 
pp. 32-39. 
59 - GRI, Op.cit, p. 8. 
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  تنمية المستدامة وإستراتيجية المؤسسةال: الفرع األول
 ، "أثر التنمية املستدامة على اسرتاتيجيات املؤسسات الكربى" حول  Novethic  60يف دراسة أجرا نوفوتك     
  61 :تصنيف اسرتاتيجيات التنمية املستدامة على أساس عاملني أساسيني مهامت 

اخل، ...احلكومية، الرأي العام، التشريعات،الضغط املفروض على املؤسسات من طرف املنظمات غري  •
 وجندها بكثرة على املؤسسات الصناعية وأقل ضغطا على املؤسسات اخلدمية؛

وضعية املؤسسة، من يستطيع تبين املقاربة بالسبق والتعريف مبحاور التنمية املستدامة، أو تستطيع التطور فقط  •
 .املصلحة حبقوقهميف وجه املعوقات التشريعية ومطالبة األطراف ذات 

  : وفيما يلي شكل يبني تصنيف اسرتاتيجيات التنمية املستدامة للمؤسسات
  أثر التنمية املستدامة على إسرتاتيجية املؤسسات الكربى): 09(شكل رقم 

  

  

  

  

  

Source : Novethic, Développement durable et stratégie de l’entreprise, 3ème forum (FEDERE), ORSE 

publications, Paris, 2004, p. 1. 

 

تعترب التنمية املستدامة كفرصة إلدماجها ضمن ضغطا عاليا، هذه املؤسسات  ونواجهي: اإلستراتيجيون -
  اإلسرتاتيجية الكلية للمؤسسة؛

، هنا جيب موافقة التنمية املستدامة مع قيم املؤسسة لكي تسمح هلا ضغطا خارجيا ضعيفا يواجهون: الملتزمون -
  ببناء سياسة عامة ملسؤوليتها اتمعية وإدراجها ضمن إسرتاتيجيتها؛

                                                           
60 - Novethic : Novethic, filiale de la Caisse des Dépôts (France), est à la fois un média sur le développement 
durable et un centre de recherche sur l’Investissement Socialement Responsable (ISR) et la Responsabilité Sociale 
des Entreprises (RSE). 
61

 - Novethic, Développement durable et stratégie de l’entreprise, 3ème forum (FEDERE), ORSE publications, 
paris, 2004, p. 1. 

المستھدف 
 المثالي
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 بالسبق

 الملتزمون
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 فرص التنمية المستدامة

 ضغط ضعيف

 معوقات التنمية المستدامة
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فرص السوق، واليت تضعها ضمن على التنمية املستدامة  ركزللضغوطات البيئية، ت االستجابةلغرض : المعنيون -
  األولويات الكربى؛

  ؛ع التنمية املستدامةإىل متوق استباق تطلعات الزبائن يوجه جزء من األنشطة :المقاربة بالسبق -
  لباحثني لتجنب املخاطر؛تم مواجهته عن طريق برامج أعمال ايضغط عال جدا،  :المستهدف المثالي -
ضغط حمدود، هذه املؤسسات تضع مقاربات للتكيف مع املعايري اجلديدة اخلاصة باملسؤولية  :الداخلون -

  .االجتماعية والبيئية

  ع استراتيجيقالتنمية المستدامة كتمو : الفرع الثاني
إسرتاتيجية التصحيح، إسرتاتيجية : يف ع التنمية املستدامة تتمثل أساساقهناك ثالث اسرتاتيجيات أساسية لتمو      

   .االندماج يف األعمال وإسرتاتيجية القيمة اإلمجالية
يأمل املسريون دوما يف أن املؤسسة حتيي القيم اليت حترتمها حقيقة، وميكن حتفيزها عن  :إستراتيجية التصحيح -1

خطرا على حياة واستمرارية يشكل ن عدم احرتامها يف بعض األحيا أنطريق متطلبات اجتماعية وجمتمعية، حيث 
رتكز على االعتبارات العلى املؤسسة هنا ف واملردودية،املؤسسة، وعليه جيب تصحيح حاجز السعر لغرض الفعالية 

  62 .فاايت تؤدي ا إىل تدارك ما األخالقية وال
مرحلة االنطالق، وعامة ما تتوقف مصداقية أي إسرتاتيجية على مستوى  :إستراتيجية االندماج في األعمال -2

تتعلق بتلك املؤسسات اليت حترتم املعايري االجتماعية والبيئية العالية، واليت ميكنها أن تعتمد هذه اإلسرتاتيجية، حيث 
إن مراحل اإلسرتاتيجية تبحث لتعريف . تبقى وفية للقيم، وتطوير األعمال الذي يستند إىل متوقع التنمية املستدامة

منتجات جديدة، خدمات جديدة ( ختص التنمية املستدامة شديدة التأثري، بإجياد مصادر الربح التوجهات اليت
، هنا املؤسسة تدمج القيم )التصميم البيئي(، أو مكاسب جديدة للفعالية )متوافقة مع الرهانات االجتماعية والبيئية

  63 .املرتبطة بالتنمية املستدامة ضمن إسرتاتيجية النمو للمؤسسة
لقيم اليت تعزز من حلقة افرتاضية أو متطلبات منو اتتمثل فرضية هذه اإلسرتاتيجية يف : إستراتيجية القيم الكلية -3

حمسنة مهما كانت نقطة االنطالق، هذا  تكونتطلبات البيئية واالجتماعية املنظام القيم ومستوى ، فعالية املؤسسة
االبتكار، اإلبداع، وإعطاء : فعالية املؤسسة يستند على كل من االلتزام القوي مبتطلبات النمو فيما خيص القيم أو

                                                           
62 - Didier Stephany, Op. cit, pp. 237-238.  
63- Jeana Wirtenberg, The sustainable entreprise : fieldbook, AMACOM books publication, UK, 2009, pp. 92-94. 
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يستند التحليل االسرتاتيجي هنا على شبكة التنمية املستدامة، واليت تقوم بفتح جماالت جديدة . املسؤولية لألعوان
  64.توزيع القيمة املضافة ما بني األعوانوكذا  املنتجات واخلدمات باإلضافة إىل تنظيم العمل أمام 

  )الميزات/ التكاليف(تحليل : التنمية المستدامة: الفرع الثالث
على الربط ما بني الرهانات احلالية، قدرات املؤسسة ومتطلبات احمليط  نشر إسرتاتيجية التنمية املستدامة يعتمد      

على املدى الطويل، دون  املستدامةلتنمية التنافسي، واهلدف األول لإلسرتاتيجية يعتمد على تطوير امليزات التنافسية ل
  .نسيان مقاربة التقليل من التكاليف

 لكنللفضالت،  أولمواد األولية إما لتكون العمليات الصناعية خطية ما عادة  :المقاربة عن طريق التكاليف -1
األخذ  فإن، وبصفة عامة )ألخرىدة ما تعترب كمدخالت فضالت وح(أصبحت العمليات حاليا تعترب كنظام بيئي 

تقييم تكاليف دورة احلياة يكشف فإن يف املقابل . من معادلة التكاليف اإلمجالية هذه املظاهر يغرييف االعتبار 
تسمح محاية البيئة عن طريق اخليارات ، )اخل...إجالء الفضالت، اجلزاءات القانونية احملتملة(التكاليف اخلفية للتلوث 

إلزالة التلوث يف  التبذير وجتنب وضع اإلجراءات املكلفة ، برتشيدثايقل تلو األ الفنية االقتصادية أو منتجات اإلحالل
  65.تقليل التكاليف على املدى البعيد بفضل مصاريف التكيف املتناقصة علىتساعد  كما اية سلسلة اإلنتاج؛

احملتملة، واجلدول التايل يوضح تكاليف االقتصاديات من قبل املؤسسة يتطلب معرفة  التنمية املستدامةإن تبين      
  .ذلك

  التنمية املستدامةاملزايا من خالل األخذ يف االعتبار /حساب التكاليف): 05(اجلدول رقم 
  حميط عدم التأكد  حميط التأكد  

اهتالك استثمارات التنمية  -  التكاليف اإلضافية
  املستدامة؛

املصاريف املالية املرتبطة ذه  -
  االستثمارات

  تقليل احلوادث  بتغريات القواننيالتنبؤ 

  تقليل تكاليف اإلزالة-  اقتصاد التكاليف
تقليل (اقتصاد الطاقة واملواد األولية -

  ).التبذير

  ال توجد جزاءات قانونية؛-  .ال توجد تكاليف التكيف
  غياب التصليح؛-
  .ال يوجد تشويه لصورة املؤسسة-

  التكاليف اإلضافية –اقتصاد التكاليف 
=  

  أو تقليل التكاليفزيادة 
Source : Emanuelle Reynaud, Le développement durable au cœur de l’entreprise, Dunod éditions, France, 2006, 
p.  209. 

                                                           
64

- Didier Stephany, op.cit, pp 238. 
65 - Porter M., Linde (ven der) C., Green and Competitive, Harvard Business Review, 1995, pp. 120-134. 
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يف هذه احلالة ولتكون هذه اإلسرتاتيجية ذات مردودية جيب أن تكون الزيادة يف التكاليف  :المقاربة بالمزايا -2
 : املتأتية عن طريق اعتماد التنمية املستدامة يتم تعويضها عن طريق الزيادة يف السعر كما يبينه الشكل املوايل

  والتكلفةأثر التنمية املستدامة على السعر ): 10(الشكل 
  

  

  

  

  

 

Source : Emanuelle Reynaud, Le développement durable au cœur de l’entreprise, Dunod éditions, France, 2006, 
p. 211. 

ممكنا  وإحصاء األرباح ال يكونتقليل حصة السوق للمؤسسة،  هي السبب يفميكن أن تكون زيادة السعر      
 هناك أيضا عدةتجاوز الزبائن إىل كامل اجلماعات، و دائما، ألن املؤسسة تبحث عن حتسني صورا، حيث أن األثر ي

املكاسب الكامنة من خالل اإلبداع وثقافة املؤسسة اليت تسمح بتقليل اخللل الوظيفي مثل  أرباح جتنيها املؤسسة
ويعترب الوعي املتزايد للمستهلكني املسئولني مبوضوع التنمية املستدامة، حافزا . احلاصل من شروط العمل غري املقبولة

 - بب بعض املؤسسات تأخذها يف االعتبارللمؤسسة من أجل تغيري إسرتاتيجيتها لتنشيط التنمية املستدامة، هلذا الس
، حبيث تعمل على اعتماد سلوك ما، والتأثري على سلوكيات األعضاء لفرع اإلنتاج - خاصة عند تغيري احمليط التنافسي

  66.مثال باحلصول على قانون أساسي ريادي

  التنمية المستدامة المدمجة ضمن نظام اإلدارة: المطلب الثالث
بعدما مت التطرق يف املطلبني السابقني إىل كيفية اعتماد املؤسسة لسياسة وإسرتاتيجية للتنمية املستدامة من       

شأما أن يساعدا وبشكل كبري يف إدماج مفهوم التنمية املستدامة على مستوى املؤسسة، حيث تعترب هذه املقاربة 
بة، هناك طرق أخرى يتم من خالهلا إدماج التنمية باإلضافة إىل هذه املقار .  Approche volontaireطوعية 

                                                           
66 - Guathic C., Reynaud E., Impact de la communication environnementale : Le cas E.Leclerc, Décision 
Marketing, France, 2005, p.121. 
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تصدر ،  Systèmes de management intégrésاملستدامة داخل املؤسسة، أو ما يسمى باألنظمة اإلدارية املدجمة 
  .على شكل مبادئ أو شهادات من قبل منظمات غري حكومية أو هيئات دولية

  La charte et l’engagement de l’entrepriseالميثاق والتزام المؤسسة : الفرع األول

وثيقة منشورة، معلقة، تشرح من خالهلا اإلدارة التزامها وتعرضه، يف حالة عبارة عن مهما كان شكل امليثاق، فهو      
على املؤسسات : "بفرنسا وضعت مرجعا comité 21وجود تقصري لالنتقادات الداخلية واخلارجية، فمثال اللجنة 

، "امليثاق"، ومبتابعة هذا التصريح أو ما يدعى "تصرح بأن التنمية املستدامة تعترب كجزء من رسالتهاالعمومية أن 
  67:املؤسسات العمومية اليت التزمت يف جماالت عدة خاصة اإلسرتاتيجية وبالتحديد

 تطوير الكفاءات من خالل برامج التكوين؛ •
 ومات؛جتنيد العمال من خالل أعمال التوعية والتزويد باملعل •
 اخلربة التكنولوجية لالبتكار وخلق الشغل؛ •
 .البحث من أجل ضمان التسيري العقالين للموارد ومحاية احمليط الطبيعي، وكذا تقليل اآلثار واألضرار •

مبدًء إلعداد  16، قائمة بـ  (Chambre de Commerce Internationale) *هذا وقد اقرتحت غرفة التجارة الدولية
   68.للمؤسسات اليت هلا تأثري على البيئة من خالل أنشطتهاميثاق، وخاصة 

  المواصفات الدولية المتعلقة بالتنمية المستدامة: الفرع الثاني
هناك عدة مواصفات حول العامل تعىن بنظام اإلدارة املدمج، واملتعلق بكيفية إدارة التنمية املستدامة داخل      

  :املؤسسة ونذكر منها
: ونذكر منها التنمية املستدامةأصدرت هذه املنظمة عدة سالسل تعىن ب :  ISOية للتقييس المنظمة العالم -1

ISO 14000  ،اخلاصة باإلدارة البيئيةISO 14031  تعىن بتقييم األداء البيئي، وقد القت هذه املواصفة جناحا كبريا
مؤسسة حول العامل متلك  775000، فحاليا هناك أزيد من  ISO 9001حيث أصبحت يف نفس مستوى املواصفة 

، باإلضافة إىل املواصفة  ISO 14001مؤسسة متلك املواصفة   110000، يف حني أكثر من ISO 9001املواصفة 
ISO 26000 69.واخلاصة باملسؤولية االجتماعية للمؤسسة 

                                                           
67 - voir le site web : www.comite21.org   

، والتنظيم الذايت واقتصاد السوقوتسوية النزاعات والدفاع عن التجارة احلرة  التحكيمالتحكيمتغطي نشاطات الغرفة نطاقا واسعا يشمل من بني قضايا أخرى : غرفة التجارة الدولية -  *
وتقوم األمانة العامة للمنظمة من  .الوطنيةحتتفظ الغرفة بوسائل اتصال مباشرة مع احلكومات املختلفة حول العامل عرب جلاا .التجاريةملؤسسات األعمال، وحماربة الفساد أو مكافحة اجلرمية 

  .حلكومية الدولية بوجهات نظر قطاع األعمال بشأن القضايا اليت تؤثر بشكل مباشر يف عمليات التجارة واألعمالمقرها يف باريس بتزويد اهليئات ا
68

 - voir le site web :  www.cci.org 
69 - voir le site web : http://www.iso.org/iso/home.html, date : 10-10-2010. 
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، لكنها أكثر ISO 14001قريبة من املواصفة : EMASالمواصفة األروبية، نظام اإلدارة البيئية والتدقيق  -2
، وسعت من جماهلا إىل 2002عام  EMAS II، تعىن باألنشطة الصناعية، وهناك 1995تطلبا والتزاما، أنشأت عام 

قطاعات أخرى، يف املقابل هذه الطبعة تركز على اندماج العمال، واآلثار غري املباشرة مثال تلك املتعلقة بسياسة 
موقع ميلك هذه  3000وأخريا االعتناء التام بالتقرير البيئي، حاليا أكثر من  االستثمار أو املشرتيات أو التموين،

، من خالل إعالم املسامهني التنمية املستدامةاقرتحت هذه املواصفة من أجل القيام بالتقييم اخلاص باملواصفة، وقد 
  70.واألطراف ذات املصلحة

وضعت من طرف جملس وكالة امللكية االقتصادية : SA 8000 (Social Accountability)المواصفة  -3
CEPAA واليت تعاجل أساسا املسؤولية االجتماعية، وخاصة احرتام املبادئ األخالقية اليت ختص على سبيل املثال :

 71...األعمال الشاقة، عمل األطفال يف املنطقة 
 ISEAجتماعية واألخالقية أنشأت من طرف معهد املسؤولية اال :AA 1000 (AcountAbility)المواصفة  -4

، تشبه سريورة تامني اجلودة، هذه املواصفة تعطي العمليات اليت من شأا ضمان إمتام سريورة التنمية 1996عام 
التزام األطراف ذات : املستدامة، كما تعترب أداة للمراقبة اخلارجية، وتضم هذه املواصفة أربعة خطوات أساسية

 72.ظام اإلدارة ونوعية املعلوماتاملصلحة، معايري احلوكمة، ن
مبادئ احملاسبة "أنشأت هذه املبادرة لغرض إعداد  :(Global Reporting Initiative)مبادرة اإلبالغ الشاملة  -5

، وتتجسد يف تعريف اخلطوط املوجهة لتقارير املؤسسات، حيث تعطي طريقة "للتنمية املستدامة املقبولة من اجلميع
والشكل املوايل يبني خمتلف  73.إلعداد تقرير التنمية املستدامة، والذي حيدد تعريف املؤشرات ملختلف احملاور

  .التنمية املستدامةصفات املتعلقة باملوا
  
  
  
  
  
  

                                                           
70- http://ec.europa.eu/environment/emas/index_en.htm 
71 - www.cepaa.org/sa8000. 
72 - www.isea.org/AA1000S 
73 - http://www.globalreporting.org/AboutGRI/WhatIsGRI/ 
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  املعايري األساسية للتنمية املستدامة): 11(شكل رقم 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Didier STEPHANY, Op.cit, p. 68. 

    SD 21000الدليل : الفرع الثالث

، والذي أنشأ من قبل املنظمة "املؤسسات والتنمية املستدامة"من قبل جمموعة عمل مت إعداد هذا الدليل      
AFNOR )وذلك لغرض إعداد األهداف والوسائل من قبل املؤسسات 2000عام ) اجلمعية الفرنسية للتقييس ،

 SDواحرتام مبادئ وقيم املسؤولية االجتماعية للمؤسسة، ولقد مت إعداد الدليل       التنمية املستدامةإلدماج مفهوم 

  74:، الذي يسمح للمؤسسة بـ"إطار التقييم الذايت"على أساس  21000
 ؛التنمية املستدامةاألخذ يف االعتبار التنوع وأمهية رهانات  •
، ومن خالل هذه اخلطوة نستطيع األخذ يف )4- 0 سلم القيم من(تعريف وحتديد مستوى األداء لكل رهان  •

 االعتبار نقاط ضعفها، ولكن عليها دراسة أهم املمارسات لقطاعها؛
ات لغرض معرفة نوعية العالقات اليت تربط ما بني هذه تعريف خمتلف األطراف ذات املصلحة مقارنة بالرهان •

 األطراف؛

                                                           
74 - Brodhag Christian,  Gondran Natacha, Delchet Karen, Du concept à la mise en œuvre du développement 
durable : Théorie et pratique autour du guide SD 21000, vertigo, paris, 2004, p. 17. 

AA 1000S 

 شامل

ISO 9001- EFQM 

الموردون/ الزبائن  

OHSAS 18001  

 SA 8000 ا1من

 ا.جتماعي والمجتمعي

ISO 14001- 
EMAS 

 البيئة

Global Reporting 

 ا3فصاحمبادرة 
ةالشامل  
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القيام بأعمال تصحيحية تسمح بضمان إسرتاتيجية التنمية املستدامة للمؤسسة حسب منطق التحسني  •
املطبقة يف  التنمية املستدامةالعمل على قضايا  75:هذه املنهجية حتتوي أربع خطوات أساسية وهياملستمر، 

ق األطراف ذات املصلحة، ترتيب الرهانات، والتقييم والتحسني املستمر، والشكل املوايل املؤسسة، تدقي
  :يوضح ذلك

  SD 21000اخلطوات األساسية للدليل ):  12(الشكل رقم 
  

  

 

 

 

 

Source : Karen Delchet, Développement durable : L’intégrer pour réussir 80 PME face au SD 21000, AFNOR, 

paris, 2007, p. 78.  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
75 - Karen Delchet, Développement durable : L’intégrer pour réussir 80 PME face au SD 21000, AFNOR, paris, 
2007, p. 78. 

 

 

                                         

السياسة، ا-ھداف 
 والمؤشرات

تحديد الرھانات 
 الخاصة بالمؤسسة

تعريف ا-طراف 
 ذات المصلحة

تعريف الرھانات 
 المتعلقة بھم

تعريف العوامل 
 ا-خرى

التقييم والتحسين 
 المستمر

تعريف وفھم 
 تطلعاتھم
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        هيكلة وتنظيم وظيفة التنمية المستدامة داخل المؤسسةهيكلة وتنظيم وظيفة التنمية المستدامة داخل المؤسسةهيكلة وتنظيم وظيفة التنمية المستدامة داخل المؤسسةهيكلة وتنظيم وظيفة التنمية المستدامة داخل المؤسسة: : : : المبحث الثانيالمبحث الثانيالمبحث الثانيالمبحث الثاني

اختيار منوذج تنظيم يعتمد كليا على خصائص وثقافة كل مؤسسة، حيث سنتناول يف هذا املبحث العوامل اليت      
، يف "وظيفة التنمية املستدامة"قد  تؤثر على التنظيم وليس حتديد النموذج املثايل، وللتبسيط سوف ندعو افرتاضا 

مكلفة بقضايا ) اخل...تفويض، صالحيات، مسؤوليات، مهام،(خمتلف أشكال التنظيم اليت قد تكون هلا كيانات 
 .التنمية املستدامة يف املؤسسة

  المهام األساسية لوظيفة التنمية المستدامة: المطلب األول
سنحاول من خالل هذا املطلب تبيان أهم رهانات وظيفة التنمية املستدامة، باإلضافة إىل املهام األساسية      

  .للوظيفة، مث نعرج على العوامل احملددة للهيكلة وكذا تقرير التنمية املستدامة

  رهانات وظيفة التنمية المستدامة : الفرع األول
االستدامة االقتصادية، اإلدارة البيئية، املسؤولية اتمعية : املستدامة حجم املهمة بعاد الثالثة للتنميةاأل توضح      

واالجتماعية، هنا يعترب جمال العمل واسعا، حيث ال ميكن لوظيفة التنمية املستدامة أن تعمل مبفردها ملتابعة كامل 
هذا ما يعطي لوظيفة التنمية املستدامة هذه األنشطة، بل جيب اعتماد دور القيادة وتنسيق أعمال فروع املؤسسة، و 

دور وظائفي من قبل الوحدات التنفيذية، يف صورة قسم املوارد البشرية أو املعلوماتية، باإلضافة إىل دور وظائفي من 
قبل وحدات وظائفية، زيادة على ذلك طبيعة أنشطة وظيفة التنمية املستدامة، واليت تركز أساسا على القضايا ذات 

  .76طويل، مما يثري صعوبات يف اإلقناع باحلاجة إىل نشر هذا النهج على املدى القصرياملدى ال

  المهام األساسية لوظيفة التنمية المستدامة: الفرع الثاني
على أساس املراحل اليت مت التطرق هلا يف املباحث السابقة، وتتمثل  التنمية املستدامة املهام الرئيسية لوظيفة تبىن    

  :أساسا يف
 :77وتتمثل أساسا يف ،الحوار مع األطراف ذات المصلحة وتحديد رهانات المؤسسة -1
 حتديد مجيع األطراف ذات املصلحة؛ - 
 تقسيم األطراف ذات املصلحة؛ - 
 حتديد القضايا الرئيسية وتطلعات األطراف ذات املصلحة؛ - 

                                                           
76 - Jean Pierre TARDIEU et Autres, Op.cit, p. 36. 
77 - Gérard CHARREAUX, Vers une théorie de gouvernance d’entreprise, l'Université de Bourgogne, France, 
1996, pp. 10-18. 
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 إنشاء شبكات وأدوات للحوار مع األطراف ذات املصلحة؛ - 
 م احلوار؛تشجيع وتنظي - 
 .إقامة شراكات مع األطراف ذات املصلحة - 
 :78، وذلك من خاللتحديد سياسة التنمية المستدامة لتلبية التطلعات والقضايا -2
 القيام خبالصة للحوار مع األطراف ذات املصلحة؛ - 
 القيام خبالصة للحوار مع مسريي وأعضاء املؤسسة؛ - 
 حتديد سلوك الفاعلني يف هذا القطاع؛ - 
 ، مع التمييز ما بني التشخيص احلقيقي والنظري؛)العوامل الداخلية واخلارجية(تشخيص الوضعية احلالية للمؤسسة  - 
 التصحيحية اليت تسمح بعدم إظهار مواطن الضعف؛ حتديد اإلجراءات  - 
 ؛)لتكن متميزا يف بعض اجلوانب(التعرف على جماالت التميز واغتنامها  - 
، حيث ؤسسةتقسيم االلتزامات ما بني املواقع وكيانات املتبني هذه املرحلة : المستدامةنشر سياسة التنمية  -3

  :79كز على املديريات األخرى للمؤسسة، وتتمثل أهم مراحل هذه اخلطوة يفرت الوضع مشروع، و  يتطلب ذلك
تقدمي قائمة اإلسهامات  ، وحدات األعمال، البلد، تبعا لتنظيم املؤسسة،وحدات التنظيميةحتديد سياسة مقارنة بال - 

 املمكنة لسياسة التنمية املستدامة للمؤسسة؛
 حتديد املوارد واألدوات الالزمة للتنمية املستدامة؛  - 
 التعرف على شبكة املراسلني داخل الكيانات، وحدات األعمال، البلد؛ - 
 تعيني مستوى النشر واإلدماج احلالية واملستقبلية؛ - 
 إلسهامات احملتملة وأهدافها الفردية واجلماعية؛تعريف الفاعلني ومدى ا - 
 ؛)إجيابية أو سلبية(حتديد العقوبات  - 
 تدريب أعوان الشبكة على السريورة واألدوات؛ - 
املؤشرات املمارسات اجليدة؛ التغذية : تكرار اللقاءات، التبادل؟ ما هي املواضيع(تعيني نوع تنشيط الشبكات  - 

  ).،اخل...،العكسية، عائد اخلربة
  
 

                                                           
78 - Florence Emanuelli, Eva Pulcinelli, Johan Péan, 2ème Baromètre de la fonction développement durable des 
entreprises de SBF 120, l’IAE Gustave Eiffel , France, janvier 2010, pp. 13-17 
79 - Jean Pierre TARDIEU et Autres, Op.cit, p. 22. 
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 :80قاط التاليةوتتمثل يف الن :مراقبة السيرورة -4
 حتديد مؤشرات الرصد وتقدمي التقارير؛ - 
 تقسيم وترقية الشبكات؛ - 
 اختيار أداة للرصد وتقدمي التقارير؛ - 
 مجع البيانات من خالل الشبكات وتوطيدها؛- 
 قياس األداء وتعديل األهداف؛ - 
 التشجيع واملعاقبة؛ - 
 ؛)االتصال أو تنسيق اإلعداد خاصة مع مديرية(رير التنمية املستدامة إعداد تق - 
  .نشر النتائج وإظهار األداء لألطراف ذات املصلحة - 

  العوامل المحددة لهيكلة التنمية المستدامة: الفرع الثالث
: املستدامة من حيث ميكن أخذ العناصر املقرتحة التالية بعني االعتبار لغرض وضع هيكلة أفضل لوظيفة التنمية     

  .،اخل...التوظيف، توزيع املهام، الوضعية بالنسبة للهيكل التنظيمي للمؤسسة،
 :81قطاع األعمال والقضايا الرئيسية للتنمية املستدامة - 1
أنواع املنتجات أو اخلدمات وطبيعة القضايا املشرتكة : الرهانات الرئيسية للتنمية املستدامة وألعمال املؤسسة - 

 حة؛املطرو 
،   Business to Consumer)-األعمال للمستهلك(أو ) Business to Business - األعمال لألعمال( أنشطة  - 

 ؟...األقل دخالأو الفئة الثرية : ، احلالة الثانية...أطفال، مسنني: يف احلالة األوىل فئة املستهلكني
 التفاوض معهم؛التنظيم ونضج األطراف ذات املصلحة الذين جيب على املؤسسة  - 2
 التغطية اإلعالمية لقضايا التنمية املستدامة لقطاع األعمال؛ - 3
 كثافة اللوائح التشريعية البيئية واتمعية، اليت ختص نشاط املؤسسة؛ - 4
 :حجم وموقع املؤسسة، من خالل - 5
األفراد ضمن وظيفة  وإن كان من الصعب إنشاء عالقة ما بني القوى العاملة للمجموعة وعدد(القوى العاملة  - 

 ؛)التنمية املستدامة

                                                           
80 - GRI, Lignes directrices pour le reporting développement durable, 3ème version, GRI publications, p. 3. 
81

 - L. TOURTIER - La fonction Développement durable :un positionnement à trouver dans une nouvelle 
gouvernance d’entreprise, SEMINAIRE INTERNATIONAL DEVELOPPEMENT DURABLE Ecole Nationale 
Supérieure des Mines de Saint-Etienne, 27 et 28 septembre 2004. 
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 .التقسيم اجلغرايف للمؤسسة - 
 82:، من خاللالتنظيم وتعقيد املؤسسة - 6
 الالمركزية؛/ تنظيم املركزية - 
  وضع سياسة متالئمة مع الفروع والبلدان؛(العالمات التجارية / الفروع/ اإلدارة بالتخصص - 
  ).،اخل...والتشريعات، ضغط املسامهني، القوانني(البورصة أم ال جممع مسجل يف : نوع رأس مال املؤسسة - 7

  مبادئ تنظيم وظيفة التنمية المستدامة داخل المؤسسةو  هياكل: المطلب الثاني
هناك هياكل ومبادئ للتنظيم تعطى لوظيفة التنمية املستدامة داخل املؤسسة، حيث سنحاول من خالل هذا     

  .املطلب تبيان أهم أنواع هذه اهلياكل واألسس واملبادئ التنظيمية للوظيفة

  هياكل التنمية المستدامة: الفرع األول
سم، أو تعطى هلا الوسائل والصالحيات الضرورية، حيث إما ناذرا ما تعطى ملديريات التنمية املستدامة هذا اال     

  .التنمية املستدامةيتم إدماجها ضمن مديريات موجودة، أو تكون اتساعا لوظيفة من وظائف 
ليس حمل نقاش، حيث أن التوافق ما بني القيم،  لتنمية املستدامةإن وجود هيكلة ل: الحاجة إلى هيكلة متكاملة -1

مثل املديريات الوظائفية األخرى، فهي تتعدى األعمال كوسيلة ألداء ما يربر هذا اخليار، تربان  سياسة املؤسسة يع
التجارية، البلد، وكذلك تتعدى الوظائف، ألا تعىن بإدارة األداء، شروط األمن، صورة العالمة، االبتكار، باإلضافة 

 الفاعلون األساسيونوجيب حتديد املديريات الوظائفية األساسية، اخل، ...،إىل العالقات مع املقاولني بالباطن أو الزبائن
   :83يف كل مكانموجودة  التنمية املستدامةللتأكد من أن وظيفة 

 مديرية التسويق والعالقات مع الزبائن؛ - 
 مديرية املشرتيات والعالقة مع املوردين، - 
 مع اتمع املدين واإلعالم؛ مديرية االتصال والعالقات - 
 .،اخل...،ديرية املوارد البشرية واالتصال الداخلي، الزبائن، النقاباتم - 
 املالية والعالقات مع املسامهني؛ - 
  ،اخل؛...،الصحة، األمن والسالمة وعالقتها مع العمال واتمع املدين - 
  

                                                           
  .34، ص2007دار اجلامعة اجلديدة،  ،النظريات، الهياكل، التطبيقات، االسكندرية: التنظيمطارق طه،  -  82

83 - Jean Pierre TARDIEU et Autres, Op. cit, p. 38. 
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 ،تأخذ هيكلة املشروع شكلني  :هيكلة المشروع -2
يدخل يف إطار عام، كتنظيم للمؤسسة عن طريق املشروع، هنا مدير مشروع التنمية املستدامة : الشكل األول - أ

مستواه، مستوى التدرج  ىعل الالزمة املوارد املالية والبشرية منحهميلك مثل اآلخرين الصالحيات من خالل 
 واإلجراءات؛

التنمية ، مشروع انة العامة أو مديرية اإلسرتاتيجيةيتمثل يف مشروع أو مهمة مفوضة لألم: الشكل الثاين - ب
يعىن أكثر بالدراسة اجلبائية والتشخيص، ويهدف املشروع إىل يئة األرضية قبل املرور إىل اعتماد اهليكلة  املستدامة
  .احملتملة

اعتبارها   وميكن إدماج التنمية املستدامة ضمن مديرية مركزية للمؤسسة أ: إدماجها ضمن مديرية موجودة -3
  :84كاتساع هلذه املديرية

إدماجها ضمن وظيفة اجلودة من خالل عمليات اإلنتاج، كما ميكن إدماجها ضمن : اتساع لوظيفة اجلودة والبيئة - أ
ميكن أن يأخذ شكل اإلدماج، تواجد جلنة و وظيفة البيئة أو الصحة، األمن والسالمة فيما خيص اال الصناعي، 

لى مستوى اإلدارة العامة أو جملس اإلدارة، ويبقى املشكل الوحيد يف نقص الكفاءات على للتنمية املستدامة ع
 تكون غالبة على ما عادة، فالثقافة التقنية للمهندسني )الكفاءات املالية، االجتماعية واتمعية(مستوى املديريات 

ري والذي يلعب دورا حموريا يف التنمية ال يأخذون بعني االعتبار البعد البش ، حيثعلى هذه املديريات املشرفني
 .املستدامة

كلف بضمان البعض يدرج التنمية املستدامة ضمن االتصال املايل، أو كجزء من م: اتساع لوظيفة االتصال - ب
جندها يف وظيفة البيئة، حيث  مثل ما اإشراك التنمية املستدامة يف االتصال ليس له عيوب. العالقات مع املسامهني

  .ما يسهل إدماج خصوصيات التنمية املستدامة ،التقنيةغياب السيطرة، القدرة على قليل،  العمل فريقيكون 
إن إدماج التنمية املستدامة ضمن مديريات موجودة حيمل بعض األخطار، إذن ملاذا : مديرية التنمية المستدامة -4

امليثاق، املراقبة : تب عليها عدة أشياء مثللكن خلق مديرية جديدة يرت م خلق مديرية للتنمية املستدامة؟، ال يت
وعلى   .ارجينييف عيون األعوان اخل ذو مصداقيةعلى املكلف ذه الوظيفة اجلديدة أن يكون ،اخل، هنا ...،اإلضافية

                                                           
84 - Angatsha, Pour une entreprise durable, Angatsha publications, France, juillet 2004, pp. 23-25. 
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حاليا جيب أن مراسلني موجهني للمسؤول التنفيذي، ستند على شبكة حيث تكل حال تلعب اهليكلة دورا أساسيا، 
  85.ة تنظيمية حقيقية قادرة على نشر سياسة التنمية املستدامةتكون كرافع

  :واخليار ما بني الوظائف املذكورة تعطي متغريات خمتلفة واجلدول املوايل يقدم خالصة شاملة على ذلك
  مقارنة هياكل التنمية املستدامة : )06(اجلدول رقم 

  شروط النشر  المخاطر/ المعوقات  المحاور  التكرار  نوع الهيكلة
  الكفاءات اجلماعية  غالب  املشروع

  اخلصائص العرضية
  مؤقت

مرحلة (املصداقية يف بدايتها 
  ؛)البناء

  اإلنطالقيف مرحلة 
  يف تنظيمات متنامية
  التكنولوجيا العالية

  التقنية  جد متكررة يف الصناعة  التنمية املستدامة+ البيئة 
  جندها يف اإلنتاج 

  ةمشرتكرؤية 
 حساسية متنامية للعامل

  .البشري

الكيمياء، (خماطر بيئية معتربة
  ؛)الطاقة

رهانات داخلية وخارجية 
  يف الصنع

  القرب املنهجي  غالب  التنمية املستدامة+ اجلودة 
  معرفة املنتجات

قطاع (رهانات داخلية   جندها يف السياسة
  )البنوك واخلدمات

  القدرة التكاملية؛  مكررة  التنمية املستدامة+ االتصال 
  على اخلارجاالنفتاح 

  التزويد باألدوات؛
  

: رهانات مالية أو اإلعالم
  .استهالك كبري

التنمية + املوارد البشرية 
  املستدامة

  ضعف التقنية  القرب املنهجي نسيب  ناذر
  ضعف التواجد يف األعمال

  رهانات داخلية

  مقاربة شاملة  جد ناذر  خمصصة
  إدماج ضمن السياسات

  خطر االنقطاع 
  بناءاملصداقية يف 

  طموح املؤسسة

 

Source : Didier Stephany, Développement Durable et Performance de l’Entrepris, Editions Liaison, France, 
2003, p. 235. 

 

إن تنوع لية التسيري عن طريق التقسيم، و فعا متركغريها من الوظائف األخرى، : تقسيم وظيفة التنمية المستدامة -5
أو جماالت األنشطة يتطلب تقسيم املسؤوليات الداخلية هليكلة التنمية املستدامة كما هو احلال يف اهلياكل احملاورين 
النقابات،  :العالقة مهيكلة مع احملاورين التقليدينيتكون فيما خيص جانب األطراف ذات املصلحة، أما  .األخرى

، من التنمية املستدامةئن، فليس بالضرورة أن التقسيم خيص املسامهون، الزبائن واملوردون، ولكن إذا أخذنا حمور الزبا

                                                           

85
- Frédéric BRILLET, La fonction développement durable en voie de professionnalisation dans les 

entreprises, Groupe Adecco et l'université Paris-XII, avec le C3D publications, France, 2009, p.36. 
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لزبائن مثل ممثلي اتمع جانب آخر وبالنسبة للجماعات احمللية ال نقوم بتسيريه مثل جزء الزبائن، فال نعترب احملاورين ل
  :86وللتبسيط، هناك خط مشرتك ما بني نوعني من األنشطةاملدين، 

 ملعرفة فعل ورد فعل املؤسسة، هنا نتكلم عن تسيري األطراف ذات املصلحة؛تأثري اتمع على املؤسسة،  - 
 Actions de خدمة اتمع املدين، هنا تعمل املؤسسة على ما يسمى هبة املؤسسة/ تأثري املؤسسة على - 

Mécénat. 

  تنظيم المؤسسة: الفرع الثاني
حتتاج إىل تقسيم أو توزيع األدوار واملهام مع اهلياكل واملديريات الوظائفية  التنمية املستدامةمهما كانت هيكلة      

، لكن تبقى املقاربة الشاملة حتتاج إدماجا إلشكاليات التنمية التنمية املستدامةاألخرى ملعاجلة بعض القضايا اخلاصة ب
  .املستدامة على مستوى املؤسسة

دة ما تعتمد اهليكلة املصفوفية من قبل املؤسسة ملواجهة عا :اإلدماج ضمن التسيير والشكل التنظيمي -1
واليت جيب  لتنمية املستدامةالتعقيدات للحاالت اليت جيب إدارا، يف هذا االجتاه على املؤسسة أن تتكيف مع مقاربة ل

كن التعامل وعليه كيف مي. ع عدد معترب من األعوان الفاعلنيعاجلها محتاول مأن تأخذ يف احلسبان أبعاد خمتلفة و 
لتنمية من مهام املديريات الوظائفية جبزء حمدد وميكن تكليف بعض ا ؟التنمية املستدامةوظيفة  منظوربفعالية من 

مديرية األخالقيات متثل بلجنة مثال، ، )،اخل...،االتصال، البيئة، املوارد البشرية، املالية، التدقيق( املستدامة
ضمن التسيري من خالل تنظيم  التنمية املستدامة، بعض املؤسسات تدمج وإلزالة هذه اإلشكاليات، األخالقيات

ويعرف تنظيمه  التنمية املستدامةول املوقع، املنتج، القسم مسؤولية نشر سياسة ئوحدات األعمال، أو ترجع إىل مس
م إشكالية التوافق ما نقع أما يف بعض األحيان .باملقابل، بعض اخلرباء يرجع إىل املسريين من خالل اإلدارة باألهداف

بني تنظيم وحدات األعمال والتنمية املستدامة، حيث أن تنظيم وحدات األعمال عرف جناحا منذ عدة سنوات 
  .87العتباره أفضل لتحقيق األداء املضمون وحتسينه املستمر

  تقرير التنمية المستدامة: المطلب الثالث
املعلومات حول ما قامت به املؤسسة أو ما ستقوم به دليل على التزام املؤسسة لتنشيط التنمية  نشريعترب      

املستدامة، فقرار حترير تقرير التنمية املستدامة يعترب طوعيا من قبل املؤسسات املسجلة يف البورصة أو غري املسجلة، 
ل إعالمهم مبختلف اآلثار لنشاطاا، هذا النوع لغرض الشفافية واالنفتاح باجتاه األطراف ذات املصلحة، من خال

                                                           
86 - Actu-Environnement, La fonction développement durable en entreprise gagne du terrain, Actu-
Environnement publications, France, 2010, p. 20. 
87 - Didier Stephany, Op.cit, pp. 237-238. 
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من االتصال ميثل أساسا استجابة للتطورات التشريعية، باإلضافة إىل أنه دليل على إدماج التنمية املستدامة داخل 
   .املؤسسة، وسنحاول من خالل هذا املطلب تبيان مفهوم تقرير التنمية املستدامة وكيفية حتريره ونشره من قبل املؤسسة

  مفهوم تقرير التنمية المستدامة: الفرع األول
يعرف تقرير التنمية املستدامة من خالل التعرف على التطور التارخيي للتقارير، حيث أن التقارير األوىل غري املالية      

: يد للبيئةاملنشورة من قبل املؤسسات هي التقارير البيئية، حيث تأخذ يف االعتبار الفائدة االقتصادية للتسيري اجل
التقليل من استهالك املوارد الطبيعية،  التقليل من النفايات املنتجة من قبل املؤسسة، ترتجم مباشرة باالقتصاد املايل، 

" ، بعض املؤسسات وسعت مقاربتها حنو تقرير 2001مؤسسة كربى تقوم بنشر تقرير البيئة عام  250من  %35هناك (
 .88)"تقرير التنمية املستدامة"، إىل أن أصبح حاليا "الصحة، األمن والسالمة 

يتميز تقرير النشاط التقليدي عن تقرير التنمية املستدامة ، الفرق بين التقرير السنوي وتقرير التنمية المستدامة -1
  :89من خالل

 اربة ديناميكية وإسرتاتيجية؛يصدر التقرير السنوي مق - 
 يصف مقاربة املؤسسة بطريقة تأخذ يف االعتبار قيمها وثقافتها؛ - 
يدمج وجهات النظر لألطراف ذات املصلحة اخلارجية والداخلية، لألخذ يف االعتبار اآلثار غرب املباشرة للمؤسسة  - 

 من األمام واخللف ألنشطتها؛
دمج كال التقريرين، فاجلانب االقتصادي ال يكون خمتصرا يف التقرير املايل من املهم اإلشارة إىل أنه يف حالة  - 
، البعد االقتصادي للتنمية املستدامة يفهم من خالل مبادئ، مثل مسامهة املؤسسة يف التنمية )الكالسيكي(

 .االقتصادية لألقاليم اليت تتواجد فيها، أو خلق الثروة ملختلف األطراف ذات املصلحة
حترير تقرير التنمية املستدامة يعطي فرصا للمؤسسة ألنه يسمح : التي يمنحها تقرير التنمية المستدامةالفرص  -2
 :90بـ
 الفهم اجليد ملضامني التنمية املستدامة ألنشطة املؤسسة، وتنظيم الرؤية اإلسرتاتيجية حول املوضوع؛ - 
 السوق اليت متثل السريورة؛حتديد املخاطر االجتماعية اليت ميكن للمؤسسة مواجهتها، وفرص  - 
 املراقبة اجليدة لألداء االجتماعي والبيئي للمؤسسة؛ - 

                                                           
88 - Etude de KPMG/ IEM. 
89 - ORSE et EpE, Comment Elaborer un Rapport de Développement Durable, Imprimerie de la caisse de dépôt 
, France, 2003, p. 5. 
90 - Elisabeth Laville, Sara de Barth, Pascal Tabakian, Comment faire un Rapport de développement Durable de 
votre campus, Campus responsable publications, Québec, p. 5. 
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 حتديد واملعرفة اجليدة للممارسات اجليدة الداخلية؛ - 
 مقارنة أداء املؤسسة مع املنافسني الذين ينشرون تقارير كذلك؛ - 
 املستدامة؛حتسيس العمال ومجيع األطراف ذات املصلحة بسريورة التنمية  - 
 تعزيز احلوار مع األطراف ذات املصلحة؛ - 
  .حتسني مسعة ومصداقية املؤسسة - 

  إعداد تقرير التنمية المستدامة: الفرع الثاني
، باإلضافة إىل أهم )ماذا يقيم تقرير التنمية املستدامة؟(سنحاول تبيان أهم العناصر اليت تسبق االلتزام باألعمال      

  .مراحل إعداد التقرير
التنمية جيب أن يكون تقرير  ):؟التنمية المستدامةماذا يقيم تقرير (العناصر التي تسبق االلتزام باألعمال  -1

 لتنمية املستدامةإعالميا قيل كل شيء، ويتم تسجيله يف دفاتر، وتتمثل أهم العناصر اليت تسبق وضع تقرير ل املستدامة
   :91يف
 ؛)االستعانة خبرباء(حتليل الرهانات مبوضوعية ممكنة  - 
 تقدمي نقاط القوة والضعف إزاء االلتزامات وقياس النتائج؛ - 
 جيني واليت تكّون جمتمع املؤسسة؛إقامة عالقة مع األعوان الداخليني واخلار  - 
أن تكون صادقة وصرحية : اتصاال مستداما وهو تعبري ملسؤولية املؤسسة بعدة أشكال ميثلتقرير التنمية املستدامة  - 

وحمرتمة للحاالت واألحداث من قبل اتمع، باإلضافة إىل حبث تطوير العالقات وليس تقدمي اإلشهار التجاري، 
من خالل إرادة احلوار املباشر، وهي مثرة االستماع لألعوان املدنيني يف إطار مسار العالقة مع  وينجم هذا االتصال

 .األطراف ذات املصلحة
تقارير  ويتم احلكم على ينبثق االتصال من التكرار، من خالل آراء اتمع، ويتحقق ضمن الشراكات والتطوير،  - 

 :يةالتنمية املستدامة من خالل ثالثة عناصر أساس
 مصداقية وموضوعية املعطيات األساسية اليت تبىن عليها املسؤولية؛ �
 القدرة على تقدير االستجابة للتطلعات وتعديلها؛ �
 ).األطراف ذات املصلحة(نوعية احلوار مع أعوان اتمع  �

                                                           
91 - CERES, Les lignes directrices du CERES pour les rapports environnement, CERES publications, 2009, 
p.50. (voir le site web : www.ceres.org).  
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احلالية، وثيقة تبني األوضاع عبارة عن التقرير أوال وقبل كل شيء  :تحديد ما سيكون وما هو المحتوى - 2
   :92وباألحرى حالة املؤسسة فيما خيص التنمية املستدامة

 ، على أساس معطيات متوفرة؛)1+ن(مقارنة بالسنة ) ن(فيما خيص سنة  - 
 حسب موقع امع العاملي؛ - 
احلوكمة، املنتج، الصحة واألمن والسالمة، االجتماعي واتمعي، : فيما خيص مجيع جماالت التنمية املستدامة - 
  ألخالقيات واالتصال؛ا

  :93يبني التقرير أيضا السياسة والتزامات املؤسسة فيما خيص التنمية املستدامة     
السالمة، الصحة العامة، االستعجاالت، ( التنمية املستدامةيعطي التحليالت والرؤى لرهانات املؤسسة فيما خيص  - 

 ؛)،اخل...،الشفافية، األخالقيات
 ؛)برعاية نوعية من اإلدارة( من خالل السياسات احلالة يف مجيع ااالت  يربر األجوبة املنشورة - 
، وكذلك منطلقات )املمارسات اجليدة( التنمية املستدامةحيتوي على سلسلة من األمثلة املكونة لدالالت سلوكيات  - 

 .التعبري عن األهداف على املدى املتوسط

  التنمية المستدامةالمراحل األساسية التقنية إلعداد تقرير : الفرع الثالث
  :والتوقيت املالئم لإلعداد التنمية املستدامة سنربز من خالل اجلدول التايل أهم املراحل األساسية إلعداد تقرير     

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
92 - GRI, Op.cit, p.10.  
93 - Sustainability review 2009 of bp (British Petroleum). 
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  التنمية املستدامةمراحل إعداد تقرير ): 07(جدول رقم 

  فيفري  جانفي  ديسمرب  نوفمرب  أكتوبر  املراحل
األوضاع 

  الراهنة
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      *      مؤشرات األداء
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    *      

املقابالت مع 
األطراف ذات 

  املصلحة

    *      

تعليقات 
  وتصحيحات

    *      
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  املستدامة

      *    

  *          املصادقة الفنية
االمتام والشكل 

جلنة التنمية (
  )املستدامة

        *  

 

Source : Patrick d’Humières, Le développement durable : Le management de l’entreprise durable, éditions 
d’organisation, France, 2005, p. 219. 
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        ضمن وظائف المؤسسةضمن وظائف المؤسسةضمن وظائف المؤسسةضمن وظائف المؤسسة        إدماج التنمية المستدامةإدماج التنمية المستدامةإدماج التنمية المستدامةإدماج التنمية المستدامة: : : : الثالثالثالثالثالثالثالثالمبحث  المبحث  المبحث  المبحث  

بعدما رأينا يف املطلبني السابقني وسائل إدماج التنمية املستدامة يف املؤسسة من خالل اعتماد سياسة      
 وإسرتاتيجية للتنمية املستدامة، باإلضافة إىل إنشاء وظيفة تعىن بقضايا التنمية املستدامة ، سنحاول من خالل هذا
الفصل التعرف على وسيلة أخرى من وسائل اإلدماج، وهي إدماج التنمية املستدامة ضمن وظائف املؤسسة، وسنربز 

  ).التسويق، املوارد البشرية واإلنتاج(فيما يلي أهم الوظائف األساسية يف املؤسسة األكثر تأثرا بالتنمية املستدامة وهي 

  تدامةالتنمية المسوظيفة التسويق و : المطلب األول
، أو بعبارة أخرى "حاجيات ورغبات"، جيب أن تتواجد التنمية املستدامة أداة لتحقيقلكي يكون التسويق      

عند املستهلك، وسنحاول من خالل هذا املطلب دراسة توفر هذه احلاجيات والرغبات، " لتنمية املستدامةطلب ل"
باإلضافة إىل تطور مفهوم التسويق من التقليدي إىل املستدام وكيفية إدماج التنمية املستدامة ضمن عمليات التسويق، 

  :التنمية املستدامةسنعرض فيما يلي بعض الدراسات حول رغبات 
يتطلعون لشفافية أكثر فيما خيص العالمة،  %91.3: التنمية املستدامةتطلعون اللتزام املؤسسة باملستهلكون ي - 

 ؛ 94فيما خيص الشعارات 82.2%
ولني، املستهلكني يرغبون بأن يكونوا مسئمن  %88": ولونمستهلكون مسئ"ملصرحون بأن يكونوا املستهلكون ا - 

منهم فقط اعتمدوا االستهالك  %23الشراء، حيث ات االجتماعية والبيئية عند قرار مبعىن يأخذون يف االعتبار املعايري 
 ؛95املسؤول

منهم يأخذون بشروط اإلنتاج،  %45: املستهلكون الذين يأخذون يف االعتبار املعايري املستدامة ضمن مشرتيام - 
 ؛96يأخذون بأصل البلد املنتج 36%
للحصول  %5من الفرنسيني يرغبون بقبول زيادة يف السعر بـ  %52: بعض املستهلكني مستعدون لدفع سعر زائد - 

  .97على بعض التزامات املواطنة للمؤسسة
  
  
  

                                                           
94

 - sondage réalisé par TNS secodip, 2004. 
95

 - Sondage réalisé par The Corporative Bank, 2004. 
96

 - Sondage réalisé par SOFINCO/IPSOS, 2004. 
97 - Sondage réalisé par CREDOC , 2002. 
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  )من التسويق إلى التسويق المستدام ( تطور مفهوم التسويق : الفرع األول
تواجه ممارسات التسويق لبعض املؤسسات منذ عدة سنوات انتقادا من قبل املنظمات غري احلكومية، املستهلكني      

واملشرعني، هذه االنتقادات نامجة عن األضرار الكثرية املباشرة وغري املباشرة، واليت تنجم عن إنتاج وتسويق سلع تضر 
دأت العديد من املؤسسات يف إعادة النظر مبسؤوليتها االجتماعية بالبيئة واإلنسان، وعلى ضوء هذه املشكالت، ب

واألخالقية يف ممارساا التسويقية، وإعطاء البعد البيئي أمهية بارزة ضمن إسرتاتيجيتها التسويقية، ومن هنا بدأ 
االجتماعية  االهتمام بنمط جديد من التسويق، عرف بالتسويق املستدام، كمنهج تسويقي يقدم حلوال لتلك اآلثار

والبيئية السلبية، ويتمحور حول االلتزام القوي باملسؤولية البيئية واالجتماعية يف ممارسات األنشطة التسويقية، وفيما 
  :يلي أهم مفاهيم التسويق اليت مر ا

يشبع من اآللية االقتصادية واالجتماعية اليت "يعرف فيليب كوتلر التسويق على أنه : مفهوم التسويق التقليدي -1
إسرتاتيجية التسويق إىل ، ودف "ق خلق وتبادل املنتجات واخلدماتعن طري خالهلا األفراد حاجيام ورغبام

   :98حماولة إجياد موازنة ما بني العرض املقدم من طرف املؤسسة وطلب املستهلك
 ؛)منتج، خدمة(حتليل السوق احلايل واحملتمل للعرض  - 
 .بإشباع الطلبوضع الوسائل اليت تسمح  - 
يتمحور التسويق األخضر حول التزام املؤسسة بالتعامل بالسلع الصديقة للبيئة  :مفهوم التسويق األخضر -2
 .99، أو القيام باألنشطة التسويقية يف إطار االلتزام القوي باملسؤولية البيئية)السلع غري الضارة باتمع والطبيعة(

  :حول ما يليوتدور معظم تعريفات التسويق األخضر 
 ؛100"هو أي نشاط تسويقي يهدف إىل خلق تأثري إجيايب أو إزالة التأثري السليب ملنتج معني على البيئة "  - 
عملية نظامية متكاملة، دف إىل التأثري يف تفضيالت : " ويف نظرة أكثر مشولية، يعرف التسويق األخضر على أنه - 

مبا   ملنتجات غري الضارة م وبالبيئة، وتعديل عادام االستهالكيةالزبائن بصورة تدفعهم حنو التوجه إىل طلب ا
ينسجم مع ذلك، والعمل على تقدمي منتجات ترضي هذا التوجه، حبيث تكون احملصلة يف النهاية هي احلفاظ على 

 .101"البيئة، محاية املستهلك وحتقيق هدف الرحبية للمؤسسة
املستهلك األخضر، املنتج : بعض املفاهيم الفرعية اهلامة ذات الصلة مثلويف اإلطار العام للتسويق األخضر ظهرت  - 

 .اخل،...،األخضر، اإلعالن األخضر

                                                           
98 - Philipe Kotler, Marketing Management, éditions Pearson, France, 2007, p24.  

99
  .53، ص2007، ا?ردن، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، التسويق ا1خضر أحمد نزار النوري،ثامر اليازوري،  - 

100
 - Stanton Williams, Marketing , 11th edition, Mc Graw Hill Inc, New York, 1997, p65. 

101
  .252،ص 2006، دار اليازوري العلمية للنشر، عمان، أسس ومفاھيم معاصرة: ، التسويقتامر البكري - 
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يتعلق بتدارك جتاوزات التسويق مثل الوعود املفرطة وغري الواقعية، استهداف السكان : التسويق األخالقي - 3
 .102 )،اخل...،احللوىالضعفاء، امليول لتبعية بعض املنتجات اللعب، الكحول، التبغ، 

يعين يف النهاية إىل استعمال وسائل التسويق لتعزيز السلوكيات املسؤولة، وختفيض التكلفة  :التسويق االجتماعي -4
 . 103البيئية واالجتماعية للمستهلك

، تطورختطيط، تنفيذ، مراقبة عملية : " ويق املستدام على أنهالتس) Fullar(فولر يعرف  :التسويق المستدام -5
 :104ملنتجات بالطريقة اليت حتقق األهداف الثالثة التاليةتوزيع اترويج، و تسعري، 
 تلبية حاجيات الزبون؛ •
 حتقيق األهداف التنظيمية؛ •
  .العمليات مع النظام البيئيتوافق  •

  .أبعاد التسويق المستدام: الثاني الفرع
  : 105يستند تطبيق مفهوم التسويق املستدام إىل أربعة أبعاد رئيسية     
 ضمن وبقايا الصناعة النفايات مع التعامل يف التقليدي املفهوم تغري لقد :إلغاء مفهوم النفايات أو تقليلها -1

 يفيةك من بدال (األدىن أو باحلد) نفايات بدون سلع وإنتاج تصميم على يزكالرت  أصبح حيث األخضر، التسويق
 نفعل بالنفايات، أن جيب ما ليس هو أن املهم أي .اإلنتاجية العمليات فاءةك رفع خالل من وذلك التخلص منها،

 .نفايات بدون سلعا ننتج يفك بل
 اإلنتاج يعتمد حبيث البيئي، االلتزام ملفهوم اإلنتاج تكنولوجيا بةكموا  يف يتمثل :إعادة تشكيل مفهوم المنتج -2

 نفسها املنتجات تدوير ضرورة عن فضال .منها األدىن احلد واستهالك بالبيئة، ضارة غري خام مواد على بريك بشكل
 وإعادا تفكيكها ميكن حيث بالنهاية مصنعها إىل لتعود منها، املعمرة وخاصة استخدامها، من املستهلك انتهاء بعد
 .للتدوير وقابلة للبيئة صديقة خام مواد على فيعتمد التغليف، أما .)مغلقة حلقة ضمن(أخرى مرة الصناعة إىل
 وهذا .منها قريبا يكون أو احلقيقية تكلفته املنتج سعر يعكس أن جيب :العالقة بين السعر والتكلفةوضوح  -3

 يف مبا السلعة، من عليها حيصل اليت القيمة يوازي أن جيب )املستهلك على احلقيقية التكلفة(السلعة سعر أن يعين
  .أخضر املنتج ونك عن النامجة املضافة القيمة ذلك

                                                           
102 - http://www.bvp.org/fre/informations-generalists/portrait-de- bvp/ 
103-  Michel Dion, Dominique Wolf, Le développement durable : Théorie et application au management, 
Dunod, Paris, p. 203. 
104 - Donald Fuller, Sustainable marketing , managerial ecologinal issues, 1999, p. 6. 
105

 - Peattie, K, Green Marketing, 1st edition, Longman Group Ltd, 1992, P. 105. 
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 قد سوقية فرصة يشكل األخضر التسويق أن املنظمات من العديد تكأدر  لقد :البيئي أمرا مربحا جعل التوجه -4
 السريع، الكسب لتحقيق السوق يف تتنافس املنظمات معظم الواقع، يف .ةمستدام ولرمبا تنافسية ميزة املنظمة متنح
 تنافسياً  منفذاً  يعترب هذا أن يدرك السوق يف املنافسة يف واملتمعن .البيئة على السلبية اآلثار عن النظر بغض

 وحتوهلم املستهلكني بني البيئي الوعي تنامي مع وخاصة املنافسة، من آخر نوع إىل املنظمة يأخذ أن ميكن اسرتاتيجياً،
 للتوجهات تروج رمسية والغري الرمسية اهليئات أن هو االسرتاتيجي التوجه هذا مزايا ومن .خضر مستهلكني إىل التدرجيي

 اجلهات هذه من جماين ودعم مساعدة ذلك ويف .املختلفة اإلعالم أجهزة خالل من ومستمر طبيعي بشكل البيئية
 وخاصة مرحبا، أمرا التوجه هذا سيكون وبالتايل .األخضر التسويق منهج تتبىن اليت باملنظمات اخلاصة الرتويج جلهود

  .106الطويل املدى يف

  التنمية المستدامة ضمن عمليات التسويقإدماج :الفرع الثالث
  :مير إدماج التنمية املستدامة ضمن عمليات التسويق مبراحل ومهام أساسية تتمثل فيما يلي     
 :107هناك مهمتان أساسيتان لتحقيق هذه املرحلة: تعريف المنتج -1
اسية للمستهلكني تبىن أساسا على النواة األس: حتديد املستهلك الذي حيبذ التنمية املستدامة: املهمة األوىل - 
، واليت  La Relève، باإلضافة إىل البدالء التنمية املستدامة، والذين يعيشون مع قيم "االفرتاضيني"و " امللتزمني"

هذه القيم عن طريق الرتبية، على رجل التسويق هنا، أن يركز جهوده على مالحظة هذه األنواع الثالثة  أدجمت
  .، فيما خيص حاجيام وأشكال التزام املواطن، وحماولة االستجابة حلاجيات األقسام املعرفة"األعوان االستهالكيون"
، واليت تطرحه املؤسسة يف )خدمة/ منتج(مستدام  لكي يكون هناك عرض : إعداد عرض مستدام ،املهمة الثانية - 

  .108لتنمية املستدامةالسوق، جيب أن يأخذ بعني االعتبار األبعاد الثالثة ل
 ،هناك مهمتان أساسيتان لتحقيق هذه املرحلة :تعريف السعر -2
تطوير مبدأ التجارة ما : " املبدأ التايليستند مبدأ التجارة العادلة إىل : االلتزام مببادئ التجارة العادلة، املهمة الثالثة - 

  .109"بني البلدان النامية والسائرة يف طريق النمو، عوض املساعدات التقليدية املوضوعة على طريقة أحادي اجلانب
  :110ولتحقيق هذه األهداف هناك مخسة مبادئ أساسية

                                                           
106

  .89-88ص ص ثامر اليازوري، أحمد نزار النوري، مرجع سابق،  - 
107- Emmanuelle Reynaud, op.cit, p. 43. 
108- Guthier C., Extended Life Cycle Assessement, Journal of business ethics, 2005, pp. 1-23. 
109- CNUCED, Définition officielle FINE 2001 (Faire trade labelling organization, International federation for 
alternative trade, Network of european faire trade association). 
110 - Info économie, Le commerce équitable : définition, principes et objectifs, Info économie publications, 
France, 2010, pp. 1-4. 
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حاجيام األساسية  ضمان مكافأة عادلة لعمل احلرفيني خاصة من دول اجلنوب، للسماح هلم بتلبية �
 ؛...)الصحة، التعليم، السكن، احلماية االجتماعية(
 ؛...)استغالل األطفال، األعمال الشاقة، التهميش(ضمان احرتام احلقوق األساسية لألشخاص  �
 إقامة عالقات دائمة ما بني الشركاء االقتصاديني؛ �
 لالستغالل؛ املستدامة التنميةتنشيط احملافظة على البيئة لفرص ضمان الصحة للمنتجني و  �
 .طرح منتجات نوعية للمستهلكني وضمان شفافية العمل �

هي مناسبة  التنمية املستدامةااللتزام ب :االستفسار عن القيمة احلقيقية للعرض من أجل االستهالك املهمة الرابعة، - 
قيمة عدم االستعمال "لتعميق الرؤية أكثر يف مكونات العرض، حيث ميكن للمستهلك أن يوافق عن العرض املستدام 

، يف هذا اإلطار تغيري األدوات -قيمة أخالقية مثال- أو ما أصبحت تدعى بالقيمة املعنوية غري امللموسة " مهمة
ليف أو حتديد األسعار النفسية، ميكن أن تكون غري كافية، هنا على املسري التقليدية احملددة لألسعار، مثل حتليل التكا

  .إدماج مكونات عدم االستعمال ضمن السعر املعطى
 :تشمل هذه املرحلة املهام والقواعد التالية: تعريف سياسة االتصال -3
ية املستدامة ممارسة سياسة اتصال املسري الذي يعتمد إسرتاتيجية للتنم على: ، اعتماد اتصال مسئولاملهمة اخلامسة - 

مسئولة، هذا من جهة، وحماولة إدماج خمتلف األطراف ذات املصلحة من جهة أخرى، سياسة االتصال جيب أن 
   .111الشفافية، تشكيل رسالة مسئولة واختيار وسيلة اتصال مستدامة: تستند إىل مبادئ 

الشفافية من خالل نشر يوضح اإلسرتاتيجية، االلتزامات، الوسائل، التطورات املنجزة فيما خيص : 1القاعدة  �
التنمية ، أو ميثاق املؤسسة، نشر تقرير سنوي مفصل عن )نشر دليل العمل( التنمية املستدامةسريورة 
 ؛112اخل...، نشر معلومات متعلقة باستدامة املنتجات، املستدامة

رسالة مسؤولة، الرسالة جيب أن تتوافق مع العرض املستدام للمؤسسة، وجيب أن ترتجم تشكيل : 2القاعدة  �
: بأعمال املؤسسة، وكذلك تتوافق مع قيم املؤسسة وتطلعات مجيع األطراف ذات املصلحة من خالل

التشاور احمللي، األبواب (االستماع إىل حاجيات اتمع املدين واملنظمات غري احلكومية، اجلوارية 
 .113، وتوجه هذه الرسالة لكل طرف من األطراف ذات املصلحة...)املفتوحة

أن ختتار وسيلة  التنمية املستدامةمستدام لالتصال، على املؤسسة امللتزمة ب) وسيلة(اختيار دعم : 3القاعدة  �
اتصال مستدامة لتحريك رسالتها املسؤولة، هذه املمارسة جاءت مع تصاعد حركات ضد اإلشهار، حيث 
                                                           
111 -Utopies, Publicité et communication responsable, utopies publications, France, pp. 1-9. 
 
113- Joseph Besnaino, Bilan 2009 : Publicité et environnement, Draph’imprim, France, 2009, pp. 1-20. 
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 The Bodyون هذه الوسيلة ال تشوه املنظر العام للطبيعة وحترتم اجلمالية والنظام احمللي، فمثال شركة تك

Shop  الت، حيث ترفض الشركة استعمالوسيلتها األساسية يف اإلشهار هي االنرتنت، أو النشر يف ا
 .114اللوحات اإلشهارية

جيب أن  ترتك سياسة  التنمية املستدامةوإلظهار االلتزام ب ،دامةالتنمية املستإظهار االخنراط يف : املهمة السادسة - 
  .املؤسسة من خالل التحالفاتاالتصال جماال واسعا لرتبية األطراف ذات املصلحة وتعزيز مصداقية التزام 

أداة موجهة لالستهالك أن جيعل من سياسة االتصال على املسري هنا املستهلك، ) تربية(تعليم : 4القاعدة  �
 يفلألخذ  ، وضع أدوات تكوين موجهةالتنمية املستدامةأكثر ، ووسيلة لالنتباه لبعض اإلشكاليات املتعلقة ب

حماولة خلق ك املستدام، االستهال: وعرضها على األطراف ذات املصلحة مثال التنمية املستدامةاالعتبار قضايا 
 .115لتفعيل دورهعلى املستهلك  جديدة وعرضها حاالت

 من خاللجيسد قيم املؤسسة ويكون متبادال،  حيثتعزيز مصداقيتها عن طريق التحالفات،  :5القاعدة  �
من أجل تعزيز قيمها، مثال مساعدة األطفال أثناء احلروب،  ،مع اجلمعيات واملنظمات غري احلكومية التحالف

 اؤسسة وليس خاصاملالتحالف أن يشمل أعمال أساسية إلسرتاتيجية على ، و ،اخل...،احملاربة ضد اجلرمية
 .116فقط باالتصال

  
  الموارد البشرية تسيير وظيفة و  التنمية المستدامة: المطلب الثاني

سنحاول من خالل هذا املطلب تبيان أهم قضايا املوارد البشرية ذات الصلة بالتنمية املستدامة، والتأثري املتبادل      
  .لكليهما، باإلضافة إىل معرفة التوجهات اجلديدة إلدارة املوارد البشرية

  إدارة الموارد البشرية وتحديات التنمية المستدامة: الفرع األول
املوارد البشرية املستدامة جيمع ما بني املوارد البشرية والتنمية املستدامة، وسنحاول معاجلة موضوع املوارد إن تنمية       

: قضية استدامة كل ما يرتبط باملؤسسة مع املوارد اخلارجية باإلضافة إىلالبشرية على املستوى الداخلي للمؤسسة، 
حيث تدخل ضمن إطار مقاربة شاملة للعالقة مع األطراف ذات  ،اخل،...الزبائن، املوردون، املسامهون، املواطنون،

  املصلحة، إذن فما املعىن الذي ميكن إعطاؤه لتنمية املوارد البشرية املستدامة؟

                                                           
114- http://www.communicationresponsable.com/docs/Comresp_R4_Compte_rendu.pdf 
115- http://www.in-terre-actif.com/fr/fichier/CONSORESP_fichepreparation.pdf  
116- BJM Arts, Green Alliances of  Business and NGOs : new styles of self regulation or dead-end roads ? 
University of Nijmegen, The Netherlands, 2002, pp. 1-11. 
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فيما خيص مسؤويل املوارد البشرية للمؤسسات الكربى، مفهوم تنمية املوارد البشرية املستدامة وحدها ال تسهم      
ؤسسة، إمنا اهلدف األساسي يتمثل يف تطوير أداء املؤسسة ومسؤوليتها االجتماعية، آخذة يف بقوة يف استمرارية امل

ويتمثل رهان تطوير املوارد البشرية . االعتبار احمليط االيكولوجي، واتمعي لغرض احملافظة على األجيال املستقبلية
الوقت، باإلضافة إىل تثمني املورد البشري، وهي املستدامة يف دعم التشغيل، احملافظة، حتديث، تطوير الكفاءات مع 

  .تأخذ املسؤولية الفردية كقاعدة للمسؤولية اجلماعية، وُتستعمل لدعم القيم واألفكار واملمارسات
بصفة عامة، وكتطور تارخيي، تعترب التنمية املستدامة  :رهانات بالنسبة للمورد البشري، المؤسسة والمجتمع -1

، هنا يفتح اال لتطوير حمور )خاصة املسريين(االجتماعي أو اتمعي للقضية ميس األفراد قضية جمتمع، فالبعد 
املوارد البشرية ضمن اعتبارات التنمية املستدامة، وأن املسؤولية االجتماعية للمؤسسة تشرتك مع اتمع لتحقيق 

خمتلف االتفاقيات الدولية اخلاصة بالتنمية  املؤسسة العادلة، على مدير املوارد البشرية ملؤسسة ما، أن ال يتجاهل
املستدامة، أو اليت التزمت ا املؤسسة، يف املقابل فيما خيص ممارسة مهنته، جيب أن يأخذ يف االعتبار األطر التشريعية 

املواكب إن مدير املوارد البشرية ). فيما خيص الدولة أو اإلقليم أو املنطقة(املوضوعة واليت تعىن مباشرة باملؤسسة 
  .117لألحداث جيب أن يأخذ املستقبل بعني االعتبار، وبالتايل سيكون واعيا  بأمهية مفهوم التنمية املستدامة

، "أنتج أكثر بأقل أثر"، تطالب األعوان االقتصاديني بإدماجهم ملفهوم 1992الصادرة عام  21أعمال القرن      
ة للمؤسسة، ويعترب التحدي االقتصادي الرهان الرئيسي وعليه فإن مسؤولية العون اليوم تعطي حدودا تقليدي

للمؤسسات املعاصرة، يف وقتنا احلاضر لكل من املؤسسة ومديرها  دور جد حساس باجتاه املستقبل، وبالتايل مسؤولية 
يد ومهما كان التنظيم، على مدير املوارد البشرية العمل على الفهم اجل. املسريين تكون على مستوى هذه التحديات

هلذه القضايا واقرتاحات األعمال ذات الصلة، حيث أن املؤسسة تكون حمل انتقاد من قبل املواطنني الذين يستفسرون 
  .118عن توجهات املسريين

  البشرية المستدامة، قضية الجميع الموارد: الفرع الثاني
عليه فعلى السريورة أن تكون شفافة قضية اجلميع بالرغم من تعدد املصاحل، و  تعترب املوارد البشرية املستدامة     

  .ومتناسقة مع األعوان ومع كامل املؤسسة
إن املاليني يواجهون مشكلة عدم االستقرار وعدم التأكد، وكذا احلال بالنسبة : المساهمون والشركاء -1

ختفيف االستقرار، : إشباع تطلعام من خالل فتح آفاق جديدة هنا للمسامهني، حتاول التنمية املستدامة
                                                           
117- Teresa Bailey and others, Sustainability and Human Resource Management Strategy, Executive Roundtable 
Symposium, Virginia, 2008, p. 6. 
118 - Bernard Calisti, Francis Karolewicz, RH et développement durable : une autre vision de la performance, 
éditions d’organisation, France, 2005, pp. 13-14. 
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االبتكارات  يف خلقمقارنة بالشركاء أو املسامهني  أساساويتمثل دور مدير املوارد البشرية اخل، ،...،ألزماتا
، وعليها أن تكون متكيفة مع حاجيات تكون متكررة وخالقة، حتسني صورة املؤسسةاالجتماعية املستدامة، املبادرات 

  .119العمال ورفاهيتهم
املوارد  سياسةري عليه هذه قبل كل شيء الطريق اليت تسمديرية املوارد البشرية تعترب : مديرية الموارد البشرية -2

مكلفة ببناء ووضع ميثاق للموارد البشرية املستدامة، كما وهلا دور قيادي ورقايب لألعمال املرتبطة إذن ، فهي البشرية
 :120بامليثاق

 حنو األعمال ذات األولوية، توجيه الرؤية - 
 القيادة،تنظيم فرق  - 
 املصادقة على حمتوى امليثاق، - 
 التنسيق مع القرارات، - 
 .الشرح الواضح للرهانات ومعىن السريورة - 
، حيث جيب على هذه األخرية أن تغري "النقابات" هم من أهم الشركاء االجتماعيني: الشركاء االجتماعيون -3

املصداقية إذا لعبت دورا كبريا يف بالنقابات  وتتحلىشرعية جديدة،  وعليها أن تكسبمن نوع احلوار وشراكاا، 
   .121التحوالت الكربى يف املستقبل، حيث جيب أن تفكر بشمولية وتتفاعل حمليا

مبوضوع التنمية  وعيتهمونعين م العمال الذين مت ت(من العمال  املتميزينمن خالل حضور : العمال والتأطير -4
 .تصال الداخلي واالحرتام الظاهر لعمال املؤسسة، باإلضافة إىل تكثيف اال)املستدامة

عربة التنمية املستدامة، وهذا طبعا مع التزام  عليهايعترب مدير املوارد البشرية السكة اليت تسري  :اإلدارة العليا -5
تدامة يتم اإلدارة العليا يف هذا االجتاه، ألنه بدون إرادة هذه األخرية فلن يتم جناح أي سياسة للتنمية املسودعم 

  . 122اعتمادها
 
 
 

                                                           

119- Daniel Beaupré et autres, Gestion des ressources humaines, développement durable et responsabilité 
sociale, Revue internationale de psychosociologie, Éditions ESKA, France, 2008, p. 89. 
120- GRI(2), Informations prescrites sur le volet social, GRI publications, 2006, pp. 29-33. 
121 - Jacques Bass, Secrétaire fédération (CFDT) : Confédération Française Démocratique de Travail. 
122 - Michel Dion, Dominique wolff, Op.cit, p. 168. 
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  سياسة إدارة الموارد البشرية المستدامة: الفرع الثالث
لغرض االنتباه لدورها ومسؤوليتها البيئية واالجتماعية واالقتصادية، على املؤسسات أن تسجل وبشكل ملموس      

ويتطلب املرور من الكلمات إىل األعمال التزام حقيقي من قبل املوقعني وجيسد هذا االلتزام، وجود . رؤيتها يف الواقع
وارد البشرية املستدامة، وسنربز فيما يأيت أهم هذه األعمال، واليت ميثاق حيتوي مجيع األعمال التشغيلية إلدارة امل

تُعطى لكل جمموعة عمل وتسمح لكل عامل بالفهم اجليد حلقوق وإمكانيات تطوره، وتثبت كذلك إطار املسؤولية 
  :لكل عامل

إدماج  اةفعلى املؤسسة وضع سياسة توظيف شفافة للمرشحني، أد :اإلدماج التدريجي للداخلين الجدد -1
 ومتابعة تسمح هلم بالفهم اجليد لثقافة املؤسسة، مهامهم، القيم وقواعد العمل، باإلضافة إىل مشرف أو وصي يضمن

  الربط مابني الداخلني اجلدد واملؤسسة؛
وإعطاءه املعلومات  عليها أن تعمل على تسهيل اندماجهاجلديد  الفرق املستقبلة للموظف: ت العمالبالنسبة اللتزاما
وعلى املوظف اجلديد من جهته أن يستثمر يف مهمته، حيرتم قواعد التسيري، ويستند يف ذلك على  .اليت حيتاجها

  موجهه يف حالة وجود صعوبات؛
 على املؤسسة ضمان دورها التعليمي واالجتماعي يف: المساهمة الفعالة في االندماج وتكوين العمال -2

  123ملرتبصني؛والتكوين لكل من املهنيني وا التوظيف،
مناصب  على املؤسسة أن تكون متضامنة، حيث ختصص كل سنة :المساهمة في إدماج األشخاص المعاقين -3

 خاصة باملعاقني؛
، العمال على املؤسسة أن تلتزم بعناية وتطوير القابلية للتشغيل وكفاءات :التحديث الدائم للموارد البشرية -4

  124مع حاجياته وآفاق تطوره؛فكل موظف جديد له أدوات تكوين متكيفة 
للعمل  العادلعلى املؤسسة االلتزام بالتسيري : ممارسة التسيير المسئول والعادل للشغل والمسار الوظيفي -5

من تطوير وتغيري املسؤوليات  ذلك ميّكنو واملسار الوظيفي لعماهلا، كل حسب كفاءته، رغبته وإمكانيات املؤسسة، 
 ية؛أو املهمة خالل حياته املهن/و
 أدوات مرنة، وضعتنظيمها على حسب حاجيات الزبون،  على املؤسسة تعديل: تبيان المرونة في تنظيم العمل -6

 ،اخل؛...،تنشيط العمل عن بعد، الوقت اإلضايف ملواجهة الطلب

                                                           
123

 - Jeana Wirtenberg, Op.cit, pp. 141-143. 
124 - Rapport développement durable 2008 de DANIEL DURAND . 
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وغاياته  على املؤسسة أن تعطي لكل فرد احلق يف التعبري عن طموحاته: األخذ في االعتبار الطموحات الفردية -7
، ...،املؤسسة تشجع األعمال اإلنسانية لعماهلا(الفردية، ويتحقق ذلك من خالل تشجيع املشروعات الفردية 

  125؛)باإلضافة إىل ممارسة األعمال اخلريية والتمويل الداخلي
تثمار يف واالساملؤسسة مسؤولة عن أمن موظفيها، وعليها أن تتنبأ باملخاطر املتوقعة : التنبؤ بأمن األشخاص -8

أمن مناصب الشغل، وذلك من خالل األخذ باقرتاحات جلنة الصحة واألمن وشروط العمل، اقرتاح تكوين خاص 
  ،اخل؛...،باألمن، متابعة مؤشرات األمن مثل التوقفات املرضية، حوادث العمل، حوادث األدوات واآلالت

أعمال الدعم  منحهممع العمال املتعثرين ماليا، و على املؤسسة أن تكون متضامنة  :دعم العمال المتعثرين ماليا -9
  126.ملساعدم للخروج من تعثرهم

تشجع  دارة اليتالقة لعماهلا، حيث تقوم بوضع اإلاملؤسسة هلا وعي بالقدرات اخل :تقييم الثروة الداخلية -10
 هذه القيمة؛ ثمنالتعبري وت

يف  ، مع األخذذات الصلة املهنة معالئمة التأجري مباملؤسسة تلتزم  :عادل للشغل) مكافآت(ممارسة تأجير  -11
، االعتبار الكفاءات واملسؤوليات، هذه املالئمة تكون مطبقة يف الواقع بإدماج معطيات السوق حسب قطاع النشاط

  127.%20فمثال الحرتام العدالة الداخلية على املؤسسة ضمان أن احنراف التأجري لنفس املهنة أقل من 
على املؤسسة إشراك عماهلا يف النتائج السنوية، من خالل تسهيل : المشاركة في النتائج بصفة عادلة -12

الدخول يف امتالك األسهم، وحث العمال على التضامن اجلماعي يف حالة ما إذا كانت النتائج سلبية أو عليها 
 .128ختفيض التكاليف ملوازنة احلسابات

  
  ج والتنمية المستدامةوظيفة اإلنتا : المطلب الثالث

على أا يف الواقع استثمارات حتقق  اعتبار تكاليف التعامل مع التلوثأدى الوعي املتزايد باملؤسسة إىل 
ة يتم التعامل معها وخارجي إضافيةكانت تعترب تكاليف   حني يف ،املدى املتوسط والطويل مكاسب مادية ومعنوية على

  .الدول املتقدمة، صناعات كثرية قائمة على مبدأ ترشيد الطاقةلذا جند اليوم يف ، خارج املؤسسة

  

                                                           
125

 - Bernard Calisti, Francis Karolewicz, op.cit, pp. 76-78. 
126- WBCSD, Human resources and sustainable development, Revive Silk printer, 2005, p. 9. 
127

 - Teresa Bailey and others, op.cit, pp. 8-10. 
128

 - Bernard Calisti, Francis Karolewicz, Op.cit, p. 80. 
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  اإلنتاج األنظف تعريف: الفرع األول
تقليل املخلفات يف دول العامل املتقدم منذ حوايل ثالثني عاما نتاج األنظف أو احلد من التلوث و ظهر مفهوم اإل     

ومت تعريف اإلنتاج األنظف يف عام ، البيئية حلماية البيئيةلتشريعات عندما بدأت هذه البلدان يف وضع القوانني وا
UNEP(بواسطة الربنامج البيئي لألمم املتحدة  1990

التطوير املستمر يف العمليات الصناعية واملنتجات «بأنه   )*
تقليل املخاطر اليت واخلدمات دف تقليل استهالك املوارد الطبيعية، ومنع تلوث اهلواء واملاء والرتبة عند املنبع، وذلك ل

أي أن اإلنتاج األنظف هو إسرتاتيجية تكاملية دف إىل احلد من اآلثار السلبية . 129»تتعرض هلا البشرية والبيئة
  .لإلنتاج وإىل رفع اإلنتاجية وحتسني األداء البيئي

املواد األولية والطاقة،  وعلى املستوى الكلي، سابقا كان يتم حتديد مكان املشروع بالنسبة إىل القرب من مصادر     
أما يف التخطيط ، اد وكذا تكاليف التوزيع والتسويققربه من األسواق واملستهلكني دف التقليل من تكاليف نقل املو 

كما . املتكامل يأخذ بعني االعتبار كيفية التعامل مع النواتج الصناعية من حيث النوع والكم ومدى تأثريها على البيئة
تكامل يفرض على املؤسسات أن تبحث عن صناعات أخرى مكملة لصناعتها الرئيسية، وهذه أن التخطيط امل

  .وهنا تأيت فكرة امعات الصناعية. الصناعات املكملة تستخدم خملفات الصناعات األساسية إلنتاج منتجات ثانوية

  إستراتيجية اإلنتاج النظيف والتنمية المستدامة: الفرع الثاني
  :130اإلنتاج األنظف داخل املؤسسة تتطلب توفر شرطني مها إسرتاتيجيةإن تطبيق      

  ؛حتسني األداء االقتصادي للمشروع تقليل سعر التكلفة ما يرتتب عليه خفض سعر املنتج، أي - 1
  .حتسني األداء البيئي، تقليل اآلثار السلبية على البيئة  - 2

خفضة من التكلفة عن طريق تطوير التقنيات حيث أن حتقيق الشرط األول وهو الوصول إىل مستويات من
املستخدمة أصبح ذلك تطويرا لتكنولوجيا اإلنتاج، وذلك لغياب البعد البيئي، وإذا توفر الشرط الثاين فقط أي 

اإلنتاج األنظف  إسرتاتيجيةإن حتقيق . االهتمام باجلانب البيئي أصبح األمر محاية للبيئة مع إمهال اجلانب االقتصادي
  .131وفر املبدأين وتكاملهما داخل املؤسسة من خالل مجيع عملياا  ويف مجيع مستوياا التشغيلية والوظيفيةيوجب ت

  يئياوالشكل املوايل يوضح فكرة تكامل اإلنتاج األنظف اقتصاديا وب
  

                                                           
* - United Nations Environmental Program look at web site : www.unep.org 
129- www.unep.org/cleanerproduction_definition 
130 - Beverley Thorpe, Citizen’s guide to Clean Production,1st edition, The University of Massachusetts Lowell 
publications, 1999, pp. 6-8. 

  113ص  ،2006، 1دار الفكر العريب، ط ، ، القاهرةنظام اإلدارة البيئية والتكنولوجيةار، داليا عبد احلميد صقر، جصالح حممد احل -131



إدماج التنمية المستدامة داخل المؤسسة..........................................................................................................................................................الفصل الثاني  

 

74 

 

  )إسرتاتيجية اإلنتاج األنظف( يئياتكامل اإلنتاج األنظف اقتصاديا وب):13(شكل رقم 

  

  

  .113ص  ،2006، 1دار الفكر العريب، ط ، ، القاهرةنظام اإلدارة البيئية والتكنولوجيةار، داليا عبد احلميد صقر، جصالح حممد احل :المصدر

لشروط  ختضعنظف داخل املؤسسة، فهي بدورها األ اإلنتاج إسرتاتيجية التكنولوجيا هي األداة لتجسيد إذا كانت     
اليوم يف ظل املتغريات احلالية إىل  ودف املؤسسة االقتصادية. خاصة مع مدى موافقتها ومحايتها لسالمة البيئة

  132.ذلك التكنولوجيا املتطورة والنظيفة بيئيا احملافظة على مميزاا التنافسية مستخدمة يف

  التصميم األخضر: الفرع الثالث
  :133سرتاتيجيات البيئية أن يأخذوا يف االعتبار أمهية تصميم املنتج لسببني مهااإلجيب على واضعي      

 نحيس، للمنتج يعجل من تطوره عرب الوقت حيث التصميم اجليد ،امليزة التنافسية للمنتجتدعيم املركز التنافسي و  - 
من تكاليف % 70أن حوايل له ، وقد أثبت الس الوطين للبحث األمريكي  ةيقلل من التكاليف اإلمجالياجلودة و 

تصميم معيار التحدد من خالل مراحل تصميم املنتج األساسية هذا ما جيعل ت التصنيع واالستعمال ،تطوير املنتج
 ؛فسية املؤسسة يف القطاع الصناعيحمدد لتنا

 .التصميم البيئي يسمح لنا بتدارك مشاكل البيئية - 

                                                           
132

 - Jacqueline Aloisi de Larderel and others, Cleaner production, Seventh International High-level Seminar, 
Prague, UNEP publications, 2008, p. 75. 
133

 - Indira Nair and others, Green Products by Design: Choices for a Cleaner Environment September 1992  
edited by Indira Nair, p. 35. 

نمو اقتصادي 
محددغير 

Loss-Win 

Situation

التزاوج بين البيئة 
وا=قتصاد من خ>ل 

ا=بتكار ومنع 
التلوث

Win-Win 

Situation

نمو اقتصادي ضعيف

عدم حماية البيئة

خسارة أكيدة

Loss-Loss

Situation

حلول نھاية 
الخط

Win-Loss

Situation

االقتصاديالتأثير   

 التأثير البيئي
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تستعمل فيه  قرارات ختصيص املوارد ومميزاا واملسار التصنيعي الذي املرحلة اليت تؤخذ فيها هو :تعريف التصميم -1
   .وبالتايل حيدد نوع وخصائص النفايات الصناعية الناجتة عن هذه العملية

بط بفكرة التخلص من مجيع تال تر  أن للحصول على املنتجات اخلضراء، جيب التصميم إسرتاتيجية إن النظر إىل      
مستوى  خاللالتفكري  اليت خيلفها املنتج إمنا التصميم يعمل على التقليل من هذه األضرار عن طريقالبيئية  األضرار

طرق  ،طرق استخراجها ،لتصنيعه مثل أنواع املواد املستعملة املنتج أو حىت املواد الالزمة ا مجيع املراحل اليت مير
  134.وصوال إىل طرق التغليفو  جتميعها ،طرق حتويلها ،نقلها
توليف، اليت يكسب فيها املنتج صفات مميزة، وال عملية تركيب، مزج"املنتج هو  تصميم: رالتصميم األخض -2

  135."، قابلية التصنيع، السالمة، وتوقعات الزبوناألداء االعتبار التكلفة، يف األخذ حيث جيب
 الرغم من وجود العديد من القواننياألثر البيئي هلا، على  عتباراال يف األخذ تصمم املنتجات بدون حاليا     

الرئيسية  لنقطةفا ،البيئية للمنتجات والتشريعات اليت ختص البيئة والصحة، واليت لعبت دورا كبريا يف إحداث اخلصائص
، أداء املنتج، النفع املعيشي والوظيفي: البيئية وكل من  ربط وبأقل خسارة ما بني األهدافاليف التصميم األخضر هو 

  :املوايل يوضح ذلك والشكل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
134- Satoshi Oikawa, Promoting Development of Super Green Product, Fujitsu Annual Report, 2002, pp. 201-
202. 
135

-  Indira Nair and others, Op.cit, p. 53. 
 



إدماج التنمية المستدامة داخل المؤسسة..............................................

 

 اهلدفني املزدوجني إلسرتاتيجية التصميم األخضر

 

Source : Indira Nair and others, Green Products by Design: Choices for a
edited by Indira Nair, p. 35. 
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اهلدفني املزدوجني إلسرتاتيجية التصميم األخضر) : 14(شكل 

Green Products by Design: Choices for a Cleaner Environment

، يلخص األدوار واملمارسات اجلديدة ملختلف املديريات يف ظل حتديات )01(واجلدول املوضح يف امللحق رقم 

  :تقليل

التسمم،  النفايات،
  .استعمال الطاقة

  : تمديد

 .حياة خدمة المنتج

............................الفصل الثاني  

  

 
Cleaner Environment September 1992  

واجلدول املوضح يف امللحق رقم      
 .التنمية املستدامة

  

  

  

تقليل -

النفايات، حجم
استعمال الطاقة

تمديد -

حياة خدمة المنتج
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  :خاتمة الفصل

بات إدماج التنمية املستدامة كمفهوم شامل قيد حمتم على مؤسسات القرن الواحد والعشرين، وذلك يف ظل     
القوانني والتشريعات اجلديدة وكذا الوعي املتزايد لدى املستهلكني واتمع املدين، ولالستجابة هلذه القيود واليت تعترب 

، معناه أن  (Proactive)إىل حالة السبق  (Active)لة التفاعليف احلقيقة كمحفزات، تغري سلوك املؤسسة من حا
املؤسسات عليها استباق القوانني والتشريعات وكذا االستجابة لتطلعات مجيع األطراف ذات املصلحة، ويأيت ذلك من 

  .خالل اعتماد سياسات وإسرتاتيجيات دف إىل تلبية هذه التطلعات

كما يعترب إنشاء وظيفة للتنمية املستدامة إىل جانب الوظائف التقليدية للمؤسسة، حيث تعطى هلا املوارد،       
الصالحيات واملسؤوليات الالزمة من أجل حتقيق أهدافها، من بني أهم الوسائل اليت تساعد على حتقيق مبادئ 

حتقيقها على املستوى الكلي، وال تستطيع وظيفة التنمية  التنمية املستدامة على مستواها واألهم من ذلك املسامهة يف
املستدامة القيام ذا الدور الكبري مبفردها، فيجب تكاثف مجيع اجلهود داخل املؤسسة، من إدارة عليا، عمال، مجيع 

  .   الكيانات داخل املؤسسة من توحيد املقاربة يف كامل املؤسسة
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        الفصل الثالثالفصل الثالثالفصل الثالثالفصل الثالث

        الكلي للمؤسسةالكلي للمؤسسةالكلي للمؤسسةالكلي للمؤسسة        األداءاألداءاألداءاألداءدور إدماج التنمية المستدامة في تحسين  دور إدماج التنمية المستدامة في تحسين  دور إدماج التنمية المستدامة في تحسين  دور إدماج التنمية المستدامة في تحسين  

  

  :فصلمقدمة ال

على املدى البعيد، فقد أثبتت إدماج التنمية املستدامة يكلف املؤسسة الكثري، لكن يعترب يف املقابل استثمارا      
جتارب مؤسسات عاملية أدجمت هذا املفهوم ضمن اهتماماا التسيريية جناحا كبريا، خاصة فيما خيص الشرعية 

األداء (والقبول وحتسني صورة العالمة لدى اتمع، كما له دور كبري يف حتسني األداء الكلي للمؤسسة 
هدف املؤسسة من تبين هذا املفهوم هو حماولة خلق قيمة مستدامة ، وإن )االقتصادي، االجتماعي والبيئي

وتوزيعها بشكل عادل على مجيع األطراف ذات املصلحة، باإلضافة إىل امليزات اليت جتنيها من خالل التزامها 
  .بالعدالة االجتماعية والفعالية البيئية

تدامة على كل من األداء االقتصادي، وسنحاول من خالل هذا الفصل تبيان أثر إدماج التنمية املس     
االجتماعي وكذا البيئي للمؤسسة، كما حناول إبراز أهم مؤشرات قياس األداء الكلي، والتعريف مبفهومني خيصان 

  .  الدراسة ومها، البيئة الصناعية واالستخدام الفعال للطاقة
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        الكلي للمؤسسةالكلي للمؤسسةالكلي للمؤسسةالكلي للمؤسسة        واألداءواألداءواألداءواألداءالتنمية المستدامة  التنمية المستدامة  التنمية المستدامة  التنمية المستدامة  : : : : المبحث األولالمبحث األولالمبحث األولالمبحث األول

سنحاول من خالل هذا املبحث تبيان أثر إدماج أو تبين املؤسسة سياسة للتنمية املستدامة على أداءها 
الكلي، حيث سنعرض بالتفصيل أهم املزايا اليت جتنيها املؤسسة فيما خيص األداء االقتصادي، االجتماعي وكذا 

  .البيئي

  األداء االقتصادي للتنمية المستدامة: المطلب األول
  كيف يساهم أداء االقتصادي املؤسسة يف التنمية املستدامة وألي شروط؟      

دف املؤسسة للنمو والتطور وخلق القيمة والثروة، ويعترب هذا شكال من : هناك سبيلني لإلجابة على هذا السؤال
هذه القيمة على أشكال خلق قيمة اقتصادية تساهم يف التنمية املستدامة، كما دف املؤسسة للمحافظة على 

املدى الطويل، وعليه ميكن اعتبار املؤسسة كعون فاعل يف التنمية املستدامة، من خالل جتنيد مواردها ومناذج 
  .سريها لوضعها بشكل دائم خلدمة التنمية املستدامة

 التنمية المستدامة مجالخلق القيمة لمؤسسة ضمن : األول الفرع
لق قيمة اقتصادية من خالل موضع الشركة ضمن شبكات التحليل خ يتم حتديدمن الناحية االقتصادية، 

  :التالية

تسمح العالقات مع املقاولني بالباطن واملوردين بتقييم تألق : العالقات مع المقاولين بالباطن والموردين -1
 :1املؤسسة، ومن بني األسئلة اليت جيب على املؤسسة أن تطرحها

هل هي مماثلة لتلك األنشطة الرئيسية للمؤسسة فيما يتعلق  .اخلدماتتزامات اليت تسند ملمويل طبيعة االل •
 باألمن وحقوق اإلنسان خاصة؟؛

 اخل؟...هل املورد مدّعم يف سياسته اخلاصة لتطوير اجلودة، األمن، محاية البيئة،. دعم التطوير •
 طبيعة العالقات، هل هي عادلة من الناحية التجارية؟ •
هو امتداد لنشاط املؤسسة عن طريق سياسة التفرقة، واملساعدة على خلق  تفكري املقاولني بالباطن، هل •

 لكي يصبحوا مقاولني بالباطن؟مؤسسات صغرية ومتوسطة للعمال القدامى 
 

                                                           
1 - Olivia VERGER et Autres, La prise en compte de la RSE dans les relations avec les fournisseurs des 
pays en développement : Problématique, Pratique et Axe de Progrès, IMS publications, France, 2004, pp. 7-
18. 
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 طبيعة العالقات، هل هي عادلة من الناحية التجارية؟ •
املساعدة على خلق تفكري املقاولني بالباطن، هل هو امتداد لنشاط املؤسسة عن طريق سياسة التفرقة، و 

 لكي يصبحوا مقاولني بالباطن؟مؤسسات صغرية ومتوسطة للعمال القدامى 
 :1ميكن أن تعكس العالقات مع الزبائن من خالل املواقف التالية: العالقة مع الزبائن -2

، ميكن أن يسجل يف سياق العدوانية التجارية، عدم الشفافية، عدم احرتام ممارسات سوء العالقة •
 ؛التنافسية

 ،، كما يف كثري من املؤسسات الكربى، ميكن أن تكون مؤطرة مبواثيق أخالقية تدعى باملبادئعالقة جيدة •
اليت تكون املؤسسة ملزمة بتطبيقها يف عالقاا مع زبائنها، ومقّيمة بانتظام عن طريق استقصاءات ومقابالت 

  .متكررة
حالة االحتكار التام أو احتكار القلة، وحسب النظرية االقتصادية  من خالل، :الوضعية في السوق -3

هلا حرية اخليار للمستهلكني وممارسة أسعار جد مرتفعة، وميكن أن  ،احتكار الكلؤسسة يف وضعية التقليدية، م
ل للتنمية عراقي ءات تساعد على بناييعيق االبتكار وتعقيم فرص البحث عن املوارد واملعارف النافعة، هذه السلوك

، يف املقابل تكون حالة االحتكار مؤقتة وميكن تعديلها، وال تكون بالضرورة مناقضة للتنمية املستدامة
 .2املستدامة

تلعب املؤسسة دورا أساسيا يف االقتصاد احمللي، مبا  :االقتصادي المحلي-األثر على النسيج االجتماعي -4
، تقوم بتسديد )توفر مناصب شغل(يف ذلك االقتصاد الوطين للبلدان السائرة يف طريق النمو، فهي توظف 

لكن مسامهتها ميكن أن تكون أكثر اتساعا إذا مت إعادة استثمار النتائج حمليا، استعمال . الضرائب والرسوم
طة احمللية، توظيف املسريين اجلهويني املنتسبني إىل البلدان االمتيازية عوض االستعانة املنتجات الوسي

 ؛3،اخل...باألجانب،
قد تتميز إدارة املعرفة باإلرادة، االنفتاح والشفافية إزاء اتمع املدين بصفة عامة  :المؤسسة وإدارة المعرفة -5

 .واجلماعات العلمية بصفة خاصة
  

                                                           
1 - Olivia VERGER et Autres, op.cit, pp. 7-18. 
2 - Cove, R.. Developing value: The business case for sustainability in emerging markets. Washington, D.S: 
World Bank, 2002, p. 34. 
3
 - Dominique HERON, L’entreprise et le pilier économique du développement durable, EpE publications, 

France, p 9. 
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، وتشارك يف تبادل اآلراء ميكن أن تنظم بصفة منتظمة ملتقيات ،(Communicante)مؤسسة ذات اتصال 
حول الفرضيات التكنولوجية، اخليارات املمكنة، املزايا والعيوب املقارنة للحلول اليت تعطى هلا إلمتام منتجاا، 

يف إطار اللوائح  - أرشيفها،اخل، وتعطي املؤسسة ذات الشفافية العالية الدخول بسهولة إىل ...ابتكار اجلديد،
     1.اخل...، عرض خربا، تشجيع عماهلا أداء مداخالت يف اجلامعات،-املتاحة

تكون هذه الفرضية يعترب نقل التكنولوجيا يف الظاهر منشطا للتنمية املستدامة، لكن هل  :نقل التكنولوجيا -6
 صاحلة دوما؟

تكيفة مع السياق االجتماعي االقتصادي يف بعض األحيان نقل التكنولوجيا ميكن أن تكون غري م •
 ال تستطيع مواجهة تفاقم تبعيتها، على سبيل املثال فيما خيص تكاليف الصيانة؛: للبلدان املستفيدة

بعض االبتكارات ميكن أن تكون غري متوافقة مع التقاليد الثقافية للبلدان املعنية أو مع ممارسات معاجلة  •
 2اق احمللي للتقنية املستوردة ضرورية للمسامهة يف التنمية املستدامة؛احمليط الطبيعي، التكيف مع السي

  استدامة خلق القيمة: الفرع الثاني
قد تدفع املصاعب االقتصادية املؤسسة على املدى القصري إىل االحنراف عن مسار االستدامة، أما إذا كان      

بشكل جيد على املستوى البيئي واالجتماعي، فإن االحنراف مؤقتا، وكانت معاجلة التخفيضات احملتملة للنشاط 
مسامهة املؤسسة ميكن أن تستمر، أما على املدى الطويل، فتعتمد استدامة املؤسسة على عوامل إما خارجية، وإما 

  :وتتمثل هذه العوامل يف. داخلية ميكن مراقبتها
  :3ميكن وضع عوامل الضعف التالية :العوامل الخارجية -1

طبيعة السياسة مثل التوطني، التصريح اإلداري ملمارسة النشاط، وبصفة عامة تتمثل : القطريةاملخاطر  •
 املخاطر القطرية يف االستقرار االقتصادي، وتكون أخطر، إذا كانت املؤسسة متارس عددا كبريا من األنشطة؛

األولية أو اليد العاملة واليت تؤثر على معظم أو جزء من عمليات اإلنتاج مثل خطر نقص املواد : التبعية •
 ؛املؤهلة

 سخط الزبائن من خالل أداء املنتج واخلدمة أو ألسباب أخرى؛ •
 .ضياع األرباح املفاجئة •

                                                           
1 - Patricia CRIFO, Jean-Pierre PONSSARD, RSE et/ou performance financière : points de repère et pistes 
de recherche, Ecole polytechnique, cahier n° 2008-1, France, 2008, pp. 7-8. 
2
 - Dominique HERON, op.cit, pp. 12-13. 

3
 - Larson, A.L., Teisberg, E.O. & Johnson, R.R.. Sustainable Business: Opportunity and value creation, 

Interface Studies, 2000, pp. 1-12 
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  :1استدامة املؤسسة تتأثر بالعوامل الداخلية التالية:  العوامل الداخلية -2
 ميكن أن تكون أدوات اإلدارة غري فعالة مبا فيه الكفاية؛: اإلدارة •
فقط ، فيجب األخذ يف االعتبار خطر ضياع اخلربة واليت تضر   يعترب كرهان اجتماعيال: الشيخوخة •

، دون أن ننسى (Séniors)باملؤسسة، يف القابل، أصبح التعامل اليوم بنماذج تسيري الشباب املتميزين 
 االستفادة من مؤهالم، من خالل نقل رأس مال املعرفة واخلربات للشباب؛

تلتزم املؤسسات بإدارة املعرفة اليت تسمح بالتقاطع واحملافظة على املعارف : هنية للعمالرأمسلة اخلربات امل  •
 .واخلربات رفةوالعناية بالثروة الداخلية للمع

 ؛)خاصة رهان التكيف واالستدامة(إذا كانت هناك هيكلة خمصصة من قبل املؤسسة : الرؤية املستقبلية •
 ة خطر فقدان التكنولوجيا؛أساسية إذا واجهت املؤسس: سياسة البحث •

  .بصفة عامة ودون اخلوض يف التفاصيل، تعترب احلوكمة اجليدة عامال أساسيا لالستمرارية والدميومة
ترتكز على نسيج من عالقات الثقة  ):األطراف ذات المصلحة األساسيين(العالقات مع المساهمين  -3

، )تكون معّرفة وحمددة على أساس احلوار(واليت تتحقق مع الوقت، من خالل إشراك العمال يف األرباح 
باإلضافة إىل التعامل مع تلك اليت تعكس عدم الفهم وسوء التفاهم مع األحداث املتكررة لغموض املعلومات، 

كل من عوملة األسواق، وتشكل  . كون إما نقطة قوة أو ضعف أساسيةفالعالقات مع املساهم تبىن بوضوح وت
بصفة العالقة ما بني املسري واملساهم، و  فتورعلى  اخطر  ة،قوة بعض املتدخلني، الغش يف املنتجات املشتق

القدرة على السبق، التنبؤ، : العالقات مع األطراف ذات املصلحة األساسيني هامة جدا وتتعلق بـتعترب عامة، 
  ؛2 ،اخل...،حاالت املصلحة، والتحكم يف األزمات

 :3ةال تقوم الدولة بدعم املؤسسة يف سياق االقتصاد احلر، لكن ينتظر منها أداء األدوار التالي :دور الدولة -4
ضمان السالمة االقتصادية، القانونية واالجتماعية واليت تعترب جزء من وظائف امللكية، فاملؤسسة حباجة  •

 نشاطها ضمن إطار قانوين وضرييب وتشريعي مستقر ؛إىل ممارسة 
يكون من خالل التنظيم، ويرتجم  أيضا من خالل البىن التحتية الكربى : عمل السلطات العمومية •
 ).الطرقات، املنشآت الفنية الكربى، خطوط السكك احلديدية السريعة(

                                                           
1 - Octave Gélinier et Autres, Développement durable :Pour une entreprise compétitive et responsable, ESF 
éditeur, France, 2005, pp. 64-73. 
2
 - Monnet, M. Les parties prenantes d’un contexte de développement durable. Journée de Développement 

Durable, AIMS, IAE Aix-en-Provence, 2005, pp. 2-15. 
3 - Reinette Nel, Marsja Hall-Green, Our Sustainability Performance, SASOL Annual Report, KPMG, 
Johannesburg, 2007,  pp. 65-66.  
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  التنمية المستدامة كعامل لألداء االقتصادي: الفرع الثالث
ء االقتصادي للمؤسسة خاصة الصناعية منها وتتمثل فيما ادملستدامة عامال أساسيا لتحسني األالتنمية اتعترب 

  :يلي

 :من خالل ،زيادة الجاذبية -1
املؤسسة اليت تتبىن التنمية املستدامة ال تكتسب فقط الصورة اإلجيابية، وإمنا تزيد : تزويد رأس مال السمعة •

بدورها رأس مال السمعة ألا تربهن قدرا على االستجابة لتطلعات اتمع، من شرعيتها، بل وتطور وتزود 
 اخل؛...املنظمات غري احلكومية، اإلعالم

تسهل املؤسسة املستدامة دخول اجلماعات املالية إىل رأس ماهلا وتزيد من مصداقية : جذب املستثمرين •
 1املستثمرين؛

املؤسسة من التعقيدات وتكاليف الشراء، وتزيد من جودة  ختفض: حتسني اجلودة وتقليل تكاليف املوردين •
 2التموينات لثقة املوردين، حيث تفضل املوردين الذين حيرتمون حقوق اإلنسان واألطفال؛

يتم جذب املستهلكني والزبائن من خالل منتجات سليمة وآمنة، وسلوك أخالقي، : جذب األعمال •
بائنها، فمن خالل متابعة املتطلبات اجلديدة، حتضر املؤسسة باإلضافة إىل أن املؤسسة تربح ثقة ووفاء ز 

للدخول إىل أسواق جديدة، تتمثل يف تلك اليت تدمج االستدامة واألخالقيات، من خالل زبائن أو قطاعات 
 3جديدة غري مستغلة من قبل املنافسني مثل سوق املنظمات غري احلكومية؛

وحمفزة، تؤدي إىل إنتاجية أفضل وبالتايل زيادة يف األرباح،  عمل يف بيئة آمنة: رفع وتطوير أداء العمال •
: باإلضافة إىل ابتكار أفضل، جودة ومصداقية عمل جيدة، والتزام جد قوي، وكما يقول أحد املسريين

 .*"اخنراط العمال يف قيم املؤسسة يثري القيمة"
  
  
  
 

                                                           
1 - ESSE, Les pratiques du développement durable dans l’entreprise : Impasses, Chemins de traverse et 
voie royale, Synthèse écrite de la journée VSM de 22 Mai 2008, France, pp. 7-9. 
2 - Olivia Verger et Autres, op.cit, p. 28. 
3 - Philipe Détrie, op.cit, pp. 190- 191. 
* - Francis Rousseau, PDG de Eurogroup. 
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 :1، من خاللرفع األداء -2
احملققة واالبتكار، إنتاج نظيف ومسئول، فعالية بيئية واجتماعية، على أساس االقتصاديات : الفعالية •

إعطاء إطار للتحسني املستمر، تعظيم تدفقات املواد والكفاءات، تقليل التكاليف، حتسني إنتاجية املواد، 
 زيادة الفعالية ويف األخري زيادة األداء املايل؛

تكارية واإلبداعية، اآلفاق والرؤية الشاملة من خالل توسع املؤسسة قدرا اإلب: االبتكار والرؤية الشاملة •
 التزامها باملمارسات اجليدة حنو التنمية املستدامة؛

من خالل إجراءات االستماع إىل اتمع املدين، وبفضل الفهم اجليد واألخذ يف : ربح الوقت املال •
، هذه القدرة تسمح فهم الرهانات االعتبار آلثارها، باإلضافة إىل احلوار اجليد مع األطراف ذات املصلحة

 اخل؛...وتطلعات اتمع وتقليل النزاعات،
تشجع املؤسسة العمال على تطوير وحتقيق إمكانيام الضمنية، االبتكار، حتسني ممارسات : اإلنتاجية •

ران األمن، جودة املنتجات، البيئة، ختفيض دو (األداء، حث املسريين على جتاوز البعد اإلجباري للقوانني 
 ؛)العمل، الغياب، احلصول على كفاءات جديدة وغريها

األخذ يف االعتبار املخاطر اليت تؤّمن املاليني على أساس اعتبار البيئة كعنصر أساسي، : أداء البورصة •
 اخل؛...مؤشرات داو جونز لالستدامة،: باإلضافة إىل االلتزام مبؤشرات االستدامة مثل

وكذا مصاريف ) املخالفات(ملؤسسة التكلفة العالية للجزاءات القانونية تقتصد ا: االقتصاديات اجلزائية •
 احملامني، وذلك من خالل التوافق مع القوانني البيئية واالجتماعية؛

ختفض املؤسسة من معدل احلوادث أثناء العمل من خالل تطبيق مبدأ : تقليل احلوادث واإلصابات •
  .ارئ مبخططات األزمات يف كامل املؤسسةاحليطة باإلضافة إىل إدماج سيناريوهات الطو 

  :2من خالل ،زيادة ديمومة المؤسسة -3
التطور السريع للقوانني ميّكن املؤسسة املستدامة بالتموقع وسبق القواعد : استباق القواعد اجلديدة للعبة •

األخالقية ملسؤوليتها، ، وبفضل مصداقيتها املكتسبة من خالل املمارسات )االجتماعية والبيئية(اجلديدة للعبة 
 حيث تؤثر متاما على إعداد القوانني، وتشارك مع مجاعات العمل املكلفة بإعدادها؛

                                                           
1 - Waddock, S, Graves, S.B. The corporate social performance – financial performance link. Stratégic 
Management Journal, 1997, pp. 303-319 
2 - Olivier Dubigeon, Mettre en pratique le développement durable :Quels processus pour l’entreprise 
responsable ?, Editions Village Mondial, France, 2005, pp. 32-34. 
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توجه املؤسسة حنو التنمية املستدامة يسمح بتعديل طريقة التفكري واختاذ القرارات وكذا : تنظيم ذو جناعة •
هنة املؤسسة وتطور من العمليات وحتقيق سلوكيات العمال، كما تساعد اإلدارة واهليكلة من تعزيز أعمال وم

 .21رقابة أفضل، وأخريا تشجع الشفافية والقيم األساسية للقرن 
اإلدارة بالسبق للمخاطر، االجتماعية، البيئية، املالية وأكثر من ذلك خماطر الصورة، أو تلك الناجتة من  •

ركات التأمينات فهي تفضل تغطية خمتلف األطراف ذات املصلحة، ملواجهة القوانني جد املعقدة، وكذا ش
املؤسسات املسؤولة واليت تقدم أقل خماطر، أما بالنسبة للبنوك فهي تفضل إقراض  املؤسسات اليت ال ختاطر 

 يف حتمل أضرار من أعماهلا أو التكاليف الناجتة من املشاكل االجتماعية أو البيئية؛
وق من كل مظاهر التمييز والفساد، وحتاول بناء تساهم املؤسسة املستدامة يف تطهري الس: تطهري السوق •

توازن مالئم لالستقرار العاملي، من خالل أنشطتها حنو اجلماعات احمللية، التكنولوجيا الصديقة للبيئة 
والصحة، حتسني فرص العمل واخلدمات العمومية، تطوير عالقات جيدة مع اجلماعات تسمح بقبول جيد 

  1.سكان اإلقليم ملخطط التنمية احمللية من قبل

  التنمية المستدامة واألداء االجتماعي : المطلب الثاني
تؤكد نظرية اإلدارة بأن التنمية املستدامة هلا أثر إجيايب على أداء املوارد البشرية، فإذا كانت للمؤسسة عالقات 

ما تعترب عامال جيدة مع العمال ميكنها ذلك من خفض معدل دوران العمل للعمال وحتسن من حتفيز العمال، ك
  .وطبعا فان النظرية بشكل عام مت تأكيدها من خالل جتارب عملية. هاما جلذب مواهب وكفاءات جديدة

  إرضاء العمال: الفرع األول
يبني إرضاء العمال من طرف املؤسسة، مدى التزامها باملسؤولية االجتماعية، وهو يعترب اجتاها يعكس التقييم 

  .التنمية املستدامة وإداراالداخلي واخلارجي ألداء 

بينت الدراسات األثر االجيايب  :التنمية المستدامة كرافعة للجذب، التحفيز والمحافظة على العمال -1
يف أحد  من املستجوبني %90للتنمية املستدامة على أفاق املوارد البشرية وأدائها، حيث أن أكثر من 

امتنعوا عن األرباح املالية لغرض العمل يف منظمات ذات مسعة جيدة حيال التنمية املستدامة  االستقصاءات،
أن أداء املؤسسة فيما خيص التنمية املستدامة ميكن أن  Greening & Turbauواألخالقيات، فيما يرى كل من 

اكرب املؤسسات بأنه يتم طرح  يؤكد ممثلون من، وSenior Managersيعطي ميزة تنافسية جلذب املدراء املتميزين 

                                                           
1
 - Olivier Dubigeon, op.cit, p. 34. 
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أسئلة عن بعض القضايا املتعلقة بالتنمية املستدامة يف مقابالت التوظيف، كما تقوم بعض املؤسسات بتشكيل ما 
، أو توجيه العمال للمشاركة يف مشاريع اجلماعات "Employee Volunteering" "العمال املتطوعني"يسمى بـ 

األخرى، وهذا ما يساعد هؤالء العمال على حتسني معنويام ومساعدة املشاركني أو بعض النشاطات غري الرحبية 
  .1لكسب مهارات جديدة

من جهة أخرى وفيما خيص املؤسسات الصغرية واملتوسطة، فإا عادة ما تسعى بشدة من اجل جذب 
تبار اجناز الوظيفة، عمل العمال األكثر موهبة أكثر من املؤسسات الكربى ، باإلضافة إىل أا متنح أكثر االع

  .  2جيد، شروط عمل متوازنة، لكثر مما تعطيه املؤسسات الكربى
تعترب سياسة التنوع يف اليد العاملة مبدًء هاما لتحقيق  :أرباح األعمال لسياسات التنوع في اليد العاملة -2

لتنمية املستدامة، برتقية تنوع أبعاد التنمية املستدامة، حيث تلتزم املؤسسات وخاصة تلك اليت أدجمت مفهوم ا
واليت ميكن تلخيصها فيما ) 2005مؤسسة أروبية سنة  900يف دراسة مشلت (مناصب الشغل وكذا حماربة التمييز 

   :3يلي

من املؤسسة حققت فائدة معتربة بإتباعها لسياسة التنوع يف اليد العاملة، واليت حتاول من خالهلا  42% •
  املة، وكذا احملافظة على اجلودة العالية للعمال؛حل مشكلة النقص يف اليد الع

إن ظروف العمل وتسيري العمال تعترب مبدًء هاما لتحقيق التنمية املستدامة، كما أن خلق بيئة عمل  •
أفضل وإعطاء العمال ثقة زائدة، باإلضافة إىل االهتمام بصحته ورفاهيته ونوعية احلياة ميكن أن يقود إىل 

: ، فيما خيص سياسة االبتكار)2006(ابتكارا، وقد ذكرت اللجنة األوربية خلق مناصب عمل أكثر 
االبتكار حيتاج ألن يكون منظما بطريقة ال تكتفي فقط بدعم قبول التغيري وإمنا تتعداه إىل إعطاء فرص "

  ."إلدارة املوارد البشرية واليت تؤدي إىل إنتاجية عالية
، فإن األشكال اجلديدة  Totterdil, Hi-Ru Project (2004)دراسة حالة قامت ا  120وعلى أساس  •

لتنظيم العمل واليت تقوم على أساس املشاركة والثقة املتبادلة قد تعطي ميزات عامة كامنة، تتمثل يف التنافسية 
 .من خالل ابتكار ناجح للمنتج، اخلدمة واإلجراءات

                                                           
1 - Mongomery. D.B, Ranus C.A, Corporate social responsibility reputation effects on MBA job choice, SGS 
of business research Paper n°1805, Stanford, 2003, p. 23. 
2 - Clair Gillet, La perception des concepts liés à la RSE à travers le discours des dirigeants de PME, 3ème 
congrès de réseau international de recherche sur les organisations et le DD, Toulouse (5-6 juin 2008). 
3 - study by European Commission 2005, Working together for growth and jobs, A new star for Lisbon 
Strategy, Brussel. 
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  لموارد البشريةأداة لبناء أداء اسياسة التنمية المستدامة، : الفرع الثاني

، )14(هناك عدة عوامل من شأا أن تؤثر على أداء املوارد البشرية ضمن جمال التنمية املستدامة والشكل 
يلخص الطريقة اليت من خالهلا يؤثر أداء التنمية املستدامة على خمتلف أبعاد السلوكيات التنظيمية وإدارة املوارد 

  .البشرية الداخلية واخلارجية
ة التنظيمية هلا عند يؤثر على اهلوي قدنمية املستدامة التزام املؤسسة بالت :لبناء المهارة وتعزيز القيادةأداة  -1

: تعترب هذه التغريات كواحدة من وظائف املوارد البشرية املستدامةحيث ، السعي لتحقيق أهداف جمتمعية شاملة
  ".بالتوجه حنو القيم واملشاريع اليت ختلق مهارة للعمال تعزيز القيادة من خالل إعادة إعطاء مفهوم ملهنة املؤسسة،"

على إعادة تعريف  ويساعد هذامفهوم التنمية املستدامة إسرتاتيجية املؤسسة حنو الشركاء اخلارجيني،  يوجه
يف التنمية املهنة واألهداف التنظيمية وتبيان الطريقة اليت تساهم من خالهلا األنشطة االقتصادية للمؤسسة 

تماعية والبيئية، كما وأن إلدارة املوارد البشرية واملسريين الدور الكبري يف إجناح سياسة التنمية املستدامة، حيث االج
الشكل " أ"أنظر الطريق (يساعد ذلك  على بناء املهارة، حتفيز العمال وإثارة احلس اإلجيايب ملهمة املؤسسة 

جد توافق وثيق ما بني اعتماد شكل قيادة حتولية من ، وهناك عدة دراسات تبني هذه الفكرة، حيث يو ))14(
جهة، وقدرة املؤسسة على التصرف بطريقة مسئولة اجتماعيا وكذا تعزيز السلوكيات املسئولة اجتماعيا يف كامل 

  1.املؤسسة من جهة أخرى
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
1 - Maignan I , Ferreil O.C, Antecedent and benifits of corporate citizenship : An integration of french 
business, Journal of Business research, 2001, pp. 1-15. 
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  سياسة التنمية المستدامة كرافعة لتطوير أداء الموارد البشرية): 15(شكل رقم 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Source: Emmanuelle Reynaud, Le Développement Durable au Cœur de l’entreprise, éditions DUNOD, 
France, 2006, p. 107. 

 

يؤثر األداء املتعلق بالتنمية املستدامة  :خارجية وجاذبية لسياسة الموارد البشرية للمؤسسة أداة لبناء سمعة -2
إجيابا على جذب العمال احلاليني وكذا العمال املؤهلني، وبالتايل التأثري اإلجيايب على السمعة اخلارجية للمؤسسة،  
كما ميكن لسياسة التنمية املستدامة أن تساهم يف احلد من استهداف املؤسسة من قبل بعض األطراف ذات 

  .1قابات، وتعزيز احلس اإلجيايب لسياستها لدى احلكومة واألعوان التأسيسينياملصلحة مثل الن

                                                           
1 - ESSE, op.cit, p. 8. 

سياسة وأنشطة التنمية 
 المستدامة

 سلوك تنظيمي مواطن

دعم النقابات والشركاء 
الخارجيين في حالة 

جتمعيةممشاكل  أداء المؤسسة من خ)ل  
أداء (التنمية المستدامة 

اجتماعي، مواطنة 
)المؤسسة  

 الع)قة الضمنية، التنظيمية

 الرسوم المستوفاة

 الرضا الوظيفي

 التعريف التنظيمي

 القيادة التحولية

  :البشرية الداخليأداء الموارد 

  أداء مقيم  -

  أداء كمي؛ -

  نوعية العمل؛ -

  مستوى دوران العمل؛ -

  النجاعة التنظيمية؛ -

  جودة الخدمات المقدمة للزبون؛ -

 ......السلوك التعاوني؛ -

أداء الموارد البشرية 
 الخارجي

)المؤسسة كموظEف(الجاذبية   

 

سمعة وصورة الموارد البشرية 
 للمؤسسة

 أ

 ب



    األداء الكلي للمؤسسةاألداء الكلي للمؤسسةاألداء الكلي للمؤسسةاألداء الكلي للمؤسسةفي تحسين  في تحسين  في تحسين  في تحسين  التنمية المستدامة  التنمية المستدامة  التنمية المستدامة  التنمية المستدامة          دور إدماجدور إدماجدور إدماجدور إدماج................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................    ::::الفصل الثالثالفصل الثالثالفصل الثالثالفصل الثالث

 

90 

 

تساعد سياسة التنمية املستدامة على اعتماد سلوكيات : أداة إلدماج السلوكيات التنظيمية المواطنة -3
قة مالية، ضائ ي، ميكن أن يأخذ شكل مساعدة الزمالء ذو )تساعد على حتقيق النتائج التنظيمية(تنظيمية مواطنة 

الشكل " ب"أنظر الطريق (اعدة على إجياد حلول ملشاكل تنظيمية غري مرتبطة مباشرة باملهنة املمارسة سأو امل
ختفيض معدل دوران العمل، جودة العمل، النجاعة التنظيمية، جودة : ، هذه املمارسات تتمثل أساسا يف))14(

  1اخل؛...،اخلدمات املقدمة للمستهلك
  البشرية كأداة لبناء أداء مستدامداء الموارد أ: الفرع الثالث

بناء أداء للموارد البشرية من خالل سياسة ناجحة للتنمية املستدامة ميكن بطريقة مباشرة أو غري مباشرة أن 
  ).االقتصادي والبيئي(يساهم يف تعزيز األعمدة األخرى للتنمية املستدامة 

ميكن دراسة أثر املمارسات اجليدة للموارد البشرية على : أثر األداء االجتماعي على األداء االقتصادي -1
األول هو األفق أحادي البعد، يبحث يف دراسة أثر نوع من ممارسات  :األداء االقتصادي من خالل آفاقني اثنني

 أفق متعدد األبعاد يتمثل حتليل توفيقات ممارسات املوارد البشرية ضمن جمال التنمية املستدامة على األداء، والثاين
  .، تؤثر على األداء االقتصادي للمؤسسة)شامل أو حتويل يف بعض احلاالت(املوارد البشرية على مستوى عاملي 

من خالل بعض الدراسات التجريبية، فيما خيص إتباع املقاربة أحادية البعد، وباعتماد ممارسات التدريب 
 %80دراسة يف احلالة األوىل َو  19من  %100(تكرة، تبني أن هلا أثر جد إجيايب على األداء املايل واملكافآت املب

، يف املقابل، تبني الدراسات اليت تركز على إتباع املقاربة متعددة األبعاد، أن جمموع )دراسة يف احلالة الثانية 74من 
إن اإلدماج ما . 2 )دراسة متوفرة 33من  %85(جد عال  ممارسات املوارد البشرية متكن من احلصول على أداء مايل

بني ممارسات املوارد البشرية املبتكرة والتناسق مع مفهوم التنمية املستدامة ميكن أن يساهم بصفة مباشرة يف 
  ). االقتصادي، االجتماعي، البيئي(احلصول على بعدين من النتائج الثالثية 

تبني التجارب العملية اليت دف إىل حتسني األداء البيئي يف : تأثير الموارد البشرية على األداء البيئي -2
مواقع اإلنتاج، أن إدماج العمال يلعب دورا أساسيا يف جناح هذه السياسات، يف املقابل فإن حتسني األداء البيئي 

مثال (ثار البيئية ضمن ممارسات التسيري االعتيادية لنشاط مصلحة ما، يكون من خالل األخذ بعني االعتبار اآل
، وحتسيس العمال ذه املبادئ، كما ميكن إلدارة املوارد البشرية أن تساهم يف تقليل ...)الطباعة على الوجهني

عادة ما تكون مشاكل الصحة والسالمة أثناء العمل مرتبطة بنشر سياسة محاية . استهالك الطاقة وتبذير املوارد
                                                           
1-  Maignant.I, Ferreil.O.C, Op.cit, pp. 1-15. 
2 - Allouch J, Charpontier M., Acquier A., Un panorama des études sur l’interaction performance sociales/  
économiques et financière, Actes du colloque de l’Association Française de Gestion des Ressources Humaines, 
France, 2004, pp. 30-58.   
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يئة، كما أن سياسة تسيري املوارد البشرية ضمن أبعادها التقليدية وأبعاد التنمية املستدامة ميكن أن تساهم بشكل  الب
يف األخري تعترب إدارة املوارد . كبري يف خلق واحملافظة على الشروط اليت تسمح ببناء مستوى عال من األداء البيئي

ن املؤسسة من بناء وتطوير أداء مستدام حقيقي واحملافظة عليه، البشرية كحلقة أساسية من حلقات افرتاضية، ميك
حيث يلعب التآزر ما بني األداء االجتماعي والبيئي مع جتنيد سياسة التنمية املستدامة يف تطوير، حتفيز وإرضاء 

االجتماعي العمال، باإلضافة إىل إدماج واعتماد سلوكيات تنظيمية مواطنة، واليت تؤثر بشكل إجيايب على األداء 
  .1واالقتصادي

 التنمية المستدامة واألداء البيئي: المطلب الثالث
يعترب اجلانب البيئي أهم بعد من أبعاد التنمية املستدامة، وعلى أساسه ميكن احلكم على املؤسسة إن كانت      

ا اجلانب وحماولة التحكم التزمت حقيقية مبفهوم التنمية املستدامة أم ال، فعلى املؤسسة هنا الرتكيز أكثر على هذ
أكثر يف آثار أنشطتها على البيئة احمليطة ا وعلى اتمع بصفة عامة، وسنحاول تبيان فيما يأيت أهم املزايا اليت 

  .جتنيها املؤسسة من خالل اهتمامها باجلانب البيئي

   مفهوم الفعالية البيئية: الفرع األول
مفهوما موجها مباشرة للمؤسسات حتت " مستقبلنا املشرتك" والتنمية لقد أعطى تقرير اللجنة العاملية للبيئة 

جيب أن تشجع الصناعات وإجراءات ذات الفعالية من " تسمية الفعالية البيئية، والذي يكون على الشكل التايل 
ل من ناحية استغالل املوارد، بعث أقل تلوث ونفايات، تستعمل موارد متجددة للطاقة أكثر من األحفورية، تقل

    2".آثارها الضارة على صحة اإلنسان وكذلك البيئة
القدرة على :" مبدأ الفعالية البيئية   *"WBCSD" ويعرف جملس  األعمال العاملي من أجل للتنمية املستدامة      

توريد سلع وخدمات ذات أسعار تنافسية حيث تشبع حاجات اإلنسان وحتسن من نوعية احلياة، وكذا التقليل 
   3".رجيي لآلثار البيئية واستهالك املوارد خالل كامل دورة حيااالتد

  :وهناك ثالثة حماور أساسية للفعالية البيئية يربزها الشكل املوايل

  

                                                           
1
 -  Emmanuelle Reynaud, op.cit, pp. 112-113. 

2
  .191اللجنة العالمية للبيئة ، مرجع سايق، ص - 

*
- World Business Council for Sustainable Development . 

3 - www.wbcsd.org/templates/templateswbcsd/layout.asp?type=p8menuld-. 
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  المحاور الرئيسية للفعالية البيئية): 16(شكل رقم 

  

  

  

  

  

Source : Lise Moutamalle, L’intégration du développement durable au management quotidien d’une 
entreprise, L’Harmattan, France, 2004, p. 93.  

من تساعد الفعالية البيئية إذن على حتسني مردودية املواد والطاقة املستعملة يف صناعة املنتجات، التقليل 
األخطار البيئية واألخطار الصحية، خلق منتجات متطابقة مع الدورة البيئية، سهلة التفكيك وإعادة التدوير، يزيد 

  .1من االستدامة ومدة حياة وعمل املنتج
فلسفة تسيري، تشجع األعمال للبحث عن التحسينات البيئية واليت "وتعرف الفعالية البيئية كذلك على أا 

فوائد االقتصادية، وهي تركز على فرص األعمال وتشجع املؤسسات لكي تكون أكثر مسؤولية تكون موازية لل
  .2"اجتاه البيئة وأكثر رحبية، كما تعزز االبتكار وبالتايل النمو والتنافسية

  اإلستراتيجية البيئية وتنافسية المؤسسة: الفرع الثاني
تنافسية، وسنحاول من الة املستدامة ميكنها من كسب تبين املؤسسة إلسرتاتيجية بيئية ضمن جمال التنمي     

خالل هذا الفرع تبيان مفهوم اإلسرتاتيجية البيئية، باإلضافة إىل بعض األعمال اليت ختص تصنيف 
  .االسرتاتيجيات البيئية وأثرها على تنافسية املؤسسة

والبيئية أسست رهانا جديدا للمنظمات  االيكولوجيةإن االعتبارات  :تعريف اإلستراتيجية البيئية -1
واملؤسسات الصناعية، هذا الرهان والذي ينظر إليه كقيد، وبالتايل ضرورة البحث عن حلول من قبل هذه 

                                                           
1 - Grisel.L, Osset O., L’Analyse de cycle de vie d’un produit ou d’un service : Applications et mise en    
pratique, éditions Afnor , France, 2004, p. 67. 
2 - William McDonough and Michael Braungart, Eco-efficiency, Greenleaf Publishing, 2001, p. 66. 

 بعث القليل من التلوث

 استعمال موارد متجددة تقليل األضرار

البيئيةالفعالية   
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وعليه ميكن تعريف اإلسرتاتيجية البيئية على أا جمموعة احللول املقدمة ، ات وخاصة بالنسبة للملوثة منهااملنظم
  . قبل املؤسسات وذلك لغرض مواجهة الرهانات والقيود البيئية والنشاطات املوضوعة من

اإلسرتاتيجية البيئية متثل درجة " :اإلسرتاتيجية البيئية كما يلي Hartman Peregoوقد عرف هارمتن برغو      
إىل حالة  (Active)تفاعلقبول وتكامل القيم واملبادئ البيئية يف املؤسسة، واليت متكنها من االنتقال من حالة ال

  .1" (Proactive)السبق
جاءت هذه الدراسات حملاولة وضع اسرتاتيجيات بيئية ملواجهة : (Roome et Hart)أعمال رووم َو هارت  -2

وسنتطرق إىل كل من أعمال رووم . ؤسسة للبيئة واإلنسانديدات اليت تتسبب فيها أنشطة املالته
  : Roome et Hart)(هارتوَ 

 روومالبناء النظري األكثر تطورا واألكثر معموال به يف هذا املوضوع، ولقد ركز  (Roome 1992)تعترب دراسة  - 
  .يف تصنيفه على درجة كل من درجة التنفيذ ودرجة استجابة املؤسسة للمشاكل البيئية

فتعترب مهمة جدا وهي الفريدة من نوعها، حيث اعتمد يف تصنيفه على أن  (Hart1995)أما أعمال  - 
إن رؤية هارت مبنية على نظرية موارد املنظمات ، واليت ترى أن  .ّيز على أساس إسرتاتيجيتها البيئيةاملؤسسات مت

  2.املنظمة هي عملية الربط بني مواردها وقدراا وكذا امليزة التنافسية الناجتة عن هذين العنصرين
مثل هذين التصنيفني تي، و يئيةاملؤسسة ملواجهة املشاكل البوقام هارت بدراسة املوارد املوضوعة من طرف 

  :املوايلالشكل يف  لكل من رووم وهارت
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
1
 - Moez ESSID. Quels outils de contrôle pour décliner les stratégies environnementales ?; Doctorant 

PESOR - Université PARIS XI.2003.p. 3. 
2
 - Ibid, p. 3. 
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  أعمال رووم وهارت فيما يخص اإلستراتيجيات البيئية وأثرها على األداء): 17( شكل رقم 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Moez ESSID. Quels outils de contrôle pour décliner les stratégies environnementales ?; 
Doctorant PESOR - Université PARIS XI.2003. p. 3. 

 

  األداء البيئي للتنمية المستدامة: الفرع الثالث
  :تنمية املستدامة على األداء البيئي فيما يليتتمثل أهم مزايا تبين سياسة ال     
  ؛ويرتجم هذا من خالل  :أداء بيئي جيد، عوائد عالية -1
Pouvoir d’Achat Vert) القدرة الشرائية الخضراء -أ ولوج بعض من ل حتسني األداء البيئي سهي :(

األسواق، بعبارة أخرى، فإن التقليل من التلوث واآلثار البيئية األخرى ميكن من حتسني صورة املؤسسة أو الرفاهية 

7 يوجد التزام -
للموارد من اجل 
حل المشاكل 

  البيئية؛

ا:ستراتيجية -
البيئية غير 
مستعملة في تبني 

 .الميزة التنافسية

الموارد ملتزمة  -

من اجل تكييف 
العمليات ا:نتاجية 

  للتقليل من التلوث؛

ا:ستراتيجية  -
موجھة من أجل 
التقليل من تكاليف 
الغنتاج من أجل 
تحقيق ميزة 

  تنافسية؛

  

الموارد ملتزمة من  -

تخفيض ا/ثر على 
البيئة في كل مرحلة 
من سلسلة القيمة وفي 

ات كل من عملي
  التصميم وا:نتاج؛

ا:ستراتيجية موجھة -

العبء إلى التقليل من 
البيئي خ@ل دورة 
حياة ا:نتاج تسمح 
بتحقيق ميزة 
تنافسية من خ@ل 

  .تنويع المنتجات

الموارد ملتزمة  -

من أجل استغ@ل 
التكاليف خفض 

البيئية في تطوير 
ونمو المؤسسة على 

  المدى البعيد؛

إستراتيجية  -
موجھة نخو تطوير 

التكنولوجيا 
والمنتجات الخاصة 
بالمؤسسة وتحقيق 

 .ميزة تنافسية

أعمال 
 رووم

 التنمية المستدامة المنتج ذو خدمة الوقاية من التلوث  نھاية ا-نبوب

التزامات 
 الموارد

عدم ا7ستجابة -
للتغيرات  في 
.المعايير البيئية  

وضعية التفاعل  -

من قبل   المسيرة
  التشريعات البيئية

تطوير الحلول  -
  للمشاكل البيئية؛

تقنيات التسيير  -
والتكنولوجيا 

المفروضة من قبل 
  .القانون

ا7ستجابة -
البيئية للمعايير 

  والتقنيات البيئية

إدماج أنظمة -
  التسيير البيئية؛

  

التسيير البيئي  -

  تسيير جيد؛

الريادة البيئية  -
 .والصناعية

أعمال 
 ھارت

 سريع ا.ستجابة أكثر توافقا التوافق عدم التوافق

التوافق مع 
 التشريعات
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احلصول على شرحية جديدة يف السوق تدعى ، وبالتايل وفاء الزبون ودعم جمهودات البيعالشاملة، وعليه يزيد من 
  .1املستهلكون اخلضر

عندما تقرر املؤسسة :  (Vente de Produits et Services Ecologiques)بيع منتجات وخدمات بيئية -ب
صناعي يف املستقبل، واالستفادة خلق منتجات وخدمات بيئية فهذا يسمح هلا باستغالل جزء كبري من القطاع ال

ون، الذي يقبل بدفع أكثر عالية، حيث أن التكلفة اإلضافية الناجتة عن هذه املنتجات يتحملها الزبن مداخيل م
  .2 )غري مضرة بالبيئة ( جل احلصول على منتجات وخدمات حترتم البيئةأمن 

من العينة أكدوا أم يقومون بشراء  %70وجد أن ، 2007فيما خيص البيئة عام  *Gallupيف استقصاء لـ 
 املنتج واليت أثرت هناك عدة أمثلة عن منظمات أدجمت التحسيس البيئي  ضمن عمليات حتضري، و منتجات بيئية 
  3:نذكر منها على أرباحها

وجدت قام بإطالق خط منتجات مالبس انطالقا من قماش قابل إلعادة التدوير،  Patagonaالرياضي  لإلكسسوارالمصمم األمريكي  �
 .المؤسسة أن نشاطها أعطى صورة إيجابية للناس، وان هذه المبادرة القت نجاحا رغم األسعار المرتفعة للمنتجات

ذات الفعالية الطاقوية  hybridesعرفت أيضا نجاحا بتبنيها لهذه اإلستراتيجية، فمبيعات السيارات األولى الهجينة  Toyotaشركة  �
 أنواعأن جميع     2012، إضافة إلى أن الشركة أعلنت أنه عام 2005َو  2004أ ما بين .م.في الو %139العالية عرفت ارتفاعا بنسبة 

 .السيارات ستزود بمحرك هجين
يعتبر مثاال آخرا لنجاح تبني هذه اإلستراتيجية، هنا يمكن اعتبار أن دافع شراء مثل  Bio-Alimentaireتطور قطاع األغذية البيولوجية  إن �

هذا القطاع جد فعال، فمثال السوق العالمي  ،هذه المنتجات من قبل المستهلكين، هو البحث عن الفوائد من األغذية البيولوجية لصحتهم
  . 2003مقارنة بعام  %100، حيث ارتفع بنسب  2006مليار أورو لسنة  140لمنتجات األغذية البيولوجية ارتفع إلى 

إن حل  :Vente des Technologies de Contrôle de la Pollution بيع تكنولوجيا مراقبة التلوث -ج
عمال هاما للمؤسسات املتخصصة يف هذا اال، ويأيت من خالل املؤسسات اليت ترغب يف حتسني املشاكل البيئية يعترب 

تطور هذه الطريقة تدفع ب، من خالل تكنولوجيا مراقبة التلوث) حتسني إجراءات التصنيع، تسيري النفايات(أداءها البيئي 
ركات اليت تتبىن هذه اإلسرتاتيجية ميكن أن باإلضافة إىل أن الش. التكنولوجيا اليت ميكن بيعها ملؤسسات أخرى

، الذي يؤدي بالضغط على احلكومات لتنشيط تشريعات جد (first-mover)تستفيد من ميزة الالعب األول 
  4.فعالة

                                                           
1
  .253ثامر البكري، مرجع سابق، ص  - 

2
 - Marco A. Janssen, Wander Jager, Stimulating diffusion of green products :Co-evolution between firms 

and consumers, Journal of evolutionary economics, USA, 2002, pp. 283-290. 
* - Gallup : Gallup employs many of the world's leading scientists in management, economics, psychology, and 
sociology, and our consultants assist leaders in identifying and monitoring behavioral economic indicators 
worldwide. 
3
 - Paul Lanoie et autres, Des billets verts pour des entreprises vertes, Cirano publications, Québec, 2007, pp. 

7-11. 
4- UNEP, Cleaner production,  Government Strategies and Policies for Cleaner Production UNEP publications, 
1994, pp. 2-6. 
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سنبني فيما يأيت عالقة األداء البيئي بالتكاليف، من خالل  :أداء بيئي جيد، تخفيض في التكاليف -2
  .بالتشريعات، تكاليف املواد، الطاقة، اخلدمات، تكاليف رأس املال، وتكاليف اليد العاملةالتكاليف املرتبطة 

على احلكومات أن تضع قوانني وتشريعات ختص البيئة، وذلك  :تخفيض التكاليف المرتبطة بالتشريعات -أ
على املدى . الشرعيةللحد من نشاطات املؤسسات اليت تضر بالبيئة، وكذلك فيما خيص النشاطات التجارية غري 

البعيد، يؤدي ضغط احلكومات باملؤسسات إىل البحث عن خيارات جديدة وذلك لغرض جتنب تأثري القوانني 
املؤسسات القادرة على االستفادة من ختفيض التكاليف ، هي تلك اليت تلتزم بالقوانني ، والتشريعات على نشاطها

، ومصادر املواد امللوثة كمؤسسات )املصاهر(امة املرتفعة والتشريعات، مثل املؤسسات ذات االنبعاثات الس
   .1،اخل...،قطاعات العجائن، الورق، األغذية، الطاقة

ينتج التلوث عادة جراء ضياع املوارد، استعمال املواد ال  :تخفيض تكاليف المواد، الطاقة والخدمات -ب
بيئية فعالة وجد مرنة متكنها من االقتصاد وتقليل وعليه فإن تبين سياسات ،اخل، ...،يكون كليا، أو ضياع الطاقة

  .2التلوث، وإن خفض مستوى التلوث بإمكانه أن يرتجم بتقليص النفقات على املواد األولية، الطاقة واخلدمات
 اجليد للطاقة واملواد، و خدامنبعاثات والتكاليف وذلك باالستاالوهناك عدة مؤسسات جنحت يف تقليص      

  :3مثال ذلك
وهذا بدون نفقات إضافية، وذلك عن  1990مقارنة بعام  %10بنسبة  CO²قامت بتخفيض انبعاث غاز  (bp) بريطانيا للبترول �

 ؛ةال بعض المنتجات الثانويطريق تحسين طرائق اإلنتاج، إزالة التسريبات، وإعادة استعم
� Adobe Systems ألف دوالر، هذه  250، وكلفها ذلك )الحركةأنابيب تسريح ( قامت بخمسة تغييرات لمقرها االجتماعي

 .ألف دوالر 246التغييرات أعطت اقتصاد سنوي بحوالي 
الواقع في فلينت، اكتشفوا بأن هناك كمية كبيرة من الطاقة تستهلك خالل  عطلة نهاية  GMمسيرو معمل التصنيع لشركة  �

ق النظامي خالل نهاية األسبوع وحققوا بذلك اقتصاد األسبوع حتى وإن لم تشتغل الماكنات، فقاموا بوضع إجراءات اإلغال
 .ألف دوالر خالل العامين الالحقين 250سنوي بحوالي 

إن رأس املال هو حمرك كل مؤسسة، فمثال من الصعب احلصول رأس املال  :تخفيض تكاليف رأس المال -ج
الكثري، واملؤسسة اليت هلا صورة بيئية  هاوقد يكلف، رها، أو لالستمرار يف النشاطيلتمويل الشركات اجلديدة، وتطو 

، تسهيل االقرتاض )التمويل األخضر(الدخول لرأس املال األخضر : مهمتها وتتمثل يف ميكن أن تسهل ،إجيابية
  .4من البنوك، وحتسني أداء النشاط

                                                           
1 - Chantal Jouanno et Autres, p. 132. 
2
 - WBCSD and UNEP, Eco-effeciency and cleaner production : Charting the course to sustainability, 

UNEP publications, 2000, pp. 9-10. 
3
 - Paul Lanoie et autres, op.cit, pp. 7-11. 

4
 - John Schubert, Sustainability : A key to tripple bottom line reporting, Group of 100 incorporated, 

Australia, 2003, p.16. 
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أن متلك نظرة واضحة، أخالقيات  عليها لكي تكون املؤسسة جد فعالة، :تخفيض تكاليف اليد العاملة -د
ني، أو أن حسنة، معايري مفهومة، وأهداف عالية، كيف إذن ميكن استمرار نشاطاا إذا كان عماهلا غري مقتنع

يكون مههم جيب العمال األوفياء لشركتهم ال : " أحد املسريين يقول .أهدافها تضر بالبشريةو  منتجاا أو إجراءاا
يف العمل، وإمنا جيب أن يكونوا سفراء لشركتهم عند أصدقاءهم وعائالم، وهذا ما يساهم  الوحيد حتسني املردود

يف حتسني وشهرة املؤسسة، هذا مهم جدا خاصة أنه سيأيت وقت لتوظيف الشباب العلميني أو املهندسني، ولن 
1 "مسعة اجتماعية وبيئية غري جيدةيقبل هؤالء أن يعملوا يف مؤسسة ذات 

.  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
1
- Paul Lanoie et autres, op.cit, p. 15. 
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        قياس وتقييم األداء الكليقياس وتقييم األداء الكليقياس وتقييم األداء الكليقياس وتقييم األداء الكلي: : : : لثانيلثانيلثانيلثانيالمبحث االمبحث االمبحث االمبحث ا

يعترب موضوع تقييم اآلثار اليت تسببها نشاط املؤسسة وكذا تطوراا وإخفاقاا يف جمال التنمية املستدامة، من 
بني العمليات األساسية اليت تسمح بوضع األداء الكلي قيد التنفيذ، وسنحاول من خالل هذا املبحث إبراز أهم 
املبادئ األساسية لقياس األداء الكلي باإلضافة إىل التعرف على أهم مؤشرات األداء االقتصادي، االجتماعي 

  .والبيئي

  المبادئ األساسية لقياس األداء الكلي :المطلب األول
، تؤدي إىل )قيم األطراف ذات املصلحة(هناك عشرة مبادئ أساسية تسمح بااللتزام بقياس األداء الكلي      

  :التقدم حنو التنمية املستدامة، وتتمثل هذه املبادئ يف
 :المجتمع، حماية البيئة والعدالة االجتماعية/ االقتصاد وسيلة موجهة لضمان التوازن ما بين المبادئ -1

، مبعىن أن Utilité Sociétale" املنفعة اتمعية"أوجدت العوملة والتعقيد نظاما جديدا لالقتصاد أال وهو 
املؤسسة تلعب دورا يف املسامهة يف الثروة املشرتكة وتنميتها وليس تدهورها، هذا االقتصاد يقدم خدمة للمجتمع 

قوية لسلوك التنمية املستدامة، ألن اجلانبني االجتماعي والبيئي مها اخلالقني للقيمة، فالنتائج األولية ويعترب كرافعة 
، أثبتت وجود ارتباط ما بني مؤشر التنافسية والتنمية *"لتنافسية الكليةمؤشر منتدى االقتصاد ل"لتجربة 

  1املستدامة؛
حكم على أداء املؤسسة من ال يكفي لل: قياس عائد التنمية المستدامة يتعدى المقاربة الكالسيكية -2

والشكل املوايل يوضح الفرق ما بني  .ىل األداء االقتصادي واالجتماعي والبيئي، بل يتعدى إ األداء املايل خالل
  .األداء املايل وكل من األداء االقتصادي، االجتماعي والبيئي

  

  

  

  

                                                           
*
  ).2000مقدمة في منتدى دافوس (ھذا المؤشر يسمح بمقارنة تنافسية الدول ومؤشرات التنمية المستدامة  - 

1 - Leïla TEMRI et Fatiha FORT, Partage des bonnes pratiques de développement durable : le cas des PME 
agroalimentaires du Languedoc-Roussillon, Innovations 2009/1, N° 29, Cairn pour De Boeck Université, 
France, p. 113. 
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  الفرق ما بني األداء املايل واألداء الكلي للمؤسسة  ):18(شكل رقم 

  

  

  

  

Source : Olivier Dubigeon, op.cit, p. 105.  

على املؤسسة : 3P)(People, Planet, Profitالتنمية المستدامة تقاس بتقليل اآلثار الحقيقية على  -3
أن تقلل من اآلثار الضارة اليت يسببها نشاطها وأن تلتزم يف مجيع جماالت التنمية املستدامة، من خالل 

إما مباشرة أو غري مباشرة، على املستوى الكلي أو اجلزئي، على املستوى االستهالكات، الفضالت، هذه اآلثار 
  ؛1احمللي أو العاملي

عدة عالقات،  خيلق األداء الكلي متعدد األبعاد :اآلثار المعزولة تقييم من أصعبالتداخل ما بين اآلثار  -4
، )االجتماعي، اتمعياالقتصادي، البيئي، (ومن املستحيل حصره يف عامل واحد، فتقييم كل من األداء 

  .يساهم يف امليزانية الثالثية، فتعمل املؤسسة هنا على تقليل اآلثار السلبية لنشاطاا على مستوى كل قسم
وذلك لغرض السماح  :على مؤشرات القياس للتنمية المستدامة أن تكون مجمعة لحساب األداء -5

  2ت العاملية؛مبقارنة نسبة بأخرى، أو ملقارنة املؤسسة بأحسن املمارسا
من خالل الربط ما بني : على المؤسسة الربط ما بين القيمة المرجوة من التنمية المستدامة وربحيتها -6

تكاليف وميزات التنمية املستدامة ورحبية املؤسسة، حيث تعرب التنمية املستدامة عن مراحل متسلسلة، تقوم 
  ؛3ا من قبل اجلماعاتبإدخال تكاليف آثار املؤسسة، واليت يتم إخراجها وتدعيمه

هناك مالحظتان : القيمة المرجوة من التنمية المستدامة صعبة التميز عن القيمة الباطنية للمؤسسة -7
  :تؤديان إىل احلذر لتقييم آثار التنمية املستدامة

                                                           
1 - Emma Williams, CSR Europe’s Sustainable Marketing Guide, Drifosett publications, Brussels, 2005, 
 pp 24-25. 
2
 - Olivier Dubigeon, op.cit, p. 107. 

3 - Octave Gélinier et Autres, op.cit, pp. 69-70. 

 ا-داء البيئي

 ا-داء ا.جتماعي

 ا-داء ا.قتصادي

 ا-داء المالي
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اليت تأثري األنشطة املوجهة للتنمية املستدامة على األداء الكلي للمؤسسة يصعب عزله عن العوامل األخرى  - 
 تساهم يف هذا األداء؛

  1.تتطور التنمية املستدامة حاليا يف أرضية املؤسسة ذات الفعالية العالية - 
هناك جدل قائم ما ): الربح/ التنمية المستدامة(الحوار مع األطراف ذات المصلحة عصب التوازن  -8

اليت حترص على الربح على املدى  ، املؤسسة)احلوار مع األطراف ذات املصلحة/ التنمية املستدامة/ الربح(بني 
القصري دون األخذ يف االعتبار العناصر اليت تكسبها الشرعية، تواجه خطر إضعاف األداء املايل على املدى 
البعيد، فنقطة التوازن ما بني بعد التنمية املستدامة والرحبية املالية ميكن أن حتدث بفضل حوار جيد مع األطراف 

  ؛2ذات املصلحة
مع األطراف ذات المصلحة يسمح بالتميز إذا كان االستثمار في مجال التنمية المستدامة  الحوار  -9

مبا أن املؤسسة تنشط يف ميدان التنمية املستدامة، باإلضافة إىل سوق املنتجات واخلدمات  :اومالئم ياكاف
، هذا السؤال حيدث مسؤولةاجلديدة، فإا عرضة لالنتقاد إذا كانت استثماراا يف هذا اال غري مقنعة وال 

مفارقة؛ من وجهة نظر التنمية املستدامة، االستثمار ال يكون كافيا، أما من وجهة نظر مالية فهي غالبا ما تكون 
  ؛  3جد مهمة، فاحلوار مع األطراف ذات املصلحة يسمح حبل هذه املفارقة

إلعداد هذه األخرية، على املؤسسة أن تدخل ضمن دائرة التحسني  :مراحل إعداد ميزانية ثالثية ودائرية -10
 :املستمر، واملبينة يف الشكل املوايل

  
  
  
  
  
  
  

                                                           
1
 - Olivier Dubigeon, op.cit, p. 107. 

2 - Alain Chauveau, Jean Jacques Rosé, L’entreprise responsable, éditions d’organisation, France, 2003, 
 pp. 263-265. 
3 - Eco-Evenement, Charte pour une communication responsable, Eco-Evenement publications, France, 
 pp.1-4. 
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  حلقة التحسين المستمر): 19(شكل رقم 

  

  

  

  

  

  

Source: Olivier Dubigeon, op.cit, p. 108. 

  نحو مؤشرات للتنمية المستدامة: يالمطلب الثان
سنحاول من خالل هذا املطلب شرح طبيعة مؤشرات التنمية املستدامة، كما حناول التعرف على أهم 

  خصائصها، ومناذج وأدوات القياس احلالية املتوفرة؛

  طبيعة المؤشرات: األولالفرع 
مؤشرات العمليات، مؤشرات النتائج، مؤشرات األنظمة : هناك أنواع خمتلفة ملؤشرات أداء التنمية املستدامة

واحدا مثل الطاقة املستعملة، كمية  اتقيس متغري (، وتكون بسيطة )مالية بيئية أو مالية اجتماعية(
الطاقة أو النفايات املستعملة  من قبل وحدة خمرجات : كثر مثلتقيس متغريين أو أ(، أو معقدة )اخل...النفايات،

  :؛ وتسمح املؤشرات بـ)أو وحدة بيع
، اإلجابات، النتائج؛ حيث يتم القضايا الرئيسية يفتتمثل أساسا  :تدل على ثالثة مخططات مختلفة  -1

  ؛1القياس املتوفرةتقيم األوضاع الراهنة، مع األخذ يف االعتبار أنظمة على شكل لوح قيادة  إعدادها
على  ) اخل...النفايات، إضافة منتجات، االستثمارات، التلوث، التسمم،(آثار كل من  :تقدير آثار النشاط  -2

  اخل؛...كل من اإلنسان، اجلماعات، البيئة، رؤوس األموال، النشاط،

                                                           
1 - Philipe Détrie, Op.cit, pp.  207-213. 

اقحام العمال على كل 
 المستويات

 إدخال

 تمھين وتدريب

 المستھدفات

 ضبط

 تحسين

 إدماج ا-عمال

ا.طراف ذات الحوار مع 
 المصلحة
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ها أن تكون بعض الثروات الطبيعة، االجتماعية أو االقتصادية، ميكن :تقييم رؤوس األموال الحساسة  -3
حساسة إذا كان تدهورها أو ضياعها قابل للتعارض مع الصيانة وتطوير نشاط معني أو ضياع حق مجاعي ال 

   1يعوض بالنسبة لألجيال املستقبلية؛
إما احلالية أو تلك اليت مت تطويرها ما بني األطراف ذات املصلحة واملؤسسة، وكذا  :قياس نوعية العالقات  -4

  ؛2ملؤسسة فيما خيص األطراف ذات املصلحة أنفسهمالنتائج وممارسات ا

  خصائص المؤشرات: الفرع الثاني
  :3اخلصائص أساسية جيب أن تستجيب املؤشرات إىل

قابلة للمقارنة املرجعية مع أحسن (تكون سهلة، معربة، مالئمة، مستمرة وقابلة للمقارنة : الواقعية  -1
  اخل؛ ...، تكون مفهومة يف مجيع املستويات، مقبولة ومقروءة)املؤسسات

  مقاربة لتقدير األداء الكلي، أو خطوة تؤدي للنضج ضمن سريورة التنمية املستدامة؛: الرؤية الشاملة  -2
تكون مالئمة والتطلعات الداخلية واخلارجية، تستجيب النشغاالت األطراف ذات : ر األبعاد املهمةتوف  -3

  املصلحة فيما خيص ااالت البيئية، االجتماعية واتمعية؛
تكون متداخلة ومتناسقة مع املمارسة اجليدة للحوكمة : األهداف والرؤية املشرتكة للتنمية املستدامة  -4

  اذ القرار؛للمساعدة يف اخت
تأخذ يف االعتبار " (بارومرتي"تكون على اتصال مع النشاطات احلساسة، من نوع : جمال حتليل مالئم  -5

  يأخذ احلاضر فقط؛" ترمومرتي"، وليس )املاضي، احلاضر وخاصة املستقبل
احلساب ، يف كل من مناذج )داخليا وخارجيا(إعداد عملها وسريها يف شفافية تامة : الشفافية يف اإلعداد  -6

  واملعاجلة؛
تكون مدجمة بسهولة يف اإلدارة وأنظمة املعطيات احلالية، ومن األفضل أن تكون  كثرية : املعرفة التأسيسية  -7

  ملعرفتها اجليدة من قبل املسريين؛

                                                           
1 - Berthon, Eric M. Lowitt, Andrew J. Hoffman, Compatible aims : Sustainability and high performance, 
Accenture Study, Revive uncoeted publication,USA, p. 6. 
2 - Hugues du Rouret, Pour que l’entreprise soit le moteur du développement durable, CCI publications, 
France, 2003, p. 13. 
3 - Denis Molho, Dominique Fernandez, La performance Globale de l’entreprise, éditions d’organisation, 
France, 2003, pp. 101-102. 
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تدل على حتسني اإلجراءات وإدارة املؤسسة من خالل آثار اإلنتاج، : تسمح بالتقييم الذايت والتدريب  -8
  سبان خمتلف التوجهات؛واألخذ يف احل

  تقسيم التطور احملقق خالل الوقت وتكون قابلة للتدقيق؛):العمليات املشرتكة (املسار باملشاركة   -9
تكون مواكبة لتطور التطلعات أو عند استفسارات األطراف ذات : املرونة خالل عملية املراجعة -10

  1.املصلحة

  فرةلحالية المتو نماذج وأدوات القياس ا: الفرع الثالث 
قياس األداء الكلي يكون غري رمسي وجترييب أكثر منه هيكلي، هناك مثانية أدوات خمتلفة لتقدير تطور املؤسسة      

  :حنو التنمية املستدامة
  :2يشمل هذا النموذج كل من: القياس عن طريق النتائج االقتصادية -1
الطريقة بتقدير كيفية مقاربة القياس عن  تسمح هذه: القياس عن طريق الربح أو ضياع قسم أو جزء من السوق - 

 طريق اقتصاد النتائج لالستثمار مبسؤولية شاملة؛
بعض املؤسسات تبين قراراا وتقديراا اجليدة أو السيئة على أساس خيارات : القياس عن طريق خيارات الزبائن - 

 زبائنها أو بعض األطراف ذات املصلحة؛
وضع سياسة للتنمية املستدامة تؤدي إىل تقليل تكاليف تدفقات : القياس عن طريق تقليل التكاليف - 

 باإلضافة إىل اقتصاد يف املدخالت؛) الطاقة،املواد(اإلستهالكات، الفضالت،النفايات 
هناك عدة دراسات أثبتت املسامهة الفعالة والكبرية للتنمية املستدامة يف حتسني األداء : القياس عن طريق الرحبية - 

 ؤسسة؛املايل للم
تسمح هذه املقاربة بتعريف وتكميم التكاليف واملزايا اخلاصة مبقاربة ): تكاليف/مزايا(القياس عن طريق املقاربة  - 

اهلندسة، (غري املباشرة ) اخل...العمل، العمليات،املوردون،(التنمية املستدامة مثال عن تكاليف اإلنتاج املباشرة 
، أو غري املباشرة )اخل...معاجلة النفايات، برامج اجلماعات، معاجلة املياه(اشرةأو تكاليف البيئة املب) اخل...األدوات

من خالل برامج اقتصاد الطاقة، اقتصاد وإعادة (األرباح املباشرة : ، أما املزايا فتتمثل يف)اخل...املتابعة، التكوين،(
االستثمارات اخلاصة (ة من اجلزاءات تدوير املواد، التجهيزات، ختفيض نسبة دوران العمل، االقتصاديات املتأتي

                                                           
1
 - Denis Molho, Dominique Fernandez, p. 102. 

2- John Schubert, Sustainability : A key to tripple bottom line reporting, Group of 100 incorporated, 
Australia, 2003, pp. 14-16. 
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نسبة التشغيل، تقليل أثر املؤسسة على اجلماعات والعمال، : ، أو األرباح غري املباشرة مثل)بالتنمية املستدامة
 .1فعالية جيدة تستجيب بالسبق للتشريعات البيئية، إرضاء تطلعات األطراف ذات املصلحة

املتطورة يف جمال القياس نتائجها فقط وإمنا قدراا أيضا،  ؤسساتال تقيم امل: القياس عن طريق القدرات -2
  ؛ 2حيث تتقاطع هذين املقاربتني لغرض حتديد قدرات املؤسسة والعمال من أجل حتقيق األهداف

، وتسمح برسم خريطة 1992ظهرت هذه املقاربة عام ): بطاقة األداء المتوازن(القياس عن طريق االرتباط  -3
لغرض تقدير التطورات االجتماعية والبيئية مقارنة بالنتائج املالية، هذه املؤشرات جتمع خمتلف مؤشرات للمؤشرات، 

، وحتمل هذه املقاربة نظرة توازنية )الزبائن، العمليات الداخلية، النمو والتدريب(املؤسسة يف أربعة أصناف 
 Fortune جملة مؤسسة جممعة من قبل 100من  %60(للمكونات خاصة غري املالية لألداء ومصادر خلق القيمة 

  ؛ 3 )تستعمل هذه الطريقة
يصعب قياس الربط ما بني أداء املؤسسة ومسعتها ، ويتطلب ): السمعة(القياس عن طريق رأس مال الشهرة  -4

وضع هذا القياس، إقحام مجيع العمال داخل املؤسسة ضمن مجيع وحدات األعمال، ويهدف باألساس إىل قياس 
سني شهرة املؤسسة، تقدير األعمال األكثر أمهية، إعداد االرتباطات مع تطور النتائج االقتصادية، ويعترب آثار حت

التحاور مع األطراف ذات املصلحة من أهم احملددات األساسية لقياس مستوى اهودات الالزمة اليت التزمت ا 
السمعة املعرفة عن طريق األطراف ذات املصلحة،  سعرها يف البورصة،: املؤسسة، ومن أهم مؤشرات مسعة املؤسسة

  ؛4 ...)عالمة املؤسسة، رأس مال العالمة
ميكن قياس تطور املؤسسة حنو التنمية املستدامة كذلك عن طريق : القياس عن طريق تقييم المسيرين -5

احلوكمة، : أساسا يف ممارسات املسريين يف هذا اال، وكذا قدرم على تعزيز القيادة، ويتمثل جمال القياس
  االتصال، برنامج األخالقيات، حقوق اإلنسان، املوردون، وخمتلف مسامهات األطراف ذات املصلحة؛

يقيم العمال يف بعض املؤسسات على أساس؛ اجتاههم حنو التنمية  :القياس عن طريق التزام العمال -6
ملسامهة يف اتفاقية مشرتكة، حتديد مداخيل أو خمصصات سنوية تسمح بإعداد مشروع اوضع   املستدامة،

                                                           
1 - Emmanuelle Reynaud, op.cit, pp. 204-207. 
2
 - Commission Européenne, La responsabilité sociale des entreprises:Une contribution des entreprises au 

développement durable, CE publications, Bruxelles, 2002, p. 12. 
3 - Octave Gélinier, op.cit, pp. 70-73. 
4

-  Yves DUBIEF, L’entreprise au cœur du développement Durable, vosges économique magazine, 
N°22, France, juillet 2009, p.15. 
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املبيعات، سلوك العمال واألعمال (مستهدفات املؤسسة، باإلضافة إىل املستهدفات الفردية وتتمثل أساسا يف 
  ؛1، فيما تتمثل اتفاقيات االهتمام يف حماولة إدماج معايري متعلقة بالبيئة والتنمية املستدامة...)امللموسة

وذلك من خالل احنرافات توافق : انحرافات عدم التوافق مع القوانين والتشريعاتالقياس عن طريق  -7
ممارسات املؤسسة مع التشريعات والقوانني الداخلية واخلارجية، وتكون مدعومة على مستوى وحدات األعمال، 

اء، املقابالت مع العنصرية، التمييز، البيئة، أمن الغذ(القيم، السياسات، املمارسات : وهي تعرب يف الغالب عن
  ؛2 )اخل...العمال

تتمثل أساسا يف النتائج : القياس عن طريق األخطار الناجمة عن عدم التزام المؤسسة بالتنمية المستدامة -8
منع املناقصات، دوران العمل وصعوبة توظيف مرشحني : املرتتبة عن عدم االلتزام بسريورة التنمية املستدامة مثل

اذبية ضعيفة اجتاه املستثمرين، اجلزاءات القانونية، تكاليف التلوث، تكاليف النفايات ذووا كفاءات عالية، ج
 .  3،اخل...واالنبعاث، ضعف املصداقية لدى املوردين،

  مؤشرات األداء الكلي :المطلب الثالث
تدامة سنحاول من خالل هذا املطلب تبيان أهم مؤشرات األداء الكلي للمؤسسة فيما خيص التنمية املس     

  ).األداء االقتصادي، االجتماعي، البيئي باإلضافة إىل مؤشرات احلوكمة(

  مؤشرات األداء االقتصادي: الفرع األول
الربح وسلسلة القيمة، : تنقسم مؤشرات األداء االقتصادي فيما خيص التنمية املستدامة إىل عدة جماالت أمهها     

... السلع واخلدمات، االستثمارات، املقاولة بالباطن واملشرتيات، التقييم واالستغالل، سري األعمال، نوعية الزبون
  .وسنحاول تبيان كل هذا من خالل اجلدول املوايل

  

  

  

  

                                                           
1 - Bernard Calisti, Francis Karolwicz, op.cit, pp. 153. 208 .  
2 - Patrick d’Humière, op.cit, p. 65. 
3
 - Dominique Walff, Fabrice Mauléon, op.cit, pp. 25-29 
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  أهم مؤشرات األداء االقتصادي فيما يخص التنمية المستدامة): 08(جدول رقم 

  المؤشرات  المجال
مستوى األرباح، مبلغ األرباح املوزعة، موقع األرباح اجلغرايف وتوزيعها خارج   الربح وسلسلة خلق القيمة

احلدود، القيمة املضافة لكل عامل، قدرة التمويل الذايت، عائد املسامهني، 
، évitésجمموع املداخيل حسب كل عامل، حبث إدماج التكاليف املتجنبة 

رى، تركيز الثروة االقتصادية التكاليف الناجتة عن تسيري النفايات وآثار بيئية أخ
  ...واجلبائية، خلق الشغل، اقتصاد الطاقة

  ...األثر االقتصادي اخلارج، املسامهة يف اقتصاد واسع  السلع والخدمات
استثمار رأس املال، االستثمار يف املعارف، اكتساب املؤسسة لكفاءات   االستثمار

  ...وإجراءات جديدة
  ...النفقات املالية يف املقاولة بالباطن واملشرتيات، املشرتيات املسؤولة  المقاولة بالباطن والمشتريات

أدوات التقييم احلالية أو املستقبلية، االعرتاف باتمع املدين، املقارنة مع أحسن   التقييم واالستغالل
  .املمارسات فيما خيص املستثمرين يف جمال التنمية املستدامة

سري األعمال، انعكاس االقتصاديات على املستهلكني، شبكات التوزيع   سير األعمال
  .اال ضمن هذاواملوردين الفعالني، عدد األعمال والنشاطات 

  رضا الزبون فيما خيص التزام املؤسسة  رضا الزبائن
Source : Olivier Dubigeon, op.cit, p. 117.  

  للتنمية المستدامةداء االجتماعي مؤشرات األ: الفرع الثاني
رأس املال البشري واملعرفة، الشغل، مكان : تنقسم مؤشرات األداء االجتماعي بدورها إىل عدة جماالت أمهها     

واجلدول املوايل يوضح . ،اخل...العمل، املكافآت، تثمني الثروة اتمعية، السياسة العمومية، حقوق االنسان،
  .ذلك
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  مؤشرات األداء االجتماعي للمؤسسة فيما يخص التنمية المستدامةأهم ): 09(جدول رقم 

  المؤشرات  المجال
االستثمار يف التكوين، تقييم األصول غري املادية، حقوق امللكية الفكرية، حتويل التكنولوجيا، القدرة   رأس المال البشري والمعرفة

  ...على االبتكار

عدد العمال، األجر السنوي، القيمة املضافة اليت ترجع (للعمال القيمة السوقية للقدرات اإلنتاجية   التشغيل
  ...، الكفاءات، القابلية للتشغيل، عدد ساعات التكوين لكل شخص، نوعية اليد العاملة...)للعمال

شعور العامل اجتاه املؤسسة، التنوع يف موقع العمل، التنوع كذلك فيما خيص الرجال والنساء، العدالة   مكان العمل
احرتام حرية النقابات، العدالة، احرتام شروط العمل (دم التمييز، العالقات ما بني العمال وع

  ... ، التضامن واالخنراط االجتماعي، السالمة والصحة...)والتأجري، احلوار االجتماعي،

  ...فرق التأجري ما بني العمال واملدير العام  )المكافآت(التأجير 

الشراكات ذات الصلة مع األنشطة اإلسرتاتيجية للمؤسسة، التشاور مع السكان، املسامهة يف التنمية   تثمين الثروة المجتمعية
احمللية، دعم املبادرات احمللية، إدارة التعاون مع الشبكات على مستوى الفروع أو اإلقليم، التسيري 

  ...االقتصادي لإلقليم ودعم إعادة بعث اقتصاد حملي

االخنراط يف (املسامهة املالية يف السياسات العمومية، اعتماد طرائق للتأثري على السياسات العمومية   السياسة العمومية
  ...).املنظمات، اجلمعيات، النوادي وجمموعات اللويب

  )...جنوب-خاصة مشال(حقوق اإلنسان والطفل، األعمال الشاقة، حماربة الفقر، التعاون الدويل   حقوق اإلنسان

 : جعاطالب على أساس املر من إعداد ال

Jean-Claude MARCOURT, Apport de la RSE à la compétitivité et à la cohésion sociale, CEDAC absl, 
Belgique, Mars 2005, pp. 31-59. 

  

  مؤشرات األداء البيئي والحوكمة: الفرع الثالث
تتمثل أساسا يف األداء البيئي وحتسيس العمال وسنربز حاالت فيما خيص األداء البيئي للتنمية املستدامة،  منيز عدة

  .هذا من خالل اجلدول املوايل
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  أهم مؤشرات األداء البيئي فيما يخص التنمية المستدامة): 10(جدول رقم 

  المؤشرات  المجال
التقليل الوقاية من االنبعاثات امللوثة واملضرة، الثروة البيئية مقارنة باملناطق االقتصادية، اآلثار الكامنة   األداء البيئي

فيما خيص التغري املناخي، تسيري أفضل للموارد الطبيعية وكذا الثروة الطبيعية، تقرير البيئة، املشاكل 
ساسة، استعمال الطاقات املتجددة، ، محاية املناطق احل...)، الورقOGMالكهربائية، (القطاعية 

مؤشر املناخ، احرتام مبدأ الوقاية، زيادة انتاجية املوارد، التصميم البيئية للمنتجات والفعالية 
  ...الطاقوةي

ن التحول، تقييم الفضالت والنفايات )تكوين كامل املؤسسة(مؤشر الشبكة   تحسيس العمال
العمال بالتنمية املستدامة بصفة عامة واجلانب ، وعي )القارورات البالستيكية مثال(

  ...البيئي بصفة خاصة
  .Source : Chantal Jouanno, op.cit, pp. 185-199:   من إعداد الطالب على أساس املرجع

كما وتعترب احلوكمة اجليدة من أهم العناصر اليت تساعد على اعتماد املؤسسة ملقاربة التنمية املستدامة،      
  . باإلضافة إىل استمراريتها وبقائها، وسنبني من خالل اجلدول املوايل أهم مؤشرات احلوكمة اجليدة

  أهم مؤشرات حوكمة المؤسسة): 11(جدول رقم 

  المؤشرات  المجال
  الرؤية، اإلسرتاتيجية، السياسات والعمليات األساسية،   السياسة

تشكيل السياسة والتنظيم، درجة توافق العمليات مع مبادئ التنمية املستدامة، تعريف وتقييم املخاطر 
اإلسرتاتيجية واملخاطر املقبولة، التدقيق، الرقابة، التقييم، التحديث، تقومي واستغالل االستثمار يف التنمية 

  ...  مة، االخنراط ووضع قيد العمل مبادئ االندماجاملستدا

  ...قابلية اجلمعية العامة، أخالقيات جملس اإلدارة، التعويضات، طرق وحلول االنتخاب  الجمعية العمومية

إدراك األطراف ذات املصلحة لنوعية التزام املؤسسة، إدارة األطراف ذات املصلحة واألزمات، تعريف   االلتزام
األطراف ذات املصلحة بالتنمية املستدامة، رأس مال الشهرة، حق املعرفة وحق املشاركة، إدارة وتنظيم 

  ...   املعلومات واليقظة

تطبيق المبادئ األساسية 
  للحوكمة

  ...حماربة الفساد،اح، العدالة، الشفافية، اإلفص
  
  

 ,Donald J. Johnston, Principes de gouvernement d’entreprise de l’OCDE :من إعداد الطالب على أساس املرجع :المصدر

OCDE publications, 2004, pp. 17-24.  
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  الطاقويةيئة الصناعية والفعالية ، البGRIمؤشرات االستدامة عند : المبحث الثالث
سنحاول من خالل هذا املبحث إبراز أهم املنظمات اليت تصدر وتطور مبادئ وأطر مشرتكة تساعد ا      

خاصة فيما خيص التنمية املستدامة، ومن أهم هذه املنظمات هي  املؤسسات على وضع منهجية لقياس أداءها،
ة إىل مفهومني أساسيني خيصان الدراسة ومها مبادرة اإلبالغ الشاملة ومؤشرات داو جونز لالستدامة، باإلضاف

   .(Efficacité Energétique)، والفعالية الطاقوية  (Ecologie Industrielle)البيئة الصناعية 

   Dow Jonesَو  GRIمؤشرات األداء الكلي عند كل من : المطلب األول
تعترب مبادرة اإلبالغ الشاملة ومؤشرات داو جونز لالستدامة من أهم املؤشرات اليت تساعد املؤسسات على      

  .وضع منهجية قياس ختص التنمية املستدامة، وسنبني فيما يأيت مفاهيم هذه املؤشرات

  لالستدامة جونزومؤشرات داو  GRIمبادرة اإلبالغ الشاملة  تعريف: الفرع األول
مبادرة اإلبالغ "أهم منظمتني تعنيان بوضع مؤشرات لقياس التنمية املستدامة ومها التعرف على  سنحاول     

  .الشاملة ومؤشرات داو جونز لالستدامة
هي عبارة عن منظمة ذات شبكة قاعدية، وتعترب السباقة يف تطوير  :GRIتعريف مبادرة اإلبالغ الشاملة  -1 

استعمال أطر عمل التقارير اليت ختص االستدامة، ولغرض ضمان درجة عالية من اجلودة التقنية، املصداقية، فقد مت 
، هذا وقد اخل...تطوير أطر عمل املبادرة من قبل مشاركني اقتصاديني، اتمع املدين، عمال، مؤسسات احرتافية،

، وتدعى 2006، مث عام 2002، بعدها مت مراجعتها عام 2000مت نشر اخلطوط التوجيهية للمبادرة ألول مرة عام 
ويتمثل إطار عملها أساسا يف وضع مبادئ ومؤشرات تساعد  املؤسسات على القياس واإلفصاح ) GRI 3(حاليا 

  .عن األداء االقتصادي، االجتماعي والبيئي
وذلك لغرض املقارنة املرجعية  GRIأهم فوائد هذه املبادرة يف أن مجيع تقارير االستدامة تستند إىل تتمثل      

التنظيمية لألداء، مع احرتام القوانني، املعايري، األطر، معايري األداء واملبادرات الطوعية، إظهار االلتزام بالتنمية 
 1.املستدامة، ومقارنة األداء التنظيمي خالل الوقت

برتقية وتطوير املقاربات املعيارية لإلفصاح لغرض حماكاة الطلب على  GRIكما تقوم اخلطوط التوجيهية للـ      
  2:معلومات االستدامة، وتنقسم اخلطوط التوجيهية إىل مخسة أجزاء أساسية وهي

                                                           
1 - http://www.globalreporting.org/AboutGRI/WhatsGRI-date December 2010. 
2 - GRI(1), op.cit, pp. 20-24. 
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قرير وأخريا مؤشرات األداء الرؤية وإسرتاتيجية املؤسسة، تقدمي املؤسسة، هيكلة احلوكمة ونظم اإلدارة، أبعاد الت - 
  ).االقتصادية، االجتماعية والبيئية(الكلي

كان الغرض من :  (Dow Jones Sustainability Index)تعريف مؤشرات داو جونز لالستدامة  -2
هو االقتداء بأداء املؤسسات الرائدة والسباقة يف جمال شروط  DJSIتأسيس مؤشرات داو جونز لالستدامة 

الشاملة ألول مرة ، ولقد مت نشر املؤشرات )العاملي(االستدامة، وتعىن هذه املؤشرات باألساس باملستوى الكلي 
، وتستثين هذه املؤشرات كل من الشركات اليت يأيت دخلها من الكحول، التبغ، املراهنة، ملهيات 1999عام 

ملراهقني، األسلحة، أسلحة احلروب، أو باألحرى املؤسسات الالأخالقية؛ وتشمل عائلة مؤشرات داو جونز ا
  : لالستدامة مؤشرين ناجحني ومها

Dow Jones Sustainability World 80 and Dow Jones Sustainability World ex US 80 indexes  

؛ ولقد مت إطالق هذه world ex 80شركة رائدة يف جمال االستدامة وحترتم مؤشرات  80واليت تتبع أثر أكرب 
  2008.1املؤشرات يف أوت 

  GRIمؤشرات األداء الكلي حسب : الفرع الثاني
  :يف مؤشرات األداء االقتصادي االجتماعي والبيئي GRIتتمثل أهم املؤشرات اليت تقرتحها الـ      
يعىن البعد االقتصادي للتنمية املستدامة باآلثار اليت ميكن للمؤسسة أن حتدثها  :مؤشرات األداء االقتصادي -1

على الشروط االقتصادية لألطراف ذات املصلحة، وكذا على األنظمة االقتصادية على املستوى احمللي، الوطين 
باإلضافة إىل أنه وبدون أداء  والعاملي، ويعترب األداء املايل عنصرا هاما لفهم سري املؤسسة، وكذا استدامتها اخلاصة،

مايل ال ميكن للمؤسسة أن تساهم يف استدامة األنظمة االقتصادية باملعىن الواسع، وتتمثل أهم حماور مؤشرات 
  2:األداء االقتصادي يف ثالثة نقاط أساسية

املنتجات، التكاليف ويشمل القيمة االقتصادية املباشرة املنشأة واملوزعة، باإلضافة إىل : األداء االقتصادي - أ
التشغيلية، اخلدمات، التأجري، االستثمار فيما خيص اجلماعات، التورطات املالية واملخاطر األخرى، فرص 

  ...نشاطات املؤسسة املتعلقة بالتغري املناخي
توزيع نسب األجر القاعدي، الدخول، األجر األدىن، السياسة، املمارسات، حصة : احلضور يف السوق - ب

  ...املنجزة مع املوردين احملليني، إجراءات التوظيف احمللية النفقات

                                                           
1-  http://www.sustainability-index.com/07_htmle/other/aboutus.html, date 03-01-2011. 
2 - GRI(1), op.cit, pp. 25-26. 
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أثر االستثمارات فيما خيص البىن التحتية : تتمثل باألساس يف: اآلثار االقتصادية املباشرة وغري املباشرة - ج
هم يبني أكثر أ) 02(واجلدول املبني يف امللحق رقم . واخلدمات، فهم ووصف اآلثار االقتصادية غري املباشرة

  املؤشرات االقتصادية
يعىن البعد البيئي للتنمية املستدامة باآلثار اليت ميكن أن حتدثها املؤسسة على : مؤشرات األداء البيئي -2 

، تتمثل أساسا يف األنظمة البيئية، األرض، اجلو واملاء، وتغّطي املؤشرات البيئية )احلية وغري احلية(األنظمة الطبيعية 
، وتشمل )االنبعاث، التدفقات، الفضالت(، وعناصر املخرجات )املواد، الطاقة، املاء(ت أداء عناصر املدخال

  1:املؤشرات البيئية احملاور التالية
  ...نسبة املواد املستهلكة مقارنة باملواد املعاد تدويرها: املواد - 
تجات وخدمات تستند إىل مصادر استهالك الطاقة املباشرة وغري املباشرة، االستخدام الفعال للطاقة، من: الطاقة - 

  ...الطاقة املتجددة، ختفيض احلاجيات الطاقوية
  اخل؛...حجم املياه املستعملة، مصادر التموين، احلجم الكلي للمياه املعاد تدويرها واملعاد استعماهلا: املاء - 
  اخل؛...طبيعيةوصف آثار املنتجات واخلدمات على التنوع البيولوجي للمحميات ال: التنوع البيولوجي - 
  اخل؛...مبادرات ختفيض اآلثار البيئية للمنتجات واخلدمات، التغليف املعاد تدويره: املنتجات واخلدمات - 
  اخل؛...، مبادرات ختفيض االنبعاث،CO2نسبة انبعاث غاز : االنبعاث، التسريبات والنفايات - 
  اخل؛...النقل،احرتام القوانني والتشريعات، : باإلضافة إىل عدة مؤشرات مثل - 

  .GRIيبني أهم املؤشرات البيئية للـ ) 02(واجلدول املبني يف امللحق رقم 
يعىن البعد االجتماعي للتنمية املستدامة باآلثار اليت ميكن للمؤسسة أن حتدثها  :مؤشرات األداء االجتماعي -3

سسة، حيث تعرف مؤشرات األداء على مستوى األنظمة االجتماعية يف الداخل أو يف احمليط الذي تنشط فيه املؤ 
مظاهر األداء األساسية فيما خيص املمارسات املتعلقة بالتشغيل، حقوق اإلنسان، اتمع  GRI االجتماعي للـ

    2:يف GRIباإلضافة إىل مسؤولية وظيفة املنتج، وتتمثل أهم مؤشرات األداء االجتماعي للـ 
مؤشرات هذه األخرية يف الشغل، الصحة واألمن أثناء العمل، تتمثل أهم : التشغيل والعالقات االجتماعية - أ

  اخل؛...التدريب والتعليم، التنوع واملساواة يف فرص العمل،
  اخل؛...من أهم املؤشرات، الالعنصرية، حرية النقابات، تشغيل األطفال، األعمال الشاقة،: حقوق اإلنسان - ب

                                                           
1 - GRI(1), op.cit, pp. 27-29. 
2 - Ibid, pp. 30-35. 
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، الفساد، السياسات العمومية، السلوك املعادي للمنافسة، آثار املؤسسة على اتمع بصفة عامة: اتمع - ج
  اخل؛...احرتام النصوص التشريعية،

أهم املؤشرات، صحة وسالمة املستهلكني، امللصقات، احرتام احلياة اخلاصة للزبائن، : مسؤولية أثر املنتج -د
  اخل؛...االتصال التسويقي

  مؤشرات داو جونز لالستدامة: الفرع الثالث
، وكذا مجيع )اقتصادي، اجتماعي، بيئي(يتم تعريف هذه املؤشرات لكل بعد من أبعاد التنمية املستدامة      

الصناعات، حيث تعتمد باألساس على املعايري، املمارسات اجليدة، التدقيق، واإلجراءات، ويبني اجلدول املوايل 
  .أهم مؤشرات داو جونز لالستدامة

  و جونز لالستدامةمؤشرات دا): 12(جدول رقم 

  المؤشرات  المعايير  البعد
  
  

  االقتصادي

تشكيلة جملس اإلدارة، فعالية الس، املسؤوليات واللجان، تنبؤات  -  حوكمة املؤسسة
االعتداء على احلقوق، سياسة حوكمة املؤسسة، تدقيق الصراع على 

  ...الفائدة، التنوع، اجلنس،
املخاطر، تعظيم املخاطر، خريطة املخاطر، إسرتاتيجية حوكمة  -  إدارة املخاطر واألزمات

  ...املخاطر،مراجعة املخاطر، 
/ اإلذعان/ قوانني العمل

  الفساد والرشوة
املعدلة من أجل الوضوح، النظم واإلجراءات، الفساد (قوانني العمل -

  ...، عالقات العمال،)ضد الفساد والرشوة(والرشوة، قوانني السري 

  ...إدارة العالمة التجارية، إدارة العالقات مع املوردين، إدارة االبتكار، -  بالصناعةمعايري خاصة 

  
  البيئي

  ...،)بيانات نوعية وكمية(التأمني، التغطية، اإلفصاح البيئي  -  التقرير البيئي

املنتج نظام اإلدارة البيئية، إسرتاتيجية املناخ، التنوع البيولوجي، إدارة   مؤشرات خاصة بالصناعة
  ...، الفعالية البيئية،)مرافقة املنتج(

  
  
  

  االجتماعي

وضع وحتديد ممارسات املوارد البشرية وتطوير العمليات، مؤشرات أداء   تطوير رأس املال البشري
  ...رأس املال البشري، التطوير والتدريب التنظيمي والشخصي،

جذب واحملافظة على 
  املواهب

بالتعويض لكل صنف من العمال، موازنة متغريات نسبة األداء املتعلق 
التعويض املعتمدة على األداء الفردي واملؤسسة ككل، تثمني األداء 

  ...الفردي، االتصال، رضا العمال،
  ... تظلمات وشكاوى العمال، -  مؤشرات ممارسات العمال
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مواطنة املؤسسة واألعمال 
  اخلريية

  ...نوع نشاطات األعمال اخلريية،املدخالت املالية، قياس األرباح، 

  ...،)كمي، نوعي(التأمني، التغطية، التقرير االجتماعي   اإلفصاح االجتماعي

  ...االندماج االجتماعي، صحة العيش،  خصوصية الصناعة
Source : Dow Jones, SAM, Dow Jones Sustainability Index : Guide-book, version 11.4, November 2010, pp. 
11-12.  

  امة في المؤسسات الصناعية الكبرىالمؤشرات المالية للتنمية المستد: المطلب الثاني
يبحث هذا املطلب يف تكميم املؤشرات وجعلها مالية، باإلضافة إىل كيفية وضع لوحة قيادة ختص مؤشرات      

  .التنمية املستدامة على مستوى املؤسسة

  للتنمية المستدامة بعاد الثالثةترقيم األ: الفرع األول
ليس من السهل إعداد سياسة للتنمية املستدامة داخل املؤسسة ختص املبادئ البيئية واالجتماعية من أجل      

وضع خمطط مايل كالسيكي على املدى البعيد، ولكن يتطلب ذلك جمهود التصور وإعداد فرضيات من طرف 
املستدامة تدمج داخل املؤسسة عن طريق إدارة مستدامة، باإلضافة سريي املؤسسة وكذا اإلداريني، مبا أن التنمية م

  .إىل التصور وترمجة األبعاد البيئية واالجتماعية بطريقة مالية
  :والشكل املوايل يوضح هيكلة النظام التشغيلي لسياسة التنمية املستدامة وكذا املؤشرات   
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  هيكلة النظام التشغيلي لسياسة التنمية املستدامة واملؤشرات داخل املؤسسة):20(شكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

    

Source : Paul de Backer, Les indicateurs financiers du développement durable, éditions d’organisation, 
France, p. 142. 

  د لوح القيادة للتنمية المستدامةإعدا: الفرع الثاني
ابتداًء من الشكل السابق، من السهل وضع لوح قيادة شامل للمؤشرات املالية، وهي ختص املاضي، احلاضر 

  :واملستقبل، وميكن توضيح ذلك من خالل األشكال التالية
يبني الشكل املوايل ميزانية مالية إلدارة التنمية املستدامة على  :لوح القيادة للمؤشرات المالية في الماضي -1

أساس املاضي، حيث تعترب كلوح قيادة يبني التكاليف املرتتبة عن تبين هذا املفهوم، ويف املقابل األرباح اليت ميكن 
  . االستفادة منها، ضمن املقاربة التقليدية

  

  

  

  

 السياسة

البيئية ا/ھداف ا/ھداف ا7جتماعية  

 المؤشرات

 ا/بعاد البيئية ا/بعاد ا7جتماعية ا/بعاد ا7قتصادية

)السلم التدرجي(التنظيم  )السلم التدرجي(التنظيم   )السلم التدرجي(التنظيم    

مخطط العمل �دارة التنمية 
 المستدامة

 ا/ھداف ا7قتصادية
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  ميزانية مالية إلدارة التنمية املستدامة ختص املاضي): 21(شكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Source: Paul de Backer, op.cit, p.143. 

 

بعد تأخذ هذه األخرية يف االعتبار تكاليف وأرباح كل  :لوح قيادة يخص المؤشرات المالية في الحاضر -2
يف احلاضر، أي ضمن املفهوم التفاعل أو رد الفعل، والشكل املوايل يوضح لوح قيادة  التنمية املستدامةمن أبعاد 

            :ختص املؤشرات املالية للتنمية املستدامة يف احلاضر

  

  

  

  

  

تكاليف المعالجة؛ تكاليف إزالة  -
التلوث؛ تكاليف إعادة التقييم، وتوازن 

 ...البيئة الحيوية

تكاليف صناديق التعويض، تكاليف  -
ا/مراض المھنية، تكاليف ا/مراض 

 ...جراء التلوث، تكاليف حوادث العمل؛

ا7ستثمارات :زالة التلوث، تكاليف  -
البيئية (تكاليف تقليل المخاطر 

، تنبؤات تكاليف حوادث )وا7جتماعية
 العمل، تنبؤات تكاليف الكوارث البيئية؛

إعادة تقييم ا/راضي، إعادة تقييم  -
ا/نشطة الصناعية، إعادة تقييم التوازن 

 ... البيوبيئي؛

تقليل إعادة تقييم صناديق التعويضات،  -
تكاليف المرضى بسبب التلوث، تقليل 
ا/مراض المھنية، تقليل حوادث 

 ...العمل؛

، التسربات CO2انبعاث (تقليل الضرائب  -

، تقليل مصاريف التأمين، )السامة، الفض@ت
زيادة الحصة في البورصة، تحسين 
الموازنات للصناية والعناية، تقليل حوادث 

  البيئيةالعمل، تقليل الكوارث 

ميزانية مالية إلدارة التنمية 
 المستدامة في الماضي
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 التكاليف ا-رباح
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  ميزانية مالية إلدارة التنمية املستدامة يف احلاضر): 22(شكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Source: Paul de Backer, op.cit, p.144. 

 

مها املؤشرات امالية للتنمية املستدامة، تعىن باألساس  :المالية في المستقبللوح قيادة يخص المؤشرات  -3
  :، والشكل املوايل يوضح ذلكبتحديد األرباح والتكاليف املستقبلية ضمن املقاربة بالسبق

  

  

  

الصيانة، تكاليف تكاليف ا7ستثمار في  -
تعظيم دورة الحياة، تكاليف اھت@ك 

/ المواد ا/ولية/ الطاقة/ استثمارات المياه
 ...الفض@ت/ النفايات

/ ا7تصال/ تكاليف ا7ستثمار في التكوين -
الس@مة ،ا/من، الجودة والبيئة، تكاليف سير 

QHSE تكاليف التكوين في ،QHSE 
  ...وا7تصال،

تكاليف ا7ستثمار في الصيانة والعناية  -
  .QHSEفيما يخص 

إعادة تقييم ا/راضي، إعادة تقييم  -
ا/نشطة الصناعية، إعادة تقييم التوازن 

 ... البيوبيئي؛

تقليل احتمال حوادث العمل؛ تحسين  -
  .QHSEالفعالية المالية للـ 

الدعم الوطني والقاري، تقليل تكاليف  -
على المخاطر، ارتفاع القيمة في  التأمين

  ...البورصة، زيادة ا:نتاجية؛

ميزانية مالية 3دارة التنمية 
 المستدامة في الحاضر

 ا-رباح التكاليف
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 ا
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  التنمية املستدامة يف املستقبلميزانية مالية إلدارة ): 23(شكل رقم 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Source: Paul de Backer, op.cit, p. 145. 

  المستدامة في المؤسسات الصناعية التنميةمقاربة نظام المؤشرات إلدارة : الفرع الثالث
تبىن هذه املقاربة باألساس على التحكم يف األبعاد الثالثة للتنمية املستدامة، جتميع املعطيات يف أقسام مث      

  .إسقاطها على املدى املتوسط والبعيد
  1وذلك من خالل، :التحكم في المجال االقتصادي -1
يعترب البعد االقتصادي للتنمية املستدامة األسهل حتكما من األبعاد : املواقع والصناعةإحصاء اآلثار النامجة عن  - أ

األخرى، حيث عادة ما تكون معطيات املواقع والصناعة حلسابات النتائج متوفرة، وهذا ما يسهل من تعيينها 
  ؛)23(أنظر احللقة األوىل من اإلدارة املستدامة الشكل رقم (

                                                           
1 - François Meyssonnier, Rasolofo Distler, Le contrôle de gestion entre responsabilité globale et 
performance économique, ESM/IAE, Metz-France, pp. 3-4. 

ا:دارة البيئية، تكاليف ا7ستثمار تكاليف  -
في الطاقة المتجددة، تكاليف ا7ستثمار في 
البحث والتطوير، تكاليف إعادة التدوير في 
نھاية الحياة، إح@ل المواد ا/ولية ومواد 

 ... ا7ستھ@ك،

تكاليف العمال، تكاليف المخاطر الناجمة  -
، تكاليف الخدمات )ا:ضرابات(من العمال 

ا/من والصحة، : الخاصة/ العمومية
  ...الس@مة، النقل، التوزيع، التعليم،

تكاليف ا7ستثمار في تحسين الوضع  -
ا7جتماعي والبيئي، تكاليف مشاريع 
البحث والتطوير، تكاليف تحسين 
الجودة، البيئة والتحسينات 

  ...ا7جتماعية،

تقييم العقار، اقتصاد الطاقة على  -
المدى المتوسط والطويل، اقتصاد وربح 
من خ@ل المواد المعاد تدويرھا، 
ا7قتصاد فيما يخص نزع ومعالجة 

 ...النفايات،

تقليل تكاليف (معدل ا:نتاجية، الشغل -
، )زيادة ا:نتاجية(، الكفاءات)الترخيص
  ...،)تقليل أيام العمل الضائعة(التفاوض 

عائد ا7ستثمار، تنبؤات المردودية  -
سنوات، رقم ا/عمال على  10على 

سنة، التقييم المسبق  10/20

  ...للبورصة؛

 التكاليف ا-رباح

بيئ
ال

ية
 

ية
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المستقبلميزانية مالية 3دارة التنمية المستدامة في   
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جتميع املعطيات يف أقسام أو مركبات صناعية، حيث تكون هذه املعطيات موضوعة على  :جتميعها يف أقسام - ب
  ؛)احللقة الثانية(شكل مايل أو رياضي، كما أا سهلة اإلدماج 

ترصد هذه املعطيات عن طريق جتميع اآلثار وإسقاطها على املدى املتوسط : ترصيد املعطيات االقتصادية - ج
تشتت املعطيات واحلقائق االقتصادية اليت تغطيها : جه مشكلتني أساسيتني ومهاوخاصة البعيد، لكن ذلك يوا

  باإلضافة إىل حالة عدم التأكد اليت تسود مستقبل األنشطة؛
  من خالل،: المجال االجتماعي) تطويق(التحكم  -2
االجتماعية لكل هناك عدة عوامل تدخل يف االعتبار لتقييم اآلثار : إحصاء اآلثار حسب املواقع والصناعة - أ

عدد العمال واملقاولون بالباطن، / اخلطر الناجم عن الصحة واألمن، معدل احلوادث: موقع أو صناعة ما، أمهها
اإلنتاجية، عدد أيام / تكاليف احلياة، معدل تطور العمال/ الكتلة األجرية، معدل األجر/ معدل التدريب

اخل؛ وجيب هنا تعريف مجيع ...اإلنتاج/ معدل ساعات العمل غري املربرة،/ اإلضرابات، معدل الغيابات املربرة
  .اآلثار االجتماعية لكل موقع أو صناعة، بل ولكل حالة خاصة

ميكن التعبري عن كل أثر بشكل مايل، وجيب تقييم القياسات املأخوذة : جتميع اآلثار على مستوى األقسام - ب
  ما هو احلال من وجهة نظر مالية؛لتحسني سري العمل االجتماعي من وجهة نظر إنسانية ك

ومن الصعب ترصيد هذه املعطيات، ألا تبىن على أساس فرضيات، حيث جيب حساا قبل إدماجها      
الوقاية، التكوين، التأجري، واليت : ضمن حزمة مؤشرات التنمية املستدامة، وتبىن هذه الفرضيات على قياس كل من

  1 بشكل مايل؛تعترب توقعية يف األصل، حيث ميكن التعبري عليها بشكل نقدي وبالتايل
  وذلك من خالل، :المجال البيئي) تطويق(التحكم  -3
من السهل تعريف اآلثار احلالية وحمتملة احلدوث على مستوى : القياس واملراقبة على مستوى املواقع والصناعة - أ

  اخل؛...املواد األولية/ الطاقة/ الفضالت/ املاء: املواقع، وتتمثل أهم هذه اآلثار يف
يتم ذلك من خالل تعريف معامل القياس باستقاللية عن األوضاع أو : عطيات على مستوى األقسامجتميع امل - ب

نوعية التجهيزات، يف املقابل فإن نتائج االنبعاث يف اهلواء، الفضالت اليت ترمى يف املاء، استهالك الطاقة، املواد 
كلها مؤشرات نوعية ملختلف املواقع، وجلعلها كمية أو   األولية، مياه املنابع، محاية الطبيعة، التنوع البيولوجي، تعترب

، أو )احلاضر(، إعادة التحويل التقين )املاضي(باألحرى مالية جيب تقييم االستثمارات األساسية سواًء املعاجلة 
  2؛)املستقبل(بالنسبة للتحوالت التكنولوجية 

                                                           
1 - Michel Dion, Dominique Walff, op.cit, pp. 163-164. 
2 - Chantal Jouanno et Autres, op.cit, pp.  181-183. 
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وكذا األرباح ألحسن املمارسات املتوفرة، والشكل وعليه فإن ترصيد البعد البيئي يبىن على تطور اآلثار، املخاطر 
  .املوايل يوضح خمتلف حلقات إدارة التنمية املستدامة

  حلقات إدارة التنمية املستدامة ):24(شكل رقم 
  

  

  

  

  

  

  

Source : Paul de Backer, op.cit, p. 148. 

  

  البيئة الصناعية واالستخدام الفعال للطاقة   : المطلب الثالث
باألحرى املؤسسات سنحاول يف اية اجلزء النظري التعريج على مفهومني أساسيني خيصان الدراسة أو      

  .البيئة الصناعية واالستخدام الفعال للطاقة: الصناعية وخاصة الطاقوية منها، يتمثالن يف كل من

  تعريف كل من البيئة الصناعية واالستخدام الفعال للطاقة: الفرع األول
الطاقوية منها، امة على مستوى املؤسسات الصناعية وخاصة رب أكثر من دراسة التنمية املستدلغرض التق     

  .البيئة الصناعية واالستخدام الفعال للطاقة: أرتأينا إىل إعطاء مفهومني مهمني خيصان الدراسة ومها

دراسة احمليط الصناعي مهمة خللق أرضية جيدة للتنمية  :Ecologie Industrielle)(البيئة الصناعية  -1
املستدامة، والذي يعترب جزًء ال يتجزأ من احمليط احليوي، ويعرب احمليط الصناعي عادة عن خمتلف أنشطة اإلنسان 

  . املتمثلة أساسا يف استغالل املواد األولية وموارد الطاقة وحتويلها إىل سلع لإلنتاج أو االستهالك
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      :1، حيث عرفه كاآليت *)Forsh( فورش. من قبل ر 1989لقد ظهر مفهوم البيئة الصناعية ألول مرة عام و      
  الدراسة العلمية لألنظمة البيئية؛: البيئة - 
  .جمموع أنشطة اإلنسان يف اتمع التكنولوجي العصري: الصناعية - 

املواد والطاقة لألنظمة الصناعية، كما يعترب  دراسة خمتلف تدفقات: " كما تعرف البيئة الصناعية على أا
باألساس مفهوم وممارسة لإلدارة البيئية، وهو حياول االستجابة لرغبات املؤسسة اليت تواجه ضغطا من قبل 

       .2"التشريعات والقوانني الوطنية
االستخدام الفعال للطاقة تعتمد سياسة :  (Efficacité Energétique)تعريف االستخدام الفعال للطاقة -2

على تطوير التقنية املستخدمة أكثر من اعتمادها على تغيري السلوك الفردي والذي يلعب من جهته دورا بارزا يف 
استخدام كمية أقل من الطاقة إلنتاج نفس : "سياسة خفض الطاقة، ويعرف االستخدام الفعال للطاقة على أنه

  3".التأثري أو أداء نفس الوظيفة

  وتجارب ألحسن الممارسات  البيئة الصناعيةأهداف : رع الثانيالف
ملفهوم التنمية املستدامة،  ا ومعىن عملياملموس اتعطي الفعالية البيئية لألعوان االجتماعيني واالقتصاديني تطبيق     

الرائدة يف لإلمسنت   (Lafarge) الفارج عن مؤسسة جتربةوسنحاول عرض أهم أهداف البيئة الصناعية وإعطاء 
  .هذا اال

  :4تتمثل أهداف البيئة الصناعية يف النقاط التالية: أهداف البيئة الصناعية -1
هنا عادة ما تعترب الفضالت كمعيار، حيث تعاجل يف اية العملية اإلنتاجية، : تدوير الحلقات اإلنتاجية  -أ

والتعايش ما بني خمتلف األعوان االقتصاديني، وذلك  االستعمال جديدة تقرتح خلق شبكات البيئة الصناعية
  .نشاط معني كموارد لنشاط آخرلغرض اعتبار فضالت 

جيب إعادة النظر يف املنتجات واخلدمات خالل كامل دورة حياا، لغرض : نبعاث المفرطاالالحد من  -ب
  احلد من التبذير الناتج عن العملية اإلنتاجية، واستعماالا التقليدية؛

مع تقليل املوارد (البحث عن ترشيد وتعظيم استعمال املوارد، مع إنتاج أكثر : تدوير الحلقات االقتصادية - ج
، كما أن تقدم )لغرض متديد دورة حياة املنتج والسماح بإعادة استعماله(، وكذا أفضل )الطبيعية غري املتجددة

                                                           
* - Forsh : Vice président de la recherche chez General Motors. 
1 - Forsh.R, La gestion de la planète : Article, Des stratégies industrielles viables, Scientific American 
Magazine, USA, 1989, pp 1-15. 
2 - http://fr.wikipedia.org/wiki/EcologieIndustrielle.défi(s). date 02/01/2011. 
3 - http://fr.wikipedia.org/wiki/EfficacitéEnergétique.challenge. date 02/01/2011. 
4 - Carole TRANCHANT et Autres, L’écologie industrielle : une approche éco systémique pour le 
développement durable, Université de Moncton, Canada, 2004, pp. 203-206. 
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دة استعماهلا أو أعيد إصالحها، أعيد املنتجات خدمة تستهلك من قبل شخص وميكن أن تكون قد مت إعا
  تدويرها لشخص آخر؛

جيب التحسني من فعالية األجهزة املستهلكة للطاقة األحفورية، ويف املقابل جيب : إزالة الكربون من الطاقة -د
  .على هذه األخرية أن تعوض تدرجييا بأخرى ختفض غاز ثاين أكسيد الكربون لكل وحدة طاقة منتجة

الشركة الرائدة يف  Lafarge*تعترب شركة  :وتجربتها الرائدة في البيئة الصناعية (Lafarge) الفارج شركة -2
البيئة الصناعية، بل ومن بني الشركات الرائدة يف اعتماد سياسة التنمية املستدامة، وسنحاول تلخيص أهم 

  :يف اجلدول املوايل املمارسات اجليدة لديها فيما خيص البيئة الصناعية
  فيما خيص البيئة الصناعية Lafargeاملمارسات اجليدة لشركة ): 13(رقم جدول 

  المؤشرات  المزايا
  2010-1990ما بني  %20ختفيض نسبة  - CO2تخفيض انبعاث 

وبعض الفضالت كطاقة بديلة، تثمني  الطاقة احليويةاستفادة من حتسني الفعالية الطاقوية لألفران، استعمال  -
  .بقايا اإلنتاج لصناعات أخرى

اقتصاد المواد األولية 
  غير المتجددة

باإلضافة إىل استعمال البرتول وبعض املواد األولية غري املتجددة كاحلصى، فإن امع حياول ختفيض استعماهلا  -
  ...املعاجلةمن خالل تثمني الفضالت الصناعية والفالحية عن طريق 

حلول لبقايا صناعات 
  أخرى

  تشجيع تعظيم استعمال املوارد وبالتايل التأثري على كمية فضالت املنتجات؛ -
  .إثارة خلق شبكات جديدة لالستعمال لتشجيع تطوير إعادة التدوير -

خلق سلسلة جديدة 
  للقيمة

خصصة ألنشطة دة يف استهالك املوارد املإعادة تنظيم السوق والشغل، ختفيض كبري للموارد املستهلكة وزيا -
  .التصليح والصيانة

  .الدخول يف اقتصاد اخلدمات الذي يستند على أساس املعرفة -
يسمح استعمال الطاقة البديلة بالتنويع يف موارد الطاقة، وكذا تقليل تبعية امع للطاقة التقليدية وبالتايل  -  تقليل التكاليف

  ).م أن تكاليف الطاقة املستعملة يف الصنع تصل إىل الثلثمع العل(تقليل التكاليف 
 . من إعداد الطالب على أساس المرجع: المصدر

Source : Lafarge, Du déchet à la ressource : créer un système industriel durable, Dossier de presse, Mai 
2008, pp. 6-9. 

  للطاقةمبادئ االستخدام الجيد : الفرع الثالث
هنالك توجه عاملي لالستخدام الفعال للطاقة يف بناء املنازل، واملركبات، والصناعات املختلفة دف احلد من      

 )1973(أزمة النفط بعد ف ،االحتباس احلراري العامليواالنبعاثات احلرارية ومواجهة  األحفوريالوقود استخدام 
 أوروباظهرت أمهية أمن الطاقة للغرب، وأصبحت قضية االستخدام الفعال للطاقة حمط اهتمام الباحثني يف 

                                                           
* Lafarge : leader mondial des matériaux de construction. 
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ممتازة لبناء وتطوير  اتيجيةوإسرت بأا ذات جدوى اقتصادية مرتفعة،  هذا املفهومبرهنت توجهات ، ولقد وأمريكا
وأظهرت الدراسات اليت أجريت يف البلدان اليت اتبعت . دون احلاجة للزيادة يف استهالك الطاقة البنية التحتية

؛ أن هذه اإلجراءات رغم كوا مكلفة يف البداية إال أا جمدية اقتصادياً هذا املفهومة بشأن توجيه سياسات صارم
  .للشركات والصناعات اليت تتبعها

و و   باحلرارةباحلرارةإن ملوقع البناء اجلغرايف وحميطه أمهية كبرية يف التحكم إن ملوقع البناء اجلغرايف وحميطه أمهية كبرية يف التحكم : : تصميم املباين واالستخدام الفعال للطاقةتصميم املباين واالستخدام الفعال للطاقة  --11

  ،،هلوائية وتكوين الظاللهلوائية وتكوين الظاللفاملسطحات اخلضراء واألشجار والتالل تلعب دورًا هامًا يف صد التيارات افاملسطحات اخلضراء واألشجار والتالل تلعب دورًا هامًا يف صد التيارات ا  ،،اإلضاءةاإلضاءة
ختطيط الشوارع واملساكن بشكل أفقي من الشرق إىل الغرب وتصميم نوافذ ختطيط الشوارع واملساكن بشكل أفقي من الشرق إىل الغرب وتصميم نوافذ   ،،في البلدان ذات املناخ الباردفي البلدان ذات املناخ الباردفف

وبالتايل وبالتايل   الشمسالشمسمن من   طاقة حراريةطاقة حراريةيساعد كل هذا يف إكساب املنازل يساعد كل هذا يف إكساب املنازل   ،،األبنية من الناحية اجلنوبية للمبايناألبنية من الناحية اجلنوبية للمباين
  11..الوقودالوقودأو أو   الكهرباءالكهرباءالتقليل من صرف الطاقة احلرارية من مصادر التقليل من صرف الطاقة احلرارية من مصادر 

إن التوزيع الذكي للنوافذ والفتحات السماوية واستخدام الزجاج العاكس والعازل للحرارة واألبواب واجلدران      
، من استهالك الطاقة %50و  25، ميكن أن يوفر ما بني للتدفئة والتكييفالعازلة واعتماد التقنيات احلديثة 

مرات مصروف الطاقة  10إىل  6والنيون يقلل من ) مصابيح التوفري( املصابيح الثنائية الباعثة للضوءاستخدام 
  2.املستخدمة يف اإلنارة

فإن اهلدر املتمثل فإن اهلدر املتمثل   الوقودالوقودمن من   الطاقةالطاقةيف ااالت الصناعية وعند توليد يف ااالت الصناعية وعند توليد : : للطاقة يف الصناعةللطاقة يف الصناعة  االستخدام الفعالاالستخدام الفعال  --22
االستخدام التقليدي للطاقة االستخدام التقليدي للطاقة   ؛؛املنبعثة ميكن االستفادة منه يف التدفئة أو يف النشاط الصناعياملنبعثة ميكن االستفادة منه يف التدفئة أو يف النشاط الصناعي  الطاقة احلراريةالطاقة احلراريةيف يف 

ولكن استخدام تقنيات دمج الطاقة ولكن استخدام تقنيات دمج الطاقة . . من الطاقة بشكل فعالمن الطاقة بشكل فعال  %%3030فقط فقط   واملوجود حاليًا يف املصانع يستخدمواملوجود حاليًا يف املصانع يستخدم
من الطاقة املستخدمة يف من الطاقة املستخدمة يف   %%4545أكثر من أكثر من ، ، %%9090واحلرارة يف عملية اإلنتاج ترفع فاعلية الطاقة املستخدمة إىل واحلرارة يف عملية اإلنتاج ترفع فاعلية الطاقة املستخدمة إىل 

بواسطة بواسطة   %%2020مبقدار مبقدار   الطاقةالطاقة، وميكن هلذه املصانع أن تنقص استهالكها من ، وميكن هلذه املصانع أن تنقص استهالكها من خبارخباراملصانع األمريكية تتحول إىل املصانع األمريكية تتحول إىل 
  . . 33الضغط الناتج عنه يف عملية التصنيعالضغط الناتج عنه يف عملية التصنيع  واستخدامواستخدام  البخارالبخارعزل عزل 

إن اعتماد التصاميم االنسيابية يف املركبات و دراسة الديناميكية اهلوائية إن اعتماد التصاميم االنسيابية يف املركبات و دراسة الديناميكية اهلوائية : : االستخدام الفعال للطاقة يف املركباتاالستخدام الفعال للطاقة يف املركبات  --33
تصميم مركبات أخف وزنًا مصنوعة تصميم مركبات أخف وزنًا مصنوعة . . فيها، يقلل بشكل كبري من استهالكها للطاقة عرب تقليل مقاومة اهلواءفيها، يقلل بشكل كبري من استهالكها للطاقة عرب تقليل مقاومة اهلواء

  للطاقةللطاقةأخف مع الطرق يساهم يف زيادة فاعلية االستخدام أخف مع الطرق يساهم يف زيادة فاعلية االستخدام   احتكاكاحتكاكذات ذات   إطاراتإطاراتواستخدام واستخدام   مواد مركبةمواد مركبةمن من 

                                                           
1 - Good Planet, Organised un événement éco-éfficacité : Guide Méthodologique, fpa2 publications, France, 
2005, p. 19. 
2
 - INTERFACE Etudes, Efficacité Energétique : Les emplois de demain, ADEME Publications, France, 

2009, pp. 2-16. 
3
- LEUTGÖB K. & THOMAS S. , Template National Energy Efficiency Action Plan 2007, ECONOTEC 

Publications, Belgeum, 2007, pp. 39-49. 
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، ، العجالتالعجالتعرب معايرة ضغط اهلواء داخل عرب معايرة ضغط اهلواء داخل % % 33بنسبة بنسبة   السياراتالسياراتيف يف   الوقودالوقودميكن حتسني فاعلية ميكن حتسني فاعلية . . يف هذه املركباتيف هذه املركبات
وإبقائه ضمن احلدود املثلى، واستخدام فلرت هواء نظيف يزيد من فاعلية استهالك الوقود يف السيارة بنسبة وإبقائه ضمن احلدود املثلى، واستخدام فلرت هواء نظيف يزيد من فاعلية استهالك الوقود يف السيارة بنسبة 

  ..%%1010تصل إىل تصل إىل 
الناجتة عن الفرملة يف مدخرات، وإعادة استخدامها كطاقة دافعة  الطاقة احلركيةتقوم بتخزين  السيارات اهلجينة

  .1ور يف صياغة مستقبل املركبات فعالة االستخدام للطاقة أيضاً د وللسيارات الكهربائية. للمركبة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
1
 - André Caillé, Les politiques d’efficacité énergétique : Une vision Mondiale, ADEME Publications, France, 

pp. 10-11. 
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  :خــاتمة الفصل

تبين مفهوم التنمية املستدامة وإدماجه ضمن اهتمامات املؤسسة التسيريية له أثر إجيايب على األداء الكلي      
اليت ميكن احلصول عليها من اجلانب وتتمثل أهم اإلجيابيات للمؤسسة، رغم صعوبة اإلدماج وحداثة املفهوم، 

جذب املستثمرين، إرضاء املسامهني، حتسني اجلودة وتقليل التكاليف، حتسني رأس مال : االقتصادي من خالل
مسعة املؤسسة، االبتكار النظيفة والرؤية الشاملة، حتسني أداء البورصة، االقتصاديات اجلزائية، كما ال ننسى زيادة 

  .خلا...دميومة املؤسسة،
جذب، حتفيز واحملافظة على : كما تتمثل أهم امليزات اليت جتنيها املؤسسة من اجلانب االجتماعي من خالل      

املواهب والكفاءات على املدى البعيد، أرباح األعمال لسياسات التنوع يف اليد العاملة، كما تعترب توجه املؤسسة 
ثر على احلصول على الشرعية والقبول وكذا حتسني صورة العالمة حنو اتمع من خالل أعمال التضامن واخلري هلا أ

  .اخل...لدى اتمع،
تقليل التلوث، تقليل أضرار األنشطة على احمليط، استعمال املوارد : أما مزايا اجلانب البيئي، فتتمثل أساسا يف     

كنولوجيا مراقبة التلوث، ختفيض املتجددة واحلفاظ على املوارد الطبيعية، بيع منتجات وخدمات بيئية، بيع ت
  اخل...التكاليف املرتبطة بالتشريعات، ختفيض تكاليف املواد والطاقة،

كما تعترب كل من البيئة الصناعية واالستخدام الفعال للطاقة من أهم الوسائل اليت حتسن من أداء املؤسسات       
  . الصناعية خاصة الطاقوية منها
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        - - - - دراسة تطبيقية حول أثر إدماج التنمية المستدامة على األداء الكلي للمؤسسة الصناعيةدراسة تطبيقية حول أثر إدماج التنمية المستدامة على األداء الكلي للمؤسسة الصناعيةدراسة تطبيقية حول أثر إدماج التنمية المستدامة على األداء الكلي للمؤسسة الصناعيةدراسة تطبيقية حول أثر إدماج التنمية المستدامة على األداء الكلي للمؤسسة الصناعية

        ----حالة شركتي طوطال وسوناطراكحالة شركتي طوطال وسوناطراكحالة شركتي طوطال وسوناطراكحالة شركتي طوطال وسوناطراك

        

  مقدمة الفصل

مت التوصل من خالل اجلزء النظري إىل أن اعتماد وإدماج مبادئ التنمية املستدامة على مستوى املؤسسة له األثر      
، وللتحقق من هذه النتيجة سنقوم )االقتصادي، االجتماعي والبيئي(اإلجيايب يف حتسني األداء الكلي للمؤسسة 

امت بإدماج التنمية املستدامة ضمن اهتماماا ، ق"جممع طوطال"بإسقاطها على مؤسسة صناعية برتولية وهي 
  .التسيريية، وحماولة تبيان أثر ذلك على أداء املؤسسة

وحلداثة مفهوم التنمية املستدامة يف اجلزائر، سوف حناول معرفة حقيقة هذا املفهوم على مستوى مؤسسة جزائرية      
  ".جممع سوناطراك"تنشط يف نفس القطاع وهي 

هذا اجلزء عرض سياسة وخمتلف األعمال واألنشطة املتعلقة بقضايا التنمية املستدامة على مستوى  سنحاول من خالل
حيث قمنا بالدراسة من خالل القيام برتبص ميداين على مستوى فرع طوطال باجلزائر كما قمنا ( جممع طوطال

املؤسسة الكلي، كما سنقوم بعرض  ونربز يف هذا السياق تأثريها على أداء ،)باالتصال باملقر االجتماعي بباريس
خمتلف األعمال ذات الصلة بالتنمية املستدامة على مستوى جممع سوناطراك، ويف األخري سنحاول تقييم هذه 

  .على مستوى كل من امعني، وكيفية االستفادة من جتربة طوطال الرائدة يف هذا اال السياسات واألعمال
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  TotalTotalTotalTotalالتنمية المستدامة عند طوطال  التنمية المستدامة عند طوطال  التنمية المستدامة عند طوطال  التنمية المستدامة عند طوطال  : : : : المبحث األولالمبحث األولالمبحث األولالمبحث األول

جممع طوطال، عبارة عن شركة طاقة دولية، تتمثل مهمتها  يف تلبية وبطريقة مستدامة حاجيات الناس من الطاقة      
. 2009يف فرنسا والسابعة عامليا عام ) 1(من خالل االبتكار والنشاط الذي تقوم به، وتعترب طوطال الشركة رقم واحد 

دولة حول العامل، وتشغل أكثر  130كما وتعد عونا رئيسيا يف تصنيع املواد الكيميائية، وتتواجد طوطال يف أكثر من 
عامال، ويقودها االلتزام واإلرادة الدائمة للحوار، الشفافية واحرتام اآلخرين، طموح امع هو مواجهة  97.000من 

ات اليت تواجه مجيع أنشطتها ضمن جمال تنمية املوارد الطبيعية، محاية البيئة، تكييف أنشطتها لثقافة البلدان التحدي
املتواجدة على مستواها، باإلضافة إىل احلوار مع اتمع ككل، وسنحاول من خالل هذا املبحث إبراز سياسة جممع 

  .اء الكلي للمجمعطوطال فيما خيص التنمية املستدامة وأثر ذلك على األد

  مع طوطال، األنشطة وحوكمة الشركةالتعريف بمج: المطلب األول
سنحاول من خالل هذا املطلب، التعريف مبجمع طوطال ونشأته، وكذا إبراز أنشطته الرئيسية، كما حناول      

  .التعرف على حوكمة الشركة، وأخالقيات األعمال لديها

  الرئيسيةنشأة طوطال واألنشطة : لالفرع األو 
شركة طوطال مع الشركة البلجيكية برتوفينا (يجة الندماجني متتاليني جاءت طوطال كنت: نشأة المجمع -1

(Petrofina) والذي أعطى الشركة ،(TotalFina) مث هذه األخرية مع ،(ElfAquitaine) أدت إىل ،
TotalFinaElf)( ومت تسميتها ،Total  وتعترب طوطال تركيبة لثقافات 1920، واليت يعود أصلها إىل عام 2003عام ،

ودرايات الشركات الثالثة املندجمة، وهذا الثراء الفين والبشري يوفر كافة احملاور لكي تبقى عونا رئيسيا يف تزويد الطاقة 
  .للعامل

لغاز الشركات املنتجة لال أيضا واحدة من أكرب طو طتعترب  ،باإلضافة إىل كوا شركة نفط :أنشطة المجمع -2
بلدا  130جتري أنشطتها يف أكثر من ، عدة طاقات أن شركات الطاقة متيل إىل تطوير والواقع. قارات 5موجودة يف 

املنبع يشمل التنقيب األول، : العامل إىل ثالثة قطاعات حولامع وتنقسم أنشطة ، وتغطي كامل الصناعة النفطية
والثاين، يتمثل يف  ،من النفط اخلام والغاز، أنشطة امع يف جماالت الغاز والكهرباء وأخريا الطاقات األخرى اجواإلنت

اجلزء كيماويات ، والثالث يتمثل يف جاتملنتاالتكرير وتسويق ، التسويق للتجارةأنشطة املصب ويشمل النقل البحري، 
  :1، وسنبني فيما يلي كل قطاع نشاط على حدا

                                                           
1 - Oboulo, La développement durable chez Total, Oboulo publication, 2004, pp. 5-9. 
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املنبع يشمل األول، : العامل إىل ثالثة قطاعات حولامع وتنقسم أنشطة ، بلدا وتغطي كامل الصناعة النفطية
والثاين،  ،من النفط اخلام والغاز، أنشطة امع يف جماالت الغاز والكهرباء وأخريا الطاقات األخرى واإلنتاجالتنقيب 

اجلزء  ، والثالث يتمثل يف جاتملنتاالتكرير وتسويق ، سويق للتجارةالتيتمثل يف أنشطة املصب ويشمل النقل البحري، 
  :1، وسنبني فيما يلي كل قطاع نشاط على حداكيماويات 

يشمل هذا القطاع استكشاف، تطوير وإنتاج احملروقات والغاز املميع الطبيعي، كما أن الطاقات : نشطة المنبعأ - أ
اإلنتاج، الغاز  - وينظم هذا القطاع من قبل مديريات االستكشاف اجلديدة تدخل يف صميم التزامات هذا القطاع،

  .والطاقات اجلديدة
الوقود، احملروقات ومشتقاا، غاز (يغطي هذا القطاع التكرير، تسويق املنتجات البرتولية  :أنشطة المصب -ب

 -لقطاع ضمن مديريات التكريروكذا البيع مثل النقل البحري هلذه املنتجات، وينظم هذا ا) الربوبان املميع، الدهون
  .التسويق، البيع والتسويق

منتجات : شمل، وهي وحدة ت(Arkema)أركما  ،حتويل اللدائن البرتوكيماويات واألمسدة، تشمل :الكيماويات -ج
  .تجات األداءمنفينيل، والكيماويات الصناعية و ال
عامل،   97000عامليا من بني الشركات البرتولية، ويشغل ) 7( السابعيعترب جممع طوطال  :طموحات المجمع -3

امع األساسية يف تلبية احلاجيات املتزايدة للطاقة بصفة  "إسرتاتيجية"كما ويعترب الرائد يف جمال الكيماويات، وتتمثل 
دودية، وتتمثل أهم لعمليات وكذا برناجما داعما لالستثمار ذو مر مستدامة، ولقد وضع امع نشر منوذج منو مستدام ل
  :2الطموحات اليت يسعى جممع طوطال لتحقيقها هي

مبعىن ابتكار ومتابعة جمهودات البحث ملواكبة تطور الطاقات اجلديدة واملسامهة يف  :التحضري ملستقبل الطاقة -
  التحكم يف الطلب؛

التجنيد والعدالة يف مجيع املستويات أو من خالل التنوع، : تطوير سياسة امع االجتماعية على أساس املسؤولية -
  يف مكان تواجدنا؛

من خالل تثمني املوارد الطبيعية، محاية البيئة، التكيف مع العمليات يف : االستجابة لرهانات التنمية املستدامة -
  البلدان املتواجد على مستواها امع، وكذا احلوار مع اتمع ككل؛

  .من خالل شفافية املعلومة واالتصال املنسق: طراف ذات املصلحةإثراء وتعزيز العالقات مع األ -

                                                           
1 - Oboulo, La développement durable chez Total, Oboulo publication, 2004, pp. 5-9. 
2
 - Rapport Environnement et Société 2008 de Total, p. 2. 
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  :1كما ذكرنا سابقا، فإن أنشطة طوطال حتتوي على ثالث قطاعات أساسية: تنظيم وهيكلة المجمع -4
يضم هذا النشاط االستكشاف، إنتاج احملروقات وكذا صناعة الغاز املميع، باإلضافة إىل الطاقات  :المنبع -أ

  ؛"الغاز والطاقات اجلديدة"، "االستكشاف واإلنتاج"اجلديدة، وينضم هذا القطاع، عن طريق مديريات 
ة والنقل البحري، وينظم عن يضم أنشطة التكرير والتسويق املنتجات البرتولية، باإلضافة إىل التجار  :المصب -ب

  ؛"، التجارة والنقل البحري"التكرير والتسويق"طريق مديريات 
  .يضم هذا القطاع الكيمياء القاعدية واملشتقات الكيماوية :الكيماويات -ج

               -وحتتوى هذه األنشطة عدة مديريات مركزية، كما هو مبني من خالل اهليكل التنظيمي العام مع طوطال     
  .، كما يبني اهليكل التنظيمي وجود وظيفة مركزية للتنمية املستدامة- )03(أنظر امللحق رقم 

  الرهانات الرئيسية للمسؤولية االجتماعية والبيئية والحوار مع األطراف ذات المصلحة: الفرع الثاني
يت تساعد على مواجهة رهانات يعترب جممع طوطال احلوار مع األطراف ذات املصلحة من أهم العوامل ال     

  :، وسنحاول إبراز أهم الرهانات وتطلعات األطراف ذات املصلحة للمجمعاملسؤولية االجتماعية والبيئية
لكل نشاط مع طوطال رهانات خاصة به فيما خيص  :الرهانات الرئيسية للمسؤولية االجتماعية والبيئية -1

  :2فيما يلياملسؤولية االجتماعية والبيئية وتتمثل 
  :ات فيما خيص هذا النشاط فيما يليتتمثل أهم الرهان: الرهانات الخاصة بنشاط االستغالل واإلنتاج -أ
  األصول احلالية، وإنتاجها يف تكلفة مناسبة؛ نتاجإتعظيم  - 
  ؛)وضع برنامج طموح(جتديد االحتياطات  - 
  ؛)اخل...مضي، احلقول عالية الضغط واحلرارة،الغاز احل(املوارد صعبة اإلنتاج  االستثمار من أجل تثمني - 
  تعزيز الشراكات احلالية وتطوير أخرى؛ - 
  .ناعية، االقتصادية، اتمعيةتلبية التطلعات الص - 
  :تتمثل باألساس يف: رهانات نشاط الغاز والطاقات الجديدة -ب
  املميع؛ رتولتطوير متوضع طوطال خالل كامل مراحل سلسلة غاز الب - 
الفحم ، النووية، البيولوجية، )فولتاييك، ترموديناميك(الشمسية : ركة يف تطوير الطاقات املكملة للمحروقاتاملشا - 

  النظيف، الطاقة البحرية؛

                                                           
1 - Regards, Rapport d’activité 2009 du groupe Total, p.2. 
2 - Rapport Société et Environnement 2008 de Groupe Total, p. 12. 
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  .تسهيل الدخول إىل الطاقة للسكان املعزولني - 
  :تتمثل يف: رهانات نشاط التكرير والتسويق  -ج
  مع تطورات الطلب والتشريعات؛ (Raffineries)تكييف املكررات  - 
  زيادة الفعالية الطاقوية، والتحكم يف آثار السالمة والبيئة واملنشآت؛ - 
  اقرتاح عروض منتجات وخدمات للزبائن تسمح هلم بتحسني فعاليتهم البيئية وتقليل األضرار على البيئة؛ - 
  التحكم يف آثار صحة وسالمة منتجاا خالل كامل دورة احلياة؛ - 
  .تعزيز احلوار مع األطراف ذات املصلحة اجلوارية - 
  أهم رهانات هذا النشاط تتمثل يف،: رهانات نشاط التجارة والنقل البحري -د
  تعظيم مبيعات اإلنتاج والتموين للمكررات، - 
  اختيار سليم للبواخر لضمان نقل ضمن شروط امن مثالية؛ - 
  ضمان امن التجهيزات ومحاية البيئة البحرية؛ - 
  .تكييف األسطول مع تنوع الطرق البحرية لالستجابة للتدفقات اجلديدة - 
  أهم رهانات هذا النشاط تتمثل يف،: رهانات نشاط الكيماويات -هـ
ضمان تكامل جيد للعمليات واملشاريع ضمن بيئتها عن طريق تقليل استهالك الطاقة، انبعاث غاز ذو مفعول  - 

  االيكولوجية؛البيوت البالستيكية، واآلثار 
  تطوير منتجات مبتكرة من خالل االستماع للزبائن؛ - 
  التفطن لكي تكون املنتجات اجلديدة حترتم دوما البيئة والصحة خالل كامل دورة حياا؛ - 
  تنشيط التدوير واملعاجلة الطاقوية للبالستيك؛ - 
  ؛)خاصة ذو أصل نبايت أو من خالل امليثانول(تطوير بالستيك الغد  - 
  .سيس اتمع للمزايا املتعلقة بالكيماويات واملنتجات البالستيكية خاصةحت - 
تعترب طوطال احلوار مع األطراف ذات املصلحة أساس جناحها :  الحوار مع األطراف ذات المصلحة -2

مع مجيع واالستجابة إىل الرهانات االجتماعية والبيئية واتمعية، من خالل إقامة حوارات دورية مهيكلة ودائمة 
  .األطراف، وسنحاول من خالل اجلدول املوايل تبيان أهم األطراف ذات املصلحة للمجمع وكذا خمتلف تطلعام
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  الحوار مع األطراف ذات المصلحة لمجمع طوطال): 14(جدول رقم 
  التطلعات الرئيسية لألطراف ذات المصلحة  نماذج الحوار األساسية للمجمع  

 :االجتماعيونالعمال والشركاء  �
  طوطال (املقياس الداخلي  -
  ؛(Intranet)احملاورة عرب الشيكة الداخلية للمجمع  -
  أدوات احلوار االجتمعي املتوافقة مع التشريعات الوطنية؛ -

 :السلطات والمؤسسات الدولية �
  ...العقود، االتفاقيات، الشراكات، -
  احلوار املنظم على مستوى املقر واملواقع؛ -

 :الزبائن �
  استقصاء خيص الرضا؛ -
  اتفاقيات الزبائن؛ -
  .االستشارة املنظمة -

 :المساهمون والمستثمرون �
  اجلمعية العامة، دورة املسامهني واللجنة االستشارية هلم؛ -
  عرض النتائج السنوية ولقاءات إعطاء املعلومات؛ -
  .اجتماعات فردية مع املسامهني حسب املناطق -

المنظمات غير الحكومية،  المجتمع المدني، �
 :الجمعيات

اتفاقيات اهلبة، الشراكات، لغرض املشاركة التحولية للكفاءات  -
  والوسائل؛

  اتصاالت منتظمة للمواقع الصناعية وعلى مستوى املقر؛ -
 :الجماعات الجوارية �

  أدوات االستشارة، احلوار، املعلومة؛ -
  برنامج التشاور؛ -

 :والتربويةالجماعات العلمية  �
  ...شراكات مع مؤسسات البحث، املدارس، اجلامعات -
  .ملتقيات وحماضرات يف جامعة طوطال اخلاصة -

  النتائج المتلية وتوزيع األرباح؛ -
  االستراتيجية على المدى البعيد؛ -
  الشفافية؛ -
  احترام قواعد األخالقيات والحوكمة الرشيدة،  -
المعلومات الخاصة بطبيعتها تحديد والتحكم في المخاطر،  -

  وطرق تسييرها؛
  التحكم والتقليل من اآلثار؛ -
  المساهمة في تطوير الطاقات الجديدة، -
  مجهودات البحث والتطوير؛ -
المساهمة في التنمية االقتصادية للمناطق المتواجدين على  -

  مستواها؛
منتجات مبتكرة ومدِمجة لمتطلبات المسؤولية االجتماعية  -

  ئية؛والبي
  المقاربة التضامنية نحو المجتمع المدني؛ -
  الموقف الدائم لالستماع والحوار؛ -
  .سياسة أجور تنافسية -

 Rapport société et environnement 2008 de Total, p.22  :من إعداد الطالب على أساس املرجع: المصدر

  .الرقمية للمجمع على األطراف ذات املصلحة، يوضح توزيع القيمة )04(والشكل املوضح يف امللحق رقم      
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  Ethique et Gouvernance de l’entrepriseاألخالقيات وحوكمة الشركة : الفرع الثالث

  : 1يف اليت يستمد منها طوطال األخالقيات واحلوكمة الرشيدة للشركات راجعاملتتمثل أهم      
  اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان؛ - 
  ؛(Global Compact)االتفاق العاملي لألمم املتحدة  - 
  ، فيما خيص الشركات متعددة اجلنسيات؛(OCDE)املبادئ التوجيهية ملنظمة التعاون والتنمية االقتصادية  - 
  .(OIT)اتفاقيات أساسية ملنظمة العمل الدولية  - 
دليل عمل ملبادئ  2000وضعت طوطال منذ عام : (Ethique et Conformité) األخالقيات والمطابقة - 1

األخالقيات اليت جيب أن تقود نشاطها، من خالل حرية العمل اليومية، حيث يستند مجيع األفراد إىل العمل ذا 
الدليل، لضمان تطابق األنشطة، القرارات، التقارير مع االتصاالت الدائمة ضمن معامل اإلطار املشرتك، وتعترب كل 

اهة، املسؤولية، املثالية، القيم مقيدة ضمن هذا الدليل، حيث تشكل التزامات للمجمع اجتاه مجيع األطراف من النز 
  .ذات املصلحة

تطبيق هذه املبادئ يستند إىل التطابق أو القبول من طرف العمال يف كامل الوحدات، هذا التطبيق يتطلب      
، وقد مت ربطها مع مديرية، هذا الكيان 2008عام " واملسؤولية اتمعية املطابقة"اليقظة، وهلذا الغرض مت إنشاء مديرية 

اجلديد له عالقة مع تدقيق امع وجلنة األخالقيات لغرض االستشارة واإلعالم وكذا تكوين العمال، لضمان أن 
  .حمرتمة -خاصة فيما خيص جمال النزاهة وحقوق اإلنسان-تكون هذه املبادئ 

      مع بطبع كتيب عبارة عن دليل عملي للنزاهة كما ويقوم ا(Guide Pratique d’Intégrité) يتم من خالله ،
اإلجابة امللموسة ألسئلة وانشغاالت العمال يتم إعداده من طرف جلنة األخالقيات وكذا بعض القانونيني مبساعدة 

 32(عدة قضايا وطلبات استشارة  2009مديرية املطابقة واملسؤولية اتمعية، حيث عاجلت جلنة األخالقيات عام 

أنظر الشكل –ملف ملختلف الوحدات للمجمع  200استشارة وقضايا، كما قامت مبعاجلة أكثر من  31طعن، 
التدخل بطريقة وقائية ملواجهة كل مشكلة ختص تطبيق دليل : ، هذا التطور يعكس املهمة األوىل للجنة)-املوايل

  2:ع فيما خيص األخالقيات ومبادئ األعمال يف النقاط التاليةالسري، وتتمثل أهم التزامات ام
  احرتام وتعزيز احلقوق األساسية يف املقر وكذا مكان تواجدنا؛ - 
  ضمان أمن املنشآت وسالمة األشخاص واملنتجات؛ - 

                                                           
1- Guide de conduite et gouvernance d’entreprise de Groupe Total. 
2
 - Rapport Environnement et Société 2009 de Total, p. 35. 
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األطراف ذات اعتبار النزاهة، حماربة الفساد، الغش، وكذا احرتام حرية املنافسة كجزء هام من عالقاتنا مع  - 
  املصلحة؛

  تعزيز الشفافية للتدفقات املالية مع الدول املضيفة؛ - 
  االعتماد على خربة املؤسسات املستقلة لغرض التقييم املوضوعي ملمارسات امع حتت منظور التحسني املستمر؛ - 
  .متابعة جمهودات التحسيس، الشرح، والتكوين لغرض نشر ثقافة للمسؤولية من قبل امع - 

عدد الملفات المعالجة من قبل لجنة األخالقيات): 25(شكل رقم   
 

 

 

 

 

 

 

Source : Rapport Environnement et Société 2009 de Total, p.36. 

يف إطار ملتقيات  2009إطار سامي مكون عام ( 2172: وفيما يلي بعض األرقم ختص مهام جلنة األخالقيات     
ملف مت ( 63؛ )لغة خمتلفة 24بـ  2009نسخة من دليل السري للمجمع اية ( 440.000؛ )األخالقيات واألعمال

تقييم أخالقي لكيانات امع منذ عام  78بـ  (GoodCorporation)، وقد قامت مؤسسة )معاجلته من طرف اللجنة
2002. 

تعترب طوطال احلوكمة الواضحة واملتوافقة مع أحسن املمارسات ركيزة لعالقة الثقة ما بينها  :حوكمة المؤسسة -2
 وجمموع املسريين دورا بارزا يفدارة ضمن هذه احلوكمة أن يلعب جملس اإلوبني خمتلف األطراف ذات املصلحة، وت

املنفعة االجتماعية للمجمع، وكذا من خالل التحكم يف املخاطر والبحث بصفة دائمة عن التطور والنمو، وهناك 
  :1هلذه املقاربة وهي) ةامتيازي(ثالث جماالت أساسية 

                                                           
1
- Rapport Environnement et Société 2008 de Total, p. 18. 

 تطورعدد الملفات المعالجة من طرف لجنة ا-خ)قيات

 طعون

 أسئلة واستشارات
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تتبع طوطال سياسة شفافة، حيث تكون موجهة لتجنب اإلفراط، وتستند هذه  :تأجير المسيرين االجتماعيين -أ
عناصر التأجري لكل من " وثيقة املرجع مع طوطال"ساسا على إدماج املعلومة الكاملة، حيث تعرض يف السياسة أ

الرئيس، املدير العام، اإلداريون اآلخرون، وكذا شروحات لنماذج التأجري، أو على أي أساس مت حساب العناصر 
  .ءاملتغرية لتأجري الرئيس أو املدير العام، وكذا من خالل شروط األدا

هذا اإلطار مت تكييفه مع منوذج لإلدارة املركزية أو الالمركزية، حيث كل عون مسؤول  :إطار التسيير الداخلي -ب
، وعلى هؤالء املسريين التفاعل وإعداد التقارير، )منصب العمل، قطاع النشاط، امع(على مستواه داخل املؤسسة 

فيما خيص القرارات الرئيسية لالستثمار فتكون من مهام املديرية  متابعة اإلجراءات الداخلية املوضوعة بوضوح؛ أما
العامة للمجمع مبساعدة املدراء املركزيني أو إشراك جملس اإلدارة يف القرارات األكثر أمهية، أما فيما خيص خمتلف 

، القانوين، اجلانب االقتصادي، املايل، السياسي(الكيانات األخرى، فهي مكلفة بتحليل املخاطر على مستواها 
  ).اخل...البيئي، األمن الصناعي،

تقوم مديرية التدقيق للمجمع بضمان التطبيق اجليد لإلجراءات الرقابة الداخلية واقرتاح  :جهاز الرقابة الداخلية -ج
أعمال تصحيحية وإعالم املديرية العامة وجلنة التدقيق على مستوى جملس اإلدارة والذي يعىن بضمان السري احلسن 

  :جراءات وضمان فعاليتها، وتتمثل أهم معايري احلوكمة اجليدة مع طوطال يف ثالثة نقاط قوة أساسيةلإل
  التقسيم الواضح للمهام ما بني الرئيس وجملس اإلدارة أو املدير العام؛ - 
  اختيار اإلداريني األكفاء والنشطاء؛ - 
 اختاذ القرارات وملراقبة السوق وكذا مصداقية جلان خمتصة على مستوى جملس اإلدارة لغرض تعزيز قدراته يف - 

  .اإلجراءات املطبقة
كما وتعمل طوطال على احرتام قواعد حرية املنافسة، وتبذل جمهودات مستمرة للتكوين والتحسيس والتكيف مع     

يوضح أهم معايري احلوكمة الرشيدة لدى طوطال ) 05(حاالت العمال ونشاطهم، واجلدول املوضح يف امللحق رقم 
  .2008لعام 
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  سياسة التنمية المستدامة لمجمع طوطال :المطلب الثاني

أدوات قيادة ألي مشروع تنوي منهجية عمل و يتبع التنفيذ العملي للمسؤولية االجتماعية والبيئية مع طوطال       
األخذ يف االعتبار الرهانات خالل كامل دورة أنشطتها هدف التحكم الكامل ، وتعترب طوطال أن طوطال القيام به

يف املخاطر واآلثار، كما وحيتاج التنفيذ العملي إىل التدقيق والرقابة ويتم تفقدها عن طريق بعض املؤشرات األساسية 
اد والنظرة الشاملة للمخاطر، من قبل املدققني الداخليني أو خمتصني من خارج امع، وحماولة التحليل متعدد األبع

وكذا القيام بعمليات التحسيس، التكوين والشرح لغرض تكوين ثقافة املسؤولية يف كامل التنظيم، والشكل املوايل 
  .يوضح مجيع املراحل والعمليات اليت تسبق تبين أي مشروع للمجمع

  دة لما قبل أي مشروع لمجمع طوطالمنهجية وأدوات القيا): 26(شكل رقم 

Source : Rapport Environnement et Société 2008 de Total, p. 20. 

االلتزامات (التنمية املستدامة وسنحاول من خالل هذا املطلب إعطاء أهم التزامات جممع طوطال فيما خيص 
  ).االجتماعية واألمنية، القضايا البيئية، املسؤولية اجتاه اتمع

أثر جممع طوطال جد كبري على كل من اال االقتصادي،  :المسؤولية االجتماعية لمجمع طوطال: الفرع األول
عية اليت اعتمدا طوطال من أجل التقليل من االجتماعية والبيئي، وعليه فما هي أهم األهداف وااللتزامات االجتما

  :أثرها على هذه اجلوانب

 بداية النشاط ما قبل المشروع
قرار التخلي أو 

 التوقف
 التخلي أو التوقف

وضع، توسيع أو تغيير (مشاريع 
)المنشآت  

  ھابة ا.ستغ)لن ا.ستغ)ل

  ملخص اKثار -
ا.قتصادية، (دراسات نقطة الصفر  -

  )ا.جتماعية والمجتمعية

  خريطة ا-طراف ذات المصلحة؛ -
  تحليل المخاطر التكنولوجية؛ -
  حالة البيئية؛ ال -
  ، )الخ,,,خطر القرب، ا.قتصادي، السياسة،(تحليل السياق المجتمعي  -
 مخطط العمل المجتمعي -

  عائد الخبرة؛ -
  التدقيق؛ -
 متابعة ا-داء -

  ؛ا=عتبارمخطط إعادة  -
  معالجة ا1راضي؛  مشروع  -
  دراسة الحالة النھائية؛ -
  حالة المرجع -

  دراسة ا-ثرعلى البيئة؛ -
  ).ھيكلة من الحوار مع ا-طراف ذات المصلحة(دراسة ا-ثر على الصحة  -

 



 ----حالة شركتي طوطال وسوناطراكحالة شركتي طوطال وسوناطراكحالة شركتي طوطال وسوناطراكحالة شركتي طوطال وسوناطراك        - - - - األداء الكلي للمؤسسة الصناعيةاألداء الكلي للمؤسسة الصناعيةاألداء الكلي للمؤسسة الصناعيةاألداء الكلي للمؤسسة الصناعية        علىعلىعلىعلىالتنمية المستدامة  التنمية المستدامة  التنمية المستدامة  التنمية المستدامة          دراسة تطبيقية حول أثر إدماجدراسة تطبيقية حول أثر إدماجدراسة تطبيقية حول أثر إدماجدراسة تطبيقية حول أثر إدماج .......................الفصل الرابع

 

136 

 

تتمثل أهم أهداف امع ومبادئ األعمال فيما خيص اجلانب  :أهداف المسؤولية االجتماعية للمجمع - 1
  1:االجتماعي يف النقاط التالية

مع من خالل التنبؤ والسبق لتطورات االستمرار يف االستثمار يف احملافظة على احلالية واملستقبلية ألنشطة ا - 
  األسواق؛

الرتمجة الفعلية ملتطلبات املسؤولية والتضامن القرتاح حلول تكون متكيفة مع العمال الذين مستهم إعادة اهليكلة  - 
  ألنشطة امع واملساعدة على احلفاظ على النسيج احمللي اخلارجي للمؤسسة؛

  عي، لغرض اقرتاح ظروف عمل جذابة؛االبتكار فيما خيص اجلانب االجتما - 
  توسيع، مالئمة وتعزيز أدوات احلماية االجتماعية للعمال حول العامل؛    - 
على مستوى األنشطة وكذا  (Employabilité)تعزيز التنوع يف العمال، حماربة العنصرية، ممارسة القابلية للتشغيل  - 

  على أرض الواقع، ممارسات التوظيف، سياسة إدارة املسار املهين والتدريب، جيب كلها أن تكون شفافة؛
  :ومن أهم األرقام فيما خيص اجلانب االجتماعي ما يلي     

  ؛2009توظيف على شكل عقد طويل األجل حول العامل عام  8250هناك  - 
  . ختصيصها إلعادة إحياء الشغل، جراء إعادة اهليكلة اليت مست األنشطةمليون يورو مت 45كذلك   - 
يعترب كل من تنوع الفرق، العدالة وجاذبية ظروف العمل وكذا التأجري العادل والشفاف،  : االلتزام االجتماعي -2

كلها عوامل ومبادئ رئيسية للمجمع باعتباره موظفا، وجيب تعزيز هذه املبادئ ألن مواهب النساء والرجال تعترب 
  : 2ع طوطال يف النقاط التاليةتمثل أهم االلتزامات االجتماعية ماألساسي يف التميز والتنافسية، وتالعامل 

  وذلك من خالل؛: جذب، تثمين وإرضاء جميع المواهب -أ
سنة قادمة، هذا النوع من التفكري جنده  20أو  10جيب التفكري على :  جتميع طاقات النساء والرجال البتكار الغد - 

للمشاريع، التنبؤ بالقدرة على التحكم يف إدارة التعقيدات املتزايدة : على مستوى سياسة املوارد البشرية من خالل
األمور التسويقية واالضطرابات اليت قد حتصل يف ميدان الطاقة، توسيع دائرة احلوار مع مجيع األطراف ذات املصلحة، 

  تنشيط املبادرات اليت من شأا أن حتافظ على التناسق واليت تعترب من أهم نقاط القوة؛
من خالل جتديد األجيال، جذب املواهب من مجيع أحناء العامل، بناء سرية متنوعة : ريتعظيم تنمية رأس املال البش - 

وحمفزة، وضع ظروف عمل جذابة وعادلة، هذه السياسة اليت مت االلتزام ا وجدت أكلها على ارض الواقع من خالل 
شكل املوايل يوضح معدل دوران والذي يبني ارتباط وانتماء العال للمجمع، وال) %10(املعدل الضعيف لدوران العمل 

  .العمل يف امع خالل ثالث سنوات
  
 

                                                           
1
- Rapport Environnement et Société 2009 de Total, p. 30 

2
 - Rapport Environnement et Société 2008 de Total, pp. 24-27. 
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  عمل لمجمع طوطال خالل ثالث سنواتمعدل دوران ال): 27(شكل رقم 
  

  

 

  

  

Source : Rapport Environnement et Société 2008 de Groupe Total, p.52. 

  

  :1ميكن توضيح هذا العنصر من خالل النقاط التالية: مجتمع قوي بتنوعه -ب
جنسية متثل عمال امع، وهذا التنوع  130وجهات خمتلفة من أجل عمل واحد يف مجيع امليادين، فهناك أكثر من  - 

يف الثقافة وأمناط التفكري تعترب من أهم الثروات، كما وتسمح بتقاطع وجهات النظر القرتان التطورات لعامل أكثر 
ضمن   (Féminiser)حيث تسهر على تدويل وإدماج النساء " التنوع"مشولية، ويؤطر هذا االلتزام عن طريق جلنة 

  ستوى من اإلدارة؛الفرق حىت أعلى م
، حيث أن ترقية التنوع داخل امع معناه حماربة العنصرية وأنواع التمييز، وبالتايل "تساوي الفرص"التحكم يف إدارة  - 

االنفتاح على خمتلف األوساط االجتماعية، املساواة املهنية، إدماج العنصر النسوي ضمن اإلدارة، باإلضافة إىل 
  توظيف األشخاص املعاقني؛

عام ، (CDI, CDD)االلتزام املسبق بتوظيف األشخاص املعاقني، حيث مت إمضاء اتفاقية مع الشركاء االجتماعيني  - 
 %7إىل ) 2009- 2007(تقضي بإدماج األشخاص املعاقني يف امع، وقد ارتفعت نسبة توظيفهم ما بني  2007

، من خالل اعتماد سياسة تدريب على املدى البعيد، حيث تبني األرقام أن تطوير الكفاءات وفرص التنمية -ج
مليون يورو تستثمر كل سنة يف التدريب، حيث يرى امع انه أحد العوامل تعزيز التنافسية، حيث يعمل  43حوايل 

ضمان اقرتاح مسار متكيف مع حاجيات كل متدرب، وإدماجها ضمن كامل مساره املهين لغرض : امع على
احملافظة على املستوى العايل للكفاءات على املستوى اجلغرايف، فكثافة هذه اهودات تعكس من خالل املناطق 

  ؛)أنظر الشكل(يوما، متوسط التدريب لكل عامل خالل السنة  12، )الشرق األوسط، آسيا، أفريقيا(
                                                           
1
- Rapport Environnement et Société 2008 de Total, p.52. 

 استقا.ت

 تقـــاعـدات وأخرى

 تسريحات

 

 (%) بالنسبة المئويــــــة
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  العدد المتوسط أليام التدريب لكل عامل حسب المنطقة الجغرافية): 28(شكل رقم 
  

  
  

  

Source : Rapport Environnement et Société 2008 de Groupe Total, p.52. 

Source : Rapport Environnement et Société 2008 de Groupe Total, p.52. 

من خالل االعرتاف باألداء يف مجيع ): التوافق ما بين العدالة والتنافسية(التأجير وااللتزام االجتماعي  -د
والعدالة ) أجور مقارنة مع أجور السوق(األبعاد، حيث يقود سياسة التأجري للمجمع شيئني، التنافسية اخلارجية 

 9400اجتاه القرارات وكذا جانب االستحقاق، ولقد استفاد  الداخلية، ولتثمني املواهب جيب االعرتاف باألداء الفردي

، والشكل (Stock-options)من األسهم اانية، وكذا خيارات األسهم  2008عامل من مجيع األصناف املهنية عام 
  املوايل يوضح ذلك؛

  وخيارات األسهمتطور عدد المستفيدين من حمل األسهم المجانية ): 29(شكل رقم 

  

  

  

  

Source : Rapport Environnement et Société 2008 de Groupe Total, p.52. 

يأيت تطوير العالقات االجتماعية من خالل احلوار  :توسيع دائرة الحوار وإثراء محتوى العالقات االجتماعية -هـ
مع اإلدارة وممثلي العمال، والذي يعترب من بني أهم أسس سياسة املوارد البشرية للمجمع، ويتم جتسيدها من خالل 

، وكذا املساعدة على انشاء، استعادة أو تطوير املؤسسات )2006(عدة نصوص مهمة، مثل اتفاقية تساوي الفرص 
  ).06(واملتوسطة، وللمزيد من املعلومات اخلاصة يف هذا اال أنظر امللحق رقم  الصغرية

 بيانات متراكمة

 

.2008أرقام سنة   

 أفريقيا

 .آسيا، الشرق ا/وسط

 فرنسا

 أمريكا

 أوروبا خارج فرنسا
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  1: تتمثل أهم األهداف والطموحات فيما خيص السالمة والصحة فيما يلي: الصحة واألمن -3
  ؛2013- 2010خالل الفرتة  %25التحكم يف اخنفاض عدد احلوادث أثناء العمل، حيث مت وضع هدف التقليل بـ  - 
  حتديد هدف صفر حادث يف كل موقع، واللحاق بأحسن املؤسسات العاملية الرائدة يف جمال السالمة أثناء العمل؛ - 
  .تعزيز عمليات إدارة املخاطر التكنولوجية، تطبيق املعايري املطلوبة للصيانة لكامل املنشآت الصناعية واإلمدادية - 
 التحكم قدر املستطاع يف األخطار الناجتة عن أنشطتها تسعى طوطال إىل :التحكم في المخاطر التكنولوجية -أ

، هذا وأكدت األرقام (SMS)ومنشآا، ولتعزيز السالمة يف املصانع، قامت طوطال بنشر نظام إدارة السالمة 
أو ،  TRIR (Total Recordable Injury Rate)التطور احملقق خالل السنوات األخرية، حسب مؤشر  2009املسجلة عام 

، هذا التحسن يف 2009عام  %14عدد احلوادث املصرح ا خالل مليون ساعة عمل، حيث شهدت اخنفاضا بـ 
يقظة الفرق، تنظيم صارم، أنظمة إدارة السالمة املدققة من قبل : ، جاء كنتيجة)أنظر الشكل املوايل(النتائج 

  .كل أنواع املخاطر  واملخصصة للوقاية من) سنة/مليون يورو 500(اتفاقيات، استثمارات 
  عدد الحوادث، المواقع ذات المخاطر التكنولوجية): 30(شكل رقم 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

Source : Rapport Environnement et Société 2009 de Groupe Total, p.30. 

نقل العمال، عمليات يف : ، وتتمثل أهم األسباب أساسا يف2009حادثا مميتا عام  21كما وسجل امع       
املواقع، نقل البضائع عرب الطرقات، ومتثل هذه األخرية أكرب نسبة من احلوادث املميتة، ولذا تسعى طوطال إىل التوعية 

  .وايل يبني هذه النسب أهم احلوادث املميتةاملستمرة للعمال لتجنب حوادث الطرق، والشكل امل
 

                                                           
1
 - Rapport Environnement et Société 2009 de Total, p. 29. 

المواقع ذات الخطر التكنولوجي المعينة من قبل 
  .نظام إدارة الس)مة

مليون ساعة (عدد الحوادث 
 )عمل
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  2005سنوات ماضية ابتداًء من  5سبب الحوادث المميتة خالل ): 31(شكل رقم 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Source : Rapport Environnement et Société 2009 de Groupe Total, p.30.  

ال تكفي الوسائل التقنية للحد من حوادث العمل، بل جيب  :محاولة بناء ثقافة مشتركة للسالمة واألمن -ب
تكميلها بإرساء ثقافة للسالمة واألمن ومالئمتها مع مجيع العمال، وهي مراحل يتم تطويرها عاما بعد عام، يف هذا 

OSERالصدد قامت طوطال بوضع مشاريع، أمهها 
، تقدم من قبل عامل نفساين يف جمال األمن الصناعي والصحة  *

ثناء العمل، وكان اهلدف من هذا املشروع هو التأطري اجليد إلدارة األمن، التكامل اجليد ألحسن املمارسات، مث أ
  .اخل...تطويرها يف املواقع، احلاجة حلوار ثابت ما بني املواقع والوحدات،

تجات يف سياق مليون كلم، تتم كل سنة يف أفريقيا لغرض نقل املن 340من خالل  :جعل الطرق أكثر سالمة -ج
دعم املبادرات حركة املرور والبىن التحتية جد الصعبة، فإن تقرير النقل الربي يبقى احلدث األبرز، ويعمل امع على 

GRSP)الطموحة، تعد طوطال عضوا بارزا يف املنظمة  متعددة األطراف
، املنشأة "الشراكة الشاملة ألمن الطرق" (**

من طرف البنك الدويل ومنظمة الصحة العاملية، حيث تسمح بتحريك الكفاءات واألوائل يف جمال أمن الطرق، 
من مسئويل النقل  %73(الفاعلني االقتصاديني واملنظمات غري احلكومية احمللية  -لوضع مبادرات تشاورية ما بني الدول

  ).2009منظما عام تابعوا تربصا 
يبقى الطلب االجتماعي لتقليل األخطار الصحية دوما جد عاٍل، إما من  :المحافظة على الصحة أثناء العمل -د

، والذي يساهم "الصحة يف منصب العمل"قبل اتمع املدين أو من داخل املؤسسة، وتعمل طوطال على نشر مرجع 
                                                           
* - OSER : Opération Sécurité Ensemble Raffinage. 
** - GRSP : Global Road Safty Partnership. 

 النقل البري للعمال
 أخرى

عمليات على مستوى 
 المواقع

 النقل البري للمنتجات



 ----حالة شركتي طوطال وسوناطراكحالة شركتي طوطال وسوناطراكحالة شركتي طوطال وسوناطراكحالة شركتي طوطال وسوناطراك        - - - - األداء الكلي للمؤسسة الصناعيةاألداء الكلي للمؤسسة الصناعيةاألداء الكلي للمؤسسة الصناعيةاألداء الكلي للمؤسسة الصناعية        علىعلىعلىعلىالتنمية المستدامة  التنمية المستدامة  التنمية المستدامة  التنمية المستدامة          دراسة تطبيقية حول أثر إدماجدراسة تطبيقية حول أثر إدماجدراسة تطبيقية حول أثر إدماجدراسة تطبيقية حول أثر إدماج .......................الفصل الرابع

 

141 

 

يف التحديد اجليد لألخطار الصحية املتعلقة أساسا بالفيزياء، الكيمياء والبيولوجيا، ويسمح كذلك بتقييم األخطار 
مسئوال تنفيذيا يف جمال الصحة، األمن والبيئة، مسئولو املوارد  90شارك  2008النامجة عن كل وضعية مهنية، عام 

، حيث يستجيب هذا التكوين إىل )السالمة الصناعية والصحة(ين البشرية باإلضافة إىل أطباء العمل يف برنامج تكو 
موقع بالتنسيق مع أنظمة إدارة  375لـ  %66الطلب املتزايد للوقاية، واحلماية الصحية، ولقد مت نشر هذا املرجع بنسبة 

TMS)وتسعى طوطال من خالل برنامج . الصحة، األمن والصحة للمجمع
كذا ، إىل حتديد األخطار الصحية و (*

حتليل النتائج والتحسني الدائم لتقنيات الوقاية وخمططات األعمال املشرتكة، ولقد أنشأت مديرية املقر لطوطال عام 
، حيث يعمل بالتنسيق مع مصلحة الصحة أثناء العمل باإلضافة إلىل اتفاقية مع "**إلجهاداملرصد الطيب ل" 2008

فعل عوامل اإلجهاد، وتعمل العيادة الطبية على التفقد الدوري الشركاء االجتماعيون، ودف إىل قياس أثر رد 
للعمال وحماولة إعطائهم أسئلة، يتم التعليق على نتائجها من طرف األطباء يف إطار احرتام السرية الطبية وإعطاء 

  .نصائح ودعم وتوجيهات

  المسؤولية البيئية لمجمع طوطال: الفرع الثاني
  :ال مع طوطال اليت ختص البيئة يف النقاط التاليةتتمثل أهم أولويات األعم     

، تقييم حساسية أخطار امع على البيئة من خالل التدريب، )وضع خريطة(زيادة القدرة على حتديد، ختطيط  - 
  التحكم يف األدوات وكذا تطوير االبتكار؛

يف البحث والتطوير، موجهة البتكار من استثماراا  %10التحسني املستمر لألداء البيئي، حيث ختصص طوطال  - 
  منتجات أقل إضرارا بالبيئة، االستخدام الفعال للطاقة أو الطاقات املتجددة؛

  اإلعالن على النتائج بطريقة شفافة، ووضع مؤشرات بيئية؛ - 
تابعة احلصول ، عن طريق ختصيص جمموع املواقع بنظم اإلدارة البيئية، وم(*SME)متابعة تعزيز نظام اإلدارة البيئية  - 

، واإلدماج الكامل للتنوع البيولوجي ضمن نظام 2012، جلميع املواقع املهمة يف آفاق ISO 14001على شهادة 
  .اإلدارة البيئية

تعترب محاية األشخاص، املنتجات واألوساط الطبيعية ثالثة أشياء مرتبطة، وتعىن  :مقاربة شاملة إلدارة المخاطر -1
السالمة، الصحة والبيئة مبتابعة نفس املقاربة إلدارة املخاطر، ويأمل امع يف التحكم يف كامل اآلثار املدجمة ضمن 

تقدير (ير منهجية مبتكرة بتطو  2009العمليات خالل كامل دورة حياة األنشطة، حيث قام امع خالل سنة 

                                                           
* - TMS : Troubles Musculo-Squelettique. 
** - Observatoire Médical de Stress. 
* - Système de Management Environnementale. 



 ----حالة شركتي طوطال وسوناطراكحالة شركتي طوطال وسوناطراكحالة شركتي طوطال وسوناطراكحالة شركتي طوطال وسوناطراك        - - - - األداء الكلي للمؤسسة الصناعيةاألداء الكلي للمؤسسة الصناعيةاألداء الكلي للمؤسسة الصناعيةاألداء الكلي للمؤسسة الصناعية        علىعلىعلىعلىالتنمية المستدامة  التنمية المستدامة  التنمية المستدامة  التنمية المستدامة          دراسة تطبيقية حول أثر إدماجدراسة تطبيقية حول أثر إدماجدراسة تطبيقية حول أثر إدماجدراسة تطبيقية حول أثر إدماج .......................الفصل الرابع

 

142 

 

، وتستند على حتليل خطورة النتائج املمكنة لتسرب معني أو انبعاث، ولتحقيق هذه املقاربة قامت )املخاطر البيئية
  :1طوطال باألعمال التالية

حيث تسمح هذه املواصفة باستعمال لغة موحدة لعدة أنشطة متنوعة، : ISO 14001شهادة متابعة مسار  -أ
 2009يد حماور التطور، كاحلوار مع األطراف اخلارجية وحماولة بناء أداة للتعبئة جلميع الفرق، يف عام وتسهيل حتد

  ).موقع ISO 14001 )200من املواقع على شهادة املواصفة  %89حصلت ما نسبة 
تتم عملية تقييم احلالة واآلثار البيئية خالل كامل دورة حياة املشاريع اليت تقوم ا  :تحديد وتقليل المخاطر -ب

  .طوطال، ويتم حتليل املشاريع اهلامة لالستثمار وإعدادها ووضعها قيد التنفيد من قبل جلنة املخاطر للمجمع
يل النفايات الغازية ملصانعها تتابع طوطال أنشطتها لغرض تقل: المحافظة على جودة الهواء وتقليل االنبعاث -2

، ويهدف (NOx)، أكسيد اآلزوت (SO2)ومواقع اإلنتاج، وتتمثل هذه الغازات أساسا يف ثاين أكسيد الفسفور 
  2:امع من هذا النشاط إىل تقليل الغاز املصاحب إلنتاج البرتول من خالل ما يلي

  متابعة اخنفاض الغاز املصاحب لإلنتاج؛ - 
  االستخدام الفعال للطاقة للمنشآت؛متابعة تعظيم  - 
  مساعدة الزبائن القتصاد الطاقة وتقليل استهالكهم للموارد الناضبة وأثرها على البيئة؛ - 
، وكذا تنمية العرض الطاقوي )CO2التخزين / التحكم(املسامهة يف نشر التكنولوجيا النظيفة حملاربة التغري املناخي  - 

  .CO2أقل إثارة لـ 
، CO2مليون طن من  55بـ  2009متثلت االنبعاث الناجتة عن أنشطة امع خالل عام  :إستراتيجية شاملةنشر  -أ

وحتاول طوطال التفاعل للمسامهة يف احلد من ابعاث الغازات ذات مفعول البيت البالستيكي، وتتمثل إسرتاتيجية 
حتسني الفعالية الطاقوية للمنشآت، تصميم إجراءات أكثر فعالية ، االستثمار يف تطوير : امع فيما خيص املناخ يف

من  %4مات امع فيما خيص هذه اإلسرتاتيجية يف تقليل أكثر من ، وتتمثل التزاCO2تكنولوجيا التحكم والتخزين لـ 
  ؛2009-2000انبعاث امع ما بني 

  ؛)2009مليون طن عام  0.5-( %27أما فيما خيص مصانع التخصيب، فقد سجلت اخنفاضا قدر بـ  - 
عام  %15 ما نسبته وطموح امع يف تقليل االنبعاث املسبب يف الغازات ذات مفعول البيت البالستيكي هي - 

  .ملواقع طوطال االنبعاث العاملي للغاز ذو مفعول البيت البالستيكي، والشكل املوايل يبني 2015
 

                                                           
1
 - Rapport Environnement et Société 2009 de Groupe Total, p. 30 

2
 - Ibid, p. 30 
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  لمواقع طوطال االنبعاث العالمي للغاز ذو مفعول البيت البالستيكي): 32(شكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

Source : Rapport Environnement et Société 2009 de Groupe Total, p.13.  

  

مليون  608(تنتج طوطال الطاقة، ويف املقابل تستهلك كميات كبرية من الطاقة  :االستخدام الفعال للطاقة -ب
، هذه اإلشكالية متثل موضوع مقاربة متناسقة ملواكبة أحسن املمارسات وجماالت االبتكار، )2009جيغاجول عام 

كل عام فيما خيص الفعالية الطاقوية ملنشآت امع خالل الفرتة   %2حيث وضع نشاط اإلنتاج واالستكشاف لربح 
فيعترب خمططا شامال مت نشره  ، أما فيما خيص تثمني الوحدات، جتديد األفران، تقليل ضياع البخار،2007-2012

  .2012كل عام حىت عام   %1لغرض االستفادة من 
إن اهلدف من املقاربات والسياسات التقنية ال تكفي وحدها للتقليل من استهالك الطاقة، ولذا تعمل طوطال      

ل للموارد، أو بعبارة على مساعدة زبائنها على تقليل أضرارهم على البيئة من خالل التوعية والتحسيس، استهالك أق
، واليت تعترب من أهم احملركات لسريورة االبتكار )(Empreinte Ecologiqueالتقليل من البصمة اإليكولوجية (أخرى 

، حيث حيتوي على منتجات وخدمات ذات )طوطال احللول البيئية"املستمر، كما وقامت طوطال بإطالق برنامج 
، يتم )الدهنوالطاقة الشمسية،  الطاقة األحفوريةلتسخني يزاوج ما بني بالستيك، غراء، حلول ا(ملصقات بيئية 

طن  500.000تسويقها يف فرنسا وأروبا، ومقارنة مع املنتجات واخلدمات املرجعية يف السوق، فهي تتجنب ما يقدر بـ 
سيارة، واهلدف هو تنويع تشكيلة املنتجات ذات  160.000كل عام، أو ما يعادل انبعاث  CO2من نفايات غاز 

  .احللول

  2009عام CO2مليون طن انبعاث غاز  55

 نوع الغاز المصدر النشاط
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فإن هذا النوع  GIECحسب خرباء ما بني احلكومات حول التطور املناخي  :CO2تخزين غاز / تطوير حجز -ج
، وتعترب طوطال من بني السباقني 2050الناتج عن الطاقة يف آفاق  CO2انبعاث غاز  1/3من احللول يسمح بتقليل 

موقع صناعي حول العامل، وتعطي هذه التقنية سلسلة   7000يف هذه التكنولوجيا الراقية، حيث تطبق هذه التقنية يف 
 4000، ويف األخري ختزينه يف ما يزيد عن عمق )CO2استخراج، معاجلة، احرتاق الغاز الطبيعي، جتميع ونقل (كاملة 

، ولقد مت وضع مشروع يف اخلدمة 2011و  2010عام  CO2طن من  120.000ري يف التحكم يف م، ويسمح هذا األخ
ومبشاورة واسعة وإجراءات متابعة من قبل خرباء مستقلني لغرض تقييم النتائج واآلثار، أنظر الشكل املبني يف امللحق 

   ).07(رقم 
كما وتقوم طوطال بعدة مشاريع دف إىل احملافظة على البيئة، من أمهها تعظيم املوارد املائية واحملافظة على       

  .إخل...املستعملة منها، إعادة االعتبار لألراضي واملواقع املتدهورة،

  )المسؤولية المجتمعية(ة المحلية مساهمة طوطال في التنمي: الفرع الثالث
ل ضمن صناعة مسئولة باإلضافة إىل تلبية تطلعات األطراف ذات املصلحة، إىل توسيع دائرة النشاط أدى العم      

، وبالتعاون مع شركاء متخصصني، هذا ويتحقق دليشمل املسامهة الفعالة يف تنمية رأس املال البشري يف مجيع األبعا
مناصب الشغل واألنشطة الدائمة، برامج الصحة نشاط التنمية احمللية واإلقليمية عن طريق الدعم الطوعي خللق 

  .والتعليم، تزويد املناطق باملاء والطاقة، كل هذا من أجل تعزيز القدرات الفردية واجلماعات احمللية قدر املستطاع
  1:تتمثل أهداف امع ضمن هذا اال يف النقاط التالية لية،أهداف المجمع فيما يخص التنمية المح -1
  سريورة اهلندسة اتمعية؛ احرتافية - 
  تنمية احلصة احمللية للمشاريع واألنشطة، تثمني الكفاءات وتعزيز النسيج الصناعي للبلدان املضيفة؛ - 
  أنشطة التضامن مع شركاء امع من خالل التعليم، التدريب، التحسني املستدام للظروف املعيشية؛ - 
  ميتها وتطورها لوحدها؛املسامهة يف جعل اجلماعات املعنية تدير تن - 
  .مؤسسة صغرية ومتوسطة للدعم 4500تنشيط تطوير املؤسسات وخلق أنشطة لعمال امع، وضع  - 

  2:وتتمثل أهم إجنازات هذه األهداف فيما يلي     
  ؛ 2009عام  OCDEمليار يورو من اجلبايات والضرائب املتأتية من أنشطة اإلنتاج خارج دول  7.9أكثر من  - 
  ؛2009مستفيد من منحة مت دعمه من قبل امع عام  11.000أكثر من  - 
  ؛2009عام  OCDEمن خالل عقود طويلة األجل يف البلدان خارج  3609توظيف  - 

                                                           
1
 - Rapport Environnement et Société 2009 de Groupe Total, p.30 

2
 - Rapport Environnement et Société 2009 de Groupe Total, p.30 
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ما بني فروع امع واملنظمات غري احلكومية، اجلامعات، اجلمعيات واملؤسسات  218بلغت عدد الشراكات  - 
  واملعاهد احمللية أو الدولية؛اخلريية، الوكاالت احلكومية 

  منصب عمل؛ 50.000سنة، وخلق أكثر من  25مؤسسة صغرية ومتوسطة منذ  3200مت دعم  - 
  ؛)األعمال اخلريية(مليون يورو من قبل مؤسسة طوطال ومديرية اهلبة  17بلغ االستثمار يف جمال التضامن  - 
 155عمل لفائدة اجلماعات احمللية خاصة يف جمال التعليم، التكوين والصحة، بلغ هذا االستثمار مبلغ  2619هناك  - 

  .OCDE)من هذه النفقات متت خارج دول  %87(مليون يورو 
، وكذا دليل « Local Content »يقوم امع بنشر دليل : إجتماعية-دليل مشاريع التنمية االقتصادية -2
IRAM)، مت إعداده مبساعدة املنظمة غري احلكومية "مشاريع التنمية االقتصادية االجتماعية" ، ويرى امع أن (

االستماع واحلوار ليست شروطا كافية حلسن اجلوار ما بني مواقعها والسكان حوهلا، فقد قام امع بوضع أداة 
(SRM+*)  يكلة هذه اإلجابات، وكذا وضع خمططات أعمال وتسهيل تقييم فعالية يسمح للمسؤولني احملليني

موقع  88الربامج اليت ختص االندماج، املعلومات عن السكان ااورين، التعليم، الصحة واملالية اجلزئية، وهناك 
ريطة لألطراف ذات املصلحة بفضل من املواقع بإعداد خ %90للمجمع قام بإطالق هذه السريورة، حيث قام 

SRM+ مقاربة شاملة"، والشكل املوايل يوضح املشاركة يف تنمية الدول املضيفة." 
 
 
 

                                                           
* - SRM+ : Stakeholder Relationship Management +. 



 ----حالة شركتي طوطال وسوناطراكحالة شركتي طوطال وسوناطراكحالة شركتي طوطال وسوناطراكحالة شركتي طوطال وسوناطراك        - - - - األداء الكلي للمؤسسة الصناعيةاألداء الكلي للمؤسسة الصناعيةاألداء الكلي للمؤسسة الصناعيةاألداء الكلي للمؤسسة الصناعية        علىعلىعلىعلىالتنمية المستدامة  التنمية المستدامة  التنمية المستدامة  التنمية المستدامة          دراسة تطبيقية حول أثر إدماجدراسة تطبيقية حول أثر إدماجدراسة تطبيقية حول أثر إدماجدراسة تطبيقية حول أثر إدماج .......................الفصل الرابع

 

146 

 

  -مقاربة شاملة  –مساهمة طوطال في تنمية الدول المضيفة ): 33(شكل رقم 

Source : Rapport Environnement et Société 2009 de Groupe Total, p.13. 

  

  مؤشرات األداء الكلي لمجمع طوطالالتنوع البيولوجي، الطاقات الجديدة والمتجددة و : الثالثالمطلب 
تسعى طوطال إىل التميز يف جمال التنمية املستدامة، وكذا يف إجياد احللول فيما خيص الطاقات البديلة والصديقة      

لوجي وتطوير الطاقات اجلديدة واملتجددة، كما حناول للبيئة، وتتمثل أهم هذه االلتزامات يف احملافظة على التنوع البيو 
 ).االقتصادية، االجتماعية، البيئية(يف األخري إبراز أهم مؤشرات األداء الكلي للمجمع 

 

 

  



 ----حالة شركتي طوطال وسوناطراكحالة شركتي طوطال وسوناطراكحالة شركتي طوطال وسوناطراكحالة شركتي طوطال وسوناطراك        - - - - األداء الكلي للمؤسسة الصناعيةاألداء الكلي للمؤسسة الصناعيةاألداء الكلي للمؤسسة الصناعيةاألداء الكلي للمؤسسة الصناعية        علىعلىعلىعلىالتنمية المستدامة  التنمية المستدامة  التنمية المستدامة  التنمية المستدامة          دراسة تطبيقية حول أثر إدماجدراسة تطبيقية حول أثر إدماجدراسة تطبيقية حول أثر إدماجدراسة تطبيقية حول أثر إدماج .......................الفصل الرابع

 

147 

 

  المحافظة على التنوع البيولوجي: الفرع األول

جتنيدا مسبقا، ولفرض إدارة  موازاة مع موضوع التغري املناخي، تتطلب احملافظة على احملميات ومحاية األحياء     
جيدة لقضايا التنوع البيولوجي، قام امع بإدماج هذه القضايا ضمن اإلسرتاتيجية وكذا سري العمليات وتصميم 

  .، اخل...املشاريع،
تتمثل أهم األهداف جممع طوطال فيما خيص قضايا : األهداف واإلنجازات فيما يخص التنوع البيولوجي -1

  :1البيولوجي يف النقاط التاليةالتنوع 
تقليل آثار أنشطة امع على األنظمة البيئية يف مجيع أماكن تواجد املنشآت، لضمان عمل املواقع يف أحسن  - 

  الظروف؛
  إدماج احملافظة على التنوع البيولوجي ضمن نظام اإلدارة البيئية؛ - 
واحلساسة بالتنوع البيولوجي، هذا ما يؤدي بامع بقرار العمل االنتباه أكثر، خاصة على مستوى املناطق الثرية  - 

  على مستوى هذه املناطق أم جتنبها؛
  املسامهة يف التطور العلمي واكتساب معارف فيما خيص احملميات والرهانات املتعلقة بالتنوع البيولوجي؛ - 
معية، من قبل اجلماعات احمللية ملساعدم على تكييف أعمال امع املتعلقة بالتنوع البيولوجي مع املقاربة ات - 

  محاية ثروة حميطهم الطبيعي؛
  :يف املقابل تتمثل أهم إجنازات امع املتعلقة بالتنوع البيولوجي فيما يلي     

، واليت متارس أعمال (Total Fondation)" مؤسسة طوطال"مليون يورو للبيئة، من خالل  3.45ختصيص ما قيمة  - 
، وكذا الكفاءات، واالستفادة من برنامج علمي يتعلق بالتنوع البيولوجي البحري (Mécénat Financier)ة هبة مالي

  ؛ (Partenaires Institutionnels)والساحلي، مسري من قبل شركاء تأسيسيني
 تنفيذ اإلسرتاتيجية، من خالل مؤسسات متخصصة، مشاريع إعادة االعتبار لألنظمة" مؤسسة طوطال"تدعم  - 

  البيئية املتدهورة، محاية احملميات املهددة خاصة باملناطق البحرية؛
، مكررة "موقع كيماوي مغلق" LNG ،Prémontاليمن (مواقع أساسية تعمل على تنفيذ سياسة طموحة  6هناك  - 

Feyzin مكررة ،Flandre ،TIGF ،Sogora.(  
، يهدف هذا الربنامج )أندونيسيا(دلتا احملاكم  ، يف منطقةMangrove Angganaبرنامج إعادة االعتبار حملمية  - 

  .باألساس إىل إعادة زرع نبات املانغروف، وضع ثقافة مائية حمرتمة للبيئة، حتديد املصادر البديلة للدخل

                                                           
1
 - http://www.total.com/fr/nos enjeux/respecter-l-environnement/maitriser-nos-impacts-locaux-sur-l 

environnement/biodiversite-200695.html, date: 15/01/2011. 

 



 ----حالة شركتي طوطال وسوناطراكحالة شركتي طوطال وسوناطراكحالة شركتي طوطال وسوناطراكحالة شركتي طوطال وسوناطراك        - - - - األداء الكلي للمؤسسة الصناعيةاألداء الكلي للمؤسسة الصناعيةاألداء الكلي للمؤسسة الصناعيةاألداء الكلي للمؤسسة الصناعية        علىعلىعلىعلىالتنمية المستدامة  التنمية المستدامة  التنمية المستدامة  التنمية المستدامة          دراسة تطبيقية حول أثر إدماجدراسة تطبيقية حول أثر إدماجدراسة تطبيقية حول أثر إدماجدراسة تطبيقية حول أثر إدماج .......................الفصل الرابع

 

148 

 

يعترب هذا األخري رهان عاملي وأولوية بالنسبة لطوطال، خاصة من خالل : حماية المحميات واألنظمة البيئية -2
املناطق املعتدلة، الرطبة، أرصفة : حيث يكون على صلة مع األوساط الطبيعية بأشكاهلا املختلفة نشاط املنبع،

املرجان، البحريات واملواقع الساحلية، الصحراء، الغابات، األعماق البحرية الكربى، باإلضافة إىل أن األنظمة البيئية 
ديد على طوطال، فقد سامهت منذ إنشاءها هذا النشاط ليس باجل. اهلشة حتتاج إىل مقاربة خاصة بكل سياق

يف مشاريع احملافظة أو إعادة زرع األحياء، هذا بدعم من املنظمات غري " املؤسسة من أجل التنوع البيولوجي والبحر"
ل احلكومية، املعاهد واملؤسسات العلمية لتعزيز املعرفة، باإلضافة إىل ما تعلق باحرتام االتفاقيات األساسية الدولية مث

(CDB
  .، حول القضايا املتعلقة أساسا باحملروقاتUNEP, UICN: ، ويتعامل امع أساسا مع كل من(*

  يدة والمتجددةالطاقات الجد: الفرع الثاني
واليت تعطى مساحة كبري ة  اآلن، من خالل الطاقات املتجددة تسعى طوطال إىل حتضري املستقبل الطاقوي من     

من املوارد تسمح باالستجابة حلاجيات متنوعة، ويسعى امع على أساس هذا االلتزام إىل توسيع عرض الطاقة غري 
، وتتمثل أهم األهداف واألنشطة ذات األولوية يف هذا "مقاربة صناعية متحكم ا"، حتت قاعدة CO2املثرية لغاز 

  :اال يف اآليت
ص الطاقة الشمسية، فإن تكثيف االلتزام الصناعي واكتساب خربة يف كامل التكنولوجيا، من أجل عرض فيما خي -

   منتجات مبتكرة للزبائن، مردودية حمسنة بتكاليف تنافسية، ويستند كل هذا باألساس على جمهودات البحث املستمر؛
، مع الطموح على املدى البعيد لكي يكون امع من خالل الشروع يف التزويد املتزايد، فيما خيص الطاقة النووية -

أول متعامل مركزي، وهذا بفضل جتنيد قدرات االستثمار، قيادة املشاريع املعقدة، األخذ يف االعتبار السياق احمللي، 
  وكذا اجتاه الشراكة مع أهم األعوان األكفاء يف هذا اال؛

رسم طرق التحويل جد الفعالة، واليت متثل ميزانية جيدة على  أما فيما خيص الطاقة احليوية، فإن املسامهة يف - 
املستوى االقتصادي، االجتماعي والبيئي، مع ممارسات كامنة جد واسعة، بالتفاعل مع حمروقات ، وقود أو منتجات  

  كيماوية خضراء،
لبحرية، مراقبة أسواق هذا، وجيب االستمرار يف استغالل جماالت أخرى مثل الفروع اهليدروجينية، الطاقات ا     

  .اخل...التكنولوجيا النظيفة
، CO2تعترب من أهم وأكثر الطاقات توفرا، ومتواجدة يف مجيع الكون، وهي ال تثري غاز  :الطاقة الشمسية -1

، وحسب الوكالة )اخل...شبكات كهرباء، االستعمال املنزيل، االتصاالت،(وميكن استعماهلا يف عدة ممارسات خمتلفة 
من اإلنتاج،  %1، أي 2030سا، يف آفاق /ترياواط 400الدولية للطاقة، فيمكن أن تساهم بصفة عالية بأكثر من 

                                                           
* - CDB : Convention des nations unies sur la Diversité Biologique, pacte conclu 1992 au sommet de Rio. 
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الطاقة الكهروضوئية، وهو عبارة عن فرع مت إدماجه مع شركة ويتمثل أهم نشاط مع طوطال يف هذا اال يف تطوير 
GDF Suez يف إنتاج اخلاليا الشمسية  2010ميغاواط موجة عام  155، وقد بلغت طاقة اإلنتاج إىل حوايل

على توريد احللول الكامنة  (GDF)الكهروضوئية، عند املنبع تعمل طونصول وهي فرع مشرتك ما بني طوطال َو 
 2ماليني م 3، لنماذج األنظمة الكهروضوئية، وقد قامت طوطال بإنشاء )التصميم، التصنيع، التثبيت واالستغالل(

، والشكل املوايل يوضح نظرة طوطال للمزيج الطاقوي يف 2009-1983من اللوحات الشمسية عرب العامل يف الفرتة 
2030.  

  2030نظرة طوطال للمزيج الطاقوي في آفاق ): 34(شكل رقم 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Source : Rapport Environnement et Société 2009 de Groupe Total, p.18.  

  مليون  4مببلغ ،  *MIT، عقد شراكة مع GDFأما فيما خيص ختزين الطاقة، فقد أبرمت كل من طوطال و      
  .سنوات، وتعمل هنا عل مساعدة باحثيها على تطوير بطارية ضخمة طويلة مدة احلياة 5دوالر على 

أبدت طوطال طموحها يف االستثمار يف جمال الطاقة النووية واكتساب الكفاءات لكي تصبح  :الطاقة النووية -2
املتعامل األول يف جمال الكهرونووي، وتعترب طوطال حديثة الدخول يف هذا اال، من خالل إدماج املعرفة اليت 

السالمة، احلماية، احملافظة (ملصلحة تسمح مع الوقت باستغالل املراكز النووية يف إطار احرتام مجيع األطراف ذات ا
  ).  على البيئة، وكذا خطر تزايد عدد اخلاليا

 EPR de)يف مشروع  EDF, GDFمن قبل كل من  2009يف ماي  %8,33وقد حصل امع على مسامهة      

Penly) ، يف فرنسايبحث عن فرص يف البلدان اليت تتواجد طوطال على مستواها، بالشراكة مع مستغلني، خرباء.  
                                                           
* - MIT : Massachusetts Institut Technology. 

.طاقات متجددة أخرىالشمسية، الرياح،   

 البترول

 الري

 الطاقة الحيوية خارج الوقود الحيوي

 الوقود الحيوي

 النووية

 الفحم

 الغاز

الطاقات 
الطاقات  ا-حفورية

 ا-حفورية
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يعترب االنتقال إىل استغالل الطاقة احليوية على مستوى عاٍل يتطلب وقتا واستثمارات معتربة، : الطاقة الحيوية -3
لكن تعمل طوطال على جتنيد املعرفة لديها للمسامهة يف رسم طرق التحويل األكثر جناعة واستدامة، من هذا السياق، 

، من خالل معاجلة مائية للزيوت النباتية 2009وم بإنتاج الغازات احليوية منذ تقوم طوطال بتنويع متويناا، حيث تق
، حيث ميكن من استعمال مواد أولية أخرى مثل شحوم احليوانات (Danges)يف وحدة متواجدة على مستوى املكررة 

والزيوت الغذائية املستعملة، كما وحياول امع توسيع جمال النشاط من خالل استكشاف عدة جماالت لتثمني الطاقة 
الطاقات  ، ومن أهم هذه)،اخل...طبيعي، املوقع، منط احملصول،(احليوية، وكل واحدة تتميز حسب املصدر املستعمل 

، تطوير الكيمياء احلرارية "2016هدف "ابتداًء من السليلوز اخلشيب (اإليثانول : اليت تريد طوطال تطويرها
(Thermochémie)  بفضل إجراءات التسلسل لتحويل املواد األولية إىل غاز، الغاز احليوي(Biogazol) " مزيج ما

أنظر الشكل (اخل، ...ابتداء من السكر، جزيئات الطحالب، Molécule؛ ترقية )بني السيليلوز اخلشيب، الطاقة الناضبة
 ).08(املوضح يف امللحق رقم 

  مؤشرات األداء الكلي لمجمع طوطال: الفرع الثالث
، هذه )االقتصادية، االجتماعية والبيئية(سنحاول يف األخري، إبراز أهم مؤشرات األداء الكلي مع طوطال     

املؤشرات هي نتاج إتباع طوطال ملقاربة التنمية املستدامة، ويتم تدقيق هذه املؤشرات من قبل مكاتب تدقيق 
طوطال تتواجد ضمن أهم مؤشرات  ، كما وأن)KPMG Audit ،ERNST & YOUNG AUDIT: (متخصصة وهي

  : املنظمات الدولية اليت تضع مؤشرات التنمية املستدامة وأمهها 
، 2004، تتواجد طوطال ضمن مؤشر داو جونز العاملي دون انقطاع منذ (DJSI)مؤشرات داو جونز لالستدامة  - 

  والبرتول؛، وقد صنفت طوطال كرائد لقطاع الغاز 2005وضمن املؤشر األوريب منذ 
**FTSE4Good)وضمن مؤشر   ،2004منذ   *(ASPI)تتواجد ضمن مؤشر  -   مؤشر  ، باإلضافة إىل2001منذ  (

(Carbon Desclosure Leadership Index)  ،2009و  2007-2006 يف أعوام.  

  :وميكن تلخيص أهم مؤشرات األداء الكلي من خالل اجلداول املوالية
 
 
  

                                                           
* ASPI : Annanced Sustainable Performance Indices 
**  The FTSE4Good Index Series has been designed to measure the performance of companies that meet globally 
recognised corporate responsibility standards, and to facilitate investment in those companies 
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  .ميكن إبرازها من خالل اجلدول املوايل :المؤشرات االقتصادية -1
  .مؤشرات األداء االقتصادي مع طوطال): 15(جدول رقم 

  المؤشرات االقتصادية

  2009  2008  2007  الوحدة  المؤشرات

  327 131  975 179 752 158  يورو  مليون  رقم األعمال

  154 14  114 28  956 23  //  النتيجة العملية المعدلة الصافية لقطاعات النشاط

  607 7  961 13  203 12    )حصة المجمع(النتيجة الصافية المعدلة 

 2,28 2,28 2,07    )باليورو(توزيع األرباح للسهم 

  27  23  27  %  األموال الخاصة/ الديون الصافية

  M€  17 686  18 669  12 360  مردودية رؤوس األموال

  M€  11 722  13 640  13 349  االستثمارت الصافية

Source : Rapport Environnement et Société 2009 de Groupe Total, p.70.  

، وهذا راجع )2008مقارنة بعام  %27(، 2008و  2007اخنفض مقارنة بسنيت  2009نالحظ أن رقم األعمال لسنة 
ملؤسسات إىل االخنفاض املعترب للطلب على الغاز، البرتول واملنتجات البرتولية، وهذا وتعترب طوطال من بني أكرب ا

 .شفافية يف إعطاء املعلومات حول األرقام الرئيسية اليت تسجلها كل سنة
  :ميكن إبراز أهم املؤشرات البيئية من خالل اجلدول املوايل: المؤشرات البيئية -2
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  ؤشرات األداء البيئي لمجمع طوطالم): 16(جدول رقم 

  المؤشرات البيئية

  Nb  803  910  916  المواقع العاملة

  RPE %  95% 97%  99%المواقع التي استجابت لقضايا 

  Nb  235  252  286 14001عدد المواقع المتحصلة على شهادة األيزو 

  %89        14001المواقع المتحصلة على شهادة األيزو  %

 .Mt eq  )غازات6(الغازات ذات مفعول البيت البالستيكي 
CO2/an 

    

59,2  57,3  55,1  

 MGJ/an  استهالك الطاقة األولية
     

646  641  608  

  ktep/an   6 627  6 072  6 072  االحتراق وانبعاث الغازات في الجو

  Mm3/an   160,6  150,8  147,6  اقتطاع المياه العذبة من الوسط الطبيعي

 Mm3/an  فضالت المياه من المحيط الطبيعي
   

156,7  157,9  154,9  

  t/an    1 532  1 549  1 356  المحروقاتفضالت 

  t/an    6 304  5 742  5 429  الفضالت الكيماوية المتطلبة لألكسيجين

  kt/an   335,5  345,0  291,1  إنتاج الفضالت الخطيرة المعالجة خارجيا

  Nb     766  461  472  الفضالت العرضية للمحروقات

Source : Rapport Environnement et Société 2009 de Groupe Total, pp.70- 71.  

       
من خالل املؤشرات أعاله، نالحظ أن جممع طوطال يويل أمهية كبرية للبيئة، هذا ما تبينه األرقام احملسنة عاما بعد 

، وهي نسبة معتربة جدا، كما أن %89هي  14001عام، حيث جند أن نسبة املواقع املتحصلة على املواصفة أيزو 
  .الطاقة املستهلكة من قبل امع يف حتسني من عام آلخر
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  :ميكن إبراز أهم مؤشرات األداء االجتماعي مع طوطال من خالل اجلدول املوايل: المؤشرات االجتماعية -3
   مؤشرات األداء االجتماعي لمجمع طوطال): 17(جدول رقم 

  المؤشرات االجتماعية

  تشكيلة المجمع

     تشكيلة العمال -

  الوحدة

Nb       

  

2007  

96 442  

2008  

96 959  

2009  

96 387  

  التشغيل

  التوظيفات حسب املنطقة اجلغرافية -

  .فرنسا، خارج فرنسا -

  أمريكا الشمالية، اجلنوبية؛ -

 أفريقيا، آسيا -

%      

  

14،29  

8 ،19  

10 ،17  

  التنوع في العمل

  نسبة النساء من جممع العمال -

  نسبة غري الفرنسيني من جمموع العمال -

  نسبة غري الفرنسيني من التوظيف -

 عدد اجلنسيات اليت متثل امع -

%  

  

 

29 

62  

83  

133  

 

29  

62  

82  

133  

 

30  

63  

85  

132  

  الصحة

  نسبة جمتمع طوطال املقرتح للمتابعة الطبية  -

%  98  98  98  

  وقت العمل

 (Temps partiel)العمال الذين يستعملون الوقت اجلزئي   % -

  83  82  81  

  االلتزامات االجتماعية

  العمال املستفيدين من احلماية من املوت الطبيعي %

  74  77  80  

  الحوار االجتماعي

  اتمع املتصرف لتمثيل العمال % -

    

86 

  

87  

  

87  
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  178  166  164  عدد االتفاقيات اجلماعية -

  إدارة المسار المهني

  اتمع من طوطال الذي له رعاية فردية سنوية % -

  العملمتوسط األقدمية حسب منصب  -

  

  

  سنة

  

99 

4  

  

98.4  

5  

  

98.4  

5  

Source : Rapport Environnement et Société 2009 de Groupe Total, p.70.  

التنوع  على أساس اجلدول أعاله، نالحظ أن طوطال تويل أمهية كربى للجانب االجتماعي، خاصة فيما خيص     
   .يف العمال، الصحة أثناء العمل، احلوار االجتماعي، وكلها مؤشرات حمسنة مقارنة بالسنوات املاضية

  .ميكن إبرازها من خالل اجلدول املوايل :مؤشرات األمن والمجتمع - 4
  مؤشرات األمن والمؤشرات المجتمعية): 18(جدول رقم 

  مؤشرات األمن المؤشرات المجتمعية

  2009  2008  2007  الوحدة  المؤشرات

  مؤشرات األمن                                                               

  Nb     2,4  2,1  1,9  ).مليون ساعة عمل(الحوادث مع توقف 

  Nb     4,2  3,6  3,1  ).مليون ساعة عمل(الحوادث المصرح بها 

  Nb    15  8  21  حوادث عمل مميتة

  Nb     0,034  0,018  0,046  ).ساعة عململيون (الوفايات 

  المؤشرات المجتمعية

  M€  124,5  151  210  المصاريف المجتمعية

   OCDEحصة المصاريف المجتمعية للدول خارج 

  عدد األعمال

  ".الهبة"و " مؤسسة طوطال"مبلغ مصاريف كل من 

  

%  

Nb  

M€  

79,5  

2 759  

NA  

87,5  

2 619  

17  

91,15  

2 234  

19,4  

Source : Rapport Environnement et Société 2009 de Groupe Total, p.74.  
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من خالل اجلدول، نالحظ أن مؤشرات احلوادث أثناء العمل يف تناقص من سنة ألخرى، وهذا مؤشر جيد، إال أن 
ل طوطال مازالت تعاين من ارتفاع حوادث العمل املميتة، أكثر هذه األحداث هي الناجتة عن نقل البضائع، وتعم

  .طوطال على التوعية والتحسيس الدائم لعماهلا يف هذا اال، لغرض تقليل حوادث الطرق مستقبال
يف جمال التنمية االقتصادية ) مليون يورو 210(أما فيما خيص املؤشرات اتمعية، فنجد أن طوطال تنفق أموال كبرية      

نشاط جمتمعي  2234، وقدرت األعمال بـ )OCDEخارج دول  %91(واالجتماعية، خاصة لفائدة الدول املضيفة 
  .2009خالل سنة 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

  
  
  
  
  



 ----حالة شركتي طوطال وسوناطراكحالة شركتي طوطال وسوناطراكحالة شركتي طوطال وسوناطراكحالة شركتي طوطال وسوناطراك        - - - - األداء الكلي للمؤسسة الصناعيةاألداء الكلي للمؤسسة الصناعيةاألداء الكلي للمؤسسة الصناعيةاألداء الكلي للمؤسسة الصناعية        علىعلىعلىعلىالتنمية المستدامة  التنمية المستدامة  التنمية المستدامة  التنمية المستدامة          دراسة تطبيقية حول أثر إدماجدراسة تطبيقية حول أثر إدماجدراسة تطبيقية حول أثر إدماجدراسة تطبيقية حول أثر إدماج .......................الفصل الرابع

 

156 

 

            SonatrachSonatrachSonatrachSonatrachالتنمية المستدامة عند سوناطراك  التنمية المستدامة عند سوناطراك  التنمية المستدامة عند سوناطراك  التنمية المستدامة عند سوناطراك  : : : : المبحث الثانيالمبحث الثانيالمبحث الثانيالمبحث الثاني

مة، تعتمد باألساس اسريورة للتنمية املستدتعترب سوناطراك نفسها مؤسسة مسؤولة، من خالل تسعى إىل تبين      
، احملافظة على األنظمة البيئية واالستثمار االجتماعي، )HSE(خماطر الصحة، األمن والبيئة على التحكم يف 

، خمتلف أنشطته، مث نعرج على جتربة امع يف جمال ا املبحث التعريف مبجمع سوناطراكوسنحاول من خالل هذ
  .التنمية املستدامة

   Sonatrachالتعريف بمجمع سوناطراك وأنشطته األساسية : المطلب األول
  .ف مبجمع سوناطراك، أهم أنشطته، وكذا هيكله التنظيميسنحاول من خالل هذا املطلب التعري

  .نشأة وتطور مجمع سوناطراك: الفرع األول
عمومية جزائرية، تعمل يف سلسلة إنتاج احملروقات جبميع أشكاهلا، أي أا تباشر البحث عن  مؤسسةسوناطراك      

ومتارس أنشطتها الرئيسية وات باإلضافة إىل حتويلها ونقلها، احملروقات ومشتقاا، وتتوىل استغالهلا ونقلها عرب القن
 ،اسبانيا( أيضا يف أوروبا ،)،اخل...جر، ليبيا، مصر،مايل، الني(هلا أنشطة عديدة يف بلدان، أفريقيا باجلزائر، لكنها 

كما تنشط سوناطراك يف قطاعات   الشرق األوسط؛باإلضافة إىل ، )البريو( أمريكا الالتينية، )إيطاليا، الربتغال، بريطانيا
  ...رى مثل تعميم اإلنارة الكهربائية، الطاقات اجلديدة واملتجددة وحتلية مياه البحرأخ

كيف تصنع لنفسها رصيدا من التجربة واخلربة امليدانية وكيف تكتسب  1963اليت أنشئت عام  سوناطراك لقد عرفت
شهرة دولية تتأكد من سنة ألخرى بفضل أدائها االقتصادي والعمليايت العايل، ما أهلها لتصنف يف مقدمة مؤسسات 

ة العاملية، وفيما يلي أهم التصنيفات اليت حتتلها ضمن املؤسسات البرتولي) 12(القارة األفريقية ويف الصف الثاين عشر 
  1:سوناطراك على املستوى العاملي والقاري

مؤسسة على مستوى املؤسسات البرتولية العاملية، ) 12(مؤسسة على مستوى القارة األفريقية، ثاين عشر ) 1(أول  - 
مؤسسة عاملية فيما ) 6(ل، سادسضمن املؤسسات البرتولية فيما خيص عدد العما) 25(الصف اخلامس والعشرون

، وثالث مصدر لغاز GNLخيص الغاز املميع، خامس مصدر عاملي للغاز الطبيعي، رابع مصدر للغاز الطبيعي املميع 
GPL.  

  
  

                                                           
1 - http://www.sonatrach-dz.com/NEW/presentation.html, Date : Le 02-01-2011. 
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  أنشطة المجمع: الثانيالفرع 
عرب األنابيب، الطور السابق إلنتاج البرتول، النقل : هناك أربعة أنشطة رئيسية يقوم ا جممع سوناطراك وهي     

  1:الطور الالحق إلنتاج البرتول وتسويق احملروقات، وسنقوم بشرح كل واحدة على حدا فيما يلي
يتوىل النشاط يف البداية أعمال البحث والتنقيب عن احملروقات واستغالهلا : الطور السابق إلنتاج البترول -1

وإنتاجها، ومن املهام أيضا تطوير احلقول البرتولية املكتشفة، وحتسني نسب االسرتجاع وضبط االحتياط، وقد عرف 
السابق إلنتاج  هذا النشاط تطورا حركيا بفضل توقيع العديد من عقود البحث شركاء أجانب، ويدمج نشاط الطور

، (SPP)البرتول ضمن إسرتاتيجيته امليدانية فروعا مرتبطة من خالل الشركة القابضة املكلفة باخلدمات شبه البرتولية 
  :وقد سجلت غالبية املؤسسات الفرعية ارتفاعا يف رقم أعماهلا وتتمثل هذه املؤسسات أساسا يف

  ؛ (ENAGEO)املؤسسة الوطنية للجيوفيزياء  - 
  ؛(ENTP)سسة الوطنية ألشغال اآلبار املؤ  - 
  ؛ (GEB)املؤسسة الوطنية للهندسة املدنية والبناء  - 
  ؛ (ENSP)املؤسسة الوطنية للخدمات يف اآلبار  - 
  ؛(ENAFOR)املؤسسة الوطنية للحفر والتنقيب  - 
  ؛(ENAC)املؤسسة الوطنية للقنوات  - 
  (ENGTP)املؤسسة الوطنية لألشغال البرتولية الكربى  - 
يتوىل قطاع نقل احملروقات السائلة والغازية عرب القنوات، مهمة تطوير شبكة النقل عن : النقل عبر القنوات -2

طريق قنوات، تسيريها، استغالهلا، ختزين احملروقات وشحنها على مستوى احملطات البحرية النهائية، ويبقى نشاط النقل 
كلم من قنوات النقل الرابطة ما بني مراكز  16200ك من خالل عرب القنوات األكثر أمهية تقوم به سوناطراك وذل

التخزين الواقعة يف مشال وجنوب البالد، واليت تقع على مستواها وحدات التمييع والتكرير، حيث توجد املوانئ البرتولية 
ز بني القارات، اليت تتوىل إخالء الكميات املوجهة للتصدير، هذه الشبكة تدمج أيضا خطان من األنابيب لنقل الغا

أحدمها حنو أسبانيا عرب املغرب، واآلخر حنو إيطاليا عرب صقلية، ويشمل نشاط النقل عرب القنوات ضمن اسرتاتيجيته 
الشركة : ومها (SP)امليدانية فرعني أحلقا به من خالل الشركة القابضة لالستثمارات واملسامهة التابعة لسوناطراك 

  . (STH)، شركة احملطات النهائية للمحروقات (SARPI)ناعية اجلزائرية إلجناز املشاريع الص

                                                           
1 - Rapport Annuel de Groupe Sonatrach 2009, p. 5. 
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تتمثل مهمة هذا النشاط يف إعداد وتنفيذ سياسات تطوير واستغالل صناعة : الطور الالحق إلنتاج البترول -3
متييع الغاز الطبيعي، : تكرار النفط اخلام وحتويل الغاز الطبيعي، ويتوىل هذا الطور باألساس تسيري مخسة أنشطة وهي

  .التكرير، البرتوكيمياء، إنتاج الغاز الطبيعي  ،(GPL)فصل غاز 
يجية امليدانية هلذا النشاط عدة فروع مرتبطة به من خالل الشركة القابضة للتكرير وكيمياء وتدمج اإلسرتات      

  :وهي (RCH)احملروقات التابعة لسوناطراك 
  ؛(VAGTEC)الشركة الوطنية للتكرير  - 
  ؛(ENIP)املؤسسة الوطنية للصناعة البرتوكيميائية  - 
  ؛(SOMIK)مؤسسة الصيانة الصناعية بسكيكدة _ 
 ؛(SOMIZ)شركة الصيانة الصناعية بأرزيو  - 
 ؛(EGZIK)مؤسسة تسيري منطقة سكيكدة الصناعية  - 
  ؛(EGZIA)مؤسسة تسيري منطقة أرزيو الصناعية  - 
  ؛(SOTRAZ)شركة النقل يف أرزيو  - 
 .HELAP 49%َو هيالب  %51الشركة املختلطة الستخراج اهلليوم سوناطراك  - 
يتكفل هذا النشاط بإدارة عمليات بيع احملروقات يف السوقني الوطنية والدولية، وكذا عملية  :تسويق المحروقات -4

فضل النقل عرب البواخر الناقلة للمحروقات، فيما خيص التصدير، فقد طور نشاط التسويق مناذج جديدة للبيع وهذا ب
تعزيز قدرات النقل عرب البحري للمجمع؛ ويدمج هذا النشاط ضمن إسرتاتيجيته امليدانية الفروع املرتبطة به من خالل 

الشركة الوطنية لتسويق املنتجات البرتولية : وهي SVHالفروع اخلمسة التابعة للشركة القابضة لتثمني احملروقات 
؛ شركة النقل بالبواخر الناقلة للمحروقات (COGIZ)؛ تكييف الغازات الصناعية وتسويقها (NAFTAL)وتوزيعها 

(HYPROC) ؛ ترقية حتلية مياه البحر مشاريع الكهرباء(AEC) ؛ ترقية وإنتاج الطاقات املتجددة(NEAL).  
 الهيكل التنظيمي لمجمع سوناطراك :الفرع الثالث

يكلة وتنظيم جممع سوناطراك، ويربز املديرية العامة، األنشطة التشغيلية ميثل اهليكل التنظيمي شكل عام هل     
  :والشكل املوايل يوضح ذلك واملديريات الوظائفية،
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  الهيكل التنظيمي لمجمع سوناطراك): 35(شكل رقم 
  
  
  
  
  
  
  
  

  .2007التقرير السنوي مع سوناطراك : املصدر
  
  
  

  .12-13مع سوناطراك، ص ص  2007التقرير السنوي لعام : المصدر

تدار من طرف الرئيس املدير العام، وهو يرأس اللجنة التنفيذية وجلنة الفحص والتوجيه، هذه : المديرية العامة -1
، فهي (SIE)تدعم أساسا األشغال ذات التوجه االجتماعي، أما فيما خيص مصلحة األمن الداخلي للمجمع األخرية 

  .العامةتعمل ببيان من املديرية 
متارس أنشطة امع وتطور األعمال الكامنة على املستوى احمللي والدويل،  ):العملياتية(األنشطة التشغيلية  -2

وتعىن باألساس بأنشطة الطور ما قبل وبعد البرتول، أنشطة النقل عرب القنوات وأنشطة التسويق، وكل نشاط من هذه 
  .األنشطة يسري من قبل نائب مدير

تقوم بإعداد والسهر على تطبيق سياسات واسرتاتيجيات امع، كما وتزود اخلربة والدعم : المديريات التشغيلية -3
  1:الضروريان لألنشطة التشغيلية للمجمع، وتنظم يف مخس مديريات تنسيقية للمجمع

  حتت مسؤولية وتسيري مدير تنفيذي للموارد البشرية؛: مديرية املوارد البشرية - 
  حتت مسؤولية وتسيري مديرة تنفيذية؛: رتاتيجية، التخطيط واالقتصاداإلس - 

                                                           
1
 Rapport annuel d’activité du groupe Sonatrach, 2007, p13. 
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  حتت مسؤولية مدير تنفيذي؛: املالية - 
  حتت تسيري مدير تنفيذي؛: األنشطة الدولية - 
  .حتت تسيري مدير تنفيذي: األنشطة الدولية واملركزية - 

، الشؤون القانونية، الصحة واألمن والبيئة، تدقيق امع: مديريات مركزية وهي) 04(باإلضافة إىل أربعة        
  .التنسيق التقين والتطوير

HSE).مديرية الصحة، األمن والبيئة وشؤون التنمية المستدامة: المطلب الثاني
*)  

ولكن هذا اإلدماج مت إدماج القضايا ذات الصلة بالتنمية املستدامة على مستوى مديرية الصحة، األمن والبيئة،      
ليس كليا، حيث تعترب قضايا التنمية املستدامة ثانوية مقارنة مع قضايا الصحة، األمن والبيئة، وسنربز فيما يلي هيكلة 

  .، سياستها وإسرتاتيجيتها، وكذا بعض القضايا ذات الصلةHSEمديرية 
  يكلة وظيفة الصحة، األمن والبيئةهتنظيم و : الفرع األول

، هذا التنظيم 2008لتنظيم املديرية املركزية للصحة، األمن والبيئة يف ديسمرب قيع على الشكل اجلديد مت التو      
وإن اإلعالن عن السياسة ، 2002عام إنشاء هذه املديرية اجلديد هو نتاج مسار طويل من التحسني املستمر منذ 

ترتجم االلتزام اجللي والرمسي للمجمع للمحافظة على الصحة وأمن العمال، إدماج الثروة وكذا محاية البيئة، يف املقابل 
فإن اعتماد تنظيم جديد يستند على عدد من املهام األساسية واليت تسجل ضمن سياق حتسني أداء ملختلف 

دد من القرارات التصحيحية اليت تدمج ضمن عمليات التسيري، وإن اهلدف املستويات، كما وتساهم أيضا بع
األساسي من التنظيم اجلديد هو حماولة إعداد ووضع تنسيق وربط العالقات ما بني خمتلف املكونات التنظيمية 

باإلضافة إىل ما  مصلحة الصحة، مصلحة األمن، مصلحة البيئة والتنمية املستدامة: للمديرية املركزية وتتمثل أساسا يف
  :HSEمشروع االستثمار االجتماعي، والشكل املوايل يوضح اهليكل التنظيمي ملديرية "يسمى بـ 

  
  
  
  
  
  

                                                           
* HSE : Health, Safety and Environment. ) الصحة، ا?من والبيئة(   
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 (HSE)الهيكل التنظيمي للمديرية المركزية للصحة، األمن والبيئة ): 36(شكل رقم 
  

  
  
  
  
  
  

 .23ص  .2008وناطراك لعام سمع  HSE التقرير السنوي : من إعداد الطالب على أساس املرجع :المصدر
  

من جهة أخرى فإن التنظيم اجلديد يعطي توجهات قوية فيما خيص التدقيق، التفتيش والتحقيق، كما ويعطي      
  . HSEأيضا اليقظة التشريعية والتكنولوجية، املعلومات، التحسيس وتقسيم اخلربة، لرتقية وتشجيع ثقافة 

  والبيئة ك في مجال الصحة، األمنسياسة وإستراتيجية سوناطرا: الفرع الثاني
  .تتمثل سياسة وإسرتاتيجية سوناطراك يف جمال الصحة، االمن والبيئية يف النقاط التالية     
، 2004مت اإلعالن عن سياسة سوناطراك فيما خيص التنمية املستدامة يف أفريل : سياسة الصحة، األمن والبيئة -1

السنوي العام أو من خالل التقرير السنوي  لتزام الذي أصدرته سوناطراك يف تقريرهااالويظهر ذلك من خالل 
  1:، وتتضمن هذه الوثيقة االلتزامات والتعهدات التالية))09(ملحق رقم - أنظر وثيقة االلتزام (من والبيئة للصحة، األ

  من أدائه العايل يف جمال الصحة، األمن والبيئة أحد معايري التقدم؛عل  يلتزم امع بأن جي - 
يستخدم كل ما يف وسعه لضمان األمن والسالمة ألنشطته واحلفاظ على الصحة أثناء العمل،  يتعهد امع بأن - 

  وكذا محاية البيئة وتقليل املخاطر احملتملة النامجة عن نشاطه على السكان ااورين للمجمع؛
  . ليةيلتزم امع بأن يبني مبادئ التسيري اليت تكفل محاية املوارد الطبيعية لألجيال املستقب - 
كما يلتزم امع بتوفري املوارد البشرية واملادية الالزمة لتحقيق مجيع هذه األهداف، حيث تعترب الصحة واألمن   - 

  .والبيئة قضية اجلميع، وكل شخص يف منصب عمله ويف نشاطه مسؤول عن تطبيق سياسة سوناطراك يف هذا امليدان

                                                           
1 - Rapport Annuel HSE 2006 de Groupe Sonatrach, p.13. 

المديرية المركزية 
 للصحة، ا-من والبيئة

 مصلحة الصحة

ا.ستثمار مشروع 
 ا.جتماعي

 مصلحة ا-من مصلحة البيئة 
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تقوم إسرتاتيجية امع ضمن جمال الصحة، األمن  :والبيئةإستراتيجية سوناطراك ضمن مجال الصحة، األمن  -2
  1:والبيئة على أساس احملاور الرئيسية التالية

ضمن هذا اإلطار، وضعت سوناطراك مسار اليقظة دائم يعىن : التوافق مع المتطلبات التشريعية والتنظيمية -أ
  .بتطوير اإلطار التشريعي والتنظيمي ال الصحة، األمن والبيئة

وضع امع مبدأ األمان جلميع األنشطة من خالل : الناتجة من نشاط المجمع HSEالتحكم في مخاطر  -ب
مبدأ األمان للعمال، الرتكيبات واملنشآت؛ تقليل : إسرتاتيجية املعتمدة، واألعمال اليت مت االلتزام ا يف هذا اال هي

  .رين للمواقع وكذا البيئة؛ التحكم يف األزمات والكوارثأضرار آثار األنشطة على صحة العمال والسكان ااو 
يعترب وضع نظام لإلدارة  :عن طريق وضع أنظمة مدمجة إلدارة  الصحة، األمن والبيئة HSEتحسين أداء  -ج

التدرجيي  والتقليل  HSEالتحكم الكلي يف خماطر  : وحتمل طموحات املشروع التايل  املدجمة أولوية مطلقة للمجمع،
الرتابط والتناسق يف إسرتاتيجية تسيري املخاطر املتعلقة بالصحة والسالمة  املهنية، األعراض واألمراض احلوادث،من 

املعايري، " HSEاملهنية أو البيئة، التعريف الواضح ملهام ومسؤوليات خمتلف املستويات التنظيمية؛ تسوية تطبيقات 
  .التقييم الدوري ومتابعة مؤشرات األداء فيض التكاليف، ، تقدير املوارد وخت"اخل...اإلجراءات، القوانني،

الرافع الرئيسي لتكييف امع مع التحوالت اجلديدة  املوارد البشريةتعترب : HSEتنمية وتثمني الكفاءات يف ميدان  -د
لإلقتصاد الوطين واحمليط الدويل،  وتستند إسرتاتيجية سوناطراك ضمن هذا اال أساسا عصرنة عمليات التدريب 

  وتنمية الكفاءات؛
دريب، املعلومات، من بني أهم حماور إسرتاتيجية امع، وتعىن جبميع العمال من خالل الت :HSEتطوير ثقافة  -هـ

  .والتحسيس
مت إدماجها يف إطار حتسني التسيري وأداء امع، وتعتمد يف : HSEتطوير المعلومات واالتصال الخاصة بـ  - و

، دف HSEاألساس على األنظمة وتعميم اإلبالغ من خالل وسائل عصرية وفعالة، كما وأن االتصال فيما خيص 
  الداخلي واخلارجي؛ باألساس سري املعلومة على املستوى

حتسني ظروف  :المشاركة الفعالة في حماية البيئة وتطوير الجماعات المجاورة من خالل المبادئ التالية - ي
العيش للسكان عن طريق إزالة الفوارق وترقية التعاضدية والتعاونيات احمللية؛ املسامهة الفعالة يف برامج ختص التنمية 

تثمار يف خلق مناصب عمل؛ تعزيز ثقافة التضامن من خالل التفاعل مع حاالت املستدامة وخلق الثروات، واالس
  .الطوارئ والعمل على املدى البعيد

                                                           
1- Rapport Annuel HSE 2008 du Groupe Sonatrach, pp. 14-17. 
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  مشاريع تخص الصحة، األمن والبيئة: الفرع الثالث
قام جممع سوناطراك بعدة مشاريع هامة ختص الصحة، األمن والبيئة خالل السنوات املاضية، ولعل أهم هذه      

فيما  ، باإلضافة إىل السنوات السابقة األخرى، وتتمثل أهم هذه املشاريع2008املشاريع تلك اليت مت إمضاؤها عام 
  :1يلي
، حتمل 2008، مت إطالقه رمسيا عام HSEظام إدارة أو ما يسمى ن :إطالق المرحلة األولى HSE-MSمشروع  -1

هذه املرحلة، االتصال والتحسيس على مستوى مجيع املؤسسات التابعة لألقطاب الصناعية للجزائر العاصمة، أرزيو، 
  .، وتتمثل يف التشخيص ووضع املشروع قيد التنفيذ2009حاسي الرمل، أما املرحلة الثانية فتمت عام 

دخل هذا املشروع يف مرحلة النشر، واإلجناز مع حتقيق عدة أعمال ختص  :التحكم في الحوادثمشروع نظام  -2
  .بأرزيو 2008االتصال والتكوين، وقد مت حماكاة املشروع عام 

موقعا أساسيا، ويهدف إىل تقييم األخطار املهنية املتعلقة مبناصب  19تعىن بـ : مشروع تقييم األخطار المهنية -3
  .  ح يتثبيت األوضاع الراهنة وتعترب كوسيلة اتصال وإدارة إسرتاتيجية، وأداة تساعد على اختاذ القراراتالعمل، ويسم

هناك جمهودات جبارة تبذهلا سوناطراك حلماية موارد الري، من خالل  :معالجة وتثمين المخلفات السائلة -4
لصناعية واخلطرية الناجتة عن أنشطة امع، ولقد مت االستخدام الرشيد للمياه وكذا معاجلة وتثمني املخلفات السائلة ا

حاسي الرمل، قاسي طويل، هاود برقاوي : حمطات ختص هذا الربنامج، ومقسمة على املواقع التالية) 09(إنشاء تسع 
    وحاسي مسعود؛ 

هذا املشروع عام  تعترب كرؤية شاملة ملتزمة يف مجيع مستويات امع، مت االنطالق يف :إدارة االنبعاث الجوي -5
، وإدراجه يف مجيع األنشطة للجميع، خمطط الغدارة حتت رعاية مكتب استشاري متخصص، وتثمني عدة 2008
  ).GPLالبرتول، ختزين، النقل باألنابيب، احلفر، متييع الغاز، إنتاج (مواقع 

ة البيئة، تستند املقارنة أساسا من سريورة إدار  2006مت من إطالق هذا املشروع عام  :المواقع والتربة الملوثة -6
على إحصاء مجيع املوارد الكامنة لتلوث الرتبة، ويهدف إىل وضع خريطة للمواقع امللوثة وكذا بنك للمعلومات، 

  .ويعمل مبرافقة مكتب دراسات متخصص
ال البيئي فيما خيص ا: كما وتقوم سوناطراك بعدة مشاريع ضمن جمال الصحة، األمن والبيئة لعل أمهها       

، معاجلة األوحال الناجتة عن عملية احلفر، محاية )،اخل...احملافظة على املوارد، تطوير املنتجات الصديقة للبيئة،(
  .فيما خيص السلوك األمين (Safe Behaviour Program)سواحل املتوسط وغرب أفريقيا، إطالق مشروع 

                                                           
1
 - Rapport HSE du groupe Sonatrach, 2008, pp.  29-30. 
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 HSEأداء سوناطراك ضمن مجال : الفر ع الرابع
يعترب أمن األشخاص والتحكم يف املخاطر الصناعية أولوية رغم إدراجها ضمن إسرتاتيجية امع، قد وضعت      

سياسة موجهة لتحسني ظروف العمل واحلفاظ على صحة وأمن عماهلا، وترتكز هذه السياسة على أساس ختطيط 
من جمموع  2008حادث عمل عام  2343جيل األعمال ووضع أجهزة محاية، والوقاية يف خمتلف األنشطة، وقد مت تس

  .عامل، والشكلني املواليني يوضحان بعض مؤشرات األداء فيما خيص الصحة واألمن 129932
  معدل خطورة الحوادث وتكرارها لمجمع سوناطراك): 37(شكل رقم 

 
 

 
Source : Rapport HSE du groupe Sonatrach,2008, p .27 

  
  .التنمية المستدامة عند سوناطراك: المطلب الثالث

بفضل موقعها كشركة برتولية، تسعى سوناطراك ألن تكون مؤسسة مواطنة ومسؤولة، حيث عمدت منذ سنة      
محاية البيئة، املشاركة الفعالة يف أنشطة ، إىل االهتمام باحملافظة على صحة العاملني لديها، سالمة منشآا، 2004

التضامن اتمعي والتوجه حنو اتمع، أو باألحرى كل القضايا اليت تساعد على تبين مفهوم التنمية املستدامة، وسنربز 
فيما يأيت أهم األنشطة واألعمال اليت تقوم ا سوناطراك فيما خيص التنمية املستدامة، من خالل أنشطة ختص 

والشكل املوايل يوضح حتدي التنمية املستدامة . نب االجتماعي واتمعي وكذا القضايا الرئيسية اليت ختص البيئةاجلا
  .وخمتلف االنشغاالت اليت جيب أن تستجيب هلا سوناطراك
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 التنمية المستدامة كتحٍد لمجمع سوناطراك):38(شكل رقم 

  
  ".نور الدين شرواطي"مداخلة للسيد الرئيس املدير العام احلايل  :المصدر

  
  

  ).أمن، صحة، تكوين وتحسيس العمال(الجانب االجتماعي : الفرع األول
مع فيما خيص اجلانب االجتماعي، براز أهم األعمال واهودات اليت يقوم ا اإسنحاول       

  .أساسا يف األمن، الصحة، تكوين وحتسيس العمال لتمثتو 
أولت سوناطراك أمهية خاصة ملوضوع احلفاظ على صحة  :مسعى الصحة أثناء العمل -1

من  ورفاهية عماهلا وكذا حتسني ظروف العمل، ولتحقيق ذلك قام امع بإعداد برنامج واسع للوقاية 
  : 1صوص فيما يلياألخطار الصحية واألمراض املهنية وتتمثل على اخل

                                                           
1
 - Rapport HSE du groupe Sonatrach, 2006,  pp. 25-26. 
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مراقبة صحة العمال من خالل حتفظ مالئم للمخاطر املهنية، مراقبة ظروف العمل، حماربة أمراض القلب واألوعية  - 
الدموية، حتسني نوعية األغذية، الكشف عن األمراض الورمية اخلبيثة، حتسني خريطة املخاطر املهنية، ضبط منحىن 

  ؛،اخل...اإلصابة باألمراض يف املؤسسة،
وحرصا منها على سالمة عماهلا وحتسني ظروف التكفل م، قامت سوناطراك بإجناز عدة مراكز جهوية لطب  - 

مراكز لطب العمل يف كل من العاصمة، حاسي مسعود، حاسي الرمل، عني أمناس، بسكرة  6(العمل ومراكز طبية 
  .، كما أن هناك عدة مشاريع يف هذا الصدد جيرى إجنازها)وسكيكدة

تعترب سوناطراك األمن والسالمة أثناء العمل أولوية قصوى، ولتعزيز أمن مواقعها : األمن والسالمة عند العمل -2 
وعماهلا خصصت سوناطراك لذلك موارد هامة حىت ولو كانت األعمال واخلطوات الواجب اختاذها عديدة ويتم 

  .حوادث إىل أقل مستوى ممكنمتابعتها، إال أن اهلدف الرئيسي منها هو خفض احتمالية وقوع 
من خالل (تعزيز اإلطار القانوين والتنظيمي باعتماد تعليمة عامة تتعلق بأمن املنشآت : وتتمثل أهم هذه اخلطوات يف

؛ تعزيز األمن داخل منشآت اإلنتاج؛ تعزيز قدرات رد الفعل )العمل االحرتايف، إدارة األزمات ترسيخ املعلومات
  .التأزم املستعجلة والتأهب ملواجهة حاالت

رغم كل هذه اإلجراءات والربامج إال أن سوناطراك تبقى من بني املؤسسات اليت ال تتحكم جيدا يف هذا اال،     
حيث سجلت عدة حوادث ووفيات يف السنوات املاضية، لكن يبقى هناك تناقص من سنة ألخرى، ومن بني أهم 

، انفجار أنبوب الغاز يف احملمدية 2004الغاز يف سكيكدة عام  حادث انفجار أنبوب: األحداث اليت يؤسف هلا
أدى إىل إصابات بني السكان ااورين والذين كانوا داخل حميط املنشأة؛ تسرب الغاز املتبوع  2006عام ) معسكر(

  .أشخاص وخسائر مادية معتربة 3وتسبب يف مقتل  2006حبريق يف بئر النزلة، والذي حدث عام 
ختصص سوناطراك ميزانية هامة لتكوين عماهلا لغرض تعزيز قدرات املوارد البشرية من : حسيس العمالتكوين وت -3

أجل مواكبة تطورات املسار املهين، وقد قامت سوناطراك بتنفيذ برنامج ثري للتكوين والتحسيس يتناول املشاكل 
  :1اخلاصة جبانب الصحة، األمن والبيئة، وتتمثل هذه الربامج يف

  موجه جلميع األنشطة والفروع لغرض تقليص وترية حوادث الطرق؛: وين يف أمن الطرقالتك - 
  لغرض متكني املشاركني من تطوير تقنيات التدخل املالئمة لألخطار الكربى؛: التكوين يف جمال طب الكوارث - 
  لمجمع؛ تنظيم دورة للمكونني لغرض إنشاء مرجعية لنظام رخصة العمل مالئمة ل: نظام رخصة العمل - 
  التكوين يف جمال تقييم األخطار؛ - 

                                                           
1
 - Rapport HSE du groupe Sonatrach, 2006,  pp. 40-43. 
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  ؛HSEالتكوين يف جمال أنظمة إدارة وتدقيق  - 
  التكوين يف جمال تقنيات وإسرتاتيجيات حماربة التلوث؛ - 

باإلضافة إىل أن امع يقوم بتنظيم أيام إعالمية وحتسيسية حول امن الطرق وسالمة املرور فيها، هناك محالت توعية 
   SBR.خدرات، برنامج سلوك السالمة املهين ضد إدمان امل

وسونالغاز ، %51التجمع هو فرع تابع ملؤسسة سوناطراك بنسبة ): جامعة المؤسسة(المعهد الجزائري للبترول  -4
حيث يهدف إىل ، NAFTAL, ENTP ، ENSP، ENAGEO، ENAROF، NAFTE: والباقي لكل من %25بنسبة 

واملناجم قيما يتعلق بالتكوين وحتسني االداء ومتابعة املسار الوظيفي، ويتضمن االستجابة الحتياجات قطاع الطاقة 
  :املعهد ختصصات التكوين التالية

مكلف بدورات التكوين من مستوى املهندسني املتخصصني، وماسرت العلوم يف امليادين : معهد اهلندسة بومرداس - 
  كهرباء واملناجم؛العلمية والتقنية املرتبطة بإنتاج البرتول والغاز، ال

مكلف بدورات التكوين من مستوى تقنيي الدراسات العليا : معهد تقنيات البرتول التطبيقية بسكيكدة - 
  املتخصصني، ومهندسي التطبيق يف حقول تقنيات البرتول؛

صصني مكلف بدورات التكوين من مستويات تقنيي الدراسات العليا املتخ: معهد تقنيات الغاز التطبيقية بوهران - 
  .ومهندسي التطبيق يف حقول الغاز

ويعترب البحث بطبيعته، من النوع التطبيقي، ويتم إجراؤه أساسا على شكل أطروحات هندسة، ماجسرت وماسرت      
علوم، ويهدف باألساس إىل تطوير طاقات البحث، حيازة اخلربة فيما خيص املناهج وطرق التحليل، تطوير طاقات 

  .تسمح باستقطاب أفضل الكفاءات الدراسات، إنشاء بيئة
  البيئة وقضايا التنمية المستدامة: الفرع الثاني

أظهر جممع سوناطراك مزيدا من اإلرادة والعزمية على انتهاج مسعى يرمي إىل محاية البيئة، فأطلق برناجما واسعا      
الصناعية، خفض االنبعاث امللوث للجو، احملافظة على املوارد الطبيعية، تعزيز قدرات معاجلة النفايات : يهدف إىل

  .معاجلة النفايات وتثمينها، إعادة تأهيل املواقع واألراضي امللوثة، تطوير املنتجات الصديقة للبيئة
تواصل سوناطراك يف سياق التزامها الوقائي للبيئة واملوارد : خفض انبعاث الغازات المسببة لالحتباس الحراري -1

سد تقليصا معتربا النبعاث الغازات ذات مفعول البيت احلد من غازات املشاعل الذي جي مجالطبيعية جتسيد برنا
هلدف من خالل املشاركة يف منتديات مببادرة البنك العاملي، وا GGFRالبالستيكي، هذا يف إطار الشراكة مع 
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أهم التزامات سوناطراك فيما يات هو تبادل اخلربات والتكنولوجيا ما بني مجيع الشركاء، ومن األساس من هذه املنتد
  :1خيص هذا اال ما يلي

املصاحب إلنتاج التشغيلي، تتابع سوناطراك برناجمها السرتجاع  الغاز  ىعلى املستو : تقليل الغاز المشتعل -أ
بفضل اهودات اليت قام ا  2008، وميكن اخذ أرقام عام 2012، حىت التخلص منه ائيا عام (Associé) البرتول

وهذا باستثمار    3م س ت م 1191إىل   3م س ت م 65127قسم اإلنتاج لنشاط املنبع، بتقليص حجم الغاز املشتعل من 
  .مليار دينار5يقدر بـ 

يعترب من أكرب مشاريع الغاز اجلاف يف اجلزائر، مت إجنازه عن طريق الشراكة مع بريطانيا  :مشروع عين صالح -ب
مليون دوالر، حيث يستخرج ثاين أكسيد  300، مببلغ أكثر من StatoilHydro)(وستات أويل هيدرو (BP)للبرتول 

يبا، وتقدر الكميات املسرتجعة م تقر 1800الكربون من الغاز املنتج، مث حيقن يف طبقات جيولوجية جوفية إىل عمق 
مليون طن سنويا، ويعد هذا النوع من املشاريع األول من نوعه يف ميدان احلقول الربية  1.2واملخزنة على هذا النحو بـ 

  .،)هناك مشاريع أخرى مماثلة ولكن حتت البحر(الغازية 
، وكذا آلية CO2تخزين حتت األرض لـ املسامهة يف إعداد قواعد خاصة ألنظمة ال: ويسمح هذا املشروع بـ      

 3م س ت م 270.000ما يقارب  2008عام  CO2للتطور النظيف والتوافق مع اتفاقية كيوتو، ولقد بلغ احلقن اإلمجايل لـ 

.  
تواصل سوناطراك برناجمها اخلاص بتطوير قدرات إنتاج أنواع الوقود النظيف  :ترقية استعمال الوقود النظيف -2

وتوزيعه، من خالل تنفيذ الربنامج الواسع لتطوير غاز الربوبان املميع الستعماله كوقود، والذي شرع فيه منذ 
طن  340.000يقارب  ما 2008سنويا، وقد بلغ استهالك هذا الوقود عام  %20الثمانينيات، وذلك بنسبة منو تقدر بـ 

، ولكن هذا يبقى أقل من %17نقطة بيع عرب الرتاب الوطين، وقد بلغ معدل إحالله للبنزين بـ  468على مستوى 
الطموحات اليت يسعى إليها امع، ولغرض ترقية استعمال غاز الربوبان املميع كوقود واحلفظ عليه كرائد لتوزيعه على 

تقليل اهلامش : مثل 2008مستوى الوطن ونشره على املستوى العاملي، التزمت نفطال بعدة أعمال خاصة خالل عام 
تحويل، إمضاء اتفاقيات مع مؤسسات التحويل ووكالء السيارات من أجل وضع على أسعار وضع تركيبات ال

  .الرتكيبات اليت ختص غاز الربوبان املميع على السيارات املستوردة

                                                           
1 - rapport HSE du groupe Sonatrach, 2008, p. 39. 
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من ناحية أخرى فإن إعادة تأهيل معامل التكرير الواقعة يف سكيكدة، أرزيو، العاصمة وحاسي مسعود،      
واألمن للمنشآت وإلنتاج الوقود التطبيقية مثل البنزين اخلايل من الرصاص،  ستساهم بال شك يف توفري السالمة

  .مراعني بذلك أكثر املعايري دقة من أجل حتسني نوعية البيئة
تبلغ طاقة هذا ): -حاسي الرمل-المركز الهجين بين الطاقة الشمسية والغاز (تطوير الطاقات المتجددة  -3

رنامج وطين طموح الطاقة الشمسية، تندرج ضمن إطار بميغاواط مستمدة من  30ميغاواط، منها حوايل  150املركز 
، 2006، وقد مت التوقيع على املشروع عام يرمي إىل تنويع مصادر الطاقة عن طريق التطوير التدرجيي للطاقات املتجددة

، Nealجلديدة اجلزائرية وشركة الطاقة ا Abenarمليون يورو، من قبل الشركة االسبانية  315بكلفة استثمار بلغت 
ويعترب املركز اهلجني مكسبا بيئيا وطاقويا هاما، على املستوى العملي فإن طاقة الشمسية تسمح بتخفيض االستهالك 

  1.طن سنويا 33.000حبوايل  CO2السنوي للغاز، ويف املقابل احلد من انبعاث غاز 
تلتزم سوناطراك باحملافظة على البيئة وإدارة املخلفات الناجتة عن أنشطتها من  :محاربة التلوث وتسيير النفايات -4

  2:خالل ما يلي
يويل امع عناية كاملة للتحكم يف استهالك املياه  :تعزيز قدرات معالجة المخلفات السائلة واألوحال الزيتية -أ

حمطة تصفية املياه : ريع املتعلقة ذا الصدد يفومعاجلة املخلفات الصناعية الناجتة عن أنشطته، وتتمثل أهم املشا
  ...املستعملة اليومية، حمطات إزالة الزيوت، معاجلة التخزين الوسيط وترسبات املنشآت الصناعية،

يعمل امع من أجل محاية األراضي وإعادة تأهيل املواقع امللوثة يف املاضي  :تسيير المواقع واألراضي الملوثة -ب
يتمثل يف إحصاء مجيع املصادر االفرتاضية للتلوث كل من الرتبة وكذا ما حتتها بصورة عرضية  بسبب أنشطتها،

ودائمة، ويتم تقييم قابلية العطب على أساس دراسة افرتاضية لوجود خطر يتعلق مبصادر التلوث وحتديد عوامل 
  التحول والرهانات املطلوب محايتها؛

لة واملتنوعة للنفايات الناجتة عن أنشطة امع، قامت املديرية املركزية أمام الكميات اهلائ :تسيير النفايات -ج
للصحة، األمن والبيئة بإطالق مشروع يتضمن إعداد خطة تسيري نفايات على مستوى امع، وقد انطلق هذا 

ة خملفات موقعا من مواقع أنشطة الفروع التابعة للمجمع، وتتمثل يف معاجل 50املشروع بإجراء عملية جرد مشلت 
  .، وكذا يئة تكتيم مواقع التخزين الوسيطة...)ردم احلفريات، أوحال البرتول(البرتول، التخزينات املؤقتة 

                                                           
1 - Rapport HSE du groupe Sonatrach, 2006, p.34. 
2
 - Rapport HSE du groupe Sonatrach, 2007, p.37. 
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مليار دج، ومت استغالهلا خالل عامي 7، بكلفة تقدر بـ 2007- 2006 هذه املشاريع مت إطالقها خالل املرحلة     
مت إنشاؤها يف حاسي الرمل مببلغ   وجتميع النفايات الصلبة الصناعية، باإلضافة إىل عدة مراكز للطمر 2008-2010

  .2008مليون دج، وقد مت استالمهما عام  110إمجايل يصل إىل 
، 2002تواصل سوناطراك مسامهتها يف اهود الوطين اخلاص بالتشجري منذ عام  :التشجير وإعادة التشجير -5

عها سامهت يف هذه املبادرة ذات الطابع البيئي، وقد مسحت عملية وحدة من وحدات امع وفرو  65وفعال فإن 
، هذا النشاط كان بالتنسيق مع املديرية العامة للغابات، 2002شجرة منذ عام  685.564التشجري  بتسجيل أكثر من 

  .مليون دج 77هك، مببلغ قدر بـ  516ومت إجنازه على مستوى األحواض املنحدرة للسدود املائية تغطي مساحة قدرها 

  وحوكمة الشركة) المجتمعية للمجمعالمسؤولية (االستثمار االجتماعي لسوناطراك : الفرع الثالث
سنربز من خالل هذا الفرع خمتلف األعمال واملشاريع اليت تقوم ا سوناطراك يف جمال التوجه حنو اتمع،      

  .باإلضافة إىل التعريج على حوكمة الشركة
جتسد املسؤولية االجتماعية مع  ):المسؤولية االجتماعية(االجتماعي لمجمع سوناطراك االستثمار  -1

سوناطراك يف إطار التنمية املستدامة الصورة اجلديدة للشركة املواطنة، واليت تربط ما بني البعد االقتصادي 
سياسة اجتماعية جديدة من  وتتوافق مع قيم اتمع اجلزائري، وكشركة مواطنة، اعتمدت سوناطراك  واالجتماعي

MISبرنامج إدارة االستثمار االجتماعي "خالل تعزيز عالقات امتيازية مع اتمع املدين من خالل 
، منذ نوفمرب "*

  :، ويهدف املشروع أساسا إىل ثالث نقاط أساسية2001
  عاضدية وتعاونية حملية؛حتسني ظروف العيش للسكان املتدهورة حالتهم، من خالل حمو فوارق التنمية وترقية ت -
  املسامهة الفعالة يف برامج التنمية وخلق الثروة، ومنح امتيازات خللق مناصب شغل؛ - 
تعزيز ثقافة التضامن على مستوى امع، والتفاعل يف آن واحد مع حاالت االستعجال ومع العمل على املدى  - 

  .الطويل
  :ن خالل اجلدول التايلوتتدخل سوناطراك يف ااالت اليت سنربزها م     

  
 
  
  

                                                           
* - MIS: Management de l’Investissement Social. 
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  اك فيما يخص االستثمار االجتماعيمجاالت تدخل سوناطر ): 19(جدول رقم 
  األهداف واألعمال ذات الصلة  مجال التدخل
  متكني الشباب والشابات ضحايا الفشل الدراسي من االندماج يف احلياة العملية وتوفري دخل هلم ولعائالم؛ -  التكوين المهني

، إنشاء ملحق للتكوين املهين )أدرار(مرتبص  300مالحق للتكوين املهين استفاد منه أكثر من  3انشاء  -
  .باملنيعة

  ).بشار، األغواط، الواد(حافالت للنقل املدرسي يف كل من 6، )أدرار(مدرسة قرآنية يف شروان  55جتهيز  -  محو األمية والتعليم

  ، )سوق أهراس(ة بالكهرباء على مستوى سيدي فرج تعاونية عائلية فالحي 18تزويد  - فك العزلة
  ،)شاروين، أوالد عيسى، تاملني بأدرار( Sarlمؤسسات ذات مسؤولية حمدودة 3إنشاء  -
  رد االعتبار حملطات البزين لشاروين،  -
  ..).كواط  4حمطة مشسية : ثالثة مشاريع لتجهيزات تغذية الطاقة الشمسية بإيليزي(ترقية الطاقات املتجددة  -

  ؛ )بلديات يف أدرار، ماتريوين، برج باجي خمتار6( ،  3م50أحواض بسعة  152بئر جمهز،  115إجناز  -  دعم الزراعةو الري 
  ...، وقف النزوح الريفي، زيادة حجم مياه الري)منصب 300أكثر من (خلق مناصب الشغل -
  . فالحا لالستفادة من فرص عمل مستقرة ودائمة 20دعم استصالح األراضي أدى بـ -

  .جتهيز قاعات العالج، مت االستجابة لرغبات البلديات املتدهورة -  الصحة

املشاركة يف األعياد الوطنية والدينية، األعمال اليت ختص أثاث املدرسي، الطبية، والتجهيزات الرياضية، توزيع  -  أعمال التضامن
  ...األطعمة

  .تامنتيت، فاتيس، برج باجي خمتار(إطالق ثالث عمليات جتهيز حتت توجيه مجعيات احلرف الشباب  -  دعم الحرف

  ، 2004برنامج واسع لتطوير الرياضة يف املناطق اليت تفتقر ملساحات لعب منذ عام  -  الرياضة والثقافة
  )البيض، بشار، بسكرةمتنرست، الوادي، (شاب لضواحي ؤاليات  5000أرضية رياضية لفائدة  16إنشاء  -
مكتبة يف ست واليات، إدخال أجهزة الغعالم اآليل واألنرتنت، يسمح برفع مستوى التعليم وكذا  15جتهيز  -

  االنفتاح على العامل،
املسامهة يف ترميم املواقع األثرية يف كل من القصور، تيميمون لضمان استقبال العلماء، الطلبة والباحثني  -

  .املنطقةاملهتمني بثقافة 
Source : Sonatrach, L’investissement social de Sonatrach : Vecteur du développement communautaire 
durable, Sonatrach publications, Algérie, 2009, pp. 1-16. 

  
حوكمة الشركة لدى سوناطراك غري مفهومة متاما، فلم يرد على مستوى : وأخالقيات األعمال حوكمة الشركة -2
تقارير السنوية السابقة للمجمع أي معلومات حوهلا، عدا تشكيلة اجلمعية العمومية، جملس اإلدارة وكذا اللجنة ال

  .دارة، وال مسؤوليات جملس اإل)واليت متثل الدولة(فال جند ال مسؤوليات اجلمعية العمومية  التنفيذية،
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 :ومها لقيمها تكميليني حمورين على، حيتوي " دليل للسري"أما فيما خيص أخالقيات األعمال، فقد مت إصدار مؤخرا 
  :1، وتتمثل فيما يليمبهامها والقيام تطورها أجل من سوناطراك عليها ترتكز واليت، املؤسسة قيم  اجلوهرية القيم

، اجلماعة روح  الثقة ،املهنية، األخالق ،املؤسسة روح د،البال ملصلحة االلتزام: تتمثل القيم اجلوهرية يف التايل - 
  ؛التكافؤ، اجلودة عن البحث، املثالية احلكامة

 نوعية  حتسني، التكنولوجيا يف والتحكم السهر، العاملني فاءاتك وحتسني تكوين: أما قيم املؤسسة فتتمثل يف - 
 اجلزائرية املؤسسات حنو املهارات حتويل ،اءكالشر  احرتام ،التسويق سحب التحليو  الزبائن إرضاء، االجتماعي احمليط

  .ستدميةامل تنميةال مسعى و البيئة احرتام ،األخرى
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
1 - Code de conduite de groupe Sonatrach 
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        تقييم سياسة التنمية المستدامة عند كل من طوطال وسوناطراكتقييم سياسة التنمية المستدامة عند كل من طوطال وسوناطراكتقييم سياسة التنمية المستدامة عند كل من طوطال وسوناطراكتقييم سياسة التنمية المستدامة عند كل من طوطال وسوناطراك: : : : المبحث الثالثالمبحث الثالثالمبحث الثالثالمبحث الثالث

من خالل الدراستني السابقتني، خلصنا إىل أن هناك فرقا شاسعا وواضحا ما بني سياسة املؤسستني فيما خيص      
التنمية املستدامة، فمن جهة، رأينا مدى جدية جممع طوطال يف هذا اال، من خالل التزاماا واألعمال اليت تقوم 

يف التنمية املستدامة على املستوى الكلي، ومن اجلهة املقابلة، ا لتحقيق التنمية املستدامة على مستواها، واملسامهة 
، إال أننا مل نلمس اجلدية املطلوبة يف ذلك، وسنحاول 2004ورغم التزام جممع سوناطراك بالتنمية املستدامة منذ عام 

فادة من جتربة يف هذا املبحث األخري أن نقيم االلتزامات واألعمال اليت قامت ا الشركتني، وكيف ميكن االست
  .طوطال أو حىت مؤسسات أخرى يف جمال التنمية املستدامة

  تقييم سياسة التنمية المستدامة عند طوطال: األول المطلب

يظهر من خالل إسرتاتيجية وأهداف جممع طوطال مدى إدماج مفهوم التنمية املستدامة على مستوى اإلسرتاتيجية 
  ،-أنظر االقتباس أدناه -) احلاجيات املتزايدة من الطاقة بطريقة مستدامةتلبية (واألهداف الكلية للمجمع 

  إستراتيجية وأهداف طوطال): 39(شكل رقم 

Source : Rapport Environnement et Société 2008 de Groupe Total, p. 2. 

هذا ناهيك عن ظهورها على مستوى اهليكل التنظيمي، كوظيفة مركزية مستقلة، أعطيت هلا الصالحيات   
واملسؤوليات واملوارد، لغرض وضع سياسة جدية للتنمية املستدامة ومتابعتها وتنفيذها على املدى املتوسط والبعيد، 



 ----حالة شركتي طوطال وسوناطراكحالة شركتي طوطال وسوناطراكحالة شركتي طوطال وسوناطراكحالة شركتي طوطال وسوناطراك        - - - - األداء الكلي للمؤسسة الصناعيةاألداء الكلي للمؤسسة الصناعيةاألداء الكلي للمؤسسة الصناعيةاألداء الكلي للمؤسسة الصناعية        علىعلىعلىعلىالتنمية المستدامة  التنمية المستدامة  التنمية المستدامة  التنمية المستدامة          دراسة تطبيقية حول أثر إدماجدراسة تطبيقية حول أثر إدماجدراسة تطبيقية حول أثر إدماجدراسة تطبيقية حول أثر إدماج .......................الفصل الرابع

 

174 

 

االلتزامات االجتماعية، (يت  تسعى لتحقيقها وجتلى ذلك من خالل االلتزامات واألعمال اليت قامت ا أو تلك ال
، باإلضافة إىل امتالكها لنظرة بعيدة املدى، من )اخل...محاية البيئية، املسامهة يف التنمية االقتصادية واالجتماعية،

ية، الطاقة الشمسية، الطاقة النوو (خالل احملاولة لتحضري املستقبل من اآلن، أي تشجيع الطاقات اجلديدة واملتجددة 
  .، وسنحاول فيما يلي تقييم التزامات طوطال االجتماعية، البيئية وكذا حوكمة الشركة)الطاقة احليوية

 ييم الجانب االجتماعي والمجتمعي تق :الفرع األول
وضع أهداف ومبادئ لألعمال حتاول  إىل) املوارد البشرية خاصة(سعت طوطال من خالل سياستها االجتماعية      

الوصول إليها وحتقيقها، باإلضافة إىل خمتلف االلتزامات واألعمال اليت سبق احلديث عنها، حيث تويل طوطال أمهية 
بالغة يف جذب واحملافظة على املوارد البشرية، من خالل االبتكار االجتماعي لتوفري ظروف عمل مالئمة على الدوام، 

حماولة احلصول على عقود طويلة األجل للكفاءات واملواهب، كما تسعى طوطال من خالل سياستها باإلضافة إىل 
اخل، كما ...التنويع يف العمال، مراعاة حقوق اإلنسان، حماربة التمييز والعنصرية، تعزيز احلماية االجتماعية،: هذه إىل

االستفادة منهم على املدى املتوسط والبعيد يف  وتقوم طوطال من خالل جامعتها، بتكوين وتدريب الكفاءات وحماولة
  .،اخل...املسؤولية االجتماعية واتمعية والبيئية، األخالقيات، األمن الصناعي والبيئة،: ااالت التالية

من جممع العمال ترتاوح  %45حوايل (حتاول طوطال جتديد األجيال يف كل مرة، وتشبيب تشكيلة امع      
امنة الستمرارية ودميومة املؤسسة، كما وتعترب أن ، إميانا منها بأن الشباب هو القوة الك)سنة 40-25أعمارهم ما بني 

احلوار والسماع لألطراف ذات املصلحة هو عصب تقدمها يف كسب الشرعية من قبلهم، ومن أهم ما مييز سياسة 
  .عي هو التوظيف الشفاف على أساس الكفاءةطوطال فيما خيص اجلاب االجتما

أما فيما خيص اجلانب اتمعي أو مسامهة امع يف التنمية االقتصادية واالجتماعية، فتسعى طوطال ألن تكون      
مؤسسة مواطنة أينما حلت، وما يدل على جديتها يف هذا اال، هي تلك املصاريف اتمعية اليت تنفقها كل سنة 

، تعىن (Direction Mécénat)، باإلضافة إىل وجود مديرية اهلبة أو األعمال اخلريية )2009يون يورو عام مل 210(
، كما وتقوم هذه بدعم )من املصاريف هلذه البلدان %91(باألعمال اخلريية والتنمية احمللية خاصة يف البلدان املضيفة 

املسامهة يف عرض التعليم والصحة،  واألهم من ذلك، وكما قال املؤسسات الصغرية واملتوسطة، توفري مناصب شغل، 
االلتزام مبشاريع التنمية االقتصادية واالجتماعية من شأنه أن يساهم يف "الرئيس املدير العام مع طوطال، هو أن 
  .، وهذا من خالل إجياد حلول للشعوب املتصارعة1"إمخاد التوترات األهلية، وبالتايل تعزيز القابلية

                                                           
1 - CHRISTOPHE DE MARGERIE, Le PDG de Total, voir le Rapport Environnement et Société 2008, p. 8. 
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رغم كل هذه االلتزامات اليت تقوم ا طوطال، إال أن هذا ال يعين أا أدت ما عليها يف هذا اال، فتبقى هناك      
  : نقائص وسلبيات وأسئلة جيب طرحها على مسؤويل طوطال

حىت أمريكا  هل تتعامل طوطال مع الدول املضيفة بنفس الطريقة اليت تتعامل ا يف فرنسا أو الدول األروبية أو - 
  فيما خيص آثار أنشطتها؟

  هل هناك عدالة أجرية ما بني الدول املضيفة ودول أوربا؟ - 
كما يالحظ خروج بعض اإلطارات من جممع طوطال حنو شركات أخرى منافسة، وهذا نظرا إلعادة اهليكلة اليت   - 

  .مست امع

  الجانب البيئي: الفرع الثاني
ال، من خالل األعمال اجلبارة اليت تقوم ا يف جمال احملافظة على البيئة، وكذا أبدت طوطال جدية يف هذا ا     

تطوير وتشجيع الطاقات اجلديدة واملتجددة الصديقة للبيئة، وانطالقا من نشر إسرتاتيجية تقليل آثارها على املناخ، 
يف منوذجها  CO2ال قيد غاز والذي مير أوال عرب التحكم يف االنبعاث على مستوى أنشطتها، وقد أدجمت طوط

االقتصادي، ما يبني التزام طوطال باملسامهة يف حماربة التغري املناخي على املدى البعيد، رغم التلوث الكبري الذي 
، حيث تسعى )2008مليون طن عام  57.9مقارنة بـ  2009للمجمع عام  CO2مليون طن انبعاث غاز  55(حتدثه أنشطتها 

، كما تبذل جهودا حثيثة يف سبيل تقليل آثارها على البيئة وكذا 2015يف آفاق  %15إىل تقليل نسبة االنبعاث بـ 
  :احملافظة عليها، من خالل األعمال التالية

  تقليل احرتاق الغاز املصاحب إلنتاج البرتول، والذي يعترب كأولوية مزدوجة بيئية واقتصادية؛ - 
  طن خالل عامني؛ 120.000حيث مت حجز ، CO2ن غاز حجز وختزي - 
  اخل؛ ...مساعدة الزبائن على اقتصاد الطاقة، من خالل تطوير حلول جديدة مسؤولة - 
الطاقة الشمسية، النووية، (حتضري املستقبل من اللحظة، من خالل تطوير وتشجيع الطاقات اجلديدة واملتجددة  - 

  ؛)احليوية
  البيولوجي واحملميات البحرية؛احملافظة على التنوع  - 
  .إخل...تعظيم املوارد املائية واحملافظة على املستعملة منها، إعادة االعتبار لألراضي واملواقع املتدهورة، - 

مليون  55(رغم كل التحسينات واألعمال اليت تقوم ا طوطال، إال أا تبقى من أكرب الشركات تلويثا للبيئة       
، كما أن ملنشآت ومواقع طوطال على مستوى البحر ميكن أن يكون له خطر على )لديها CO2طن انبعاث غاز 

  :األحياء داخله، واألسئلة اليت ميكن طرحها هنا هي
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مليون جيغاجول عام  628.2، مقارنة بـ 2009مليون جيغاجول عام  608(ملاذا تستهلك طوطال طاقة كبرية  - 
  يرشد استهالك الطاقة؟، يف حني جيب أن تكون هي أول من )2008

  سياسة طوطال فيما خيص البيئة يف الدول املضيفة، هل هي نفسها تلك اليت يف الدول األوربية؟  - 

  والشفافية الماليةأخالقيات األعمال حوكمة المؤسسة  :الفرع الثالث
بينها وبني خمتلف األطراف  تعترب طوطال احلوكمة الواضحة واملتوافقة مع أحسن املمارسات ركيزة لعالقة الثقة ما     

املنفعة االجتماعية  وجمموع املسريين دورا بارزا يفدارة ضمن هذه احلوكمة أن يلعب جملس اإلذات املصلحة، وت
وتتمثل أهم معايري احلوكمة  للمجمع، وكذا من خالل التحكم يف املخاطر والبحث بصفة دائمة عن التطور والنمو،

  :اجليدة مع طوطال يف
  قسيم الواضح للمهام واملسؤوليات ما بني الرئيس وجملس اإلدارة ؛الت - 
  اختيار اإلداريني األكفاء والنشطاء؛ - 
  اعتماد سياسة تأجري شفافة، موجهة لتجنب اإلفراط؛ - 
جلان خمتصة على مستوى جملس اإلدارة لغرض تعزيز قدراته يف اختاذ القرارات وملراقبة السوق وكذا مصداقية  - 

  .املطبقة اإلجراءات
  .احرتام قواعد حرية املنافسة - 

دليل عمل ملبادئ األخالقيات اليت  2000أما فيما خيص أخالقيات األعمال، فقد وضعت طوطال منذ عام      
جيب أن تقود نشاطها، من خالل حرية العمل اليومية، حيث يستند مجيع األفراد إىل العمل ذا الدليل، لضمان 

رات، التقارير مع االتصاالت الدائمة ضمن معامل اإلطار املشرتك، وتعترب كل من النزاهة، تطابق األنشطة، القرا
املسؤولية، املثالية، القيم مقيدة ضمن هذا الدليل، حيث تشكل التزامات للمجمع اجتاه مجيع األطراف ذات 

ة، الغرض منها متابعة التطبيق املصلحة، ولتكون أكثر تطبيقا، أنشأت طوطال مديرية للمطابقة واملسؤولية اتمعي
 Guide Pratique)اجليد ألخالقيات األعمال، كما ويقوم امع بطبع كتيب عبارة عن دليل عملي للنزاهة 

d’Intégrité) يتم من خالله اإلجابة امللموسة ألسئلة وانشغاالت العمال يتم إعداده من طرف جلنة األخالقيات ،
مديرية املطابقة واملسؤولية اتمعية، وتسعى طوطال إىل التعاون مع الدول املضيفة وكذا بعض القانونيني مبساعدة 

  .وجمموع األعوان املعنية لغرض التقسيم اجليد للريع البرتويل، وهذا يف إطار الشفافية املالية
البرتول  هل تقف أغراض مؤسسة طوطال يف الدول املضيفة، عند استخراج: "فالسؤال الذي يطرح نفسه هنا     

  ". وتسويقه فقط ، أم أن هناك أغراض أخرى؟ هواستغالل
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  طراك سونا التنمية المستدامة عند قضايا تقييم: الثاني المطلب
م التنمية املستدامة، بل ال نكاد جنده ال على إدماجا واضحا ملفهو من خالل دراستنا حلالة سوناطراك، مل جند      

لعام، فقد مت اإلشارة إليه ضمنيا يف ميثاق للمجمع، وال على مستوى اهليكل التنظيمي امستوى اإلسرتاتيجية الكلية 
أو تعهد الصحة، األمن والبيئة، منه فإننا ال نلمس اجلدية واإلرادة الالزمتني لتبين هذا املفهوم، فلم جند لكلمة التنمية 

، باإلضافة "والتنمية املستدامة"، فقد مت إضافة "البيئةالصحة، األمن و "املستدامة أو االستدامة أثرا إال من خالل تقرير 
فقط، هذا من " شعار"إىل أنه ال توجد مصلحة على مستوى هذه املديرية تعىن بقضايا االستدامة، وكأا عبارة عن 

ة جهة، ومن جهة أخرى جند هناك بعض االلتزامات واألعمال واملشاريع اليت يقوم ا امع تصب يف خدمة التنمي
املستدامة، وبالتايل ميكن أن تتبىن سوناطراك هذا املفهوم بالشكل الواسع،  ومل ال خلق مديرية للتنمية املستدامة على 

  .املدى القصري واملتوسط
اجلانب االجتماعي (وسنحاول من خالل هذا الفرع، تقييم األعمال والقضايا ذات الصلة بالتنمية املستدامة       

  ).البيئي باإلضافة إىل حوكمة املؤسسة واتمعي، اجلانب

  الجانب االجتماعي، المجتمعي :الفرع األول
تبذل سوناطراك جهودا كبرية يف جمال األمن والصحة أثناء العمل، وكذا تكوين وحتسيس العمال، ولعل أبرز هذه      

  :اإلعمال ما يلي
ظروف العمل وكذا وضع خريطة للمخاطر  إنشاء مراكز لطب العمل على مستوى مجيع فروعها، سعيا لتحسني - 

  املهنية؛
األمن والسالمة أثناء العمل، فبالرغم من عدم حتكمها اجليد يف هذا اال، إال أن سوناطراك تسعى جاهدة لتطوير  - 

  أنظمة السالمة واألمن اخلاصة مبنشآا، وكذا تعزيز اإلطار القانوين والتنظيمي ألمن املنشآت؛
  لعمال فيما خيص مشاكل الصحة واألمن والبيئة؛تكوين وحتسيس ا - 

صحيح أن سوناطراك تبذل ما بوسعها لتحسني أنظمة السالمة واألمن، إال أا ال تزال مل تتحكم بالشكل      
املطلوب يف ذلك، هذا ما تبينه احلوادث املميتة، وكذا االنفجارات اليت يشهدها امع من حني آلخر على مستوى 

، كما أن سياسة التكوين والتحسيس غري كافية، فهي مل تشمل قضايا التنمية )ر، سكيكدة، وغريهامعسك(فروعه 
املستدامة مبعناها احلقيقي، وإمنا هي أعمال تقوم ا املديرية الوصية، حيث ال نكاد جند تكوين وحتسيس العمال 

ى اإلطارات والكفاءات، حيث جند هجرة مجاعية بقضايا التنمية املستدامة، باإلضافة إىل عدم القدرة على احملافظة عل
  .خالل السنوات األخرية إىل شركات أجنبية أكثر حتفيزا
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أكثر ما يعاب على سوناطراك كذلك يف هذا اجلانب، هو عدم وضوح سياسة التوظيف لديها، وعلى أي أساس  - 
مؤخرا بأن يكون اإلعالن عن التوظيف ، أمر )يوسف يوسفي(يتم التوظيف؟، غري أن وزير الطاقة واملناجم اجلديد 

  على مستوى اجلرائد واملواقع االلكرتونية، لكي تكون عملية االنتقاء واالختيار والتوظيف أكثر شفافية؛
أما فيما خيص األعمال املوجهة للمجتمع، فبإمكان سوناطراك أن تفّعل أكثر يف مشاريعها، وحتاول زيادة جمال      

  .حية من اتمع املتدهورة حالتهمشروعها، ليمس أكرب شر 

  تقييم الجانب البيئي: الفرع الثاني
محاية البيئة واحملافظة على املوارد الطبيعية، وقد ملسنا ذلك من  سوناطراك من خالل سياستها البيئية إىل دف     

  :ولعل أهم هذه االلتزاماتخالل األعمال وااللتزامات اليت تقوم ا يف هذا اال، 
حماولة اسرتجاع الغاز املصاحب إلنتاج البرتول، والتخلص منه (املسببة لالحتباس احلراري  خفض انبعاث الغازات - 

  ؛)طن سنويا 270.000، حوايل CO2، مشروع عني صاحل الذي يتمثل يف حجز وحق كميات 2012ائيا يف آفاق 
  ترقية استعمال الوقود النظيف، مثل غاز البرتول املميع، - 
، يف انتظار التنويع يف )حاسي الرمل(تطوير الطاقات املتجددة، من خالل املركز اهلجني بني الطاقة الشمسية والغاز  - 

  مصادر الطاقة، عن طريق التطوير التدرجيي للطاقات املتجددة؛
ة، تسيري حماربة التلوث وتسيري النفايات، من خالل تعزيز قدرات معاجلة املخلفات السائلة واألوحال الزيتي - 

  .النفايات، باإلضافة إىل أعمال التشجري وإعادة التشجري
رغم ما تقوم به سوناطراك من أعمال ختص تقليل آثارها على البيئة، إال أا ال تزال بعيدة كل البعد عن املستوى      

منشآا ما زال نوعا ما غري فعال املرجو منها، لكوا شركة برتولية هلا آثار كبرية على البيئة، فمثال بالنسبة لنظام أمن 
نظرا لبعض الكوارث اليت حتدث من حني آلخر، باإلضافة إىل املشاعل الغازية على مستوى املنشآت، النفايات 
الغازية والسائلة والزيتية املصاحبة إلنتاج البرتول، وعليه جيب على سوناطراك التفاعل أكثر حلماية احملافظة على البيئة، 

النووية، ( التفكري يف املستقبل من اآلن، وحماولة تنويع مصادر الطاقة، وتطوير الطاقة النظيفة باإلضافة إىل
  ).اخل...احليوية،
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  تقييم الحوكمة :الفرع الثالث
ما عدا مل ترد مبادئ حوكمة شركة سوناطراك ال على مستوى التقرير السنوي أو تقرير الصحة، األمن والبيئة،      

حوكمة (يف حني ال توجد إشارة إىل كيفية تسيري امع  ية العمومية، جملس اإلدارة واللجنة التنفيذية،تشكيلة اجلمع
  :، فالتقرير خال من النقاط التالية، واليت جيب اإلفصاح عنها وتبينها للقارئ)املؤسسات العمومية

  مسؤوليات جملس اإلدارة؛ - 
  صالحياا على مستوى التسيري؛، وحدود )اجلمعية العمومية(مسؤوليات الدولة  - 
  املبادئ التوجيهية اليت تؤطر العالقات مع األطراف ذات املصلحة؛ - 
  هيكل األجور وعلى أي أساس يتم التأجري؛ - 
  .التقرير السنوي واإلفصاح، وكيفية توزيع القيمة الرقمية وغريها - 

أم ال، حول النقاط اليت ذكرت آنفا، فهذا ال  من خالل هذا كله، رأينا بأن هناك تكتم ال ندري هل هو مقصود     
يذكر أن امع قام بتنظيم املؤمتر  - خيدم الشركة، وعليها اإلفصاح التام عن كل األرقام واألنشطة اليت تقوم ا، 

، 2009إلطارات سوناطراك، ناقش فيه حوكمة الشركة، باإلضافة إىل قضايا أخرى، هذا كان يف جوان  19السنوي 
يف مداخلته وتكلم عن احلوكمة وسبل حتقيقها على مستوى " حممد مزيان"هلا الرئيس املدير العام السابق وذكر خال

، نذكر أن التقرير السنوي لسنة -امع، لكن ولألسف بعد ذلك بأربعة أشهر فقط مت إيقافه على أساس قضايا فساد
أشهر كاملة؟  6ئيس مدير عام خلفا لسابقه مدة ؟ حبجة أنه مت التأخر يف تنصيب ر )2011(أصدر هذا العام  2009

  .فما دخل تنصيب الرئيس يف إعداد التقرير؟

  طوطال في مجال التنمية المستدامةاالستفادة من تجربة : الثالث المطلب
خلصنا من خالل هذا البحث، إىل أن جممع طوطال أدمج التنمية املستدامة على مستوى اهليكل التنظيمي، بل     

تعدى ذلك إىل إدماجها ضمن اإلسرتاتيجية العامة للمجمع، بالتايل فإن مفهوم ومبادئ التنمية املستدامة منشورة يف  
ا بشكل جدي، معناه أنه مشروع ميكن تبنيه على املدى كامل وحدات وكيانات امع، بينما سوناطراك مل تدجمه

القصري واملتوسط، ويف اية هذا البحث، ارتأينا أن ننقل جتربة طوطال يف جمال التنمية املستدامة، وحماولة إسقاطها 
اطراك على جممع سوناطراك، وهذا طبعا على مع مراعاة القدرات، القيم، والثقافة لديها، وكذا مدى قدرة تفاعل سون

مع حتديات التنمية املستدامة، وتتمثل أهم جماالت االستفادة يف كل من اال االجتماعي واتمعي، البيئي، 
  .اخل...احلوكمة، األخالقيات، البحث والتطوير، اهليكلة والتنظيم،
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  االستفادة من الجانب االجتماعي والمجتمعي :الفرع األول
يز سياستها اجتاه مواردها البشرية، وذلك من خالل جذب واحملافظة على لقد عملت طوطال وتعمل على تعز      

الكبرية اليت  غاملواهب، وكذا خمتلف التحفيزات اليت تقدمها، باإلضافة إىل التحكم يف السالمة أثناء العمل واملبال
ال االجتماعي واتمعي، من أن تستفيد سوناطراك من جتربة طوطال يف ا تنفقها للمسامهة يف التنمية احمللية، وميكن

  :خالل النقاط التالية
تعترب املوارد البشرية عصب جناح أي سياسة داخل املؤسسة، ولكي تكون هذه : فيما يخص الموارد البشرية -1

املوارد ملتزمة، جيب أوال وقبل كل شيء أن تكون هلا ثقافة االستدامة، وميكن طرح بعض املسائل واألولويات اليت 
سوناطراك الرتكيز عليها، حيث نعلم أن هناك هجرة مجاعية إلطارات وكفاءات سوناطراك حنو شركات  جيب على

     :أجنبية منافسة، ما يدل على قصر سياسة املوارد البشرية، وعليه جيب الرتكيز على النقاط التالية
التعامل مع التحديات اجلديدة املتنامية، فيما خيص إدارة املهارات، وحماولة متابعة التطورات احلاصلة على مستوى  -

تصميم برنامج التطوير والذي يعىن بسياسة التجنيد املسبق، ووضع منوذج يعتمد على حلول التدريب، (القطاع 
  ؛)اخل...تصميم برامج اإلجناح،

  ارد بشرية مستدامة يف كامل املؤسسة؛حماولة نشر سياسة مو   - 
احملافظة على املواهب والكفاءات قدر املستطاع، وحماولة تبين سياسة استقرار ملواردها البشرية، عن طريق تنمية رأس  - 

  املال البشري، املرونة، وكل أشكال التجنيد؛
الن عن التوظيف على مستوى نشر اإلع(تبين سياسة توظيف شفافة، تعتمد على أساس الكفاءة واالستحقاق  - 

  ؛)اخل...اجلرائد، االت، االنرتنت،
  ؛)العدالة يف برامج التدريب(إتاحة فرص التدريب للجميع  - 
، كأداة إلدارة املوارد البشرية، وحتليل )Intranetتطوير الشبكة الداخلية (عصرنة االتصال الداخلي للمجمع  - 

  تطلعات العمال؛
  مال، فاحلوار وتبادل الثقة مها الوسيلتان الوحيدتان للمحافظة على املواهب والكفاءات؛تطوير العالقات مع الع - 
  تطوير وترقية الوظائف لتشجيع وحتفيز العمال؛ - 
تطوير املعهد اجلزائري للبرتول، وتفعيل عمله أكثر، وذلك بإضافة ختصصات غري تقنية كإدارة األعمال مثال، وذلك  - 

  اءات على املدى البعيد، واليت تساعد على استقرار امع؛لغرض ضمان املواهب والكف
إقامة شراكات مع اجلامعات واملعاهد التعليمية، قصد احلصول على الكفاءات، وكذا من جانب البحث  - 

  .،اخل...والتطوير؛
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رأينا حتكم جممع طوطال الكبري فيما خيص جانب أمن املنشآت  :االستفادة من جانب األمن والسالمة -2
وسالمة األشخاص، كما ملسنا إرادة كبرية لتدارك املشكالت اليت يتسبب ا نشاط امع، وعليه جيب على 

  :سوناطراك التفاعل مع األعمال اآلتية
  تطوير أحسن املمارسات، واستغالل عائد اخلربة قدر املستطاع، باإلضافة إىل تطوير ثقافة لألمن داخل امع؛ - 
  مة املنشآت واملواقع، لتقليل حدوث الكوارث؛تعزيز نظم األمن وسال - 
  .من خالل التوعية والتحسيس املستمرين - تعترب أكرب سبب للحوادث املميتة- تقليل حوادث النقل - 
رأينا ما تنفقه طوطال من مصاريف ضخمة يف سبيل املسامهة يف التنمية : االستفادة من التجربة المجتمعية -3

، )منها ختص الدول خارج أوربا %91.15مليون يورو،  210(احمللية، خاصة الدول املضيفة االقتصادية واالجتماعية 
وهي تؤمن متاما بان هذه األعمال تزيدها أكثر شرعية وقبوال، واالكثر من هذا كله، هو حتسني صورة العالمة لدى 

، أن توسع من عملها وأن تتفاعل أكثر ذهن اتمع، فباإلضافة إىل ما تقوم به سوناطراك يف جمال االستثمار اتمعي
  :يف هذا اال من خالل

  السماع والفهم اجليد لتطلعات األطراف ذات املصلحة؛ - 
  تشجيع خلق األنشطة والشغل الدائمني؛ - 
  تعزيز القدرات الفردية واجلماعية على مجيع املستويات لتحضري املستقبل؛ - 
زيادة مشاريع زرع (الفالحة، استخراج املياه اجلوفية، الطاقة الشمسية : مثلاستغالل الصحراء يف إقامة عدة أنشطة  - 

  اخل؛...، طاقة الرياح،)لوحات ختزين الطاقة
  .دعم أكثر الصناعات احلرفية واملؤسسات الصغرية واملتوسطة - 

  االستفادة من األعمال التي تخص الجانب البيئي :الفرع الثاني
بذلت طوطال جهودا كبرية يف جمال البيئة، وسنحاول اقرتاح بعض األعمال ذات الصلة باالهتمام أكثر بالبيئة      

  :واحملافظة على املوارد الطبيعية مع سوناطراك وتتمثل فيما يلي
  تقليل الغاز املشتعل على مستوى املواقع؛ - 
  يف الطبقات اجلوفية؛ CO2حقن غاز ، ختص حجز و )رغم التكاليف(حماولة إجناز مشاريع أخرى  - 
  ترقية استعمال الوقود النظيف، ومل ال الطاقة احليوية؛ - 
تنويع مصادر الطاقات املتجددة، عن طريق إجناز مشاريع أخرى ختص الطاقة الشمسية، تطوير الطاقة النووية،  - 

  الطاقة احليوية، وذلك سعيا من سوناطراك للتحضري للمستقبل من اليوم؛
  ؛)األوحال الزيتية(عامل بأكثر حرص مع تسيري النفايات وإعادة تدويرها، خاصة تلك الناجتة عن عمليات احلفر الت - 
  نظيفة، للتقليل أكثر من انبعاث الغازات املسببة لالحتباس احلراري؛ استعمال تكنولوجيا  - 
  تنقيب واحلفر؛االعتماد على قدرات امع وتعزيزها، من أجل تطوير أنشطة االستكشاف وال - 
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  االستخدام الفعال للطاقة وحماولة التقليل من استعماهلا قدر املستطاع؛ - 
  العمل على توعية وترشيد سلوك املستهلك يف استعمال الطاقة وكذا تكوين ثقافة بيئية لديه؛ - 
  ترشيد استهالك املياه وحماولة إعادة تدويرها ومعاجلتها؛ - 
  .عن طريق تبين أو إدراج البيئية ضمن اإلسرتاتيجية الكلية للمجمع حتسني صورة املؤسسة لدى الغري، - 

ما يدل على عدم  - هناك مركز للبحث والتطوير فقط–ال توجد وظيفة للبحث والتطوير على مستوى امع      
ل اهتمام سوناطراك مبجال البحث والتطوير، بينما طوطال لديها ثالثة مديريات للبحث والتطوير على مستوى ك

، وعليه ننصح سوناطراك مبحاولة تطوير هذا اجلانب إما بإقامة شراكات، أو )املنبع، املصب وكذا الكيماويات(نشاط 
  .االستفادة من الكفاءات اجلزائرية يف اخلارج أو تلك املتواجدة على مستوى املؤسسات املنافسة

  االستفادة من جانب الحوكمة، األخالقيات :الفرع الثالث
 هذه املبادئ من أهم العوامل اليت تساعد املؤسسة على االستمرارية، تقوية نظم تسيريها، حتقيق املصداقية تعترب     

والنزاهة من خالل اإلفصاح عن التدفقات املالية وكذا مجيع األعمال والنشاطات اليت تقوم ا املؤسسة، باإلضافة إىل 
رة اللجان التنفيذية، كما أن وجود دليل ألخالقيات األعمال تأطري وضبط سلوكيات اجلمعية العمومية، جملس اإلدا

وسنحاول من هذا املنطلق، إعطاء بعض . من شأنه أن يساهم يف التحكم يف تصرفات األفراد وحتقيق أكثر التزام
  .اخلطوط التوجيهية ختص حوكمة الشركات العمومية، باإلضافة إىل أخالقيات األعمال

  : لغرض حتقيق حوكمة جيدة مع سوناطراك، عليها إتباع اخلطوط التوجيهية التالية :نحو حوكمة عمومية جيدة -1
واليت ال تقتصر على يف إطار ممارسة حقها كمالك للمجمع، جيب على الدولة أن حتدد أهدافها وأولوياا بوضوح،  -

د بوضوح كيفية حتقيق تلك األهداف تأخذ بعني االعتبار بعض النواحي االجتماعية وأن حتد امنوإفقط،  حتقيق األرباح
  لمجمع؛إلضرار بالقيمة االقتصادية لدون ا

وذلك بتفويض املسئولية كاملة  دون التدخل يف اإلدارة اليومية للمجمع، الدولة أن تقلص دورها يف اإلدارة ىعل - 
   ؛ امعالس إدارة 

  لرتشيح جمالس اإلدارة،جيب أن يكون هليئة املسامهة نظام يتسم بالوضوح والشفافية،  - 
من خالل نظام تدقيق ومراجعة داخل الوزارة واجلهة الوسيطة وقيامها  امع،وضع نظام مراقبة فعال على أداء  - 

أو املدققني اخلارجيني أو اجلهات احلكومية  امعباالتصال بشكل متواصل مع اجلهات ذات العالقة سواء داخل 
 ؛الرقابية
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حتقيقها وحتديد مدى فاعلية اإلدارة و  امع،ارير يسمح بوجود مراقبة دورية على أداء وضع نظام جيد للتق - 
اإلدارة   أساسها حماسبة جملس ىمعايري مرجعية حمددة يتم علأن تضع اجلهة ه ذ، وعلى هلألهداف املوضوعة مسبقاً 

  ؛مثال ىيف القطاع اخلاص أو يف بلدان أخر  مبنافسيها امعكما يتم مقارنة أداء 
جيب بقدر اإلمكان الفصل بني وظيفيت رئيس جملس اإلدارة والعضو املنتدب وذلك لتحقيق نوع من التوازن يف  - 

  ؛ جملس إدارة قوي وفعال مما يسمح بإجياد السلطة وزيادة درجة احملاسبة وحتسني عملية اختاذ القرارات
للمجمع، وكذا إبراز كيفية  املالية يةوضعالرات املالية اليت توضح مل تقرير األداء على العديد من املؤشجيب أن يش -

  توزيع القيمة؛
جيب أن يسمح هيكل األجور واحلوافز للمجمع، جبذب كفاءات بشرية متميزة تضاهي تلك اليت تعمل على  - 

  .مستوى القطاع اخلاص، لغرض احملافظة على الكفاءات واملواهب املوجودة
مؤخرا من قبل سوناطراك، يبني فيه القيم واخلطوط التوجيهية للعمل، لكن " دليل السري"ار مت إصد :األخالقيات -ب

  :يبقى هناك بعض التساهل على مستوى التطبيق، ولذا جيب تعزيزها من خالل ما يلي
  تطوير مشاريع امع، بتطبيق املبادئ املوجودة يف دليل السري؛ - 
  حلت الشركة؛ احرتام وتعزيز احلقوق األساسية أينما - 
  ضمان أمن املنشآت وسالمة األشخاص والسلع؛ - 
  مراعاة النزاهة وحماربة الفساد، وكذا احرتام حرية املنافسة؛ - 
  تعزيز شفافية تدفقات األموال؛ - 
  .،اخل...متابعة جمهودات التوعية، التحسيس، التوضيح وكذا التكوين، - 

وجيهات واملبادئ، ميكنها من تعزيز مكانتها، وحتسني تسيريها، نؤمن وبال شك، أن إتباع سوناطراك هلذه الت     
  .وضمان تطورها واستمراريتها

  نحو اعتماد وظيفة للتنمية المستدامة لسوناطراك :الفرع الرابع
 ينا إىل اقرتاح تبين وظيفة للتنمية املستدامة على مستوى سوناطراك،رتأمن خالل الدراسة النظرية والتطبيقية، ا     

واهلدف من ذلك هو تبين مفهوم التنمية املستدامة وتعزيزه أكثر على مستوى كامل امع، وكذا للتفاعل جبدية حول 
قضايا التنمية املستدامة، وعلى الوظيفة أو املديرية أن تتبىن سياسة للتنمية املستدامة، من خالل احلوار مع األطراف 

كامل املؤسسة، ويف األخري املراقبة واملتابعة، كما ال ننسى أن يتم ذات املصلحة، وضع السياسة، نشر السياسة يف  
إدماج التنمية املستدامة ضمن اإلسرتاتيجية للمجمع، ألن التنمية املستدامة تعترب مشروعا يتم حتقيقه على املدى 

  .اك يف املستقبلالطويل،، ولقد حاولنا اقرتاح هيكل تنظيمي لوظيفة التنمية املستدامة ميكن أن تتبناها سوناطر 
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  مجمع سوناطراكللوظيفة التنمية المستدامة  مقترحهيكل تنظيمي ): 40(شكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  .من إعداد الباحث: املصدر

  
من خالل هذا اهليكل، وضعنا مخس مصاحل رئيسية كلها دف إىل خدمة اهلدف العام، أال وهو نشر وحتقيق      

  :سياسة التنمية املستدامة، وسنربز فيما يلي أهم األعمال اليت تقوم ا كل مصلحة
يعمل مدير التنمية املستدامة على إعداد سياسة للتنمية املستدامة، تكون متوافقة  :التنمية المستدامة مدير -أ

  ومكملة لإلسرتاتيجية الكلية للمؤسسة، واحلرص على تنفيذها ونشرها يف كامل املؤسسة؛
عة تنفيذ السياسات البيئية تعىن هذه املصلحة جبميع القضايا البيئية، وتساعد على متاب :بالنسبة لمصلحة البيئة -ب

مبا يتوافق وأهداف التنمية املستدامة، باإلضافة إىل أا ميكن أن تعمل كمصلحة استشارة، إلعطاء احللول 
  .،اخل...البيئية،

تعىن هذه املصلحة باألساس جبميع القضايا االجتماعية داخل املؤسسة، وحترص  :مصلحة الشؤون االجتماعية -ج
عداد وتنفيذ سياسة التنمية املستدامة، باإلضافة إىل إعداد تقرير دورية حول املسائل االجتماعية على املسامهة يف إ

  ذات الصلة، وتسليمها ملصلحة االتصال على مستوى مديرية التنمية املستدامة؛
يام تتوىل هذه املصلحة، مهمة التوجه حنو اتمع، والق :مصلحة االستثمار المجتمعي واألعمال الخيرية -د

  بالتنمية احمللية االقتصادية واالجتماعية، باإلضافة إىل األعمال اخلريية، وأعمال التمويل؛
يعطى هلذه املصلحة الدور الكامل يف نشر سياسة التنمية املستدامة يف كامل املؤسسة،  :مصلحة االتصال -هـ

والدور اآلخر هنا كذلك هو كتابة تقرير والتعريف ا على املستوى اخلارجي، القيام بعمليات التوعية والتحسيس، 

مدير التنمية 
 المستدامة

مسؤول الشؤون 
 ا.جتماعية

 مسؤول البيئة

مسؤول تقرير ومراقبة 
سياسة التنمية 
 المستدامة

مسؤول ا.تصال يخص 
 التنمية المستدامة

مسؤول ا.ستثمار 
المجتمعي وا-عمال 

 الخيرية
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، داخل وخارج "شبكة التنمية املستدامة"التنمية املستدامة ونشره، وحتاول هذه املصلحة إنشاء شبكة، تدعى 
  .  املؤسسة، يتمثل دورها باألساس يف مجع املعطيات وكذا نشر سريورة التنمية املستدامة

جيب على هذه املصلحة متابعة سري سياسة التنمية  :مستدامةمصلحة تقرير ومراقبة سياسة التنمية ال - و
املستدامة، من تنفيذها حىت نشرها، كما وتقوم هذه املصلحة بإعداد تقرير التنمية املستدامة، على أساس األعمال 

تواصل مع املؤشرات والنتائج اليت حتصل عليها من املصاحل األخرى ملديرية التنمية املستدامة، وحماولة قياسها، وال
األطراف ذات املصلحة اخلارجية واليت تعترب إجبارية لغرض إظهار اآلثار البيئية واالجتماعية ألنشطة امع، وأهم من 

  . ذلك هو الرقابة املتابعة الدورية ضمن مفهوم التحسني املستمر
ابة لتطلعام، هو عصب إجناح نشري إىل أن احلوار واالستماع إىل مجيع األطراف ذات املصلحة وحماولة االستج     

  .  سياسة التنمية املستدامة
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 خاتمة الفصل
قام بإدماج التنمية املستدامة على مستوى التنظيم أو " طوطال"توصلنا من خالل اجلزء التطبيقي، إىل أن جممع      

الكلية، ما يدل على االهتمام الكبري الذي اهليكل التنظيمي للمؤسسة، وأكثر من ذلك على مستوى اإلسرتاتيجية 
يوليه هلذا املفهوم، وجتسد ذلك من خالل خمتلف األعمال واألنشطة وكذا االلتزامات اليت يقوم ا امع يف هذا 

، خاصة فيما خيص الشرعية )اقتصادي، اجتماعي وبيئي(اال، هذا ما انعكس على حتسني أداء امع الكلي 
معوحتسني صورة ا.  

، إال أن هذا االلتزام مل يكد 2004مبفهوم التنمية املستدامة منذ عام " سوناطراك"يف املقابل، ورغم تعهد جممع      
فلم تدمج التنمية املستدامة ال على يراوح وثيقة التعهد، فلم جند اإلرادة واجلدية الالزمتني لتبين هذا املفهوم يف الواقع، 

اليت تظهر نية  احملاوالت وال على مستوى اإلسرتاتيجية العامة للمجمع، لكن هناك بعضمستوى اهليكل التنظيمي 
امع يف تبين هذا املفهوم على املدى القريب واملتوسط، منه على جممع سوناطراك حماولة االستفادة من أحسن 

        .التجارب واملمارسات يف هذا اال، طبعا يف حدود قدراته، قيمه وثقافته
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  :خاتمة عامة

جتنب قضية االستدامة،  ميكن ألي من مؤسساتال يف ظل املشكالت البيئية املعاصرة اليت يعاين منها الكون،      
جيب على هذه املؤسسات تبين سياسات وإسرتاتيجيات للتنمية املستدامة، تلك األكثر تلويثا للبيئة، منه  خاصة

دف من خالهلا إىل االهتمام بقضايا التنمية املستدامة على مستواها، وتساهم من خالهلا يف حتقيق التنمية املستدامة 
خاصة ا، إىل جانب  ولعل أفضل إدماج  ملقاربة التنمية املستدامة، هو خلق وظيفة جديدةعلى املستوى الكلي، 

وظائف املؤسسة، حيث تعطى هلا املوارد والصالحيات واملسؤوليات، وتكون هلا سياسة وإسرتاتيجية خاصة ا، حتاول 
حتقيق أهدافها على املدى املتوسط والبعيد، وكما خلصنا من خالل اجلزء النظري، فإن جناح أي سياسة للتنمية 

  .واالستماع جلميع األطراف ذات املصلحة، وحماولة االستجابة لتطلعام املستدامة، جيب أن مير على احلوار
الكثري، لكن باملقابل يعترب استثماراً على املدى البعيد، وله تأثري إجيايب  املؤسسةإدماج التنمية املستدامة يكلف       

، الناجتة عن التعامل مع مجيع ، فخلق قيمة مستدامة)االقتصادي، االجتماعي والبيئي(على األداء الكلي للمؤسسة 
األطراف ذات املصلحة، ولوج أسواق جديدة، ختفيض التكاليف، واألكثر من هذا كله، جتميل صورة العالمة لدى 
اتمع، وهذا ما نعتربه حتسينا ألداء املؤسسة االقتصادي، هذا، وإن جذب، حتفيز، واحملافظة على موارد بشرية ذات 

يتني على املدى البعيد، هو من صميم أهداف التنمية املستدامة على مستوى املؤسسة، وهذا ما املهارة والكفاءة العال
نسميه حتسينا لألداء االجتماعي للمؤسسة، باإلضافة إىل أن تفاعل املؤسسة وتوجهها حنو اتمع بأعمال خريية، 

الشرعية والقبول من قبل اتمع، أما فيما  ومسامهتها يف التنمية احمللية، يعترب من أهم األشياء اليت تكسب املؤسسة
خيص حتسني األداء البيئي، فلعل بيع منتجات وخدمات حترتم البيئة، باإلضافة إىل أن احلصول على أسواق وشرائح 

، يعترب من بني طرق حتسني صورة املؤسسة لدى الغري، هذا إضافة إىل ختفيض "املستهلكني اخلضر"جديدة من 
  .ة بالبيئةالتكاليف املتعلق

إلثبات ما توصلنا إليه من خالل اجلزء النظري، قمنا بإسقاط ذلك على الواقع، من خالل إعطاء منوذج ملؤسسة      
، والذي قام بإدماج التنمية املستدامة على مستوى التنظيم، وأكثر من ذلك على "طوطال"صناعية برتولية، وهو جممع 

أينا مدى انعكاس ذلك على األداء الكلي، ويف األخري حاولنا عرض واقع مستوى اإلسرتاتيجية العامة للمجمع، ور 
الرائدة يف هذا اال، " جممع طوطال"، وكيفية االستفادة من جتربة "سوناطراك"التنمية املستدامة على مستوى جممع 

 .سعيا لتطوير هذا املفهوم وحماولة إدماجه وتبنيه يف املستقبل
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ما مدى مساهمة إدماج التنمية المستدامة في تحسين األداء : اإلشكالية التاليةانطلق هذا البحث من      
  ؟الصناعية الكلي للمؤسسة

بتبــين جمموعــة مــن الفرضــيات، الــيت  قمنــااألســئلة الفرعيــة املنبثقــة عــن الســؤال اجلــوهري،  لــىومــن أجــل اإلجابــة ع     
  :باختبارها كما يلي نقومسوف 

سياسة للتنمية املسـتدامة، وذلـك مـن خـالل إدراج مديريـة مركزيـة للتنميـة املسـتدامة " طوطال"تتبىن : الفرضية األولى -
وكــذا خمتلــف األعمــال واألنشــطة الــيت تقــوم ــا يف هــذا اــال، فضــال عــن إدراج هــذا القيــد ضــمن اإلســرتاتيجية الكليــة 

ملتعلقة بقضايا ختص األمـن والصـحة والبيئـة، وا" سوناطراك"يف املقابل رغم بعض األعمال اليت يقوم ا جممع . للمجمع
إال أننـــا مل نلمـــس اجلديـــة يف تبـــين سياســـة عمليـــة أو جـــادة، فـــال يوجـــد علـــى مســـتوى التنظـــيم وال علـــى مســـتوى علـــى 

  مستوى اإلسرتاتيجية العامة للمجمع؛

ئــه الكلــي، مــن خــالل إىل حتســني أدا" طوطــال"أدى إدمــاج التنميــة املســتدامة علــى مســتوى جممــع  :الفرضــية الثانيــة -
  ؛"سوناطراك"املؤشرات احملسنة مقارنة بالسنوات املاضية، يف املقابل ال يظهر جليا هذا التحسني على مستوى جممع 

، "طوطـال"احلـوار مـع األطـراف ذات املصـلحة هـو جـوهر جنـاح سياسـة التنميـة املسـتدامة عنـد جممـع : الفرضية الثالثـة -
فــال يلقــي بــاال هلــذا " طوطــال"أمــا جممــع . واالســتجابة لتطلعــات مجيــع هــذه األطــرافمــن خــالل حماولــة االســتماع وفهــم 

القيـــد، فهـــذا األخـــري ال يُعتـــرب فقـــط أصـــل جنـــاح سياســـة التنميـــة املســـتدامة، وإمنـــا يعتـــرب أصـــل كســـب الشـــرعية والقبـــول 
  واالستمرارية؛

ـــة املســـتدامة علـــى مســـتوى جممـــع  :الفرضـــية الرابعـــة - كلفهـــا الكثـــري، مـــن خـــالل األعمـــال، " طوطـــال"إدمـــاج التنمي
 . االستثمارات واملصاريف اليت تنفقها، لكن تعتربه يف املقابل استثمارا على املدى البعيد
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  :النتـــائج والتوصيــات
من خالل الدراسة النظرية والتطبيقية، توصلنا إىل مجلة من النتائج اليت ختص الدراستني، باإلضافة إىل حماولة       

  .اقرتاح بعض التوصيات

  نتـــائج الدراسـة النظـرية :أوال
  :من خالل الدراسة النظرية، توصلنا إىل مجلة النتائج التالية     

  إجياد مفهوم التنمية املستدامة، وجيب عليها املسامهة يف حتقيقها؛تعترب املؤسسة السبب يف  - 1
األداء االقتصادي، العدالة االجتماعية، الفعالية (جيب تكامل وتفاعل مجيع أبعاد التنمية املستدامة داخل املؤسسة  - 2

  ؛)البيئية
  فة تعىن بقضايا التنمية املستدامة؛تتمثل أهم طرق إدماج التنمية املستدامة يف، اعتماد إسرتاتيجية أو خلق وظي - 3
جناح أي سياسة للتنمية املستدامة، جيب أن مير عرب احلوار واالستماع جلميع األطراف ذات املصلحة، وحماولة  - 4

  االستجابة جلميع األطراف ذات املصلحة؛
مية املستدامة على مستوى ميكن حتقيق إدماج التنمية املستدامة، من خالل إدراج الوظائف التقليدية ملفهوم التن - 5

  عملياا وسياساا؛
  جيب أن تنشر سياسة التنمية املستدامة يف كامل املؤسسة؛ - 6
، واألكثر من ذلك وجود اإلرادة من ...)عمال، وحدات، مديريات(جيب تكاثف مجيع اجلهود داخل املؤسسة  - 7

  قبل اإلدارة العليا لنشر هذه السياسة؛
  املستدامة، مير عرب إدماجها ضمن اإلسرتاتيجية الكلية للمؤسسة، إلعطائها أكثر اعتبارا؛جناح سياسة التنمية  - 8
إدماج التنمية املستدامة له أثر على حتسني األداء االقتصادي للمؤسسة من خالل خلق قيمة مستدامة، الناجتة  - 9

  اخل؛...أسواق جديدة، عن التعامل مع مجيع األطراف ذات املصلحة، حتسني صورة العالمة واحلصول على
إدماج التنمية املستدامة له أثر على حتسني األداء االجتماعي للمؤسسة من خالل جذب، احملافظة على  - 10

  اخل؛...ة لسياسة املوارد البشرية،بناء مسعة خارجية وجاذبيالكفاءات واملهارات على املدى البعيد و 
بيئي للمؤسسة من خالل، بيع منتجات وخدمات حترتم البيئة،  إدماج التنمية املستدامة، حيسن من األداء ال - 11

  واستباق القوانني والتشريعات املتعلقة بالبيئة؛" املستهلكون اخلضر"كسب شرائح جديدة من الزبائن أو ما يدعون بـ 
  قيمة التنمية املستدامة صعبة القياس، ألا تنتج من عدة جوانب غري ملموسة؛ - 12
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، اقتصادية، اجتماعية، بيئية باإلضافة إىل مؤشرات مالية تقيس أداء التنمية املستدامة على هناك عدة مؤشرات - 13
  مستوى املؤسسة؛

  تعترب البيئة الصناعية من أهم املقاربات اليت تتبناها املؤسسات الصناعية للتقليل من آثار أنشطتها على البيئة؛ - 14
ل اليت تقلل من استهالك الطاقة، خاصة بالنسبة للمؤسسات االستخدام الفعال للطاقة من بني أهم الوسائ - 15

 .البرتولية
  

  ــائج الدراســة التطبيـقيةنتـ: ثانيا
  :من خالل الدراسة التطبيقية، توصلنا إىل مجلة النتائج التالية     

  اهتماما كبريا بقضايا التنمية املستدامة؛" طوطال"يويل جممع  - 1
التنمية املستدامة على مستوى التنظيم واهليكلة للمجمع، واألكثر من ذلك إدماجها بإدماج " طوطال"قام جممع  - 2

  ضمن اإلسرتاتيجة واألهداف العامة؛
تبنيها سياسة للتنمية  من خالل، )االقتصادي، االجتماعي، البيئي(من أدائها الكلي " طوطال"حسنت  - 3

  املستدامة؛
الطاقة الشمسية، الطاقة (تنويع مصادر الطاقة دون احملروقات لدى طوطال نظرة حتضريية للمستقبل من خالل  - 4

  ؛)النووية، الطاقة احليوية
تسعى طوطال إىل كسب الشرعية والقبول أينما حلت من خالل املبالغ الضخمة اليت تنفقها يف سبيل املسامهة يف  - 5

  التنمية احمللية خاصة يف البلدان املضيفة خارج أوربا؛
مة جيدة للمؤسسة ، أخالقيات ملتزمة، شفافية مالية تامة وقد أطلقت إمسا على شفافية حوك" طوطال"لدى  - 6

  ؛(Total : La transparence totale)جممع طوطال من خالل العبارة بالفرنسية 
  بالتنمية املستدامة مل يربح ميثاق االلتزام؛" سوناطراك"التزام جممع  - 7
  التنمية املستدامة، لكن مل نلمس اجلدية يف ذلك؛اهتماما بقضايا " سوناطراك"تويل  - 8
  ال على مستوى التنظيم وال على مستوى اإلسرتاتيجية الكلية للمجمع؛" سوناطراك"ال تظهر التنمية املستدامة يف  - 9

  جهودا البأس ا من أجل حتسني أداءها فيما خيص الصحة، األمن والبيئة؛" سوناطراك"يبذل جممع  - 10
  اخل؛...من التكتم وعدم الشفافية فيما خيص املعلومات املتعلقة بأداء املؤسسة، احلوكمة، هناك نوع - 11
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قضية الفساد األخرية اليت عصفت بالرئيس املدير العام لسوناطراك كشفت النقاب على أمور كثرية، لعل أمهها  - 12
  تدخل الدولة يف أعمال جملس اإلدارة على مستوى امع؛

  النية، لكن ليس لديها اإلرادة إلدماج التنمية املستدامة على مستوى امع؛" اطراكسون"لدى جممع  - 13
يف إطار " سوناطراك"يف جمال التنمية املستدامة، واسقاطها على جممع " طوطال"ميكن االستفادة من جتربة جممع  - 14

  قدراته وقيمه؛
  

  التوصيات: ثالثا
) تنمية املستدامةسياسة ال(اليت ختص كيفية إجناح إدماج التنمية املستدامة ة التوصيات التالية عو ميكن اقرتاح جمم     

  :إضافة إىل بعض التوصيات ختص مؤسسيت الدراسةداخل املؤسسة، 
على املؤسسات، خاصة الصناعية منها، أن تدمج مبادئ التنمية املستدامة ضمن سياساا وعملياا، للمسامهة  - 1

  على املستوى الكلي؛ يف حتقيق التنمية املستدامة
على املؤسسات أن تراعي تطلعات مجيع األطراف ذات املصلحة دون استثناء، وذلك عند القيام بأي نشاط او  - 2

  مشروع، ألن ذلك يكسبها الشرعية والقبول من قبل اتمع؛
  نمية املستدامة؛جيب أن نضمن االخنراط الكامل لإلدارة العليا، لدورها األساسي يف عملية نشر سياسة الت - 3
  جيب دعم املتابعة اجليدة لألنشطة ذات الصلة بالتنمية املستدامة باملوارد البشرية واملالية الالزمة؛ - 4
، وتنشيط هذه الشبكة من "شبكة التنمية املستدامة"جيب حتديد أعوان مقاربة التنمية املستدامة أو ما نسميه  - 5

  ؛)،اخل...حملاضرات،مواقع االنرتنت، ا(خالل تكرار اللقاءات 
تنفيذ سياسة التنمية املستدامة حتتاج إىل دورات تكوينية، لغرض اقحام األعوان ضمن مقاربة التنمية املستدامة،  - 6

امليثاق، دليل السري، دورات تكوينية، منتديات، النشر على مستوى املؤسسة، ممارسات : ومن أهم وسائل التكوين
  اخل؛...التقليل من االستهالك،

  جيب دعم مجيع الوظائف األخرى داخل املؤسسة، إلجناح سياسة التنمية املستدامة؛ - 7
ممارسات احلوكمة اجليدة، أخالقيات األعمال، الشفافية املالية، كلها عوامل تساعد املؤسسة على االستمرارية،  - 8

  التأطري اجليد للعمل وكذا املصداقية؛
  العدالة يف ممارسات أنشطته، سواء يف أوربا أو خارجها؛أن يراعي أكثر " طوطال"على جممع  - 9

  على جممع طوطال أن يعزز أكثر من أنظمة األمن والصحة، لتقليل احلوادث املتزايدة؛ - 10
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  ، أن يبدي اجلدية يف التزامه حنو التنمية املستدامة؛"سوناطراك"على جممع  - 11
ه األطراف ذات املصلحة، من خالل اإلفصاح التام عن  أن يبدي الشفافية اجتا" سوناطراك"جيب على جممع  - 12

  كامل أنشطته، تعزيز حوكمة الشركة، االلتزام أكثر بأخالقيات األعمال، باإلضافة إىل الشفافية املالية التامة؛
  اعتماد سياسة فعالة جلذب واحملافظة املوارد البشرية والكفاءات؛ - 13
  تعليمية للتعزيز أكثر من فعاليتها؛عقد شراكات مع اجلامعات واملؤسسات ال - 14
  التوجه أكثر حنو البحث والتطوير؛ - 15
  اجتاه التنمية املستدامة ؛ إمكانية خلق مديرية خاصة تعىن أكثر بتحقيق االلتزام - 16
  .   تنويع مصادر الطاقة، والتفكري يف املستقبل من اآلن وكذا مراعاة حقوق األجيال املستقبلية يف الثروة - 17
  

  :آفاق البحث
وحبكم شساعته وتشعبه  داخل املؤسسة حديث الدراسة،يف األخري ميكن القول أن موضوع التنمية املستدامة     

ذا يبقى األمل قائما يف أن يكون هذا العمل ل، ه بالتحليل املطلوب يف هذا العملوتعقده ال ميكننا أن نعطيه حق
وفيما يلي بعض املواضيع اليت ميكن تكون أكثر ختصصا ودقة،  ،وأمشلقاعدة متهد النطالق دراسات مستقبلية أوىف 

  :دراستها مستقبال

  تقييم التكاليف البيئية للمؤسسة؛ - 

  التنمية املستدامة يف املؤسسات اخلدمية؛ - 

  إسرتاتيجية اإلجنازات املستدامة؛ - 
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 اهليكل التنظيمي العام مع طوطال): 03(ملحق رقم 



 

 

    

  

توزيع القيمة الرقمية مع طوطال على األطراف ذات  ):04(ملحق رقم 
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أهم معايري حوكمة الشركة لدى طوطال): 05(رقم  ملحق  



 

 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CO2طرق ختزين غاز ): 07(ملحق رقم 



 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  الطاقة احليوية لدى طوطال): 08(ملحق رقم 
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  :المــلخص

أا جتنب قضية االستدامة، مبا  ليس بإمكان أي مؤسسة  اليوم، يف ظل املشكالت البيئية اليت يعاين منها الكون     
أن تقوم بتبين مفهوم التنمية املستدامة على ، خاصة الصناعية منها، يف املقابل عليها أكرب مسبب هلذه املشكالت

ضمن أعماهلا واهتماماا اإلدارية، أو خلق وظيفة تعىن بقضايا  مستواها عن طريق إدماج مبادئ أبعاد هذا املفهوم
) االقتصادي، االجتماعي والبيئي(ألدائها الكلي  احتسين سساتاملؤ  العديد من وكما أثبتت جتارب. االستدامة
يف حتسني صورة العالمة وكسب الشرعية، جذب  ،ها املؤسسةهلذا املفهوم، حيث تتمثل أهم املزايا اليت جتني بإدماجها

ة واإلنسان، املواهب والكفاءات واحملافظة عليها على املدى البعيد، باإلضافة إىل تقليل آثار أنشطتها على البيئ
مية املستدامة على املستوى الكلي، كما ال ننسى بأن جناح أي سياسة واألكثر من هذا كله، مسامهتها يف حتقيق التن

   .للتنمية املستدامة مير عرب احلوار واالستماع جلميع األطراف ذات املصلحة

  :المصطلحات األساسية

  .سياسة التنمية املستدامة املستدامة، األطراف ذات املصلحة،التنمية املستدامة، األداء الكلي، مؤشرات التنمية 

Abstract : 

     Nowadays, and within the current environmental problems that universe is facing, none of the 
companies can avoid "The Sustainability Issue", since they represent the biggest causative of 
these problems, mainly the industrial ones. On the other hand, any company has to adopt 
sustainable development through the integration of this concept's principles of dimensions into 
its Management and actions, or creating a function that deals with sustainability issues. By 
integrating this concept, many companies experiences accordingly showed improvement in its 
global performance (economical, social and environmental), whereby the most important 
features the company derives are resembled in; the brand image improvement and gaining 
legitimacy, attracting talents and competencies and keeping them under long term preservation. 
Additionally, reducing its activities effects against the environment and the human being, but 
mostly, its contribution in realizing sustainable development at to Macro level. We should not 
also forget that the success of any sustainable development policies, always goes through 
dialogue and listening to all Stakeholders. 

Key Words : Sustainability, Global performance, Sustainability indicators, Stakeholders, 
Sustainable Development policy. 
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