
  اجلمهوريـة اجلزائريـة الدميقراطيـة الشعبيـة
  وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

  امعة فرحـات عباس سطيفجـ
   وعلوم التسيري والعلوم التجاريةـة العلـوم االقتصاديـةكلي

 إدارة األعمـال والتنمية املستدامة: مدرسـة الدكتوراه
  يف إطار مدرسة الدكتوراهتري كجزء من متطلبات نيل شهادة املاجسمذكرة مقدمة

   وعلوم التسيرييف العلوم االقتصادية
   ختصص إدارة األعمال اإلستراتيجية للتنمية املستدامة

  عنوانحتت 
  

 

 

 

 

 

   
 إعداد الطالب

o خلفـاوي عمـر 

 2011/2012امعية السنة اجل

  جلنة املناقشة
  رئيسا................جامعة سطيف......................أستاذ حماضر......................كمـال بوعظم  .د.أ
  مشرفا ومقررا.................جامعة سطيف......................حماضرأستاذ ............... عبد الوهاب بلمهدي. د

  ناقشام..................سطيفجامعة ......................أستاذ حماضر.........................حسني بورغدة  .د
  مناقشا...................جامعة سطيف......................أستاذ حماضر ..................عبد الناصر رواحبي .د

  :إشراف الدكتور
o يعبد الوهاب بلمهد 
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 َّا ِإنْن ِعباِدِه الُعَلَمُؤاَهللا ِمى إّنما َیْخَش" 

   " َغُفوٌراَهللا َعِزیٌز

  .صدق اهللا العظیم 

  .سورة فاطر)  28( األیة 
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:أهدي مثرة هذا العمل املتواضع إىل  

الوالدين الكرميني أطال اهللا يف عمرمهاإىل   

إىل زوجيت    

 إىل أخويت وأخوايت

 إىل مجيع أفراد عائلة بوعبد اهللا كمال حممد الناصر

 إىل كل األصدقاء وزمالئي يف العمل 

 إىل املشرف عبد الوهاب بلمهدي

2008ل والتنمية املستدامة دفعة اإدارة أعمإىل طلبة مدرسة الدكتوراه   
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:أهدي مثرة هذا العمل املتواضع إىل  

الوالدين الكرميني أطال اهللا يف عمرمهاإىل   

إىل زوجيت    

 إىل أخويت وأخوايت

 إىل مجيع أفراد عائلة بوعبد اهللا كمال حممد الناصر

 إىل كل األصدقاء وزمالئي يف العمل 

 إىل املشرف عبد الوهاب بلمهدي

2008ل والتنمية املستدامة دفعة اإدارة أعمإىل طلبة مدرسة الدكتوراه   
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:أهدي مثرة هذا العمل املتواضع إىل  

 الوالدين الكرميني أطال اهللا يف عمرمها

 إىل أخويت وأخوايت

 إىل زوجيت 

 إىل كل األصدقاء وزمالئي يف العمل 

2008ل والتنمية املستدامة دفعة اعماألإىل طلبة مدرسة الدكتوراه إدارة   
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.ووفقنا إلجناز هذا العمل وإمتامهاحلمد هللا الذي أنعم علينا بنعم العلم   

أتقدم بالشكر اجلزيل والتقدير اخلالص واالحترام الفائق إىل كل من ساعدين من قريب أو بعيد يف إجناز 
:هذا العمل املتواضع وأخص بالذكر  

 عبد الوهاب الذي مل يتوان يف تقدمي نصائحه وإرشاداته القيمة، أسأل األستاذ املشرف الدكتور بلمهدي
.اهللا أن يبارك يف صحته وعلمه  

:كما أتقدم خبالص الشكر والعرفان إىل  

 األستاذ بومعراف إلياس

 األستاذ العايب عبد الرمحان

:لإلطاراتكما ال يفوتين أن أتقدم بشكري اجلزيل   

ة اجلودة ومراقبة التسيري باملؤسسة الوطنية ملنشآت السكة احلديدية  مسؤولة دائر"تامي رشيدة"السيدة 
.على املعلومات والنصائح القيمة اليت أسدا يل  

.رئيسة دائرة اجلودة مبؤسسة التوضيب وفنون الطباعة" بن واركو صباح"اآلنسة  

.ةاإلطارين مبؤسسة صناعة اإلمسنت عني كبري" زبريي صاحل وحرفوش"شكر جزيل للسيدين   
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   التنمية المستدامة دور األنظمة اإلدارية المدمجة في تحقيق  المقدمة                                

 أ 

 

  : عـامةـةمقدم
 "ويعترب أول من أشار إليه بشكل رمسي هو تقرير، كثر استخدام مفهوم التنمية املستدامة يف الوقت احلاضر

تشكلت هذه اللجنة بقرار من اجلمعية   . 1987الصادر عن اللجنة العاملية للتنمية والبيئة عام " مستقبلنا املشترك 
) 22(رئيسة وزراء النرويج وعضوية " نتالندابر" برئاسة 1983ألول عام كانون ا/ العامة لألمم املتحدة يف ديسمرب

وذلك دف مواصلة النمو االقتصادي العاملي دون  ،شخصية من النخب السياسية واالقتصادية احلاكمة يف العامل
   . احلاجة إىل إجراء تغريات جذرية يف بنية النظام االقتصادي العاملي

 وعرفت اللجنة التنمية . االحتياجات االقتصادية واالجتماعية والبيئية يف تعريف واحدومت مبوجب هذا التقرير دمج
بالتنمية اليت تأخذ بعني االعتبار حاجات اتمع الراهنة بدون املساس حبقوق األجيال القادمة يف الوفاء : "املستدامة

  . "باحتياجام
، مستهلكة للموارد الطبيعية، كة بقوة للثرواتمستهل،  خالقة للثروة باعتبارهاواملؤسسات االقتصادية

، لذا  ميكن هلا لعب دور حموري على املستويني منتجة للنفايات وحمدثة للتلوث فإن أنشطتها تؤثر بعمق على البيئة
اليم فهي تساهم بطريقة مباشرة يف التنمية االقتصادية لألق،  الدويل للتدخل اإلجيايب لفائدة التنمية املستدامةاحمللي و

عن طريق شروط العمل اليت تعرضها على العمال بإمكاا حتفيز ، عن طريق االستثمارات وإنشاء الصناعات فيها
 على ا وعن طريق ختفيض آثار أنشطتهوفرض احترام احلقوق اإلنسانية وتبين ممارسات الصحة والسالمة يف العمل

  . البيئة
ستراتيجيات ليس فقط على مستوى األسواق إعلت للمؤسسات مؤسسات اليوم يف ظل العوملة االقتصادية اليت ج

 لذا وجب عليها أن تظهر فعاليتها وتنافسيتها كوا ،  على املستوى الدويلاستراتيجياتاحمللية والوطنية بل رسم 
اجتماعية وسياسية جتربها على التجاوب السريع واإلجيايب يف عدة ، تقنية، معرضة إىل حتديات كربي ايكولوجية

جماالت فلم يعد فقط توجهها الرئيس هو إرضاء الزبائن فقط إمنا إرضاء كل األطراف ذات املصلحة لذلك عملت 
اخلاص بإدارة  (ISO 9000)  اإلداريةالنجاح الكبري لألنظمةاملؤسسة جاهدة للحصول على شهادات االيزو يف ظل 

من هنا جاء ، اخلاص بالصحة والسالمة املهنية (OHSAS 18000)و اخلاص باإلدارة البيئية (ISO 14000)، اجلودة
اجلودة، :  سليم للمؤسسة إلدماج األنظمة اإلداريةهالتفكري يف تطبيق املؤسسة فكرة األنظمة اإلدارية املدجمة كتوج

 املشتركة يف تطبيق هذه األنظمة من اإلجراءات: مها أوليني  واحد هلدفنيءالبيئة والصحة والسالمة املهنية يف بنا
هة ومن جهة ثانية االختصار يف الوقت وتكاليف احلصول على املواصفات القياسية منفصلة والتوجه مباشرة حنو ج

   .  تقييس األنظمة اإلدارية املدجمة: العمل على احلصول على
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   التنمية المستدامة دور األنظمة اإلدارية المدمجة في تحقيق  المقدمة                                

 ب 

 

 يف كل أنواع املؤسسات مهما كان حجمها ولكل قطاع نشاط وهو مقاربة ميكن تطبيق األنظمة اإلدارية املدجمة
اإلدارة البيئية وإدارة األمن والسالمة املهنية يف ، إدارة اجلودة: هيكلة تسمح بتحديد األهداف يف كل ما خيصم

  . العمل
  : إدماج األنظمة اإلدارية التاليةفهو مؤسس على أساس

  .دف حتسني املمارسات يف البعد االقتصادي (ISO 9000) :إدارة اجلودة   •
 . دف حتسني املمارسات واألداء البيئي (ISO 14000) :اإلدارة البيئية •
 .  دف حتسني األداء االجتماعي للمنظمات(OHSAS 18000):ة والسالمة املهنيلصحةإدارة ا •

  : التايلالسؤال الرئيسيتتمحور اإلشكالية املطروحة يف هذا البحث حول اإلجابة على  :مشكلة البحث-1
  ؟تقيق التنمية املستدامة يف املؤسسا  األنظمة اإلدارية املدجمة يف حتكيف تساهم

  :من اإلشكالية الرئيسية ميكن طرح التساؤالت الفرعية التالية
 هل إلدارة اجلودة دور اجيايب يف حتقيق التنمية املستدامة يف املؤسسات؟  §
 هل لإلدارة البيئية  دور اجيايب يف حتقيق التنمية املستدامة يف املؤسسات؟ §
 مة املهنية دور اجيايب يف حتقيق التنمية املستدامة يف املؤسسات؟هل إلدارة الصحة والسال §
   ما مدى ممارسة املؤسسات حمل الدراسة لألنظمة اإلدارية املدجمة؟ §

   :فرضيات البحث-2
  . يوجد هناك دور إجيايب لألنظمة اإلدارية املدجمة يف حتقيق التنمية املستدامة يف املؤسسات

  :الفرضيات الفرعية
  . ةجيايب إلدارة اجلودة يف حتقيق التنمية املستداميوجد دور ا §
  . يوجد دور إجيايب لإلدارة البيئية يف حتقيق التنمية املستدامة §
 .  إلدارة الصحة والسالمة املهنية يف حتقيق التنمية املستدامةيوجد دور اجيايب §
 إدارة اجلودة، اإلدارة : ال تتبين األنظمة اإلدارية املدجمةحمل الدراسةمعظم املؤسسات االقتصادية  §

 .البيئية وإدارة الصحة والسالمة املهنية
  :البحثأمهية  -3

احللول  توفري موضوع األنظمة اإلدارية املدجمة موضوع حديث وجدير بالبحث خاصة إذا ما تعلق بالبحث يف يعد 
سريين إىل احللول العملية وليس  يف ظل تطلع املدراء واملالعملية اليت يقدمها يف توجه حنو حتقيق التنمية املستدامة

فقط التنظري النظري ملمارسة التنمية املستدامة وإدماجها يف التسيري اليومي للحد من اآلثار السلبية ألنشطتها على 
  .املردودية والفعالية
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   التنمية المستدامة دور األنظمة اإلدارية المدمجة في تحقيق  المقدمة                                

 ج 

 

هذه الدراسات  وافتقار املكتبة اجلامعية ملثل  اليت تطرقت إليه لقلة الدراسات نظرااملوضوع مهم من الناحية العلمية
 . اليت توضح دور األنظمة اإلدارية يف حتقيق التنمية واملستدامة ومؤشرات القياس

كثري من املؤسسات اليوم تعمل جاهدة على احلصول على املواصفات القياسية يف اجلودة والبيئة والصحة والسالمة 
القة  للعمل على تقييس أنظمة إدارا املهنية  كما هو حال املؤسسات اجلزائرية، فاملوضوع يوضح أمهية االنط

املدجمة مباشرة دف حتقيق فعاليتها وضمان تنافسيتها يف توجه حنو إدماج التنمية املستدامة يف ثقافة املؤسسة من 
جهة و املمارسات اإلدارية والتنظيمية اليت تفضي إىل نتائج فعلية وكذلك االقتصاد يف الوقت والتكاليف خاصة 

لتقييس من جهة ومن جهة أخرى القيام بعملية املراجعة لألنظمة اإلدارية مدجمة وليس كل نظام للحصول على ا
  . على حدى لتحقيق مبدأ التحسني املستمر

 من خالل متطلبات املواصفات القياسية االيزو يةالتطبيق املوضوع من الناحية العملية يقدم للمؤسسة احللول إذن 
نظام الصحة  2004 إصدار املتعلقة باإلدارة البيئية 14001ارة اجلودة وايزو  املتعلقة بإد2008 إصدار 9001

 عاملتعلقة بالصحة والسالمة املهنية ويدعم ويرسخ ثقافة العمل اإلداري واقتناOHSAS 18001 والسالمة املهنية
دى املتوسط والبعيد املؤسسة االقتصادية بتحقيق العائد االقتصادي لالستثمار املسؤول بيئيا واجتماعيا على امل

  . وحتقيق استمرارية وتطور هذه األنظمة من خالل املراجعة و التحسني املستمر
الشخصية يف البحث والتعمق يف هذا املوضوع وحماولة التمكن من التحكم يف فهم إضافة إىل ذلك هناك رغبة 

  .اجلانب النظري وتوظيفه عمليا لفائدة املؤسسات االقتصادية
مسامهة األنظمة اإلدارية يهدف هذا البحث جبانبيه النظري وامليداين إىل التعرف على مستوى  :أهداف البحث-4

اإلجابة على التساؤالت اهلامة للدراسة واختبار املدجمة يف حتقيق التنمية املستدامة  ويهدف اجلانب التطبيقي إىل 
املدجمة  يف حتقيق التنمية املستدامة من خالل  وهل فعال هناك أثر اجيايب لتطبيق األنظمة اإلدارية صحة الفرضيات

لمؤسسات حمل الدراسة، وحماولة إبراز أمهية الدراسة من خالل لالبيئي واالجتماعي ، قياس  األداء االقتصادي
الناشطة يف يب لربج بوعريريج سسة الوطنية  فنون الطباعة والتوضاملؤ: املقارنة بني مؤسسات على النحو اآليت

ب الورق واليت حاليا متحصلة على التقييس يف اجلودة فقط ومؤسسة عني الكبرية لصناعة اإلمسنت يصناعة وتوض
ومؤسسة منشآت السكة  "  ISO 14001وبيئة  ISO 9001جودة"والية سطيف اليت ا نظام إدارة مدمج 

 ISO 9001:دجمةواليت تطبق األنظمة اإلدارية امل) فرع الشركة الوطنية للنقل والسكك احلديدية(احلديدية

وحمولة قياس مدى توافق ممارسات هذه املؤسسات " بيئة وسالمة مهنية جودة، "OHSAS 18001 وISO14001و
مع ضوابط ومعايري التنمية املستدامة وما الذي تقدمه عمليا األنظمة اإلدارية املدجمة لتحقيق التنمية املستدامة 

  . بأبعادها االقتصادية، البيئية واالجتماعية
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سأتبع يف هذه الدراسة املنهج الوصفي التحليلي من خالل اإلحاطة باجلوانب النظرية للموضوع : املنهج املتبع-5
 عن طريق حساب املتوسطات ة اإلحصائياألدوات ووحتليل نتائج الدراسة املقارنة بني املؤسسات السالف ذكرها

   .والنسب املئوية
  :تبويب املوضوع-6

  من خاللاملدجمة اإلدارية لألنظمة دخل نظري يف الفصل األول مو خالل مقدمة عامة هذا املوضوع منسأتناول 
من خالل  املنظمات  يف  املستدامةالتنمية الفصل الثاين. املدجمةاإلحاطة التامة باجلانب النظري لألنظمة اإلدارية و

إبراز الدور احملوري ب"  االقتصاديةاملؤسسة"اجلزئي تركيز الفصل لدراسة أبعاد التنمية املستدامة على املستوي 
  الثالث الفصل.املستدامللمؤسسة يف اإلسهام يف حتقيق التنمية املستدامة و آليات إدماجها ومؤشرات قياس أدائها 

قارنة من خالل حماولة توظيف اجلانب النظري يف الفصلني األول والثاين الختبار صحة  املدراسة يتناول ال
املؤسسات حمل  اإلدارية املدجمة يف حتقيق التنمية املستدامة يف ةعلي ملدى مسامهة األنظمالفرضيات والقياس الف

 . الدراسة املقارنة

  :الدراسات السابقة-7
، 9000 األحباث اليت أجريت يف جمال دراسة إدارة اجلودة الشاملة واملواصفات القياسية االيزو كثرية

  املتعلق بالصحة والسالمة املهنية يف العمل لكن ما تعلق  18000OHSAS املتعلق باإلدارة البيئية و 14000 األيزو
 فال توجد ودورها يف حتقيق التنمية املستدامة ، بيئة وصحة وسالمة مهنيةجودة"املدجمة بدراسة األنظمة اإلدارية 

سامهة األنظمة  سوى بعض املقاالت اليت أشارت إىل مدراسة سابقة حتاول اإلجابة على تساؤل طبيعة هذا الدور
  .اإلدارية املدجمة يف حتقيق التنمية املستدامة

 املتعددةخاصة تلك املتعلقة بإدارة اجلودة  بداية بعض الدراسات اليت تناولت األنظمة اإلدارية سنعدد
 تساهم يفباعتبار سأكتفي بذكر بعضها كون أن إدارة اجلودة تعد عنصر رئيس من عناصر األنظمة اإلدارية املدجمة 

  :حتقيق البعد االقتصادي للتنمية املستدامة من خالل حتسني األداء الكلي
التطبيقات والنتائج يف الشركات :  اجلودة الشاملةإدارة"بعنوان  (A-S.Mohraman and al)دراسة -

  (1)":األمريكية الكبرية
 األمريكية  الشاملة يف الشركات اجلودة استخدام تطبيقات طرقاختبار هذه الدراسةحيث حاولت 

  .ومشلت الدراسة ألف شركة صناعية وخدمية. الكبرية
  .حتقيق الشركات لفوائد متمثلة يف حتسني أداء العمال، التنافسية والرحبية :أهم النتائج اليت توصلت إليها هي

                                                           

(1) A-S.Mohraman and other, total quality management: Practices and outcomes in the largest US firm, 
Employee relations, vol 17, N°1995, PP.26-41. 
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  (2)": يف ظل املؤسسات اجلزائريةاجلودةتسيري "بعنوان ) هيشور حممد صاحل(دراسة قام ا - 
 اجلو املناسب هلا، توفري تسيري اجلودة باملؤسسات اجلزائرية وسبل توضيح طرائق حاولت هذه الدراسة

مؤسسات تطبق اجلودة بشكل  : صناعية وكانت أهم نتيجة هي مؤسسة43حيث مشلت الدراسة عينة مكونة من 
  . منافسة قوية وأخرى عكس ذلكتواجهمتقدم خاصة تلك اليت 

مؤسسة : دراسة حالة يف تنافسية املؤسسة األيزوية اجلودة الشاملة ومواصفات أمه(عـاليل ملــيكـة- 
  (3) (ENICAB)بسكرة  بصناعة الكوابل 

 اجلـودة الشـاملة ةما أمهيـ :هدفت هذه الدراسة بشكل رئيسي إىل اإلجابة على اإلشكالية التالية
  .مؤسسة صناعة الكوابل ببسكرة: يف تنافـسية املؤسـسة؟ من خالصة دراسة حالة األيزوومواصفـات 

  : وكانت نتيجة الدراسة امليدانية كاآليت
  ، )ISO9001 :2000(و )ISO9002 :1994(حتقيق املؤسسة لنتائج إجيابية، خاصة بعد حصوهلا شهاديت 

 ميدانية ملؤسسات اإلمسنت دراسة: "الصناعيةدور اجلودة يف حتسني أداء املؤسسات  بعنوان إهلام حيياوي- 
  (1)":ئريةاجلزا

كيف تساهم اجلودة يف حتسني أداء املؤسسات الصناعية :حاولت هذه األطروحة اإلجابة على تساؤل رئيسي 
تكاليف مع توضيح بعض اجلوانب النظرية كمؤشرات تقييم األداء، إحدى طرق اجلودة  وحساب وحتليل 

سة جد مهمة لنا من الناحية  وخصت فقط  املؤسسات اليت تنشط يف صناعة اإلمسنت وهذه الدراالالجودة
التطبيقية خاصة واين سأتطرق ملؤسسة ناشطة يف قطاع اإلمسنت وهي مؤسسة عني الكبرية لصناعة اإلمسنت يف 

  .الدراسة املقارنة
  : النتائج اليت توصلت إليها الباحثةزمتثلت أبر

 ؛اآلثار اإلجيابية لتطبيق مدخل اجلودة على أداء املؤسسات الصناعية •
  .ليل تكاليف الالجودة مسح بتحديد مصدرها، أسباا وكيفية التقليل منهاحساب وحت •

                                                           

(2) M-S.Haichour, le management de la qualité  au sein des entreprises algériennes, thèse de doctorat d’état en 
sciences économiques : filière gestion, faculté des sciences économiques et de gestion, Alger, Mars 1999. 

-مؤسسة صناعة الكوابل ببسكرة : أليزو يف تنافسية املؤسسة دراسة حالةأمهية اجلودة الشاملة ومواصفات اعاليل مليكة، )3( 

-ENICAB كلية العلوم االقتصادية  ختصص تسيري املؤسسات الصناعية:، مذكرة خترج لنيل درجة املاجيستري يف علوم التسيري ،
  .2004-2003وعلوم التسيري، جامعة حممد خيضر باتنة، 

 أطروحة مقدمة -دراسة ميدانية ملؤسسات اإلمسنت الصناعية– حتسني أداء املؤسسات الصناعية دور اجلودة يفإهلام حيياوي،  (1)
لنيل شهادة دكتوراه علوم، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، قسم العلوم االقتصادية، جامعة فرحات عباس سطيف 

2005/2006  
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  : أمههااقتراحاتوعلى ضوء النتائج السابقة قدمت الباحثة عدة     
 ).البشري، املايل، التمويين، اإلنتاجي والتسويقي(  يف كل جوانبهاملستمر لألداءالتحسني  •
ظام االيزو لبلوغ اجلودة الشاملة باعتبارها احد االهتمام ومسايرة تطورات اجلودة كمستجدات ن •

 .برامج التأهيل اجلزائري
  .االهتمام بتطوير فرع اإلمسنت اجلزائري •

 اإلدارة البيئية أنظمة: بعنوان (Anjani KUMAR , Dipak JANAand Amresh KUMAR) دراسة-
  (2):والتنمية املستدامة

 مع 2004 إصدار 14001 األيزوام لإلدارة البيئية حسب  أمهية تبين نظ إبرازقامت هذه الدراسة مبحاولة
كية وجناح هذا النظام اقتصاديا، بيئيا وإيكولوجيا وكذلك يدراسة حالة املؤسسات الناشطة يف الصناعات البالست

  .اجتماعيا من خالل قياس األداء املستدام
  (3):ة والبيئمتكامل اجلودةإقامة نظام إدارة كيفية ) Eric Brunelle(دراسة-

 ومن كيفية دمج نظم اإلدارة اخلاصة باجلودة والبيئية؟: حاولت هذه الدراسة اإلجابة على اإلشكالية التالية
 وكانت الفرضية .، التنظيمية هلذا اإلدماج لفعالية كال النظامني املتكاملنياالقتصادية األمهيةجهة أخرى معرفة 

  .14001 األيزو واإلدارة البيئية حسب 9001 األيزوودة حسب  إدارة مدمج جنظامهناك إمكانية حقيقية إلقامة :
اجلودة والبيئة مستوحاة من أحسن املمارسات لعملية إدماج أكثر  : إدماج األنظمة اإلداريةعملية :نتائج الدراسة

إلدارية األنظمة ا ،ISO 14001 :2004 واخلاصة باإلدارة البيئية  ISO 9001 :2000املواصفات اخلاصة بإدارة اجلودة
  .املدجمة هي أحسن أداة لتوجيه املنظمات حنو التحسني املستمر والسري حنو حتقيق التنمية املستدامة

  :ملعرفة اإلجابة على مخس أسئلة حمورية : مؤسسة488 أجريت على عينة 2001 سنة (AFAQ) دراسة- 
  هل تساهم عملية إدماج األنظمة اإلدارية يف تقليص عمليات املراجعة؟ •
  ى مسامهتها يف حتقيق اجلودة الشاملة؟ما مد •
  ما مدى مسامهتها يف ختفيف أنظمة التوثيق؟ •
   الداخلي؟االتصالهل تسهل عملية  •
  تنظيم املؤسسة؟حتسني  •

 :ضح نتائج الدراسةو يالتايلوالشكل البياين 

                                                           

(2) Anjani KUMAR , Dipak JANAand Amresh KUMAR, Environmental Management System (EMS) and 
Sustainable Development, Departement of Production and Industriel Engineering, National Institute of 
Technology, Jamshedpur, INDIA October 2008. 
(3) l’élaboration d’un système de management intégré : qualité et environnement, Cente Universitaire de 
formation, université SHERBROUKE 2005. 
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 (AFAQ)نتائج دراسة ): أ(شكل 
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  ؤسسة م488 أجريت على عينة 2001سنة  (AFAQ) دراسة :شكل  
  :يتضح من نتائج الدراسة أن

 من املؤسسات تؤكد مسامهة تبين األنظمة اإلدارية املدجمة يف تقليص عدد عمليات املراجعة وبالتايل ختفيض 68%
  التكاليف والوقت؛

   من املؤسسات تؤكد مسامهة األنظمة اإلدارية املدجمة يف حتقيق اجلودة؛80%
  اإلدارية املدجمة يف ختفيف نظام التوثيق؛ من املؤسسات تؤكد مسامهة األنظمة 81%
   من املؤسسات تؤكد مسامهة األنظمة اإلدارية املدجمة يف تسهيل عملية االتصال الداخلي؛82%
  . من املؤسسات تؤكد مسامهة األنظمة اإلدارية املدجمة يف حتسني تنظيم املؤسسة91%
اسات السابقة أثر تبين نظام اجلودة على حتسني تناولت الدر :متوقع املوضوع مقارنة بالدراسات السابقة -8

على مدخل واحد لتحسني األداء وهو اجلودة وبالتايل إمهال بقية  من خالل التركيز وتنافسيتهاوضعية املؤسسة 
 14000 وإمهال بقية املواصفات كاأليزو 9000املداخل واملعايري واالهتمام فقط باملواصفات القياسية األيزو 

 يف حتسني األداء البيئي للمؤسسات والنتائج اإلجيابية لتبين 14001، إضافة إىل أمهية األيزو OHSAS 18000و

 تقليص عدد عمليات املراجعة

 حتقيق اجلودة؟ ما مدى مسامهتها يف

  التوثيق؟نظامما مدى مسامهتها يف ختفيف 

 هل تسهل عملية االتصال الداخلي؟

 حتسني تنظيم املؤسسة؟
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مما سبق رأينا ضرورة البحث يف بقية املواصفات من خالل تناول .األنظمة اإلدارية املدجمة يف حتقيق اجلودة الشاملة
  :العناصر التالية

يف حتقيق ، أهدافه، متطلبات تطبيقه ودوره  2008صدار  إ9001 وفق األيزو نظام إدارة اجلودةالتعريف ب §
  التنمية املستدامة؛

 يف حتقيق ، أهدافه، متطلبات تطبيقه ودوره2004 إصدار 14001 وفق األيزو دور نظام اإلدارة البيئية §
  التنمية املستدامة؛

 ت تطبيقه ودوره، أهدافه، متطلباOHSAS 18001/2007 وفق املرجع دور إدارة الصحة والسالمة املهنية §
  يف حتقيق التنمية املستدامة؛

  إبراز أمهية إدماج األنظمة اإلدارية يف نظام واحد وسياسة واحدة؛ §
  كيفية إدماج األنظمة اإلدارية؛ §
 يف نظام واحد وكيف يساهم ذلك "اجلودة، البيئية والصحة والسالمة املهنية"إدماج هذه األنظمة اإلدارية §

 من خالل دراسة تطور األداء االقتصادي، البيئي واالجتماعي خالل السنتني ةيف حتقيق التنمية املستدام
 .األخريتني

  :تلخصت صعوبات هذه الدراسة :صعوبات الدراسة -9
قلة املراجع اليت تتناول األنظمة اإلدارية املدجمة خاصة يف ما تعلق بإدماج األنظمة اإلدارية :  اجلانب النظري-أ

إضافة إىل ذلك .  يف حتقيق التنمية املستدامةة ومسامهة هذه األخريالسالمة املهنية يف العملاجلودة، البيئة والصحة و
  . يف جمال توحيد اإلجراءات لألنظمة الثالثتاملراجع املتوفرة ال حتتوي على خربات مؤسسا

تنشط يف نفس  بني ثالث مؤسسات رغم أا ال كان أساس اختياري للقيام بدراسة مقارنة : اجلانب التطبيقي-ب
 هو القطاع إال أا تشترك يف كوا تنشط يف القطاع الصناعي وهلا آثار على البيئة والصحة والسالمة املهنية

  :املقارنة بني مستويات األداء اليت وصلت إليها املؤسسات حمل الدراسة املقارنة كاآليت
  ب؛مؤسسة ا فقط نظام إدارة جودة وهي مؤسسة فنون الطباعة والتوضي §
  مؤسسة ا نظام إدارة مدمج اجلودة والبيئة وهي مؤسسة صناعة اإلمسنت عني الكبرية؛ §
  .مؤسسة منشآت السكة احلديدية واليت تتبىن األنظمة اإلدارية املدجمة §

يف حتقيق التنمية " اجلودة، البيئة والصحة والسالمة املهنية"وبعد ذلك معرفة كيف تساهم األنظمة اإلدارية املدجمة 
لكن هذه الرغبة اصطدمت بصعوبة الدراسة امليدانية واحلصول على موافقة املؤسسات حيث وافقت . ستدامةامل

 التوضيب وفنون الطباعة واليت مقرها برج بوعريريج على التربص بعد تدخل العديد من الوسطاء إدارة مؤسسة
ها يعد من املعومات اليت ال جيب أن  وتقييم2010لديها كون أن تقييم أداء املؤسسة واحلصول على أهداف سنة 

  . حسب تقدير املسؤولنيتنشر خارج املؤسسة
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مؤسسة عني الكبرية لصناعة اإلمسنت نفس الشيء، فلوال تدخل املشرف على الرسالة الدكتور بلمهدي وكذلك 
دم اجلانب علومات اليت ختالسيد حمتال عز الدين مشكورين لدي إدارة املؤسسة ملا متكنت من احلصول على امل

  .التطبيقي
 مل تتم املوافقة إال بعد عدة تنقالت ملقر 2010 جوان 06أما مؤسسة منشآت السكة احلديدية ومذ تقدمي طليب يف 

والتعهد لدى إدارة املؤسسة بأن املعلومات اليت  2011فيفري  21رويبة بتاريخ املؤسسة يف املنطقة الصناعية ال
طلع عليها أي جهة خارجية خاصة وثيقة بحث العلمي ودون أن ت السأحصل عليها لن تستخدم إال ي إطار

  (La Revue de Direction)."مراجعة اإلدارة"
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  :متهيد
 اخلاص  14001 اخلاص بإدارة اجلودة واإليزو 9001عرفت األنظمة اإلدارية وفق املواصفات القياسية 

إقباال كبريا من طرف  اخلاصة بالصحة والسالمة املهنية   18001OHSASباإلدارة البيئية إضافة إىل املرجعية
  اليت حتققت بتطبيقها والصحة والسالمة املهنيةةلبيئيللنتائج اإلجيابية على املستويات االقتصادية، ا نظرا املؤسسات

  .والكتابات اليت تناولت األثر اإلجيايب إلدماج األنظمة اإلدارية يف نظام واحد وإسهامه يف حتقيق التنمية املستدامة
 التعريف وهذا سوف يشمل إن اهلدف من هذا الفصل هو توفري فهم واضح لألنظمة اإلدارة املدجمة  

 لبيئة والصحة والسالمة املهنية،اة اإلدارية املدجمة ومكوناا، مربرات إدماج األنظمة اإلدارية اجلودة، باألنظم
خمتلف النماذج أو املناهج لتنفيذ وتطبيق األنظمة اإلدارية املدجمة واملستويات املختلفة للتكامل اليت ميكن للمنظمة 

مراجعة  أخريا سوف يتم احلديث.  مبستويات اإلدماج والتكاملحتقيقها وكذا احلوافز واملزايا والقيود املتعلقة
  .املنظماتلتنمية املستدامة يف بااألنظمة اإلدارية املدجمة وعالقة هذه األخرية  
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  التعريف مبكونات األنظمة اإلدارية املدجمة: املبحث األول
مكونات بنظم اإلدارة اليت هي   باألنظمة اإلدارية املدجمة مث التعريفسنتناول يف هذا املبحث التعريف

   .األنظمة اإلدارية املدجمة
 ماهية األنظمة اإلدارية املدجمة:املطلب األول

نظام ، "نظام متداخل"، "نظام متناسق" جند ثتستخدم العديد من املصطلحات للتعبري عن نظام متكامل، حي
أسلوب واحد وإجراءات وتعليمات ب" نظام واحد"ولكن ال نقصد بالنظام املتكامل ". نظام شامل"، "موحد

  )1(:البيئة- األمن-  األنظمة الفرعية اجلودةأن إمنا نقصد وواحدة،
   منفصلة وخاصة؛امشتركة، أطرافميكن أن تكون أطرافا  - 
 ميكن أن حتتوي على عناصر متداخلة فيما بينها؛ - 
" بيئة- أمن-  جودةأنظمة متناسقة"أو "  بيئة - أمن-نظام شامل جودة"جيب أن تكون منسقة مشتركة يف  - 

 ".بيئة- أمن- جودة"أو " بيئة-أمن- نظام لإلدارة الشاملة جودة"أو 
ولكن بالعكس، إن االعتماد على مبادئ معينة وحمددة ومفهومة ". مركزي"ال تعين " متكامل"ولكن معىن 

 .للتكامل تسمح مبمارسة الالمركزية
  :ميكن إمجال املبادئ األساسية للتكامل يف ما يلي

إن ضمان عملية التكامل بني األنظمة الفرعية الثالثة تتطلب عدم تكرار يف : التكرار وعدم التنسيقجتنب  -1
لذا من األحسن أن تكون اإلجراءات موحدة ومنسقة يف آن واحد حىت نضمن سالسة . اإلجراءات والتعليمات

  .النظام
اد نظام إداري متكامل يعد شيئا ضروريا إن تعظيم جهود األفراد يف املنظمة اليت تريد اعتم: تعظيم اجلهود -2

أساليب جدية يف اختاذ ، ألن النظام اإلداري املتكامل يتطلب سلوكيات جديدة يف العمل. لضمان استمراريته
 .رؤى جديدة داخلية وخارجية،  جديدة يف توزيع املوارداطرق،  جديدة يف التسيرياالقرارات، أمناط

ن النظام اإلداري املتكامل اجليد هو الذي يأخذ  إ: األمن والبيئة- باجلودةالتكيف مع املستجدات املتعلقة  -3
 .بعني االعتبار املستجدات والتطورات اليت تعرفها كل من اجلودة واألمن والبيئة

نتكلم عن أنظمة إدارية مدجمة يف احلالة اليت تقوم املنظمة بتطبيق نظام إدارة وحيد يسمح بإدارة اموع، 
 .اءات موحدة على األقل نظامان من الثالث أنظمة إدارية جودة، بيئة وصحة وسالمة مهنيةمن خالل إجر

على أا إدماج نظم اإلدارة الفرعية اجلودة، البيئة والصحة والسالمة وتعرف األنظمة اإلدارية املدجمة 
  .املهنية يف نظام واحد وبسياسة واحدة وبدليل واحد

                                                           
 )1( Bernard Froman, Jean-Marc Gey, Fabrice Bonnifet, Qualité, Sécurité et Environnement: construire un 

système de management intégré, Édition AFNOR, Paris, 2007, pp 151.152. 
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  )9001(ة من خالل األيزو  إدارة اجلودم نظ:املطلب الثاين
   : وتطورها التارخييمفهوم اجلودة -1
   :مفهوم اجلودة -1-1

بالرغم من االهتمام املتزايد مبوضوع اجلودة إال أن املالحظ أن هناك اختالفات يف تعريف اجلودة وفقا   
ريفات اليت ويظهر ذلك بوضوح من خالل جمموعة التع الختالف وجهات النظر للكتابات يف هذا املوضوع،

  .نوردها يف هذا اجلزء
مبعىن ما جاء ، نشأ مصطلح اجلودة لغة من اجليد أي تقليص الرديء وأصله جيود من جودة أي صار جيدا

  )1(.من القول والفعل
مثال نقول عن سلعة أا ذات جودة عالية عندما تليب ، مصطلح اجلودة يعين طريقة حياة، بالتعبري احلايل  

 ثر ما تعكس املطابقة أو القدرة على القيام بالشيء كما هو مطلوب،كأبينما يف حقيقة األمر هي ، دتوقعاتنا أو تزي
)2(. كما هو" أي  (Tel que)  اليت تعين بالفرنسية  و(QUALITAS) قد اختذت كلمة جودة من الكلمة الالتينية و

بأا جمموعة "  تعريفه للجودة  يف(Thiery Nespoulous) هويتفق مع هذا التعريف إىل حد كبري ما ذكر  
احترام و فهم رغبات   أو اخلدمة و له القدرة على تلبية احلاجات و تعمل علىللمنتجصفات امن اخلصائص و املو

  )3(."هي تبدأ من دراسة احلاجات و تنتهي عند خدمات ما بعد البيع ، الزبون
اجلودة هي مسؤولية "و يقول بأن " ات اجلودة هي املطابقة للمواصفإن  "(ph. Corsby)كذلك يرى   

                        )4("اجلميع و رغبات املستهلك هي أساس التصميم
 مياثل إىل حد كبري ما ورد يف التعريف السابق إذ يرى أن اجلودة  (E. Deming)خر أورده آويف تعريف   

  )5(.مطابقة االحتياجات" هي 
   

 
 

                                                           
 .114،  ص)ـه711-ـه630(  اجلزء الرابع، لسان العربابن منظور،   )1(

 )2( Daniel Duret, M. Pillet, Qualité en production de l’ISO9000 aux outils de la qualités, 3éme édition، les éditions 

d’Organisation، Paris, 2000, p.17. 

 )3( Nespoulous, Theiry ، Notes, études techniques, La certification qualité, Un enjeu PME/PMI européenne, CLI 
10/1993, p.12. 

)4(  C. Philip, La qualité c’est gratuit, Economica، France, 1996, p. 19. 
)5(  Neuville (J. P), La qualité en question, revue française de gestion, mars, avril, mai, 1996, p.39. 
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قدرة املنتج أو اخلدمة على تلبية حاجات املستعملني و بأقل تكلفة "اجلودة هي  بأن (Christian Meria)وعرفها 
")1(.  

، اجلودة ليست مطلقة و ال نتحدث عن اجلودة العالية أو املنخفضة"ن أ ب (Crosby. Ph) تعريفها أعادو
   .)2( "ن املطابقة عبل نتحدث 

  : ظمات اخلاصة باجلودة أمههاومن التعاريف اهلامة أيضا تلك اليت قدمتها اجلمعيات واملن
 ةجمموع"بأا  1994 إصدار 8402يزو  للجودة وفق األ  (ISO)تعريف املنظمة العاملية للتقييس- 

  )3( ."اخلصائص وامليزات اخلاصة مبنتوج أو خدمة واليت تسمح له بإرضاء حاجات ظاهرة أو كامنة
 إلرضاء هقابليت"دة املنتوج أو اخلدمة هو  بأن جو1994 سنة (AFNOR)تعريف اجلمعية الفرنسية للتقييس- 

  .)4(حاجات املستعملني
إال ، ض التعاريف السابقة نالحظ أن هناك اختالفا واضحا و كبريا يف تعريف اجلودةاومن خالل استعر  

   :لتفرقة بينهال ميكن اعتبارها أساساانه ميكننا حصر تعريفات اجلودة و تقسيمها إىل عدة جمموعات 
 . مييل إىل األخذ ذا املدخل رجال التسويق حيث يرون أن اجلودة تعين أداء أفضل:ماملستخد -1
 فإن اجلودة من وجهة نضرهم تقوم على أساس التصنيع حيث يرون ان اجلودة تعين :أما رجال اإلنتاج -2

 .ن يتم اإلنتاج بطريقة صحيحة من أول مرةأصفات و ااملطابقة للمعايري و املو
فإا تنظر إىل اجلودة على أا املتغري يف ) produit(نظر الثالثة و املبنية على أساس املنتج أما وجهة ال -3

  :النقاطجمموعة من 
أن استيفاء شروط  وتها من خالل عالقة الثقة بني املورد و الزبون،ظ و هذه اجلودة ميكن مالح:جودة املنتج  - أ

 .رغبات و حاجيات  كل من املورد و الزبون هي تتضمن معرفة  واجلودة يتم من خالل هذه العالقة،
 و ينشأ هذا التبادل مبجرد وجود رغبة للزبون يف مواصفات معينة و مدى قدرة : التبادل املرتكز على  اجلودة - ب

  .املورد على تلبيتها
 ودةجلاوطلباته يتم تعريف   اليت أصبح حيتلها الزبون يف عالقة التبادل فمن خالل رغباته:املكانة التفصيلية - ت

ألن غاية املنظمة هي إرضاء الزبائن  و اهتمامات املنظمة،مركزألن الزبون أصبح   القيام بالتبادلوبالتايل
                                                           

)1(   Meria Cristian ، la qualité des produits industriels, Edition Dunod، paris, 1991, p. 3. 
 2001 القاهرة، ، ايتراك للطباعة والنشر والتوزيع، الشاملة اجلودة إدارةالدليل العلمي لتطبيق ، عبد الفتاح حممود سليمان )2(

  .19ص
)3(  Groupe travail d'Organisation internationale de normalisation, Compendium des normes ISO 9000- 

management de la qualité, Edition Organisation internationale de normalisation , Paris, 1998, p. 23. 
)4(   R. Fey, J-M.gogue, La maîtrise de la qualité  industrielle, 3 éme édition، les éditions d’organisation, Paris, 1983, 

p. 33. 
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 حىت ال يتوجه العميل إىل  ولكن هذا ال يكفي لوحده،،  ال سيما إذا كان املنتج منخفض التكلفة و،والعمالء
ا على املعلومات اليت تقدمها املؤشرات التالية و اليت  فإن إدارة املنظمة تقوم أساس، املنافسة األخرىاملنتجات

 :تشكل ما يسمى بلوحة القيادة للمنظمة
 ؛)األمن الزمين و الكمية( املنتج توفر - 
  ؛)ابتداء من مرحلة الدراسات إىل مرحلة  التسليم النهائي(تكلفة الصنع  - 
   .)مقارنة بالعرض املوجود(اجلودة بالعرض  - 

  :لجودة التطور التارخيي ل-1-2
ميكن إرجاع أصول التفكري يف مفهوم اجلودة إىل حقب زمنية بعيدة حيث كانت الدقة واإلتقان هي و

 )األهرامات يف بناء(املرادف األساسي للجودة، حيث ظهرت يف حضارات متعددة يف مقدمتها احلضارة الفرعونية 
 واحلضارة )يف بناء الكاتدرائيات( حية واحلضارة املسي) كما يف بناء سور الصني العظيم(واحلضارة الصينية 

  .)يف بناء املساجد والقصور( اإلسالمية 
العلمية ومع تطور هذا املفهوم أعيد تشكيله بأبعاد جديدة منذ بدايات القرن العشرين وانطالق الثورة 

 على املراحل قد اتفق معظم الباحثني وكوظيفة أساسية، حيث ارتبطت ارتباطاً وثيقاً باإلدارة، ةوالتكنولوجي
 :التارخيية التالية إلدارة اجلودة الشاملة يف القرن العشرين وهي متداخلة التأثري وهي كالتايل

  ؛ (Inspection )مرحلة الفحص أو املطابقة -1
  ؛ (Contrôle Qualité) مراقبة اجلودة مرحلة -2
   ؛ (Assurance Qualité) ) تأكيد اجلودةأو(مرحلة ضمان  -3
   .اآلنحىت  1980 رة اجلود الشاملةمرحلة إدا -4
  :أمهية نظم اجلودة -2

 على اختالف املنظمات كبرية سواء على مستوى املستهلكني أو على مستوى إستراتيجيةللجودة أمهية 
 أهم العوامل األساسية اليت حتدد الطلب على منتجات متثل أحدإذ أا ، أنشطتها أو على املستوى الوطين للبالد

  )1(:ميكن تناول هذه األمهية كما يأيت و،املنظمة
 مع املنظمةيتضح ذلك من خالل العالقات  و شهرا من مستوى جودة منتجاا،املنظمة تستمد :املنظمةمسعة -أ

فإذا ما كانت . املنظمةاهزين وخربة العاملني ومهارام، وحماولة تقدمي منتجات تليب رغبات وحاجات زبائن 
 الشهرة والسمعة الواسعة واليت املنظمةجودة منخفضة فيمكن حتسني هذه اجلودة لكي حتقق  ذات املنظمةمنتجات 

                                                           
، األردن ،، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان9001:2000إدارة اجلودة الشاملة ومتطلبات األيزو قاسم نايف علوان،  )1(

 . 32-30 ، ص ص2005
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كما هو احلال بالنسبة ، املنظمة املماثلة يف الصناعة أو القطاع الذي تنتمي إليه املنظماتمتكنها من التنافس مع 
  .ا يف صناعة االلكترونات وغريه(IBM)  مرسيدس إلنتاج السيارات أو شركةلشركة

تزايد باستمرار عدد احملاكم اليت تتوىل النظر واحلكم يف قضايا شركات تقوم  :املسؤولية القانونية للجودة-ب
 لذا فإن كل شركة صناعية أو خدمية تكون ،بتصميم منتجات  أو تقدمي خدمات غري جيدة يف إنتاجها أو توزيعها

  .خدامه هلذه املنتجاتمسؤولة قانونا عن كل ضرر يصيب الفرد الزبون من جراء است
 إن التغريات السياسية واالقتصادية ستؤثر يف كيفية وتوقيت تبدل املنتجات إىل درجة كبرية :املنافسة العاملية -ج

 املنظمةتكتسب اجلودة أمهية متميزة إذ تسعى كل من ، يف عصر املعلومات والعوملة ويف سوق دويل تنافسي،
على مسعة احلصول  ومن حتقيق املنافسة العاملية وحتسني االقتصاد بشكل عام،واتمع إىل حتقيقها دف التمكن 

 ومن املنظمة أدى ذلك إىل إحلاق ضرر بأرباح املنظمةفكلما اخنفض مستوى اجلودة يف ،  يف األسواق العامليةجيدة
  .مث التأثري على امليزان التجاري للبلد

 يف محاية  وعزز ووضع مواصفات قياسية حمددة ساهمملنظمةاق اجلودة يف أنشطة يتطبإن  :محاية املستهلك -د
  .املنظمةالثقة يف منتجات واملستهلك من الغش التجاري 

إن . املنظمةعندما يكون مستوى اجلودة منخفضا يؤدي ذلك إىل إحجام املستهلك عن شراء منتجات 
  .اليت يتوقعها املستهلك منهعدم رضا املستهلك هو فشل املنتج الذي يقوم بشرائه من القيام بالوظيفة 

ويف أغلب األحيان يترتب عن ذلك أن يتحمل املستهلك كلفة إضافية سواء كانت متمثلة بضياع الوقت الالزم 
املواصفات نوعية وبعد . الستبدال املنتج أو إصالحه وباخلسارة الكاملة للمبالغ اليت دفعها املستهلك مثنا باهظا

  .ملستهلك دف محايته وإرشاده إىل أفضل املنتجات جودة وأمانااملوضوعة ظهرت مجاعات محاية ا
يع عمليات ومراحل اإلنتاج من شأنه أن يتيح الفرص مج  يف تنفيذ اجلودة املطلوبة:ختفيض التكاليف-ـه

 واآلالت عن تاالستفادة القصوى من زمن املاكيناوالكتشاف األخطاء وتالفيها لتجنب حتمل كلف إضافية 
  .املنظمةالزمن العاطل عن اإلنتاج وبالتايل ختفيض الكلفة وزيادة ربح طريق تقليل 

هي  و على املنظمة العاملية للتقييس،(ISO)تدل احلروف الالتينية لأليزو: إلدارة اجلودة 9000 األيزو  نظام -3
روف الواجب  اليت تعين التساوي بني أعضاء املنظمة وجتنب اجلدل حول احل(ISOS)مشتقة من الكلمة اليونانية 

  .استخدامها للداللة عليها
 يف معيار واحد (ISO9003)، (ISO9002)، (ISO 9001)حيث مت يف هذه السلسلة اجلديدة إدماج معايري 

 ISOتأكيد اشتمال معيار  وهذا من أجل التغلب على مشكلة االختيار بني هذه املعايري، و،(ISO 9001)هو معيار 
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 مهما كان نوعها أو حجمها أو القطاع املنظماتوإمكانية تطبيقه يف مجيع أنواع  املنظمة على مجيع أنشطة 9001
  )1(.الذي تنتمي إليه

:  اليت تطبق نظم اجلودة الشاملة يف جماالتاملنظماتوهي املواصفة اخلاصة ب :9001تعريف االيزو -3-1
حيث تعد هذه املواصفات ، عالفحص واالختبار وخدمات ما بعد البي، اإلنتاج والتركيب، التطوير، التصميم

   )ISO 9000. )2األكثر مشولية يف سلسلة مواصفات 
  9000مكونات األيزو  -3-2

   : من املواصفات اآلتية2000 إصدار عام 9000تتكون سلسلة األيزو 

  ةمتطلبات نظم إدارة اجلود :9001 يزواأل §
  : 1994ام وقد حلت هذه املواصفة املعدلة حمل مواصفات األيزو الثالث إصدار ع

 .خدمة ما بعد البيع والتركيب،، اإلنتاج، التطوير،  اجلودة يف التصميمضمانمنوذج : 9001يزو األ §
 .خدمة ما بعد البيع والتركيب،،  اجلودة يف اإلنتاجضمانمنوذج : 9002 يزواأل §
  . اجلودة يف االختبار والفحص النهائيضمانمنوذج : 9003 يزواأل §
  . 2005 إصدار ني أداء نظم إدارة اجلودةإرشادات لتحس: 9004 يزواأل §

واليت كانت دف لتقدمي جمموعة  1994 إصدار عام 9004وقد حلت هذه املواصفة حمل مواصفة األيزو 
  .إرشادات تساعد يف تطبيق عناصر نظام اجلودة

  .مصطلحات نظم إدارة اجلودة: 9000 أيزو - 
لكي تتوافق مع متطلبات املواصفة ، 1994 إصدار عام 8402فة األيزو قد حلت هذه املواصفة حمل مواص و                  

بالتايل فإن زيادة سرعة التوافق مع متطلبات املواصفة املعدلة سيزيد القدرة التنافسية للمنظمات يف  واملعدلة،
  .األسواق احمللية والدولية

 هذا العنصر هذه املبادئ اول يفتننس: 2000 إصدار9001مبادئ إدارة اجلودة حسب املواصفة األيزو  3-3 
  بعض املتطلبات مس التغيري فقط وإمنا يفاليت مل يشملها أي تغيري  2008 حيث أن اصدار 2000حسب اصدار 

  ).1نظر امللحق رقم ا(
  

                                                           
 ،1بعةطال،مصر- للنشر والتوزيع، القاهرة  دار السالم، وتطبيقاته ISO  9000املرشد إىل طريق ،حيدر حممد أمني طرابيشي )1(

 .185،  ص 1999
،  1995مصر،  -  دار غريب للطباعة والنشر،القاهرة،9000ل لأليزو يإدارة اجلودة الشاملة ومتطلبات التأه ،علي السلّمي )2(

 .93ص
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  .)1( :يرتكز ا على مبادئ إدارة اجلودة الثمانية اآلتية
    (L'orientation client) التركيز على العميل -

ابل متطلبات العمالء وتسعى جيب أن تق وب أن تفهم املنظمة احتياجات العمالء احلالية واملستقبلية،جي       
  .لتجاوز توقعام جاهدة

   (Leadership)   القيادة-
  . أهداف املنظمةيف حتقيقجيب أن توفر القيادة بيئة عمل متكن األفراد يف أن يصبحوا مشاركني بشكل فعال      
  (l’implication des personnes)   راد  مشاركة األف-

متكن مشاركتهم الكاملة من استخدام قدرام لصاحل حتقيق أهداف  ويعترب األفراد هم جوهر عمل املنظمة،       
  .املنظمة

   (Approche processus)    مدخل العملية-
  . العمليةتتحقق النتائج املرجوة بكفاءة عندما تدار أنشطة وموارد املنظمة على أساس  

  : مدخل النظام-
  .يساهم حتديد وفهم وإدارة العمليات املترابطة كنظام يف حتقيق أهداف املنظمة بكفاءة وفعالية      
   (L'amélioration continue)   التحسني املستمر-

  .جيب أن يتمثل اهلدف الدائم للمنظمة بتحسني أداء املنظمة الكلي بشكل مستمر  
    :ختاذ القرار  املدخل الواقعي ال-

  .تتحقق فعالية القرارات عندما تعتمد على حتليل البيانات واملعلومات        
  :العالقة مع املوردين عالقة شركاء ومنفعة متبادلة-

وتعترب ، يتم تعزيز قدرة املنظمة واملوردين على خلق القيمة من خالل عالقات املشاركة واملنفعة املتبادلة       
  .ةانية السابقة خطوط إرشادية تساعد على حتسني أداء نظام إدارة جودة املنظماملبادئ الثم

فإذا كانت سياسة اجلودة لشركة ،  املتعلقة باجلودةاملنظمة فعالية نظام اجلودة بسياسة وأهداف ييميرتبط تق و     
التسليم يف الوقت ،  العاليةاجلودة: فإن هذه السياسة تترجم إىل عدة أهداف مثل،  حتقيق رضاء العمالء هيصناعية
فعندما تتحقق هذه األهداف ، خدمة ما بعد البيع، السعر املناسب، املالئمة لالستخدام، مقابلة املتطلبات، احملدد

   . بأنه فعالاملنظمةيوصف نظام اجلودة ذه 
  :  منوذج العملية املرتكز عليه األيزو وعملية التحسني املستمر-4

  :ندما يستخدم داخل نظام إدارة اجلودة على اآليتويركز مدخل العملية ع

                                                           
)1(   Henri  Mitonneau, ISO 9000 version 2000, 2eme édition, DUNOD, paris, 2001, pp. 168.169. 
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 ؛فهم ومقابلة املتطلبات •
 ؛األخذ بعني االعتبار العمليات املضيفة للقيمة •
 ؛احلصول على نتائج عن أداء العملية وفعاليتها •
  .التحسني املستمر يف العمليات باالعتماد على قياس اهلدف •

   :النحو اآليت على كل العمليات على (PDCA)وميكن تطبيق دورة 
: Plan حتديد األهداف والعمليات الضرورية لتحقيق النتائج وفقاً ملتطلبات العمالء وسياسات املنظمة.  

Do:العمليات تنفيذ .  
Check:األهداف واملتطلبات للمنتج وكتابة تقرير بالنتائج،  مراقبة وقياس العمليات واملنتج مقابل السياسات.  

: Act  تحسني املستمر يف أداء العمليةاختاذ اإلجراءات لل.  
فإذا كانت سياسة اجلودة لشركة ،  املتعلقة باجلودةاملنظمةيرتبط تقومي فعالية نظام اجلودة بسياسة وأهداف  و     

التسليم يف الوقت ، اجلودة العالية: فإن هذه السياسة تترجم إىل عدة أهداف مثل، صناعية حتقيق رضا العمالء
فعندما تتحقق هذه األهداف ، خدمة ما بعد البيع، السعر املناسب، املالئمة لالستخدام، تطلباتمقابلة امل، احملدد

 )1(. بأنه فعالاملنظمةيوصف نظام اجلودة ذه 
  متطلب أساسي لنجاح إدارة اجلودة الشاملة )9001 مثل األيزو(   اجلودةضمان:)1-1(رقمشكل 

        
  

                                        
  
  
  
  

 املتطلبات اجلديدة واألزمة اليت تواجه املنظمات 2000 إصدار عام 9001أيزو ، حسني  شرارة و بسام حسن زاهر: املصدر
كلية ،  وحدة حبوث األزمات،املؤمتر السنوي اخلامس إلدارة األزمات والكوارث، الصناعية املصرية للتوافق معها

  .447ص ، 2000أكتوبر  29-28 ،القاهرة،جامعة عني مشس، التجارة
 2008 إصدار 9001يوضح الشكل أعاله أن املؤسسات اليت تبنت نظام إلدارة اجلودة وفق املواصفة اإليزو 

.وفق حلقة التحسني املستمر تتجه حنو تطبيق مبادئ اجلودة الشاملة

                                                           
)1(  Chaudhuri, A. K., & Acharya U. H.,  Measuring effectiveness and suitability of  a quality system, Total 

Quality Management, Vol. 11 ( No. 2, 2000), p. 150. 

  اجلودة إدارة     
  الشاملة

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 مدخل نظري لألنظمة اإلدارية المدمجة    :                                                    الفصل األول

10 
 

  :ح يف الشكل املوض(Process Model) على منوذج العملية 2008 إصدار عام 9001 منوذج األيزوويبىن 
  منوذج نظام إدارة اجلودة املرتكز على العملية:)2-1( رقمشكل

. 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
  
  

  
 7.p, 15-11-2008Quatrième édition ,  Exigences,ystèmes de gestion de la qualitéS :Source 

ولية ؤمس: ودة املرتكز على العملية وهيم إدارة اجل الركائز األربع اليت يبىن عليها منوذج نظا)2(يتضح من الشكل 
  .القياس والتحليل والتحسني، حتقيق املنتج، إدارة املوارد، اإلدارة

  .العمالء  منتجات حتقق رضاإنتاجكما يتضح أن اهلدف الرئيسي لنظام إدارة اجلودة املرتكز على العملية هو 
  )1(: املراحل األربع اآلتية9001 يتطلب تطبيق األيزو:9001 مراحل تطبيق األيزو -5

  إجراء املراجعة املبدئية  :املرحلة األوىل
 حيث تتم، 9001يذ السليم لأليزو وهي ركيزة أساسية تضع املنظمة على الطريق الصحيح واملختصر للتنف    

تحدد حبيث ت،  داخل املنظمة لتحديد مدى حتقيق متطلبات كل منها9001مراجعة كل عنصر من عناصر األيزو 
ام املطلوبة لسد باإلضافة إىل حتديد امله، الفجوة بني متطلبات كل عنصر واملمارسة الفعلية هلذا العنصر باملنظمة

  .   ول عنها ومىت يتم أداؤهاؤالفجوة ومن املس

                                                           
دراسة :  9000 األيزو الصناعية املصرية بالقطاع اخلاص للوفاء مبتطلبات املنظماتمدى استعداد حسني حممد شرارة،  )1(

-482 ، ص1995،  العدد األول ،،القاهرةكلية التجارة، جامعة عني مشس،، الة العلمية لالقتصاد والتجارة نةاستطالعية مقار
483. 

 التحسني املستمر لنظام إدارة اجلودة

  

الزبائن 
ألطراف وا(

 )األخرى املهمة

 متطلبات

وأطراف  (زبائن
 )أخرى مهمة

 اإلشباع

قياس،  حتليل،   إدارة املوارد
 حتسني

 مسؤولية اإلدارة

  حتقق
 املنتوج

 منتوج
 عناصر خروج

عناصر 
 الدخول

  تضيف القيمة) نشاطات(وظائف 
 تدفق املعلومات
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  9001تطبيق متطلبات عناصر األيزو : املرحلة الثانية
 لسد الفجوات اليت 9001األيزوطلبات عناصر تقوم املنظمة يف هذه املرحلة بوضع خطة زمنية لتطبيق مت

  :تتم خالل هذه املرحلة اخلطوات اآلتية وأظهرا املراجعة املبدئية،
 ؛ وخطة التدريب عليها يف املنظمة9001لأليزومحلة التوعية  •
 ؛لة عن  اإلشراف على التنفيذؤو املس(Comité directeur)تعيني اللجنة املوجهة  •
 ؛تكوين فرق العمل •
 ؛ دليل اجلودة واإلجراءات والتعليماتتوثيق •
  .تدريب املراجعني الداخليني للجودة •

  املراجعة الداخلية األخرية قبل التسجيل: املرحلة الثالثة
يقوم فريق املراجعة الداخلية يف هذه املرحلة بإجراء املراجعة الداخلية األخرية للتأكد من اكتمال توثيق 

  .  بيقها اجلودة وااللتزام بتطضمانمنظومة 
  املراجعة اخلارجية بواسطة اجلهة املاحنة واحلصول على الشهادة : املرحلة الرابعة

  :    تتم يف هذه املرحلة اخلطوات التالية
  ؛التعاقد مع اجلهة املاحنة للشهادة •
  ؛إجراء املراجعة اخلارجية بواسطة اجلهة املاحنة •
  ؛يف حالة وجودهامعاجلة عدم املطابقات الناجتة من املراجعة اخلارجية  •
  .التسجيل واحلصول على الشهادة •

 (système de management environnemental) نظم اإلدارة البيئية: لثاملطلب الثا
مبا أن النظام البيئي يعرب عن التفاعل الديناميكي جلميع أجزاء البيئة، مع التركيز بصورة خاصة على تبادل         

لذلك فقد ظهرت احلاجة إىل إدارة بيئية تقوم بعمليات ختطيط وتنظيم . غري احليويةاملواد بني األجزاء احليوية و
ورقابة ومراجعة وتقومي النظم البيئية على اختالف أنواعها حبيث تعمل على ختفيض النفايات وامللوثات إىل  احلد 

  .خلق بيئة صحية وسليمةأي أن اهلدف األساسي لإلدارة البيئية هو ، األدىن وحتقيق سالمة البيئة ومحايتها
  )1(: تعريف نظم اإلدارة البيئية-1

 من النظام اإلداري الشامل الذي يضم اهليكل التنظيمي  للمنظمة ءجز: يعرف نظام اإلدارة البيئية على أنه
والتخطيط واملسؤوليات واملمارسات العملية واإلجراءات والعمليات وإمكانات التطوير واملراجعة البيئة ومتابعة 

  .السياسة البيئية وأيضا تنفيذها

                                                           
 .124، ص2001،  ، دار الرضا للنشر،  دمشق14000يزو نظم اإلدارة البيئية واألرعد حسن الصرن،   )1(
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  .وانطالقا من هذا التعريف حتاول كثري من املنظمات الوصول بنظم اإلدارة البيئية إىل حتقيق أداء بيئي متميز
  :أمهية نظم اإلدارة البيئية -2

ظيم  والتن(ISO 14000) العتماد معايري نظام إدارة البيئة وأمهها على اإلطالق املنظماتتسعى العديد من 
إال أا يف نفس الوقت تتحمل ،  أن ذلك سيعود عليها بفوائد كبرية(EMSE) األورويب اخلاص باإلدارة البيئية

 لنظام املنظمات معرفة كل من فوائد وتكاليف اعتماد العنص التايلسنحاول من خالل  وجمموعة من التكاليف،
  .(ISO 14000)إدارة البيئة 

 ميكنها من حتقيق العديد من الفوائد يلخصها البعض (ISO14000) إدارة البيئة  لنظاماملنظماتاعتماد         
  )1(:يف

  ؛من اعتماد نظام يضمن احترام قوانني البيئة املنظمةمتكني  §
املتمثل يف النتائج القابلة للقياس واملتصلة بالنواحي  والتحسني املستمر لألداء البيئي للمؤسسة، §

 ؛واالنعكاسات البيئية
 ؛من امتالك إدارة سليمة بيئيا نظمةاملمتكني  §
ألن اعتمادها هلذا النظام يدل على أا حتترم ، التقليل من حدة مراقبة وكاالت محاية البيئة للمؤسسة §

واالستفادة من  املنظمةهذا ما يساعد أيضا يف التقليل من نسبة الضرائب املفروضة على  وقوانني البيئة،
 ؛ذلك ماليا

 ؛ إجراء تقييم ذايت ألدائهاعلى املنظمةحتفيز  §
 ؛ألنه يأخذ الطابع العاملي يف معايريه، بلغة دولية مشتركة املنظمةتزويد  §
 ؛باألدوات الالزمة للتطور والتحسني يف جمال البيئة العاملية املنظمةتزويد  §
 .إحراز تغيريات ثقافية عميقة وبقوانني محاية البيئة، املنظمةاملسامهة يف زيادة وعي أفراد  §

  )2 (: أما البعض اآلخر فريى أن فوائد اعتماد نظام إدارة البيئة متثل يف
 ؛مراقبة اجلوانب املتعلقة به وحتسني تسيري احمليط بتحسني تنظيم وإدارة احمليط، §
 ؛إزالة النفايات ومحاية البيئة باملسامهة يف ختفيض نسبة التلوث، §
 .متيزها بذلك تنافسيا وا مع قوانني محاية البيئة،نظرا لتماشيه، تعزيز ثقة الزبون واملستهلك باملؤسسة §

                                                           
 ،  ص1999رمجة مركز التعريب والربجمة،  منظمة الدار العربية للعلوم، بريوت ،  ت، 14000ISOدليل اجليب إىل  ،توماس فاليف/ كرايغ ميسلر  )1(

  .11،55 ص
  .66،  ص 2001،  ،  دار وائل للنشر، عماناملنهجية املتكاملة إلدارة اجلودة الشاملةعمر وصفي عقيلي،  )2(
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 ،(ISO 14000)عند اعتمادها ملعايري نظام البيئة  املنظمةإذن هذه هي الفوائد اليت قد تعود على 
إال أن ذلك كلّفها ، اليت جعلت العديد منها يسعى للحصول على شهادة املطابقة ملعايري هذا النظامو

 )1( :هاجمموعة من التكاليف نذكر من

كمساعدين استشاريني وكموجهني املنظمة الذين تستخدمهم ، املبالغ اليت يتم دفعها خلرباء األنظمة البيئية §
 . نظام إدارة البيئةإستراتيجيةهلا يف تطبيق 

 .ختصيصها عند اعتمادها هلذا النظاماملنظمة املوارد الداخلية مبا فيها ساعات العمل اليت يتطلب من  §
املنظمة حسب  وطالبة للتسجيل،املاملنظمة  بطلب التسجيل اليت ختتلف قيمتها حسب حجم تكلفة التقدم §

 .اليت يتم التسجيل عندها واليت ختتلف تكاليفها من بلد آلخر
، ميكنها استعادة ما خسرته من تكاليف يف حالة تطبيقها لنظام إدارة البيئة بشكل صحيحاملنظمة إال أن 

كما يساعدها يف تفادي املشاكل ، ليت قد تفرض عليها من طرف وكاالت محاية البيئةألنه يوفر عليها الضرائب ا
  .بالتايل يوفر عليها تكاليف حل هذه املشاكل واليت قد تنجم عن البيئة،

تساعدها على احلصول على أكرب حصة يف ، باعتمادها هلذا النظام ستحقق ميزة تنافسيةاملنظمة كما أن 
  .املزيد من األرباح اليت تعوضها عن التكاليف اليت حتملتهابالتايل حتقيق  والسوق،

  :(ISO 14000)ومن خالل ما سبق ذكره نستنتج أن نظام إدارة البيئة 
 ؛هو نظام لتسيري اجلوانب املتصلة بالنواحي البيئة للمؤسسة §
 ؛ حتترم قوانني محاية البيئةاملنظمة جيعل  §
 ؛ة تنافسيةحيقق هلا ميز و،نظمةيعزز ثقة املستهلك بامل §
 ؛إخل...يساعد على محاية البيئة من أخطار التلوث والفوضى واإلشعاعات §
شرط توفره ، حيتوي على سلسلة من املعايري اليت تعمل جنبا إىل جنب للحصول على إدارة سليمة بيئيا §

 ؛على مجيع العناصر الالزمة
ففي الوقت ، نظمةاملة بامل لتحقيق جودة ش(ISO 9000)يعمل جنبا إىل جنب مع نظام إدارة اجلودة  §

الذي يسعى فيه نظام إدارة اجلودة للحصول على سلع وخدمات تتصف باجلودة ومطابقة حلاجات 
 لتوفري هذه السلع واخلدمات دون (ISO 14000)يسعى نظام إدارة البيئة ، ورغبات الزبائن واملستهلكني

إشباع رغبات ومتطلبات الزبون واملستهلك والنظامني يعمل على حتقيق الرضا فكال ، إحلاق الضرر بالبيئة
 .اللذان ميثالن العنصر األساسي يف البيئة احمليطة ذه املؤسسة

                                                           
 .19توماس فاليف،  مرجع سابق،  ص/ كرايغ ميسلر )1(
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 كل الظروف املالئمة ألداء عملهم وفر هلمالذين البد أن ت املنظمة أن يكون على حساب أفراد  جيبولكن ذلك ال
فكان نظام إدارة الصحة وسالمة العمل  ،لنظام يضمن حقوقهم املنظمةذلك من خالل اعتماد  وبفعالية،

(OHSAS 18000)،املوايل املطلبالذي سنتطرق إليه يف و هو السبيل إىل ذلك .  
 اليت طبقت املنظماتلقد أجرت إحدى اهليئات الدولية املتخصصة يف جمال البيئة دراسة مسحية موعة من  و    

 قد استفادت بشكل فعلي من تطبيق النظام املنظماتهذه  و أتضح من هذه الدراسة أن كافة 14000نظام االيزو 
  :كااليتو من النتائج  اليت خرجت ا الدراسة 

 ؛ حسنت مسعتهااملنظماتمن    65% •
 ؛مباشراستفادت ماديا و بشكل   61% •
  ؛ حسنت عالقتها مع األطراف ذات املصلحة للمؤسسة 40% •
 ؛حصلت على ميزة إجيابية مقابل املنافسني   28% •
 ؛ من االياراملنظمة سامهت الشهادة يف البقاء على % 23 •
  . حسنت ظروف العمل لديها% 12 •

  من بني التعريفات اليت قدمت هلا: 14000 من خالل األيزو اإلدارة البيئية  -3
إلدارة األنظمة املتصلة  املنظمةجمموعة إجراءات تتخذها «:  على أنه(ISO 14000)يعرف نظام إدارة البيئة - 
  )1(.»لبيئةبا
عملية  ونظام للتسيري يتضمن جمموعة من معايري حمددة جيب توفريها يف السلع واخلدمات، «:كما يعرف بأنه- 

  )2(.»تصنيعها دف محاية البيئة
" االستخداماملتطلبات ودليل –نظام اإلدارة البيئية  "14001:2004مواصفة األيزو :14001 تعريف األيزو 3-1

  )3(. والتقييس من بعد ذلك(ISO 14001)والشروط اليت جيب استيفاؤها إلقام نظام إدارة بيئية تشرح لنا املتطلبات 
  :14000 مكونات األيزو 3-2

 :  من اآليت14000تتكون أهم مواصفات سلسلة األيزو 

  14001أيزو  §
  .املواصفات مع إرشادات االستخدام: نظم اإلدارة البيئية

§ Environmental management systems_ Specification with guidance for use. 

                                                           
 .57سابق،  صالمرجع  ،يفتوماس فال/ كرايغ ميسلر )1(
 .66عمر وصفي عقيلي،  مرجع سابق،  ص )2(

)3(  Loetitia Vaute / Marie –Paule Greveche: Certification ISO 14001 les 10 pièges à éviter, AFNOR, Paris, 2005, 
p. 92. 
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  .إرشادات عامة عن املبادئ والنظم والتقنيات الداعمة: نظم اإلدارة البيئية: 14004يزو األ §
  .مبادئ عامة - إرشادات للمراجعة البيئية  :14010يزو األ §
  .  البيئية  مراجعة نظم اإلدارة-  إجراءات املراجعة  –إرشادات للمراجعة البيئية  :14011يزو األ §
 .  معايري مؤهالت املراجعني البيئيني–إرشادات للمراجعة البيئية  :14012يزو األ §

  :14001التحسني املستمر املرتكز عليه األيزو  ومنوذج العملية -4
 . وعملية التحسني املستمر منوذج نظام اإلدارة البيئية)3-1(ويوضح الشكل 

 . وعملية التحسني املستمرةمنوذج نظام اإلدارة البيئي :)3-1(رقم شكل
 

  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 

 
 
Source: International Standard ISO 14001, Environmental management systems 
_specification with guidance for use, p .7. 

من عملية  نظام اإلدارة البيئية ال بد أن يكون ضواستمرارية من الشكل أعاله أن الضامن الوحيد لفعالية ايتضح لن
  .التحسني املستمر من خالل املراجعة واإلجراءات التصحيحية ومراجعة اإلدارة

 التحسني املستمر
L'amélioration continue  

  مراجعة اإلدارة

  املراجعة واإلجراءات التصحيحية

  السياسة البيئية

  التخطيط

  التنفيذ والتشغيل
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 SA 8000  واملساءلة االجتماعيةOHSAS 18001:2007 إدارة الصحة والسالمة املهنية منظا: رابعالاملطلب 

ادة دخل الفرد من احلقائق املؤكدة يف عصرنا احلديث أن التحول الصناعي والتقدم التقين يساعد على زي
إال أنه يتقاضى ضريبة بشرية ومادية ناجتة عن األخطار املهنية كأمراض املهن وحوادث ، ومنو االقتصاد الوطين

وإصابات العمل واليت تسبب فقدان العنصر البشري واملادي وهذه مجيعها تصب يف رافد واحد وهو فقدان الوقت 
  )1(.عتاد عن التلف الذي يصيب اآلالت والاملخصص للعملية اإلنتاجية وخسارة مادية ناجتة

 وضمان سالمته من خماطر مهنته من أجل  احلرص على العنصر البشرياملنظماتلذا أصبح لزاما على 
حتقيق التقدم احلضاري والتطور التكنولوجي وفوق كل ذلك املسؤولية االجتماعية واملسامهة يف حتقيق التنمية 

ألنظمة إدارة الصحة والسالمة املهنية واليت أمهها على  املنظمةهذا يعين تبين  واملستدامة يف شقها االجتماعي،
   OHSAS.18001:2007 اإلطالق 

   إدارة الصحة والسالمة املهنيةمنظا مفهوم.1
  .سنحاول التعرف أكثر على هذا النظام من خالل بعض التعاريف

 املرتبطة  احلوادث ول تسيري املخاطر،تسهي إىل يهدف (OHSAS 18000)العمل نظام إدارة الصحة وسالمة 
  )2(.»بنشاطات املؤسسة

  )3(.»علق باحلوادث اخلطرية يف العملتتقرير رمسي مدعم بالقوانني وي«: كما يعرف بأنه عبارة عن

من خالل التعريفني نستنتج أن نظام إدارة الصحة وسالمة العمل هو نظام لتسيري األمور املتعلقة حبوادث 
  .ألمراض املهنية انطالقًا من قوانني يقوم عليهاكذا ا والعمل،

 واملتابعةوالتنفيذ  والتوجيه والتخطيط اإلدارةليات وواجبات ؤو تقع عليها مساليت اإلدارة كما تعرف بأا 
  لضمان سالمه العاملنيالفنيةووضع القواعد والتعليمات  املنظمة  يفاملهنية والسالمة باألمنلكل ما يتعلق 

  ميكن من خالهلا االرتقاء اليت والوعي التثقيف أو برامج التدريب يف سواء إستراتيجية ووضع  والبيئةتواملمتلكا
 )4( . املهنيةةة يف السالمعايري اجلودمىل إللوصول  السالمة املهنية العاملني ومستوى وضع أداءمبستوى 

 
  

                                                           
 .7،  ص2003، األردن -عمان ،ر والتوزيع،  دار الصفاء للنشاإلدارة احلديثة للسالمة املهنيةحممود ذياب العقايلة،   )1(

)2(  Management de la santé et de la sécurité au travail, [en ligne] disponible sur: 
http://www.iso.org.(date:21/01/2010) 

)3(  BS8800 (ISO 18000) Le management de la sécurité, [en ligne] disponible sur: 
http://www.bs8800presentation.htm.(date:21/01/2010) 
)4(   http://www.sustainabledevelopment.in/services/management_system/activities/oh_&_s_auditor_training.html. 

(date:21/01/2010). 
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  : إدارة الصحة والسالمة املهنيةمنظا مفهومنشأة  -2
 واألفراد ملكان عمل صاحل من ناحية األمان ا املنظماتنتيجة لتزايد طلب OHSAS 18001 :ملواصفة اظهور -2-1

 أسلوب املبادأة إلدارة خماطر السالمة والصحة إيلأسلوب رد الفعل  التحول من  بدأت يفاملنظماتوالبيئة، فان 
 والظهورنتيجة للنجاح  و.لألداء املستمر  وكذا التحسنيعنهااملهنية، وتقليل احلوادث والتكلفة املالية الناجتة 

  :واالنتشار الواضح للمواصفات الدولية
 (ISO 9001)  بنظام إدارة اجلودة املواصفة اخلاصة •
 مواصفة عاملية ختتص بنظام إلنشاء احلاجة ظهرت، (ISO 14001)  واملواصفة اخلاصة بنظام إدارة البيئة •

 . للسالمة والصحة املهنية
 قبوال ووجدت )1( ، للسالمة والصحة املهنيةإرشاديةكمواصفة  (BS 8800:1996) الربيطانية  املواصفةوظهرت

 وليست إرشادية مواصفة هي (British Standard 8800)  الربيطانيةاملواصفة و.واسعا يف خمتلف أحناء العامل
  .BS5750  و  BS7750 كاملواصفات قياسية مواصفات

 يف بعض الدول اليت متنح التقييسوكذا املنظمات  ISO دولية للقياساتال  الرغبة الشديدة للمنظمةوظهرت
 ISO  اآلن مل تقم منظمةوحىت وبعد عدة سنوات هذامع  و.للسالمة والصحة املهنية  مواصفة دوليةإىلللحاجة 

   .  مواصفة دولية للسالمة والصحة املهنيةبإصدار
 إصدار يف بعض الدول اختارت للشهادةاحنة  املاهليئاتوكذا  ن بعض املنظمات القياسيةإ فوهلذا

 سلسلة املواصفاتإصدار قبل ه ولذلك نستطيع القول بأن.ااملواصفات اخلاصة  (OHSAS) بعضهناك، كانت  

 حيث مل تستطيع هابين  التعارضإىل ى أدوهذابالسالمة والصحة املهنية يف السوق العاملي،  األنظمة اخلاصة
  .  األحسن منها متييز أيا املنظمات

 منظمة 13 مواصفة دولية للسالمة والصحة املهنية، فقد قامت لظهورللعمالء  ونظرا لتزايد احلاجة امللحة
  القياساتمعهدوكذا  (International Certification Bodies) للشهادة عاملية ماحنة جهات ىتشتمل عل(

 إنشاءوقد روعي يف  (OHSAS 18001:1999) ملهنية املواصفات اخلاصة بالسالمة و الصحة ابإنشاء BSI الربيطانية
 اإلدارةالتوافق مع باقي متطلبات نظم  (OHSAS 18001:1999) املواصفة اخلاصة بالسالمة والصحة املهنية

 :األخرى
وذلك لتسهيل التكامل بني أنظمة  (ISO 14001) ومواصفة إدارة البيئة (ISO 9001) مواصفة نظام إدارة اجلودة

 األخرىاملواصفات  كذلك مع بعض و. اليت ترغب يف ذلكللمنشآتدة والبيئة والسالمة والصحة املهنية اجلو إدارة
 .  اليت سنتطرق إليها بإسهاب يف املطلب الرابع(Social Accountability System) (SA 8000)  املواصفة

                                                           
)1(  http://www.sustainabledevelopment.in/services/management_system/scope/sa_8000.htm (date:27/02/2010). 
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 هنأواصفة عاملية مبعين مت ليس (OHSAS 18001:2007) ن املواصفةإ املرحلة فهذه  حىتهنأوينبغي أن نوضح 
  . بعض الدول  قومية يفمواصفة أصبحت ولكنها (ISO Number)  رمز يف تشكيلة األيزواليست هل

 إنشاءكما مت . 2007جوان   و حدثت يف1999ريل أفيف  (OHSAS 18001)  املواصفةإنشاءوقد مت 
  .2007يف   و حدثت2000 يفرييف ف (OHSAS 18002) اإلرشادية املواصفة

  (OHSAS 18001:2007)  تقدمي للمواصفة -2-2
 لتطبيقها اإلرشاديةوكذا املواصفة  (OHSAS 18001)  املواصفة اخلاصة بالسالمة والصحة املهنيةهذه

(OHSAS 18002)   مة والصحة املهنية والذي يتم للحاجة امللحة للعمالء ملتطلبات نظام للسال  وذلكؤهاإنشامت
  .  الشهادةه النظام ومنحهلذاعملية مراجعة  أساسها ىعل

التوافق مع باقي  (OHSAS 18001)  والصحة املهنيةبالسالمةاخلاصة  نشاء املواصفةإوقد روعي يف 
 (ISO 14001) ومواصفة نظام إدارة البيئة (ISO 9001) مواصفة نظام إدارة اجلودة األخرى اإلدارة متطلبات نظم

. ترغب يف ذلك  اليتظماتللمنالبيئة والسالمة والصحة املهنية  ودة والتكامل بني أنظمة إدارة اجل ذلك لتسهيلو
املهنية أو تعطي مواصفات تفصيلية لتصميم نظام   السالمة والصحةألداءمعينة   املواصفة ال حتدد اشتراطاتوهذه

أي يف ا ه املواصفة ميكن تطبيقهذهو ى ألخرنظمةحيث ختتلف من م ) وأساليب التحكماإلجراءات (اإلدارة
  . والكبرية  الصغريةيف املنظماتا قابلة للتطبيق ، كما أاملنظمات

  :OHSAS 18002 اإلرشادية املواصفة -3
سية،  حيث نعلم أن املواصفة القيا،(OHSAS 18001:2007)  لتطبيق املواصفةإرشادية مواصفة هي

  فتعطي معلومات عن كيفية تطبيقديةاإلرشا، أما املواصفة لبنودها طبقا ظمةاملن ىتستخدم للقيام باملراجعة عل

   . النظام الذي مت توثيقة طبقا ملتطلبات املواصفة القياسية
 هذهنشاء إ أي أن الغرض العام من . ال تستخدم يف أعمال املراجعة (OHSAS 18002) املواصفة نإ فوهلذا

كما ميكن استخدام املواصفة . مةالسال  يف تطبيق أو حتسني نظام إدارةظمات مساعدة املنهو اإلرشاديةاملواصفة 
  . ذا الغرضهل (BS 8800) اإلرشادية

  :ىعل (OHSAS 18002) اإلرشاديةوتشتمل املواصفة 
 بند من بنود املواصفة مع توضيح يساعد يف تطبيق نظام إدارة السالمة وكذا توضيح املدخالت واملخرجات لكل

  . ظمة املطبقة باملناإلدارة مع نظم عالقتها
   (OHSAS 18001:2007) دئ األساسية لتطبيق املواصفةاملبا -4
   ؛السالمة والصحة املهنية  خبصوصسياستها بتحديد ظمة جيب أن تقوم املن:السياسة -1
   ؛ نظام إدارة السالمة والصحة املهنيةجتاه التزامها ظمةاملن  البد أن تؤكد:االلتزام -2
   ؛املهنية  خبصوص السالمة والصحةسياستهايق  بالتخطيط لتحقنظمةامل البد أن تقوم :التخطيط -3
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 واألهداف أن توفر القدرات والدعم الالزم لتحقيق السياسة ظمةللمن  ينبغينهفإ للتطبيق الفعال، :التطبيق -4
   ؛والصحة املهنية اخلاصة بالسالمة

  .ة والصحة املهنية اخلاص بالسالماألداء بقياس ورصد وتقييم ظمةاملن  تقومه ينبغي أن:والتقييمالقياس -5
املتصاعد لنظام السالمة والصحة املهنية   باملراجعة والتحسني املستمراملنظمة ينبغي أن تقوم :والتحسنياملراجعة -6

  . املهنية  العام للسالمة والصحةاألداءوذلك لتحسني 
  . ملهنيةا لية حتسني نظام السالمة والصحةؤو يشترك يف مساملنظمة كل فرد يف وينبغي أن نعلم أن

  :املستمر النظام، التغيري والتحسني إنشاء -5
عاجال  إن سيتغري ءشي كل إنال يوجد شيء دائم، بل  و. أن تكون مبعزل عن العاملظماتللمن ال ميكن

  . أو آجال
 فيها ال حيدث اليت األوقات يف وحىت عرضة للتغيري، هلا املصاحبة واملخاطر املنظمةضا فان أنشطة أيو

 .  كما يف اجلودة واإلدارة البيئيةاملستمر ان النظام جيب أن يتعرض للتحسنيتغيريات ف
 تنفيذه السالمة والصحة املهنية ميكن أداء فالتحسني يف.   املستمرالتحسني تسهل (P-D-C-A Cycle) ان احللقة

  . اإلدارةبالتحسني يف نظام  وكذا (P-D-C-A Cycle) طريق احللقة عن
  .وكفاءته فاعليتهوالتحسني املستمر سوف يفقد   التغيريىقادر علالغري  اإلدارة نظام إن

حلقة التحسني املستمر حسب نظام الصحة والسالمة املهنية:   )4- 1( شكل رقم  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

 
Source: OHSAS Project Group, Occupational health and safety management system - 
Guidelines for the implementation of OHSAS 18001:2007, Second Edition, Novembre, 2008, 
p.10. 
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  :اجلودةالبيئة ونظام إدارة السالمة والصحة املهنية ونظام إدارة  التكامل بني نظام إدارة -6
والصحة املهنية، ومع ذلك فان املواصفة ال  متطلبات نظام إدارة السالمة ISO 14001 ال حتدد املواصفة

ت بتطويع نظام آواألمان ضمن برنامج إدارة البيئة، وقد تقوم بعض املنش  قضايا الصحةإدراج من ظمةمنمتنع أي 
إدارة السالمة والصحة  وميكن أن تتكامل متطلبات نظام. لقة بالصحة واألمانعليتضمن املوضوعات املت إدارة البيئة

 يف نظام حتديدها البيئية اليت يتم املظاهرحيث تتضمن  (ISO 14001) املهنية مع نظام إدارة البيئة املواصفة الدولية
  .مه لعملأدائهم العاملني أثناء هلاباملخاطر اليت يتعرض  إدارة البيئة ما يتعلق

  :)SA 8000( نظام املساءلة االجتماعية -7
ية  وهو امتداد للوكالة األمريك2000هذا املعيار وضع من قبل معهد احملاسبة االجتماعية منذ صيف     

تعلق األمر ي و)CEPAA) (Council on Economic priorities Accreditation Agency(لألولويات االقتصادية 
،  تعمل يف دول أين تكلفة اليد العاملة رخيصة جدااملنظماتهذه .  املتعددة اجلنسياتاملنظماتأساسا ببعض 

وقد أدى ذلك إىل بروز حماوالت . ة بشروط العملبعض هذه الدول ال تأخذ يف حسباا االتفاقيات الدولية املتعلق
 اليت تسعى إىل حتسني صورا املنظماتجادة للمطالبة بتحقيق مستوى معيشة أفضل للعمال وخاصة من قبل 

  .حتقيق مصداقية أكثر يف عملها ووالتحكم يف تكاليفها،
هو خاص بالعمال  ولعمل اجلربي،ا، منع عمل األطفال، عىن بشروط العملإن معيار احملاسبة االجتماعية ي    

 ما بإنشاء ووضع نظمة وهو تعريف املتطلبات اليت تسمح مل(SA8000)هدف معيار  وواملمونني على حد سواء،
اليت تتبىن هذا املعيار ملزمة  املنظمة والقضايا اليت ترتبط أساسا بالعمال، سياسات وعمليات تسمح هلا مبعاجلة

التصريح العاملي حلقوق ، بادئ بعض االتفاقيات وخاصة املتعلقة مبنظمة العمل الدولية التشريعات الوطنية ومباحترام
  .اإلنسان واتفاقية األمم املتحدة حول حقوق الطفل

  )1(:ورمبا هذا املعيار أساسا انصب على املسائل االجتماعية واليت تتمثل يف    

  ؛األعمال اجلربية §
 عمل الطفل؛ §
 حرية اجلمعيات؛ §
 ي؛التفاوض اجلماع §
 .الصحة واألمن §

ولية االجتماعية جلهات ؤاملسهو مواصفة دولية لتقييم  (SA 8000)  نظام املساءلة االجتماعيةومنه ميكن القول أن 
 على معرفة االحتياجات التطوعية اليت يتعني على أصحاب األعمال القيام ا داخل د تساع.جمتمعاااألعمال جتاه 

                                                           
)1(  Observatoire sur la responsabilité sociétale des entreprises (ORSE), Développement durable et entreprises, 

AFNOR, Paris, 2004, p. 95. 
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وتركز العناصر املعيارية هلذه املواصفة على القوانني . بيئة العمل ونظم اإلدارة، لمبا فيها حقوق العما، مؤسسام
وميكن استخدام مواصفة املساءلة . احمللية واألعراف الدولية حلقوق اإلنسان واتفاقيات منظمة العمل الدولية

  . لتقييم مدى توافق بيئة العمل داخل مؤسسة مع هذه املعايري)SA 8000(االجتماعية 
  :الغرض ونطاق التطبيق - 7-1

 إىل تقدمي مواصفة تستند إىل األعراف الدولية حلقوق ))SA 8000دف شهادة املساءلة االجتماعية 
وتعد املساءلة االجتماعية  .هماإلنسان وقوانني العمل احمللية اليت من شأا محاية األفراد ومتكينهم داخل نطاق عمل

)SA 8000(حيث تسري شروطها عامليا ،  مبنية على األدلة والرباهني عمليةلخالة من  مواصفة قابلة للمراجع
  .أو موقعها اجلغرايف أو القطاع الصناعي الذي تنتمي إليه، املنظمةبغض النظر عن حجم 

  : مناملنظمةإن التوافق مع متطلبات املسؤولية االجتماعية هلذه املواصفة سيمكن 
 عليها وتنفيذها كي تتمكن من إدارة تلك األمور اليت ميكنها السيطرة إعداد السياسات واإلجراءات واحلفاظ- 

  .عليها أو التأثري فيها
 وإجراءاا وممارساا احلالية تتوافق مع متطلبات هذه املنظمةالتوضيح مبصداقية لألطراف املهتمة أن سياسات - 

 .املواصفة
  :العناصر املعيارية وتفسريها -7-2

كما تتوافق مع املعايري الصناعية السارية وغريها من ، ة القوانني احمللية النافذة مع كافاملنظمةتتوافق 
ويف حالة أن تقوم هذه القوانني احمللية وغريها من املتطلبات اليت . املتطلبات اليت تسري عليها وكذلك هذه املواصفة

ويتعني على  .يف مصلحة العماليسري أفضل نص يكون ،  وهذه املواصفة بتناول نفس املسألةاملنظمةتسري على 
  :  أيضا احترام مبادئ الوثائق الدولية التاليةاملنظمة
اتفاقية منظمة ) ختفيض ساعات العمل(116والتوصية ) الصناعة- ساعات العمل( اتفاقية العمل الدولية - 

  ؛)احلد من العمالة اجلربية )105و) العمالة اإلجبارية(29العمل الدولية 
  ؛)حرية التعبري( 87ل الدولية اتفاقية منظمة العم - 
  ؛)حق تنظيم االحتادات العمالية( 98اتفاقية منظمة العمل الدولية  - 
   ؛)التوظيف واملهن- التمييز العنصري (111 و،)نظام الرواتب املتكافئ( 100اتفاقية منظمة العمل الدولية  - 
  ؛)املعايري الدنيا-األمن االجتماعي( 102اتفاقية منظمة العمل الدولية  - 
   ؛)احلد األدىن لألجور( 131الدوليةتفاقية منظمة العمل ا - 
  .)متثيل العمال (135اتفاقية منظمة العمل الدولية  - 

التدقيق  املتطلبات وطريقة (SA 8000) حتدد مواصفة (SA 8000 ): نظاماجلهات املستفيدة من تطبيق -7-3
والعمالة القسرية واألمور املتصلة بالصحة  ألطفالاملناسبة لتقييم الظروف احمليطة مبكان العمل مبا يف ذلك عمالة ا

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 مدخل نظري لألنظمة اإلدارية المدمجة    :                                                    الفصل األول

22 
 

والتمييز واملضايقات يف مكان العمل واإلجراءات التأديبية وساعات  والسالمة يف مكان العمل وحرية االرتباط
  مواصفة ومن مث فقد مت تصميم. ولية اإلدارة يف يئة وحتسني ظروف العمل املناسبةؤومس العمل واألجور

(SA8000) دف إىل حتقيق ما يأيتتس ل تهدف جهات كيانات األعمال اليت:  
 ،)رأس املال البشري(القيمة االلتزام جتاه املوارد البشرية بصفتها قيمة أصالً من أصوهلا حتقيق •
  ،جتاه موظفيهم أمام األطراف األخرى املعنية إظهار التزامها •
  .االجتماعية التحقق بشكل مستقل من سجل مسئوليتها •

 إصدارها عن جهة يتمإن الشهادة  (SA 8000): الفوائد اليت جتنيها املختربات من احلصول على شهادة -7-4
 (SA 8000) لثقة العميل يف أن اجلهة املعتمدة مقابل ومن مث فهي تعترب مصدراً. جهة إصدار مستقلة/ تسجيل

  :لذلك وهم اإلنسانية األساسية،الضرورية لضمان حصول املوظفني على حقوق قامت بتطبيق العمليات الداخلية
   ؛والء املوظفني ورفع كفاءم يف العمل  لزيادةتؤدي §
  ؛العمالة احلد من معدالت دوران §
  ؛موضع التنفيذ املنظمةوضع قيم   §
  ؛التجارية  يف السوق وعالمتهااملنظمةحتسني مسعة   §
  .أوضاع تعيني واستبقاء املوظفني وتطوير أدائهم حتسني §

  :(OHSAS 18001) املهنية ونظام الصحة والسالمة (SA8000) االجتماعيةني معيار املساءلة التكامل ب -8
معيار املساءلة االجتماعية هو أكثر حداثة مقارنة بالطبعة األول ملعيار الصحة والسالم املهنية اليت صدرت 

  (OHSAS 18001)معيار إذ أن ،  كما سبق وأشرنا يف املطلب السابق2007 لعام ة والطبعة األخري1997سنة 
 يركز أكثر على املوردين واألطراف ذات املصلحة عن طريق (SA 8000)يركز على بيئة العمل الداخلية فمعيار 

إن املعياران يكمالن بعضهما البعض وبالتايل من الضروري خلق تعاون بني . التركيز أكثر على سلسلة اإلنتاج
 تطبق النظامني على أساس املنظماتاالجتماعية ويف الواقع هناك العديد من الصحة والسالمة املهنية ونظام املساءلة 

  .متكامل
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 متطلبات األنظمة اإلدارية : املبحث الثاين 
يف هذا املبحث سنتناول متطلبات كل األنظمة اإلدارية على حدا دف أوال املعرفة التامة هلذه املتطلبات          

، حيث أن عرض هذه املتطلبات سيتيح لنا منذ "مربرات إدماج األنظمة اإلدارية "والثاين التمهيد للمبحث الثالث
  .الوهلة األوىل مالحظة وجود متطلبات مشتركة بينها

  : متطلبات نظم إدارة اجلودة: املطلب األول
 عندما ترغب هذه ظمة للمن2008 إصدار 9001نتحدث عن متطلبات نظام إدارة اجلودة حسب املواصفة االيزو

   :ألخرية يفا
  ، إثبات مقدرا على توفري منتج يفي مبتطلبات الزبون واملتطلبات املعمول ا •
تعزيز رضا الزبون من خالل التطبيق الفاعل للنظام مبا يتضمنه من عمليات التحسني املستمر  •

 .للنظام وتأكيد املطابقة ملتطلبات الزبون واملتطلبات التنظيمية املعمول ا
   : عامةتطلبات امل -1

طبقا  وحتافظ على نظام إلدارة اجلودة وحتسن باستمرار فاعليته  أن تنشئ وتوثق وتطبقاملنظمةجيب على 
  .)1(هذه املواصفة القياسية الدولية للمتطلبات الواردة يف

  :  يلي جيب أن تشمل وثائق إدارة اجلودة ما:  عام -1-1
  . بيان موثق لسياسة وأهداف اجلودة- أ 
  .ودة دليل اجل- ب 
  .املوثقة والسجالت املطلوبة يف هذه املواصفة القياسية الدولية  اإلجراءات- ج 
الفاعل   أا ضرورية لضمان التخطيط والتشغيل والضبطاملنظمة ى اليت تر–متضمنة السجالت  –  الوثائق-د 

 .لعملياا
خاص من الوثائق   هي نوعتال والسج،اجلودةجيب ضبط الوثائق املطلوبة لنظام إدارة  :ضبط الوثائق -1-2

  :  إنشاء إجراء موثق حيدد الضوابط الضرورية لـ وجيب جيب ضبطها طبقاً للمتطلبات
  ؛إصدارها  اعتماد الوثائق للمالئمة قبل- أ 
  ؛  مراجعة وحتديث الوثائق عند الضرورة وإعادة اعتمادها- ب 
                                   ؛من متييز التعديالت واملراجعات السارية للوثائق  التأكد- ج 
  ؛املناسبة للوثائق املطبقة موجودة يف أماكن استخدامها  التأكد أن اإلصدارات-د 

                                                           
)1(  Association française de normalisation, Développement Durable « de la stratégie à l’opérationnel », AFNOR, 

Paris, 2007, p. 158. 
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 مدخل نظري لألنظمة اإلدارية المدمجة    :                                                    الفصل األول

24 
 

  ؛واضحة ومقروءة وميكن متييزها التأكد أن الوثائق - ـه
مت  قد، ودة وتشغيل نظام إدارة اجل أا الزمة لعملية ختطيطاملنظمة ىن الوثائق خارجية املصدر اليت تر ضمان أ-و

  ؛التحكم يف أسلوب توزيعها حتديدها ومت
أسلوب مناسب لتمييزها يف حالة احلاجة للتحفظ عليها ألي   منع االستخدام غري املقصود للوثائق امللغاة وإتباع-  ز

  .سبب
للمتطلبات والتشغيل الفعال   على املطابقةالدليل لتقدمي املنظمةجيب مراقبة سجالت : ضبط السجالت -1-3

موثق لتحديد الضوابط الالزمة لتمييز وختزين ومحاية   بإنشاء إجراءاملنظمةوجيب أن تقوم . لنظام إدارة اجلودة
   .السجالت واسترجاع و حفظ والتخلص من

  .سترجاعواال اجلودة واضحة وسهلة التمييز جيب أن تظل سجالت
   :)1(  العناصر التاليةمن خالل :مسؤولية اإلدارة -2
التزامها بتطوير وتطبيق نظام إدارة اجلودة والتحسني  جيب على اإلدارة العليا أن تربهن على :  اإلدارةالتزام -2-1

  :  طريق املستمر لفاعليته عن
  ؛التشريعية والتنظيمية واملتطلبات،  مبدى أمهية الوفاء مبتطلبات الزبوناملنظمة إبالغ - أ 
  ؛ وضع سياسة اجلودة- ب 
  ؛للجودة  التأكد من وضع أهداف- ج 

  ؛ تنفيذ مراجعات اإلدارة-د
  .هـ التأكد من توافر املوارد

حتديدها والوفاء ا دف   على اإلدارة العليا التأكد من أن متطلبات الزبون مت جيب: الزبونالتركيز على  -2-2
  .تعزيز رضاء الزبون

  : سياسة اجلودةجيب على اإلدارة العليا التأكد أن  :سياسة اجلودة -2-3
  ؛املنظمةمناسبة ألغراض  -أ

  ؛املستمر لفاعلية نظام إدارة اجلودة  تتضمن االلتزام باملطابقة مع املتطلبات والتحسني- ب
  ؛اجلودة  حتدد إطار عمل لوضع ومراجعة أهداف- ج
  ؛املنظمة معلنة ومفهومه جلميع العاملني ب-د

 .مالءمتها هـ تراجع الستمرارية
 
 

                                                           
)1(  Développement Durable « de la stratégie à l’opérationnel », Op.cit. p. 159. 
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  :ر مسؤولية اإلدارة ويتضمن العناصر  التاليةيعد من أهم عناص: التخطيط -2-4
الحتياجات املطلوبة لتلبية لاجلودة، شاملة  جيب على اإلدارة العليا التأكد من أن أهداف: اجلودة أهداف-أ

 وجيب أن تكون أهداف اجلودة قابلة. املنظمةإعدادها للوظائف واملستويات املختلفة ب قد مت ،متطلبات املنتج

  .ة مع سياسة اجلودةللقياس ومتوافق
  ختطيط نظام إدارة اجلودة -ب

  :  جيب على اإلدارة العليا التأكد من
حتقيق أهداف   وأيضا بغرضهذا اخلصوصختطيط نظام إدارة اجلودة يتم بغرض تلبية املتطلبات الواردة يف   أن- أ 

 ؛اجلودة
  .يذ أي تغيريات على نظام إدارة اجلودةختطيط وتنف  أن تكامل نظام إدارة اجلودة قد مت احملافظة عليه عند- ب 

  : )1( حتديد املسؤوليات والصالحيات يتم عرب النقاط التالية: املسؤولية والصالحية واالتصال -3
  املسؤولية والصالحية -3-1

  .املنظمة والصالحيات ونشرها داخل املسؤولياتالعليا التأكد من حتديد  جيب على اإلدارة
ليات والصالحيات ؤويتوىل املس املنظمة على اإلدارة العليا أن حتدد عضواً من إدارة جيب: اإلدارةممثل  -3-2

  :  األخرىاآلتية بغض النظر عن مسؤولياته 
  ؛عليها التأكد من أن العمليات املطلوبة لنظام إدارة اجلودة مت إنشاؤها وتطبيقها واحملافظة -أ 
  ؛للتحسني دارة اجلودة وأي احتياجات رفع التقارير لإلدارة العليا عن أداء نظام إ- ب 
  .املنظمة التأكد من رفع الوعي مبتطلبات الزبائن خالل - ج 

    :الداخلياالتصال  -3-3
وأن االتصال .  قد مت إنشاؤهالمنظمةلاملالئمة  جيب على اإلدارة العليا التأكد من أن عمليات االتصال

  .اجلودة يشمل فاعلية نظام إدارة
 خالل  مناألداءتعد مراجعة اإلدارة من أهم املتطلبات وهي الضامن الوحيد لتقييم : رةمراجعة اإلدا -3-4

  .مراجعة اإلدارة مبا مت حتقيقه من أهداف
 على فترات خمططة لضمان املنظمةاجلودة ب جيب على اإلدارة العليا أن تراجع نظام إدارة:  عام -3-4-1

 أن تشمل هذه املراجعة تقييم فرص التحسني واحلاجة لتغيري نظام جيب و.والفاعلية ءةاستمرارية املالئمة والكفا
  .متضمنا سياسة وأهداف اجلودة إدارة اجلودة

                                                           
)1(  Développement Durable « de la stratégie à l’opérationnel », Op.cit.p. 161. 
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 :  عن جيب أن تشتمل مدخالت مراجعة اإلدارة على معلومات: مدخالت املراجعة -3-4-2
  ؛)السابقة( نتائج التدقيق - أ

  ؛ التغذية املرتدة من الزبون- ب
  ؛بقة املنتجالعملية ومطا  أداء- ج
  ؛ موقف األفعال التصحيحية والوقائية-د

  ؛أفعال ناشئة من مراجعات اإلدارة السابقة هـ متابعة
  ؛نظام إدارة اجلودة  التغيريات اليت ميكن أن تؤثر على-و
  . توصيات من أجل التحسني-  ز
  خمرجات املراجعة -3-4-3

 :  فعال هلا عالقة باآليتأ جيب أن تشتمل خمرجات مراجعة اإلدارة على أي قرارات أو
  ؛ حتسني فاعلية نظام إدارة اجلودة وعملياته- أ

  ؛حتسني املنتج فيما يتعلق مبتطلبات الزبون -ب
  . احتياجات املوارد- ج
   :)1( وتعاجل العناصر التالية :املواردإدارة  -4
  : لآليتالالزمة   حتديد وتوفري املوارداملنظمةجيب على  :توفري املوارد -4-1
  ؛املستمر لفاعليته  لتطبيق نظام إدارة اجلودة واحملافظة عليه مع التحسني- أ

  . تعزيز رضا الزبون بالوفاء مبتطلبات الزبون- ب
  .املورد البشري من أهم متطلبات نظام إدارة اجلودة عرب تكوينه وتدريبه: البشريةاملوارد  -4-2
على تطابق متطلبات املنتج ذوي كفاءة على أساس  رجيب أن يكون األفراد القائمني بأعمال تؤث:   عام-4-2-1

  .املناسبة التعليم والتدريب واملهارات واخلربة
  :املنظمةجيب على :  الكفاءة والتدريب والتوعية -4-2-2
  ؛الضرورية لألفراد القائمني بأعمال تؤثر على تطابق متطلبات املنتج  حتديد الكفاءة- أ 
  ؛تدريب أو اختاذ أفعال أخرى لتحقيق الكفاءة الالزمةتوفري ال، تطبيق ذلك  يف حالة- ب 
  ؛تقييم فاعلية ما اختذ من أفعال -ج 
  ؛أنشطتهم وكيفية مسامهتهم يف حتقيق أهداف اجلودة  التأكد من أن األفراد على وعي بعالقة وأمهية-د 

  .واخلربةاملناسبة للتعليم والتدريب واملهارات  احملافظة على السجالت-هـ

                                                           
)1(  Développement Durable « de la stratégie à l’opérationnel », Op.cit.p. 161. 
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التحتية الالزمة لتحقيق مطابقة   أن حتدد وتوفر املوارد وحتافظ على البنيةاملنظمةجيب على  :نية التحتيةالب -4-3
  :  يلي  مماةاملنتج للمتطلبات وتتضمن البنية التحتية املالئم

  ؛ املباين وأماكن العمل واملرافق الالزمة هلا- أ 
  ؛األجهزة والربامج(  معدات العملية- ب 
  ).املعلومات مثل النقل واالتصاالت أو نظم(ساعدة  اخلدمات امل- ج 

 .املنتج للمتطلبات  حتديد وإدارة بيئة العمل الالزمة لتحقيق مطابقةاملنظمةجيب على : العملبيئة  -4-4
العوامل  حتتها مشتملة الظروف البدنية والبيئية  بالظروف اليت يؤدي العمل" بيئة العمل"يتعلق مصطلح : ملحوظة
  .) اجلو– اإلضاءة - الرطوبة  –  درجة احلرارة-مثل الضوضاء(األخرى 

  : )1(  النقاط التاليةويتناول: املنتج ختطيط واجناز -5
  : أناملنظمة على جيب:  املنتجالتخطيط لتحقيق  -5-1

  ؛العمليات الالزمة لتحقيق املنتج ختطط وتطور  -  أ
  ؛اجلودةاألخرى لنظام إدارة العمليات  جيب أن يتوافق التخطيط لتحقيق املنتج مع متطلبات  -  ب
  . يف املواصفةوردلتحقيق املنتج أن حتدد املناسب مما   عند التخطيطاملنظمةجيب على   -  ت

   :وتتم عرب املراحل التالية: العمليات ذات العالقة بالزبون -5-2
  :   أن حتدداملنظمةجيب على :  باملنتج حتديد املتطلبات ذات العالقة -5-2-1
  ؛متضمنةً متطلبات التسليم وأنشطة ما بعد التسليم ددة بواسطة الزبون املتطلبات احمل- أ

  ؛قبل الزبون ولكنها ضرورية لالستخدام املوصف أو املقصود  املتطلبات غري احملددة من- ب
  ؛ املنتجىوالتنظيمية املطبقة عل  املتطلبات التشريعية- ج
  .ةاملنظمقبل   أي متطلبات إضافية يتم اعتبارها ضرورية من-د

احلادثة مبوجب نصوص الضمان وااللتزامات  التصرفات:  تتضمن أنشطة ما قبل النقل عل سبيل املثال:ظةحمال
  .التكميلية مثل إعادة التصنيع أو التخلص النهائي التعاقدية مثل خدمات الصيانة واخلدمات

  : مراجعة املتطلبات ذات العالقة باملنتج  -5-2-2
ملتطلبات ذات العالقة باملنتج وجيب أن تتم هذه املراجعة قبل أن ترتبط ا  أن تراجعاملنظمةجيب على 

 قبول أي - التوريد   قبول العقود أو أوامر-قبل تقدمي العطاءات : أي مثل(الزبون على توريد املنتج   معاملنظمة
  .وريدالتتعديالت على عقود أو أوامر 

                                                           
)1(  Développement Durable « de la stratégie à l’opérationnel », Op.cit. p .163. 
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 :  بالزبون فيما يتعلق باآليت تطبق ترتيبات فاعلة لالتصال أن حتدد واملنظمةجيب على :  االتصال بالزبون -5-2-3
  ؛ معلومات املنتج- أ 
  ؛والتعديالت املتضمنةوأوامر التوريد   الطلبات وتداول العقود- ب 
  .الزبون  التغذية الراجعة من الزبون متضمنة شكاوى- ج 

  :من خالل املراحل التالية: التصميم والتطوير -5-3
  .وتراقب تصميم وتطوير املنتج  أن ختططاملنظمةجيب على :  م والتطويرختطيط التصمي -5-3-1
يتناسب مع مدخالت  جيب أن تقدم خمرجات التصميم والتطوير بشكل:  خمرجات التصميم والتطوير -5-3-2

  .بتداوهلا التصميم والتطوير كما جيب اعتمادها قبل السماح
مراحل مناسبة طبقاً  مراجعات نظامية للتصميم والتطوير عندجيب إجراء :  مراجعة التصميم والتطوير -5-3-3

  : دفلترتيبات خمططة
  ؛والتطوير على الوفاء باملتطلبات  لتقييم قدرة نتائج التصميم- أ

  ؛الالزمة  لتحديد أي مشاكل واقتراح األفعال- ب
التصميم والتطوير اليت ) مراحل أو(جيب أن يشارك يف مثل هذه املراجعات ممثلني للوظائف املعنية مبرحلة 

  .يتم مراجعتها
  .ضروريةاملراجعات وأي أفعال  وجيب احملافظة على سجالت نتائج

جيب أن يتم إجراء التحقق طبقا لترتيبات خمططة للتأكد أن خمرجات : التحقق من التصميم والتطوير -5-4
 على سجالت نتائج التحقق وأي وجيب احملافظة. والتطوير التصميم والتطوير تفي مبتطلبات مدخالت التصميم

  .أفعال ضرورية
طبقاً لترتيبات خمططة   جيب أن يتم إقرار صالحية التصميم والتطوير:  إقرار صالحية التصميم والتطوير -5-4-1

جيب أن يتم . مبتطلبات التطبيق املعني أو االستخدام املقصود كلما أمكن للتأكد أن املنتج الناتج قادر على الوفاء
بنتائج إقرار الصالحية  جيب احملافظة على سجالت. الصالحية قبل تسليم أو استخدام املنتج كلما أمكن ذلك إقرار

  .وأي أفعال ضرورية
. السجالت واحملافظة على جيب حتديد تغيريات التصميم والتطوير:  ضبط تغيريات التصميم والتطوير -5-4-2

جيب أن تتضمن . أمكن واعتمادها قبل التطبيق حيتها كلماجيب مراجعة التغيريات والتحقق منها وإقرار صال
. تأثري هذه التغيريات على األجزاء املكونة للمنتج واملنتج الذي مت تسليمه مراجعة تغيريات التصميم والتطوير تقييم

  .ضروريةاحملافظة على سجالت بنتائج مراجعة التغيريات وأي أفعال  جيب
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 وظيفة الشراء ملا هلا من أمهية كبرية على جودة املنتج وكانت متطلبات  املواصفة علىتركز :الشراء -5-5
   :املواصفة يف جمال هذه الوظيفة كاآليت

إن . املشترى مع متطلبات الشراء احملددة  أن تتأكد من تطابق املنتجاملنظمةجيب على :  عملية الشراء -5-5-1
رى جيب أن يعتمد على مدى تأثري املنتج املشترى يف حتقيق املنتج واملنتج املشت نوع ومدى املراقبة املنفذة على املزود

  .أو املنتج النهائي التايل
. املنظمةقدرم على توريد منتج طبقا ملتطلبات   على أساسوردين تقييم واختيار املاملنظمةوجيب على 

جالت نتائج التقييم وأي أفعال وجيب احملافظة على س. وإعادة تقييم املزودين جيب وضع معايري االختيار والتقييم
  .تنشأ عن التقييم ضرورية

 :  بقدر اإلمكان جيب أن توصف معلومات شراء املنتج املطلوب شراؤه متضمناً: معلومات الشراء -5-5-2
  ؛ واملعدات  املتطلبات اخلاصة باعتماد املنتج واإلجراءات والعمليات- أ

  ؛ متطلبات تأهيل األفراد- ب
  .دارة اجلودة متطلبات نظام إ- ج

  . أن تتأكد من كفاية متطلبات الشراء احملددة قبل نشرها على املزوداملنظمةعلى  جيب
أنشطة أخرى ضرورية   أن تنشئ وتطبق التفتيش أو أياملنظمةجيب على : التحقق من املنتج املشترى -5-5-3

  .احملددة للتأكد أن املنتج املشترى يفي مبتطلبات الشراء
 أن تنص على ترتيبات التحقق املطلوبة املنظمة جيب على.  أو زبوا إجراء حتقق لدى املزودظمةاملنحينما تنوي 

  .الشراء وأسلوب قبول املنتج ضمن معلومات
  :عرب معاجلة العناصر التالية: اإلنتاج وتقدمي اخلدمة -5-6
اإلنتاج وتقدمي اخلدمة حتت أن ختطط وتنفذ متطلبات  املنظمةجيب على :  ضبط اإلنتاج وتقدمي اخلدمة -5-6-1

  :   اآليت فيهالتحكما  اليت ميكنوتتضمن الظروف. ظروف خاضعة للتحكم
  ؛املنتج  إتاحة املعلومات اليت توصف خصائص- أ

  ؛ إتاحة تعليمات التشغيل عند الضرورة- ب
  ؛املناسبة  استخدام املعدات- ج
  ؛ إتاحة واستخدام معدات املراقبة والقياس-د

  ؛والقياس قبةهـ تطبيق املرا
  .وـ تطبيق أنشطة اإلفراج للمنتج والتسليم وما بعد التسليم
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صالحية أي عمليات   أن تقراملنظمةجيب على :  إقرار صالحية العمليات لإلنتاج وتقدمي اخلدمة -5-6-2
 لذلك تصبح باملراقبة والقياس الحقاً ونتيجة لإلنتاج وتقدمي اخلدمة إذا كان ناتج العمليات ال ميكن التحقق منه

  .تقدمي اخلدمة العيوب ظاهرة فقط بعد استخدام املنتج أو
   .النتائج املخططة وإقرار الصالحية جيب أن يربهن على قدرة هذه العمليات على حتقيق

  :  اآليت كلما أمــكن  أن تضع ترتيبات هلذه العمليات حبيث تتضمناملنظمةجيب على 
  .عمليات معايري حمددة ملراجعة واعتماد ال- أ

  .املعدات وتأهيل األفراد  اعتماد- ب
  .ددة استخدام أساليب وإجراءات حم- ج
  .التسجيل  متطلبات-د
  . إعادة إقرار الصالحية-  ـه
مراحل حتقيقه كلما كان ذلك   أن متيز املنتج بالوسائل املناسبة خاللاملنظمةجيب على : والتبعيةالتمييز  -5-6-3

 .مبتطلبات القياس واملراقبة من خالل حتقيق املنتج حالة املنتج فيما يتعلق متييز املنظمةجيب على .ممكنا
 . أن تراقب التمييز الفريد للمنتج وتقوم حبفظ السجالتاملنظمةفأنه جيب على   متطلباًالتبعيةإذا كانت 

 أو نظمةاملسيطرة   أن تويل عناية مبلكية الزبون حينما تكون حتتاملنظمةجيب على : ملكية الزبون -5-6-4
ملكية الزبون املوجودة لديها بغرض   أن متيز وتتحقق من وحتمي وتؤمناملنظمةوجيب على . تستخدم بواسطتها

تقوم ، تلف أي ملكية للزبون أو عدم صالحيتها لالستخدام ويف حالة فقد أو. االستخدام أو إدخاهلا يف املنتج
  .االحتفاظ بالسجالت  بإبالغ املستهلك معاملنظمة

التشغيل الداخلي والتسليم   أن حتافظ على املنتج أثناء عملياتاملنظمةجيب على : احملافظة على املنتج -5-6-5
جيب أن تتضمن احملافظة على ، وكلما أمكن. واملتطلبات للجهة املعنية من اجل احملافظة على مطابقة الشروط

  .افظة أيضاً على األجزاء املكونة للمنتجوجيب أن تطبق احمل. والتخزين واحلماية التمييز والتناول والتغليف
املطلوب تنفيذها وأيضاً   أن حتدد املراقبة والقياساتاملنظمةجيب على : ضبط معدات املراقبة والقياس -5-6-6

  .املنتج للمتطلبات احملددة معدات املراقبة والقياس الالزمة إلعطاء الربهان على مطابقة
املراقبة والقياس وان التنفيذ يتم بأسلوب يتوافق مع  ت تضمن إمكانية تنفيذ أن تنشئ عمليااملنظمةوجيب على 

   .متطلبات املراقبة والقياس
  )1( :وتتمثل يف النقاط التالية:القياس والتحليل والتحسني-6

  .املراقبة والقياس والتحليل والتحسني املطلوبة  أن ختطط وتطبق عملياتاملنظمةجيب على : عام-6-1

                                                           
)1(  Développement Durable « de la stratégie à l’opérationnel », Op.cit. p .164. 
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   ؛املنتج على مطابقة متطلبات لتربهن - أ
  ؛ لتؤكد مطابقة نظام إدارة اجلودة- ب
  ؛إدارة اجلودة  لتحسن باستمرار فاعلية نظام- ج

  .اإلحصائية ومدى استخدامها وجيب أن يتضمن هذا حتديد األساليب املطبقة مشتملة على التقنيات
   :عرب تطبيق املتطلبات التاليةوتتم : املراقبة والقياس -6-2
 أن تراقب املعلومات املتعلقة املنظمةجيب على ، اجلودة كأحد قياسات أداء نظام إدارة: رضا الزبون -6-2-1

 وجيب حتديد أساليب احلصول واستخدام هذه. إىل أي مدى قامت بالوفاء مبتطلباته بتوقعات الزبون حىت تستشعر

  .املعلومات
 رضا استقصاءمدخالت من مصادر مثل  حلصول علىا،  ميكن أن تتضمن عملية مراقبة توقعات الزبون:ظةحمال

، حتليل األعمال التجارية املفقودة،  أراء املستخدمنيتبياناس، بيانات الزبون حول جودة املنتج املسلم، الزبون
  .الضمان وكذاك تقارير التجار الشكاوى ومطالبات

لتحدد ما إذا كان نظام   فترات خمططة تنفيذ تدقيقات داخلية علىاملنظمةجيب على :  التدقيق الداخلي -6-2-2
  :إدارة اجلودة

  ومتطلبات هذه املواصفة القياسية الدولية ومتطلبات نظام إدارة اجلودة احملددة ، مطابق للترتيبات املخططة-  أ
  ؛املنظمةبواسطة 

  . مطبق بفاعلية ويتم احملافظة عليه- ب
وكلما أمكن قياس  بةقارللبق األساليب املناسبة  أن تطاملنظمةجيب على : مراقبة وقياس العمليات -6-2-3

ويف ، العمليات على حتقيق النتائج املخططة وجيب أن تربهن هذه األساليب على قدرة، عمليات نظام إدارة اجلودة
 ."كلما أمكن"التصحيح واختاذ األفعال التصحيحية  حالة عدم حتقيق النتائج املخططة جيب

غري املطابق ملتطلبات املنتج   أن تضمن متييز ومراقبة املنتجاملنظمةجيب على :  طابقالتحكم يف املنتج غري امل -6-3
إجراء موثق حيدد أساليب التحكم واملسؤوليات  جيب إنشاء. حىت متنع االستخدام غري املقصود أو تسليمه

  .غري املطابق والصالحيات املتعلقة بالتعامل مع املنتج
على مالئمة وفاعلية نظام   حتديد ومجع وحتليل البيانات املناسبة لتربهناملنظمةجيب على : حتليل البيانات -6-4

وجيب أن يتضمن ذلك البيانات . لفاعلية نظام إدارة اجلودة إدارة اجلودة ولتقييم أين ميكن عمل التحسني املستمر
  .والقياس ومن املصادر املعنية األخرى املتولدة نتيجة للمراقبة
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  :ويتمثل يف النقاط التالية :التحسني -6-5
نظام إدارة اجلودة من خالل استخدام   أن حتسن باستمرار فاعليةاملنظمةجيب على : التحسني املستمر -6-5-1

  .الوقائية ومراجعة اإلدارةواألفعال التصحيحية ، حتليل البيانات، نتائج التدقيق، أهداف اجلودة، سياسة اجلودة
بغرض منع تكرار  إزالة أسباب عدم املطابقة  على فعالتعمل أن املنظمةعلى جيب : الفعل التصحيحي -6-5-2

  .املطابقة املكتشفة وجيب أن تكون األفعال التصحيحية مناسبة لتأثريات حاالت عدم. حدوثه
  :  جيب إنشاء إجراء موثق لتعريف متطلبات لـ

  ؛)متضمنة شكاوى الزبون(عدم املطابقة   مراجعة حاالت- أ
  ؛سباب عدم املطابقة حتديد أ- ب
  ؛احلاجة لفعل يضمن عدم تكرار حدوث عدم املطابقة  تقييم- ج
  ؛املطلوب  حتديد وتطبيق الفعل-د

  ؛املتخذهـ سجالت بنتائج الفعل 
  .التصحيحي املتخذ  مراجعة فاعلية الفعل-و
. مكنة حىت متنع حدوثهاامل  أن حتدد فعالً إلزالة أسباب عدم املطابقةاملنظمةجيب على : الفعل الوقائي -6-5-3

  .املمكنة جيب أن تكون األفعال الوقائية مناسبة لتأثريات املشاكل
  :دفجيب إنشاء إجراء موثق لتعريف متطلبات 

  ؛املمكنة وأسباا  حتديد عدم املطابقات- أ
  ؛ تقييم احلاجة لفعل مينع حدوث عدم املطابقة- ب
  ؛وتطبيق الفعل املطلوب  حتديد- ج
  . املتخذيفاعلية الفعل الوقائ مراجعه  وئج الفعل املتخذ سجالت بنتا-د

     .2004 إصدار 14001متطلبات اإلدارة البيئية حسب األيزو : املطلب الثاين
  )1( .14001نقدم يف هذا املطلب كل املتطلبات اخلاصة بنظام اإلدارة البيئية حسب املواصفة األيزو 

 عامة   متطلبات -1
 . للبيئة إدارة نظام على واحملافظة إنشاء املنظمة على جيب

  البيئية السياسات -2
 :  على وتؤكد للمنظمة البيئية السياسة حتدد أن العليا اإلدارة على جيب

                                                           
)1(  Paolo Braracchini, Guide à la mise en place du management environnemental en entreprises selon 

ISO14001,  3 éme édition, presses polytechniques et universitaires Romandes, Paris,  2007, p.28. 
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 ؛وخدماا ومنتجاا أنشطتها تأثري ومدى لطبيعة مناسبة تكون أن - أ 
 ؛التلوث ومنع املستمر بالتحسني االلتزام - ب 
 ؛املنظمة حتددها اليت األخرى واملتطلبات والقوانني القواعد مع شيهاابتم االلتزام - ج 
 ؛البيئية واألهداف الغايات ومراجعة اإلطار لتحديد مالئمة تكون أن -د 
 ؛العاملني جلميع ومعلومة عليها وحمافظ مطبقة، موثقة السياسة هذه تكون أن - ه 
 .عليها اجلمهور الطالع متاحة تكون أن -و 

  )1( : من خالل العناصر التاليةويتم: التخطيط  -3

 البيئية العناصر -3-1
 وخدماا ومنتجاا ألنشطتها البيئية العناصر لتحديد إجراءات على وحتافظ تنشئ أن املنظمة على جيب

 املنظمة على وجيب. البيئة على واقع تأثري هلا يكون أن ميكن اليت أو واضح تأثري ذات تكون أن يتوقع واليت
  .املعلومات هلذه ستمرامل التحديث

 األخرى واملتطلبات القانونية املتطلبات -3-2
 األخرى واملتطلبات القانونية املتطلبات ومعرفة لتحديد إجراءات على واحملافظة إنشاء املنظمة على جيب

 .وخدماا ومنتجاا ألنشطتها البيئية العناصر على بتطبيقها املنظمة تلتزم أن جيب واليت. املنظمة على الواجبة
 واألهداف الغايات 3-3

 يف املستويات مجيع وعلى نشاط كل يف موثقة وأهداف غايات على وحتافظ تنشئ أن املنظمة على
  .املنظمة

، أخرى متطلبات وأي القانونية املتطلبات االعتبار يف تضع أن غاياا ومراجعة إنشاء عند املنظمة على
. واخلدمات لألعمال اإلجرائية هلا، املتطلبات الالزم التمويل نولوجية،التك البيئية، خياراا عناصرها وكذلك

 ذلك يف مبا البيئية السياسة مع واألهداف تشى والغايااتتم أن وجيب. العالقة ذات اجلهات نظر ووجـهات
 .التلوث مبنع االلتزام

  البيئة إدارة برامج -3-4
 :  وتشمل وأهدافها غاياا لتحقيق امجبر أو برنامج على واحملافظة إنشاء املنظمة على جيب

  .خيصه فيما كلٌ املنظمة من إداري ومستوى نشاط لكل واألهداف الغايات لتحقيق سئولياتامل حتديد -  أ
  .للتنفيذ الالزم الزمىن واإلطار الوسائل -  ب

                                                           
)1(  Paolo Braracchini.Op.cit.p.29. 
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 فيجـب ماتاخلد أو املنتجات أو األنشطة بعض تعديل أو بتطوير البيئية املشروعات أحد يتعلق وعندما
  .املشروع لذلك البيئية لإلدارة طبقاً البيئي الربنامج تعديل

  )1( :من خالل العناصر التالية: والتشغيل التطبيق -4-4

   املسؤولياتو اهليكل 4-4-1
 املوارد ختصيص املنظمة وعلى فعالة بيئية إدارة لتحقيق والسلطات املسؤوليات وتوثيق حتديد جيب
 املتخصصة واملهارات البشرية املوارد: املوارد وتشمل البيئة إدارة نظام يف حكموالت لتطبيق الضروريـة

 جبانب يتوىل والذى لإلدارة خاصاً ممثالً تعني أن املنظمة يف العليا اإلدارة وعلى املالية واملوارد والتكنولوجيا
 :  لاليت الالزمة والسلطات املسؤولياتو القواعد حتديد األخرى ولياتهمسؤ

  .العاملية املواصفات مع الدائم شيهااومت وتطبيقها البيئة إدارة نظام متطلبات إنشاء من التأكد - أ 
 .البيئة إدارة نظام يف كأساس للمراجعة العليا لإلدارة ورفعها البيئة إدارة لنظام األداء تقارير إعداد - ب 

  .والتميز التوعية، التدريب 4-4-2
 واضح تأثري لعملهم يكون اليت األفراد مجيع أن تضمن واليت التدريبية االحتياجات حتديد املنظمـة على

 .هلا املناسب التدريب على حصلوا قد البيئة على
 الوعي واملستويات األنشطة كل يف وأفرادها لعامليها حتقق إجراءات على وحتافظ تنشئ أن املنظمة على

 : باأليت
 .البيئة إدارة نظام ومتطلبات ءاتواإلجرا البيئية السياسة مع التطابق أمهية - أ 
 .األفراد أداء حتسني عن الناجتة البيئية والفوائد. ميارسوا اليت لألنشطة) كامنة أو فعلية (الواضحة البيئية اآلثار - ب 
 دستعدااال ذلك يف مبا. البيئة إدارة نظام ومتطلبات واإلجراءات البيئية السياسة حتقيق يتطلبها اليت املسؤوليات - ج 

 .الطوارئ ملواجهة
 .احملددة التشغيل بإجراءات االلتزام عدم عن املترتبة النتائج -د 

 خالل من عالية قدرات ذوى واضحة بيئية أثار هلا اليت األعمال يؤدون الذين األفراد يكون أن وجيب
 .املناسبة واخلربة والتدريب التعليم

 االتصال -4-4-3
 :  لآلتية إجراءات على واحملافظة إنشاء جيب للمنظمة البيئة رةإدا ونظام البيئية العناصر إطار يف

 ؛باملنظمة والوظائف املستويات خمتلف بني الداخلي االتصال. أ 
 .بالبيئة املهتمة اخلارجية اجلهات اتصال على تلقى، توثيق، والرد. ب 

                                                           
)1(  Paolo Braracchini.Op.cit.p.30 
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 البيئية بعناصرها العالقة ذات ا اخلارجية االتصاالت لتلقى وأساليب وسائل حتدد أن املنظمة على جيـب
   .بشأا اختذت اليت واإلجراءات االتصاالت هذه تسجل وأن املؤثرة

 .البيئة إدارة نظام توثيق -4-4-4 
 :  دف إلكتروين أو كتايب شكل يف إما املعلومات واحملافظة إنشاء املنظمة على جيب

 .العناصر هذه بني والعالقة البيئية اإلدارة لنظام الرئيسية العناصر وصف.  أ
 .العالقة ذات الوثائق إىل والوصول تتبع سهولة.  ب
 .الوثائق يف التحكم -4-4-5

 القياسية املواصفة ذه املطلوبة الوثائق مجيع يف للتحكم إجراءات على وحتافظ تنشئ أن املنظمة على جيب
 :  من للتأكد العاملية

 .عليها واحلصول مواقعها حتديد سهولة - أ 
 .ولاملسؤ الشخص بواسطة كفايتها من للتأكد اعتمادها يتم الضرورة وعند. دورياً مراجعتها يتم أن - ب 
 إدارة نظام تطبيق فعالية لتحقيق فيها توفرها املطلوب األماكن يف) اإلصدارات خرآ (السارية الوثائق توفر أن - ج 

 .البيئة
 .ا العمل أو استخدامها عدم من والتأكد ستخدامهاوا إصدارها أماكن مجيع من امللغاة الوثائق من التخلص -د 
 .أخرى أغراض أو قانونية ألغراض ا االحتفاظ واملطلوب امللغاة الوثائق حتديد -ـه 
 .حمددة لفترة مناسبة بطريقة ومصانة عليها حمافظ) املراجع تواريخ مع (التاريخ حمددة قانونية الوثائق تكون أن -و 
 الوثائق من املختلفة األنواع وتطوير استخدام ولياتومسؤ إجراءات على افظةواحمل إنشاء يتم أن - ز 

 .التشغيل يف التحكم -4-4-6
 والغايات السياسة مع يتفق ومبا هامة بيئية آثار هلا اليت واألنشطة العمليات حتدد أن املنظمة على جيب

 .البيئية واألهداف
 ظروف يف تنفيذها من التأكد بغرض الصيانة ذلك يف مبا األنشطة هذه ختطط أن املنظمة على وجيب

  حمددة
  .ومواجهتها للطوارئ االستعداد -4-4-7

 الطارئة املواقف ملواجهة واالستعدادات اجلهود لتحديد إجراءات على واحملافظة إنشاء املنظمة على جيب
 .عنها الناجتة البيئية التأثريات تقليل أو ومنع

 حادثـة وقوع بعد خاصة وبصفة. الضرورة عند الطوارئ ملواجهة اداااستعد مراجعة املنظمة على جيب
 .طارئة مواقف أي أو

   .فعاليتها استمرار من للتأكد اإلجراءات هذه مثل دورياً ختترب أن املنظمة على وجيب
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   :وتتم عرب العناصر التالية: التصحيحية واإلجراءات التحقيق -4-5
  :أن املنظمة على جيب: والقياس ملراقبةا -4-5-1

 عملياا من احلاكمة الرئيسية للخواص منتظم بشكل والقياس للمراقبة موثقة إجراءات على وحتافظ تنشئ - 
، األداء ملتابعة املعلومات تسجـيل ذلك يشمل أن وجيب البيئة على واضحة تأثريات هلا واليت وأنشطتها
 ؛للمنظمة لبيئيةا واألهداف الغايات مع واملتابعة. املناسبة التحكم عمليات

 ؛املنظمة إلجراءات طبقاً ذلك تؤكد بسجالت واالحتفاظ ومصانة معايرة املراقبة معدات تكون - 
  .العالقة ذات البيئية والقواعد القوانني مع التطابق ملدى الدوري للتقييم موثقة إجراءات على وحتافظ تنشئ - 

 والوقائية التصحيحية واإلجراءات املطابقة عدم -4-5-2
 عدم حاالت مع للتعامل والسلطة املسئولية لتعريف إجراءات على واحملافظة إنشاء املنظمة لىع جيب

 اليت والوقائية التصحيحية اإلجراءات واختاذ. ناجتة أثار أي لتقليل اإلجراءات واختاذ وحتلـيلها ودراستـها املطابقة
 .اختاذها مت
  :املنظمة على جيب: السجالت -4-5-3 

  ؛منها والتخلص وصيانة البيئية السجالت على للتعرف جراءاتاإل على وحتافظ تنشئ أن - 
 ؛األخرى واملراجعات الداخلية املراجعات ونتائج التدريبية األنشطة السجالت هذه تضم أن - 
 ؛اخلدمة أو املنتج أو بالنشاط ومرتبطة ومعروفة القراءة سهلة السجالت هذه تكون أن - 
 وجيب. الفقد أو التلف من عليها ةافظاحملو استرجاعها من متكن ةبطريق البيئية السجالت وصيانة حـفظ - 

 ؛السجالت ذه االحتفاظ مدد وتدوين حتديد
 .الدولية املواصفة هذه متطلبات مع املطابقة يوضح ومبا للمنظمة املالئمة بالطريقة السجالت على احملافظة - 

  البيئة إدارة لنظام الداخلية املراجعة -4-5-4 
 البيئة إدارة لنظام الدورية الداخلية للمراجعة وإجراءات برامج على وحتافظ تنشئ أن نظمةامل على جيب

 :  دف وتنفيذها
 : لاليت البيئة إدارة نظام حتقيق مدى حتديد. أ

 ؛العاملية املواصفات متطلبات ذلك يف مبا البيئة إلدارة املخططة الترتيبات مع التطابق - 
  .عليها وحمافظ صحيحة بطريقة ينفذ أن - 
 .املراجعات نتائج عن مبعلومات اإلدارة إمداد. ب
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 نشاط لكل البيئية األمهية أساس على تكون ان البد، الزمنية اخلطة ذلك يف مبا للمنظمة املراجعة برنامج وضع عند
، ملراجعةا تكرار، هلا احملدد اال املراجعة إجراءات تشمل أن جيب شاملة تكون ولكى، السابقة املراجعات ونتائج
  .بنتائجها التقارير وإعداد التنفيذ ومتطلبات لياتؤوواملس تنفيذها طريقة

  اإلدارة مراجعة -4-6
 من وتتأكد. البيئة إدارة نظام تراجع أن حتددها اليت للتوقيتات طبقاً للمنظمة العليا اإلدارة على جيب

 احتمال تعلن أن اإلدارة على وجيب. اتاملراجع هذه توثق أن وجيب، وفاعليته وكفاءته مالءمته استمرارية
 الداخلية املراجعات نتائج ضوء ويف األخرى البيئة إدارة نظام وعناصر واألهداف السياسة يف للتغيري احلاجـة

  .املستمر بالتحسني وااللتزام احمليطة البيئة يف التغري، البيئة إدارة لنظام
   OHSAS 18001 حة املهنية نظام إدارة السالمة والصمتطلبات: املطلب الثالث

 OHSASا  االلتزام التام باإلجراءات اليت جاء املرجعيتطلب التطبيق السليم لنظام إدارة الصحة والسالمة املهنية 
. 18001 

   : متطلبات عامة -1
  )1( .السالمة والصحة املهنية ومتطلباته  تقوم بإنشاء واحلفاظ على نظام إلدارةأنجيب على املنظمة 

عليها من قبل  ال بد من وجود سياسة للسالمة والصحة املهنية مصدق : املهنيةياسة السالمة والصحة س -2
املهنية وااللتزام بتحسني األداء يف هذا  الكلية للسالمة والصحة األهداف بوضوح تعلن ،اإلدارة العليا للمنظمة

 .اال
  التخطيط -3
  : هطر الناتج والتحكم فيوتقييم اخل التخطيط لتحديد مصادر اخلطر -3-1

 للتحديد املستمر ملصادر اخلطر القائمة وتقييم اخلطر جراءاتاإلعلى   تنشى وحتافظأنجيب على املنظمة 
 وتنفيذ)  املواصفة  ميكن التعرض هلا داخل منظمة موجودة بنهايةاليتاملخاطر املختلفة  أنواع(الناجم عنها 

   . الضرورية املناسبة للتحكمتاإلجراءا
  :  أخرى متطلبات قانونية ومتطلبات -3-2

املتطلبات  ووالتعرف على املتطلبات القانونية  لتحديدجراءاتاإل وحتافظ على تنشى أنجيب على املنظمة 
  .عليهااملهنية املطبقة  األخرى املتعلقة بالسالمة والصحة

  .املصلحة واألطراف ذات نشرها على مجيع العاملني  التحديث املستمر هلذه املتطلباتاملنظمةعلى 
  
  

                                                           
)1(  OHSAS Project Group, Op.cit. p.5. 
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  : األهـداف -3-3
املهنية بالنسبة اىل كل وظيفة   موثقة للسالمة والصحةأهدافجيب على املنظمة أن تنشئ وحتافظ على 

 ومراجعة األهداف جيب إنشاءوعند  ) ذلكأمكن اكلم وتكون األهداف قابلة للقياس(ومستوى داخل املنظمة 
والصحة   السالمةوأخطار املتطلبات القانونية واملتطلبات األخرى ومصادر اخلطر اعتبارها يف تضع أنعلى املنظمة 

 . أصحاب املصاحلوآراءللمنظمة  املهنية والبدائل التكنولوجية املستخدمة واملتطلبات املالية والتشغيلية
 .املتواصل ومتضمنة االلتزام بالتحسني املنظمة  تكون متوافقة مع سياسةأنهذه األهداف جيب 

 :  برامج إدارة السالمة والصحة املهنية -3-4 
 :  ق وهذه تشمل توثيأهدافها عدة برامج لتحقيق أو تنشئ برنامج أن جيب على املنظمة

   ؛املنظمةداخل  ليات والسلطات املعنية لتحقيق األهداف على املستويات والوظائف ذات العالقةؤواملس -
  .هدافاأل لتحقيق هذه الزمينالوسائل واملدى  -

مر ملالئمة تعديلها إذا لزم األ  يتمأن نوميك، وخمططة تراجع على فترات دورية أنوهذه الربامج جيب 
  .املنظمة يفالتشغيل   األنشطة واملنتجات واخلدمات وظروفيفالتغريات 

   )1( :وتتم من خالل تطبيق املراحل التالية :التشغيلالتطبيق -4
  :  وليةؤاهليكل واملس - 4-1

 املهنية  ذات عالقة بالسالمة والصحةأنشطة يف والسلطات لألفراد يديرون ويعملون املسؤولياتو اراألدو
إدارة السالمة والصحة   تكون معروفة وموثقة وتنشر من أجل تسهيل عمليةأن عمليات املنظمة جيب ألنشطة
  .املهنية

العليا وتقوم املنظمة بتعيني عضو من املهنية تقع على كاهل اإلدارة  ولية النهائية للسالمة والصحةؤاملس
بصورة   من أن نظام إدارة السالمة والصحة املهنية مطبقللتأكدوليات حمددة ؤله سلطات ومس اإلدارة العليا

  .يعمل وفق متطلبات مجيع املواقع داخل املنظمةو صحيحة
 .النظامتوفري املوارد الالزمة للتطبيق والرقابة وحتسني هذا  على املنظمة- 
 .ولياتؤ يكون له دور حمدد ومسأناملعني من اإلدارة العليا جيب  الفرد- 

 :   والكفاءةوالوعيالتدريب  -4-2
يتمكنوا من القيام بأعماهلم ذات الصلة بالسالمة والصحة   يكون األفراد على كفاءة عالية حىتأنجيب  •

 .ب أو اخلربةويتم تعرف الكفاءة على ضوء التعليم والتدري املهنية داخل بيئة العمل

                                                           
)1(  OHSAS Project Group, Op.cit. p. 6. 
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واملستويات   للتأكد من أن العاملني لديها مبختلف اإلداراتجراءاتاإلبإنشاء واحلفاظ على  تقوم املنظمة  •
 . بدورهم يف جمال الصحة والسالمة املهنيةيعلى وع

 : االستشارات واالتصال -4-3
نظام إدارة السالمة والصحة  باملتعلقةمن أن املعلومات   للتأكدإجراءات أن يكون لديها املنظمةجيب على 
  .العالقةاملنظمة للعاملني وسائر أصحاب  املهنية يتم تبادهلا من

  :  التوثيق -4-4
 )الكترونية صورة أيأو  أوراق( مناسبة وسائط أي يف وحتافظ على املعلومات تنشىجيب على املنظمة أن 

  : واليت
   .بعضهاناصر مع  وتفاعل هذه العاإلدارة تشرح العناصر الرئيسية لنظام- 
  .العالقةللوثائق ذات  توفري االجتاه العام- 
  : الوثائق والبيانات يفالتحكم   -4-5 

 يتطلبها اليت مجيع الوثائق والبيانات يف والتحكم للرقابة إجراءات  وحتافظ علىتنشئجيب على املنظمة أن 
   : السالمة والصحة املهنية للتأكد من أا نظام إدارة

   يد مكااميكن حتد- أ
   .املطابقة لضمان املختصة ومصدق عليها من قبل السلطة األمر، لزم إذا هاوتعديل دورية،يتم مراجعتها بصفة -ب
 مجيع املواقع للتأكد من أن نظام إدارة السالمة يفوالبيانات متوفرة   السارية من الوثائقاإلصداراتتكون  - ج

   .وفاعليةيعمل بكفاءة  والصحة املهنية
   .املقصود يتم سحبها فورا من مجيع مواقع االستخدام ملنع االستخدام غري امللغاة ثائق والبياناتالو- 
   .أخرى ألغراض قانونية أو ألغراض باألرشيف واملوجودة امللغاةحتدد بوضوح الوثائق والبيانات - 
  ):  التشغيل على العمليات( الرقابة -4-6 

 إجراءات تطبيق إىل حتتاج واليت املتعلقة باملخاطر احملددة نشطةواألالعمليات  جيب على املنظمة أن حتدد

أا تنفذ طبقا للظروف احملددة   ذلك للتأكد منالصيانة تتضمن أعمال واليت األنشطةوختطط املنظمة هلذه . للرقابة
 : عن طريق

 عن احنرافات إىل إلجراءاتا ميكن أن يؤدى غياب هذه اليت ملواجهة املواقف ةموثق إجراءاتإنشاء واحلفاظ على -أ
   ؛و أهداف النظام سياسة

   ؛اإلجراءات تلك يفوضع عناصر التشغيل السليم - ب
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 مت حتديدها للسلع واملعدات واخلدمات اليتالسالمة والصحة املهنية  بأخطار تتعلق إجراءاتإنشاء واحلفاظ على -ج
  ؛املوردين و املقاولني إىل املتعلقة ومتطلباا اإلجراءاتاملستخدمة بواسطة املنظمة ويتم االتصال ونشر  أو/ وةاملشترا

  واملعداتواإلنشاءاتلتصميم وختطيط مكان العمل والعمليات يف ا للمشاركة جراءاتاإلعلى  إنشاء واحلفاظ-د

أجل إزالة أو تقليل   تتضمن املالئمة للقدرات البشرية املوجودة منواليت األعمال التشغيل وتنظيم وإجراءات
  .طار السالمة والصحة املهنية من مصادرهاأخ
   : للطوارئاالستعداد واالستجابة  -4-7

االحتماالت واالستجابة للحوادث   لتحديدوإجراءات وحتافظ على خطط تنشئجيب على املنظمة أن 
   . املرتبطة اواألضرار  الصحيةاألمراضواملواقف الطارئة وملنع وختفيف 

مواقف   وخاصة بعد حدوث حادثة أوواإلجراءات للطوارئاالستعداد واالستجابة مبراجعة خطط  تقوم املنظمة- 
  ؛طارئة

  . عندما يكون ذلك عمليالإلجراءاتباالختبارات الدورية  جيب على املنظمة أن تقوم- 
ام الصحة ظلوحيد لنجاح ناتعد املراجعة واإلجراءات التصحيحية الضامن : التصحيحي واإلجراء املراجعة -5 

  )1( .المة املهنيةوالس

   : األداءالرصد وقياس  -5-1
 لنظام السالمة والصحة واملراقبة األداء للرصد ولقياس إجراءاتو حتافظ على  تنشئأن جيب على املنظمة 

   :  توفراألساليببصفه دورية وهذه  املهنية
  ؛املنظمةالقياسات الكمية والكيفية املناسبة الحتياجات - 
   ؛املهنيةقيق أهداف نظام السالمة والصحة  مدى مت حتأليمراقبة - 
 السالمة والصحة املهنية ومعايري العمليات إدارةترصد التطابق مع برنامج  اليت األداء لقياسات بإجراءات املبادرة- 

   ظمة؛ تتعلق باملناليتالسالمة والصحة املهنية  وتشريعات
 لألداء اهلامة الشواهد وباقي الطفيفة حلوادث الصحية اواألمراض لرصد احلوادث لألداءقياسات رد الفعل - 

   ؛الضعيف للسالمة والصحة املهنية
   ؛ والوقائية التاليةالتصحيحية اإلجراءاتواملقاييس الكافية لتسهيل حتليل  املراقبةتسجيل البيانات ونتائج - 
 وجود أدوات لقياس األمر زماستل  إذا حالة مايف والصيانة للمعايرة إجراءات واحلفاظ على بإنشاءتقوم املنظمة - 

   ؛ والرصداألداء
  .ونتائجهاوالصيانة  يتم التحفظ على تسجيالت املعايرة- 

                                                           
)1(  OHSAS Project Group, Op.cit. p.7. 
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  :  التصحيحية والوقائيةواإلجراءات املطابقةواحلوادث احملتملة وعدم  احلوادث -5-2
  :  والسلطات لـاملسؤوليات لتحديد إجراءات جيب على املنظمة أن تنشأ وحتافظ على

   ؛عدم املطابقات و  ينتج عنها حوادثاليتاحلاالت ، احلوادث : يفول والتحقيق التدا- أ
   ؛املطابقة أو املستقبلية أو عدم احلاليةاحلوادث   عنالناجتة اآلثار تقلل اليت اإلعمال اختاذ-ب
   ؛ التصحيحية والوقائيةاإلجراءاتبدء و إاء -ج
   .ئية املتخذةوالوقا  التصحيحيةاإلجراءاتالتأكد من فعالية -د
    :جيب على املنظمة القيام باإلجراءات التالية :تالسجال السجالت وإدارة -5-3
  لتحديد وصيانة والتخلص من سجالت نظام إدارة السالمة والصحةإجراءاتوحتافظ على   على املنظمة أن تنشأ- 

  ؛املراجعات وكذلك نتائج املهنية
   ؛األنشطةكن تتبعها لكل تكون هذه السجالت مقروءة وحمددة ومي  أن- 
   ؛الفقد أو اإلمهالاسترجاعها ومحايتها من التلف أو  سهلت ةحفظ وصيانة سجالت النظام بطريق - 
   ؛ تنشأ وتسجل أوقات التحفظ على السجالتأن - 
 التطابق مع مواصفة نظام السالمة والصحة إليضاحللنظام واملنظمة وذلك  مناسبة حفظ هذه السجالت بطريقه - 
   .هنيةامل
  : املراجعـة -5-4 

إدارة السالمة   املراجعة الدورية لنظاموإجراءات ،املراجعةاملنظمة أن تنشأ وحتافظ على برنامج  جيب على- 
   : والصحة املهنية وذلك من أجل

    ؛ السالمة والصحة املهنيةإدارة  كان نظامإذاحتديد ما - أ
   ؛السابقةمراجعة نتائج املراجعات -ب
   .لإلدارة علومات عن نتائج املراجعاتأعطاء امل-ج
  )1( :اإلدارة مراجعـة -6

من  باملنظمة مراجعة نظام إدارة السالمة والصحة املهنية يف فترات حمددة تقررها للتأكد  العليااإلدارةجيب على - 
   ؛وفعاليته ءتهمناسبة النظام وكفا

   ؛التقييم لتنفيذ هذا لإلدارة  قد مت جتميعها للسماحاملطلوبة سوف تتأكد من أن املعلومات اإلدارةعملية مراجعه - 
   ؛املراجعةهذه  جيب توثيق- 

                                                           
)1(  OHSAS Project Group, Op.cit. p.8. 
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 لنظام األخرى والعناصر األهداف و السياسة يف للتغيريات املمكنةلالحتياجات   سوف تتصدراإلدارةمراجعة - 
  .املستمربالتحسني  مالسالمة والصحة املهنية يف ضوء نتائج مراجعة النظام والظروف املتغرية وااللتزا إدارة

  
     (SA8000)متطلبات املساءلة االجتماعية:  املطلب الرابع

 نظمةسنتناول يف هذا املطلب متطلبات نظام املساءلة االجتماعية ملا ذهبت إلية يف تدعيم تنمية الشق االجتماعي للم
   )1( .(OHSAS 18001) وإلمكانية تكاملها مع نظام الصحة والسالمة املهنية

 :  األطفالدم تشغيل ع -1
  . بدعم استخدام عمالة األطفالاملنظمة لن تقوم -1-1
 بوضع السياسات واإلجراءات املكتوبة وتوثيقها، احلفاظ عليها ونقلها بشكل فعال إىل األفراد املنظمةتقوم -1-2

ظل ظروف وغريهم من األطراف املعنية وذلك بغرض تشجيع األعمال التصحيحية لألطفال الذين يعملون يف 
 تقدمي الدعم املايل الكايف وغريه من أوجه الدعم املنظمةينطبق عليها تعريف عمالة األطفال، كما يتعني على 

  .لتمكني هؤالء األطفال من البقاء يف املدارس حىت بلوغ السن القانوين للعمل
جيوز ،  التعليم اإللزامي تعيني عمال صغار، ولكن إذا كان هؤالء األطفال خيضعون لقواننيمنظمةجيوز لل -1-3

، جيوز حتت أي ظرف من الظروف أن تتجاوز ساعات الدراسة ال. هلم العمل خارج ساعات الدراسة فقط
كما أنه لن يقوم العمال الصغار يف أي حالة من احلاالت   ساعات إمجاال يف اليوم،10والعمل واالنتقاالت جمتمعة 

  . للعمال الصغار العمل خالل ساعات العمل الليليةزوال جيو.  ساعات يوميا8بالعمل ألكثر من 
 توصف بأا خطرة أو - داخل العمل أو خارجه-  العمال الصغار وال األطفال ألية مواقفاملنظمةلن تعرض  -1-4

  .غري آمنة على صحتهم اجلسدية والذهنية
  : العمالة القهرية واجلربية -2
يداع إي فرد أ من املنظمةة القهرية أو اجلربية كما أنه ال تطلب  أو تدعم استخدام العمالاملنظمةلن تتورط  -2-1
  . عند بدء تنفيذ عقد العملاملنظمةأو وضع أية أوراق لتحقيق اهلوية لدى " ودائع"
 أو أي من موردي العمالة إليها أي جزء من رواتب األفراد، املزايا، املمتلكات أو املنظمةلن حتجز  -2-2

  .املنظمة االستمرار يف العمل لدى املستندات إلجبارهم على
كما أن هلم احلرية يف فسخ عقود عملهم ، حيق لألفراد مغادرة مكان العمل عقب انتهاء يوم العمل الطبيعي -2-3

  .بشرط تقدمي إخطار مقبول لصاحب العمل
  . أو أي من اجلهات املوردة للعمالة هلا أو تدعم جتارة البشراملنظمةلن تتورط  -2-4

                                                           
)1(  David Rolland / Diane-Gabrielle Tremblay, Responsabilité sociale d'entreprise et finance responsable: Quels 

enjeux ?, presse de l'université Québec, Canada, 2004, p.16. 
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  مة والصحةالسال -3
 بيئة عمل آمنة وصحية كما تتخذ خطوات فعالة ملنع وقوع احلوادث واألضرار اليت قد تصيب املنظمةتوفر -3-1

صحة العمال أثناء العمل أو الناشئة عنة أو املرتبطة به وذلك عن طريق تقليص أسباب املخاطر املتأصلة يف بيئة 
مع أخذ املعلومات العامة عن الصناعة وعن أية خماطر بعينها يف ، موقع العمل كلما أمكن ذلك من الناحية العملية

  .االعتبار
فضال ،  ممثل من اإلدارة العليا يكون مسؤوال عن ضمان توافر بيئة عمل صحية وآمنة لألفراداملنظمةتعني -3-2

  .عن تنفيذ عناصر الصحة والسالمة هلذه املواصفة
ات خاصة بالصحة والسالمة مبا فيها تعليمات الصحة والسالمة  لألفراد بشكل دوري تعليماملنظمةتوفر -3-3

 هذه املنظمةوتكرر . داخل موقع العمل وغريها من التعليمات املرتبطة بطبيعة كل وظيفة إذا تطلب األمر ذلك
  .وكذا يف احلاالت اليت تقع فيها حوادث، التعليمات سواء لألفراد اجلدد أو الذين يوكل إليهم وظائف جديدة

.  نظم اكتشاف التهديدات احملتملة على صحة وسالمة األفراد أو كيفية جتنبها أو التعامل معهااملنظمةتضع -3-4
وما يقع يف نطاق سيطرة ،  بسجالت مكتوبة مسجل ا كافة احلوادث اليت حتدث يف موقع العملاملنظمةوحتتفظ 
  . من أماكن سكنية أو ممتلكاتاملنظمة

ويف حالة حدوث أي إصابة مرتبطة . فقتها اخلاصة املعدات الوقائية الشخصية لألفراد على ناملنظمةتوفر  -3-5
  . اإلسعافات األولية وتساعد العامل يف احلصول على املتابعة الطبية الالزمةاملنظمةتوفر ، بالعمل

كما ، طبيعة أعماهلن بتقييم مجيع املخاطر لألمهات اجلديدات أو املستقبليات اليت قد تنشأ عن املنظمةتتعهد  -3-6
  . اخلطوات الالزمة املناسبة إلزالة او تقليص أية خماطر دد صحتهن وسالمتهناختاذ يتم أنتضمن 

واحلصول على مياه شرب نظيفة كما توفر مكان ،  جلميع األفراد استخدام دورات املياه النظيفةاملنظمةتوفر  -3-7
 .صحي لتخزين الغذاء إذا اقتضت احلاجة

  : حرية التعبري، وحق التفاوض اجلماعية النقابية احلري -4
ميع األفراد تكوين االحتادات العمالية واالنضمام إليها وتنظيمها باختيارهم للتفاوض بشكل مجاعي جلحيق  -4-1

م  هذا احلق، وختطر األفراد بأن هلم احلرية يف االنضمام إىل منظمة من اختيارهاملنظمةوحتترم . املنظمةنيابة عنهم ب
 بأي شكل من املنظمةولن تتدخل .  منهم لذلكاملنظمةأو إىل انتقام ، وأن ذلك لن يؤدي إىل عواقب سلبية

  .األشكال يف تكوين وعمل وإدارة منظمات العمال أو التفاوض اجلماعي
 للعمال املنظمةتسمح ، يف حالة أن يكون حق حرية التعبري والتفاوض اجلماعي مقيدا مبوجب القانون -4-2
  .انتخاب من ميثلهم حبرية تامةب
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 عدم تعرض ممثل العمال أو أي فرد يشارك يف تنظيم العمال للتمييز أو التحرش أو الترهيب املنظمةتكفل  -4-3
مثلي هذه مل املنظمةكما تكفل ، أو االنتقام بسبب عضويتهم يف احتاد ما أو املشاركة يف أنشطة احتادات نقابية

  .ئها يف مكان العملاالحتادات التواصل مع أعضا
  : التمييزالقضاء على  -5
الفرص ، وضع الرواتب،  أو تدعم أي نوع من أنواع التمييز خالل عمليات التوظيفاملنظمةلن تتورط  -5-1

، الدين، امليالد، الطبقية، األصل القومي أو االجتماعي، التقاعد على أساس اجلنس، إاء العقود، الترقية، التدريبية
السن أو غريها من الظروف اليت قد ، اآلراء السياسية، عضوية االحتادات، املسؤوليات االجتماعية، جزحاالت الع

  .ينشأ عنها التمييز
 يف حق ممارسة األفراد حلقوقهم يف أداء معتقدام أو ممارسام أو حقهم يف تلبية املنظمةلن تتدخل  -5-2

، احلالة االجتماعية، املسؤوليات العائلية، العجز، الدين، احتياجام املتصلة باألصل القومي أو االجتماعي
  .عضويتهم يف االحتادات أو آراء السياسية وغريها من الظروف اليت قد ينشأ عنها التمييز

مبا فيها اللغة واالتصال ،  بأي سلوك ديدي أو مؤذي أو استغاليل أو إكراهي جنسيااملنظمةلن تسمح  -5-3
أو إذا اقتضت احلاجة داخل أماكن إقامة العمال وغريها من األماكن اليت توفرها ، ملاجلسدي داخل موقع الع

  . للعمالاملنظمة
  . األفراد الختبارات احلمل أو البكورة حتت أي ظرف من الظروفاملنظمةلن تعرض  -5-4
  :   املقبولةاملمارسات االنضباطية -6

 يف أي استخدام املنظمةولن تتورط . رامتهم واحترامهم مع مجيع األفراد بأسلوب يضمن هلم كاملنظمةتتعامل 
غري . أو اإلكراه العقلي أو اجلسماين أو اإلساءة اللفظية لألفراد كما أا لن تتسامح يف ذلك، للعقاب اجلسدي

  .إنسانيةمسموح بأي معامالت قاسية أو غري 
  :   مقبولةساعات العمل -7
يعرف القانون . معايري الصناعة املتعلقة بساعات العمل والعطالت العامةالقوانني السارية وب املنظمةتلتزم  -7-1

  . ساعة يف كل األحوال48أسبوع العمل العادي بدون وقت العمل اإلضايف وال يتجاوز أسبوع العمل اإلضايف 
ذه القاعدة استثناءات ه . من العمللية أيام متتاةحيصل األفراد على عطلة ملدة يوم واحد على األقل بعد ست -7-2

  :  تسري فقط يف حالة الظرفني التاليني
   ؛يسمح القانون احمللي بزيادة ساعات العمل عن هذا احلد -أ
يف حالة سريان أي اتفاق بشأن التفاوض اجلماعي يسمح متوسط لساعات العمل مبا فيها فترات الراحة -ب

  .الكافية
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 فيما بعد اليت تقتضي بعدم 4-7ص عليه يف الفقرة هو منصو أداء ساعات العمل يكون طوعي باستثناء ما -7-3
  . دوريلولن يتم ذلك بشك،  ساعة يف األسبوع12جتاوز ساعات العمل اإلضايف 

ويف حالة أن تكون ، يف حاالت احلاجة لساعات العمل اإلضايف من أجل الوفاء بالطلبيات قصرية األجل -7-4
جيوز ، املنظمةالعمالية اليت تضم نسبة متثيل كبرية من عمال  طرف يف اتفاق مجاعي مع أي من املنظمات املنظمة

 أي اتفاق مع الشروط املذكورة ينسجمللشركة طلب ساعات العمل اإلضايف طبقا هلذه االتفاقيات ويتعني أن 
  .سالفا

  :  عادلةرتباتم -8
جور املدفوعة تفي دائما  أن األاملنظمةكما تكفل ،  حق األفراد يف احلصول على أجر مناسباملنظمة حتترم -8-1

وأا توفر ، على األقل باحلد القانوين أو الصناعي وأن هذه األجور املدفوعة تفي باالحتياجات األساسية لألفراد
  .دخل تقديري مناسب

االستثناء من هذه ،  اخلصومات اليت تتم من األجور لن تكون من أجل أغراض انضباطيةأن املنظمة ضمنت -8-2
  :  ند توافر الظرفني اآلتينيالقاعدة فقط ع

  .أن يسمح القانون احمللي بإجراء اخلصومات ألغراض انضباطية-أ
  .أن تكون هناك اتفاقية تفاوض مجاعي سارية-ب
 املنظمةكما تكفل .  أجور األفراد واملزايا املالية مذكورة تفصيال كتابة عن كل فترة عملاملنظمةتكفل  -8-3

الية يتم تقدميها مبا يتوافق مع مجيع القوانني السارية وأا مجيعها يتم صرفها إما نقدا أو أيضا أن األجور واملزايا امل
  .بشيكات مبا يتناسب مع العمال

 ال ينظم فيها يتويف حالة البلدان ال. رف بدل عمل الوقت اإلضايف طبقا ملا حيدده قانون العمل احملليعي -8-4
أو ما ،  األفراد على بدل العمل اإلضايف بأفضل قيمةلحيص، عمل اإلضايفالقانون أو اي اتفاق مجاعي قيمة بدل ال

  .أيهما أفضل ملصلحة العمال، يساوي املعايري الصناعية السارية
أو العقود متوسطة األجل، أو أي شكل من ،  أسلوب التعاقد بنظام العمالة املؤقتة فقطاملنظمةلن تتبع  -8-5

دف التهرب من الوفاء بالتزاماا جتاه األفراد مبوجب القوانني السارية املتعلقة أشكال التلمذة غري احلقيقية وذلك 
  .وتشريعات ولوائح األمان االجتماعي، بالعمال

   : نظم اإلدارة -9
 املتعلقة باملساءلة االجتماعية املنظمة اإلدارة العليا وصف مكتوب بلغة العمال لسياسات م تقد: السياسات-9-1 

 يف مكان ظاهر داخل )SA 8000(وعرض هذه السياسات مع مواصفة املسؤولية االجتماعية  ،وظروف العمل
 اختارت طواعية االلتزام مبتطلبات املسؤولية االجتماعية وتشمل هذه املنظمة وذلك إلحاطة األفراد بأن املنظمة

  :  السياسات بوضوح مايلي من التزامات
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  .االلتزام بكافة متطلبات املواصفة-أ
كما تلتزم ، املنظمةلتزام بالقانون احمللي وغريه من القوانني سارية املفعول واملتطلبات األخرى املنوطة باال- ب

  . باحترام الوثائق الدولية وتأويلهااملنظمة
االلتزام باملراجعة الدورية لسياساا من أجل الوفاء بااللتزامات املنصوص عليها يف وثيقة إدارة السلوك وغريها - ج

  .ذ أي متغريات يف التشريعات يف االعتبارمع اخ
واحلصول عليها يف ، التأكد من توثيق كافة سياساا وتنفيذها بفاعلية واحلفاظ عليها وتوصيلها إىل األفراد-د

اإلدارة واملشرفني وفريق العمل سواء كانوا قد مت تعيينهم ، التنفيذيني، صورة كاملة وشاملة مبا يف ذلك املديرين
  . بشكل من األشكالاملنظمةأو مت التعاقد معهم أو كانوا ميثلون ، املنظمةر مع بشكل مباش

 ممثل هلا من اإلدارة العليا تكون مهمته األساسية التأكد من الوفاء مبتطلبات املنظمةتعني : ممثل اإلدارة -9-2
  .مواصفة  املساءلة االجتماعية بغض النظر عن مسؤولياته األخرى

حد أأن تدرك أن احلوار على مستوى مكان العمل هو  املنظمةعلى :  لمساءلة االجتماعيةممثل العمال ل -9-3
ميع العمال احلق يف التمثيل لتسهيل سبل جلن أ املنظمةكما تكفل ، العناصر الرئيسية للمسؤولية االجتماعية

يكون ، م تنظيم عمايل داخلها اليت تض املنظمات أما يف.(SA8000)التواصل مع اإلدارة العليا فيما يتعلق مبواصفة 
وال ميكن . هذا التمثيل من خالل احتادات العمال املعترف ا وجيوز للعمال ممثل من بينهم خمتص باملواصفة فقط

  .املنظمة داخل احتاد العمالحتت أي ظرف من الظروف استبدال ممثل العمال ملواصفة املساءلة االجتماعية مبمثل 
 على اإلدارة العليا للشركة إجراء املراجعة الدورية للتأكد من مدى كفاية ومالءمة جيب: مراجعة اإلدارة -9-4

وغريها من االلتزامات اليت تتعهد ،  وإجراءاا ونتائج أدائها فيما يتعلق مبتطلبات هذه املواصفةاملنظمةسياسات 
وذلك مبشاركة ممثل ،  حسب احلاجة تنفيذ أية تعديالت وحتسينات على النظاماملنظمةكما يتعني على .  ااملنظمة
  .العمال

 املستويات ل كيفمن أن متطلبات هذه املواصفة مفهومة ومنفذة التأكد  املنظمةعلى : التخطيط والتنفيذ -9-5
  :  وتشتمل وسائل تطبيق ذلك كما يلي. املنظمةب
  ؛تقدمي تعريف واضح ألدوار ومسؤوليات وصالحيات مجيع األطراف-أ

  ؛املنظمة لألفراد اجلدد الدائمني أو املؤقتني أو األفراد الذين تغريت طبيعة عملهم داخل توفري التدريب-ب
  ؛ بشكل دورياملنظمةتقدمي برامج التوجيه والتدريب والتوعية لألفراد ب-ج
 ومتطلبات هذه املنظمةاملتابعة الدائمة لألنشطة والنتائج لضمان فاعلية األنظمة املتبعة لتحقيق سياسات -د
اإلرشادية فيما يتعلق بتفسري   (SA8000) الرجوع إىل وثيقة املساءلة االجتماعيةاملنظمةيتعني على  .واصفةامل

  .مواصفة املساءلة االجتماعية
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  :  التحكم يف املوردين أو املقاولني واملوردين من الباطن -9-6
ني من الباطن املتعلقة باملسؤولية واملقاول/  االحتفاظ بسجالت مناسبة بالتزامات املورديناملنظمةيتعني على 

  :   أو أيهما كما يلياملنظماتاالجتماعية  مبا فيها االتفاقات التعاقدية وااللتزامات الكتابية هلذه 
  ؛ ذلك من املوردين من الباطناملنظمةااللتزام بكافة متطلبات هذه املواصفة وأن تطلب ذلك -أ

  ؛املنظمةبه املشاركة يف أنشطة املتابعة طبقا ملا تطل-ب
حتديد السبب األساسي ألي حالة عدم توافق مع متطلبات املواصفة والتنفيذ الفوري لألعمال التصحيحية -ج

  ؛التاوالوقائية للتغلب على هذه احل
 وضع اإلجراءات املناسبة واحلفاظ عليها وتوثيقها كتابة وذلك دف تقييم واختيار املوردين املنظمةيتعني على -د

  ؛ئهم والتزامهم بتنفيذ متطلبات هذه املواصفة يف االعتبارمع وضع أدا
 أن تبذل جمهود مناسب للتأكد من التزام املوردين واملقاولني من الباطن بالوفاء مبتطلبات هذه املنظمةعلى - ه

  .املواصفة داخل نطاق سيطرم وتأثريهم
 بضائع أو املنظمةعندما تتلقى ، 46يف الصفحة املنصوص عليها  5-9 4-9باإلضافة إىل متطلبات األقسام 

 خطوات املنظمة تتخذ أنجيب  ، عمال من منازهلمأمأو املقاولني من الباطن املصنفني على /خدمات من املوردين
خاصة للتأكد من أن عمال املنازل حيصلون على مستوى محاية مماثل ملستوى احلماية الذي يتمتع به العمال املعينني 

  :  يما يلو تشمل هذه اخلطوات اخلاصة  . مبوجب متطلبات هذه املواصفةاملنظمةمباشرة من 
  ؛إبرام عقود شراء قانونية وملزمة ومكتوبة تتطلب التوافق مع احلد األدىن طبقا ملتطلبات هذه املواصفة  -  أ

التأكد من أن متطلبات عقد الشراء املكتوب مفهومة ومنفذة من جانب عمال املنازل وغريهم من  -ب
  ؛ املعنيني بعقد الشراءاألطراف

 موضحا ا تفصيال هويات عمال املنازل وكميات املنظمةاحلفاظ على سجالت شاملة داخل موقع -ج    
  .واخلدمات اليت يتم تقدميها وعدد ساعات العمل لكل عامل من عمال املنازل، البضائع اليت يتم إنتاجها

  :  تناول املشكالت واختاذ األعمال التصحيحية -9-7
 تقدمي وسيلة سرية جلميع األفراد لتمكينهم من رفع التقارير اخلاصة بأي حاالت عدم التوافق املنظمةيتعني على -أ

 حبث أية مشكالت تتعلق باألفراد أو املنظمةكما يتعني على .  وممثل العمالاملنظمةمع هذه املواصفة إىل إدارة 
 ومتطلبات هذه املواصفة وإجياد املنظمةعدم التوافق مع  سياسات األطراف األخرى املعنية املتعلقة حباالت التوافق و

 عن تأديب أو طرد أي فرد من األفراد أو ممارسة التمييز ضده نتيجة تقدمي املنظمةوجيب أن متتنع . احللول هلا
  .معلومات تتعلق مبتابعة تنفيذ هذه املواصفة
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يذ األعمال التصحيحية والوقائية على الفور فضال  حتديد السبب األساسي ألي مشكلة وتنفاملنظمةجيب على -ب
 أو مع هذه املنظمةعن توزيع املوارد الكافية واملناسبة لطبيعة وحدة أي حالة من حاالت عدم التوافق مع سياسات 

  .املواصفة أو مع كليهما
سبة للتواصل بشكل  وضع اإلجراءات املنااملنظمةيتعني على : االتصال اخلارجي ومشاركة األطراف املعنية -9-8

مبا ، دوري مع مجيع األطراف املعنية فيما يتعلق بتقدمي البيانات واملعلومات بشأن التوافق مع متطلبات هذه املواصفة
  .فيها نتائج مراجعة اإلدارة وأنشطة املتابعة

االحتادات ، لعمال أن تربهن على رغبتها يف املشاركة  يف حوار مع كافة األطراف املعنية مبا فيهم ااملنظمةعلى 
مسؤويل  احلكومة على املستويني  واملنظمات غري احلكومية، املشترين، املقاولني من الباطن، املوردين، العمالية

  .احمللي والقومي دف حتقيق التوافق املستدام مع هذه املواصفة
مدى توافقها مع متطلبات هذه يف حالة املراجعات املعلنة وغري املعلنة للشركة بغرض اعتماد  :سبل التحقق -9-9

 التأكد من سهولة الوصول إىل موقعها واحلصول على املعلومات اليت يطلبها املنظمةويتعني على ، املواصفة
  .املراجعون

 بسجالت مناسبة لتربهن على أنشطتها بالتوافق مع متطلبات مواصفة املنظمةجيب أن حتتفظ  :السجالت -9-10
  .املساءلة االجتماعية
 9001الل تقدمينا ملتطلبات األنظمة اإلدارية يتضح لنا وجود متطلبات مشتركة خاصة األيزو من خ

 ويف املبحث الثالث .جاءت لزيادة التوافق بني هذه األنظمةو ذلك أن التعديالت مست كليهما 14001واأليزو 
 systèmes)  ألنظمة اإلدارية املدجمةربرات اليت تدعونا لتبين اامل هذه املتطلبات واإلجراءات املشتركة وتطرق إىلسن

 de management Intégrés): Qualité, Sécurité et environnement(SMI)   كتوجه سليم حنو حتسني األداء 
 .الكلي وحتقيق  التجاوب السليم مع متطلبات التنمية املستدامة
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  :هنيةاملسالمة الصحة والئة وبيال، ةوداجل"املدجمة اإلدارية  األنظمة تبين تمربرا: الثالثاملبحث 
بتطبيق نظام إدارة وحيد يسمح بإدارة اموع،  املنظمة إدارية مدجمة يف احلالة اليت تقوم أنظمةنتكلم عن 

  .من خالل إجراءات موحدة على األقل نظامان من الثالث انظمة إدارية جودة، بيئة وصحة وسالمة مهنية
      ملتطلبات التنمية املنظمةن خطوة نوعية ومعتربة تستجيب من خالهلا تبين األنظمة اإلدارية املدجمة يعرب ع

  )1( .املستدامة
 : "إدارة اجلودة، اإلدارة البيئية وإدارة الصحة والسالمة املهنية: "اإلجراءات املشتركة: املطلب األول

يتجلى لنا ،  18001OHSAS و14001يزو  واأل9001من خالل تناولنا بشكل مفصل ملتطلبات األيزو 
 جل التعديالت اليت طرأت على هذه املواصفات جاءت كذلك األخريةأن هناك إجراءات مشتركة بني هذه 

  .لتدعيم التوافق بني هذه املواصفات وسبل إدماجها
  18001OHSASو 14001، األيزو 9001املتطلبات املشتركة بني األيزو :)1-1(جدول رقم 

ISO 9001:2000 البند  ISO 14001:2004 البند  OHSAS 18001 البند  
  1  جمال التطبيق 1  جمال التطبيق 1 جمال التطبيق

 2  املراجع املعيارية  2  املراجع املعيارية  2 املراجع املعيارية

  3  مصطلحات وتعاريف  3  مصطلحات وتعاريف  3  تعاريف

متطبالت متعلقة بنظام 
  إدارة اجلودة

متطلبات متعلقة بنظام   4
  اإلدارة البيئية

تطلبات متعلقة بنظام م  4
إدارة الصحة والسالمة 

  يف العمل

4  

مقاربة " متطلبات عامة
 Approche" العمليات

processus 

  1-4  متطلبات عامة  1-4  متطلبات عامة   4-1

سياسة الصحة والسالمة   2-4  السياسة البيئية   2-4  سياسة اجلودة
  املهنية 

4-2  

 3-4  التخطيط   3-4  التخطيط  3-4  التخطيط

                                                           
)1(  Ordre des experts comptable, La gestion environnementale "levier de performance", édition DUNOD, Paris, 

2008, p.230. 
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  ابع اجلدول السابق ت
-3-4  املظاهر البيئية  1-3-4  مساع الزبون 

1  
ختطيط وحتديد األخطار، 

  تقييم والتحكم يف األخطار
4-3-1  

متطلبات قانونية   2-2-7 جملة االحتياجات
  ومتطلبات أخرى

4-3-
2  

املتطلبات القانونية 
  وااللتزامات األخرى

4-3-2  

-3-4  األهداف، الربامج  4-1-5  أهداف اجلودة
3  

  3-3-4  األهداف

برامج الصحة والسالمة     أهداف، برامج  2-4-5  ختطيط نظام إدارة اجلودة
  املهنية

4-3-4  

  وضع حيز التنفيذ  4-1  املتطلبات العامة
  التطبيق

  وضع حيز التنفيذ  4-4
  التطبيق

4-4  

          4-7  حتقيق املنتج

املوارد، األدوار   5-1  إلتزام اإلدارة
  واملسؤولية

4-4-
1  

  1-4-4  كل واملسؤوليةاهلي

          5-2  ممثل اإلدارة

املسؤولية،السلطة 
  واالتصال

5-5          

املوارد البشرية، الكفاءة، 
  التحسني والوظائف

التدريب،التحسني   6-2
  والكفاءة

4-4-
2  

  2-4-4  التدريب، التحسني والكفاءة

-4-4  االتصال  3-5-5  االتصال الداخلي
3  

  3-4-4  التشاور واالتصال

          3-2-7   مع الزبوناالتصال

-4-4  التوثيق  2-4  متطلبات متعلقة بالتوثيق
4  

  4-4-4  التوثيق

التحكم يف الوثائق 
  والبيانات

-4-4  التحكم يف الوثاق  
5  

  5-4-4  التحكم يف الوثائق والبيانات
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  تابع اجلدول السابق
  التخطيط

  عملية مرتبطة بالزبائن
  التصميم والتطوير

  املشتريات
   اخلدماتاإلنتاج وحتضري

التحكم يف متطلبات 
  الرقابة والقياس

7-1  
7-2  
7-3  
7-4  
7-5  
7-6  

-4  التحكم العمليايت
4-6  

-4  التحكم العمليايت
4-6  

التحكم يف املنتج غري 
  املطابق

الوقاية والتجاوب مع   8-3
  حاالت الطوارئ 

4-
4-7  

الوقاية من حاالت الطوارئ 
  والقدرة على االستجابة 

4-
4-7  

  العمليةالرقابة على 
  رقابة عملية اإلنتاج

  إرضاء الزبائن
  حتليل البيانات

8-2 -
3  
3  

  الرقابة والقياس
  تقييم املوافقة والتطابق

4-
5-1  
4-
5-2  

الرقابة واإلجراءات 
  التصحيحية

4-5  

          6-7  طبيعة إجراءات الرقابة
التحكم يف املنتجات غري 

  املتطابقة مع املواصفات
عدم التطابق، اإلجراءات   8-3

لتصحيحية واإلجراءات ا
  الوقائية

4-
5-3  

احلوادث، عدم التطابق، 
اإلجراءات التصحيحية 

  واإلجراءات الوقائية

4-
5-2  

التحكم يف التسجيالت 
واملدونات املرتبطة 

  باجلودة

4-2 -
4  

-4  التحكم يف التسجيل
5-4  

التسجيل وتسيري 
  التسجيالت

4-
5-3  

املراجعات الداخلية 
  املتعلقة باجلودة

8-2 -
2  

-4  ملراجعة الداخليةا
5-5  

-4  املراجعة
5-3  

  مراجعة اإلدارة
 

 Revueمراجعة اإلدارة   6-4  مراجعة اإلدارة  6-5
de Direction  

  

  

Source: Florence Gillet-Goinard, Bâtir un système intégré Qualité-Sécurité-Environnement, 
Édition d d'Organisation, Paris 2006, pp .205-209. 
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  األطـراف املستفيـدة والعالقات فيما بينهم: املطلب الثاين
 األنظمة اإلدارية املدجمة، جيب حتريك وتنشيط خمتلف األطراف املستفيدة من املنظمة من جناحجل أمن 

  .أجل بناء نظام لإلدارة وتفعيله عن طريق خلق توافق بينهم
  .يط كل طرف سوف يتم من خالل هذا املطلب التعريف بدور وكيفية تنش

فاألنظمة اإلدارية املدجمة تضمن تلبية حاجات وتطلعات مجيع األطراف ذات املصلحة عرب حتسني نتائج 
. ، تقليل عدد احلوادث، الفضالت، النفايات والضوضاء)املنتجات، اخلدمات والنتائج املالية( معظم أنشطة املؤسسة

  .كل هذا دف استدامة املؤسسة
" املستدامة املنظمة"من املفهوم التقليدي إىل املفهوم احلديثمة بتحوهلا وتتحقق إستدامة املنظ

(l'Entreprise Durable) باحترام جمموع املبادئ واليت تتجاوز اللوائح التشريعية،  املنظمةهي عبارة عن التزام  اليت
  ".هذه املبادئ تستمد من أدوات دولية معروفة مثل املعاهدات واالتفاقيات

، االقتصادية:  تقوم بإجراءات استباقية للجمع بني أبعاد التنمية املستدامة الثالث اليتاملنظمة " أا  أيضاوتعرف
  )1(."البيئية واإلجتماعية

  :املصلحةاليت حتاول تلبية العناصر األربع املهمة يف سلسلة األطراف ذات   املنظمةكما تعرف أيضا أا
   تلبية حاجيات الزبون؛ §
 ؛ العملإرضاء العمال يف §
 األداء بالنسبة للمالكني؛ §
 .منفعة اتمع §

إن الزبائن هم أهم األطراف بالنسبة للمنظمة باعتبار أن اهلدف األساسي لنظام اإلدارة هو تلبية : الزبائن -1
تلبية "يهدف بشكل أساسي  9000:2000يزو ففي ما خيص اجلودة فإن األ. زبائناحتياجات وتوقعات ال

وال تتوقف احتياجات الزبائن يف جمال اجلودة فقط بل تتعداها ". ن طريق احترام متطلباماحتياجات الزبائن ع
  .لتشمل األمن والصحة ومحاية البيئة

 جبودة املنتجات واخلدمات اليت يتم تقييمها من طرفهم ل من يهتمفبالنسبة للجودة، يعد الزبائن أو
 :وبالتايل من الضروري. رف املنافسونومقارنتها مع جودة اخلدمات واملنتجات املقدمة من ط

  التعريف بالعمالء،  §
 حتديد احتياجام ومعرفة توقعام؛ §
 ؛إدماج احتياجات العمالء يف قيم وسياسات والتخطيط االستراتيجي للمنظمة §

                                                           
)1(  L'entreprise durable, comment commencer ? , [En ligne] disponible sur :  

http://www.gpo.fr/mag/devdurable/68/entreprisedur.php.(date: 26/06/2010). 
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 . إدماج احتياجات الزبائن عند إعداد املنتجات واخلدمات §
 :ولكن جيب أيضا

  ؛االتصال بالزبائن §
 ؛ وفقا ملعايري تلبية احتياجات العمالءقيادة العمليات §
 .القيام باإلجراءات التصحيحية املتعلقة باحتجاجات الزبائن §

 :أما فيما جمال احتياجات الزبائن املتعلقة باألمن واألداء البيئي للمنتج، جيب
  ؛ من طرف الزبونأمن املنتج املقتىناحترام درجة  §
 من يف جمال ظروف العمل؛األالصحة وتوفري  §
 .اجلانب اإليكولوجياليت تتماشى وترام البيئة كإنتاج املنتجات اح §

يعد العمال أساس النجاح أو الفشل يف عملية بناء نظام لإلدارة، وبالتايل من واجب املنظمة مساع : العمال -2
  .تطلعات وأراء العمال سواء كانوا أجراء أو مؤقتني أو متربصني

عن اختيار السياسات اإلدارية باملنظمة اليت تركز على االعتبارات الطويلة ولون يعد املسامهون مسؤ: املسامهون -3
جل بدال من االهتمام باالعتبارات الرحبية القصرية األجل كاالهتمام بسمعة املنظمة، اجلودة النوعية، البيئة األ

 .الصحة والسالمة والبيئةحسن أن يكون املسامهون مهتمون باالنشغاالت املتعلقة باجلودة ووبالتايل من األ. الصحة
يعد املوردون من أهم شركاء املنظمة يف جمال التنمية املستدامة، فنجاح املنظمة مرتبط بالتزام : املوردون -4

اليت تتماشى مع مقتضيات أنظمة ) املواد األولية، اخلدمات، عوامل اإلنتاج(ن بتوفري املدخالت األساسية ياملورد
د راب ان يوفر املوردون املواد األولية اليت تتماشى وطبيعة جودة املنتوج أو اخلدمة املوعليه جي. اإلدارة املتكاملة

ن ننسى أن هذه املواد تكون غري مؤثرة على أإنتاجها، كما جيب أن تتماشى مع األمن والسالمة املهنية، دون 
تلبية احتياجاا يف يف جل جناحها أ منوإن املنظمة عبارة على نظام يتحصل على موارده من البيئة، بالتايل . البيئة

 .جمال اجلودة واألمن والبيئة جيب أن تكون مدخالا متوافقة من املواصفات واملعايري املتعارف عليها
 :  ونلخص متطلبات األطراف ذات املصلحة ونتائج األنشطة يف الشكل التايل
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لتحقيق املنظمة الستدامتها ودور األنظمة اإلدارية تلبية متطلبات األطراف ذات املصلحة كسبيل : )5-1(شكل
 املدجمة يف ذلك

 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Source : Les enjeux d’un système de management intégré qualité-sécurité environnement, 
[en ligne] disponible sur : http ://www.euro-symbiose.fr/IMG/pdf/extraits_QSE.pdf(2010) 

  : جيب عليها توفري اآليتيتضح من الشكل أعاله أنه على املؤسسة إذا ما أرادت االلتحاق بركب االستدامة
  وجود ثقافة تدفع املؤسسة حنو حتقيق االستدامة؛ §
  وافر املؤسسة على مورد بشري كفء؛تبين األنظمة اإلدارية املدجمة مع ت §
 .توفر املوارد املالية الالزمة لتمويل سياسة التنمية املستدامة §

 املنظمة
  املستدامة

 

مع
ات

مال  
الع

 

ا
زبائ

ل
  ن

مهني
سا
امل

 
 
 

       
  املؤسسة

دث
حلوا

ا
  

ضاء
ضو

 وال
ات

نفاي
ال

 

الية
ج امل

نتائ
ال

ات  
خلدم

 وا
ات

نتج
امل

  

ثقافة 
  املؤسسة

األنظمة اإلدارية 
  املدجمة

ملوارد ا
  البشرية

الكفاءات 
  املوارد املالية  واملعرفة

السلع، األجهزة 
  واملعدات

  آثار على البيئة

أثر على املردودية 
آثار على سعادة   املالية

 ورضا الزبائن

 آثار على رضا
  العمال

متطلبات األطراف : املدخالت
  ذات املصلحة

  :املخرجات
  نتائج األنشطة
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بتوافر العناصر أعاله ومع التحديد اجليد ملتطلبات كل األطراف ذات املصلحة واليت هلا عالقة باملؤسسة تنجح 
  .املؤسسة حتقيق استدامتها

  : األنظمة اإلدارية املدجمةإدماج دون حتول اليت والعوائق الفوائد: املطلب الثالث
  ملاذا االنتقال إىل األنظمة اإلدارية املدجمة؟: السؤال الذي يطرح نفسه

هناك عدة مربرات ولعل أهم هذه املربرات هو تسهيل احلصول على رؤية إمجالية للرهانات االقتصادية 
عيل ردة الفعل  جتاه التطورات يف هذه األنظمة  للجودة والبيئة والصحة والسالمة املهنية، تفستراتيجيةواإل

  )1(.ألداء مستدام املنظمةوالتحسني املستمر دف وصول 
 ستراتيجيةيف احلقيقة حسب اإل. قرار إدماج األنظمة اإلدارية من عدمه يتطلب حتليل جد معمق

ن هنا وجب ضرورة معرفة الفوائد م. املستخدمة للفوائد التنظيمية، املالية والبشرية ستكون خمتلفة وهلا سلبياا
  .الداخلية واخلارجية لتطبيق األنظمة اإلدارية املدجمة

  : اجلدول التايل يوضح الفوائد الداخلية إلدماج األنظمة اإلدارية: الفوائد الداخلية -1
 الفوائد الداخلية لتبين األنظمة اإلدارية املدجمة: )2-1( جدول

 التنظيمية اليةـامل البشرية
دة التحفيز، اشراك العمال، التحسيس زيا

والتوعية، كفاية عمليات التدريب، االتصال 
وكفاءة العمال ومؤهالم حول توحيد 

  .املصطلحات

توفري املال وختفيف التكاليف باحلصول على 
شهادة األنظمة اإلدارية املدجمة وبالتايل 
تقليص عمليات املراجعة اخلارجية 

  .والداخلية

دارة بتخفيض العناصر حتسني نوعية اإل
التشغيلية إىل عنصر واحد واحلد من احلواجز 

  .بني األنظمة الفرعية

ونشرها بني  املنظمةخلق صورة إجيابية عن 
  .املوظفني

ختفيض التكاليف باحلصول على التقييس 
  .لألنظمة اإلدارية املدجمة

  العائد/التكاليف: التوليفة املثلى
Optimisation Cout/bénéfice 

دة الكفاءة التشغيلية وزيادة مواءمة اهلياكل زيا
التنظيمية مع العناصر املماثلة وتبادل املعلومات 
بتجاوز احلدود التقليدية للمنظمة وحتسني 

  .اجلهود
القضاء على االزدواجية واحلشو والتضارب بني   الرفع من هوامش الربح  

إجراءات األنظمة اإلدارية وختفيف عبء 
  . الوثائق

التكاليف وذلك باالستعانة بعدد أقل ختفيض   
  .من املنسقني لتسيري األنظمة منفصلة

  .انتظام الوثائق املطبوعة واالتصال

, qualité et environnement:  l’élaboration d’un système de management intégré:  Source
Cente Universitaire de formation, université SHERBROUKE 2005, p.51.  

                                                           
    )1( Ordre des experts comptable, Op.cit, p 231. 
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  :ونلخصها يف اجلدول التايل: الفوائد اخلارجية -2
  الفوائد اخلارجية :)3-1( جدول رقم

 التجارية والتسويقية االتصال  البيئة واجلودة، الصحة
البيئة والصحة لتحقيق ،  اجلودةنيحتي

  أداء فعال ومستدام
  ميزة تنافسية أعلى  حتسني صورة املؤسسة

تقليل إنتاج الفضالت والنفايات 
  .خلطريةا

مع مجيع  املنظمةحتسني عالقة 
 .األطراف ذات املصلحة

  يف السوق املنظمةحتسني وتدعيم متوضع 

تقليل األخطار املهددة ألجهزة 
ومعدات اإلنتاج وبالتايل عدم تعطيل 

  .العملية اإلنتاجية

توافق اكثر ملمارساا مع 
  .املتطلبات التشريعية والتنظيمية

ية حاجام البحث عن زبائن جدد وتلب
  . أكربىبرض

Source: Centre Universitaire de formation, Op.cit. p.52  
   :احلوافز والفوائد يف تبين األنظمة اإلدارية املدجمة يوضحالستبيان  والشكل التايل

فوائد تبين األنظمة اإلدارية: )6- 1(شكل رقم   

  
Source : Centre Universitaire de formation, Op.cit., p.53 

 
 . نتائج هذا االستبيان ما ذهبنا إليه يف الفوائد الداخلية واخلارجية لتبين األنظمة اإلدارية املدجمةتدعم 
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  :نوجزها يف اجلدول التايل: العوائق الداخلية لتبين املنظمة اإلدارية املدجمة -3
  العوائق الداخلية لتبين األنظمة اإلدارية: )4-1( جدول رقم

  يخترسالتجسيد وال
 

  املواقف والتصورات
 

 املوارد 

الثقافية بني  االختالفات
  ..التخصصات

التغيريات تظهر ثورية وكذلك مقاومة 
 Résistance aux  من العمالالتغيري

changements  الراجع إىل اخلوف من
فقدان هوية املناصب، الوقت قصري 

  .جدا

  نقص املوارد املالية

 واالختالف بني التعقيد
 على وبة العثوروصع ،النظم

 بني املشتركة قواسمال
  .الوظائف

وعي أقل بالفوائد اليت ستجىن من تبين 
 .األنظمة اإلدارية املدجمة

نقص املعارف، املهارات والتدريب 
  . لإلدارة والعمال معا

جمهود كبري جيب القيام به 
  .لتحقيق ذلك

أولويات أخرى أكثر أمهية، انعدام او 
  . املستقبليةباألحرى عدم وضوح الرؤية

  شراك أو حتفيز  العمال إنقص يف 

 وقت زرع والتجسيد يف عدد
 متناسق مع احتمال واحد

  األخطاء

ء من جانب انقص الوقت والتحفيز سو  مالحظة البريوقراطية
  .و العمالأاإلدارة 

وجود نظام مسبق وقد مت 
  تعطيله

    توجه على املدى القصري

ع حمتمل بني وظيفة اإلنتاج راص  
  .ديرية األنظمة اإلدارية املدجمةوم

  

 حتفز لفعالية اجلودة، ال املنظمةثقافة   
  البيئة والصحة والسالمة املهنية

  

Source: Centre Universitaire de formation, Op.cit., p.54. 
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  :نوجزها يف اجلدول التايل:  لتبين املنظمة اإلدارية املدجمةاخلارجيةالعوائق  -4
   العوائق اخلارجية:)5-1( رقمجدول

 والتوجيه الدعم  االقتصاد  منها والتحقق الشهادات
تكلفة مرتفعة للحصول على الشهادة 
وعمليات املراجعة على الرغم من 

  .عملية اإلدماج

  هيكل دعم وجود عدم  وفوائد غري كافيةمربرات 

تكرار اهودات بني املسجل 
  .واملراجعني الداخليني

نظمة اإلدارية قيمة األ من اليقني عدم
تقييم املستهلكني (السوق املدجمة يف

لوجود الشهادة من عدمه عند قرار 
 )املفاضلة

قلة الوسائل والتجارب يف تيب األنظمة اإلدارية 
  .املدجمة بقطاع مشابه

عدم قدرة أساليب املراجعة على 
  .التحسني وتقييم فعالية النظام

متطلبات خمتلفة لألطراف ذات 
  .املصلحة

 يف اخلربة ذوي استشاريني من جودو عدم
 واالفتقار ملعلومات نوعية توفري املشورة،

  متضاربة تعليماتو
عدم وجود عرض وحتفيز لتبين األنظمة اإلدارية     

  .املدجمة
Source: Centre Universitaire de formation, Op.cit., p.55. 

  : كانت النتائج يف الشكل البياين التايلستبيان حول عوائق تبين األنظمة اإلداريةاال إىل وبالرجوع
  عوائق تبين األنظمة اإلدارية املدجمة: )7- 1( شكل رقم

  
Source:  Centre Universitaire de formation, Op.cit., p.55. 
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  دور األنظمة اإلدارية املدجمة يف حتقيق التنمية املستدامة: املطلب الرابع
 متطلبات لألنظمة اإلدارية كل على حدى وشرحنا بالتفصيل املنظمةين تناولنا يف املبحث األول أمهية تب

 من خالل  من الفصل األول هو الذهاب إىل أبعد من ذلكملطلب ومن مث فإن القيمة املضافة هلذا ااألنظمة اإلدارية
  . املستدامةاجلودة، البيئة والصحة والسالمة املهنية يف حتقيق التنمية" البحث يف مسامهة األنظمة اإلدارية

لقد تنامى مفهوم النتيجة الثالثية يف كل من اإلدارة، االستشارة، االستثمار واملنظمات غري احلكومية، خالل 
 ال يقاس باألداء التقليدي أو املايل، املنظماتن جناح أالسنوات القليلة املاضية، والفكرة من وراء هذا املفهوم هو 

وبطبيعة احلال فإن هذه الفكرة تأخذ وقتا لقبوهلا من طرف .  األخالقي والبيئي/وإمنا يقاس أيضا باألداء االجتماعي
 ذات املصلحة  يف العامل، ألن هذه األخرية لديها التزامات متعددة اجتاه األطرافاملنظماتاألفراد داخل أو خارج 
   )1(.واللكي تتبىن سلوكا مسؤ

النتيجة : ج الثالثة لنشاط مؤسسة مستدامةالنتائ"  على اا TBLوميكن تعريف النتيجة الثالثية 
 الربح، ،"3P" يف االعتبار أدائها على اساس املنظمة تأخذاالقتصادية، االجتماعية والبيئية، ومن خالل هذا املفهوم 

  )Profit, People, Planet." )2: البشر، الكون
للمردودية االقتصادية لنشاطها، وحماولة حيتم عليها االنتباه  املنظمةإن االلتزام بالتنمية املستدامة من قبل 

  .التقليل من اآلثار السلبية على البيئة واألخذ يف االعتبار مصاحل األطراف ذات املصلحة
  )3( : يفTBLوعليه تتمثل أبعاد النتيجة الثالثية 

يف  املنظمةة ، ولكن يعبر أيضا عن طاق فقطألداء املايل التقليديعن ارب ال يع هذا البعد :البعد االقتصادي •
ألطراف ذات املصلحة، إلرضاء ااملسامهة يف التنمية االقتصادية للمنطقة اليت تنشط فيها، وكذلك بالنسبة 

، ...)غياب الفساد، االتفاق غري الشرعي، وضعية املسيطر(باإلضافة إىل احترام مبادئ املنافسة السليمة 
  . املنافسةترامحاهذا البعد يشمل األداء املايل، املبادئ التجارية، 

موع األطراف ذات  املنظمة هذا البعد يشمل النتائج االجتماعية لنشاط :اتمعي/ البعد االجتماعي •
 املوردون والزبائن ،...)شروط العمل، مستوى املكافآت، اإلقصاء، العنصرية، البطالة( العمال: املصلحة

 .؛ واتمع ككل)اإلضرار، احترام الثقافات(؛ اجلماعات احمللية )السالمة، األضرار النفسية للمنتج(
 .تقيم انطالقا من سياستها االجتماعية واحترامها حلقوق اإلنسان املنظمةإذا نستخلص أن 

                                                           
 )1( Wayne Norman / 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, La Voisier, France, 2008.p.140. 
)3(  J. Ernult1 / A. Ashta, Développement durable, responsabilité sociétale de l'entreprise, théorie des parties 

prenantes: Évolution et perspectives, Cahiers du CEREN 21, France, 2007, p. 14. 
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ومحاية األنظمة البيئية، ويفرض حتليال آلثار  املنظمة هذا البعد يعنى بالتوفيق ما بني نشاط :البعد البيئي •
  . الك املوارد، انتاج الفضالت واالنبعاثات امللوثةومنتجاا من خالل استه املنظمة

  TBL يوضح أبعاد النتيجة الثالثية  :)8-1( رقمالشكل 
  

  
  
  

  
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source: Jean Supizet, Le management de la performance durable, édition d’organisation, 
France, 2002, p.75.  

األداء " مما سبق يتضح لنا الدور احملوري الذي تلعبه األنظمة اإلدارية املدجمة يف حتقيق النتيجة الثالثية
سليم لتحقيق  ومن مث حتسني احلوار مع األطراف ذات املصلحة يف توجه "االقتصادي، البيئي واألداء االجتماعي

  .متطلبات التنمية املستدامة

 االقتصادي داءاأل
 

الفعالية 
 االجتماعية

احــترام 
 لبـيئةا

  

 املنفعة العامة

 مهوناملسا

 الزبائن

 العمال

 اجلماعات
 الشركاء

 املؤسسة املستعملون
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  :إدماج األنظمة اإلدارية :املبحث الرابع
  دف من خالل هذا املبحث إىل توضيح العديد من األمور اهلامة والعملية للمؤسسة

  عنها املسؤول وظيفة األنظمة اإلدارية املدجمة ومواصفات:األول املطلب
  :جمةاملد اإلدارية األنظمة وظيفة تأسيس -1

 الضروري من" العمل يف مهنية وسالمة وصحة بيئة، جودة " املدجمة اإلدارية األنظمة وظيفة وتسيري لقيادة
  .بذلك للقيام املناسبة األرضية توفري

  )1(  :ومتر عملية تبين األنظمة اإلدارية املدجمة عرب املراحل التالية

 عرب اختاذ اإلدارة العليا لقرار تبين سياسة موحدةوتتم : مرحلة اختاذ القرار بإدماج األنظمة اإلدارية-أ
  "جودة، بيئة وصحة وسالمة مهنية"خاصة باألنظمة اإلدارية املدجمة

من خالل العمل علي تكوين العمال يف جمال األنظمة اإلدارية : مرحلة التحضري لعملية اإلدماج-ب
  . ونظام التوثيقاملدجمة وتوحيد اإلجراءات

   . الفعلي يف تطبيق عملية اإلدماجاالنطالق: لية اإلدماجمرحلة البدء يف عم-ج
  :املدجمة اإلدارية األنظمة عن املسؤول مهام -2

 األنظمة لوظيفة بالنسبة الشيء نفس سيكون، باإلدارة مباشرة مرتبطة اجلودة إدارة وظيفة كانت إذا 
 ومتفاوتة متعددة ستكون العليا، مهامه ةباإلدار مباشر اتصال على سيكون األخرية هذه مسؤول. املدجمة اإلدارية
  .املؤسسة ونشاط حجم حسب

 اإلدارة مع بالتنسيق املدجمة اإلدارية باألنظمة اخلاصة األهداف حتديد على بالسهر مرتبطة أهداف -2-1
  :العليا
  املصلحة،  ذات األطراف تطلعات كل االعتبار بعني األخذ •
 العمل يف والسالمة بالصحة اخلاصة األخطار حتليل، زبونلل االستماع لعملية املنتظم التحديث ضمان •

  البيئية،  واآلثار
  التشريعات،  تطبيق ضمان •
  املصلحة،  ذات األطراف مجيع مع حماور يكون أن •
  للمنافسني،  الراجعة التغذية بدراسات القيام •
  .ملدجمةا اإلدارية األنظمة بوظيفة املتعلقة تلك خاصة التكنولوجية التطورات متابعة ضمان •

  
                                                           

)1(  AFNOR, Systèmes de management-Lignes directrices pour leur intégration, normalisation française, 2004, p 
7. 
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  :العمليات على املدجمة اإلدارية األنظمة على أهداف اخلاص االشراف و بقيادة مرتبطة أخرى مهام -2-2
  املدجمة،  اإلدارية األنظمة قيادة ضمان •
  العليا،  لإلدارة والتقارير النتائج حوصلة تقدمي •
  الضرورة،  دعن املدجمة اإلدارية األنظمة دد اليت باألخطار العليا اإلدارة إشعار •
  واخلارجية،  الداخلية املراجعة عمليات تنظيم •
 التقييم مع" العمل يف وسالمة وصحة بيئة،  جودة"املدجمة اإلدارية لألنظمة موحدة حتكم لوحة تقدمي •

  .عليها والتعليق
  :املدجمة اإلدارية األنظمة وإنشاء ببناء متعلقة مهام -3 -2

  املفعول،  السارية القانونية واملتطلبات التشريعية املتطلبات مع متوافقة ةاملدجم اإلدارية األنظمة وقيادة إنشاء •
  العمليات،  قادة مع العمل يف وسالمة وصحة بيئة جودة،: موحدة لسياسة التنفيذ حيز وضع •
  والدليل،  للنظام املهنية والسالمة والصحة البيئة، اجلودة: إجراءات خلق •
  ، )تعليمات مناذج(  املدجمة اإلدارية باألنظمة خاصة أخرى وثائق على حترير املساعدة •
  :املدجمة اإلدارية األنظمة ثقافة ونشر بتنشيط متعلقة مهام •
  املدجمة،  اإلدارية لألنظمة التحسني أنشطة بعث •
  الشركاء،  مجيع مع املدجمة اإلدارية لألنظمة املستمرين والتوعية التحسيس ضمان •
  جي، واخلار الداخلي االتصال عملية تنظيم •

 مستوى يضمن املنظمة يف املطبق النظام أنب ضمان العليا لإلدارة  املدجمة اإلدارية األنظمة على املسؤوليقدم 
 بيانات بتقدمي املدجمة اإلدارية األنظمة سياسة توضيح على اإلدارة يساعد. مقبول جد األخطار يف التحكم من

 على احلرص مع والتشريعات القوانني تطبيق على السهر، راألخطا حتليل، للزبائن االستماع: حول هامة ومعطيات
 بتحقيق مسحت املطبقة السياسة هذه بأن "التحكم لوحة "اإلثبات أدوات تقدمي مث.  اال هذا يف اجلديد متابعة

  .املسطرة األهداف
 تقوم رافاتاالحن بعض وجود عند اإلدارة حتذير دورب املدجمة اإلدارية األنظمة عن سؤولامل كذلكويقوم 
 األنظمة وظيفة عن املسؤول فإن املدراء رأي حسب. التصحيحية اإلجراءات اختاذ و األخطار وتقييم بالتجاوب

، اجلودة إدارم يف أن يدجموا على العمليات قادةل مبساعدته وذلك رئيسي كمورد أيضا يتموضع املدجمة اإلدارية
األدوات،  املسؤول يوفرو ،األخطار وتسيري املستمر التحسني أساسها واليت العمل يف والسالمة والصحة البيئة

  .املدجمة اإلدارية األنظمة سياسة وتنشيط العمليات قيادة ،الطرائق
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  :املدجمة اإلدارية األنظمة وظيفةل اهليكل التنظيمي -3
 ظيفةو يقود واحد مسؤول هناك أن فرضب املدجمة اإلدارية األنظمة عن احلديث عند احلاالت كل يف

 اإلدارية األنظمة وظيفة على املسؤول يصري اجلودة إدارة وظيفة عن املسؤول، احلاالت أبسط يف .اإلدارية األنظمة
  :التاليةكثر األ العملية املقترحات تأخذ أن وميكن  حاهلاعلى تبقى واملنظمة املدجمة

  :ويكون من خالل اهليكل التنظيمي التايل:املقترح األول
 اهليكل التنظيمي لوظيفة األنظمة اإلدارية املدجمة:  )9- 1( شكل رقم

  
  

   
    
  
  
  

Source: Florence Gillet-Goinard, Op.Cit, p.159. 
 الصحة والسالمة املهنية ومسؤول أن يكون هناك مسؤول واحد لكل من اإلدارة البيئية ويوضح لنا هذا املقترح 

  . املباشر ملسؤول األنظمة اإلدارية املدجمةمباشر على اإلدارة البيئية، كل منهما حتت اإلشراف
  :ويكون من خالل اهليكل التنظيمي التايل :املقترح الثاين

 اهليكل التنظيمي لوظيفة األنظمة اإلدارية املدجمة: )10- 1(شكل رقم 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Source: Florence Gillet-Goinard, Op.Cit, p.159.  
 

  .ارات منفصلة وظيفيا حتت إشراف مسؤول األنظمة اإلدارية املدجمةيوضح لنا اهليكل التنظيمي وجود ثالث إد
 

 سؤول األنظمة اإلدارية املدجمةم

مسؤول اإلدارة 
البيئية ونظام الصحة 
 والسالمة يف العمل

مسؤول إدارة 
 اجلودة

 مسؤول األنظمة اإلدارية املدجمة

مسؤول اإلدارة 
 البيئية 

مسؤول إدارة 
 اجلودة

مسؤول إدارة 
الصحة والسالمة يف 

  العمل
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  :ومتر عرب املراحل التالية:هيكلة األنظمة اإلدارية املدجمة -4
 هيكلة وظيفة األنظمة اإلدارية املدجمة: )11- 1(شكل رقم 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

13 au 12 Organisé le , Alger,  management intégrésSystèmes de, Genipro Canada : Source
Octobre 2004.p.17. 

 

 واردامل

 االتصال 

  .متطلبات تنظيمية وغريها •  تعريف وحتديد االحتياجات
  متطلبات السوق •
  حتديد متطلبات األطراف ذات املصلحة •
  السياسة،  األهداف املسطرة حتليل أويل للمخاطر •

  وضع املوارد حتت التصرف •
  إدارة املوارد البشرية •
 التحكم يف املوردين •

  اهليكل والتنظيم •  نظام اإلدارة 
  التخطيط •
 توثيق النظام •

 األدوار واملسؤوليات •

  نظام االتصال •
  االتصال الداخلي •
 االتصال اخلارجي •

  إدارة العمليات 

  القياس والنتائج

  سنيمراجعة اإلدارة والتح

  التعريف والوصف
  مراقبة العمليات  •
 التسيري والتعامل مع األزمات •

املؤشرات،  احلوادث،  اإلجراءات  
 التصحيحية والوقائية واملراجعة
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  :األشكـال املختلفـة لإلدماج: يناملطلب الثا
  :الت إدماج األنظمة اإلداريةاح -1

 اليت ليس ا أي نظام إدارة خاص باجلودة، البيئة والصحة والسالمة املهنية حنو املنظماتتوجه : احلالة األول
 ىاألنظمة اإلدارية املدجمة مباشرة لتجنب التكاليف املرتفعة للحصول على الشهادات منفصلة ومن جهة أخرتطبيق 

  .كسب الوقت وضمان إقامة نظام إداري موحد فعال
 اليت ا هذه األنظمة اإلدارية منفصلة بالعمل على إدماجها ومن مث احلصول على املنظمات إقناع :احلالة الثانية
 خاصة يف ظل توافر أدوات على املستويني الدويل واحمللي تساعد على (SMI)مة اإلدارية املدجمة تقييس األنظ

  )1(:تسهيل اإلدماج نلخصها كاآليت
 Systèmes ات السابقةاخلرباستغالل وأحسن املمارسات – األنظمة اإلدارية املدجمة AC X50-200املعيار  •

de management intégré-Bonnes pratiques et retours d'expérience. 
  متطلبات اإلدماج-  األنظمة اإلداريةFD-X50-189: املعيار •

  املعايري املساعدة إلدماج األنظمة اإلدارية جودة، بيئة وصحة وسالمة مهنية: )12-1(شكل رقم
  
  
  
  

  
  
  

  
  

  
 
 
 
 

   
Source: AFNOR/AFAQ, Le système de management Intégré QSE "Stratégie et Outils",  
Conférence débat 3C, Sisqual, 2004, p.4. 

                                                           
)1( AFNOR/AFAQ, Le système de management Intégré QSE "Stratégie et Outils", Conférence débat 3C, 

Sisqual, 2004, p.3. 

 ماذا

 ماذا 

 

ISO 9004 

  
ISO 9004 

  
ISO 9001 

  
ISO 

14004 

ISO 14001 

  
SA 8000  

 OHSAS 
18002  

OHSAS 
18001 

FD 

AC 

FD-X50-189 
 

AC X50-200 

 ملاذا

  كيف

 ملاذا

  كيف
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لى مستوى العمليات تكامل ع، تكامل على مستوى القمة: ميكن أن نصنف أشكال التكامل إىل ثالثة مستويات
  .تكامل على مستوى املوارد البشريةواملستندات و

  :مستويات التكامل -2 
ستوى القمة على التكامل على مستوى السياسات  ويركز التكامل على م:التكامل على مستوى القمة -2-1

فالتكامل على مستوى السياسات يتطلب أن سياسات .  والبيئةن، األموالتكامل على مستوى وظائف اجلودة
أو قد تكون على مستندات خمتلفة لكن لديها ، اجلودة واألمن والبيئة تكون مبينة يف نص واحد أو مستند واحد

من ، أما بالنسبة لوظائف اجلودة واألمن والبيئة". مشروع املنظمة"مبعىن ،  اإلدارة العليامرجعية واحدة  تبني تعهد
 ).10-1انظر الشكل رقم (.على الوظائف الثالثة كما تناولناه سابقا" سلطة واحدة"املفترض أن تكون هناك 

ني عمليات اإلجناز بالنسبة للعمليات ميكن أن منيز ب: التكامل على مستوى العمليات واملستندات -2-2
 .والعمليات املساعدة وعمليات التوجيه أو اإلدارة

إن عمليات اإلجناز هي تلك العمليات اهلادفة خللق قيمة مضافة لتلبية احتياجات الزبائن وخمتلف األطراف 
يف حني . مةأما العمليات املساعدة متثل العمليات الضرورية للتسيري الفعال والكفء للمنظ. املستفيدة من املنظمة

 . للمسريينأن عمليات التوجيه واإلدارة تعىن باألنشطة اليت تقع حتت املسؤولية املباشرة 
إن عملية التكامل تتطلب على مستوى عمليات اإلجناز أن املتطلبات الضرورية املتعلقة باجلودة واألمن 

دمة من بداية حتديد احتياجات الزبون حىت والبيئة مأخوذة بعني االعتبار يف مجيع مراحل فترة حياة املنتوج أو اخل
يتطلب النظام املتكامل توفري ، أما بالنسبة للعمليات املساعدة. تسليم املنتوج أو اخلدمة مرورا باملراحل الوسيطة

كما تتطلب من . الوثائق واملستندات الضرورية واعتماد برامج للتكوين وحتديد اإلجراءات والتعليمات الضرورية
األمن والبيئة يف كل ، توجيه واإلدارة ضرورة حتديد األهداف وتوحيد السياسات لوظائف اجلودةعمليات ال

  .متكامل
، فمن جهة قمة اهلرم". هرم للمستندات"حسن بناء أما بالنسبة لعملية التكامل يف جمال املستندات من األ

أما من جهة قاعدة . اءات والتعليماتالبيئة موجه لإلجر الصحة والسالمة املهنية وللجودةجيب وضع دليل موحد 
  .من الضروري اعتماد مستندات ووثائق خاصة لكل وظيفة ولكنها متكاملة خدمة للنظام العام، اهلرم

يتطلب نظام اإلدارة املتكامل حتريك وحتفيز وتكوين املوارد البشرية : التكامل على مستوى املوارد البشرية -2-3
طرق ، حتديد اإلجراءات،  العملتسلوكياطاء املوارد البشرية احلرية يف اختيار إن إع. باعتبارهم أساس املنظمة

العمل سوف حيث أفراد املنظمة عل التفكري يف متطلبات اجلودة واألمن والبيئة بالبحث عل التحسني املستمر 
 . ملختلف العمليات واألنشطة
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 Mise en œuvre d'un Système de management : األنظمة اإلدارية املدجمةقتطبي: ثالثالاملطلب 
intégré 

  Diagnostic et état des lieux:تشخيص وتقييم الوضع األويل -1
  :وتعد اإلجراء األول يف تطبيق األنظمة اإلدارية املدجمة

  : ويساعد على حتديد العناصر اآلتية:التشخيص-أ
  .نقاط قوة وضعف املنظمة، يسمح بتحديد وتسليط الضوء على العوائق •
 ن يتم من الداخل لكن التشخيص بصفة عامة يقوده مستشار أالتشخيص األويل ميكن  •
 Consultant  

 Plan d'action  يسمح بإعداد خمطط للتدخل وهو نتيجة التشخيص: مير باملراحل التالية: تقييم الوضع األويل-ب
Directeur 

  :المة مهنيةبيئة وصحة وس،  التطبيق وأهداف التشخيص جودةمقارنة جماالت -2
   التطبيق وأهداف التشخيص جودة، بيئة وصحة وسالمة مهنيةمقارنة جماالت: )6-1(جدول رقم

 Type de démarcheنوع املنهج  Objectifاألهداف 
  حتديد نقاط القوة والضعف •
  املقارنة مع املنافسة •

  Diagnostic Qualitéتشخيص اجلودة 
Q 

 حتديد وتعريف املظاهر البيئية •
  نتائج مقرنة بالفرص واإلمكانيات قياس ال •

 Revueاملراجعة البيئية األولية 
environnementale initiale 

  
E 

 حتديد املخاطر  •
  حتليل وتصنيف األخطار  •

   االنتقال اىل املراجعة األولية
S 

Source : Genipro Canada, Systèmes de management intégrés, Alger, Organisé le 12 au 13 
Octobre 2004. p.19. 

 :نلخص عملية التخطيط من خالل الشكل التايل :التخطيط -3
  عملية إدماج األنظمة اإلداريةطختطي): 13-1(شكل رقم

  
  
  
  
  
  

  Octobre13 au 12 Organisé le , Alger, Systèmes de management intégrés, Genipro Canada :Source
2004. p.19. 

  املدخالت 
متطلبات 
 ، الزبائن
 العمال

 االستراتيجية 

 الوسائل

 املنظمة

 سريورة العمليات 

  :املخرجات
جودة املنتجات،  الفعالية،  

التموقع يف السوق 
  واالحتياط من األخطار
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  Le système Documentaire:نظام التوثيق -4
يلعب الدور الرئيس .  يف أي عملية تطبيق وجناح األنظمة اإلدارية للمنظماتا رئيسانظام التوثيق عنصريعد 

  )1(:بالنسبة إىل
  ؛نشر ومعرفة السياسة واألهداف •
  ؛شرح عناصر نظام اإلدارة ونشر الوعي باملسؤوليات على كل املستويات •
  ؛مت فعلهشرح طرائق العمل، مراقبة وحتسني ما  •
  .احلفاظ على املعارف املكتسبة •

بعاد أل جيب بناء بظام حبجم ضروري وكايف، مبعىن تكييفه ا واقتصاديولكي يكون نظام اإلدارة فعاال
  .املؤسسة، الحتياجاا ولتعقيد املهام والطرائق املستخدمة

األكثر انتشارا وفعالية هو  ،يف حالة نظام إدارة خاص باجلودة: Structure Documentaire:قئهيكل الوثا -5
  : يف شكل هرم يتكون من ثالث أو أربع مستوياتتصاعدياأن يكون نظام التوثيق مرتب 

  ؛يف القمة، دليل اجلودة •
 ؛ دليل اجلودة، اإلجراءات املكتوبة لنظام اجلودةاألعلىيف  •
 .يف األسفل، أدوات العمل، النماذج والوثائق املختلفة •

 :لتسجيالت يف قاعدة اهلرم، والشكل التايل يوضح هرم وثائق اجلودةكذلك أحيانا نقوم بوضع ا
  هرم وثائق إدارة اجلودة: )14- 1( شكل رقم

 
 
   

  
  
  
  
  
  

 
Source: Bernard Forman, Qualité, Sécurité et Environnement: construire un système de 
management intégré, Édition AFNOR, Paris, 2007, p.232. 

                                                           
 )1( Bernard Froman/ Jean-Marc Gey / Fabrice Bonnifet, op.cit, p.231. 

  
ت، حتديد املهام، اخلصوصيا: الوثائق العملية

خمطط اجلودة، أدوات العمل، مناذج 
 ....املطبوعات

  Les enregistrementالتسجيالت 

دليل 
 اإلدارة

 اإلجراءات املكتوبة

 وثائق عمل مفصلة

حتديد طرق امتام 
 األنشطة

يوضح نظام إدارة 
 اجلودة

توفر اإلثباتات للنتائج 
 احملققة
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وفر لدينا خيارات لتحرير دليل ، يت"(QSE) جودة، بيئة وصحة وسالمة مهنية"قامة األنظمة اإلدارية املدجمة إل
دليل وحيد لألنظمة وتعدد قطاعاا، وسياستها وعليه نقترح  املنظمةيف احلقيقة هذا يعتمد على أمهية . أكثرأو

  . وعناصر األنظمة اإلدارية املدجمةيعرض هذا الدليل سياسة املؤسسة، األهداف،اإلدارية املدجمة
  :واهلرم التايل يوضح فلسفة هذا اخليار

  هرم بدليل يدمج كل من إدارة اجلودة، اإلدارة البيئية وإدارة الصحة والسالمة املهنية:)15- 1( شكل رقم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 un système de construire: Sécurité et Environnement, Qualité, FormanBernard  :Source
.233.p ,  2007,Paris ,AFNORÉdition , management intégré 

 
 :مما سبق يكمن تلخيص آلية عمل األنظمة اإلدارية املدجمة كاآليت

 
 
 

إجراءات عامة 
 

 QHSEيل دل

  ....)أوامر العمل ومناذج املطبوعات املختلفة(الوثائق العملية
Documentation Opérationnelle (instructions de travail, 

formulaire, etc…) 

  Procédures environnementإجراءات بيئية 

  Procédures sécurité إجراءات الصحة والسالمة

 Procéduresإجراءات اجلودة
Qualité 

  :يلي  ماQSHEحيدد دليل 
  سياسة وأهداف األنظمة اإلدارية املدجمة §
  التنظيم العام §
  عناصر األنظمة اإلدارية املدجمة §

 حتديد طرق وأدوات امتام العمليات

  وثائق العمل مفصلة

 Les Enregistrementsالتسجيالت 
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  آلية عمل األنظمة اإلدارية املدجمة: )16- 1( شكل رقم
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
, Environnement-Sécurité-stème intégré QualitéBâtir un sy, Goinard- Florence Gillet:Source

Édition d d'Organisation, Paris 2006, p.140. 

ل و
صا

االت
 

ركة
شا
امل

  

  إشراك اإلدارة

استماع الزبائن وكل األطراف ذات  ر املتعلقة بالصحة والسالمة املهنيةحتليل لألخطا رصد القواننب حتليل اويل للبيئة
 املصلحة

سياسة األنظمة 
اإلدارية املدجمة 

QHSE 

رؤية تقييم 
 االستراتيجية

أهداف األنظمة 
املدجمة اإلدارية 

QHSE 

برامج إدارة اجلودة، 
البيئة والصحة 
 والسالمة املهنية

 نظام التوثيق 
Système 

Documentaire 

هيكلة األدوار، 
السلطات وتسيري 

  الكفاءات

 والتحسني املستمر املنظمةالتحكم يف عمليات 

نتائج األنظمة اإلدارية 
 املدجمة

التقييم ومراجعة 
 اإلدارة

التحكم يف عدم 
املطابقة واختاذ 
اإلجراءات 
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  :ة جودة بيئة، صحة وسالمة مهنيةجم األنظمة اإلدارية املدةمراجع: الرابعاملطلب 
فاعلة  ملؤسسات كانت (Audit de Conformité) يف السابق كان قيام املراجعني بعمليات مراجعة املطابقة

عندما طبقت عمليات مراجعة األنشطة وكان هدف املراجعة ضمان تطابق اإلجراءات، اليوم ظهرت ضرورة 
  )1(.جتاوز ذلك حنو عمليات مراجعة للفعالية واألداء

خارج املراجعة ( املراجعة الداخلية  تطورت بعمليات مراجعة اجلودة، لكن اليوميقوم املراجعسابقا كان 
مع مواصفات األيزو اخلاص باجلودة وأصبحت عمليات املراجعة دف إىل مراجعة األنظمة ) التسيرياملالية ومراقبة 

كل ذلك دف . وحىت ممارسات التنمية املستدامة يف املؤسسة" جودة، بيئة وصحة وسالمة مهنية"اإلدارية املدجمة 
  .خلق الثقة وبنائها على أسس سليمة مع مجيع األطراف ذات املصلحة

وقفة تقييميه دورية ودائمة بواسطة القيام نظمة اإلدارية املدجمة األ  عملية حتسني وصيانةتتطلبإذن 
الختاذ أفضل القرارات التصحيحية والوقائية لتحقيق ديناميكية  املنظمةبعمليات مراجعة وتدقيق تقود نتائجها إدارة 

  (Amélioration Continue des Performances) التحسني املستمر لألداء
  :تعريف املراجعة.1

املالية وذلك اية القرن  ويعود استخدامه إىل ميدان احملاسبة Audit  ميكن التذكري بأن مصطلح مراجعة 
 . م يف اجنلترا و بالتحديد يف لندن أين تأسس أول مكتب مراجعة19

 للتعبري عن  استخدمه الرومانوالذي) Audire(الالتيين  الفعل إىل (Audit) مصطلح و يرجع أصل 
  )2(. تسيري األقاليم املختلفة لإلمرباطورية-  باسم اإلمرباطور–عمليات الرقابة اليت كانت تستهدف 

  :و ميكن تعريف املراجعة كما يلي
موضوعية ميكن من خالهلا الوصول ) احنرافات(عملية نظامية، مستقلة وموثقة تسمح جبمع معلومات   

النظام املستهدف مع ..) .إجراءات نشاطات، عمليات، (عناصر (Conformité) إىل مدى مطابقة
  . املراجع املعتمدة يف امليدان املعين  (Exigences)شروط

 فاملراجعة ،(Diagnostic) مفهوم التشخيص  و)Audit(املراجعة ومن الضروري هنا التفريق بني مفهوم 
أما التشخيص . ت مع معايري معينةفحص منهجي و مستقل جيرى اعتمادا على مرجع موجود الستخراج احنرافا

 )Audit(املراجعة كذلك جيب التفريق أيضا بني مفهوم . و تأثرياا على احمليط املنظمةفهو عبارة دراسة لوضعية 
 إذ أن هذا األخري تقوم به سلطة عمومية قصد احلفاظ على احترام الضوابط (Inspection)مفهوم التفتيش و

  .القانونية املتعلقة بالبيئة

                                                           
 )1( Yvon Mougin, Les nouvelles pratiques de l'audit de management QSEDD, Edition AFNOR, Paris, 2008, P. 5. 

)2(  Pierre Vandeville, L'Audit Qualité, sécurité-Environnement, AFNOR, Paris, 2002, p. 9. 
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 :Programme d’auditتعريف برنامج املراجعة  -2
 هو جمموعة عمليات املراجعة املخططة يف جمال زمين حمدد و لغاية واضحة حسب التعريف الوارد يف

  : )1( 19011املواصفة اخلاصة باملراجعة األيزو 
 .خيتلف حجم برنامج املراجعة باختالف حجم، طبيعة ومدى تعقيد نشاط املنظومة •
على مجيع العمليات الالزمة لتخطيط وتنظيم مجيع املراجعات مهما تعددت واختلفت، كما يقدم حيتوي  •

 .املوارد الضرورية للتنفيذ بصورة فعالة وفاعلة يف جمال زمين حمدد
 ميكن إعداد جمموعة من برامج املراجعة •
 :عة، ويقوم بـتقوم اإلدارة يف العادة مبنح تفويض ملسؤول إدارة البيئة إلدارة برامج املراج •

 .إعداد، تنفيذ، مراقبة و حتسني برامج املراجعة  -  أ
 .رصد املوارد الالزمة و التأكد من توفريها- ب

 ال يتجزأ من األنظمة اإلدارية املدجمة والذي يرتكز يف أساسه على حلقة  التحسني اتعترب املراجعة جزء
يت تشكل خمرجاا  أساسا الختاذ القرارات ال و(Contrôle) وتشكل جزءا مهما  من الرقابة ،(PDCA)املستمر 

 .التصحيحية والتحسينية لألنظمة اإلدارية املدجمة  يف املؤسسة
 :-املراجعة باإلضافة إىل –وتتكون عملية الرقابة من جمموعة من األدوات نذكر من بينها 

 Indicateurs et tableaux de bord)بيئة وصحة وسالمة مهنية  املؤشرات ولوحات القيادة جودة، §
QHSE) 

 (Analyse du cycle de vie)حتليل دورة احلياة  §
 QHSE) (Veille en اليقظة يف جمال األنظمة اإلدارية املدجمة §
  (Benchmarking  QHSE)املقارنة النموذجية لألنظمة اإلدارية املدجمة §

  :فق املنهجية التالية املوضحة يف الشكل التايل ووتتم عملية املراجعة

                                                           
 )1( Michel Jonquières, Réussir les audits Qualité et Environnement la norme NF EN ISO 19011, AFNOR, Paris, 

2003, p.3. 
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  .عمليات املراجعة وفق مبدأ التحسني املستمر لألنظمة اإلدارية املدجمة :)17- 1( مشكل رق
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  . من إعداد الطالب:املصدر
 وفق مبدأ التحسني  املدجمة وفعالية األنظمة اإلداريةالستمرارية الضامن الوحيد  هينستخلص أن عمليات املراجعة

    . ت األنظمة اإلدارية املدجمةات والعمل على تصحيحها مبا يتطابق مع متطلب خالل حتديد االحنرافامن املستمر
  

 

 

ملدجمةسياسة األنظمة اإلدارية ا  

تخطيطال  

 مراقبة تنفيذ عملي
...المراجعة...   

 الفحص اإلداري

 

 

 

 
 

ستمراملتحسني ال  
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  l'audit et les normes internationalesاملراجعة واملواصفات الدولية-3
هي مدجمة يف مواصفة األيزو " كفاءات املراجعني"و" إدارة برنامج مراجعة"يف الوقت الراهن أجزاء     

  .رئيس يبقى تطوير منهجية وتقنيات املراجعة، حيث أن اهلدف ال19011
  مبادئ هيكلة أهم املواصفات اليت تدير عمليات املراجعة:)18- 1( شكل رقم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Source: Pierre Vandeville, L'Audit Qualité, sécurité-Environnement, AFNOR, Paris, 2002, 
p.19. 

 ميكن تطبيقها أيضا من خالل اإلجراءات التوجيهية ملراجعة 19011شكل أعاله أن املواصفة األيزو يتضح من ال
 املتعلقة باإلجراءات التنفيذية 9004 املهنية مع األخذ مبتطلبات األيزو ةاجلودة والبيئة على نظام الصحة والسالم

  .للفعالية والكفاءة

Iso 9000   
SMQ  مبادئ

  وتعاريف

ISO 14001  
SME 
  تعاريف

  للتذكري

البيئة  Sécuritéالصحة 
 

  la Qualitéاجلودة 

ISO 9001 
  املتطلبات

Iso 9004   
اإلجراءات التنفيذية 

  للفعالية والكفاءة

ISO 14001  
املتطلبات 
  والتوجيهات

OHSAS 18001  
املتطلبات 
  والتوجيهات

  املراجعة الداخلية  املراجعة اخلارجية  املراجعة الداخلية أو اخلارجية

  )ميكن تطبيقها أيضا على الصحة والسالمة املهنية(اإلجراءات التوجيهية ملراجعة اجلودة والبيئة 
 

قوانني / التعاقديةالوضعية 
 التقييس

 الوضعية الغري تعاقدية
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 :خالصة الفصل األول
من إحاطة باجلانب النظري لألنظمة اإلدارية املدجمة واليت يطلق عليها يف بعض من خالل ما مت تناوله 

 هي الترمجات نظام اإلدارة املتكامل، إال أنه وبعد حبثنا يف الكتب وسؤالنا املختصني تأكدنا من أن الترمجة األوىل
ا بالتفصيل ملتطلبات األنظمة ذا املفهوم احلديث ومكوناته مث بعد ذلك تطرقنالتعريف تناولنا . األدق واألصح
  : اإلدارية كاآليت

  ؛2008 إصدار 9001نظام إدارة اجلودة وفق املواصفة اإليزو  §
  ؛ 2004 إصدار 14001نظام اإلدارة البيئية وفق املواصفة اإليزو  §
  ؛OHSAS 18001/2007وفق نظامنظام الصحة والسالمة املهنية  §

 إلمكانية إدماجه مع نظام الصحة  SA 8000املساءلة االجتماعيةوكإثراء للبحث عمدنا إىل شرح متطلبات نظام 
  .والسالمة املهنية دف تدعيم األداء االجتماعي للمؤسسة

  :بعد  ذلك تناولنا مربرات تبين األنظمة اإلدارية املدجمة معاجلة للحاالت التالية
منفصلة للفوائد اليت تناولنا يف تشجيع إدماج األنظمة اإلدارية يف حالة تبين املؤسسة هلا ولكنها تعمل  §

  ؛املبحث
تشجيع املؤسسات اليت تتطلع إىل تبين نظام اإلدارة اخلاص باجلودة إىل تطبيق األنظمة اإلدارية املدجمة  §

  . اجلودة، البيئة والصحة والسالمة املهنية مباشرة أيضا للمربرات العديدة اليت تناولناها بالتفصيل
 األنظمة اإلدارية املدجمة ةوظيف:  إدماج األنظمة اإلدارية من خالل تناول العناصر التاليةويف املبحث األخري تناولنا 

  األنظمة اإلدارية املدجمة وقعنها، مبـادئ التكامـل، األشكـال املختلفـة لإلدماج، تطبي املسؤول ومواصفات
  .مراجعة األنظمة اإلدارية املدجمة جودة بيئة، صحة وسالمة مهنية

ىل الدور إ" ظري لألنظمة اإلدارية املدجمةمدخل ن "هذا الفصليف ن خالل اجلانب النظري املتناول وخلصنا م
الرئيس يف الذي تلعبه األنظمة اإلدارية املدجمة يف حتسني األداء االقتصادي، البيئي واالجتماعي للمؤسسة وإمكانية 

    ".نظماتالتنمية املستدامة يف امل" يف الفصل الثاين ربطه بتحقيق التنمية املستدامة للمؤسسات وهذا ما سنتطرق إليه
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  :متهيد
 اخلاص  14001 اخلاص بإدارة اجلودة واإليزو 9001عرفت األنظمة اإلدارية وفق املواصفات القياسية 

إقباال كبريا من طرف  اخلاصة بالصحة والسالمة املهنية   18001OHSASباإلدارة البيئية إضافة إىل املرجعية
  اليت حتققت بتطبيقها والصحة والسالمة املهنيةةلبيئيللنتائج اإلجيابية على املستويات االقتصادية، ا نظرا املؤسسات

  .والكتابات اليت تناولت األثر اإلجيايب إلدماج األنظمة اإلدارية يف نظام واحد وإسهامه يف حتقيق التنمية املستدامة
 التعريف وهذا سوف يشمل إن اهلدف من هذا الفصل هو توفري فهم واضح لألنظمة اإلدارة املدجمة  

 لبيئة والصحة والسالمة املهنية،اة اإلدارية املدجمة ومكوناا، مربرات إدماج األنظمة اإلدارية اجلودة، باألنظم
خمتلف النماذج أو املناهج لتنفيذ وتطبيق األنظمة اإلدارية املدجمة واملستويات املختلفة للتكامل اليت ميكن للمنظمة 

مراجعة  أخريا سوف يتم احلديث.  مبستويات اإلدماج والتكاملحتقيقها وكذا احلوافز واملزايا والقيود املتعلقة
  .املنظماتلتنمية املستدامة يف بااألنظمة اإلدارية املدجمة وعالقة هذه األخرية  
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  التعريف مبكونات األنظمة اإلدارية املدجمة: املبحث األول
مكونات بنظم اإلدارة اليت هي   باألنظمة اإلدارية املدجمة مث التعريفسنتناول يف هذا املبحث التعريف

   .األنظمة اإلدارية املدجمة
 ماهية األنظمة اإلدارية املدجمة:املطلب األول

نظام ، "نظام متداخل"، "نظام متناسق" جند ثتستخدم العديد من املصطلحات للتعبري عن نظام متكامل، حي
أسلوب واحد وإجراءات وتعليمات ب" نظام واحد"ولكن ال نقصد بالنظام املتكامل ". نظام شامل"، "موحد

  )1(:البيئة- األمن-  األنظمة الفرعية اجلودةأن إمنا نقصد وواحدة،
   منفصلة وخاصة؛امشتركة، أطرافميكن أن تكون أطرافا  - 
 ميكن أن حتتوي على عناصر متداخلة فيما بينها؛ - 
" بيئة- أمن-  جودةأنظمة متناسقة"أو "  بيئة - أمن-نظام شامل جودة"جيب أن تكون منسقة مشتركة يف  - 

 ".بيئة- أمن- جودة"أو " بيئة-أمن- نظام لإلدارة الشاملة جودة"أو 
ولكن بالعكس، إن االعتماد على مبادئ معينة وحمددة ومفهومة ". مركزي"ال تعين " متكامل"ولكن معىن 

 .للتكامل تسمح مبمارسة الالمركزية
  :ميكن إمجال املبادئ األساسية للتكامل يف ما يلي

إن ضمان عملية التكامل بني األنظمة الفرعية الثالثة تتطلب عدم تكرار يف : التكرار وعدم التنسيقجتنب  -1
لذا من األحسن أن تكون اإلجراءات موحدة ومنسقة يف آن واحد حىت نضمن سالسة . اإلجراءات والتعليمات

  .النظام
اد نظام إداري متكامل يعد شيئا ضروريا إن تعظيم جهود األفراد يف املنظمة اليت تريد اعتم: تعظيم اجلهود -2

أساليب جدية يف اختاذ ، ألن النظام اإلداري املتكامل يتطلب سلوكيات جديدة يف العمل. لضمان استمراريته
 .رؤى جديدة داخلية وخارجية،  جديدة يف توزيع املوارداطرق،  جديدة يف التسيرياالقرارات، أمناط

ن النظام اإلداري املتكامل اجليد هو الذي يأخذ  إ: األمن والبيئة- باجلودةالتكيف مع املستجدات املتعلقة  -3
 .بعني االعتبار املستجدات والتطورات اليت تعرفها كل من اجلودة واألمن والبيئة

نتكلم عن أنظمة إدارية مدجمة يف احلالة اليت تقوم املنظمة بتطبيق نظام إدارة وحيد يسمح بإدارة اموع، 
 .اءات موحدة على األقل نظامان من الثالث أنظمة إدارية جودة، بيئة وصحة وسالمة مهنيةمن خالل إجر

على أا إدماج نظم اإلدارة الفرعية اجلودة، البيئة والصحة والسالمة وتعرف األنظمة اإلدارية املدجمة 
  .املهنية يف نظام واحد وبسياسة واحدة وبدليل واحد

                                                           
 )1( Bernard Froman, Jean-Marc Gey, Fabrice Bonnifet, Qualité, Sécurité et Environnement: construire un 

système de management intégré, Édition AFNOR, Paris, 2007, pp 151.152. 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 مدخل نظري لألنظمة اإلدارية المدمجة    :                                                    الفصل األول

3 
 

  )9001(ة من خالل األيزو  إدارة اجلودم نظ:املطلب الثاين
   : وتطورها التارخييمفهوم اجلودة -1
   :مفهوم اجلودة -1-1

بالرغم من االهتمام املتزايد مبوضوع اجلودة إال أن املالحظ أن هناك اختالفات يف تعريف اجلودة وفقا   
ريفات اليت ويظهر ذلك بوضوح من خالل جمموعة التع الختالف وجهات النظر للكتابات يف هذا املوضوع،

  .نوردها يف هذا اجلزء
مبعىن ما جاء ، نشأ مصطلح اجلودة لغة من اجليد أي تقليص الرديء وأصله جيود من جودة أي صار جيدا

  )1(.من القول والفعل
مثال نقول عن سلعة أا ذات جودة عالية عندما تليب ، مصطلح اجلودة يعين طريقة حياة، بالتعبري احلايل  

 ثر ما تعكس املطابقة أو القدرة على القيام بالشيء كما هو مطلوب،كأبينما يف حقيقة األمر هي ، دتوقعاتنا أو تزي
)2(. كما هو" أي  (Tel que)  اليت تعين بالفرنسية  و(QUALITAS) قد اختذت كلمة جودة من الكلمة الالتينية و

بأا جمموعة "  تعريفه للجودة  يف(Thiery Nespoulous) هويتفق مع هذا التعريف إىل حد كبري ما ذكر  
احترام و فهم رغبات   أو اخلدمة و له القدرة على تلبية احلاجات و تعمل علىللمنتجصفات امن اخلصائص و املو

  )3(."هي تبدأ من دراسة احلاجات و تنتهي عند خدمات ما بعد البيع ، الزبون
اجلودة هي مسؤولية "و يقول بأن " ات اجلودة هي املطابقة للمواصفإن  "(ph. Corsby)كذلك يرى   

                        )4("اجلميع و رغبات املستهلك هي أساس التصميم
 مياثل إىل حد كبري ما ورد يف التعريف السابق إذ يرى أن اجلودة  (E. Deming)خر أورده آويف تعريف   

  )5(.مطابقة االحتياجات" هي 
   

 
 

                                                           
 .114،  ص)ـه711-ـه630(  اجلزء الرابع، لسان العربابن منظور،   )1(

 )2( Daniel Duret, M. Pillet, Qualité en production de l’ISO9000 aux outils de la qualités, 3éme édition، les éditions 

d’Organisation، Paris, 2000, p.17. 

 )3( Nespoulous, Theiry ، Notes, études techniques, La certification qualité, Un enjeu PME/PMI européenne, CLI 
10/1993, p.12. 

)4(  C. Philip, La qualité c’est gratuit, Economica، France, 1996, p. 19. 
)5(  Neuville (J. P), La qualité en question, revue française de gestion, mars, avril, mai, 1996, p.39. 
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قدرة املنتج أو اخلدمة على تلبية حاجات املستعملني و بأقل تكلفة "اجلودة هي  بأن (Christian Meria)وعرفها 
")1(.  

، اجلودة ليست مطلقة و ال نتحدث عن اجلودة العالية أو املنخفضة"ن أ ب (Crosby. Ph) تعريفها أعادو
   .)2( "ن املطابقة عبل نتحدث 

  : ظمات اخلاصة باجلودة أمههاومن التعاريف اهلامة أيضا تلك اليت قدمتها اجلمعيات واملن
 ةجمموع"بأا  1994 إصدار 8402يزو  للجودة وفق األ  (ISO)تعريف املنظمة العاملية للتقييس- 

  )3( ."اخلصائص وامليزات اخلاصة مبنتوج أو خدمة واليت تسمح له بإرضاء حاجات ظاهرة أو كامنة
 إلرضاء هقابليت"دة املنتوج أو اخلدمة هو  بأن جو1994 سنة (AFNOR)تعريف اجلمعية الفرنسية للتقييس- 

  .)4(حاجات املستعملني
إال ، ض التعاريف السابقة نالحظ أن هناك اختالفا واضحا و كبريا يف تعريف اجلودةاومن خالل استعر  

   :لتفرقة بينهال ميكن اعتبارها أساساانه ميكننا حصر تعريفات اجلودة و تقسيمها إىل عدة جمموعات 
 . مييل إىل األخذ ذا املدخل رجال التسويق حيث يرون أن اجلودة تعين أداء أفضل:ماملستخد -1
 فإن اجلودة من وجهة نضرهم تقوم على أساس التصنيع حيث يرون ان اجلودة تعين :أما رجال اإلنتاج -2

 .ن يتم اإلنتاج بطريقة صحيحة من أول مرةأصفات و ااملطابقة للمعايري و املو
فإا تنظر إىل اجلودة على أا املتغري يف ) produit(نظر الثالثة و املبنية على أساس املنتج أما وجهة ال -3

  :النقاطجمموعة من 
أن استيفاء شروط  وتها من خالل عالقة الثقة بني املورد و الزبون،ظ و هذه اجلودة ميكن مالح:جودة املنتج  - أ

 .رغبات و حاجيات  كل من املورد و الزبون هي تتضمن معرفة  واجلودة يتم من خالل هذه العالقة،
 و ينشأ هذا التبادل مبجرد وجود رغبة للزبون يف مواصفات معينة و مدى قدرة : التبادل املرتكز على  اجلودة - ب

  .املورد على تلبيتها
 ودةجلاوطلباته يتم تعريف   اليت أصبح حيتلها الزبون يف عالقة التبادل فمن خالل رغباته:املكانة التفصيلية - ت

ألن غاية املنظمة هي إرضاء الزبائن  و اهتمامات املنظمة،مركزألن الزبون أصبح   القيام بالتبادلوبالتايل
                                                           

)1(   Meria Cristian ، la qualité des produits industriels, Edition Dunod، paris, 1991, p. 3. 
 2001 القاهرة، ، ايتراك للطباعة والنشر والتوزيع، الشاملة اجلودة إدارةالدليل العلمي لتطبيق ، عبد الفتاح حممود سليمان )2(

  .19ص
)3(  Groupe travail d'Organisation internationale de normalisation, Compendium des normes ISO 9000- 

management de la qualité, Edition Organisation internationale de normalisation , Paris, 1998, p. 23. 
)4(   R. Fey, J-M.gogue, La maîtrise de la qualité  industrielle, 3 éme édition، les éditions d’organisation, Paris, 1983, 

p. 33. 
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 حىت ال يتوجه العميل إىل  ولكن هذا ال يكفي لوحده،،  ال سيما إذا كان املنتج منخفض التكلفة و،والعمالء
ا على املعلومات اليت تقدمها املؤشرات التالية و اليت  فإن إدارة املنظمة تقوم أساس، املنافسة األخرىاملنتجات

 :تشكل ما يسمى بلوحة القيادة للمنظمة
 ؛)األمن الزمين و الكمية( املنتج توفر - 
  ؛)ابتداء من مرحلة الدراسات إىل مرحلة  التسليم النهائي(تكلفة الصنع  - 
   .)مقارنة بالعرض املوجود(اجلودة بالعرض  - 

  :لجودة التطور التارخيي ل-1-2
ميكن إرجاع أصول التفكري يف مفهوم اجلودة إىل حقب زمنية بعيدة حيث كانت الدقة واإلتقان هي و

 )األهرامات يف بناء(املرادف األساسي للجودة، حيث ظهرت يف حضارات متعددة يف مقدمتها احلضارة الفرعونية 
 واحلضارة )يف بناء الكاتدرائيات( حية واحلضارة املسي) كما يف بناء سور الصني العظيم(واحلضارة الصينية 

  .)يف بناء املساجد والقصور( اإلسالمية 
العلمية ومع تطور هذا املفهوم أعيد تشكيله بأبعاد جديدة منذ بدايات القرن العشرين وانطالق الثورة 

 على املراحل قد اتفق معظم الباحثني وكوظيفة أساسية، حيث ارتبطت ارتباطاً وثيقاً باإلدارة، ةوالتكنولوجي
 :التارخيية التالية إلدارة اجلودة الشاملة يف القرن العشرين وهي متداخلة التأثري وهي كالتايل

  ؛ (Inspection )مرحلة الفحص أو املطابقة -1
  ؛ (Contrôle Qualité) مراقبة اجلودة مرحلة -2
   ؛ (Assurance Qualité) ) تأكيد اجلودةأو(مرحلة ضمان  -3
   .اآلنحىت  1980 رة اجلود الشاملةمرحلة إدا -4
  :أمهية نظم اجلودة -2

 على اختالف املنظمات كبرية سواء على مستوى املستهلكني أو على مستوى إستراتيجيةللجودة أمهية 
 أهم العوامل األساسية اليت حتدد الطلب على منتجات متثل أحدإذ أا ، أنشطتها أو على املستوى الوطين للبالد

  )1(:ميكن تناول هذه األمهية كما يأيت و،املنظمة
 مع املنظمةيتضح ذلك من خالل العالقات  و شهرا من مستوى جودة منتجاا،املنظمة تستمد :املنظمةمسعة -أ

فإذا ما كانت . املنظمةاهزين وخربة العاملني ومهارام، وحماولة تقدمي منتجات تليب رغبات وحاجات زبائن 
 الشهرة والسمعة الواسعة واليت املنظمةجودة منخفضة فيمكن حتسني هذه اجلودة لكي حتقق  ذات املنظمةمنتجات 

                                                           
، األردن ،، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان9001:2000إدارة اجلودة الشاملة ومتطلبات األيزو قاسم نايف علوان،  )1(

 . 32-30 ، ص ص2005
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كما هو احلال بالنسبة ، املنظمة املماثلة يف الصناعة أو القطاع الذي تنتمي إليه املنظماتمتكنها من التنافس مع 
  .ا يف صناعة االلكترونات وغريه(IBM)  مرسيدس إلنتاج السيارات أو شركةلشركة

تزايد باستمرار عدد احملاكم اليت تتوىل النظر واحلكم يف قضايا شركات تقوم  :املسؤولية القانونية للجودة-ب
 لذا فإن كل شركة صناعية أو خدمية تكون ،بتصميم منتجات  أو تقدمي خدمات غري جيدة يف إنتاجها أو توزيعها

  .خدامه هلذه املنتجاتمسؤولة قانونا عن كل ضرر يصيب الفرد الزبون من جراء است
 إن التغريات السياسية واالقتصادية ستؤثر يف كيفية وتوقيت تبدل املنتجات إىل درجة كبرية :املنافسة العاملية -ج

 املنظمةتكتسب اجلودة أمهية متميزة إذ تسعى كل من ، يف عصر املعلومات والعوملة ويف سوق دويل تنافسي،
على مسعة احلصول  ومن حتقيق املنافسة العاملية وحتسني االقتصاد بشكل عام،واتمع إىل حتقيقها دف التمكن 

 ومن املنظمة أدى ذلك إىل إحلاق ضرر بأرباح املنظمةفكلما اخنفض مستوى اجلودة يف ،  يف األسواق العامليةجيدة
  .مث التأثري على امليزان التجاري للبلد

 يف محاية  وعزز ووضع مواصفات قياسية حمددة ساهمملنظمةاق اجلودة يف أنشطة يتطبإن  :محاية املستهلك -د
  .املنظمةالثقة يف منتجات واملستهلك من الغش التجاري 

إن . املنظمةعندما يكون مستوى اجلودة منخفضا يؤدي ذلك إىل إحجام املستهلك عن شراء منتجات 
  .اليت يتوقعها املستهلك منهعدم رضا املستهلك هو فشل املنتج الذي يقوم بشرائه من القيام بالوظيفة 

ويف أغلب األحيان يترتب عن ذلك أن يتحمل املستهلك كلفة إضافية سواء كانت متمثلة بضياع الوقت الالزم 
املواصفات نوعية وبعد . الستبدال املنتج أو إصالحه وباخلسارة الكاملة للمبالغ اليت دفعها املستهلك مثنا باهظا

  .ملستهلك دف محايته وإرشاده إىل أفضل املنتجات جودة وأمانااملوضوعة ظهرت مجاعات محاية ا
يع عمليات ومراحل اإلنتاج من شأنه أن يتيح الفرص مج  يف تنفيذ اجلودة املطلوبة:ختفيض التكاليف-ـه

 واآلالت عن تاالستفادة القصوى من زمن املاكيناوالكتشاف األخطاء وتالفيها لتجنب حتمل كلف إضافية 
  .املنظمةالزمن العاطل عن اإلنتاج وبالتايل ختفيض الكلفة وزيادة ربح طريق تقليل 

هي  و على املنظمة العاملية للتقييس،(ISO)تدل احلروف الالتينية لأليزو: إلدارة اجلودة 9000 األيزو  نظام -3
روف الواجب  اليت تعين التساوي بني أعضاء املنظمة وجتنب اجلدل حول احل(ISOS)مشتقة من الكلمة اليونانية 

  .استخدامها للداللة عليها
 يف معيار واحد (ISO9003)، (ISO9002)، (ISO 9001)حيث مت يف هذه السلسلة اجلديدة إدماج معايري 

 ISOتأكيد اشتمال معيار  وهذا من أجل التغلب على مشكلة االختيار بني هذه املعايري، و،(ISO 9001)هو معيار 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 مدخل نظري لألنظمة اإلدارية المدمجة    :                                                    الفصل األول

7 
 

 مهما كان نوعها أو حجمها أو القطاع املنظماتوإمكانية تطبيقه يف مجيع أنواع  املنظمة على مجيع أنشطة 9001
  )1(.الذي تنتمي إليه

:  اليت تطبق نظم اجلودة الشاملة يف جماالتاملنظماتوهي املواصفة اخلاصة ب :9001تعريف االيزو -3-1
حيث تعد هذه املواصفات ، عالفحص واالختبار وخدمات ما بعد البي، اإلنتاج والتركيب، التطوير، التصميم

   )ISO 9000. )2األكثر مشولية يف سلسلة مواصفات 
  9000مكونات األيزو  -3-2

   : من املواصفات اآلتية2000 إصدار عام 9000تتكون سلسلة األيزو 

  ةمتطلبات نظم إدارة اجلود :9001 يزواأل §
  : 1994ام وقد حلت هذه املواصفة املعدلة حمل مواصفات األيزو الثالث إصدار ع

 .خدمة ما بعد البيع والتركيب،، اإلنتاج، التطوير،  اجلودة يف التصميمضمانمنوذج : 9001يزو األ §
 .خدمة ما بعد البيع والتركيب،،  اجلودة يف اإلنتاجضمانمنوذج : 9002 يزواأل §
  . اجلودة يف االختبار والفحص النهائيضمانمنوذج : 9003 يزواأل §
  . 2005 إصدار ني أداء نظم إدارة اجلودةإرشادات لتحس: 9004 يزواأل §

واليت كانت دف لتقدمي جمموعة  1994 إصدار عام 9004وقد حلت هذه املواصفة حمل مواصفة األيزو 
  .إرشادات تساعد يف تطبيق عناصر نظام اجلودة

  .مصطلحات نظم إدارة اجلودة: 9000 أيزو - 
لكي تتوافق مع متطلبات املواصفة ، 1994 إصدار عام 8402فة األيزو قد حلت هذه املواصفة حمل مواص و                  

بالتايل فإن زيادة سرعة التوافق مع متطلبات املواصفة املعدلة سيزيد القدرة التنافسية للمنظمات يف  واملعدلة،
  .األسواق احمللية والدولية

 هذا العنصر هذه املبادئ اول يفتننس: 2000 إصدار9001مبادئ إدارة اجلودة حسب املواصفة األيزو  3-3 
  بعض املتطلبات مس التغيري فقط وإمنا يفاليت مل يشملها أي تغيري  2008 حيث أن اصدار 2000حسب اصدار 

  ).1نظر امللحق رقم ا(
  

                                                           
 ،1بعةطال،مصر- للنشر والتوزيع، القاهرة  دار السالم، وتطبيقاته ISO  9000املرشد إىل طريق ،حيدر حممد أمني طرابيشي )1(

 .185،  ص 1999
،  1995مصر،  -  دار غريب للطباعة والنشر،القاهرة،9000ل لأليزو يإدارة اجلودة الشاملة ومتطلبات التأه ،علي السلّمي )2(

 .93ص
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  .)1( :يرتكز ا على مبادئ إدارة اجلودة الثمانية اآلتية
    (L'orientation client) التركيز على العميل -

ابل متطلبات العمالء وتسعى جيب أن تق وب أن تفهم املنظمة احتياجات العمالء احلالية واملستقبلية،جي       
  .لتجاوز توقعام جاهدة

   (Leadership)   القيادة-
  . أهداف املنظمةيف حتقيقجيب أن توفر القيادة بيئة عمل متكن األفراد يف أن يصبحوا مشاركني بشكل فعال      
  (l’implication des personnes)   راد  مشاركة األف-

متكن مشاركتهم الكاملة من استخدام قدرام لصاحل حتقيق أهداف  ويعترب األفراد هم جوهر عمل املنظمة،       
  .املنظمة

   (Approche processus)    مدخل العملية-
  . العمليةتتحقق النتائج املرجوة بكفاءة عندما تدار أنشطة وموارد املنظمة على أساس  

  : مدخل النظام-
  .يساهم حتديد وفهم وإدارة العمليات املترابطة كنظام يف حتقيق أهداف املنظمة بكفاءة وفعالية      
   (L'amélioration continue)   التحسني املستمر-

  .جيب أن يتمثل اهلدف الدائم للمنظمة بتحسني أداء املنظمة الكلي بشكل مستمر  
    :ختاذ القرار  املدخل الواقعي ال-

  .تتحقق فعالية القرارات عندما تعتمد على حتليل البيانات واملعلومات        
  :العالقة مع املوردين عالقة شركاء ومنفعة متبادلة-

وتعترب ، يتم تعزيز قدرة املنظمة واملوردين على خلق القيمة من خالل عالقات املشاركة واملنفعة املتبادلة       
  .ةانية السابقة خطوط إرشادية تساعد على حتسني أداء نظام إدارة جودة املنظماملبادئ الثم

فإذا كانت سياسة اجلودة لشركة ،  املتعلقة باجلودةاملنظمة فعالية نظام اجلودة بسياسة وأهداف ييميرتبط تق و     
التسليم يف الوقت ،  العاليةاجلودة: فإن هذه السياسة تترجم إىل عدة أهداف مثل،  حتقيق رضاء العمالء هيصناعية
فعندما تتحقق هذه األهداف ، خدمة ما بعد البيع، السعر املناسب، املالئمة لالستخدام، مقابلة املتطلبات، احملدد

   . بأنه فعالاملنظمةيوصف نظام اجلودة ذه 
  :  منوذج العملية املرتكز عليه األيزو وعملية التحسني املستمر-4

  :ندما يستخدم داخل نظام إدارة اجلودة على اآليتويركز مدخل العملية ع

                                                           
)1(   Henri  Mitonneau, ISO 9000 version 2000, 2eme édition, DUNOD, paris, 2001, pp. 168.169. 
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 ؛فهم ومقابلة املتطلبات •
 ؛األخذ بعني االعتبار العمليات املضيفة للقيمة •
 ؛احلصول على نتائج عن أداء العملية وفعاليتها •
  .التحسني املستمر يف العمليات باالعتماد على قياس اهلدف •

   :النحو اآليت على كل العمليات على (PDCA)وميكن تطبيق دورة 
: Plan حتديد األهداف والعمليات الضرورية لتحقيق النتائج وفقاً ملتطلبات العمالء وسياسات املنظمة.  

Do:العمليات تنفيذ .  
Check:األهداف واملتطلبات للمنتج وكتابة تقرير بالنتائج،  مراقبة وقياس العمليات واملنتج مقابل السياسات.  

: Act  تحسني املستمر يف أداء العمليةاختاذ اإلجراءات لل.  
فإذا كانت سياسة اجلودة لشركة ،  املتعلقة باجلودةاملنظمةيرتبط تقومي فعالية نظام اجلودة بسياسة وأهداف  و     

التسليم يف الوقت ، اجلودة العالية: فإن هذه السياسة تترجم إىل عدة أهداف مثل، صناعية حتقيق رضا العمالء
فعندما تتحقق هذه األهداف ، خدمة ما بعد البيع، السعر املناسب، املالئمة لالستخدام، تطلباتمقابلة امل، احملدد

 )1(. بأنه فعالاملنظمةيوصف نظام اجلودة ذه 
  متطلب أساسي لنجاح إدارة اجلودة الشاملة )9001 مثل األيزو(   اجلودةضمان:)1-1(رقمشكل 

        
  

                                        
  
  
  
  

 املتطلبات اجلديدة واألزمة اليت تواجه املنظمات 2000 إصدار عام 9001أيزو ، حسني  شرارة و بسام حسن زاهر: املصدر
كلية ،  وحدة حبوث األزمات،املؤمتر السنوي اخلامس إلدارة األزمات والكوارث، الصناعية املصرية للتوافق معها

  .447ص ، 2000أكتوبر  29-28 ،القاهرة،جامعة عني مشس، التجارة
 2008 إصدار 9001يوضح الشكل أعاله أن املؤسسات اليت تبنت نظام إلدارة اجلودة وفق املواصفة اإليزو 

.وفق حلقة التحسني املستمر تتجه حنو تطبيق مبادئ اجلودة الشاملة

                                                           
)1(  Chaudhuri, A. K., & Acharya U. H.,  Measuring effectiveness and suitability of  a quality system, Total 

Quality Management, Vol. 11 ( No. 2, 2000), p. 150. 

  اجلودة إدارة     
  الشاملة
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  :ح يف الشكل املوض(Process Model) على منوذج العملية 2008 إصدار عام 9001 منوذج األيزوويبىن 
  منوذج نظام إدارة اجلودة املرتكز على العملية:)2-1( رقمشكل

. 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
  
  

  
 7.p, 15-11-2008Quatrième édition ,  Exigences,ystèmes de gestion de la qualitéS :Source 

ولية ؤمس: ودة املرتكز على العملية وهيم إدارة اجل الركائز األربع اليت يبىن عليها منوذج نظا)2(يتضح من الشكل 
  .القياس والتحليل والتحسني، حتقيق املنتج، إدارة املوارد، اإلدارة

  .العمالء  منتجات حتقق رضاإنتاجكما يتضح أن اهلدف الرئيسي لنظام إدارة اجلودة املرتكز على العملية هو 
  )1(: املراحل األربع اآلتية9001 يتطلب تطبيق األيزو:9001 مراحل تطبيق األيزو -5

  إجراء املراجعة املبدئية  :املرحلة األوىل
 حيث تتم، 9001يذ السليم لأليزو وهي ركيزة أساسية تضع املنظمة على الطريق الصحيح واملختصر للتنف    

تحدد حبيث ت،  داخل املنظمة لتحديد مدى حتقيق متطلبات كل منها9001مراجعة كل عنصر من عناصر األيزو 
ام املطلوبة لسد باإلضافة إىل حتديد امله، الفجوة بني متطلبات كل عنصر واملمارسة الفعلية هلذا العنصر باملنظمة

  .   ول عنها ومىت يتم أداؤهاؤالفجوة ومن املس

                                                           
دراسة :  9000 األيزو الصناعية املصرية بالقطاع اخلاص للوفاء مبتطلبات املنظماتمدى استعداد حسني حممد شرارة،  )1(

-482 ، ص1995،  العدد األول ،،القاهرةكلية التجارة، جامعة عني مشس،، الة العلمية لالقتصاد والتجارة نةاستطالعية مقار
483. 

 التحسني املستمر لنظام إدارة اجلودة

  

الزبائن 
ألطراف وا(

 )األخرى املهمة

 متطلبات

وأطراف  (زبائن
 )أخرى مهمة

 اإلشباع

قياس،  حتليل،   إدارة املوارد
 حتسني

 مسؤولية اإلدارة

  حتقق
 املنتوج

 منتوج
 عناصر خروج

عناصر 
 الدخول

  تضيف القيمة) نشاطات(وظائف 
 تدفق املعلومات
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  9001تطبيق متطلبات عناصر األيزو : املرحلة الثانية
 لسد الفجوات اليت 9001األيزوطلبات عناصر تقوم املنظمة يف هذه املرحلة بوضع خطة زمنية لتطبيق مت

  :تتم خالل هذه املرحلة اخلطوات اآلتية وأظهرا املراجعة املبدئية،
 ؛ وخطة التدريب عليها يف املنظمة9001لأليزومحلة التوعية  •
 ؛لة عن  اإلشراف على التنفيذؤو املس(Comité directeur)تعيني اللجنة املوجهة  •
 ؛تكوين فرق العمل •
 ؛ دليل اجلودة واإلجراءات والتعليماتتوثيق •
  .تدريب املراجعني الداخليني للجودة •

  املراجعة الداخلية األخرية قبل التسجيل: املرحلة الثالثة
يقوم فريق املراجعة الداخلية يف هذه املرحلة بإجراء املراجعة الداخلية األخرية للتأكد من اكتمال توثيق 

  .  بيقها اجلودة وااللتزام بتطضمانمنظومة 
  املراجعة اخلارجية بواسطة اجلهة املاحنة واحلصول على الشهادة : املرحلة الرابعة

  :    تتم يف هذه املرحلة اخلطوات التالية
  ؛التعاقد مع اجلهة املاحنة للشهادة •
  ؛إجراء املراجعة اخلارجية بواسطة اجلهة املاحنة •
  ؛يف حالة وجودهامعاجلة عدم املطابقات الناجتة من املراجعة اخلارجية  •
  .التسجيل واحلصول على الشهادة •

 (système de management environnemental) نظم اإلدارة البيئية: لثاملطلب الثا
مبا أن النظام البيئي يعرب عن التفاعل الديناميكي جلميع أجزاء البيئة، مع التركيز بصورة خاصة على تبادل         

لذلك فقد ظهرت احلاجة إىل إدارة بيئية تقوم بعمليات ختطيط وتنظيم . غري احليويةاملواد بني األجزاء احليوية و
ورقابة ومراجعة وتقومي النظم البيئية على اختالف أنواعها حبيث تعمل على ختفيض النفايات وامللوثات إىل  احلد 

  .خلق بيئة صحية وسليمةأي أن اهلدف األساسي لإلدارة البيئية هو ، األدىن وحتقيق سالمة البيئة ومحايتها
  )1(: تعريف نظم اإلدارة البيئية-1

 من النظام اإلداري الشامل الذي يضم اهليكل التنظيمي  للمنظمة ءجز: يعرف نظام اإلدارة البيئية على أنه
والتخطيط واملسؤوليات واملمارسات العملية واإلجراءات والعمليات وإمكانات التطوير واملراجعة البيئة ومتابعة 

  .السياسة البيئية وأيضا تنفيذها

                                                           
 .124، ص2001،  ، دار الرضا للنشر،  دمشق14000يزو نظم اإلدارة البيئية واألرعد حسن الصرن،   )1(
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  .وانطالقا من هذا التعريف حتاول كثري من املنظمات الوصول بنظم اإلدارة البيئية إىل حتقيق أداء بيئي متميز
  :أمهية نظم اإلدارة البيئية -2

ظيم  والتن(ISO 14000) العتماد معايري نظام إدارة البيئة وأمهها على اإلطالق املنظماتتسعى العديد من 
إال أا يف نفس الوقت تتحمل ،  أن ذلك سيعود عليها بفوائد كبرية(EMSE) األورويب اخلاص باإلدارة البيئية

 لنظام املنظمات معرفة كل من فوائد وتكاليف اعتماد العنص التايلسنحاول من خالل  وجمموعة من التكاليف،
  .(ISO 14000)إدارة البيئة 

 ميكنها من حتقيق العديد من الفوائد يلخصها البعض (ISO14000) إدارة البيئة  لنظاماملنظماتاعتماد         
  )1(:يف

  ؛من اعتماد نظام يضمن احترام قوانني البيئة املنظمةمتكني  §
املتمثل يف النتائج القابلة للقياس واملتصلة بالنواحي  والتحسني املستمر لألداء البيئي للمؤسسة، §

 ؛واالنعكاسات البيئية
 ؛من امتالك إدارة سليمة بيئيا نظمةاملمتكني  §
ألن اعتمادها هلذا النظام يدل على أا حتترم ، التقليل من حدة مراقبة وكاالت محاية البيئة للمؤسسة §

واالستفادة من  املنظمةهذا ما يساعد أيضا يف التقليل من نسبة الضرائب املفروضة على  وقوانني البيئة،
 ؛ذلك ماليا

 ؛ إجراء تقييم ذايت ألدائهاعلى املنظمةحتفيز  §
 ؛ألنه يأخذ الطابع العاملي يف معايريه، بلغة دولية مشتركة املنظمةتزويد  §
 ؛باألدوات الالزمة للتطور والتحسني يف جمال البيئة العاملية املنظمةتزويد  §
 .إحراز تغيريات ثقافية عميقة وبقوانني محاية البيئة، املنظمةاملسامهة يف زيادة وعي أفراد  §

  )2 (: أما البعض اآلخر فريى أن فوائد اعتماد نظام إدارة البيئة متثل يف
 ؛مراقبة اجلوانب املتعلقة به وحتسني تسيري احمليط بتحسني تنظيم وإدارة احمليط، §
 ؛إزالة النفايات ومحاية البيئة باملسامهة يف ختفيض نسبة التلوث، §
 .متيزها بذلك تنافسيا وا مع قوانني محاية البيئة،نظرا لتماشيه، تعزيز ثقة الزبون واملستهلك باملؤسسة §

                                                           
 ،  ص1999رمجة مركز التعريب والربجمة،  منظمة الدار العربية للعلوم، بريوت ،  ت، 14000ISOدليل اجليب إىل  ،توماس فاليف/ كرايغ ميسلر  )1(

  .11،55 ص
  .66،  ص 2001،  ،  دار وائل للنشر، عماناملنهجية املتكاملة إلدارة اجلودة الشاملةعمر وصفي عقيلي،  )2(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 مدخل نظري لألنظمة اإلدارية المدمجة    :                                                    الفصل األول

13 
 

 ،(ISO 14000)عند اعتمادها ملعايري نظام البيئة  املنظمةإذن هذه هي الفوائد اليت قد تعود على 
إال أن ذلك كلّفها ، اليت جعلت العديد منها يسعى للحصول على شهادة املطابقة ملعايري هذا النظامو

 )1( :هاجمموعة من التكاليف نذكر من

كمساعدين استشاريني وكموجهني املنظمة الذين تستخدمهم ، املبالغ اليت يتم دفعها خلرباء األنظمة البيئية §
 . نظام إدارة البيئةإستراتيجيةهلا يف تطبيق 

 .ختصيصها عند اعتمادها هلذا النظاماملنظمة املوارد الداخلية مبا فيها ساعات العمل اليت يتطلب من  §
املنظمة حسب  وطالبة للتسجيل،املاملنظمة  بطلب التسجيل اليت ختتلف قيمتها حسب حجم تكلفة التقدم §

 .اليت يتم التسجيل عندها واليت ختتلف تكاليفها من بلد آلخر
، ميكنها استعادة ما خسرته من تكاليف يف حالة تطبيقها لنظام إدارة البيئة بشكل صحيحاملنظمة إال أن 

كما يساعدها يف تفادي املشاكل ، ليت قد تفرض عليها من طرف وكاالت محاية البيئةألنه يوفر عليها الضرائب ا
  .بالتايل يوفر عليها تكاليف حل هذه املشاكل واليت قد تنجم عن البيئة،

تساعدها على احلصول على أكرب حصة يف ، باعتمادها هلذا النظام ستحقق ميزة تنافسيةاملنظمة كما أن 
  .املزيد من األرباح اليت تعوضها عن التكاليف اليت حتملتهابالتايل حتقيق  والسوق،

  :(ISO 14000)ومن خالل ما سبق ذكره نستنتج أن نظام إدارة البيئة 
 ؛هو نظام لتسيري اجلوانب املتصلة بالنواحي البيئة للمؤسسة §
 ؛ حتترم قوانني محاية البيئةاملنظمة جيعل  §
 ؛ة تنافسيةحيقق هلا ميز و،نظمةيعزز ثقة املستهلك بامل §
 ؛إخل...يساعد على محاية البيئة من أخطار التلوث والفوضى واإلشعاعات §
شرط توفره ، حيتوي على سلسلة من املعايري اليت تعمل جنبا إىل جنب للحصول على إدارة سليمة بيئيا §

 ؛على مجيع العناصر الالزمة
ففي الوقت ، نظمةاملة بامل لتحقيق جودة ش(ISO 9000)يعمل جنبا إىل جنب مع نظام إدارة اجلودة  §

الذي يسعى فيه نظام إدارة اجلودة للحصول على سلع وخدمات تتصف باجلودة ومطابقة حلاجات 
 لتوفري هذه السلع واخلدمات دون (ISO 14000)يسعى نظام إدارة البيئة ، ورغبات الزبائن واملستهلكني

إشباع رغبات ومتطلبات الزبون واملستهلك والنظامني يعمل على حتقيق الرضا فكال ، إحلاق الضرر بالبيئة
 .اللذان ميثالن العنصر األساسي يف البيئة احمليطة ذه املؤسسة

                                                           
 .19توماس فاليف،  مرجع سابق،  ص/ كرايغ ميسلر )1(
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 كل الظروف املالئمة ألداء عملهم وفر هلمالذين البد أن ت املنظمة أن يكون على حساب أفراد  جيبولكن ذلك ال
فكان نظام إدارة الصحة وسالمة العمل  ،لنظام يضمن حقوقهم املنظمةذلك من خالل اعتماد  وبفعالية،

(OHSAS 18000)،املوايل املطلبالذي سنتطرق إليه يف و هو السبيل إىل ذلك .  
 اليت طبقت املنظماتلقد أجرت إحدى اهليئات الدولية املتخصصة يف جمال البيئة دراسة مسحية موعة من  و    

 قد استفادت بشكل فعلي من تطبيق النظام املنظماتهذه  و أتضح من هذه الدراسة أن كافة 14000نظام االيزو 
  :كااليتو من النتائج  اليت خرجت ا الدراسة 

 ؛ حسنت مسعتهااملنظماتمن    65% •
 ؛مباشراستفادت ماديا و بشكل   61% •
  ؛ حسنت عالقتها مع األطراف ذات املصلحة للمؤسسة 40% •
 ؛حصلت على ميزة إجيابية مقابل املنافسني   28% •
 ؛ من االياراملنظمة سامهت الشهادة يف البقاء على % 23 •
  . حسنت ظروف العمل لديها% 12 •

  من بني التعريفات اليت قدمت هلا: 14000 من خالل األيزو اإلدارة البيئية  -3
إلدارة األنظمة املتصلة  املنظمةجمموعة إجراءات تتخذها «:  على أنه(ISO 14000)يعرف نظام إدارة البيئة - 
  )1(.»لبيئةبا
عملية  ونظام للتسيري يتضمن جمموعة من معايري حمددة جيب توفريها يف السلع واخلدمات، «:كما يعرف بأنه- 

  )2(.»تصنيعها دف محاية البيئة
" االستخداماملتطلبات ودليل –نظام اإلدارة البيئية  "14001:2004مواصفة األيزو :14001 تعريف األيزو 3-1

  )3(. والتقييس من بعد ذلك(ISO 14001)والشروط اليت جيب استيفاؤها إلقام نظام إدارة بيئية تشرح لنا املتطلبات 
  :14000 مكونات األيزو 3-2

 :  من اآليت14000تتكون أهم مواصفات سلسلة األيزو 

  14001أيزو  §
  .املواصفات مع إرشادات االستخدام: نظم اإلدارة البيئية

§ Environmental management systems_ Specification with guidance for use. 

                                                           
 .57سابق،  صالمرجع  ،يفتوماس فال/ كرايغ ميسلر )1(
 .66عمر وصفي عقيلي،  مرجع سابق،  ص )2(

)3(  Loetitia Vaute / Marie –Paule Greveche: Certification ISO 14001 les 10 pièges à éviter, AFNOR, Paris, 2005, 
p. 92. 
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  .إرشادات عامة عن املبادئ والنظم والتقنيات الداعمة: نظم اإلدارة البيئية: 14004يزو األ §
  .مبادئ عامة - إرشادات للمراجعة البيئية  :14010يزو األ §
  .  البيئية  مراجعة نظم اإلدارة-  إجراءات املراجعة  –إرشادات للمراجعة البيئية  :14011يزو األ §
 .  معايري مؤهالت املراجعني البيئيني–إرشادات للمراجعة البيئية  :14012يزو األ §

  :14001التحسني املستمر املرتكز عليه األيزو  ومنوذج العملية -4
 . وعملية التحسني املستمر منوذج نظام اإلدارة البيئية)3-1(ويوضح الشكل 

 . وعملية التحسني املستمرةمنوذج نظام اإلدارة البيئي :)3-1(رقم شكل
 

  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 

 
 
Source: International Standard ISO 14001, Environmental management systems 
_specification with guidance for use, p .7. 

من عملية  نظام اإلدارة البيئية ال بد أن يكون ضواستمرارية من الشكل أعاله أن الضامن الوحيد لفعالية ايتضح لن
  .التحسني املستمر من خالل املراجعة واإلجراءات التصحيحية ومراجعة اإلدارة

 التحسني املستمر
L'amélioration continue  

  مراجعة اإلدارة

  املراجعة واإلجراءات التصحيحية

  السياسة البيئية

  التخطيط

  التنفيذ والتشغيل
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 SA 8000  واملساءلة االجتماعيةOHSAS 18001:2007 إدارة الصحة والسالمة املهنية منظا: رابعالاملطلب 

ادة دخل الفرد من احلقائق املؤكدة يف عصرنا احلديث أن التحول الصناعي والتقدم التقين يساعد على زي
إال أنه يتقاضى ضريبة بشرية ومادية ناجتة عن األخطار املهنية كأمراض املهن وحوادث ، ومنو االقتصاد الوطين

وإصابات العمل واليت تسبب فقدان العنصر البشري واملادي وهذه مجيعها تصب يف رافد واحد وهو فقدان الوقت 
  )1(.عتاد عن التلف الذي يصيب اآلالت والاملخصص للعملية اإلنتاجية وخسارة مادية ناجتة

 وضمان سالمته من خماطر مهنته من أجل  احلرص على العنصر البشرياملنظماتلذا أصبح لزاما على 
حتقيق التقدم احلضاري والتطور التكنولوجي وفوق كل ذلك املسؤولية االجتماعية واملسامهة يف حتقيق التنمية 

ألنظمة إدارة الصحة والسالمة املهنية واليت أمهها على  املنظمةهذا يعين تبين  واملستدامة يف شقها االجتماعي،
   OHSAS.18001:2007 اإلطالق 

   إدارة الصحة والسالمة املهنيةمنظا مفهوم.1
  .سنحاول التعرف أكثر على هذا النظام من خالل بعض التعاريف

 املرتبطة  احلوادث ول تسيري املخاطر،تسهي إىل يهدف (OHSAS 18000)العمل نظام إدارة الصحة وسالمة 
  )2(.»بنشاطات املؤسسة

  )3(.»علق باحلوادث اخلطرية يف العملتتقرير رمسي مدعم بالقوانني وي«: كما يعرف بأنه عبارة عن

من خالل التعريفني نستنتج أن نظام إدارة الصحة وسالمة العمل هو نظام لتسيري األمور املتعلقة حبوادث 
  .ألمراض املهنية انطالقًا من قوانني يقوم عليهاكذا ا والعمل،

 واملتابعةوالتنفيذ  والتوجيه والتخطيط اإلدارةليات وواجبات ؤو تقع عليها مساليت اإلدارة كما تعرف بأا 
  لضمان سالمه العاملنيالفنيةووضع القواعد والتعليمات  املنظمة  يفاملهنية والسالمة باألمنلكل ما يتعلق 

  ميكن من خالهلا االرتقاء اليت والوعي التثقيف أو برامج التدريب يف سواء إستراتيجية ووضع  والبيئةتواملمتلكا
 )4( . املهنيةةة يف السالمعايري اجلودمىل إللوصول  السالمة املهنية العاملني ومستوى وضع أداءمبستوى 

 
  

                                                           
 .7،  ص2003، األردن -عمان ،ر والتوزيع،  دار الصفاء للنشاإلدارة احلديثة للسالمة املهنيةحممود ذياب العقايلة،   )1(

)2(  Management de la santé et de la sécurité au travail, [en ligne] disponible sur: 
http://www.iso.org.(date:21/01/2010) 

)3(  BS8800 (ISO 18000) Le management de la sécurité, [en ligne] disponible sur: 
http://www.bs8800presentation.htm.(date:21/01/2010) 
)4(   http://www.sustainabledevelopment.in/services/management_system/activities/oh_&_s_auditor_training.html. 

(date:21/01/2010). 
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  : إدارة الصحة والسالمة املهنيةمنظا مفهومنشأة  -2
 واألفراد ملكان عمل صاحل من ناحية األمان ا املنظماتنتيجة لتزايد طلب OHSAS 18001 :ملواصفة اظهور -2-1

 أسلوب املبادأة إلدارة خماطر السالمة والصحة إيلأسلوب رد الفعل  التحول من  بدأت يفاملنظماتوالبيئة، فان 
 والظهورنتيجة للنجاح  و.لألداء املستمر  وكذا التحسنيعنهااملهنية، وتقليل احلوادث والتكلفة املالية الناجتة 

  :واالنتشار الواضح للمواصفات الدولية
 (ISO 9001)  بنظام إدارة اجلودة املواصفة اخلاصة •
 مواصفة عاملية ختتص بنظام إلنشاء احلاجة ظهرت، (ISO 14001)  واملواصفة اخلاصة بنظام إدارة البيئة •

 . للسالمة والصحة املهنية
 قبوال ووجدت )1( ، للسالمة والصحة املهنيةإرشاديةكمواصفة  (BS 8800:1996) الربيطانية  املواصفةوظهرت

 وليست إرشادية مواصفة هي (British Standard 8800)  الربيطانيةاملواصفة و.واسعا يف خمتلف أحناء العامل
  .BS5750  و  BS7750 كاملواصفات قياسية مواصفات

 يف بعض الدول اليت متنح التقييسوكذا املنظمات  ISO دولية للقياساتال  الرغبة الشديدة للمنظمةوظهرت
 ISO  اآلن مل تقم منظمةوحىت وبعد عدة سنوات هذامع  و.للسالمة والصحة املهنية  مواصفة دوليةإىلللحاجة 

   .  مواصفة دولية للسالمة والصحة املهنيةبإصدار
 إصدار يف بعض الدول اختارت للشهادةاحنة  املاهليئاتوكذا  ن بعض املنظمات القياسيةإ فوهلذا

 سلسلة املواصفاتإصدار قبل ه ولذلك نستطيع القول بأن.ااملواصفات اخلاصة  (OHSAS) بعضهناك، كانت  

 حيث مل تستطيع هابين  التعارضإىل ى أدوهذابالسالمة والصحة املهنية يف السوق العاملي،  األنظمة اخلاصة
  .  األحسن منها متييز أيا املنظمات

 منظمة 13 مواصفة دولية للسالمة والصحة املهنية، فقد قامت لظهورللعمالء  ونظرا لتزايد احلاجة امللحة
  القياساتمعهدوكذا  (International Certification Bodies) للشهادة عاملية ماحنة جهات ىتشتمل عل(

 إنشاءوقد روعي يف  (OHSAS 18001:1999) ملهنية املواصفات اخلاصة بالسالمة و الصحة ابإنشاء BSI الربيطانية
 اإلدارةالتوافق مع باقي متطلبات نظم  (OHSAS 18001:1999) املواصفة اخلاصة بالسالمة والصحة املهنية

 :األخرى
وذلك لتسهيل التكامل بني أنظمة  (ISO 14001) ومواصفة إدارة البيئة (ISO 9001) مواصفة نظام إدارة اجلودة

 األخرىاملواصفات  كذلك مع بعض و. اليت ترغب يف ذلكللمنشآتدة والبيئة والسالمة والصحة املهنية اجلو إدارة
 .  اليت سنتطرق إليها بإسهاب يف املطلب الرابع(Social Accountability System) (SA 8000)  املواصفة

                                                           
)1(  http://www.sustainabledevelopment.in/services/management_system/scope/sa_8000.htm (date:27/02/2010). 
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 هنأواصفة عاملية مبعين مت ليس (OHSAS 18001:2007) ن املواصفةإ املرحلة فهذه  حىتهنأوينبغي أن نوضح 
  . بعض الدول  قومية يفمواصفة أصبحت ولكنها (ISO Number)  رمز يف تشكيلة األيزواليست هل

 إنشاءكما مت . 2007جوان   و حدثت يف1999ريل أفيف  (OHSAS 18001)  املواصفةإنشاءوقد مت 
  .2007يف   و حدثت2000 يفرييف ف (OHSAS 18002) اإلرشادية املواصفة

  (OHSAS 18001:2007)  تقدمي للمواصفة -2-2
 لتطبيقها اإلرشاديةوكذا املواصفة  (OHSAS 18001)  املواصفة اخلاصة بالسالمة والصحة املهنيةهذه

(OHSAS 18002)   مة والصحة املهنية والذي يتم للحاجة امللحة للعمالء ملتطلبات نظام للسال  وذلكؤهاإنشامت
  .  الشهادةه النظام ومنحهلذاعملية مراجعة  أساسها ىعل

التوافق مع باقي  (OHSAS 18001)  والصحة املهنيةبالسالمةاخلاصة  نشاء املواصفةإوقد روعي يف 
 (ISO 14001) ومواصفة نظام إدارة البيئة (ISO 9001) مواصفة نظام إدارة اجلودة األخرى اإلدارة متطلبات نظم

. ترغب يف ذلك  اليتظماتللمنالبيئة والسالمة والصحة املهنية  ودة والتكامل بني أنظمة إدارة اجل ذلك لتسهيلو
املهنية أو تعطي مواصفات تفصيلية لتصميم نظام   السالمة والصحةألداءمعينة   املواصفة ال حتدد اشتراطاتوهذه

أي يف ا ه املواصفة ميكن تطبيقهذهو ى ألخرنظمةحيث ختتلف من م ) وأساليب التحكماإلجراءات (اإلدارة
  . والكبرية  الصغريةيف املنظماتا قابلة للتطبيق ، كما أاملنظمات

  :OHSAS 18002 اإلرشادية املواصفة -3
سية،  حيث نعلم أن املواصفة القيا،(OHSAS 18001:2007)  لتطبيق املواصفةإرشادية مواصفة هي

  فتعطي معلومات عن كيفية تطبيقديةاإلرشا، أما املواصفة لبنودها طبقا ظمةاملن ىتستخدم للقيام باملراجعة عل

   . النظام الذي مت توثيقة طبقا ملتطلبات املواصفة القياسية
 هذهنشاء إ أي أن الغرض العام من . ال تستخدم يف أعمال املراجعة (OHSAS 18002) املواصفة نإ فوهلذا

كما ميكن استخدام املواصفة . مةالسال  يف تطبيق أو حتسني نظام إدارةظمات مساعدة املنهو اإلرشاديةاملواصفة 
  . ذا الغرضهل (BS 8800) اإلرشادية

  :ىعل (OHSAS 18002) اإلرشاديةوتشتمل املواصفة 
 بند من بنود املواصفة مع توضيح يساعد يف تطبيق نظام إدارة السالمة وكذا توضيح املدخالت واملخرجات لكل

  . ظمة املطبقة باملناإلدارة مع نظم عالقتها
   (OHSAS 18001:2007) دئ األساسية لتطبيق املواصفةاملبا -4
   ؛السالمة والصحة املهنية  خبصوصسياستها بتحديد ظمة جيب أن تقوم املن:السياسة -1
   ؛ نظام إدارة السالمة والصحة املهنيةجتاه التزامها ظمةاملن  البد أن تؤكد:االلتزام -2
   ؛املهنية  خبصوص السالمة والصحةسياستهايق  بالتخطيط لتحقنظمةامل البد أن تقوم :التخطيط -3
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 واألهداف أن توفر القدرات والدعم الالزم لتحقيق السياسة ظمةللمن  ينبغينهفإ للتطبيق الفعال، :التطبيق -4
   ؛والصحة املهنية اخلاصة بالسالمة

  .ة والصحة املهنية اخلاص بالسالماألداء بقياس ورصد وتقييم ظمةاملن  تقومه ينبغي أن:والتقييمالقياس -5
املتصاعد لنظام السالمة والصحة املهنية   باملراجعة والتحسني املستمراملنظمة ينبغي أن تقوم :والتحسنياملراجعة -6

  . املهنية  العام للسالمة والصحةاألداءوذلك لتحسني 
  . ملهنيةا لية حتسني نظام السالمة والصحةؤو يشترك يف مساملنظمة كل فرد يف وينبغي أن نعلم أن

  :املستمر النظام، التغيري والتحسني إنشاء -5
عاجال  إن سيتغري ءشي كل إنال يوجد شيء دائم، بل  و. أن تكون مبعزل عن العاملظماتللمن ال ميكن

  . أو آجال
 فيها ال حيدث اليت األوقات يف وحىت عرضة للتغيري، هلا املصاحبة واملخاطر املنظمةضا فان أنشطة أيو

 .  كما يف اجلودة واإلدارة البيئيةاملستمر ان النظام جيب أن يتعرض للتحسنيتغيريات ف
 تنفيذه السالمة والصحة املهنية ميكن أداء فالتحسني يف.   املستمرالتحسني تسهل (P-D-C-A Cycle) ان احللقة

  . اإلدارةبالتحسني يف نظام  وكذا (P-D-C-A Cycle) طريق احللقة عن
  .وكفاءته فاعليتهوالتحسني املستمر سوف يفقد   التغيريىقادر علالغري  اإلدارة نظام إن

حلقة التحسني املستمر حسب نظام الصحة والسالمة املهنية:   )4- 1( شكل رقم  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

 
Source: OHSAS Project Group, Occupational health and safety management system - 
Guidelines for the implementation of OHSAS 18001:2007, Second Edition, Novembre, 2008, 
p.10. 
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  :اجلودةالبيئة ونظام إدارة السالمة والصحة املهنية ونظام إدارة  التكامل بني نظام إدارة -6
والصحة املهنية، ومع ذلك فان املواصفة ال  متطلبات نظام إدارة السالمة ISO 14001 ال حتدد املواصفة

ت بتطويع نظام آواألمان ضمن برنامج إدارة البيئة، وقد تقوم بعض املنش  قضايا الصحةإدراج من ظمةمنمتنع أي 
إدارة السالمة والصحة  وميكن أن تتكامل متطلبات نظام. لقة بالصحة واألمانعليتضمن املوضوعات املت إدارة البيئة

 يف نظام حتديدها البيئية اليت يتم املظاهرحيث تتضمن  (ISO 14001) املهنية مع نظام إدارة البيئة املواصفة الدولية
  .مه لعملأدائهم العاملني أثناء هلاباملخاطر اليت يتعرض  إدارة البيئة ما يتعلق

  :)SA 8000( نظام املساءلة االجتماعية -7
ية  وهو امتداد للوكالة األمريك2000هذا املعيار وضع من قبل معهد احملاسبة االجتماعية منذ صيف     

تعلق األمر ي و)CEPAA) (Council on Economic priorities Accreditation Agency(لألولويات االقتصادية 
،  تعمل يف دول أين تكلفة اليد العاملة رخيصة جدااملنظماتهذه .  املتعددة اجلنسياتاملنظماتأساسا ببعض 

وقد أدى ذلك إىل بروز حماوالت . ة بشروط العملبعض هذه الدول ال تأخذ يف حسباا االتفاقيات الدولية املتعلق
 اليت تسعى إىل حتسني صورا املنظماتجادة للمطالبة بتحقيق مستوى معيشة أفضل للعمال وخاصة من قبل 

  .حتقيق مصداقية أكثر يف عملها ووالتحكم يف تكاليفها،
هو خاص بالعمال  ولعمل اجلربي،ا، منع عمل األطفال، عىن بشروط العملإن معيار احملاسبة االجتماعية ي    

 ما بإنشاء ووضع نظمة وهو تعريف املتطلبات اليت تسمح مل(SA8000)هدف معيار  وواملمونني على حد سواء،
اليت تتبىن هذا املعيار ملزمة  املنظمة والقضايا اليت ترتبط أساسا بالعمال، سياسات وعمليات تسمح هلا مبعاجلة

التصريح العاملي حلقوق ، بادئ بعض االتفاقيات وخاصة املتعلقة مبنظمة العمل الدولية التشريعات الوطنية ومباحترام
  .اإلنسان واتفاقية األمم املتحدة حول حقوق الطفل

  )1(:ورمبا هذا املعيار أساسا انصب على املسائل االجتماعية واليت تتمثل يف    

  ؛األعمال اجلربية §
 عمل الطفل؛ §
 حرية اجلمعيات؛ §
 ي؛التفاوض اجلماع §
 .الصحة واألمن §

ولية االجتماعية جلهات ؤاملسهو مواصفة دولية لتقييم  (SA 8000)  نظام املساءلة االجتماعيةومنه ميكن القول أن 
 على معرفة االحتياجات التطوعية اليت يتعني على أصحاب األعمال القيام ا داخل د تساع.جمتمعاااألعمال جتاه 

                                                           
)1(  Observatoire sur la responsabilité sociétale des entreprises (ORSE), Développement durable et entreprises, 

AFNOR, Paris, 2004, p. 95. 
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وتركز العناصر املعيارية هلذه املواصفة على القوانني . بيئة العمل ونظم اإلدارة، لمبا فيها حقوق العما، مؤسسام
وميكن استخدام مواصفة املساءلة . احمللية واألعراف الدولية حلقوق اإلنسان واتفاقيات منظمة العمل الدولية

  . لتقييم مدى توافق بيئة العمل داخل مؤسسة مع هذه املعايري)SA 8000(االجتماعية 
  :الغرض ونطاق التطبيق - 7-1

 إىل تقدمي مواصفة تستند إىل األعراف الدولية حلقوق ))SA 8000دف شهادة املساءلة االجتماعية 
وتعد املساءلة االجتماعية  .هماإلنسان وقوانني العمل احمللية اليت من شأا محاية األفراد ومتكينهم داخل نطاق عمل

)SA 8000(حيث تسري شروطها عامليا ،  مبنية على األدلة والرباهني عمليةلخالة من  مواصفة قابلة للمراجع
  .أو موقعها اجلغرايف أو القطاع الصناعي الذي تنتمي إليه، املنظمةبغض النظر عن حجم 

  : مناملنظمةإن التوافق مع متطلبات املسؤولية االجتماعية هلذه املواصفة سيمكن 
 عليها وتنفيذها كي تتمكن من إدارة تلك األمور اليت ميكنها السيطرة إعداد السياسات واإلجراءات واحلفاظ- 

  .عليها أو التأثري فيها
 وإجراءاا وممارساا احلالية تتوافق مع متطلبات هذه املنظمةالتوضيح مبصداقية لألطراف املهتمة أن سياسات - 

 .املواصفة
  :العناصر املعيارية وتفسريها -7-2

كما تتوافق مع املعايري الصناعية السارية وغريها من ، ة القوانني احمللية النافذة مع كافاملنظمةتتوافق 
ويف حالة أن تقوم هذه القوانني احمللية وغريها من املتطلبات اليت . املتطلبات اليت تسري عليها وكذلك هذه املواصفة

ويتعني على  .يف مصلحة العماليسري أفضل نص يكون ،  وهذه املواصفة بتناول نفس املسألةاملنظمةتسري على 
  :  أيضا احترام مبادئ الوثائق الدولية التاليةاملنظمة
اتفاقية منظمة ) ختفيض ساعات العمل(116والتوصية ) الصناعة- ساعات العمل( اتفاقية العمل الدولية - 

  ؛)احلد من العمالة اجلربية )105و) العمالة اإلجبارية(29العمل الدولية 
  ؛)حرية التعبري( 87ل الدولية اتفاقية منظمة العم - 
  ؛)حق تنظيم االحتادات العمالية( 98اتفاقية منظمة العمل الدولية  - 
   ؛)التوظيف واملهن- التمييز العنصري (111 و،)نظام الرواتب املتكافئ( 100اتفاقية منظمة العمل الدولية  - 
  ؛)املعايري الدنيا-األمن االجتماعي( 102اتفاقية منظمة العمل الدولية  - 
   ؛)احلد األدىن لألجور( 131الدوليةتفاقية منظمة العمل ا - 
  .)متثيل العمال (135اتفاقية منظمة العمل الدولية  - 

التدقيق  املتطلبات وطريقة (SA 8000) حتدد مواصفة (SA 8000 ): نظاماجلهات املستفيدة من تطبيق -7-3
والعمالة القسرية واألمور املتصلة بالصحة  ألطفالاملناسبة لتقييم الظروف احمليطة مبكان العمل مبا يف ذلك عمالة ا
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والتمييز واملضايقات يف مكان العمل واإلجراءات التأديبية وساعات  والسالمة يف مكان العمل وحرية االرتباط
  مواصفة ومن مث فقد مت تصميم. ولية اإلدارة يف يئة وحتسني ظروف العمل املناسبةؤومس العمل واألجور

(SA8000) دف إىل حتقيق ما يأيتتس ل تهدف جهات كيانات األعمال اليت:  
 ،)رأس املال البشري(القيمة االلتزام جتاه املوارد البشرية بصفتها قيمة أصالً من أصوهلا حتقيق •
  ،جتاه موظفيهم أمام األطراف األخرى املعنية إظهار التزامها •
  .االجتماعية التحقق بشكل مستقل من سجل مسئوليتها •

 إصدارها عن جهة يتمإن الشهادة  (SA 8000): الفوائد اليت جتنيها املختربات من احلصول على شهادة -7-4
 (SA 8000) لثقة العميل يف أن اجلهة املعتمدة مقابل ومن مث فهي تعترب مصدراً. جهة إصدار مستقلة/ تسجيل

  :لذلك وهم اإلنسانية األساسية،الضرورية لضمان حصول املوظفني على حقوق قامت بتطبيق العمليات الداخلية
   ؛والء املوظفني ورفع كفاءم يف العمل  لزيادةتؤدي §
  ؛العمالة احلد من معدالت دوران §
  ؛موضع التنفيذ املنظمةوضع قيم   §
  ؛التجارية  يف السوق وعالمتهااملنظمةحتسني مسعة   §
  .أوضاع تعيني واستبقاء املوظفني وتطوير أدائهم حتسني §

  :(OHSAS 18001) املهنية ونظام الصحة والسالمة (SA8000) االجتماعيةني معيار املساءلة التكامل ب -8
معيار املساءلة االجتماعية هو أكثر حداثة مقارنة بالطبعة األول ملعيار الصحة والسالم املهنية اليت صدرت 

  (OHSAS 18001)معيار إذ أن ،  كما سبق وأشرنا يف املطلب السابق2007 لعام ة والطبعة األخري1997سنة 
 يركز أكثر على املوردين واألطراف ذات املصلحة عن طريق (SA 8000)يركز على بيئة العمل الداخلية فمعيار 

إن املعياران يكمالن بعضهما البعض وبالتايل من الضروري خلق تعاون بني . التركيز أكثر على سلسلة اإلنتاج
 تطبق النظامني على أساس املنظماتاالجتماعية ويف الواقع هناك العديد من الصحة والسالمة املهنية ونظام املساءلة 

  .متكامل
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 متطلبات األنظمة اإلدارية : املبحث الثاين 
يف هذا املبحث سنتناول متطلبات كل األنظمة اإلدارية على حدا دف أوال املعرفة التامة هلذه املتطلبات          

، حيث أن عرض هذه املتطلبات سيتيح لنا منذ "مربرات إدماج األنظمة اإلدارية "والثاين التمهيد للمبحث الثالث
  .الوهلة األوىل مالحظة وجود متطلبات مشتركة بينها

  : متطلبات نظم إدارة اجلودة: املطلب األول
 عندما ترغب هذه ظمة للمن2008 إصدار 9001نتحدث عن متطلبات نظام إدارة اجلودة حسب املواصفة االيزو

   :ألخرية يفا
  ، إثبات مقدرا على توفري منتج يفي مبتطلبات الزبون واملتطلبات املعمول ا •
تعزيز رضا الزبون من خالل التطبيق الفاعل للنظام مبا يتضمنه من عمليات التحسني املستمر  •

 .للنظام وتأكيد املطابقة ملتطلبات الزبون واملتطلبات التنظيمية املعمول ا
   : عامةتطلبات امل -1

طبقا  وحتافظ على نظام إلدارة اجلودة وحتسن باستمرار فاعليته  أن تنشئ وتوثق وتطبقاملنظمةجيب على 
  .)1(هذه املواصفة القياسية الدولية للمتطلبات الواردة يف

  :  يلي جيب أن تشمل وثائق إدارة اجلودة ما:  عام -1-1
  . بيان موثق لسياسة وأهداف اجلودة- أ 
  .ودة دليل اجل- ب 
  .املوثقة والسجالت املطلوبة يف هذه املواصفة القياسية الدولية  اإلجراءات- ج 
الفاعل   أا ضرورية لضمان التخطيط والتشغيل والضبطاملنظمة ى اليت تر–متضمنة السجالت  –  الوثائق-د 

 .لعملياا
خاص من الوثائق   هي نوعتال والسج،اجلودةجيب ضبط الوثائق املطلوبة لنظام إدارة  :ضبط الوثائق -1-2

  :  إنشاء إجراء موثق حيدد الضوابط الضرورية لـ وجيب جيب ضبطها طبقاً للمتطلبات
  ؛إصدارها  اعتماد الوثائق للمالئمة قبل- أ 
  ؛  مراجعة وحتديث الوثائق عند الضرورة وإعادة اعتمادها- ب 
                                   ؛من متييز التعديالت واملراجعات السارية للوثائق  التأكد- ج 
  ؛املناسبة للوثائق املطبقة موجودة يف أماكن استخدامها  التأكد أن اإلصدارات-د 

                                                           
)1(  Association française de normalisation, Développement Durable « de la stratégie à l’opérationnel », AFNOR, 

Paris, 2007, p. 158. 
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  ؛واضحة ومقروءة وميكن متييزها التأكد أن الوثائق - ـه
مت  قد، ودة وتشغيل نظام إدارة اجل أا الزمة لعملية ختطيطاملنظمة ىن الوثائق خارجية املصدر اليت تر ضمان أ-و

  ؛التحكم يف أسلوب توزيعها حتديدها ومت
أسلوب مناسب لتمييزها يف حالة احلاجة للتحفظ عليها ألي   منع االستخدام غري املقصود للوثائق امللغاة وإتباع-  ز

  .سبب
للمتطلبات والتشغيل الفعال   على املطابقةالدليل لتقدمي املنظمةجيب مراقبة سجالت : ضبط السجالت -1-3

موثق لتحديد الضوابط الالزمة لتمييز وختزين ومحاية   بإنشاء إجراءاملنظمةوجيب أن تقوم . لنظام إدارة اجلودة
   .السجالت واسترجاع و حفظ والتخلص من

  .سترجاعواال اجلودة واضحة وسهلة التمييز جيب أن تظل سجالت
   :)1(  العناصر التاليةمن خالل :مسؤولية اإلدارة -2
التزامها بتطوير وتطبيق نظام إدارة اجلودة والتحسني  جيب على اإلدارة العليا أن تربهن على :  اإلدارةالتزام -2-1

  :  طريق املستمر لفاعليته عن
  ؛التشريعية والتنظيمية واملتطلبات،  مبدى أمهية الوفاء مبتطلبات الزبوناملنظمة إبالغ - أ 
  ؛ وضع سياسة اجلودة- ب 
  ؛للجودة  التأكد من وضع أهداف- ج 

  ؛ تنفيذ مراجعات اإلدارة-د
  .هـ التأكد من توافر املوارد

حتديدها والوفاء ا دف   على اإلدارة العليا التأكد من أن متطلبات الزبون مت جيب: الزبونالتركيز على  -2-2
  .تعزيز رضاء الزبون

  : سياسة اجلودةجيب على اإلدارة العليا التأكد أن  :سياسة اجلودة -2-3
  ؛املنظمةمناسبة ألغراض  -أ

  ؛املستمر لفاعلية نظام إدارة اجلودة  تتضمن االلتزام باملطابقة مع املتطلبات والتحسني- ب
  ؛اجلودة  حتدد إطار عمل لوضع ومراجعة أهداف- ج
  ؛املنظمة معلنة ومفهومه جلميع العاملني ب-د

 .مالءمتها هـ تراجع الستمرارية
 
 

                                                           
)1(  Développement Durable « de la stratégie à l’opérationnel », Op.cit. p. 159. 
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  :ر مسؤولية اإلدارة ويتضمن العناصر  التاليةيعد من أهم عناص: التخطيط -2-4
الحتياجات املطلوبة لتلبية لاجلودة، شاملة  جيب على اإلدارة العليا التأكد من أن أهداف: اجلودة أهداف-أ

 وجيب أن تكون أهداف اجلودة قابلة. املنظمةإعدادها للوظائف واملستويات املختلفة ب قد مت ،متطلبات املنتج

  .ة مع سياسة اجلودةللقياس ومتوافق
  ختطيط نظام إدارة اجلودة -ب

  :  جيب على اإلدارة العليا التأكد من
حتقيق أهداف   وأيضا بغرضهذا اخلصوصختطيط نظام إدارة اجلودة يتم بغرض تلبية املتطلبات الواردة يف   أن- أ 

 ؛اجلودة
  .يذ أي تغيريات على نظام إدارة اجلودةختطيط وتنف  أن تكامل نظام إدارة اجلودة قد مت احملافظة عليه عند- ب 

  : )1( حتديد املسؤوليات والصالحيات يتم عرب النقاط التالية: املسؤولية والصالحية واالتصال -3
  املسؤولية والصالحية -3-1

  .املنظمة والصالحيات ونشرها داخل املسؤولياتالعليا التأكد من حتديد  جيب على اإلدارة
ليات والصالحيات ؤويتوىل املس املنظمة على اإلدارة العليا أن حتدد عضواً من إدارة جيب: اإلدارةممثل  -3-2

  :  األخرىاآلتية بغض النظر عن مسؤولياته 
  ؛عليها التأكد من أن العمليات املطلوبة لنظام إدارة اجلودة مت إنشاؤها وتطبيقها واحملافظة -أ 
  ؛للتحسني دارة اجلودة وأي احتياجات رفع التقارير لإلدارة العليا عن أداء نظام إ- ب 
  .املنظمة التأكد من رفع الوعي مبتطلبات الزبائن خالل - ج 

    :الداخلياالتصال  -3-3
وأن االتصال .  قد مت إنشاؤهالمنظمةلاملالئمة  جيب على اإلدارة العليا التأكد من أن عمليات االتصال

  .اجلودة يشمل فاعلية نظام إدارة
 خالل  مناألداءتعد مراجعة اإلدارة من أهم املتطلبات وهي الضامن الوحيد لتقييم : رةمراجعة اإلدا -3-4

  .مراجعة اإلدارة مبا مت حتقيقه من أهداف
 على فترات خمططة لضمان املنظمةاجلودة ب جيب على اإلدارة العليا أن تراجع نظام إدارة:  عام -3-4-1

 أن تشمل هذه املراجعة تقييم فرص التحسني واحلاجة لتغيري نظام جيب و.والفاعلية ءةاستمرارية املالئمة والكفا
  .متضمنا سياسة وأهداف اجلودة إدارة اجلودة

                                                           
)1(  Développement Durable « de la stratégie à l’opérationnel », Op.cit.p. 161. 
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 :  عن جيب أن تشتمل مدخالت مراجعة اإلدارة على معلومات: مدخالت املراجعة -3-4-2
  ؛)السابقة( نتائج التدقيق - أ

  ؛ التغذية املرتدة من الزبون- ب
  ؛بقة املنتجالعملية ومطا  أداء- ج
  ؛ موقف األفعال التصحيحية والوقائية-د

  ؛أفعال ناشئة من مراجعات اإلدارة السابقة هـ متابعة
  ؛نظام إدارة اجلودة  التغيريات اليت ميكن أن تؤثر على-و
  . توصيات من أجل التحسني-  ز
  خمرجات املراجعة -3-4-3

 :  فعال هلا عالقة باآليتأ جيب أن تشتمل خمرجات مراجعة اإلدارة على أي قرارات أو
  ؛ حتسني فاعلية نظام إدارة اجلودة وعملياته- أ

  ؛حتسني املنتج فيما يتعلق مبتطلبات الزبون -ب
  . احتياجات املوارد- ج
   :)1( وتعاجل العناصر التالية :املواردإدارة  -4
  : لآليتالالزمة   حتديد وتوفري املوارداملنظمةجيب على  :توفري املوارد -4-1
  ؛املستمر لفاعليته  لتطبيق نظام إدارة اجلودة واحملافظة عليه مع التحسني- أ

  . تعزيز رضا الزبون بالوفاء مبتطلبات الزبون- ب
  .املورد البشري من أهم متطلبات نظام إدارة اجلودة عرب تكوينه وتدريبه: البشريةاملوارد  -4-2
على تطابق متطلبات املنتج ذوي كفاءة على أساس  رجيب أن يكون األفراد القائمني بأعمال تؤث:   عام-4-2-1

  .املناسبة التعليم والتدريب واملهارات واخلربة
  :املنظمةجيب على :  الكفاءة والتدريب والتوعية -4-2-2
  ؛الضرورية لألفراد القائمني بأعمال تؤثر على تطابق متطلبات املنتج  حتديد الكفاءة- أ 
  ؛تدريب أو اختاذ أفعال أخرى لتحقيق الكفاءة الالزمةتوفري ال، تطبيق ذلك  يف حالة- ب 
  ؛تقييم فاعلية ما اختذ من أفعال -ج 
  ؛أنشطتهم وكيفية مسامهتهم يف حتقيق أهداف اجلودة  التأكد من أن األفراد على وعي بعالقة وأمهية-د 

  .واخلربةاملناسبة للتعليم والتدريب واملهارات  احملافظة على السجالت-هـ

                                                           
)1(  Développement Durable « de la stratégie à l’opérationnel », Op.cit.p. 161. 
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التحتية الالزمة لتحقيق مطابقة   أن حتدد وتوفر املوارد وحتافظ على البنيةاملنظمةجيب على  :نية التحتيةالب -4-3
  :  يلي  مماةاملنتج للمتطلبات وتتضمن البنية التحتية املالئم

  ؛ املباين وأماكن العمل واملرافق الالزمة هلا- أ 
  ؛األجهزة والربامج(  معدات العملية- ب 
  ).املعلومات مثل النقل واالتصاالت أو نظم(ساعدة  اخلدمات امل- ج 

 .املنتج للمتطلبات  حتديد وإدارة بيئة العمل الالزمة لتحقيق مطابقةاملنظمةجيب على : العملبيئة  -4-4
العوامل  حتتها مشتملة الظروف البدنية والبيئية  بالظروف اليت يؤدي العمل" بيئة العمل"يتعلق مصطلح : ملحوظة
  .) اجلو– اإلضاءة - الرطوبة  –  درجة احلرارة-مثل الضوضاء(األخرى 

  : )1(  النقاط التاليةويتناول: املنتج ختطيط واجناز -5
  : أناملنظمة على جيب:  املنتجالتخطيط لتحقيق  -5-1

  ؛العمليات الالزمة لتحقيق املنتج ختطط وتطور  -  أ
  ؛اجلودةاألخرى لنظام إدارة العمليات  جيب أن يتوافق التخطيط لتحقيق املنتج مع متطلبات  -  ب
  . يف املواصفةوردلتحقيق املنتج أن حتدد املناسب مما   عند التخطيطاملنظمةجيب على   -  ت

   :وتتم عرب املراحل التالية: العمليات ذات العالقة بالزبون -5-2
  :   أن حتدداملنظمةجيب على :  باملنتج حتديد املتطلبات ذات العالقة -5-2-1
  ؛متضمنةً متطلبات التسليم وأنشطة ما بعد التسليم ددة بواسطة الزبون املتطلبات احمل- أ

  ؛قبل الزبون ولكنها ضرورية لالستخدام املوصف أو املقصود  املتطلبات غري احملددة من- ب
  ؛ املنتجىوالتنظيمية املطبقة عل  املتطلبات التشريعية- ج
  .ةاملنظمقبل   أي متطلبات إضافية يتم اعتبارها ضرورية من-د

احلادثة مبوجب نصوص الضمان وااللتزامات  التصرفات:  تتضمن أنشطة ما قبل النقل عل سبيل املثال:ظةحمال
  .التكميلية مثل إعادة التصنيع أو التخلص النهائي التعاقدية مثل خدمات الصيانة واخلدمات

  : مراجعة املتطلبات ذات العالقة باملنتج  -5-2-2
ملتطلبات ذات العالقة باملنتج وجيب أن تتم هذه املراجعة قبل أن ترتبط ا  أن تراجعاملنظمةجيب على 

 قبول أي - التوريد   قبول العقود أو أوامر-قبل تقدمي العطاءات : أي مثل(الزبون على توريد املنتج   معاملنظمة
  .وريدالتتعديالت على عقود أو أوامر 

                                                           
)1(  Développement Durable « de la stratégie à l’opérationnel », Op.cit. p .163. 
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 :  بالزبون فيما يتعلق باآليت تطبق ترتيبات فاعلة لالتصال أن حتدد واملنظمةجيب على :  االتصال بالزبون -5-2-3
  ؛ معلومات املنتج- أ 
  ؛والتعديالت املتضمنةوأوامر التوريد   الطلبات وتداول العقود- ب 
  .الزبون  التغذية الراجعة من الزبون متضمنة شكاوى- ج 

  :من خالل املراحل التالية: التصميم والتطوير -5-3
  .وتراقب تصميم وتطوير املنتج  أن ختططاملنظمةجيب على :  م والتطويرختطيط التصمي -5-3-1
يتناسب مع مدخالت  جيب أن تقدم خمرجات التصميم والتطوير بشكل:  خمرجات التصميم والتطوير -5-3-2

  .بتداوهلا التصميم والتطوير كما جيب اعتمادها قبل السماح
مراحل مناسبة طبقاً  مراجعات نظامية للتصميم والتطوير عندجيب إجراء :  مراجعة التصميم والتطوير -5-3-3

  : دفلترتيبات خمططة
  ؛والتطوير على الوفاء باملتطلبات  لتقييم قدرة نتائج التصميم- أ

  ؛الالزمة  لتحديد أي مشاكل واقتراح األفعال- ب
التصميم والتطوير اليت ) مراحل أو(جيب أن يشارك يف مثل هذه املراجعات ممثلني للوظائف املعنية مبرحلة 

  .يتم مراجعتها
  .ضروريةاملراجعات وأي أفعال  وجيب احملافظة على سجالت نتائج

جيب أن يتم إجراء التحقق طبقا لترتيبات خمططة للتأكد أن خمرجات : التحقق من التصميم والتطوير -5-4
 على سجالت نتائج التحقق وأي وجيب احملافظة. والتطوير التصميم والتطوير تفي مبتطلبات مدخالت التصميم

  .أفعال ضرورية
طبقاً لترتيبات خمططة   جيب أن يتم إقرار صالحية التصميم والتطوير:  إقرار صالحية التصميم والتطوير -5-4-1

جيب أن يتم . مبتطلبات التطبيق املعني أو االستخدام املقصود كلما أمكن للتأكد أن املنتج الناتج قادر على الوفاء
بنتائج إقرار الصالحية  جيب احملافظة على سجالت. الصالحية قبل تسليم أو استخدام املنتج كلما أمكن ذلك إقرار

  .وأي أفعال ضرورية
. السجالت واحملافظة على جيب حتديد تغيريات التصميم والتطوير:  ضبط تغيريات التصميم والتطوير -5-4-2

جيب أن تتضمن . أمكن واعتمادها قبل التطبيق حيتها كلماجيب مراجعة التغيريات والتحقق منها وإقرار صال
. تأثري هذه التغيريات على األجزاء املكونة للمنتج واملنتج الذي مت تسليمه مراجعة تغيريات التصميم والتطوير تقييم

  .ضروريةاحملافظة على سجالت بنتائج مراجعة التغيريات وأي أفعال  جيب
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 وظيفة الشراء ملا هلا من أمهية كبرية على جودة املنتج وكانت متطلبات  املواصفة علىتركز :الشراء -5-5
   :املواصفة يف جمال هذه الوظيفة كاآليت

إن . املشترى مع متطلبات الشراء احملددة  أن تتأكد من تطابق املنتجاملنظمةجيب على :  عملية الشراء -5-5-1
رى جيب أن يعتمد على مدى تأثري املنتج املشترى يف حتقيق املنتج واملنتج املشت نوع ومدى املراقبة املنفذة على املزود

  .أو املنتج النهائي التايل
. املنظمةقدرم على توريد منتج طبقا ملتطلبات   على أساسوردين تقييم واختيار املاملنظمةوجيب على 

جالت نتائج التقييم وأي أفعال وجيب احملافظة على س. وإعادة تقييم املزودين جيب وضع معايري االختيار والتقييم
  .تنشأ عن التقييم ضرورية

 :  بقدر اإلمكان جيب أن توصف معلومات شراء املنتج املطلوب شراؤه متضمناً: معلومات الشراء -5-5-2
  ؛ واملعدات  املتطلبات اخلاصة باعتماد املنتج واإلجراءات والعمليات- أ

  ؛ متطلبات تأهيل األفراد- ب
  .دارة اجلودة متطلبات نظام إ- ج

  . أن تتأكد من كفاية متطلبات الشراء احملددة قبل نشرها على املزوداملنظمةعلى  جيب
أنشطة أخرى ضرورية   أن تنشئ وتطبق التفتيش أو أياملنظمةجيب على : التحقق من املنتج املشترى -5-5-3

  .احملددة للتأكد أن املنتج املشترى يفي مبتطلبات الشراء
 أن تنص على ترتيبات التحقق املطلوبة املنظمة جيب على.  أو زبوا إجراء حتقق لدى املزودظمةاملنحينما تنوي 

  .الشراء وأسلوب قبول املنتج ضمن معلومات
  :عرب معاجلة العناصر التالية: اإلنتاج وتقدمي اخلدمة -5-6
اإلنتاج وتقدمي اخلدمة حتت أن ختطط وتنفذ متطلبات  املنظمةجيب على :  ضبط اإلنتاج وتقدمي اخلدمة -5-6-1

  :   اآليت فيهالتحكما  اليت ميكنوتتضمن الظروف. ظروف خاضعة للتحكم
  ؛املنتج  إتاحة املعلومات اليت توصف خصائص- أ

  ؛ إتاحة تعليمات التشغيل عند الضرورة- ب
  ؛املناسبة  استخدام املعدات- ج
  ؛ إتاحة واستخدام معدات املراقبة والقياس-د

  ؛والقياس قبةهـ تطبيق املرا
  .وـ تطبيق أنشطة اإلفراج للمنتج والتسليم وما بعد التسليم
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صالحية أي عمليات   أن تقراملنظمةجيب على :  إقرار صالحية العمليات لإلنتاج وتقدمي اخلدمة -5-6-2
 لذلك تصبح باملراقبة والقياس الحقاً ونتيجة لإلنتاج وتقدمي اخلدمة إذا كان ناتج العمليات ال ميكن التحقق منه

  .تقدمي اخلدمة العيوب ظاهرة فقط بعد استخدام املنتج أو
   .النتائج املخططة وإقرار الصالحية جيب أن يربهن على قدرة هذه العمليات على حتقيق

  :  اآليت كلما أمــكن  أن تضع ترتيبات هلذه العمليات حبيث تتضمناملنظمةجيب على 
  .عمليات معايري حمددة ملراجعة واعتماد ال- أ

  .املعدات وتأهيل األفراد  اعتماد- ب
  .ددة استخدام أساليب وإجراءات حم- ج
  .التسجيل  متطلبات-د
  . إعادة إقرار الصالحية-  ـه
مراحل حتقيقه كلما كان ذلك   أن متيز املنتج بالوسائل املناسبة خاللاملنظمةجيب على : والتبعيةالتمييز  -5-6-3

 .مبتطلبات القياس واملراقبة من خالل حتقيق املنتج حالة املنتج فيما يتعلق متييز املنظمةجيب على .ممكنا
 . أن تراقب التمييز الفريد للمنتج وتقوم حبفظ السجالتاملنظمةفأنه جيب على   متطلباًالتبعيةإذا كانت 

 أو نظمةاملسيطرة   أن تويل عناية مبلكية الزبون حينما تكون حتتاملنظمةجيب على : ملكية الزبون -5-6-4
ملكية الزبون املوجودة لديها بغرض   أن متيز وتتحقق من وحتمي وتؤمناملنظمةوجيب على . تستخدم بواسطتها

تقوم ، تلف أي ملكية للزبون أو عدم صالحيتها لالستخدام ويف حالة فقد أو. االستخدام أو إدخاهلا يف املنتج
  .االحتفاظ بالسجالت  بإبالغ املستهلك معاملنظمة

التشغيل الداخلي والتسليم   أن حتافظ على املنتج أثناء عملياتاملنظمةجيب على : احملافظة على املنتج -5-6-5
جيب أن تتضمن احملافظة على ، وكلما أمكن. واملتطلبات للجهة املعنية من اجل احملافظة على مطابقة الشروط

  .افظة أيضاً على األجزاء املكونة للمنتجوجيب أن تطبق احمل. والتخزين واحلماية التمييز والتناول والتغليف
املطلوب تنفيذها وأيضاً   أن حتدد املراقبة والقياساتاملنظمةجيب على : ضبط معدات املراقبة والقياس -5-6-6

  .املنتج للمتطلبات احملددة معدات املراقبة والقياس الالزمة إلعطاء الربهان على مطابقة
املراقبة والقياس وان التنفيذ يتم بأسلوب يتوافق مع  ت تضمن إمكانية تنفيذ أن تنشئ عمليااملنظمةوجيب على 

   .متطلبات املراقبة والقياس
  )1( :وتتمثل يف النقاط التالية:القياس والتحليل والتحسني-6

  .املراقبة والقياس والتحليل والتحسني املطلوبة  أن ختطط وتطبق عملياتاملنظمةجيب على : عام-6-1

                                                           
)1(  Développement Durable « de la stratégie à l’opérationnel », Op.cit. p .164. 
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   ؛املنتج على مطابقة متطلبات لتربهن - أ
  ؛ لتؤكد مطابقة نظام إدارة اجلودة- ب
  ؛إدارة اجلودة  لتحسن باستمرار فاعلية نظام- ج

  .اإلحصائية ومدى استخدامها وجيب أن يتضمن هذا حتديد األساليب املطبقة مشتملة على التقنيات
   :عرب تطبيق املتطلبات التاليةوتتم : املراقبة والقياس -6-2
 أن تراقب املعلومات املتعلقة املنظمةجيب على ، اجلودة كأحد قياسات أداء نظام إدارة: رضا الزبون -6-2-1

 وجيب حتديد أساليب احلصول واستخدام هذه. إىل أي مدى قامت بالوفاء مبتطلباته بتوقعات الزبون حىت تستشعر

  .املعلومات
 رضا استقصاءمدخالت من مصادر مثل  حلصول علىا،  ميكن أن تتضمن عملية مراقبة توقعات الزبون:ظةحمال

، حتليل األعمال التجارية املفقودة،  أراء املستخدمنيتبياناس، بيانات الزبون حول جودة املنتج املسلم، الزبون
  .الضمان وكذاك تقارير التجار الشكاوى ومطالبات

لتحدد ما إذا كان نظام   فترات خمططة تنفيذ تدقيقات داخلية علىاملنظمةجيب على :  التدقيق الداخلي -6-2-2
  :إدارة اجلودة

  ومتطلبات هذه املواصفة القياسية الدولية ومتطلبات نظام إدارة اجلودة احملددة ، مطابق للترتيبات املخططة-  أ
  ؛املنظمةبواسطة 

  . مطبق بفاعلية ويتم احملافظة عليه- ب
وكلما أمكن قياس  بةقارللبق األساليب املناسبة  أن تطاملنظمةجيب على : مراقبة وقياس العمليات -6-2-3

ويف ، العمليات على حتقيق النتائج املخططة وجيب أن تربهن هذه األساليب على قدرة، عمليات نظام إدارة اجلودة
 ."كلما أمكن"التصحيح واختاذ األفعال التصحيحية  حالة عدم حتقيق النتائج املخططة جيب

غري املطابق ملتطلبات املنتج   أن تضمن متييز ومراقبة املنتجاملنظمةجيب على :  طابقالتحكم يف املنتج غري امل -6-3
إجراء موثق حيدد أساليب التحكم واملسؤوليات  جيب إنشاء. حىت متنع االستخدام غري املقصود أو تسليمه

  .غري املطابق والصالحيات املتعلقة بالتعامل مع املنتج
على مالئمة وفاعلية نظام   حتديد ومجع وحتليل البيانات املناسبة لتربهناملنظمةجيب على : حتليل البيانات -6-4

وجيب أن يتضمن ذلك البيانات . لفاعلية نظام إدارة اجلودة إدارة اجلودة ولتقييم أين ميكن عمل التحسني املستمر
  .والقياس ومن املصادر املعنية األخرى املتولدة نتيجة للمراقبة
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  :ويتمثل يف النقاط التالية :التحسني -6-5
نظام إدارة اجلودة من خالل استخدام   أن حتسن باستمرار فاعليةاملنظمةجيب على : التحسني املستمر -6-5-1

  .الوقائية ومراجعة اإلدارةواألفعال التصحيحية ، حتليل البيانات، نتائج التدقيق، أهداف اجلودة، سياسة اجلودة
بغرض منع تكرار  إزالة أسباب عدم املطابقة  على فعالتعمل أن املنظمةعلى جيب : الفعل التصحيحي -6-5-2

  .املطابقة املكتشفة وجيب أن تكون األفعال التصحيحية مناسبة لتأثريات حاالت عدم. حدوثه
  :  جيب إنشاء إجراء موثق لتعريف متطلبات لـ

  ؛)متضمنة شكاوى الزبون(عدم املطابقة   مراجعة حاالت- أ
  ؛سباب عدم املطابقة حتديد أ- ب
  ؛احلاجة لفعل يضمن عدم تكرار حدوث عدم املطابقة  تقييم- ج
  ؛املطلوب  حتديد وتطبيق الفعل-د

  ؛املتخذهـ سجالت بنتائج الفعل 
  .التصحيحي املتخذ  مراجعة فاعلية الفعل-و
. مكنة حىت متنع حدوثهاامل  أن حتدد فعالً إلزالة أسباب عدم املطابقةاملنظمةجيب على : الفعل الوقائي -6-5-3

  .املمكنة جيب أن تكون األفعال الوقائية مناسبة لتأثريات املشاكل
  :دفجيب إنشاء إجراء موثق لتعريف متطلبات 

  ؛املمكنة وأسباا  حتديد عدم املطابقات- أ
  ؛ تقييم احلاجة لفعل مينع حدوث عدم املطابقة- ب
  ؛وتطبيق الفعل املطلوب  حتديد- ج
  . املتخذيفاعلية الفعل الوقائ مراجعه  وئج الفعل املتخذ سجالت بنتا-د

     .2004 إصدار 14001متطلبات اإلدارة البيئية حسب األيزو : املطلب الثاين
  )1( .14001نقدم يف هذا املطلب كل املتطلبات اخلاصة بنظام اإلدارة البيئية حسب املواصفة األيزو 

 عامة   متطلبات -1
 . للبيئة إدارة نظام على واحملافظة إنشاء املنظمة على جيب

  البيئية السياسات -2
 :  على وتؤكد للمنظمة البيئية السياسة حتدد أن العليا اإلدارة على جيب

                                                           
)1(  Paolo Braracchini, Guide à la mise en place du management environnemental en entreprises selon 

ISO14001,  3 éme édition, presses polytechniques et universitaires Romandes, Paris,  2007, p.28. 
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 ؛وخدماا ومنتجاا أنشطتها تأثري ومدى لطبيعة مناسبة تكون أن - أ 
 ؛التلوث ومنع املستمر بالتحسني االلتزام - ب 
 ؛املنظمة حتددها اليت األخرى واملتطلبات والقوانني القواعد مع شيهاابتم االلتزام - ج 
 ؛البيئية واألهداف الغايات ومراجعة اإلطار لتحديد مالئمة تكون أن -د 
 ؛العاملني جلميع ومعلومة عليها وحمافظ مطبقة، موثقة السياسة هذه تكون أن - ه 
 .عليها اجلمهور الطالع متاحة تكون أن -و 

  )1( : من خالل العناصر التاليةويتم: التخطيط  -3

 البيئية العناصر -3-1
 وخدماا ومنتجاا ألنشطتها البيئية العناصر لتحديد إجراءات على وحتافظ تنشئ أن املنظمة على جيب

 املنظمة على وجيب. البيئة على واقع تأثري هلا يكون أن ميكن اليت أو واضح تأثري ذات تكون أن يتوقع واليت
  .املعلومات هلذه ستمرامل التحديث

 األخرى واملتطلبات القانونية املتطلبات -3-2
 األخرى واملتطلبات القانونية املتطلبات ومعرفة لتحديد إجراءات على واحملافظة إنشاء املنظمة على جيب

 .وخدماا ومنتجاا ألنشطتها البيئية العناصر على بتطبيقها املنظمة تلتزم أن جيب واليت. املنظمة على الواجبة
 واألهداف الغايات 3-3

 يف املستويات مجيع وعلى نشاط كل يف موثقة وأهداف غايات على وحتافظ تنشئ أن املنظمة على
  .املنظمة

، أخرى متطلبات وأي القانونية املتطلبات االعتبار يف تضع أن غاياا ومراجعة إنشاء عند املنظمة على
. واخلدمات لألعمال اإلجرائية هلا، املتطلبات الالزم التمويل نولوجية،التك البيئية، خياراا عناصرها وكذلك

 ذلك يف مبا البيئية السياسة مع واألهداف تشى والغايااتتم أن وجيب. العالقة ذات اجلهات نظر ووجـهات
 .التلوث مبنع االلتزام

  البيئة إدارة برامج -3-4
 :  وتشمل وأهدافها غاياا لتحقيق امجبر أو برنامج على واحملافظة إنشاء املنظمة على جيب

  .خيصه فيما كلٌ املنظمة من إداري ومستوى نشاط لكل واألهداف الغايات لتحقيق سئولياتامل حتديد -  أ
  .للتنفيذ الالزم الزمىن واإلطار الوسائل -  ب

                                                           
)1(  Paolo Braracchini.Op.cit.p.29. 
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 فيجـب ماتاخلد أو املنتجات أو األنشطة بعض تعديل أو بتطوير البيئية املشروعات أحد يتعلق وعندما
  .املشروع لذلك البيئية لإلدارة طبقاً البيئي الربنامج تعديل

  )1( :من خالل العناصر التالية: والتشغيل التطبيق -4-4

   املسؤولياتو اهليكل 4-4-1
 املوارد ختصيص املنظمة وعلى فعالة بيئية إدارة لتحقيق والسلطات املسؤوليات وتوثيق حتديد جيب
 املتخصصة واملهارات البشرية املوارد: املوارد وتشمل البيئة إدارة نظام يف حكموالت لتطبيق الضروريـة

 جبانب يتوىل والذى لإلدارة خاصاً ممثالً تعني أن املنظمة يف العليا اإلدارة وعلى املالية واملوارد والتكنولوجيا
 :  لاليت الالزمة والسلطات املسؤولياتو القواعد حتديد األخرى ولياتهمسؤ

  .العاملية املواصفات مع الدائم شيهااومت وتطبيقها البيئة إدارة نظام متطلبات إنشاء من التأكد - أ 
 .البيئة إدارة نظام يف كأساس للمراجعة العليا لإلدارة ورفعها البيئة إدارة لنظام األداء تقارير إعداد - ب 

  .والتميز التوعية، التدريب 4-4-2
 واضح تأثري لعملهم يكون اليت األفراد مجيع أن تضمن واليت التدريبية االحتياجات حتديد املنظمـة على

 .هلا املناسب التدريب على حصلوا قد البيئة على
 الوعي واملستويات األنشطة كل يف وأفرادها لعامليها حتقق إجراءات على وحتافظ تنشئ أن املنظمة على

 : باأليت
 .البيئة إدارة نظام ومتطلبات ءاتواإلجرا البيئية السياسة مع التطابق أمهية - أ 
 .األفراد أداء حتسني عن الناجتة البيئية والفوائد. ميارسوا اليت لألنشطة) كامنة أو فعلية (الواضحة البيئية اآلثار - ب 
 دستعدااال ذلك يف مبا. البيئة إدارة نظام ومتطلبات واإلجراءات البيئية السياسة حتقيق يتطلبها اليت املسؤوليات - ج 

 .الطوارئ ملواجهة
 .احملددة التشغيل بإجراءات االلتزام عدم عن املترتبة النتائج -د 

 خالل من عالية قدرات ذوى واضحة بيئية أثار هلا اليت األعمال يؤدون الذين األفراد يكون أن وجيب
 .املناسبة واخلربة والتدريب التعليم

 االتصال -4-4-3
 :  لآلتية إجراءات على واحملافظة إنشاء جيب للمنظمة البيئة رةإدا ونظام البيئية العناصر إطار يف

 ؛باملنظمة والوظائف املستويات خمتلف بني الداخلي االتصال. أ 
 .بالبيئة املهتمة اخلارجية اجلهات اتصال على تلقى، توثيق، والرد. ب 

                                                           
)1(  Paolo Braracchini.Op.cit.p.30 
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 البيئية بعناصرها العالقة ذات ا اخلارجية االتصاالت لتلقى وأساليب وسائل حتدد أن املنظمة على جيـب
   .بشأا اختذت اليت واإلجراءات االتصاالت هذه تسجل وأن املؤثرة

 .البيئة إدارة نظام توثيق -4-4-4 
 :  دف إلكتروين أو كتايب شكل يف إما املعلومات واحملافظة إنشاء املنظمة على جيب

 .العناصر هذه بني والعالقة البيئية اإلدارة لنظام الرئيسية العناصر وصف.  أ
 .العالقة ذات الوثائق إىل والوصول تتبع سهولة.  ب
 .الوثائق يف التحكم -4-4-5

 القياسية املواصفة ذه املطلوبة الوثائق مجيع يف للتحكم إجراءات على وحتافظ تنشئ أن املنظمة على جيب
 :  من للتأكد العاملية

 .عليها واحلصول مواقعها حتديد سهولة - أ 
 .ولاملسؤ الشخص بواسطة كفايتها من للتأكد اعتمادها يتم الضرورة وعند. دورياً مراجعتها يتم أن - ب 
 إدارة نظام تطبيق فعالية لتحقيق فيها توفرها املطلوب األماكن يف) اإلصدارات خرآ (السارية الوثائق توفر أن - ج 

 .البيئة
 .ا العمل أو استخدامها عدم من والتأكد ستخدامهاوا إصدارها أماكن مجيع من امللغاة الوثائق من التخلص -د 
 .أخرى أغراض أو قانونية ألغراض ا االحتفاظ واملطلوب امللغاة الوثائق حتديد -ـه 
 .حمددة لفترة مناسبة بطريقة ومصانة عليها حمافظ) املراجع تواريخ مع (التاريخ حمددة قانونية الوثائق تكون أن -و 
 الوثائق من املختلفة األنواع وتطوير استخدام ولياتومسؤ إجراءات على افظةواحمل إنشاء يتم أن - ز 

 .التشغيل يف التحكم -4-4-6
 والغايات السياسة مع يتفق ومبا هامة بيئية آثار هلا اليت واألنشطة العمليات حتدد أن املنظمة على جيب

 .البيئية واألهداف
 ظروف يف تنفيذها من التأكد بغرض الصيانة ذلك يف مبا األنشطة هذه ختطط أن املنظمة على وجيب

  حمددة
  .ومواجهتها للطوارئ االستعداد -4-4-7

 الطارئة املواقف ملواجهة واالستعدادات اجلهود لتحديد إجراءات على واحملافظة إنشاء املنظمة على جيب
 .عنها الناجتة البيئية التأثريات تقليل أو ومنع

 حادثـة وقوع بعد خاصة وبصفة. الضرورة عند الطوارئ ملواجهة اداااستعد مراجعة املنظمة على جيب
 .طارئة مواقف أي أو

   .فعاليتها استمرار من للتأكد اإلجراءات هذه مثل دورياً ختترب أن املنظمة على وجيب
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   :وتتم عرب العناصر التالية: التصحيحية واإلجراءات التحقيق -4-5
  :أن املنظمة على جيب: والقياس ملراقبةا -4-5-1

 عملياا من احلاكمة الرئيسية للخواص منتظم بشكل والقياس للمراقبة موثقة إجراءات على وحتافظ تنشئ - 
، األداء ملتابعة املعلومات تسجـيل ذلك يشمل أن وجيب البيئة على واضحة تأثريات هلا واليت وأنشطتها
 ؛للمنظمة لبيئيةا واألهداف الغايات مع واملتابعة. املناسبة التحكم عمليات

 ؛املنظمة إلجراءات طبقاً ذلك تؤكد بسجالت واالحتفاظ ومصانة معايرة املراقبة معدات تكون - 
  .العالقة ذات البيئية والقواعد القوانني مع التطابق ملدى الدوري للتقييم موثقة إجراءات على وحتافظ تنشئ - 

 والوقائية التصحيحية واإلجراءات املطابقة عدم -4-5-2
 عدم حاالت مع للتعامل والسلطة املسئولية لتعريف إجراءات على واحملافظة إنشاء املنظمة لىع جيب

 اليت والوقائية التصحيحية اإلجراءات واختاذ. ناجتة أثار أي لتقليل اإلجراءات واختاذ وحتلـيلها ودراستـها املطابقة
 .اختاذها مت
  :املنظمة على جيب: السجالت -4-5-3 

  ؛منها والتخلص وصيانة البيئية السجالت على للتعرف جراءاتاإل على وحتافظ تنشئ أن - 
 ؛األخرى واملراجعات الداخلية املراجعات ونتائج التدريبية األنشطة السجالت هذه تضم أن - 
 ؛اخلدمة أو املنتج أو بالنشاط ومرتبطة ومعروفة القراءة سهلة السجالت هذه تكون أن - 
 وجيب. الفقد أو التلف من عليها ةافظاحملو استرجاعها من متكن ةبطريق البيئية السجالت وصيانة حـفظ - 

 ؛السجالت ذه االحتفاظ مدد وتدوين حتديد
 .الدولية املواصفة هذه متطلبات مع املطابقة يوضح ومبا للمنظمة املالئمة بالطريقة السجالت على احملافظة - 

  البيئة إدارة لنظام الداخلية املراجعة -4-5-4 
 البيئة إدارة لنظام الدورية الداخلية للمراجعة وإجراءات برامج على وحتافظ تنشئ أن نظمةامل على جيب

 :  دف وتنفيذها
 : لاليت البيئة إدارة نظام حتقيق مدى حتديد. أ

 ؛العاملية املواصفات متطلبات ذلك يف مبا البيئة إلدارة املخططة الترتيبات مع التطابق - 
  .عليها وحمافظ صحيحة بطريقة ينفذ أن - 
 .املراجعات نتائج عن مبعلومات اإلدارة إمداد. ب
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 نشاط لكل البيئية األمهية أساس على تكون ان البد، الزمنية اخلطة ذلك يف مبا للمنظمة املراجعة برنامج وضع عند
، ملراجعةا تكرار، هلا احملدد اال املراجعة إجراءات تشمل أن جيب شاملة تكون ولكى، السابقة املراجعات ونتائج
  .بنتائجها التقارير وإعداد التنفيذ ومتطلبات لياتؤوواملس تنفيذها طريقة

  اإلدارة مراجعة -4-6
 من وتتأكد. البيئة إدارة نظام تراجع أن حتددها اليت للتوقيتات طبقاً للمنظمة العليا اإلدارة على جيب

 احتمال تعلن أن اإلدارة على وجيب. اتاملراجع هذه توثق أن وجيب، وفاعليته وكفاءته مالءمته استمرارية
 الداخلية املراجعات نتائج ضوء ويف األخرى البيئة إدارة نظام وعناصر واألهداف السياسة يف للتغيري احلاجـة

  .املستمر بالتحسني وااللتزام احمليطة البيئة يف التغري، البيئة إدارة لنظام
   OHSAS 18001 حة املهنية نظام إدارة السالمة والصمتطلبات: املطلب الثالث

 OHSASا  االلتزام التام باإلجراءات اليت جاء املرجعيتطلب التطبيق السليم لنظام إدارة الصحة والسالمة املهنية 
. 18001 

   : متطلبات عامة -1
  )1( .السالمة والصحة املهنية ومتطلباته  تقوم بإنشاء واحلفاظ على نظام إلدارةأنجيب على املنظمة 

عليها من قبل  ال بد من وجود سياسة للسالمة والصحة املهنية مصدق : املهنيةياسة السالمة والصحة س -2
املهنية وااللتزام بتحسني األداء يف هذا  الكلية للسالمة والصحة األهداف بوضوح تعلن ،اإلدارة العليا للمنظمة

 .اال
  التخطيط -3
  : هطر الناتج والتحكم فيوتقييم اخل التخطيط لتحديد مصادر اخلطر -3-1

 للتحديد املستمر ملصادر اخلطر القائمة وتقييم اخلطر جراءاتاإلعلى   تنشى وحتافظأنجيب على املنظمة 
 وتنفيذ)  املواصفة  ميكن التعرض هلا داخل منظمة موجودة بنهايةاليتاملخاطر املختلفة  أنواع(الناجم عنها 

   . الضرورية املناسبة للتحكمتاإلجراءا
  :  أخرى متطلبات قانونية ومتطلبات -3-2

املتطلبات  ووالتعرف على املتطلبات القانونية  لتحديدجراءاتاإل وحتافظ على تنشى أنجيب على املنظمة 
  .عليهااملهنية املطبقة  األخرى املتعلقة بالسالمة والصحة

  .املصلحة واألطراف ذات نشرها على مجيع العاملني  التحديث املستمر هلذه املتطلباتاملنظمةعلى 
  
  

                                                           
)1(  OHSAS Project Group, Op.cit. p.5. 
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  : األهـداف -3-3
املهنية بالنسبة اىل كل وظيفة   موثقة للسالمة والصحةأهدافجيب على املنظمة أن تنشئ وحتافظ على 

 ومراجعة األهداف جيب إنشاءوعند  ) ذلكأمكن اكلم وتكون األهداف قابلة للقياس(ومستوى داخل املنظمة 
والصحة   السالمةوأخطار املتطلبات القانونية واملتطلبات األخرى ومصادر اخلطر اعتبارها يف تضع أنعلى املنظمة 

 . أصحاب املصاحلوآراءللمنظمة  املهنية والبدائل التكنولوجية املستخدمة واملتطلبات املالية والتشغيلية
 .املتواصل ومتضمنة االلتزام بالتحسني املنظمة  تكون متوافقة مع سياسةأنهذه األهداف جيب 

 :  برامج إدارة السالمة والصحة املهنية -3-4 
 :  ق وهذه تشمل توثيأهدافها عدة برامج لتحقيق أو تنشئ برنامج أن جيب على املنظمة

   ؛املنظمةداخل  ليات والسلطات املعنية لتحقيق األهداف على املستويات والوظائف ذات العالقةؤواملس -
  .هدافاأل لتحقيق هذه الزمينالوسائل واملدى  -

مر ملالئمة تعديلها إذا لزم األ  يتمأن نوميك، وخمططة تراجع على فترات دورية أنوهذه الربامج جيب 
  .املنظمة يفالتشغيل   األنشطة واملنتجات واخلدمات وظروفيفالتغريات 

   )1( :وتتم من خالل تطبيق املراحل التالية :التشغيلالتطبيق -4
  :  وليةؤاهليكل واملس - 4-1

 املهنية  ذات عالقة بالسالمة والصحةأنشطة يف والسلطات لألفراد يديرون ويعملون املسؤولياتو اراألدو
إدارة السالمة والصحة   تكون معروفة وموثقة وتنشر من أجل تسهيل عمليةأن عمليات املنظمة جيب ألنشطة
  .املهنية

العليا وتقوم املنظمة بتعيني عضو من املهنية تقع على كاهل اإلدارة  ولية النهائية للسالمة والصحةؤاملس
بصورة   من أن نظام إدارة السالمة والصحة املهنية مطبقللتأكدوليات حمددة ؤله سلطات ومس اإلدارة العليا

  .يعمل وفق متطلبات مجيع املواقع داخل املنظمةو صحيحة
 .النظامتوفري املوارد الالزمة للتطبيق والرقابة وحتسني هذا  على املنظمة- 
 .ولياتؤ يكون له دور حمدد ومسأناملعني من اإلدارة العليا جيب  الفرد- 

 :   والكفاءةوالوعيالتدريب  -4-2
يتمكنوا من القيام بأعماهلم ذات الصلة بالسالمة والصحة   يكون األفراد على كفاءة عالية حىتأنجيب  •

 .ب أو اخلربةويتم تعرف الكفاءة على ضوء التعليم والتدري املهنية داخل بيئة العمل

                                                           
)1(  OHSAS Project Group, Op.cit. p. 6. 
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واملستويات   للتأكد من أن العاملني لديها مبختلف اإلداراتجراءاتاإلبإنشاء واحلفاظ على  تقوم املنظمة  •
 . بدورهم يف جمال الصحة والسالمة املهنيةيعلى وع

 : االستشارات واالتصال -4-3
نظام إدارة السالمة والصحة  باملتعلقةمن أن املعلومات   للتأكدإجراءات أن يكون لديها املنظمةجيب على 
  .العالقةاملنظمة للعاملني وسائر أصحاب  املهنية يتم تبادهلا من

  :  التوثيق -4-4
 )الكترونية صورة أيأو  أوراق( مناسبة وسائط أي يف وحتافظ على املعلومات تنشىجيب على املنظمة أن 

  : واليت
   .بعضهاناصر مع  وتفاعل هذه العاإلدارة تشرح العناصر الرئيسية لنظام- 
  .العالقةللوثائق ذات  توفري االجتاه العام- 
  : الوثائق والبيانات يفالتحكم   -4-5 

 يتطلبها اليت مجيع الوثائق والبيانات يف والتحكم للرقابة إجراءات  وحتافظ علىتنشئجيب على املنظمة أن 
   : السالمة والصحة املهنية للتأكد من أا نظام إدارة

   يد مكااميكن حتد- أ
   .املطابقة لضمان املختصة ومصدق عليها من قبل السلطة األمر، لزم إذا هاوتعديل دورية،يتم مراجعتها بصفة -ب
 مجيع املواقع للتأكد من أن نظام إدارة السالمة يفوالبيانات متوفرة   السارية من الوثائقاإلصداراتتكون  - ج

   .وفاعليةيعمل بكفاءة  والصحة املهنية
   .املقصود يتم سحبها فورا من مجيع مواقع االستخدام ملنع االستخدام غري امللغاة ثائق والبياناتالو- 
   .أخرى ألغراض قانونية أو ألغراض باألرشيف واملوجودة امللغاةحتدد بوضوح الوثائق والبيانات - 
  ):  التشغيل على العمليات( الرقابة -4-6 

 إجراءات تطبيق إىل حتتاج واليت املتعلقة باملخاطر احملددة نشطةواألالعمليات  جيب على املنظمة أن حتدد

أا تنفذ طبقا للظروف احملددة   ذلك للتأكد منالصيانة تتضمن أعمال واليت األنشطةوختطط املنظمة هلذه . للرقابة
 : عن طريق

 عن احنرافات إىل إلجراءاتا ميكن أن يؤدى غياب هذه اليت ملواجهة املواقف ةموثق إجراءاتإنشاء واحلفاظ على -أ
   ؛و أهداف النظام سياسة

   ؛اإلجراءات تلك يفوضع عناصر التشغيل السليم - ب
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 مت حتديدها للسلع واملعدات واخلدمات اليتالسالمة والصحة املهنية  بأخطار تتعلق إجراءاتإنشاء واحلفاظ على -ج
  ؛املوردين و املقاولني إىل املتعلقة ومتطلباا اإلجراءاتاملستخدمة بواسطة املنظمة ويتم االتصال ونشر  أو/ وةاملشترا

  واملعداتواإلنشاءاتلتصميم وختطيط مكان العمل والعمليات يف ا للمشاركة جراءاتاإلعلى  إنشاء واحلفاظ-د

أجل إزالة أو تقليل   تتضمن املالئمة للقدرات البشرية املوجودة منواليت األعمال التشغيل وتنظيم وإجراءات
  .طار السالمة والصحة املهنية من مصادرهاأخ
   : للطوارئاالستعداد واالستجابة  -4-7

االحتماالت واالستجابة للحوادث   لتحديدوإجراءات وحتافظ على خطط تنشئجيب على املنظمة أن 
   . املرتبطة اواألضرار  الصحيةاألمراضواملواقف الطارئة وملنع وختفيف 

مواقف   وخاصة بعد حدوث حادثة أوواإلجراءات للطوارئاالستعداد واالستجابة مبراجعة خطط  تقوم املنظمة- 
  ؛طارئة

  . عندما يكون ذلك عمليالإلجراءاتباالختبارات الدورية  جيب على املنظمة أن تقوم- 
ام الصحة ظلوحيد لنجاح ناتعد املراجعة واإلجراءات التصحيحية الضامن : التصحيحي واإلجراء املراجعة -5 

  )1( .المة املهنيةوالس

   : األداءالرصد وقياس  -5-1
 لنظام السالمة والصحة واملراقبة األداء للرصد ولقياس إجراءاتو حتافظ على  تنشئأن جيب على املنظمة 

   :  توفراألساليببصفه دورية وهذه  املهنية
  ؛املنظمةالقياسات الكمية والكيفية املناسبة الحتياجات - 
   ؛املهنيةقيق أهداف نظام السالمة والصحة  مدى مت حتأليمراقبة - 
 السالمة والصحة املهنية ومعايري العمليات إدارةترصد التطابق مع برنامج  اليت األداء لقياسات بإجراءات املبادرة- 

   ظمة؛ تتعلق باملناليتالسالمة والصحة املهنية  وتشريعات
 لألداء اهلامة الشواهد وباقي الطفيفة حلوادث الصحية اواألمراض لرصد احلوادث لألداءقياسات رد الفعل - 

   ؛الضعيف للسالمة والصحة املهنية
   ؛ والوقائية التاليةالتصحيحية اإلجراءاتواملقاييس الكافية لتسهيل حتليل  املراقبةتسجيل البيانات ونتائج - 
 وجود أدوات لقياس األمر زماستل  إذا حالة مايف والصيانة للمعايرة إجراءات واحلفاظ على بإنشاءتقوم املنظمة - 

   ؛ والرصداألداء
  .ونتائجهاوالصيانة  يتم التحفظ على تسجيالت املعايرة- 

                                                           
)1(  OHSAS Project Group, Op.cit. p.7. 
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  :  التصحيحية والوقائيةواإلجراءات املطابقةواحلوادث احملتملة وعدم  احلوادث -5-2
  :  والسلطات لـاملسؤوليات لتحديد إجراءات جيب على املنظمة أن تنشأ وحتافظ على

   ؛عدم املطابقات و  ينتج عنها حوادثاليتاحلاالت ، احلوادث : يفول والتحقيق التدا- أ
   ؛املطابقة أو املستقبلية أو عدم احلاليةاحلوادث   عنالناجتة اآلثار تقلل اليت اإلعمال اختاذ-ب
   ؛ التصحيحية والوقائيةاإلجراءاتبدء و إاء -ج
   .ئية املتخذةوالوقا  التصحيحيةاإلجراءاتالتأكد من فعالية -د
    :جيب على املنظمة القيام باإلجراءات التالية :تالسجال السجالت وإدارة -5-3
  لتحديد وصيانة والتخلص من سجالت نظام إدارة السالمة والصحةإجراءاتوحتافظ على   على املنظمة أن تنشأ- 

  ؛املراجعات وكذلك نتائج املهنية
   ؛األنشطةكن تتبعها لكل تكون هذه السجالت مقروءة وحمددة ومي  أن- 
   ؛الفقد أو اإلمهالاسترجاعها ومحايتها من التلف أو  سهلت ةحفظ وصيانة سجالت النظام بطريق - 
   ؛ تنشأ وتسجل أوقات التحفظ على السجالتأن - 
 التطابق مع مواصفة نظام السالمة والصحة إليضاحللنظام واملنظمة وذلك  مناسبة حفظ هذه السجالت بطريقه - 
   .هنيةامل
  : املراجعـة -5-4 

إدارة السالمة   املراجعة الدورية لنظاموإجراءات ،املراجعةاملنظمة أن تنشأ وحتافظ على برنامج  جيب على- 
   : والصحة املهنية وذلك من أجل

    ؛ السالمة والصحة املهنيةإدارة  كان نظامإذاحتديد ما - أ
   ؛السابقةمراجعة نتائج املراجعات -ب
   .لإلدارة علومات عن نتائج املراجعاتأعطاء امل-ج
  )1( :اإلدارة مراجعـة -6

من  باملنظمة مراجعة نظام إدارة السالمة والصحة املهنية يف فترات حمددة تقررها للتأكد  العليااإلدارةجيب على - 
   ؛وفعاليته ءتهمناسبة النظام وكفا

   ؛التقييم لتنفيذ هذا لإلدارة  قد مت جتميعها للسماحاملطلوبة سوف تتأكد من أن املعلومات اإلدارةعملية مراجعه - 
   ؛املراجعةهذه  جيب توثيق- 

                                                           
)1(  OHSAS Project Group, Op.cit. p.8. 
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 لنظام األخرى والعناصر األهداف و السياسة يف للتغيريات املمكنةلالحتياجات   سوف تتصدراإلدارةمراجعة - 
  .املستمربالتحسني  مالسالمة والصحة املهنية يف ضوء نتائج مراجعة النظام والظروف املتغرية وااللتزا إدارة

  
     (SA8000)متطلبات املساءلة االجتماعية:  املطلب الرابع

 نظمةسنتناول يف هذا املطلب متطلبات نظام املساءلة االجتماعية ملا ذهبت إلية يف تدعيم تنمية الشق االجتماعي للم
   )1( .(OHSAS 18001) وإلمكانية تكاملها مع نظام الصحة والسالمة املهنية

 :  األطفالدم تشغيل ع -1
  . بدعم استخدام عمالة األطفالاملنظمة لن تقوم -1-1
 بوضع السياسات واإلجراءات املكتوبة وتوثيقها، احلفاظ عليها ونقلها بشكل فعال إىل األفراد املنظمةتقوم -1-2

ظل ظروف وغريهم من األطراف املعنية وذلك بغرض تشجيع األعمال التصحيحية لألطفال الذين يعملون يف 
 تقدمي الدعم املايل الكايف وغريه من أوجه الدعم املنظمةينطبق عليها تعريف عمالة األطفال، كما يتعني على 

  .لتمكني هؤالء األطفال من البقاء يف املدارس حىت بلوغ السن القانوين للعمل
جيوز ،  التعليم اإللزامي تعيني عمال صغار، ولكن إذا كان هؤالء األطفال خيضعون لقواننيمنظمةجيوز لل -1-3

، جيوز حتت أي ظرف من الظروف أن تتجاوز ساعات الدراسة ال. هلم العمل خارج ساعات الدراسة فقط
كما أنه لن يقوم العمال الصغار يف أي حالة من احلاالت   ساعات إمجاال يف اليوم،10والعمل واالنتقاالت جمتمعة 

  . للعمال الصغار العمل خالل ساعات العمل الليليةزوال جيو.  ساعات يوميا8بالعمل ألكثر من 
 توصف بأا خطرة أو - داخل العمل أو خارجه-  العمال الصغار وال األطفال ألية مواقفاملنظمةلن تعرض  -1-4

  .غري آمنة على صحتهم اجلسدية والذهنية
  : العمالة القهرية واجلربية -2
يداع إي فرد أ من املنظمةة القهرية أو اجلربية كما أنه ال تطلب  أو تدعم استخدام العمالاملنظمةلن تتورط  -2-1
  . عند بدء تنفيذ عقد العملاملنظمةأو وضع أية أوراق لتحقيق اهلوية لدى " ودائع"
 أو أي من موردي العمالة إليها أي جزء من رواتب األفراد، املزايا، املمتلكات أو املنظمةلن حتجز  -2-2

  .املنظمة االستمرار يف العمل لدى املستندات إلجبارهم على
كما أن هلم احلرية يف فسخ عقود عملهم ، حيق لألفراد مغادرة مكان العمل عقب انتهاء يوم العمل الطبيعي -2-3

  .بشرط تقدمي إخطار مقبول لصاحب العمل
  . أو أي من اجلهات املوردة للعمالة هلا أو تدعم جتارة البشراملنظمةلن تتورط  -2-4

                                                           
)1(  David Rolland / Diane-Gabrielle Tremblay, Responsabilité sociale d'entreprise et finance responsable: Quels 

enjeux ?, presse de l'université Québec, Canada, 2004, p.16. 
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  مة والصحةالسال -3
 بيئة عمل آمنة وصحية كما تتخذ خطوات فعالة ملنع وقوع احلوادث واألضرار اليت قد تصيب املنظمةتوفر -3-1

صحة العمال أثناء العمل أو الناشئة عنة أو املرتبطة به وذلك عن طريق تقليص أسباب املخاطر املتأصلة يف بيئة 
مع أخذ املعلومات العامة عن الصناعة وعن أية خماطر بعينها يف ، موقع العمل كلما أمكن ذلك من الناحية العملية

  .االعتبار
فضال ،  ممثل من اإلدارة العليا يكون مسؤوال عن ضمان توافر بيئة عمل صحية وآمنة لألفراداملنظمةتعني -3-2

  .عن تنفيذ عناصر الصحة والسالمة هلذه املواصفة
ات خاصة بالصحة والسالمة مبا فيها تعليمات الصحة والسالمة  لألفراد بشكل دوري تعليماملنظمةتوفر -3-3

 هذه املنظمةوتكرر . داخل موقع العمل وغريها من التعليمات املرتبطة بطبيعة كل وظيفة إذا تطلب األمر ذلك
  .وكذا يف احلاالت اليت تقع فيها حوادث، التعليمات سواء لألفراد اجلدد أو الذين يوكل إليهم وظائف جديدة

.  نظم اكتشاف التهديدات احملتملة على صحة وسالمة األفراد أو كيفية جتنبها أو التعامل معهااملنظمةتضع -3-4
وما يقع يف نطاق سيطرة ،  بسجالت مكتوبة مسجل ا كافة احلوادث اليت حتدث يف موقع العملاملنظمةوحتتفظ 
  . من أماكن سكنية أو ممتلكاتاملنظمة

ويف حالة حدوث أي إصابة مرتبطة . فقتها اخلاصة املعدات الوقائية الشخصية لألفراد على ناملنظمةتوفر  -3-5
  . اإلسعافات األولية وتساعد العامل يف احلصول على املتابعة الطبية الالزمةاملنظمةتوفر ، بالعمل

كما ، طبيعة أعماهلن بتقييم مجيع املخاطر لألمهات اجلديدات أو املستقبليات اليت قد تنشأ عن املنظمةتتعهد  -3-6
  . اخلطوات الالزمة املناسبة إلزالة او تقليص أية خماطر دد صحتهن وسالمتهناختاذ يتم أنتضمن 

واحلصول على مياه شرب نظيفة كما توفر مكان ،  جلميع األفراد استخدام دورات املياه النظيفةاملنظمةتوفر  -3-7
 .صحي لتخزين الغذاء إذا اقتضت احلاجة

  : حرية التعبري، وحق التفاوض اجلماعية النقابية احلري -4
ميع األفراد تكوين االحتادات العمالية واالنضمام إليها وتنظيمها باختيارهم للتفاوض بشكل مجاعي جلحيق  -4-1

م  هذا احلق، وختطر األفراد بأن هلم احلرية يف االنضمام إىل منظمة من اختيارهاملنظمةوحتترم . املنظمةنيابة عنهم ب
 بأي شكل من املنظمةولن تتدخل .  منهم لذلكاملنظمةأو إىل انتقام ، وأن ذلك لن يؤدي إىل عواقب سلبية

  .األشكال يف تكوين وعمل وإدارة منظمات العمال أو التفاوض اجلماعي
 للعمال املنظمةتسمح ، يف حالة أن يكون حق حرية التعبري والتفاوض اجلماعي مقيدا مبوجب القانون -4-2
  .انتخاب من ميثلهم حبرية تامةب

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 مدخل نظري لألنظمة اإلدارية المدمجة    :                                                    الفصل األول

44 
 

 عدم تعرض ممثل العمال أو أي فرد يشارك يف تنظيم العمال للتمييز أو التحرش أو الترهيب املنظمةتكفل  -4-3
مثلي هذه مل املنظمةكما تكفل ، أو االنتقام بسبب عضويتهم يف احتاد ما أو املشاركة يف أنشطة احتادات نقابية

  .ئها يف مكان العملاالحتادات التواصل مع أعضا
  : التمييزالقضاء على  -5
الفرص ، وضع الرواتب،  أو تدعم أي نوع من أنواع التمييز خالل عمليات التوظيفاملنظمةلن تتورط  -5-1

، الدين، امليالد، الطبقية، األصل القومي أو االجتماعي، التقاعد على أساس اجلنس، إاء العقود، الترقية، التدريبية
السن أو غريها من الظروف اليت قد ، اآلراء السياسية، عضوية االحتادات، املسؤوليات االجتماعية، جزحاالت الع

  .ينشأ عنها التمييز
 يف حق ممارسة األفراد حلقوقهم يف أداء معتقدام أو ممارسام أو حقهم يف تلبية املنظمةلن تتدخل  -5-2

، احلالة االجتماعية، املسؤوليات العائلية، العجز، الدين، احتياجام املتصلة باألصل القومي أو االجتماعي
  .عضويتهم يف االحتادات أو آراء السياسية وغريها من الظروف اليت قد ينشأ عنها التمييز

مبا فيها اللغة واالتصال ،  بأي سلوك ديدي أو مؤذي أو استغاليل أو إكراهي جنسيااملنظمةلن تسمح  -5-3
أو إذا اقتضت احلاجة داخل أماكن إقامة العمال وغريها من األماكن اليت توفرها ، ملاجلسدي داخل موقع الع

  . للعمالاملنظمة
  . األفراد الختبارات احلمل أو البكورة حتت أي ظرف من الظروفاملنظمةلن تعرض  -5-4
  :   املقبولةاملمارسات االنضباطية -6

 يف أي استخدام املنظمةولن تتورط . رامتهم واحترامهم مع مجيع األفراد بأسلوب يضمن هلم كاملنظمةتتعامل 
غري . أو اإلكراه العقلي أو اجلسماين أو اإلساءة اللفظية لألفراد كما أا لن تتسامح يف ذلك، للعقاب اجلسدي

  .إنسانيةمسموح بأي معامالت قاسية أو غري 
  :   مقبولةساعات العمل -7
يعرف القانون . معايري الصناعة املتعلقة بساعات العمل والعطالت العامةالقوانني السارية وب املنظمةتلتزم  -7-1

  . ساعة يف كل األحوال48أسبوع العمل العادي بدون وقت العمل اإلضايف وال يتجاوز أسبوع العمل اإلضايف 
ذه القاعدة استثناءات ه . من العمللية أيام متتاةحيصل األفراد على عطلة ملدة يوم واحد على األقل بعد ست -7-2

  :  تسري فقط يف حالة الظرفني التاليني
   ؛يسمح القانون احمللي بزيادة ساعات العمل عن هذا احلد -أ
يف حالة سريان أي اتفاق بشأن التفاوض اجلماعي يسمح متوسط لساعات العمل مبا فيها فترات الراحة -ب

  .الكافية
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 فيما بعد اليت تقتضي بعدم 4-7ص عليه يف الفقرة هو منصو أداء ساعات العمل يكون طوعي باستثناء ما -7-3
  . دوريلولن يتم ذلك بشك،  ساعة يف األسبوع12جتاوز ساعات العمل اإلضايف 

ويف حالة أن تكون ، يف حاالت احلاجة لساعات العمل اإلضايف من أجل الوفاء بالطلبيات قصرية األجل -7-4
جيوز ، املنظمةالعمالية اليت تضم نسبة متثيل كبرية من عمال  طرف يف اتفاق مجاعي مع أي من املنظمات املنظمة

 أي اتفاق مع الشروط املذكورة ينسجمللشركة طلب ساعات العمل اإلضايف طبقا هلذه االتفاقيات ويتعني أن 
  .سالفا

  :  عادلةرتباتم -8
جور املدفوعة تفي دائما  أن األاملنظمةكما تكفل ،  حق األفراد يف احلصول على أجر مناسباملنظمة حتترم -8-1

وأا توفر ، على األقل باحلد القانوين أو الصناعي وأن هذه األجور املدفوعة تفي باالحتياجات األساسية لألفراد
  .دخل تقديري مناسب

االستثناء من هذه ،  اخلصومات اليت تتم من األجور لن تكون من أجل أغراض انضباطيةأن املنظمة ضمنت -8-2
  :  ند توافر الظرفني اآلتينيالقاعدة فقط ع

  .أن يسمح القانون احمللي بإجراء اخلصومات ألغراض انضباطية-أ
  .أن تكون هناك اتفاقية تفاوض مجاعي سارية-ب
 املنظمةكما تكفل .  أجور األفراد واملزايا املالية مذكورة تفصيال كتابة عن كل فترة عملاملنظمةتكفل  -8-3

الية يتم تقدميها مبا يتوافق مع مجيع القوانني السارية وأا مجيعها يتم صرفها إما نقدا أو أيضا أن األجور واملزايا امل
  .بشيكات مبا يتناسب مع العمال

 ال ينظم فيها يتويف حالة البلدان ال. رف بدل عمل الوقت اإلضايف طبقا ملا حيدده قانون العمل احملليعي -8-4
أو ما ،  األفراد على بدل العمل اإلضايف بأفضل قيمةلحيص، عمل اإلضايفالقانون أو اي اتفاق مجاعي قيمة بدل ال

  .أيهما أفضل ملصلحة العمال، يساوي املعايري الصناعية السارية
أو العقود متوسطة األجل، أو أي شكل من ،  أسلوب التعاقد بنظام العمالة املؤقتة فقطاملنظمةلن تتبع  -8-5

دف التهرب من الوفاء بالتزاماا جتاه األفراد مبوجب القوانني السارية املتعلقة أشكال التلمذة غري احلقيقية وذلك 
  .وتشريعات ولوائح األمان االجتماعي، بالعمال

   : نظم اإلدارة -9
 املتعلقة باملساءلة االجتماعية املنظمة اإلدارة العليا وصف مكتوب بلغة العمال لسياسات م تقد: السياسات-9-1 

 يف مكان ظاهر داخل )SA 8000(وعرض هذه السياسات مع مواصفة املسؤولية االجتماعية  ،وظروف العمل
 اختارت طواعية االلتزام مبتطلبات املسؤولية االجتماعية وتشمل هذه املنظمة وذلك إلحاطة األفراد بأن املنظمة

  :  السياسات بوضوح مايلي من التزامات
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  .االلتزام بكافة متطلبات املواصفة-أ
كما تلتزم ، املنظمةلتزام بالقانون احمللي وغريه من القوانني سارية املفعول واملتطلبات األخرى املنوطة باال- ب

  . باحترام الوثائق الدولية وتأويلهااملنظمة
االلتزام باملراجعة الدورية لسياساا من أجل الوفاء بااللتزامات املنصوص عليها يف وثيقة إدارة السلوك وغريها - ج

  .ذ أي متغريات يف التشريعات يف االعتبارمع اخ
واحلصول عليها يف ، التأكد من توثيق كافة سياساا وتنفيذها بفاعلية واحلفاظ عليها وتوصيلها إىل األفراد-د

اإلدارة واملشرفني وفريق العمل سواء كانوا قد مت تعيينهم ، التنفيذيني، صورة كاملة وشاملة مبا يف ذلك املديرين
  . بشكل من األشكالاملنظمةأو مت التعاقد معهم أو كانوا ميثلون ، املنظمةر مع بشكل مباش

 ممثل هلا من اإلدارة العليا تكون مهمته األساسية التأكد من الوفاء مبتطلبات املنظمةتعني : ممثل اإلدارة -9-2
  .مواصفة  املساءلة االجتماعية بغض النظر عن مسؤولياته األخرى

حد أأن تدرك أن احلوار على مستوى مكان العمل هو  املنظمةعلى :  لمساءلة االجتماعيةممثل العمال ل -9-3
ميع العمال احلق يف التمثيل لتسهيل سبل جلن أ املنظمةكما تكفل ، العناصر الرئيسية للمسؤولية االجتماعية

يكون ، م تنظيم عمايل داخلها اليت تض املنظمات أما يف.(SA8000)التواصل مع اإلدارة العليا فيما يتعلق مبواصفة 
وال ميكن . هذا التمثيل من خالل احتادات العمال املعترف ا وجيوز للعمال ممثل من بينهم خمتص باملواصفة فقط

  .املنظمة داخل احتاد العمالحتت أي ظرف من الظروف استبدال ممثل العمال ملواصفة املساءلة االجتماعية مبمثل 
 على اإلدارة العليا للشركة إجراء املراجعة الدورية للتأكد من مدى كفاية ومالءمة جيب: مراجعة اإلدارة -9-4

وغريها من االلتزامات اليت تتعهد ،  وإجراءاا ونتائج أدائها فيما يتعلق مبتطلبات هذه املواصفةاملنظمةسياسات 
وذلك مبشاركة ممثل ،  حسب احلاجة تنفيذ أية تعديالت وحتسينات على النظاماملنظمةكما يتعني على .  ااملنظمة
  .العمال

 املستويات ل كيفمن أن متطلبات هذه املواصفة مفهومة ومنفذة التأكد  املنظمةعلى : التخطيط والتنفيذ -9-5
  :  وتشتمل وسائل تطبيق ذلك كما يلي. املنظمةب
  ؛تقدمي تعريف واضح ألدوار ومسؤوليات وصالحيات مجيع األطراف-أ

  ؛املنظمة لألفراد اجلدد الدائمني أو املؤقتني أو األفراد الذين تغريت طبيعة عملهم داخل توفري التدريب-ب
  ؛ بشكل دورياملنظمةتقدمي برامج التوجيه والتدريب والتوعية لألفراد ب-ج
 ومتطلبات هذه املنظمةاملتابعة الدائمة لألنشطة والنتائج لضمان فاعلية األنظمة املتبعة لتحقيق سياسات -د
اإلرشادية فيما يتعلق بتفسري   (SA8000) الرجوع إىل وثيقة املساءلة االجتماعيةاملنظمةيتعني على  .واصفةامل

  .مواصفة املساءلة االجتماعية
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  :  التحكم يف املوردين أو املقاولني واملوردين من الباطن -9-6
ني من الباطن املتعلقة باملسؤولية واملقاول/  االحتفاظ بسجالت مناسبة بالتزامات املورديناملنظمةيتعني على 

  :   أو أيهما كما يلياملنظماتاالجتماعية  مبا فيها االتفاقات التعاقدية وااللتزامات الكتابية هلذه 
  ؛ ذلك من املوردين من الباطناملنظمةااللتزام بكافة متطلبات هذه املواصفة وأن تطلب ذلك -أ

  ؛املنظمةبه املشاركة يف أنشطة املتابعة طبقا ملا تطل-ب
حتديد السبب األساسي ألي حالة عدم توافق مع متطلبات املواصفة والتنفيذ الفوري لألعمال التصحيحية -ج

  ؛التاوالوقائية للتغلب على هذه احل
 وضع اإلجراءات املناسبة واحلفاظ عليها وتوثيقها كتابة وذلك دف تقييم واختيار املوردين املنظمةيتعني على -د

  ؛ئهم والتزامهم بتنفيذ متطلبات هذه املواصفة يف االعتبارمع وضع أدا
 أن تبذل جمهود مناسب للتأكد من التزام املوردين واملقاولني من الباطن بالوفاء مبتطلبات هذه املنظمةعلى - ه

  .املواصفة داخل نطاق سيطرم وتأثريهم
 بضائع أو املنظمةعندما تتلقى ، 46يف الصفحة املنصوص عليها  5-9 4-9باإلضافة إىل متطلبات األقسام 

 خطوات املنظمة تتخذ أنجيب  ، عمال من منازهلمأمأو املقاولني من الباطن املصنفني على /خدمات من املوردين
خاصة للتأكد من أن عمال املنازل حيصلون على مستوى محاية مماثل ملستوى احلماية الذي يتمتع به العمال املعينني 

  :  يما يلو تشمل هذه اخلطوات اخلاصة  . مبوجب متطلبات هذه املواصفةاملنظمةمباشرة من 
  ؛إبرام عقود شراء قانونية وملزمة ومكتوبة تتطلب التوافق مع احلد األدىن طبقا ملتطلبات هذه املواصفة  -  أ

التأكد من أن متطلبات عقد الشراء املكتوب مفهومة ومنفذة من جانب عمال املنازل وغريهم من  -ب
  ؛ املعنيني بعقد الشراءاألطراف

 موضحا ا تفصيال هويات عمال املنازل وكميات املنظمةاحلفاظ على سجالت شاملة داخل موقع -ج    
  .واخلدمات اليت يتم تقدميها وعدد ساعات العمل لكل عامل من عمال املنازل، البضائع اليت يتم إنتاجها

  :  تناول املشكالت واختاذ األعمال التصحيحية -9-7
 تقدمي وسيلة سرية جلميع األفراد لتمكينهم من رفع التقارير اخلاصة بأي حاالت عدم التوافق املنظمةيتعني على -أ

 حبث أية مشكالت تتعلق باألفراد أو املنظمةكما يتعني على .  وممثل العمالاملنظمةمع هذه املواصفة إىل إدارة 
 ومتطلبات هذه املواصفة وإجياد املنظمةعدم التوافق مع  سياسات األطراف األخرى املعنية املتعلقة حباالت التوافق و

 عن تأديب أو طرد أي فرد من األفراد أو ممارسة التمييز ضده نتيجة تقدمي املنظمةوجيب أن متتنع . احللول هلا
  .معلومات تتعلق مبتابعة تنفيذ هذه املواصفة
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يذ األعمال التصحيحية والوقائية على الفور فضال  حتديد السبب األساسي ألي مشكلة وتنفاملنظمةجيب على -ب
 أو مع هذه املنظمةعن توزيع املوارد الكافية واملناسبة لطبيعة وحدة أي حالة من حاالت عدم التوافق مع سياسات 

  .املواصفة أو مع كليهما
سبة للتواصل بشكل  وضع اإلجراءات املنااملنظمةيتعني على : االتصال اخلارجي ومشاركة األطراف املعنية -9-8

مبا ، دوري مع مجيع األطراف املعنية فيما يتعلق بتقدمي البيانات واملعلومات بشأن التوافق مع متطلبات هذه املواصفة
  .فيها نتائج مراجعة اإلدارة وأنشطة املتابعة

االحتادات ، لعمال أن تربهن على رغبتها يف املشاركة  يف حوار مع كافة األطراف املعنية مبا فيهم ااملنظمةعلى 
مسؤويل  احلكومة على املستويني  واملنظمات غري احلكومية، املشترين، املقاولني من الباطن، املوردين، العمالية

  .احمللي والقومي دف حتقيق التوافق املستدام مع هذه املواصفة
مدى توافقها مع متطلبات هذه يف حالة املراجعات املعلنة وغري املعلنة للشركة بغرض اعتماد  :سبل التحقق -9-9

 التأكد من سهولة الوصول إىل موقعها واحلصول على املعلومات اليت يطلبها املنظمةويتعني على ، املواصفة
  .املراجعون

 بسجالت مناسبة لتربهن على أنشطتها بالتوافق مع متطلبات مواصفة املنظمةجيب أن حتتفظ  :السجالت -9-10
  .املساءلة االجتماعية
 9001الل تقدمينا ملتطلبات األنظمة اإلدارية يتضح لنا وجود متطلبات مشتركة خاصة األيزو من خ

 ويف املبحث الثالث .جاءت لزيادة التوافق بني هذه األنظمةو ذلك أن التعديالت مست كليهما 14001واأليزو 
 systèmes)  ألنظمة اإلدارية املدجمةربرات اليت تدعونا لتبين اامل هذه املتطلبات واإلجراءات املشتركة وتطرق إىلسن

 de management Intégrés): Qualité, Sécurité et environnement(SMI)   كتوجه سليم حنو حتسني األداء 
 .الكلي وحتقيق  التجاوب السليم مع متطلبات التنمية املستدامة
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  :هنيةاملسالمة الصحة والئة وبيال، ةوداجل"املدجمة اإلدارية  األنظمة تبين تمربرا: الثالثاملبحث 
بتطبيق نظام إدارة وحيد يسمح بإدارة اموع،  املنظمة إدارية مدجمة يف احلالة اليت تقوم أنظمةنتكلم عن 

  .من خالل إجراءات موحدة على األقل نظامان من الثالث انظمة إدارية جودة، بيئة وصحة وسالمة مهنية
      ملتطلبات التنمية املنظمةن خطوة نوعية ومعتربة تستجيب من خالهلا تبين األنظمة اإلدارية املدجمة يعرب ع

  )1( .املستدامة
 : "إدارة اجلودة، اإلدارة البيئية وإدارة الصحة والسالمة املهنية: "اإلجراءات املشتركة: املطلب األول

يتجلى لنا ،  18001OHSAS و14001يزو  واأل9001من خالل تناولنا بشكل مفصل ملتطلبات األيزو 
 جل التعديالت اليت طرأت على هذه املواصفات جاءت كذلك األخريةأن هناك إجراءات مشتركة بني هذه 

  .لتدعيم التوافق بني هذه املواصفات وسبل إدماجها
  18001OHSASو 14001، األيزو 9001املتطلبات املشتركة بني األيزو :)1-1(جدول رقم 

ISO 9001:2000 البند  ISO 14001:2004 البند  OHSAS 18001 البند  
  1  جمال التطبيق 1  جمال التطبيق 1 جمال التطبيق

 2  املراجع املعيارية  2  املراجع املعيارية  2 املراجع املعيارية

  3  مصطلحات وتعاريف  3  مصطلحات وتعاريف  3  تعاريف

متطبالت متعلقة بنظام 
  إدارة اجلودة

متطلبات متعلقة بنظام   4
  اإلدارة البيئية

تطلبات متعلقة بنظام م  4
إدارة الصحة والسالمة 

  يف العمل

4  

مقاربة " متطلبات عامة
 Approche" العمليات

processus 

  1-4  متطلبات عامة  1-4  متطلبات عامة   4-1

سياسة الصحة والسالمة   2-4  السياسة البيئية   2-4  سياسة اجلودة
  املهنية 

4-2  

 3-4  التخطيط   3-4  التخطيط  3-4  التخطيط

                                                           
)1(  Ordre des experts comptable, La gestion environnementale "levier de performance", édition DUNOD, Paris, 

2008, p.230. 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 مدخل نظري لألنظمة اإلدارية المدمجة    :                                                    الفصل األول

50 
 

  ابع اجلدول السابق ت
-3-4  املظاهر البيئية  1-3-4  مساع الزبون 

1  
ختطيط وحتديد األخطار، 

  تقييم والتحكم يف األخطار
4-3-1  

متطلبات قانونية   2-2-7 جملة االحتياجات
  ومتطلبات أخرى

4-3-
2  

املتطلبات القانونية 
  وااللتزامات األخرى

4-3-2  

-3-4  األهداف، الربامج  4-1-5  أهداف اجلودة
3  

  3-3-4  األهداف

برامج الصحة والسالمة     أهداف، برامج  2-4-5  ختطيط نظام إدارة اجلودة
  املهنية

4-3-4  

  وضع حيز التنفيذ  4-1  املتطلبات العامة
  التطبيق

  وضع حيز التنفيذ  4-4
  التطبيق

4-4  

          4-7  حتقيق املنتج

املوارد، األدوار   5-1  إلتزام اإلدارة
  واملسؤولية

4-4-
1  

  1-4-4  كل واملسؤوليةاهلي

          5-2  ممثل اإلدارة

املسؤولية،السلطة 
  واالتصال

5-5          

املوارد البشرية، الكفاءة، 
  التحسني والوظائف

التدريب،التحسني   6-2
  والكفاءة

4-4-
2  

  2-4-4  التدريب، التحسني والكفاءة

-4-4  االتصال  3-5-5  االتصال الداخلي
3  

  3-4-4  التشاور واالتصال

          3-2-7   مع الزبوناالتصال

-4-4  التوثيق  2-4  متطلبات متعلقة بالتوثيق
4  

  4-4-4  التوثيق

التحكم يف الوثائق 
  والبيانات

-4-4  التحكم يف الوثاق  
5  

  5-4-4  التحكم يف الوثائق والبيانات
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  تابع اجلدول السابق
  التخطيط

  عملية مرتبطة بالزبائن
  التصميم والتطوير

  املشتريات
   اخلدماتاإلنتاج وحتضري

التحكم يف متطلبات 
  الرقابة والقياس

7-1  
7-2  
7-3  
7-4  
7-5  
7-6  

-4  التحكم العمليايت
4-6  

-4  التحكم العمليايت
4-6  

التحكم يف املنتج غري 
  املطابق

الوقاية والتجاوب مع   8-3
  حاالت الطوارئ 

4-
4-7  

الوقاية من حاالت الطوارئ 
  والقدرة على االستجابة 

4-
4-7  

  العمليةالرقابة على 
  رقابة عملية اإلنتاج

  إرضاء الزبائن
  حتليل البيانات

8-2 -
3  
3  

  الرقابة والقياس
  تقييم املوافقة والتطابق

4-
5-1  
4-
5-2  

الرقابة واإلجراءات 
  التصحيحية

4-5  

          6-7  طبيعة إجراءات الرقابة
التحكم يف املنتجات غري 

  املتطابقة مع املواصفات
عدم التطابق، اإلجراءات   8-3

لتصحيحية واإلجراءات ا
  الوقائية

4-
5-3  

احلوادث، عدم التطابق، 
اإلجراءات التصحيحية 

  واإلجراءات الوقائية

4-
5-2  

التحكم يف التسجيالت 
واملدونات املرتبطة 

  باجلودة

4-2 -
4  

-4  التحكم يف التسجيل
5-4  

التسجيل وتسيري 
  التسجيالت

4-
5-3  

املراجعات الداخلية 
  املتعلقة باجلودة

8-2 -
2  

-4  ملراجعة الداخليةا
5-5  

-4  املراجعة
5-3  

  مراجعة اإلدارة
 

 Revueمراجعة اإلدارة   6-4  مراجعة اإلدارة  6-5
de Direction  

  

  

Source: Florence Gillet-Goinard, Bâtir un système intégré Qualité-Sécurité-Environnement, 
Édition d d'Organisation, Paris 2006, pp .205-209. 
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  األطـراف املستفيـدة والعالقات فيما بينهم: املطلب الثاين
 األنظمة اإلدارية املدجمة، جيب حتريك وتنشيط خمتلف األطراف املستفيدة من املنظمة من جناحجل أمن 

  .أجل بناء نظام لإلدارة وتفعيله عن طريق خلق توافق بينهم
  .يط كل طرف سوف يتم من خالل هذا املطلب التعريف بدور وكيفية تنش

فاألنظمة اإلدارية املدجمة تضمن تلبية حاجات وتطلعات مجيع األطراف ذات املصلحة عرب حتسني نتائج 
. ، تقليل عدد احلوادث، الفضالت، النفايات والضوضاء)املنتجات، اخلدمات والنتائج املالية( معظم أنشطة املؤسسة

  .كل هذا دف استدامة املؤسسة
" املستدامة املنظمة"من املفهوم التقليدي إىل املفهوم احلديثمة بتحوهلا وتتحقق إستدامة املنظ

(l'Entreprise Durable) باحترام جمموع املبادئ واليت تتجاوز اللوائح التشريعية،  املنظمةهي عبارة عن التزام  اليت
  ".هذه املبادئ تستمد من أدوات دولية معروفة مثل املعاهدات واالتفاقيات

، االقتصادية:  تقوم بإجراءات استباقية للجمع بني أبعاد التنمية املستدامة الثالث اليتاملنظمة " أا  أيضاوتعرف
  )1(."البيئية واإلجتماعية

  :املصلحةاليت حتاول تلبية العناصر األربع املهمة يف سلسلة األطراف ذات   املنظمةكما تعرف أيضا أا
   تلبية حاجيات الزبون؛ §
 ؛ العملإرضاء العمال يف §
 األداء بالنسبة للمالكني؛ §
 .منفعة اتمع §

إن الزبائن هم أهم األطراف بالنسبة للمنظمة باعتبار أن اهلدف األساسي لنظام اإلدارة هو تلبية : الزبائن -1
تلبية "يهدف بشكل أساسي  9000:2000يزو ففي ما خيص اجلودة فإن األ. زبائناحتياجات وتوقعات ال

وال تتوقف احتياجات الزبائن يف جمال اجلودة فقط بل تتعداها ". ن طريق احترام متطلباماحتياجات الزبائن ع
  .لتشمل األمن والصحة ومحاية البيئة

 جبودة املنتجات واخلدمات اليت يتم تقييمها من طرفهم ل من يهتمفبالنسبة للجودة، يعد الزبائن أو
 :وبالتايل من الضروري. رف املنافسونومقارنتها مع جودة اخلدمات واملنتجات املقدمة من ط

  التعريف بالعمالء،  §
 حتديد احتياجام ومعرفة توقعام؛ §
 ؛إدماج احتياجات العمالء يف قيم وسياسات والتخطيط االستراتيجي للمنظمة §

                                                           
)1(  L'entreprise durable, comment commencer ? , [En ligne] disponible sur :  

http://www.gpo.fr/mag/devdurable/68/entreprisedur.php.(date: 26/06/2010). 
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 . إدماج احتياجات الزبائن عند إعداد املنتجات واخلدمات §
 :ولكن جيب أيضا

  ؛االتصال بالزبائن §
 ؛ وفقا ملعايري تلبية احتياجات العمالءقيادة العمليات §
 .القيام باإلجراءات التصحيحية املتعلقة باحتجاجات الزبائن §

 :أما فيما جمال احتياجات الزبائن املتعلقة باألمن واألداء البيئي للمنتج، جيب
  ؛ من طرف الزبونأمن املنتج املقتىناحترام درجة  §
 من يف جمال ظروف العمل؛األالصحة وتوفري  §
 .اجلانب اإليكولوجياليت تتماشى وترام البيئة كإنتاج املنتجات اح §

يعد العمال أساس النجاح أو الفشل يف عملية بناء نظام لإلدارة، وبالتايل من واجب املنظمة مساع : العمال -2
  .تطلعات وأراء العمال سواء كانوا أجراء أو مؤقتني أو متربصني

عن اختيار السياسات اإلدارية باملنظمة اليت تركز على االعتبارات الطويلة ولون يعد املسامهون مسؤ: املسامهون -3
جل بدال من االهتمام باالعتبارات الرحبية القصرية األجل كاالهتمام بسمعة املنظمة، اجلودة النوعية، البيئة األ

 .الصحة والسالمة والبيئةحسن أن يكون املسامهون مهتمون باالنشغاالت املتعلقة باجلودة ووبالتايل من األ. الصحة
يعد املوردون من أهم شركاء املنظمة يف جمال التنمية املستدامة، فنجاح املنظمة مرتبط بالتزام : املوردون -4

اليت تتماشى مع مقتضيات أنظمة ) املواد األولية، اخلدمات، عوامل اإلنتاج(ن بتوفري املدخالت األساسية ياملورد
د راب ان يوفر املوردون املواد األولية اليت تتماشى وطبيعة جودة املنتوج أو اخلدمة املوعليه جي. اإلدارة املتكاملة

ن ننسى أن هذه املواد تكون غري مؤثرة على أإنتاجها، كما جيب أن تتماشى مع األمن والسالمة املهنية، دون 
تلبية احتياجاا يف يف جل جناحها أ منوإن املنظمة عبارة على نظام يتحصل على موارده من البيئة، بالتايل . البيئة

 .جمال اجلودة واألمن والبيئة جيب أن تكون مدخالا متوافقة من املواصفات واملعايري املتعارف عليها
 :  ونلخص متطلبات األطراف ذات املصلحة ونتائج األنشطة يف الشكل التايل
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لتحقيق املنظمة الستدامتها ودور األنظمة اإلدارية تلبية متطلبات األطراف ذات املصلحة كسبيل : )5-1(شكل
 املدجمة يف ذلك

 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Source : Les enjeux d’un système de management intégré qualité-sécurité environnement, 
[en ligne] disponible sur : http ://www.euro-symbiose.fr/IMG/pdf/extraits_QSE.pdf(2010) 

  : جيب عليها توفري اآليتيتضح من الشكل أعاله أنه على املؤسسة إذا ما أرادت االلتحاق بركب االستدامة
  وجود ثقافة تدفع املؤسسة حنو حتقيق االستدامة؛ §
  وافر املؤسسة على مورد بشري كفء؛تبين األنظمة اإلدارية املدجمة مع ت §
 .توفر املوارد املالية الالزمة لتمويل سياسة التنمية املستدامة §

 املنظمة
  املستدامة
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زبائ

ل
  ن

مهني
سا
امل

 
 
 

       
  املؤسسة

دث
حلوا

ا
  

ضاء
ضو

 وال
ات

نفاي
ال

 

الية
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نتائ
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ات  
خلدم

 وا
ات

نتج
امل

  

ثقافة 
  املؤسسة

األنظمة اإلدارية 
  املدجمة

ملوارد ا
  البشرية

الكفاءات 
  املوارد املالية  واملعرفة

السلع، األجهزة 
  واملعدات

  آثار على البيئة

أثر على املردودية 
آثار على سعادة   املالية

 ورضا الزبائن

 آثار على رضا
  العمال

متطلبات األطراف : املدخالت
  ذات املصلحة

  :املخرجات
  نتائج األنشطة
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بتوافر العناصر أعاله ومع التحديد اجليد ملتطلبات كل األطراف ذات املصلحة واليت هلا عالقة باملؤسسة تنجح 
  .املؤسسة حتقيق استدامتها

  : األنظمة اإلدارية املدجمةإدماج دون حتول اليت والعوائق الفوائد: املطلب الثالث
  ملاذا االنتقال إىل األنظمة اإلدارية املدجمة؟: السؤال الذي يطرح نفسه

هناك عدة مربرات ولعل أهم هذه املربرات هو تسهيل احلصول على رؤية إمجالية للرهانات االقتصادية 
عيل ردة الفعل  جتاه التطورات يف هذه األنظمة  للجودة والبيئة والصحة والسالمة املهنية، تفستراتيجيةواإل

  )1(.ألداء مستدام املنظمةوالتحسني املستمر دف وصول 
 ستراتيجيةيف احلقيقة حسب اإل. قرار إدماج األنظمة اإلدارية من عدمه يتطلب حتليل جد معمق

ن هنا وجب ضرورة معرفة الفوائد م. املستخدمة للفوائد التنظيمية، املالية والبشرية ستكون خمتلفة وهلا سلبياا
  .الداخلية واخلارجية لتطبيق األنظمة اإلدارية املدجمة

  : اجلدول التايل يوضح الفوائد الداخلية إلدماج األنظمة اإلدارية: الفوائد الداخلية -1
 الفوائد الداخلية لتبين األنظمة اإلدارية املدجمة: )2-1( جدول

 التنظيمية اليةـامل البشرية
دة التحفيز، اشراك العمال، التحسيس زيا

والتوعية، كفاية عمليات التدريب، االتصال 
وكفاءة العمال ومؤهالم حول توحيد 

  .املصطلحات

توفري املال وختفيف التكاليف باحلصول على 
شهادة األنظمة اإلدارية املدجمة وبالتايل 
تقليص عمليات املراجعة اخلارجية 

  .والداخلية

دارة بتخفيض العناصر حتسني نوعية اإل
التشغيلية إىل عنصر واحد واحلد من احلواجز 

  .بني األنظمة الفرعية

ونشرها بني  املنظمةخلق صورة إجيابية عن 
  .املوظفني

ختفيض التكاليف باحلصول على التقييس 
  .لألنظمة اإلدارية املدجمة

  العائد/التكاليف: التوليفة املثلى
Optimisation Cout/bénéfice 

دة الكفاءة التشغيلية وزيادة مواءمة اهلياكل زيا
التنظيمية مع العناصر املماثلة وتبادل املعلومات 
بتجاوز احلدود التقليدية للمنظمة وحتسني 

  .اجلهود
القضاء على االزدواجية واحلشو والتضارب بني   الرفع من هوامش الربح  

إجراءات األنظمة اإلدارية وختفيف عبء 
  . الوثائق

التكاليف وذلك باالستعانة بعدد أقل ختفيض   
  .من املنسقني لتسيري األنظمة منفصلة

  .انتظام الوثائق املطبوعة واالتصال

, qualité et environnement:  l’élaboration d’un système de management intégré:  Source
Cente Universitaire de formation, université SHERBROUKE 2005, p.51.  

                                                           
    )1( Ordre des experts comptable, Op.cit, p 231. 
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  :ونلخصها يف اجلدول التايل: الفوائد اخلارجية -2
  الفوائد اخلارجية :)3-1( جدول رقم

 التجارية والتسويقية االتصال  البيئة واجلودة، الصحة
البيئة والصحة لتحقيق ،  اجلودةنيحتي

  أداء فعال ومستدام
  ميزة تنافسية أعلى  حتسني صورة املؤسسة

تقليل إنتاج الفضالت والنفايات 
  .خلطريةا

مع مجيع  املنظمةحتسني عالقة 
 .األطراف ذات املصلحة

  يف السوق املنظمةحتسني وتدعيم متوضع 

تقليل األخطار املهددة ألجهزة 
ومعدات اإلنتاج وبالتايل عدم تعطيل 

  .العملية اإلنتاجية

توافق اكثر ملمارساا مع 
  .املتطلبات التشريعية والتنظيمية

ية حاجام البحث عن زبائن جدد وتلب
  . أكربىبرض

Source: Centre Universitaire de formation, Op.cit. p.52  
   :احلوافز والفوائد يف تبين األنظمة اإلدارية املدجمة يوضحالستبيان  والشكل التايل

فوائد تبين األنظمة اإلدارية: )6- 1(شكل رقم   

  
Source : Centre Universitaire de formation, Op.cit., p.53 

 
 . نتائج هذا االستبيان ما ذهبنا إليه يف الفوائد الداخلية واخلارجية لتبين األنظمة اإلدارية املدجمةتدعم 
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  :نوجزها يف اجلدول التايل: العوائق الداخلية لتبين املنظمة اإلدارية املدجمة -3
  العوائق الداخلية لتبين األنظمة اإلدارية: )4-1( جدول رقم

  يخترسالتجسيد وال
 

  املواقف والتصورات
 

 املوارد 

الثقافية بني  االختالفات
  ..التخصصات

التغيريات تظهر ثورية وكذلك مقاومة 
 Résistance aux  من العمالالتغيري

changements  الراجع إىل اخلوف من
فقدان هوية املناصب، الوقت قصري 

  .جدا

  نقص املوارد املالية

 واالختالف بني التعقيد
 على وبة العثوروصع ،النظم

 بني املشتركة قواسمال
  .الوظائف

وعي أقل بالفوائد اليت ستجىن من تبين 
 .األنظمة اإلدارية املدجمة

نقص املعارف، املهارات والتدريب 
  . لإلدارة والعمال معا

جمهود كبري جيب القيام به 
  .لتحقيق ذلك

أولويات أخرى أكثر أمهية، انعدام او 
  . املستقبليةباألحرى عدم وضوح الرؤية

  شراك أو حتفيز  العمال إنقص يف 

 وقت زرع والتجسيد يف عدد
 متناسق مع احتمال واحد

  األخطاء

ء من جانب انقص الوقت والتحفيز سو  مالحظة البريوقراطية
  .و العمالأاإلدارة 

وجود نظام مسبق وقد مت 
  تعطيله

    توجه على املدى القصري

ع حمتمل بني وظيفة اإلنتاج راص  
  .ديرية األنظمة اإلدارية املدجمةوم

  

 حتفز لفعالية اجلودة، ال املنظمةثقافة   
  البيئة والصحة والسالمة املهنية

  

Source: Centre Universitaire de formation, Op.cit., p.54. 
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  :نوجزها يف اجلدول التايل:  لتبين املنظمة اإلدارية املدجمةاخلارجيةالعوائق  -4
   العوائق اخلارجية:)5-1( رقمجدول

 والتوجيه الدعم  االقتصاد  منها والتحقق الشهادات
تكلفة مرتفعة للحصول على الشهادة 
وعمليات املراجعة على الرغم من 

  .عملية اإلدماج

  هيكل دعم وجود عدم  وفوائد غري كافيةمربرات 

تكرار اهودات بني املسجل 
  .واملراجعني الداخليني

نظمة اإلدارية قيمة األ من اليقني عدم
تقييم املستهلكني (السوق املدجمة يف

لوجود الشهادة من عدمه عند قرار 
 )املفاضلة

قلة الوسائل والتجارب يف تيب األنظمة اإلدارية 
  .املدجمة بقطاع مشابه

عدم قدرة أساليب املراجعة على 
  .التحسني وتقييم فعالية النظام

متطلبات خمتلفة لألطراف ذات 
  .املصلحة

 يف اخلربة ذوي استشاريني من جودو عدم
 واالفتقار ملعلومات نوعية توفري املشورة،

  متضاربة تعليماتو
عدم وجود عرض وحتفيز لتبين األنظمة اإلدارية     

  .املدجمة
Source: Centre Universitaire de formation, Op.cit., p.55. 

  : كانت النتائج يف الشكل البياين التايلستبيان حول عوائق تبين األنظمة اإلداريةاال إىل وبالرجوع
  عوائق تبين األنظمة اإلدارية املدجمة: )7- 1( شكل رقم

  
Source:  Centre Universitaire de formation, Op.cit., p.55. 
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  دور األنظمة اإلدارية املدجمة يف حتقيق التنمية املستدامة: املطلب الرابع
 متطلبات لألنظمة اإلدارية كل على حدى وشرحنا بالتفصيل املنظمةين تناولنا يف املبحث األول أمهية تب

 من خالل  من الفصل األول هو الذهاب إىل أبعد من ذلكملطلب ومن مث فإن القيمة املضافة هلذا ااألنظمة اإلدارية
  . املستدامةاجلودة، البيئة والصحة والسالمة املهنية يف حتقيق التنمية" البحث يف مسامهة األنظمة اإلدارية

لقد تنامى مفهوم النتيجة الثالثية يف كل من اإلدارة، االستشارة، االستثمار واملنظمات غري احلكومية، خالل 
 ال يقاس باألداء التقليدي أو املايل، املنظماتن جناح أالسنوات القليلة املاضية، والفكرة من وراء هذا املفهوم هو 

وبطبيعة احلال فإن هذه الفكرة تأخذ وقتا لقبوهلا من طرف .  األخالقي والبيئي/وإمنا يقاس أيضا باألداء االجتماعي
 ذات املصلحة  يف العامل، ألن هذه األخرية لديها التزامات متعددة اجتاه األطرافاملنظماتاألفراد داخل أو خارج 
   )1(.واللكي تتبىن سلوكا مسؤ

النتيجة : ج الثالثة لنشاط مؤسسة مستدامةالنتائ"  على اا TBLوميكن تعريف النتيجة الثالثية 
 الربح، ،"3P" يف االعتبار أدائها على اساس املنظمة تأخذاالقتصادية، االجتماعية والبيئية، ومن خالل هذا املفهوم 

  )Profit, People, Planet." )2: البشر، الكون
للمردودية االقتصادية لنشاطها، وحماولة حيتم عليها االنتباه  املنظمةإن االلتزام بالتنمية املستدامة من قبل 

  .التقليل من اآلثار السلبية على البيئة واألخذ يف االعتبار مصاحل األطراف ذات املصلحة
  )3( : يفTBLوعليه تتمثل أبعاد النتيجة الثالثية 

يف  املنظمةة ، ولكن يعبر أيضا عن طاق فقطألداء املايل التقليديعن ارب ال يع هذا البعد :البعد االقتصادي •
ألطراف ذات املصلحة، إلرضاء ااملسامهة يف التنمية االقتصادية للمنطقة اليت تنشط فيها، وكذلك بالنسبة 

، ...)غياب الفساد، االتفاق غري الشرعي، وضعية املسيطر(باإلضافة إىل احترام مبادئ املنافسة السليمة 
  . املنافسةترامحاهذا البعد يشمل األداء املايل، املبادئ التجارية، 

موع األطراف ذات  املنظمة هذا البعد يشمل النتائج االجتماعية لنشاط :اتمعي/ البعد االجتماعي •
 املوردون والزبائن ،...)شروط العمل، مستوى املكافآت، اإلقصاء، العنصرية، البطالة( العمال: املصلحة

 .؛ واتمع ككل)اإلضرار، احترام الثقافات(؛ اجلماعات احمللية )السالمة، األضرار النفسية للمنتج(
 .تقيم انطالقا من سياستها االجتماعية واحترامها حلقوق اإلنسان املنظمةإذا نستخلص أن 

                                                           
 )1( Wayne Norman / 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, La Voisier, France, 2008.p.140. 
)3(  J. Ernult1 / A. Ashta, Développement durable, responsabilité sociétale de l'entreprise, théorie des parties 

prenantes: Évolution et perspectives, Cahiers du CEREN 21, France, 2007, p. 14. 
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ومحاية األنظمة البيئية، ويفرض حتليال آلثار  املنظمة هذا البعد يعنى بالتوفيق ما بني نشاط :البعد البيئي •
  . الك املوارد، انتاج الفضالت واالنبعاثات امللوثةومنتجاا من خالل استه املنظمة

  TBL يوضح أبعاد النتيجة الثالثية  :)8-1( رقمالشكل 
  

  
  
  

  
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source: Jean Supizet, Le management de la performance durable, édition d’organisation, 
France, 2002, p.75.  

األداء " مما سبق يتضح لنا الدور احملوري الذي تلعبه األنظمة اإلدارية املدجمة يف حتقيق النتيجة الثالثية
سليم لتحقيق  ومن مث حتسني احلوار مع األطراف ذات املصلحة يف توجه "االقتصادي، البيئي واألداء االجتماعي

  .متطلبات التنمية املستدامة

 االقتصادي داءاأل
 

الفعالية 
 االجتماعية

احــترام 
 لبـيئةا

  

 املنفعة العامة

 مهوناملسا

 الزبائن

 العمال

 اجلماعات
 الشركاء

 املؤسسة املستعملون
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  :إدماج األنظمة اإلدارية :املبحث الرابع
  دف من خالل هذا املبحث إىل توضيح العديد من األمور اهلامة والعملية للمؤسسة

  عنها املسؤول وظيفة األنظمة اإلدارية املدجمة ومواصفات:األول املطلب
  :جمةاملد اإلدارية األنظمة وظيفة تأسيس -1

 الضروري من" العمل يف مهنية وسالمة وصحة بيئة، جودة " املدجمة اإلدارية األنظمة وظيفة وتسيري لقيادة
  .بذلك للقيام املناسبة األرضية توفري

  )1(  :ومتر عملية تبين األنظمة اإلدارية املدجمة عرب املراحل التالية

 عرب اختاذ اإلدارة العليا لقرار تبين سياسة موحدةوتتم : مرحلة اختاذ القرار بإدماج األنظمة اإلدارية-أ
  "جودة، بيئة وصحة وسالمة مهنية"خاصة باألنظمة اإلدارية املدجمة

من خالل العمل علي تكوين العمال يف جمال األنظمة اإلدارية : مرحلة التحضري لعملية اإلدماج-ب
  . ونظام التوثيقاملدجمة وتوحيد اإلجراءات

   . الفعلي يف تطبيق عملية اإلدماجاالنطالق: لية اإلدماجمرحلة البدء يف عم-ج
  :املدجمة اإلدارية األنظمة عن املسؤول مهام -2

 األنظمة لوظيفة بالنسبة الشيء نفس سيكون، باإلدارة مباشرة مرتبطة اجلودة إدارة وظيفة كانت إذا 
 ومتفاوتة متعددة ستكون العليا، مهامه ةباإلدار مباشر اتصال على سيكون األخرية هذه مسؤول. املدجمة اإلدارية
  .املؤسسة ونشاط حجم حسب

 اإلدارة مع بالتنسيق املدجمة اإلدارية باألنظمة اخلاصة األهداف حتديد على بالسهر مرتبطة أهداف -2-1
  :العليا
  املصلحة،  ذات األطراف تطلعات كل االعتبار بعني األخذ •
 العمل يف والسالمة بالصحة اخلاصة األخطار حتليل، زبونلل االستماع لعملية املنتظم التحديث ضمان •

  البيئية،  واآلثار
  التشريعات،  تطبيق ضمان •
  املصلحة،  ذات األطراف مجيع مع حماور يكون أن •
  للمنافسني،  الراجعة التغذية بدراسات القيام •
  .ملدجمةا اإلدارية األنظمة بوظيفة املتعلقة تلك خاصة التكنولوجية التطورات متابعة ضمان •

  
                                                           

)1(  AFNOR, Systèmes de management-Lignes directrices pour leur intégration, normalisation française, 2004, p 
7. 
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  :العمليات على املدجمة اإلدارية األنظمة على أهداف اخلاص االشراف و بقيادة مرتبطة أخرى مهام -2-2
  املدجمة،  اإلدارية األنظمة قيادة ضمان •
  العليا،  لإلدارة والتقارير النتائج حوصلة تقدمي •
  الضرورة،  دعن املدجمة اإلدارية األنظمة دد اليت باألخطار العليا اإلدارة إشعار •
  واخلارجية،  الداخلية املراجعة عمليات تنظيم •
 التقييم مع" العمل يف وسالمة وصحة بيئة،  جودة"املدجمة اإلدارية لألنظمة موحدة حتكم لوحة تقدمي •

  .عليها والتعليق
  :املدجمة اإلدارية األنظمة وإنشاء ببناء متعلقة مهام -3 -2

  املفعول،  السارية القانونية واملتطلبات التشريعية املتطلبات مع متوافقة ةاملدجم اإلدارية األنظمة وقيادة إنشاء •
  العمليات،  قادة مع العمل يف وسالمة وصحة بيئة جودة،: موحدة لسياسة التنفيذ حيز وضع •
  والدليل،  للنظام املهنية والسالمة والصحة البيئة، اجلودة: إجراءات خلق •
  ، )تعليمات مناذج(  املدجمة اإلدارية باألنظمة خاصة أخرى وثائق على حترير املساعدة •
  :املدجمة اإلدارية األنظمة ثقافة ونشر بتنشيط متعلقة مهام •
  املدجمة،  اإلدارية لألنظمة التحسني أنشطة بعث •
  الشركاء،  مجيع مع املدجمة اإلدارية لألنظمة املستمرين والتوعية التحسيس ضمان •
  جي، واخلار الداخلي االتصال عملية تنظيم •

 مستوى يضمن املنظمة يف املطبق النظام أنب ضمان العليا لإلدارة  املدجمة اإلدارية األنظمة على املسؤوليقدم 
 بيانات بتقدمي املدجمة اإلدارية األنظمة سياسة توضيح على اإلدارة يساعد. مقبول جد األخطار يف التحكم من

 على احلرص مع والتشريعات القوانني تطبيق على السهر، راألخطا حتليل، للزبائن االستماع: حول هامة ومعطيات
 بتحقيق مسحت املطبقة السياسة هذه بأن "التحكم لوحة "اإلثبات أدوات تقدمي مث.  اال هذا يف اجلديد متابعة

  .املسطرة األهداف
 تقوم رافاتاالحن بعض وجود عند اإلدارة حتذير دورب املدجمة اإلدارية األنظمة عن سؤولامل كذلكويقوم 
 األنظمة وظيفة عن املسؤول فإن املدراء رأي حسب. التصحيحية اإلجراءات اختاذ و األخطار وتقييم بالتجاوب

، اجلودة إدارم يف أن يدجموا على العمليات قادةل مبساعدته وذلك رئيسي كمورد أيضا يتموضع املدجمة اإلدارية
األدوات،  املسؤول يوفرو ،األخطار وتسيري املستمر التحسني أساسها واليت العمل يف والسالمة والصحة البيئة

  .املدجمة اإلدارية األنظمة سياسة وتنشيط العمليات قيادة ،الطرائق
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  :املدجمة اإلدارية األنظمة وظيفةل اهليكل التنظيمي -3
 ظيفةو يقود واحد مسؤول هناك أن فرضب املدجمة اإلدارية األنظمة عن احلديث عند احلاالت كل يف

 اإلدارية األنظمة وظيفة على املسؤول يصري اجلودة إدارة وظيفة عن املسؤول، احلاالت أبسط يف .اإلدارية األنظمة
  :التاليةكثر األ العملية املقترحات تأخذ أن وميكن  حاهلاعلى تبقى واملنظمة املدجمة

  :ويكون من خالل اهليكل التنظيمي التايل:املقترح األول
 اهليكل التنظيمي لوظيفة األنظمة اإلدارية املدجمة:  )9- 1( شكل رقم

  
  

   
    
  
  
  

Source: Florence Gillet-Goinard, Op.Cit, p.159. 
 الصحة والسالمة املهنية ومسؤول أن يكون هناك مسؤول واحد لكل من اإلدارة البيئية ويوضح لنا هذا املقترح 

  . املباشر ملسؤول األنظمة اإلدارية املدجمةمباشر على اإلدارة البيئية، كل منهما حتت اإلشراف
  :ويكون من خالل اهليكل التنظيمي التايل :املقترح الثاين

 اهليكل التنظيمي لوظيفة األنظمة اإلدارية املدجمة: )10- 1(شكل رقم 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Source: Florence Gillet-Goinard, Op.Cit, p.159.  
 

  .ارات منفصلة وظيفيا حتت إشراف مسؤول األنظمة اإلدارية املدجمةيوضح لنا اهليكل التنظيمي وجود ثالث إد
 

 سؤول األنظمة اإلدارية املدجمةم

مسؤول اإلدارة 
البيئية ونظام الصحة 
 والسالمة يف العمل

مسؤول إدارة 
 اجلودة

 مسؤول األنظمة اإلدارية املدجمة

مسؤول اإلدارة 
 البيئية 

مسؤول إدارة 
 اجلودة

مسؤول إدارة 
الصحة والسالمة يف 

  العمل
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  :ومتر عرب املراحل التالية:هيكلة األنظمة اإلدارية املدجمة -4
 هيكلة وظيفة األنظمة اإلدارية املدجمة: )11- 1(شكل رقم 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

13 au 12 Organisé le , Alger,  management intégrésSystèmes de, Genipro Canada : Source
Octobre 2004.p.17. 

 

 واردامل

 االتصال 

  .متطلبات تنظيمية وغريها •  تعريف وحتديد االحتياجات
  متطلبات السوق •
  حتديد متطلبات األطراف ذات املصلحة •
  السياسة،  األهداف املسطرة حتليل أويل للمخاطر •

  وضع املوارد حتت التصرف •
  إدارة املوارد البشرية •
 التحكم يف املوردين •

  اهليكل والتنظيم •  نظام اإلدارة 
  التخطيط •
 توثيق النظام •

 األدوار واملسؤوليات •

  نظام االتصال •
  االتصال الداخلي •
 االتصال اخلارجي •

  إدارة العمليات 

  القياس والنتائج

  سنيمراجعة اإلدارة والتح

  التعريف والوصف
  مراقبة العمليات  •
 التسيري والتعامل مع األزمات •

املؤشرات،  احلوادث،  اإلجراءات  
 التصحيحية والوقائية واملراجعة
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  :األشكـال املختلفـة لإلدماج: يناملطلب الثا
  :الت إدماج األنظمة اإلداريةاح -1

 اليت ليس ا أي نظام إدارة خاص باجلودة، البيئة والصحة والسالمة املهنية حنو املنظماتتوجه : احلالة األول
 ىاألنظمة اإلدارية املدجمة مباشرة لتجنب التكاليف املرتفعة للحصول على الشهادات منفصلة ومن جهة أخرتطبيق 

  .كسب الوقت وضمان إقامة نظام إداري موحد فعال
 اليت ا هذه األنظمة اإلدارية منفصلة بالعمل على إدماجها ومن مث احلصول على املنظمات إقناع :احلالة الثانية
 خاصة يف ظل توافر أدوات على املستويني الدويل واحمللي تساعد على (SMI)مة اإلدارية املدجمة تقييس األنظ

  )1(:تسهيل اإلدماج نلخصها كاآليت
 Systèmes ات السابقةاخلرباستغالل وأحسن املمارسات – األنظمة اإلدارية املدجمة AC X50-200املعيار  •

de management intégré-Bonnes pratiques et retours d'expérience. 
  متطلبات اإلدماج-  األنظمة اإلداريةFD-X50-189: املعيار •

  املعايري املساعدة إلدماج األنظمة اإلدارية جودة، بيئة وصحة وسالمة مهنية: )12-1(شكل رقم
  
  
  
  

  
  
  

  
  

  
 
 
 
 

   
Source: AFNOR/AFAQ, Le système de management Intégré QSE "Stratégie et Outils",  
Conférence débat 3C, Sisqual, 2004, p.4. 

                                                           
)1( AFNOR/AFAQ, Le système de management Intégré QSE "Stratégie et Outils", Conférence débat 3C, 

Sisqual, 2004, p.3. 

 ماذا

 ماذا 

 

ISO 9004 

  
ISO 9004 

  
ISO 9001 

  
ISO 

14004 

ISO 14001 

  
SA 8000  

 OHSAS 
18002  

OHSAS 
18001 

FD 

AC 

FD-X50-189 
 

AC X50-200 

 ملاذا

  كيف

 ملاذا

  كيف
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لى مستوى العمليات تكامل ع، تكامل على مستوى القمة: ميكن أن نصنف أشكال التكامل إىل ثالثة مستويات
  .تكامل على مستوى املوارد البشريةواملستندات و

  :مستويات التكامل -2 
ستوى القمة على التكامل على مستوى السياسات  ويركز التكامل على م:التكامل على مستوى القمة -2-1

فالتكامل على مستوى السياسات يتطلب أن سياسات .  والبيئةن، األموالتكامل على مستوى وظائف اجلودة
أو قد تكون على مستندات خمتلفة لكن لديها ، اجلودة واألمن والبيئة تكون مبينة يف نص واحد أو مستند واحد

من ، أما بالنسبة لوظائف اجلودة واألمن والبيئة". مشروع املنظمة"مبعىن ،  اإلدارة العليامرجعية واحدة  تبني تعهد
 ).10-1انظر الشكل رقم (.على الوظائف الثالثة كما تناولناه سابقا" سلطة واحدة"املفترض أن تكون هناك 

ني عمليات اإلجناز بالنسبة للعمليات ميكن أن منيز ب: التكامل على مستوى العمليات واملستندات -2-2
 .والعمليات املساعدة وعمليات التوجيه أو اإلدارة

إن عمليات اإلجناز هي تلك العمليات اهلادفة خللق قيمة مضافة لتلبية احتياجات الزبائن وخمتلف األطراف 
يف حني . مةأما العمليات املساعدة متثل العمليات الضرورية للتسيري الفعال والكفء للمنظ. املستفيدة من املنظمة

 . للمسريينأن عمليات التوجيه واإلدارة تعىن باألنشطة اليت تقع حتت املسؤولية املباشرة 
إن عملية التكامل تتطلب على مستوى عمليات اإلجناز أن املتطلبات الضرورية املتعلقة باجلودة واألمن 

دمة من بداية حتديد احتياجات الزبون حىت والبيئة مأخوذة بعني االعتبار يف مجيع مراحل فترة حياة املنتوج أو اخل
يتطلب النظام املتكامل توفري ، أما بالنسبة للعمليات املساعدة. تسليم املنتوج أو اخلدمة مرورا باملراحل الوسيطة

كما تتطلب من . الوثائق واملستندات الضرورية واعتماد برامج للتكوين وحتديد اإلجراءات والتعليمات الضرورية
األمن والبيئة يف كل ، توجيه واإلدارة ضرورة حتديد األهداف وتوحيد السياسات لوظائف اجلودةعمليات ال

  .متكامل
، فمن جهة قمة اهلرم". هرم للمستندات"حسن بناء أما بالنسبة لعملية التكامل يف جمال املستندات من األ

أما من جهة قاعدة . اءات والتعليماتالبيئة موجه لإلجر الصحة والسالمة املهنية وللجودةجيب وضع دليل موحد 
  .من الضروري اعتماد مستندات ووثائق خاصة لكل وظيفة ولكنها متكاملة خدمة للنظام العام، اهلرم

يتطلب نظام اإلدارة املتكامل حتريك وحتفيز وتكوين املوارد البشرية : التكامل على مستوى املوارد البشرية -2-3
طرق ، حتديد اإلجراءات،  العملتسلوكياطاء املوارد البشرية احلرية يف اختيار إن إع. باعتبارهم أساس املنظمة

العمل سوف حيث أفراد املنظمة عل التفكري يف متطلبات اجلودة واألمن والبيئة بالبحث عل التحسني املستمر 
 . ملختلف العمليات واألنشطة

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 مدخل نظري لألنظمة اإلدارية المدمجة    :                                                    الفصل األول

67 
 

 Mise en œuvre d'un Système de management : األنظمة اإلدارية املدجمةقتطبي: ثالثالاملطلب 
intégré 

  Diagnostic et état des lieux:تشخيص وتقييم الوضع األويل -1
  :وتعد اإلجراء األول يف تطبيق األنظمة اإلدارية املدجمة

  : ويساعد على حتديد العناصر اآلتية:التشخيص-أ
  .نقاط قوة وضعف املنظمة، يسمح بتحديد وتسليط الضوء على العوائق •
 ن يتم من الداخل لكن التشخيص بصفة عامة يقوده مستشار أالتشخيص األويل ميكن  •
 Consultant  

 Plan d'action  يسمح بإعداد خمطط للتدخل وهو نتيجة التشخيص: مير باملراحل التالية: تقييم الوضع األويل-ب
Directeur 

  :المة مهنيةبيئة وصحة وس،  التطبيق وأهداف التشخيص جودةمقارنة جماالت -2
   التطبيق وأهداف التشخيص جودة، بيئة وصحة وسالمة مهنيةمقارنة جماالت: )6-1(جدول رقم

 Type de démarcheنوع املنهج  Objectifاألهداف 
  حتديد نقاط القوة والضعف •
  املقارنة مع املنافسة •

  Diagnostic Qualitéتشخيص اجلودة 
Q 

 حتديد وتعريف املظاهر البيئية •
  نتائج مقرنة بالفرص واإلمكانيات قياس ال •

 Revueاملراجعة البيئية األولية 
environnementale initiale 

  
E 

 حتديد املخاطر  •
  حتليل وتصنيف األخطار  •

   االنتقال اىل املراجعة األولية
S 

Source : Genipro Canada, Systèmes de management intégrés, Alger, Organisé le 12 au 13 
Octobre 2004. p.19. 

 :نلخص عملية التخطيط من خالل الشكل التايل :التخطيط -3
  عملية إدماج األنظمة اإلداريةطختطي): 13-1(شكل رقم

  
  
  
  
  
  

  Octobre13 au 12 Organisé le , Alger, Systèmes de management intégrés, Genipro Canada :Source
2004. p.19. 

  املدخالت 
متطلبات 
 ، الزبائن
 العمال

 االستراتيجية 

 الوسائل

 املنظمة

 سريورة العمليات 

  :املخرجات
جودة املنتجات،  الفعالية،  

التموقع يف السوق 
  واالحتياط من األخطار

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 مدخل نظري لألنظمة اإلدارية المدمجة    :                                                    الفصل األول

68 
 

  Le système Documentaire:نظام التوثيق -4
يلعب الدور الرئيس .  يف أي عملية تطبيق وجناح األنظمة اإلدارية للمنظماتا رئيسانظام التوثيق عنصريعد 

  )1(:بالنسبة إىل
  ؛نشر ومعرفة السياسة واألهداف •
  ؛شرح عناصر نظام اإلدارة ونشر الوعي باملسؤوليات على كل املستويات •
  ؛مت فعلهشرح طرائق العمل، مراقبة وحتسني ما  •
  .احلفاظ على املعارف املكتسبة •

بعاد أل جيب بناء بظام حبجم ضروري وكايف، مبعىن تكييفه ا واقتصاديولكي يكون نظام اإلدارة فعاال
  .املؤسسة، الحتياجاا ولتعقيد املهام والطرائق املستخدمة

األكثر انتشارا وفعالية هو  ،يف حالة نظام إدارة خاص باجلودة: Structure Documentaire:قئهيكل الوثا -5
  : يف شكل هرم يتكون من ثالث أو أربع مستوياتتصاعدياأن يكون نظام التوثيق مرتب 

  ؛يف القمة، دليل اجلودة •
 ؛ دليل اجلودة، اإلجراءات املكتوبة لنظام اجلودةاألعلىيف  •
 .يف األسفل، أدوات العمل، النماذج والوثائق املختلفة •

 :لتسجيالت يف قاعدة اهلرم، والشكل التايل يوضح هرم وثائق اجلودةكذلك أحيانا نقوم بوضع ا
  هرم وثائق إدارة اجلودة: )14- 1( شكل رقم

 
 
   

  
  
  
  
  
  

 
Source: Bernard Forman, Qualité, Sécurité et Environnement: construire un système de 
management intégré, Édition AFNOR, Paris, 2007, p.232. 

                                                           
 )1( Bernard Froman/ Jean-Marc Gey / Fabrice Bonnifet, op.cit, p.231. 

  
ت، حتديد املهام، اخلصوصيا: الوثائق العملية

خمطط اجلودة، أدوات العمل، مناذج 
 ....املطبوعات

  Les enregistrementالتسجيالت 

دليل 
 اإلدارة

 اإلجراءات املكتوبة

 وثائق عمل مفصلة

حتديد طرق امتام 
 األنشطة

يوضح نظام إدارة 
 اجلودة

توفر اإلثباتات للنتائج 
 احملققة
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وفر لدينا خيارات لتحرير دليل ، يت"(QSE) جودة، بيئة وصحة وسالمة مهنية"قامة األنظمة اإلدارية املدجمة إل
دليل وحيد لألنظمة وتعدد قطاعاا، وسياستها وعليه نقترح  املنظمةيف احلقيقة هذا يعتمد على أمهية . أكثرأو

  . وعناصر األنظمة اإلدارية املدجمةيعرض هذا الدليل سياسة املؤسسة، األهداف،اإلدارية املدجمة
  :واهلرم التايل يوضح فلسفة هذا اخليار

  هرم بدليل يدمج كل من إدارة اجلودة، اإلدارة البيئية وإدارة الصحة والسالمة املهنية:)15- 1( شكل رقم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 un système de construire: Sécurité et Environnement, Qualité, FormanBernard  :Source
.233.p ,  2007,Paris ,AFNORÉdition , management intégré 

 
 :مما سبق يكمن تلخيص آلية عمل األنظمة اإلدارية املدجمة كاآليت

 
 
 

إجراءات عامة 
 

 QHSEيل دل

  ....)أوامر العمل ومناذج املطبوعات املختلفة(الوثائق العملية
Documentation Opérationnelle (instructions de travail, 

formulaire, etc…) 

  Procédures environnementإجراءات بيئية 

  Procédures sécurité إجراءات الصحة والسالمة

 Procéduresإجراءات اجلودة
Qualité 

  :يلي  ماQSHEحيدد دليل 
  سياسة وأهداف األنظمة اإلدارية املدجمة §
  التنظيم العام §
  عناصر األنظمة اإلدارية املدجمة §

 حتديد طرق وأدوات امتام العمليات

  وثائق العمل مفصلة

 Les Enregistrementsالتسجيالت 
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  آلية عمل األنظمة اإلدارية املدجمة: )16- 1( شكل رقم
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
, Environnement-Sécurité-stème intégré QualitéBâtir un sy, Goinard- Florence Gillet:Source

Édition d d'Organisation, Paris 2006, p.140. 

ل و
صا

االت
 

ركة
شا
امل

  

  إشراك اإلدارة

استماع الزبائن وكل األطراف ذات  ر املتعلقة بالصحة والسالمة املهنيةحتليل لألخطا رصد القواننب حتليل اويل للبيئة
 املصلحة

سياسة األنظمة 
اإلدارية املدجمة 

QHSE 

رؤية تقييم 
 االستراتيجية

أهداف األنظمة 
املدجمة اإلدارية 

QHSE 

برامج إدارة اجلودة، 
البيئة والصحة 
 والسالمة املهنية

 نظام التوثيق 
Système 

Documentaire 

هيكلة األدوار، 
السلطات وتسيري 

  الكفاءات

 والتحسني املستمر املنظمةالتحكم يف عمليات 

نتائج األنظمة اإلدارية 
 املدجمة

التقييم ومراجعة 
 اإلدارة

التحكم يف عدم 
املطابقة واختاذ 
اإلجراءات 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 مدخل نظري لألنظمة اإلدارية المدمجة    :                                                    الفصل األول

71 
 

  :ة جودة بيئة، صحة وسالمة مهنيةجم األنظمة اإلدارية املدةمراجع: الرابعاملطلب 
فاعلة  ملؤسسات كانت (Audit de Conformité) يف السابق كان قيام املراجعني بعمليات مراجعة املطابقة

عندما طبقت عمليات مراجعة األنشطة وكان هدف املراجعة ضمان تطابق اإلجراءات، اليوم ظهرت ضرورة 
  )1(.جتاوز ذلك حنو عمليات مراجعة للفعالية واألداء

خارج املراجعة ( املراجعة الداخلية  تطورت بعمليات مراجعة اجلودة، لكن اليوميقوم املراجعسابقا كان 
مع مواصفات األيزو اخلاص باجلودة وأصبحت عمليات املراجعة دف إىل مراجعة األنظمة ) التسيرياملالية ومراقبة 

كل ذلك دف . وحىت ممارسات التنمية املستدامة يف املؤسسة" جودة، بيئة وصحة وسالمة مهنية"اإلدارية املدجمة 
  .خلق الثقة وبنائها على أسس سليمة مع مجيع األطراف ذات املصلحة

وقفة تقييميه دورية ودائمة بواسطة القيام نظمة اإلدارية املدجمة األ  عملية حتسني وصيانةتتطلبإذن 
الختاذ أفضل القرارات التصحيحية والوقائية لتحقيق ديناميكية  املنظمةبعمليات مراجعة وتدقيق تقود نتائجها إدارة 

  (Amélioration Continue des Performances) التحسني املستمر لألداء
  :تعريف املراجعة.1

املالية وذلك اية القرن  ويعود استخدامه إىل ميدان احملاسبة Audit  ميكن التذكري بأن مصطلح مراجعة 
 . م يف اجنلترا و بالتحديد يف لندن أين تأسس أول مكتب مراجعة19

 للتعبري عن  استخدمه الرومانوالذي) Audire(الالتيين  الفعل إىل (Audit) مصطلح و يرجع أصل 
  )2(. تسيري األقاليم املختلفة لإلمرباطورية-  باسم اإلمرباطور–عمليات الرقابة اليت كانت تستهدف 

  :و ميكن تعريف املراجعة كما يلي
موضوعية ميكن من خالهلا الوصول ) احنرافات(عملية نظامية، مستقلة وموثقة تسمح جبمع معلومات   

النظام املستهدف مع ..) .إجراءات نشاطات، عمليات، (عناصر (Conformité) إىل مدى مطابقة
  . املراجع املعتمدة يف امليدان املعين  (Exigences)شروط

 فاملراجعة ،(Diagnostic) مفهوم التشخيص  و)Audit(املراجعة ومن الضروري هنا التفريق بني مفهوم 
أما التشخيص . ت مع معايري معينةفحص منهجي و مستقل جيرى اعتمادا على مرجع موجود الستخراج احنرافا

 )Audit(املراجعة كذلك جيب التفريق أيضا بني مفهوم . و تأثرياا على احمليط املنظمةفهو عبارة دراسة لوضعية 
 إذ أن هذا األخري تقوم به سلطة عمومية قصد احلفاظ على احترام الضوابط (Inspection)مفهوم التفتيش و

  .القانونية املتعلقة بالبيئة

                                                           
 )1( Yvon Mougin, Les nouvelles pratiques de l'audit de management QSEDD, Edition AFNOR, Paris, 2008, P. 5. 

)2(  Pierre Vandeville, L'Audit Qualité, sécurité-Environnement, AFNOR, Paris, 2002, p. 9. 
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 :Programme d’auditتعريف برنامج املراجعة  -2
 هو جمموعة عمليات املراجعة املخططة يف جمال زمين حمدد و لغاية واضحة حسب التعريف الوارد يف

  : )1( 19011املواصفة اخلاصة باملراجعة األيزو 
 .خيتلف حجم برنامج املراجعة باختالف حجم، طبيعة ومدى تعقيد نشاط املنظومة •
على مجيع العمليات الالزمة لتخطيط وتنظيم مجيع املراجعات مهما تعددت واختلفت، كما يقدم حيتوي  •

 .املوارد الضرورية للتنفيذ بصورة فعالة وفاعلة يف جمال زمين حمدد
 ميكن إعداد جمموعة من برامج املراجعة •
 :عة، ويقوم بـتقوم اإلدارة يف العادة مبنح تفويض ملسؤول إدارة البيئة إلدارة برامج املراج •

 .إعداد، تنفيذ، مراقبة و حتسني برامج املراجعة  -  أ
 .رصد املوارد الالزمة و التأكد من توفريها- ب

 ال يتجزأ من األنظمة اإلدارية املدجمة والذي يرتكز يف أساسه على حلقة  التحسني اتعترب املراجعة جزء
يت تشكل خمرجاا  أساسا الختاذ القرارات ال و(Contrôle) وتشكل جزءا مهما  من الرقابة ،(PDCA)املستمر 

 .التصحيحية والتحسينية لألنظمة اإلدارية املدجمة  يف املؤسسة
 :-املراجعة باإلضافة إىل –وتتكون عملية الرقابة من جمموعة من األدوات نذكر من بينها 

 Indicateurs et tableaux de bord)بيئة وصحة وسالمة مهنية  املؤشرات ولوحات القيادة جودة، §
QHSE) 

 (Analyse du cycle de vie)حتليل دورة احلياة  §
 QHSE) (Veille en اليقظة يف جمال األنظمة اإلدارية املدجمة §
  (Benchmarking  QHSE)املقارنة النموذجية لألنظمة اإلدارية املدجمة §

  :فق املنهجية التالية املوضحة يف الشكل التايل ووتتم عملية املراجعة

                                                           
 )1( Michel Jonquières, Réussir les audits Qualité et Environnement la norme NF EN ISO 19011, AFNOR, Paris, 

2003, p.3. 
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  .عمليات املراجعة وفق مبدأ التحسني املستمر لألنظمة اإلدارية املدجمة :)17- 1( مشكل رق
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  . من إعداد الطالب:املصدر
 وفق مبدأ التحسني  املدجمة وفعالية األنظمة اإلداريةالستمرارية الضامن الوحيد  هينستخلص أن عمليات املراجعة

    . ت األنظمة اإلدارية املدجمةات والعمل على تصحيحها مبا يتطابق مع متطلب خالل حتديد االحنرافامن املستمر
  

 

 

ملدجمةسياسة األنظمة اإلدارية ا  

تخطيطال  

 مراقبة تنفيذ عملي
...المراجعة...   

 الفحص اإلداري

 

 

 

 
 

ستمراملتحسني ال  
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  l'audit et les normes internationalesاملراجعة واملواصفات الدولية-3
هي مدجمة يف مواصفة األيزو " كفاءات املراجعني"و" إدارة برنامج مراجعة"يف الوقت الراهن أجزاء     

  .رئيس يبقى تطوير منهجية وتقنيات املراجعة، حيث أن اهلدف ال19011
  مبادئ هيكلة أهم املواصفات اليت تدير عمليات املراجعة:)18- 1( شكل رقم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Source: Pierre Vandeville, L'Audit Qualité, sécurité-Environnement, AFNOR, Paris, 2002, 
p.19. 

 ميكن تطبيقها أيضا من خالل اإلجراءات التوجيهية ملراجعة 19011شكل أعاله أن املواصفة األيزو يتضح من ال
 املتعلقة باإلجراءات التنفيذية 9004 املهنية مع األخذ مبتطلبات األيزو ةاجلودة والبيئة على نظام الصحة والسالم

  .للفعالية والكفاءة

Iso 9000   
SMQ  مبادئ

  وتعاريف

ISO 14001  
SME 
  تعاريف

  للتذكري

البيئة  Sécuritéالصحة 
 

  la Qualitéاجلودة 

ISO 9001 
  املتطلبات

Iso 9004   
اإلجراءات التنفيذية 

  للفعالية والكفاءة

ISO 14001  
املتطلبات 
  والتوجيهات

OHSAS 18001  
املتطلبات 
  والتوجيهات

  املراجعة الداخلية  املراجعة اخلارجية  املراجعة الداخلية أو اخلارجية

  )ميكن تطبيقها أيضا على الصحة والسالمة املهنية(اإلجراءات التوجيهية ملراجعة اجلودة والبيئة 
 

قوانني / التعاقديةالوضعية 
 التقييس

 الوضعية الغري تعاقدية
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 :خالصة الفصل األول
من إحاطة باجلانب النظري لألنظمة اإلدارية املدجمة واليت يطلق عليها يف بعض من خالل ما مت تناوله 

 هي الترمجات نظام اإلدارة املتكامل، إال أنه وبعد حبثنا يف الكتب وسؤالنا املختصني تأكدنا من أن الترمجة األوىل
ا بالتفصيل ملتطلبات األنظمة ذا املفهوم احلديث ومكوناته مث بعد ذلك تطرقنالتعريف تناولنا . األدق واألصح
  : اإلدارية كاآليت

  ؛2008 إصدار 9001نظام إدارة اجلودة وفق املواصفة اإليزو  §
  ؛ 2004 إصدار 14001نظام اإلدارة البيئية وفق املواصفة اإليزو  §
  ؛OHSAS 18001/2007وفق نظامنظام الصحة والسالمة املهنية  §

 إلمكانية إدماجه مع نظام الصحة  SA 8000املساءلة االجتماعيةوكإثراء للبحث عمدنا إىل شرح متطلبات نظام 
  .والسالمة املهنية دف تدعيم األداء االجتماعي للمؤسسة

  :بعد  ذلك تناولنا مربرات تبين األنظمة اإلدارية املدجمة معاجلة للحاالت التالية
منفصلة للفوائد اليت تناولنا يف تشجيع إدماج األنظمة اإلدارية يف حالة تبين املؤسسة هلا ولكنها تعمل  §

  ؛املبحث
تشجيع املؤسسات اليت تتطلع إىل تبين نظام اإلدارة اخلاص باجلودة إىل تطبيق األنظمة اإلدارية املدجمة  §

  . اجلودة، البيئة والصحة والسالمة املهنية مباشرة أيضا للمربرات العديدة اليت تناولناها بالتفصيل
 األنظمة اإلدارية املدجمة ةوظيف:  إدماج األنظمة اإلدارية من خالل تناول العناصر التاليةويف املبحث األخري تناولنا 

  األنظمة اإلدارية املدجمة وقعنها، مبـادئ التكامـل، األشكـال املختلفـة لإلدماج، تطبي املسؤول ومواصفات
  .مراجعة األنظمة اإلدارية املدجمة جودة بيئة، صحة وسالمة مهنية

ىل الدور إ" ظري لألنظمة اإلدارية املدجمةمدخل ن "هذا الفصليف ن خالل اجلانب النظري املتناول وخلصنا م
الرئيس يف الذي تلعبه األنظمة اإلدارية املدجمة يف حتسني األداء االقتصادي، البيئي واالجتماعي للمؤسسة وإمكانية 

    ".نظماتالتنمية املستدامة يف امل" يف الفصل الثاين ربطه بتحقيق التنمية املستدامة للمؤسسات وهذا ما سنتطرق إليه
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   :متهيد
.  على حد سواء وعامل األعمال األكادميييف العامل"  تداوالر األكثالكلمة"قد أصبحت التنمية املستدامة            ل

جمالس ، املناهج الدراسية للكليات،  طوال العقود املاضية يف الدراسات األكادمييةةحاضرت كان" االستدامة"كلمة 
  . واملكاتباملنظماتالسلطات احمللية و

الجتاهات بانه ميكن أن يساعدنا على التنبؤ  إال أ،فهوم قد يبدو غري مهماملتاريخ وتطور  على الرغم من أن
أن القرن ب  أيضا للتأكيدساعدنايوسوف . تظهر من املمكن أن العيوب اليت لظاهرة التنمية املستدامة واملستقبلية

  ."قرن االستدامة" سيكون 21
 فإننا سنتناول يف هذا الفصل ،التحديات اليت يواجهها التبين العملي هلذا املفهوممن أجل توضيح هذا املفهوم و

  : املباحث التالية
 من خالل سرد  واحلاكمية يف املنظماتاالجتماعية املستدامة، املسؤوليةمدخل نظري للتنمية   يتناولاملبحث األول

التنمية املستدامة، أبعاد وأهداف التنمية مراحل تطور مفهوم التنمية املستدامة، خصائصها، مقومات وأسس 
  .املستدامة وشرح مفاهيم احلاكمية والشفافية يف منظمات األعمال

 اليت ألنشطتها أثر على االقتصاديةاملبحث الثاين يتناول دور املنظمة يف حتقيق التنمية املستدامة وبالتحديد املنظمات 
 وأدوارها، التطرق إىل أدوار االقتصاديةريف باملنظمة عاية إىل الت بدسنتطرقالبيئة والصحة والسالمة املهنية حيث 

  .املؤسسة يف إطار التنمية املستدامة
التعريف مبتطلبات اإلدماج اإلداري للتنمية املستدامة يف املنظمة من خالل اعتماد رؤية املبحث الثالث يتناول 

  .وات تطبيق التنمية املستدامة يف املنظمات وأدلالستدامةصحيحة، اعتماد أسلوب تنفيذ صحيح، بناء نظام 
املبحث الرابع يتناول مؤشرات قياس التنمية املستدامة من خالل تعريف املؤشرات وخصائصها، معايري نوعية 
مؤشرات التنمية املستدامة، مؤشرات التنمية املستدامة على املستوى الكلي ومؤشرات قياس التنمية املستدامة على 

  .املستوى اجلزئي
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   واحلاكمية يف املنظماتاالجتماعية املسؤولية، املستدامةمدخل نظري للتنمية  : املبحث األول
  مستويات ظهور وتطور مفهوم التنمية املستدامة: املطلب األول

   .وهو ما سنتطرق إليه يف هذا املطلبالبد من معرفة التطور التارخيي لفهم مفهوم التنمية املستدامة 
 )املستوى األول( التنميـة املستدامـة ومـور مفهـظه -1

 ة دول113ه تالذي حضر، )السويد( ستوكهومل  مدينة بشأن البيئة البشرية يف1972مؤمتر عام كان 
 صاغت جمموعة ، هناك. لقضايا البيئيةا  حصرا ملناقشة كرسفعليأول مؤمتر دويل ،  منظمة دولية19وممثلون عن 

  بنياختالفاتكانت هناك ، رغم أنه يف حاالت فردية": على أنوأكدوا ، ة والتنميةالبيئ خبريا الروابط بني 27من 
النتائج األخرى ملؤمتر  بني ومن. "وجهني لعملة واحدة مها فإنه يف جوهرها ، األولويات البيئية واالقتصادية

 القيادة وتشجيع ريتوف" يف متثلت مهمته الذي ) UNEP(ألمم املتحدة لنامج البيئي  الربإنشاء مت ستوكهومل
 البيئة من خالل إهلام وإعالم ومتكني األمم والشعوب لتحسني نوعية حيام ومحاية  رعاية جمالالشراكة يف

 ." )1( أجيال املستقبلحبياة  املساسدون
 اخلاصة بالتجارة  االتفاقات الدوليةيف الحقا  هذه املهمةلعب هذا املؤمتر دورا حمفزا يف تعزيز اعتماد

إعالن " واعتمد املؤمتر أيضا.  املهددة باالنقراض احليواناتأنواعبتجارة ال، التلوث الناجم عن السفن، يةالبحر
 على ضرورة والذي نص ، 13167 مبدأ  مثل، واليت تضمنت مبادئ استشرافية ،"استكهومل بشأن البيئة البشرية

 أنه  يف فعاليته بسبب حمدودك كان مؤمتر ستوكهوملومع ذل. التكامل والتنسيق يف جمال ختطيط التنمية حلماية البيئة
وبالتايل ، ةياحتياجات تنافسانت متثل ك، وال سيما يف البلدان النامية، محاية البيئة واحلاجة إىل التنميةكان يعترب أن 

بني اضلة باملفكان أكثر اهتماما  املؤمتر  " إىل أن بعض النقادص وخل.البلداناستبعاده يف خطط التنمية هلذه مت 
بعد مؤمتر  اعترفت  األمم املتحدة أن وثائق وحىت.)2(" بني االثننيةتناغمامل تعزيز الروابط بدال منالبيئة والتنمية 

 .إدماج االهتمامات البيئية يف السياسات واخلطط اإلمنائية يف جمال لموساملستوكهومل أن القليل مت اجنازه على حنو 
  .التنمية االقتصادية واحلساسيات البيئية بني كثر تكامالنظور أوكان هناك حاجة واضحة مل

رفت فيما بعد واليت ع، "لبيئة والتنميةلاللجنة العاملية " املتحدة لألمم اجلمعية العامة أنشأت ،1983يف عام 
 ،حقرئيس وزراء النرويج يف وقت ال مث ، " غرو هارمل برانتالند"الذي حيمل اسم رئيسها  ،"نتالنداجلنة بر"اسم ب

، "مستقبلنا املشترك "تقرير برانتالند بعنوان اللجنة نشرت ، 1987يف عام . واملدير العام ملنظمة الصحة العاملية
لتنمية ا السياسية جلميع تعاريف املعاين أهم  تطرق إىلوقد ،ستوكهومل  مؤمتر على ما مت حتقيقه يفوالذي بين  

قدرة األجيال املقبلة على تلبية  باليت تليب احتياجات احلاضر دون املساس املستدامة هي التنمية ةالتنمي ": املستدامة
                                                 

)1(  Giles Atkinson / Simon Dietz / Eric Neumayer, Handbook of sustainable development, Edward Elgar 
Publishing Limited, Cheltenham, USA, 2007, p.432.     

 )2(  Prizzia Ross, Sustainable Development in an International Perspective, Globalization and the Environment, 
CRC Press, Boca Raton, 2007, p. 21. 
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وال سيما ، "االحتياجات"مفهوم  ،أوال: تعريف حيتوي على مفهومني رئيسيني مها الهذا. )1("احتياجاا اخلاصة 
 القيود اليت تفرضها  فكرةثانياو،  األولوية هلمالذين ينبغي أن تعطىو،  العامل يفاالحتياجات األساسية للفقراء

  . احلالية واملستقبلية االحتياجاتالتكنولوجيا على قدرة البيئة على تلبية
 يف البلدان عامال قلقال من خالل ارتفاع ا سياسيايف تلك الفترة اكتسب مفهوم التنمية املستدامة زمخ

 اخلوف من احلرب النووية اليت حمل حل والذي، لالنفالت البيئي العامليقلقة املديدة واجلظاهرة الاملتقدمة على 
 .1980  عامأوائلسادت يف 

.  فيها تفاؤل وغموض يف آن واحد كانمناقشة تقرير جلنة برانتالند لالستدامة "أنويقول بعض املنتقدين 
ولكن بالنظر إىل . جيب أن نكون متفائلني، الالنقاش مقبو كونيمن أجل أن ، األرجح على هورأت اللجنة أن

: انتقاداأكثر كان  البعض اآلخر .ن كانوا متشائمنيين معظم احلاضرأبدا و،  غامضة ومتناقضةليت كانت االوقائع
 للبيئة  املوالني الناخبني والسياسيني السترضاء العامل األولسياسيو هوراء كان السيدة برانتالند شعاراقدمت "
لكن رغم الغموض الذي بقي ".  ال حتترم البيئةوضد دول العامل الثالث باحلرمان االقتصادي للدول اليت، )اخلضر(

 .ولد قد مفهوم التنمية املستدامةهي أن احلقيقة فإن  يكتنف املوضوع
 يـوى التالـى املستـ ال التنمية املستدامةومـ مفهانتقال -2

 ريو دجيانريو والذي عقد يف، )UNCED( والتنمية للبيئةكانت اخلطوة التالية ملؤمتر األمم املتحدة 
مبا ، رئيس دولة 114ع حيث مج،  يف التاريخوهو حدث مل يسبق له مثيل ،1992خالل صيف عام ، )الربازيل(

 .احلاضرين ممثلة باآلالف من كوميةح غري ةمنظم 1400  دولة و178 من ممثل 10000يف ذلك 
 بصمة على ما م هلتكونن  أرؤساءال من خالل رغبة حدثا دوليا على نطاق مل يسبق له مثيل على أنهوأثبت املؤمتر 

وهذا يدل على ، "ربط البيئة والتنمية " هذا املؤمترعنوان وكان . "قمة األرض يف ريو"ه اسم يكان يطلق عل
 البيئة  بضرورة وجود اتفاق حولالذي طالبو ، بني الشمال واجلنوب يف األمم املتحدةات املوجودةاملساوم

 إعالن ريو: وكانت النتائج الرئيسية للمؤمتر ". ونقل التكنولوجيا ة إضافيةاملتزايدة  لتنميلتلبية الطلبات  والوقوف
)Rio Declaration ( ، صراحة مع  كل هذه النتائج كانت معنية ب. املستدامة التنمية وجلنة ، 21وجدول أعمال

  . الدولية الساحةإىل حقا  التنمية املستدامةمفهوم وصل ويف ختام مؤمتر قمة األرض، التنمية املستدامة
 21 جدول أعمالكانوا أكثرا اتفاقا على القادة من خمتلف أحناء العامل للتنمية املستدامة أن  اوكان واضح

ملستدامة يف أي  التحقيق التنمية  املمارسات الصحية والنصائحتلم مبختلف صفحة 500رئيسية للقمة الوثيقة ال
واالستخدام  ،نوعية احلياة: )2(واضيع البيئة والتنميةمب 21جدول أعمال أنشطة تاختص . جمال على سطح األرض

. النمو االقتصادي املستدامو ،وإدارة املستوطنات البشرية ،ومحاية املشاعات العاملية، الكفء للموارد الطبيعية
                                                 

)1(  Yvette Veyret, Le développement Durable, Edition Sedes, Paris, 2007, p.13.    
 )2(  Élisabeth Laville, L'entreprise verte: Le développement durable change l'entreprise pour changer le 

monde, Pearson Education, France, 2009, p .377. 
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 مبين علىمعيشة مع مستوى  أن استمرار الفقر الشديد يف مناطق عديدة من العامل 21 جدول األعمال ويعترف
وجيب أن متارس اإلدارة البيئية يف ، لالستدامةاالستهالك املسرف للموارد يف مناطق أخرى ليست منوذجا أساس 

على أن تنفيذ جدول أعمال مت االتفاق  1992عقد مؤمتر عام  خالل. البلدان النامية والصناعية على حد سواء
 .ةلتنمية املستداملوطنية  إستراتيجيةينبغي للبلدان إعداد  ،21القرن 

خالف حول معناها  كان هناك،  ملؤمتر ريوالرئيسبدأ امل  كانت أن التنمية املستدامةعلى الرغم من
من ، تنفيذ التنمية املستدامةل دليل توجيهيتقدمي ) UNCED(لبيئة والتنمية لملؤمتر األمم املتحدة  حاول. وآثارها

 مؤمتركان  ،ويف الواقع. مية املستدامةنم الت مفهو على أساس مبنيةخالل وضع جمموعة من املبادئ وخطة العمل
بعض النقاد يقولون بأن . ا لضمان تنفيذهاملناهج الفعالة مقارنة مبناقشةتعريف للتنمية املستدامة ل مناقشة  أقلريو

سية االجتماعية والسيا العدالة والعيش يف حدود البيئة ميكن تنفيذها إال يف حالة ما إذا كانت األنظمة تنفيذ مبادئ"
   ."تكاملها فيما بينها ومع البيئةلديها املرونة إلعادة توجيهها حنو االستدامة و واالقتصادية

 فضخب  اخلاصةددةاحملهداف األوافقت الدول املتقدمة على ، تغري املناخب اخلاص 1997 لعام مؤمتر كيوتويف 
مع التفصيل يف هذه ، اسم بروتوكول كيوتوالذي أصبح يعرف بو، انبعاثاا من الغازات املسببة لالحتباس احلراري

فقط وليس االنبعاثات استقرار يف  عملية  اقترحت الواليات املتحدة .هداف خالل السنوات القليلة املقبلةاأل
كانت هناك مفاضلة بني ،  املطاف يف اية.٪ 15  نسبته خفضاألورويبيف حني دعا االحتاد ، توقيفها ائيا

 ٪ 5.2إىل ) greenhouse gazes (غازات الدفيئةال انبعاثدان الصناعية خلفض إمجايل يف  البلواتفقت، األعضاء
املعقدة اليت جرت فإن املفاوضات  ،ومع ذلك. 2012 إىل 2008  املمتدة من للفترة1990أقل من مستويات عام 

 لالمتثال لهمات األساسية الس  فقط حددألنه،  بعد بروتوكول كيوتو هلذا القرار االمتثاليف ا كبرياارتباكت خلق
مما يشري إىل ،  الربوتوكولهلذا دولة 84  توقيععلى الرغم من. تنفيذه يف كيفية ة املتمثلةقواعد اهلاماللكنه مل يشرح 

  . هذه اخلطوة حىتمترددة يف اختاذالدول كانت العديد من ، املصادقة عليهعزم على وجود 
  هذا االحتاد األورويب على صادقحنييف  ، على بروتوكول كيوتورفضت الواليات املتحدة األمريكية التصديق

الصورة العامة للوضع يف و. CO2حلد من انبعاثات ا يف فشل ألن االحتاد، ولكن هذا مل يكن كافيا، ربوتوكول ال
 50ة  بنسبادزد ت سوفCO2سامهة الواليات املتحدة يف انبعاثات مبوفيما يتعلق .  ال تبعث على التفاؤل2030عام 
  األكثر من االتفاقات الدوليةابروتوكول كيوتو واحد وال يزال . )1( يف االحتاد األورويب ٪18مقابل زيادة ، ٪

 ".الليرباليني اجلدد" و "ضرخل ا"إثارة للجدل بني 
 حدد واليت،  على أهداف التنمية لأللفية يف قمة األلفية اليت عقدت يف نيويورك2000اتفق زعماء العامل يف سبتمرب 

 على حد سواء متواضعة  هيهذه األهداف . بوصفه املعيار1990 عام واختاذ 2015هلا جدول زمين حىت 

                                                 
)1(  Camhis, Marios, Sustainable Development and Urbanization, published in The Future of Sustainability, 

Springer, Dordrecht, 2006, p .74. 
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 احلصول على يف تلخصي  الفقري يف العامليةسبل العيش والرفاه" أن أكدتاألهداف اإلمنائية لأللفية . وطموحة
 مبدأ التوازن بني الركائز االقتصادية  علىعية أكثر واقا تعبريهي متثلو. )1("خفض الفوارق األمن وتوفريو فرصال

  : وهي تشمل. واالجتماعية والبيئية للتنمية املستدامة
 ؛وأولئك الذين يعانون من اجلوع، اليوم يف خفض نسبة السكان الذين يعيشون على أقل من دوالر واحد -1
 ؛حتقيق تعميم التعليم االبتدائي وتعزيز املساواة بني اجلنسني -2
 األم؛ألطفال وحتسني صحة خفض وفيات ا -3
 ؛اإليدز/وقف انتشار فريوس نقص املناعة البشرية -4
 ؛دمج مبادئ التنمية املستدامة يف سياسات البلدان -5
 .الصاحلةنسبة السكان الذين ال حيصلون على مياه الشرب  خبفض نصف -6

إعادة بناء الثقة يف اية املطاف مث من طري من الالمباالة واإلخفاء واخلزيج امل هذا"تاج اىل معاجلة حيالعامل وال يزال 
 إذا -أللفيةلاألهداف اإلمنائية  فرص حتقيقعلى  نقف أن - وهناك حاجة ماسة، واحلكومةلصناعة ا،بني الناس

 ". 2015مكافحة الفقر واملرض واحلرمان حبلول عام  أردنا 
إقامة يف  عالمة بارزة 2002 عام )WSSD (وكان مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة يف جوهانسربغ

املوارد الالزمة ملعاجلة  شراكات بني األمم املتحدة واحلكومات وقطاع األعمال واملنظمات غري احلكومية جلمع
 عن طريق وضع عدد تكملتهاتأكيد أهداف األلفية و لمؤمتر قمة جوهانسربغجاء . البيئة العاملية والصحة والفقر

التقليل من ، نسبة السكان الذين ال حيصلون على اخلدمات الصحية األساسية ضخف: مثل  األهداف اإلضافيةمن
  على أاقمةلل ونبعض الكتاب ينظر. ووضع حد لفقدان التنوع البيولوجي، املواد الكيميائيةك اآلثار الضارة

والتنمية االقتصادية  اإلنتاجية  بيم العملية العالقةزيد مناملشاف تحنو اك] مفهوم التنمية املستدامة[التقدم يف "
 واألهداف 21جدول أعمال القرن   يف اليت كانت موجودةأل بعض الفجواتمب" املؤمتر قام هذا. )2("ونوعية البيئة

خفض نسبة السكان الذين ال حيصلون على  مبا يف ذلك،  بعض القضايا الناشئة حديثاةعاجلمو، اإلمنائية لأللفية
الطرق اليت ال ب 2020حبلول عام   املواد الكيميائيةوإنتاج ؛ استخدام 2015 اخلدمات الصحية األساسية حبلول عام

احلفاظ على أو استعادة األرصدة السمكية املستنفدة إىل ، تؤدي إىل آثار ضارة كبرية على صحة اإلنسان والبيئة
 املعدل احلايلخفض كبري يف ، 2015املستويات اليت ميكن أن تدر أقصى غلة مستدامة حيثما أمكن حبلول عام 

  .2010وحبلول عام  لفقدان التنوع البيولوجي
 
 
 

                                                 
)1(  Giles Atkinson, Simon Dietz, Op.cit., p194. 
 )2( Asefa, Sisay, The Concept of Sustainable Development: An Introduction, published in The Economics of 

Sustainable Development, W.E. Upjohn Institute for Employment Research, Michigan, 2005, p. 1. 
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    التنمية املستدامةم مفهو: الثايناملطلب 
 مل أا للنظر ولكن امللفت املفهوم هلذا تعريفا ستني عن يزيد ما فثم، املستدامة التنمية تعريفات تتعدد

 حيث االيكولوجي علم إىل الستدامة يعودا مصطلح أصل أن وجند، األحوال مجيع يف صحيحا استخداما تستخدم

 إىل تؤدي هيكلية تغريات إىل عرضة اليت تكون الديناميكية النظم وتطور تشكل عن للتعبري االستدامة استخدمت

 مصطلح استخدم التنموي املفهوم ويف، ببعض بعضها هذه العناصر وعالقات وعناصرها خصائصها يف تغري حدوث

  .اااليكولوجي وعلم االقتصاد بني علم العالقة عةطبي للتعبري عن االستدامة
املستدامة  التنمية إىل تعريف 1987عام يف الشهري  براندتالند تقرير توصل ولقد بالقيم مثقلة كلمة التنمية إن
 ماك.")1(الوفاء باحتياجاا على املستقبل أجيال بقدرة اازفة دون احلاضر باحتياجات تفي اليت التنمية": كالتايل

 تدمري إىل تؤدي أن دون احتياجات احلاضر تلبية على تعمل بأا" املستدامة للتنمية العاملية اللجنة طرف من عرفت

 املعنون تقريرها يف املستدامة للتنمية العاملية اللجنة وانتهت."اخلاصة احتياجاا تلبية على املقبلة األجيال قدرة

 أو قليلة أماكن يف ال البشري التقدم يستدمي طريق، للتنمية جديد طريق إىل حاجة هناك أن إىل "املشترك مبستقبلنا"

  .البعيد املستقبل إىل وصوال بأسرها األرضية  للكرة بل،  سنني لبضع
 احلاضر باحتياجات تفي اليت التنمية"أا هو املستدامة التنمية لتعريف عليها املتفق التعريفات من أن جند كما

 والتنمية البيئة بني والتكامل التوافق إىل دف وهي، باحتياجاا الوفاء على املستقبل أجيال رةقد من التقليل دون

 املستدامة التنمية أن مبعىن، "اجتماعي ونظام اقتصادي نظام، للموارد حيوي نظام: هي أمناط ثالث خالل من

 على اعتمادها جيوز وال، متناسق بشكل واجلماعات والقطاعات الفئات كل تساهم فيها أن جيب جمتمعية عملية

  .واحد ومورد، قليلة فئة
 البيئي النظام قدرات باالعتبار األخذ مع اإلنسانية احلياة نوعية لتطوير الدائم السعي" : كما تعرف أيضا

  " )2( وإمكاناته احلياة حيتضن الذي
  : و ميكن أن نعرب عنها بالشكل التايل

 
 
 

 
 
 
 

                                                 
 )1( Jennifer A. Elliott, An Introduction to Sustainable Development, Routledge Second edition, 1999, p.24. 

)2(  Jean-Paul MARECHAL / Bétrice OUENAULT, Le développent durable: Une perspective pour le 21ème siècle, 
press universitaire de revues, Rennes, 2005, p.63. 
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 نمية املستدامةأبعاد الت: )1- 2( شكل رقم

  

        
  السياسي                                                      

 
 

Source: N.Nedjadi / K.Khebbache, Problématique de développement durable a travers 
l’Agenda 21: Concepts, priorités  et perspectives, colloque international "développement 
durable et exploitation rationnelle des ressources" université Farhat Abbas, Sétif du 07 au 08 
Avril 2008, p. 29. 

 نلخص مضامني هذه .من الشكل السابق يتضح أن التنمية املستدامة هلا أبعاد ثالثة اقتصادية، بيئية واجتماعية
  )1( :يفاألبعاد 

  .خلق الثروة، حتسني شروط العمل املادية والصناعية: البعد االقتصادي
  .التعليم، السكن، التوظيف، التساوي يف الفرص، العدالة، االحتياط من اإلقصاء الصحة،: البعد االجتماعي

  .البيئة، محاية املوارد الطبيعية والطاقوية ةمحاي: البعد البيئي
  . وسنتناوله بالتفصيل الحقابعد السياسي أو ما يعرف باحلكم الراشدال هناك ةثالثإضافة إىل هذه األبعاد ال

                                                 
)1(  Bruno Cohen-Bacrie, Communiquer efficacement sur le développement durable, les Editions Démos, Paris, 

2006, p.15. 

 لتنمية املستدامةا
Durable 

 منتج-مستدام
Viable 

 سليم- مالئم للحياة
Vivable  

 عادل
Equitable 

 قتصاديإ
Economique 

 بیئي
Ecologique 

 اجتماعي
Social 
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 املستدامة التنميةمقومات  وخصائص: املطلب الثالث
  .يف هذا املطلب حىت يتضح أكثر مفهوم التنمية املستدامة، سنتناول خصائصها، مقوماا وأبعادها

  خصائص التنمية املستدامة  -1
 )1( :التالية النقاط يف املستدامة التنمية خصائص نستنتج أن ميكن، السابقة تعاريفال مجلة خالل من

  .و متصاعدة مستمرة أا أي حالة وليست عملية التنمية §
  .والقطاعات الفئات كل فيها تساهم أا أي ةيجمتمع عملية التنمية §
 على تنصب فهي تنمية، هلا أساسا الزمين البعد من تتخذ إذ، مميزاا أهم من وهذا املدى طويلة تنمية هي §

 .القادمة األجيال ومستقبل مصري
 من احلاضرة والالحقة األجيال حق وتوفر تراعي تنمية ي فه: الالحقة األجيال وحقوق املساواة مراعاة §

 بني والثاين، احلايل اجليل بني أفراد يكون األول، نوعان السياق هذا يف اإلنصاف وإن، الطبيعية املوارد

 .والالحق احلايل يلاجل
 التنمية االقتصادية خطط بني والتنسيق التخطيط أساس على تقوم األبعاد ومترابطة متعددة عملية هي §

  .أخرى جهة من البيئية والتنمية، جهة من واالجتماعية
 حاجاته ومتطلباته تلبية األول املقام يف وتضع وتنميته البشري للجانب كبريا اعتبارا تويل تنمية هي §

  .أهدافها أوىل وتعتربه ساسيةاأل
 : املستدامة التنمية مقومات -2

  : يف ثالث نقاط رئيسية املستدامة التنمية عليها تقوم اليت وأسس مقوماتميكن إمجال  
 عدد يف السريع نتيجة للنمو أنه والعشرين احلادي القرن أجندة وتوضح، األمانة وحامل لؤواملس وهو: اإلنسان-أ

 سكان عدد كان لقد، األخرى الطبيعية واملوارد والطاقة واملاء األرض على تتزايد استهالكهم أمناط نفإ العامل سكان

 أن التنمية استراتيجيات على وينبغي 2025 عام بليون 8 إىل يصل أن املتوقع ومن م 1993 عام بليون 5 من أقل العامل

 تتضمن أن ينبغي كما، املتقدمة واستخداماا نولوجياالتك ووسائل، البيئي النظام وصحة، السكاين النمو مع تتعامل

 أوضاع حتسني متضمنة جديدة حياة لنوعية والسعي، البشرية احلياة وتأمني، الفقر حماربة للتنمية األولية األهداف

 شجريت وإعادة، األسرة وصحة التعليم مثل يةاألساس واخلدمات، واملأوى الغذاء مثل األساس احلاجات وتأمني، املرأة

 التنمية استراتيجيات من جزًءا السكان اهتمامات تكون أن ينبغي كما .البيئية والرعاية، العمل فرص وتوفري، الغابات

                                                 
 "مداخلة مقدمة ضمن امللتقى الدويل ،اإلطار النظري للتنمية املستدامة و مؤشرات قياسها، حرفوش سهام و صحراوي إميان )1(

سطيف،   جامعة فرحات عباس،كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري،" ة للموارد املتاحةالتنمية املستدامة والكفاءة االستخدامي
 .5،ص2008 أفريل  07/08
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 سوف، السن صغار نسبة زيادة  االعتبار يف واضعة، سكانيةإ وبرامج أهدافًا هلا حتدد أن الدول على وجيب، املستدامة

 .املوارد على اوضغوطً مطالب القريب املستقبل يف خيلق
 أو إهدارها بدون البشر احتياجات على يتعرفوا أن الدول من والعشرين احلادي القرن أجندة وتطالب

 احملتملة بالنتائج للتنبؤ جادة دراسات إىل حيتاج العامل أن إىل والعشرين احلادي القرن أجندة تنبه كما، استرتافها

، الثروة وتوزيع، للدخل اإلمجايل الناتج من منهم فرد كل صيبون، السكان اجتاهات متضمنة، البشرية لألنشطة
 .املناخي للتغيري نتيجة املنتظرة واهلجرات

 .املتجددة وغري املتجددة املوارد خزانة وهو، احليوي احمليط وهي:  الطبيعة-ب
 استهالك عناصر من رئيساعنصرا  اإلنسان ويعد، املزارع  املراعي  األمساك مصائد  الغابات مثل: املتجددة املوارد- 

 .البيئي النظام صحة استمرت ما متجدد إنتاج هو السابقة املوارد وإنتاج، املوارد تلك
 منها يؤخذ ما، وسحيقة سابقة عصور يف وجتمعت تكونت األرض باطن يف خمتزنة مواد يوه: تجددةامل غري املوارد- 

 وتكوينات املعادن ورواسب الطبيعي والفحم والغاز البترول خامات اموعة هذه وتضم، يتجدد وال ال يعوض

 .اجلوفية املياه غالبية احملاجر
 على البيئية قدرة النظم جتاوز أي، استرتافها نقيض املتجددة وغري املتجددة الطبيعية املوارد وتنمية وترشيد

   .املطردة أو املستدامة أو املتواصلة التنمية هو الترشيد وهذا، العطاء
 ألن وذلك، اليومية الناس حياة ويف اتمعات نسيج يف مترسبا التكنولوجي التطور أصبح لقد: لوجياالتكنو -ج

 بعض تبدو فقد .األخطاء حيحتصل  جديدتقنيات عن البحث إال حل هلا ليس التقنية عن تنشأ اليت املشاكل من الكثري

 هلا أن تبني والتكنولوجية العلمية املعارف تطور ومع، الضرر بريئة، األمر أول النفع عظيمة التكنولوجية الوسائل

 عام وطبقت، م 1928 عام اكتشفت واليت (وفلوروكربون يونالكلور الفر مركبات مثل علينا خفية جسيمة أضرارا

 ما وسرعان، التربيد صناعة يف تستخدم كانت واليت الكربيت أكسيد وثاينل األمونيا ملركبات كبديل، م 1930

 يف سببا تكون قد املركبات هذه أن علمنا عاما مخسني وبعد، آمنة مركبات باعتبارها عديدة ستعماالتا هلا اكتشفت
 .األستراتوسفري يف األوزون بطبقة  الضرروهي العاملية البيئة قضايا من واحدة

 التجربة ولكن، ةواالجتماعي والبيئية الصناعية املشكالت لسائر التكنولوجية احللول فكرة احلديث الزمن يف وسادت

 عرب تكون قد املؤقتة احللول وأن، والتكنولوجيا والطبيعة اإلنسان بني التفاعالت عن ناجتة البيئية املشاكل أن أظهرت

 الثالثة بالعناصر تتصل طرائق وإجياد التفاعل إصالح على يعتمد اخللل هلذا الشامل واحلل، التكنولوجية الوسائل

والوسائل  االقتصادية والوسائل التقنية الوسائل بني جتمع متكاملة حزمة ذلك إىل والسبيل، اتفاعال يف االتزان لتحقيق
 يعد العناصر دون مجلة احلزمة هذه بعض استخدام أن كما، اإلدارية واإلجراءات التشريعات ذلك يف مبا، االجتماعية

  . )1(الناجح الطريق إىل يؤدي ال قصورا

                                                 
 .8-7ص  ص، مرجع سابق، حرفوش سهام و صحراوي إميان )1(
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 : املستدامة وأهدافها ةالتنمي أبعاد :املطلب الرابع
 من  على جتانسهان التركيزإبينها و بالتايل ف فيما ومتداخلة متكاملة، خمتلفة أبعادا املستدامة التنمية تتضمن

  .شأنه إحراز تقدم يف حتقيق التنمية املستدامة
  )1( . والتكنولوجيةجتماعيةاال، البيئية، االقتصاديةهناك أربع أبعاد رئيسية هي األبعاد :أبعاد التنمية املستدامة -1
 : التالية اجلوانب  وتشمل: االقتصادية  األبعاد-1-1

 الفردي حصة االستهالك أن إىل يشري الواقع أن ذلك: املوارد استغالل يف العامل سكان بني اإلنصاف حتقيق §

 .لناميةا البلدان يف الفرد عليه يتحصل ما أضعاف ميثل املتقدمة البلدان يف الطبيعية املوارد من
 للطاقة املبددة االستهالك ملستويات والتدرجيي املستمر التخفيض خالل من: الطبيعية املوارد تبديد إيقاف §

 دد اليت االستهالك أمناط يف تغيريات إحداث على العمل إىل باإلضافة .املتقدمة البلدان يف الطبيعية واملوارد

  .البيولوجي التنوع
 سوف الطبيعية املوارد استهالك من املتقدمة الدول تقليل  إن: الصناعية للبلدان النامية البلدان تبعية تقليص §

 على يقوم تنمويا منطا تتبىن أن األخرية هذه على تنبغي وهكذا .إيراداا مصادر أهم من النامية الدول حيرم

 اإلقليمي التعاون يف وسعبالت يسمح مما، الذايت االكتفاء وتأمني احمللية القدرات لتنمية الذات على االعتماد

 .النامية للبلدان البينية والتجارة
 الرعاية على احلصول فرص ويف الدخل يف املتنامي التفاوت يف الفرص بتخفيض املداخيل يف التفاوت من احلد §

 صفة وإكساا الرمسية غري االقتصادية القطاعات إىل قروض تقدمي للفقراء؛ األراضي ملكية إتاحة الصحية؛

 حتفيز يف حامسا دورا تلعب اليت االجتماعية اخلدمات وغريها من للمرأة بالنسبة التعليم فرص حتسني عية؛الشر

 .التنمية
 .التنمية ختدم اليت األغراض إىل حتويله خالل من الدول مجيع يف وهذا العسكري اإلنفاق تقليص §

 : التالية النقاط  تتضمن: التكنولوجية األبعاد -1-2
 الطاقوية للموارد األمثل باالستخدام تسمح الصناعية املرافق يف وأكفأ أنظف وجياتتكنول استعمال §

 .والطبيعية
 .القانونية بالنصوص ذلك وفرض احملسنة التكنولوجيات على االعتماد §
 .انبعاث الغازات ظاهرة من احلد بغرض احملروقات من بدال املتجددة الطاقة مصادر على االعتماد §
  .للبيئة املهددة الكيميائية املواد من التدرجيي للتخلص ستغلت تكنولوجيات تطوير §

                                                 
 والكفاءة التنمية املستدامة "مداخلة مقدمة ضمن امللتقى الدويل ،بعادهاأإشكالية التنمية املستدامة وعماري عمار؛  )1(

 ،2008 أفريل 07/08سطيف،   جامعة فرحات عباس،كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري،" االستخدامية للموارد املتاحة
 .34ص
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 : إىل تقود واليت أبعادها بقية بتجسيد االلتزام يقتضي املستدامة للتنمية البيئية األبعاد جتسيد ن إ: البيئية األبعاد -1-3
 املبيدات من استخدام حتد اليت اإلجراءات كافة بتبين النبايت الغطاء وتدمري التربة اجنراف من احلد على العمل §

 ؛وهواء مياه غابات نم احليوية األوساط مبختلف تضر اليت البشرية املمارسات ومن احلشرية
 وإمدادات الزراعية األراضي استغالل خالل من والوقود الغذائية املواد إلنتاج الالزمة الطبيعية املوارد محاية §

 ؛الغلة زيادة على تساعد حمسنة زراعية تكنولوجيات وتبين استحداث إىل باإلضافة أكرب بكفاءة املياه
 ؛احلراري االحتباس ظاهرة من املناخ محاية §
 التلوث ظاهرة من احلد مسؤولية أساسي بشكل الصناعية البلدان عاتق على ذلك ينصب: التلوث معاجلة §

 .يةأكثر عقالن بطريقة املوارد واستغالل أنظف تكنولوجيات استخدام طريق عن وذلك البيئي
 وذلك البشر تنمية فكرة على باألساس يقوم املستدامة للتنمية االجتماعية األبعاد حتقيق إن: االجتماعية األبعاد -1-4

 : التالية النقاط على االرتكاز خالل من
 وصنع ختطيط يف الناس إشراك طريق عن التنمية لنجاح اجلوهرية الركائز من هذايعد : الناس مشاركة §

 ؛أخرى جهة من تنفيذها يف املسامهة مث ةجه من القرارات
 تعليم؛ من األساسية احلاجات ضمان §
 ؛اتمع فئات لكل مالئمة عمل وفرص صحية رعاية  §
 ؛أخرى جهة من واملستقبلي احلايل اجليل أفراد بني مث جهة من احلايل اجليل أفراد بني االجتماعية العدالة حتقيق §
 األوضاع هلا تتسع ال زيادة وهي سنويا نسمة مليون 80 حوايل السكان يف الزيادة تبلغ: السكان ضبط §

 ما وهذا  .والتخلف الفقر، االكتظاظ يسود أين النامية البلدان يف خاصة، السائدة واالجتماعية االقتصادية

 .العامل على حقيقيا خطرا يشكل
  : البعد السياسي و احلكم الراشد -1-5

طر العمل أتقوية ذلك شمل وي التنمية املستدامة حتقيقطريق  قائم يف وحتدمبدئياً شرطا  احلوكمة وأمناطها تعترب
 صااخلالفعالة للمجتمع املدين والقطاع  املشاركةمبا فيها يف اختاذ القرارات الشراكة ية والقانونية وتعزيز املنظمات

ملستويات لتحقيق التسيري  واإلدارية على كل اممارسة السلطات االقتصادية، السياسية"وتعرف احلوكمة على أا 
  .)1("الشفاف للدول

أو مبعىن آخر إجناز  التكاملات سياسوضع واعتماد  الرئيسي الذي يواجه أصحاب القرار يف املنطقة هو والتحدي
ومما يفاقم هذه املشكلة هو مركزية  ،املتكامل للسياسات املتعددة للتنمية املستدامة على خمتلف األصعدةالتطبيق 

تعتمد  تطبيق السياساتص خيوفيما   ،يف املنطقة ذات الطبيعة القطاعية يف خمتلف ااالت االقتصاديةاحلكومات 
  .طوعيةال  واحلوافزاالقتصادية من الوسائل بدالًتشريعية املنطقة على آليات حكومات 

                                                 
)1(  Maryse Lapergue-Denis Serre, le développement durable de A à Z, éditions Nérée, 2007, p. 106. 
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 أن احلكم الضعيف إال أننا ميكن أن نتفق على ،رغم صعوبة القياس الكمي لفعالية احلكم وملدى انتشار الفساد
عامة  مالية اختالالتوالفساد ال يسببان فقط فقدان اإليرادات الضريبية احلكومية وبالتايل يسامهان يف حدوث 

بل كذلك يعرقالن أيضا االستثمار األجنيب املباشر ، ويقلالن االستثمار العام يف جماالت أساسية كالصحة والتعليم
ت حتذر من أن هذه اجلوانب ميكن أن تكون هلا آثار سليبة ملموسة ودائمة ولذلك جند أن بعض الدراسا، واحمللي

 ويعيد توزيع الثروة والسلطة املنظماتإن الفساد الذي ينخر يف صميم النظام يفسد احلوافز ويقوض "على النمو 
 التنميةنه يشل فإ، وحوافز االستثمار، وحكم القانون، وعندما يقوض الفساد حقوق امللكية، لصاحل غري املستحقني
  ."االقتصادية والسياسية

 داخل املبادرات احملليةفالزالت   على املستوى الوطين وبينما تتطور وتتحسن عمليات التنمية املستدامة واإلدارة
 وضعف اإلمكانات االقتصادية العائق األساسي دودةاحملاملركزية احلد من تعترب تشريعات .   حمدودةكل دولة

الوطين على املستوى ن حتقيق التنمية املستدامة إ. يف معظم دول املنطقة 21 جدول أعمال القرن لتمويل وتنفيذ 
لة وبالتايل ءاليت تؤدي إىل إرساء نظام املسا والغايات األهدافتحقيق والرصد اخلاصة براقبة يتطلب تطوير أجهزة امل

ملواجهة حكمية حديث ي فيجب اعتماد نظم  على املستوى العاملأما  .املنظمايتو األداء اإلداري  مننسحي
 شفافا حبيث يكون املعلومات اليت تفرضها العوملة والنظام االقتصادي العاملي اجلديد وثورة تكنولوجيا التغريات

تطوير دور األمم املتحدة وغريها من تعزيز و جيب  فإنه لتحقيق التنمية املستدامة لذا. ويليب حاجات الدول النامية
للمداوالت لكل للتنمية املستدامة الفرص قمة املؤمتر العاملي  من املتوقع أن تتيح و  ، الدولية ذات العالقةاملنظمات

  )1(.املستدامةاملواضيع املتعلقة بتحقيق  التنمية 
 : وتشمل النقاط التالية

 القرارات اليت ختدم  و نشر  الدميقراطية من خالل مشاركة األحزاب الفعالة يف إعدادلدولة لاملناخ السياسي - أ
  ؛االقتصاد الوطين

 احلكم الراشد الكفء ومكافحة الفساد و ضمان مشاركة سياسية ومدنية أكرب من خالل إعادة صياغة - ب
 ؛حقوق املواطنة و زيادة درجة الالمركزية واإلشراف احمللي

ر ترتيب دور الدولة وفقا حترير وتقوية مؤسسات اتمع املدين لتشارك يف عملية التنمية ويف صنع القرا- ج
 سياسية و اقتصادية تنموية جادة تأخذ باالعتبار مصاحل اتمع املدين و دوره حبيث توفر له مساحة تالستراتيجيا

   ؛احلركة املناسبة يف الوقت املناسب
ونية و  إعطاء دور كبري للقطاع اخلاص و املبادرات اليت يقوم ا املواطنون فرادى أو يف ظل مجعيات تعا-د

  ؛السماح لألفراد بإشباع جزء من احتياجام األساسية بعيدا عن تدخل الدولة
  . القوانني و التشريعات اليت  تساهم يف خدمة التنمية املستدامة-و         

                                                 
 .20 ص، 2001،  أبو ظيب، امللخص التنفيذي لتقرير تقيم التقدم يف املنطقة العربية ،مة القمة العاملية للتنمية املستدا)1(
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  )1( :هي األهداف من مجلة على املستدامة التنمية  تنطوي: املستدامة التنمية  أهداف-2
 وروحيا؛ نفسيا اجتماعيا، اقتصاديا سكانلل أفضل حياة نوعية حتقيق §
  ؛الطبيعية البيئة احترام §
 يف املشاركة وحثهم على إزاءها باملسؤولية إحساسهم وتنمية القائمة البيئية باملشكالت الناس وعي تعزيز §

 هلا؛ املناسبة احللول إجياد
 ؛وتدمريها استرتافها ومنع لمواردل العقالين واالستخدام االستغالل حتقيق §
 وكيفية، التنموي اال يف التقنيات بأمهية الناس بتوعية وذاك اتمع بأهداف احلديثة التكنولوجيا بطر §

 ؛البيئة حساب على ذلك يكون أن دون أهدافهم وحتقيق البشر حياة نوعية حتسني يف استخدامها
 بتحقيق وتسمح تهإمكانيا مئتال بطريقة اتمع وأولويات حاجات يف ومناسبة مستمرة تغريات إحداث §

 ؛التوازن
 تبادل اخلربات يف واملشاركة الشراكة فرص تنشط املستدامة فالتنمية، امليدانية املمارسة نطاق وعلى §

 .تفكري جديدة أساليب عن والبحث اإلبداع لتحفيز والتدريب التعليم تفعيل يف وتساهم، واملهارات
 

                                                 
 ، 2007 ،  األردن-عمان، مؤسسة الوراق للنشر و التوزيع، الدولة و التنمية يف الوطن العريب، حسن لطيف كاظم الزبيدي )1(

  .502ص 
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  ستدامة  يف حتقيق التنمية املاملنظمةدور : املبحث الثاين
 أيديولوجيام معتربا يف كتابات وأعمال االقتصاديني مبختلف ا االقتصادية حيزاملنظمةلقد شغلت 

 ، اقتصاديهوحيث ولفترات طويلة الدور التقليدي ، باعتبارها النواة األساسية يف النشاط االقتصادي للمجتمع
   .)1( القيم االجتماعية على أساس الربح فقطهث تقاس يف ظليحب

  مدخل إىل املسؤولية االجتماعية للمؤسسة: ولاألاملطلب 
حيث أصبح لزاما .  هذا املطلب التعريف باملسؤولية االجتماعية، أبعادها واملسؤولية االجتماعية يف املنظمةسيتناول

   .   على مؤسسات اليوم تبين حوكمة الشركات واملسؤولية االجتماعية كضمانات إلستمراريتها وجناحها
  .تطورها التارخيي باإلضافة أبعادها، التطرق يف هذا العنصر إىل مفهوم املسؤولية االجتماعيةسيتم 

  : مفهوم املسؤولية االجتماعية -1
على أا التزام على منظمة األعمال جتاه   ":Holmsعرفها  :  للمسؤولية االجتماعية كما يأيتفميكن إعطاء تعار ي

حماربة الفقر، حتسني : سامهة مبجموعة كبرية من األنشطة االجتماعية مثلاتمع الذي تعمل فيه عن طريق امل
  ."اخلدمات الصحية، مكافحة التلوث، إجياد فرص العمل، حل مشاكل اإلسكان واملواصالت وغريها

 نظماتاملمجيع احملاوالت اليت تساهم يف تطوع ": ملسؤولية االجتماعية على أااكما عرفت الغرفة التجارية العاملية 
وبالتايل فإن املسؤولية االجتماعية تتحقق من خالل اإلقناع ، لتحقيق تنمية بسبب اعتبارات أخالقية واجتماعية

  ."والتعليم
 املسؤولية االجتماعية للمؤسسة على أا التزام هذه األخرية OCDE وتعرف منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

حلفاظ على البيئة والعمل مع العمال وعائالم واتمع احمللي واتمع بشكل باملسامهة يف التنمية االقتصادية مع ا
  .عام دف حتسني جودة احلياة جلميع األطراف

،  جتاه اتمع للنظر واإلحاطة باالنشغاالت االجتماعيةاملنظماتميكن تعريف املسؤولية االجتماعية على أا التزام 
ل األخذ بعني االعتبار توقعات طويلة املدى بشرط أن يكون هذا التوجه طوعيا وذلك من خال، األخالقيةوالبيئية 

  )2( .ومتجاوزا لاللتزامات املنصوص عليها قانونا
 كل إرضاء العمال، بل دف يف إطار التنمية املستدامة إىل  دف فقط إىل حتقيق رضاإذن املسؤولية االجتماعية ال

طراف ذات املصلحة  املعنيني بنشاط املؤسسة والذين بدورهم هلم تأثري كل األ"الزبائن بل تتجاوز ذلك إىل 
   )3(" املؤسسةحعلى جنا

                                                 
)1(  Bénédicte Faivre / Tavignot, Autour du développement durable, 2ème Edition L'Harmattan, France, 2004, P65. 

 ،  األردن- عمان،  دار وائل للنشر والتوزيع، املسؤولية االجتماعية وأخالقيات اإلدارة ، طاهر حمسن الغاليب صاحل العامري )2( 
  51ص ، 2005 ، 1طبعة 

 )3(  H.Jorda, Du paternalisme au managerialisme: les entreprises en quête de responsabilité sociale, Innovations 
2009/1, N° 29, p.158. 
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وبشكل عام فإن مسألة املسؤولية االجتماعية ودرجة تبنيها أو عدم تبنيها من قبل منظمات األعمال يقوم 
بعناصرمها املختلفة واملوضحة يف جوهره على ميل املنظمة للتركيز على اجلانب االقتصادي أو اجلانب االجتماعي 

  : يف اجلدول أدناه
  اجلانب االقتصادي و االجتماعي للمسؤولية االجتماعية: )1-2( اجلدول رقم

  املسؤوليـة االقتصادية واالجتماعيـة
  : النموذج االقتصادي يركز على

  اإلنتـــاج  §
 استغالل املوارد الطبيعية  §
قرارات داخلية قائمة على أساس أوضاع  §

 وق الس
 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  §
 لحة املنظمة واتمعمص §
   دور فعال للحكومة  §

 ، دار وائل للنشر والتوزيع، املسؤولية االجتماعية وأخالقيات اإلدارة، صاحل العامري/طاهر الغاليب. د :املصدر
  .54ص ، 2005، 1 طبعة ،  األردن-عمان

  : أبعاد املسؤولية االجتماعية -2
                 )1( :س يف ظل أربعة أبعاد حمددة وهي املسؤولية االجتماعية ميكن أن تدرإن         

ويستند إىل مبادئ املنافسة والتطور التكنولوجي حيث يشتمل على جمموعة كبرية  : البعد االقتصـادي -أ
من عناصر املسؤولية االجتماعية اليت جيب أن تؤخذ يف إطار احترام قواعد املنافسة العادلة واحلرة واالستفادة 

ومتثل املسؤولية االقتصادية أساسا جيب أن ، ن التطور التكنولوجي ومبا ال يلحق ضررا باتمع و البيئةالتامة م
، ف معقولة ونوعيات جيدةيلاكتحيث إنتاج السلع واخلدمات ذات القيمة للمجتمع ب  مناملنظماتتطلع به 

ض خمتلف مسامهات أصحاب رأس املال ويف إطار هذه املسؤولية حتقق املنظمة الفوائد واألرباح الكافية بتعوي
  .والعاملني وغريهم

ويقوم هذا البعد على أساس مبادئ محاية البيئة والسالمة املهنية والعدالة وقوانني محاية : البعد القانونـي-ب
املستهلك وحيتوي جمموعة كبرية من العناصر يفترض أن حتترم من قبل املنظمات وبالشكل الذي يعزز ويساهم 

وكذلك منع األضرار ، تقاء بالعالقة مع املستهلك ومع العاملني مبختلف أجناسهم وأعراقهم وأدياميف االر
  .بالبيئة من خالل االستخدام التعسفي للموارد أو التلوث احلاصل يف املاء واهلواء والتربة
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رب الحقا من قبل ويرى الباحثون أن هاتني املسؤوليتني ضرورية جدا وتشكل القاعدة لربوز دور اجتماعي أك
وال تستطيع تقدمي السلع ، ؤسسة دوراً اجتماعيا وهي خترق اجلوانب القانونيةاملفال معىن ألن تتبىن املنظمات، إدارة 

  .واخلدمات الضرورية للمجتمع
لذا يفترض ، يستند إىل مبادئ ومعايري أخالقية وكذلك إىل أعراف وقيم اجتماعية  :البعد األخالقـي-جـ

حيث أن هذه ،  واملعتقدات يف اتمعات اليت تعمل فيهاالقيم والسلوك أن تستوعب املنظماتعلى إدارة 
، مل تؤطر بعد بقوانني ملزمة لكن احترامها يعترب أمرا ضروريا لزيادة مسعة املنظمة يف اتمع وقبوهلا اجلوانب

  .فعلى املنظمة أن تكون ملتزمة بعمل ما هو صحيح وعادل ونزيه
  : ييــرالبعد اخل-د

ويرتبط مببدأ تطوير نوعية احلياة بشكل عام وما يتفرع عن ذلك من عناصر ترتبط بالذوق العام ونوعية ما 
  .أخرىيتمتع به الفرد من غذاء ومالبس ونقل وغريها من جوانب 

وهذه مبادرات طوعية غري ملزمة للمنظمة تبادر فيها بشكل إنساين وتطوعي من قبل برامج تدريب  ال 
وال تتوخى إدارة ، ط بالعمل بشكل مباشر لعموم اتمع أو لفئات خاصة به ككبار السن أو الشباب وغريهاترتب

 والشكل املوايل ميثل . من هذه الربامج ارتباطها املباشر بزيادة األرباح أو احلصة السوقية وغريهااملنظمات
  : املسؤوليات األربعة

  مسؤولية منظمة األعمال: )2-2( جدول رقم
 

ر وائل للنشر، ، دا منظور منهجي متكاملستراتيجيةاإلدارة اإل،  وائل حممد صبحي إدريس/ طاهر حمسن منصور الغاليب:املصدر
  .525 ص،2007،  األردن-عمان

  

  االقتصادية  القانـــونية  األخــالقية    اخلرية
ساهم برفاهية (

  )اتمع 
  
  
  
  

عمل ما هو                                إ( 
  )صحيح 

  )حقق أرباحا (   ) القانون أطع( 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  المنظمات      التنمية المستدامة في                                                        : الفصل الثاني

92 
 

 ملزمة بتحقيق األرباح والفوائد املنظمةف، فهذه األبعاد األربعة تعد يف نظام األولويات بالنسبة للمؤسسات
كون ا عن املساءالت القانونية وإال تكذلك لكي تستمر يف العمل جيب أن حتترم القوانني وتبعد نفسه، االقتصادية

  مسؤوليات أخالقية وخرية متثل املنظمةباإلضافة إىل ضرورة أن تتحمل ، ل خرق هذه القواننيمذنبة من خال
 .دورها االجتماعي وتعزز صورا أمام اتمع

  :املنظمةاملسؤولية االجتماعية يف  -3
هذا ، ختلفةوتوفري جماالت وفرص العمل امل،  االقتصادية هي املكان الرئيسي خللق الثروة يف اتمعاملنظمةإن 

الدور احملوري الذي تلعبه يفرض عليها التحلي ببعض املسؤوليات اجتاه هذا اتمع فاملسؤولية االجتماعية مل تعد 
  .بل أصبحت مطالبة بااللتزام ا إن أرادت مواصلة نشاطها واستمرارها، أمرا اختياريا بالنسبة هلا

  : أمهية املسؤولية االجتماعية للمؤسسة -4
وكلما ، جيعلها حلقة وصل ما بني خمتلف األطراف املتعاملة معها،  للمسؤولية االجتماعيةاملنظمةين إن تب

وأهداف األطراف املتعاملة معها  من ،  من حتقيق أهدافها من جهةاملنظمةن فعال واجيايب مككان هذا االتصال 
  )1(: مسامهتها يف للمسؤولية االجتماعية من خاللاملنظماتوتنبع أمهية تبين ، جهة أخرى
  ؛زيادة التكافل االجتماعي بني شرائح اتمع وإجياد شعور باالنتماء من قبل األفراد والفئات املختلفة §
 ؛حتقيق االستقرار االجتماعي نتيجة توفر مستوى من العدالة االجتماعية §
 ؛حتسني التنمية السياسية انطالقا من زيادة مستوى التثقيف §
 ؛ستوى األفراد واموعات واملنظماتالوعي االجتماعي على م §
 ؛ يف تعزيز صورة املنظمة يف اتمعاملسامهة §
وتكييف استراتيجياا يف االجتاه ، احملافظة على البيئة من خالل اللوائح والتشريعات اليت تنظم عملها §

 .الذي ال يضر بالبيئة
 )2( :إضافة إىل بعض اجلوانب املتعلقة بـ

 احملليني للحصول على فرص جديدة لتحسني مستوى معيشتهم وتكييف فتح جماالت أمام السكان §
  ؛استراتيجياا يف االجتاه الذي ال يضر بالبيئة

 ؛حتسني اخلدمات اليت تقدم للمجتمع وخلق فرص عمل حقيقية §
 .املشاركة يف إجياد حلول للمشكالت االجتماعية والبيئية §
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  :  عدة مزايا أمهها باملسؤولية االجتماعية حتقيقوفاءالكما من شأن 
  : للمؤسسةبالنسبة  -أ

مبادرات   إذا اعتربنا أن املسؤولية متثلسيما يف اتمع وخاصة لدى العمالء والعمال املنظمةحتسني صورة 
  .املنظمةطوعية للمؤسسة اجتاه أطراف مباشرة أو غري مباشرة من وجود 

التعاون  ، كما يؤدي إىل بعث روحناخ العملمن شأن االلتزام باملسؤولية االجتماعية للمؤسسة حتسني م
  .والترابط بني خمتلف األطراف

   : للمجتمع بالنسبة .ب
االستقرار االجتماعي نتيجة لتوفر نوع من العدالة وسيادة مبدأ التكافؤ يف الفرص وهو جوهر  §

  ؛املسؤولية االجتماعية للمؤسسة
 ؛حتسني نوعية اخلدمات املقدمة للمجتمع §
 ؛املصاحل وخمتلف الفئات ذات املنظماتأمهية االندماج التام بني ازدياد الوعي ب §
االرتقاء بالتنمية انطالقا بزيادة التثقيف والوعي االجتماعي على مستوى األفراد وهذا يساهم  §

 .باالستقرار السياسي والشعور بالعدالة االجتماعية
  : ـةللدولبالنسبة -ـج

يل أداء مهماا وخدماا الصحية والتعليمية والثقافية ختفيف األعباء اليت تتحملها الدولة يف سب §
 ؛واالجتماعية األخرى

 بأمهية املسامهة املنظمات إىل تعظيم عوائد الدولة بسبب وعي االجتماعيةيؤدي االلتزام باملسؤولية  §
  .العادلة والصحية يف حتمل التكاليف االجتماعية

  : املنظمة إستراتيجيةمكانة املسؤولية االجتماعية ضمن  -5
فإن ، لرئيسيةاحد أهدافها أو،  الشاملة للمؤسسةستراتيجيةاإل من املا كانت املسؤولية االجتماعية جزء

 وتتنافس املنظمة تبتدئ من التحليل البيئي الختيار اال أو امليدان الذي توجد فيه املنظمةحتديدها من قبل إدارة 
تيار وإقرار خ املوضوعة هلا ستكون مبثابة مرشد ودليل الستراتيجيةاإل واألهداف املنظمةوعليه فإن رسالة ، عليه

 تبدأ املنظمةوحاملا يتجدد ذلك فإن املنظمة، االهتمامات اخلاصة حنو جماالت املسؤولية االجتماعية اليت تنهض ا 
العتبار الكثري من أخذين بعني ا،  باجتاه تطوير الفرص املرتبطة مع احلالة املطلوب تناوهلاستراتيجيةاإلبصياغة 

  . االجتماعية املتعلقة باملسؤوليةستراتيجيةاإلالبدائل اليت من شأا أن تؤثر يف صياغة 
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ال ميكن ملنظمات األعمال أن تتطور وتزدهر وتنمو : األعمال احلاكمية والشفافية يف منظمات :املطلب الثاين
 توجد آليات واضحة حلاكمتيها والسيطرة على وال، وهي تعمل بطرق تقليدية غري مراعية للجوانب األخالقية

لذلك أصبحت هذه اجلوانب جزءا مهما من عمل اإلدارة العليا يف منظمات . جمريات تواجهها وبطريقة غري شفافة
  .األعمال اليوم

  : أخالقيات منظمات األعمال -1
واملعايري األخالقية اليت تستند  القيم إىل (Ethics)تشري األخالقيات  :أخالقيات منظمات األعمالمفهوم  -1-1

ولقد طورت اتمعات معايريها األخالقية . هلا منظمات األعمال لغرض التمييز بني ما هو صحيح وما هو خطأ
وإن األمهية . كما أن املصادر اليت تستند عليها هذه األخالقيات عديدة ومتنوعة، واملهنية عرب قنوات زمنية طويلة

فالدين . املعايري واملبادئ األخالقية ختتلف من جمتمع إىل آخر ومن فترة زمنية ألخرىالنسبية هلا يف تشكيل 
والتاريخ والتقاليد والتكوين العشائري والقبلي ومجاعات املرجعية ووسائل اإلعالم كلها تساهم يف تطوير أو تأخر 

  )1( .املعايري األخالقية
  : ساهم بالعديد من الفوائد من أمههات احيث أ :ية يف املمارسات اإلداراألخالقياتتبين  فوائد -1-2

 .وهذا له مردود إجيايب عليها، تعزيز مسعة املنظمة على صعيد البيئة احمللية واإلقليمية والدولية §
 من يلالأخالقاحيث تظهر ردود فعل سلبية على التصرف ، يضع املنظمة يف إطار املصلحة الذاتية املستنرية §

 .وهذا يؤدي باإلضرار بسمعة املنظمة على املدى البعيد، حلكومةقبل فئات اتمع وا
إن جتاهل اجلوانب األخالقية يضع املنظمة يف مواجهة الكثري من الدعاوى القضائية بل واجلرمية يف بعض  §

 .لذلك فإن االلتزامات األخالقية يبعدها عن هذه األمور، األحيان
 .واملردود املايل الذي ميكن أن حتققه منظمات األعمالهناك ارتباط إجيايب بني االلتزام األخالقي  §
 وغريها من خالل االلتزام باملعايري األخالقية (ISO)يزو  على شهادات التميز العاملية كاألإمكانية احلصول §

 .واالستهالكوالفنية يف عمليات اإلنتاج 
  :  يليمانظمة امل بالسلوك األخالقي يف  العمالالتزام يشجع على ا إمن

وجود مدونة أخالقية تعطي تصورا عن كيفية التعامل مع خمتلف املواقف وتساهم يف حتسني السلوك  §
كذلك تساعد هذه املدونة على نشر ثقافة تنظيمية تعزز . األخالقي لألفراد واموعات واإلدارات

 .االهتمام باألبعاد األخالقية ملختلف القرارات واملواقف واألفعال
وهذه املبادئ ضرورية ملعرفة األسس اليت تقوم عليها كل ، ة للسلوك األخالقيوجود مبادئ إرشادي §

سلوك ال  أنعلىاحلكم  املبادئ اإلرشادية ومتكن هذه، األخالق واجلوانب املعنوية لألفراد والقوانني
 : لنظر إىل اآليت باأخالقي أو غري أخالقي
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فراد أو اتمع بشكل عام ودون أن يؤدي املنفعة املتحققة من هذا القرار ألكرب عدد ممكن من األ -
 .باإلضرار مبصاحل اآلخرين

فالقرار يكون أخالقيا إذا مل خيرق املبادئ األساسية حلقوق اإلنسان وما يرتبط ا من ، حقوق اإلنسان -
 .جوانب إنسانية

يب توزع يف والعدالة تعين إطار نس. أي جيب أن تكون القرارات املتخذة عادلة ونزيهة وصادقة، العدالة -
لذلك هناك العدالة التوزيعية واليت . ضوئه املنافع والكلف بشكل ال خيرق احلقوق لألفراد واموعات

  .تعين أن األفراد متساوون ويعاملون بنفس الطرق دون متييز
زاد االهتمام منذ سنوات قليلة بإجياد فلسفة و آليات حتكم طبيعة العمل يف  :  حاكمية منظمات األعمال-

و جملس ) املدير العام و فريقه ( املنظمات وتؤطر لعالقة واضحة يف تقاسم األدوار بني اإلدارة التنفيذية العليا 
اإلدارة، و رمبا يكون سبب هذا االهتمام هو زيادة حجم منظمات األعمال و تأثريها و ظهور حاالت االختالس 

 .العامل الغريبو الفساد الذي أدى بإفالس بعض  من املنظمات املهمة يف 
لقد استخدم مفهوم احلاكمية مدخال إجرائيا لتعزيز الثقة و األداء يف املنظمات  : مفهوم احلاكمية-2-1

   .مركزين على مفهوم احلكم الصاحل للمنظمة وحماربة الفساد جبميع أنواعه و مصادره
 يف إجياد اإلدارة ساهمال امللكية عن  املفهوم جيب أن يفهم يف البدايات األوىل حيث انفصالالحق هلذاإن التطور 

 و بعد أن .العاملنيأنظمة إدارية تدار ا املنظمة لتحقيق مصاحل محلة األسهم باإلضافة إىل مصاحل اإلدارة و 
أصبحت اإلدارة أكثر بعدا عن املسامهني و املالكني تشكلت جمالس إدارة لتنوب عن هؤالء اآلخرين و تراقب 

ليا بقراءته و توجهاته املختلفة، و كان يفترض أن يتقاسم جملس اإلدارة و اإلدارة العليا أدوار عمل فريق اإلدارة الع
لكن األمر . العمل و القرارات املهمة بطريقة تؤدي إىل حتقيق أفضل النتائج و دون اإلخالل مببادئ العمل الرئيسية

إذا كان متشكل يف غالبيته (  كبري وخاصة ال يسري على هذا احلال، و عادة ما ينحصر دور جملس اإلدارة بشكل
 ملنظمة األعمال اإلستراتيجيةة عن جممل التوجهات اإلدارة العليا وحدها هي املسؤوللتبقى )  نيمن أعضاء خارجي

  :دولو كما هو موضح باجل
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  اإلستراتيجيةمدى مسامهة جملس اإلدارة يف القضايا : )3-2(رقم  جدول
  

  
فعال و متحفز 
 للمشاركة

احلد األدىن من  مسيةإمشاركة  شاركة نشطةم
 املراجع

مشاركة  املوافقة الشكلية
 ومهية

يتوىل دور قيادي 
لتحديد وتغيري الرسالة 

 اإلستراتيجيةواألهداف 
والسياسات رمبا تكون 

 إستراتيجيةمعه جلنة 
 نشطة جدا

يوافق و يسأل 
ويتخذ قرارات 
ائية خبصوص 

الرسالة واألهداف 
 اإلستراتيجية

والسياسات ومعه 
جلنة تقوم بالتدقيق 

 اآليل واإلداري

يراجع بشكل 
رمسي بعض 

األمور و القضايا 
اليت تصنعها أمامه 

 اإلدارة العليا

يسمح للمديرين 
باختاذ كافة 

القرارات ويصوت 
حسب توجيه 

اإلداريني يف أمور 
 التنفيذ

يسمح للمديرين 
باختاذ كافة 

القرارات ويصوت 
حسب توجيه 

 يف أمور اإلداريني
 التنفيذ

ال يدري ماذا 
يفعـــل 
ومسامهته 
 حمدودة جدا

  .533 سابق، صعوائل حممد صبحي إدريس، مرج :املصدر
 عن ونالكني الرئيسيني حيث هم املسؤولوهنا فإن اإلدارة العليا تتصرف باعتبارها متثل املسامهني أو امل

يف حني يرى االجتاه  ،(Theory  Agency) ة الوكالة ويأيت هذا يف إطار نظري.اختيارها من خالل جملس اإلدارة
احلديث للحاكمية ضرورة تقاسم األدوار وإشراك فعال لس اإلدارة مع اإلدارة العليا للعمل بتحفيز عايل وفق 

و ميثل هذا رؤية جديدة يف إطار نظرية الرعاية الشاملة ، املصلحة العليا للمنظمة بدال من املصلحة الضيقة
(Stewardship Theory). 

   : مسؤوليات جملس اإلدارة-2-2
  : يفترض أن تشمل مسؤوليات جملس اإلدارة ما يلي

 . واالجتاه العام من خالل الرسالة والرؤية والقيمةستراتيجيةاإلوضع األهداف  §
 .املنظمةتسمية املديرين التنفيذيني يف  §
 .اإلشراف و السيطرة والرقابة عل عمل اإلدارة العليا §
 .املواردو إعادة تقييم واملصادقة على استخدامات مراجعة  §
 .االهتمام اجلدي مبصاحل كافة األطراف والفئات §
، التأثري والتقييم، الرقابة واإلشراف،  وهيإستراتيجيةوتتحقق هذه املسؤوليات من خالل ثالث أدوار  §

فترض أن يكون تعزيز  احلديثة فإن الدور املهم لس اإلدارة ياملنظمات ويف .االستحداث والتجديد
آليات وفلسفة التوجه العام للمنظمة باستخدام احلاكمية الشاملة اليت يفترض أن ينظر إليها ليس مبجرد 

 إستراتيجيةوهذه يفترض أن حتقق أهداف ، كوا إدارة شاملة و إمنا تتسع لتكون فاعلة وعادلة وشفافة

 منخفضة  عالية
 مدى املســـامهة
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 مع املتطلبات القانونية والتشريعية كجزء من  مصاحل أصحاب العالقة واملستفيدين وتليب وتنسجميترض
 .احتياجات ومتطلبات البيئة احمللية واإلقليمية والعاملية

  :  مسؤوليات اإلدارة العليا-2-3
يفترض أن تبتعد اإلدارة العليا عن النظرة التقليدية للعمل لكوا متثل مصاحل فئات معينة أو أا أكثر 

وجيب أن تنطلق اإلدارة العليا يف نظرا بعيدا عن مصاحل هذه الفئة ، املالكني مثالارتباطا بالبعض من هذه الفئات 
لوحدها فئة املالكني لتجرى موازنات تتسم بالعدالة واملساواة واحلكم الصاحل و تعزيز مبدأ املشاركة والدميقراطية 

  .الفئاتومبا يعود بالنفع عل خمتلف ، وتقوية املساءلة والرقابة والرتاهة يف عملها
يساهم بفاعلية مع جملس اإلدارة يف بناء رؤية املنظمة ورسالتها وحتقيق أهدافها ، إن املدير العام وفريقه

 ستراتيجيةاإل للمنظمة تستطيع إدارة العملية إطارات كما أنه املسؤول األول عن إعداد و توفري ستراتيجيةاإل
عن طبيعة العمل مبختلف األنظمة اإلدارية اليت من خالهلا يتم وبالتايل فإن اإلدارة العليا أيضا مسؤولة ، برمتها

 .حتقيق نتائج إجيابية تصب باجتاه جناح املنظمة باستمرار
   (Business Corporate Transparency)  شفافية منظمات األعمال-3

 وزادت بل وحىت السياسي ظاهرة متجذرة يف أغلب اتمعات، بعد أن أصبح الفساد اإلداري  و املايل
طرحت يف إطار احلكم الراشد ، لذلك،  قاصرة يف التأثري عليهمكافحته تبدووطأته أصبحت الوسائل التقليدية يف 

   )1( (Transparence)مؤشرات مهمة متثل معيار لصدق التوجه يف حماربة الفساد ومن هذه املفاهيم مفهوم الشفافية 
  :  مفهوم الشفافية-3-1

عن معايري وقيم الرتاهة والعدالة واملصداقية والوضوح واملساءلة يف األعمال ترتبط الشفافية بالبحث 
وهي ذا اإلطار تعين جعل األمر واضحا وشفافا بعيدا عن اللبس والغموض وتعقد ، واملمارسات اإلدارية

هجية وعلمية إا نظرة من. لل والغموض فيهاخلاإلجراءات بطريقة ال تتيح إمكانية متابعة ومعرفة أوجه النقص و
تتسم بالوضوح التام يف آليات صناعة القرار واختاذه وبناء استراتيجيات العمل ورسم اخلطط والسياسات وأساليب 

كما يفترض أن تأيت مجيع هذه األطر . تنفيذها ورقابتها وتقييمها واليت يفترض أن تتناسب مع املستجدات احلاصلة
  . يؤدي إىل تنمية الثقة واملصداقية بني خمتلف أصحاب املصاحلومبا ، زاهة والصدقـمتقيدة بأخالقيات الن

تشمل الشفافية فلسفة ومنهج عمل يتجسد  :  اإلشارة إىل عناصر الشفافية باآليتن وميك:الشفافية عناصر -3-2
 .بالعديد من العناصر واملعايري وال يفترض أن ينظر إليها باعتبارها جمرد إجراءات واضحة ومبسطة

 .ية ومشروعية وجود املنظمة يف اتمع ورسم دور واضح هلا وتعزيز الثقة مع اآلخرينتعزيز شرع •

                                                 
)1(  Archie B. Carroll, Ann K. Buchholtz, Business and Society: Ethics and Stakeholder management, Edition 

South-Western, 2008, p .337. 
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جمموعة من آليات وإجراءات سهلة وبسيطة وواضحة وأن جيري حتديث وتغيري مستمر هلذه اإلجراءات  •
 .وفق آليات يتم مناقشتها مع خمتلف األطراف

كما يندرج ضمن هذا ، لجمهور وخمتلف اجلهاتنشر وإيصال واسع للمعلومات والبيانات وتوفري أدلة ل •
 تكون مفيدة يف أنوهنا فإن اإلدارة املفتوحة ميكن ، البند التطوعية يف إعطاء املعلومات وتقليد السرية

 .منظمات األعمال املعاصرة
ومن الضروري أن متتلك ، ابتعاد منظمات األعمال عن مجيع املمارسات املثرية للريبة والشك حيثما أمكن •

 . صورة ناصعة عنهايمرار ويعطمنظم األعمال موقع على االنترنت يغذى باست
ومربر استخدامها للموارد املادية ، وضوح يف رؤية ورسالة املنظمة ومربر وجودها ودورها يف اتمع •

 .والبشرية لتحقيق األهداف
توضع هذه املدونات موضع وأن ، االهتمام باملدونات األخالقية اليت توضع من قبل إدارة منظمة األعمال •

  . جمرد شعارات فضفاضةى تبقوأن ال، تنفيذ فعال
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   يف إطار التنمية املستدامةاملنظمةأدوار :لثاملطلب الثا
االقتصادية ،  البيئيةت يف إطار التنمية املستدامة بتدعيم الترابط بني السياسااملنظمة دوريتحقق 

 مفهوم اإلدارة املستدامة يترجم . لتكون مؤسسة مواطنةملنظمةاسياسات متجانسة وموحدة لتقود . واالجتماعية
  )1( . املمارسات اإلنتاجية، املالية والتجارية بإصالح منط تسيري املنظمةبتبين مبادئ التنمية املستدامة يف

  : والشكل التايل يوضح هذا التجانس بني السياسات
 (Vers l'entreprises citoyenne )   املواطنةاملنظمةحنو : )2-2( رقمشكل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  

Source: développement durable: implications pour l'industrie, [en ligne] disponible sur:   
http: //www.techniques-ingenieur.fr/base-documentaire/environnement-th5/environnement-
ti800/developpement-durable-implications-pour-l-industrie-g200 (date:27/02/2010). 

                                                 
)1(  BEAT Burgenmeier, Economie de développement durable, 2ème Edition de boeck université, Paris, 2005, P. 

246.. 

  استهالك املواد األولية:  البيئي
  االنبعاثات،  املخلفات،  النفايات 

  : االقتصادي
  السيولة 
  الرحبية 

  )احلصة السوقية(النمو
  

  : االجتماعي
  التعليم والتدريب

  التوظيف
  الصحة والسالمة املهنية

  املساواة

 يف العملية كثافة املوارد املستخدمة
اإلنتاجية،  اخلدمات،  

( االستهالكات،  االستثمار
  )املنظمة واالستخدامات

 

  ديدات على الصحة

  وحجم األخطاركثافة 
  حجم االنتشار

  امليثاق

Ғǚǚ Ғǚ  
L'entreprise Citoyenne 
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  :  الدور االقتصادي للمؤسسة-1
 يف حتقيق التنمية االقتصادية من خالل كفاءة وفعالية املوارد املستخدمة وخلق قيمة املنظمةيظهر دور 

  .مضافة وزيادة اإلنتاجية ورفع أداء العمل
  : الكفاءة والفعالية االقتصادية -1-1

وللعمل البشري دور حاسم حيث  ،لقد أخذت الكفاءة لدى املتخصصني يف التسيري  أكثر من تعريف
حيث تعترب عملية تقييم األداء من بني الوظائف اإلدارية  امللحقة مبراقبة  ،املنظمةركز عليه العديد من املهتمني ب

تنفيذ اخلطط وتوجيهها حيث استعملت يف هذه العملية أكثر من طريقة كاستعمال طرق التحليل املايل من طرف 
 ، معتمدة يف ذلك على النسب املالية اليت تتميز بالسهولة يف التطبيق واحلساباملنظمة  يفاملتخصصني أو احملاسبني

 ،)اإلنسانية( كمية الكما أن هلا نقائص كأن متس فقط اجلوانب الكمية فهي إذا ال تستطيع حصر اجلوانب غري 
، ةمثل الرحبية واملردودي معتمدين على  بعض املؤشرات املنظمةوقد أجته آخرون إىل طرق أخرى يف تقيم أداء 

  .لون أن يتحققوا من أن املوارد قد مت استعماهلا بكفاءة وفعاليةؤووبالتايل فبواسطة عملية تقيم األداء يستطيع املس
 حيث نقول أن ،والكفاءة يف معناها التقين هي قيمة املخرجات احملصل عليها لكل وحدة من املدخالت

 مدى ينة من املخرجات باستهالك أقل حد من املدخالت وبالتايل تعكساآللة ذات كفاءة إذا أنتجت كمية مع
 يف استخدام املوارد املادية والبشرية املتاحة إلنتاج خمرجاا فهي تعين الوصول إىل أهداف املنظمة إدارة جناح

  .)1(موضوعة 
كما  فاءةمع وجود حتسينات يف املدخالت كتخفيض التكلفة واختصار مدة املشروع وميكن قياس الك

   X 100 املخططة املوارد / املستخدمة املوارد = الكفاءة : يلي
حيث تقيس هذه النسبة مدى كفاءة اإلدارة يف استخدام املوارد املتوفرة لديها من رأس املال وآالت 

  .وعمالة ومواد أولية باملقارنة مع املوارد املخطط هلا من نفس عناصر املدخالت
ئج املقدرة وجتدر اإلشارة إىل أن إىل أي حد مت حتقيق النتا ( املنظمةهداف  أللنسبة تقيم با قدأما الفعالية

تتطابق فيها الكفاءة والفعالية   ميكن تكون ذات كفاءة ولكنها غري فعالة وقد تكون يف الوضعية العكسية أواملنظمة
نسبة املخرجات ب التعبري عنها أا  ونتائجها وميكناملنظمةيف نفس االجتاه ومنه جند أن الفعالية تتعلق بأهداف 

  .X  100كمية املخرجات املتوقعة  قيمة أو/ كمية املخرجات الفعلية قيمة أو= الفعلية إىل املخرجات املتوقعة أي 
 أحد أهم األطراف الفاعلة يف حتقيق التنمية االقتصادية يظهر ذلك املنظمة  أنباعتبار :  خلق القيمة املضافة1-2

مة املضافة الناجتة عن نشاطها وتفاعلها االجيايب مع البيئة اليت تعمل ا وذلك مع استخدام املوارد من خالل القي
املتاحة ا وتقدمي اخلدمات واملنتجات ومواجهة حدة املنافسة اليت تواجهها يف أسواقها احمللية والعاملية من خالل 

                                                 
 .315ص  ، 1998اجلزائر، ، دار احملمدية ،الطبعة األوىل،اقتصاد املؤسسة ناصر دادي عدون ، )1(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  المنظمات      التنمية المستدامة في                                                        : الفصل الثاني

101 
 

وتفوقها وذلك من خالل التجديد املستمر يف األساليب  املنظمةبذل املزيد من اجلهد اإلداري مبا يكفل استمرار 
  )1( .والتقنيات التسيريية

حماولة جتنبها وذلك من خالل العمل  من أفضل احللول ملواجهة التحديات اجلديدة  هي عدم جتاهلها  أو
  .راتيجياستعلى تغري آليات التسيري التقليدية باستدالهلا بنماذج وآليات وذلك بتسيري املعارف يف إطار 

  : )اإلنتاجية(  حتسني أداء العمال-1-3
 نفس اإلنتاج بأقل قمن اجل حتسني أداء العمال الذي يصب يف حتقيق أفضل إنتاج بنفس املوارد أو حتقي

 وللوصول ناملوارد وهوما يدعى باإلنتاجية  من اجل رفع كفاءة املوارد املختلفة باعتبار الفاعل األساسي هوا إلنسا
املؤطرين حبوافز مادية كزيادة األجور أو حبوافز معنوية  لك عدة طرق منها  التأثري على رغبة العمال وإىل ذلك هنا

 ومهم وكلهم املنظمةمثل الترقية االتصال بشكل أحسن وإعطاء اهتمام أكثر بالعمال أو مناقشته ملواضيع م 
لتدريب وإعادة تكوين العمال واإلطارات ملا وتسمح بزيادة رغبتهم يف النشاط كما ميكن حتسني أداء العمال با

هلذا اجلانب من اثر على األداء فضال عن توفري ظروف اجتماعية ومادية من وية وإضاءة وجوانب حتقق الرضا 
  .)2( املنظمةالوظيفي مما يسمح برفع اإلنتاجية له ويفيد 

هن مل يتم حتديد تعريف ملفهوم املسؤولية حىت وقتنا الرا: )املسؤولية االجتماعية(  االجتماعياملنظمةدور -2
االجتماعية للمؤسسة بشكل حمدد وقاطع يكتسب مبوجبه قوة إلزامية قانونية أو دولية حيث ال تزال هذه املسؤولية 

قوا وقبوهلا وانتشارها من قوا الطوعية ومن هنا تعددت املبادرات والفعاليات حبسب طبيعة السوق تستمد 
  . من قدرة مالية وبشريةاملنظمة وأشكاله وما تتمتع به ظمةاملنونطاق نشاط 

إن مسامهتها يف امتصاص البطالة تفرض عليها قيود وذلك لتحقيق اعتبارات   :املسامهة يف امتصاص البطالة -2-1
ل  وميكن قياسها من خالاملنظمةاجتماعية وهو األمر الذي جيعل هذه التكاليف مبثابة إعانة اجتماعية تساهم ا 

 . للعمالةاملنظمةقيمة األجور اليت متنحها 
وتتوقف على املقابل الذي حيصلون عليه وعادة ما تتدخل الدولة يف  :مسامهتها يف الرفاهية املادية للعاملني -2-2

حتديد األجر الذي يضمن للعاملني مستوى معقول من الرفاهية ويف الواقع ال يوجد مستوى عام للمقابل الذي 
 ة على اختالفها فهو أساس نسيب يعتمد على الظروف االقتصادياملنظماتالعمال  حبيث يصلح لكل حيصل عليه 

اليت بنيت على فرضية أساسية وهي أن  املادية للعمال  يف حتقيق الرفاهيةاملنظمةاالجتماعية ومنه قياس مسامهة و
ذا زاد متوسط األجر يف مؤسسة معينة نه إأمتوسط األجر يف القطاع يعكس املستوى املادي للعاملني فيه مبعىن 

                                                 
، مداخلة مقدمة ضمن  مواصفات االيزو لقياس الكفاءة واالستخدام املستدام للموارد ، مناصرية رشيدة /رحيم حسني  )1(

 جامعة فرحات ،كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري،" ستخدامية للموارد املتاحةالتنمية املستدامة والكفاءة اال "امللتقى الدويل 
 21- 18 ص ،  ص2008 أفريل  07/08سطيف،  عباس

 311 ص ، مرجع سابق ،ناصر دادي عدون  )2(
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 األهداف اليت من شاا ا أن حيددواملنظمة وهلذا ينبغي على مسريي املنظمةتكون ناجتة عن زيادة العاملني يف هذه 
 .تشجيع العمال مثل  التدريب والتكوين وتوفري السكن والنقل وتشجيع مبادرة االبتكار

 جند أن إدارة األمن والسالمة املهنية تؤدي إىل حتقيق درجة عالية حيث :توفري ظروف عمل تتميز باألمن -2-3
 حرسا على سالمتهم الصحية والنفسية املنظمةمن الرضا لدى العمال نتيجة الرعاية الفائقة واالهتمام الذي توفره 

  .والبدنية والعقلية
 البيئي يف احلد من التلوث واآلثار  يف إطار توجههاا رئيسا املؤسسة دورب تلع:البيئي يف اجلانب املنظمةدور -3

إجراءات ذات الفعالية من ناحية  أن تتخذ جيب أن تشجع الصناعات و السلبية ألنشطتها على البيئة، لذلك
 تقلل من آثارها الضارة على صحة ،استغالل املوارد، بعث أقل تلوث ونفايات، تستعمل موارد متجددة للطاقة

  :يف العناصر الثالث اليت نربزها من خالل الشكل املوايل  حماور الفعالية البيئيةوتنحصر ". اإلنسان وكذلك البيئة
  .احملاور الرئيسية للفعالية البيئية: )3- 2(الشكل رقم

  
  
  
  

  
  
  
  

L’intégration du développement durable au management ,  Lise Moutamalle:Source
.93.p, 2004, France, L’Harmattan, quotidien d’une entreprise 

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 

  ". كامل دورة حيااالتدرجيي لآلثار البيئية واستهالك املوارد خالل

  :  يف حتقيق التنمية املستدامةاملنظمة مسامهة -4
 يف املنظمة وسجلت  يف حتقيق التنمية املستدامةاملنظماتدور ل اجلمعية العامة خصصت 1997يف سنة 

 PNUD بيئية نشرت من طرف ةوثيقق وذلك عن طري 1988برنامج احلصة السادسة للجنة التنمية املستدامة  يف 
  :   املسؤولية  املؤسسية للمؤسسات عرب النقاط التاليةى ظهرت كإطار عام والذي يكون فيما بعد مبا يسمحيث
 ،االقتصادية ن تتضمن األبعاد الثالثة للتنمية املستدامةأجل أ من املنظماتإعادة تعريف استراتيجيات  •

 ؛)اإلشهار ،تاجاإلن ،املشتريات ،التسويق (الوظائفوذلك يف كل )  البيئية،االجتماعية
 ؛إعادة تصور أساليب وطرق اإلنتاج واخلدمات •

  التلوثاحلد من 

  والطاقاتوارداملاستعمال   على البيئةتقليل األضرار

 الفعالية البيئية
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 ؛املشاركة الفعالة يف التنمية  واألخذ بعني االعتبار العمل باالتفاقيات الدولية •
 ؛االعتراف التام باحلق يف املعرفة ومبدأ احليطة واحلذر •
ستعمل من اجل مقارنة االجنازات وت" اجلذابة"تنمية مؤشرات التنمية املستدامة بعد معاينة األقسام البارزة  •

 ؛والنتائج البيئية واالقتصادية واالجتماعية من القطاعات الصناعية
 ؛تقارير التنمية املستدامة تتضمن املقاييس الدولية •
  ؛املراجعة والتصحيح االجتماعي •
  .الشفافية وفتح املشاركة واملسامهة الفعالة يف حوار نزيه وعادل مع كل اجلهات اجلذابة •

النقاط الثمانية ( لوحظ تبين األمم املتحدة ألهداف ختفيض الفقر وأحداث التنمية املستدامة 2000 سنة ويف
  ).لتصريح األلفية

  نادى،بورغ بانعقاد  القمة العاملية للتنمية املستدامة مرة أخرى مبا جاء يف ريو جبوهانز2002أما يف سنة 
 كون خمطط اإلجراءات املتبىن مل بن نتائجها يف املستوى املطلو مبيزانيات وتعهدات جديدة لكن مل تكاملشاركون

 أهداف جديدة لكن يف ل ليس يف فقدان الرغبة و الطموح يف املشكأن غري ،يأخذ بعني االعتبار بشكل كاف
  .املعاينة واألهداف الناجتة عن اجتماع قمة ريو اليت من الصعب حتقيقها

 والدول ومن هنا املنظماتتطبيق وتفعيل القوانني من طرف ذلك فربنامج جوهانسبورغ أعطى املتسع ل
  . حتت راية التنمية املستدامةاملنظماتانضمت 

 حيث كانت هنالك اتفاقية حتت 2000 يف جويلية ،املنظماتلقد مت تبين عدة قوانني دولية من طرف 
 نفسها هذه املهمة تعمل املنظمات وةتحد املدنية وأعضاء األمم املاملنظماترعاية األمني العام لألمم املتحدة وممثلي 

   )1( :للمؤسسة االجتماعية والبيئية وهي كمايلي) 10( لتأخذ باحلسبان املبادئ العشرة املنظماتعلى مساعدة 
  : بلي  مطالبة مبااملنظمات ث حي :اإلنسانحقوق  §

 ؛والنفوذترقية وتطوير محاية احلقوق الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان يف جمال التأثري  •
 .ن ملكية شركام ال تذهب يف إطار التواطؤ النتهاك حقوق اإلنسانأاالنتباه على  •

  : يلي  مطالبة مبااملنظماتأين  : مقاييس ومعايري العمل §
 .حرية اتمعات واالعتراف حبقوق اإلنسان •
 .القهر واإلجبار وأالتقليل من كل أشكال العمل بالقوة  •
 .طفالاإللغاء اجلماعي لتشغيل األ •
 .إلغاء التفرقة والتمييز العنصري يف إطار الشغل واحلرفية •

  
                                                 

)1(  [en ligne] disponible sur: http://sia-sy.net/sia/view_page.php?id=45.(date:13/02/2011) 
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  : من خالل اإلجراءات التالية :البيئة §

 .تطبيق االقتراب من احليطة واحلذر ملواجهة املشاكل اليت متس البيئة •
 .مباشرة اإلجراءات لتحمل كبري للمسؤولية البيئية •
 .بيئة أي التكنولوجيات النظيفةالتشجيع على انتشار التكنولوجيات اليت حتترم ال •
  . مدعوة اىل مكافحة الفساد بكل أشكاله مبا يف ذلك ابتزاز األموالاملنظمات •

) منظمة التعاون والتنمية االقتصادية (OCED املستدامة العامة والدولية ةكما وضعت يف إطار التنمي
نسيات وذلك على خلفية التصرحيات  متعددة اجلاملنظماتالتزامات متعلقة بالتنمية املستدامة موجهة اىل 

 حيث اقترحت هذه املنظمة املبادئ الرئيسية اليت ، متعددة اجلنسياتاملنظماتوالتعليقات عل االستثمار األجنيب و
  :  وهياملنظمة اىل التنمية احمللية واليت متس اجلانب األكرب من أخالق املنظماتتوجه 

 التشغيل والعالقة مع الشركاء االجتماعيني •
 ؛حقوق اإلنسان •
 ؛البيئة •
 ؛إعطاء وإيصال املعلومات وعدم التضليل •
 ؛حماربة الفساد بكل أشكاله •
 ؛فوائد املستهلكني •
 ؛التكنولوجيا احلديثة والنظيفة •
 ؛املنافسة •
 .الضرائب •

  . التنمية املستدامةط يف ظل ضواب العملياتجل قيادة مسؤولة لكلأتوصيات من وهي 
  

 ما هي آثار : إن السؤال الذي يطرح نفسه :املنظمة اقتصاديات املستدامة على  آثار التنمية:رابعاملطلب ال
جتميع " التنمية املستدامة على اقتصاديات منظمات األعمال و على األداء الكلي للمؤسسة الذي يعرف على أنه 

  .؟) ؤسسات؟ وهل التنمية املستدامة توجه هام للم ،)1( "االجتماعي والبيئي، كل من األداء االقتصادي
 يف كل ما خيص التهديدات والفرص هو شرط املنظمةحتليل اآلثار االقتصادية للتنمية املستدامة على إن 

حقيقة كل مؤسسة مهما كان قطاع . أساسي يف كل حترك أو قرار إداري قبل ركوب سفينة االقتصاد املستدام
  .د العاملي اليت اجتاحت االقتصااالستدامةنشاطها وحجمها  معنية برهانات 
                                                 

)1(  Angèle Dohou / Nicolas BERLAND, Mesurer la performance globale des entreprises, intervention a l’Institut 
d’Administration des Entreprises, Guillaume VII le Troubadour, France, p.3. 
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 )1( :النموذج األنسب للمؤسسة -1

و أهذه املواجهة تعتمد على مدى أمهية القطاع ، هناك عدة إشكاالت للدخول يف إشكالية املسؤولية
  .النشاط ضد حتديات التنمية املستدامة ودرجة التعرض للشركة يف الزمن واملكان

ازها يف شىت اجلوانب خاصة االقتصادية واملالية التحدي هنا يكمن يف حتديد آثار التنمية املستدامة وإبر
  : هذا الشيء ينظر إليه من عدة أوجه. للنظر إليها كفرص للنمو والتنافسية

حتسبا للتقدم احملرز  لألسواق الناشئة  اليت أصبحت أكثر نضجا للطلب على السلع  ذات اجلودة  ومن  •
  .مؤسسات مسؤولة اجتماعيا

   ،)استرجاع يف التقطيع والفضالت(لعملية اإلنتاج  " l’éco-efficience"يئيةارتفاع معدالت الفعالية الب •
   ،احلد اجلذري من انبعاث الكربون •
   ،حتسني وتأمني املشتريات •

  :  منهاط تسليط الضوء على بعض املمارسات واالستنبا-2
ادئ التنمية  سنسلط الضوء على بعض اآلثار االقتصادية ملؤسسات تعمل على تطبيق مبالعنصريف هذا 

بلد ، باالستثمار يف السودان) .Calgary-based Talisman Energy Incِ(قامت شركة ، 1998يف عام . املستدامة
فبينما كانت هناك العديد من . غري العادل للثروة بسبب التوزيع أهليةويشهد حربا ، غين بالنفط وفقري اقتصاديا

نفسها عرضة للعديد من ) Talisman(وجدت شركة ،  السنوات اليت كانت تنقب عن النفط للعديد مناملنظمات
 االنسحاب من السودان بسبب ان العائدات النفطية تذهب إىل احلكومة املنظمةاالنتقادات العلنية اليت تريد من 

، 2000ويف أوائل أكتوبر .  أدى إىل تصعيد الصراع بني الشمال واجلنوب مما،هل اجلنوبأ على حساب السودانية
  ). Talisman( مليون دوالر من سوق رأمسال شركة 700 ختفيض يقدر بـ إىلرت هذه الدعاية أسف

حبوار خمتلف األطراف املستفيدة يف ) Talisman(قامت شركة ، جل إرضاء مجيع األطرافأومن 
 األخالقيةت ن هلا مسؤولية على املمارساأ باملنظمة واقتنعت. نصار التنمية املستدامة وأاملنظمةموظفي ، السودان

 أيضا لتوسيع نظرة األطراف ذات املصلحة لتشمل ليس فقط األطراف التقليدية املنظمةوسعت . وحقوق اإلنسان
. املنافسني املنظمات احلكومية وغري احلكومية، وإمنا أيضا وسائل اإلعالم، مثل املوظفني والعمالء واملسامهني

 واالمتناع عن ارتكاب املصلحة املتضررةميع األطراف ذات  بإعطاء حصة عادلة من األرباح جلاملنظمةوقامت 
وقد كان هلذه اجلهود العديد من النتائج امللموسة اليت تشمل تطوير مخس عيادات . انتهاكات حلقوق اإلنسان

وعاد بذلك سوق . املياه واملعاجلة الطبية، اللقاحات واألمصال، طاقة كهربائية، طرق جديدة، ثالثة مدارس، طبية

                                                 
)1(  Patrick d’Humières, Le développement Durable « le management de l’entreprise responsable », édition 

d’Organisation,2005, p. 179. 
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وأصبحت احلكومة السودانية أكثر ،  بعملهمواضطالعاواصبح املوظفون أكثر فخرا ،  لالرتفاعاملنظمةمسال رأ
 .     املنظمةترحابا ب

وبالتايل فإن . يدا للتنمية املستدامةؤن النجاح يف عامل األعمال يتطلب أن تكون مأ، ويستنتج من ذلك
حتصل على قدرة تنافسية وكسب والء األطراف املستفيدة ن ستدامة سوف تدفع مبنظمات العمال أالتنمية امل

  .وختفيض مستوى املخاطر
  : املنظمة املستدامة على اقتصاديات ةاآلثار اإلجيابية إلدماج التنمي-3

ضيف ركية التطور املستمر، لكن اليوم أالبحث عن الفعالية االقتصادية واملالية للمؤسسات ينطوي يف إطار ح
  :)1(لتقنية واملالية بعدين إضافينيللعوائق البشرية، ا

  ؛سرع من املنافسنيأ حيث ردة الفعل جيب أن تكون  مورد أكثر حسماح أصب:الوقت §
  .)حسب برانتالند( واحلفاظ على البيئة §

إن املنظمات اليت لديها القدرة على ختفيض التكاليف واحلفاظ على مبدأ االلتزام :  بناء القدرة التنافسية-3-1
. واحلصول على نفس اإلنتاج بأقل التكاليف سوف يكون هلا أثر بيئي واقتصادي إجيايب، ستدامةبالتنمية امل

كون له أثر إجيايب على هيكل التكلفة يوف س، فباستخدام عدد أقل من املوارد وإنتاج حجم أقل من النفايات
). 3M(ث اليت قامت به شركة  مثال على االقتصاد يف التكاليف هو الربنامج الوقائي من التلوأوضحو. للمنظمة

، 1999 إىل سنة 1990من سنة .  مشروع لتخفيض التلوث4700 حبوايل املنظمة قامت هذه 1979منذ عام 
نتاج النفايات الصلبة إ، %85املركبات العضوية املتطايرة بنسبة ، %95 االنبعاثات يف اهلواء بنسبة املنظمةخفضت 

بح منع التلوث والتقليل من التكاليف عامال مهما يف بناء صوأ. %25واستهالك الطاقية بـ ، %33بـ 
  .تكاليفالاألثر على استراتيجياا التنافسية ملعرفة األثر املايل و

، نشطة املنظمة من خالل مفهوم التنمية املستدامة ال يؤدي فقط إىل تقليل التكاليفأإن النظر ملختلف 
وبالتايل ، تطوير منتجات جديدة حلل مشاكل قدمية يعاين منها احمليطفاملنظمات حتاول دائما . وإمنا إىل اإليرادات
 سبيل املثال جند ىوعل. علىأوتكون بذلك قادرة على فرض أسعار ، كرب حصة سوقيةمن أفهي حتاول أن تؤ

 وتأيت ، من مادة القش بدال من مادة اخلشباصنعت منتوج) Winnipeg’s Isobord Enterprises. Inc( شركة
ن مادة اخلشب حمدودة أجند ، رىخمن ناحية أ. دها سنويا يف املنطقةقش هذه من احلبوب اليت يتم حصامادة ال

والصفات اليت تتميز ا مادة ، مادة القش أقل تكلفة ووزنا من اخلشب، وعالوة على ذلك. نتاج يف املنطقةاإل
ا املنتوج واحتل مكانة فريدة من  تصدر هذاملنظمةوأصبحت ، القش تسمح الستخدامها ألغراض عديدة وخمتلفة

  .نوعها على مستوى العامل

                                                 
)1(  Octave Gélinier/François-Xavier Simon/ Jean-Pierre Billard / Jean Louis Muller, développement durable: pour 

une entreprise compétitive et responsable, Editeur ESF, Paris,  3ème Edition, 2005, p.53. 
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إن .  التنمية املستدامةتبين تقلل من مستوى املخاطر عن طريق أنميكن للمنظمات أيضا :  املخاطر ختفيض-3-2
 يعين أن املنظمات تكون سباقة فيما يتعلق باملسائل االجتماعية والبيئية واليت تكون مدونة حتما يف" االنضمام"

هناك خطر كبري يف ، ونظرا إىل زيادة عدد القوانني ذات الصلة على مجيع مستويات الدولة. القوانني والتشريعات
إن التحرك بشكل . وما يصاحبها من غرامات وتكاليف العالج والتنظيف،  القواننيتطبيق هذهعدم القدرة على 

املنظمة اليت ينظر ، ي حالة وقوع حادثة بيئيةفف. املخاطرهذه  التنمية املستدامة ميكن أن يقلل منيف إدماج  استباقي
فاملنظمات اليت . ن احلكومة تظهر معها نوعا من التسامحأا تسري يف اجتاه التنمية املستدامة من املرجح إليها على أ

رفاه ال املسامهة يف، جهود حبوث التنمية والتطوير، تظهر يف تقاريرها املخالفات والنجاحات يف جمال البيئة
سوف تزيد ، إن هذه املسائل. معاجلة املياه وغريها، االجتماعي للموظفني واتمع احمللي من خالل متويل املدارس

  .حتما من املتطلبات اإلدارية للمنظمات الساعية حنو التنمية املستدامة وختفض من مستوى املخاطر اليت تتعرض هلا
  : من عمليات التحسني املستمرهناك ثالثة أنواع : التحسني املستمر-3-3
  إدخال التحسينات على عمليات اإلنتاج وتقدمي اخلدمات؛- 
  إدخال حتسينات على األنظمة اإلدارية؛- 
 ).األطراف ذات املصلحة(حتسينات متس إدارة األطراف املستفيدة - 

جل كفاءة أ بسيطة من سريورة التحسني املستمر تشمل تعديالتفإن ، ففي جمال عمليات اإلنتاج وتقدمي اخلدمات
إن االستثمار . إيكولوجيه أعلى مثل ختفيض استخدام املواد األولية واملواد االستهالكية والطاقة وتأهيل النفايات

كفء للطاقة وحسن إدارة النفايات باعتبار ال ستخداماال عائدات على املدى الطويل هو يدر هو الذي أمهيةاألكثر 
كثر إن استخدام املواد األولية األ. عد مدخالت أساسية لصناعة منتجات اخرىأن كل من الطاقة والنفايات ت

مادا ، على سبيل املثال) Starbucks(شركة . يات اإلنتاجلاستدامة قد تتطلب تغيريات كبرية يف معدات وعم
ب تغيريات هامة يف األمر الذي مل يتطل، األولية هي النب وهي متوفرة بسبب العالقات التجارية اجليدة اليت متلكها

 ألن املنتجني املنظمةإن العالقة التجارية اجليدة ناجتة من الشراكة العادلة بني منتجي النب و. اآلالت واملعدات
، وبالتايل مت تطوير عالقة طويلة االمد مما أدى إىل تأمني معيشة اتمع، يتحصلون على سعر عادل إلنتاجهم

 فالتزام. ليها املنتجني يتم صرفها على الغذاء واملسكن والرعاية الصحية والتعليمصل عحي األموال اليت  فإنوبالتايل
 حنو حتسني العالقات التجارية مع منتجي النب أدى إىل تقويتها وتعرض املنافسني إىل ضغوط كبرية من املنظمةهذه 

  ).Starbucks(أجل تبين نفس املمارسات التجارية لشركة  
هذه األنظمة تضمن بان التنمية .  النظم اإلدارية البيئيةقبل املنظمات اليت تعتمد علىد من هناك ارتفاع متزاي 

 ميكن فإنه، وإذا كانت النظم اإلدارية البيئية تستويف جمموعة معينة من املعايري. املستدامة يتم تناوهلا بصورة منهجية
ة االجتماعية الدولية واليت كانت تعرف وقد أدخلت املسائل). EMAS( و 14001يزو ان متتلك املنظمة شهادة األ

ن شهادات االعتماد إ). SA 8000 (االجتماعيةلة ء خاصا باملساايف السابق مبجلس األولويات االقتصادية معيار
 التنمية املستدامة مبادئ أنوإمنا تضمن أيضا ، طراف اخلارجيةهذه ال تساعد فقط يف بناء مصداقية املنظمة اجتاه األ
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) TQEM( الشاملة واجلودة  )CERES( )1( ،)The Natural Step (مبادئكما تعد . املنظمةمؤسسة داخل 
 وتشمل هذه األنظمة على مراحل القياس .أنظمة إضافية تساعد على توجيه املنظمات حنو حتقيق التنمية املستدامة

 .الرقابة والتحسني املستمر
إن األطراف . التنمية املستدامة) سريورة(ال عمليات  آخر من جماإدارة األطراف ذات املصلحة تعد عنصرا هام

والذين ال ميلكون ، ولكن باقي اجلمهور املنعزل، ذات املصلحة ال تشمل فقط األطراف او اموعات األقوى
وقد تشمل األطراف ذات املصلحة السكان .  ولكن مستوى معيشتهم يتأثر بنشاط املنظمة، ابالضرورة أصوات

جور هلم اليت تبقيهم حتت املوظفني الذين يتم دفع أ، ى قرب من األرض اليت تقع فيها املنظمةالذين يعيشون عل
  .اجتاه املنظمة) احملدودة( بسبب قوم النسبية  عادلو املوردون الذين ال حيصلون على سعرأ، مستوى خط الفقر

وحتديد املتحدثون ، عهاتقوم املنظمة بالدخول يف حوار نشط م، ومبجرد حتديد األطراف ذات املصلحة
وإمنا اقتراح احللول ، والذي يساعدون املنظمة ليس فقط يف جمال حتديد القضايا احلرجة، الرمسيون ذه األطراف

ن يساعد يف إجياد حلول مبتكرة ومتجددة أإن الدخول يف حوار بناء مع هذه الطراف ميكن .  هلذه القضايا
يتم الوصول إىل حلول متكافئة بني املنظمة واألطراف الذين ، من األحيانيف كثري . للمشاكل القدمية او العالقة

  ).األطراف ذات املصلحة(شعروا باالستغالل 
من  جتسيد مبادئها  ويف يف التنمية املستدامةللمنظمة دور رئيس أن  املبحث ميكن أن نستنتج من  هذا
احلوكمة وتبين ماعية والبيئية وحىت السياسية من خالل  االقتصادية واالجتاألدوارخالل التنسيق والتكامل بني مجيع 

 يف الوقت املنظمة أن مفهوم حيث أسرنا سابقا  ،متداخلة فيما بينها األدوار داخل املنظمة  ألن هذه منهج أخالقي
يادين لة واملواطنة اليت تساهم يف خدمة الفرد واتمع يف مجيع املؤو املساملنظمةاحلايل قد توسع حبيث يصل إىل 

  .ويكون دورها هذا مساعد  مكمل لدور الدولة
 على إجياد اآلليات الكفيلة بذلك وهي اإلدماج اإلداري املنظمةلكن هذا التوجه يتطلب بالتأكيد مساعدة 

  .ألبعاد التنمية املستدامة
  .وهذا ما سيتم التطرق إليه يف املبحث التايل

                                                 
)1(  http://www.ceres.org/issues. (Date:27/02/2010). 
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 املنظمةمية املستدامة يف  اإلداري للتنمتطلبات اإلدماج: املبحث الثالث
ثر ؤإن معظم املدراء التنفيذيون يعلمون بأن الطريقة اليت تستخدم لالستجابة لتحديات االستدامة سوف ت

معظم املدراء يتعرضون للعديد من ، ومع ذلك. تأثريا عميقا على التنافسية ورمبا حىت مسألة بقاء منظمام
وهذا ليس ناجتا من أم ال يعتربون .  بدون رؤية واضحة وخطة شاملةويطلقون العديد من املبادرات، التأثريات

  ).سبيل وحيد( يف رحلة استثنائية ليس هلا خريطة طريق أم وإمنا يعتقدون إستراتيجيةاالستدامة قضية 
األحباث  يف جمال القوى اليت حتكم يف طبيعة املنافسة . ولكن يف الواقع توجد سبل للوصول إىل االستدامة

 هي توجه ستدامةواال. ألعمال لديها مسارات مشتركة العقود األخرية كشفت التوجهات الكربى لقطاع ايف
سيمكن املدراء ، إن فهم كيفية جناح املنظمات ضمن التوجهات السابقة. وبالتايل ميكن التنبؤ مبساره، ناشئ

  .ن التنافسيةالتنفيذيون  من تشكيل االستراتيجيات والنظم القادرة على كسب املزيد م
 ذاعمال وباحث روج هلأرجل ) Johan Naisbitt(، إن مفهوم التوجهات الكربى ليس جديدا بالطبع

وكان اكثر الكتب مبيعا يف تلك ، 1982 صدر سنة )التوجهات الكربى (املفهوم يف كتاب حيمل نفس االسم
االنتقال من ، جمتمع املعلومات،  مثل العوملةوقد أشار للعديد من التحوالت االقتصادية واالجتماعية اجلديدة. الفترة

  .املنظمات اهلرمية إىل املنظمات الشبكية
سينصب اهتمامنا على التوجهات اليت تشهدها منظمات األعمال واليت جترب فيها التحوالت اجلوهرية 

 التكنولوجية  من االبتكاراتنشأتوهذه التحوالت . واملستمرة املنظمات على إعادة صياغة أسلوا التنافسي
إن توجهات . تغيريإضافة إىل العديد من العوامل اليت تضخم من عملية ال، وطرق اجلديدة يف ممارسة األعمال

.  أو الصراع على املوارداالجتماعيةالتحوالت يف القيم ،  وتزيد حدة سرعتها من األزمات املاليةاألعمال قد تنشأ
 باالبتكارات إىل سباق حنو الفضاء وتطورات سريعة يف اإللكترونيات دفعت، إن احلرب الباردة اجليو سياسية مثال

كل هذه التحوالت كانت متثل ضروريات . التوجه حنو اجلودة، العوملة، امليل حنو اإلنتاج الضخم، الدقيقة
  . ملحة لقادة املنظماتإستراتيجية
  

   رؤية صحيحةاعتماد : املطلب األول
 يف ظل التوجهات البيئية السابقة باالعتماد على مراحل التطور املنافسنيلى مبا أن املنظمات الفائزة تفوقت ع

جيب اتباع ، من اجل اتقان مبدأ االستدامة. تأمل املنظمات اآلن التموقع يف ظل موجة االستدامة ،االستراتيجي
 تراتيجيةإس (ستراتيجيةوصف هذه اإل) Daniel C. Easty, Andrew Winston (2006يف عام . مراحل متعددة

 مؤكدا على ضرورة حتول )Green to Gold(كتاب معنون بـ من اخلضر إىل الذهب ) ستدامةاال حنو لالتحو
 Ram Nidumolu, C.K(وقد مت متديد هذا اإلطار خاصة من طرف . )1( بيئية استراتيجيات البيئية إىل تاملمارسا

                                                 
)1(  Daniel C. Easty, Andrew Winston, Green to Gold, Yal university press, 2006, p. 7. 
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Parhalad, Mr.Rangaswami (امة هي اآلن احملرك الرئيسي لالبتكارملاذا االستد" مقال معنون بـ يف "     

 )Why sustainability is Now the Key Driver of Innovation .(تسعى لتحقيق إن املنظمات الرائدة اليت 
مبا يف ، االستدامة عادة ما تلجا لتخفيض املخاطر والتقليل من التكاليف ووضع استراتيجيات مالئمة خللق القيمة

  : )1(ومتر عملية خلق القيمة بأربعة مراحل أساسية. عنوية كالعالمة التجارية والثقافة التنظيميةذلك العناصر امل
تركز املنظمات للتفوق على املنافسني على االمتثال للقوانني : القيام باألشياء االعتيادية بطرق جديدة  :1املرحلة 

عند . البيئية- االقتصاديةالكفاءةن املنظمات تركز على د أجن، وبالتايل. البيئية و اإلدارة البيئية للمخاطر والتكاليف
 املنظمةحققت ، والذي يعد من أهم املبادرات يف هذا اال،  سنة30منذ ) 3M(إنشاء برنامج منع التلوث لشركة 

 1قدر واقتصاد يف املوارد مبا ي،  مليار جنيه استرليين2.5 ختفيض امللوثات بأكثر من : نتائج مبهرة 2005يف عام 
األمر الذي سوف ، 2005-2010ا وضعت األساس لتحقيق األهداف البيئية اخلاصة بربنامج أكما . مليار دوالر

  . %20االنبعاثات والنفايات بنسبة ، يقلل من النفقات املتعلقة باستخدام الطاقة
 نطاق واسع للمنتجات م علىيتقوم املنظمات بإعادة تصم: ةالقيام باألشياء اجلديدة بطرق جديد :2املرحلة 

). سريورة القيمة(وإدارة املخاطر عرب سلسلة قيمتها ) كفاءة املوارد(والعمليات والنظم لتحسني استخدام املوارد 
وقد تقرر . إىل إعطاء األولوية للكفاءة البيئية عرب عملياا"  صفر نفايات"يف جمال ) Dupont( شركة التزامأدى 

منتجاا كالسجاد والنيلون اعتمادا على تقليل التكاليف ودراسة املخاطر البيئية من أجل  البيئية على املبادئتطبيق 
  .املسامهة يف رفع األرباح يف املستقبل

تصبح ، مبا ان الرؤية توسع من املستقبل: األساسية للمنظمة) األنشطة(تعديل يف األعمال   :3املرحلة 
للصناعات الكيميائية   )Dow(فقد قامت شركة . جديدة والنمواالبتكارات يف جمال االستدامة مصدر ملداخيل 

خلقت ، بسبب توجيه عجلة االبتكارات يف العديد من خطوط إنتاجها، 2015هداف االستدامة لعام أتجاوز ب
فجوهر . استخدمت التكنولوجيا بدءا من الطاقة الشمسية وحىت البطاريات، منتجات جديدة متوائمة مع البيئة

عتماد على مواد متطورة ساسية الذي كان يعتمد على األنشطة التقليدية للمواد الكيماوية حتول إىل االاألعمال األ
  . للطاقة واستخدام كفء للتكنولوجيا

حتاول املنظمات استغالل التوجهات البيئية : إنشاء منوذج جديد لألعمال قائم على االبتكار والتميز  :4املرحلة 
، وبشكل أساسي، والعناصر املعنوية األخرى، التزام العاملني، العالمة التجارية، عمالخللق التميز يف منوذج األ

مبادرة ، وأحسن مثال على ذلك. جل القدرة التنافسيةأ من بإستراتيجيتهاتعريف ال وإعادة  متوقع املنظمةإعادة
الرئيس التنفيذي للشركة متكن ، 2010 مليار دوال كإيرادات حبلول 25للوصول إىل ) General Electric(شركة 

  .  خضراء يف العالمة التجارية للشركة" هالة" كقطب للطاقة والبيئة وإمنا بناء املنظمةليس فقط إلعادة متوقع 

                                                 
)1(  Ram Nidumolu, C.K. Prahalad, and M.R. Rangaswami, Why sustainability is now the Key Driver of 

Innovation, Harvard Business Review, September 2009, pp.57.64. 
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   أسلوب تنفيذ صحيحاعتماد : املطلب الثاين
إن احلصول على قدرة تنافسية يف ظل وجود توجهات االستدامة ال يتطلب فقط وجود رؤية صحيحة 

اإلدارة وإعداد ، ستراتيجيةاإل، الطرق واألساليب،  القيادة: أيضا تنفيد صحيح يف مخسة مناطق حرجة هيوإمنا 
ي املنفرد إىل املنهج على املنظمات االنتقال من املنهج التكتيك، يف كل منطقة من املناطق السابقة. التقارير

  .ي التكاملي املنظماالستراتيج
  يف جمال تنفيذ االستدامة املناطق احلرجة : )4-2(شكل رقم

Source: David A Lubin / Daniel C Esty, The Sustainability Imperative, Harvard Business 
Review, May 2010, p.5.  

  رفع القيادة

  

 االستدامة مع إستراتيجيةخلق مستوى قيادة الذي يربط بني 
وتطوير اهداف مشتركة بالشراكة مع ، املبادرات والنتائج

  .طراف ذات املصلحة من األمالء وغريهماملوردون والع

    تنظيم الطرق والنماذج

  

حتليل األعمال املهنية اعتمادا على البيئة من خالل استخدام 
ختطيط ، منهجي للطرق املتخصصة كدراسة املخاطر

احلصول على شهادات جديدة للمعايرة ، السيناريوهات
  .وغريها

   ونشرهاستراتيجيةتكييف اإل

  

األساسية واخلطط التشغيلية مع  األعمال إستراتيجيةتكييف 
 .التغريات اليت تفرضها االستدامة

  

  إدارة متكاملة

  

  . األداءاملتكاملة وتقييم األهداف من خالل املساءلة املشتركة

  تنظيم التقارير واالتصال

  

، ن املقارنة املكانية ممتكن بطاقات إجناز االستدامةإعداد 
 . منسقةوخارجيةأفضل املمارسات املقارنة واتصاالت داخلية 

  

 بشكل انفرادي) املصاحل(قيادة اإلدارات 

ة يف مسارات غري متسق، غري دقيقةاستخدام  طرق 
 منفصلة

 برامج ومبادرات غري منسقة من الناحية التكتيكية

 مسؤولية منقوصة

 معياريةتقارير غري منظمة تستخدم ادوات غري 
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ولوحظ أن احللول . غري حمدد وضيق األفقيكون عادة الدور ، عندما يأيت مدير تقنية املعلومات ألول مرة :القيادة
ت يلعب مدراء تقنية املعلوما، يف الوقت احلايل.  املناسبة هلذه املشاكل تتمثل يف استخدام تكنولوجيات املعلومات

 لالستدامة ستراتيجيةإن املبادرات اإل. ووحدات األعمال مهمة هلا تأثري على مجيع الوظائف إستراتيجيةأدوارا 
، ن العديد من املنظمات لديها اآلن رئيس مكلف باالستدامةأيف حني . جات مماثلة من القيادة العلياتتطلب احتيا

 لتأسيس هذا املوقف التزاموبالتايل على القيادة العليا خلق . جند ان دوره خيتلف بشكل كبري من منظمة إىل أخرى
  .ص املوراد واملسؤوليات الضروريةاجلديد للمنظمة واملتمثل يف التوجه حنو االستدامة عن طريق ختصي

مثلما يساعد مدير تقنية ، لنقل املنظمة من خالل مراحل االستدامةضرورية تعد إن منظمات اتمع املدين 
وهذا . مة بني الرؤية واستراتيجيات األعمال واملواءهدافاألتصور يف الرئيس التنفيذي والفريق التنفيذي املعلومات 

 تظهر أفضل  أنوبعد. تتبع النتائج واملكافاة على النجاح، حتديد املسائلة، عات األداءيعين إعادة تشكيل توق
  .تقوم منظمات اتمع املدين بضمان نشرها على نطاق واسع وان املهارات الالزمة للتنفيذ هي متوفرة، املمارسات

، غة األهداف والرؤيةالعديد من املنظمات هي اآلن متعودة على العمل مع الشركاء واملوردين يف صيا
ن املنظمات مسؤولة على أولكن منظمات اتمع املدين مطالبة بتعميق وتوسيع نطاق الروابط بشكل متزايد مبا 

إن القيادة اليت تسعى لتحقيق االستدامة جيب ان تطور اهداف . مجيع عناصر سلسلة القيمة ودورة حياة املنتج
شركة . املنافسون وحىت اخلصوم، مجاعات الضغط، حة كالزبائنمشتركة مع جمموعة واسعة من أصحاب املصل

ز لتوفري عشرات اقطع انبعاثات الغوفيض وزن عبواا عملت بشكل مكثف على خت، بيل املثالكوكا كوال على س
 للحياة الربية دى هذا االلتزام مع املكلفني بتعبئة القارورات والصندوق العامليأولكن . من ماليني الدوالرات

 2015نه حبلول عام أ املنظمةعلنت أوقد . ضر كإحدى كربيات املنظمة غري احلكوميةمنظمة السالم األخو
  .    %99ستخفض انبعاثات الغاز بنسبة 

جيب على الفريق التنفيذي ،  عندما متتلك املنظمة رؤية حول االستدامة:استخدام طرق واساليب لتقييم القيمة
لذا تتطلب االستدامة من املنظمات حتديث . يارات وقياس املنافع واملخاطرإعداد قدرات متخصصة لتقييم اخل

وحىت استخدام حماسبة ، وضع مناذج املخاطر، ختطيط السيناريوهات، الطرق التقليدية لألعمال حتليل االجتاهات
  .التكاليف لالستجابة ملتطلبات االستدامة البيئية

 لتتبع آثار االستدامة غري متناسقة وغري مكتملة وغري دقيقة معظم الطرق احلالية اليت تستخدمها املنظمات
ن تقوم بتطوير أفضل واملنظمات اآل. تتصف ذه اخلصائص األدوات اليت معالبيانات وبالتايل ال ميكن التعامل 

 األداء تطبق بطاقة لتقييم، مثال) Fujitsu(شركة . ادوات القياس االستدامة يف جمال التكاليف واملنافع واملعايرة
اإلنتاجية واآلثار البيئية للمبادرات ، حيث تقيم هذه البطاقة التكاليف احملتملة، "مؤشر التكلفة اخلضراء"يسمى 

  .االقتصادية والبيئية للشركة
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. خرى لتحقيق االستدامة لكل جوانب النشاط باملنظمةأل أدوات وطرق خرى تعيد تشكيظمات أمن
لتحسني الكفاءة ) Six Sigma(تطبق منهجية ، قائدة اجلودة لفترة طويلة، )3M(جند ان شركة ، وعلى سبيل املثال

 .     التشغيلية وجودة املنتج لتخفيض استخدام الطاقة والنفايات وانبعاثات الغاز واالحتباس احلراري
دا على ااعتم تنتهي املنظمات من احلصول على قاعدة صلبة من البيانات التحليلية أنمبجرد   :ستراتيجيةتنمية اإل

  .سوف حتاول متوقع نفسها عن طريق تنمية استراتيجيات متميزة يف جمال االستدامة، املرحلة السابقة
ن املنظمات ستسعى أولكن مبا ،  ستعتمد على اجلوانب الداخليةستراتيجيةإن العديد من جوانب اإل

مبشاركة األطراف ذات املصلحة  منهج مفتوح عتمادافإا ستعتمد بشكل متزايد على ، لتحقيق االستدامة
 . اخلارجية

يف عام ). Wal-Mart( األخرى اليت اتبعت هذا االجتاه هي شركة املنظمات من منظمة  أكثر أنرمبا
 من الطاقات %100 ووضع أهداف واضحة لشراء 360إطالق برنامج االستدامة هلا قام املدير التنفيذي ، 2006

وحتقيقا ".  على مواردنا والبيئيةبيع منتجات حتافظ"، خفض انبعاثات الغاز، احلصول على صفر نفايات، املتجددة
خرباء من املنظمات غري ، املنظمةاء من ت لتقييم االستدامة متكونة من أعض شبكااملنظمة نشاتا، هلذه الغاية

فريق يركز على كل . املنظمةمجيع هذه الفعاليات تعمل حتت قيادة . نياملورداملسؤولني احلكوميني و، احلكومية
، النقل واإلمداد، التغليف، املرافق،  يف جمال االستدامة مثل التسهيالتاملنظمة مستهدفة من قبل إستراتيجيةقضية 

 النقل لوحدها حسنت من الكفاءة حبدود إستراتيجيةف. املنظمةتطوير طرق جديدة يف أداء األعمال لدعم استدامة 
 200000 سنويا وخفضت من انبعاثات الغاز ب ا مليون دوالر200وفورات بأكثر من  املنظمةوحققت ، 38%

  .طن سنويا
جيب على املنظمات دمج ،  املوجهة حنو االستدامةستراتيجيةجل احلصول على منافع اإلأ من  :اإلدارة املتكاملة

 حني مسؤولية يف، على للمنظمة من املستوى األتأيتميكن للقيادة ان  .الروتينيةأهداف االستدامة يف اإلدارية 
يف خمتلف عملياا اإلدارية أدجمت أهداف االستدامة ) Dow( مثل املنظماتالعديد من . التنفيذ توجد يف امليدان

  .ا يوم90بشرط استعراض مدى خطط االستدامة لوظائفهم ومصاحلهم مع اإلدارة العليا يف غضون 
 استثمرت يف التكنولوجيا املنظماتفالعديد من .  لالستدامة العديد من نظم الدعمستراتيجيةتتطلب اإلدارة اإل

رئيسة ) Wayne Balta(وصفت السيدة .  إىل أبعد من ذلك بكثرياملنظماتذهبت بعض ، ملواكبة األحداث البيئية
املمارسات ، املنظمةدارة البيئية لشركتها على انه قاعدة لتطبيق سياسات نظام اإل) IBM(الشؤون البيئية يف شركة 

التكنولوجيا لترسيخ ) IBM( شركة موتستخد.  البياناتجتميعاختاذ القرارات و، حتديد األهداف، اإلدارية
  . حىت مرحلة اية حياة املنتوج) R&D( من البحوث والتطوير، االستراتيجيات البيئية يف كافة أنشطة األعمال

حتتاج املنظمات لبناء ، وتوقعات العمالءالتنظيمات احلكومية ، افة إىل تدقيق اجلمهورضباإل: واالتصاالتتقارير ال
نشر املعلومات عن استجابتها  نظرا ألن املنظمات حتتاج ل، على سبيل املثال. قدرات يف جمال تقارير االستدامة

اقترحت وكالة محاية البيئة لوائح إلبالغ انبعاثات الغاز واآلثار املالية املترتبة عن التوجه ، للمعايري البيئية اجلديدة
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إن تطوير املقاييس اليت تسمح .  املسامهني واألطراف األخرى ذات املصلحة، لى املوظفنيو االستدامة عحن
 إىل نشر إضافة،  بقياس الفوائد وفهم التكاليف نعد شيئا مهما لتكييف وإعادة تشكيل استراتيجيامتللشركا
  .ات االستدامة تدر عوائديف سوق وال ستريت يتم الطلب بشكل متزايد على أن استثمار. النتائج

 قوي التزام اليت لديها املنظماتخاصة بني ، ن أن هناك حتسنا كبريا يف االتصاالت  يف جمال االستدامةونالحظ اآل
اييس املستخدمة يف جمال يف جمال االستدامة تشمل العديد من مق) Timberland(سياسة شركة . حنو هذا اال

وقد دخلت جماال جديدا يف توفري املعلومات ذات الطابع البيئي . ي للمواردوث واالستخدام الطبيعقياس التل
  . لعمالئها

   بناء نظام ألداء االستدامة: املطلب الثالث
) ما جيب علينا القيام به(داء االستدامة عن طريق املزج بني الرؤية خللق القيمة لالستدامة يتم بناء نظام أ

الرغبة يف استخدام وفباالعتماد على الرؤية والتنفيذ ). ؟نا القيام بهكيف جيب علي(وتطوير قدرات التنفيذ 
  . يبنها الشكل املوايلليت إحدى الفئات اميكن للشركات أن تقع يف، االستدامة كسالحني تنافسيني

  ؟ كيف تصبح فائزا يف جمال االستدامة:)5- 2(الشكل رقم

  
Source:  David A Lubin / Daniel C Esty, The Sustainability Imperative, Harvard Business 
Review, May 2010, p.8.  

املنظمات اليت وضعت نظام متواضع للتكاليف واملخاطر وللمبادرات يف ،  مع التطور السريع لالستدامة :اخلاسرين
 على د صعوبة متزايدة للحفاظككة سوف جتجمال ختفيض النفايات وتصور مبهم للرؤية واالستراتيجيات مف

وهناك أمثلة واضحة عن شركات فقدت مركزها التنافسي نتيجة للفشل يف تطوير وتنفيذ استراتيجيات . مواقعهم
 يعزى إىل فشلها يف ز الدنو اليت شهدته شركة جينريال موتورأون االخنفاض جند أ، فعلى سبيل املثال. االستدامة

وباملثل شركة كوداك اليت كانت مهيمنة يف جمال . اليت شهدها قطاع صناعة السياراتفهم اعتبارات اجلودة املؤثرة 
  .بدأت تتآكل مكانتها بسرعة بسبب جتاهلها إدخال التقنيات الرقمية يف صناعتها، التصوير الفوتوغرايف

  

 احلاملني

  

 الفائزين

  

 املدافعني
  

 اخلاسرين

 خلق القيمة من
 تغيري مناذج خالل

 املنتج واألعمال

 خلق القيمة من
 ختفيض خالل

املخاطر والتكاليف 
 ياتوالنفا

قدرات ناجتة من  
 ذ التكتيكيفيالتن

ذ يقدرات ناجتة من التنف
 االستراتيجي
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ألسباب كخصائص  الذهاب ببطء حنو االستدامة وذلك للعديد من اإستراتيجية قد ختتار املنظماتبعض  :املدافعني
البعض اآلخر من . املؤثرات البيئية أو العتبارات أخرى ختص املنافسة، طبيعة العمليات اإلنتاجية، قطاع الصناعة

هذا .  قد تكون مقتنعة بالقيام باستثمارات يف مرحلة مبكرة يف جمال التكلفة واملخاطر وإدارة النفاياتاملنظمات
" الذهاب ببطء "إستراتيجيةز فجوة بني املكانة السوقية للشركة اليت اتبعت املوقع الدفاعي ميكن ان يسهم يف برو

شركة الشحن  (وقد ركزت شركة مريسك.  اليت متتلك قدرات تنفيذ مبا يتماشى وطبيعة تعقد أعماهلااملنظمةو
ربون  ثاين اكسيد الكبعاثنواجهودها على الكفاءة االقتصادية من خالل خفض تكاليف الوقود ) الدمناركية

خرى يف أن شركات أيف حني جند . اعتمادا على النقل والشحن بطيء السرعة والعديد من املبادرات األخرى
واعتمدت فقط على تصميم أكثر كفاءة ،  أمشل لالستدامةإستراتيجيةمل تتبع ) الشحن(نفس قطاع الصناعة 

 جتد أن أفضل خيار املنظمات العديد من جند أن، وعليه. وبالتايل على شركة مريسك احلفاظ على موقعها، لسفنها
  .  للتميز يف السوقكأساس) االستدامة(هلا هو اللعب الدفاعي يف جمال االستدامة وليس حماولة جعل هذه املسألة 

تواجه هذه األخرية ، املنظماتعندما تكون الرؤية طموحة جدا وبعيدة بفارق كبري عن قدرات تنفيذ  :احلاملني
يف جمال امتالك مزايا تنافسية يف املراحل األخرية  ن تكون األوىلأ اليت تسعى املنظماتفتلك . العديد من القضايا

 واضحة وأسس فعالة للتنفيذ ستواجه مشاكل عديدة وتكون بعيدة إستراتيجيةللتميز يف االستدامة دون تصميم 
  .عن االستدامة
، لقدرة على احلفاظ بوعود االستدامة احلاملة بركوب موجة االستدامة تواجه خطر عدم ااملنظماتإن 

من ) Ford(عانت شركة ،  سنواتمذ. معة التجارية واملالية للشركاتكتحمل مصاريف كبرية واالضرار بالس
حيث لن تتحقق .  قبل ان يكون فريق إدارته جاهز هلذه املهمةاملنظمةيف جمال استدامة أنشطة ) بيل فورد(حماوالت 

 يف استهالك الوقود وجعل شركة فورد رائدة يف جمال السيارات ذات الدفع الرباعي مما  لتحسني االقتصادالتزاماته
دفع بشركة فورد لألمام من خالل خلق ) مايكل آالن(السيد ، تهخليف.  املكلفة حبماية البيئةاملنظماتأغضب 

د يف وجه الركود الذي  من الصمواملنظمةمناذج جديدة باستخدام مواد متقدمة وانظمة ذكية وكفاءة عالية مكنت 
  .  وجعلت منها شركة ناجحة، شهده قطاع السيارات بشكل أحسن من املنافسني

شركة جنرال .  الفائزةاملنظماتظهرت بعض ، ن مشهد االستدامة اليزال يف حتولأغم من رعلى ال:الفائزين
ال اإلبداع البيئي ولد هلا العشرات ن نتيجة ملبادرا يف جمأإال ، إلكتريك خلدمات األعمال املالية قد ختلفت بشدة

.  كقائدة يف سوق يتصف بدرجة عالية من النمو السريعاملنظمةمن مليارات الدوالرات يف اإليرادات ووضع 
فاحلملة التسويقية اليت قامت ا يف جمال اإلبداع البيئي حول مسعتها من شركة مسيئة للبيئة إىل شركة صديقة 

 .للبيئة
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   االقتصاديةاملنظماتأدوات تطبيق التنمية املستدامة من طرف  :عاملطلب الراب
  مرجعيات مبثابة وهي األدوات من جبملة االستعانة إىل االقتصادية املنظمات تلجأ ،املستدامة التنمية إلدماج

 الدولية و املنظمات قامت من منها  وللتقييس الدولية اهليئات ا قامت جمهودات نتيجة جاءت من منها ا يستدل

 15 كذلك اجلامعيني و االستشارة و التدقيق مكاتب و احلكومية غري اجلمعيات و التنقيط وكاالت و املهنية اجلمعيات

 الدولة مستوى تطبق على حملية معايري و دولية قياسية مواصفات و معايري، أصناف ثالثة إىل املبادرات هذه تصنف ."

 .)1(دولية منظمات و مجعيات عن صادرة دولية مبادرات و
  :الدولية املبادرات -1

 THE GLOBAL REPORTING INITIATIVE)التقارير  إلعداد العاملية املبادرة هي و ثالثة يف حصرها ميكن

GRI)املتحدة األمم ملنظمة التابع العاملي العقد  و OCDE التنمية و التعاون املنظمة مبادئ و 

 COMPACT..االقتصادية
 إلعداد العاملية فاملبادرة ( THE GLOBAL REPORTING INITIATIVE) األمم منظمة طرف من وضعه مت

يتم  خالله من الذي و املستدامة التنمية عن اموحد اتقرير املنظمات تقدم أن حمتواه الذي و 1997 سنة التقارير املتحدة
 .االقتصادية و االجتماعية و البيئية املسائل معاجلة

 التنمية و التعاون املنظمة مبادئ " عن أما OCDE أساسية مبادئ" املبادئ نم مجلة بتحديد تقوم فهي
 على للتطبيق قابلة هي و اجلنسيات املتعددة املنظمات إىل موجهة املبادئ هذه ،املستدامة التنمية ختص "االقتصادية

 .االقتصادية املنظماتمستوى 
 (GLOBAL COMPACT)  العام بالعقد تسمى مبادرة عنان كويف املتحدة لألمم العام األمني طرح كما

 العاملي  االقتصاد حماولة دعم يـه املبادرة هذه منها تنطلق اليت الفكرة إن .املستدامة للتنمية الثالثة القواعد ركيزاو

 ادئ مب09 على املبادرة تقوم  .العوملة إطار يف األرضية الكرة سكان مجيع على العامل لثروات العادل التوزيع وكذلك

 حماربة و محاية البيئة و العمل معايري اإلنسان حلقوق العاملية املبادئ وتشمل الحترامها و لقبوهلا مدعوة املنظماتو

  .الرشوة
   :القياسية املواصفات و املعايري-2

ميكن  قياسية مواصفات توجد ال كما املستدامة التنمية إدارة كيفية يشمل ةموحد ايريمع الساعة حلد توجد ال
 املستدامة و التنمية رهانات من أجزاء إال يشمل ال فهو موجود هو فما  .معينة شهادات على احلصول خالهلا من

 Didier) حسب التسيري يف املستدامة التنمية بإدماج املعنية الدولية القياسية املواصفات و املعايري أهم حصر ميكن

                                                 
التنمية املستدامة والتحديات املطروحة أمام املؤسسات االقتصادية مع اإلشارة للوضع  بقة الشريف،/ العايب عبد الرمحان )1(

كلية العلوم ،" لموارد املتاحةالتنمية املستدامة والكفاءة االستخدامية ل "مداخلة مقدمة ضمن  امللتقى الدويل حول، الراهن للجزائر
 .14،ص2008 أفريل  07/08سطيف،   جامعة فرحات عباس،االقتصادية وعلوم التسيري
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STEPHANY) ال بد من األدوات اليت املنظمات للتنمية املستدامة من  السبيل إىل حتقيق تبين فعالالذي يرى أن 
  : خلصها يف الشكل التايل

  (Didier STEPHANY)  حسباملنظمات أدوات حتقيق تبين فعال للتنمية املستدامة من : )6-2( رقم شكل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Source: Didier Stephany, Développement Durable et Performance de l’Entreprise, Edition 
Liaison,  France, 2003, p. 68. 

  :)1(املعايري هذه أهم
 ما وفق متارس نشاطها املنظمة أن إثبات و تأكيد ميكن خالله من الذي و البيئة إدارة نظام تصف اليت 14001 زواألي - 

   .عليها حتافظ و البيئة حتترم انهأ و قانونا عليه منصوص هو
 ذاتجودة  حتقيق سبيل يف اإلدارة أسلوب حتسني إىل يهدف نظام هو :ISO 2008 :9001اجلودة  إدارة نظام - 

 اقتصادي بشكل اجلودة وحتسنها حتقق كي مواردها وتدير عملياا تنظم أن ظمةاملن خالهلا من تستطيع عال مستوى

 .ا تقوم اليت األنشطة كافة يف
 مكون من نظام  هو :HACCP اهلاسب ISO 22000: 2005 الغذاء سالمة أنظمة إدارة مواصفات سلسلة  -

 حىت الغذائية امتداد السلسلة علىا  مير اليت املراحل مجيع يف الغذاء سالمة تأمني على تعمل اليت العناصر من جمموعة

 .آيزو أخرى بأنظمة ومدعم الغذاء سالمة جمال يف دوليا به ومعترف، استهالكه
 حيدد املهنية والسالمة الصحة إدارة نظام وهو OHSAS 18001: 2007: املهنية والسالمة الصحة نظام -

 اجلهات لتمكني OHSAS 18001: 2007املهنية والسالمة الصحة إلدارة نظام أي يف توافرها جيب اليت املتطلبات

  .وحتسني أدائها املهنية والسالمة بالصحة املتصلة املخاطر يف التحكم من النظام لذلك املطبقة
                                                 

 .14ص،، مرجع سابقبقة الشريف /العايب عبد الرمحان )1(

AA 1000S  
  شامل

  
ISO 9001- EFQM  

 
  املوردون/ الزبائن

OHSAS 18001  
 SA 8000  

  االجتماعي واتمعي

ISO 14001- EMAS 
  البيئة

Global Reporting 
  مبادرة التقرير الشامل

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  المنظمات      التنمية المستدامة في                                                        : الفصل الثاني

118 
 

  .املسؤول اإلدارة نظام يصف الذي و االجتماعي اجلانب ختص واليت :SA8000  اسية اجتماعياالقي املواصفات-
 يزواأل منظمة تقوم مبادرة اليت وهي  :للشركات االجتماعية املسؤولية حول القياسية املواصفة  26000 يزواأل-

 املواصفة تقوم و " .االجتماعية سؤوليةحول امل التوجيه و اإلرشاد توفري" هو ورائها من اهلدف و تطويرها و بوضعها

 :يما يل على 26000 يزواأل
 ؛االجتماعية ليتهاؤومس تناول يف ظمةاملن مساعدة  -1
 : يلي مبا املتعلق العملي التوجيه تقدمي -2

 ؛االجتماعية املسؤولية تفعيل •
 ؛معها االشتراك و املعنية األطراف على التعرف •
 .االجتماعية املسئولية بشان اءاتاالدع و التقارير مصداقية تعزيز •

 ؛تطويره و األداء نتائج على التأكيد -3
 ،العمالء وثقة رضا زيادة -4
 ،االجتماعية ليةؤواملس جمال يف املشتركة للمصطلحات الترويج -5
 عدم و القائمة  بالفعل األخرى االيزو مواصفات جانب إىل االتفاقيات و املعاهدات و الوثائق مع التماشي -6

  .معها التعارض
  :)1(احمللي املستوى على-3

 املقترحة من طرف الوكالة الفرنسية للمواصفات القياسية SD21000 هي فرنسا يف أداة أفضل إن
AFNORذلك  و املنظمة إدارة و استراتيجيات يف املستدامة التنمية اهتمامات مراعاة للمؤسسات ميكن وفقها  اليت

 تفكر هلا أن ميكن بواسطتها و هلا ذايت تقييم بإجراء للمؤسسات تسمح )مبسطة( يطةبس أدوات استعمال إىل باللجوء

 .املستدامة سياسات التنمية يف لالندماج خارجية جبهات االستعانة إىل اللجوء دون مستقل بشكل و جدي بشكل
 للمؤسسة واألخالقي االجتماعي األداء بقياس يسمح والذي ،AA 1000معيار   بريطانيا فيوجد يف أما

 (SIGMA) سيغما معيار كذلك و بلوغها جيب كأهداف موضوعة معايري مع  املعهد طرحها مبادرة هو و ،ومقارنته
 من اهلدف القياسية إن للمواصفات ةالربيطاني غري املنظمات و الربيطانية األعمال منظمات مع بالتعاون 1999 سنة

 معيار وضع (Forum for the future) املستقبل أجل من املنتدى" تسمية عليها أطلق اليت و احلكومية هو املبادرة

 كل يتناول  حيثAA 1000 معيار من أمشل و أوسع هو املعيار هذا إن  .اإلدارة يف املستدامة التنمية بإدماج يسمح

  .ذلك تتيح  اليت األدوات على حيتوي كما املستدامة التنمية بإدارة تسمح اليت املمكنة األوجه

                                                 
  .15ص،، مرجع سابقبقة الشريف /العايب عبد الرمحان 1
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 على شهادة احلصول من بدال حبيث أيزو شهادة على للحصول موحد نظام تطوير مت فقد، يطالياإ يف و
خالله  من حتصل و نظام موحد وضع املنظمات بإمكان أصبح، أعاله املذكورة القياسية باملواصفات واحدة خاصة

  .BEST 4 )( تسمية النظام هذا على يطلق .معا األربعة املواصفات تشمل واحدة شهادة على
  :واجلدول التايل يلخص أهم أدوات تطبيق التنمية املستدامة

  . الوطنية، اجلهوية والدولية املتوفرة حالياأدوات تطبيق التنمية املستدامة:  )4-2( رقم جدول
  الوطنية  املستويات

  
  اجلهوية
 

  الدولية
 األبعـاد 

  القانون البيئي
Code d'environnement 

ة نظام اإلدارة البيئي
 Normeاألورويب 

EMAS 

  14000األيزو  •
بروتوكول  •

  كيوتو

البيئية 
Environnementale 

  احلصيلة اإلجتماعية
Bilan Social 

إقرار املنظمة  •  
  الدولية للعمل

املواصفة  •
SA8000  

املواصفة  •
AA1000 

  االجتماعية
Social 

اإلستراتيجيات  •
الوطنية للتنمية 

  املستدامة
دليل تطبيق التنمية  •

 Guide املستدامة
SD 21000 

  االس األوروبية •
املنتديات  •

األوروبية 
  املشتركة

الكتاب األخضر  •
للمسؤولية 
االجتماعية 
  للمؤسسات

امليثاق األورويب  •
حول املسؤولية 

االجتماعية 
  للمؤسسات

التأثري  •
 Global(اإلمجايل

Impact) 
  OCDEمبادىء  •
  21األجندة  •
مبادرة التقرير  •

 Globalالعاملية
Reporting 
Initiative 

  26000يزو األ •
التنقيط االجتماعي  •

  للمؤسسات

، البيئية  ( Globalاإلمجالية 
  )االجتماعية واالقتصادية

Source: Académie des Sciences et Techniques Comptables et Financières,  la mesure de la 
performance des entreprises en matière de développement durable , Janvier 2007, p. 5. 
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 من خالل الشكل  نوضح أكثر  دور األنظمة اإلدارية املدجمة يف حتقيق التنمية املستدامةيربز هذا اجلدول 
  : اآليت

تبين األنظمة اإلدارية املدجمة كتوجه منطقي لتحقيق التنمية  املستدامة على مستوى : )7-2( رقمشكل
  املنظمة

         
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
   إعداد الطالبن م: ملصدرا

من " اجلودة، البيئة والصحة والسالمة املهنية"يوضح الشكل البياين أعاله أن تبين املؤسسة لألنظمة اإلدارية املدجمة 
 9001البيئي واالجتماعي من خالل األيزو ،طرف املنظمات يساهم إىل حد كبري يف حتسني أدائها االقتصادي

 اخلاص بالصحة والسالمة املهنية،  18001OHSAS و اخلاص باإلدارة البيئية14001يزو اخلاص بإدارة اجلودة واأل
لكن األنظمة اإلدارية املدجمة وحدها ال تكفي لتحقيق التنمية املستدامة خاصة فيما تعلق بالبعد االجتماعي، لذلك 

واملواصفة القياسية  SA 8000 اقترحنا من خالل هذا الشكل تبين املؤسسة ألدوات داعمة كاملساءلة االجتماعية
 والرقابة على األداء املستدام من خالل مؤشرات القياس اخلاصة مبادرة 26000حول املسؤولية االجتماعية األيزو 

   .   التقرير العاملية
  

تبين األنظمة اإلدارية 
املدجمة يساوي التوجه حنو 

  املنظمة املستدامة
  الدارة البيئيةا

 14001و األیز
  دارة اجلودة ا

  9001األیزو 

   SA 8000املســاءلة االجتماعية  • بيئي قتصاديا
الغذاء  سالمة أنظمة إدارة مواصفات سلسلة •

   2005 :22000األيزو

للشركات  االجتماعية املسؤولية حول القياسية املواصفة •
 26000األيزو 

 SD 21000الدليل  •
 Global Reportingمبادرة التقرير العاملية  •

Intiative  

ادارة الصحة والسالمة 
  OHSAS 18001 املهنية

 اجتماعي 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  المنظمات      التنمية المستدامة في                                                        : الفصل الثاني

121 
 

   مؤشرات قياس التنمية املستدامة: الرابعاملبحث 
ة دف معرفة مدى توافق نشاط هذه  قياس التنمية املستداميهدف هذا املبحث إىل تسليط الضوء على مؤشرات

 والعمل على تصحيح داء احلايل، حيث تساهم هذه املؤشرات يف تقييم األةاملؤسسات مع متطلبات التنمية املستدام
    .االحنرافات

   تعريف املؤشرات وخصائصها : املطلب األول
                 ونظرا هلذه األبعاد فقد مت وضع،  هي عملية متعددة األبعادامةفإن التنمية املستد، كما سبق ذكره       

 لتعدد أبعاد اونظر، وتطوير طرق كمية يف حماولة قياس مدى اجناز وتطبيق عملية التنمية املستدمية يف الدول
فقد تطور مفهوم مؤشرات التنمية مثل . امةفقد تعددت مؤشرات قياس التنمية املستد، امةوجوانب التنمية املستد

قبل . االقتصادية واالجتماعية واملؤسسية،  إىل البيئيةامةإذ تتعدد مؤشرات التنمية املستد، م التنميةتطور مفهو
ح سبب  احلديث على مؤشرات قياس التنمية املستدامة يضتو يجب ف، التطرق إىل هذه املؤشرات و مفهوم املؤشر

 جمتمعة على املنظماتاظم موع أنشطة  للدور املتعاملنظمةعلى املستوى الكلي قبل التطرق هلا على مستوى 
  .التنمية املستدامة يف البلدان والعامل

 من البيانات بني جمموعة من اختيارها مت اليت، املعطيات أو البيانات إحدى عبارة عن" أنه على املؤشر يعرف

  )1( ".متثله قيمتها ما وأمهية، خصوصيتها أجل من، املهمة اإلحصائية املعلومات أو
 معلومة يلخص معينة وهو مقياس حالة أو وضعا موجزة كمية بصورة تصف أداة"أنه  على أيضا يعرف كما

  )2(".القرار عنها صانع يستفسر حمددة أسئلة على جييب وهو، معينة مشكلة أو ظاهرة عن تعرب
تخدم ويس، نسبة أو معدل أو مطلقة بقيمة يتحدد كمي متغري األخري هذا فإن، للمؤشر شامل تعريف ويف

 )3( : املؤشر يكون أن وجيب .ما قضية أو ظاهرة عن للتعبري
 قياسه؛ منه نريد ما بالفعل يقيس أنه مبعىن دقيقا •
 توقعه؛ أو به التنبؤ ميكن •
 بالقياس؛ املعنية احلالة يف للتغريات استجابته مبعىن حساسا •
 تضليله؛ أو املؤشر حتيز عدم •
 ؛واستخدامها البيانات جلمع النسبية السهولة •

                                                 
مداخلة مقدمة ضمن امللتقى الدويل   ،ستدامة ومؤشرات قياسهااإلطار النظري للتنمية الشاملة امل ،سهام حرفوش وآخرون )1(

  جامعة فرحات عباس،كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري،" التنمية املستدامة والكفاءة االستخدامية للموارد املتاحة "حول  
 .10 ص،2008أفريل   07/08سطيف، 

)2(  Paul de Backer, Les indicateurs financiers du développement durable, Edition d’organisation, Paris, 2005, p. 
92. 

 .11 ص ، املرجع السابق،سهام حرفوش وآخرون )3(
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 سهال؛ يعد العلمي اال يف وتطبيقه قياسه أن مبعىن السهولة •
 . األجل طويلة البيئية أو االجتماعية أو االقتصادية اتمع لصحة جوهريا شيئا يعكس أن •

 ويعترب، مبختلف أبعادها املستدامة التنمية أولويات حتديد يف تساعد نوعية أو كمية معلومة املؤشر يوفر هكذا

  .حياة الفرد حتسني أهداف حتقيق إىل تسعى خطط وإعداد السياسات لوضع كأساس
  ؤشرات التنمية املستدامةملوعية النعايري امل :املطلب الثاين

تعريف بأهداف حمددة وملموسة هو شرط  ،إذن تعريف مؤشرات التنمية املستدامة  من أجل قياسها
  .مسبق الختيار املؤشرات ذات الصلة

  : ختيار هذه املؤشرات على املستوى الكليوالشكل اآليت منطلق ا
  معايري اختيار مؤشرات التنمية املستدامة على املستوى الكلي: )8-2(شكل رقم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Source: observatoire sur la responsabilité sociétale des entreprises (ORSE), Analyse 
Comparative d’indicateurs de developpement durable, ministère de l’économie des finances 
et de l’industrie, France, Octobre 2003.p.18. 

 اتمعية املستدامة، النمو ةالتنمي:يوضح لنا الشكل أعاله أن حماور اختيار املؤشرات املتعلقة بالتنمية املستدامة هي 
.املستدام واحملافظة على البيئة

 التنمیة المستدامة

 النمو المستدام:  اإلقتصاد المحافظة على البیئة العالمیة التنمیة المجتمعیة المستدامة

 صحیة بناء سیاسة: 7الھدف
  .مستدامة
التھیئة المستدامة : 8الھدف
  .لألقالیم
التربیة والتعلیم : 9الھدف

  .المستدامین
 .أنماط حیاة مستدامة: 10الھدف

الحصول على السلع : 3الھدف
  .الحیویة
االستخدام العقالني : 4الھدف

  .للموارد وحمایة البیئة المحلیة
انعاش وتقییم التراث : 5الھدف
  .المحلي

 .مشاركة في التطورال: 7الھدف

  .التغیر المناخي: 1الھدف
المخاطر األخرى التي : 2الھدف 

 .تھدد العالم
 

 مؤشرات التنمیة المستدامة
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  التنمية املستدامة على املستوى الكليمؤشرات: املطلب الثالث

على املستوى الكلي يف ) بيئية، اقتصادية، اجتماعية(ميكن تلخيص مؤشرات قياس التنمية املستدامة 
  : اجلدول التايل

  على املستوى الكلي) اجتماعية، اقتصادية، بيئية(مؤشرات قياس التنمية املستدامة : )5-2(جدول رقم
  
  

املؤشرات 
  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
 5 عن همأعمار تقل الذين األطفال بني الوفيات معدل - الوفيات حاالت / لألطفال الغذائية احلاالت

 لتصريف مالئمة صحية مرافق لديهم الذين السكان نسبة/ الوالدة عند املتوقع العمر متوسط / سنوات

 إمكانية لديهم تتوفر الذين/للشرب الصاحلة املياه على حيصلون الذين السكان نسبة / ااري مياه

 انتشار معدل/ األطفال بني املعدية األمراض ضد التحصني/ األولية الصحية الرعاية مبرافق االنتفاع

 بني الكتابة و للقراءة اإلملام معدل – الثانوية و االبتدائية الدراسة مالكإ نسبة/ احلمل منع وسائل
 النمو معدل/ نسمة 1000 لكل عنها املبلغ اجلرائم عدد /البيت مساحة من الفرد نصيب - البالغني

  ظمةاملن غري و املنظمة احلضرية املناطق سكان -السكاين
  
  
  

  املؤشرات 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 -راضيلأل اإلمجالية املساحة من مئوية النسبة الغابات مساحة

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

 احملمية املساحة/ العذبة املياه يف ة القولونية رياالبكت زكتر املائية الكتل يف سجنيكاأل على الكيميائيو 

  الرئيسية األمراض من األنواع بعض انتشار/ اإلمجالية املساحة من مئوية نسبةك
 

املؤشرات 
  االقتصادية

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

 احلضرية و الصناعية النفايات توليد/ الطاقة استخدام ثافةك -املتجددة الطاقة موارد استهالك نسبة

  النفايات استخدام و تدوير إعادة -اخلطرة تالنفايا توليد/ -املشعة النفايات توليد – الصلبة
  يوميا النقل واسطة حسب فرد آل يقطعها اليت املسافة

 "مداخلة مقدمة ضمن امللتقى الدويل  حول  ، متطلبات التنمية املستدمية يف الدول النامية يف ظل العوملة،  ذهبية لطرش :املصدر
سطيف،   جامعة فرحات عباس،كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري،"  املتاحةالتنمية املستدامة والكفاءة االستخدامية للموارد

  .245ص ، 2008أفريل   07/08
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سنتناول يف هذا املبحث أهم  :"املنظمة"  مؤشرات قياس التنمية املستدامة على املستوى اجلزئي:  الرابعملطلبا
 حيث تكفل هذه األدوات تقييم دور هذه دامة املؤسسات يف جمال التنمية املستءاملؤشرات وأدوات قياس أدا

   . من خالل حتسني أدائها االقتصادي، البيئي واالجتماعي كما تناولناه سابقااملنظمات يف حتقيق التنمية املستدامة
  La Notation Sociétale des Enterprises: التنقيط االجتماعي للمؤسسات -1

ة يف طرقها سواء فيما تعلق بالغرض منها أو الطرق املنتهجة مسألة التنقيط اتمعي للمؤسسات جد متنوع
  )1(: واجلهات الفاعلة وقد حددت ثالث مناهج خمتلفة لتقييم األداء املستدام

  .ج التقييم •
  .عملية إعداد التقارير •
  ج وضع املعايري والتعاريف •

  la notation) اتمعي بالتنقيط يفالتعر إىل يهدف هذا املطلب ضمن مؤشرات وأدوات قياس التنمية املستدامة 
sociétale) االجتماعية الناحية من املنظمات أداء قياس يف بكثرة واملستخدمة املستحدثة املؤشرات أحد بصفته ،

 حتمل املنظمات على الالزم من املقاربة هذه سيادة ظل يف أصبح أنه حيت. املستدامة التنمية مقاربة ظل يف وذلك
  .املسؤولية ده املنظمة اضطالع مدى) اتمعي التنقيط( املؤشر هذا  ويقيس.اجتماعية مسؤولية

 نقل من مل إن الالئق من أصبح االجتماعي للبعد املستدامة التنمية مقاربة أولتها اليت البالغة للعناية ونظرا
 .االجتماعية باملسؤولية تضطلع أن األعمال مؤسسات على الواجب

 االجتماعية وصورها األبعاد حتديد ينبغي األعمال ملنظمات االجتماعية ؤوليةاملس إدارة حسن أجل ومن
 تلك قبول العائدة من املزايا من التحقق مع. األبعاد بتلك املنضمات تلك وفاء مدى على للتعرف املختلفة

 .ا املنظماتاضطالع  مدى ملعرفة الالزمة املؤشرات وضع إىل باإلضافة، االجتماعية املسؤولية
 La notation sociétale  :اتمعي التنقيط ماهية -1-1

 جودة اتمعي بترتيب التنقيط يعترب ( the screening) املايل للتنقيط حماكاة (the rating) يعين الذي
 الفوائد سداد جمال قدرا يف على بناًءا وذلك، تصدرها اليت السندات أو، املنظمة عليها حتصل اليت القروض
 اليت اجلهة قدرة من) قيمته(جودته  يستمد القرض أو السند أن املعروف من إذ، احملدد امليعاد يف طواألقسا

 .احملددة التواريخ يف واألقساط الفوائد سداد على أصدرت
 John Mody)مودي  جون (نشر عندما ،1909 عام يف يامال املنظمات لتنقيط االجتاه بداية وكانت

 التقنية هذه انتقلت، األمريكية املتحدة الواليات يف احلديدية السكك شركات سندات جودة ملدى حتليلية دراسة
 مجاعات، حكومة (العام لالدخار العرض إىل تلجأ اليت اهليئات أغلب أصبحت إذ، وشاعت الغربية أوروبا إىل

                                                 
(1)  Méthodes de notations sociétales des entreprises: [en ligne] disponible sur: http: 
//www.orange.com/fr_FR/finance/isr/notation. (Date: 28/01/2010). 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.orange.com/fr_FR/finance/isr/notation
http://www.pdffactory.com


  المنظمات      التنمية المستدامة في                                                        : الفصل الثاني

125 
 

 تنشرها اليت النتائج كتسبتا اليت، التنقيط املايل وكاالت هلا متنحه جيد) تقييم (تنقيط عن تبحث، )وشركات حملية
 أن ونتيجة، جهة من ماليا اهليئات تقييم ميدان  يفممارساا طول من والناجتة احترافيتها بسبب كبرية مصداقية

 سندات يف االستثمار رارلق اختاذهم عند األمهية من بدرجة كبرية التنقيط هذا يأخذون أصبحوا املستثمرين
 االعتبار بعني آخذين، منخفضة مبستويات تتسم اليت السندات شراء أموهلم إىل هونيوج ال أّم جند اذ، املنظمات

  .)1( هذه الوكاالت أعدته الذي الترتيب
 تقوم، بيئية وأخالقية، جمتمعية معايري على بناًءا للمؤسسات وترتيب تقييم عن عبارة هو اتمعي والتنقيط

 األخرية هذه تعترب  حيث(les agences de notation sociétale) اتمعي التنقيط وكاالت تدعى وكاالت به
 .املنظمةب اخلاصة االجتماعية املعلومات عن البحث ميدان يف تشتغل بنكية غري هيئات

 : اتمعي التنقيط وتطور نشأة -1-2
 وكالة هيهذا و يف متخصصة وكالة أول بإنشاء، األمريكية املتحدة الواليات يف اتمعي التنقيط نشأ

 إىل ظهرت مث ،رحبي اسم جتاري ختت اال K.L.D Kinder)، (Lydenberg، (Domini & co) ،توجه ذات
، فرنسا يف أما ،(Council on economic priorities) باسم  تعرف ،جتاري غري هدف ذات أخرى وكالة الوجود

 الفرنسي املركز تأسيس  مث تبع ذلك(ARESE) 1997 سنة إىل اتمعي للتنقيط وكالة أول إنشاء فيعود
 مبؤسسات اخلاصة االجتماعية إعداد اخلرائط جمال يف ينشط والذي ،1999 سنة يف املنظمات حول للمعلومات

 .أشهر  ستة كل دورية بصفة تقريره ينشر حبيث  CAC 40املؤشر
 Dresdnerدريسندر بنك االجتماعية مثل  املسؤولية صناديق بعض تدير اليت البنوك أنّ ذلك اىل يضاف

Bank) (، ر الذيفريقه بتكوين قام قد، أورو مليار 8 استثماراته حجم تبلغ ،اجتماعية مسؤولية صندوق يسي 
   .العامل يف مؤسسة 1500 تنقيط على يسهر لكي اخلاص الداخلي

 : اتمعي التنقيط وكاالت عمل كيفيات -1-3
   : االجتماعية باملسؤولية  املنظمات اضطالع مدى قياس أجل من منهجني اتمعي التنقيط وكاالت تسلك

 التنقيط حمل املنظمةوصف  يتم حبيث، اقصائية معايري على يرتكز : Négative Screening :قصائيإ منهج .أ
، طبيعتها حسب االقصائية هذه املعايري وختتلف. االجتماعي األداء ناحية من) مؤهلة غري، مؤهلة (الوصفني بأحد

 قطاعي إىل إضافة، والسجائر القمار، إنتاج الكحول نشاطات مثل، املنظمة نشاط جبوهر مرتبط هو ما منهاف
 مثل، نشاطها املنظمة فيها متارس اليت بالبلدان ختتص وهناك معايري، الوراثية اجلينات على والسيطرة السالح صناعة

 واملبادئ اإلنسان حقوق حتترم ال اليت  واألنظمة(L’apartide)سابقا  جنوب إفريقيا يف العنصري التمييز نظام
 .،كليبيا ،الشمالية وكوريا الدميقراطية مثل السودان

                                                 
)1(  Pierre Vernimmen, Finance d’entreprise, 5eme édition, Dalloz, paris, 2002, p .615. 
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 ةمطابق قياس مدى يتم حيث، وكمية نوعية معايري على يرتكز : (Positive Screening)قياسي منهج .ب
 عاتق على  يقع: اتمعي التنقيط توكاال ومصداقية مشروعيةومع املعايري  هذه مع للمؤسسة اتمعية املمارسات

 األعمال ملؤسسات اتمعي تقييم األداء جمال يف حامسة نتائج تقدم ألا، كبرية مسؤولية اتمعي التنقيط وكاالت
  .هلا االقتصادي األداء املاليني احملللني ا يقيم اليت الطريقة بنفس

 هذه ترتبط حيث ،)1( احترافيتها  من(G. ferone)حسب  الوكاالت هذه ومشروعية مصداقية وتنبع

، التنقيط عملية يؤطرون الذين احملللني عدد خيص فيما السيما لديها املتوفرةالوسائل  : االحترافية بعاملني أساسيني
 : أن جند مثال إذ

.مؤسسة 400 داءأ ملتابعة حملل 15 توظف  (ARESE) - وكالة 

مؤسسة 2500 داءأ لفحص حملل 18 غلتش  (SAM) - وكالة 

 مؤشر -  (DJGI) .لديه يعمل حملل كل على مؤسسة 50 معدل على يتوفر

 ما إذا تعد قليلة اتمعية التنقيط وكاالت لدى املتوفرة البشرية اإلمكانيات أنّ وهلة أول من يتضح حيث
 املسؤولية صناديق ستوىعلى م املتوفرة األموال رؤوس توجيه ميدان يف به تقوم الذي الدور خطورة مبدى قورنت

 عمالقة مؤسسات وتنقيط بتقييم صغرية تقوم مؤسسات عن عبارة الوكاالت هذه اعتبار ميكن إذ، (*) االجتماعية
 .مصداقيتها من حيد عامال ذاته يف حد يعترب وهذا، اجلنسيات متعددة وشركات

 أي، الدويل بالتجانس يعرف ما أيضا هناك ،االحترافية إىل ة إضاف:التنقيط يف تتبعها اليت املنهجية الطرق -ج
 وجود يالحظ إذ، بالتنقيط القيام عند االعتبار بعني احمللية واالجتاهات يف العقليات االختالفات أخذ كيفية

إىل  الرضا بعني ينظرون ال فاإلجنليز، املختلفة االجتماعية القضايا إىل اتمعات نظر بني وجهات كبرية اختالفات
يشكل فيها تسريح  األخرية هذه، فرنسا يف إشكال أي يثري ال الذي املوضوع، احليوانات على ملخربيةا التجارب
 الذين االجنليز نظر وجهة عكس على احساس اموضوع ( Marks & Spenser) ،(Danone)  للعمال املنظمات

    .عادي تسيريي فعل أّا على القضية هذه إىل ينظرون
 وضع األمر يستوجب هذا، شفافية أكثر وجعله اتمعي التنقيط معايري توحيد اإلشكال هذا حل ويتطلب

 الوكالة من كل به ما قامت وهو، الوكاالت به تتقيد لدليل وفًقا التنقيط عملية صريورة تضمن موحدة آليات

                                                 
)1(  Genevieve Feron / Dominique debas/ Anne Sophie Genin, Ce que veut dire développement durable, Edition 

d’Organisation, Paris, 2004, p .171. 
 هي عبارة عن مؤسسات مالية يف جوهرها لكن هدفها خمتلف عن صناديق التوظيف املايل :ة االجتماعيةصناديق املسؤولي(*)

 حيث تسعى إىل توفري رؤوس األموال للمؤسسات اليت يتصف أداؤها باجلودة حت ولو كان ذلك على حساب التخلي ، البحت
 .تعظيم العائدعن بعض املبادئ األصيلة يف جمال االستثمار املايل مثل الرحبية و
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 سنة اتمعي لتنقيطا هليئات دليل أول أحدثا البيئة  حيث أجل من املنظمةو ،(ADEME)الطاقة  يف للتحكم البيئية
2001 (EPE)  )1( ،ّالتالية النتائج استخالص ومت : 
 وكالة، مجعية غري رحبية(التنقيط هيئة طبيعة مع مباشرة ترتبط ملؤسسة) التقييم (اتمعي التنقيط نتيجة §

، ئيإقصا ( مع نوعية املنهج التنقيطي املتبعكذلك و(Gestionnaire de fond) صندوق مسيرو مايل تنقيط
 ؛)اخل.. .املعلومات مجع، مراقبة

 يعترب إذ، جتاه اتمع املنظمة سياسة شفافية لتقييم املفتاحية العناصر أحد يعترب املعلومة إىل الوصول سهولة §
 عدم تعترب األحيان ففي بعض، ضروريا التنقيط وكاالت طرف من املنظمة إىل املوجهة األسئلة عن الرد

 ؛االجتماعية باملسؤولية طالعاض عدم عن عبارة اإلجابة
 .مثال للمؤسسات الفرنسية النموذج هذا مالئمة عدم إمكانية التنقيط يف األجنلوسكسوين النموذج سيطرة §

 : يف مايلي أمجلتها االقتراحات من جمموعة بتطوير الدليل بإعداد قامت اليت هذه العمل جمموعة قامت كما
، املعلومات حبفظ وتبادل التعهد تضمن اتمعي التنقيط وهيئات تاملنظما بني تشاركيه سلوك مدونة إعداد- 

  ؛املعلومات  وسرية (Feed back)العكسية   التغذية
 ؛األسئلة عن اإلجابة عملية وتبسيط هيكلة- 
 (certification)االجتماعي  األداء ميدان يف سرية حسن كشهادة يعترب املستدامة للتنمية تقرير نشر- 
 ؛(Les parties prenantes) العالقة ذات األطراف كافة عليها تطلع لكي نقيطالت نتائج نشر- 
 : )2(املستدامة التنمية مؤشرات إىل اتمعي التنقيط وكاالت من -1-4

 ما هناك. بغري الدقيق احلاالت بعض يف ملؤسسات تقييمها يوصف اليت تمعي لتنقيط وكاالت جانب إىل
 .الصناديق وتطوير لتنمية األساسية الوسائل إحدى تعترب االجتماعية اليت يةاملسؤول صناديق مبؤشرات يعرف

 مؤشر بإنشاء1999 سبتمرب يف(DJSGI)األمريكية  املتحدة الواليات يف التقليدي املايل املؤشر قام حيت
 أكرب من ركةش 1500 املؤشر اهذ حيت ضم، واألخالقية البيئية، اتمعية الناحية من املنظمات بأداء خيتص مشتق

، الشمالية أمريكا (اجلهوية املؤشرات من عائلة املؤشر من اذه ويتكون، األمريكية املتحدة الواليات يف املنظمات
  2001جوان  28 إىل النوع هذا من مؤشر أول إنشاء تاريخ يعود أوروبا ويف ).اهلادي واحمليط أسيا، أوروبا

األوروبية املعروف  املؤشرات صانع مع بالشراكة ذلك وكان   (ARESE)مببادرة  من وكالة التنقيط الفرنسية 
STOXX اجتماعية مسؤولية مؤشر بإنشاء كذلك لندن مؤشر وقام .  

                                                 
)1( Herve HUTIN, toute la Finance, éditions d’organisation, Paris, 2005,p.622. 

 ،مداخلة مقدمة ضمن،اتمعي كمؤشر لقياس أداء مؤسسات األعمال من ناحية املسؤولية االجتماعيةالتنقيط  ، عمر قديرة )2 (
 جامعة فرحات ،كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري" امية للموارد املتاحةالتنمية املستدامة والكفاءة االستخد "امللتقى الدويل

 .623- 622 صص ،  2008 أفريل  07/08سطيف،  عباس
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 ميكن، املسؤولية الجتماعية صناديق عمل كيفية تطوير يف ومسامهتها املؤشرات هده عمل كيفية وإلبراز
 املنظمات تسعى وهلذا، سجلها االجتماعي حسن على منه دةوشها إقرار يعترب املؤشر إىل املنظمة دخول أن القول
 املؤشرات هلذه كبري منو إىل أدى ما وهو ،)التنمية املستدامة مؤشرات (االجتماعية املؤشرات ضمن تندمج أن إىل

 Domini)األمريكي  املؤشر منو نسبة وصلت املثال سبيل  فعلى،التقليدية املؤشرات منو نسبة من كربأ بنسبة

Social Index) 19.1 % متفوقا على املؤشر املايل العريق  (S&P 500) هذا ،%17.48  نسبته منو حقق الذي 
 مبا االجتماعية مع املسائل األعمال قطاع تعاطي تطوير يف مهما عنصرا االجتماعية املسؤولية مؤشر إطالق ويعترب

 ويأيت. لتنافسيةا مستوى من مما يزيد االجتاه ذا العالقة ذات األنظمة تطوير يف يسهم وكذلك، الطرفني خيدم
 وتقوم. الوطنية التنافسية وتعزيز اتمع بناء قدرات يف فعال دور تتبىن اليت للشركات كتحفيز إطالق من اهلدف

 .والتنافسية االجتماعية املسؤولية بني مبعايري الترابط التوعية خالل من الدور ذا املؤشرات
  : ط اتمعي للمؤسساتمنوذج عن التنقي -1-5

تدعيمه ذا اجلدول الذي يوضح عنصرين مها جيب  تكون هلذا املبحث قيمة مضافة من الضروري حىت
  )1(: جمال التطبيق واملؤشرات املناسبة كما يلي
  منوذج عن التنقيط اتمعي للمؤسسات: )6-2(جدول رقم

  شراملؤ   :  ختفيض اآلثار البيئية السلبية:جمــال التطبيق

انبعاث املواد اليت تسترتف ، معدالت انبعاث الغازات السامة  اجلوي الغالف يف العاملية التهديدات
، انبعاث املواد اليت تسهم يف زيادة احلموضة، طبقة األوزون

   ).السيارات( متوسط استهالك الطاقة
  )النقل البحري( متوسط استهالك الطاقة  محاية النظم اإليكولوجية البحرية

  .التنوع يف البذور، إدارة الغابات والتنوع البيولوجي  اية التنوع البيولوجيمح
  14001معدالت احلصول على شهادة االيزو   الوقاية من الكوارث واحلوادث الصناعية

التحكم يف املوارد باحملافظة على البيئة :التحكم يف املوارد
  احمللية

  .وليةكثافة املواد األو كثافة الطاقة، كثافة املاء
  .إستهالك الطاقة للمنتج وإعادة تدوير املواد األولية

  التصميم املراعي للبيئة  االحتياط عند التصميم
  التحميل امللوث، احملمالت السامة واملعدنية   تلوث املياه: التلوث احمللي

  مؤشر التحلل األحيائي
  النفايات اخلطرية-تلوث التربة   تلوث التربة: التلوث احمللي

  إعادة تأهيل املواقع-ث التربةتلو
Source: observatoire sur la responsabilité sociétale de l’entreprise (ORSE), Op.cit. p.22.  

                                                 
)1(  Florence Depoers / Emmanuelle Reynaud / Grégory Schneider Maunoury,  indicateurs de développement 

durable,  Etude réalisée pour la Direction générale de l'Industrie, des Technologies de l'Information et des Postes, 
2002, pp .111.115. 
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  :متهيد
 اإلجابة على التساؤالت اهلامة للدراسة واختبار صحة الفرضياتسنحاول من خالل هذا الفصل التطبيقي 

وهل فعال هناك أثر اجيايب لتطبيق األنظمة اإلدارية املدجمة  يف حتقيق التنمية املستدامة من خالل قياس  األداء 
راسة، وحماولة إبراز أمهية الدراسة من خالل املقارنة بني االقتصادي، البيئي واالجتماعي لعينة املؤسسات حمل الد

الناشطة يف صناعة املؤسسة الوطنية  فنون الطباعة والتوضيب لربج بوعريريج : مؤسسات على النحو اآليت
وتوضيب الورق واليت حاليا متحصلة على التقييس يف اجلودة فقط ومؤسسة عني الكبرية لصناعة اإلمسنت والية 

ومؤسسة منشآت السكة احلديدية  "  ISO 14001وبيئة  ISO 9001جودة" ا نظام إدارة مدمج سطيف اليت
 ISO14001 وISO 9001:واليت تطبق األنظمة اإلدارية املدجمة) فرع الشركة الوطنية للنقل والسكك احلديدية(

ؤسسات مع ضوابط وحمولة قياس مدى توافق ممارسات هذه امل" جودة، بيئة وسالمة مهنية "OHSAS 18001و
ومعايري التنمية املستدامة وما الذي تقدمه عمليا األنظمة اإلدارية املدجمة لتحقيق التنمية املستدامة بأبعادها 

  . االقتصادية، البيئية واالجتماعية
ؤسسة دراسة م:ولتحقيق أهداف الدراسة التطبيقية تناولنا يف املبحث األول اإلطار املنهجي للدراسة، املبحث الثاين

مؤسسة صناعة اإلمسنت وففي املبحث الرابع دراسة حالة مؤسسة :التوضيب وفنون الطباعة، املبحث الثالث
  .منشآت السكة احلديدية ويف املبحث األخري مناقشة النتائج

هذه املنهجية املتبعة ستتيح لنا املقارنة بني املؤسسات الثالث ومعرفة مستويات األداء االقتصادي، البيئي 
  .جتماعي وهل تستجيب ملتطلبات التنمية املستدامةواال
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  :اإلطار املنهجي للدراسة :املبحث األول
، ويتضمن كال من ذه الدراسة املقارنةيف ه شرح اإلطار املنهجي املعتمد  إىلدف من خالل هذا املبحث

 املؤسسات حمل اختيارمربرات أهداف الدراسة امليدانية، فروض الدراسة، منهج الدراسة، أدوات مجع البيانات، 
  .الدراسة املقارنة
  أهداف الدراسة امليدانية :املطلب األول

 األنظمة اإلدارية املدجمة يف حتقيق التنمية املستدامة كيف تساهمدف هذه الدراسة التطبيقية  إىل معرفة 
يف " ، البيئة والصحة السالمة املهنيةاجلودة" إبراز كيفية مسامهة األنظمة اإلدارية املدجمة دفوذلك  تيف املؤسسا

   . رئيسية أم جزئيةةحتقيق التنمية املستدامة، وهل أن هذه  املسامه
  :وميكن صياغة األهداف التفصيلية يف اآليت

 من خالل البحث يف آثار تبين نظام إدارة اجلودة يف حتقيق التنمية املستدامة يف املؤسساتدراسة دور  §
 على أبعاد التنمية املستدامة االقتصادي، البيئي 2008 إصدار 9001زو إلدارة اجلودة وفق اإلي

 ؛وهل يقتصر على املسامهة يف حتسني األداء يف البعد االقتصادي دون البعدين اآلخرين. واالجتماعي
دارة البيئية  يف حتقيق التنمية املستدامة يف املؤسسات من خالل البحث يف آثار تبين نظام دراسة دور اإل §

 على أبعاد التنمية املستدامة االقتصادي، البيئي 2004 إصدار 14001دارة البيئية وفق اإليزو لإل
 ؛واالجتماعي وهل يقتصر على املسامهة يف حتسني األداء يف البعد البيئي دون البعدين اآلخرين

خالل البحث يف من  إدارة الصحة والسالمة املهنية يف حتقيق التنمية املستدامة يف املؤسساتدراسة دور  §
 على أبعاد التنمية املستدامة OHSAS 18001املرجع  وفق إلدارة الصحة والسالمة املهنيةآثار تبين نظام 

 دون االجتماعياالقتصادي، البيئي واالجتماعي وهل يقتصر على املسامهة يف حتسني األداء يف البعد 
 ؛البعدين اآلخرين

 تطبيق املؤسسات ل معرفة مدىمن خال نظمة اإلدارية املدجمة ممارسة املؤسسات حمل الدراسة لألدراسة  §
 ومستويات األداء اليت "جودة، بيئة وصحة وسالمة مهنية"حمل الدراسة املقارنة لألنظمة اإلدارية املدجمة 

 .حققتها
   :فروض الدراسة :املطلب الثاين

  :ميكن صياغة الفرضيات التاليةبعد اإلطالع على الدراسات السابقة ومن خالل نتائج الدراسة املقارنة 
 من خالل متكن يوجد هناك دور إجيايب لألنظمة اإلدارية املدجمة يف حتقيق التنمية املستدامة يف املؤسسات

من حتقيق تقدم كبري حنو االلتزام " جودة، بيئة وصحة وسالمة مهنية"املؤسسات اليت تطبق األنظمة اإلدارية املدجمة 
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ومنه ميكن صياغة الفرضيات . واالجتماعيمة من خالل حتسني أدائها االقتصادي، البيئي مببادئ التنمية املستدا
  :اجلزئية التالية

  .  يف املؤسسات حمل الدراسة املقارنةةيوجد دور اجيايب إلدارة اجلودة يف حتقيق التنمية املستدام §
ات حمل الدراسة املقارنة املطبقة يف املؤسس يوجد دور إجيايب لإلدارة البيئية يف حتقيق التنمية املستدامة §

  . لنظام لإلدارة البيئية
حمل الدراسة املقارنة املطبقة   إلدارة الصحة والسالمة املهنية يف حتقيق التنمية املستدامةيوجد دور اجيايب §

  .لنظام إلدارة الصحة والسالمة املهنية
اإلدارة البيئية وإدارة الصحة ، إدارة اجلودة" ال تتبين األنظمة اإلدارية املدجمةحمل الدراسةمعظم املؤسسات  §

 ."والسالمة املهنية
  منهج الدراسة :لثاملطلب الثا

 املنهج خمتلف اخلطوات اليت يعتمد عليها الباحث يف إعداد البحث وذلك للوصول إىل النتائج يوضح
 لدراسة ظاهرة ما أو موضوع  املنهج على أنه الطريقة اليت يتبعها الباحثاعتبارواألهداف املوضوعة، ومنه ميكن 

  .معني دف التعرف على أسباا وتقدمي احللول هلا
 يف هذه الدراسة املنهج الوصفي التحليلي من خالل اإلحاطة باجلوانب النظرية للموضوع وحتليل اتبعت   

لثالث ولتحصيل  إلمتام الدراسة املقارنة بني املؤسسات ا.نتائج الدراسة املقارنة بني املؤسسات السالف ذكرها
أكرب قدر من املعلومات  لتبيان طبيعة الدور الذي تلعبه األنظمة اإلدارية املدجمة جودة، بيئة وصحة وسالمة مهنية 

 التنمية املستدامة بأبعادها االقتصادية، ألنظمة اإلدارية منفصلة يف حتقيق وطبيعة مسامهة ايف حتقيق التنمية املستدامة
  .البيئية واالجتماعية 

  أدوات مجع البيانات :املطلب الرابع
إن موضوع الدراسة الذي يتعلق باألنظمة اإلدارية املدجمة أملى أسلوبا ونوعا حمددا من األدوات، إذ أن 
دقة املعلومات تتوقف إىل حد كبري على االختيار اجليد لألدوات املستعملة ولتحقيق اهلدف جاء االختيار وفق 

  :اآليت
االستمارة واملقابلة فإنه مت االعتماد على الوثائق والسجالت املوجودة يف  إىل جانب :السجالت والوثائق.1

لبيئة والصحة ااجلودة، " خاصة ما تعلق باألنظمة اإلدارية املدجمة ومكوناااملؤسسات حمل الدراسة املقارنة 
  .  املهنيةةوالسالم

هدة ظاهرة من الظواهر أو سلوك معني، وذلك تستعمل املالحظة يف جماالت البحث العلمي ملشا :املالحظة.2
وميتاز أسلوب املالحظة باجلوانب امللموسة يف معايشة املوضوع ومشاهدته عن . للحصول على املعلومات الالزمة

  .قرب وذلك باالستعانة بالصور والعالقات املوجودة بني األفراد واجلماعات املؤثرة يف املوضوع
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  :احلاالت اآلتيةولقد مت استعمال املالحظة يف 
عند الزيارات األوىل للمؤسسات واليت مت مبوجبها حتديد املالحظات العامة بشأن اآلثار على البيئة  §

  .والصحة والسالمة املهنية وظروف العمل
  .مالحظة الطرق اليت تؤدى ا األعمال داخل املؤسسات حمل الدراسة §

دوات األساسية يف مجع البيانات، ومت مبوجبها إجراء  تعد املقابالت الشخصية من األ :املقابالت الشخصية.3
  . طرح أسئلة معينةأولقاءات مع املستجوبني لتبادل األفكار حول موضوع 

خاصة من هلم عالقة ) إطارات، أعوان حتكم وأعوان تنفيذ( توجيه أسئلة جلميع فئات العمالويف دراستنا مت 
 .السالمة املهنيةمباشرة بنظم اإلدارة اجلودة، البيئة والصحة و

 ملؤسسة التوضيب وفنون الطباعة حول 2010قمنا بتوجيه استمارة للزبائن اجلدد بعنوان سنة  :االستمارات.4
 وهل كان هذا اإلختيار على أساس تبين املؤسسة لنظام لإلدارة البيئية وفق مربرات اختيارهم منتجات املؤسسة

  .2008 إصدار 9001االيزو 
 بعض املعدالت، ب حساب املتوسطات، حسا: األدوات اإلحصائية التاليةاستخداممت : ةاإلحصائياألدوات .5

  . املئوية والتمثيل البياينبالنس
                                                                            ومربرات اختيار املؤسسات حمل الدراسة املقارنة حدود الدراسة: اخلامساملطلب 

 بني ثالث مؤسسات رغم أا ال تنشط يف نفس القطاع إال أا كان أساس اختياري للقيام بدراسة مقارنة
تشترك يف كوا تنشط يف القطاع الصناعي وهلا آثار على البيئة والصحة والسالمة املهنية هو املقارنة بني مستويات 

 جمال التنمية املستدامة من خالل دراسة واقع اجلودة،  حمل الدراسة املقارنة يفاألداء اليت وصلت إليها املؤسسات
  : كاآليتالبيئة والصحة والسالمة املهنية

  :احلدود املكانية.أ
مؤسسة ا فقط نظام إدارة جودة وهي مؤسسة فنون الطباعة والتوضيب واليت تتواجد على مستوى  §

األكياس الكبرية واملتوسطة والصغرية يتمثل نشاطها اإلنتاجي يف صناعة . املنطقة الصناعية برج بوعريريج
  ؛2003 منذ سنة 9001احلجم والعلب مبختلف أحجامها وهي متحصلة على اإليزو 

مؤسسة ا نظام إدارة مدمج اجلودة والبيئة وهي مؤسسة صناعة اإلمسنت عني الكبرية واليت تتواجد على  §
و صناعة اإلمسنت وهي متحصلة النشاط الرئيسي للمؤسسة ه. مستوى دائرة عني كبرية والية سطيف

   اخلاص اإلدارة البيئية ؛14001 واإليزو ة اخلاص باجلود9001على األيزو 
مؤسسة منشآت السكة احلديدية املتواجدة باملنطقة الصناعية الرويبة والية اجلزائر واليت نشاطها الرئيسي  §

بيئة الودة، اجل"األنظمة اإلدارية املدجمة تتبىن املؤسسة . اخلرسانة واملنشآت الكربى اخلاصة بالسكة احلديدية
 ".هنيةاملسالمة الصحة والو
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مت  اختيار املؤسسات حمل الدراسة املقارنة نظرا ألمهية هذه املؤسسات والقطاعات اليت تنشط فيها 
وستتيح لنل هذه الدراسة إبراز أمهية تبين األنظمة اإلدارية املدجمة من جهة وكذلك نتائج هذه الدراسة 

  :وضح لناست
  الفوارق يف األداء بني املؤسسات حمل الدراسة املقارنة النامجة عن تبين األنظمة اإلدارية املدجمة؛ §
تثبت نتائج الدراسة املقارنة ضرورة تبين املؤسسات حمل الدراسة واليت ال تطبق األنظمة اإلدارية  §

تطبيقها يف ظل دعم الدولة على ضرورة العمل على " اجلودة، البيئة والصحة والسالمة املهنية "
  للمؤسسات اليت تسعى لتبين األنظمة اإلدارية املدجمة؛

تعد نتائج الدراسة مرجعية لثالث قطاعات اقتصادية هامة وهذا بطبيعة احلال سيشكل قيمة مضافة هلذه 
  :الدراسة من خالل 

واألكياس دراسة إدارة اجلودة يف قطاع صناعة اإلمسنت، املنشآت الكربى وصناعة العلب  §
  الصغرية والكبرية؛

  دراسة اإلدارة البيئية يف القطاعات السالف ذكرها، §
  .دراسة إدارة الصحة والسالمة املهنية يف القطاعات السالف ذكرها §
 تكون نتائج الدراسة مرجعية للمؤسسات ودليال على تبين األنظمة اإلدارية §

  :احلدود الزمانية.ب
  :بني املؤسسات على النحو التايلاسة املقارنة مت تسطري برنامج العمل إلمتام الدر

 بعد احلصول على املوافقة إلقامة هذا التربص متت برجمة بداية التربص شهر :مؤسسة التوضيب وفنون الطباعة-
  .2011 إىل غاية فيفري 2010سبتمري 

شهر تها متت برجمية هذه الدراسة امليدانبعد احلصول على املوافقة إلقامة  :مؤسسة منشآت السكة احلديدية -
 ختللها العديد من الزيارات امليدانية ومقابلة العديد من إطارات املؤسسة .2011 إىل غاية مارس 2011فيفري 

  .وعماهلا والعمل مباشرة مع مسؤول دائرة اجلودة ومراقبة التسيري
  .2011 شهر مايت برجمتهاه الدراسة امليدانية متبعد احلصول على املوافقة إلقامة هذ :مؤسسة صناعة اإلمسنت-
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   (EMBAG)  التوضيب وفنون الطباعةمؤسسة ةدراس: املبحث الثاين

 إدارة اجلودة، اإلدارة البيئية والصحة والسالمة املهنية من خالل التعريف باملؤسسة، سنتناول يف هذا املبحث دراسة
  .سياساا واألهداف احملققة

  فنون الطباعةالتعريف مبؤسسة التوضيب و: املطلب األول

   باملؤسسةفالتعري-1

 بربج  BAG و  EMBALLAGE واليت هي اختصار لكلميت (EMBAG)ظهرت مؤسسة التوضيب وفنون الطباعة 
 300برأس مال اجتماعي يقدر ب )متلك اسهمها الدولة(، وهي شركة مسامهة 1999 جويلية 22بوعريريج يف 

هذه . يج ا لتابعة للمؤسسة الوطنية للصناعات السيليلوزيةمليون دج وقد خلفت هذه املؤسسة وحدة برج بوعرير
اإليطالية، وانتهت األشغال ا يوم  (INGECO) من قبل شركة 11/05/1975الوحدة اليت شرع يف إنشائها يف 

، وتقوم بإنتاج العلب بكل أصنافها باإلضافة إىل األكياس 11/01/1979ودخلت يف اإلنتاج ابتداءا من   20/08/1978
  .كبرية، املتوسطة والصغريةال

 يف املنطقة الصناعية طريق املسيلة بوالية برج بوعريريج، وتتربع على مساحة إمجالية تقدر (EMBAG)تقع مؤسسة 
. هكتار وهو ما يتيح للمؤسسة التوسع يف نشاطها مستقبال 7.8 هكتار حيث متأل املساحة املغطاة فقط 28ب 

  :لينلخص أمهية موقعها اجلغرايف كما ي

  . كم65 كم ومطار سطيف  240 كم، مطار اجلزائر العاصمة 200تبعد عن مطار قسنطينة ب : املطارات- أ

  . كم240كم وميناء العاصمة 200ميناء جباية  :املوانئ- ب

  . متر500البعد عن حمطة النقل  بالسكة احلديدية لربج بوعريريج ب : البعد عن السكة احلديدة- ج

 .كلم8مة وقسنطينة والطريق السيار ب العاصر الذي يربط اجلزائ5ة الطريق الوطين رقم املؤسسة مبحاذ: الطرق-د

  :اهليكل التنظيمي -2

 وحتديد املسؤوليات مؤسسة،جل معرفة أكثر للأ التنظيمية و هذا من كلسوف نقوم يف هدا السياق بإبراز اهلي
  . وفهم طرق العمل ا
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  .أمانة يرأسها مدير عام يساعده أنه للمؤسسةنالحظ من خالل اهليكل التنظيمي 

املالية واحملاسبة، دائرة اإلنتاج، دائرة اإلمداد، دائرة التسويق، دائرة املوارد، دائرة : دوائر هي6  إضافة إىل هناك 
  .الصيانة

 :ويوضح اهليكل التنظيمي وجود مصلحة خاصة مبراقبة اجلودة إضافة إىل العديد من املصاحل األخرى
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  برج بوعريريج  EMBAG اهليكل التنظيمي ملؤسسة  :)1.3( رقم  الشكل

 دائرة اإلنتاج  

 ورشة األكياس  

علب ورشة ال  

 مصلحة الطبع 

 مصلحة التفصيل 

 مصلحة الطبع والتلصيق 

 ورشة املنتوجات الثانوية 

 مصلحة فنون الطباعة 

 املدير 

 مصلحة اإلعالم اآليل 
   

 مصلحة النظافة واألمن مصلحة الربجمة  مصلحة مراقبة اجلودة النوعية  مصلحة املراقبة 

 األمانة  

 الدائرة التسويقية  دائرة املوارد البشرية  دائرة اإلمداد   دائرة احملاسبة واملالية دائرة الصيانة 

  التقنية املصلحة

 مصلحة امليكانيك 

 مصلحة الكهرباء 

 مصلحة احملاسبة العامة 

 مصلحة احملاسبة التحليلية 

 مصلحة األشغال اجلديدة 

 مصلحة تسيري املخزون 

 مصلحة التموين 

لنقل مصلحة ا  

 املصلحة االجتماعية 

 مصلحة التوظيف والتكوين 

 مصلحة املوارد العامة 

  مصلحة تقنية وجتارية 

 مصلحة املبيعات 

 مصلحة الشحن 

 املكتب الفين 

  مصلحة املوارد البشرية للمؤسسة :املصدر
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  : النشاط اإلنتاجي للمؤسسة حمل الدراسة-3

 واليت ، برج بوعريريج بإنتاج عدد كبري من أنواع األكياس والعلب خمتلفة األحجامEMBAGتقوم مؤسسة   
 G.C )Sacs grande  األكياس ذات احلجم  الكبري:ميكن إدراجها ضمن ثالث خطوط منتجات وهي

contenance(، األكياس ذات احلجم املتوسط والصغري P.M.C )moyenne contenance Sacs petite et( ،
  .والعلب القابلة للطي

  :و اجلدول التايل يوضح الطاقة اإلنتاجية السنوية حسب املواد أو خطوط املنتوجات

  اد أو خطوط املنتوجات الطاقة اإلنتاجية السنوية حسب املو:)1.3(اجلدول رقم 

  )النظرية ( الطاقة   املادة

   G.Cاألكياس ذات احلجم الكبري 

   P.M.Cاألكياس من النوع 

  العلب القابلة للطي 

   طن15000
   طن 15500

  طن 4500

  طن 35000 اموع 

   إدارة إنتاج املؤسسة:املصدر

 يف إنتاج اإلمسنت، اجلبس وتوجه األكياس الكبرية احلجم إىل املؤسسات احمللية املختصة  
،باإلضافة إىل تصديرها إىل اخلارج، أما األكياس الصغرية فهي موجهة إىل أغراض عدة، وميكن ...والسميد

 الفرينة ، القهوة، كلغ وهي موجهة باألساس إىل املواد الغذائية كالسكر5غ إىل  250استخدامها لألوزان من 
لطي فإا تشكل أكثر اخلطوط اإلنتاجية تنوعا وميكن حصر أهم ل القابلة  وفيما يتعلق بالعلب،...والبقول اجلافة

  :األنواع اليت تسوقها املؤسسة يف

  .العلب املوجهة لتغليف األدوية، حيث يعترب جممع صيدال أهم زبون للمؤسسة يف هذا النوع •
  .العلب املوجهة للمواد الغذائية واحللويات •
  .العلب املوجهة لألحذية واملالبس •
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  . صغرية احلجمةليالكهرو مرتعلب املوجهة لألجهزة ال •
  :أمهية املؤسسة ميدان الدراسة ومدى مالءمته لطبيعة البحث -4

 برج بوعريريج بإنتاج وسائل التعبئة والتغليف، والغالف مل يعد يف املفهوم (EMBAG)تقوم مؤسسة   
 من التلف بل أصبح ضرورة ال مناص التسويقي احلديث ذلك الشيء احمليط بالسلع والذي يهدف فقط حلفظها

  .)1(ها وجزء مهم من استراتيجية الترويج بالنسبة للكثري من املنتجات من

باإلضافة إىل دوره التعريفي، وبالتايل أصبح جزءا رئيسيا يف املنتجات وأحد حمددات النجاح   و الفشل   
لية والسعر التنافسي لذلك جند الكثري من  متتاز باجلودة العا(EMBAG) واألغلفة املقدمة من قبل مؤسسة ،له

املؤسسات اخلاصة والعمومية تقبل عليه  للسبب املذكور سابقا، والعتبار آخر هو أن املؤسسة توفر الغالف وفق 
متطلبات الزبون وتصميماته متاما، كما تقترح مناذج على املؤسسات اليت ال متتلك أفكار حمددة، باإلضافة إىل 

ومبدأ التنمية املستدامة، حيث أن كل األغلفة املنتجة من الورق أقل تلويثا للبيئة، إن تغطية منتوجها يتماشى 
 لقطاع سوقي مهم جنب الدولة نزيفا لألموال إىل اخلارج إذا ما جلأت مؤسساتنا الوطنية (EMBAG)مؤسسة 

مية احمللية خاصة فيما يتعلق  هذا باإلضافة إىل اإلسهام الكبري الذي تقدمه املؤسسة للتن،للمؤسسات األجنبية
  .بالتشغيل

والسبب يف اختيار املؤسسة يف عينة الدراسة املقارنة هو حصوهلا على شهادة إدارة اجلودة وفقا للمواصفة األيزو 
 نظام بيئي وفقا ع هذا من جهة ومن جهة أخرى أا تسعى إلدماج أساليب مكملة لوض2008 إصدار 9001

أنظر امللحق رقم اخلاص بسياسة اجلودة (  18001OHSASحة والسالمة املهنية وفقا ل و الص14001ملقاس األيزو 
  ).للمؤسسة

  :إدارة اجلودة يف املؤسسة :املطلب الثاين

، مث بعد ذلك 2010 واألهداف املسطرة لسنة سنتناول يف هذا املطلب سياسة املؤسسة اخلاصة باجلودة
  .تقييم النتائج احملققة

 برج بوعريريج على سياسة قوية للرقابة على اجلودة (EMBAG)نذ إنشائها اعتمدت مؤسسة م: سياسة اجلودة -1
حيث استخدمت أساليب الفحص والقياس املرتكزة على إعداد يومي لتقارير مفصلة متعلقة بالعملية اإلنتاجية أي 
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ل التالف إىل مستويات مستوى اإلنتاج، أعطاب اآلالت، ساعات العمل احلقيقية، وهذا ما مسح هلا بتخفيض معد
 قررت املؤسسة وضع سياسة مكتوبة للجودة تتبىن 2002لكن يف بداية سنة  )% 03 إىل 02(مقبولة تتراوح بني 

 وقد صادق جملس اإلدارة على هذه السياسة يف ،9000 اجلودة املرتكز على معايري اإليزو ضماننظام 
  ).2أنظر امللحق رقم(.06/01/2003

  :ة من خالل تبنيها هلذا النظام حسب سياسة اجلودة املعلنة إىل توجيه جهودها حنو      تطمح املؤسس

  .تلبية حاجيات ومتطلبات الزبون- 

  .التحسني املستمر الدائم- 

  :لذلك تسعى املؤسسة من خالل إتباع هذا املنهج لتحقيق األهداف الرئيسية التالية  

ملؤسسة للجودة يتجاوب ومتطلبام وذلك بإشراك مجيع زرع الثقة يف وسط الزبائن بالضمان هلم أن نظام ا- 
  .العمال ولرفع مستوى أدائهم

 .خلق ديناميكية للتحسني املستمر الذي يتواصل حىت بعد احلصول على الشهادة- 

طابقة للمواصفات املغري دف رئيسي لتخفيض كمية املنتجات سطر كه:2010أهداف إدارة اجلودة لسنة  -2
)(Non qualitéكما يلي وزادة احلصة السوقية حسب خطوط اإلنتاج2009مقارنة بسنة  %50ة  بنسب :  

 إىل 2009سنة   00 ,596 932 4 ختفيض كمية املنتجات الغري مطابقة من :  خط إنتاج األكياس كبرية احلجم- أ
 . دج738 412 1رب دج، لإلشارة فإن مبلغ نفايات  اإلنتاج ميثل املبلغ األك2.196.298مبـلغ 

 إىل مبلغ 2009سنة  25.668طابقة من املغري  ختفيض كمية املنتجات :ط إنتاج األكياس املتوسطة خ- ب
  . دج12.834

 ،2009 دج سنة 12.704.434ثل النسبة األكرب من كمية املنتجات الغري املطابقة مببلغ  مي: خط إنتاج العلب- ج
 هلذا النوع من املنتجات 2009سنة  دج  حيث متثل النفايات ل6.352.217وقد حدد كهدف ختفيضها إىل 

  . دج12.080.000
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 2010حناول يف هذا العنصر تقييم مدى حتقيق النتائج املسطرة لسنة : 2010 النتائج احملققة لسنة متقيي -3
  :فقط مبصلحة مراقبة اجلودة والدائرة التجارية وقد كانت النتائج املسجلة كاآليتواخلاصة 

 مقارنة بسنة 2010ية املنتجات غري املطابقة للمواصفات خالل سنة مل تنجح املؤسسة يف ختفيض كم §
2009.  

حيث كان اهلدف  2010 زبونا سنة 33متكنت املؤسسة من رفع احلصة السوقية بزيادة عدد زبائنها ب  §
 . زبائن فقط5املسطر هو 

  2010زيادة احلصة السوقية لسنة ):2-3(شكل رقم

  
  الدائرة التجارية: املصدر

 نظرا ألمهيتها يف حتقيق مستويات أعلى للمبيعات وبالتايل رفع لوظيفة إدارة اجلودةتقييم األهداف املسطرة تناولنا 
 رقم األعمال، زيادة احلصة السوقية وما ينجر عنه من رفع القيمة املضافة واملسامهة أكثر يف الناتج الوطين اإلمجايل

  .وتوفري املوارد الالزمة لتمويل خمططات األعمال

 حيث كن مل نتطرق إىل أسباب حتقيق املؤسسة هلذه املستويات اجليدة وسط منافسة شرسة يف جماهلا اإلنتاجيل
 أن أهم (EMBAG)أحصت الدائرة التجارية  عدد كبري من الناشطني يف نفس جمال الصناعة، وتعترب مؤسسة

  :منافسيها

  :هم أهم املنافسني :بالنسبة لألكياس الصغرية واملتوسطة احلجم-أ

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


                     الدراسة المقارنة:                                                           الفصل الثالث

150 
 

 ،(IDEAL PAPIER) شركة اجلزائرية للورق،مؤسسة بوديسة،شركة،(ONYCRA)شركة 

  . ، مؤسسة بوزيدي(LAFARGE)، شركة الفارج(TONIC)،جممع (COGIMPAC)شركة

  : املنافسني من بني مئات املؤسسات الناشطة يف هذا االم أه:بالنسبة العلب-ب

، مؤسسة كرمي (TRANSFENIX)مؤسسة،(AUTRES EMBALLAGE)،مؤسسة النخلة، مؤسسة (TONIC)جممع
  .للتوضيب، مؤسسة الوليد

 زبونا اجلدد قرار 33 يف اختاذ 2008 اصدار 9001وملعرفة دور وجود نظام إدارة للجودة وفق املواصفة األيزو 
هل وجود نظام إلدارة : قمنا بطرح السؤال التايل (EMBAG)شراء منتجاا من األكياس والعلب يف مؤسسة 

 باملؤسسة هو سبب اختاذك قرار شراء منتجاا من عدمه، كانت النتائج ملخصة 9001اجلودة وفق مواصفة األيزو 
 :يف اجلدول التايل

 (EMBAG)مربرات قرار اختيار الزبائن اجلدد ملؤسسة): 2.3(جدول رقم

  
اختار المؤسسة ألنھا حاصلة على األیزو 

9001 
اختیار المؤسسة بغض النظر 

 لھا عل األیزوعلى حصو

 4 29  الجددنعدد الزبائ

 33 المجموع

  .من إعداد الطالب:  املصدر

 كان مربر اختاذهم قرار الشراء 2010من الزبائن اجلدد لسنة  %88يتضح لنا من معطيات اجلدول أعاله أن نسبة 
 9001 على األيزو من املؤسسة يف ظل تعدد الناشطني يف هذا القطاع هو جودة املنتجات وحصول هذا األخرية

  .2008اصدار 

كذلك ما أشرنا إليه من أن أهم زبائن املؤسسة من مؤسسات اإلمسنت ومؤسسات صناعة األدوية وهم يولون 
  .اخلاص باجلودة 9001أمهية كبرية ألن يكون مورديهم متحصلني على شهادة األيزو 
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حسن صورا يف السوق وزاد يف تنافسيتها، نستخلص أن تبين نظام إدارة اجلودة أعطى املؤسسة ميزة تنافسية و
زيادة حصة املؤسسة يف السوق ورفع رقم أعماهلا يدعم دور إدارة اجلودة يف حتقيق التنمية املستدامة يف الشق 

  : االقتصادي من خالل

  ا االستراتيجية؛ حتسني األداء الكلي للمؤسسة وزيادة رحبيتها مما يتيح هلا توفري املوارد الالزمة لتحقيق أهدافه:أوال

  . املسامهة يف زيادة الناتج الوطين اإلمجايل من خالل زيادة قيمتها املضافة:ثانيا
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 :اإلدارة البيئية يف املؤسسة :املطلب الثالث

 ال يوجد ا إدارة خاصة بالبيئة رغم وجود مكلف بالبيئة فعمدنا إىل تشخيص الوضعية البيئية (EMBAG)مؤسسة 
  .عاينة واحلوار من إطارات باملؤسسةللمؤسسة من خالل امل

  :من األمور اليت متت مالحظتها

  اقتناع اإلدارة العليا بأن نشاط املؤسسة ال حيدث درجة كبرية من التلوث واإلضرار بالبيئة؛ §
اقتناء حمطة لتصفية املياه يعد من االستثمارات اليت وضعت املؤسسة يف طريق حتقيق الفعالية البيئية حسب  §

  العليا؛اإلدارة 
  وجود إجراءات للحد من النفايات لكن ليست بالفعالية الالزمة؛ §
 عدم املعرفة التامة للقوانني البيئية؛ §

رغم توجه املؤسسة حسب ما تبينه السياسة العامة إلقامة نظام لإلدارة البيئية إال أن التقدم يف وضع ركائز  §
عال يف اإلدارة البيئية ومعرفة اآلثار الفعلية النظام يسري ببطء كون املؤسسة حباجة إىل برنامج تكوين ف

 .ألنشطتها على البيئة

تستخدم املؤسسة يف نشاطها اإلنتاجي مواد كيميائية ذات درجة كبرية من اخلطورة، هذه األخرية جيب  §
على املؤسسة إحصاء الطرق العلمية لتخزينها واحلفاظ عليها واحلث من نفاياا ملا هلا من تأثري سليب على 
البيئة، حيث أننا بكل موضوعية مل حنصي إجراءات واضحة وحمددة لالستخدام العقالين هلا من جهة 

 .وللتعامل مع النفايات من جهة أخرى

تقوم املؤسسة بالتخلص من نفايات الورق عن طريق البيع حسب ما مت إعالمنا من طرف مندوب البيئة  §
د مصلحة احملاسبة ولألمانة العلمية مل نتمكن من إثبات يف املؤسسة، وللتأكد من األمر حاولنا التحري عن

 ".فاتورة أو وصل تسديد املشترى للمؤسسة بأية وسيلة تسديد"ذلك عن طريق وثيقة حماسبية 

واألكيد أن تبين املؤسسة لنظام اإلدارة البيئية  سيساهم يف إجياد أحسن احللول للتقليل من النفايات الكيميائية 
 :، ويتيح لنا اجلدول التايل مقارنة السنتني2009 ما سجل سنة 2010اوزت أرقامها  لسنة والورقية اليت جت

  لقيمة النقدية با2009/2010مقارنة حجم النفايات املسجلة لسنيت ): 3-3(جدول رقم

  2010نتائج سنة   2010اهلدف املسطر لسنة   2009سنة   خط اإلنتاج

   دج26.354.413   دج2.196.298   دج4.932.596  نفايات خط إنتاج األكياس الكبرية
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   دج348.093   دج12.834   دج25.668  نفايات خط إنتاج األكياس الصغرية

  دج3.445.518   دج212.217   دج424.434  نفايات خط إنتاج العلب 

   دج30.148.024  اموع  

  .  من إعداد الطالب: املصدر

احملافظة على حجم النفايات عند األرقام املسجلة يتضح لنا من اجلدول أعاله أن املؤسسة مل تنجح حىت يف 
نفس الشيء بالنسبة .  دج21.421.817 ، بل ارتفعت نفايات خط إنتاج األكياس الكبرية ب2009سنة 

رغم أن املؤسسة تقول بأن هذه النفايات يتم بيعها، لكن األكيد أن مثن بيعها سيكون أقل من . للفضالت األخرى
لذلك وجب على املؤسسة إقامة نظام إدارة بيئية إرضاءا جلميع األطراف ذات . نهاسعر تكلفة الكيلوغرام م

املصلحة وإجياد أفضل املمارسات يف نفس اال من الصناعة يف جمال البيئة واألمن دف حتقيق الفعالية البيئة 
اج من خالل توفري واالقتصاد يف التكاليف سيمكن املؤسسة من التنفيذ الفعلي ملخططات جتديد خطوط اإلنت

  .املوارد املالية الالزمة

   الصحة والسالمة املهنية يف املؤسسة:املطلب الرابع

، لذلك OHSAS 18001بالصحة والسالمة املهنية وفق املرجعية  خاص  إدارة ال يوجد ا نظام(EMBAG)مؤسسة 
  .ء املؤسسة يف هذا  االسنعمد إىل حتليل النتائج املسجلة للسنوات الثالث األخرية للوقوف على أدا

املعلومات  اليت متكنا من التحصل عليها حول حوادث : تقييم جمهودات املؤسسة يف جمال الصحة والسالمة املهنية-1
 :العمل يف املؤسسة مل تتعدى سوى إحصائيات من سجل حوادث العمل كما يلي

   2008حوادث العمل لسنة ):3.3(شكل رقم
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  .لب بناءا على معطيات سجل حوادث العملمن إعداد الطا: املصدر

  : كاآليت2009وكانت إحصائيات حوادث العمل لسنة 

   2009حوادث العمل لسنة ):4.3(شكل رقم

  
  .من إعداد الطالب بناءا على معطيات سجل حوادث العمل: املصدر

قليل حوادث العمل مقارنة  وبذلك فاملؤسسة مل تنجح يف ت31عددا إمجاليا حلودث العمل بلغ  2010 وقد سجلت سنة 
  :2010والشكل التايل يوضح عدد احلوادث املسجلة شهريا لسنة ). حادثا 31( 2008وسنة ) حادثا 35 (2009بسنة 

   2009حوادث العمل لسنة ):5.3(شكل رقم 

  
  .من إعداد الطالب بناءا على بيانات سجل حوادث العمل: املصدر

ة مل تتمكن من التقليل من حوادث العمل وأن عددها بقي  يتضح من خالل اإلحصائيات أن املؤسس   
ثابتا تقريبا خالل الثالث سنوات األخرية دون تسجيلنا لعملية تدقيق ومتابعة ألسباب هذه احلوادث والعمل على 

، إضافة إىل ذلك فاملؤسسة ال تتابع تطور احلد منها وكان مصدرنا الوحيد هو سجل حوادث العمل للمؤسسة
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 خاصة باألمن الصناعي إال أن ذلك 2009ا اقتنت جتهيزات لسنة أرغم ر احلوادث ودرجة اخلطورة مؤشر تكرا
  .غري كاف بالنظر إىل أن معظم حوادث العمل املسبب الرئيسي فيها هو تصرفات العمال

  . كذلك عدم وجود لوحة حتكم  خاصة بعملية الغيابات ومتابعتها

،  يف تقييمها للمناخ االجتماعي يف املؤسسة على املالحظة واملقابلة الشخصيةااعتمدن:  تقييم املناخ االجتماعي للمؤسسة-2
، معدل دوران العمال مرتفع حيث كما أشرنا سابقا أن عدد العمال حيث ملسنا عدم الرضى الوظيفي لدى مجيع فئات العمال

ون عن فرص عمل أخرى هذا من جهة ومن جهة  يدفعهم إىل عدم االطمئنان على مستقبلهم يف املؤسسة فيبحث225املؤقتني 
  .أخرى عدم عدالة األجور حيث أا ال حتقق تطلعام وال تكفل هلم العيش الكرمي

يتضح لنا من دراسة حالة مؤسسة التوضيب وفنون الطباعة حتقيق نتائج إجيابية على مستوى التنافسية وزيادة رقم 
  . ماعي فينتظر املؤسسة عمل كبرياألعمال لكن فيما خيص اجلانب البيئي واالجت

، لكن 2009 مقارنة بسنة 2010جنحت مؤسسة التوضيب وفنون الطباعة يف رفع حصتها السوقية لسنة   
  رغم ذلك فاملؤسسة مل تتمكن حتسني أدائها يف اال البيئي واالجتماعي وذلك راجع 

 الصحة والسالمة املهنية من خالل األرقام اليت مت إىل عدم وجود سياسة واضحة يف اال البيئي واالجتماعي مبا فيه
لذلك كان لزاما على املؤسسة تدارك التأخر يف االني من خالل ليس فقط تبين األنظمة . الوقوف عليها يف االني

ال جودة، بيئة وصحة وسالمة مهنية وإمنا البحث عن أحسن املمارسات البيئية واالجتماعية يف جم"اإلدارية املدجمة
  .  صناعتها دف االستجابة ملتطلبات التنمية املستدامة
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  االمسنت بعني الكبريةمؤسسة صناعةدراسة حالة :املبحث الثالث

دف من خالل هذا املبحث دراسة مؤسسة عني كبرية لصناعة اإلمسنت وبالتحديد معرفة مستويات    
 ونظام اإلدارة البيئية وفق 9001اجلودة وفق االيزو األداء اليت حققتها املؤسسة مذ تبنيها لنظام إدارة خاص ب

تعمل املؤسسة حاليا على تبين نظام إلدارة الصحة . م واحدوالذين مت إدماجهما يف نظا 14001 املواصفة االيزو
، وحماولة كيف مدى مسامهة األنظمة اإلدارية املتبناة حاليا لتحقيق OHSAS 18001والسالمة املهنية وفق املرجع 

  )4أنظر امللحق رقم .(نمية املستدامةالت

  التعريف مبؤسسة صناعة اإلمسنت: املطلب األول

 عني الكبرية إلنتاج االمسنت و مشتقاته تعد وحدة عني الكبرية إلنتاج االمسنت (SCAEK)التعريف بوحدة -1
اته  و مشتق(ERCE)وهي ، تابعة للمؤسسة اجلهوية إلنتاج االمسنت )(SPAمشتقاته شركة ذات أسهم و

 و تتكون من ، بالشرق من اجنح الوحدات التابعة هلذه األخرية وذلك نظرا للنتائج اليت حتققها هذه الوحدة
 .  االمسنتع مصن، اإلدارة العامةشطرين 

  :املوقع اجلغرايف ملصنع االمسنت -2

ال مقر كلم مش20 على بعد139 وهو يقع على الطريق الوطين رقم ، هكتار 24يتربع املصنع على مساحة 
  .  وهو يأيت مبواده من جبل جمونس، كلم جنوب دائرة عني الكبرية املنسوب إليها 7والية سطيف و

،  إىل شركات جزائرية أخرى ة إضاف، من طرف الشركة األملانية، 1974و قد مت االنطالق يف اجناز الوحدة سنة 
 ، درت الطاقة اإلنتاجية حبوايل مليون طن سنويا  و ق1978أما عن بداية التشغيل الفعلي للمصنع فقد بدا يف اية 

بعد أن قامت ببعض ،  2000ومل حتقق الوحدة هذه النتيجة إال سنة ، الف طن يوميا  آ3أي ما يقارب 
  . (ISO9001/2000)اإلصالحات اجلديدة للدخول إىل

  :األمهية االقتصادية للمؤسسة  -3

  :ميكن حصر هذه األمهية يف النقاط التالية

نظرا للحاجة املتزايدة للسكن حيث تتفاقم هذه املشكلة ، لبية احلاجات املتزايدة يف جمال البناء و اإلسكانت - 
  ؛و تزداد حدا االجتماعية من سنة إىل أخرى
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تطوير األنشطة االقتصادية و تعزيز اهودات الوطنية املبذولة يف جمال التصنيع عرب خمطط التنمية  - 
  ؛اعيةاالقتصادية و االجتم

مع العلم أن هذه الصناعة هي أكثر ، املسامهة يف امتصاص البطالة اليت تفشت خاصة لدى الشباب - 
  ؛الصناعات استقطابا لليد العاملة

إمكانية االستفادة من السيولة النقدية املتاحة لدى املواطنني من خالل سياسة بناء املساكن املتبعة من قبل  - 
  . الصندوق
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   .سنقوم أوال بعرض اهليكل التنظيمي لإلدارة العامة مث اهليكل التنظيمي للوحدة :ياهليكل التنظيم-4
  اهليكل التنظيمي لإلدارة العامة): 3-6(شكل رقم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 جملس اإلدارة

ملدير العامالرئيس ا  

العامة األمانة  

 مساعد املدير العام مكلف
   باإلدارة العامة

مساعد املدير العام مكلف 
 بالشؤون القانونية  

مساعد املدير العام مكلف 
 باملراجعة الداخلية  

مساعد املدير العام مكلف 
ة واجلودة والبيئة  بالسريور  

 حماسبة املقر االجتماعي 

ةمدير مركزي للمالية واحملاسب  مدير مركزي لالستغالل مدير مركزي للتسويق 

 مدير مركزي للتطوير مدير مركزي للموارد البشرية مدير مركزي للتموين
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  وثائق املؤسسة:املصدر
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 .ويف الشكل املوايل سنعرض اهليكل التنظيمي للوحدة

  ة اإلمسنتاهليكل التنظيمي لوحد): 3-7(شكل رقم

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 مدير الوحدة

 األمانة العامة

 مديرية الشؤون القانونية  

راجعة الداخلية  مديرية امل  

 مديرية املالية واحملاسبة  

 مديرية اإلنتاج

 مديرية التموين  مديرية التسويق

 مديرية املوارد البشرية  واألمن مديرية التطوير  

 مديرية السريورة واجلودة والبيئة 
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   .وثائق املؤسسة:املصدر

  

  

  

   إدارة اجلودة باملؤسسة: الثايناملطلب

وسنتناول فيما . 2008 إصدار 9001نظام إلدارة اجلودة وفق املواصفة اإليزو تتبين مؤسسة عني كبرية 
  .يلي السياسة واألهداف والنتائج احملققة

طبيعة األهداف املسطرة من مؤسسة إىل أخرى حسب طبيعة نشاط املؤسسة من جهة تلف خت :سياسة املؤسسة -1
 مؤسسة عني كبرية لصناعة اإلمسنت سطرت . ومن جهة أخرى مستويات األداء اليت وصلت إليها كل مؤسسة

  . أهداف متعلقة باجلانب االقتصادي،  البيئي واالجتماعي وهذا ما سنتناوله يف هذا املطلب

 ال حجم املبيعات من حيث تن حتقيق نتائج جيدة على مستوى مؤسسات صناعة اإلمسناحلديث عإن 
 لكن املؤسسة سطرت ، مقياسا لألداء حيث أن كل ما ينتج يباع والطلب يتجاوز العرض من هذه املادة  يعترب

 خط إنتاج ءواقتنا الطاقة اإلنتاجية النظرية 2010 حيث جتاوزت الكمية املنتجة لسنة كهدف رفع الكميات املنتجة
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 والعديد من التجهيزات لزيادة الطاقة اإلنتاجية واملسامهة يف احلركية االقتصادية خاصة املخطط اخلماسي  جديد
 .2010 لسنة  اليت أعلنتها املؤسسةمن خالل العديد من املناقصات الوطنية والدولية 2010/2014

  2010لسنة  األهداف والنتائج احملققة -2

 طن 1.250.000 ت حيث جتاوز2010ة يف رفع الكميات املنتجة من اإلمسنت لسنة جنحت املؤسس
  . واجلودة وجتاوزت بذلك الطاقة النظرية للمصنع وذلك راجع إىل مستويات التحكم يف عمليات املؤسسة

   :الشكل التايل يوضح زيادة الكميات املنتجة مقارنة بالسنوات السابقة

 ملنتجة من اإلمسنتتطور الكميات ا): 3-8(شكل رقم

  
  من إعداد الطالب بناءا على معطيات الدائرة التجارية: املصدر

  

  

  

   اإلدارة البيئية يف املؤسسة: املطلب الثالث
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،  البد أوال من احلديث عن مراحل العملية 2010 لسنة قبل التطرق إىل تقييم أداء املؤسسة يف اجلانب البيئي

حقق تبين نظام اإلدارة . 14001د تبين اإلدارة البيئية وكذلك مراحل احلصول على اإليزو اإلنتاجية، وضعية املؤسسة قبل وبع
 نتائج إجيابية 9001 وفق املواصفة األيزو مع نظام إدارة اجلودة14001 وفق املواصفة األيزوالبيئية للمؤسسة

  .للمؤسسة

  العملية اإلنتاجية يف الوحدة -1

  :نت يف إنتاج نوعني من االمسنتختصص وحدة عني الكبرية لصناعة االمس

  " االمسنت برتلند العاديCPJ45"- أ

  CRS" املقاوم للكربيتاتتاالمسن  "- ب

 وجيلب من (ARGILE)  الطني، وجيلب من قرب املصنع(CALCAIRE)كالكار:وتستخدم إلنتاجها املواد األولية التالية 
كالكار إضايف  و جيلب من مجيلة(GYPSE) اجلبس ، (MINERAI DE FER) حديد خام، قرب املصنع أيضا

(CALCAIRE AJOUT)و جيلب من قرب املصنع  .  

  :وتتم عملية اإلنتاج وفق املراحل التالية
  :وتتم على مستوى احملجرة وفق املراحل املوضحة يف الشكل التايل: املرحلة األوىل
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 املرحلة األوىل إلنتاج اإلمسنت على مستوى احملجرة):3-9(شكل رقم

  
 . وثائق املؤسسة:راملصد

 من خالل حماجر داخل مناطق مينح للشركات حق امتياز باستغالهلا الستخراج املواد وتتم هذه العملية
وتتراوح . املصنع والصخور الطبيعية الالزمة للعملية الصناعية، وحيسن تواجد هذه املواد بالقرب من موقع اخلام

 . باملنطقة سب درجة توفر اخلام كيلو متر مربع، حب5-1مناطق االمتياز ما بني 

 واليت تستخدم )كاتر بيلر(كالبلدوزرات العمالقة  وتتم عملية تكسري وشحن اخلامات باستخدام ميكانيكية ثقيلة
 تسمى جمموعات كالبلدوزرات الطبيعية إىل كتل يسهل التعامل معها مبجموعات آلية أصغر يف تفتيت الصخور

بواسطة غرافات ونقلها إىل مواقع الكسارات اليت  صخور إىل كتل يسهل حتميلهاالدف، واليت تقوم بتفتيت هذه ال
 .أحجام منتظمة كتل جمروشة ذات تتوىل حتويلها إىل

إىل عملية التكسري، أما الرمل فطبيعته ال ) بعد جتفيفها(والطفلة  وختضع مواد احلجر اجلريي واحلجر الرملي واجلبس
 مقاولني كن للمصنع إجراء هذه العملية مبعداته وآلياته أو أن يعهد ا إىلومي. هذه العملية تقتضي إجراء مثل

يف تكلفة أعمال التكسري  متخصصني يف هذه األعمال أو التوريدات  وتكلفة اخلامات على هذا النحو تنحصر
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 .تكلفةيعية دون حد ذاا فهي متاحة يف البيئة الطب والشحن وحق االمتياز على املناطق املستغلة أما اخلامات يف

  :مرحلة الطحن وتتم وفق املراحل التالية: املرحلة الثانية 

  مرحلة الطحن):3-10(شكل رقم

 . وثائق املؤسسة:املصدر

مصنوعة من الفوالذ عايل الصالبة  (Ball Mill) وتتم هذه العملية داخل مطاحن أنوبية ذات كسارات
على  95.5حيث يتم طحن الكلينكر املربد واجلبس بنسبة  )عةسا/ طن110تصل طاقة املطحنة الواحدة إىل حوايل (

 .إىل أن خيرج األمسنت املتخلف عن هذه العملية بدرجة النعومة املطلوبة الترتيب وتستمر عملية الطحن

  

  .  التعبئة والتوزيع،  التخزين، وهي املرحلة األخرية وتتمثل يف الطحن: املرحلة الثالثة
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   التخزين،  التعبئة والتوزيعالطحن، ):3-11(شكل رقم

  وثائق املؤسسة: املصدر

 -سيور ناقلة(صوامع التخزين باستخدام وسائل نقل خمتلفة  يتم ترحيل األمسنت من داخل املطاحن إىل
  .  ألف طن30وتصل طاقة هذه الصوامع إىل حنو ) دالئية  نواقل- جماري هوائية 

 .للتعبئة ساعة ليتم تربيده ومن مث يصبح املنتج جاهزاً 72د الصوامع لفترة يف حدو ويترك األمسنت داخل هذه

 : األمسنت داخل حمطة التعبئة بأسلوبني تتم تعبئة

 50(وهي أكياس منطية متعارف عليها باألسواق زنة )  طبقات3(الكرافت  التعبئة اآللية داخل أكياس من ورق  -
 ).طن/  كيس20أو  كيس/ كيلو جرام 

  .وأحيانا حتميل يدوي للسيارات يارات املخصصة لنقل األمسنت السائب،التحميل اآليل للس - 
  :قبل تبين اإلدارة البيئية يف النقاط التاليةتها ميكننا تلخيص وضعي: قبل تبين نظام اإلدارة البيئيةوضعية املؤسسة  -2

مرتفعة النبعاث ثاين سجلت املؤسسة مستويات جد  :النبعاث يف اهلواء والتلوث االنبعاث يف اهلواء والتلوثا -  أ
 واليت ال تتوافق مع املعايري الدولية حيث  میلیغرام في نانومتر مكعب200أكسيد الكربون يف اهلواء جتاوزت 

 .  ميليغرام يف نانومتر مكعب10يتجاوز املستوى األعلى البد أن ال 

يئية كانت ضرورة العمل غري صحية قبل تبين اإلدارة الب:روف السيئة لبيئة العمل الناجتة عن نشاط املؤسسةالظ -ب
  . الصورة التالية تلخص ظروف وبيئة العمل. وآمنة مما عرض العمال ألخطار اإلصابة باألمراض
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  : األكياس لإلمسنت هلا أثريني رئيسنيزين املواد األولية والتعبئة يفعملية خت: ظروف التخزين وتعبئة اإلمسنت-ج

  أثر على بيئة العمل؛ §
  . آثار على احمليطآثار اقتصادية و §

    ISO 14001 للحصول على املواصفة SCAEK  اخلطوات اليت قامت ا-3
  : عليها أوال أن حتدد ما يلي14001قبل شروع الشركة بتطبيق التزاماا جتاه مواصفات البيئية لاليزو

  . اخل. . . تلفةوعتاد النقل ومرافق خم،  اليت تشتمل عليها الشركة من وسائل إنتاج: الوسائل املادية-أ

  . و هم جمموع العمال من إداريني و إطارات عليا إىل عمال وتقنيني : الوسائل البشرية-ب

  : اهلدف منه

  ؛معرفة مكامن القوة والضعف للعناصر املختلفة للشركة -
 املادية والبشرية للوصول إىل هدف واحد و موحد خيص مجيع األطراف و كل تتسخري مجيع اإلمكانيا -

  ؛ه مصلحة مع الشركة سواء مباشرة أو غري مباشرةمن ل
 بصفة عفوية حول ختفيض 2002توقيع عقد التزام بني إدارة الشركة ووزارة البيئية و يئة اإلقليم سنة  -

 حىت 2003 نسبة الغبار املتصاعد من مداخن املصنع يف الفضاء إىل احلد األدىن املسموح به انطالقا من سنة
2006 .  

  :وىلاخلطوة األ

  .  البيئية على مستوى اإلدارة العليا و آخر على مستوى اإلدارة الوسطى للشركة اإلدارةتعيني مسؤول عن

  :اخلطوة الثانية

  :حتديد السياسة البيئية اخلاصة بالشركة

   . اة البيئية اخلاص(SME)تترجم السياسة البيئية التزام الشركة وإرادة اإلدارة يف تطوير نظام اإلدارة 

  :تغطي هذه السياسة البيئية مجيع املستويات و األنشطة يف إطار احملاور اإلستراتيجية اآلتية

  ؛وارد الطبيعيةمتابعة برنامج التجديد واالستثمار اهلادف إىل التقليص من حدة التلوث و احملافظة على امل - 
  ؛يط و املنتجاحترام الشروط اليت ميليها القانون والنصوص األخرى املنظمة حلماية احمل - 
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  ؛وضع حيز العمل لسياسة تسيري النفايات و احلماية من التلوث - 
تكييف نظام معلومايت ناجع من مجيع األطراف املعنية و خصوصا الزبون يف إطار منظور اإلصغاء الدائم و  - 

  ؛املستمر
  . متابعة حتسني و تكوين املستخدمني يف جمال اجلودة و محاية البيئة - 
  طالتخطي: ةالثاخلطوة الث

ويراعى فيها ، أي وضع خطة متكاملة تترجم بصورة واقعية ما مت وضعه من تصورات يف سياستها البيئية
  . مجيع إمكانيات املؤسسة املادية والبشرية

خيضع التخطيط لإلجراءات التشريعية و القانونية احمللية ال سيما القوانني اليت تنص على محاية البيئة و منع تصريف 
  . و املتعلق بتسيري النفايات و مراقبتها و إزالتها2001الصادر سنة 19-01  رقمننفايات بشكل عشوائي كالقانوال

   

  التنفيذ: اخلطوة الرابعة

 وعند تنفيذ اخلطة جيب أن تراعى بصورة دقيقة ، رض الواقعأنقصد بالتنفيذ وضع مجيع اخلطط املرسومة على 
  .  املؤسسةةتراتيجية لسياساألهداف املسطرة ضمن احملاور اإلس

  قالتدقي: اخلطوةاخلامسة

على الشركة أن دف إىل حتسني دائم ومستمر لنظام اإلدارة البيئة تقوم مبراجعة دورية وفق ما مت تدوينه يف 
 كما يسهر على . السجالت و ما مت تطبيقه يف امليدان لتقليل االحنرافات املسجلة بني ما هو خمطط و ما هو منفذ

  . قرب وقتأقابة الدائمة مدققني داخليني تابعني للشركة للكشف املباشر عن اخلطأ احملتمل و تصحيحه يف الر

  . وينقسم التدقيق إىل داخلي و خارجي

  .  يقوم به مدققون من داخل الشركة للوقوف على اخلطط املنفذة و تصحيح اخللل يف حال وجوده:التدقيق الداخلي

عتمدت الشركة ا ر يف هذا اإلطا(AFNOR) املواصفةالشركة يف أخر مرحلة للحصول على  و تكون :التدقيق اخلارجي
اجلوانب العملية اليت قامت ا املؤسسة للحصول على مواصفة  على خربة الوكالة الفرنسية للمواصفة

  : يمن رقم األعمال فيما يل %30 هي استثمار ما نسبته 14001االيزو
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 ؛قليل انبعاث الغبارت §

 ؛ (Filtre)د مع شركة أمريكية للتزود مبصفاةالتعاق §

  ؛ إضافة تكاليف التركيب و الصيانةعمليار سنتيم م103الفضاء و قد كلفها ما قيمته  §
  ؛شراء كامتات الصوت دف تقليل الصوت املنبعث من اآلالت و الذي يضر العمال §
  ؛معاجلة املياه املستعملة بصورة جزئية قبل التخلص منها يف الطبيعة §
  ؛لتخلص من الزيوت املستعملة بوضعها يف أماكن خاصة ومعزولةا §
  ؛إقامة شبكة طرقات داخل الشركة للقضاء على تصاعد الغبار يف الفضاء §
 يشرف عليها مساعد املدير العام مكلف ، خلق مصلحة اجلودة و البيئة ضمن اهليكل التنظيمي للشركة §

   . 2008باجلودة و البيئة يف فيفري
  :واجهتها الشركة يف تنفيذ االلتزامات هيالعوائق اليت 

  ؛قلة اإلطارات املكونة يف اال البيئي و للتخلص من املشكل تنظم دورات تكوينية للعمال §
والشركة تعمل باستمرار للتحسني املستمر والدائم للعمال ،  لدى العمالينقص ثقافة التغيري البيئ §

 . واإلطارات

 9001 وفق املواصفة األيزو مع نظام إدارة اجلودة14001 وفق املواصفة األيزولمؤسسةحقق تبين نظام اإلدارة البيئية ل
  .نتائج إجيابية للمؤسسة

  

  

  : تبين نظام اإلدارة البيئيةوضعية املؤسسة بعد -4

  :تتمثل أمهية تبين نظام لإلدارة البيئية حسب مسؤويل املؤسسة يف النقاط التالية

  حتسني صورة املؤسسة؛ §
   لتقليل آثارها على البيئة وانبعاثاا؛توانني جديدة أكثر إلزامية للمؤسساتشريعات وق §
  السكان ووسائل اإلعالم؛، السلطات العمومية، ضغط مجعيات محاية البيئة §
  . املتابعات القضائية اليت قد تصل إىل عشرات اآلالف من الدينارات على أضرار أحدثتها املؤسسة §
وزارة البيئة ويئة اإلقليم لتخفيض تلوث اهلواء بتاريخ لذلك وقعت املؤسسة على عقد مع  §

  . 2002أفريل13
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  :وتلخصت أهداف عقد النجاعة يف النقاط التالية

  مواصلة بذل اجلهود يف عملية محاية البيئة؛ §
  انشاء وظيفة تعىن بالبيئة ،  التدريب والتوعية يف اال البيئي؛ §
  . تلوث اهلواءانشاء جهاز للرقابة على النفايات ومعدالت  §

  :تقييم األداء البيئي للسنوات الثالث األخرية األهداف والنتائج احملققة و-5

  : أهداف املؤسسة يف اجلانب البيئي-5-1

 واحلد من سطرت املؤسسة كهدف رئيس حتقيق حتكم أكرب يف النفايات ضمن حلقة التحسني املستمر
عات والقوانني والتغذية العكسية من املؤسسات الناشطة يف نفس انبعاث الغازات، إضافة إىل اليقظة يف جمال التشري

  .اال سواء حمليا أو دوليا

  : النتائج احملققة-5-2

 احملددة عامليا مما يدل على ميليغرام يف نانومتر مكعب 10جنحت املؤسسة يف تقليل االنبعاث إىل مستوى أدين من  
  . ؤسسةمستويات الفعالية البيئية اليت وصلت إليها امل

  باملائة من رقم األعمال لالستثمارات املتعلقة حبماية23إضافة إىل ذلك فإن ملؤسسة فإن املؤسسة ختصص أكثر من 

  : البيئة والتنمية املستدامة ونلخص تطور هذه املخصصات املالية يف اجلدول التايل

 لتنمية املستدامة يف جمال محاية البيئة واتاملخصصات املالية لالستثمارا): 3-4(جدول رقم

  . إحصائيات معدة من دائرة اجلودة والبيئة: املصدر

  2009  2008  2007  2006  السنة

  220.822.000  737.325.000    1.011.465.777   1.097.254.750  املبلغ بالدينار
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دينار  3.069.000.000نالحظ من اجلدول أن املبلغ اإلمجايل للمخصصات من رقم األعمال بلغ 
أورو حلماية البيئة والتنمية املستدامة،  وهذا ما يعكس توجه املؤسسة حنو  28.138.000 ما يعادل جزائري أي

  . االلتزام بالتنمية املستدامة

حيث جنحت . نأيت اآلن إىل حمور جد مهم يف الفعالية البيئية وهو احلفاظ على املوارد ولعل من أمهها املياه
 االقتصاد يف الكميات املستهلكة  وقد قدرت الكميات باملتر مكعب اليت مت املؤسسة منذ تاريخ اقتناء املصفاة يف

  : مواطن، كما يوضحه الشكل التايل4000اقتصادها ما يعادل حاجات 

  تطور االستهالك السنوي للمياه): 12-3(شكل رقم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  دائرة اجلودة والبيئة: املصدر

  : تسيري النفايات،  هذه األخرية تصنفها املؤسسة إىل ثالث أنواع نتأيت اآلن لدراسة النتائج احملققة يف جمال

كميات املاء املستعمل بعد جتهيز 
 املصنع باملصفاة

 السنة

 املاء باملتر مكعب

ور االستهالك السنوي من املياه باملتر مكعبتط  
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   ):نفايات املصنع(املرتليةالنفايات  -  أ
  )نفايات املصنع(النفايات املرتلية ): 3-5(جدول رقم 

Déchet Ménager assimilé  المصنع( التعامل مع النفایات المنزلیة ( 

Désignation 2010سنة  2009سنة  2008سنة  الوحدة 

Filtres à air non souillés  169 20 11 

Cables Electriques KG 150   

Equipements et organes endommagés  173   

Déchet organique de cuisine 14   

Papier et carton d'emballage KG 0,97   

pneus usagés  200   

Caoutchou (bandes usagées  1017 506 280 

Ferraille 439 1243 86 

Boulets Usagés 730 12  

Futs métalliques  183 321 241 

Stérile (gisement calcaire 59500 29000 15000 

  دائرة اجلودة والبيئة:  املصدر

 هذا النوع من النفايات نالحظ من معطيات اجلدول أعاله أن املؤسسة حققت تطورا ملحوظا يف تسيري
 كابالت ، مرشحات اهلواء الغري ملوث:  للنفايات التالية2008 مقارنة بسنة 2010 سنة حيث وصلت إىل الصفر

 كذلك .  الورق وكرتون التعبئة والتغليف، نفايات العضوية للمطبخ ال،  املعدات واألجهزة التالفة، كهربائية
 أي 2010 طن سنة 15000 إىل 2008 طن سنة 59500جنحت املؤسسة من ختفيض كميات احلجر اجلريي من 

      . 2010 سنة 280 متر إىل 1017من (Caoutchouc) وجنحت يف ختفيض . %75باخنفاض قدرة 

سنعمل على مقارنة األرقام املسجلة هلذا النوع من النفايات ومقارنتها بالسنوات  :النفايات اخلاصة اخلطرية-ب
  : اجلدول التايل يوضح األرقام املسجلة.السابقة

  األخريةت اخلاصة اخلطرية للسنوات الثالثالنفايا): 3-6(جدول رقم
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Déchet Spéciaux dangereux النفایات الخاصة الخطیرة  

Désignation 2010سنة  2009سنة  2008ة  الوحدة 

Activités de soins kg 49 37 11 

Accumulateurs (Batteries  105 12  

Filtres (Gaz oils, Huile) soullés  35 40  

Textiles kg 161 10  

Huiles Usagées 22750 8400  

Graisses Usagées kg 150   

  . دائرة اجلودة والبيئة:   املصدر

 يف 2009و 2008 مقارنة بسين 2010مؤسسة عني كبرية جنحت من خالل استقراء معطيات اجلدول أعاله يف سنة 
 لتر إىل 22750التحكم املمتاز يف هذا النوع النفايات حبيث اخنفض عدد النفايات مثال من الزيوت املستخدمة من 

 .  الصفر

 يف هذا النوع من النفايات حسب تقدير املؤسسة التغرياتواجلدول التايل يلخص أهم هذه  :النفايات اخلطرية-ج
  . بأا ذات درجة من اخلطورة

 النفايات اخلاصة للسنوات الثالث األخرية): 3-7(جدول رقم

Déchet Spéciaux  النفایات الخاصة  

Désignation 2010سنة  2009سنة  2008سنة  الوحدة 

Cartouches et ruban d'impression  243 189 121 

Briques réfractaires et béton  1521 150 76 

Sac déchirées de ciment    4,5 

  . دائرة البيئة واجلودة:املصدر

نالحظ من معطيات اجلدول أعاله أن املؤسسة بلغت مستوى من عال من التحكم يف هذا النوع من 
 طن سنة 1521اخنفضت من  (Briques réfractaires et béton) حيث أن الكمية املسجلة ، النفايات اخلطرية
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 اخنفضت إىل (Cartouches et ruban d'impression) وكذلك بالنسبة إىل 2010 طن سنة 76 إىل 2008
هذه النتائج تدل على التحسني املستمر والفعالية البيئية اليت وصلت . 2008 مقارنة بسنة 2010نصف الكمية سنة 

  . إلدارة البيئية،  هذه األخرية جعلت من البيئة عامل رحبية أكثر منه تكاليفإليها املؤسسة بتبنيها ل

 املؤسسة تتتوافق األهداف املسطرة يف اال البيئي للمؤسسة مع متطلبات التنمية املستدامة، حيث حقق
ة يف نفس قطاع ه ومقارنته باملمارسات الدوليمستويات ممتازة يف جمال الفعالية البيئة من خالل ما اطلعنا علي

 l’initiative ciment pour le)ممارسات صناعة اإلمسنت حنو حتقيق التنمية املستدامة" خاصة يف وثيقة األعمال

développement durable) "وكذلك دراسات املعهد الدويل للموارد(World Business Council for 

Sustainable Development (WBCSD  حيث يقدم هذا املعهد برنامج عمل للمؤسسات الناشطة يف قطاع
  .اإلمسنت دف حتقيق التنمية املستدامة

   يف املؤسسةالصحة والسالمة املهنية :املطلب الرابع

يب والتكوين تقييم األداء االجتماعي للمؤسسة مير عرب تقييم أداء املؤسسة يف جمال الصحة والسالمة املهنية، التدر      
وكذلك الرضى الوظيفي للعمال وحماولة إسقاط ممارسات املؤسسة يف اال االجتماعي على مت تناوله من دور 

  . املؤسسة يف حتقيق التنمية املستدامة يف اجلانب النظري

على لدراسة واقع الصحة والسالمة املهنية واإلجراءات املتخذة من املؤسسة لتوفري بيئة عمل آمنة حفاظا 
 وبالتايل التقليل من حوادث العمل فإننا سندرس نتائج املؤشرات يف اال للسنوات الثالث األخرية للوقوف العمال

  . على النتائج اإلجيابية إن وجدت أو حتليل أسباب الوضع السليب

 وفرت لنا رغم أننا مل نتمكن من احلصول على إحصاءات حول عدد حوادث العمل،  فإن دائرة اجلودة والبيئة
معدل تكرار احلوادث ومؤشر "إحصائيات حول املؤشرين املعتمدين يف جمال الصحة والسالمة املهنية يف العمل

  ". درجة اخلطورة

  : أهداف املؤسسة املتعلقة بالصحة والسالمة املهنية واألداء االجتماعي-1
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سالمة املهنية،  حيث حتتفظ مبؤشرات عشر تويل املؤسسة أمهية كبرية ملتابعة مؤشرات األداء يف جمال الصحة وال
 بالقوانني والتشريعات يف جمال األمن والسالمة املهنية وطبيعة نشاط املؤسسة اسنوات سابقة وذلك تطبيقا والتزام

  . الذي تتعد أضراره سواء من ناحية بيئة العمل وطبيعة األعمال املنجزة

 املؤسسة يف هذا اال وفق املؤشرين الذين تتابعهما  سنعرض أهداف:أهداف الصحة والسالمة املهنية -1-1
  :املؤسسة

  : ويتابع هذا املؤشر شهريا ويتم حسابه من املعادلة التالية:(Taux de Fréquence) احلوادثتكرارمؤشر -أ

  )x 1000000عدد اإلصابات(/ أيام العملX ساعات العمل اليومية Xعدد العمال= معدل تكرار اإلصابة

  . 2010 لسنة 23.96ا املعدل حيث كان هذ

   . 0.28  معدل2010حدد كهدف لسنة : (taux de gravité)مؤشر درجة اخلطورة-ب

 من خمصصات %1 هو ما يشترطه القانون 2010 اهلدف املسطر لسنة :أهداف املتعلقة بالتدريب والتكوين -1-2
  .  األجور للسنة السابقة جيب ختصيصه كمصاريف للتكوين والتدريب

 سطرت املؤسسة إدراج أكرب عدد من املتربصني يف براجمها التدريبية،  هذه األخرية روعي فيها حاجة املؤسسة كما
 عامل 433حيث سطرت كهدف تكوين . لتكوين عماهلا يف التخصصات وااالت اليت فعال سجلت نقصا فيها

  . موزعني على كل وظائف املؤسسة2010لسنة 

  قة بعدد املستفيدين من التكوين والتدريبأهداف املتعل):3-8(جدول رقم

 جانفي فيفري مارس أفريل ماي جوان جويلية أوت سبتمرب أكتوبر نوفمرب ديسمرب  اموع

 عدد املتربصني          22 71 72 87 99 28   18 13  433

  . دائرة املوارد البشرية:املصدر

 جور كما تقتضيه القوانني لربامج التكوين والتدريب من خمصصات األ%1كما سطرت املؤسسة كهدف هو جتاوز 
  :كما توضحه معطيات اجلدول التايل

  أهداف املتعلقة بعدد املستفيدين من التكوين والتدريب):3-9(جدول رقم
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 جانفي فيفري مارس أفريل ماي جوان جويلية أوت سبتمرب أكتوبر نوفمرب ديسمرب

 (%)األهداف             

  . دائرة املوارد البشرية:املصدر

  دراسة انتائج احملققة يف جمال الصحة والسالمة املهنية -2
 ومقارنتها باألهداف 2010 احملققة لسنة سندرس يف هذا العنصر معدالت تكرار احلوادث :معدل تكرار احلوادث-أ

  .  عليها واحلكم2010 و2009 ، 2008املسطرة،  مث مقارنة متوسطات معدل التكرار للسنوات 

  مقارنة باألهداف2010مقارنة النتائج احملققة ملعدل تكرار احلوادث لسنة ):3-13(شكل رقم

 

 من إعداد الطالب بناءا على معطيات دائرة اجلودة والبيئة: املصدر

نالحظ من معطيا ت اجلدول أن معدل تكرار احلوادث شهد تذبذبا من شهر آلخر مقارنة باهلدف 
لكن . جويلية وسبتمرب،  بينما سجل املعدل صفرا يف األشهر جانفي61.86اه يف شهر ماي حيث بلغ أقص 23.96

 مقارنة باهلدف املسطر 36. 21 حقق اخنفاضا طفيفا 2010رغم ذلك فمتوسط معدل حوادث العمل لسنة 
23.96 .  

 دف الوقوف على تطوره والشكل التايل يتيح لنا إمكانية مقارنة معدل تكرار احلوادث للسنوات الثالث األخرية
  :وعلى وجود عمليات التحسني املستمر يف جمال التقليل من تكرار احلوادث

 .للسنوات الثالث األخريةعدل تكرار احلوادث توسط ممقارنة النتائج احملققة مل):  3-14(شكل رقم
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  . املصدر من إعداد الطالب بناءا على معطيات دائرة اجلودة

 إىل 2008 مسجلة سنة 36 ,21 من ختفيض معدل تكرار احلوادث من 2009خالل سنة نالحظ أن املؤسسة جنحت 
  ويدلنا هذا إىل  عدم فعالية عمليات 22,7 حيث وصل 2010ا جديدا سنة  لكن سرعان ما سجل ارتفاع، 8,96

   . التقييم املعتمدة من خالل عمليات املراجعة وعمليات التحسني املستمر

  :درجة اخلطورةمعدل -أ

  مقارنة باألهداف2010 احلوادث لسنة درجة خطورةمقارنة النتائج احملققة ملعدل ): 3-15(كل رقمش

 

  . من إعداد الطالب بناءا على معطيات دائرة اجلودة والبيئة: املصدر

  الثالث األخريةللسنواتدرجة اخلطورة عدل توسط ممقارنة النتائج احملققة مل):  3-16(شكل رقم
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  داد الطالب بناءا على معطيات دائرة اجلودة والبيئةمن إع: املصدر

 يف 2009أن املؤسسة جنحت خالل سنة نفس املالحظة اليت سجلناها يف ما خيص معدل تكرار احلوادث حيث 
ا جديدا سنة لكن سرعان ما سجل ارتفاع، 0.08 إىل 2008مسجلة سنة  0.6احلوادث من خطورة ختفيض معدل 

 إىل عدم فعالية عمليات التقييم املعتمدة من خالل عمليات املراجعة وعمليات التحسني  ويدلنا هذا0.3 حيث 2010
 . املستمر

شهدت خمصصات التدريب والتكوين يف املؤسسة ارتفاعا خالل السنوات األخرية  :واقع التدريب والتكوين -3
  . يف حتقيق األهداف املسطرة مقارنة باألهداف املسطرة وذلك راجع إىل إدراك املؤسسة ألمهية العنصر البشري

 2010  و2009،  2008مقارنة خمصصات تدريب وتكوين العمال للسنوات ): 3-17(شكل رقم
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  من إعداد الطالب بناءا على معطيات دائرة اجلودة: املصدر       

يث وصل  ح2010وحبساب متوسطات األهداف املسطرة سنويا جند أن املؤسسة حققت ارتفاعا معدل سنة           
  . 2009 و2008 باملائة لسنيت 3.9باملائة مقابل  4.4إىل 

نستخلص مما مت تناوله يف هذا املبحث أن املؤسسة وفقت يف مواصلة جناحها بعد ضماا جلودة منتجاا،  
 14001 ها هي ذي تنجح إىل حد كبري يف حتسني أدائها البيئي مذ تبنيها لنظام اإلدارة البيئية وفق املواصفة اإليزو

 خدمة ألبعاد التنمية املستدامة،  لكن فيما تعلق بالصحة والسالمة املهنية ورغم اإلجراءات اليت تقوم 2004إصدار 
 لكل ohsas 18001ا للتقليل من احلوادث وحتضريها لتبين إدماج إدارة الصحة والسالمة املهنية وفق املرجع 

ي تكرار احلوادث ودرجة اخلطورة فإننا الحظنا اخنفاضا سجل سنة من اجلودة والبيئة، إال أنه ومبتابعتنا ملؤشر
 إضافة إىل أن املؤسسة ال تقوم بتحليل معمق ألسباب احلوادث ومعدالت 2010 ليعاودا االرتفاع سنة 2009

الغياب وتصنيف أسباب الغيابات وفق عملية التحسني املستمر، لكن رغم ذلك جتدر اإلشارة إىل أن املؤسسة 
 حيث قامت (OHSAS 18001) املهنية ة برناجمها التدرييب احلجم األكرب لربنامج الصحة والسالمخصصت يف

 . مما يبشر بتحسن أكرب لنتائج الصحة والسالمة املهنية2010 عامل خالل سنة 203بتكوين 

زبائن يف جمال العالقة مع األطراف ذات املصلحة وخاصة الزبائن فقد كانت آخر عملية استقصاء آلراء ال
  )5أنظر امللحق رقم.(%82.5 وكانت نتيجتها بلوغ معدل إرضاء الزبائن 2008سنة 

 2011 يف جمال العالقة مع الزبائن فقد متت أيضا مراجعة دفتر الشروط والذي يدخل حيز يطبق سنة 

  )6لحق رقمأنظر امل. (ومن بني البنود أن يثبت الزبائن التزامهم يف جمال الصحة والسالمة املهنية والبيئة
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 (INFRARAIL)    منشآت السكة احلديدية مؤسسةدراسة : املبحث الرابع

  :متهيد
نأيت اآلن لدراسة حالة املؤسسة الوطنية ملنشآت السكة احلديدية اليت تطبق األنظمة اإلدارية املدجمة 

ودة واإليزو اخلاص باإلدارة  اخلاص بإدارة اجل9001وفق املواصفات األيزو " جودة، بيئة والصحة وسالمة مهنية"
 دف معرفة مستويات األداء OHSAS 18001 واملرجعية اخلاصة بالصحة والسالمة املهنية 14001البيئية 

االقتصادي، البيئي واالجتماعي اليت وصلت إليها بتطبيق األنظمة اإلدارية املدجمة ومستويات األداء املستدام مقارنة 
  .                  دراسة املقارنةباملؤسسات األخرى حمل هذه ال
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   السكة احلديديةتقدمي شركة منشآت: املطلب األول
  :يلي جل تقدمي أفضل للشركة نتطرق إىل نشأا و جمال نشاطها و هياكلها التنظيمية كما أمن
  :حملة تارخيية-1

ل للسكك احلديدية فرع من فروع الشركة الوطنية للنق(INFRARAIL) السكة احلديدية منشآتتعترب شركة 
(SNTF)يف إطار إخراج النشاطات الفرعية امللحقة بإنشاء ثالث و 1989 ، حيث قامت هذه األخرية يف سنة 

  :فروع جهوية هي
  ؛شركة منشآت السكة احلديدية شرق §
 ؛منشآت السكة احلديدية وسط شركة §

  .منشآت السكة احلديدية غرب شركة §
وصيانة خطوط السكة احلديدية و كذا إنتاج  ية تتمثل يف جتديد، تطويرمهمة رئيس) الفروع الثالث( وأسندت هلا 

:  السكة احلديدية و مبساعدة املتعاملني األجانب مثل منشآتشركة   حيث قامت،العناصر السابقة التصنيع
رتبطة  من اجناز العديد من املشاريع امل،)اهلند(يركونإو) فرنسا(بويغ  ،)ايطاليا( كوجيفار،)النمسا(أي .أو.جي

 و هذا ما مكنها من اكتساب اخلربة الضرورية و اليت جعلت منها شريك ال ميكن ية،سكك احلديدالمبجال 
  .للشركة األم أن تتجنبه

والذي يقر للمدير العام للشركة الوطنية للنقل بالسكك احلديدية  96/391 و تبعا للمرسوم رقم1997 يف سنة
 ،لطبيعة القانونية و النظام الداخلي للمؤسسة الوطنية للنقل بالسكك احلديديةاألولية و املسؤولة الكاملة يف حتويل ا

شرق، ( السكة احلديدية منشآتقررت الشركة الوطنية للنقل بالسكك احلديدية دمج الفروع الثالث لشركة 
برأس )SPA( السكك احلديدية، شركة ذات أسهم منشآتيف مؤسسة وطنية واحدة  وهي شركة ) وسط، غرب

  : دينار جزائري، وقد كان اهلدف املسطر من وراء هذا اإلجراء هو380.000.000 اجتماعي مال
 التنسيق يف سياسة االستثمار؛حتقيق التكامل و •

  املالية؛ و العتاد؛،االستخدام األمثل للموارد البشرية  •

حلديدية و إنتاج التحكم يف املديونية و تدعيم مكانة املؤسسة يف سوق أشغال اهلياكل القاعدية للسكك ا •
 .اخلرسانة و الرمل و احلصى من اجل إعطائها بعد وطين

 السكك احلديدية إستراتيجية جديدة اضطرا إىل اعتماد تنظيم جديد منشآتأما حاليا فقد اختارت شركة 
 املتضمن التنظيم اجلديد وبرامج العمل حيث وضعت على 06/01 تطبيقا للقرار2007وهذا ابتداء من سنة

أنظر ( :يتوافق ومعايري األيزو" ،الصحة والسالمة املهنية والبيئةجودة"األنظمة اإلدارية املدجمةا تطبيق عاتقه
 )8 وامللحق رقم7امللحق رقم

  ؛)ISO9001V.2008(2008/9001األيزو §
 )ISO140001V.2004(2004/140001األيزو §

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


                     الدراسة المقارنة:                                                           الفصل الثالث

182 
 

 OHSAS18001V.2007املرجعية  §

  :جلأ و قد جاء هذا التنظيم اجلديد من
 تماد تعريف واضح و شفاف للمسؤولية؛اع  -  أ

  القرار؛اختصار طرق اختاذ  -  ب

  :   التحسني املستمر إلمكانات و شروط-             ج
  القيادة؛ §
  اإلنتاج؛ §
  .القياس، املراقبة و التحسني §

  :وقد نتج عن عملية إعادة التنظيم للشركة ما يلي
 إنشاء مديريات جديدة؛  -  أ

 إعادة هيكلة مديريات؛  -  ب

  حل مديريات؛  -  ج
 ويل مديرية مشروع إىل وحدات قاعدية عملية؛حت  - د

 .إنشاء وحدات قاعدية عملية جديدة  -  ه

    السكك احلديدية برفع رأمساهلا ابتداء من سنةمنشآتإضافة إىل عملية إعادة التنظيم، فقد قامت شركة   - و
 .دينار جزائري1.080.000.000.00  يصبح ل2008

  .ها و هياكلها التنظيميةجل معرفة أفضل للشركة نستعرض جماالت نشاط أومن
  :ةي السكة احلديدمنشآتة ك جماالت نشاط شر.2

  :ميكن حصر جماالت نشاط شركة السكة احلديدية يف النقاط السبعة اآلتية
  ؛شغال اليدوية للسكة احلديدية األـ1
  ؛ة للسكة احلديديةناألشغال املمكنـ2
   ؛)Rail(معاجلة حديد السكة ـ3
  ؛املرتبطة بكهربة السكة احلديديةأشغال اهلندسة املدنية ـ 4
  ؛اخلرسانة الصناعية للمنتجات سالفة التصنيعـ 5
  ؛ الرمل واحلصى-6
  . الصناعية السالفة التصنيعالخرسانة ـ7

  :وباختصار جماالت النشاط السابقة ميكن استنتاج قاعدتني إستراتيجيتني للشركة
  .4إىل1 وتتضمن جماالت النشاط من "السكة احلديدية "قاعدة إستراتيجية : القاعدة األوىل- 
  .7إىل5وتتضمن جماالت النشاط من "خرسانة، الرمل، و حصى"قاعدة إستراتيجية : القاعدة الثانية - 
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  :إستراتيجية املؤسسة الوطنية ملنشآت السكة احلديدية-3
 اإلرادة يف حتقيق مستويات هذه. ر مبردودية مواردها واستثماراااستدامة تطورها ومنوها ال بد أن ميؤسسة املتعترب 

  :أعلى من املردودية متليها الظروف التالية
  ضرورة متليها املنافسة الشرسة، §
الفوارق الكبرية يف التأهيل والكفاءة واملستوى التكنولوجي الذي جيب بلوغه مقارنة مبنافسة املؤسسات  §

 .األجنبية

ييم الكفاءات مع حتسني ظروف العمل ونظام إضافة إىل ذلك احلفاظ على مناصب الشغل، تعبئة العمال وتق
  .األجور تعترب كذلك من األهداف اإلستراتيجية للمؤسسة

وتعترب املؤسسة أن تطورها جيب أن يرتبط بضرورة جتديد استثماراا وذلك بتقييم مستويات التقدم 
اسة الزبون الوحيد التكنولوجي يف جماهلا دف تدعيم متوضع املؤسسة يف جمال نشاطها مع التخلص من سي

بإتباع إستراتيجية التنويع ملنتجاا وفئات  (SNTF) املؤسسة الوطنية للنقل بالسكة احلديدية وهو الشركة األم
ولتجسيد كل ذلك اختذت الشركة القرارات . اخلرسانة الصناعيةزبائنها خاصة يف جمال النشاط االستراتيجي 

  :التالية
  عمال يف جمال التقدم التكنولوجي للسكك احلديدية؛سد الفراغات املهمة يف تأهيل ال §
 .تطوير القاعدة اإلستراتيجية للخرسانة الصناعية §

  : السكة احلديديةمنشآتاهلياكل التنظيمية لشركات . 4
 ،جل معرفة أكثر للشركةأسوف نقوم يف هدا السياق بإبراز اهلياكل التنظيمية لشركة السكة احلديدية و هذا من 

وسنقوم أوال بإبراز املخطط العام للشركة مث االنتقال واىل بعض  وليات وفهم طرق العمل اوحتديد املسؤ
  .املخططات اجلزئية األخرى اليت هلا عالقة مبوضوع دراستنا
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 السكة احلديدية ؛ أن هذه الشركة يرأسها مدير عام منشآتنالحظ من خالل اهليكل التنظيمي العام لشركة 
  :يساعده ثالث مساعدين 

 مساعد مكلف بالدراسات املالية و اإلستراتيجية؛ •

  مساعد مكلف باألمن؛ •
 مساعد مكلف باملراجعة؛ •

 كل مديرية يرأسها مدير مركزي، و كل مديرية هلا هيكلها التنظيمي و ،  إضافة إىل هناك سبع مديريات مركزية
  .وسائلها البشرية و املادية اليت تسمح هلا بأداء دورها على أكمل وجه

 وحدات منها للتصنيع ؛ ومخس وحدات ،ا القاعدة األساسية للشركة فتتمثل يف وحداا القاعدية العملية التسعأم
  . ؛ و واحدة ألشغال مكننة السكة احلديديةلإلجناز

  :وتتمثل املديريات املركزية يف
   مديرية املالية و احملاسبة؛-   
   مديرية املوارد البشرية؛-   
  ل القاعدية؛ مديرية اهلياك-   
   مديرية الربط لإلنتاج؛-   
  ؛لإلجناز مديرية الربط -   
   مديرية التقنية التجارية؛-   
   مديرية اجلودة ومراقبة التسيري؛-   

  :اليت متثل عصب احلياة للشركة فهيأما الوحدات القاعدية العملية و 
 الوحدة القاعدية العملية للتصنيع بين صاف؛ •

  ملية للتصنيع رويبة؛الوحدة القاعدية الع •
  الوحدة القاعدية العملية للتصنيع صاحل بوالشعور؛ •
  الوحدة القاعدية العملية ألشغال مكننة السكة احلديدية؛ •
  احملمدية؛- يلللإلجنازالوحدة القاعدية العملية  •
 رمضان مجال؛– عنابة لإلجنازالوحدة القاعدية العملية  •

 لبيضاء؛ الدار الإلجنازالوحدة القاعدية العملية  •

  تيزي وزو؛لإلجنازالوحدة القاعدية العملية  •

 تقرت إن هذا املخطط العام يفصل بني اهلياكل و حيدد - بسكرةلإلجنازالوحدة القاعدية العملية  •
 :املسؤوليات كمايلي
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  :تتمثل مسؤولية املديرية العامة للشركة يف : املديرية العامة-
 شركة؛ستراتيجيات و سياسات الاملصادقة على اإل •

   املصادقة على خمططات العمل و امليزانيات التقديرية؛ •
  املصادقة على تنظيم و تعريف مسؤوليات اهلياكل ؛ •
 .تعريف أهداف املديريات و ضمان بلوغها  •

  : املديريات املركزية -
 ،إن املهمة الرئيسية للمديريات املركزية هي االقتراح و السهر على وضع االستراتيجيات

؛ و كذلك البحث عن مصادر ...)إجراءات؛ توجيهات عمل(ططات العمل و وسائل التسيريخم،السياسات
حتديد وثائق العمل ؛ ( إضافة إىل هذا تعمل على تنظيم العمل من خالل التحكم يف الوثائق ،املعلومات اخلارجية

 الداخل و اخلارج؛ ؛ وتفعيل إجراءات االتصال يف)كيفية ختزينها؛ احلماية؛ مدة االحتفاظ؛ و التخلص منها
 كما تعمل املديريات املركزية ، كل مديرية يف جمال نشاطها و ختصصها،واحترام القوانني و التنظيمات املعمول ا

  .على تسيري املخاطر و استغالل الفرص املتاحة من اجل التنمية املستمرة للكفاءات و إعطاء فعالية اكرب للشركة
  : الوحدات القاعدية العملية-
 كما سبق وأن ذكرنا هناك وحدات قاعدية عملية للتصنيع وأخرى لإلجناز إضافة إىل وحدة أشغال مكننة   

  :وميكن استعراض اهليكل التنظيمي لكل نوع من الوحدات كما يلي. السكة احلديدية
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  2008إصدار 9001 إدارة اجلودة وفق األيزو: املطلب الثاين

  : إدارة اجلودة باملؤسسة من خالل تناول العناصر التاليةسنتطرق يف هذا املطلب إىل دراسة نظام
  ":جودة، بيئة صحة وسالمة مهنية"سياسة األنظمة اإلدارية املدجمة  -1

 وااليزو 2008 إصدار 9001تطوير وحتسني األنظمة اإلدارية املدجمة يليب متطلبات املواصفات االيزو 
، يشكل التزام املؤسسة لكل أعضاء OHSAS 18001 ونظام الصحة والسالمة املهنية2004 إصدار 14001
  : التزام من هذا النوع يتجسد ب،اإلدارة
داخل املؤسسة حول أمهية تلبية متطلبات الزبائن وكل األطراف ذات املصلحة وكذلك كل التواصل  §

  املتطلبات التنظيمية والقانونية؛
  السياسة واألهداف اخلاصة باألنظمة اإلدارية املدجمة؛ §
  ؛(les revues de direction)عة لتجسيد السياسة واألهداف عرب جلنة القيادة ملراجعات اإلدارةاملتاب §
 .توفر املوارد واإلمكانات الالزمة لتحقيق األهداف §

  .منوذج حول سياسة األنظمة اإلدارية املدجمة جودة، بيئة وصحة وسالمة مهنية
  يدية  األهداف والنتائج احملققة مؤسسة منشآت السكة احلد-2
جودة، بيئة وصحة وسالمة " أهداف املؤسسة متجانسة مع سياسة األنظمة اإلدارية املدجمة:  األهداف-2-1

  :ويتم حتديدها ومراجعتها عند مراجعات اإلدارة السنوية، ويتم حتديدها على أساس"مهنية
  ة؛التزامات الرئيس املدير العام كما صادق عليها يف سياسة األنظمة اإلدارية املدجم §
  لتزامات التعاقدية للمؤسسة؛اال §
  املتطلبات التنظيمية والقانونية؛ §
  متطبات كل األطراف ذات واملصلحة واليت هلا عالقة باملؤسسة؛ §
التوقعات السنوية املوقعة من طرف املديريات الفرعية واليت توحد على مستوى مديرية اجلودة ومراقبة  §

  التسيري؛
 .(SNTF) بالسكة احلديديةمؤسسة النقل"توجهات الشركة األم  §

  : وميكن تصنيف هذه األهداف إىل2010وعموما فإن املؤسسة سطرت األهداف التالية لسنة 
تبين منط التسيري اجلديد، الذي شرع فيه منذ عامني مسح حبل العديد من املشاكل خاصة اخللل : أهداف تنظيمية .أ

تلمس املؤسسة حتسن كبري يف عالقات العمل اليوم .  السابقة(dysfonctionnements)يف سري الوظائف
  : وعملية التحسني املستمر مع األخذ باالعتبار وسريورة الوظائف

  حتديث بطاقات التوظيف واملهام؛ §
  .إطالق برنامج تعليمي وتدرييب جاد وغين لفائدة العمال §
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، (SMI) اإلدارية املدجمةبعد حصول املؤسسة على شهادة األنظمة: تطوير وظيفة األنظمة اإلدارية املدجمة .ب
. (MODY)املؤسسة يف مرحلة التحسني والتطوير وحتضر لعمليات املراجعة اليت سيقوم ا التنظيم املانح للشهادة

 .حصص توعية وتدريب تنظم دوريا على مستوى هياكل املؤسسة لتدعيم السري والتطبيق اجليد لإلجراءات
لزبائن من خالل مؤشر عدد الشكاوي القضائية املودعة رمسيا واليت  باإلضافة إىل حتقيق معدالت أكرب إلرضاء ا

  .سنتناوهلا يف تقييم النتائج ضمن عنصر احلوكمة يف املؤسسة
 هي سنة التطبيق الفعلي للمخطط املايل واحملاسيب اجلديد 2010سنة :تطبيق املخطط املايل واحملاسيب اجلديد. ج

  .25/11/2007 الصادر بتاريخ 11-07لتطبيق قانون رقم 
 تتمكن من االنتقال السليم هلذا النظام اجلديد املطابق للمعايري املؤسسة برجمت العديد من التربصات والتكوين حىت

  .الدولية للمحاسبة
 واحملاسبية فقد قامت املؤسسة بتأسيس لتدعيم الرقابة املالية: اإلدماج والتكيف السليمني مع الوظائف اجلديدة .د

  .اجعة الداخلية واحملاسبة التحليليةاملروظيفتني 
اخلربة . األشكال املعقدة املرتبطة بوظيفة الصيانة دفعت املؤسسة بتكليف مكتب دراسات: تطوير وظيفة الصيانة.هـ

هذه اخلربة ستسمح بتحديد املسؤوليات . اليت تتجسد يف تشخيص معمق لوظيفة الصيانة على مستوى كل الفروع
 .ئية وإجراءات خاصة بالعملوتبين سياسة صيانة وقا

من خالل زيادة احلصة السوقية للمؤسسة وكذلك رفع معدالت حتصيل : أهداف متعلقة باجلانب االقتصادي.ي
حقوقها لدى الزبائن حيث أا بلغت مبالغ خيالية وبالتايل كان على املؤسسة وضع خمطط استعجايل لتحصيلها 

  .  لتجسيد أهدافها اإلستراتيجيةوذلك حىت تتمكن من توفري السيولة الكاملة
  :31/12/2009والشكل التايل يوضح حجم حقوق الزبائن املسجلة إىل غاية 

  مستحقات الشركة على الزبائن): 3-20(شكل رقم

  
  دائرة املالية واحملاسبة من إعداد الطالب بناءا على أرقام : املصدر
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 وهو ما يتطلب خمطط تدخل استعجايل لتحصيل دج 1.770.472.000بلغت املستحقات الصافية على الزبائن 
مارات، إضافة ثهذه املبالغ الكبرية مقارنة بأرقام األعمال احملققة والتزامات املؤسسة مع موردي املواد األولية واالست

إىل مواكبة املؤسسة للتطور التكنولوجي السريع يف جمال نشاطها مع مستويات شرسة من املنافسة من مؤسسات 
  .يف اجلزائرأجنبية 

  تقييم النتائج احملققة -2

 من جهة وباألهداف 2009ومقارنتها بسنة يف هذا املطلب سنحاول من خالل املعلومات اليت مت التحصل عليها 
  . 2010املسطرة لسنة 

، والشكل البياين يوضح 2006شهد رقم أعمال املؤسسة تطورا ملحوظا ابتداء من سنة : زيادة رقم أعماهلا -2-1
 :ا التطور يف رقم األعمال وإنتاج السنةهذ

  تطور رقم أعمال واإلنتاج املخزن للمؤسسة بالدينار اجلزائري): 3-21(شكل رقم

  
  دائرة املالية واحملاسبة من إعداد الطالب بناءا على أرقام : املصدر

  .خريةا خالل السنوات اخلمس األ نتائج تصاعدية فيما خيص رقم أعماهلتنستخلص أن املؤسسة حقق
بلغت املستحقات على الزبائن أرقاما : حتقيق مستويات حتصيل املستحقات على الزبائن تقييم مستويات -2

خيالية، مما استلزم وضع خمطط عاجل لتحصيلها، كون هذه األخرية تشكل أساس بقاء املؤسسة وتنافسينها 
  . لتحقيق األهداف اإلستراتيجية اليت سطرت من طرف إدارة املؤسسة

 حيث ارتفعت مقارنة بسنة، 2010غم ذلك فإن املؤسسة مل تنجح يف حتصيل حقوقها لدى الزبائن يف سنة ر
  :والشكل التايل يوضح تطور حجم املستحقات على الزبائن 2009
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  2010 و2009، 2008مستحقات الزبائن للسنوات ): 22-3(شكل رقم

    
  ملالية واحملاسبةدائرة ا من إعداد الطالب بناءا على أرقام : املصدر

 جنحت مؤسسة من خالل إدارة اجلودة يف تصاعد رقم أعماهلا لكن رغم ذلك فهي تعاين من عجز يف حتصيل 
على املؤسسة إتباع حوكمة حقيقية إلدارة عالقتها  .مستحقاا على الزبائن خاصة الشركات التابعة للشركة األم

الوضعية املالية اليت ستؤثر حتما على حتقيق أهداف املؤسسة مع الشركة األم والفروع التابعة هلا للخروج من 
  . وإستمراريتها

  :األطراف ذات املصلحةإدارة احلوكمة و -3
تضمنت إستراتيجية املؤسسة توجه أكثر انفتاحا حنو إدارة أكثر فعالية لكل األطراف ذات املصلحة، ومن 

ية املودعة رمسيا ضد املؤسسة، واجلدول التايل يوضح بني هذه اإلجراءات العمل على تقليل عدد الدعاوى القضائ
  :2010عددها املسجل خالل سنة 

  2010عدد الدعاوى القضائية املودعة رمسيا ضد املؤسسة لسنة ):23-3(شكل رقم

   
 

  من إعداد الطالب بناءا على معطيات دائرة اجلودة ومراقبة التسيري: املصدر
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ر بفعالية العالقة مع األطراف ذات املصلحة حيث بلغ العدد يتضح من اجلدول أعاله أن املؤسسة تدي
 والسبب الرئيس لذلك يعود إىل التزام املؤسسة بتطبيق القوانني واملعاهدات مخسةاإلمجايل للدعاوى القضائية 

 إىل حجم وبالنظر. التجارية، العالقات مع العمال، مع املوردين والعمالء ومع الدولة يف خيص تطبيق القوانني البيئية
نشاط املؤسسة وفروعها والعالقات الكبرية مع العمالء واملوردين حمليا ودوليا إال أن عدد الدعاوى القضائية ضد 

  . دعوة قضائية12 حيث مت تسجيل 2009 مقارنة بسنة 2010 سنة 5املؤسسة مل يتجاوز 
ة على مستوى مجيع وحداا كذلك تقوم املؤسسة مبتابعة حاالت عدم املطابقة لألنظمة اإلدارية املدجم

  : احلاالت التالية2010سجلت املؤسسة لسنة . واختاذ اإلجراءات الالزمة
  2010 حاالت عدم املطابقة لسنة):10-3( رقمجدول

حاالت عدم المطابقة 
 المسجلة

 الوحدات 

 الوحدة القاعدية العملية للتصنيع بين صاف 21
 والشعورالوحدة القاعدية العملية للتصنيع صاحل ب 5
 الوحدة القاعدية العملية للتصنيع الرويبة 9

 الوحدة القاعدية العملية للتصنيع تيزي وزو 13
 الوحدة القاعدية العملية للتصنيع الدار البيضاء  14
 الوحدة القاعدية العملية للتصنيع ألشغال مكننة السكة احلديدية  2

 الوحدة القاعدية العملية للتصنيع احملمدية 15
 العدد اإلجمالي   79

  
   2004 إصدار 14001 اإلدارة البيئية وفق اإليزو :املطلب الثالث

   . واقع اإلدارة البيئية يف املؤسسة من خالل السياسة، األهداف والنتائج احملققةسنتناول يف هذا املطلب
 نتائج أفضل مقارنة بالسنوات سياسة املؤسسة يف اجلانب البيئي قائمة على التحسني املستمر وحتقيق :السياسة -1

  .السابقة
  ،  2009دف رئيس حتسني األداء البيئي مقارنة بسنة هقامت املؤسسة بتسطري ك :األهداف -2

  :ويتم تقييم األداء البيئي يف املؤسسة على أساس املعايري التالية
  ؛(Déchets métalliques)النفايات املعدنية §
  ؛ (La récupération des huilesusages)استرداد الزيوت املستعملة §
 Le nombre d’évacuation des déchets).أعداد عمليات التخلص من النفايات اخلاملة §

inertes) 
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  :النتائج احملققة-3
 منذ تبين املؤسسة لألنظمة اإلدارية املدجمة جودة، بيئة وصحة وسالمة مهنية متكنت: النفايات املعدنية-3-1

ت متزايدة من التحكم يف آثارها البيئية وحتسني األداء البيئي، والشكل البياين التايل املؤسسة من حتقيق مستويا
  :حجم النفايات املعدنية املسجلة على مستوى هياكل املؤسسة يوضح

  2010النفايات املعدنية اليت مت تسجيلها عل مستوى فروع املؤسسة لسنة ):11-3(جدول رقم
 یاكلالھ  Structures  2009سنة  2010سنة 

 المقر 3 -
 الوحدة القاعدية العملية للتصنيع بين صاف 7 2
 الوحدة القاعدية العملية للتصنيع صاحل بوالشعور 0 -
 الوحدة القاعدية العملية للتصنيع الرويبة 12 -

 الوحدة القاعدية العملية للتصنيع تيزي وزو 45 -

 الوحدة القاعدية العملية للتصنيع الدار البيضاء  0 -
 الوحدة القاعدية العملية للتصنيع ألشغال مكننة السكة احلديدية  0 -

 الوحدة القاعدية العملية للتصنيع احملمدية 27 -

  تقرت-الوحدة القاعدية العملية للتصنيع بسكرة 21 9

29 
  

68  
 

 رمضان مجال-الوحدة القاعدية العملية للتصنيع عنابة

  يريدائرة اجلودة ومراقبة التس: املصدر
 على مستوى ثالث وحدات من بني العشرة  لسنةنالحظ من اجلدول أن حجم النفايات اليت مت تسجيلها

مما يعكس املستويات املثلى للتحكم يف هذا النوع من النفايات، وحىت هذه النفايات املعدنية اليت سجلت فسيتم 
 مقارنة بسنة 2010يات املسجلة سنة وقد جنحت املؤسسة يف ختفيض كميات النفا .بيعها حىت يتم استرجاعها

  .حيث وصلت إىل مستويات الفعالية البيئية بتسجيلها الصفر يف معظم الوحدات 2009
 وهذا ما نفس ما قيل عن التحكم يف النفايات املعدنية ينطبق على الزيوت املستعملة :الزيوت املستعملة-2-3

  :يوضحه اجلدول التايل
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  2010 مستوى فروع املؤسسة لسنة ىملستعملة اليت مت تسجيلها علالزيوت ا):12-3(جدول رقم
 2010 سنة الزیوت المستعملة 

 
 الھیاكل  Structures 2009الزیوت المستعملة سنة 

 الوحدة القاعدية العملية للتصنيع بين صاف 5 0
 الوحدة القاعدية العملية للتصنيع صاحل بوالشعور 12 -

 ملية للتصنيع الرويبةالوحدة القاعدية الع 143 83
 الوحدة القاعدية العملية للتصنيع تيزي وزو 205 90

 الوحدة القاعدية العملية للتصنيع الدار البيضاء  0 -
 الوحدة القاعدية العملية للتصنيع ألشغال مكننة السكة احلديدية  35 -

 الوحدة القاعدية العملية للتصنيع احملمدية 632 358
  تقرت-عدية العملية للتصنيع بسكرةالوحدة القا 11 0

 رمضان مجال-الوحدة القاعدية العملية للتصنيع عنابة 1008 519

  دائرة اجلودة ومراقبة التسيري: املصدر
 التحسني املستمر لنظام اإلدارة البيئية من 2010نالحظ من معطيات اجلدول أعاله أن املؤسسة واصلت سنة 

من النفايات وهذا راجع حلرص املؤسسة على الفعالية البيئية واعتبار التحكم يف خالل التحكم أكثر يف هذا النوع 
  . الزيوت املستعملة اليت تستخدمها بكميات كبرية عنصر ربح وليس تكلفة

،  حتكم كبري يف هذا النوع من النفايات2010شهدت سنة  :عمليات التخلص من النفايات اخلاملة -3-3
  :2009ج احملققة مقارنة بسنة واجلدول التايل يوضح النتائ

  2010 مستوى فروع املؤسسة لسنة ىعلاملسجلة  عمليات التخلص من النفايات اخلاملة ):14-3(جدول رقم
 الھیاكل  Structures 2009سنة  2010سنة 

 المقر - -
 الوحدة القاعدية العملية للتصنيع بين صاف 3 0
 والشعورالوحدة القاعدية العملية للتصنيع صاحل ب - -
 الوحدة القاعدية العملية للتصنيع الرويبة 55 0
 الوحدة القاعدية العملية للتصنيع تيزي وزو 11 0

 الوحدة القاعدية العملية للتصنيع الدار البيضاء  4 8
 الوحدة القاعدية العملية للتصنيع ألشغال مكننة السكة احلديدية  14 0.
  
 نيع احملمديةالوحدة القاعدية العملية للتص 12 0

  تقرت-الوحدة القاعدية العملية للتصنيع بسكرة 13 0
 رمضان مجال-الوحدة القاعدية العملية للتصنيع عنابة 15 0

  دائرة اجلودة ومراقبة التسيري:املصدر
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نستخلص من معطيات اجلدول أعاله أن املؤسسة جنحت إىل حد كبري يف تقليص عمليات التخلص من النفايات 
سجلت فقط على مستوى قاعدة الدار البيضاء، يف  2010 عمليات سنة 8 إىل 2009 عملية سنة 127من اخلاملة 

هذا يربهن مرة أخرى إن توصيات تتبع .  على مستوى الوحدات القاعدية األخرىحني مل تسجل أي عملية
  .املؤسسة االلتزام ا على مجيع الوحدات لضمان الفعالية والتحسني املستمر

  إدارة الصحة والسالمة املهنية : لرابعاملطلب ا
سياسة املؤسسة فيما خيص الصحة والسالمة املهنية متثلت يف توفري كل ما يوفر توفري بيئة عمل آمنة : السياسة-1

إىل تشخيص األخطار والتحكم فيها OHSAS 18001ساعد تبين نظام الصحة والسالمة املهنية وفقللعمال حيث 
  . تكاليف احلوادث واألهم من ذلك العنصر البشري للمؤسسةأكثر ومن مث التحكم يف 

  : تركيبة املوارد البشرية يف املؤسسة-2
 عامل يف خمتلف الفروع والوظائف، واجلدول التايل يوضح تركيبة املورد  البشري 823 بلغ عدد عمال املؤسسة 

  :للمؤسسة
  تركيبة املورد البشري للمؤسسة): 15-3(جدول رقم

STRUCTURE CADRE MAITRISE EXECUTION TOTAL 
TOTA

L 

CODE DESIGNATION CD
I 

CD
D 

CD
I 

CD
D CDI CDD CDI CDD 

STR
UCT. 

TAUX 
(%) 

 12,76 105 72 33 39 16 5 5 28 12 الوحدة القاعدية العملية للتصنيع بين صاف 01

 12,64 104 5 99 3 79 1 9 1 11 الوحدة القاعدية العملية للتصنيع صاحل بوالشعور 02

 7,17 59 44 15 35 6 4 5 5 4 الوحدة القاعدية العملية للتصنيع الرويبة 03

 11,3 93 26 67 20 49 4 10 2 8 الوحدة القاعدية العملية للتصنيع تيزي وزو 04

 5,22 43 28 15 2 1 18 10 8 4 الوحدة القاعدية العملية للتصنيع الدار البيضاء  05

 15,43 127 106 21 70 6 29 9 7 6 تصنيع ألشغال مكننة السكة احلديدية الوحدة القاعدية العملية لل 06

 13,73 113 49 64 28 36 14 17 7 11 الوحدة القاعدية العملية للتصنيع احملمدية 07

 8,14 67 53 14 41 6 9 3 3 5  تقرت-الوحدة القاعدية العملية للتصنيع بسكرة 08

 6,68 55 42 13 26 5 10 2 6 6 رمضان مجال-نابةالوحدة القاعدية العملية للتصنيع ع 09

 6,93 57 40 17 30 10 9 3 1 4 الوحدة القاعدية العملية للتصنيع بين صاف 10

71 68 73 103 214 294 358 465 
 المجموع   

139 176 508 823 
823 100 

  دائرة املوارد البشرية للمؤسسة: املصدر
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 عمال 358 عامل بعقد حمدد املدة و465 مكونة من 823مجايل للعمال بلغ من اجلدول أعاله جند أن العدد اإل
زيادة مستويات اإلنتاجية فقد سطرت املؤسسة برناجما تدريبيا ل و7,08بلغت إنتاجية العامل . بعدد عمل دائم

  : خالل السنة كاآليتوتعليميا لفائدة العمال
  : عامل باملؤسسة من تربصات كما يلي 216استفاد 
  ؛37إلطارات اليت استفادت من تربصات وبرامج تدريبية وصل العدد عدد ا §
  ؛49عدد أعوان التحكم اليت استفادت من تربصات وبرامج تدريبية وصل العدد  §
  ؛130عدد أعوان التنفيذ اليت استفادت من تربصات وبرامج تدريبية وصل العدد  §

 دج وقد متحورت 360,00 231 3ربصات إىل وقد بلغ املبالغ اإلمجايل للمصاريف على عملية التدريب والت
   .عمليات التدريب حول احملاور الرئيسية اليت حددت بناءا على دراسة معمقة لتحقيق كفاءة العمال يف مناصبهم

  : األهداف والنتائج احملققة-3
 على تقليص عدد (INFRARIL)دف كل مؤسسة إىل حتقيق صفر حادث، من أجل ذلك عملت مؤسسة

 والعمل على تقليل ضرورة مراجعة املؤشرات املتعلقة بالصحة والسالمة املهنية مع 2009قارنة بسنة احلوادث م
حوادث العمل واألمراض املسجلة لدى العمال ألسباب مهنية، واجلدول التايل يوضح عدد احلوادث املسجلة لسنة 

  :2009 مقارنة سنة 2010
  2010 و2009مقارنة عدد حوادث العمل لسنيت ):16-3(جدول رقم

 الھیاكل Structures 2009عدد الحوادث لسنة  2010عدد الحوادث لسنة 

 المقر  2 2

 الوحدة القاعدية العملية للتصنيع بين صاف 2 6
 الوحدة القاعدية العملية للتصنيع صاحل بوالشعور 4 6
 الوحدة القاعدية العملية للتصنيع الرويبة 4 6
 للتصنيع تيزي وزوالوحدة القاعدية العملية  2 2
 الوحدة القاعدية العملية للتصنيع الدار البيضاء  18 0

0 1 
الوحدة القاعدية العملية للتصنيع ألشغال مكننة السكة 

 احلديدية 
 الوحدة القاعدية العملية للتصنيع احملمدية 9 1
  تقرت-الوحدة القاعدية العملية للتصنيع بسكرة 0 2
 رمضان مجال-لية للتصنيع عنابةالوحدة القاعدية العم 3 3

 امــوع 45 28

  دائرة اجلودة ومراقبة التسيري: املصدر
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كما يوضح اجلدول أعاله يوضح لنا . 2010من اجلدول أعاله يتضح لنا اخنفاض عدد احلوادث مقارنة بسنة 
ة والتشخيص ألسباب  والشيء الذي يلفت النظر هو أن عمليات املراجع%38اخنفاض عدد احلوادث إمجاال بنسبة 

حوادث العمل اليت وقعت بالوحدة القاعدية للدار البيضاء واإلجراءات املتخذة جنحت يف حتقيق نتائج جد معتربة 
كذلك جتدر اإلشارة إىل أن املؤسسة إذا ما قارنا عدد .  حادث0 حادث إىل 18حيث اخنفض عدد احلوادث من 

 واليت تعد ضئيلة مقارنة %3.4اإلمجايل للعمال جند جندها متثل نسبة  إمجاال وقارناها بالعدد 2010احلوادث لسنة 
  .خبطورة أنشطة املؤسسة بأنشطة املؤسسات اليت تناولناها يف هذه الدراسة املقارنة

ولتدعيم هذه النتائج فإننا سندرس فعالية أداء املؤسسة يف جمال الصحة والسالمة املهنية فإننا سندرس مؤشرات 
  .ذا اال والنتائج احملققةالفعالية يف ه

  :يتم تقييم األداء يف جمال الصحة والسالمة املهنية يف املؤسسة من خالل املعايري واملؤشرات التالية
  معدالت تكرار احلوادث؛

  درجات اخلطورة؛ §
  عدد مراجعات الطبيب؛ §
  عمليات مراجعة الطبيب اليت سببها األمراض؛ §
  دث العمل؛عمليات مراجعة الطبيب اليت سببها حوا §

  :واجلدول التايل يلخص خمرجات تطبيق هذه املؤشرات
  2010نتائج عملية تقييم األداء يف جمال الصحة والسالمة املهنية للمؤسسة لسنة ): 17-3(جدول رقم

(TF)التكرارل معد  (TG)اخلطورةة درج  (VM)الطبيبة مراجع  Structures اهلياكل  

 املقر 77 0,36 16,5

 حدة القاعدية العملية للتصنيع بين صافالو 119 0.4 57

 الوحدة القاعدية العملية للتصنيع صاحل بوالشعور 93 0,68 32
 الوحدة القاعدية العملية للتصنيع الرويبة 50 3,08 56,22

 الوحدة القاعدية العملية للتصنيع تيزي وزو 32 0,18 89
  الوحدة القاعدية العملية للتصنيع الدار البيضاء 37 0 0

 الوحدة القاعدية العملية للتصنيع ألشغال مكننة السكة احلديدية  60 0,2 8,1
 الوحدة القاعدية العملية للتصنيع احملمدية 96 0,28 12,96
  تقرت-الوحدة القاعدية العملية للتصنيع بسكرة 98 1,03 15,36
13,79 0,58 662 TOTAUX المجموع 

  ريدائرة اجلودة ومراقبة التسي: املصدر
نالحظ من معطيات اجلدول أن معدل التكرار مازال مرتفعا يف بعض الوحدات على غرار وحدة بين صاف 

 13.79والرويبة مما يستدعي حتليل أسباب التكرار وحماولة تقليص أسباا، وعموما فإن متوسط معدل التكرار بلغ 
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 عدد مراجعات الطبيب ألسباب حوادث العمل بلغ.وميكن ختفيضه إذا ما مت اختاذ اإلجراءات التصحيحية املناسبة
  .662واألمراض املهنية 

 حتليل الغيابات ومعرفة أسباا من األولويات كون العنصر البشري هو احملرك (INFRARAIL)تعترب مؤسسة
للسري احلسن لعملياا اإلنتاجية وأي خلل يف تسيري  العنصر البشري سيؤدي إىل نقص إنتاجية العمال ومن مث 

 لذلك أدرجت املؤسسة أسباب الغيابات يف لوحة التحكم وذلك دف تصنيفها  جتاه عمالئها،إلخالل بالتزامااا
  :واجلدول التايل يوضح عدد  الغيابات املسجلة وتصنيفها. مستقبال من أسباب حصوهلا واحلد

  ومسبباا 2010عدد الغيابات املسجلة لسنة ): 18-3(جدول رقم
 2010 عدد الغيابات لسنة 2009 دد الغيابات لسنةع أسباب الغيابات

 234 6 627 5 األمراض
 667,5 1 339 3 الغيابات الغري نظامية

l103 1 143 1 حوادث العمل 
 246 448 الغيابات الغري مأجورة
 469 410 الغيابات ألسباب عائلية

 147 134 العقوبات
 6 90 عطلة الوالدة
TOTAL 11 191 9 872,5 

  دائرة اجلودة ومراقبة التسيري: دراملص
، لكن املالحظ 2009يتضح لنا من معطيات اجلدول أعاله أن عدد الغيابات سجل اخنفاضا مقارنة بسنة 

 مما دفعنا لالستفسار عن مدى فعالية نظام الصحة 2009أن عدد الغياب ألسباب مرضية ارتفع مقارنة بسنة 
 املهنية فكان الرد بأن األمر يتعلق بالعمال الذين يعمدون للجوء إىل دفع والسالمة املهنية يف التقليل من األمراض

عطل مرضية لظروف معينة ميرون ا كون العالقة تكون بني الصندوق الوطين للضمان االجتماعي والعمال وليس 
  . من حق املؤسسة رفضها استنادا إىل قانون العمل اجلزائري

 مواصلة التحسني املستمر وحققت نتائج إجيابية يف 2010سنة جنحت مؤسسة منشآت السكة احلديدية ل
اال االقتصادي من خالل رفع رقم أعماهلا، اال البيئي من خالل احلد من آثارها على البيئة وحتسني أدائها يف 

وحوكمة باملقابل نرى بأن املؤسسة حباجة كبرية إىل حتسني أدائها االجتماعي .  جمال الصحة والسالمة املهنية
حقيقية من خالل وجوب إطالع جملس اإلدارة بالقضايا اإلستراتيجية وخاصة تلك اليت دد املؤسسة من خالل 
إستراتيجية فعالة لتحصيل احلقوق خاصة من الشركات التابعة للشركة األم وأن ال حتمل عبء سوء تسيري  هذه 

 سيتيح للمؤسسة ال شك وفق ما ملسناه 2010و 2009، 2008حتصيل هذه احلقوق املتراكمة للسنوات . الفروع
خالل هذه الدراسة امليدانية من تدارك الفوارق التكنولوجية يف جمال نشاطها بينها وبني الشركات األجنبية، تكوين 

  .أكثر فعالية لعماهلا وجتديد استثماراا
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 مناقشة النتائج:املبحث اخلامس

خيص  فيما  املسجلة باملؤسسات حمل الدراسة املقارنةاملعوقاتالنقاط اإلجيابية وسنتناول يف هذا املبحث  
 والصحة 2004 إصدار 14001، اإلدارة البيئية وفق اإليزو 2008 إصدار 9001إدارة اجلودة وفق املواصفة اإليزو 

  .OHSAS 18001والسالمة املهنية وفق املرجع 
    2008 إصدار 9001إدارة اجلودة حسب اإليزو :املطلب األول
 اليت حققتها املؤسسات حمل الدراسة املقارنة من تبنيها لاليزو النتائج اإلجيابيةتناول يف هذا املطلب سن

 له مع التطرق إىل السلبيات اليت مت الوقوف عليها حىت ال حنكم على اإلطالق بأن تبين نظام إلدارة اجلودة 9001
  .جلة يف كل املؤسسات حمل الدراسة املقارنةفقط إجيابيات والعمل على احلد من املعوقات والسلبيات املس

تحقيق الشركات لفوائد مسح تبين نظام إلدارة اجلودة يف املؤسسات حمل الدراسة املقارنة ب :النتائج اإلجيابية.1
  :يف النقاط التاليةمتمثلة 
  حتسني جودة املنتجات، أداء العمال، التنافسية والرحبية؛ §
ة يف السوق الوطنية، واليت تعود أساسا إىل جودة منتجاا وكذا التميز متتع املؤسسات بقدرة تنافسية خاص §

  يف السوق بامتالك شهادة االيزو للجودة بالنسبة للمؤسسات األخرى املنافسة يف نفس اال؛
 ارتفاعا يف القيمة املضافة نتيجة اإلجراءات املتخذة لتحسني اتحيث عرفت املؤسس: زيادة القيمة املضافة §

 واخلاضعة أساسا ملبدأ االيزو واليت سامهت يف حتسني كفاءة استخدام املوارد املتاحة؛األداء 
 إعادة هيكلة وتنظيم العمل باملؤسسة وجتنب العشوائية بتحديد مهام ومسؤوليات كل فرد لتحقيق اجلودة؛ §
 ختفيض نسبة األخطاء والعيوب يف العملية اإلنتاجية؛ §
 ف خاصة اإلنتاجية منها؛التركيز على اجلودة يف مجيع الوظائ §
  جبودة منتجاا ومطابقتها للمواصفات العاملية؛اتمتيز املؤسس §

اآلثار  اليت مت التحدث عنها إال أنه توجد العديد من النتائج اإلجيابيةرغم  :معوقات تبين نظام إلدارة اجلودة .2
  : العناصر التالية يف املؤسسات حمل الدراسة نلخصها يف سجلت على نظام إدارة اجلودةالسلبية
  مقاومة التغيري من طرف العمال؛ §
  انعدام حتسني النتائج على املستوى االجتماعي أثر سلبا على املوارد البشرية بكل املؤسسات حمل الدراسة؛ §
 نظام إلدارة ة حيث أن املؤسسات اعتمدت على إمكاناا يف إقامتكاليف احلصول على شهادة األيزو §

  .اءات احلصول على إعانة الدولةاجلودة نظرا لثقل إجر
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  2004 إصدار 14001اإلدارة البيئية حسب اإليزو : املطلب الثاين 
 اليت مت تسجيلها على مستوى املؤسسات حمل الدراسة اإلجيابيات والسلبياتيف هذا املطلب سنتناول 

  .2004 إصدار 14001املقارنة اليت ا نظام لإلدارة البيئية وفق املواصفة اإليزو 
  :النتائج اإلجيابية.1

كنها من م (ISO14000) لنظام إدارة البيئة مؤسسة صناعة اإلمسنت ومؤسسة منشآت السكة احلديديةاعتماد 
   :نلخصها يف النقاط التاليةحتقيق العديد من الفوائد 

   من اعتماد نظام يضمن احترام قوانني البيئة؛ات املنظمنتمتك §
واملتصلة بالنواحي  للمؤسسة، واملتمثل يف النتائج القابلة للقياسالتحسني املستمر لألداء البيئي  §

 ؛واالنعكاسات البيئية
 متكني املنظمة من امتالك إدارة سليمة بيئيا؛ §
 حتفيز املنظمة على إجراء تقييم ذايت ألدائها؛ §
 تزويد املنظمة بلغة دولية مشتركة، ألنه يأخذ الطابع العاملي يف معايريه؛ §
 األدوات الالزمة للتطور والتحسني يف جمال البيئة العاملية؛تزويد املنظمة ب §
 املسامهة يف زيادة وعي أفراد املنظمة بقوانني محاية البيئة، وإحراز تغيريات ثقافية عميقة؛ §
 كما يتجلى من خالل حتسني تسيري احمليط بتحسني تنظيم وإدارة احمليط، ومراقبة اجلوانب املتعلقة به §

 ؛مؤسسة صناعة اإلمسنت
 محاية البيئة باملسامهة يف ختفيض نسبة التلوث، وإزالة النفايات؛ §
 .تعزيز ثقة الزبون واملستهلك باملؤسسة، نظرا لتماشيها مع قوانني محاية البيئة، ومتيزها بذلك تنافسيا §
 من تكاليف تا ما خسرتاه استعاد تمؤسسة منشآت السكة احلديدية ومؤسسة عني كبرية لصناعة اإلمسن §

ا الضرائب اليت قد تفرض، كما يساعدها مطبيقها لنظام إدارة البيئة بشكل صحيح، ألنه وفر عليه تبسبب
  ؛ يف تفادي املشاكل اليت قد تنجم عن البيئة، وبالتايل يوفر عليها تكاليف حل هذه املشاكل

رب حصة يف  ميزة تنافسية، تساعدها على احلصول على أكحققتا باعتمادها هلذا النظام تنيكما أن املنظم §
  ؛السوق، وبالتايل حتقيق املزيد من األرباح اليت تعوضها عن التكاليف اليت حتملتها

 املتصلة بالنواحي البيئة للمؤسسةسهل تسيري اجلوانب  §

  :معوقات تبين نظام لإلدارة البيئية .2
ها ملعايري  عند اعتمادمؤسسة عني كبرية ومؤسسة منشآت السكة احلديدية عادت علىالفوائد اليت رغم   

 : إال أن ذلك كلّفها جمموعة من التكاليف نذكر منها(ISO 14000)نظام البيئة 
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مت دفعها خلرباء األنظمة البيئية، الذين تستخدمهم املنظمة كمساعدين استشاريني وكموجهني املبالغ اليت  -
 هلا يف تطبيق إستراتيجية نظام إدارة البيئة؛

 العمل اليت يتطلب من املنظمة ختصيصها عند اعتمادها هلذا النظام؛املوارد الداخلية مبا فيها ساعات  -
تكلفة التقدم بطلب التسجيل اليت ختتلف قيمتها حسب حجم املنظمة املطالبة للتسجيل، وحسب املنظمة  -

  اليت يتم التسجيل عندها واليت ختتلف تكاليفها من بلد آلخر؛
ات جديدة للحد من آثار املؤسسة على البيئة مثل حالة تطلب اقتناء استثمارتطبيق نظام اإلدارة البيئية  -

 . مؤسسة صناعة اإلمسنت عني كبرية

  2007 إصدار OHSAS 18001إدارة الصحة والسالمة املهنية حسب : املطلب الثالث
جنحت مؤسسة منشآت السكة احلديدية من خالل تبين نظام إدارة الصحة والسالمة املهنية  :النتائج اإلجيابية.1 

 يف حتقيق نتائج اجيابية يف جمال الصحة والسالمة املهنية نلخص أمهها يف 2007 إصدار OHSAS 18001ب حس
   :النقاط التالية

 ؛املخاطر وحمصنة من مصادر املخاطر  منة آمنة للعمل خاليبيئةحتقيق  - 
  وتقليص حوادث العمل خالل السنوات األخرية؛ العاملنيوأرواح على صحة  احملافظة- 
  ؛ باملؤسسة اخلاصة على املمتلكات افظة احمل- 
  البيئة؛  على سالمة احملافظة- 
  املهنية؛ السالمة يف الدوليةاعتماد املعايري  - 
 وإحساس الفرد بأمهية للفرد ثقافة تكون أن ة مرحلإىل بل السالمة يف الوعي ليس فقط نشر إىلالوصول  - 

 .من إدارة اجلودةنظام الصحة والسالمة املهنية بالنسبة له أكثر 
حصول تبين نظام الصحة والسالمة املهنية ال يضمن : معوقات تبين نظام إلدارة الصحة والسالمة املهنية.2

 ومن النقاط اليت مت الوقوف عندها يف املؤسسات الثالث حمل املوظفني على حقوقهم اإلنسانية األساسية
  :هوالدراسة املقارنة خاصة مؤسسة منشآت السكة احلديدية 

   ؛كفاءم يف العملاخنفاض والء املوظفني ونقص  §
  ؛العمالة  معدالت دورانارتفاع §
 .أوضاع تعيني واستبقاء املوظفني وتطوير أدائهم حتسنيعدم  §
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  االستنتاجات العامة:املطلب الرابع
  :رضيات البحث كما يليمن خالل عملية التحليل هلذا املوضوع فقد مت التوصل إىل النتائج التالية اليت جتيبنا عن ف

 يف حتسني تنافسية املؤسسة واالستجابة 9001وجود دور كبري لتبين نظام إدارة اجلودة وفق املواصفة األيزو  .1
 .أكثر ملتطلبات الزبائن وبالتايل حتسني األداء االقتصادي يف كل املؤسسات حمل الدراسة املقارنة

 وحتسني األداء البيئي، حيث أن تبين 14001املواصفة األيزو وجود دور كبري لتبين نظام اإلدارة البيئية وفق  .2
مؤسسة عني الكبرية ومؤسسة منشآت السكة احلديدية أتاح هلا التزام أكرب بالقوانني وحتقيق عائد اقتصادي 
كون أن نظام اإلدارة البيئية ال يسمح فقط بتحسني األداء االقتصادي وإمنا البيئي واالجتماعي وتوضح ذلك 

من خالل متابعتنا ملسرية تبين مؤسسة صناعة اإلمسنت عني كبرية حيث أا رغم ختصيصها مبالغ كبرية أكثر 
 طن 5000 باملائة من رقم أعماهلا الستثمار بيئي فإن املصفاة أتاحت هلا استرجاع أكثر من 30وما يقارب 

األنظمة اإلدارية املدجمة توازنا بني وهذا ما بوضح لنا حتقيق . سنويا، إضافة إىل االقتصاد يف الطاقة واملياه
أبعاد التنمية املستدامة مبعىن أن األنظمة اإلدارية املدجمة اجلودة، البيئة والصحة والسالمة املهنية ال حتقق 

 .نتائجها يف جماهلا فقط وإمنا هلا عائد يف اال االقتصادي

 يف حتسني أداء املؤسسة يف اال OHSAS 18001وجود دور كبري لتبين نظام الصحة والسالمة املهنية  .3
 .االجتماعي وبالتايل املسامهة يف توجه املؤسسة حنو االستجابة ملتطلبات التنمية املستدامة يف البعد االجتماعي

 املؤسسات حمل الدراسة ال تطبيق كلها األنظمة اإلدارية املدجمة حيث تطبق مؤسسة التوضيب وفنون  .4
ودة، مؤسسة عني كبرية تطبق نظام إدارة مدمج اجلودة والبيئة، بينما مؤسسة الطباعة فقط نظام إدارة  اجل

 .منشآت السكة احلديدية تطبق األنظمة اإلدارية املدجمة

رغم عدم متكننا من احلصول على إحصائيات حديثة حول تبين املؤسسات اجلزائرية لألنظمة اإلدارية املدجمة، إال 
  .ارية املدجمةأن معظمها ال يتبىن األنظمة اإلد

  .حتليل النتائج على ضوء الفرضيات.1
  ؟ت  األنظمة اإلدارية املدجمة يف حتقيق التنمية املستدامة يف املؤسساكيف تساهم :الفرضية الرئيسية

 فإنه مت التوصل إىل أن تبين األنظمة اإلدارية املدجمة جودة، بيئة وصحة التطبيقياجلانب خالل ما مت تناوله يف  من
  : مهنية ساهم يف حتسني أداء املؤسسة وتوجه املؤسسة حنو تبين التنمية املستدامة كما يليوسالمة

من خالل إدارة اجلودة اليت سامهت يف التحكم أكثر يف تكاليف الالجودة، زيادة تنافسية املؤسسات : اقتصاديا 
ن خالل استرجاع التكاليف اخلاصة حمل الدراسة، كذلك مسامهة تبين نظام اإلدارة البيئية يف البعد االقتصادي م

باالستثمارات البيئية واالقتصاد يف استخدام املوارد وجتنب الضرائب والغرامات وهم ما مت التحدث عنه بالتفصيل 
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تبين مؤسسة منشآت السكة احلديدية لنظام إدارة الصحة والسالمة . خاصة يف دراسة حالة مؤسسة عني كبرية
  . اليف العالج وحوادث العمل وزيادة إنتاجية العمالاملهنية خاصة يف احلد من تك

مسح تبين نظام اإلدارة البيئية يف مؤسسة صناعة اإلمسنت عني كبرية ومؤسسة منشآت السكة احلديدية بزيادة  :بيئيا
سسة  واالقتصاد يف املوارد وهو ما أكدته دراسة اإلدارة البيئية على مستوى مؤحتكمها يف آثار أنشطتها على البيئة

  .عني كبرية ومؤسسة منشآت السكة احلديدية
حيث .  وإعطاء أمهية أكرب لعنصر املوارد البشريةحتسني أداء املؤسسات يف جمال الصحة والسالمة املهنية: اجتماعيا

 مسح ملؤسسة منشآت السكة احلديدية بتحسني أدائها يف OHSAS 18001أن تبين هذا النظام أتاح وفق املرجع 
تماعي من خالل توفري بيئة عمل آمنة والتقليل من حوادث العمل رغم أن طبيعة نشاط املؤسسة اجلانب االج

  .اخلرسانة وأشغال السكة احلديدية"اخلطورة 
  :حتليل النتائج على ضوء الدراسات السابقة.2

على لتركيز تناولت الدراسات السابقة أثر تبين نظام اجلودة على حتسني وضعية املؤسسة وتنافسيتها من خالل ا
مدخل واحد لتحسني األداء وهو اجلودة وبالتايل إمهال بقية املداخل واملعايري واالهتمام فقط باملواصفات القياسية 

 يف 14001، إضافة إىل أمهية األيزو OHSAS 18000 و14000 وإمهال بقية املواصفات كاأليزو 9000األيزو 
  .حتسني األداء البيئي للمؤسسات

التطبيقات : إدارة اجلودة الشاملة" بعنوان (A-S.Mohraman and al) دراستنا امليدانية مع  دراسة اتفقت نتائج -أ
يف أن تبين نظام إلدارة اجلودة سيسمح بتحقيق الشركات لفوائد متمثلة   "والنتائج يف الشركات األمريكية الكبرية
  .يف حتسني أداء العمال، التنافسية والرحبية

تسيري اجلودة يف ظل املؤسسات "بعنوان ) هيشور حممد صاحل(دراسة قام ا ستنا مع  اتفقت نتائج درا- ب
  . مؤسسات تطبق اجلودة بشكل متقدم خاصة تلك اليت تواجه منافسة قوية وأخرى عكس ذلك يف كون"اجلزائرية

دراسة : " الصناعيةهلام حيياوي بعنوان دور اجلودة يف حتسني أداء املؤسساتاتفقت نتائج دراستنا مع دراسة إل- ج
  حيث أا ركزت على مدخل واحد وهو اجلودة وإمهاهلا لإلدارة البيئية و "ميدانية ملؤسسات اإلمسنت اجلزائرية

الصحة والسالمة املهنية  حيث قمنا بدراسة إدارة البيئة والصحة والسالمة املهنية والنتائج احملققة اقتصاديا، بيئيا 
  .واجتماعيا
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أمهية اجلودة الشاملة ومواصفات األيزو يف تنافسية "  بعنوان عـاليل ملــيكـةدراستنا مع  اتفقت نتائج -د
 نتائج إجيابية، خاصةيف أن املؤسسة حققت " (ENICAB)بسكرة  بمؤسسة صناعة الكوابل : دراسة حالةاملؤسسة 

  .9001بعد حصوهلا شهادة األيزو 
 (Anjani KUMAR , Dipak JANAand Amresh KUMAR)مع دراسة  اتفقت نتائج الدراسة امليدانية -و

 وجناح هذا النظام اقتصاديا،  يف إبراز أمهية تبين نظام لإلدارة البيئيةأنظمة اإلدارة البيئية والتنمية املستدامة: بعنوان
  .بيئيا وإيكولوجيا وكذلك اجتماعيا من خالل قياس األداء املستدام

 كيفية إقامة نظام إدارة متكامل اجلودة والبيئة) Eric Brunelle( دراسة  الدراسة امليدانية معج اتفقت نتائ-هـ
اجلودة والبيئة مستوحاة من أحسن املمارسات لعملية إدماج أكثر  عملية إدماج األنظمة اإلداريةحيث أن 

مة اإلدارية األنظ ،ISO 14001 :2004 واخلاصة باإلدارة البيئية  ISO 9001 :2000املواصفات اخلاصة بإدارة اجلودة
ذهبت دراستنا . املدجمة هي أحسن أداة لتوجيه املنظمات حنو التحسني املستمر والسري حنو حتقيق التنمية املستدامة

  .ألبعد من ذلك من خالل إبراز إمكانية إدماج ليس فقط اجلودة والبيئة وإننا أيضا الصحة والسالمة املهنية
 يف تأكيد نتائجها من  مؤسسة488 أجريت على عينة 2001سنة  (AFAQ) دراسة اتفقت نتائج دراستنا مع - ي

  :خالل ما مت دراسته على مستوى املؤسسة الوطنية ملنشآت السكة احلديدية
 من املؤسسات تؤكد مسامهة تبين األنظمة اإلدارية املدجمة يف تقليص عدد عمليات املراجعة وبالتايل ختفيض 68%

  التكاليف والوقت؛
  تؤكد مسامهة األنظمة اإلدارية املدجمة يف حتقيق اجلودة؛ من املؤسسات 80%
   من املؤسسات تؤكد مسامهة األنظمة اإلدارية املدجمة يف ختفيف نظام التوثيق؛81%
   من املؤسسات تؤكد مسامهة األنظمة اإلدارية املدجمة يف تسهيل عملية االتصال الداخلي؛82%
  .رية املدجمة يف حتسني تنظيم املؤسسة من املؤسسات تؤكد مسامهة األنظمة اإلدا91%

  أبرزت دراستنا املقارنة النتائج اإلجيابية لتبين األنظمة اإلدارية املدجمة يف حتقيق اجلودة  الشاملة وكذلك أمهية 
يف نظام وحد وما حيققه من فعالية النظام من جهة " جودة، بيئة وصحة وسالمة مهنية"إدماج األنظمة اإلدارية

ديد من املزايا لعل أمهها تفادى التداخل بني األنظمة واالقتصاد يف التكاليف وتقليل عدد عمليات وحتقيق الع
" جودة، بيئة وصحة وسالمة مهنية"مسحت لنا الدراسة املقارنة بإبراز أمهية تبين األنظمة اإلدارية املدجمة . املراجعة

  . املستدامةيف نظام واحد وفق عملية التحسني املستمر يف حتقيق التنمية
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  :سنقسم التوصيات حسب اجلهة املوجهة إليها إىل قسمني:  وآفاق الدراسةاالقتراحاتالتوصيات و.3
 :توصيات واقتراحات خاصة باملؤسسات اجلزائرية  . أ

ضرورة تبين األنظمة اإلدارية املدجمة مباشرة من خالل توحيد اإلجراءات والسياسات، حيث أن ذلك  §
ة نظام التوثيق وتكاليف احلصول على شهادة األنظمة اإلدارية املدجمة سيكلفها أقل، يضمن فعالي

  وعمليات املراجعة كما أثبتته الدراسات السابقة اليت تناولناها يف الشق النظري؛
عمل املؤسسات على متابعة كل النتائج احملققة ملؤسسات تنشط يف نفس القطاع بتبنيها لألنظمة اإلدارية  §

  ملمارسات يف نفس القطاع حمليا ودوليا؛املدجمة وكذلك أحسن ا
اقتناع املؤسسة بأن هلا دورا حموريا يف حتقيق التنمية املستدامة وأن ذلك ال يعد عنصر تكاليف بالنظر إىل  §

  العائد على االستثمار على املدى املتوسط والبعيد؛
  ضرورة إدراج برامج تكوين يف  جمال التنمية املستدامة لعماهلا؛ §
  ة اإلدارية املدجمة ال حيقق النتائج املطلوبة للتنمية املستدامة يف بعدها االجتماعي؛تبين األنظم §
 وكذلك دليل املسؤولية SA 8000ضرورة تدعيم  نظام الصحة والسالمة املهنية باملساءلة االجتماعية  §

أدوات  وكل ما خيدم هذا التوجه من خالل ما تناولناه يف مطلب 26000االجتماعية للشركات األيزو 
التنمية املستدامة وقد ملسنا غياب التأكيد على البعد االجتماعي يف كل املؤسسات مبا فيها املؤسسة 
الوطنية ملنشآت السكة احلديدية اليت تطبق األنظمة اإلدارية املدجمة، ويكون ذلك بتكوين يف هذه 

اجها يف املمارسات األدوات حىت تكون للمؤسسة سياسة اجتماعية فعالة وحىت تتاح الفرصة إلدم
 وإستراتيجيات املؤسسات؛

تبين األنظمة اإلدارية املدجمة جيب أن يكون ضمن حلقة التحسني املستمر من خالل ليس فقط االلتزام  §
  بالقوانني والتشريعات احمللية بل يتعداه إىل متابعة املؤسسة أحسن املمارسات يف القطاع الذي تنشط فيه؛   

  .ة للمؤسسات اليت تريد احلصول على تقييس األنظمة اإلدارية املدجمةاالستفادة من دعم الدول §
رغم اجلهود اليت تبذهلا الدولة يف سبيل تشجيع املؤسسات لتبين األنظمة : توصيات واقتراحات خاصة بالدولة . ب

ل  باملائة من تكاليف احلصو80من خالل حتملها لنسبة " جودة، بيئة وصحة وسالمة مهنية"اإلدارية املدجمة
 بذل الدولة جلهود أكرب يف تفعيل األساليب الداعمة إال أننا نرى ضرورة ).8أنظر امللحق رقم ( على الشهادة

  :لتبين األنظمة اإلدارية املدجمة ويتأتى ذلك من خالل
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إنشاء جملس وطين لألنظمة اإلدارية املدجمة والتنمية املستدامة يسعى ملتابعة تبين املؤسسات اجلزائرية هلا،  §
لصعوبات والبحث عن احللول؛ أحسن املمارسات يف ااالت الدولية اليت تنشط فيها املؤسسات ونشرها ا

  للمؤسسات من خالل مواقع انترنت متخصصة؛ 
يف ظل برامج التأهيل اليت تدعم املؤسسة وكذلك دعم املؤسسات الصغرية واملتوسطة، نرى ضرورة توفري  §

  قتناء التجهيزات وهل تتوافق مع متطلبات اإلنتاج األنظف؛الدعم التقين واالستشارة يف جمال ا
  إنشاء بنك وطين لألنظمة اإلدارية املدجمة اجلودة، البيئة والصحة والسالمة املهنية؛ §
  إنشاء معهد وطين لألنظمة اإلدارية املدجمة يزود سوق العمل باملختصني من مهندسني وتقنيني؛ §
  واملعايرة؛زيادة صالحيات املركز الوطين للتقييس  §
حماسبة املؤسسات اليت استفادت من الدعم يف جمال األنظمة اإلدارية املدجمة ومل حترص على احلفاظ على  §

  هذا املكسب حيث ستعترب مرجعية سلبية يف هذا اال؛
  حتيني خمتلف القوانني املتعلقة بالعمل من خالل مفتشيات العمل؛ §
دارية املدجمة وكل األنشطة املتعلقة ذه الوظيفة من تدريب منح مزايا للمؤسسات اليت تطبق األنظمة اإل §

  .   واستثمار

   :آفاق الدراسة.ج
من خالل تناولنا هلذا املوضوع فإنه ميكن القول أنه قد فتح لنا جماال للتعرف أكثر بعض اجلزئيات املتعلقة به، ميكن 

  :أن تكون أكثر معاجلة هلا ومن هذه املواضيع نذكر
ية واحمللية الداعمة لألنظمة اإلدارية املدجمة اجلودة، الببيئة والصحة والسالمة املهنية يف سبيل األدوات الدول §

  حتقيق اإلدارة بالتميز والتنمية املستدامة؛
 يف املؤسسات 26000املواصفة القياسية حول املسؤولية االجتماعية للشركات األيزو  إمكانية تطبيق §

  ية الراهنة؛اجلزائرية يف ظل البيئة االقتصاد
 عالقة حوكمة الشركات بتحقيق متطلبات األنظمة اإلدارية املدجمة؛ §

 .اإلدارة اإلستراتيجية للموارد البشرية ضمن متطلبات األنظمة اإلدارية املدجمة والتنمية املستدامة §

ضمن إدارة املشتريات ضمن متطلبات التنمية املستدامة وذلك من خالل إدماج البعد البيئي واالجتماعي  §
   .معايري انتقاء املوردين
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:اخلامتة العامة من خالل البحث الذي تعلق بدراسة نظرية وتطبيقية للموضوع ميكن القول أن هناك عالقة تفاعلية كبرية  
بني تطبيق األنظمة اإلدارية املدجمة وفق عملية التحسني املستمر وحتسني أداء املؤسسة ضمن متطلبات التنمية 

، إذ أثبتت النتائج املتعلقة بالدراسة املقارنة أن املؤسسة اليت تتبىن بيئيةاملستدامة بأبعادها االقتصادية ، االجتماعية وال
األنظمة اإلدارية املدجمة حتقق مستويات أعلى من األداء البيئي واالجتماعي وبالتايل يعترب تبين األنظمة اإلدارية 

 التنمية يف سبيل حتقيق تاملدجمة يف ظل مساعي الدولة لتأهيل املؤسسات اجلزائرية الطريق األمثل للمؤسسا
  .املستدامة

كالية والفرضيات، أمهية وضوع من خالل املقدمة، حبيث مت حتديد اإلشاملولدراسته مت يف البداية تقدمي 
. الدراسة، أهداف الدراسة، متغريات الدراسة كما مت التعريف بأدوات مجع البيانات من خالل املنهج املستخدم

سات يف موضوعات إدارة اجلودة الشاملة، اإلدارة البيئية، األنظمة اإلدارية املدجمة كما مت التطرق إىل بعض الدرا
  .دف االستفادة منها يف املعاجلة، التحليل واملقارنة

إن اجلانب النظري هلذا املوضوع قسم إىل فصلني خصص الفصل األول ملدخل نظري لألنظمة اإلدارية 
تطلبات األنظمة اإلدارية املدجمة، مربرات إدماج األنظمة اإلدارية  وإدماج التعريف باألنظمة اإلدارية، م (املدجمة

 مدخل :وخصص الفصل الثاين للتنمية املستدامة يف املنظمات من خالل تناول املباحث التالية). األنظمة اإلدارية
 ،   حتقيق التنمية املستدامةدور املنظمة يف،  واحلاكمية يف املنظماتاالجتماعية املستدامة، املسؤوليةتنمية لل نظري

  .مؤشرات قياس التنمية املستدامة و متطلبات  اإلدماج اإلداري للتنمية املستدامة يف املنظمة
 بدراسة ميدانية مقارنة بني ثالث مؤسسات دف تقييم دور األنظمة دعم اجلانب النظري هلذه الدراسة

تناول .  حتقيق التنمية املستدامة من خالل مخس مباحثيف" جودة، بيئة وصحة وسالمة مهنية"اإلدارية املدجمة
املبحث األول اإلطار املنهجي للدراسة، املبحث الثاين دراسة مؤسسة التوضيب وفنون الطباعة، املبحث الثالث 
مؤسسة عني كبري لصناعة اإلمسنت، املبحث الرابع مؤسسة منشآت السكة احلديدية واملبحث األخري مناقشة 

  . النتائج
مطلب خاص بالتعريف باملؤسسة، : اعتمدت يف دراسة املؤسسات الثالث تقسيم املبحث إىل أربع مطالب

مطلب خاص إدارة اجلودة يف املؤسسة، مطلب خاص باإلدارة البيئية ومطلب خاص بالصحة والسالمة املهنية 
نظمة اإلدارية املدجمة يف حتقيق دف معرفة مستويات األداء اليت توصل إليها املؤسسات واستخراج دور  تبين األ

  . التنمية املستدامة
ا املوضوع فإنه ميكن القول أن البحث قد أجاب على التساؤالت اليت مت طرحها وتأكيد أو من خالل تناولنا هلذ

  .نفي الفرضيات اليت مت وضعها، كما جاءت الدراسة متفقة مع بعض الدراسات ومدعمة لبعضها اآلخر
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 ومن هذه تناوهلا بأكثر تعمق قد فتح لنا جماال للتعرف أكثر بعض اجلزئيات املتعلقة به، ميكن  تناول هذا املوضوع
  :املواضيع نذكر

 والصحة والسالمة املهنية يف سبيل البيئة الداعمة لألنظمة اإلدارية املدجمة اجلودة،  الدولية واحملليةاألدوات §
  ؛ والتنمية املستدامةحتقيق اإلدارة بالتميز

 يف املؤسسات 26000املواصفة القياسية حول املسؤولية االجتماعية للشركات األيزو  ية تطبيقإمكان §
  اجلزائرية يف ظل البيئة االقتصادية الراهنة؛

 عالقة حوكمة الشركات بتحقيق متطلبات األنظمة اإلدارية املدجمة؛ §

 .ملدجمة والتنمية املستدامةاإلدارة اإلستراتيجية للموارد البشرية ضمن متطلبات األنظمة اإلدارية ا §

إدارة املشتريات ضمن متطلبات التنمية املستدامة وذلك من خالل إدماج البعد البيئي واالجتماعي ضمن  §
  .معايري انتقاء املوردين

ويف األخري نتمىن أن تتاح لنا فرصة يف املستقبل للبحث يف النقاط املذكورة أعاله وخصوصا تلك اليت تعترب مكملة 
. جو كذلك أن نكون قد وفقنا ولو جزئيا يف معاجلة هذا املوضوع واإلملام مبختلف جوانبه األساسيةر ونللدراسة

  .واهللا املوفق واهلادي إىل سواء السبيل
   

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


204 
 

  قـائـمـة املـراجـع 
  املراجع باللغة العربية :  أوال 

  :الكتب -أ

 .)هـ711- هـ630(اجلزء الرابع ، لسان العرب، ابن منظور .1

- عمان، مؤسسة الوراق للنشر و التوزيع، الدولة و التنمية يف الوطن العريبالزبريي، حسن لطيف كاظم  .2
 .2007، األردن

-القاهرة، دار السالم للنشر والتوزيع،  وتطبيقاته 9000ISOريق املرشد إىل طحيدر حممد أمني طرابيشي،  .3
   .1999، األوىل، طبعةمصر

 .2001دمشق، ، ، دار الرضا للنشر14000يزو نظم اإلدارة البيئية واأل، رعد حسن الصرن .4

 - عمان، دار وائل للنشر والتوزيع، املسؤولية االجتماعية وأخالقيات اإلدارة صاحل العامري، /طاهر الغاليب .5
 .2005، األوىلطبعة الاألردن،

، دار اإلدارة االستراتيجية منظور منهجي متكامل، طاهر حمسن منصور الغاليب، وائل حممد صبحي إدريس .6
 .2007، األردن- وائل للنشر، عمان

ايتراك للطباعة والنشر ، الشاملة اجلودة إدارةالدليل العلمي لتطبيق ، عبد الفتاح حممود سليمان .7
 .2001 مصر،- القاهرة،والتوزيع

-، القاهرةدار غريب للطباعة والنشر، 9000إدارة اجلودة الشاملة ومتطلبات التأهل لاليزو : علي السلّمي .8
  .1995، مصر

  .2001، األردن-دار وائل للنشر، عمان، املنهجية املتكاملة إلدارة اجلودة الشاملةعمر وصفي عقيلي،  .9

، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 9001:2000ملة ومتطلبات االيزو إدارة اجلودة الشا قاسم نايف علوان،  .10
   .2005 ، األردن-عمان

منظمة الدار ، ترمجة مركز التعريب والربجمة، 14000ISOدليل اجليب إىل  ،توماس فاليف /كرايغ ميسلر .11
 .1999، لبنان- العربية للعلوم، بريوت

  .2003 ،األردن-دار الصفاء للنشر والتوزيع، عمان، هنيةاإلدارة احلديثة للسالمة امل، حممود ذياب العقايلة .12

  .1998 ،الطبعة األوىل،،اجلزائردار احملمدية، اقتصاد املؤسسةناصر دادي عدون ، .13
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مؤسسة الوراق للنشر ،أخالقيات اإلدارة ومسؤولية األعمال يف شركات األعمال، جنم عبود جنم .14
         . 2006، األوىلالطبعة  األردن،-والتوزيع،عمان

  :املداخالت –ب        

مداخلة مقدمة ضمن  . نظام احملاسبة اخلضراء يف إطار التنمية املستدامة ،يب عبد احلليمبالرقي تيجاين و غر .1
كلية العلوم االقتصادية وعلوم ،" التنمية املستدامة والكفاءة االستخدامية للموارد املتاحة " حولامللتقى الدويل

 .    2008 أفريل  07/08سطيف،   عباس جامعة فرحات،التسيري
 مداخلة ،  املسؤولية البيئية واالجتماعية ودورها يف حتقيق التنمية املستدامة،الطاهر ثامرة/براهيم خبيت .2

كلية العلوم ،" التنمية املستدامة والكفاءة االستخدامية للموارد املتاحة "مقدمة ضمن امللتقى الدويل  حول  
 .2008 أفريل  07/08 سطيف،  جامعة فرحات عباس،سيرياالقتصادية وعلوم الت

مداخلة مقدمة ضمن ، اإلطار النظري للتنمية املستدامة و مؤشرات قياسها، صحراوي إميان/حرفوش سهام .3
كلية العلوم االقتصادية ،" التنمية املستدامة والكفاءة االستخدامية للموارد املتاحة "امللتقى الدويل حول  

 . 2008 أفريل  07/08 سطيف، جامعة فرحات عباس ،وعلوم التسيري
 املتطلبات اجلديدة واألزمة اليت تواجه 2000 إصدار عام 9001يزو ا،  بسام حسن زاهر/حسني  شرارة  .4

وحدة حبوث ،املؤمتر السنوي اخلامس إلدارة األزمات والكوارث ، املنظمات الصناعية املصرية للتوافق معها
  .2000 أكتوبر 29/ 28 ، معة عني مشس، القاهرةجا، كلية التجارة، األزمات

التنمية املستدامة  " مداخلة مقدمة ضمن امللتقى الدويل،إشكالية التنمية املستدامة وإبعادهاعماري عمار؛  .5
سطيف،   جامعة فرحات عباس،كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري،" والكفاءة االستخدامية للموارد املتاحة

 .2008 أفريل 07/08
مداخلة مقدمة ضمن امللتقى ، متطلبات التنمية املستدمية يف الدول النامية يف ظل العوملةذهبية لطرش،  .6

 ،كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري،" التنمية املستدامة والكفاءة االستخدامية للموارد املتاحة "الدويل حول
 .  2008 أفريل  07/08سطيف،  جامعة فرحات عباس

مداخلة ، مواصفات االيزو لقياس الكفاءة واالستخدام املستدام للموارد، مناصرية رشيدة/  حسنيرحيم  .7
كلية العلوم ،" التنمية املستدامة والكفاءة االستخدامية للموارد املتاحة "مقدمة ضمن امللتقى الدويل  حول  

   .2008 أفريل  07/08سطيف،   جامعة فرحات عباس،االقتصادية وعلوم التسيري
مداخلة مقدمة ضمن . اإلطار النظري للتنمية الشاملة املستدامة ومؤشرات قياسها ،سهام حرفوش وآخرون .8

كلية العلوم االقتصادية ،" التنمية املستدامة والكفاءة االستخدامية للموارد املتاحة "امللتقى الدويل  حول  
 .  2008 أفريل  07/08سطيف،   جامعة فرحات عباس،وعلوم التسيري
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التنمية املستدامة والتحديات املطروحة أمام املؤسسات االقتصادية مع بقة الشريف، / العايب عبد الرمحان .9
التنمية املستدامة والكفاءة االستخدامية  "مداخلة مقدمة ضمن امللتقى الدويل، اإلشارة للوضع الراهن للجزائر

 .  2008 أفريل  07/08سطيف،  جامعة فرحات عباس ،كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري،" للموارد املتاحة
، اتمعي كمؤشر لقياس أداء مؤسسات األعمال من ناحية املسؤولية االجتماعيةالتنقيط ، عمر قديرة .10

كلية العلوم ،" التنمية املستدامة والكفاءة االستخدامية للموارد املتاحة "مداخلة مقدمة ضمن امللتقى الدويل  
 .  2008 أفريل  07/08سطيف،   جامعة فرحات عباس،التسيرياالقتصادية وعلوم 

 : التقارير و االت –ج 
مدى استعداد املنظمات الصناعية املصرية بالقطاع اخلاص للوفاء مبتطلبات حسني حممد شرارة،  .1

- مشسكلية التجارة، جامعة عني،، الة العلمية لالقتصاد والتجارة دراسة استطالعية مقارنة: 9000األيزو
 .1995، العدد األول،مصر

  .2001، أبو ظيب، امللخص التنفيذي لتقرير تقيم التقدم يف املنطقة العربية، القمة العاملية للتنمية املستدامة .2

  املراجع باللغة الفرنسية : ثانيا 

 : الكتب-أ
1. Association française de normalisation, Développement Durable « de la 

stratégie à l’opérationnel, Afnor la plaine Saint,France, 2007. 
2. Beat Burgenmeier, Economie de développement durable, 2ème Edition de boeck 
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   )ISO 9001 : 2008(خمتصر التعديالت للمواصفة : 1امللحق رقم
  :هذه الوثيقة

  )ISO 9001 :2008(و ) ISO 9001 :2000(تلخص االختالفات بني 
  )ISO 9001 :2008(فيما يلي سوف نعرض التغريات األساسية والتغريات البسيطة للمواصفة 

 ISO 9001 :2000 ISO 9001 :2008  بند املواصفة

عندما تقوم أي منظمة بالتعاقد على أي   متطلبات عامة 4.  1
عملية مع آخرين من شأا أن تؤثر على 

توافق املنتج مع املعايري فإن املنظمة جيب أن 
 سيطرة وإشراف على تلك تضمن وجود

العمليات وأن التحكم يف مثل هذه 
التعاقدات سوف يتم حتديده داخل نظام 

  .التحكم يف اجلودة

 عملية التعاقد اخلارجي الزالت جزء بالرغم من أن
أساسي يف املعيار اجلديد فهي تؤكد على ضرورة توافق 

 القانونية ومتطلبات العملية مع كال من املتطلبات
بالرغم من قيام املنظمة بالتعاقد اخلارجي تضل . العميل

عمليات الضرورية تتوافق مع  كل الإنمسؤولية ضمان، 
 وتلك اخلاصة اإللزاميةوكافة املتطلبات التشريعية 

واملادة تعرف مسئوليات . بالعميل على عاتق املنظمة 
 أواملنظمة بصورة اكرب للمساعدة يف حتديد أي اثر 

ذلك لضمان  مشكلة قد حتدث بينك و بني املورد و ك
  .األساسيةيف عملياتك  بصورة فعالة إدارا

 " موثقةإجراءات"عندما يتم ذكر مصطلح    متطلبات التوثيق4.2.1
فإن ذلك يعين أن يف إطار املعيار الدويل 

اإلجراءات حمددة وموثقة ومطبقة ويتم 
  .احلفاظ عليها

 املواقف اليت فيها وثيقة تتضمن هذه الفقرة اإلشارة إىل
 وإجراءات .إجراء من أكثر حتتوي علي أنواحدة ميكن 
هناك  .أكثر أوتغطيها وثيقة واحدة  أنالتوثيق ميكن 
.                                           التوثيقإجراءات يف خلق مرونة اكرب

تتم لضمان أن الوثائق ذات املصادر    متطلبات التوثيق4.2.3
اخلارجية يتم حتديدها والتحكم يف 

  .توزيعها

 اخلارجية  من املنظمة حتديد مدى الوثائق مطلوباآلن
 و ةاإلداراليت تتطلب حتكم بغرض احلفاظ على نظام 

   .تشغيله
تقوم اإلدارة العليا بتعيني عدد من اإلداريني    ممثل اإلدارة5.5.2

والذين ،بصرف النظر عن مهامهم 
مسئولية وسلطة األخرى تكون لديهم 

    .تتضمن 

املعيار حيدد أن عضو اإلدارة جيب آن يكون عضوا يف 
  .فريق إدارة املنظمة وليس عضو إدارة من اخلارج

العاملني الذين يقومون بعمل يؤثر على   عام: البشرية املوارد 6.2.1
 تتوافر لديهم كفاءة أنجودة املنتج جيب 

و التدريب واملهارات  التعليم أساسعلى 
  .واخلربة املالئمة لطبيعة العمل

الكفاءة هي من األمور األساسية وازدادت قيمتها يف 
اليت تؤثر على املعيار اجلديد وهو حيدد كفاءة العاملني 

توافق املنتج بصورة مباشرة أو غري مباشرة مع معايري 
  .اجلودة وذلك جيب أن خيضع لسيطرة املنظمة
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   )ISO 9001 : 2008(خمتصر التعديالت للمواصفة : 1امللحق رقم
 ISO 9001 :2000 ISO 9001 :2008  بند املواصفة

)c(3  .6اخلدمات املساعدة مثل    البنية التحتية )من بني أمثلة ذلك اآلن جند نظم املعلومات لضمان   )تالنقل واالتصاال
وصول املنتج، واملعيار اجلديد أكثر وضوحا عن طريق 

حتديد أن املنتجات يتم إطالقها لكي تصل إىل 
واملنظمة جيب أن حتفظ بسجالت عن من . املستهلك

  . هو املسؤول عن إطالق املنتج كي يصل للمستهلك

ة سوف تقرر وتدير بيئة العمل اليت تكون املنظم   متطلبات التوثيق6 .4
  .ضرورية لتحقيق التوافق مع متطلبات اإلنتاج

إن تعريف بيئة العمل اآلن هو أكثر حتديدا كي يتضمن 
العوامل البيئية واملادية وعوامل أخرى مثل املناخ ودرجة 

احلرارة والصوت واإلضاءة للتأكد من حتقق شروط 
  .  املقررةتوافق املنتج مع املعايري

)a(7.2.1  حتديد
املتطلبات ذات العالقة 

  .باملنتج

املتطلبات اليت حيددها املستهلك وتتضمن 
متطلبات التوصيل ومتطلبات أنشطة ما بعد 

  .التوصيل

املعيار اجلديد يوفر وصفا ملاهية ما بعد التوصيل واليت 
تتضمن االلتزامات التعاقدية مثل خدمات الصيانة وقطع 

التدوير أو (وفري الضمان والتخلص من النفاياتالغيار وت
  )الرمي

ختطيط التصميم  7.3.1
  والتطوير

املنظمة سوف تدير التواصل ما بني اجلماعات 
املختلفة املشتركة يف التصميم والتطوير لضمان 

والتوزيع الواضح للمهام ويتم التواصل الفعال 
 حتديث خطط اإلنتاج مبا يتالئم مع مراحل تقدم

   .يم والتطويرالتصم

. مت إضافة بند إرشادي إضايف لتوسيع تعريف هذه املادة
واملعيار يقول للمستخدمني أن األنشطة الواردة يف هذه 

ميكن القيان ا كنشاط واحد أو بصورة منفصلة املادة 
  .أيهما أفضل لتحقيق شروط معيار اإلنتاج

خمرجات  7.3.3
  التصميم

لتطوير يف سوف يتم تقدمي نواتج التصميم وا
شكل جيعل من املمكن التأكد منها وسوف يتم 

وناتج التصميم والتطوير . املوافقة قبل إطالقه
  :سوف 

  ......،)د(، )ج(، )ب(، )أ(

مت إضافة وصف إضايف لتحديد معىن توفري اخلدمة لكي 
  .يتضمن تفاصيل حول كيفية حفظ املنتج

  

 ضبط أجهزة 7.6
  املراقبة والقياس

امج احلاسب يف املراقبة والقياس عند استخدام بر
فإنه جيب التأكد من قدرة هذه الربامج على 

  ...الوفاء بالتطبيق املقصود

مت إضافة توجيه جديد لكي يغطي القدرة على الرقابة 
الدائمة على فعالية الربجميات املستخدمة وحتديد مدى 

  . مالءمتها لتحقيق أهدافها
 نظام إدارة اجلودة فإن كأحد مقاييس أداء  رضا الزبون 8.2.1

املنظمة سوف تراقب املعلومات املتعلقة بإدراك 
املستهلك حول ما إذا كانت املنظمة قد حققت 

متطلبات املستهلك وإن طرق احلصول على 
  . واستخدام هذه املعلومات سوف يتم حتديدها

مت إضافة إشارة جديدة لتفسري الطرق املختلفة حول 
ك من خالل حتليل البيانات قياس ومراقبة رضا املستهل

  .واالستقصاء والضمان وتقارير املتعاملني
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   )ISO 9001 : 2008(خمتصر التعديالت للمواصفة : 1امللحق رقم
 ISO 9001 :2000 ISO 9001 :2008  بند املواصفة

املعيار القدمي ال يقوم بضرورة وجود سجالت    التدقيق الداخلي8. 2.2
  مراجعة داخلية

 متطلبات سجالت املراجعة الداخلية اليت املعيار حيدد
  .جيب االحتفاظ ا

 مراقبة وقياس 8 .2. 3
  العمليات

املنظمة سوف تطبق طرق مالئمة للرقابة 
وكلما أمكن لقياس عمليات نظام إدارة اجلودة 

وتلك الطرق سوف توضح قدرة العمليات 
وعندما ال . على حتقيق النتائج املخطط هلا

خطط هلا سوف يتم التصحيح يتحقق النتائج امل
واختاذ إجراءات تصحيحية عندما تدعوا احلاجة 

  .لذلك لضمان التوافق مع معايري املنتج

" الطرق املالئمة"مت إضافة إشارة جديدة لتوضيح معىن 
لتحديد أن املنظمة جيب أن تضع يف اعتبارها منط 

ومدى الرقابة والقياس لكل عملية لتحديد أثرها على 
  .QMSاملنتج ومدى فعاليتها يف إطار مدى توافق 

لن يتم إطالق املنتج وكذلك توصيل اخلدمة   .مراقبة وقياس املنتج 8.2.4
حىت يتم التأكد من االكتمال املرضي للترتيبات 

وجيب أن يتم املوافقة ) 1.7انظر (املخطط هلا 
وكذلك من عليها من السلطات املختصة 
  .املستهلك كلما أمكن ذلك

بح أكثر وضوحا يف حتديد أن املنتجات يتم املعيار أص
إطالقها للتوصيل للمستهلك واملنظمة جيب أن حتتفظ 

  .بسجالت عن من هو املسؤول عن إطالق املنتج

  .من إعداد الطالب: املصدر
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  الفهرس العام
  

  الصفحة  العنوان 
  ط- أ  مقدمة عامة 
  1   مدخل نظري لألنظمة اإلدارية املدجمة: الفصل األول

  1  متهيد

  2    مبكونات األنظمة اإلدارية املدجمةفالتعري: األولاملبحث 

  2  ماهية األنظمة اإلدارية املدجمة: املطلب األول

  3   9001األيزو نظم إدارة اجلودة من خالل : املطلب الثاين

  11  14001نظم اإلدارة البيئية  من خالل األيزو: املطلب الثالث

  SA 8000 16املساءلة االجتماعية و OHSAS 18001نظام إدارة الصحة والسالمة املهنية : املطلب الرابع

  23    األنظمة اإلداريةتمتطلبا: الثايناملبحث 

  23 9001ب األيزو  حسمتطلبات نظم إدارة اجلودة: املطلب األول

  32 2004 إصدار 14001متطلبات اإلدارة البيئية حسب األيزو : املطلب الثاين

  OHSAS  37 18001:  نظام إدارة السالمة والصحة املهنيةمتطلبات: املطلب الثالث

  SA8000    42متطلبات املساءلة االجتماعية:  املطلب الرابع

  49  "جودة، بيئة وصحة وسالمة مهنية " املدجمةاإلداريةمربرات تبين األنظمة : املبحث الثالث

  49  : "إدارة اجلودة، اإلدارة البيئية وإدارة الصحة والسالمة املهنية: "اإلجراءات املشتركة: املطلب األول

  52  األطـراف املستفيـدة والعالقات فيما بينهم: املطلب الثاين

  55  اإلدماج دون حتول اليت والعوائق الفوائد: املطلب الثالث 

  59  دور األنظمة اإلدارية املدجمة يف حتقيق التنمية املستدامة: املطلب الرابع

  61   األنظمة اإلداريةج إدما:املبحث الرابع

  61  عنها املسؤول  األنظمة اإلدارية املدجمة ومواصفاتةوظيف: األول املطلب

  65  األشكـال املختلفـة لإلدماج: يناملطلب الثا

  67   األنظمة اإلدارية املدجمةقتطبي: ثالثلب الاملط

  71  مراجعة األنظمة اإلدارية املدجمة جودة بيئة، صحة وسالمة مهنية: الرابعاملطلب 

  75    الفصل األولخالصة
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  76  املنظماتالتنمية املستدامة يف : الفصل الثاين

  76  متهيد

  77   واحلاكمية يف املنظماتاالجتماعية وليةاملسؤ، املستدامة مدخل نظري للتنمية : املبحث األول

  77  مستويات ظهور وتطور مفهوم التنمية املستدامة : املطلب األول

  81   التنمية املستدامةممفهو:  املطلب الثاين

  83   املستدامة خصائص،مقومات التنمية: املطلب الثالث

  85  أبعاد التنمية املستدامة وأهدافها:املطلب الرابع

  89   يف حتقيق التنمية املستدامة املنظمةدور : ث الثايناملبح

  89  مدخل إىل املسؤولية االجتماعية للمؤسسة:   املطلب األول

  94  احلاكمية والشفافية  يف منظمات األعمال: ثايناملطلب ال

  99  أدوار املنظمة يف إطار التنمية املستدامة:  لثاملطلب الثا

  104   املنظمةاقتصادياتة املستدامة على  آثار التنمي: الرابعاملطلب 

  109  املنظمة اإلدماج اإلداري للتنمية املستدامة يف متطلبات : املبحث الثالث

  109  اعتماد رؤية صحيحة :  املطلب األول

  111  اعتماد أسلوب تنفيذ صحيح :  املطلب الثاين

  114  بناء نظام ألداء االستدامة:  املطلب الثالث

  116     أدوات تطبيق التنمية املستدامة من طرف املنظمات االقتصادية: املطلب الرابع

  121   مؤشرات قياس التنمية املستدامة: الرابعاملبحث 

  121   تعريف املؤشرات وخصائصها:  املطلب األول

  122   ؤشرات التنمية املستدامةملنوعية العايري امل: املطلب الثاين

  123  مية املستدامة على املستوى الكليمؤشرات قياس التن:  الثالثاملطلب 

  124  "املنظمة" مؤشرات قياس التنمية املستدامة على املستوى اجلزئي:  الرابعاملطلب 

  144   الفصل الثاينخالصة

 145  الدراسة املقارنة: الفصل الثالث

  145  متهيد

  146  اإلطار املنهجي للدراسة:املبحث األول

  146  أهداف الدراسة امليدانية: لاملطلب األو

  146  فروض الدراسة:املطلب الثاين
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  147  منهج الدراسة: املطلب الثالث

 147   أدوات مجع البيانات :الرابعاملطلب 

  148   حمل الدراسة املقارنةتحدود الدراسة ومربرات اختيار املؤسسا:املطلب اخلامس

  150  نون الطباعةالتوضيب وفمؤسسة دراسة حالة : ثايناملبحث ال

  150  التعريف مبؤسسة التوضيب وفنون الطباعة : املطلب األول

  153  إدارة اجلودة يف املؤسسة: املطلب الثاين

  156  اإلدارة البيئية يف املؤسسة: املطلب الثالث

  157  الصحة والسالمة املهنية يف املؤسسة : املطلب الرابع

  159    االمسنت بعني الكبريةاعةمؤسسة صندراسة حالة :املبحث الثالث   

  159   التعريف مبؤسسة صناعة اإلمسنت: املطلب األولا   

  162  املؤسسةيف إدارة اجلودة :املطلب الثاين

  163   اإلدارة البيئية يف املؤسسة:املطلب الثالث

  171   الصحة والسالمة املهنية يف املؤسسة: املطلب الرابع   

  176  ؤسسة منشآت السكة احلديدية  دراسة م:الرابع املبحث 

  177    تقدمي شركة منشآت  السكة احلديدية : املطلب األول

  183  2008 اصدار 9001ادارة اجلودة وفق األيزو : املطلب الثاين

  187  2004 إصدار 14001 اإليزو وفقاإلدارة البيئية : املطلب الثالث

  190   إدارة الصحة والسالمة املهنية:املطلب الرابع

  194  مناقشة النتائج :املبحث اخلامس

  194    2008 إصدار 9001إدارة اجلودة حسب اإليزو :املطلب األول

  195   2004 إصدار 14001 اإليزو وفقاإلدارة البيئية : املطلب الثاين

  196   2007 إصدار  OHSAS 18001 إدارة الصحة والسالمة املهنية حسب: املطلب الثالث

  197  االستنتاجات العامة :املطلب الرابع

  202 اخلـــامتة العـــامة 

  240  قــائمـة املــراجع

  212  01امللحق رقم 

  215  02امللحق رقم 

  217  03امللحق رقم 
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  224  04امللحق رقم 

  226  05امللحق رقم 

  230  06امللحق رقم 

  233  07امللحق رقم 

  235  08امللحق رقم 

  242  فهرس األشكال 

  244  داولفهرس اجل

  246  فهرس املالحق
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األشكالقائمة    

الشكلعنوان  الصفحة رقمال    
)1-1(شكل ر قم متطلب أساسي لنجاح إدارة اجلودة الشاملة )9001مثل األيزو (  اجلودة ضمان 9  
 )2-1(  رقمشكل منوذج نظام إدارة اجلودة املرتكز على العملية 10
 )3-1(  رقمشكل  وعملية التحسني املستمرمنوذج نظام اإلدارة البيئية 15
 )4-1(  رقمشكل حلقة التحسني املستمر حسب نظام الصحة والسالمة املهنية 19
تلبية متطلبات األطراف ذات املصلحة كسبيل لتحقيق املنظمة الستدامتها ودور  54

 األنظمة اإلدارية املدجمة يف ذلك
 )5-1(  رقمشكل

 )6-1(  رقمشكل فوائد تبين األنظمة اإلدارية 56
ألنظمة اإلدارية املدجمةعوائق تبين ا 58  )7-1(  رقمشكل 
 )8-1(  رقمشكل TBLيوضح أبعاد النتيجة الثالثية  60
 )9-1(  رقمشكل اهليكل التنظيمي لوظيفة األنظمة اإلدارية املدجمة 63
 )10-1(  رقمشكل اهليكل التنظيمي لوظيفة األنظمة اإلدارية املدجمة 63
دجمةهيكلة وظيفة األنظمة اإلدارية امل 64  )11-1(  رقمشكل 
 )12-1(  رقمشكل املعايري املساعدة إلدماج األنظمة اإلدارية جودة، بيئة وصحة وسالمة مهنية 65
 )13-1(  رقمشكل  عملية إدماج األنظمة اإلداريةطختطي 67
 )14-1(  رقمشكل هرم وثائق إدارة اجلودة 68
 السالمةوبيئية وإدارة الصحة هرم بدليل يدمج كل من إدارة اجلودة، اإلدارة ال 69

   املهنية

 )15-1(  رقمشكل

 )16-1(  رقمشكل آلية عمل األنظمة اإلدارية املدجمة 70
 )17-1(  رقمشكل عمليات املراجعة وفق مبدأ التحسني املستمر لألنظمة اإلدارية املدجمة 73
 )18-1(  رقمشكل مبادئ هيكلة أهم املواصفات اليت تدير عمليات املراجعة 74
 )1-2(  رقمشكل أبعاد التنمية املستدامة 82
 )2-2(  رقمشكل  حنو املنظمة املواطنة  99

 )3-2(  رقمشكل احملاور الرئيسية للفعالية البيئية 102
 )4-2(  رقمشكل املناطق احلرجة يف جمال تنفيذ االستدامة 111
 )5-2(  رقمشكل كيف تصبح فائزا يف جمال االستدامة 114
 Didier)أدوات حتقيق تبين فعال للتنمية املستدامة من املنظمات حسب  117

STEPHANY)    
 )6-2(  رقمشكل
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 تبين األنظمة اإلدارية املدجمة كتوجه منطقي لتحقيق التنمية  املستدامة على مستوى  120
ملنظمةا  

 )7-2(  رقمشكل

 )8-2(  رقمشكل كليمعايري اختيار مؤشرات التنمية املستدامة على املستوى ال 122
  )3-1(رقم شكل   برج بوعريريج EMBAGاهليكل التنظيمي ملؤسسة   151
  )2-3( شكل رقم  2010زيادة احلصة السوقية لسنة  154
  )3-3( رقم شكل  2008حوادث العمل لسنة  157
  )4-3(شكل رقم  2009حوادث العمل لسنة  157
  )5-3( رقم شكل  2010حوادث العمل لسنة  158
  )6-3( شكل رقم  اهليكل التنظيمي لإلدارة العامة 160
  )7-3( رقم شكل  اهليكل التنظيمي لوحدة اإلمسنت 161
  )8-3( شكل رقم  تطور الكميات املنتجة من اإلمسنت 162
  )9-3( رقم شكل  املرحلة األوىل إلنتاج اإلمسنت على مستوى احملجرة 163
  )10-3(شكل رقم  مرحلة الطحن 164
  )11-3( رقم شكل  التخزين،  التعبئة والتوزيعالطحن،   165
  )12-3(شكل رقم   االستهالك السنوي من املياهتطور  169
  )13-3(شكل رقم  مقارنة باألهداف 2010مقارنة النتائج احملققة ملعدل تكرار احلوادث لسنة  172
  )14-3( رقم شكل  ةمقارنة النتائج احملققة ملتوسط معدل تكرار احلوادث للسنوات الثالث األخري 173
  )15-3(شكل رقم    مقارنة باألهداف2010مقارنة النتائج احملققة ملعدل درجة خطورة احلوادث لسنة  173

  )16-3(شكل رقم  مقارنة النتائج احملققة ملتوسط معدل درجة اخلطورة للسنوات الثالث األخرية 174
  )17-3(شكل رقم   2010  و2009  ،2008مقارنة خمصصات تدريب وتكوين العمال للسنوات  174
  )18-3( شكل رقم  اهليكل التنظيمي العام لشركة منشآت السكة احلديدية 180
  )19-3(شكل رقم   مستحقات الشركة على الزبائن 184
  )20-3( شكل رقم  تطور رقم أعمال واإلنتاج املخزن للمؤسسة بالدينار اجلزائري 185
  )21-3( شكل رقم  2010 و2009 ،2008مستحقات الزبائن للسنوات  186
2010  عدد الدعاوى القضائية املودعة رمسيا ضد املؤسسة لسنة    186  

  
  )22-3(شكل رقم 
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 قائمة اجلداول

 رقم اجلدول عنوان  اجلدول الصفحة
)1-1(  رقمجدول OHSAS18001و 14001، األيزو 9001املتطلبات املشتركة بني األيزو  49   

 )2-1(  رقملجدو ية لتبين األنظمة اإلدارية املدجمةالفوائد الداخل 55
 )3-1(  رقملجدو الفوائد اخلارجية 56
 )4-1(  رقملجدو العوائق الداخلية لتبين األنظمة اإلدارية 57
 )5-1(  رقملجدو العوائق اخلارجية 58
 )6-1( رقم جدول مقارنة جماالت التطبيق وأهداف التشخيص جودة،  بيئة وصحة وسالمة مهنية 67
 )1-2(  رقملجدو اجلانب االقتصادي و االجتماعي للمسؤولية االجتماعية 90
 )2-2(  رقملجدو مسؤولية منظمة األعمال 91
اإلستراتيجيةمدى مسامهة جملس اإلدارة يف القضايا  96  )3-2(  رقملجدو 
 )4-2(  رقملجدو  حالياأدوات تطبيق التنمية املستدامة الوطنية، اجلهوية والدولية املتوفرة 119
على املستوى الكلي) اجتماعية، اقتصادية، بيئية(مؤشرات قياس التنمية املستدامة  123  )5-2(  رقملجدو 
 )6-2(  رقملجدو منوذج عن التنقيط اتمعي للمؤسسات 128
 )7-2(  رقملجدو  البيئيةواإلسهامات احملاسيب يف جمال املوارد الطبيعية اإلفصاح 129
 )8-2(  رقملوجد  والتنمية املستدامة املرتبطة باملوارد البشريةةمؤشرات املسؤولية االجتماعي 138
  )1.3(جدول رقم  الطاقة اإلنتاجية السنوية حسب املواد أو خطوط املنتوجات 152
  )2-3(جدول رقم  (EMBAG)مربرات قرار اختيار الزبائن اجلدد ملؤسسة 155
)3-3(جدول رقم   بالقيمة النقدية2009/2010املسجلة لسنيت مقارنة حجم النفايات  156  
)4-3(جدول رقم   يف جمال محاية البيئة والتنمية املستدامةتاملخصصات املالية لالستثمارا 168  
)نفايات املصنع(النفايات املرتلية  169 )5-3(جدول رقم   
)6-3(جدول رقم  النفايات اخلاصة اخلطرية للسنوات الثالث األخرية 170  
)7-3(جدول رقم  النفايات اخلاصة للسنوات الثالث األخرية 170  

)8-3(جدول رقم أهداف املتعلقة بعدد املستفيدين من التكوين والتدريب 171  
)9-3(جدول رقم أهداف املتعلقة بعدد املستفيدين من التكوين والتدريب 171  

)10-3(جدول رقم  2010حاالت عدم املطابقة لسنة  187  
2010النفايات املعدنية اليت مت تسجيلها عل مستوى فروع املؤسسة لسنة  188 )11-3(جدول رقم   
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2010الزيوت املستعملة اليت مت تسجيلها على مستوى فروع املؤسسة لسنة  189 )12-3(جدول رقم   

عمليات التخلص من النفايات اخلاملة املسجلة على مستوى فروع املؤسسة لسنة  189
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 ملخص

مؤسسات اليوم يف ظل العوملة االقتصادية اليت جعلت للمؤسسات إستراتيجيات ليس فقط على 
مستوى األسواق احمللية والوطنية بل رسم إستراتيجيات على املستوى الدويل،   لذا وجب عليها أن تظهر 

ة،  اجتماعية وسياسية جتربها اقتصادية ، ايكولوجية،  تقني :فعاليتها وتنافسيتها كوا معرضة إىل حتديات كربي
 فلم يعد فقط توجهها الرئيس هو إرضاء الزبائن فقط إمنا ،على التجاوب السريع واإلجيايب يف عدة جماالت

إرضاء كل األطراف ذات املصلحة لذلك عملت املؤسسة جاهدة للحصول على شهادات االيزو يف ظل 
  و اخلاص باإلدارة البيئيةISO 14001دارة اجلودة، اخلاص بإ ISO 9001 ظمة اإلداريةنالنجاح الكبري لأل

OHSAS 18001   اخلاص بالصحة والسالمة املهنية ،  من هنا جاء التفكري يف تطبيق املؤسسة فكرة األنظمة
اجلودة، البيئة والصحة والسالمة املهنية يف بناء :  سليم للمؤسسة إلدماج األنظمة اإلداريةهاإلدارية املدجمة كتوج

اإلجراءات املشتركة يف تطبيق هذه األنظمة من جهة ومن جهة ثانية االختصار يف : أوليني مهاهلدفنيواحد 
تقييس : لحصول علىلالوقت وتكاليف احلصول على املواصفات القياسية منفصلة والتوجه مباشرة حنو العمل 

 التنمية املستدامة بأبعادها إدماج دف جودة، بيئة والصحة والسالمة املهنية :األنظمة اإلدارية املدجمة
االقتصادية،  االجتماعية والبيئية  وتبين املسؤوليه االجتماعية من خالل تكييف ممارساا وتوفري املرجعيات 

 .إلجناح عملية التكيف مع متطلبات التنمية املستدامة

 
 Résumé 

 
Aujourd’hui, Les entreprises  dans le contexte de globalisation 

sont obliger de traçer des stratégies non seulement sur le plan local et 
national, mais aussi sur le plan international. Pour cela elles doivent 
présenter leur éfficacté et compétitivité car elles sont en confrontation 
avec des grands défis : économiques, écologiques, techniques, sociaux 
et politiques.Aujourd’hui, la satisfaction non seulement des clients 
mais toutes les parties prenantes est une obligation pour les 
entreprises. Pour réalisé ces objectifs et avec le succés des systèmes 
de management Qualité (ISO14001, Sécurité (OHSAS 18001) et 
Environnement (ISO 14001), les entreprises doivent s’inscrire dans 
une démarche d’intégration totale de ces dernier dans un seul système 
intitulé Système de Management Intégré (SMI) pour réussir la 
démarche des entreprises en matière de developpement durable. 
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