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األخرية باهتمام عاملي متزايد من قبل العديد من اجلهات ذات حتظى املشكالت البيئية يف السنوات 
إال أن  وما ترتب عنها من تلوث بيئي،بيئية بدأت منذ الثورة الصناعية فبالرغم من أن املشكالت ال .الصلة

االهتمام احلقيقي جاء متأخرا بعد أن دقت منظمة األمم املتحدة ناقوس اخلطر ونبهت باملخاطر اليت يتعرض هلا  
كوكب األرض جراء معدالت التلوث املتسارعة واليت بلغت حدا يتطلب التدخل اجلاد على نطاق عاملي وقد 
سامهت املؤمترات املتعددة خاصة مؤمترات قمم األرض اليت نظمتها اهليئة الدولية يف زيادة الوعي الدويل 

 .ان املصنعةخاصة البلد، باملشكالت البيئية ووضع كل بلدان العامل أمام مسؤولياهتا

وقد عكست املؤشرات واألرقام اليت عرضها خرباء البيئة املدى الذي وصلت إليه معدالت التدهور البيئي  
وتبلورت العديد من االقرتاحات ووضعت العديد من اإلسرتاتيجيات واآلليات الكفيلة باحلد , على النطاق العاملي

وارتبطت املشكالت البيئية بظاهرة العوملة املتنامية  واليت . ئيمن ظاهرة التلوث البيئي واحلفاظ على التوازن البي
مدفوعة بالتطورات التكنولوجية وما اجنر عنها من آثار  ،بفضلها منت وتوسعت األسواق االقتصادية واملالية

اجتماعية  قربت اجملتمعات من بعضها البعض وفرضت عليها ضرورة تقاسم األعباء املرتتبة عن العديد من 
 .ت ويف مقدمتها املشكالت البيئيةشكالامل

تقع على عاتق العديد من  ومن هنا تصبح أمهية البحث عن احللول الناجعة هلذه املشكالت مسؤولية
خاصة على املؤسسات االقتصادية يف مجيع أحناء العامل حبيث جتعل مسألة احملافظة على البيئة من التلوث  األطراف

وهذا ما دعا إىل ظهور . بأشكاله املختلفة من صميم انشغاالهتا وعنصرا مندجما ضمن إسرتاتيجياهتا وسياساهتا
اقتصادي وإداري يعمل حتت مفهوم نظرية التنمية مفاهيم اإلدارة البيئية املعاصرة يف املنظمات احلديثة كأسلوب 

املتواصلة من أجل احلفاظ على املوارد البيئية من خالل االستخدام األمثل والرشيد هلا بغية احلفاظ على البيئة، ومن 
  .ة صاحلة للتواصل حاليا ومستقبالمث دفع عجلة التنمية بصورة متوازن

ظم اليت يتم االعتماد عليها من أجل حتقيق أهداف احلد من التلوث ويعترب نظام اإلدارة البيئية من أهم الن
البيئي وحتسني البيئة الداخلية واخلارجية للشركات وزيادة الوعي البيئي لدى العاملني بالشركات و مؤسسات 

املوارد األخرى هدر يف املوارد ويف وقت اإلنتاج ويف املياه والطاقة ومنع  ا يؤدي إىل احلد أيضا من الضيا األعمال مب
هدر املتاحة، كما يتم قياس كفاءة الشركات االقتصادية مبدى تكامل نظم اإلدارة البيئية اليت من شأهنا احلد من 

اخلطوة األوىل على  هي فنظم اإلدارة البيئية املتكاملة. املوارد اخلام والطاقة مما يؤدي إىل زيادة األعباء املالية املتاحة
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مة وهي وسيلة فعالة وعملية يف إدخال البعد البيئي ليس فقط يف الربامج  والسياسات ولكن سلم التنمية املستدا
 .للمؤسساتأيضا يف السلوكات اإلدارية والثقافية 

و إن مراعاة اجلوانب البيئية من طرف منظمات األعمال تعد ركيزة أساسية لزيادة قدرهتا التنافسية و 
يف القضاء على التلوث و تطوير األداء البيئي، إضافة إىل التقليل من تعظيم رحبيتها، من خالل ما تسهم به 

التكلفة و ختفيض معدالت احلوادث، فضال عن زيادة كفاءة العاملني و رفع مستوى أدائهم، كما أن احرتام البيئة 
لكني و احلفاظ عليها حيسن من مسعة املؤسسة و صورهتا و زيادة قدرهتا على اكتساب أسواق جديدة و مسته

 .جدد

يف ظل هذه االهتمامات املتزايدة بالبيئة و احلفاظ على املوارد املختلفة فيها ظهرت جمموعة من املفاهيم 
اإلدارية اليت أصبحت تسخر لتحقيق هذا اهلدف يف املؤسسات االقتصادية، ومن أهم هذه املفاهيم املسؤولية 

وساط املال و األعمال حول العامل كنتيجة طبيعية إلخفاق االجتماعية و اليت هي من أهم املفاهيم املتداولة يف أ
فهي نتاج  املشكالت  .املؤسسات يف االستجابة الحتياجات بيئتها االجتماعية وملصاحل األطراف األخرى فيها

الكثرية اليت ارتبطت حبرية األعمال خاصة بعد أن بدأت شركات األعمال تواجه ظروفا جديدة  ووعيا اجتماعيا 
 وعلى مستدامة ليست الراهنة واالستهالك اإلنتاج أمناط أن األخرية السنوات يف األعمال قطا  أدرك حيث وبيئيا

 يف ومتواصل تدرجيي بشكل تضمن أن احلالية االقتصادية البيئة ظل يف والتطور البقاء تزعم كانت إن املؤسسات
 مستوى على النشاط ظروف من غريت اليت واالجتماعية البيئية االعتبارات املدى بعيدة اسرتاتيجياهتا وخمططاهتا 

جديدة، و كذا إىل ضرورة األخذ بعني االعتبار األضال  الثالثة اليت عرّفها  تنافسية ظروف وفرضت األسواق مجيع
 .جملس األعمال العاملي للتنمية املستدامة وهي النمو االقتصادي والتقدم االجتماعي ومحاية البيئة

 :البحثإشكالية _

مل يعد اليوم يف مصلحة املؤسسة سواء على املدى البعيد أو القصري إغفال اجلوانب املتعلقة حبماية البيئة 
و املوارد البيئية املختلفة، إذ أصبح تبين نظم لإلدارة البيئية أمرا ضروريا لضمان استمرارية املؤسسة و حتسني أدائها 

حمليط الذي تتواجد فيه، كما أن احلفاظ على البيئة هو يف املصلحة االقتصادي و كذا احلفاظ على صورهتا يف ا
 .ذلك أن معظم عناصر إنتاجها هي من البيئةللمؤسسة االقتصادية 
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يف ظل تنامي هذه الضرورة أصبح لزاما على املؤسسات تبين نظم فعالة لتحسني فعالية و كفاءة نظم اإلدارة 
األداة الفعالة اليت ميكن أن يتحقق من خالهلا هذا الغرض ودمج احملور  البيئية، و لعل املسؤولية االجتماعية هي

 .غىن عنه الستدامة التنمية البيئي الذي ال البعد ؤسسات دهدف حتقيقالبيئي داخل امل

فبالرغم من أن مفهوم التنمية املستدامة هو  مفهوم يرتبط باالقتصاد الكلي يف حني أن املسؤولية االجتماعية له  
مباشرة باالقتصاد اجلزئي لكن هناك عالقة تكاملية بني املفهومني و هذا الذي سيكون حمور حبثنا، حماولني  عالقة

 :اإلجابة عن اإلشكالية األساسية التالية

ما هو دور المسؤولية االجتماعية للمؤسسات االقتصادية في دعم نظم اإلدارة البيئية لتحقيق التنمية 
 المستدامة؟

 :وعلى ضوء التساؤل املركزي ميكن طرح التساؤالت الفرعية التالية 

 ؟اإللتزام البيئي جزء من اإللتزام االجتماعي يف املؤسسات االقتصادية هل -
 كيف يتم تفعيل املسؤولية االجتماعية يف املؤسسات االقتصادية ليكون هلا دور يف دعم نظم اإلدارة البيئة؟ -
 ؟ االجتماعية يف املؤسسة الوطنية للدهن فر  سوق أهراسما هي جماالت املسؤولية  -
 ؟هل  يساعد تبين املؤسسة حمل الدراسة نظام اإلدارة البيئية احلد من آثار التلوث البيئي -

 ؟املؤسسة الوطنية للدهن فر  سوق أهراس ماهي طرق تسيري النفايات يف -

 الفرضيات-

 .املؤسسة حمل الدراسة يساعد من احلد من آثار التلوث البيئيإن تبين مفهوم املسؤولية االجتماعية يف -

 .تسيري النفايات يف املؤسسة حمل الدراسة هو توجه فعلي حنو املسؤولية االجتماعية -

 . تتبىن املؤسسة حمل الدراسة مفهوم التسويق املستدام لدعم نظم اإلدارة البيئية -    

  أهمية الدراسة_

 -املؤسساتا–يف جمال التنمية املستدامة، و حتميلها املؤسسات الذي تقوم به  الدوريف و تربز أمهية هذا الطرح 
 .مهمة أساسية يف التطور االقتصادي الذي ينعكس مباشرة على املستوى االجتماعي
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البيئية وانتهاج سياسة املسؤولية تنبع أمهية هذه الدراسة من كوهنا متثل حافزا إجيابيا لاللتزام بتطبيق نظم اإلدارة -
 .االجتماعية لتفعيلها وحتقيق تنمية مستدامة 

أمهية إدماج البعد البيئي واالجتماعي يف إسرتاتيجية املؤسسة ملا يضمن هلا  مسامهتها  يف حتقيق التنمية  -
 . املستدامة

حتمية جيب على املؤسسات االلتزام دها تطبيق اإلدارة البيئية وااللتزام بنظمها مل يعد خيارا بل أضحى ضرورة  -
 من أجل ترشيد استهالك املوارد واحلد من التلوث وهو ما من شانه أن يعود أيضا جبوانب اجيابية على املؤسسة يف

 .حد ذاهتا 

تقع على عاتق املؤسسات االقتصادية مهما كان نو  النشاط الذي متارسه مسؤوليات جسام فيما يتعلق  -
وتأيت هذه املسؤولية خاصة وأهنا . بيئة واملشاركة الفعالة يف احلد والتغلب على املشكالت البيئيةباحلفاظ على ال

 . تعترب من املتسببني الرئيسني يف التلوث البيئي الناتج عن نشاطاهتا اإلنتاجية  باإلضافة إىل مسؤولياهتا االجتماعية

 أهداف الدراسة_

 :من رواء القيام دهذا البحث نذكر أمههامن بني األهداف اليت نسعى إىل حتقيقها 

 حماولة اإلملام مبفهوم املسؤولية االجتماعية نظرا لقلة املراجع خبصوصها و اختالط املفاهيم املرتبطة دها. 
  تبيان أمهية ممارسة املؤسسة لدورها االجتماعي ليس اجتاه أصحاب املصاحل فقط و إمنا جتاه بيئتها على املستوى
 .الدويل
   ،حماولة إيضاح كيفية دمج املسؤولية االجتماعية يف املؤسسة بشكل جيعلها حتقق األهداف البيئية املرجوة منها

 .و تساهم يف حتقيق التنمية املستدامة

  يف دور املسؤولية االجتماعية لدعم نظم اإلدارة البيئية يف املؤسسات  املتمثلوهري اجلسؤال الاإلجابة على
 .االقتصادية

 به حتضى الذي والتجاوب التقارب مدى إلبراز الواقع أرض هدف حبثنا إىل إسقاط اجلانب النظري علىكما ي 
 .االقتصادية مؤسساتنا يف املسؤولية االجتماعية ونظم اإلدارة البيئية
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 أسباب  اختيار الموضوع_

يعترب من املواضيع األساسية  رغبة لتناول مثل هذه املواضيع كان سببا مهما من أسباب اختيار املوضو  والذيالإن 
واملهمة اليت كثر احلديث عنها واليت تطرح نفسها على أكثر من صعيد وزاد االهتمام دهذا املوضو  بزيادة 

   .املشكالت البيئية الناجتة عن املؤسسات االقتصادية

 :يلي ما أمهها موضوعية أسباب أخرى عدة إىل املوضو  هذا ملعاجلة و يرجع اختيارنا

 .التخصص بيعةط -

 .اجلزائر يف العلمي البحث ميدان يف املوضو  حداثة-

 .الدراسات هذه ملثل االقتصادية البيئة متطلبات و حاجة -

وكذا نظم اإلدارة البيئية وما تلعبه  مؤسساتاإلهتمام املتزايد وخاصة يف اآلونة األخرية باملسؤولية االجتماعية لل-
وكذا الدور الذي تلعبه نظم اإلدارة البيئية يف خلق ميزة  .من خلق إستدامة بيئية واحلد من أثر املشكالت البيئية

 .تنافسية للمؤسسات االقتصادية

 الدراسات السابقة -

جتماعية من قبل شركات إمكانية تطبيق المحاسبة عن المسؤولية اإل مدى: حممد سامل اللولو   -1
، رسالة (دراسة تطبيقية على شركات املسامهة املدرجة يف سوق فلسطني لألوراق املالية) المساهمة العامة

 .9002ماجسرت، كلية التجارة، غزة، 

ولقد ركز الباحث مشكلة حبثه يف التساؤل عن مدى إمكانية تطبيق احملاسبة عن املسؤولية االجتماعية من قبل 
 .املسامهة العامة املدرجة يف سوق فلسطني لألوراق املاليةشركات 

 :وخلصت الدراسة إىل النتائج التالية

 اوتأيدا إدراكالقطاعات لديهم  الشركات املسامهة العامة املدرجة يف سوق فلسطني لألوراق املالية مبختلف -
 .احلديث ملفهوم املسؤولية االجتماعيةوهذا يعكس املدخل .ا ملفهوم املسؤولية االجتماعية مبعناها الواسعواضح
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العامة املدرجة يف سوق فلسطني  ختتلف األمهية النسبية جملاالت املسؤولية االجتماعية من قبل الشركات املسامهة -
املستهلكني املرتبة األوىل من بني جماالت املسؤولية االجتماعية،  لألوراق املالية، حيث احتلت تنمية العالقة مع

 البشرية يف املرتبة الثانية، مث تنمية املوارد الطبيعية والبيئية يف املرتبة الثالثة، وأخريًا تنمية املوارديليها 

 .تنمية العالقة مع اجملتمع احمللي

العالقة مع املستهلكني، ولكن إذا  تقوم الشركات املسامهة العامة املدرجة يف سوق فلسطني األوراق املالية بتنمية -
على حساب الربح، عندها تتغري مواقف الشركات من  دفع تكاليف للمحافظة على جودة املنتج تطلب األمر

 .موافق إىل مرتدد ومعارض

احملافظة على البيئة إىل احلد  الشركات املسامهة العامة املدرجة يف سوق فلسطني األوراق املالية تتفق مع مبدأ  -
 الذي يستلزم حتمل الشركات

بشكل كايف، ويعد ذلك أحد  الدراسة ال تدرك مفهوم احملاسبة عن املسؤولية االجتماعية إن الشركات موضو  -
 .أسباب عدم تطبيقها

المسؤولية البيئية واالجتماعية مدخل لمساهمة المؤسسة االقتصادية في تحقيق التنمية : الطاهر خامرة -9
 .9002رقلة، ، مذكرة ماجسرت، جامعة قاصدي مرباح، و "حالة سونطراك"  المستدامة

حيث إنطلق الباحث من التساؤل املركزي إىل أي مدى ميكن للمؤسسة االقتصادية أن تساهم يف حتقيق التنمية 
 .املستدامة من خالل اإللتزام باملسؤولية البيئية واالجتماعية

 :وتوصل الباحث إىل النتائج التالية

آثار بيئية واجتماعية معتربة يستلزم منها حتمل أثناء نشاطها ( كمؤسسة اقتصادية) ختلف مؤسسة سوناطراك -
ذلك، حيث املؤسسة تويل اهتماما اجلانب وختصص فرعا متعلقا بالصحة واألمن والبيئة وجعلت من  مسؤوليتها يف

هذا ال يعترب كافيا باملقارنة مع حجم املؤسسة الكبري إال أن   هذا اجلانب جزء أساسي من هيكلها التنظيمي
 .سعونشاطها املتو 
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ا تفتقر ملعايري ذات هنأ Esteoجاالت مببعد مقارنتها  يظهر نتائج قياس املسؤولية البيئية واالجتماعية -
إال أن النتائج تثبت إجيابية التقييم اجملال مواصفات بيئية يف جمال املنتوج وعلى الرغم من عدم توفر أداة لقياس هذا 

  .مسامهات بيئية واجتماعية سالبةبعض العمليات ذات  مع وجود جملاالتيف باقي ا

واالجتماعي وتكتفي يف نشر سياستها البيئية واالجتماعية  عدم التزام املؤسسة بإعداد تقرير عن أدائها البيئي  -
 .واالجتماعية يف مضمون واحد ا البيئيةهتا وال توجد ختصيص اللتزامادها اخلاصة هتعلى منشورا

لتزامها اجتاه البيئة امؤسسة سوناطراك مل تعي بعد املسؤولية البيئية واالجتماعية وكان من املفروض أن يكون  -
 .طوعيا وثقافيا يراعي املفهوم الشامل للتنمية املستدامة جملتمعوا

 –للمؤسسة الصناعية للمؤسسة  ةتنافسيدور اإلدارة البيئية في تحقيق مزايا دراسة برين لطيفة بعنوان   -3
وهي عبارة عن مذكرة   .9002،9002للسنة اجلامعية ، بسكرة ENICAB دراسة حالة شركة الكوابل 

 :يف اقتصاد البيئة   وقد خلصت الدراسة إىل النتائج التالية ماجستري

من الضغوطات التشريعية وقوانني كان نابع مصلحة البيئة كون اهتمامها باجلانب البيئي  على عدم توفر الشركة -
غياب الكامل يف تقييم التكاليف واملنافع اإلجراءات كما تطرق البحث .محاية البيئة يف إطار التنمية املستدامة

 .البيئية باإلضافة إىل غياب إسرتاتيجية لتسيري النفايات وطرق االستفادة منها

 الملتقى ،األداء البيئي للمؤسسة االقتصاديةسين تح في البيئيةدور اإلدارة  ، عثمان حسن عثمان-4
 .سطيف، 2008 أفريل عباس فرحات جامعة ،"املتاحة للموارد االستخدامية والكفاءة املستدامة التنمية" الدولي

سني األداء البيئي للمؤسسة حت يف البيئية اإلدارةتلعبه الدور الذي  دراسة حول املداخلة موضو  يتمحور
 :التالية النتائج إىل مداخلته خالل من الباحث توصل ،وقداالقتصادية

 .قيام إدارة متخصصة للبيئة ومتكاملة مع املنظومة اإلدارية الشاملة من أهم مقتضيات العمل اإلداري الناجح -

ينعكس التحسن يف األداء البيئي للمؤسسة يف منظومة املؤشرات البيئية املستخدمة سواء كانت مطلقة أو  -
 .من خالهلا ميكن احلكم عن مدى جناح السياسات البيئية للمؤسسة نسبية واليت

 منهج المتبعال -

 الوصفي املنهج من كل على باالعتماد دراستنا متت الفرضيات صحة إثبات و البحث إشكالية على لإلجابة 
هج لتصورنا أنه االعتماد على هذا املن ارتأينا،وقد (العلوم االجتماعيةمن )املوضو ، طبيعة و يتالءم الذي التحليلي
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الطريقة اليت تتناول أحداث  "حيث يعترب والذي بإمكانه أن يؤدي البحث إىل مقصده مناسب هلذا البحث
وظواهر وممارسات موجودة متاحة للدراسة والقياس كما هي دون تدخل الباحث يف جمرياهتا ويستطيع الباحث أن  

 1 "يتفاعل معها فيصفها مث حيللها

وهندف من وراء تطبيقه إىل معرفة املمارسات املوجودة يف املؤسسة حمل الدراسة ملسؤوليتها االجتماعية وطرق 
ومث الوصول إىل أحكام تقوميية لتلك .تفعيلها لنظم اإلدارة البيئية لتجسيد متطلبات وأبعاد التنمية املستدامة

مع مسؤولني باملؤسسة ( املوجهة، وغري املوجهة) ت حيث اعتمدنا يف مجع البيانات عن املقابال. املمارسات
 .باإلضافة  املالحظة املباشرة والوثائق اليت مت احلصول عليها من املؤسسة

 أقسام الدراسة -

لتجسيد موضو  البحث والوصول إىل النتائج املنتظرة من هذه الدراسة فإن اخلطة املعتمدة ستعاجل من 
الفصل األول إىل  ظرية باإلضافة إىل فصل تطبيقي وخامتة عامة تطرقنا يف خالل مقدمة عامة  وثالث فصول ن

و التعرف على مراحل تطور هذا املفهوم، و أهم املؤشرات اليت تقيس األداء جتاه املسؤولية االجتماعية يف املؤسسة 
أما الفصل الثاين فتناولنا اإلطار العام للبيئة والتنمية املستدامة والبحث عن طبيعة العالقة . االلتزام االجتماعي

اإلدارة البيئية وحتقيق التنمية  املسؤولية االجتماعية و دورها يف تفعيلبينهما ويف الفصل الثالث سلطنا الضوء 
آليات تفعيل املسؤولية االجتماعية لنظام اإلدارة حول نظم اإلدارة البيئية و مدخل نظري  املستدامة من خالل 

، كما البيئية وأخريا الفصل الرابع الذي تناولنا من خالله التعريف باملؤسسة الوطنية للدهن فر  سوق أهراس 
 .جتماعية فيها لدعم نظم اإلدارة البيئية و حتقيق  أبعاد التنمية املستدامةنوضح دور املسؤولية اال

ل ملنختم حبثنا من خالل خامتة عامة  مع نتائج وتوصيات الدراسة وإقرتاح مجلة من املواضيع اليت قد تك
 .موضو  الدراسة

 : صعوبات البحث

صعوبات يف مؤسسة حمل الدراسة عدم : من أكرب الصعوبات اليت واجهتنا خالل اجناز هذا البحث هي 
.منح الوثاق املساعدة يف اجناز البحث والصعوبة يف احلصول على املعلومات

                                                           
 .68، ص 2100، دار القصبة، اجلزائر، المذكرات والرسائل الجامعية في علم االجتماعالدليل المنهجي في إعداد : سعيد سبعون  -1


هي المقابلة التي يحضر فيها الباحث جملة من األسئلة للمبحوث أما المقابلة غير الموجهة فهي مقابلة مفتوحة يترك الباحث : المقابلة الموجهة 

 .+مسبق لألسئلةللمبحوث ذكر جوانب متعددة في الموضوع دون تحضير 



 

 

 

 ولاألالفصل 

للمسؤولية إلطار النظري ا

االجتماعية في المؤسسات 

  االقتصادية
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 :دـــــــــــــــــــــــــتمهي

 

مل يعد تقييم املؤسسات يعتمد على رحبيتها فحسب، ومل تعد املؤسسات تعتمد يف بناء مسعتها على مراكزها 
املالية فقط، فقد ظهرت مفاهيم حديثة تساعد على خلق بيئة عمل قادرة على التعامل مع التطورات املتسارعة يف 

وكان من أبرز هذه املفاهيم  مفهوم املسؤولية  .اجلوانب االقتصادية والتكنولوجية واإلدارية عرب أحناء العامل
االجتماعية للمؤسسات حبيث أدركت هذه املؤسسات بضرورة توسيع نشاطاهتا لتشمل ما هو أكثر من النشاطات 
اإلنتاجية واقتصار دورها على خدمة مصاحلها الذاتية ومصاحل جمموعات ترتبط مباشرة دها كاملالكني واملسامهني، 

 عتباراال بعني يأخذ اتيجي،إسرت  هدف إىل االجتماعية لتنتقل املسؤولية. لق باجملتمع والبيئةإىل نشاطات تتع
املؤسسات  قيام تضر بصورة ال وبالبيئة، بالعاملني هتماماال طابع عليها يغلب للمجتمع املختلفة شرائح توقعات
 رفاهية حتقق بطريقة املهمة القرارات اختاذ خالل من ستثماراهتا،ال مناسب عائد على للحصول األساسية بوظائفها
 .للمجتمع

من خالل اعية واملراحل املختلفة لتطورها ومن هنا يهدف هذا الفصل إىل  حتديد مفهوم املسؤولية االجتم
 :النقاط التاليةالتطرق إىل 

 املسؤولية االجتماعية للمؤسسة :املبحث األول -

 للمؤسسةعرض األداء االجتماعي قياس و  :املبحث الثاين -

 

 

 

 

 

 



  اإلطار النظري للمسؤولية اإلجتماعية في المؤسسات االقتصادية                                                     :الفصل األول

 
3 

 ات االقتصاديةـــــــة االجتماعية في المؤسســـــــــــاإلطار النظري للمسؤولي :الفصل األول

 االقتصادية ةــــــــــاعية للمؤسســـــــمــــتـــجة االـــــــــــالمسؤولي :المبحث األول

مؤخرًا يف حميط العالقات فرضت مسألة املسؤولية االجتماعية للمؤسسات االقتصادية نفسها عنوة 
فمن ناحية، أثارت ردود أفعال املناهضني للعوملة، منذ منتصف . االقتصادية سواء الوطنية منها أو الدولية

التسعينات، وخاصة بعد قيام منظمة التجارة العاملية، الصدى العميق لدى الشركات املتعددة اجلنسيات العمالقة 
مواجهة تنامي ظاهرة الفقر واإلفقار يف العامل، نتيجة التطبيقات الصارمة  حول دورها ومسؤولياهتا اجلديدة يف

ومن ناحية ثانية، لقد أعادت منظمات دولية غري حكومية مثل املنظمة الدولية ألصحاب . لتحرير التجارة الدولية
والتدقيق يف مواثيق م أنشطتها يدولة تقي 133احتاد فيدرايل وطين ألصحاب األعمال يف  132األعمال اليت تضم 

إنشاءها لتذكري أعضاءها مبسؤولياهتم األساسية كممثلني للقطا  اخلاص وكرموز القتصاديات السوق يف عصر 
 .العوملة

ن موجبات املسؤولية االجتماعية ألة وبشكل موسع األمهية واإلحلاح ومما أضفى على مناقشة هذه املسأ
الشركات الوطنية والدولية، ألن فلسفة هذه املسؤولية مستمدة من  للمؤسسات ال تعين بالضرورة شرحية معينة من

طابعها االختياري املرن والشامل مبا يسمح ويشجع كل مؤسسة، أيا كان حجم ونطاق أعماهلا، بأن تنتهج ما تراه 
 وقمكاناهتا وقدراهتا املادية ومبا يتجاوب مع حقائق السإما من اإلجراءات واملمارسات وفق مناسبا ومالئ
  1.ومقتضياته

 االقتصادية مفهوم المسؤولية االجتماعية للمؤسسة: المطلب األول

 يف وذلك كنمم ربح أقصى حتقيق ضرورة يف يتمثل للمؤسسة االجتماعية سؤوليةامل ملفهوم التقليدي نهجامل إن
 األساسي عيارامل أن عتربت يتالوقد استمد هذا املنهج مقوماته من النظرية الكالسيكية  ،القانوين اإلطار حدود

 اجتاه ظهر ضياامل القرن مخسينيات بداية ومع وحيدة، كمسؤولية االقتصادية الكفاءة حتقيق وه ؤسسةامل ألداء
 أصبح وبالتايل هفي تعمل الذي اجملتمع جتاه ؤسسةامل التزام ضرورة إىل يدعو الرأمسالية اجملتمعات يف خاصة قوي

                                                           
غري منشورة، جامعة  ماجستريفي مصر،   ودورها في مساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المسؤولية االجتماعية للشركات، حسني عبد املطلب األسرج -1

 91/01/9019يوم   libarary.iugaza.edu.ps:على املوقع اإللكرتوين 5صالزقازيق، مصر، 
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 لنشاطاهتا ؤسسةامل أداء عن بةترت امل االجتماعية شاكلامل معاجلة الالزمة اإلجراءات ذاختاأخرى ك مسؤوليات لإلدارة
 1.االقتصادية

 :ومن هنا ظهرت املسؤولية االجتماعية كتفاعل لعدة عوامل منها

 .حجم املؤسسات وتعقد عالقتها ضغوط اجملتمع وتناميها مع توسعتصاعد  -
 .واالرتقاء دهاإسهام أكرب للمؤسسات يف نوعية احلياة  -
 .ضرورة إسهام املؤسسات يف تعزيز القيم اإلنسانية واالجتماعية -
 .أمهية رضا اجملتمع وقبوله ألهداف املؤسسة ووسائل عملها -
  2.التطور يف وعي اإلنسان وإدراكه لذاته وللمجتمع -

طوعية اليت تقوم دها الإطار املبادرات يتجاوز يف وقتنا  ن جوهر هذه املسؤولية الإولكن يف مجيع األحوال ف
 3.املؤسسات املؤسسات سواء من تلقاء نفسها أو بالتعاون والتنسيق مع غريها من

 االجتماعية للمؤسسة المسؤوليةتعريف : الفرع األول

 من كبري عدد وجود بسبب للمؤسسات، االجتماعية املسؤولية مفهوم بشأن متعددة نظر وجهات الباحثون أورد
 يتوقعه ما بني فجوة وجود ثانية جهة ومن جهة، من أحيانا وتتناقض أهدافهم تتعدد الذين املصاحل أصحاب

 .للمجتمع هتممؤسسا تقدمها أن ميكن إمكانيات من األعمال رجال يتصوره ما وبني املؤسسات هذه من اجملتمع 
 :للمؤسسات جند جتماعيةاال للمسؤولية املقدمة التعاريف ومن بني

 :تعريف اللجنة األوروبية

املسؤولية االجتماعية هو مفهوم يقوم بدمج االنشغاالت االجتماعية، البيئية واالقتصادية يف خمتلف نشاطات "
 1".املؤسسة والتفاعل مع خمتلف األطراف املتعاملة مع املؤسسة بشكل إرادي أو تطوعي

                                                           
 .55، ص9005القاهرة،  ،المالية التقارير في البيئية المعلومات عن اإلفصاح في المحاسبي اإلبداع :هاليل مصطفى حسني  -1

، ص 9005، دار وائل، عمان، 1ط المسؤولية االجتماعية  وأخالقيات األعمال،: طاهر حمسن منصور الغاليب، صاحل مهدي حمسن العامري 2-
84 

3Matthieu Angotti: Entreprise ordinaires, entreprise solidaires?,  CRéDOC, Paris, 2007, P 20.  
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 :ونالحظ أن التعريف اللجنة األوروبية يتناول النقاط التالية

 .تماعية على املوارد البيئية واالجتماعيةتركز املسؤولية االج -
 .املسؤولية االجتماعية للمؤسسة االجتماعية ال تنفصل عن اإلسرتاتيجية والعمليات التجارية  -
 .املسؤولية االجتماعية للمؤسسة مفهوم إرادي -
 .ةاجلانب املهم من املسؤولية االجتماعية يتجسد يف عالقة املؤسسة مع األطراف الداخلية واخلارجي -
  كال تغطي واليت العاملية املواطنة بروح الشركات حتلي "يف االجتماعية املسؤولية فتلخص المتحدة األمم منظمة أما
 من عدد باستصدار األخرية هذه قيام خالل من الدويل، السياق يف الوطنية الشركات حقوق ومسؤوليات من
 مرحية عمل ظروف ظل يف اإلنسان، حقوق لدعم العامة السياسات إطار يف .اعاملي عليها املتفق واملبادئ القيم
 .البيئة ومحاية

 عن النامجة املسؤولية لتحمل للمنشأة نشاطات بأهنا" االجتماعية املسؤولية:للمعايرة العالمية نظمةالم كما عرفت
  املستدامة، والتنميةمنافع اجملتمع  مع منسجمةهتا نشاطا لتصبح واحمليط تمعجملا علىدها  تقوم اليت أعماهلا أثر

 النشاطات مع وتدمج احلكومية واألدوات القوانني احرتام األخالقي، السلوك على االجتماعية املسؤولية وترتكز
 2."للمنشأة اليومية

 يف باإلسهام التجارية النشاطات أصحاب التزام على أهنا"للمؤسسة  االجتماعية املسؤولية الدولي البنك ويعرف
 االقتصاد خيدم بأسلوب الناس معيشة مستوى حتسني دهدف احمللي اجملتمع مع العمل خالل من املستدامة التنمية
 3".واحد آن يف والتنمية

 نفتاح ممارسات األعمال التجارية املتسمة باال" على أهنا المنتدى الدولي لقادة األعمال كما يعرفها      
 والشفافية والقائمة على مبادئ أخالقية واحرتام املوظفني واجملتمع والبيئة ، وصممت تلك املسؤولية إلتاحة قيمة 

 4. "مستدامة للمجتمع عامة إضافة إىل املسامهني

                                                                                                                                                                                     

-http://www.wikipedia.org/responsabilitéDéfinition théorique et pratique de la RSE, -1

134k, 2009, p2.le 20/01/2012-entreprises des-sociétale   
2

 802، ص  والبيئية االجتماعية املسؤولية وحمددات التنافسية حتقيق بني املؤسسة: رشيد دادن، حفصي الغفور عبد - 
ouargla.dz-http://manifest.univ  90/1/9019أطلع عليه يوم . 

 8املفتوحة، ص القدس اجملتمعية، جامعة املسؤولية مؤمتر "المجتمعية المسؤولية مبادرات تعزيز في الفلسطيني الخاص القطاع دور: أمحد زغب -3 
 .3، ص 9010، املعهد العريب للتخطيط،الكويت،20، جملة جسر التنمية، العدد المسؤولية االجتماعية للشركات: حسني األعرج 4

http://www.wikipedia.org/responsabilité-sociétale-des
http://www.wikipedia.org/responsabilité-sociétale-des
http://manifest.univ-ouargla.dz/
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 هذه التزام أهنا على للمؤسسة االجتماعية املسؤولية " :والتنمية االقتصادي التعاون منظمة تعرف يف حني
 احمللي تمعجملوا هتموعائال العمال مع والعمل البيئة على احلفاظ مع االقتصادية، التنمية يف باملسامهة األخرية
 1."األطراف هذه جلميع احلياة جودة عام  بغية حتسني بشكل واجملتمع

 األعمال شركات التزام: "املسؤولية االجتماعية هي المستدامة للتنمية الدولي األعمال مجلس تعريف -
  املعيشية الظروف نوعية حتسني على والعمل االقتصادية التنمية حتقيق يف واملسامهة أخالقًيا بالتصرف املستمر

 2."ككلجتمع  وللم احمللي واجملتمع وعائالهتم العاملة للقوى

 جتاه وليتهاؤ املؤسسات ملس حتمل وهي املعىن، ذات حول تدور من التعريفات السابقة نرى أن كلها 
 املفهوم دهذا ويقصد .واجملتمع والبيئة والعاملني واملوردين والعمالء واملستهلكني األسهم محلة من املصاحل أصحاب

 متتد ولكن فقط، القومي االقتصاد جتاه املسئولية تقتصر وال ملسامهيها، أرباح بتحقيق فقط ليس املؤسسات التزام 
  3.اجملتمع من أخرى وفئات وأسرهم والعاملني البيئة لتشمل 

 إىل للمؤسسة االجتماعية وليةؤ املس مصطلح حتويل واملتخصصني الباحثني بعض يقرتح ما سبق إىل وباإلضافة     
 الثاين يتضمن بينما اإللزام، من نوعا يتضمن األول املصطلح إن حيث، للمؤسسة االجتماعية االستجابة مصطلح
مبفهوم  املتعلقة املصطلحات تعددت وقد .االجتماعية وليةؤ املس لتحمل املؤسسة أمام أو حافز دافع وجود
 وعلى .للشركات اجليدة احلوكمة األخالقية و الشركات والشركات مواطنة ومنها ملؤسسة االجتماعية وليةؤ املس
 جتاه وليتهاؤ مس حتمل يف الشركات مسامهة على تنصب النهاية يف أهنا إال املصطلحات هذه تعدد من الرغم

 خالل من اهلدف هذا إىل للوصول رئيسية أداة للمؤسسة ولية االجتماعيةؤ املس وتعد .املختلفني املصاحل أصحاب
 وليةؤ املس أن الباحثني من عدد ويرى .لاألعما جملتمع والبيئي واالجتماعي واالقتصادي السياسي االستقرار حتقيق

  مث ومن معها، باملتعاملني عالقاهتا وتنظيم إلدارة الشركات تستخدمها اليت الوسيلة هي املال لرأس االجتماعية
  االجتماعي املال رأس بناء إىل يهدف الذي االجتماعي االستثمار من نوعا االجتماعية وليةؤ املس برامج تصبح 

 4.مؤسساتلل االقتصادي األداء كفاءة حتسني إىل بدوره يؤدي الذي

                                                           
1-Marie-Françoise Guyonnaud, Frédérique Willard, Du management environnemental au 
développement durable des entreprises, France, ADEME, 2004, P05 

 8، ص مرجع سابق: أمحد زغب  - 2
 .48، 41،  ص ص 9002اإلسكندرية،  ، دار املكتب اجلامعي احلديث، المهارات والوظائف اإلدارية: نبيل حممد مرسي - 3
 .8، ص مرجع سابق: حسني األعرج -4
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 للمؤسسة االجتماعية المسؤولية لمفهوم التاريخي التطور: الفرع الثاني

ماعية يستطيع أن يلمس تغريات مهمة وإضافات نوعية تتبع لتطور مفهوم املسؤولية االجتإن امل     
إن وضع حد فاصل بني فرتات زمنية لغرض تأشري مراحل دقيقة . إىل إثراء املفهوم عرب الزمن أدت

ادلة وبالتايل فإن حماولتنا لتتبع نضوج لتطور املفهوم غري ممكن وذلك لتداخل األحداث وتأثرياهتا املتب
باملفهوم من احلالة مفهوم املسؤولية االجتماعية على ما هي عليه اليوم هي رصد ألبرز حاالت االنتقال 

 .ئية الضيقة إىل الشمولية الواسعةاآلنية العملياتية إىل االستجابة  اإلسرتاتيجية  ومن اجلز 
االجتماعية ودرجة تبنيها أو عدم تبنيها من قبل املؤسسات يقوم يف جوهره وبشكل عام فإن مسؤولية املسؤولية  

واملوضحة يف  1.على ميل املؤسسة للرتكيز على اجلانب االقتصادي أو اجلانب االجتماعي بعناصرمها املختلفة
 اجلدول أدناه

 واالجتماعي االقتصادي والنموذج االجتماعية المسؤولية  1- 1رقم الجدول

 

 .45 ص ، مرجع سابق :العامري محسن مهدي الغالبي، صالح منصور محسن طاهر  :المصدر

                                                           

 .54 ص ، مرجع سابق: العامري حمسن مهدي الغاليب، صاحل منصور حمسن طاهر 1 -

 على يركز االجتماعي النموذج على يركز االقتصادي النموذج

 . اإلنتاج -
 الطبيعية املوارد استغالل -
 أوضا  أساس على قائمة داخلية قرارات -

 السوق
 (الربح) االقتصادي العائد -
 .املالكني أو املدير أو املنظمة مصلحة -
 .للحكومة جدا قليل دور -

 .احلياة نوعية -
 .الطبيعية املوارد على احملافظة -
من  متنوعة رقابة مع السوق أوضا  أساس على قائمة قرارات -

  .اجملتمع
 االجتماعي العائد و االقتصادي العائد بني املوازنة -
 . اجملتمع و املنظمة مصلحة -
 .للحكومة فاعل دور -
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قتصادية السائدة، كنتيجة للظروف و تغري األوضا  االعرفت املسؤولية االجتماعية تطورا مستمرا كانت  فقد 
 .و كذلك لتغري أمناط و أساليب اإلدارة

 1:جتماعية إىلاال و عموما ميكن، تقسيم املراحل اليت مرت دها املسؤولية 

 (:إلى يومنا الحاضر -1011الفترة )التقسيم األول  -1

و يف هذه املرحلة كانت املسؤولية األساسية : 1291-1011مرحلة إدارة تعظيم األرباح للفترة  1-1
 ما" و أن  وإن النقود و الثروة هي األكثر أمهية. للمؤسسات هي تعظيم األرباح، و التوجه حنو املصلحة الذاتية

 " .هو جيد يل هو جيد للبلد 

وفيها أن   :من القرن الماضي لعشرينات حتى بداية الستيناتمرحلة إدارة الوصاية للفترة من أواخر ا 1-9
املسؤولية األساسية للمؤسسات هي حتقيق الربح املالئم الذي حيقق املصلحة الذاتية ومصاحل األطراف األخرى 

ما هو جيد للشركات جيد "و أن النقود مهمة و لكن األفراد مهمون أيضا، و إن . مثل املسامهني والعاملني
 ."للبلد

ويف هذه  :حتى الوقت الحاضر 91من القرن  مرحلة إدارة نوعية الحياة للفترة من أواخر الستينات 1-3
وهذا حيقق . املرحلة فإن املسؤولية األساسية لألعمال تقوم على أن الربح الضروري ولكن األفراد أهم من النقود

وإن ما هو جيد للمجتمع هو جيد "املصلحة الذاتية املتنورة لشركات األعمال ومصاحل املسامهني اجملتمع ككل، 
 ". للبلد

 (:إلى يومنا IIالفترة من ح ع   – IIب ع فترة ما قبل الحر )التقسيم الثاني  -2

 :هذا وجتدر اإلشارة إىل وجود تقسيم آخر للمراحل اليت مرت هلا املسؤولية االجتماعية وميكن تلخيصها يف فرتتني

 (:IIح ع -الثورة الصناعية)الفترة التي سبقت الحرب العالمية الثانية  9-1

 :وتضم هذه الفرتة املراحل التالية
                                                           

، ص ص 9002الطبعة األوىل، الوراق للنشر والتوزيع، األردن، ، أخالقيات اإلدارة ومسؤولية األعمال في شركات األعمال: عبود جنم جنم1 -
901 ،909  . 
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 .الصناعية واإلدارة العلمية ومتيزت بتعظيم األرباح نتيجة للتطور التكنولوجي والنمو الصناعيالثورة  -
وجاءت على إثر االنتقادات اليت وجهت للمرحلة السابقة وفيها برزت  1العالقات اإلنسانية وجتارب هورثون -

 .الصلة باملنظمةراف املختلفة ذات أساليب تأمني السالمة واألمان يف العمل ومحاية حقوق األط
ظهور خطوط اإلنتاج وتضخم حجم املنشآت حيث ازداد تشغيل صغار السن، ومل يكن هناك حاجة  -

 .ملتخصصني كثريين
 .تأثري األفكار االشرتاكية حيث لعبت دورا مهما يف توجيه أداء املؤسسات حنو حتمل مسؤوليتها االجتماعية -
      املسؤولية ليت شكلت حمور مهم حنو توجه املؤسسات لتبينالكساد االقتصادي الكبري والنظرية الكينزية وا -

 .االجتماعية نتيجة اهنيار االقتصاد العاملي وتسريح اآلالف من العمال

احلقيقي  لفرتة مبا حتويه من مراحل املسارتعترب هذه ا :إلى يومنا -IIالفترة الممتدة من نهاية الحرب ع  9-9
 :االجتماعية مبعناه العام، وميكن إبراز أهم هذه املراحل يفالذي جسد مفهوم املسؤولية 

التوسع االقتصادي والذي قام على أساس ارتباط املسؤولية االجتماعية بكل األطراف اليت تتعامل معها  -
 (.املستهلكني، الزبائن، اجملهزين)املؤسسة 

 زيادة الوعي لدى الناس وخاصة املواجهات الواسعة بني اإلدارة والنقابات حيث سامهت وسائل اإلعالم يف -
 .النقابات العمالية وهذا ما أدى إىل تعميق الوعي باملسؤولية االجتماعية

القوانني واملدونات األخالقية واليت ضمت بنود خاصة باملسؤولية االجتماعية حيث ظهر ما يعرف مبحاسبة  -
 .االجتماعي املسؤولية االجتماعية واألداء املايل، وكذلك تطوير مقاييس األداء

مجاعات محاية البيئة، مجاعات )مجاعات الضغط واليت هلا تأثري كبري على القرارات املتخذة داخل املؤسسات  -
 2..(.محاية املستهلك،

                                                           


في مصانع شركة وسترن إلكتريك الشركة العالمية لصنع الهواتف وخدمات االتصاالت في  0222و 0221أجريت ما بين عامي  

المادية كاإلضاءة وظروف العمل وفترات مدينة شيكاغو بأمريكا وكان الفرض من هذه الدراسات هو تحديد تأثير عدد من المتغيرات 

الراحة على إنتاجية األفراد المشاركين في التجارب كانت ترتفع بغض النظر عن التغيرات التي كانوا يحدثوها وقد استنتجوا أن ذلك 

 .سائدة بينهم يعود إلى شعور األفراد بالرضا الذي سببه  انتباه المشرف بهم كأشخاص وبسبب العالقات االجتماعية الحسنة ال

 .إلتون مايو: تعد أبرز التجارب التي أعتمد عليها في المنهج السلوكي لإلدارة وكان أبرزها

 

 
        .22،20، ص ص 9002، دار زهران للنشـر والتوزيـع، عمـان، الرقابة-التنظيـم-اإلدارة المعاصـرة،التخطيط: عمر وصفـي عقيلي  -2
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املسؤولية االجتماعية للمؤسسات تطورت من خالل الضغوط املتزايدة للزبائن واملوردين واملوظفني واجملتمع  ومن هنا
احمللي واملستثمرين وأصحاب املصاحل، وتشري األدبيات املختلفة إىل أن املسؤولية االجتماعية للمؤسسات أصبحت 

وبأقل مالء بطريقة مرضية املنتج أو اخلدمة املقدمة للع جزءا ال يتجزأ من نظام إدارة اجلودة الشاملة لتحسني نوعية
 أصحاب باحتياجات وتفي تالؤمها اليت األدوات مؤسسة كل ختتار حيث مستمرة، تعلم عملية وهي .التكاليف
 بصفة والربامج األدوات هذه شركة كل تراجع االجتماعية، كما مبسؤولياهتا االلتزام على وتساعدها املصاحل،
 الدور أمهية من الرغم على أنه إىل اإلشارة به، وجتدر تعمل الذي واجملتمع للبيئة مالءمتها من أكدوتت مستمرة
 ختلي يعين ال هذا أن إال اخلاص، القطا  خالل من اجملال هذا يف للمؤسسة االجتماعية وليةؤ املس تلعبه الذي

 1.اجملتمع جتاه مسئولياهتا حتمل يف دورها عن احلكومات

 أبعاد المسؤولية االجتماعية للمؤسسة: الفرع الثالث

تعرض  عناصر املسؤولية يف إطار عام يغطي جمموعة من األبعاد بشكل عام حيث ميكن هلذه العناصر أن تتكيف 
إن مشولية . بقياسات خمتلفة وفق اعتبار طبيعة عمل املؤسسة ونشاطها وتأثري فئات أصحاب املصاحل املختلفني

ادي و رئيسية هي االقتصأبعاد يشري إىل جوهرها بأربعة  Carrollولية االجتماعية جعلت الباحث حمتوى املسؤ 
 .األخالقي والقانوين واخلري

ويستند إىل مبادئ املنافسة والتطور التكنولوجي حيث يشتمل على جمموعة   :االقتصادي البعد -1
جيب أن تؤخذ يف إطار احرتام قواعد املنافسة العادلة واحلرة   كبرية من عناصر املسؤولية االجتماعية
 .واالستفادة التامة من التطور التكنولوجي

 محاية قواننيويقوم هذا البعد على أساس مبادئ محاية البيئة والسالمة املهنية والعدالة و : البعد القانوني -9
رتقاء ل املؤسسات وبالشكل الذي يعزز االحترتم من قباملستهلك وحيتوي جمموعة كبرية من العناصر يفرتض أن 

 2.بالعالقة مع املستهلك ومع العاملني وكذلك منع اإلضرار بالبيئة

 فيه احلياة جوانب حتسني خالل من للمجتمع بتقدميها طواعية املؤسسة تلتزم خدمة هي :البعد الخير -3 
 ودعم  خضراء إنتاج أنظمة وتبين للبيئة، صديقة مواد كاستخدام البيئية القضايا ودعم مشاكله، حل يف واملسامهة

                                                           
 .41،48ص ، ص مرجع سابق: نبيل حممد مرسي -1
 .25، ص مرجع سابق:  العامريمهدي حمسن الطاهر حمسن منصور الغاليب، صاحل  -2
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 1.مؤسسات اجملتمع املدين

يستند إىل مبادئ ومعايري أخالقية وكذلك إىل أعراف وقيم اجتماعية، لذا يفرتض على  :البعد األخالقي -8
اليت تعمل فيها، حيث أن هذه  اجملتمعات املؤسسات أن تستوعب اجلوانب القيمة والسلوكية واملعتقدات يف  إدارة

ة يف اجملتمع وقبوهلا، فعلى ملؤسسمل تؤطر بعد بقوانني ملزمة لكن احرتامها يعترب أمرا ضروريا لزيادة مسعة ا اجلوانب
 2.أن تكون ملتزمة بعمل ما هو صحيح وعادل ونزيهاملؤسسة 

 :التايل اجلدول خالل من توضيحها ميكن و

 للمؤسسة االجتماعية املسؤولية أبعاد 9-1رقم جدول 

                                                           
، 531، ص ص 9002دار وائـل للنشـر، عمـان، متكامل، نهجيم منظور اإلستراتيجية اإلدارة :إدريس صبحي حممد وائل الغاليب، حمسن رهطا -1

539. 
2 -Mercier S ,.L'éthique dans les entreprises ,Collection Repères, Editions La Découverte, Paris, 
2004, p  .190  

 

 الفرعية العناصر الرئيسية العناصر البعد

 العادلة املنافسة - االقتصادي
 
 
 
 التكنولوجيا -

 .باملستهلكني اإلضرار وعدم االحتكار منع -
 .باملنافسني األذى اإلحلاق وعدم املنافسة قواعد احرتام -
 تكلفةقل أاجات اجملتمع بأعلى جودة و إنتاج سلع وخدمات تليب ح-
  .التكنولوجي التقدم من استفادة اجملتمع -
  .والبيئة تلحق اجملتمع اليت األضرار معاجلة يف التكنولوجيا استخدام -
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 .49 ص مرجع سابق، :العامري حمسن مهدي صاحل، الغاليب منصور حمسن طاهر : املصدر

 القانوني
 
 

 محاية قوانني
  املستهلك

 
 
 

  البيئة محاية
 
 
 

 العدالة و السالمة
 

 الضارة املواد من املستهلك محاية -
 ثقافيا و صحيا األطفال محاية -
 بالقوانني احمللية والوطنية ومراعاة القوانني الدولية والعاملية االلتزام-
 
 أنواعه بشىت التلوث منع -
 تنميتها و املوارد صيانة -
 .استهالكها بعد املنتجات من التخلص -
 .املمارسات البيئية الصحيحة يف العملية اإلنتاجية -
 االهتمام باملوظفني من خالل تدريبهم وتطويرهم -
 ومعنوية للعاملني داخل املنظمةتقدمي حوافز مادية  -
 العمل إصابات التقليل -
 السن وصغار املسنني عمل ومنع العمل ظروف حتسني -
 .الدين اجلنس أو أساس على التمييز منع -
 املعوقني توظيف -

 األخالقي
 

 األخالقية املعايري 
 
 

 القيم و األعراف
 االجتماعية

 

 االستهالك يف األخالقية اجلوانب مراعاة-
 التوظيف يف الفرص تكافئ مبدأ مراعاة -
 اإلنسان حقوق مراعاة -
 التقاليد و العادات احرتام -
 مة والقوانني والثقافات املختلفةاحرتام األنظ -

تنفيذ أعمال تقدم مبوجبها منفعة جمانية ألبناء اجملتمع، كإنشاء  احلياة نوعية الخير
 املستشفيات، املدارس
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فإننا جند عالقة وثيقة بني  Carrollاملكونات األربعة للمسؤولية االجتماعية اليت قدمها  ولغرض فهم هذه
متطلبات النجاح يف العمل ومتطلبات تلبية حاجات اجملتمع وخاصة يف إطار األبعاد االقتصادية والقانونية حيث 

وظف  Carrollواملالحظ أن  .متثل هذه األبعاد مطالب أساسية للمجتمع جيب تلبيتها من قبل املؤسسات 
للمسؤولية  Carrollوالشكل أدناه يوضح هرم  1.الرتابط بينهاهذه األبعاد بشكل هرمي متسلسل لتوضيح 

 .االجتماعية

 .للمسؤولية االجتماعية Carrollهرم   1-1رقم شكل 

                               

 المسؤولية الخيرة                              

 

 المسؤولية األخالقية                                     

                                     

 المسؤولية القانونية                                     

                                

 المسؤولية االقتصادية                                   

 

 .                                                                 993، ص 9002، دار اليازوري العلمية، عمان، التسويق أسس ومفاهيم معاصرة:  ثامر البكري :المصدر

إن استناد  أي بعد على بعد آخر ميثل حالة و  إن املسؤولية االجتماعية الشاملة هي حاصل جممو  األنوا  األربعة
 مسؤولة إذا مل تكن هذه املنظمات قد قطعت شوطا يف خرية و واقعية فال ميكن أن نتوقع من املؤسسات مبادرات

 .إطار مسؤوليتها االقتصادية والقانونية واألخالقية جتاه اجملتمعات اليت تعمل فيها

 :(Stakeholders)أصحاب المصالح : الفرع الرابع

 األساسي اهلدف أن على تنص واليت، املصاحل أصحاب نظرية إىل للمؤسسة االجتماعية وليةؤ املس تستند        

                                                           
 .62، 62ص   ص ، مرجع سابق، :العامري محسن مهدي الغالبي، صالح منصور محسن طاهر -1
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 .املصاحل أصحاب لكل القيمة وتعظيم توليد يف يتمثل املال لرأس 

 أصحاب المصالح  تعريف -1
  تتعدد وتتنو  فئات أصحاب املصاحل اليت تضغط باجتاه أن تتبىن منظمات األعمال أهدافها، ويساهم

 1.لتعرضها على منظمات األعمال ويساهم البعض من هذه الفئات يف تطوير معايري أداء اجتماعي خاصة دها
أي مجاعة أو فرد : "مفهوم ألصحاب املصلحة والذي ربطه مبسؤولية املؤسسات كما يلي Freemanولقد أعطى 

                                       2".الذي ميكن أن يؤثر أو يتأثر مبا حتقق من أهداف ملنظمة أو مؤسسة ما
 كل جمموعة تتصرف مجاعيا وتستطيع:" األطراف ذات املصلحة كاآليت  Freeman & Emshoft )عرف و -

  ."بصفة مباشرة مستقبل املؤسسة ولكنها غري مراقبة بصفة مباشرة من طرف املؤسسة هتدد أن 

األفراد والعناصر املكونة واليت تتدخل بصفة إرادية أو غري إرادية يف " ( Post, Preston & Sachs)عرفها  و -
 3."، وهم املستفيدون األساسيون واملتحملون للمخاطرهتاؤسسة على خلق القيمة ويف نشاطاقدرة امل

عبارة عن األفراد واجلماعات واملؤسسات اليت تؤثر وتتأثر باألفعال "ويف تعريف آخر أصحاب املصاحل هم 
اجلماعات تسعى إىل حتقيق هذه  والقرارات اليت تتخذها املؤسسة، ومن جانب آخر ميكن القول بأن كل فئة من

 4."نفع أو مكاسب ما من املنشأة

 كل فرد أو جمموعة أفراد: من خالل التعاريف السالفة الذكر، ميكن تعريف األطراف ذات املصلحة كما يلي
يف قدرة املؤسسة على خلق  –بصفة مباشرة أو غري مباشرة، إراديا أو غري إراديا  -يتأثرون أو يستطيعون التأثري 

 . وحتقيق أهدافها وهم املستفيدون من نشاطها واملتحملون للمخاطر يمةالق

 .يوضح أصحاب املصاحل املختلفة (9-1) رقم املخاطر، والشكل
                                                           

 .594ص، مرجع سابق: طاهر حمسن منصور الغاليب، وائل حممد صبحي إدريس  - 1
2- Michel Capron ,Une démarche d'évaluation croisée comme support d’une dynamique 
territoriale de développement durable, Lergo, Paris, 2006, P36. 
3 -Reynaud E., Dontenwill E: Le rôle de l'approche par les parties prenantes dans l'initiation 
d'une politique de développement durable ,Journée AIMS, Atelier développement durable, ESSCA 
Angers, 2005, p2 

-eco.asu.edu.jo/ecofaculty/wp: على املوقع االلكرتوين 2، صأصحاب المصالح ورسالة منظمة األعمال: قامسي السعيد أمحد4 -
content  12/2/2102بتاريخ  
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 منظمة األعمال وفئات أصحاب المصالح( : 9 -1)شكل رقم 

 
 .592ص   ،مرجع سابق: إدريس صبحي حممد وائل ،طاهر حمسن منصور الغاليب: المصدر

جيب على املؤسسات االعرتاف حبقوق أصحاب املصلحة كما يرسيها القانون وأن يعمل أيضا على تشجيع 
بينهما يف جمال خلق الثروة وفرص العمل وحتقيق االستدامة للمشروعات القائمة على أسس مالية سليمة  التعاون

 :وذلك عن طريق النقاط التالية

  ينبغي أن يعمل على تأكيد احرتام حقوق أصحاب املصاحل اليت ينشئها وحيميها القانون أو تكون نتيجة
 .التفاقات متبادلة

 منظمة األعمال

 

 احمللي، اإلقليمي، على مستوى الدولة، العاملي -       البنوك                           -
 املستثمر الفردي احمللي -املؤسسات االستثمارية            -  الصناعيني                    -
 املستثمرين اخلارجيني -     املؤسسات املالية                             -
 احلكومة             شركات التأمني                               -
 أنشطة االستهالك   -     املستثمرين                                    جمهزي اخلدمات                                     -
 ئولية عن املنتجات املس -      (                               املالكني)      جمهزي املواد األولية                                 -
 العمالء                         املوردون                                            املؤسسات التعليمية        -
 ومراكز البحث                          

                                   
 النقابات العمالية -         الشركاء                                                                                            
 قدامى العاملني - العاملني               االسرتاتيجيني                                                                       

 النساء -         فئات اجملتمع                                                  احللفاء                            -
 األقليات -         املتعاونون                                              احمللي                                     -

 أنشطة اخلدمات املدنية -                                                                                                             
 اجلمهور العام -             جمموعة محاية البيئة                  -                              
 اعات الضغط األخرى مج -            الصحافة                             -                              

 



  اإلطار النظري للمسؤولية اإلجتماعية في المؤسسات االقتصادية                                                     :الفصل األول

 
16 

  أصحاب املصاحل فإن أولئك ينبغي أن تتاح هلم فرصة احلصول على تعويضات يف حينما حيمي القانون حقوق
 .حالة انتهاك حقوقهم

  جيب أن يسمح إطار الشركات بوجود آليات ملشاركة أصحاب املصاحل، وأن تكفل تلك اآلليات بدورها
 .حتسني مستويات األداء

 لمؤسسة، جيب أن تكفل هلم فرصة احلصول ولية االجتماعية لؤ ارك أصحاب املصاحل يف عملية املسحينما يش
على املعلومات املتصلة بذلك، وبالقدر الكايف، واليت ميكن االعتماد عليها يف الوقت املناسب وعلى أساس 

  1.منتظم
  ينبغي ألصحاب املصاحل مبا يف ذلك أفراد العاملني وهيئات متثيلهم، أن يتمكنوا من االتصال مبجلس اإلدارة

امهم بشأن املمارسات غري القانونية أو غري األخالقية، وينبغي عدم االنتقاص أو الغض من لإلعراب عن اهتم
 .حقوقهم إذا ما فعلوا ذلك

  ينبغي أن يستكمل إطار املسئولية االجتماعية للمؤسسة بإطار فعال وكفء لإلعسار، وإطار آخر لتنفيذ
 2.حقوق الدائنني

 نظرية أصحاب المصلحة -9
ما تؤكده نظرية أصحاب املصلحة أن الشركة ليست وحدة آلية وال هي آلة اقتصادية لصنع النقود من أجل      

محلة األسهم وإمنا هي وحدة اقتصادية واجتماعية تؤثر وتتأثر بأطراف متعددة هم أصحاب املصلحة، واجلدول 
 :ملؤسسةالتايل يوضح املصاحل املتوقعة ألصحاب املصاحل من ا

 المؤسسة المصالح المتوقعة ألصحاب المصالح من(:   3-1)ل رقم الجدو 
 

 املصاحل املتوقعة من املؤسسة أصحاب املصلحة

 (كم ومىت؟)ارتفا  قيمة السندات، األرباح  حاملي األسهم

 .، فرص التقدم(العمالة)األجور املقارنة، استقرار التوظيف  النقابات

                                                           

، الدار اجلامعية، اإلسكندريـة، تطبيقـات الحوكمـة في المصارف( التجارب -المبادئ -المفاهيـم) حوكمـة الشركـات : طارق عبد العال محاد  1-
 .   83ص، 9005

، باريس OECD، مطبعة مبادئ منظمة التعاون االقتصادي والتنمية بشأن حوكمة الشركات: CIPEمركز املشروعات الدولية اخلاصة  - 2
 .12، ص 9008
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 احلكومات
 .مساندة برامج احلكومة

 .االلتزام بالقوانني والتنظيمات

 املوردون
 .السرعة يف الدفع

 استمرارية واتساق الشراء

 الدائنون/املقرضون
 .االلتزام بديون العقد

 االعتمادية

 املوزعون/العمالء
 .قيمة السعر املدفو 

 .توافر السلعة، أو اخلدمة

 املنافسون
 .معدل منو األسواق

 (.جديدة تستخدم مصادر أفكار)اقرتاح سلع وخدمات 

املسامهة يف تطوير اجملتمع من خالل الضرائب، واملشاركة يف األعمال اخلريية،  اجملتمعات احمللية
 .توظيف أفراد من اجملتمع احمللي

اجلماعات ذات املصاحل 
 اخلاصة

 .توظيف أفراد من األقليات

 .املسامهة يف برامج التطوير اإلقليمي

 .إىل غري القادرين املسامهة يف تقدمي خدمات حرة

 ، املنافع اإلضافية ف عمل جيدة، الرتقيات املتوقعةأجور عالية، ظرو  العاملني 

 .10، 2ص ، ص مرجع سابق: قامسي السعيد أمحد :املصدر 

والواقع أن نظرية املصلحة ترى أن للمديرين دورا كبريا يف اإلقنا  والتأثري بأصحاب املصلحة من أجل دعم        
اسرتاتيجياهتا وسياساهتا املختلفة، فاملديرين يف هذه النظرية هم سياسيون أو دبلوماسيون يف عالقتهم مع كل 

ن معارضتهم لسياستها وخططها، جمموعة من جمموعات أصحاب املصلحة للحصول على دعمهم واحلد م
 :ولتحقيق ذلك فإن عليها القيام مبا يلي
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 أن حتدد أصحاب املصاحل بالنسبة للشركة. 
 أن حتدد العائد األدىن لكل صاحب مصلحة والذي يكون مقبوال منه. 
  ايل مثال إقنا  محلة األسهم أن موز  األرباح الع) البحث على كيفية التأثري يف تصورات أصحاب املصلحة

ليس هو املصلحة طويلة األمد األفضل للشركة أو إقنا  العاملني أن األجور العالية ال ميكن األخذ دها خالل 
 (السنة احلالية

 حتديد األفراد الرئيسيني يف جمموعات أصحاب املصلحة وإقامة عالقات جيدة معهم هلذه األغراض. 
  الشركةتقييم قوة تأثري كل واحد من أصحاب املصلحة على سلوك. 
  تقييم االجتاهات املختلفة ألصحاب املصلحة حنو رسالة األعمال، إسرتاتيجيتها، وأنشطتها وحيثما يكون

 .مالئما احلاجة لتنفيذ التغيري
  حتديد أصحاب املصلحة الذين يدعمون السياسات احلالية لإلدارة وأغراضها ومن هم ضدها والظروف

 .تعارضةوالعوامل املؤثرة يف مجاعات املصلحة امل
  تقييم ما سيكون ضروريا للتغلب على املعارضني من أصحاب املصلحة، والعمل على زيادة تأثري أصحاب

 1.املصلحة الذين هم جبانب اإلدارة وخفض تأثري اآلخرين

 تقييم األداء ألصحاب المصالح  -3
على اإلدارة العليا ملنظمات األعمال أن تضع واحدا أو أكثر من مقاييس األداء لكل جمموعة من أصحاب       

املصاحل يف املنظمة واليت جيب أن تقابل أهدافهم فيها، فالطبيعة املتشابكة ألهداف منظمات األعمال وحاجات 
غطي تلك األهداف املتشابكة، وتفرض على األطراف املرتبطة دها تنسحب على طبيعة جماالت األداء اليت ت

منظمات األعمال حتقيق احلد األدىن من التنسيق والتالؤم بني تلك األهداف، حبيث تكون نتائج قياس األداء يف 
ويؤكد على أهداف أصحاب املصاحل . خمتلف اجملاالت متناغمة بالشكل الذي يدعم األداء الكلي ملنظمة األعمال

ت أداء رئيسة ينبغي على منظمة األعمال قياس األداء املنظمي من خالهلا وفق مقاييس واحلقوق بوصفها جماال
ومعايري تالئم كل جمال مبا ميثله من أطراف مرتبطة به، واجلدول التايل يبني أهم جماميع أصحاب املصاحل واحلقوق، 

 2.ومقاييس األداء اليت تؤشر أهدافهم ومصاحلهم
 ب المصالح وتأثيرهم على أداء المنظمةمجاميع أصحا(: 4-1)جدول رقم 
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أصحاب  فئة
 المصالح والحقوق

 قياسات األداء على المدى البعيد قياسات األداء على المدى القريب

 (القيمة واحلجم)مبيعات  - زبائنال
 املستهلكني اجلدد -
 عدد احتياجات املستهلكني اجلدد اليت مت توفريها  -

 النمو يف املبيعات -
 دوران املستهلكنيمعدل  -
 املقدرة على السيطرة على األسعار -

 كلفة املواد األولية  - (املوردون)اجملهزون 
 زمن التسليم -
 املخزون -
 توفري املواد األولية  -

 : معدالت النمو يف كل من
 كلفة املواد األولية  -
 زمن التسليم -
 املخزون -
 أفكار اجملهزين اجلديدة  -

اجملتمع املايل 
 (املسامهون)

 العائد على السهم -
 القيمة السوقية للسهم -
 عدد القوائم اليت توصي بشراء أسهم املنظمة  -
 العائد على حق امللكية -

القدرة على إقنا  سوق األوراق املالية  -
 باإلسرتاتيجية املتبعة

 النمو يف العائد على حق امللكية -

 عدد االقرتاحات  - األفراد
 اإلنتاجية -
 عدد الشكاوي  -

 عدد الرتقيات من الداخل -
 معدل الدوران -

 عدد التشريعات اجلديدة اليت تؤثر يف املنظمة - اجلهات التشريعية
 العالقات مع األعضاء والطاقم -

عدد القوانني اجلديدة اليت تؤثر على  -
 الصناعة

 مستوى التعاون يف املواجهات التنافسية -
مجعيات محاية 

 املستهلك
 عدد االجتماعات -
 عدد املواجهات غري الودية -
 عدد مرات تكوين االئتالفات  -
 عدد القضايا املرفوعة -

عدد مرات التغري يف السياسات نتيجة  -
 ضغوط اجلمعيات

عدد مرات املطالبة باملساعدة من قبل  -
 اجلمعيات

املدافعون عن 
 البيئة

 عدد القضايا املرفوعة - عدد اللقاءات  -
 املواجهات غري الودية عدد -
 عدد مرات تكوين االئتالفات -
 عدد الشكاوي لدى اجلهات املتخصصة -

عدد املطالبات باملساعدة من قبل  -
 املدافعني عن البيئة

 .823، ص مرجع سابق: إدريس صبحي حممد وائل ،طاهر حمسن منصور الغاليب: المصدر
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 اتجاهات المسؤولية االجتماعية للمؤسسة :المطلب الثاني
هناك اجتاهات خمتلفة للمسؤولية االجتماعية للمؤسسة وذلك باختالفها حسب أو ثقافة املنظمة العاملة دها،      

  .اآلراء املؤيدة واملضادة هلا
 أخالقيات األعمالنحو مسؤولية اجتماعية نابعة من : الفرع األول

خالقي يف األعمال يفرتض أن تكون أبعد من جمرد احلسابات االقتصادية أو توسيع األخالقيات والسلوك األإن 
عتبار احلاالت املطلقة يف السلوك ألخالقية لدى اإلنسان أخذا يف االاملشاركة اجلماعية وأهنا ترتبط بالنزاعات ا

مؤسسات ذات توجه  بعيدا على اعتبارات تضارب املصاحل للفئات املختلفة يف سياق هذا الطرح ميكن أن جند
اجتماعي والتزام أخالقي عايل ويف هذه احلالة فإن املؤسسة منسجمة يف طبيعة طروحاهتا والتزاماهتا االجتماعية مع 

 :وهذا ما يوضحه الشكل التايل.جممل اجلوانب األخالقية القانونية منها وغري القانونية
 .خالقيات األعماللعالقة بني املسؤولية االجتماعية وأا( 3-1)رقمشكل رقم 

 

 عايل                                                                               

 

 منخفض                                         غيغغغععمممنناا                    

 عايل                                               منخفض              

                        

 .122ص ، مرجع سابق :العامري حمسن مهدي صاحل، الغاليب منصور حمسن طاهر: املصدر

ويف حقيقة األمر فإن املسؤولية االجتماعية ميكن أن تكون بشقني األول يتمثل بالبعد الرمسي واملفروض بقوة 
األعمال ستعرض نفسها ملساءالت قانونية تكلفها الكثري  أما الثاين القانون وهذا ال ميكن جتاهله  ألن منظمة 

 ملتزم أخالقيا  واجتماعيا                التزام أخالقي عالي وضعف في

 االجتماعي                          

 

 ملتزم اجتماعيا مع ضعف           غير ملتزم أخالقيا وال اجتماعيا    

مال بااللتزام األخالقي
ألع
ت ا

القيا
بأخ
زام 
إللت
ا

 

االجتماعية تبني المسؤولية  
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فهو بعد أخالقي يتمثل يف االلتزام واملبادرات الطوعية يف اجلانب االجتماعي وهذه تعترب عن نزعات أخالقية 
 .تتجاوز االلتزام مبا يفرضه القانون

  :ثقافة المنظمة نحو مسؤولية اجتماعية نابعة من: الفرع الثاني

متثل الثقافة التنظيمية اإلطار القيمي واألخالقي والسلوكي الذي تعتمده املنظمة يف تعاملها مع خمتلف األطراف،   
حيث يرى العديد من الباحثني أن الثقافة تلعب أدورا مهمة للمنظمة فهي متثل النسيج الرابط الذي يوحد سلوك 

خاصة القضايا األخالقية والسلوكية كذلك تعطي الثقافة الشعور للعاملني واإلدارة حيال خمتلف القضايا املطروحة و 
عتزاز وبالتايل تكون حمفزا لألداء و للعمل وتلعب الثقافة دورا مهما يف ترابط خمتلف أجزاء التنظيم وباالباهلوية  

 .بكوهنا املصدر الرئيسي للقيم اليت يتحلى دها العاملون خالل سلوكهم

تعطي دفعا والتزاما قويا مببادئ العمل الصحيح مية والواضحة الرتتيب واليت يتقامسها اجلميع إن الثقافة التنظيمية القو 
والسلوك األخالقي القومي إن االحرتام وااللتزام مبعايري اجلودة وخدمة املستهلك ورفاهية العاملني وعدم خرق 

إن اعتبار ثقافة املنظمة مفهوما مركبا .نظمةالقواعد القانونية متثل قيما أساسية تدعم املسؤولية االجتماعية يف امل
يتكون من أبعاد  متعددة يشري إىل أغلبها إىل ما هو صحيح وما هو خاطئ يف التعامل مع خمتلف القضايا 
األخالقية والسلوكية لذلك ميكن القول أن الثقافة متثل حكما على سلوك األفراد واجلماعات وهم يتخذون مواقف 

األخرى وبعبارة أخرى فإن ثقافة املنظمة أصبحت مستجيبة أكثر للمسؤولية االجتماعية وهي خمتلفة حيال الفئات 
 1.دهذا حتقق التوازن بني خمتلف مصاحل وأهداف خمتلف اجلماعات

لية االجتماعية للمؤسسات، ؤو فغالبا ما تكون رؤية وقيادة األفراد واملنظمات الوسيطة ضرورية إلدخال املس      
مؤسسة من خالل التفاعل النشط مع موظفيها حتسني الظروف واألوضا  وتعظيم فرص التنمية وتستطيع أي 

ت أن تكفل صدق املهنية، ومن ذلك تطبيق إجراءات لتقليل استهالك الطاقة واملخلفات، وتستطيع املؤسسا
ثيق الشرف يف تدبري وسهولة االتصاالت مع عمالئها، ومن ناحية تأثرياهتا غري املباشرة عرب سلسلة القيمة وموا

االحتياجات وبرامج بناء القدرات، وتستطيع املؤسسات مساعدة مورديها وموزعيها على حتسني أداء قوة العمل 
 2.واحلد من الضرر البيئي
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 :اآلراء المؤيد للمسؤولية االجتماعية: الفرع الثالث

    صلحة اجملتمع عند عملهاينطلق البعض من وجهة نظر مفادها أن املؤسسات فشلت يف أن حتافظ على م

ها بقضايا جمتمعها األساسية وأن هذه الذاتية، وأنه ال مربر لوجودها يف حالة عدم اهتمام من أجل مصلحتها
 املسؤولية هي مبثابة رد اعتبار من املؤسسات بعد أن أصبحت يف وضع غري مالئم واهتزت صورهتا يف أذهان أفراد

  مؤسسة وهم املؤسسة مع مصاحل اجملتمع فاألولوية تكون للمجتمع قياسا للجمتمعها فإذا ما تعارضت أهداف 

 :مستندين للحجج التالية 

عتبار املؤسسة جزء ال يتجزأ من اجملتمع اليت تعيش فيه فاجملتمع يتوقع أن تلعب املؤسسات دورا كبري يف با -
 .حتقيق أهدافه من خالل جماالت متعددة ليست اقتصادية فقط

ستثمارا مستقبلي مهم للمؤسسة وإن كان مكلفا، فرضا اجملتمع وخلق جتماعي ميكن أن يشكل ان الدور االإ -
 1.التواصل معه ميثل مدخال مهما ملردود مستقبلي كبري

اجلديدة واليت تسعى املؤسسات  إن تبين دورا اجتماعيا أكرب من قبل املؤسسات يعزز من امليزة التنافسية -
 انة الشاملة للمؤسسةلتحقيقها وهي السمعة أو املك

ستهالك صاحبه العديد من التأثريات اخلدمة املختلفة وزيادة امليل لالإن التطور الصناعي والتوسع يف جماالت  -
تستطيع الدولة وحدها مكافحتها نظرا حملدودية مواردها وإمكانياهتا وبالتاي يصبح من  السلبية اجلانبية واليت ال

 .ات بتخصيص عوائدها لتقليل اآلثار السلبيةاملهم والضروري أن تساهم املؤسس
 .تقلل من إجراءات احلكومة وقوانينها املتعلقة بتدخل يف شؤون األعمال -
نعاش الوضع العام للدولة إن حل إشكالية مبيعاهتا عندما تساهم اجتماعيا بإيتعزز موقف املنظمة و تزداد  -

الفئات األخرى من جهة أخرى ميكن أن تكون هة ومصاحل ملصاحل وخاصة مصلحة املالكني من جتعارض ا
املسؤولية االجتماعية واملبادرات الطوعية وخاصة املستمرة منها مدخال فعاال يف زيادة الثقة وعدم تعارض 

 .املصاحل
 تدابري وقائية لتجنب املشاكل االجتماعية املعقدة اليت ستحدث عاجال أم آجال  وهذه التدابري جيب أن  -
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 1.ويف ضوء احتياجات اجملتمع هلا تتطور باستمرار

  :اآلراء المعارضة للمسؤولية االجتماعية :الفرع الرابع

يؤكد املعارضون وجهة نظره القائمة على النظرية االقتصادية ويف هذا يرى ملتون فريدمان أن على 
املسؤولية االجتماعية نطالقا من مبادئ منطلق مبادئ االقتصاد احلر وليس اأصحاب األعمال أن يعملوا من 

حيث أن رجل األعمال ال مسؤولية له إال بتعظيم الربح وإذا ما تصرف خبالف ذلك، فإنه إمنا ينفق أموال محلة 
 2.األسهم يف غري جماهلا أو أنه تصرف بدوافع غري اقتصادية

 :وتدور  أغلب حجج املعارضني حول واحدة أو أكثر من التوجهات التالية

تماعيا أكرب من قبل املؤسسات يؤدي إىل خرق قاعدة تنظيم األرباح اليت هي جوهر وجود إن تبين دورا اج -
املؤسسات فالنظرة القائمة هي أن املسؤولية األوىل للمؤسسات هي حتقيق الثروة و تعظيم األرباح، فهذه 

ا احلصول املؤسسات وجدت أساسا للعمل و تقدمي سلع وخدمات بنوعية عالية و بأسعار معقولة  ومن حقه
على عائد تعيد استثماره و تتوسع وبالتايل سيكون للمؤسسات دورا يف القيام بعمليات التوظيف ملزيد من 
العاملني ودفع ضرائب لدولة واملسامهة يف حتسني ميزان مدفوعاهتا وما يتبع ذلك من مردود إجيايب على 

 .اجملتمع
الوقت وزيادة مطالبة اجملتمع والدولة للمؤسسات  ذوبان األهداف األساسية االقتصادية للمؤسسة مع مرور -

بتبين أهداف اجتماعية، وبالتايل تصبح املؤسسات عاجزة عن االرتقاء باإلنتاجية واالستثمار يف البحث 
والتطوير، وتطوير التكنولوجيا اإلنتاج وتقدمي منتجات جديدة وسينعكس هذا على الضعف يف األداء 

 .سترتاجع مبادراهتا االجتماعية االقتصادي للمؤسسات وبالتايل
حتمل املؤسسات كلفة عالية جراء األنشطة االجتماعية املتزايدة حيث أن قدرة املؤسسة و مهما كانت  -

 مواردها فهي حمدودة فإذا ما محلت بأهداف اجتماعية تفوق أو تتجاوز هذه القدرة فإن املؤسسة ستتعرض
 .للمخاطر
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ادية سيجعل هلا سلطة إضافية أكرب تتمتع دها املؤسسة وتتعزز بنفوذها إن امتالك املؤسسة للموارد االقتص -
 .وقدرهتا ملتابعة نشاطاهتا املختلفة

عدم توافر اخلربات و املهارات الضرورية للمؤسسات اليت متكنها من النهوض بالدور االجتماعي أو حل  -
دهذا الدور االجتماعي املشكالت االجتماعية من جانب ومن جانب آخر فإن هناك مؤسسات متخصصة 

 .جيب أن يعزز دورها وأن تكرس املؤسسات دورا أكرب لألداء االقتصادي وتعزيز املنافسة وتنشيط االقتصاد
صعوبة املراقبة واحملاسبة واملساءلة القانونية عن األنشطة االجتماعية وعدم وجود معايري مطورة لقياس األداء  -

 1.االجتماعي

 محفزات تطبيق المسؤولية االجتماعية :المطلب الثالث

أفراد اجملتمع ألهدافها  قيام الشركات بدورها جتاه املسؤولية االجتماعية يضمن إىل حد ما دعم مجيعإن ال
احتياجات اجملتمع  دأهدافها، عالوة على املسامهة يف س ورسالتها التنموية واالعرتاف بوجودها، واملسامهة يف إجناح

 . وللتحقيق ذلك وجدت عدة  برامج ارتبطت باملسؤولية االجتماعية. الضرورية ية واملعيشيةومتطلباته احليات

 االجتماعية للمسؤولية المنظمة تبني فوائد: الفرع األول

 املاضية، العقود خالل املنظمات من العديد جنتها اليت املتزايدة الفوائد إىل الدراسات من العديد أشارت
 اخلارجية والتحديات للضغوط استجابة التنظيمية، إسرتاتيجيتها ضمن عملها يف االجتماعية للمسؤولية تبنيها جراء

 .والسياسية واالقتصادية واالجتماعية التشريعية الضغوط ومنها املنظمات تلك واجهتها اليت والداخلية

 تبين ضرورة إىل اخلاصة واملنظمات احلكومات 2001عام Quebee  مدينة يف املنعقد الثالث املؤمتر دعا إذ
 كندا يف اإلنسان حقوق برامج ضمن للمنظمة االجتماعية املسؤولية اعتمدت كما االجتماعية، املسؤولية ومراعاة

  1994 عام ميامي مدينة يف انعقد الذي املؤمتر حذر كما للحكومة، السياسية األولويات ضمن إدخاهلا ومت 

 2.االقتصادي النمو تعيق أن هناأش من واليت الالأخالقية املمارسات تفشي من احلكومة

                                                           
 .28، 29ص    ص  مرجع سابق، :العامري حمسن مهدي الغاليب، صاحل منصور حمسن طاهر - 1
 األعمال كلية إدارة يف فلسفة دكتوراه المستهلك، رضا على اھوانعكاسات للمنظمات االجتماعية للمسؤولية التسويقية األبعاد: فؤاد حممد حسني احلميدي -2 

 34، 32، ص ص 9003، العراقاملستنصرية،  اجلامعة واالقتصاد اإلدارة
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 إن تبين املؤسسة للمسؤولية االجتماعية، جيعلها حلقة وصل ما بني خمتلف األطراف املتعاملة معها، وكلما كان 

هذا االتصال فعال واجيايب مكون املؤسسة من حتقيق أهدافها من جهة، وأهداف األطراف املتعاملة معها  من 
  :أمهية تبين املؤسسات للمسؤولية االجتماعية من خاللجهة أخرى، وتنبع 

 بالنسبة للمؤسسة  -1

 تقدمي يف والنجاح األداء، يف الكفاءة أساس على تُبىن واليت وعالقتها التجاريةاملؤسسات  مسعة حتسني -
 هذه به تتعامل الذي الشفافية ومستوى املصاحل وأصحاب املؤسسات بني املتبادلة والثقة اخلدمات،
 املؤسسات التزام البشري، ويسهم باالستثمار واهتمامها البيئية لالعتبارات مراعاهتا ومدى املؤسسات،

 .مسعتها حتسني يف كبرية بدرجة االجتماعية وليتهاؤ مبس
 املؤسسات مبسئوليتها التزام ميثل حيث البشرية وزيادة القدرة على االحتفاظ دهم، العناصر أكفأ استقطاب -

 القارات عابرة للشركات بالنسبة خاصة املتميزة البشرية العناصر أمام جذب عنصر به تعمل الذي اجملتمع جتاه
 .حديثة تكنولوجيا وتستخدم متخصصة جماالت يف تعمل اليت احمللية الشركات كربى أو

 هلا تتعرض قد اليت القانونية النزاعات أو املشكالت حل يف يساعد مما احلكومات مع قوية عالقات بناء -
فاألخرية تكون أكثر استعدادا ملنحها مزايا و أفضليات  االقتصادي، لنشاطها ممارستها أثناء املؤسسات

 .إضافية مثل اإلعفاءات والتخفيضات على الرسوم والضرائب بدال من إخضاعها للرقابة الصارمة
 العوملة إطار يف خاصة االقتصادي، بنشاطها املؤسسات قيام على ترتتب اليت االجتماعية املخاطر إدارة حسن -

 1.القياسية املواصفات وتطبيق العمل قوانني واحرتام البيئي االلتزام يف املخاطر هذه وتتمثل

 أن املؤسسات اليت قامت بااللتزام بصورة معلنة 1222الحظت إحدى الدراسات اليت أجريت عام  -
مرات،  3إىل  9تعلن مثل هذا االلتزام، مبقدار بقواعد أخالقية حمددة قد فاقت يف أدائها املؤسسات املثيلة ممن مل 

 .وذلك بالقياس إىل قيمة أسهمها السوقية

ولقد اختذت دراسة أخرى مؤشرا آخر هو حجم املبيعات السنوية أو األرباح، حيث تبني أن املؤسسات اليت  -
من تلك اليت مل تتبىن مثل تبنت مبادئ األخالقية والتزمت مبسئوليتها االجتماعية قد حققت إجنازا ماليا أفضل 

قد قامت بصورة متكررة بإجراء دراسة مقارنة للشركات، حيث أظهرت أن  هارفرد وكانت جامعة. هذه السياسات

                                                           

 .12، ص CIPE ،9008، مركز املشروعات الدولية اخلاصة لمواطنة الشركاتالنموذج التجاري :سوليفان. جون د  1-
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( 8)قد حققت معدالت منو أكرب بأربع  Stakholdersتلك اليت تويل اهتماما متوازنا مبختلف فئات املستفيدين 
مها باملسامهني، وباملثل فقد حققت معدالت منو يف التوظيف بلغ مرات من تلك املؤسسات اليت حصرت اهتما

مثانية مرات أعلى من املؤسسات اليت ركزت على املسامهني فقط، وذهبت دراسات أخرى لرتصد العالقة مابني 
سلوك املؤسسات وأسعار البورصة، حيث الحظت التأثري السليب للتقارير املنشورة عن السلوك الالأخالقي 

        1.ت على أسعارها يف البورصةللمؤسسا

 .واالبتكار التعلم على املؤسسات قدرة رفع -
 .حتسني األداء املايل للمؤسسة -
 .تقليل التكاليف التشغيلية -
 .زيادة املبيعات ووالء املستهلكني بزيادة اإلنتاجية وحتسني نوعية املنتوج -
 2.زيادة قدرة املؤسسة على جذب املستثمرين -

 :للمجتمع بالنسبة -9

 االجتماعية املسؤولية جوهر وهو الفرص تكافؤ مبدأ وسيادة العدالة من نو  لتوفر نتيجة االجتماعي االستقرار -
 . للمؤسسة

 للمجتمع؛ املقدمة اخلدمات نوعية حتسني -
 املصاحل؛ ذات الفئات وخمتلف املؤسسات بني التام االندماج بأمهية الوعي ازدياد -
 باالستقرار يساهم وهذا األفراد مستوى على االجتماعي والوعي تثقيف زيادة من انطالقا بالتنمية االرتقاء -

 .االجتماعية بالعدالة والشعور السياسي

 :للدولة بالنسبة -3

 واالجتماعية والثقافية والتعليمية الصحية وخدماهتا مهماهتا أداء سبيل يف الدولة تتحملها اليت األعباء ختفيف -
 األخرى؛

                                                           
 .22،20، ص ص مرجع سابقعمر وصفي عقيلي،  - 1

2- Jim Frehs: Responsabilité sociale des entreprises : Principaux enseignements, 
Direction de la coordination des politiques ministérielles et du portefeuille, Canada, 2007, P44. 
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 العادلة املسامهة بأمهية املؤسسات وعي بسبب الدولة عوائد تعظيم إىل االجتماعية باملسؤولية االلتزام يؤدي -
 االجتماعية؛ التكاليف حتمل يف والصحيحة

 غري نفسها احلديثة الدولة جتد اليت  اجملاالت من وغريها البطالة على والقضاء التكنولوجي التطور يف املسامهة -
  1.اإلطار هذا يف دورها اخلاصة االقتصادية املؤسسات حتمل عن بعيدا مجيعا بأعبائها القيام على قادرة

 للمؤسسة  االجتماعية وليةؤ المس برامج أثر تقييم: الفرع الثاني

 على سواء للمؤسسات االجتماعية املسؤولية أثر تقييم تتناول اليت الدراسات جمال يف قصور هناك        
 من األسباب من لعدد ذلك واالجتماعية، ويرجع االقتصادية التنمية مؤشرات على أو متارسها املؤسسات اليت
القيمة  أو األسهم أسعار مثل املتغريات بعض على للمؤسسات االجتماعية املسؤولية برامج أثر تقييم أمهها صعوبة

ولية ؤ املس قياس وصعوبة املتغريات من وغريها االستثمار، على العائد أو للشركات االقتصادية أو السوقية
 وقدرهتا على الشركات بعض جناح يتوقف حيث. قياسها ميكن ال اليت العوامل لبعض تأثريها وامتداد االجتماعية،

 برأس املال االهتمام مثل املادية العوامل إىل باإلضافة السمعة هذه مسعتها، وتعتمد على مرتفعة أرباح حتقيق
 ولية،ؤ والشفافية واملس واالستمرارية واجلودة الثقة مثل املادية غري العوامل بعض على البيئة، على واحملافظة البشري
 امليدانية على الدراسات التقييم من النو  هذا اعتماد ضرورة عن كميا، فضال تقديرها أو قياسها يصعب اليت

 .واالستقصاءات

 استخدام يف وكفاءهتا املؤسسات وإنتاجية البيئي االلتزام بني إجيابية عالقة وجود أخرى دراسات أوضحت كما    
 قدرة على للمؤسسات يتوقف االجتماعية وليةؤ املس برامج جناح أن إىل الدراسات هذه توصلت وقد .املوارد

 بعض تؤكد كما العمل قوانني مرونة وعلى ضرائب من تفرضه ما وعلى مواتية أعمال بيئة توفري على احلكومات
 . االجتماعية وليتهاؤ مس حتمل على قدرهتا أيضا على يؤثر للمؤسسات املايل األداء أن على الدراسات

أرباح  بني املقارنة خالل من للمؤسسات االقتصادي األداء تقييم حاولت الدراسات هذه فإن عامة وبصفة    
 هذه وتتبىن. الربامج دهذه تلتزم ال اليت املؤسسات وأرباح االجتماعية وليةؤ املس بربامج تلتزم اليت املؤسسات
 املرتبطة األرباح فاقت إذا االجتماعية للمسئولية برامج لتبين تسعى والعاملية احمللية املؤسسات أن فكرة الدراسات

 إقبال ضوء يف أسعارها رفع على وقدرهتا مسعتها، حتسني يف األرباح هذه عليها، وتتمثل املرتتبة التكلفة الربامج دهذه

                                                           

، ماجسرت المسؤولية البيئية واالجتماعية مدخل لمساهمة المؤسسة االقتصادية في تحقيق التنمية المستدامة حالة سونطراك: الطاهر خامرة 1-
 .43، 49ص ص ، ـ9002جامعة ورقلة،  ،غري منشورة
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 أو األطفال عمالة منع مثل األخرى واالجتماعية البيئية املعايري بتطبيق تتسم اليت منتجاهتا شراء على املستهلكني
 1 .البشري املال عناصر رأس ألفضل وجذدها العاملني، حقوق احرتام

 ارتفا  نتيجة االجتماعية وليةؤ املس تكلفة حتمل ارتفا  سلبية، بسبب العالقة هذه أن أخرى دراسات ترى بينما   
 تكلفة أو واجملتمعية، احمللية التنمية جهود لدعم أو اخلريية لألعمال سواء املؤسسات تدفعها اليت التربعات تكلفة
 الدراسات من جمموعة أخرى وهناك .بيئية اعتبارات بسبب (مثال كاملبيدات) معينة منتجات إنتاج عن التخلي
 نتائج يف التضارب البعض ويرجع االجتماعية وليتهاؤ مبس واضطالعها الشركات أرباح بني عالقة أية جتد مل اليت

 على تؤثر اليت املتغريات بعض إن حيث تقديرها، مت اليت للمعادالت توصيف سوء مشكلة إىل املختلفة الدراسات
 التقدير عند االعتبار يف تؤخذ مل للمؤسسات املالية واملؤشرات للمؤسسات االجتماعية وليةؤ املس بني العالقة
 .العالقة شكل لتغري االعتبار يف املتغريات هذه أُخذت وإذا. عنها بيانات توافر لعدم أو قياسها لصعوبة

املؤشرات  بعض هناك أن إال للمؤسسات االجتماعية املسؤولية أثر تقييم تواجه اليت الصعوبات من الرغم وعلى 
 املؤشرات هذه تقسيم تتبناها، وميكن اليت االجتماعية وليةؤ سامل برامج جناح درجة لقياس الشركات تستخدمها اليت
 2 :رئيسية جمموعات أربع إىل

 املؤشرات هذه تضم  (Rating indices):االجتماعية لمسؤوليتها وفقا الشركات ترتيب مؤشرات -1
الذي  FTSE4Good تاميز  للفايننشيال التابع املالية األسواق ومؤشر املالية؛ لالستدامة جونز داو مؤشر
مدى  بقياس ويقوم The Financial Times Stock Exchange  املالية تاميز الفايننشيال سوق تصدره
 .اإلنسان حقوق ومببادئ البيئية باملعايري الشركات التزام

 وليةؤ للمس برامج تطبق اليت املؤسسات تقوم اليت التوجيهية املبادئ ومتثل :الممارسة وقواعد مبادئ -9

                                                           

 .10، 2، ص ص  مرجع سابق:  صاحل السحيباين  1-
 .   10، 2، ص  صمرجع سابق: صاحل السحيباين -  2
 (Dow Jones Sustainability Index)  كان الغرض من تأسيس مؤشرات داو جونز لالستدامةDJSI  هو االقتداء بأداء املؤسسات الرائدة

، وتستثين هذه  1222عام  ، ولقد مت نشر املؤشرات الشاملة ألول مرة(العاملي)والسباقة يف جمال شروط اإلستدامة، وتعىن هذه املؤشرات باألساس باملستوى الكلي 
املراهقني، األسلحة، أسلحة احلروب، أو باألحرى املؤسسات الالأخالقية؛ وتشمل  املؤشرات كل من الشركات اليت يأيت دخلها من الكحول، التبغ، املراهنة، ملهيات

 :عائلة مؤشرات داو جونز لالستدامة مؤشرين ناجحني ومها

Dow Jones Sustainability World 80 and Dow Jones Sustainability World ex US 80 indexes 
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 رمسي خارجي أو داخلي بتقييم املؤسسات قيام والقواعد املبادئ هذه أدائها، وتشمل لتقييم بإتباعها االجتماعية
 مبادئ سوليفان أو األخالقية التجارة مبادرة قواعد أو العاملي امليثاق مبادئ وتستخدم. ألدائها رمسي غري أو

 لرعاية األمم املتحدة أو صندوق العاملية الصحة منظمة مبادئ املؤسسات تستخدم بينما الداخلي، للتقييم العاملية
 للتقييم والتنمية التعاون االقتصادي منظمة ومبادئ الرمسي غري اخلارجي للتقييم املتحدة األمم ملنظمة التابع الطفولة
 .الرمسي اخلارجي

 املؤسسات وإصدار بفحص للقيام املبادئ هذه ُتستخدم: الشهادات وإصدار اإلدارة نظم وقواعد مبادئ -3
 تقييم املؤسسات على مساعدة على املبادئ هذه االجتماعية، وتساعد وليتهاؤ مبس التزامها تفيد اليت الشهادات

 عليها حتصل اليت الشهادات أن كما .بالبيئة املتعلقة تلك خاصة بتنفيذها، تقوم اليت االجتماعية وليةؤ املس برامج
 والشهادات املبادئ هذه أمثلة وغريهم، ومن وموردين عمالء من املؤسسة مع املتعاملني ثقة من تزيد املؤسسات

 الغابة إدارة جملس البيئية ومبادئ للعالمات األورويب االحتاد ومعايري (EMAS) البيئية اإلدارة مراجعة نظم
(FSC)املسؤولية االجتماعية ومبادئ الغابات؛ إدارة ومعايري مبادئ يضم والذي  (SA8000)يُعىن والذي 
 .بالعمالة املتعلقة باملبادئ

االجتماعية  وليةؤ للمس تقييما تقدم ال املبادئ هذه أن من الرغم على: التقارير وإعداد المحاسبة أطر -8
باألداء البيئي  يتعلق فيما املصاحل أصحاب على تُعرض اليت التقارير إلعداد كوسيلة ُتستخدم أهنا إال للمؤسسة

ولياهتا، وهو يلعب دور كبري يف سياسة ؤ لمتعاملني بأن املؤسسة تتحمل مسيبني ل واالجتماعي للمؤسسة لكي
 .التنمية املستدامة بالنسبة للمؤسسة

ولية ؤ املس جمال يف املؤسسات إجنازات لتقييم ُتستخدم واملخرجات للمدخالت مصفوفة من النموذج ويتكون      
 املسؤولية برامج لتنفيذ تتحملها اليت التكلفة نع ومعلومات بيانات املؤسسات تقدم حيث االجتماعية،
 املسؤولية برامج تكلفة عن املؤسسات من املقدمة املعلومات الربامج، وتتضمن هذه من العائد وكذا االجتماعية
األخرى، وتسمح  العينية النفقات عن فضال الربامج هذه تنفيذ يستغرقه الذي والوقت املالية التكلفة االجتماعية

 اليت واألسباب االجتماعية وليةؤ املس برامج تنفيذ يف املتبع األسلوب عن باإلفصاح للمؤسسات املصفوفة هذه
 .إىل تبنيها تدفعهم

 واملراكز اخلربة بيوت كربى بني مسابقة بإجراء (IFC)الدولية  املالية اهليئة قامت 9002ويف أفريل         
 الشركات على واالجتماعية البيئية بالقضايا املتعلقة املخاطرة ودرجة املايل األثر لقياس مؤشر لبناء االستشارية
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 مؤسسة من املكون التحالف املسابقة هذه يف فاز اهلندية، وقد البورصة وهي الناشئة البورصات إحدى يف املسجلة
 هليةاأل بتقييم اخلاصة املعلومات خلدمات احملدودة والشركة (Standard and Poor’s)بورز آند ستاندرد
 ,KLD Research and Analytics)" دي ال كيه" التحليلية األحباث باهلند وشركة للشركات االئتمانية

Inc.) .يناير  يف صدر الذي اهلندية للشركات "واحلوكمة واجملتمع البيئة معايري" مؤشر بتكوين التحالف هذا وقام
9004. 

 إىل باإلضافة املعتادة املالية للقواعد وفقا يتم الشركات تقييم أن منها افرتاضات عدة إىل املؤشر واستند        
 حمددة نسبة ضوء يف أرباحها لتعظيم تسعى الشركات أن افرتض األخرى، كما واالجتماعية البيئية املعايري بعض
 تستهدف الشركات هذه جيعل أن شأنه من االعتبار يف واالجتماعية البيئية النواحي أخذ أن كما املخاطر، من

 فضال ومورديها وعمالئها بالشركات العاملني ولكن األسهم محلة فقط وليس معها املتعاملني كل مصاحل حتقيق
 القصري األجل من كل يف الشركات لنشاط املتوقع األثر على املؤشر ويركز ككل، واجملتمع احمللي اجملتمع عن

  .1والطويل

 مت اليت املعايري عليها تنطبق واليت اهلندية بالبورصة مسجلة شركة 500 أكرب من شركة 50 اختيار مت وقد       
 شركة كل تعامالت حجم يقل ال حبيث شركة، لكل سنوات 3 ملدة احتسابه مت الذي املؤشر، بناء أساسها على
 ويتم املؤشر، هلذا وفقا تنازليا الشركات ترتيب مت مث التقييم، على السابق العام يف هندية روبية مليون 90 عن

املؤشر  قيمة اخنفضت إذا التقييم عن الشركات استبعاد يتم وال شهور، ثالثة كل ويُراجع سنويا املؤشر حساب
 93,42اخلام  املواد: التالية القطاعات املؤشر ويغطي السابق، العام يف ترتيبها من%  10 حدود يف دها اخلاص
 والسلع % 2,09 االستهالكية والسلع%  18,25 املالية والوساطة % 12,82 املعلومات وتكنولوجيا% 

 واالتصاالت % 3,22 واملرافق % 5,21والطاقة %  2,92والصناعة  % 4,2والصحة %  4,4الكمالية 
9,8 .% 

 حتليل( 9) الشركات، رأي استقصاء (1: )رئيسية حماور ثالثة على املؤشر تقدير يف املتبعة املنهجية تعتمد       
 اجملتمع ومن احلكومية املصادر من عليها احلصول يتم واليت اإلعالم وسائل يف املنشورة الشركات لبيانات نوعي

 بإعدادها الشركات تقوم اليت وغريها املالية االستدامة وتقارير للشركات السنوية التقارير فحص (3)املدين، 

                                                           
،  9004، مصر، سبتمرب 134، املركز املصري للدراسات االقتصادية، ورقة عمل رقم لرأس المال في مصرالمسؤولية االجتماعية  :هنال املغربل -  1

 .15، 2ص ص 
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 مؤشرات تتضمن حيث .واجتماعيا بيئيا فرعيا مؤشرا 20 و للحوكمة فرعي مؤشر 192 املؤشر ونشرها، ويتضمن
 ألعضاء الذاتية والسري املالية واملؤشرات الشركات دها تقوم اليت والعمليات املالية واملراقبة املسامهني حقوق احلوكمة
 املؤشرات الشركات، وتشتمل لوائح يف املتضمنة العمل وأخالقيات امللكية وهيكل العليا واإلدارة اإلدارة جملس
 وكذا ينتجوهنا اليت واملنتجات معها واملتعاملني بالشركات والعاملني بالبيئة خاصة بيانات على جتماعيةواال البيئية
 .به يعملون الذي اجملتمع

 الشفافية والكشف مرحلة عليها يطلق واليت األوىل، املرحلة خالل يتم: مراحل بثالث املؤشر تقدير عملية ومتر
(Transparency and Disclosure)، توزيع األوزان ويتم صفر، أو واحد قيم ذكرها السابق املؤشرات إعطاء 

 املرحلة واالجتماعية، أما البيئية للمؤشرات  %50 و احلوكمة ملؤشرات %50 أساس على املؤشرات هلذه النسبية
 ترتيب ملؤشراتإعطاء  يتم حيث واالجتماعية البيئية واملؤشرات احلوكمة ملؤشرات النوعي بالتحليل فتتعلق الثانية

 سلبية معلومات تكن هناك مل إذا اخلامس الرتتيب على الشركة حتصل حبيث 5 إىل 1 من مقياس على الشركات
 سياسة تبين رغبتها يف للتأكد من للشركات استقصاء جُيرى الثالثة املرحلة تقييمه، وخالل يتم الذي املؤشر عن
 1.الرغبة هذه حدود على وللتعرف واإلفصاح الشفافية من ملزيد

 البيئي واحملور االجتماعي احملور :الثالثة املستدامة التنمية حماور بأحد تُعىن املؤشرات هذه معظم أن مما سبق يتضح
 بينما االجتماعي، للمؤسسة باحملور االجتماعية وليةؤ املس ممارسة وقواعد مبادئ ترتبط االقتصادي، حيث واحملور
 ما أو الثالثة، باألبعاد املؤشرات فريتبطان من األخريين النوعني أما البيئي بالبعد اإلدارة نظم وقواعد مبادئ تُعىن
 .املستدامة للتنمية األبعاد ثالثي األدىن احلد عليه يطلق

  :معايير المسؤولية االجتماعية: المطلب الرابع
 ISOهناك العديد من املعايري اليت ارتبطت باملسؤولية االجتماعية، وقد طورت إىل أن وصلت إىل   

 .، وكلها تعرب عن مداخل لتطبيق املسؤولية االجتماعية وحتقيقها26000

 (:معيار المحاسبة االجتماعية) SA8000معيار : الفرع األول 
متداد للوكالة األمريكية اوهو  9000بة االجتماعية منذ صيف هذا املعيار وضع من قبل معهد احملاس   

 Council on Economic priorities Accreditation)( CEPAA)لألولويات االقتصادية 
Agency)  هذه املؤسسات تعمل يف دول أين تكلفة . وتعلق األمر أساسا ببعض املؤسسات املتعددة اجلنسيات

                                                           

 .15، 2، ص ص مرجع سابق: هنال املغربل  1-
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وقد . هذه الدول ال تأخذ يف حسباهنا االتفاقيات الدولية املتعلقة بشروط العملاليد العاملة رخيصة جدا، بعض 
أدى ذلك إىل بروز حماوالت جادة للمطالبة بتحقيق مستوى معيشة أفضل للعمال وخاصة من قبل املؤسسات اليت 

 .تسعى إىل حتسني صورهتا والتحكم يف تكاليفها، وحتقيق مصداقية أكثر يف عملها
حملاسبة االجتماعية يعىن بشروط العمل، منع عمل األطفال، العمل اجلربي، وهو خاص إن معيار ا  

وهو تعريف املتطلبات اليت تسمح ملؤسسة ما  SA8000بالعمال واملمونني على حد سواء، وهدف معيار 
تتبىن هذا  اليت القضايا اليت ترتبط أساسا بالعمال، واملؤسسة بإنشاء ووضع سياسات وعمليات تسمح هلا مبعاجلة

حرتام التشريعات الوطنية ومبادئ بعض االتفاقيات وخاصة املتعلقة مبنظمة العمل الدولية، التصريح ااملعيار ملزمة ب
 .العاملي حلقوق اإلنسان واتفاقية األمم املتحدة حول حقوق الطفل

 1 :ورمبا هذا املعيار أساسا انصب على املسائل االجتماعية واليت تتمثل يف
 .اجلربية األعمال -
 .عمل الطفل -
 .حرية اجلمعيات -
 .التفاوض اجلماعي -
 .الصحة واألمن -
 .األجر األدىن -
 .املمارسات التمييزية -
 .ساعات العمل والتكوين -

 :AA1000معيار : الفرع الثاني

هذا املعيار وضع من قبل معهد املسؤولية االجتماعية واألخالقية، هذه الوثيقة سامهت يف تنمية احلوار مع   
ويتعلق أساسا باإلجراءات املتمحورة حول املؤسسة واخلاصة جبودة . األطراف املتعاملة مع املؤسسة أكثر فاعلية
الشفافية، : نطالقا من مفاهيماويعرف املساءلة . ماعي واألخالقياملسؤوليات، املراجعات يف املستوى االجت

 2.التفاعلية، املواءمة

                                                           
1 - AFNOR, Développement durale et entreprises, ORSE, Paris, 2004, P 95.  
2 -www.isea.org/AA1000S (date 22/10/2012 ) 

http://www.isea.org/AA1000S
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 1 :األداء االجتماعي للمؤسسة، حيث يتم تطبيقه عرب مرحلتنيوهذا املعيار موجه أساسا لتقييم   

 :ويضم ثالث خطوات: التخطيط -1

 .لتزامات املؤسسة وعمليات املراقبةاوضع اإلجراءات اليت توضح  -
 (.حتديد العالقات)حتديد األطراف اليت تتعامل معها املؤسسة  -
 .تعريف وحتليل القيم -

 :تضم مخس خطوات: االعتبارات المأخوذة في الحسبان -9

 األداء االقتصادي، االجتماعي: حتديد القضايا املتعلقة بنشاطات وأداء املؤسسة يف إطار األضال  الثالثة -
 . والبيئي

لتزامها اجتاه األطراف اافية والوحدات الوظيفية يف إطار حتديد أمهية العمليات وذلك بتحديد األماكن اجلغر  -
 .املتعاملة معها

اء وتضم املؤشرات املرتبطة بقيم وأهداف املؤسسة، والقيم والطموحات احملددة بالتشاور حتديد مؤشرات األد -
 .مع كل األطراف، ومعايري وتوقعات اجملتمع

 (.االقتصادي، االجتماعي، البيئي)ستقبال املعلومات حول أداءاهتا املختلفة ا -
 .حتليل املعلومات وحتديد األهداف ووضع خمطط للتحسني -
 

 :ISO 26000جتماعية المسؤولية اال معيار: الفرع الثالث

 باملسؤولية لتختص إسرتاتيجية  استشارية يزو بتكوين جمموعةاإل منظمة قامت ، 2003 عام بداية يف
 أية تضيف قد  املسئولية االجتماعية جمال يف يزواإل كانت مشاركة إذا ما تقرير يف املساعدة االجتماعية دهدف

 قطاعا ميثلون ممن أحناء العامل كل من ممثلني على اجملموعة وقد اشتملت، بالفعل القائمة والربامج للمبادراتقيمة 
والعمال  والبيئية واحلكومية املنظمات التجارية على تشتمل اليت املعنية، اهتمامات األطراف من عريضا

 والتطوير، املكثفة املناقشات شهرا من عشر مثانية من أكثر وبعد .غري احلكومية املنظمات جانب إىل واملستهلكني
 بعض باملسؤولية االجتماعية وعلى اخلاصة العاملية املبادرات عامة على إطاللة شامال يتضمن تقريرا أعدت اجملموعة

                                                           
1
 -AFNOR, Développement durale et entreprises, op.cit, P 99. 
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 يزواإل منظمة أن االستشارية إىل اجملموعة وخلصت، يف االعتبار تضعها أن يزواإل على جيب اليت القضايا احملددة
 وكانت .اهلامة التوصيات من االلتزام مبجموعة بشرط االجتماعية، وليةؤ بشأن املس عملها يف قدما متضي أن جيب
 حول عقدها مت اليت الدولية يزومؤمترات اإل إحدى يف الرئيسي احملور اإلسرتاتيجية هي االستشارية اجملموعة أعمال

جديدة حول  قياسية مواصفة إلعداد اقرتاح علىيزو اإل يف عضوا 37 صوت 2005 جانفي ويف .املسؤولية
 حصل وقد .املواصفة إلعداد اإلرشادية الرئيسية اخلطوط لتقدم الوثيقة األساسية االجتماعية الذي يعد املسؤولية

 إعداد يف للمشاركة عن استعدادها الدول هذه أعربت وقد دولة، 32 كافية ضمت أغلبية على االقرتاح هذا
 :وقد مت إعداد خطة عمل سارت عليها املنظمة لذلك.االجتماعية باملسؤولية صةخا مواصفة قياسية

 ؛9002مسودة عمل أويل مت االنتهاء منها يف مارس عام  -
 ؛9002ديسمرب -يف نوفمرب ISO26000مسودة املواصفة القياسية الدولية  -
 ؛9004مسودة هنائية للمواصفة القياسية الدولية يف سبتمرب  -
 .9004القياسية الدولية يف ديسمرب إصدار املواصفة  -

بلدا من مجيع قطاعات  40من  خبري400 عمل أكثر من من العمل ألصحاب املصلحة مع سنوات 2وعقب   
منظمة  مع مذكرة تفاهم مت إعداد بني البلدان املتقدمة والنامية لشراكةبااتصال  منظمة34 من خبريا60 و اجملتمع

يزو وجهزت االاملسودة النهائية  على مت التصويتومنظمة التعاون والتنمية و  امليثاق العاملي،العمل الدولية و 
  9004.1يف ديسمرب  92000

 : 90111مواصفة االيزو تعريف  -1

مواصفة عاملية تقدم اإلرشادات العامة للمبادئ األساسية : " بأهنا 92000ميكن تعريف مواصفة االيزو   
والقضايا املرتبطة دها، كما أهنا تتطرق للوسائل اليت متكن املنظمات من إدخال للمسؤولية االجتماعية واملواضيع 

واملمارسات والعمليات دها، ومبا أن هذه املبادئ  مفهوم املسؤولية االجتماعية ضمن إطار االسرتاجتيات واآلليات
يد ما يهمها منها والتوجيهات لن تكون متساوية يف االستخدام، فإن املسؤولية تقع على املؤسسات يف حتد

املواصفة إال أهنا  وقد ترغب بعض املؤسسات احلكومية يف استخدام هذه. وتنفيذها بالتساوي والتعاون مع شركائها
الرتخيص واملطابقة أو  وهي مواصفة اختيارية وال يعمل دها ألغراض .ال تستهدف أو تغري من واجبات احلكومات

                                                           
 : على املوقع. 9:، صاالجتماعية وليةؤ المس حول  26000المستقبلية أيزو الدولية القياسية المواصفة في المشاركةااليزو،  - 1
 www.iso.org93/11/9019: تاريخ اإلطالع يوم 
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من العوائق غري اجلمركية للتجارة أو أن تغري  كما أهنا ال تقصد أن تكونالتشريع أو إلبرام أي عقود ألي صفقات  
 دفاعا أو اهتاما على أي فإهنا ال تكون مستندا قانونيا ألي إجراءات قضائية من الوضع القانوين للشركات، ولذلك

  1.حملى أو عاملي أو غريها مستوى

 :وتتضمن املواصفة العناصر اآلتية  

 إلعدادها؛ تدعو واألسباب اليت اإلرشادية القياسية حمتوى املواصفة عن معلومات تعرض :المقدمة -
 دوحدو  ومدى تغطيتها اإلرشادية القياسية موضو  املواصفة بتعريف اجلزء هذا يقوم: اجملال: البند األول -

 للتطبيق؛ قابليتها
 مبا قراءهتا جيب اليت - وجدت إن -بالوثائق  قائمة على اجلزء هذا حيتوى :القياسية املراجع: البند الثاني -

 اإلرشادية؛ القياسية يرتبط باملواصفة
 القياسية املواصفة يف املصطلحات املستخدمة اجلزء هذا حيدد :والتعاريف املصطلحات :البند الثالث -

 .تعريفا تتطلب واليت رشاديةاإل
التارخيي  السياق اجلزء هذا يناقش : املنشآت كل فيه الذي تعمل االجتماعية املسؤولية سياق: عبالبند الرا -

 االجتماعية املسؤولية مفهوم خالل طبيعة من تربز اليت املواضيع أيضا ويتناول .االجتماعية واملعاصر للمسؤولية
 املعنية؛ األطراف اليت هتم الصلة ذات املواضيع يتناول كما

مبادئ  من جمموعة اجلزء هذا حيدد: باملنشآت ذات الصلة االجتماعية املسؤولية مبادئ :البند الخامس -
 يتم تناول و املبادئ، دهذه خيتص التوجيه فيما ويقدم متنوعة، من مصادر االجتماعية املستمدة املسؤولية
 اجلزء؛ هذا يف املعنية هتم األطراف اليت الصلة ذات املواضيع

 اجلزء هذا يقدم :االجتماعية وليةباملسؤ  املتعلقة والقضايا اجلوهرية املوضوعات بشأن التوجيه :البند السادس -
.باملنشآت وربطها اجلوهرية املواضيع والقضايا من جمموعة بشأن بشكل منفصل التوجيه  ذات يتم تناول القضايا و 

 اجلزء؛ هذا يف األطراف املعنية هتم اليت الصلة
 بشأن تطبيق عمليا توجيها اجلزء هذا يقدم :االجتماعية تطبيق املسؤولية بشأن املنشآت توجيه :البند السابع -

 وحتديد واملناهج واملمارسات املثال السياسات سبيل على يشمل مبا املنشأة، يف املسؤولية االجتماعية وإدماج

                                                           
ولية ؤ منظمات األعمال واملس امللتقى الوطين  ،في التعريف بمعايير المسؤولية االجتماعية 90111دور مواصفة االيزو : حوصي جمذوب، خبوش مدحية -1

                                                         .2، ص  9019 فيفري  18/15، جامعة بشار، االجتماعية
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 األطراف هتم اليت الصلة املوضوعات ذات تناول يتم و التقارير والتواصل، وإعداد األداء وتقييم املوضوعات
 اجلزء؛ يف هذا املعنية

اخلاص ( A)إليها، امللحق  عند احلاجة مالحق اإلرشادية على القياسية املواصفة حتتوي :إرشادية مالحق -
بقائمة ملبادرات تطوعية وأدوات متعلقة باملسؤولية االجتماعية اليت تعاجل جانب واحد أو أكثر من املواضيع  

يقدم اختصارات املصطلحات  (B)األساسية أو دمج املسؤولية االجتماعية يف مجيع أحناء مؤسسة، وامللحق 
 .92000املستعملة يف االيزو 

 .باملوضو  املتصلة باملراجع بيان -

، املعرتف دها دوليااملبادئ والتوجيهات  احرتام ،االمتثال للقانونوترتكز املواصفة على عدد من املبادئ تضم   
املنهج  ، املستدامة، السلوك األخالقيالتنمية ، الشفافية ،املساءلة ،واهتماماهتم بأصحاب املصلحة االعرتاف
 1.التنو و  اإلنسان األساسية حقوق احرتامو  احلذر

  :آلية االسترشاد بالمواصفة لتبني المنظمات لمسؤوليتها االجتماعية -9
 ميكن للمنظمات تطبيق اإليزو واالستفادة منها بعد النظر يف خصائص املسؤولية االجتماعية وعالقتها مع

 املسؤوليةوملمارسة  (.8البند)، فإنه عليها  استعراض مبادئ املسؤولية االجتماعية  (3البند )املستدامة التنمية 

ددة يف كل مادة أساسية احملجنبا إىل جنب مع املبادئ ظمات احرتام وتطبيق هذه املبادئ االجتماعية ينبغي للمن  
ولية االجتماعية  فضال عن كل من يتصل دها من للمسؤ  وقبل حتليل املواضيع والقضايا األساسية(. 2البند )

، ينبغي على املنظمة النظر يف ممارستني أساسيتني   للمسؤولية االجتماعية مها ( 2البند )إجراءات وتوقعات 
، (5البند )االخنراط مع أصحاب املصلحة ضمن دائرة نفوذها ، وحتديد و االعرتاف مبسؤوليتها االجتماعية 

املواضيع األساسية والقضايا ذات الصلة فإنه  يتم حتديد املسؤولية االجتماعية ، املبادئ ، و  ومبجرد أن يتم فهم
 ، وذلك باستخدامخالل قراراهتا وأنشطتهاوينبغي على املنظمة أن تسعى إىل إدماج املسؤولية االجتماعية 

سياساهتا، ا ال يتجزأ من وهذا ينطوي على ممارسات مثل جعل املسؤولية االجتماعية جزء. 2توجيهات البند 
والقيام باالتصاالت ، الجتماعيةا للمسؤوليةوثقافتها التنظيمية، واسرتاتيجياهتا وعملياهتا، وبناء الكفاءة الداخلية 

مراجعة هذه اإلجراءات واملمارسات املتعلقة ، وبشكل منتظم بشأن املسؤولية االجتماعية الداخلية واخلارجية
ممارسات املسؤولية االجتماعية مزيد من التوجيه بشأن املواضيع اجلوهرية وتكامل كما أن ،باملسؤولية االجتماعية

                                                           
 .2:صسابق، ، مرجع االجتماعية وليةؤ المس حول  26000المستقبلية أيزو الدولية القياسية المواصفة في المشاركةااليزو،  -1
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 ممارسةعند االقرتاب من و  وهناك أمثلة ومبادرات تطوعية عرضت يف املالحق( املراجع)من مصادر موثوقة  متاح
 .ستدامةيف التنمية امل مسامهتها هو تعظيم منظمةلل املسؤولية االجتماعية، فاهلدف األمسى

وليتها االجتماعية يف ؤ ويتبني مما تقدم أن املواصفة توفر إطار عمل ميكن للمنظمات استغالله يف االضطال  مبس  
 1.حدود تعيني األطراف أصحاب املصلحة والعمل معهم لتحقيق ذلك

 للمؤسسة ولية االجتماعيةؤ عرض المسقياس و  :المبحث الثاني

االفرتاضات احملاسبية اليت حتكم املمارسات العملية ال تعكس األنشطة ذات إن األهداف اليت تقوم عليها 
ولرغبة  ذه األنشطةهالبيئي واالجتماعي بالرغم من االعرتاف مبسؤولية املؤسسة املعاصرة بالقيام  املضمون

 نشأت ضغوط االجتماعية والبيئية حلاجة الفئات املعنية لتقييم هذه املسامهات هتااملؤسسات يف إظهار مسامها
على احملاسبني تطالبهم بعدم تركيز اهتمامهم على األداء املايل للمؤسسة بل جيب توسيع دائرة هذا االهتمام 

البيئي واالجتماعي، ومع ظهور مفهوم الوحدة احملاسبية اهتم الفكر احملاسيب باملسؤولية  ليشمل أيضا أداء
 2 .املؤسسات االهتمام بنمو حجم االجتماعية للمؤسسة وتزايد هذا

  األداء االجتماعي للمؤسسة: المطلب األول

 االجتماعي األداء مفهوم تأصيل في المعاصرة االتجاهات: الفرع األول

 أخذ حيث األصعدة، كافة على ومتزايدا بارزا اهتماما احلديث العصر يف االجتماعي األداء موضو  حيتل     
 العامل دول ملعظم القانونية التشريعات إىل إضافة العلمية واهليئات املهنية واملنظمات الباحثني فكر من واسعا حيزا

  من أوائل العشرينات منذ االجتماعي األداء أمهية مؤشرات وردت فقد األمر حقيقة النامية، ويف والدول املتقدم
 االجتماعي بأدائهااألوىل  بالدرجة تتحدد منظمة كل مسؤولية أن على (Sheldon)وضح  حينماالقرن العشرين 

 توالت مث، البيئة  تلك واستمراريتها ضمن لتطويرها األول املعيار هو ذلك ،وأن اجملتمع إىل منافع من تقدمه وما
 حتت 1972 عام كاليفورنيا يف جامعة املنعقد املؤمتر قد أوصىف املهنية، واملنظمات الباحثني لدن من األفكار
 للبيئة االجتماعية اجلوانب برعاية كافة املنظمات إلزام بضرورة" األعمال ملنظمات االجتماعية املسؤولية"شعار

                                                           
1

 .02، 02 ، مرجع سابق، ص صاالجتماعيةفي التعريف بمعايير المسؤولية  90111دور مواصفة االيزو : حوصي جمذوب، خبوش مدحية -

 .110، ص مرجع سابق: الطاهر خامرة 2-
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 الرحبية تعظيم فلسفة عن والتخلي يف جمتمعاهتا احلياة مناحي خمتلف حتسني يف فعال بشكل واإلسهام احمليطة
 األعمال منظمات استجابة مدى عن دراسة للكشف جرت لذلك وأساسي، وتبعا وحيد كهدف الفردية

 جممو  من %20 أن على نتائجها أسفرت االجتماعية حيث بالتزاماهتا واإليفاء اجملتمع حاجات لتلبية األمريكية
 الضغوطات بسبب االجتماعي األداء وتنفيذ حنو ختطيط فعلية خطوات باختاذ قامت املنظمات تلك كربيات

 .احمليطة والبيئة للعاملني االجتماعية

 املشر  شجع قد الطرح هلذا األعمال منظمات واستجابة املفكرين قبل من طرحه مت ما بني والتناغم املوائمة إن   
 تلك وفاء من للتحقق اإللزام مسة األفكار تلك على ليضفي القانونية والقواعد الضوابط وضع على القانوين
 أمام مطروحا خيارا يعد مل االجتماعي األداء نتائج عن التقرير نأب وليؤكد االجتماعية ملسؤولياهتا املنظمات
 .احمليطة والبيئة والتعايش ضمن اجملتمع االستمرار املؤسسات تلك أرادت ما إذا ملزما أمرا أصبح بل ،املؤسسات

ومجعية احملاسبني األمريكية  (NAA,1974)للمحاسبني القومية اجلمعية دراسات جاءت فقد عليه
(AAA,1975) القانونيني  للمحاسبني األمريكي املعهد ودراسات(AICPA,1973) ،أمهية على للتأكيد 

 واألداء االجتماعية الربامج فاعلية لقياس الالزمة األسس إرساء حنو اجتهوا حيث االجتماعي األداء عن اإلفصاح
 احمليط ضمن املضمار هذا يف ومتميزة عديدة دراسات ظهرت فقد تقدم، ما على ، بناءللمؤسسات االجتماعي
 مائة إن إىل (Margolis & Walsh, 2002 )أشار حيث االجتماعي، األداء مفهوم تأصيل تفيد احملاسيب
 إىل مجيعا هتدف 9009-1221من  للفرتة الواليات املتحدة يف صدرت قد كانت دراسة وعشرون واثنان
 املدى قصرية الفرتات يف األرباح صايف حتقيق أي املايل ونتائج األداء االجتماعي األداء مسؤولية بني العالقة اختبار

 .العالقة تلك إجيابية إىل العديد أشار وقد املختارة، للشركات

 األداء مسؤولية بني العالقة الختبار مشادهة دراسات قامت فقد الدراسات، من النسق هذا نفس على        
 لألداء احملاسيب القياس الدراسات هذه اعتمدت املدى، لقد بعيدة للفرتات املايل أدائها ونتائج االجتماعي

 تلك إجيابية (Cochran & Wood, 1984)املضمار  هذا يف أكد وقد املايل، األداء االجتماعي ونتائج
 املؤسسات وتنبه العالقة هذه صحة لتؤكد (Waddock & Graves 1997)دراسة  كما جاءت العالقة
غري  األصول بزيادة املتمثلة املستقبلية العوائد من مزيدا سيولد لالجتماعي األداء مبسؤولية االلتزام إىل إن الصناعية
 .امللموسة
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 االقتصادي احمليط من كل إطار يف االجتماعي الوعي لنشر األساس املنطلق هي االجتاهات هذه كانت       
 تضمني بضرورة األعمال منظمات وويلز بإجنلرتا القانونيني احملاسبني جممع طالب فقد العامل، دول بقية يف واحملاسيب
احمليطة  بالبيئة وحجم ارتباطها االجتماعية مسامهتها على للتعرف منها لكل االجتماعي األداء نتائج املالية التقارير

(ICAEW, ASSC, 1975) املنظمات إلزام بضرورة املهنية هناك احملاسبية اجلمعيات نادت فقد فرنسا يف ، أما 
 الصدد دهذا القوانني صدرت وقد االجتماعية، بالتزاماهتا وفائها مدى ملعرفة االجتماعي أدائها عن باإلفصاح املهنية
 مسؤولياهتا عن باإلفصاح خاص بشكل منها الكبرية األعمال مؤسسات لرتغم الفرنسية احلكومة قبل من

 ألنشطتها االجتماعية التكاليف لغرض تغطية االجتماعية للمنافع أدائها إىل اإلشارة خالل من االجتماعية
 .(Spicer, B. 1987)التشغيلية 

 االجتماعية والمنافع التكاليف: الفرع الثاني

التضحية  متثل( ,Ramanthan)قد اختلف الباحثون يف حتديد مفهوم التكاليف االجتماعية، فهي يف رأي 
نتيجة لتعامالهتا ذات التأثري من قبل الوحدة االقتصادية ( مضافة)للمجتمع على شكل موارد مستنفذة ( الفائدة)

 .االجتماعي

إلزالة الضرر الناتج عن مزاولة ( أو ما ينبغي إنفاقه)فريى أن التكاليف االجتماعية متثل ما ينفق ( Estes)أما 
 .الوحدة االقتصادية لنشاطها مثل التلوث

ف االختالل الوظيفي فهما ينظران إىل التكاليف االجتماعية على أهنا تكالي( Pesqaux & Martory)أما 
الناشئة عن السلوك السليب للعاملني نتيجة عدم توفري ظروف عمل مناسبة و ما تنفقه املنشأة لتحسني تلك 
الظروف، و تتمثل يف التكاليف املتخفية اليت ال تظهر كمجموعة متميزة وحدها ضمن حسابات التكاليف أو 

 .حسابات النتيجة

مباشرة تتمثل يف التضحيات االقتصادية اليت تتحملها الوحدة نتيجة قيامها قسم إىل تكاليف اجتماعية حيث ت
إجباريا أو اختياريا بتنفيذ بعض الربامج واألنشطة االجتماعية واليت ال يتطلبها نشاطها اخلاص فهي أعباء ال تعود 

فتتمثل بقيمة ما يتحمله مبنفعة أو عائد مباشر على الوحدة احملاسبية، أما التكاليف االجتماعية غري املباشرة 
اجملتمع من أضرار أو تضحيات نتيجة ممارسة الوحدة لنشاطها اخلاص، فتلوث اهلواء واملياه والعوادم والنفايات اليت 

 .اخلاص للوحدة يعد عبئا وتكلفة اجتماعية ترتتب على النشاط
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تقدمها املنشأة ألداء دورها تكاليف املسؤولية االجتماعية يستخدم للتعبري عن التضحيات اليت وعليه فال 
 ؤسسةاه اجملتمع و يتضمن ما تنفقه املاالجتماعي مبوجب القوانني و التعليمات أو بناء على إدراكها ملسؤوليتها جت

يف جماالت العالقة مع العاملني و حتسني بيئة العمل، وجمال محاية البيئة وجمال التفاعل مع اجملتمع، وجمال خدمة 
 .لتكاليف االجتماعية من وجهة نظر الوحدة احملاسبيةاملستهلك، ومتثل ا

تكمن املشكلة األساسية اليت تواجه احملاسبة إىل أن هناك اختالف بني وجهة النظر احملاسبية ووجهة النظر 
 1.االقتصادية يف قياس هذا النو  من التكلف

 : وجهة النظر المحاسبية -1
االجتماعية بصيغة اختيارية  تنفقها املنظمة نتيجة اضطالعها مبسؤولياهتاتعتربان التكلفة االجتماعية متثل املبالغ اليت 

 مقابل إلزامية واليت ال يطالبها نشاطها االقتصادي باإلضافة إىل عدم حصوهلا على منفعة أو عائد اقتصادي أو
 .هذه التكاليف، جند أن هذا املفهوم يعتمد التكلفة الفعلية أساسا يف القياس

 قتصاديةوجهة النظر اال  -9
تعترب التكلفة االجتماعية هي قيمة ما يتحمله اجملتمع من أضرار نتيجة ملمارسة املنظمة لنشاطها االقتصادي فهي 
بذلك تعرب عن قيمة املوارد اليت يعين دها اجملتمع من اجل إنتاج السلع واخلدمات وجند أن هذا املفهوم يعتمد تكلفة 

 .الفرصة البديلة أساسا يف القياس

ألخذ مبفهوم التكلفة الفعلية أساسا يف قياس التكاليف االجتماعية من وجهة النظر احملاسبية ال يعرب عن إن ا
التكاليف االجتماعية املتمثلة باألضرار واآلثار السلبية اليت تلحقها املنظمة بالبيئة احمليطة دها وباجملتمع بسبب تلوث 

صادي فهي ال متثل تكاليف اجتماعية وفقا هلذا املفهوم على اعتبار البيئة الناتج عن ممارسة املنظمة لنشاطها االقت
أن املنظمة مل تدفع مقابال هلذه األضرار، وهنا جند أن املفهوم يعاين من القصور يف إجياد أساس مالئم لقياس 

خرى، التكاليف االجتماعية مما سبق يتضح أن لكل من وجهيت النظر احملاسبية واالقتصادية تكمل إحدامها األ
وبالتايل ال ميكننا األخذ بوجهة النظر احملاسبية دون وجهة النظر االقتصادية والعكس صحيح بل يقضي األمر 

 .األخذ بوجهيت النظر معا لتاليف القصور يف كل منهما

                                                           
1

معوقات اإلفصاح عن المسؤولية االجتماعية في تقارير الشركات المساهمة العامة المدرجة في سوق فلسطين أبو مسرة، حامد أمحد صاحل  - 
 .38، ص 9002، مذكرة ماجسرتغري منشورة، اجلامعة اإلسالمية، غزة، لألوراق المالية
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 :ميكن تقسيم التكاليف االجتماعية إىل  

 ؛(متثل وجهة نظر النظرة احملاسبية)تكاليف اجتماعية مباشرة -
 1(.متثل وجهة نظر النظرة االقتصادية)تكاليف اجتماعية غري مباشرة -

 األعمال منظمات قيام نتيجة اجملتمع عليه حيصل الذي املردود أو املزايا تلك فتمثل االجتماعية المنافع أما     
 السلع من واملنتفعني لديها العاملني من كل اجتاه بالتزاماهتا إيفائها خالل من واالجتماعية االقتصادية بأنشطتها
 2.عام بشكل واجملتمع احمليطة والبيئة قبلها من املنتجة واخلدمات

 نظر وجهة من يعترب االجتماعية، األهداف حتقيق سبيل يف املنظمات تلك تتكبدها تكاليف نهأ على يعترب ما إن
 األداء ناتج فان املنظار هلذا وطبقا وعليه بالتزاماهتا، املنظمات تلك لوفاء نتيجة مكتسبة اجتماعية منافع اجملتمع

 يتحملها اليت االجتماعية التكاليف إمجايل مقابلة طريق عن ينجلي األعمال منظمات من املتحقق االجتماعي
 .قبله من اكتسبت اليت االجتماعية املنافع بإمجايل اجملتمع

االقتصادية  اجلدوى دراسات من أساسا استلهمت قد كانت االجتماعية واملنافع التكاليف حتليل فكرة إن  
 للمرة تطبيقه مت وقد ، (Moor, L.John 1995)األمريكية  املتحدة الواليات يف التحتية البنية ملشاريع
 واملنفعة الكلفة مبادئ باعتماد اخلاص القانون صدر حيث الفيضانات، على والسيطرة الري مشرو  على األوىل

 أوائل اخلمسينات، ويف عند االجتماعية واملنافع للتكاليف األوزان مقاييس وضعت مث 1232عام  االجتماعية
 .القطاعات لكافة القرارات اإلدارية اختاذ عند قصوى أمهية احتل فقد املعاصرة السنوات

 خط املرور إنشاء جلدوى السليم القرار إىل للوصول مرة ألول التقنية هذه طبقت فقد املتحدة اململكة يف أما
، 1222عام  الصناعي القطا  مستوى على واسع بشكل اعتمد فقد مث ومن، 1220عام  (M1)السريع 
 األداء تقرير لبيان تنسيقية خطوات واختذت املسار هذا املفكرين من الكثري حذا الزمن، من احلقبة تلك وعقب

 لنشاطاهتا كخالصة املتحقق االجتماعي (العجز أو) الفائض إىل للوصول وذلك املنظمات لبعض االجتماعي
 دهدف الصناعية واألنشطة املسارات لتصحيح اإلدارية القرارات اختاذ تفيد حماسبية وقياسات مؤشرات وظهرت
 .االجتماعية املنفعة هامش تعظيم

                                                           
مذكرة ماجسرت، اجلامعة اإلسالمية،  مدى إمكانية تطبيق المحاسبة عن المسؤولية االجتماعية من قبل شركات المساهمة،مد سامل لولو، حم - 1

 .53، 59 ، ص ص 9002غزة، 
  2- حامد أمحد صاحل  أبو مسرة: مرجع سابق، ص 32.  
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: االجتماعية، وهي املنفعة-الكلفة حتليل لعملية أساسية أركان أربعة لإلدارة األمريكية العليا الدراسات مدرسة حتدد
(AGSM,2004) 

 هيكلية اقرتاح أو التغيري لقرار األساسية األداة كوهنا واسع شكل على التقنية هذه استخدام ينبغي 
 .لالستثمار

 احتساب مث ومن االقرتاح أو التغيري ذلك تكلفة على التعرف أوال ينبغي األداة، هذه استخدام لغرض 
 .عنه املتأتية املنفعة وحتديد
 عنها النامجة املنافع مردود على احلصول زمن وحتديد التكاليف حدوث فرتة على التعرف. 
 بالتكلفة عليه هي كما واملنفعة الكلفة من كل احتساب عند واحملاسبية املالية املعلومات استخدام ينبغي 

 .كليهما من امللموسة غري الفقرات عناصر تقدير إىل باإلضافة التارخيية،
 عن يغين مل ذلك إن إال االجتماعية، املنفعة-الكلفة لتقنية التطبيقية األسس على االتفاق من الرغم على 

 94بتاريخ ، (950ENR-760) املرقم تقريرها يف األمريكي الكوجنرس مكتبة أشارت فقد بشأهنا، اجلدل القائم
 : التقنية هذه تبين بصدد آراء ثالثة هنالك أن على 1225جوان 
 جليا وتبني املنفعة-الكلفة حتليل إجراءات اجتاز قد يكن ما مل قرار بأي الوثوق ال ميكن بأنه البعض يرى 
 .االجتماعية التكاليف عن يزيد املنفعة مردود أن
 التقنية هذه باستخدام والتعمق التطرف أن إال التحليل، هذا أمهية من الرغم على بأنه اآلخر البعض يرى 

 معوقات أحد يعترب وبالتايل التحليل تكلفة رفع إىل يقود مما واجلهد الوقت من الكثري استهالك إىل يؤدي سوف
 .املقرتحة للمشاريع التنفيذ
 كونه القرارات متخذي ملساعدة متكاملة أداة اعتباره ال ميكن التحليل هذا بأن فيعتقد الثالث الرأي أما 
 والتكلفة االستثمار خماطر حجم كتحديد االستثمار قرار صحة على املؤثرة واجلوانب الكمية غري القيم يغفل
 1.الفعالة
 يف للمساعدة قصوى بأمهية حتظى االجتماعية املنفعة– الكلفة حتليل بأن القول ميكن تقدم، ملا كخالصة       
 بديلة تقنية إىل الركون ميكن ال حيث التحليلية، اجلوانب بعض إغفاهلا من الرغم على االستثمار قرارات اختاذ
 أو بشكل يرتبط قد االجتماعية املنفعة-الكلفة حتليل يف التكامل إن. املضمار هذا يف متكاملة اعتبارها ميكن

                                                           
1

 52، صمرجع سابق، مد سامل لولوحم  -
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 يف املعتمدة القياس وأدوات املعلومات مصادر على أساسي بشكل يعتمد الذي التطبيق أبعاد و بطبيعة بآخر
 .التحليل

  االجتماعي األداء قياس معايير: المطلب الثاني

 طريقة على تقوم اليت الوصفية املدرسة :فكريتني، األوىل مدرستني إىل احملاسيب التنظري حماوالت تنقسم      
 جريدي بول روادها عاماً، ومن قبوالً  املقبولة املبادئ شكل ظلها يف احملاسبية القواعد وتتخذ الواقع من االستقراء
 . وغريمها اجيريي وبوجي

 وتتخذ املنطقي االستنباط طريقة وتقوم على احملاسيب لتنظريا يف املعيارية املدرسة عليها يطلق: الثانية واملدرسة

 وسريوز ومونتز شامريز رميوند روادها عاماً، ومن اتفاقاً  تلقى اليت احملاسبية املعايري شكل ظلها يف احملاسبية القواعد
  .وغريهم وأدواردس ومونرت

 1963 عام األمريكية احملاسبني مجعية وضعتها اليت العامة احملاسبية املعايري أن البعض يرى ذلك ضوء ويف       
 :املقرتحة االجتماعية املعايري فإن األساس هذا ، وعلى1أسلوب أنسب م، هي 1966 عام يف ونشرت

 الصالحية والخلو من التمييز معيار: الفرع األول

 االجتماعي بالنشاط املتعلقة احملاسبية واملعلومات البيانات تكون أن بد ال أن حيث :الصالحية معيار -1
 املطلوب لألنشطة االجتماعي األثر االجتماعية التقارير تعكس استخدامه، وأن من باهلدف واالرتباط وثيقة الصلة

 ويف الثقة على تبعث حقيقية بصورة املستفيدة االجتماعية واألطراف املصلحة أصحاب جلميع نتائجها قياس
 . اخلتامية االجتماعية القوائم إعداد من املرجوة األهداف حيقق املناسب، وبشكل الوقت

وجترد،   بنزاهة عنها والتقارير احلقائق حتديد ضرورة يف املعيار هذا مضمون يتبلور :التمييز من الخلو معيار -9
 واالعتماد واضحاً، التميز دها يظهر اليت القياس طرق استخدام أو بالتضمني حتيز أي على تنطوي ال وحبيث
 2. االجتماعية للعوائد أو للتكاليف سواء احملاسيب للقياس موضوعية طريقة على

                                                           
 .32ص ، مرجع سابقحامد أمحد صاحل  أبو مسرة،  - 1
2

 :على املوقع اإللكرتوين 900ص  محاسبة المسؤولية االجتماعية لمنظمات األعمال،: سعدون مهدي الساقي، عبد الناصر نور - 
Unpan1.un.org.  4/10/9019بتاريخ. 
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 :التاريخية االجتماعية السببية والتكلفة معيار: الفرع الثاني

 األهداف حتقق عدم أو حتقق أسباب تبيان ضرورة يف يكمن املعيار هذا مضمون السببية معيار -1
 حق االجتماعية، وكذلك املعلومات طاليب حاجة وإشبا  العام اإلقنا  درجة إىل الوصول ميكن االجتماعية، حىت

 .املنظمة لنشاط االجتماعية النتائج يعرف أن يف اجملتمع

 يف عليه املتعارف ( التارخيية التكلفة مبدأ ) املعيار هذا يقابل :التاريخية االجتماعية التكلفة معيار -2

 احملاسيب القياس ظل يف أنه إال ، الشديد للنقد تعرضه من وبالرغماالقتصادي،  للنشاط احملاسيب القياس  جمال 
 والقابلية املوضوعية من بالقليل ليس قدر عنه يتحقق ملا املعيار هذا أمهية تزداد أن يتوقع االجتماعي لألداء
 1. للمقارنة

 من بدالً  االجتماعية احملاسبة جمال يف املعيار هذا حيل أن وميكن :االجتماعي العائد معيار :الفرع الثالث
 النقدي للقياس القابلة غري االجتماعية العوائد ليشمل يتسع املالية، ألنه احملاسبة جمال يف ( حتقق اإليراد مبدأ)

 .السوق يف سعر هلا يوجد وال املباشر

 مقابلة مبدأ) املعيار هذا يقابل :لها المسببة بالتكاليف االجتماعية العوائد مقابلة معيار:الفرع الرابع
 كل حتت اجتماعي نشاط لكل االجتماعية العوائد مقابلة املالية، يعين احملاسبة حالة يف ( بالتكاليف اإليرادات

 يف املستحدثة األساليب ليشمل العائد، ويتسع هذا أحدثت اليت بالتكلفة االجتماعية املسئولية جماالت من جمال
 . 2االجتماعية التكاليف أو االجتماعي للعائد القياس

 االقتصادية التكاليف عن االجتماعية التكاليف ومتييز لفصل معيارين احملاسيب للفكر فأن عام وبشكل        
 :وموضوعي دقيق بشكل عنها والتقرير صحيح بشكل لقياسها ومتهيداً 

  االجتماعية، فاهلدف باألنشطة للقيام املنشأة إلزام على ينص ال املعيار هذا إن :النشاط من الهدف معيار-1
 برامج بعقد املنشأة قيام االجتماعية، فمثالً  التكاليف هذه بتحمل يلزمها الذي هو حتقيقه إىل املنشأة تسعى الذي

                                                           
1

 .21، 28ص  ص  مرجع سابق، صاحل  أبو مسرة،حامد أمحد  - 

: ، على املوقع االلكرتوين(اإلفصاح المحاسبي)المسؤولية االجتماعية للشركات في ظل المحاسبة االجتماعية :يوسف بوخلخال -2
 www.iefpedia.com  81/5/2182بتاريخ 
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 لتحقيق وذلك إرادهتا مبحض املنشأة دها تقوم أنشطة هي العطالت يف دها احمليط اجملتمع أفراد أو الطالب لتدريب
 هذه أن الرغم اجلمهور، على أذهان يف طيبة صورة خللق البعيد املدى على لتحقيقها ترمي اجتماعية أهداف
 .بذلك يلزمها قانوين إلزام وجود عدم أو وجود عن النظر بغض املنشأة تتحملها اجتماعية تكاليف تعترب التكاليف

  فاألنشطة واالجتماعية االقتصادية التكاليف بني بالتمييز املنشأة إللزام املعيار هو :القانوني اإللزام معيار -9
 اعتبار على اقتصادية تكاليف وتعترب اجتماعية أنشطة تكاليف تكون ال دها والوفاء بأدائها املنشأة القانون يلزم اليت
 . بذلك تفي مل إن القانون قبل من مساءلتها جرت وإال التكاليف تلك بتحمل يلزمها القانون أن

 تكاليف وحتمل عملهم واىل من للعاملني النقل وسائل بتوفري املنشأة إلزام على القانون ينص املثال سبيل فعلى
 بتحمل املنشأة ألزم قد القانون كون هلم، إن املقدمة الصحية الرعاية وتوفري للعاملني الصناعي األمن وسائل توفري
 بأداء رغبتها من انطالقاً  األنشطة هذه بأداء تقم مل املنشأة ألن اجتماعياً  نشاطاً  متثل ال األنشطة، فإهنا هذه

 املعيار هلذا طبقاً  تعترب التكاليف فهذه. القانون تطبيق عدم من خوفاً  وإمنا العاملني جتاه االجتماعية مسئولياهتا
 يف واملشاركة الطرق تعبيد يف باملسامهة نفسها تلقاء من املنشأة قامت فلو العكس وعلى. اقتصادية تكاليف
 طواعية دها قامت املنشأة ألن اجتماعية تكاليف تصبح التكاليف هذه فإن الطرق إنارة أو الشوار  تشجري محالت
 1.قانوين إلزام دون

 االجتماعية المسؤولية عن للمحاسبة المحاسبي الفكر مساهمات: المطلب الثالث

ال يوجد اتفاق بني  االقتصادية، فإنهعلى الرغم من االهتمام املتزايد باإلفصاح عن األداء االجتماعي للوحدات 
اإلفصاح احملاسيب يتطلب أواًل إعداد  فإذا كان. احملاسبني على مفهوم حمدد لإلفصاح عن املسؤولية االجتماعية

إىل جمموعة األطراف ذات االهتمام دها، فإن استيعاب  وجتهيز املعلومات اليت يتم اإلفصاح عنها متهيدًا لنقلها
املسؤولية االجتماعية يستلزم تطوير املقاييس املالئمة لقياس األداء االجتماعي  اسبية ملتغرياتنطاق الوظائف احمل
املالئم  التقرير عن نتائج هذا القياس، إلرساء تصور عام ملا ميكن أن تكون عليه أسس اإلفصاح للوحدة، وطرق

االجتماعية حجر عثرة  يف أو املنافعللمسؤولية االجتماعية، وحبيث ال ينبغي أن تقف صعوبة قياس بعض التكال
تظهر بعد عدة فرتات مبا يصعب من قياسها  قد تكون تراكمية خاصة وأن اآلثار االجتماعية . أمام اإلفصاح عنها

التقرييب ألغراض اإلفصاح عن املنافع والتكاليف االجتماعية يف  يف تاريخ حدوثها، وذلك على أساس أن القياس

                                                           
1

 .39،ص ص 9002، دار احلامد للنشر والتوزيع، عمان، مقدمة في نظرية المحاسبة والمراجعة: حيدر حممد علي بين عطا - 



  اإلطار النظري للمسؤولية اإلجتماعية في المؤسسات االقتصادية                                                     :الفصل األول

 
46 

قياسها على اإلطالق، وذلك لإلفصاح عن مسامهة الوحدة االقتصادية يف حتقيق  عدمتاريخ حدوثها أفضل من 
 1.الرفاهية

املسؤولية االجتماعية إىل  وأفرز الرتاث احملاسيب العديد من النماذج اليت يتم من خالهلا إيصال املعلومات عن 
 :مستخدميها ومن هذه النماذج

 (Linowes) : االجتماعية االقتصادية العمليات قائمة نموذج: الفرع األول  

 – االقتصادية العمليات قائمة عليها يطلق للمؤسسة  االجتماعي األداء تلخص قائمة Linowes اقرتح   
 البيئي املضمون ذات األنشطة النموذج  يتضمن أن هو القائمة هذه إعداد  من اهلدف – االجتماعية
 .البيئة ونوعية جواملنت العاملني رفاهية: هي جماالت ثالثة على تؤثر اليت واالجتماعي

 املوارد وجمال البشرية املوارد جمال وهي للمؤسسة االجتماعية للمسؤولية جماالت ثالثة على النموذج هذا يركز
 املوجبة التأثريات وهي حتسينات إىل هتااتأثري  حسب اجملاالت هذه عناصر وتقسم اخلدمة، أو املنتج وجمال الطبيعية
 .السالبة التأثريات وهي أضرار وإىل

 من قياسها يواجهه ملا عنها املرتتبة املنافع وإمهال واالجتماعية البيئية بالعمليات املرتبطة العناصر على النموذج يركز
 2. للمؤسسة واالجتماعي البيئي األداء تقييم جمال يف النموذج مشولية على يؤثر ما وهذا صعوبات

 املؤسسات لسلوك البيئية التأثريات جلنة طرف من النموذج هذا اقرتاح مت :(AAA) نموذج: الفرع الثاني
 عن هامشية مالحظات املنشورة املالية القوائم بتضمني النموذج هذا يوصي األمريكية، احملاسبة مجعية عن املنبثقة
 :يلي عما لإلفصاح وذلك البيئية املشاكل حل يف املؤسسة جهود

 واملعايري التلوث على بالرقابة خيتص ما يف املشرو  تواجه اليت املشاكل حتديد يتم حيث الرئيسية البيئية املشاكل -
 لتجاوزها؛ املقررة والعقوبات دها املسموح

 التلوث ختفيض جتاه املؤسسة خلطط تفصيليا الوصف يتم حيث البيئية املشاكل من للحد املؤسسة خطط  -
 التلوث؛ على الرقابة لتكاليف التخطيطية واملوازنة لتنفيذها الزمين واجلدول
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 البيئية؛ املشاكل حل يف املؤسسة حققته الذي التقدم -

 أن إىل املذكورة اللجنة أشارت وقد ،عملياهتا نتيجة وعلى للمؤسسة املايل املركز على اجلوهرية البيئية التأثريات  -
 املهتمني للمستثمرين أيضا مفيدة هي بل البيئة بشؤون املهتمة العامة للهيئات فقط ليس مفيدة املعلومات هذه

 .هتمقرارا اختاذ عند االعتبار يف أخذها جيب آثار من هلا ملا البيئية املشاكل جتاه املؤسسة من املتوقعة بااللتزامات

 جيعله ما وهذا البيئي التلوث مبشكلة املتعلقة املعلومات توفري على فقط اقتصاره هو النموذج هلذا املوجه االنتقاد
 1.للمؤسسة الشامل واالجتماعي البيئي األداء تقييم يف مفيد غري

 :Estes ))االجتماعي  التأثير قائمة:الفرع الثالث

 Social Impact (تقرير التأثري االجتماعي)وأطلق عليه تسمية   Estesال خيتلف النموذج الذي اقرتحه 
Statement كثريًا عن النموذج الذي اقرتحهLinowes من وجهة نظر اجملتمع أساسًا يف  فاالثنني يتخذان

أي تضحية )تعريف التكاليف االجتماعية على أهنا  اإلفصاح عن األنشطة االجتماعية للمؤسسة، كما يتفقان يف
أحد عناصره، سواء كانت اقتصادية أو غري اقتصادية، وسواء كانت  أو أضرار يقع عبئها على اجملتمع، أو على

إال أن هذا النموذج الذي جعله خيتلف عن (. دفعت املؤسسة مقاباًل هلا أو مل تدفع خارجية، سواءداخلية أو 
 له، اهتمامه باملنافع االجتماعية إىل جانب التكاليف االجتماعية، وحماولته قياس صايف اإلسهام النموذج السابق
االجتماعية أي عن طريق مبدأ مقابلة عن طريق مقابلة املنافع االجتماعية، بالتكاليف  ؤسسةاالجتماعي للم

 أن وهي فرضية أساسية علىEstes   منوذج عليها أطلق االجتماعي اليت التأثري قائمة تقوم2.اإليرادات بالنفقات
 ما تفتقده وهو اجملتمع، نظر وجهة من إعدادها يتم ومعلومات بيانات على يرتكز أن جيب للموارد األمثل التوزيع

 التأثريات قائمة عليها أطلق قائمة Estes قدم كما التقليدية، احملاسبة اليت توفرها واملعلومات البيانات 
 :على وتعتمد االجتماعي

 اليت املنافع أساس على االجتماعية املنافع تقاس حيث االجتماعية واملنافع االجتماعية التكاليف بني التفرقة -
 املؤسسة سببتها اليت األضرار أساس على االجتماعية التكاليف تقاس كما عليها اجملتمع فعال حصل

 للمجتمع؛
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 التقييم؛  أسس اختلفت وإن نقدية صورة يف النموذج عناصر مجيع تقييم يتم -
 للتعرف بينما مقاصة إجراء دون منفصل بشكل اجتماعية عملية بكل املتعلقة والتكاليف املنافع عرض يتم -

 اجتماعية؛ عملية كل ختص اليت التكاليف وإمجايل إمجايل املنافع على
 االجتماعي الفائض صايف هو بينهما والفرق االجتماعية التكاليف بإمجايل االجتماعية املنافع إمجايل قابلةم -

 .للمؤسسة واالجتماعي البيئي األداء يوضح وهف لذلك للمجتمع، حتقق الذي
 إذ عملية، كل إليه تنتمي اليت واالجتماعية البيئية املسؤولية جمال حيدد مل أنه إال النموذج مشولية من الرغم على

 يتم ذلك على عالوة اجملتمع، نظر وجهة من املؤسسة وقرارات ألنشطة الكلية والتكاليف الكلية املنافع يتضمن
.املوضوعية درجة حيث من ختتلف األسس وهذه التقييم أسس اختلفت وإن النموذج عناصر مجيع قياس

1 

 النماذج أكثر االجتماعية المسؤولية عن للمحاسبة العملية الممارسة مساهمات: الفرع الرابع
 انتشارا

  Scovill Manufacturing Companyنموذج   -1

 إىل للمؤسسة االجتماعية األنشطة ويعتمد على  تقسيم Scovill شركة  طرف من النموذج هذا مت إعداد
 األنشطة على الثانية حتتوي بينما موجبة، واجتماعية بيئية تأثريات هلا اليت األنشطة على األوىل تشمل جمموعتني،

 أنشطة األمين اجلانب يتضمن قائمة، شكل يف األنشطة هذه عرض ويتم سالبة، واجتماعية بيئية تأثريات هلا اليت
 أربعة إىل القائمة حتتويها اليت األنشطة وتقسم الثانية،جملموعة ا أنشطة اآلخر اجلانب ويتضمن اجملموعة األوىل

  وهذه للمؤسسة، واالجتماعية البيئية املسؤولية جماالت من معينا جماال يعطي منها جزء وكل رئيسية، أجزاء
 خدمة وجمال االجتماعي املضمون وجمال البيئية  الرقابة نظم وجمال العمالة  فرص .جمال :اجملاالت هي
  .املستهلكني

 وهذه ميزانية شكل يف القائمة حيث املستخدمة العرض بطريقة تتعلق هاأمه انتقادات عدة النموذج هذا يلقى
 بصورة عنها التعبري يتم مل حتتويها اليت العناصر أن كما هلا، األساسية اخلصائص تفتقد املالحظ أهنا من األخرية
 بقابليتها تسمح نقدية

 .اخلصوم بعناصر األصول عناصر تساوي للتجميع إلظهار
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     : Eastern Gas and Fuel Associates (EGFA) نموذج -9

 اخلريية واملسامهات األقليات وتشغيل الصناعي األمن وهي .جماالت أربع يف كمية معلومات توفري على يقوم حيث
  .السابقة للدورة بالنسبة مقارنتها ويتم ، واملعاشات

 أنشطة أن ذلك فقط جمالني على اقتصر إذ مشوليته عدم يف تتمثل النموذج هذا يواجهها اليت الصعوبات عن أما
 جمال عتباراال بأخذ باملطالبة أدى مما البشرية املوارد مبجال ترتبط واملعاشات األقليات وتشغيل الصناعي األمن

 .جاملنت وجمال البيئية املسامهات

 على املايل العائد تعظم اليت القرارات اختاذ يف تفيد معلومات توفري إىل يهدف حيث: (Abt)نموذج -3
 االجتماعي  الدخل وقائمة االجتماعية امليزانية قائمة قائمتني على يعتمد ذلك سبيل ويف  االجتماعي، االستثمار
 ويتم نقدية صورة يف األنشطة كافة عن التعبري ويتم االجتماعية واألنشطة املالية األنشطة بني الربط يتم وبذلك
 :التالية اإلجراءات بإتبا  القائمتني هاتني إعداد

 والتعرف العامة واهليئات والعمالء والعاملني األسهم محلة يف وتتمثل املستفيدة االجتماعية األطراف حتديد -
 األطراف؛ هذههتم  اليت واالجتماعية البيئية عناصر األنشطة على

 نقدية؛ بقيم حتديدها مت اليت واالجتماعية البيئية باألنشطة املرتبطة العمليات تقييم -
 املستفيدة األطراف من طرف بكل املرتبطة واالجتماعية البيئية املنافع مبقارنة االجتماعية األرباح صايف ديدحت  -

 امليزانية فإن لذلك بالكامل توزيعها مت القيمة هذه أن ويفرتض به، اخلاصة واالجتماعية البيئية بالتكاليف
 .االجتماعية األرباح من شيء أي تظهر ال االجتماعية

 قيمة بني الفرق أي اخلصوم، جلانب حسايب كمتمم االجتماعية املالية امليزانية يف جملتمعا حقوق تتحدد -
 .االجتماعية والتزامات األصول االجتماعية

 حيتاج يزال ال أنه إال سنوات مخس استمرت بدراسات القيام بعد النموذج من الشكل هذا إىل املؤسسة توصلت
 تلك وخاصة النموذج حيتويها اليت واالجتماعية البيئية األنشطة تسعري معامالت لتحديد إضايف جهد بذل إىل

 1.احملاسيب القياس موضو  جمال يف تدخل ال اليت اخلارجية بالعناصر املتعلقة
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 جتماعي للمؤسسةمؤشرات األداء االقياس : المطلب الرابع

 احملاسبة فر  ضمن املعاصرة املواضيع أهم كأحد االجتماعية للمسؤولية احملاسيب القياس أمهية برزت      
 عن واإلفصاحللمؤسسات  االجتماعي األداء قياس وإجراءات متغريات اختيار بعملية تعين اليت االجتماعية
 تعاين الزالت إهنا إال املتغريات لتلك احملاسيب القياس عملية أمهية من وبالرغم األداء، ذلك تقييم يف تفيد معلومات

 املعامل حمددة لكوهنا غري للقياس، اخلاضعة األنشطة طبيعة يف تكمن وهذه تطورها، دون حتول وعقبات صعاب من
 املنظمات تلك ترى ما وبني املؤسسات من اجملتمع يتوقعه ما بني فجوه وجود بسبب ماهيتها عن االتفاق يتم ومل

 لألداء كمردود االجتماعية العوائد عن النقدي القياس بوحدات التعبري وكذا لصعوبة اجملتمع، اجتاه مسؤولياهتا
 بني الزمنية الفرتة طول إىل إضافة النقدي، الكمي القياس عن فضال الوصفي القياس تناسب كوهنا االجتماعي

 إن املثال، سبيل على .التكلفة تلك من املتحقق االجتماعي العائد زمن وبني االجتماعية التكلفة حدوث واقعة
 أجور أو التعليمية باملؤسسات امللتحقني العاملني ورواتب أجور عن األعمال منظمة تتحملها اليت التكاليف
 للعاملني الثقايف املستوى بتنمية تتمثل بارزه اجتماعية عوائد طياهتا بني حتمل للعامالت، والوالدة احلمل إجازات
 بل الكمي، للقياس العوائد تلك إخضا  الصعب من انه إال العامالت، ألسر واالجتماعية األسرية الروابط وشد
 األداء كفاءة بشأن القرار واختاذ التقييم عملية يف لتساعد الوصفية املالحظات بتأشري احلالة هذه يف يكتفي

 .ؤسسةللم االجتماعي

 تقوم حيث االجتماعي العقد فكرة مضمون على تنطوي منظمة ألي االجتماعية املسؤولية فان عامه وبصورة
 وتتحدد اجملتمع، أفراد على املنافع ونشر بتوليد والقيام اجملتمع دها يرغب اليت واخلدمات السلع بإنتاج املنظمات

 :وهي1.للمؤسسة االجتماعي األداء هيكلية أركان متثل مؤشرات بأربعة املسؤولية تلك

 المساهمة العامة قياس عمليات مجال:  الفرع األول

 يف واملساعدة واخلريية والثقافية العلمية املؤسسات تدعيم يف املؤسسة مبسامهات اجملال هذا أنشطة ترتبط
 فيما اإلنسانية املشاكل حل على والعمل واألمراض األوبئة من احلد وبرامج الصحية بالعناية اخلاصة التسهيالت

 على الضغط ختفيف إىل يؤدي مبا للعاملني النقل وسائل وتوفري بالطفولة والعناية واملعوقني األقليات بتوظيف يتعلق
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 يف واملساعدة اجلرائم معدل ختفيف إىل هتدف اليت احلضاري التخطيط برامج يف واالشرتاك العامة النقل وسائل
 .العامة املسامهات مبجال خاصة أنشطة يلي وفيما ددهاوجت.املساكن بإنشاء ختتص اليت اإلسكان برامج تنفيذ

 الصحية؛ بالرعاية اخلاصة اهليئات تدعيم العلمية؛ املؤسسات تدعيم-: اإلنسانية سبيل في البذل

 .الثقافية باألنشطة تقوم اليت اهليئات تدعيم -

 .للعاملني النقل وسائل توفري: والنقل المواصالت -

 للعاملني؛ مساكن إنشاء اإلسكان؛ برامج تنفيذ يف املسامهة -:توفير السكن

 والرعاية العناية وخدمات وإمكانيات وسائل توفري- األمراض حتد اليت الربامج تدعيم -: الصحية الخدمات
 1.واملسنني الطفولة رعاية يف املسامهة،  املعوقني رعاية يف املسامهة: األفراد من معينة جمموعات رعاية بالصحة؛

 :بالمؤسسة للعاملين االجتماعي األداء مؤشر: الفرع الثاني

 املؤسسة يف جمال املوارد البشرية يف جمال املسؤولية االجتماعية اإلجبارية دها العمليات اليت تقومغالبا ما تدور 

  :وتتمثل أساسا يف اآليت

يؤدي تدريب العمال إىل توفري فرص للعامل الكتساب خربات : إعداد وتنفيذ برامج لتدريب العمال – 1
املسامهة االجتماعية لعملية إعداد وتنفيذ برامج تدريب العمال ولقياس ، قدرته على أداء عمله ومهارات تزيد من

  .جملالكأساس لتقدير قيمة مسامهة املؤسسة يف هذا ا ميكن االعتماد على تكلفة هذه الربامج

املؤسسة يف توفري بيئة عمل مناسبة تتصف باألمن من  تعد مسامهة: توفير ظروف عمل تتميز باألمن – 9
عليها املؤسسة التزاما مبسؤوليتها االجتماعية اإلجبارية، حيث تفرض القوانني يف معظم الدول  املسامهات اليت تقوم
 .االحتياطات الالزمة لتأمني بيئة العمل مبا يكفل محاية العمال من خماطر العمل وأضراره على املؤسسات اختاذ

 ة من ناحية األداء اإلنتاجي للعمال كماذه املسؤولية أن يعود بالفائدة على املؤسسهإن من شأن التزام املؤسسات 

 .من ناحية احملافظة على موارده البشرية جملتمعيؤثر على ا
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ولقياس مسامهة املؤسسة يف توفري بيئة عمل تتصف باألمن ميكن أن نفرق بني املسامهات املوجبة وهي اليت تنشأ 
تم قياسها على أساس تكلفة جتنب الضرر التزام املؤسسات بالشروط القانونية ملتطلبات األمن الصناعي وي عن

تشغيلها وتكلفة أجهزة الوقاية الشخصية للعمال  ومعدات منع تلوث بيئة العمل ومصاريف وهي تكلفة أجهزة
الصناعي وغري ذلك من التكاليف اليت يكون الدافع من حتملها توفري شروط  وتكلفة إعداد إرشادات األمن
املسامهات السالبة واليت تنشأ نتيجة قصور املؤسسة يف تنفيذ  و  الثاين فيتمثل يفالسالمة والصحة املهنية، أما الن

 :الثالثة التالية تصنيفها إىل احلاالت وميكن قياسها بعد .االشرتاطات القانونية ملتطلبات األمن الصناعي

السالبة من خالل اإلنتاجية وهي احلالة اليت ال تتأثر فيها الكفاءة اإلنتاجية للعامل وميكن قياس املسامهات  –1
فرتة العالج باإلضافة إىل مصاريف العالج وبالتايل لتقييمها يتطلب بيانات عن عدد العمال  املفقودة خالل

 .وعدد أيام االنقطا  عن العمل ومتوسط مصاريف العالج املصابني ومتوسط إنتاجية العامل

كن تقدير املسامهات السالبة يف هذه احلالة على أساس يف هذه احلالة تتأثر الكفاءة اإلنتاجية للعامل ومي – 9
 .لإلنتاجية اجلزئية املفقودة مضافا إليها مصاريف العالج القيمة احلالية

يف هذه احلالة تفقد إنتاجية العامل بالكامل بسبب عجز كلي أو وفاة أحد العمال وميكن قياس  – 3
 1.ية املفقودة مضافا إليها مصاريف العالجأساس القيمة احلالية لإلنتاج املسامهات السالبة على

 :ةقياس مجال المساهمات البيئي: الفرع الثالث

 داخل املؤسسة تعمل الذي احمليط اجملتمع أفراد حلماية دها املضحى االجتماعي األداء تكاليف كافة ويشمل 
 تشمل وهذه الصناعية، أنشطتها من واملتولدة احمليطة البيئة عن رد  األضرار جاهدة حتاول حيث اجلغرايف نطاقه

 2.ذلك إىل وما املياه وتلوث الطبيعية واألعشاب واملزروعات البحرية والبيئة اهلواء تلوث محاية تكاليف

 مسببات جتنب أمهها الطبيعية البيئة نوعية على تؤثر اليت العمليات من جمموعة على البيئية املسامهات جمال ينطوي

  املظهر يف حتسني واملسامهة والرتبة املياه تلوث من تقلل بطريقة املخلفات من والتخلص الضوضاء و اهلواء تلوث

 . للبيئة اجلمايل
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القانون  حيدد حيث دها القيام املؤسسة بإلزام وذلك إجبارية البيئية املسامهات جمال عمليات تكون ما غالبا 
  أن دها االلتزام عدم شأن ومن للبيئة االستيعابية القدرة حدود يف للتلوث قياسية مستويات

 .1واجملتمع البيئية املوارد أضرار على مستوى إىل يؤدي

 مسامهة بيئية يعترب ذلك حتقيق سبيل يف أعباء من تتحمله ما فإن للتلوث القياسية املستويات املؤسسة حتقق عندما

 املؤسسة ملستويات حتقيق حالة يف أما القانونية واالجتماعية البيئية باملسؤولية التزامه مقابل إجبارية واجتماعية
 قياس احلالتني يتم كال ويف طوعية، واجتماعية بيئية مسامهة يعترب إضافية أعباء من تتحمله فإن ما منها أفضل
باملسامهات املوجبة،  وتدعى فعلية تكاليف من املؤسسة تتحمله ما أساس على مباشرة بطريقة املسامهات هذه

 :حتديدها كما جاء يف برامج األمم املتحدة كاآليتواليت ميكن 

 .تكاليف إزالة أو تنظيف آثار التلوث املؤذية والفضالت الضارة بالصحة والبيئة ومعاجلتها -
 .تكاليف خمصصة جملادهة الكوارث املأساوية -
 .تكاليف التطوير واستخدام التكنولوجيات النظيفة -
 .لطبيعيةتكاليف بدائل التحسني الستنفاذ املوارد ا -
 .تكاليف تبين برامج وسياسات محاية البيئية وتطويرها -
 .تكاليف التعليم والتدريب والتثقيف البيئي واالستدالل على مصادر التلوث -
 .التكاليف اإلضافية النامجة عن استخدام مواد بديلة يف العمليات اإلنتاجية دهدف احلد من التلوث -
  .بسبب محاية البيئةالرسوم والغرامات والتعويضات احلاصلة  -
 : لألسباب التالية وذلك القياسية املستويات حتقيق يف املؤسسة فشل حالة يف فتكون السالبة املسامهات أما

 التلوث؛ على للرقابة عمليات بأي املؤسسة قيام عدم -
 جزئية؛ بصفة التلوث على الرقابة بعمليات املؤسسة قيام -
تفوق املستويات  بكميات التلوث مسببات تراكم إىل يؤدي ما وهو صناعي جتمع مبنطقة املؤسسة وجود -

 2. القياسية
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 حيث املستهلكني خدمة يف تنصب اليت األداء تكاليف كافة وتشمل :قياس مجال المنتج: الفرع الرابع
 البيع بعد ما املتابعة ضمانات تكاليف مث والتطوير البحث وتكاليف اإلنتاج جودة على الرقابة تكاليف تتضمن
 واخلدمات املنتجات من املتأتية املنافع عن الرضا حالة حتقق اليت اخلدمات من وغريها وتطوير العاملني وتدريب
 .املستهلكني إىل املقدمة

 ودقيقة واضحة حماسبية مبعلومات حتظ ى مل ما العملي التطبيق حيز تدخل أن ال ميكن أعاله الواردة املؤشرات إن
 تقييمه ال ميكنمؤسسة  ألي االجتماعي األداء أن إىل اإلشارة جتدر .ككل واجملتمع والبيئة املؤسسة مستوى على

 االقتصادي للنشاط السلبية لآلثار نتيجة اجملتمع يتحملها اليت األضرار تكاليف عن مبعزل جمردة بنظره عليه واحلكم
 ذات األطراف لكافة اجتماعي أداء من الوحدة تلك تقدمه ما بني املوازنة إجراء ينبغي وبذلك الوحدة، لتلك
 السياق هذا آخر، ضمن جانب من ككل واجملتمع احمليطة بالبيئة ضارة سلبية آثار من هلا وما جانب من العالقة
 للقياس االجتماعية األضرار تلك تكاليف إخضا  كيفية هي املوازنة عملية تعيق اليت األساسية املشكلة فإن

 الغالب يف تشري بل كمية، معلومات مطلق بشكل تتضمن ال الغرض هلذا املستقاة املعلومات إن حيث .الكمي
 األضرار عن منطقية تعوض كقياسات اإلحالل عن عاجزة تبقى وبذلك كميا ترمجتها يصعب نوعية معلومات إىل
 طرق عدة استخدام إىل االقتصادي الفكر جلأ فقد املشكلة هلذه التصدي املهدرة لغرض االجتماعية التكاليف أو

واألسس  القواعد له وضعت الذيلظل  ا أسعار استخدام أفضلها من دقة القياس، كان االقرتاب حنو ووسائل
 لغرض املفهوم ذلك وتطبيق تبين على احملاسيب احمليط ضمن املفكرين شجع الذي األمر العملي، للتطبيق رتكازيةاال

 1 .االقتصادية الوحدة ومنافع تكلفة قياس على الكمية غري العوامل اثر استيضاح
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 خالصة الفصل

ولية املؤسسات االجتماعية قد تطورت تارخييا حتت تأثري الضغوط االجتماعية والضوابط ؤ إذا كانت مس
احلكومية واإلصالحات التشريعية، فإن املؤسسات حتولت يف العقود األخرية من املواقع الدفاعية اليت غالبا ما 

رتابط الوثيق بني اخلارجية على املؤسسات، إىل مواقع إجيابية قائمة على إدراك الجاءت كاستجابة للضغوط 
 .ولة اجتماعيا واألداء املايل اجليد للمؤسسةؤ املمارسات املس

 أصبح بل مطروحا خيارا يعد مل عامة بصورة االقتصادية االجتماعي للوحدات األداء نتائج عن التقرير فان وعليه
 مبسؤولياهتا اإليفاء على الوحدة قدرة مدى إلظهار وذلك التقليدية تقاريرها السنوية ضمن عنه الكشف ملزم

 .االجتماعية

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 الثاني الفصل 

 اإلطار العام للبيئـــة

 والتنـــميـــة المستدامـــــــة
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  دـــــــــــــــــــــــــــــــتمهي

 

تكن القضايا البيئية تشكل جمال اهتمام حقيقي للعامل، وكان جمال  ، ملقبل قرابة نصف قرن من الزمن
االهتمام وقتها مركزا على معدالت النمو وحجم املداخيل احملققة دون أدىن اعتبار ملخلفات األنشطة الصناعية 

بدأت فعليا مطلع  غري أن بداية القلق العاملي بشؤون التهديدات اليت تطال البيئة قد .وتأثرياهتا على البيئة واحمليط
اإلنسانية يف استوكهلم عام والتنمية مؤمتر األمم املتحدة للبيئة السبعينيات من القرن العشرين، وذلك بانعقاد 

لدى دول العامل بالتأثريات السلبية  -وبصفة رمسية  -حيث ميثل هذا احلدث نقطة بداية االهتمام  ،1229
تائج وخيمة على حياة البشر، ومن يومها أخذت القضايا البيئية لنشاط اإلنسان، وما ميكن أن ينجر عنه من ن

وحنن يف فصلنا هذا حناول تقدمي كيف تكون هناك تنمية اقتصادية تتالءم مع أهداف التنمية املستدامة . بعدا عامليا
 :يف احلفاظ على البيئة وحتقيق عدالة اجتماعية من خالل التطرق إىل النقاط التالية

 مفاهيم أساسية حول البيئة  :املبحث األول

 التنمية املستدامة: املبحث الثاين

 

 

 

 

 

 

 

 



   العام للبيئة و التنمية المستدامة اإلطار                                                                                :لثاني الفصل ا    
  

 

58 

 مفاهيم أساسية حول البيئة  :المبحث األول

منـــذ بـــدأت اخلليفـــة و مصـــري اإلنســـان  مـــرتبط كـــل االرتبـــاط  مبـــا حييطـــه و يكتنفـــه مـــن بيئـــة ،يبحـــث بـــني 
فر لـه مـن معـارف مسـتخدما يف ذلـك كـل مـا تـوا، مكوناهتا عما يعينه على قضاء شىت ما يتطلع إليه من احتياجـات

البيئـة مبـا فيهـا مـن مـوارد متنوعـة يف حالـة تـوازن طبيعـي ميكنهـا ذلك كانـت  و على الرغم من . و مهارات و خربات
ســتمرار حياتــه و حيــاة الكائنــات احليــة األخــرى ،إال أن حتياجاتــه الالزمــة إلإلوفــاء مبطالــب اإلنســان و إمــداده بمــن ا

اإلنسان غري املسؤولة مع ما حييط به من كائنات ومكونـات و عناصـر قـد أحـدثت الكثـري مـن املشـكالت تصرفات 
وترتب على ذلك حصول العديد مـن املشـكالت  و التهديـدات  الـيت   ،يدات على البيئة و  أخلت بنظامهاو التهد

افيـة ،و ال متنعهـا يس هلـا حـدود جغر السـيما وأن هـذه املشـكالت لـ ،واضح يف  تـدهور البيئـة و تـدمريهاكان هلا أثر 
  1.ىل كل بقا إذ أهنا تنتشر يف كل مكان وتصل إحدود سياسية ،

 مفهوم  البيئة: المطلب األول

كل نت مفاهيمها حسب ختصص الباحث يف  مل يتوحد العلماء يف حتديد مفهوم البيئة بل تعددت معانيها وتباي
 .يعرفها كل منهم يف ضوء رؤيته وختصصه حيثلفة فر  من فرو  العلوم االجتماعية املخت

 تعريف البيئة: الفرع األول

يتطلب التعرف على قضايا البيئة، حتديد املعىن احملدد للفظ البيئة ألن املفهوم الدقيق لكلمة بيئة ما 
قي يزال غامضا لدى الكثريين، وألنه ال ميكن حتديد مفهوم البيئة إال بتحديد أو بالتعرف على األصل االشتقا

 .للبيئة لغويا واصطالحا و من مث التطرق للمفهوم اإلجرائي

و االسم منه بيئة ... أي حل و نزل وأقام " بوآ" يعود األصل اللغوي لكلمة بيئة يف العربية إىل اجلذر 
 .معنيني قريبني من بعضهما" تبوأ"وقد ذكر ابن منظور لكلمة . مبعىن املنزل

أي جعله مالئما ملبيته مث " هيئه"و" أصلحه"و" تبواه " مبعىن إصالح املكان و هتيئة للمبيت فيه، قيل : ألول ا -
 2. أي حله ونزل فيه وأقام فيه" تبوأ املكان" مبعىن النزول و اإلقامة  كأن تقول : الثاين   -.اختذه حمال له

  1.احمليط"وبالنظر إىل قواميس اللغة العربية فهي تعرفها بأهنا  -
                                                           

1
 .00/12/2102أطلع عليه يوم www .moheet .comمن موقع . تحقيقه و كيفية  البيئي أهمية تنمية الوعي: صالح بن علي أبو مراد   -
2
 . 11، ص1222، مصر، 1، دار الفجر، طقضايا البيئة من منظور إسالمي-التلوث و حماية البيئة: حممد منري حجاب - 
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وهي كذلك جمموعة عناصر الطبيعية و الصناعية اليت  2"الوسط االجتماعي الذي يعيش فيه اإلنسان"أو هي 
حتيط حبياة اإلنسان، كما ميكن تعريفها بأهنا كل ما حييط اإلنسان من ظواهر التضاريس و املناخ و النبات و 

فهي تشكل من جممو  العوامل اليت تؤثر على الوسط الذي يعيش فيه اإلنسان، و بشكل أدق  3احليوان، 
فنقول تبوأت " تبوأ" جممو  مكونات وسط حمدود و الذي حيدده التشريع، إذن فكلمة بيئة مشتقة من فعل 

 4.ة بالشيءمنزلة يف الناس أي اختذت مكانة يف الناس أي اختذت مكانة عند القوم و تعين أيضا اإلحاط

والذي هو فر  من فرو  علم ( (ECOLOGY ويتطابق املفهوم العريب للبيئة إىل حد بعيد مع تعريف علم البيئة 
وتعين املنزل (  OIKAS) مشتقة من الكلمة اليونانية (  ECOLOGY) وكلمة (  BIOLOGY) األحياء 
  5.و تعين علم، أي العلم الذي يهتم بدراسة الكائن احلي يف منزله(  LOGOS) وكلمة 

بأهنا جمموعة العوامل الطبيعية "ريكاردوس أهلرب   حيث عرف فقد عرفت البيئة عدة تعريفات اصطالحاأما  
 احمليطة اليت تؤثر على الكائن احلي أو اليت حتدد نظام حياة جمموعة من الكائنات احلية يف مكان وتؤلف

  6."إيكولوجية مرتابطة

كما تعرف البيئة بأهنا كل العناصر الطبيعية حية وغري حية، والعناصر املشيدة أو اليت أقامها اإلنسان من 
خالل تفاعله املستمر مع البيئة الطبيعية واملشيدة وحدة متكاملة، كما متثل العالقات القائمة بني اإلنسان و 

  7.بينهما شبكة بالغة التعقيدبيئته و التفاعالت املتبادلة 

ويف خضم التعارف اللغوية واالصطالحية ندرك أن اإلنسان يعتمد يف حياته اعتمادا كليا على البيئة من مصادر 
طبيعته و عليها يعتمد يف تطوير معيشته و مؤسساته االجتماعية و االقتصادية، فاهلواء وضوء الشمس و املاء و 

 ميكن لإلنسان أن حيي دوهنا، كما أن هذه العناصر تقوم عليها أيضا حياة النبات والرتبة هي العناصر اليت ال 
 احليوان اليت هي مصدر وأساس لغذاء اإلنسان، فالبيئة متثل ذلك اإلطار الذي يعيش فيه اإلنسان و يستمد منه

                                                                                                                                                                                     

 .111، ص1248، بريوت، 8، دار املشرق، طالمنجد اإلعدادي 1 -
 .82، ص1225، دار املشرق، بريوت، منجد الطالب - 2
دار  -دراسة مقارنة–األول يف القانون الداخلي و القانون الدويل اجلنائي و الفقه اإلسالمي اجلزء –موسوعة حماية البيئة : حممد صاحل العاديل - 3

 .12، ص9003، اإلسكندرية، مصر،1الفكر اجلامعي، ط
 .12، ص1222، دار املشرق، مصر، البيئة و الصحة العامة: إحسان علي حماسنة - 4
 .12، ص 9000، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان، البيئيةالمدخل إلى العلوم : سامح غرايبية ، حيي الفرحان - 5
 . 15 ، ص1224، املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بريوت، أخطار البيئة والنظام الدولي: عامر حممود طراف - 6
 .993 ، ص1222دار الفكر العريب، القاهرة، بحوث في علم اإلجتماع المعاصر، : السيد عبد الفتاح عفيفي - 7
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لتطوير حياته و حياة مقومات حياته، لذا جند اإلنسان يعيش يف تفاعل مستمر مع البيئة مستخدما هذا التفاعل 
 أجياله من بعده إىل األفضل، وهذا كان لزاما عليه أن يتعرف على مكونات هذه البيئة و مشكالهتا و يعي متاما

ذلك حىت يستطيع أن يأخذ منها ما يليب حاجاته و حيقق مأربه دون أن يتلفها، وبالتايل حيقق التنمية املنشودة و 
كل   :"يف باريس مفهوم البيئة بأنه 1224الذي نظم بواسطة اليونسكو عام  ألجل ذلك فقد حدد املؤمتر الدويل

ما هو خارج ذات اإلنسان و حييط به بشكل مباشر أو غري مباشر و ذلك يشمل مجيع النشاطات اليت تطبق و 
عادات و اليت يستجيب هلا اإلنسان ويدركها من خالل وسائل االتصال املختلفة املتوافرة لديه، كما أهنا تشمل ال

وعليه ميكن القول أن البيئة سواء بالنسبة للكائن احلي آو اجلماد هي عبارة عن    1".التقاليد و األعراف و القانون
 كل ما حييط به و يعيش معه، ويف نفس الوقت يشكل هذا الكائن احلي أو اجلماد جزءا من البيئة يتأثر دها و 

 2.فاوتةيؤثر فيها بدرجات مت

، يعيش يف إطار أنظمة رئيسية ليس له خمرج منها، ألهنا تتحكم يف حياته حتكما كامال ومن هنا فاإلنسان   
  .وحتيط دها أنظمة فرعية شىت

 3: و األنظمة الثالثة الرئيسية هي

 ميكن  هي احمليط احليوي أي املنظومة الطبيعية و يتألف من احليز الذي توجد فيه احلياة أو: املنظومة البيولوجية
و الطبقات السطحية من ( الغالف اجلوي)أن توجد فيه حياة وهو جيمع بني الطبقات السفلى من اهلواء 

ويعترب النظام البيولوجي جزء من نظام كوين متكامل، خارج إطار التحكم اإلنساين والذي  .األرض و املياه
 .ع تشبع احتياجاته و ترضي رغباتهيعطي اإلنسان احليز الذي يعيش فيه، و العناصر اليت حيوهلا إىل سل

 رغم أمهية و يقصد دها ما يبنيه اإلنسان داخل النظام من شبكة مواصالت و تقنيات: املنظومة التكنولوجية 
 هذه التكنولوجيا يف توفري احتياجات اإلنسان إال أهنا من ناحية أخرى أحدثت مشاكل غري متوقعة من ناحية

 .سالمة و صحة البيئة
  وتتمثل يف جممو  النظام و القوانني و األعراف و العادات االجتماعية و النظم الثقافية : االجتماعيةاملنظومة

 .و السياسية السائدة يف البلدان

                                                           
 .42، ص9002، اإلسكندرية، 1دار الوفاء لدنيا الطباعة و النشر، ط–منظور اجتماعي –البيئة و اإلنسان : رشا أمحد عبد اللطيف -  1
 .2، ص9003، القاهرة، 1دار الكتاب احلديث، ط–-تلوث البيئة مشكلة العصر: حممد أمني عامر، مصطفى حممود سليمان -  2
 .8 ،3، ص ص1222اإلسكندرية،  ،(ب،م،ن)-رؤية أنثروبولوجية–تلوث البيئة و تحديات البقاء : حممد يسري إبراهيم دعبس -  3
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إن التفاعل بني هذه املنظومات الثالث هو أساس اجملتمع املنظم و حىت ميكن احلفاظ على دورة التفاعل   
نظام على نظام، فمحصول السمك الذي حيصل عليه الصيادون يف بني األنظمة الثالثة جيب أن ال يطعن 

بيئة ما جيب أن يزيد عن قدرة النظام احليوي يف إنتاج السمك، وكذلك اخلشب الذي يقطع من الغابات 
لصاحل املستهلكني جيب إن ال يزيد عن قدرة اإلنسان و الطبيعة على استزرا  أشجار من ذلك النو  الذي 

جتديد طميها يف دورهتا  ال حتصل على طمي من األهنار أكثر قدرة تلك األهنار على قطع وكذلك جيب أن
 .الطبيعية

 10/ 03قانون رقم فحسب دقيق للبيئة،مفهوم و بالعودة إىل املشر  اجلزائري جند أنه مل يقم بإعطاء 
 03ة البيئة أما املادة محاينص  على أهداف  09يف املادة   البيئة يف إطار التنمية املستدامة ، املتعلق حبماية
 1.عن مكونات البيئةفتكلمت 
و لقد جاء يف التقرير الصادر عن اللجنة االقتصادية و االجتماعية لغريب أسيا التابعة لألمم املتحدة عن           

ستويني لقد أدى التطور البطيء يف الوعي البيئي على امل"  1221نشر يف القاهرة يف "البيئة يف العامل العريب 
الشعيب و احلكومي مع عدم املباالة باملظاهر السلبية املرئية و النفسية للتلوث وغريه من أشكال التدهور إىل عدم 
االعتداد باجتاهات الرأي العام عند إعداد خطط وبرامج محاية البيئة، وعلى الرغم من إن الوعي البيئي العام 

 أن اآللية املؤسسية ال زالت ال تسمح مبساءلة صانعي القرار من اجلماهريي يف الوطن العريب يزداد تدرجييا إال
جانب اجلماهري أو اجلماعات األهلية املعنية باحلفاظ على البيئة، وبالرغم من احملاوالت اجلادة ألجهزة محاية البيئة 

رة للبيئة و الفعل السليب و الصحة العامة و التعليم و اإلعالم و النشر وتعميق الوعي البيئي إال أن األحوال املتدهو 
 " . لدى القطاعات العريضة من اجلماهري يدل على أن التوعية البيئية مازالت تواجه العديد من املشكالت

و يف احلقيقة ميكن القول أن هذه املشكالت البيئية تنجم عن فشل التفاعالت بني عناصر األنظمة الثالثة        
ليل هذا الفشل أو التعارض يقدم اإلمكانات لتشخيص صحيح ملشكالت أو تعارضها وإن حت( السابقة الذكر)

 .البيئة ويوفر أفكار لطرق معاجلة هذه التعارض

 :المفاهيم المحيطة:الفرع الثاني 

 :يرتبط مفهوم البيئة مبجموعة من املفاهيم هي

                                                           

 .9003، 83، اجلريدة الرمسية، عددبحماية البيئة في إطار التنمية المستدامةاملتعلق 90/02/9003املؤرخ يف 03/10قانون رقم  1 -
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 :القضايا البيئية -1

الصناعية و النامية نتيجة النشاط الصناعي املتزايد القضايا البيئية ظاهرة دولية تعاين منها كل اجملتمعات      
على البيئة الطبيعية مما يرتتب على ذلك أثار ضارة على الكائنات احلية وعناصر البيئة، مما يستلزم ترشيد  لإلنسان

لعمل على السلوك اإلنساين حنو البيئة و مواردها من خالل الرتبية البيئية غري النظامية دهدف تنمية الوعي البيئي وا
إكسابه سلوكيات و اجتاهات اجيابية حنوها و خباصة وسائل ودعائم االتصال، ملا هلا من دور بارز يف تلك القضايا 

 .  بتنبيه األذهان و حماولة عالجها

تعين حدوث خلل أو تدهور يف النظام البيئي مبا ينجم عنه أخطار بيئية تضر بكل  :المشكلة البييئة -9
 1.األرض سواء كان هذا اخلطر بطريقة مباشرة أو غري مباشرة سطح مظاهر احلياة على

 :حماية البيئة -3

يقصد بذلك مواجهة األضرار الناجتة عن تقدم الصناعة احلديثة من دخان اآلالت واملصانع والسيارات ومواد 
 2...الصناعة من سوائل وفضالت وبقايا اإلنسان واحليوان والضوضاء وازدحام السكان 

 :نظام البيئيال -4

إنه نظام ترتبط مكوناته الفيزيائية والنباتية و احليوانية بعالقات عضوية ووظيفته على النحو الذي جيعله قادرا 
على أداء مهمته التسخريية بتوفري مقومات احلياة وعوامل البقاء للكائنات احلية اليت تعيش فيه دون أي تدخل غري 

قات ميكن أن تقضي على التلوث أو إىل غري ذلك من املشكالت البيئة  رشيد من جانب اإلنسان يف هذه العال
 3.كنضوب املوارد أو استنزافها أو تعطيلها عن أداء وظيفتها

 :التوازن البيئي -5

 يعين التوازن البيئي ارتباط مكونات البيئة بدورات طبيعة تضمن بقاءها واستمرار وجودها بالنسب اليت          

 .هذا التوازن على املكونات من الكائنات احلية وغريها وجدت دها ويعتمد
                                                           

 .12، ص9004حامد للنشر و التوزيع، األردن،  ، دار1، طالبيئة والتشريعات البيئية: يونس إبراهيم أمحد يونس 1 -
  .51، صالمرجع نفسه 2 -
 .80مرجع سابق، ص  قضايا البيئة من منظور إسالمي،-التلوث و حماية البيئة: حممد منري احلجاب 3 -
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  :العالقة بين البيئة والتنمية:الفرع الثالث

اجتماعية و  فرتة طويلة حول حدود العالقة بني البيئة و التنمية وهذا املوضو  يشمل مسائل يدور اجلدل منذ
 من أساس  تكون بني البيئة و التنمية علىاقتصادية متعددة، إال أننا سوف نوضح نو  العالقة اليت جيب أن 

        1.من املمكن أن تؤثر التنمية على البيئة مع تقدم و التكنولوجيا تأثريا عميقا 
 لقد أدت الزيادة املتسارعة يف وترية التصنيع إىل حتقيق معدالت كبرية من التنمية الصناعية و االقتصادية، و 

 دفع باملنظمات هددت كل أشكال احلياة، و حىت النمو يف حد ذاته مماأحدثت باملقابل مشاكل بيئية  لكن
 2.والدول إىل االهتمام بالبيئة كبعد أساسي يف التنمية و هذا لتحقيق مفهوم التنمية املستدامة

إذ  شكلت العالقة بني التنمية والبيئة أو باألحرى احملتوى الداخلي هلذه الثنائية من حيث التأثريات         
املتبادلة بينهما مدخال مناسبا لدراسة املشكالت البيئية و طرح قضية نضوب املوارد الطبيعية، واليت ينظر إليها 

حمدود يف الطبيعة وحىت املفكرون االشرتاكيون يعتربون ندرة  أهنا متوفرة بشكل غرياالقتصاديني الليرباليون على 
 هذا املوقف ترتب 3بعض املوارد االقتصادية يف أشكال امللكية و طبيعة عالقات اإلنتاج و العالقات االجتماعية،

ىل وضع و البيئة إ ختالالت بيئية أثرت على مسرية التنمية ذاهتا، و بذلك وصلت العالقة بني التنميةا عنه حدوث
حرج يف ظل تنمية جتاهلت إىل حد كبري البعد البيئي و استأثرت هذه العالقة باهتمام املسؤولني و الباحثني و 

الدراسية عن التنمية و البيئة يف عام " فونيه"كحلقة "العلماء، وتوج هذا االهتمام بانعقاد مؤمترات و الندوات 
، و ندوة كوكويك 1229شرية الذي عقد يف استكهومل يف عام ومؤمتر األمم املتحدة املعين بالبيئة الب 1221

وغريها من احملافل و الدراسات  1228حول أمناط استخدام املوارد و اسرتاجتيات البيئية والتنمية يف املكسيك عام 
النمو "احلني بدأ النقاش مييل إىل الرتكيز بعيدا عن  اليت بدأت يف توضيح الروابط بني البيئة و التنمية، و منذ ذلك

السبعينات  إىل إمكانية تكامل النمو و البيئة، و توصلت هذه الندوات و املؤمترات اليت عقدت يف" مقابل التنمية
كما ال  باستمرار إىل قناعة بأن التنمية و البيئة مها عمليتان متالزمتان و ال ميكن الفصل بينهما،من القرن املاضي 

و ذلك أنه إذا كانت البيئة هي الظروف احمليطة باإلنسان، فإن التنمية هي سعي  ميكن الفصل بني أهدافها
 . اإلنسان إىل تطوير ظروفه الطبيعية و احلياتية عموما

                                                           
 . 945، ص9001، املكتبة اجلامعية، اإلسكندرية، الخدمة االجتماعية منظورالبيئة من  و اإلنسان:  جابر عوض سيد حسن - 1

 . 31، ص1225طه عبد اهلل منصور، عبد العظيم مصطفى، دار املريخ للنشر، الرياض، :، ترمجة اقتصاديات التنمية: مالكروم جبلز وآخرون 2 -
3  Sylvie Faucheux, Jean François Noel :Economie des ressources naturelles et de 
l’environnement .édition Armand colin, 1995, p28. 
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والبيئة هي  و خالصة القول مبا أن التنمية عملية تطويرية هتدف إىل إشبا  حاجات و رغبات األفراد،         
بأسلوب رشيد يتفق و  املصدر الذي تأخذ منه املوارد لتحقيق أهدافها، وبالتايل يستوجب استغالل موارد البيئة

التنموية أال تغفل البعد البيئي لضمان  قدرهتا مبا يضمن استمراريتها يف العطاء، و على الدول عند بناء إسرتاجتيتها
 1.حتقيق أهدافها

 : عناصر البيئةأنواع البيئة و : المطلب الثاني

 أنواع البيئة: الفرع األول
 :تقسم البيئة إىل قسمني 

 ان يف وجودها، أو تغيري قوانينهاوهي عبارة عن خمتلف املظاهر اليت ال دخل لإلنس: البيئة الطبيعية -1
 ، املياه،(الرتبة)والتحكم فيها مطلقا، وهي العناصر اليت وجدت وختضع لقوانني فيزيائية يف تفاعالهتا ومنها األرض 

 .اجلبال واألهنار وخمتلف مظاهر السطح، احلياة النباتية واحليوانية ، بل وحىت البشرية 

وتتكون من البنية املادية اليت شّيدها اإلنسان، ومن معظم النظم االجتماعية واملؤسسات : البيئة المشيدة -9
خالل الطريقة اليت نظمت دها اجملتمعات حياهتا، واليت غرّيت اليت أقامها، ومن مث ميكن النظر إىل البيئة املشيدة من 

الطبيعية خلدمة حاجات البشرية، كما تشمل البيئة املشيدة استعمال األراضي للزراعة واملناطق السكنية  البيئة
  2...عن الثروات الطبيعية وكذا املناطق الصناعية، املراكز التجاريةوالتنقيب فيها 

بيعي واملشيد هي كل متكامل يشمل جمال الكرة األرضية، وما يؤثر فيها من مكونات والبيئة بشقيها الط
الكون األخرى، وحمتويات هذا اإلطار ليست جامدة بل دائمة التفاعل مؤثرة ومتأثرة، واإلنسان واحد من 

 3.وختريبمكوناهتا، يتفاعل مع بقية املكونات لكنه مطالب أن يستثمر موارد البيئة دون إتالف أو تدمري 

 

 

 

                                                           

 .309، ص1225مركز اإلسكندرية للكتاب، مصر، ، لبيئيةااقتصاديات الموارد : أمحد رمضان نعمة1 -
رسالة ماجستري غري  – دراسة وصفية تحليلية مقارنة بين جريدتين جهويتين، البيئة في الصحافة الجهوية الجزائرية: نصر الدين بوزيان - 2

 .31ص  ،9002منشورة، قسم اإلعالم واالتصال، جامعة منتوري قسنطينة، 
  .19، ص 9002 مصر، ،، الشركة الدولية للطباعة1ط – واقع وحلول –التلوث البيئي في الوطن العربي : سيد عاشور أمحد - 3
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 :عناصر البيئة:الفرع الثاني
 :تتكون البيئة من

 :البيئة الطبيعة -1

 وما تشمله هذه األنظمة ... الغالف اجلوي، الغالف املائي، اليابسة، احمليط اجلوي : تتكون من العناصر التالية 

 من ماء وهواء وتربة ومعادن  ومصادر طاقة، ونباتات وحيوانات ، وهذه مجيعها متثل املواد املتاحة كي حيصل منها 

 .اإلنسان على مقومات حياته من غذاء ومأوى

وتشمل اإلنسان وأسرته وجمتمعه وكذلك الكائنات احلية يف األوساط احليوية، وهي : البيئة البيولوجية -9
  .البيئة الطبيعية عموما جزء من 

ويقصد دها اإلطار الذي حتدث فيه العالقات االجتماعية بني اإلنسان وأقرانه، وبطبيعة : البيئة االجتماعية -3
  .احلال تؤثر طبيعة وشكل هذه العالقات على البيئة بوجه عام

 .عوتشمل العادات والتقاليد واملبادئ والقيم السائدة يف أي جمتم :البيئة الثقافية -4

 قة واستخدام وتشمل نواحي التنمية الصناعية واستخدام التكنولوجيا اخلاصة بتوفري الطا :البيئة التصنيعية -5

ومن دون شك تشكل العناصر السابقة املعطيات اليت تتفاعل مع البيئة الطبيعية بطبيعة التأثري  .الطبيعية املوارد
 1 .والتأثر

 : تلوث البيئة :المطلب الثالث

 لقد أصبح التلوث يف هذا العصر أشد خطورة يف أبعاده املؤثرة، ولقد كان يف مقدمة األسباب للتلوث 

 التقدم التكنولوجي والصناعي لإلنسان خصوصا يف البلدان املتقدمة، مما يسبب اختالل مكونات النظام البيئي، 

  1. بوجود مواد تفسد نظام الطبيعة، وما حتتويه من كائنات حية وغري حية

                                                           
 .590، ص 9003ر والتوزيع، مصر، دار الفجر للنش ، 1، جالموسوعة  اإلعالمية: حممد منري حجاب  -1
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 مفهوم تلوث البيئة : الفرع األول

واخللط ويرتبط دوما بوجود مواد ضارة يف  2.التلوث لغة من اللوث ومن معانيه الشر والتلطخ: التلوث لغة -1
احمليط الذي نعيش فيه بنسب غري طبيعية ويف غري مكاهنا ما من شأنه اإلضرار بالكائنات احلية أو اإلنسان يف 

  4.كما يعين أيضا فساد الشيء أو تغري خواصه  3.راحتهصحته أو  مأمنه أو

 صطالحااالتلوث  -9

الطارئ غري املناسب الذي أدخل يف الرتكيبة الطبيعية أي الكيميائية أو الفيزيائية والبيولوجية  "التلوث هو
للمياه أو األرض أو اهلواء، فأدى إىل تغري أو فساد أو تدين يف نوعية تلك العناصر، مما يلحق الضرر حبياة 

شاكل متعددة مثل تلوث اهلواء، املاء اإلنسان أو جممل الكائنات احلية ويتلف املوارد الطبيعية ويؤدي إىل م
وبالتايل فالتلوث هو إفساد مباشر للخصائص العضوية أو احلرارية أو البيولوجية ألي جزء من البيئة   5".واألرض

مبعىن آخر يسبب وضعا يكون ضارا أو حيتمل أضرارا بالصحة العامة أو سالمة احليوانات  والطيور وكذلك 
 6.والنباتاتاألمساك  واملوارد احلية 

كــل تغيــر كمــي أو كيفـــي فــي مكونــات البيئة احليـــة و غري احليـــة ال تقدر األنظمـــة البيئيــة   :"يعرفـه البعــض بأنــه
 7".علـــى استيعابــه دون أن خيتل توازهنا

تعرض تلك املوارد  تدخل األنشطة اإلنسانية يف موارد وطاقات البيئة حبيث": كما يعرف التلوث على أنه
والطاقات إىل صحة اإلنسان أو رفاهيته أو املصادر الطبيعية للخطر وجتعلها يف وضع حيتمل معه تعرضها للخطر 

 8".بشكل مباشر أو غري مباشر

                                                                                                                                                                                     
 .14، ص 9000، دار الكتاب احلديث، القاهرة، 9، طتلوث البيئة أهم قضايا العصر: إبراهيم سليمان عيسى  -1

 .941، ص1224،  بريوت، دار املشرق، 2عريب، ط -، عريبقاموس المنجد العربي 2 -
 .32، ص9009نشأة املعارف، اإلسكندرية،  ،قانون حماية البيئة في ضوء الشريعة: ماجد راغب احللو - 3
 . 99، ص9002، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، 9، طستقبلالتلوث البيئي مخاطر الحضر وتحديات الم: عبد القادر رزيق املخامدي - 4
 .92، ص9009، املؤسسة اجلامعية، بريوت، إرهاب التلوث والنظام العالمي: عامر حممود طرافة - 5
 .24، ص1241، دار املعارف، اإلسكندرية، النفطي وحماية البيئة التلوث: محد عبد الكرمي ساملةأ  -6
 .59، ص 9008دار احلامـد للنشــر و التوزيــع، عمان، ، اإلنسـان و البيئـة: راتـب السعـود - 7
المنظمات غير الحكومية للحفاظ على البيئة الحضرية التدخل المهني  بطريقة تنظيم المجتمع المحلي مع  لياتآ: أبو النجا حممد العمري - 8

 .54،ص9005مشكالت حضرية وحلول إبداعية، املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، ماي : امللتقى العريب الثاين إدارة املدن الكربى، من التلوث
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املتعلق حبماية  9003يوليو  12مجادى األول املوافق  12املؤرخ يف 10-03وحسب القانون اجلزائري  رقم 
بأنه كل تغيري مباشر للبيئة يتسبب فيه فعل حيدث وضعية مضرة ": التلوث يعرف 1تنمية املستدامةالبيئة يف إطار ال

    ".بصحة وسالمة اإلنسان والنبات واحليوان  واجلو واهلواء واملمتلكات اجلماعية أو الفردية

 وان وإنسان ومن هنا نستنتج أن التلوث يشمل كل ما يؤثر يف مجيع عناصر البيئة مبا فيها نبات وحي 
 2. وكذلك كل ما يؤثر يف تركيب العناصر الطبيعية غري احلية مثل اهلواء و الرتبة و البحريات و البحار

 : أنواع التلوث البيئي: الفرع الثاني
 : ميكن تقسيم أهم املظاهر اليت متثل ظاهرة التلوث البيئي إىل

  بالنفايات،  تلوث الرتبة يشمل تلوث اهلواء،  املاء، الغذاء، التلوث : تلوث مادي. 
و اجلدير بالذكر أن التلوث سواء كان ...األخالقي –البصري –يشمل التلوث الضوضائي : تلوث معنوي

 3.ماديا أو معنويا فانه يؤثر ويتأثر وال ميكن فصل جانب من جوانب التلوث عن تأثريه يف العناصر البيئية

 :و يشمل:  التلوث المادي-1

النصف الثاين  بعد الثورة الصناعية ليبلغ أوجه يف ارتفعت  ظاهرة تلوث اهلواء من قبل اإلنسان:تلوث الهواء -أ
من القرن العشرين، وأصبحت مشكلة اهلواء من أبرز املشكالت اليت يواجهها اإلنسان يف الوقت احلاضر، وقد 

ه مادة غريبة أو عندما حيدث تغريا يتلوث اهلواء عندما تتواجد في" :عرف اجمللس األورويب التلوث اجلوي كالتايل
 4."هاما يف نسب املواد املكونة له، حيث يرتتب عليها حدوث نتائج ضارة تسبب مضايقات وانزعاجا

وعرف خرباء منظمة الصحة العاملية تلوث اهلواء بأنه احلالة اليت يكون فيها اجلو خارج أماكن العمل 
ان أو مبكونات بيئته، وعندما نتكلم عن تلوث اهلواء، فإننا نتكلم يف حمتويا على مواد برتكيزات تعترب ضارة باإلنس

 احلقيقة عن تلوث الطبقة السطحية من الغالف الغازي احمليط بالكرة األرضية، واليت متتد فوق سطح األرض إىل 
 5. (تروبوسفري)كم   15إىل  4مسافة ترتاوح من 

                                                           
 .922، ص 9002، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،األمن والبيئة: فؤاد حجري - 1
 .2، ص 1220عامل املعرفة، الكويت،  التلوث مشكلة العصر،: أمحد مدحت إسالم - 2
 . 33ص مرجع سابق،  : جابر عوض، سيد حسن -  3
 . 42، ص9008، دار الفكر، دمشق، 9، طقضايا عالمية معاصرة :صاحل وهيب - 4
 .93، ص 1229، املكتبة األكادميية، القاهرة، ثمن للمدينةتلوث البيئة : عبد السالم علي زين العابدين، عرفات حممد بن عبد املرضي - 5
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 :اهلواء الصاحل لإلنسان فيما يلي وتتمثل الشروط الواجب توافرها يف

  أن يكون اهلواء خاليا من املواد العالقة كاألتربة، والغازات أو امليكروبات أو األخبرة. 
 ،أن تكون درجة حرارة اهلواء أقل من درجة حرارة اجلسم، ليتمكن األخري من التخلص من حرارته الزائدة 
 .وذلك باإلشعا  والنقل 

 1. أن يكون اهلواء متحركا حىت تتجدد طبقاته احمليطة باجلسم باستمرار 
 املتعلق حبماية البيئة يف إطار التنمية 9003يوليو  12املؤرخ يف  10-03كما عرف القانون اجلزائري رقم 

 أدخنة أوبأنه إدخال أي مادة يف اهلواء أو اجلو بسبب انبعاث غازات  أو أخبرة أو "املستدامة التلوث اجلوي  

 2."جزئيات دقيقة سائلة أو صلبة من شأهنا التسبب يف أضرار وأخطار على اإلطار املعيشي
 أغلب عوامل للتلوث اهلواء عوامل مستحدثة من صنع اإلنسان، بدأت منذ أن ابتكر اإلنسان اآللة واستخدمها يف

لإلنسان، و نتيجة أخذه باألساليب كل مناحي احلياة وقد ظلت هذه العوامل تزداد مع زيادة التقدم العلمي 
 الصناعية و التكنولوجية احلديثة وظل أثر هذه العوامل يرتاكم على مر السنني، حىت ظهر أثرها واضحا يف النصف

 .الثاين من القرن العشرين حيث شعر اإلنسان خبطرها على حياته وفطن إىل أثرها املدمر يف البيئة احمليطة به 

يف الدول النامية يرجع إىل اهتمام هذه الدولة بعمليات التصنيع للنهوض باملشروعات  والشك أن تلوث اهلواء
  3.التنموية دون األخذ يف االعتبار املخاطر اليت قد تنجم عن ذلك 

و احلديث عن تلوث اهلواء يعين احلديث عن تعدد أنوا  الغازات و الشوائب اليت تتصاعد إىل اهلواء 
املصانع و حمطات القوى ويف حمركات السيارات ولكن أهم هذه الغازات هي ثاين أكسيد نتيجة احرتاق الوقود يف 

أو ما يعرف بالضباب   حيث تتفاعل هذه الغازات مع أشعة الشمس لتنتج كمية من الغازات السامة...الكربون 
  4.األسود

 

 
                                                           

 .38، ص المرجع نفسه - 1
 .922، صمرجع سابق :فؤاد حجري - 2
 .150، ص 9019، مطبعة حكومة الكويت، 934ركن اإلنسان و البيئة، عدد :جملة العريب، الهواء العربي ملوث  :د خضر الشربيينأمح -3
 .10، ص سابقمرجع : أمحد مدحت إسالم - 4
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 :تلوث الماء - ب
وتأيت أمهية املاء لإلنسان بعد األكسجني و اهلواء املاء سائل ضروري للحياة وال غىن عنه جلميع الكائنات احلية 

  1.مباشرة فاإلنسان حيتاج إىل املاء النقي وإال أصيب من خالله بكثري من األضرار و األمراض
 وعندما نتحدث عن التلوث املائي من منظور العلمي فإننا نقصد إحداث خلل وتلف يف نوعية املياه ونظامها

صاحلة الستخداماهتا األساسية، وحسب اللجنة القومية للمياه يف الواليات اإليكولوجي حبيث تصبح غري 
تكون املياه ملوثة إذا مل تكن على مستوى كفاءة عالية جبعلها مناسبة ملستوى االستخدام : "األمريكية  املتحدة

 2".البشري املضمون سواء أكان ذلك يف احلاضر أو يف املستقبل
الصناعي مياه فضالت املدن و الصرف الصحي إضافة إىل مياه الصرف : ومن أهم املصادر امللوثة للمياه جند 

 .ومياه الصرف الزراعي

 :وهلذا جيب على املؤسسات و احلكومات اختاذ بعض التدابري منها

 .التطبيق احلازم لقانون محاية األهنار وفروعه من امللوثات املختلفة -
  3.األمسدة الكيماوية و املبيدات احلشرية يف الزراعةترشيد استخدام  -
 .منع دفن النفايات النووية يف البحار و احمليطات -
 .توعية السكان من خالل احلمالت التحسيسية بأخطار التلوث وطرق الوقاية منها -

 :تلوث التربة -ج
للحياة النباتية، فهي من أكثر موارد العامل الرتبة هي الطبقة السطحية من األرض الغنية بالعناصر األولية الالزمة 

أمهية وندرة، إذ أهنا املصدر الوحيد لكل غذاء العامل وكسائه، وإتالف هذه الطبقة وتعريضها للتآكل أو الزوال 
فاملخاطر احملدقة بالرتبة إمنا جنمت عن شيو  استخدام واستغالل الغابات واملراعي . هو من أكثر مظاهر التلوث

فعدم اهتمام مستخدمي هذه املوارد جعلهم يستخدموهنا . وحىت األرض الزراعية يف بعض مناطق العاملواملياه، 
 : 5ويقسم تلوث الرتبة إىل ثالث أنوا  رئيسية هي 4.بكميات أكرب

                                                           

 . 132، ص 9004، مؤسسة شباب اجلامعة، اإلسكندرية، علم اجتماع التنمية: طارق السيدة1 - 
2

 .108، ص 1225القاهرة، ، الدار العربية للنشر والتوزيعتلوث المياه العذبة،  :أمحد عبد الوهاب عبد اجلواد - 
 109-24ص ص  مرجع سابق،: جابر عوض، سيد حسن - 3
 .31، ص  9112األمم المتحدة للبيئة تقرير  - 4
 .114ص ،9002، دار املعرفة اجلامعية، مصر، اإلنسان و البيئة والمجتمع:  سوزان امحد أبورية - 5
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 .التلوث الكيميائي -
 .التلوث الناتج عن احلرائق -
 .التلوث الناتج عن عمليات طمر النفايات و املخلفات -

نتيجة تداخل تأثري أنوا  تلوث أخرى فمثال تلوث اهلواء إىل سقوط األمطار احلمضية كذلك  فالرتبة تتلوث
 .احلال بالنسبة للتلوث املائي الذي يؤدي هو أيضا إىل تلوث الرتبة

فالرتبة تتلوث أيضا نتيجة استعمال املبيدات املتنوعة و األمسدة ورمي الفضالت الصناعية،  وينعكس ذلك على 
  1.احلية يف الرتبة وبالتايل على خصوصيتهاالكائنات 

 :ويشمل: التلوث المعنوي -9

  2:التلوث بالضوضاء - أ
 تعترب الضوضاء شكال من أشكال التلوث البيئي له خطورته ومن الصعب جتنبه وهو يف تزايد مستمر نتيجة التقدم 

وله آثار سلبية على اإلنسان وبيئته منها التكنولوجي واالعتماد املتزايد على استخدام اآللة يف شىت نواحي احلياة 
 .زيادة الشعور بالتعب وعدم القدرة على الرتكيز لدى اإلنسان

 .الضيق الشديد و التوتر و األرق -
 ... فزيولوجية مثل زيادة ضربات القلب ،ارتفا  ضغط الدم  حدوث تغريات جسمية و -
 : وهلذا من الضروري العمل على  -
 .ازلة و احلواجز المتصاص الضجيج الصادر عن اآلالتتعديل واستخدام املواد الع -
 .ابتكار أساليب جديدة تقلل من الضوضاء -
 .إصدار التشريعات امللزمة ملصادر الضوضاء املختلفة باستخدام األجهزة الكامتة للصوت -
 .تنمية الوعي ضد الضوضاء عند السكان عن طريق وسائل اإلعالم و التعليم و االتصال -

يقصد دهذا النو  من التلوث إفقاد اللمسات الفنية و اجلمالية املرتبطة بالرتاث أو  :البصريالتلوث  -ب
باحلاضر فيما نشاهد من مكونات البيئة اليت حتيط من منشآت تتمثل يف املصانع و املسائل وإذا غاب 

 :اجلانب اجلمايل فهذا يعترب تلوث بصري ويعود السبب يف ظهوره إىل
                                                           

 .40، ص 1244، املنظمة العربية للرتبة و الثقافة و العلوم، اإلسكندرية، اإلنسان و البيئة: مصطفى عبد العزيز - 1
 .132 ،138ص  ص  ،مرجع سابق: جابر عوض، سيد حسن - 2
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 . أدت إىل بناء املساكن بصورة عشوائيةمشكلة اإلسكان اليت -
عدم الوعي بأمهية الرتاث و احملافظة عليه وذلك نظرا لالنشغال باملشاكل االقتصادية ومن الضروري خلق  -

  1.وعي لالهتمام باحلفاظ على الرتاث و التذوق اجلمايل وسن قوانني بشأن ذلك

 :العالمالمشكالت البيئية في  :المطلب الرابع

االهتمام بقضية البيئة مع تنامي مشكالهتا اليت تنوعت و تشعبت و بدأت ميكانيزماهتا هتدد اإلنسان يف انبثق 
 وجوده، ونستعرض يف هذا املقام املشكالت البيئية اليت تتعرض هلا دول العامل املتقدم ودول العامل الثالث،

ية كالزالزل والرباكني والعواصف واجلفاف، فباإلضافة إىل تعرض البيئة إىل خماطر عديدة منها الكوارث الطبيع
تعاين من مشكالت بيئية ناجتة عن تدخل اإلنسان وتفاعله مع بيئته حبجة حتقيق التنمية وإشبا  حاجاته 
ومتطلباته، فنجد مشكلة ثقب طبقة األوزون، التغريات املناخية، التلوث بكل أنواعه،التصحر، ندرة املوارد 

 .املائية وغريها

 :المشكالت البيئية في العالم المتقدم:ولالفرع األ

 :ظاهرة ثقب األوزون -1
ونقصد باألوزون الطبقة اليت حتمي النظم االيكولوجية األرضية من اآلثار الضارة لألشعة فوق البنفسجية، 

 ومتنوعةإذا أن تأكل طبقة األوزون يؤدي إىل وصول املزيد من األشعة إىل سطح األرض مما ينجم عنه آثار ضارة 
 2.بصحة اإلنسان و النظم البيئية

و التقومي األخري الصادر عن برنامج األمم املتحدة للبيئة يذكر أن األوزون يف طبقات اجلو العليا على مستوى 
يف املتوسط كذلك %  3كان   9001إىل  1222، وأن النقص خالل الفرتة من 1240العاملي قد نقص منذ 

وبني خطي ( منقطة القطب اجلنويب )طول جنوبا  30-90األوزون بني خطي كان النقص األكرب يف طبقة 
 .مشاال ،حيث معظم الدول األوروبية ومشال أمريكا وروسيا و الصني و منطقة القطب الشمايل 20-80عرض 

الغاز الذي حيدث أكرب ضرر لطبقة األوزون وهو املسؤول عما   CFC" الكلور و فلور والكربون"ويعد غاز 
 1.يعرف اآلن بثقب األوزون الذي أصبح أهم الظواهر البيئية العاملية اخلطرية

                                                           
 .132، 132ص ص ، نفسهمرجع ال -1
 .05، ص 1221، مطبعة املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم، تونس، طبقة األوزون:  مسار  حسن الراوي - 2
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طان اجللد وزيادة سر ويؤدي تقليص طبقة األوزون إىل حدوث العديد من املشاكل واألضرار مثل حدوث أمراض 
 فتلعب دورا رئيسيا يف تكوين األورام اجللدية القتامية وهي النو  األشد خطرا  معدالهتا أما األشعة فوق البنفسجية

 كذلك ضعف نظام املناعة وترهل. طان اجللد سنويار ألف حالة س 300وهذا يعين حدوث ما يقدر حوايل 

ال  اليت تصيب البشر، لكن ولألسف فان اآلثار السلبية لتقليص ثقب األوزون 2.البشرة وغريها من األمراض
تتوقف على البشر وحدهم بل متتد ألكثر من ذلك إذ يؤدي إيل ما يعرف بظاهرة االحتباس احلراري الذي يشكل 
خطورة كبرية على الكائنات احلية ومناخ الكرة األرضية، لذا فحماية غالف األوزون مسؤولية دولية وتقع على 

الذي يسبب يف  ق مادة الكلور فلور كربون وعاتق الدول الصناعية بالدرجة األوىل ألهنا تساهم بصنع وإطال
  3.تأكل طبقة األوزون

 :مشاكل تغيير المناخ واستهالك الطاقة -9

من أهم نتائج التصنيع يف البلدان األوروبية منذ عهد الثورة الصناعية وحىت اآلن التغريات اليت طرأت على املناخ 
وقد ظهر ذلك بصورة واضحة يف اآلونة األخرية، حيث أكد  4ومن بينها زيادة درجة احلرارة يف كوكب األرض،

العلماء أن هذه الظاهرة قد تسبب يف ذوبان بعض اجلليد يف القطبني الشمايل و اجلنويب مما قد يؤدي إىل غرق 
 5.بعض املساحات من األرض

تحدة األمريكية يات املبعض املناطق يف الوال أيضا فقد تأثر النشاط الزراعي البشري بالتغريات يف املناخ مثل
اليت قلت فيها املياه مما أدى إىل نقص زراعة احلبوب، وهذا بدوره أدى إىل هتديد حياة املاليني ممن  والصني

يعيشون يف تلك املناطق، كذلك أثرت تغريات املناخ على التنو  البيولوجي ومن مظاهر ذلك هجرة بعض 
  6.الكائنات وفناء بعضها

 إذن إن هذه الدول يف حماوالهتا وسعيها للتنمية استخدمت الطاقة بصورة زائدة مما أدى إىل التأثري على السالمة 

                                                                                                                                                                                     
 .82، ص9008، منشورات جامعة دمشق، دمشق، 1، طالتربية البيئية والسكانية  :عدنان األمحد وآخرون  -1

 .98، ص 9001، مجعية أفاق للرتبية و التعليم، القاهرة، 1ط، الجريمة البيئية: خالد شوكت2 -
، امللتقى الدويل للتنمية املستدامة إدماج البعد البيئي في السياسة الصناعية في الجزائر لتحقيق التنمية المستدامة: بايل محزة، موساوي عمر -3

 .482ص  ،9004أفريل  02/04كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيري، جامعة فرحات عباس، سطيف، والكفاءة االستخدامية للموارد املتاحة،  
 .923، ص9000، دار املعرفة اجلامعية، اإلسكندرية، اقتصاديات الموارد و البيئة: حممد عبد الكرمي وآخرون  - 4
 .119، صمرجع سابق: طارق السيدة - 5
 .125، ص 9002، الدار العربية للعلوم، بريوت، 9املوسوعة العربية للمعرفة من أجل التنمية املستدامة، اجمللد: تغير المناخ: عصام احلناوي - 6
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مستقبل :االستدامة و اإلنصاف " الذي محل عنوان  9011البيئية ويشري التقرير اجلديد للتنمية البشرية لعام 
ائي، أن تغري املناخ و التدهور البيئي يهددان املكاسب الذي أصدره برنامج األمم املتحدة اإلمن" أفضل للجميع 

اليت حتقق على صعيد التنمية البشرية يف العامل امجع ودعا إىل اختاذ إجراءات عاجلة للحد من تغري املناخ ومنع 
  1.املزيد من التدهور البيئي وتقليص الفوارق االجتماعية

ر بأن ظاهرة األمطار احلمضية هي ظاهرة طبيعية ال اعتقد يف بداية األم : مشكلة األمطار الحمضية -3
دخل لإلنسان فيها، ولكن لوحظ أن هذه الظاهرة مل تظهر إال حديثا، لذلك فإهنا البد أن تكون متعلقة بشيء 

وقد وجد العلماء أن هذا الشيء احلديث الذي طرأ على البيئة و تسبب يف  2.قد طرأ على تلك األقاليم حديثا
إال زيادة النشاط الصناعي يف هذه املناطق، وانبعاث الكثري من الغازات اليت  مطار احلمضية ليسظهور ظاهرة األ

ويقصد دها األمطار امللوثة باملواد الكيميائية خاصة ثاين أكسيد الكربيت، 3.املطر تسببت يف زيادة محوضة أمطار
وأكسيد النرتوجني واهليدروكربونات، حيث ختتلط هذه العناصر الكيميائية مع الرطوبة اجلوية فيتكون املطر أو الربد 

على محوضة  مياه األهنار أو الثلج املمزوج بأمحاض الكربيت والنرتات وهذا التساقط احلمضي له انعكاسه اخلطري 
والبحريات واملسؤول عن تدهور الرتبة والتدمري الذي تتعرض له الغابات ومصائد األمساك، حىت صارت األمطار 

 4.العامل يف الوقت احلاضر يواجههااحلمضية من أخطر املشاكل البيئية اليت 

 : لقضايا البيئية في العالم الثالثا: الفرع الثاني

 :الغذاءالفقر وقلة  -1
مع بداية النصف الثاين من القرن العشرين بدأ علم االقتصاد النظري يف حبث ومعاجلة مشكلة الفقر و 
احلرمان اليت كان ثلثا اجلنس البشري يعانون منها من خالل طرح اخليارات املتعلقة بكيفية التعامل الفعال وتقدمي 

يادة السكانية الدول النامية إىل استنفاذ ثرواهتا العالج املناسب الناجح هلذه املشكلة إذ انه كثري ما دفعت الز 
ومواردها وقد أدى هذا إىل تبين بعض دول العامل الثالث لسياسات اقتصادية عاجلة ،ال يتم فيها األخذ بالظروف 

                                                           
،ص  9019،مطبعة حكومة الكويت ، 934،جملة العريب ركن االنسان و البيئة ،عدد  9111العرب وتقرير التنمية البرية : أمحد الشريسي - 1

199. 
 118 – 113ص ص ، سابقمرجع : طارق السيدة - 2
 .108، صمرجع سابق: صاحل وهيب - 3
 .54صمرجع سابق، : مقدم عبيدات، عبد القادر بلخضر - 4
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لبيئية وهلذا فالدول النامية حتتاج أكثر من الدول املتقدمة إىل اختاذ تدابري متنع سوء الظروف ا 1.البيئية يف االعتبار
ويف حقيقة األمر فإن الفقر كثريا ما يهدد الطبيعة، و السبب يف ذلك أن الفقراء كثريا ما يدمرون بيئتهم أثناء  

حام يف املدن املكتظة ويظهر ذلك يف قطع األشجار، استنزاف األراضي ،واالزد كفاحهم من أجل البقاء
 2 .ر الفقر يف الدول الناميةويعرب سوء التغذية مؤشرا هاما ما يدل على انتشا .بالسكان

 :التحضر السريع وفساد البيئة -9
مع النمو احلضري ميتد العمران و يتزايد عدد السكان بشكل ملحوظ وتزداد الكثافة    السكانية وتنمو            

الصناعة ويتزايد معها استخدام مصادر الطاقة املختلفة كالفحم و البرتول و الكهرباء و الطاقة الشمسية وغريها، 
ي لعناصر البيئة بصفة عامة ويرتكز هذا التزايد يف املناطق وكذلك يزداد معدل التلوث ويؤثر على التوازن الطبيع

فالتحضر السريع هو هجرة أعداد كبرية من الريفيني إىل املناطق احلضرية ولكن  3.احلضرية و الصناعية يوما بعد يوم
   ة،شكلت هذه اهلجرة مشاكل وضوحا على سكان املدن مما أدى إىل العديد من املشاكل االقتصادية، االجتماعي

 . ة و الصحيةيالبيئ

،وبالرغم من أن احلكومات املختلفة يف دول " مشكلة اإلسكان "ومن أهم مشاكل اليت جنمت عن هذه اهلجرة 
 .العامل الثالث قد حاولت حل هذه املشكلة إىل أن حدهتا مل تقل إىل حد اليوم

 : استنزاف الموارد الطبيعية - 3

يرى الكثري من الباحثني أن البيئة جيب النظر إليها من خالل املوارد املخزونة دها ولكي نفهم املوارد 
املوجودة يف أي بلد جيب أن نعرف هل هي متجددة أو ال، و املوارد املتجددة هي املوارد الكبرية اليت تستمر لفرتة 

د بصورة حمدودة ويتم استهالكها مبضي الوقت مثل الرتبة طويلة، أما املوارد غري املتجددة فإهنا املوارد اليت توج
وملنع خطر استنزاف املوارد جيب تدعيم اجتاه استخدام املوارد مبا يتفق مع تعريف التنمية ... والغابات واملعادن 

املتجددة  املستدامة وهذا يعين ضرورة اجتاه دول العامل الثالث إىل استخدام املوارد املتجددة بدال من املوارد غري
  4.وخاصة موارد الطاقة

                                                           
 .190، 112، ص صمرجع سابق: طارق السيدة - 1

 .29ص ، 9002، دار صفاء، عمان،1ط،التنمية المستدامة ،فلسفتها، أساليب تخطيطها : غنام عثمان حممد، ماجدة أمحد أبو زنط2 -
 .129،  صمرجع سابق: جابر عوض، سيد حسن -3
 .121، 142، ص ص 9005دار املعرفة اجلامعية، اإلسكندرية،  قضايا التنمية في الدول النامية،: محد، إحسان حفظيأمرمي مصطفى  - 4
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 :ويتم التغلب على مشكلة استنزاف املوارد من خالل اختاذ التدابري اآلتية 

 .التنقيب عن مصادر جديد للطاقة -
 .وضع خطط للحفاظ على الطاقة -
 .ترشيد االستهالك إىل أقصى حد ممكن -
  1.التنويع يف استخدام الطاقة -

 : قلة الموارد المائية -4
يقوم املاء بدور اقتصادي حيوي يتوقف على أساسه اإلنتاج الزراعي وألن املياه من املوارد احملدودة اليت تزيد  

الطلب عليها كلما زاد عدد السكان وكلما زاد اإلنتاج الصناعي و الزراعي، لذلك فإن قلة املياه تعرض دول العامل 
 القول أن ندرة املوارد املائية وموجات اجلفاف اليت جتتاح بعضاقتصادية بالغة اخلطورة وميكن الثالث إىل أخطار  

 :العامل الثالث تؤدي إىلدول 
 .انتشار اجلو  -
 . الفقرو  انتشار األمراض -
 .توقف مظاهر النمو االقتصادي -

املعروف إن ونتيجة لقلة املياه يف بعض البلدان العامل الثالث اجتهت هذه البلدان إىل استخدام املياه اجلوفية، ومن 
هذه املياه اجلوفية تعترب من املصادر أو املوارد الطبيعية غري املتجددة لذلك فإنه من املتوقع أن تقع كثري من بلدان 
العامل الثالث اليت اجتهت إىل استخدام هذا النو  من أنوا  الطاقة يف مأزق حقيقي بعد عدة سنوات عندما يتم 

 .استنزاف هذه املياه اجلوفية لديها

 :مشكلة التصحر - 5

بأنه تقليص أو حتطيم القدرات البيولوجية "تعرف منظمة األمم املتحدة للرتبية والثقافة والعلوم اليونسكو  التصحر 
 أحد جوانب اإلتالف  لألرض، والذي قد يؤدي يف النهاية إىل ظهور ظروف قاحلة ويعترب هذا التطور املرتاجع

 الشامل لألنظمة البيئية املتميز بفقدان األراضي خلصوبتها والتدهور النوعي للغطاء النبايت وهجرة احليوان وتقليص 
 1."عدد احليوانات الصغرية و النبات يف الرتبة مما جتعل حياة اإلنسان أكثر صعوبة

                                                           
 .192، 192، ص ص مرجع سابق: طارق السيدة - 1
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 :وميكن تقسيم التصحر إىل عدة أشكال

للكثبان الرملية على املواقع اليت مشلتها فتجعلها غري قابلة للكثبان يعين التغطية الكاملة  :التصحر المستمر -
 .لإلصالح أو املعاجلة

ويعين التغطية غري الكاملة للكثبان الرملية على املواقع اليت مشلتها لوجود غطاء نبايت مقاوم : التصحر الشديد -
 .للتصحر واجلفاف، وهو شكل ميكن إيقافه ومعاجلته

سيطرة الكثبان الرملية بشكل جزئي على املواقع اليت مشلتها مع وجود غطاء نبايت هو :التصحر المتوسط -
  2.واسع إىل حد ما، وميكن التحكم يف هذا النو  ببذل جهود معقولة

 : وينتج التصحر عن جمموعة من األسباب ميكن إدماجها فيما يلي
 بارتفا  درجات احلرارة كما يف املواطن  مثل ندرة املياه وزيادة منسوب التبخر املصحوب: العوامل الطبيعية

البيئية اليابسة أو جتمد املاء يف الرتبة مما يؤدي إىل عدم قدرة النبات على العيش وذلك كما يف املناطق شديدة 
 .الربودة و التجمد

 مثل الزحف العمراين وهجرة الزراعة مما يؤدي تدرجييا لعدم صالحية األرض اليت : عوامل من صنع اإلنسان
تنتهي بالزحف الصحراوي وكذلك الرعي اجلائر وقطع األشجار وإحداث احلرائق و استعمال املبيدات وتلوث 
اهلواء الناجم عن الصناعة الذي يؤدي إىل األمطار احلمضية إضافة إىل سوء استغالل الرتبة و املصادر املائية و 

 : ا يليالرعوية ومن أهم الطرق اليت ميكن من خالهلا درء خطر التصحر م
 حصر املوارد املائية لوضع خريطة هتدف إىل تنمية تلك املوارد. 
 وضع قوانني وتشريعات حتكم عالقة اإلنسان باملوارد. 
  عمل دراسات حول الوضع االجتماعي و االقتصادي لسكان املناطق دهدف وضع حلول مناسبة تساعد على

  3.القضاء على مشاكلهم
 

                                                                                                                                                                                     
اجمللس الوطين االقتصادي واالجتماعي، جلنة التهيئة العمرانية والبيئة، الدورة التاسعة، أكتوبر ، البيئة في الجزائر ورهان التنمية: مشرو  تقرير 1

 .82، ص 1222
، 32،  ص ص 9008، رسالة ماجستري غريمنشورة، جامعة اجلزائر، التلوث البيئي وأثره على التنمية الزراعية، دراسة حالة الجزائر: عبديل عقيلة 2

80. 
 .199، ص مرجع سابق: يةسوزان أمحد أبور  3
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 التنمية المستدامة :المبحث الثاني

 النمو ومفهوم ظاهرة على فقط منصبا االهتمام كان االقتصادي الفكر عرفه الذي التطور مع
 يف املفهوم هذا دخل حيث الثانية العاملية احلرب بعد إال يكن مل بالتنمية املتزايد االهتمام أن إال االقتصادي،

 من ابتداء املتخلفة،و الدول يتم تنمية اليت الكيفية حول مركزا كان االهتمام هذا لكن االقتصادي،  الفكر
 االقتصادي البعد يف حمصورا كان الذي املعىن جانب فإىل ثورة، التنمية مفهوم شهد املاضي، القرن من السبعينيات
 أدبيات يف املتداولة املصطلحات هذه أهم من وأصبحت بالتنمية جديدة مصطلحات إحلاق مت فقد واالجتماعي،

 .املستدامة بالتنمية تسميته على اصطلح ما التنمية

 :المستدامـــة ماهية التنميــة: المطلب األول

شهدت سنوات السبعينيات والثمانينات من القرن املاضي  إدراكا متزايدا بأن النموذج املنتهج للتطوير هو 
منوذج غري مستدام، حيث شكلت طرق اإلنتاج واالستهالك عبءا متزايدا على الكوكب الذي تعتمد عليه 

 : ق العاملي جتاه هذا املوضو  ومن املواضيع اليت شكلت حمور القل. البشرية يف مجيع صور احلياة وحاجاهتا

 .نتائج تغري املناخ اليت يستحيل جتنبها نظرا ألن انبعاث الغازات الزلت يف زيادة متواصلة -
من الطريقة اليت ينتج ويستهلك  –املاء األرض واهلواء  –اإلجهاد املتزايد على املصادر واألنظمة البيئية  -

 .يت تسبب متاعب بيئيةوهتدر دها املصادر سيما غري املتجددة  أو ال
 .اخلسارة املتزايدة للتنو  اإلحيائي، وتفاقم ظاهرة التلوث بكل أشكاهلا وصورها -
 القضايا االجتماعية اليت أضحت تفرض نفسها على اجملتمع الدويل على غرار عدالة توزيع املوارد وحتسني -

 .واالقتصادية بوجه عامسبل العيش ومتكني الناس، وحتسني الظروف الصحية واالجتماعية 
فهناك ماليني األشخاص يقتاتون على أقل من دوالر واحد، وأكثر من مليون من الذين يعانون من سوء      

وبصفة . مليار شخص يفتقدون إىل الوصول إىل تدابري حفظ الصحة العامة الكافية 9.5التغذية، وأكثر من 
مستدام، وما مل تتم معاجلة هذه التناقضات فإن البشر مجيعا عامة هو عامل مشوه بالفاقة وعدم املساواة وغري 

ومن مث كان التوجه حنو معايري االستدامة ، وكذا   1.حيثما يعيشون سيواجهون مستقبال أقل ضمانا وأقل أمنا

                                                           
 www.sustainable – developpement.gov.uk  9005اسرتاتيجية التنمية املستدامة حلوكمة اململكة املتحدة مارس  - 1

2/2/2012  
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ى وهذا ما شجع العامل عل. االعتماد على األمناط واملعايري النوعية دون االقتصار على الكمية منها أمرا حتميا
   . التوجه حنو تبين التنمية املستدامة بكل معطياهتا وأبعادها 

 للبيئة العاملية املفوضية ويف هذا اإلطار أشارتوباعتبار أن استدامة االقتصاد حتتاج بالضرورة لالستدامة البيئية 
 النمو حمتوى يف تغريًا تتطلب النمو، فهي على ما يزيد املستدامة تشمل التنمية " إىل أن (:1242)والتنمية 
 الدول مجيع يف التغريات هذه حتقيق وجيب. تأثرياته عدالة يف وأكثر للطاقة واستخداًما مادية أقل يصبح حبيث
 درجة وختفيض الدخل توزيع ، ولتحسني البيئي رأس املال على للمحافظة اإلجراءات جمموعة من كجزء

 1." االقتصادية لألزمات احلساسية
ومع الكوارث اليت شهدها العامل يف النصف الثاين من القرن العشرين، فسح تدرجييا اجملال للعمل على      

ألنه من غري املمكن . 2التجسري االجيايب بني االقتصاد والطبيعة، وضرورة التوفيق بني التنمية واحلفاظ على البيئة
 .ه على حنو مستدامالعمل على وقف النمو، وإمنا للتأثري يف مضمونه وتوجيه

إن االهتمام املتعاظم بالتنمية املستدامة يضفي إىل ضرورة تالزم البيئة والتنمية، واستحالـة الفصل بينهما، فال      
جيوز للتنمية أن تركز على قاعدة املوارد البيئية، وال ميكن محاية النمو االقتصادي حني يتم على حساب تدمري 

تداخل االقتصاديات والبيئة بصورة مرتابطة يف عمليات صنع القرار وسن القوانني، وليس البيئة، ومن مث ينبغي أن ت
ويف هذا اإلطار جاء يف تقرير اللجنة العاملية للبيئة والتنمية املعنون بـ 3. حلماية البيئة فقط بل حلماية التنمية وتعزيزها

البيئة هي حيث ما نعيش مجيعا والتنمية هي ما : " على لسان رئيسة اللجة برونتالند مايلي " مستقبلنا املشرتك " 
حيث نستشف  4."نفعله مجيعا يف السعي لتحسني حياتنا يف هذه البيئة، وهذان مفهومان متالزمان ال ينفصالن

من خالل هذا النص التحول الفكري العميق يف النظر للعالقة بني التنمية والبيئة من جانب، والرتكيز على ضرورة 
التكافل الدويل جملادهة املشكالت البيئية من جانب آخر، ومن مث حتسني مستوى احلياة املتوقفة أساسا التعاون و 

 .على ما توفره البيئة والطبيعة من املصادر اليت ينبغي احملافظة عليها
 
 

                                                           

 .23، ص 9003املركز الوطنـي للسياسات الزراعية، دمشق ، ،االقتصاد البيئي والتنمية المستدامة: رومانو دوناتو 1 -
2001, p10. ,Paris, édition Bréal, de l’environnement Économie Olivier Beaumais: -2 

التنمية " –مائدة مستديرة بعنوان  – الديمقراطية وحقوق اإلنسان بين نجاح اإلعالم التنموي وانجاز التنمية المستدامة: علي أمحد طبوشة  -3
 . 125ص  9005املستدامة ومستقبل املنطقة العربية، ليبيا، الدورة اخلامسة عشر 

 . 12، ص 1242أكتوبر  ،، الكويت189سلسلة عامل املعرفة، عدد  –اللجنة العاملية البيئة والتنمية  – مستقبلنا المشترك: كامل حممد عارف - 4
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 : صول التاريخية للتنمية المستدامةاأل :الفرع األول
يرجع ظهور التنمية املستدامة يف أول األمر جمسدا يف أّن التنمية املستدامة هي حتسني نوعية احلياة دون أن      

يؤدي ذلك بالضرورة إىل الزيادة يف املواد اليت يتم استهالكها، وميكن أن تكون مستدامة، أي أن التنمية املستدامة 
 .اسات االقتصادية االجتماعية والسياسيةستصبح هي اهلدف األساسي يف األجل الطويل للسي

وقد وضع االقتصاديون يف القرن العشرين مقياسا ملستوى اإلنتاج والتغريات اليت ميكن أن حتدث فيه من عام       
آلخر، أال وهو الدخل القومي حبيث كان تركيزهم منصّبا على مقدار اإلنتاج، فلم يأخذ بعني االعتبار عدالة توزيع 

وكذلك املنافسة القائمة، فهذا املقياس كان جزئيا وليس كليا شامال، ومن مث إمهال اآلثار اخلارجية املداخيل 
 . للنشاط اإلنساين واألضرار البيئية

فقد كان االهتمام منصبا على حساب الدخل القومي لكل الدول  من القرن املاضي أما يف سنوات الستينات    
 .ولفرتات زمنية طويلة

وتعتمد التنمية أساسا على القدرة الذاتية للمجتمع واملتمثلة يف استغالل مواردها الطبيعية والبشرية، واستغالهلا      
 كما أهنا عملية مشولية جمتمعية هتدف إىل حتوالت يف البناء . بعقالنية حبث تضمن استمرار هذه املوارد وتطويرها

  1 .وهي عملية واعية ومقصودة على املدى القريب واملتوسط والبعيد .االقتصادي واالجتماعي والثقايف والسياسي
مت إنشاء نادي روما، وهي أول فكرة لظهور التنمية املستدامة باملفهوم احلديث، وقد مجع  1224يف 

العلماء واملفكرين واالقتصاديني ورجال األعمال من خمتلف الدول، ودعا هذا النادي إىل ضرورة إجراء من  عدد
وخالل السنة ذاهتا انعقدت الدورة . اث ختص جماالت التطور العلمي لتحديد حدود النمو يف الدول املتقدمةأحب

اخلامسة واألربعني للمجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم املتحدة، حيث اختذ اجمللس قرارا أكد فيه على احلاجة 
2. املاسة إلجراء مكثف للحد من املخاطر اليت تواجه البيئة

 

أوىل االهتمامات مبوضو  التنمية   -كما أسلفنا  -ومتثل بدايات سنوات السبعينيات من القرن املاضي    
املستدامة، وبداية اإلحساس الواعي باألخطار البيئية، وقد انعقد مؤمتر استوكهومل خصيصا ملعاجلة هذا املوضو  

 .1229عام 
د الفقراء وتدهور أوضا  البيئة ووجود رابط بينهما، فطرح وقد شهدت الثمانينات تزايد االهتمام بتصاعد عد     

منهج التنمية املستدامة للمحافظة على املوارد والبيئة لألجيال اليت ستقطن العامل مستقبال، وتنمية املوارد البشرية 
                                                           

 .92، ص1242الدار الدولية للنشر والتوزيع، مصر ،   ،1،ط – مفهومها ومتطلباتها –التنمية التكنولوجية : يعقوب فهد العبيد  - 1
 – حالة سوناطراك –المسؤولية البيئية واالجتماعية مدخل لمساهمة المؤسسة االقتصادية في تحقيق التنمية المستدامة : الطاهر خامرة - 2

 . 98، ص 9002غري منشورة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة رسالة ماجستري 
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يف وضعت احملاولة احلقيقية األوىل لتعر  1240وتلبية احلاجات األساسية على حنو أفضل، حيث أنه يف عام 
التنمية املستدامة يف اإلسرتاتيجية العاملية للحفاظ على البيئة واليت أوضحت ضرورة التكامل بني قيم احلفاظ على 

 حىت تصبح التنمية مستدامة البد أن تأخذ يف اعتبارها العوامل البيئية " البيئة وعملية التنمية، وأشارت إىل أنه 

 1."لناضبة واملتجددةواالجتماعية واالقتصادية وقاعدة املوارد ا

املفوضية العاملية للبيئة والتنمية ترأستها رئيسة وزراء  1243وعليه أنشأت اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف      
 : ، وكان ذلك دهدف 2النرويج السابقة غرو هارمل برندتالند إلعداد تقرير شامل عن وضعية البيئة

 . إعادة النظر يف القضايا احلرجة للبيئة والتنمية من أجل صياغة مقرتحات واقعية ملعاجلتها -
  .اقرتاح أشكال جديدة للتعاون الدويل جتاهها -
 200، ونشرت تقريرها هذا بعد 1248وقد التقت اللجنة العاملية للبيئة والتنمية ألول مرة يف أكتوبر عام  -

 :  أنه خالل هذه األيام حدث مايليونشري إىل 1242يوما أي يف أبريل 
مليون إنسان وأهلكت حوايل  35التنمية اليت أثارها اجلفاف يف إفريقيا ذروهتا وهددت  –بلغت أزمة البيئة  -

 .مليون شخص
تسرب الغاز من مصنع املبيدات الزراعية يف بوبال باهلند، ما تسبب يف مقتل أكثر من ألفي شخص ويف  -

 .ألف شخصإصابة أكثر من مائيت 
 .انفجار براميل الغاز السائل يف مدينة مكسيكو مما أدى إىل مقتل ألف شخص -
يف خماطر إصابة الناس انفجار مفاعل تشرنوبيل النووي مسببا تساقط غبار ذري عرب أوروبا، مما أدى إىل زيادة  -

 .بالسرطان
ئق يف مستود  يف سويسرا مسببة تدفق مواد كيميائية زراعية ومذيبات وزئبق يف هنر الراين خالل نشوب حرا -

  3.مساكهالك ماليني األ
وكل هذه األحداث من دون شك ألقت بظالهلا على ضرورة إجياد صيغة نظرية قابلة للتطبيق ميدانيا إلنقاذ  -

 . حياة الكثري من الناس وحتسني سبل عيشهم، واحملافظة على البيئة
                                                           

الدار العربية للعلوم، بريوت، ، 01، املوسوعة العربية للمعرفة من أجل التنمية املستدامة،اجمللد العولمة والتنمية المستدامة: عال حممد اخلواجة - 1
 .815، ص 9002

املوسوعة العربية للرتبية من أجل التنمية املستدامة،اجمللد ، الدار  - التطور التاريخي –ية السكان والموارد والبيئة والتنم:حممد حممود اإلمام  - 2
 . 354، ص 9002العربية للعلوم، بريوت، 

 .98ص  ،مرجع سابق: كامل حممد عارف - 3
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 والشعبيةفالتنمية املستدامة إذن جاءت كمحصلة للجهود العملية املستخدمة لتنظيم األنشطة املشرتكة احلكومية   
 مرسومة، يف خمتلف املستويات لتعبئة املوارد املوجودة، أو اليت ميكن إجيادها ملواجهة احلاجات الضرورية وفقا خلطّة

 1 .ويف ضوء السياسة العامة للمجتمع

إن التنمية املستدامة هتدف يف جوهرها للحد من التعارض الذي يؤدي إىل تدهور البيئة عن طريق إجياد       
وسيلة إلحداث التكامل بني البيئة واالقتصاد، ويف هذا الصدد يشري البعض إىل أن التنمية املستدامة متثل حالة 

والتطور التكنولوجي وكذا التغريات املؤسسية، مع  تتوافق فيها عمليات استغالل املوارد واجتاهات االستثمارات
وميكننا قياس هذا املفهوم من خالل الربامج   2احتياجات املستقبل مثلما تتوافق مع احتياجات الوقت احلاضر،

اليت حتضر لألجيال القادمة والتفكري اجلدي يف املستقبل والتزام العدل واحلرية يف التصرفات يف ظل القوانني 
 3.املنظمة
فالتنمية املستدامة تتطلب انتشار القيم اليت تشجع مستويات االستهالك العقالين، واليت ال تتخطى حدود      

املمكن بيئيا ومنه فالتنمية هذه تتصف باالستقرار ومتلك عوامل االستمرار والتواصل، وهي ليست واحدة من 
 ية االقتصادية والتنمية االجتماعية ، بل هي تنمية شاملة األمناط التنموية اليت عمل العلماء على إبرازها مثل التنم

 4.هلذه األمناط كافة

ومجلة القول أن التنمية املستدامة تتكون من ثالث عناصر رئيسية وهي النمو االقتصادي والعدالة االجتماعية 
  .ومحاية البيئة

  تعريف التنمية المستدامة:الفرع الثاني

فلسفة تنموية شاملة، جاءت كبديل عن مفاهيم تقليدية يف اجملال التنموي، ظلت إىل تعترب التنمية املستدامة 
 عشريات قليلة ماضية تسيطر على هنج التفكري اإلنساين، وفيها جرت ألول مرة عمليات التخلي عن النموذج

                                                           

, éd Sciences  sociales et développement durable veut dire: Ander Guichaoucha-1 
d'organisation, France, 2004, p23.  

 . 923، ص 9000، ، اإلسكندرية، دار املعرفة اجلامعيةاقتصاديات الموارد البيئية: حممد عبد الكرمي وآخرون   -2
رسالة ماجستري غري منشورة، قسم علوم اإلعالم واالتصال،  – دراسة ميدانية بجامعة عنابة –الحاكمية والتنمية المستدامة : هشام حاج موسى - 3

 .91، ص9002جامعة باجي خمتار، 
، (ب،م،ن)جملة الشؤون العربية  الحالة الراهنة والتحديات المستقبلية –التنمية المستدامة في المنطقة العربية : نوزاد عبد الرمحان اهلييت-  4

 .109، ص 9002
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  1.الكمي والتوجه حنو النموذج النوعي لعمليات التنمية

املستدامة من الفعل استدام الذي جذره دوم مبعىن املواظبة على األمر و بالتايل يرجع املعىن اللغوي للتنمية 
 2يشري إىل طلب االستمرار يف األمر و احملافظة عليه،

فالتنمية املستدامة حتتاج إىل تأن يف رسم سياساهتا و خططها و دميومة يف مشاريعها و أثارها على   
  3.براجمها للمحافظة على مكتسباهتااجملتمع و البيئة و مواظبة يف تنفيذ 
 ولعل من أهم تلك التعريفات وأوسعها انتشارا وتأسيسا مرجعيا تعريفتعريفا  20أما اصطالحا فهناك أكثر من 

التنمية "والذي عرف التنمية املستدامة على أهنا  1242برئاسة برونتالند لسنة 4اللجنة العاملية للتنمية و البيئة  
كما  5،"اجات اجليل احلاضر دون التضحية أو اإلضرار بقدرة األجيال القادمة على تلبية احتياجاهتااليت تليب احتي

 .ة املتواصلة، التنمية املتتابعةالتنمية الشاملة، والتنمي: صطلحت التنمية املستدامة مبصطلحات عديدة منهاا

 :وباللغة الفرنسية

« Le développement durable est un développement qui permet de rependre aux 

besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de 

répondre aux leurs.»  6  

 :أما باالجنليزية

«Developement That Meets The Needs Of The Present Without Compromising 

The Ability Of Futures Generations To Meet Their Own Needs. »1  

                                                           
 . 92، 93مرجع سابق، ص   فلسفتها و أساليب تخطيطها، ،التنمية المستدامة: أبو زنط حممد عثمان غنيم، ماجدة - 1

 األردن، ،1، عدد19جملة املنارة، جملد  التنمية المستدامة، دراسة نظرية في المفهوم و المحتوى،: أبو زنط ةعثمان غنيم، ماجدحممد   - 2
 .158، ص 9002

 . 93، مرجع سابق، ص التنمية المستدامة ،فلسفتها و أساليب تخطيطها: أبو زنط ةعثمان غنيم ، ماجدحممد  -  3
  ( 99)برئاسة برونتالند رئيسة وزراء النرويج و عضوية  1243تشكلت اللجنة العاملية للتنمية و البيئة بقرار من اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف

ذلك دهدف مواصلة النمو  االقتصادي العاملي دون احلاجة إىل إجراء تغيريات جذرية  شخصية من النخب السياسية و االقتصادية احلاكمة يف العامل و
 .يف بنية االقتصاد العاملي

5 -Maryse lapergue, Denis Serre: Le développement durable de A à Z, edition vérée, baixas, 
2007, p 66.  
6 C- oprinne gendron: vous avez dit développement durable ؟, presses international 
ploytechnique, canada, 2007, p 126.  
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 :يؤكد هذا التعريف أن التنمية املستدامة تقوم على مفهومني أساسني 

و بالتحديد حاجات السكان األكثر فقرا و اليت ينبغي أن متنح هلا األولوية  :مفهوم الحاجات األساسية -
صميم  يقع البشر يف" ينص على  ، من خالل مبدئه األول إذ1229" ريو دجيانريو"وهذا ما يؤكده إعالن 

 االهتمامات 

 2."املتعلقة بالتنمية املستدامة، و حيق هلم أن حييوا حياة صحية و منتجة

الثاين الذي يتضمنه هذا التعريف وهي فكرة حتديد االستغالل الالعقالين للموارد املتاحة، و ترك اجملال أما املفهوم 
  3.لألجيال القادمة لالستفادة من هذه املوارد

و عليه فالتنمية املستدامة عملية تغيري، يتحقق من خالهلا التناغم يف استغالل املوارد و توجيه االستثمارات و 
ات تقنية و مؤسساتية على النحو الذي يقوي القدرة احلالية و املستقبلية على الوفاء حباجات إحداث تغيري 

  4.األفراد

 5.و اليت ميكن أن حتدث من خالل إسرتاتيجية تتخذ التوازن البيئي كمحور أساسي هلا

التضامن بني األفراد  لكن على الرغم من أن تعريف برونتالند  يقدم اإلطار العام لالستدامة و املتمثل يف فكرة
اجليل الواحد و بني األجيال املتعاقبة، فهو يثري الكثري من اإلشكاليات كطبيعة و نوعية احلاجات و آليات تقديرها 
و تلبيتها و مستوياهتا لكل جيل و السبل الكفيلة بضمان العدالة بني األجيال و حتديد املسؤوليات عن 

 .االستدامة

                                                                                                                                                                                     
، جملة العلوم االقتصادية و علوم التسيري، التنمية المستدامة بين تراكم رأس المال في الشمال و اتساع الفقر في الجنوب: صاحل فالحي - 1

 . 2، ص 9008، سطيف، 03جامعة فرحات عباس، العدد 
، ص 1222، التطبيق و التنفيذ: إعالن ريو بشأن البيئة و التنمية: األمم املتحدة، اجمللس االقتصادي و االجتماعي، جلنة التنمية املستدامة -  2
2 . 

3-Afnor: guide pratique du développement durable un savoir- faire à l’usage de tous, 
afnor, France, 2005, p 09.  
4 - Beat Burgenmeier: économie du développement durable, 2 édition, deboeck, paris, 
2005, p 38.  

تأثير التجارة الدولية على التنمية المستدامة في المنظور االقتصادي للتنمية المستدامة التجارة الدولية و أثرها على : سالمة سامل سلمان -  5
، املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، 9002املؤمتر العريب اخلامس لإلدارة البيئية املنعقد يف اجلمهورية التونسية يف سبتمرب ، أوراق عمل التنمية المستدامة

 . 53، ص 9002 جامعة الدول العربية،
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هي التنمية اليت تليب احتياجات اجملتمعات يف الوقت احلايل دون : "تنمية املستدامةكما عرف البنك الدويل ال
املساس بقدرة األجيال املستقبلية على حتقيق أهدافها، مبا يسمح بتوفري فرص أفضل من املتاحة لألجيال احلالية 

صل اليت الغين عنها بني إلحراز تقدم اقتصادي و اجتماعي و بشري، و التنمية املستدامة تعترب هي حلقة الو 
  1. "األهداف قصرية األجل و األهداف طويلة األجل

ضرورة اجناز احلق يف التنمية حبيث تتحقق بنحو متساوي بني "أما هيئة األمم املتحدة عرفت التنمية املستدامة بأهنا 
  2."احلاجات التنموية و البيئية ألجيال احلاضر و املستقبل

اليت حتافظ على األراضي، املياه، النبات ال حتدث تدهور يف البيئة ومالئمة من الناحية  فهذه التنمية املستدامة
 3.التكنولوجية و سلمية من الناحية االقتصادية و مقبولة من الناحية االجتماعية

حتت عنوان اإلسرتاتيجية  1241و حسب تقرير االحتاد العاملي للمحافظة على املوارد الطبيعية الصادر سنة 
هي السعي لتطوير نوعية احلياة اإلنسانية مع األخذ باالعتبار :" الدولية للمحافظة على البيئة فإن التنمية املستدامة

يف حني تركز بعض التعريفات االقتصادية للتنمية املستدامة 4."قدرات النظام البيئي الذي حيتضن احلياة و إمكاناته
 احلصول على احلد األقصى من منافع التنمية االقتصادية "بالرتكيز على  على اإلدارة املثلى للموارد الطبيعية وذلك

  5."بشرط احملافظة على خدمات املوارد الطبيعية و نوعيتها

ذلك النشاط الذي يؤدي إىل االرتقاء بالرفاهية االجتماعية أكرب قدر "بأهنا    Edoird Barbierكما يعرفها 
  6. " الطبيعية املتاحة، و بأقل قدر ممكن من األضرار و اإلساءة إىل البيئةممكن مع احلرص و احلفاظ على املوارد 

عدم اإلضرار بالطاقة اإلنتاجية لألجيال : "بأهنا 1221سنة   Robert Slowو يعرفها االقتصادي السويدي 
ف باالستقرار و فهي تعبري عن التنمية اليت تتص 1."املقبلة، و تركها على الوضع الذي ورثها عليها اجليل احلايل

                                                           
ستدامة و الكفاءة االستخدامية للموارد ، امللتقى الدويل حول التنمية املالتنمية المستدامة مقاربة اقتصادية في اشكالية المفاهيم: بوعشة مبارك   - 1

 . 58ص  ،9004أفريل  02/04املتاحة، كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيري، جامعة فرحات عباس، سطيف، 
2 Le développement durable: définition: disponible sur le site : www.worldbank.com  le 
11/3/2012  

 . 152، ص 1244، سلسلة املعارف، الكويت، األمن الغذائي للوطن العربي :حممد السيد عبد السالم - 3
 . 932، ص 1223، يناير 122، جملة املستقبل العريب، العدد التنمية المستدامة و العالقة بين البيئة و االقتصاد :عبد اخلالق عبد اهلل -  4

، ص 1223، ديسمرب 8، العدد 30، جملة التمويل و التنمية، صندوق النقد الدويل، اجمللد حتى تصبح التنمية مستدامة: إمساعيل سراج الدين   5 -
2 

6-Gabriel Wakerman:  le développement durable, édition ellipses, France, 2008, p 31.  

http://www.worldbank.com/
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متتلك عوامل االستمرار و التواصل، و هي ليست واحدة من تلك األمناط التنموية اليت درج العلماء على أبرزها 
مثل التنمية االقتصادية أو التنمية االجتماعية و الثقافية بل هي تشمل هذه األمناط كافة فهي تنمية تنهض 

تقوم دها و تأخذ بعني االعتبار البعد الزمين و حق األجيال القادمة  باألرض ومواردها و تنهض باملوارد البشرية و
وقد عرفت أيضا هذه التنمية من ناحية صناعية على أهنا أمناط من عملية التضييع   2.يف التمتع باملوارد األرضية

تقبلية، وذلك يف مسار تربط النشاط الصناعي مبزايا اقتصادية و اجتماعية متتد من األجيال احلالية إىل األجيال املس
 جينب اآلثار السلبية على البيئة و يسار  مبعدالت التنمية خالل الزمن و يضمن االستخدام الكفء للموارد غري 

  3. و يقضي على حاالت التبذير و اإلسراف. القابلة للتجديد و يعمل على احلفاظ على املوارد القابلة للتجديد

فلقد تعرض العديد من الكتاب و الباحثني بشىت االختصاصات إىل تعريف التنمية املستدامة كل حسب 
وجهة نظرة ملا هلذا املوضو  من أمهية الشمولية و االتسا  لذلك جاء التقرير الصادر عن معهد املوارد العاملية ليلم 

ية املستدامة واسعة االستعمال قسمت إىل تعريف للتنم 90مشل و جهات النظر املختلفة و يعطي ما يقارب ب 
  4: جمموعات هي( 08)أربعة 

 تعين التنمية املستدامة للدول املتقدمة ختفيض استهالك الطاقة و املوارد الطبيعية أما بالنسبة للدول : اقتصاديا
لفقر و مظاهر النامية فهي تعين التوظيف األمثل للموارد املتاحة من أجل رفع مستويات املعيشة و احلد من ا

 .التخلف
  السعي من أجل حتقيق االستقرار يف النمو الدميغرايف و رفع مستوى اخلدمات الصحية و التعليمية: اجتماعيا 

  5.خاصة يف املناطق الريفية
 كلة أمناط عيش جمتمع ما يشكل على أهنا هي" thierstien et lamberchet "ويف هذا اجملال يعرفها 

  6."املساس حباجات األجيال املستقبلبغطي حاجاته دون 

 يادة اإلنتاج العاملي من الغذاء محاية املوارد الطبيعية و االستخدام األمثل هلا وخاصة األرض و املاء لز : بيئيا 
                                                                                                                                                                                     

 . 192، ص 9002منشورة، جامعة اجلزائر،  ريغ ، رسالة ماجسرتالمستدامة في الجزائرإشكالية التنمية يامسينة زرنوخ،  -  1
 . 103، صمرجع سابق: نوازد عبد الرمحان اهلييت - 2
 . 332، ص 9002، دار جرير للنشر و التوزيع، عمان،  تحليل االقتصاد التكنولوجي:  هوشيار معروف - 3

 . 51، ص مرجع سابق: مقدم عبريات، عبدرالقادر بلخضر   4 -
، امللتقى الدويل حول التنمية املستدامة و الكفاءة االستثمار األجنبي كإستراتيجية للتنمية المستدامة حالة الجزائر: حممد بوهزة، بن سديرة عمر -  5

 . 922ص ، 9004أفريل  02/04االستخدامية للموارد املتاحة، كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيري، جامعة فرحات عباس،  سطيف، 
6-Gabriel wackerman ,opcit, p 32.  
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 .و كذلك محاية البيئة من التلوث عن النشاطات االقتصادية املختلفة

 التقنيات النظيفة و غري املضرة بالبيئة و احمليط يف الصناعة التنمية املستدامة هي اليت تعتمد على : تكنولوجيا
و تستخدم أقل قدر ممكن من الطاقة و املوارد الطبيعية و تنتج أقل انبعاث غازي ملوث و ضار بطبقة 

  1.األوزون
 من خالل التعاريف السابقة يالحظ أن معظمها مشتقة من التعريف الذي أوردته اللجنة العاملية للبيئة    

 ضرورة حتقيق العدالة بني  من خالل االهتمام باجلوانب االقتصادية و االجتماعية و  1242و التنمية سنة 

 . األجيال احلالية و املستقبلية باحملافظة على البيئة و خلق املساواة بني الشمال و اجلنوب

يتعامل مع التنمية  مما سبق نالحظ أنه ظهرت عدة تعريفات واستخدامات للتنمية املستدامة، فالبعض
املستدامة كرؤية أخالقية تناسب اهتمامات وأولويات النظام العاملي اجلديد، والبعض يرى أهنا منوذج تنموي وبديل 
عن النموذج الصناعي الرأمسايل، أو رمبا أسلوبًا إلصالح أخطاء وتعثرات هذا النموذج يف عالقته بالبيئة، على 

ولكن هناك من يتعامل مع . البيئة مع تتعارض ال اليت القابلة لالستمرار والتنميةو  املتجددة اعتبار أهنا التنمية
التنمية املستدامة كقضية إدارية وفنية حبتة للتدليل على حاجة اجملتمعات اإلنسانية املتقدمة والنامية إىل إدارة بيئية 

سيما يف ظل التطور التقين والصناعي، وتزايد الضغوطات واإلهناك الذي  2واعية وختطيط جديد الستغالل املوارد
 مل تعد البيئة تتحمله خصوصا وأن أي نقص جزئي أو كلي يطرأ يف أي عنصر من تكوينات النظام البيئي سوف 

 . حيدث اختالاًل يف هذا النظام الذي جيب أن يبقى طبيعيا لكي حيافظ على نشاطه بصورة طبيعية

ان من الضروري إدخال البعد البيئي يف جمال االقتصاد، وهو ما أدى إىل تغري مفهوم التنمية االقتصادية ولذلك ك
من جمرد زيادة استغالل املوارد إىل مفهوم التنمية املستدامة يف بعدها النوعي والكمي من جانب، ويف بعديها 

 .واالجتماعي من جانب آخر االقتصادي

 

 
                                                           

، 9009، مكتبة اإلشعا  الفنية، اإلسكندرية، 01، الطبعةهااآلثار االقتصادية و المالية لتلوث البيئة ووسائل الحماية منحممد الصاحل الشيخ،  -  1
 . 113ص 

, Québec Canada, DurableStratégies National de Développement A.Séverin ASSE: - 2

Publication de l’IEPF 2007, P 3. 
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 :التنمية المستدامةخصائص : الفرع الثالث

  :املستدامة جبملة من اخلصائص منهاتتميز التنمية  

وهو ما يتطلب توليد دخل مرتفع ميكن من إعادة استثمار جزء منه مبا ميكن من إجراء : االستمرارية -1
عجلة التقدم التجديد والصيانة للموارد دون اإلضرار بالبيئة، على اعتبار أن التنمية املستدامة ليست دعوة إليقاف 

التكنولوجي أو هدم للمجتمع الصناعي، إمنا يتعني إعادة النظر يف املفاهيم األخالقية والسلوكية واالجتماعية 
  ويشري بعض الباحثني أن العالقة بني اإلنسان والطبيعة. واالقتصادية اليت ينطوي عليها استغالل الرأمسال البيئي

وبالتايل من الضروري تصحيح وتعديل الصور اخلاطئة زمانيا  1عن البيئة،مبنية على صورة ذهنية يكوهنا األفراد 
 .، نوعيا وكميا 2ومكانيا

سواء غري املتجددة أو املتجددة، مبا يضمن حتقيق مصلحة األجيال : ظيم استخدام الموارد الطبيعيةنن -9
ما حتتويه من موارد طبيعية حيث يعترب ذلك واملعىن أن فلسفة التنمية املستدامة تركز على االهتمام بالبيئة و . القادمة

أساس التنمية االقتصادية والصحية والثقافية وغريها، وهذا يتطلب إعداد خطط تنموية هتتم باملشروعات احلالية 
وهتتم بآثارها البعيدة على البيئة وعلى الناس يف املستقبل، وبذلك تستمر التنمية وتلك اخلطط ال تشمل فقط دور 

 أيضاً على دور الفرد يف اجملتمع، ألن الفرد أساس  ؤسسات يف املشروعات اليت تقيمها وإمنا تشتملالدول وامل

 3. اجملتمع

 وهو املعيار الضابط للتنمية املستدامة، أي احملافظة على البيئة واملوارد الطبيعية من: تحقيق التوازن البيئي--3
والتنمية املستدامة، وأصبحت البيئة عنصرا أساسيا يف أي نشاط وقد أصبح هناك ارتباط وثيق بني البيئة استنزافها،
 4.تنموي

                                                           
دراسة ميدانية بمدينة  –مشروع برنامج اجتماعي تربوي  –البيئة واإلنسان والتلوث في التعليم األساسي في الجزائر : صالح الدين شروخ - 1

 .24أطروحة دكتوراه غري منشورة، معهد علم االجتما ، جامعة عنابة، ص   ،عنابة
2-Elmoujadidi Noufissa,  Karim Khaddouj: développement durable et responsabilité 
sociale de l’entreprise marocaine, séminaire sur responsabilité sociale de l’entreprise, 
Aghadir, 2007, p 5.  
3- Nadine Gouzée: Stratégie nationale de développement durable, Publication de l’IEPF, Québec, 
Canada, 2007, p 11. 

 .25، ص 9008، الطبعة الثانية، دار طيبة للنشر والتوزيع، القاهرة، التنمبة والدولة: سعد طه عالم - 4
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 : وذلك باالعتماد على األسس واالعتبارات البيئية من خالل -

حيث جيب أن يكون توليد املخلفات مبا ال يتعدى قدرة استيعاب األرض هلذه املخلفات : قاعدة املخرجات -أ
 .املستقبل أو تضر بأحد خدماهتا أو أن ال تضر بقدرهتا على االستيعاب يف

وتشمل املصادر املتجددة حبيث يتم جتنب قدرهتا على إعادة التوليد، واملصادر غري : قاعدة املدخالت -ب  
  1.املتجددة مبعىن ترشيد استهالكها

، وضرورة إن احلديث عن حتقيق تنمية مستدامة وفقا للتقرير ذاته يستند إىل جعل النمو مستدام، وحتقيق وعي بيئي
احلفاظ عليها ويسعى إىل توزيع عوائده بالتساوي بني البشر، كما أنه متكامل من حيث طبيعته، إذ يأخذ يف 

 2.االعتبار التنمية االقتصادية واالجتماعية يف آن واحد

 3 :وعلية فالتنمية املستدامة تتميز بأهنا 

  على مصري و مستقبل األجيال القادمة تنمية طويلة املدى تتخذ من البعد الزمين أساسها فهي تنصب. 

  مراعاة املساواة و حقوق األجيال الالحقة فهي تراعي و توفر حق األجيال احلاضرة و الالحقة من املوارد 
 .الطبيعية

  مراعاة املساواة و حقوق األجيال الالحقة فهي تراعي و توفر حق األجيال احلاضرة و الالحقة من املوارد
 .الطبيعية
  متعددة و مرتابطة األبعاد تقوم على أساس التخطيط و التنسيق بني التنمية االقتصادية و االجتماعية و عملية

  .االستدامة البيئية
  هي تنمية تويل اعتبار كبري اجلانب البشري و تنمية و تضع يف املقام األول تلبية حاجاته و متطلباته األساسية

 .و تعتربه أوىل أهدافها 
 امة بعد دويل حيث يسعى اجملتمع الدويل إىل تكثيف اجلهود ملساعدة الدول الفقريةللتنمية املستد . 

                                                           
 .29، ص 9002، مكتبة بستان املعرفة، اإلسكندرية،  األبعاد والمنهج –التنمية المتواصلة : أمحد أبو اليزيد الرسول  -1

الدار العربية للعلوم، بريوت،  ،01املوسوعة العربية للمعرفة من أجل التنمية املستدامة، ج  -نقاش نظري –التنمية والبيئة : مصطفى كامل السيد 2-
 . 343ص  ،9002

3
، املنظور االقتصادي للتنمية املستدامة، التجارة الدولية وأثرها على التنمية اإلدارة البيئيةالتنمية المستدامة مع التركيز على : سحر قدوري الرفاعي  -

 .95، ص 9002، املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، مصر، 9002املستدامة، أوراق عمل املؤمتر العريب اخلامس لإلدارة البيئية املنعقد يف تونس سبتمرب 
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  حترص على  –تتوجه أساسا لتلبية احتياجات أكثر الطبقات فقرا أي أن التنمية تسعى للحد من الفقر العاملي
 .تطوير اجلوانب الثقافية و اإلبقاء على احلضارة اخلاصة بكل جمتمع

ستدامة ال ميكن فصل بعضها  عن البعض األخر و ذلك لشدة تداخل األبعاد و العناصر عناصر التنمية امل
 .يالتنمية املستدامة و ارتباطها البيئيوضح  (   1-9)رقم  والشكل التايل 1.الكمية و النوعية هلذه التنمية

 .التنمية املستدامة و ارتباطها البيئي (   1-9)الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .22، ص مرجع سابق: سعد طه عالم: صدر امل

                                                           
 . 23، ص ابقمرجع سحممد صاحل الشيخ،  -  1

 غياب االعتبارات البيئية 
   

حتويل جهود التنمية 
  اآلثارملعاجلة 

 عدم الربط بني البيئة و التنمية  األضرار بالبيئة البيئية 

 عدم استخدام تكنولوجيا غري

 مناسبة 

 إفراط يف استخدام املوارد 

تثبيت أهداف التنمية و 
 تعثر مسريهتا 

إفراط يف استخدام املبيدات 
 و الكيماويات 

ا وقلة نضوده يؤدي إىل
 منها  املتاح

 زيادة التلوث بأنواعه 

 مشكالت اقتصادية  -
 اخنفاض معدالت النمو  -
 اخنفاض مستوى املعيشة  -
 تدهور بيئي  -
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 أبعاد التنمية المستدامة  :المطلب الثاني

من املفاهيم املقدمة للتنمية املستدامة يالحظ أهنا تدعو للمحافظة على خمزون املوارد الطبيعية املتاحة لدى         
ليست مودة، "فالتنمية املستدامة  ومن هنا. اجملتمع، واستحداث بدائل نظيفة ال تدمر البيئة، وآليات لعيش برفاهية

 1."وليات االقتصادية واالجتماعية والبيئيةبل هي نظرة عميقة تسعى للتوفيق بني املسؤ 

 : وتتألف التنمية املستدامة من ثالث أبعاد رئيسية متداخلة ومتقاطعة هي     

 : البعد االقتصادي: الفرع األول

إن االقتصاد هو حمرك التنمية، لكننا ال نستطيع بناء هذه التنمية دون موارد طبيعية وبشرية لذلك جاء 
خال التكاليف البيئية واالجتماعية يف احلسابات االقتصادية أي أن التنمية االقتصادية داملستدامة التصور التنمية 

، (إخل...، التقييم النقدي لألضرار البيئيةةنظام اإلدارة البيئي)أصبحت تأخذ يف عني االعتبار املتغريات البيئية 
ذلك من أجل التخلص من األساليب التنموية السابقة ، و (احلق يف السكن، احلق يف املاء)واملتغريات االجتماعية 

اجملاعة، الفقر، )اليت كانت حتقق الرفاه االقتصادي حاملة معها الكوارث الطبيعية والبشرية ( االقتصاد املصنع)
 2.نتيجة التلوث البيئي( ظاهرة االحتباس احلراري

تمع إىل أقصى حد ممكن، والقضاء على الفقر من و يستند هذا العنصر إىل املبدأ الذي يقضي بزيادة رفاهية اجمل 
ويتوجب على الدول املتقدمة على وجه اخلصوص اختاذ . خالل استغالل املوارد الطبيعية على النحو األمثل

إجراءات إلزالة الفقر لتمكني الفقراء من رؤية املستقبل وتدبري موارد له، وحتويل املوارد من اإلنفاق العسكري إىل 
 :متثل العناصر اآلتية حمور البعد االقتصاديو  3.ميةحاجات التن

 : حصة االستهالك الفردي من الموارد الطبيعية -1
تعتمد األمناط االستهالكية لسكان الدول املتقدمة على االستهالك املكثف من املوارد الطبيعية وهو ميثل          

أضعاف ما يستخدمه سكان البلدان النامية، فاملعدل الفردي الستهالك الطاقة يف الواليات املتحدة األمريكية 
 عاون و التنمية االقتصادية أعلى بعشر مرات يف املتوسط مرة، وهو يف بلدان منظمة الت 33أعلى منه يف اهلند ب 

                                                           
 .143، ص 1222، الدار اجلامعية ،اإلسكندرية، اتجاهات حديثة في التنمية: عبد القادر حممد عبد القادر عطية - 1

 2- Karen Delchet, "Qu’est-que le développement durable, Collection a savoir, France, 
2003, pp : 14,15 

 .354ص  مرجع سابق،: حممد حممود اإلمام -3
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  1.منه يف البلدان النامية جمتمعة

من إمجايل  % 40من الناتج الصناعي العاملي و متتلك حوايل  %20كما أن الدول املتقدمة تتحكم حبوايل 
من سكان الكرة األرضية، وهي تستهلك  %95النشاط التجاري العاملي، يف حني يبلغ وزهنا السكاين حبدود 

   2.اثين عشر ضعف مما تستهلكه دول اجلنوب

إن الوسيلة الناجحة لتخفيض من عبئ الفقر و حتسني مستويات املعيشة  :العدالة في توزيع الموارد -9
د هذه الغاية يف أصبحت مسؤولية كل من البلدان الغنية و الفقرية، و تعترب هذه الوسيلة غاية يف حد ذاهتا و تتجس

العمل على جعل تعادل فرص احلصول على املوارد و املنتجات و اخلدمات يف ما بني مجيع األفراد داخل اجملتمع 
الواحد، فغياب العدالة يف احلصول على التعليم، اخلدمات االجتماعية، األراضي و املوارد الطبيعية األخرى وعلى 

سياسية، تشكل حاجزا هاما أمام التنمية فهذه العدالة تساعد على حرية االختيار و غري ذلك من احلقوق ال
  3.تنشيط و حتقيق التنمية املستدامة

وهذا من خالل إجراء ختفيضات متواصلة من مستويات االستهالك  :إيقاف تبديد الموارد الطبيعية -3
غيري يف أسلوب احلياة وال بد يف حداث تإعرب حتسني مستوى الكفاءة و  املبدد للطاقة و املوارد الطبيعية، وذلك

هذه العملية من التأكد من عدم تصدير الضغوط البيئية إىل البلدان النامية، و تعين التنمية املستدامة أيضا تغيري 
املتقدمة للمنتجات احليوانية  أمناط االستهالك اليت هتدد التنو  البيولوجي يف البلدان األخرى كاستهالك الدول

 4 .باالنقراضاملهددة 
  5.نسانيا جيب أن حيول لألجيال القادمةإا موجود على األرض يعترب موروثا خاصة وأن م

 : مسؤولية البلدان المتقدمة عن التلوث وعن معالجته- 4

تقع على البلدان الصناعية مسؤولية خاصة يف قيادة التنمية املستدامة ألن استهالكها املرتاكم يف املاضي            
كان كبريا بدرجة غري متناسبة   –من املوارد الطبيعية مثل احملروقات، و بالتايل إسهامها يف مشكالت التلوث العاملي 

                                                           
، رسالة ماجستري، غري منشورة، كلية العلوم القتصادية و إستراتيجية الطاقة و إمكانية التوازن في ظل التنمية المستدامة: عبد القادر بلخضر - 1

 . 24، ص 9005علوم التسيري، جامعة البليدة، 
 . 54، ص مرجع سابق: مبارك بوعشة 2 -

و  2، امللتقى الوطين األول حول اقتصاد البيئة و التنمية املستدامة، املركز اجلامعي املدية، للتنمية المستدامة تحليل األبعاد البشرية: نوري منري -  3
 . 8، ص 9002جوان،  2
 . 02، ص مرجع سابق: محيد وش علي -  4

5  Lahssen Abdelmalek, Patrick Mundler: économie de l’environnement, paris, 1997, p 45.   
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املوارد املالية و التقنية البشرية الكفيلة جيعلها حتتل مركز الصدارة يف يضاف إىل هذا أن البلدان الغنية لديها  –
استخدام تكنولوجيا أنظف و تشتغل املوارد بكثافة أقل، و حتويل اقتصادياهتا حنو محاية النظم الطبيعية، ويف هتيئة 

اخلدمات االجتماعية  أسباب ترمي إىل حتقيق نو  من املساواة و االشرتاكية للوصول إىل الفرص االقتصادية و
داخل جمتمعها، كل ذلك إضافة إىل توفري املوارد التقنية و املالية لدعم التنمية املستدامة يف البلدان األخرى باعتبار 

 .أن ذلك استثمار يعود بالنفع على اجلميع

غنية و الفقرية مثة جانب من جوانب الروابط الدولية فيما بني البلدان ال :تقليص تبعية البلدان النامية -5
حيتاج إىل دراسة دقيقة ذلك أنه بالقدر الذي ينخفض به استهالك املوارد الطبيعية يف البلدان الصناعية، يتباطأ منو 
صادرات هذه املنتجات من البلدان النامية و تنخفض أسعار السلع األساسية بدرجة أكرب، مما حيرم بلدان النامية 

ماسا و مما يساعد على تعويض هذه اخلسائر االنطالق من منط تنموي يقوم على  من إيرادات حتتاج إليها احتياجا
االعتماد على الذات لتنمية القدرات الذاتية و تأمني االكتفاء الذايت و بالتايل التوسع يف التعاون اإلقليمي ويف 

التوسع يف األخذ التجارة فيما بني البلدان النامية و حتقيق استثمارات ضخمة يف رأس املال البشري و 
  1.بالتكنولوجيات احملسنة

تعين التنمية املستدامة يف البلدان الفقرية تكريس املوارد :  التنمية المستدامة لدى البلدان الفقيرة -0
الطبيعية ألغراض التحسني املستمر يف مستويات املعيشة، و يعترب التحسني السريع كقضية أخالقية أمر حاسم 

من سكان العامل املعدمني يف الوقت احلايل و حيقق التخفيف من عبء الفقر املطلق  %90بالنسبة ألكثر من 
نتائج عملية هامة بالنسبة للتنمية املستدامة ألن هناك روابط وثيقة بني الفقر و تدهور البيئة و النمو السريع 

 .للسكان و التخلف الناجم عن التاريخ االستعماري و التبعية املطلقة

فالتنمية املستدامة تعين  احلد من التفاوت املتنامي يف الدخل ويف  :التفاوت من المداخيل الحد من -2
فرص احلصول على الرعاية الصحية يف البلدان الصناعية مثل الواليات املتحدة األمريكية و إتاحة حيازة األراضي 

نوبية أو املهندسني الزراعيني العاطلني، كما الواسعة وغري املنتجة للفقراء الذين ال ميلكون أرضا يف مناطق أمريكا اجل
هو الشأن بالنسبة ألغلب الدول النامية، وكذا تقدمي القروض إىل القطاعات االقتصادية غري رمسية واكتسادها 
الشرعية و حتسني فرص التعليم و الرعاية الصحية بالنسبة للمرأة يف كل مكان و جتب اإلشارة إىل أن سياسة 

                                                           
امللتقى الدويل حول التنمية املستدامة و الكفاءة البعد البيئي إلستراتيجية التنمية المستدامة، : سنوسي زليخة ، بوزيان الرمحاين هاجر -  1

 . 192 ،194ص ص  ،9004أفريل  02/04االقتصادية و علوم التسيري، جامعة فرحات عباس، سطيف،  االستخدامية للموارد املتاحة، كلية العلوم
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ول على أراضي و التعليم و غري ذلك من اخلدمات االجتماعية، لعبت دورا حامسا يف حتفيز حتسني فرص احلص
 .التنمية السريعة و النمو يف اقتصاديات النمو اآلسياوية مثل ماليزيا وكوريا اجلنوبية و اليونان

ل األموال من كما أن التنمية املستدامة جيب أن تعين يف مجيع البلدان حتوي: تقليص اإلنفاق العسكري -0
 ختصيص ولو اإلنفاق على األغراض العسكرية وأمن الدولة إىل اإلنفاق على احتياجات التنمية ومن شأن إعادة 

 1.صغري من املوارد املكرسة اآلن لألغراض العسكرية اإلسرا  بالتنمية بشكل ملحوظ جزء

 :التاليةوميكن جتميع األبعاد االقتصادية للتنمية املستدامة يف النقاط 

 (.الرسم، التدعيمات، سوق حقوق التلويث)استعمال األدوات االقتصادية للحفاظ على البيئة  -
تقوية دور التجارة والصناعة من خالل ترقية اإلنتاج النظيف وتشجيع مبادرات املؤسسات يف جمال البيئة  -

  ...(.توطني نظام اإلدارة البيئية، إجراءات لتخفيض التلوث)
 ميكانيزمات مالية للحفاظ على البيئة كتقدمي قروض ميسرة للمؤسسات اليت تريد إدماج اجلانبوضع موارد و  -

 .البيئي يف سياساهتا

 (.التكنولوجيات النظيفة، االستهالك األخضر)تغيري أمناط اإلنتاج واالستهالك وجعلها أكثر استدامة  -
 .ة والثقافةختصيص ميزانيات خاصة برفع كفاءة تسيري املياه والتعليم والصح -
 .رفع حصة دول اجلنوب يف التجارة الدولية: التجارة العادلة دوليا -
 2 .االستثمارات املسؤولة اجتماعيا اليت تأخذ يف عني االعتبار التأثريات البيئية واالجتماعية للمشاريع -

لب دائما خماطر اإلضرار إن التنمية املستدامة تستبعد املطالبة بوقف النمو االقتصادي، فرغم أن هذا األخري جي     
بالبيئة، ألنه يضع ضغطا متزايدا على مواردها، لكن باالهتمام بالتنمية املستدامة ميكن من االهتمام ببقاء 

 3. االقتصاديات قوية االتصال جبذورها البيئية

 البعد االجتماعي:الفرع الثاني
 البشرية اليت تعمل على توسيع خيارات األفرادتضمن البعد االجتماعي للتنمية املستدامة مفهوم التنمية 

من خالل توسيع نطاق القدرات البشرية إىل أقصى حد ممكن و توظيفها أفضل توظيف يف مجيع امليادين 
                                                           

 . 20 -52، ص ص مرجع سابق :مبارك بوعشة 1 -
2-  Karen delchet, Op.cit, P 15   

 .122، ص مرجع سابق: كامل حممد عارف- 3



   العام للبيئة و التنمية المستدامة اإلطار                                                                                :لثاني الفصل ا    
  

 

94 

االقتصادية و االجتماعية و الثقافية و السياسية، و ترتاوح هذه اخليارات بني العيش مدة أطول و اكتساب خربات 
لتحقيق  1.عرفة و إشبا  احلاجات األساسية و ضمان حقوق اإلنسان و احلرية السياسيةو مهارات من خالل امل

 الرفاه االجتماعي من خالل املزاوجة بني الفعالية االقتصادية و محاية البيئة، ويف هذا السياق يرى عديد الباحثني 
 2.ال تتحقق إال إذا أخذت يف احلسبان العوائد االيكولوجية واالجتماعية أن التنمية االقتصادية

 : و ميكن إجياز البعد االجتماعي للتنمية املستدامة يف النقاط التالية .

وهو أمر بدأ يكتسي أمهية بالغة ليس ألن النمو املستمر للسكان لفرتة طويلة : تثبيت النمو الديمغرافي -1
باملعدالت احلالية أصبح أمرا مستحيال استحالة واضحة فقط، بل كذلك ألن النمو السريع و مبعدالت شبيهة 

حيدث ضغوطا حادة على املوارد الطبيعية وعلى قدرة احلكومات على توفري اخلدمات، كما أن النمو السريع 
 .إلعالة كل ساكن للسكان يف بلد أو منطقة ما حيد من التنمية و يقلص من قاعدة املوارد الطبيعية املتاحة

ألن حدود قدرة األرض على إعالة احلياة البشرية غري معروفة بدقة و  :مكانة الحجم النهائي للسكاني -9
توحي اإلسقاطات احلالية يف ضوء االجتاهات احلاضرة للخصوبة بأن عدد سكان العامل سيستقر عند حوايل 

ضغط السكان حىت باملستويات احلالية هو  مليار نسمة وهو أكثر من ضعف عدد سكان احلاليني و 11.2
عامل متنام من عوامل تدمري املساحات اخلضراء و تدهور الرتبية و اإلفراط يف استغالل احلياة الربية و املوارد 

  3.الطبيعية األخرى

 إن االجتاهات احلالية حنو توسيع املناطق احلضرية وال سيما تطور املدن: أهمية توزيع السكان -3
الكبرية هلا عواقب بيئية ضخمة فاملدن تقوم برتكيز النفايات و املواد امللوثة فتتسبب يف كثري من األحيان خطورة 
على الناس و تدمر النظم الطبيعية احمليطة دها، ومن هنا فإن التنمية املستدامة تعين النهوض بالتنمية القروية 

 اختاذ تدابري سياسة خاصة من قبيل اعتماد اإلصالح الزراعي للمساعدة على إبطاء حركة اهلجرة إىل املدن و تعين
 .و اعتماد تكنولوجيات تؤدي إىل التقليص من احلد األدىن لآلثار البيئية للتحضر

كما تنطوي التنمية املستدامة على استخدام املوارد البشرية   :االستخدام الكامل للموارد البشرية -4
تعليم و اخلدمات الصحية و حماربة اجلو  ومن املهم بصورة خاصة أن تصل استخداما كامال، و ذلك بتحسني ال

                                                           
 .8، ص 1222، جملة جسر التنمية املعهد العريب للتخطيط، الكويت، النفط و التنمية المستدامة في األقطار العربية: مجيل طاهر - 1

2- Belattaf Matoub ,Salem Alia : Changements climatiques et impact sur les cotes 
méditerranéennes, rencontre internationale de l’économie de l’environnement changements 
climatiques et  des régions littorales cas méditerranée, Annaba 12-13 décembre 2009,  p 2. 

 . 130، ص مرجع سابق: ، بوزيان الرمحاين هاجرسنوسي زوليخة - 3
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اخلدمات  األساسية إىل الذين يعيشون يف فقر مطلق أو يف املناطق النائية، ومن هنا فإن التنمية املستدامة تعين 
التنمية املستدامة تعين  إعادة توجيه املوارد أو إعادة ختصيصها لضمان الوفاء أوال باالحتياجات البشرية األساسية و

فيما وراء االحتياجات األساسية حتسني الرفاه االجتماعي، ومحاية التنو  الثقايف و االستثمار يف رأس املال البشري 
بتدريب املربني و العاملني يف الرعاية الصحية و الفنيني و العلماء و غريهم من املتخصصني الذين تدعو إليهم 

  1.ةاحلاجة الستمرار التنمي

إن املقاربة الشاملة لتمكني املرأة تناول بعدين مرتابطني أوال السيطرة على املوارد، حيث  :تمكين المرأة -5
تبدو النساء احملرومات مقارنة مع نظرائهن الرجال، وثانيا ايدولوجيا النو  السائدة اليت ترسخ جتليات عدم املساواة 

 .ره االجتماعية و الثقافية و االقتصادية و السياسيةعلى أساس النو  االجتماعي و الداعمة لظواه

 حيث ال بد من النظر إىل مفهوم متكني النساء بوصفه مسارا متواصال بتحريك انطالقا من التدخالت املنظمة،

 2.لتقوم بوظيفة احملفز على فهم األمهية احلامسة اليت تتسم دها عملية التمكني االقتصادي و االجتماعي و السياسي

 حيث ال بد من النظر إىل مفهوم متكني النساء بوصفه مسارا متواصال بتحريك انطالقا من التدخالت املنظمة،

لتقوم بوظيفة احملفز على فهم األمهية احلامسة اليت تتسم دها عملية التمكني االقتصادي و االجتماعي و السياسي 
 . يف عملية التنمية املستدامة

ل تكوين منظومة متكاملة للتنمية املستدامة جيب أن تكون التنمية البشرية من أج:الصحة و التعليم -0
مهتمة بسكان أصحاء، و البداية جيب أن تكون من خالل املرأة و الطفل باإلضافة إىل منع التسرب التعليمي و 

 .تطوير التعليم و اهتمامه بالكيف و ليس الكم
اجملتمع السياسي عن التنمية املستدامة، حيث أن السياسة ال ينفصل : حرية االختيار و الديمقراطية -2

جزء ال يتجزءا من النهوض بالتنمية حيث أن النمط الدميقراطي يف احلكم يشكل القاعدة األساسية للتنمية 
البشرية املستدامة يف املستقبل، فمجتمع غري قادر على حرية االختيار و التعبري هو جمتمع مقيد وهو ما يتميز به 

                                                           
، امللتقى الدويل حول التنمية املستدامة و الكفاءة دور مؤسسات المجتمع المدني في التنمية المستدامة: بن طيب هديات خدجية،  بنيوب لطيفة -  1

 .928ص  ،9004أفريل  02/04االستخدامية للموارد املتاحة، كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيري، جامعة فرحات عباس،  سطيف، 
البعد االجتماعي، الدار العربية للعلوم، بريوت،  3، املوسوعة العربية للمعرفة من أجل التنمية املستدامة، اجمللد تمكين المرأة:  فهيمة شرف الدين  2

 . 928، ص 9002


لبعد ا 3، املوسوعة العربية للمعرفة من أجل التنمية املستدامة، اجمللد التربية و التعليم  :عبد الستار السحباين: ملزيد من املعلومات ارجع إىل  
 .901، ص 9002االجتماعي، الدار العربية للعلوم، بريوت، 
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ظم البلدان النامية وهو ما يؤدي إىل إخفاق جهود التنمية نتيجة عدم اشرتاك اجلماعات احمللية يف قرارات مع
  1.التخطيط و اإلدارة

 : البعد البيئي: الفرع الثالث

إن البيئة تعترب من الشروط األساسية والضرورية لوجود نشاط بشري لذلك جاءت التنمية املستدامة 
 2.البيئية من أجل احلفاظ على الوسط الطبيعي واحليوي ونقله سليما لألجيال القادمةمبجموعة من األبعاد 

 ضي الزراعية، واملوارداحيث يتعلق  هذا البعد باحلفاظ على املوارد املادية والبيولوجية واالستخدام األمثل لألر 

 اإليكولوجية من جراء التنمية لالحتياطالغابية واملائية يف العامل  على أساس مستدام، وتوقع ما قد حيدث للنظم 

 :وذلك من خالل األسس اليت تقوم عليها التنمية املستدامة من حيث االعتبارات البيئية التالية  3.والوقاية 

كانت يف بدايتها قضية بيئية بالدرجة األوىل من  حيث أن التنمية املستدامة: حماية الموارد الطبيعية -1
ريف اللجنة العاملية للبيئة والتنمية، قبل أن تتوسع لتضم مؤشرات نوعية اجتماعية خالل ما ذهبت إليه تعا

ولذلك فهي تسعى إىل محاية املوارد الطبيعية ابتداء من محاية الرتبة إىل محاية األراضي  4.واقتصادية وثقافية
كفاءة مثل استحداث وتبين   ونعين باحلماية االستخدام األكثر املخصصة للثروة الغابية ومحاية مصايد األمساك،

املمارسات والتكنولوجيات الزراعية احملسنة تكنولوجيا حيث تزيد من احملاصيل، وحيتاج ذلك إىل جتنب اإلسراف يف 
وهنا نشري أن . استخدام األمسدة الكيميائية واملبيدات لعدم هتديدها احلياة املائية والربية، وجتنب تلوث األغذية

سان يف تفهمه الستثمار األرض الزراعية، هو اعتقاده بأنه يستطيع استبدال العالقات أكرب خطأ ارتكبه اإلن
ويندرج حتت هذا    5الطبيعية املعقدة بني العوامل البيئية بعوامل اصطناعية مبسطة فيعارض بذلك قوانني الطبيعة،

  :العنصر

                                                           
 . 38 -33، ص ص 9002، الدار اجلامعيـة، اإلسكندريـة، إدارة البيئـة والتنميـة المستدامـة في ظـل العولمـة المعاصـرة :خالد مصطفى قاسم - 1

2 - Karen delchet, Op.cit, P: 11. 
 .18، ص 1223، ديسمرب 8، العدد 30، جملة التمويل والتنمية، اجمللد للتنمية المستدامةالنهج اإليكولوجي : كولون ريز - 3

4- Elmoujadidi Noufissa, Karim Khddouj: opcit, p: 4.   
 . 35 ، 38 :، مرجع سابق ، ص صإدارة البيئة والتنمية المستدامة في ظل العولمة المعاصرة: خالد مصطفى قاسم   -5
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املوارد األرضية حمدودة و حساسة و مليون كلم و تعد  184تبلغ مساحة األرض ما يناهز : األراضيحماية  -أ
إن تعرية الرتبة و فقدان إنتاجيتها يؤديان إىل التقليص من إنتاجها و خيرجان سنويا من دائرة اإلنتاج 1غري متجددة،

مساحات كبرية من األراضي الزراعية، هذه القضية معقدة و هامة جدا يف عالقتها بالتنمية املستدامة و بالتايل فإن 
ل استخدام األراضي هي اليت حتدد بشكل رئيسي مدى التزام الدول بالتنمية املستدامة و تطبيقها طرق ووسائ

على ضرورة استخدام منهج متكامل إلدارة األنظمة البيئية و األراضي، بأخذ  91ملبادئها و تعتمد وثيقة األجندة 
استنزافها و كذلك محاية األراضي من التلوث  بعني االعتبار قدرة األراضي على تزويد عملية التنمية باملوارد و عدم

 2. و التدهور و التصحر و غريها من أشكال التأثري على املوارد

يوجد يف العامل حميط واحد كبري حييط بالقارات و اجلزر املختلفة و تقدر : حماية البحار و المحيطات -ب
تستقبل البحار  حيث3من مساحة الكرة األرضية، %20.4مليون كيلو مرت مربع أي حنو  321مساحته بنحو 

مليون طن من املاء احململ  35التصريفات الواردة إليها من القارات املختلفة فاألهنار حتمل سنويا ما يقدر ب 
باملواد الغذائية و العالقة، كما ينقل إليها الغالف اجلوي الغازات و اجلزئيات املختلفة وقد ظل حجم البحار و 

مستقرا طوال فرتات جيولوجية طويلة من خالل التوازن الطبيعي بني األنظمة الكرة األرضية، غري أن  تكوينها
األنشطة اإلنسانية املتزايدة أحدثت اختالال و تغريا يف هذا التوازن و تعترب املناطق الساحلية أكثر األماكن تعرضا 

ار و املصاريف و اجملاري املختلفة كما أهنا تستقبل إلساءة االستعمال فهي تستقبل التصريفات املباشرة من األهن
مليون طن من  13500خمتلف امللوثات من السفن و يقدر التصريف املباشر من األهنار يف البحر ما يصل إىل 

 300يف املائة منها من البحار األسيوية باإلضافة إىل هذا تتلقى البحار يف العامل ما يقرب من  50املواد العالقة، 
مليون طن من الرسوبيات نتيجة عمليات احلفر يف املناطق  915ون طن مواد عالقة من الصرف الصحي و ملي

  4...ماليني طن قمامة  502مليون طن نفايات صناعية و  11الساحلية و 

 

 

                                                           
، ص 9002، املوسوعة العربية للمعرفة من أجل التنمية املستدامة،اجمللد الثاين، الدار العربية للعلوم، بريوت، األرض و التربة: حممد آيت بلعيد  - 1
83 . 

 . 29-21، ص ص مرجع سابق: مبارك بوعشة -  2
، الدار 1، الطبعة 9بية للمعرفة من أجل التنمية املستدامة، اجمللد ، املوسوعة العر المحيطات و البحار و المناطق الساحلية: سلوى رهب أبا يزيد  - 3

 . 45، ص 9002العربية للعلوم، بريوت، 
 . 44، ص المرجع نفسه -  4
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 : صيانة المياه -ج

 حتسني نوعية املياه و تعين التنمية املستدامة وضع االسرتاتيجيات لتحسني كفاءة شبكات املياه، كما تعين      
قصر املسحوبات من املياه السطحية على معدل ال حيدث اضطرابا يف نظام االيكولوجية اليت تعتمد على هذه 
املياه، و قصر املسحوبات من املياه اجلوفية مبا يضمن جتددها، ورغم أن ثلثا مساحة كوكب األرض مغطاة باملياه 

منها ألغراض االستخدام البشري املباشر فضال عن ذلك فإنه ال يتوافر  %0.01إال أنه ال ميكن االستفادة بنسبة 
  1.من هذه املياه العذبة املتجددة اليوم أكثر مما كان متاحا يف فجر احلضارة اإلنسانية

 : ماية المناخ من االحتباس الحراريح -9

 أدت اإلنبعاثات املتزايدة خاصة ثاين أوكسيد الكربون الناتج عن حرق الوقود إىل اإلخالل بالتوازن الطبيعي لدورة 

  2. الكربون وقد أثار هذا قلق العلماء ألنه قد يؤدي إىل تغريات خمتلفة يف املناخ

هذه التغريات و بالتايل جتنب مجيع فالتنمية املستدامة تسعى إىل خلق التوازن وعدم املخاطرة بإجراء           
اإلختالالت اليت من شأهنا تدمري الكرة األرضية كالتسبب يف ارتفا  درجة حرارة األرض وزيادة مستوى سطح 

إن هذه احلماية من التغري . البحر أو تغيري أمناط سقوط األمطار و الغطاء النبايت أو زيادة األشعة فوق البنفسجية
شأهنا إحداث تغيري يف الفرص املتاحة لألجيال املقبلة، و بالتايل احليلولة دون زعزعة استقرار املناخي قد يكون من 

   3.املناخ أو النظم اجلغرافية الفيزيائية و البيولوجية أو تدمري طبقة األوزون احلامية لألرض من جراء أفعال اإلنسان

 : الحفاظ على التنوع البيولوجي -3

يف هذا اجملال أن يصان ثراء األراضي يف التنو  البيولوجي لألجيال املقبلة ،وذلك بإبطاء  تعين التنمية املستدامة
  4.عملية االنقراض و تدمري النظم االيكولوجية بدرجة كبرية وإن أمكن وقفها

                                                           
 . 90، ص 9001، نيويورك، السكان و البيئة و التنمية: التقرير املوجز لألمم املتحدة  - 1
،  9002، الدار العربية للعلوم ، بريوت ،  1، املوسوعة العربية للمعرفة من أجل التنمية املستدامة ، اجمللد الثاين ،ط تغيير المناخ: عصام احلناوي - 2
 . 142ص 

3 - Beat Burgenmeier: Politiques économiques du développement durable, 1 er édition, 
beock université, paris, 2008, p 180.  

، امللتقى الوطين حول اقتصاد البيئة و التنمية املستدامة، كلية العلوم االقتصادية و علوم التنمية البشرية و التنمية المستدامة: محيدوش علي -  4
 . 19، ص 9002جوان،  2-2التسيري، املركز اجلامعي املدية، اجلزائر، 
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 : و يتم قياس التنو  احليوي من خالل مؤشرين رئيسيني مها

 .ة املناطق احملمية مقارنة باملساحة الكليةو يتم قياسها حبساب نسبة مساح:  األنظمة البيئية -
  1.وهو األنوا  و يتم قياسها بنسب الكائنات احلية، املهددة باالنقراض: املؤشر الثاين -

االستغالل اجلائر للموارد و التلوث و األنوا  : و تعود ظاهرة فقدان التنو  احليوي إىل أسباب عدة متشابكة أمهها
املناخية و الزيادة السكانية و لقد مت اختاذ العديد من اإلجراءات على املستوى الدويل  الغريبة املدخلة و التغريات

تفاقيات الدولية و اإلسرتاتيجية العاملية لصون التنو  احليوي مثرة ي، وكانت االملواجهة املشكلة وصون التنو  احليو 
 هلذه اجلهود و إطارا للمزيد منها يف الوقت ذاته ورغم النجاحات اليت أسفرت عنها تلك اجلهود إال أن الطريق ال 

  2.يزال طويال و تكتنفه العديد من الصعاب 

وعليه  فهناك مصطلح أصبح أكثر ارتباطا بالتنمية املستدامة وهو التنمية البيئية باعتبار أن هذه األخرية أضحت 
متثل طرفا هاما يف معادلة التنمية عموما، إذ أن ممارسات اإلنسان اخلاطئة أدت إىل إفقار احلياة على وجه األرض، 

ري أن حتقيق نتائج اجيابية تستدعي تغيري ذهنية املواطنني، األمر مما أحدث اختالل يف املوازين الدقيقة للطبيعة، غ
الذي حيتاج إىل زر  الوعي الكايف وطرح البدائل ، حىت يكون املواطن على وعي تام باالختيار واملفاضلة وهو يف 

لسلوك يضاف إليها رشادة ا  3جاهتم حمسنة بيئيا،املنتجني مثال للسلع أن تكون منتاحلقيقة حافز على دفع 
لكن األهم يف كل هذا مل يعد يف قضية التنمية يف حد ذاهتا  بل املشكلة يف التنمية املتوافقة مع . االستهالكي

لذلك تركز التنمية املستدامة على التعامل الواعي مع البيئة واحليلولة دون تدهور التنو  البيولوجي أو زعزعة  البيئة،
 املناخ والنظم اجلغرافية الفيزيائية، 

 : حيث أن من بني التحديات املرتبطة دهذا البعد 
 . قلة الوعي البيئي وإمهال احملافظة على البيئة واستنزافها يف كثري من األحيان -
 ارتفا  نسب التلوث البيئي وجود تنو  بيولوجي حيتاج إىل نظم متعددة للحفاظ عليه -

                                                           
، امللتقى الدويل حول التنمية ات النظام الليبرالي بين الواقع و اآلفاق المستقبليةالتنمية المستدامة و رهان:  فوزي عبد الرزاق، كاتية بوروبة  1

ص ،9004أفريل  02/04املستدامة و الكفاءة االستخدامية للموارد املتاحة، كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيري، جامعة فرحات عباس، سطيف، 
21. 

، 9002، املوسوعة العربية من أجل التنمية املستدامة، اجمللد الثاين، الدار العربية للعلوم، بريوت، حيويالحياة االرضية و التنوع ال: عصام البدري  2
 . 22ص 

3 TABET Aoul : développement durable et stratégie de l’environnement, office des 
publications universitaire, Alger, 1998, p 8.  
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  1.تفشي أمناط لالستهالك اجلائر للموارد يف اجملتمع -
أن هناك تداخال بني األبعاد الثالث للتنمية املستدامة، وأنه ال ميكن جتاهل أي بعد من األبعاد، رغم نستنتج 

 .ما ورد فيه ميثل أهم املوضوعات اليت ينبغي الرتكيز عليها يف كل بعد وليس كل املوضوعات والقضايا أن
 :وهذا ما يوضحه الشكل التايل

 

 التنمية املستدامة تكامل  وتداخل أبعاد(: 9-9)الشكل رقم 

 

التنمية المستدامة ،فلسفتها، أساليب تخطيطها وأدوات : غنام عثمان حممد، ماجدة أمحد أبو زنط :املصدر
  98مرجع سابق، ص  ،قياسها

  مؤشرات التنمية المستدامة:المطلب الثالث

 جماالت حتقيق التنمية املستدامة واملؤسسات  يفييم مدى تقدم الدول ملستدامة يف تقتساهم مؤشرات التنمية ا
 الوطنية والدولية حول السياسات االقتصادية  و بشكل فعلي، وهذا ما يرتتب عليه اختاذ العديد من القرارات

 . االجتماعية

 : المؤشرات االقتصادية: الفرع األول 

 : هي كالتايل ومن أهم مؤشرات البنية االقتصادية لدولة ما: البنية االقتصادية -1

                                                           
، مكتب اليونيسكو 9018-9005عقد األمم املتحدة  – االسترشادي للتربية من أجل التنمية المستدامة في المنطقة العربيةإطار العمل  1

 .2،  ص 9004اإلقليمي للرتبية يف الدول العربية، بريوت، مارس 

 دالبع   

 البيئي   

 البعد           

 االجتماعي                                                           

 

 

 البعد االقتصادي

 
 

      

 التنمية املستدامة                           
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 وميكن قياسه من خالل معدل الدخل القومي للفرد، ونسبة االستثمار يف معدل الدخل: األداء االقتصادي -

 .القومي

 .ويقاس بامليزان التجاري مابني السلع واخلدمات: التجارة -

املساعدات التنموية  وتقاس عن طريق قيمة الدين مقابل الناتج القومي اإلمجايل، وكذلك نسبة: احلالة املالية -
 .اخلارجية اليت يتم تقدميها أو احلصول عليها مقارنة بالناتج القومي اإلمجايل

 :هالكية يف التنمية املستدامة جندومن أهم مؤشرات األمناط اإلنتاجية واالست :أنماط اإلنتاج واالستهالك -9

 .واملقصود باملادة كل املواد اخلام الطبيعية وتقاس مبدى كثافة استخدام املادة يف اإلنتاج،: استهالك املادة -

وتقاس عن طريق االستهالك السنوي للطاقة لكل فرد، نسبة الطاقة املتجددة من االستهالك : استخدام الطاقة -
 .السنوي، وكثافة استخدام الطاقة

ايات اخلطرة، وإعادة تدوير وتقاس بكمية إنتاج النفايات الصناعية واملنزلية، وإنتاج النف: إنتاج إدارة النفايات -
 .النفايات

   1.وتقاس باملسافة اليت يتم قطعها سنويا لكل فرد مقارنة بنو  املواصالت: النقل واملواصالت -

 : القضايا والمؤشرات االجتماعية :الفرع الثاني

 : المساواة االجتماعية -1

تعترب املساواة أحد أهم القضايا االجتماعية يف التنمية املستدامة، إذ تعكس إىل درجة كبرية نوعية احلياة       
 : واملشاركة العامة واحلصول على فرص احلياة، وقد مت اختيار مؤشرين رئيسيني لقياس املساواة االجتماعية ومها

 ت خط الفقر ونسبة السكان العاطلني عنويقاس عن طريق نسبة السكان الذين يعيشون حت: الفقر -
 .لعمل من السكان يف سن العملا
 .وميكن قياسها مبقارنة معدل أجر املرأة مع أجر الرجل: املساواة يف النو  االجتماعي -

                                                           
ص  ،9003األوىل، األهلية للنشر و التوزيع، عمان، الطبعة  ،العالم ليس للبيع، مخاطر العولمة على التنمية المستدامة: باتر حممد علي وردم - 1

 .912، 914ص 
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 :الصحة العامة -9

هناك ارتباط وثيق ما بني الصحة والتنمية املستدامة واملؤشرات الرئيسية للصحة هي حالة التغذية، وتقاس     
سنوات، والعمر املتوقع عند الوالدة،  5باحلاالت الصحية لألطفال، الوفاة وتقاس مبعدل وفيات األطفال حتت 

  املرافق الصحية، ونسبة التطعيم ضد األمراض الرعاية الصحية وتقاس بنسبة السكان القادرين على الوصول إىل

 .املعدية لدى األطفال 

 :ومن أهم مؤشراته: التعليم-3
 . ويقاس بنسبة األطفال الذين يصلون إىل الصف اخلامس من التعليم االبتدائي: مستوى التعليم -
 .ويقاس بنسبة الكبار املتعلمني يف اجملتمع: حمو األمية -

السكن يف مؤشرات التنمية املستدامة عادة مبؤشر واحد وهو نسبة مساحات السقوف وتقاس حالة : السكن-4
 .يف األبنية لكل شخص

 100يتعلق األمن يف التنمية املستدامة باألمن االجتماعي ومحاية الناس من اجلرائم املرتكبة لكل : األمن -5
 .ألف شخص من سكان الدولة

لسكاين هي املؤشر الرئيسي الذي يتم استخدامه لقياس مدى التطور وتعد النسبة املئوية للنمو ا :السكان -0
 1.جتاه ختفيض النمو السكاين

 : القضايا والمؤشرات البيئية:الفرع الثالث

 : هناك ثالث مؤشرات رئيسية تتعلق بالغالف اجلوي وهي :الغالف الجوي -1

 .أكسيد الكربونويتم قياسه من خالل حتديد إنبعاثات ثاين : التغري املناخي -

 .ويتم قياسه من خالل استهالك املواد املستنزفة لألوزون: استنزاف طبقة األوزون -

 .ويتم قياسها من خالل تركيز ملوثات اهلواء يف اهلواء احمليط باملناطق احلضرية : نوعية اهلواء -

                                                           
   www.arabenvironment.net:، مرصد البيئة العاملية،  على املوقعكيف يمكن قياس التنمية المستدامة: باتر حممد علي وردم - 1
/4/4/9019   

http://www.arabenvironment.net/
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 :وأهم املؤشرات املتعلقة باستخدامات األراضي هي: األراضي-9

 .قياسها مبساحة األراضي املزروعة مقارنة باملساحة الكلية واستخدام املبيدات واملخصبات الزراعية ويتم: الزراعة -
 . ويتم قياسها مبساحة الغابات مقارنة باملساحة الكلية لألرض، ومعدالت قطع الغابات: الغابات -
 .ليةويتم قياسه من خالل حساب نسبة األرض املتصحرة مقارنة باملساحة الك: التصحر -

ومن أهم املؤشرات املستخدمة للمحيطات واملناطق  :البحار والمحيطات والمناطق الساحلية -3
وتقاس برتكيز الطحالب يف املياه الساحلية، ونسبة السكان الذين يعيشون يف : املناطق الساحلية - :الساحلية هي

 .جارية الرئيسيةوزن الصيد السنوي لألنوا  الت: مصائد األمساك -.  املناطق الساحلية

ويتم قياس التنمية املستدامة يف جمال املياه العذبة مبؤشرين رئيسيني مها نوعية وكمية املياه، :  المياه العذبة -4
وتقاس نوعية املياه برتكيز األكسجني املذاب عضويا ونسبة البكترييا املعوية يف املياه، أما كمية املياه فتقاس من 

 .املياه السطحية واجلوفية اليت يتم ضخها واستنزافها سنويا مقارنة بكمية املياه الكليةخالل حساب نسبة كمية 

 ويتم قياسه من خالل مؤشرين رئيسني مها األنظمة البيئية واليت يتم قياسها حبساب :التنوع الحيوي -5
 تم قياسها حبساب نسبةنسبة مساحة املناطق احملمية مقارنة باملساحة الكلية، واملؤشر الثاين هو األنوا  وي

  1..املهددة باالنقراضالكائنات احلية 

 مستويات التنمية المستدامة مبادئها وأهدافها:المطلب الرابع

 : مستويات االستدامة:الفرع األول

أخذت وجهات النظر حول مفهوم االستدامة اجتاهني أساسني األول يعطي األولوية لالعتبارات البيئية و 
 .االستدامة القوية يف حني يوصف االجتاه الثاين باالستدامة الضعيفةينطوي حتت اسم 

ترتكز وجهة نظر هذه على فكرة أساسية هي أنه على اإلنسان أن يكيف حاجاته :  االستدامة القوية -1
 على ضوء املتاح من املوارد البيئية وعلى حنو يضمن استدامتها و حيافظ على الطبيعة املهددة بالفناء بدال من

  2.تكييف األرض لتناسب احتياجاتنا

                                                           
 .914-918مرجع سابق، ص ص مخاطر العولمة على التنمية المستدامة، ،العالم ليس للبيع: باتر حممد علي وردم -1

2 - Stephanie Treillet, L’ économie de l’environnement de bandeong a la mondilisation, 
2éme édition refondue, armand colin, Paris , 2007, p   
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 فتكون االستدامة قوية عندما يقع جمال النشاطات االقتصادية ضمن جمال النشاطات اإلنسانية و اليت بدورها متتد

لتقع يف الدائرة البيئية و بالتايل فإن تلك النشاطات ستنمو بشكل متضائل ولن يستمر منوها على املدى الطويل 
 ( 3 -9)انظر الشكل رقم  1. بالطبيعة بشكل كبري و اليت تزودها باملوارد املادية و الطاقوية إذا ما مت األضرار

  2.فهي تتمثل يف احلفاظ على املكونات الثالث لرأس املال مع اعتبارها مكملة لبعضها البعض و ليس بدائل

 ،بشري، مايل)أس املال البشري و بالتايل فإن فكرة االستدامة القوية ترفض فكرة اإلحالل بني خمتلف أشكال ر 

 . و تدعيم ضرورة بقاء على األقل جزء من رأس املال الطبيعي ثابتا( تكنولوجي

 (االستدامة القوية )ة املستدامة املقاربة البيئية للتنمي( :  3 -9)الشكل رقم      

 

 

  

 

 

 

 

 مسار التنمية                                                                         

، مذكرة ماجستري غري السياسة البيئية ودورها في تحقيق التنمية المستدامة: عبد اهلل احلرسيت محيد: املصدر
                                                                 .   92، ص 9005منشورة، جامعة الشلف، 

                                                           
جامعة امللك سعود،  التنمية المستدامة بين الحق في استغالل الموارد الطبيعية و المسؤولية عن حماية البيئة: عبد اهلل بن مجعان الغامدي -  1

 . 90-12ص  ، ص9002السعودية، 
 . 12، ص 9000، الدار الدولية لالستثمارات الثقافية، القاهرة، مبادئ التنمية المستدامةترمجة و دهاء شاهني، : دوجالس موسشيت. ف   -  2

 البيئة

 اجملتمع 

 االقتصاد 
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 : االستدامة الضعيفة -9

جيد هذا االجتاه جذوره لدى النيوكالسيك فهو و إن كان ال ينفي حمدودية املوارد الطبيعية يعول كثريا على الدور 
املوارد النابضة، الذي ميكن أن يلعبه التقدم التكنولوجي يف إطالة املوارد الطبيعية و تعويض الكميات املستنفدة من 

كما يعتقد أنصار هذا االجتاه أن التقدم التقين سيكون قادرا دائما على تغيري أمناط اإلنتاج على النحو جيعلها أقل 
 .تلويثا و أكثرا مراعاة لالعتبارات البيئية

مارسات و و تكملة لدور التقدم التكنولوجي ميكن حل املشكالت البيئية املرتبطة بالتنمية من خالل بعض امل
 اآلليات كسن القوانني و التشريعات و فرض الضرائب البيئية و إدماج االعتبارات البيئية ضمن خمتلف أطوار

   1.التعليم و التأكيد على التزامات أجيال احلاضر حنو األجيال املستقبلية

ميكن استبداله مع مرور  حيث تقوم االستدامة الضعيفة للتنمية على فكرة بسيطة تتمثل يف أن الرأمسال الطبيعي
الزمن برأس املال التكنولوجي أو املايل على اعتبار أن أمناط رأس املال الطبيعي، االجتماعي، البشري، املايل و 
التكنولوجي، تعد بدائل لبعضها البعض على األقل بالنسبة ملستويات األنشطة االقتصادية احلالية و املوارد 

القوية تكون االستدامة ضعيفة عندما يقع التوسع على حساب املوارد البيئية  وعلى عكس االستدامة  2.املتاحة
أي وقو  احلقل البيئي و جمال النشاطات اإلنسانية ضمن دائرة النشاطات االقتصادية، و بالتايل فان هذه األخرية 

 (   8 -9)انظر الشكل رقم ) .ستنمو بشكل متسار  على مدى البعيد

 (االستدامة الضعيفة)املقاربة االقتصادية للتنمية املستدامة (   8 -9)الشكل رقم 

 

 

 

                                                           
، املوسوعة العربية للمعرفة من أجل التنمية املستدامة، اجمللد األول، الطبعة األوىل، بريوت، التنمية و البيئة نقاش نظري: مصطفى كامل السيد  -  1

 . 344، ص 9005
2 Madadi abdelkader, Abdellah Elhirtsi Hamid: Les nouveaux fondements philosophiques 
et idéologiques du discours sur développement durabilité, 3 eme  colloque internationale 
sur la protection de l’environnement et lutte contre la pauvreté dans les pays en voie de 
développement, institut des sciences économiques et  des sciences gestion centre khmis Miliana, 
Algérie, le 3 et 4 mai 2010, p 3. 
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 مسار التنمية                                                                          

 .94، ص مرجع سابق: عبد اهلل احلرتسي محيد: املصدر 

  :مبادئ التنمية المستدامة:الثانيالفرع 
تضمنت العديد من االتفاقيات مجلة من املبادئ األساسية يف سبيل احلفاظ على البيئة و املوارد الطبيعية،  

مبدأ لتوجيه  92، (قمة األرض)واملنبثقة عن مؤمتر ريودي جانريو  (91أجندة )حيث حدد جدول أعمال القرن 
قيق التنمية املستدامة، و اعتربت هذه املبادئ كمبادئ أساسية للتنمية املستدامة و خمتلف اجلهات الفاعلة حنو حت

لكن مع مرور الوقت و تطور الفكر التنموي طرأت تغريات نوعية على بعض املبادئ و تطورت مببادئ جديدة 
 .لتتكيف مع الظروف الراهنة و املستقبلية

                                                           
 تعين برنامج عمل للتنمية املستدامة خالل  91وعليه األجندة  91يشري إىل القرن  91لغويا األجندة مشتقة من اللغة الالتينية وتعين ما ينبغي أو ما يراد فعله، الرقم

، و هي أول وثيقة من نوعها 91الل القرن و خ 1228دولة، فهي اخلطة التفصيلية لتحقيق املستقبل املتواصل لكوكب األرض منذ عام  149الذي تبنته  91القرن 
ال، و مائة و مخسة حتظى باتفاق دويل واسع يعكس إمجاعا عامليا و التزاما سياسيا من أعلى مستوى، و األجندة جتمع سلسلة من املوضوعات تنتظم يف أربعني فص

انتقالية شاملة لألعمال اليت يلزم القيام دها للحماية البيئية، و التنمية البشرية بشكل  عشر جماال من جماالت العمل، ميثل كل منها بعدا هاما من أبعاد إسرتاتيجية لفرتة
، 119، ص ص 9009البيطاش، االسكندرية، ة، العولمة السياحية وواقع الدول المتقدمة و الدول النامي: يسري دعبس: ملزيد من املعلومات راجع. متكامل
113.  

  http://www.un.org  : على املوقع التايل 91، جدول أعمال القرن ةالبيئة و التنمي: األمم املتحدة

-A.chauveau, J.rose: Développement durable, l’entreprise responsable, responsabilité sociale, 
éthique, édition d’organisations, paris, 2003, p 113.  

 البيئة

 اجملتمع 

 االقتصاد 

http://www.un.org/
http://www.un.org/
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 : و ميكن ذكر هذه املبادئ يف النقاط التالية

(  1229من تقرير ريودي جانريو  95و 15منصوص عليه يف املبدأين : ) مبدأ الحيطة و الحذر-1
فلحماية البيئة العاملية من التلوث و التدهور، جيب االلتزام مببدأ احليطة و احلذر الذي ينص على رسم السياسات 

خمتلف الدول و احلكومات و  و اختاذ إجراءات و قياسات احرتازية احتياطية و تطبيقها بشكل واسع من طرف
   1.املؤسسات

وهو من أهم املبادئ البيئية اليت ظهرت يف اتفاقيات البيئية العاملية و يعتمد على حقيقة أن : مبدأ الوقاية -9
العامل قد ال يتمكن من حتديد تأثريات البيئية و الصحية احلقيقية للنشاط االقتصادي أو طرح منتج أو سلعة أو 

املخلفات يف الطبيعة، و بالتايل عدم وجود أدلة علمية على التأثري الفعلي للمادة امللوثة، ال يعين تصريف لبعض 
طرح هذه املادة أو التعامل دها بل يعين عدم املوافقة على طرح هذه املادة قبل أن يتم التأكد علميا من عدم وجود 

 .الدائر حول قضية املنتجات املعدلة وراثيامضار هلا و ينطبق هذا املبدأ بشكل رئيسي حاليا على اخلالف 

وقد مت تطوير هذا املبدأ أثناء مؤمتر البيئة اإلنسانية العاملي يف ستوكهومل : مبدأ الملوث هو الذي يدفع -3
و يعين أن اجلهة املسببة للتلوث سواء كانت شركة أو مصنع أو حىت دولة عليها أن تدفع مثن  1229يف العام 

التلوث، و باإلضافة إىل ذلك فإن اجلهة املنتجة ملادة ما مثل أحد املصانع أو اجلهة اليت تقوم  إصالح تنظيف هذا
أن تدفع كلفة العملية اإلنتاجية  ( مثل شركات قطع األخشاب، أو التعدين )بنشاط اقتصادي يف منطقة طبيعية 

تقليل إنبعاثات املواد الغازية من املداخن أو  كل القيمة املطلوبة لتطبيق املواصفات البيئية يف العملية اإلنتاجية مثل
  2.تنظيف املناجم من املواد السامة أو معاجلة املخلفات السائلة

 :حيث ميكن أن يقسم هذا املبدأ إىل ثالث مستويات هي :مبدأ العدالة -4

ة للجميع من خالل يف البلد الواحد أو داخل الدولة و يركز هذا املبدأ خصوصا على توفري االحتياجات األساسي-
 (.مكافحة الفقر)التقسيم العادل للثورة 

يعتمد على معرفة اخلصائص العاملية و املشرتكة للبيئة و ضرورة تقسيم املوارد و يشمل  بني الدول و الشعوب -
 .اخل  ...دول اجلنوب، التجارة العادلة القضايا بتنمية 

                                                           
1- Alain jounot: 100 questions pour comprendre et agir le développement durable, 
afnor, France, 2004, p 04.  

 . 922مرجع سابق، ص العالم ليس للبيع مخاطر العولمة على التنمية المستدامة، :  باتر حممد علي وردم - 2
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مكافحة الفقر، العالقة بني دول الشمال و )أبناء اجليل الواحد التنمية املستدامة ال تفرتض فقط العدالة بني -
و هذا يعين فتح األفاق ( استقرار املناخ، احلفاظ على التنو  البيولوجي)، و لكن أيضا بني األجيال (اجلنوب
 .على حد سواء( العدالة بني األجيال )، والزمنية (العدالة بني الدول و الشعوب )املكانية 

 التنمية املستدامة هي مسؤولية مجاعية وتطلب املشاركة الفعالة و التعاون من اجلميع و: اركةمبدأ المش -5

منظمات دولية، دول وحكومات، نقابات، )على مجيع املستويات، فالتشاور و احلوار على مجيع املستويات القرار 
مستدامة للموارد و بالتايل أحداث  أصبح ال غىن عنه يف إدارة( اخل ...منظمات غري حكومية، اجلماعات احمللية 

 (  1229من تقرير ريودي جانريو  3و1منصوص عليه يف املبدأين )  1. أمناط جديدة للحكومة

كما عمل البنك الدويل مع بداية القرن الواحد و العشرين على إرساء عقيدة بيئية جديدة خلدمة التنمية املستدامة 
 : تقوم على عشر مبادئ أساسية هي

اقتضت خطورة مشكالت البيئة و ندرة املوارد املالية التشدد يف وضع : تحديد األولويات بعناية: أ األولالمبد
األولويات و تنفيذ إجراءات العالج على مراحل، و هذه اخلطة قائمة على التحليل التقين لآلثار الصحية و 

  2.التصدي إليها بفعالية اإلنتاجية و االيكولوجية ملشكالت البيئة و حتديد املشكالت الواجب 

كانت معظم السياسات البيئية مبا فيها السياسات الناجحة مكلفة : االستفادة من كل دوالر: المبدأ الثاني
بدون مربر وال تستطيع البلدان النامية استخدام األساليب مرتفعة التكاليف اليت تستخدم تقليديا يف البلدان 

فعالية التكلفة وأفادت اجلهود يف هذا اجملال بلدان عديدة مثل التشيك،  الصناعية، ومن مث بدأت التأكيد على
 ( الشيلي، املكسيك 

 إن هذا التأكيد يسمح بتحقيق اجنازات كثرية مبوارد حمدودة وهو ما يتطلب هنجا متعدد الفرو  و يناشد املختصني
 .و االقتصاديني يف جمال البيئة العمل سويا على حتديد السبل األقل تكلفة للتصدي للمشكالت البيئية الرئيسية 

بعض املكاسب يف جمال البيئة سوف تتضمن  :اغتنام فرص تحقيق الربح األكبر لكل األطراف: المبدأ الثالث
 لسياسات صممت لتحسني الكفاءة و تكاليف و مفاضالت، و البعض اآلخر ميكن حتقيقه كمنتجات فرعية 

                                                           
1- Joel ernult, Arvind ashta: Cahiers du ceren 21, groupe ESC Dijon bourgogne, France, 
2007, p 9-10.  

-9005أطروحة دكتوراة، غري منشورة، قسم علوم التسيري، جامعة اجلزائر،  أثر تلوث البيئة في التنمية االقتصادية في الجزائر،: رشيد ساملي  -  2
 . 105، ص 9002
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 احلد من الفقر، و نظرا لندرة املوارد اليت مت تكريسها حلل مشكالت البيئية منها خفض الدعم على استخدام املوارد

 . الطبيعية

 إن احلوافز القائمة على السوق و الرامية إىل :استخدام أدوات السوق حيث ما يكون ممكنا: المبدأ الرابع

 خفض األضرار الضريبية هي األفضل من حيث املبدأ أو التطبيق، فعلى سبيل املثال تقوم بعض الدول بفرض 

   1. رسوم على اإلنبعاثات وتدفق النفايات 

جيب العمل على تنفيذ سياسات أكثر  :االقتصاد في استخدام القدرات اإلدارية و التنظيمية: المبدأ الخامس
ائب على الوقود أو قيود االسترياد  ألنوا  معينة من املبيدات احلشرية، إدخال مبدأ تنظيما وقدرة مثل فرض ضر 

احلوافز على املؤسسات الصناعية اليت تسعى إىل التقليل من األخطار البيئية، و  كذلك تنظيم احلمالت الطال  
 .الرأي العام و نشر الوعي الذي يعترب أقوى من النهج أكثر تقليدية

جيب على الدولة التعامل جبدية و موضوعية مع القطا  اخلاص : الخاص العمل مع القطاع: المبدأ السادس
 :باعتباره عنصر أساسيا يف العملية االستثمارية، و ذلك من خالل

تشجيع التحسينات البيئية للمؤسسات و إنشاء نظام اإليزو الذي يشهد بأن الشركات لديها أنظمة سلمية  -
 .لإلدارة و البيئة

 .وجيه التمويل اخلاص صوب أنشطة حتسني البيئة مثل مرافق معاجلة النفايات و حتسني كفاءة الطاقةت -

عند التصدي للمشكالت البيئية لبلد ما تكون فرص النجاح قوية : اإلشراك الكامل للمواطنين: المبدأ السابع
 : سباب اآلتية بدرجة كبرية إذا تشارك املواطنون احملليون ومثل هذه املشاركة ضرورية لأل

 .قدرة املواطنني يف املستوى احمللي على حتديد األولويات -
 .أعضاء اجملتمعات احمللية يعرفون حلوال ممكنة على املستوى احمللي -
 .أعضاء اجملتمعات احمللية يعملون غالب على مراقبة مشاريع البيئة -

                                                           

، امللتقى الدويل 9112الى مؤتمر بالي  1229التنفيذ من مؤتمر ريودي جانيرو المبادئ و : التنمية الشاملة المستدامة : عبد اهلل خبابة  -1 
 4و  2ومي حول التنمية املستدامة و الكفاءة اإلستخدامية للموارد الطبيعية، كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيري جامعة فرحات عباس، سطيف، ي

 . 29، ص 9004أفريل 
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  1.د التغيريإن مشاركة املواطنني متكن أن تساعد على بناء قواعد مجاهريية تؤي -

 جيب على احلكومات االعتماد على االرتباطات الثالثية اليت : توظيف الشراكة التي تحقق نجاحا: المبدأ الثامن

و تنفيذ تدابري متضافرة للتصدي لبعض ( احلكومة، القطا  اخلاص، منظمات اجملتمع املدين و غريها )تشمل 
 .قضايا البيئة

بوسع املديرين البارعني اجناز حتسينات  : داري المبني على الكفاءة و الفعاليةتحسين األداء اإل: المبدأ التاسع
 %20كبرية يف البيئة بأدىن التكاليف فمثال أصحاب املصانع يستطيعون خفض نسبة التلوث للهواء و الغبار من 

 .بفضل حتسني تنظيم املنشآت من الداخل % 40إىل 

عندما يتعلق األمر حبماية البيئة فإن الوقاية تكون أرخص كثريا و أكثر  :إدماج البيئة من البداية: المبدأ العاشر
فعالية من العالج، و تسعى معظم البلدان اآلن إىل تقييم ختفيف الضرر و احملتمل من االستثمارات اجلديدة يف 

املتعلقة بالطاقة كما  البنية التحتية، و باتت تضع يف احلسبان التكاليف و املنافع النسبية عند تصميم إسرتاتيجيتها
 2.أهنا جتعل من العامل البيئي عنصرا فعاال يف إطار السياسات االقتصادية و املالية و االجتماعية

 : أهداف التنمية المستدامة :الفرع الثالث

السياسية، إن التنمية املستدامة عملية معقدة طويلة األمد شاملة و متكاملة يف أبعادها االقتصادية، االجتماعية، 
 لذا فان هدفها الثقافية و البيئية، و إن كانت غايتها اإلنسان إال أهنا جيب أن حتافظ على البيئة اليت يعيش فيها،

 3.البيئة احمليطة جيب أن يكون إجراء تغريات جوهرية يف البىن التحتية و الفوقية للمجتمع دون الضرر بعناصر

 : و عليه فان التنمية املستدامة هتدف إىل 

 و ذلك من خالل عمليات التخطيط و تنفيذ سياسات التنموية : تحقيق نوعية حياة أفضل للسكان -1

 لتحسني نوعية حياة السكان يف اجملتمع اقتصاديا و اجتماعيا عن الطريق الرتكيز على اجلوانب النوعية للنمو وليس 

                                                           
 . 2-5، ص ص1222، جملة التمويل و التنمية، عدد ديسمرب، للعقيدة البيئية الجديدة المبادئ العشر: أجندرو سيرت -  1
، ص ص 9002، مؤسسة الشهاب، االسكندرية، الوقائع االقتصادية العولمة االقتصادية و التنمية المستدامة: خباية عبد اهلل، بوقرة رابح -  2

380-381 . 
 . 99، ص 9000، املؤسسة اجلامعية للدراسات،  بريوت، الجامعة في األلفية الثالثةالتنمية ورسالة : حممد مصطفى األسعد  - 3
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 . الكمية فقط و بشكل عادل و مقبول و دميقراطي

و ذلك بالرتكيز على العالقة بني نشاطات السكان و البيئة و تتعامل مع النظم : البيئة الطبيعيةاحترام  -9
 الطبيعية و حمتواها على أهنا أساس حياة اإلنسان، إهنا ببساطة تنمية تستوجب العالقة احلساسة بني البيئة الطبيعية

 .كامل و انسجامو البيئة املبنية و تعمل على تطوير هذه العالقة لتصبح عالقة ت

بتنمية إحساسهم باملسؤولية جتاهها و حثهم على املشاركة : تعزيز وعي السكان بالمشكالت البيئية القائمة -3
الفعالة يف إجياد حلول مناسبة هلا من خالل مشاركتهم يف إعداد و تنفيذ و متابعة و تقييم برامج و مشاريع التنمية 

 1 .املستدامة

تتعامل التنمية املستدامة مع املوارد الطبيعية على أهنا موارد : تخدام عقالني للمواردتحقيق استغالل و اس -4
حبيث ال يتجاوز هذا االستخدام معدالت حتددها  2.حمدودة لذلك حتول دون استنزافها و توظيفها بشكل عقالين

زمنية أطول دون أن ختلق  الطبيعة و يف نفس الوقت البحث عن بدائل للموارد واسعة االستعمال حىت تبقى فرتة 
  3.كمية كبرية من النفايات تعجز البيئة عن امتصاصها

من خالل توعية السكان بأمهية التقنيات املختلفة يف اجملال : ربط التكنولوجيا الحديثة بأهداف المجتمع -5
 افه املنشودة دونالتنموي و كيفية استخدام املتاح و اجلديد منها يف حتسني نوعية حياة اجملتمع و حتقيق أهد

 .أن ينجم عن ذلك خماطر و آثار سلبية على البيئة أو على األقل أن تكون هذه املخاطر و اآلثار مسيطرا عليها 

و يتم ذلك بطريقة تالئم إمكانياته و : إحداث تغيير مستمر و مناسب في حاجات وأولويات المجتمع -0
  التنمية االقتصادية و السيطرة على مجيع املشكالت البيئيةتسمح بتحقيق التوازن الذي بواسطته ميكن تفعيل 

 .ووضع احللول املناسبة هلا 

 إحداث التغيري الفكري و السلوكي و املؤسسي الذي يتطلبه وضع السياسات و الربامج التنموية و تنفيذها  -
 .بكفاءة و فعالية

                                                           
-98، امللتقى العريب الثالث للرتبية و التعليم، تنمية الموارد البشرية و متطلبات التنمية المستدامة لألمن العربي: عبد العزيز بن صقر الغامدي -  1
 .2، 4، ص ص 9002أفريل،  92

 .92، مرجع سابق، ص فلسفتها و أساليب تخطيطها و أدوات قياسها: التنمية المستدامة : د غنيم ،ماجدة أمحد أبو زنطعثمان حمم  2 -
 . 991، ص 9002، املكتب اجلامعي، االسكندرية، التنمية و حقوق اإلنسان: احلسن عبد املوجود إبراهيم -  3
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لربامج اليت تساهم يف تلبية حاجات توحيد اجلهود بني القطاعات العامة و اخلاصة لتحقيق األهداف و ا -
 .األجيال احلالية و القادمة

  1.وضع االسرتاتيجيات التنموية برؤية مستقبلية أكثر توازنا و عدال -
باإلضافة إىل مجيع هذه األهداف هناك اهلدف السياسي الذي يتميز بالوصول إىل االستقرار على املستوى  

للمخططات االقتصادية ألن التقلبات السياسية ألي دولة يعطي كافة األنظمة من أجل بعث استقرار دائم 
حتما تقلبات يف املناهج االقتصادية املستخدمة، و كذا عرض االجتاهات و القضايا املتعلقة باحلكم الراشد يف 

 2.حتقيق االستدامة و أثره على آليات احلكم و طرق تطبيقها يف الدول النامية خاصة

 : داف التنمية املستدامة بإعالن أهداف األلفيةولقد برزت بشكل واضح أه

  9015إىل  1220القضاء على الفقر املدقع و اجلو  مبعدل النصف خالل الفرتة املمتدة من  
 ضمان التعليم االبتدائي للجميع . 
 العمل على حتقيق املساواة بني اجلنسني وإزالة التفاوت بينهما. 
 ختفيض معدالت وفيات األطفال. 
 حتسني صحة األمهات . 
 مكافحة فريوس نقص املناعة البشرية و املالريا وأمراض أخرى . 
 ضمان استدامة املوارد البيئية . 
 إقامة شراكة عاملية من أجل التنمية. 

مت إضافة غاية أخرى لألهداف اإلمنائية تتعلق بضمان التشغيل الشامل و توسيع فرص  9002يف عام : مالحظة
 .ئقاحلصول على عمل ال

 
                                                           

 . 30، مرجع سابق، ص  المستدامة ، فلسفتها و أساليب تخطيطها و أدوات قياسهاالتنمية : عثمان حممد غنيم ، ماجدة أبو زنط - 1
 . 25، ص 9003، مارس 09، جملة احلقيقة، جامعة أدرار، العدد التنمية المستدامة بين تراكم راس المال و اتساع الفقر: صاحل فالحي  2-


دولة بالعمل على الصعيدين  142دت يف شهر سبتمر من خالله هتدر رؤساء و ممثلو انبثق إعالن األلفية من قمة األمم املتحدة لأللفية اليت انعق 

م املتحدة بعد سنة احمللي و العاملي تعزيز اجلهود ألجل حتقيق أهداف األلفية، تضمن إعالن األلفية سبعة حماور أساسية، تناوهلا تقرير األمني العام لألم
  .: لكل منها جمموعة من األهداف ملزيد من املعلومات راجع يف الدليل التفصيلي لتنفيذ اإلعالن و حدد 

bàtir économie  « : mondialisation, développement et pauvertBonques mondiale,  -
integrée,  oxford university, 2002, p 149.  

، ندوة حول األهداف الدولية للتنمية و صياغة السياسات للتنميةالتطورات الحديثة في الفكر التنموي و االهداف الدولية : علي عبد القادر علي
 .1، ص 9003االقتصادية و االجتماعية يف الدول العربية، تونس، 
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 لـــــــــــــــصـــــفـــة الـــــــــــــــالصـخ

 

تبني لنا مما سبق أن التنمية املستدامة هي املبدأ القائل بأن التنمية االقتصادية واالجتماعية جيب أن ال         
تدمر البيئة، وأن تتم عملية التنمية ضمن حدود وإمكانات العناصر البيئية، وأن تسعى إىل حتقيق االستقرار 

وذلك من خالل دراسة وفهم العالقات املتبادلة . لواجبةاالجتماعي عن طريق توفري اخلدمات الالزمة واحلقوق ا
و اآلثار اخلارجية بني اإلنسان، و احمليط الذي يعمل فيه واآلثار اخلارجية الناجتة عن ذلك، سواًءا االستهالكية أ

، وهكذا ...(انبعاث الغازات امللوثة، تلوث الرتبة وجماري املياه) لإلنتاج الناجم عن النشاط اإلنتاجي للمؤسسات 
والبيئة  اجملتمع اجتاه مسؤوليتها االعتبار بعني آخذة تسيريها منط يف النظر بإعادة األمر للمؤسسات تطلب فقد

 .وذلك من أجل كسب احرتام اجملتمع والستمرارها

 



 

 

 

 الفصل الثالث

 ة ـــؤولية االجتماعيــلمسأهمية ا 

 ة ـاإلدارة البيئيفي مساندة 

 دامةــــــــتنمية المستللللوصول 
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 د ـــــــــــــــــــــــــتمهي

 

منذ السبعينيات من القرن املاضي، ويف إطار املسؤولية االجتماعية ، شهد العامل تزايدا بالوعي البيئي على 
، التغري جتاه زيادة معدالت التلوث البيئيومن أهم األسباب اليت دفعت دهذا اال. خمتلف األصعدة واملستويات

املناخي  االحتباس احلراري العاملي بسبب تلف أجزاء من طبقة األوزون، تزايد استنزاف املوارد الطبيعية بسبب 
عمليات التصنيع غري املسؤولة، تلف البيئة الطبيعية نتيجة خملفات الصناعة، ويف كثري من األحيان، كانت أصابع 

عمال املتمثلة بالعمليات التصنيعية والتسويقية كمسببات االهتام متتد إىل املمارسات الغري مسؤولة ملنظمات األ
وكنتيجة هلذه التطورات العاملية فقد برزت مجعيات وهيئات خمتلفة يف العامل تنادي . رئيسية هلذه اإلشكاليات

وقامت احلكومات واهليئات الرمسية . باحملافظة على البيئة جلعلها مكانا آمنا للعيش ألجيال احلاضر واملستقبل
املختلفة بسن التشريعات واختاذ اإلجراءات املناسبة للمحافظة على البيئة وعلى مواردها الطبيعية، وقد صدرت 

 .العديد من القوانني والتشريعات يف هذا الصدد

وعلى ضوء هذه التطورات العاملية بدأت العديد من منظمات األعمال بإعادة النظر مبسؤولياهتا االجتماعية يف 
 ومن هنا بدأ االهتمام بنمط جديد يف  اإلدارة عرف . وإعطاء البعد البيئي أمهية بارزة يف اسرتاتيجياهتا ممارساهتا ،

كمنهج  إداري  يقدم حلول لتلك اآلثار االجتماعية والبيئية السلبية، ويتمحور حول االلتزام القوي باإلدارة البيئية  
  .باملسؤولية البيئية يف ممارسة األنشطة  اإلنتاجية

 :ويف هذا اإلطار وملعاجلة هذه القضايا واجلوانب فقد حاولنا يف هذا الفصل إىل التطرق إىل 

 حول نظم اإلدارة البيئيةمدخل نظري : املبحث األول
 آليات تفعيل املسؤولية االجتماعية لنظام اإلدارة البيئية   : املبحث الثاين
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 :البيئيةمدخل نظري حول نظم اإلدارة : المبحث األول

يعترب موضو  نظم اإلدارة البيئة من املواضيع اليت تلقى اهتماما متزايدا من قبل الباحثني واملنظمات بأشكاهلا      
املختلفة، خاصة املؤسسات االقتصادية، وقد اقرتن هذا االهتمام بتأثري النظام العاملي اجلديد ومقتضيات العوملة 

لبات االندماج يف االقتصاد العاملي، وأدخلت يف هذا اإلطار مفهوم اليت جعلت موضو  البيئة من أهم متط
فقيام إدارة متخصصة للبيئة ومتكاملة مع املنظومة اإلدارية الشاملة أصبح من أهم  للمؤسسة،املسؤولية االجتماعية 

رة وظائف ذات صلة مقتضيات العمل اإلداري الناجح، ويف إطار الوظائف التقليدية لإلدارة تقوم إدارة البيئة مبباش
بالبيئة حبيث تصبح املشكالت البيئية وكيفية جمادهتها يف داخل املؤسسة أو يف حميطها خاضعة لعمليات التخطيط 

 .والرقابة والتنظيم والتوجيه بشكل فعال حبيث يؤدي ذلك يف هناية املطاف إىل حتسني أدائها البيئي

 :مفهوم اإلدارة البيئية: المطلب األول

 بعض خالل ومن أدي املختلفة الصناعات لنشاط املصاحبة البيئية اآلثار اجتاه العام الوعي تنامي نإ
 دول من كثري يف االقتصادية األنشطة وتنامي التلوث ارتفا  بني طردية عالقة إجياد إىل املتخصصة، الدراسات

 . العامل

 اإليفاء على هتامقدر  هو حاليا املؤسسات يواجه الذي األساسي التحدي أن إىل املتخصصني بعض شدد كما
 . املستدامة التنمية و البيئة محاية مفاهيم حتقيق جتاه التنموي دورها وأداء بالتزاماهتا

احلادي  القرن يف املؤسسات بني التنافسية معايري أهم من واحدة هي املؤسسة لوظائف البيئية اإلدارة وأصبحت
 .عشر

 :البيئيةنشأة وتطور اإلدارة : الفرع األول

لقد تطور الفكر اإلداري عرب الزمن مبروره بعدة مراحل خمتلفة فيما بينها لكنها متكاملة من حيث البناء 
، وأعتقد يف ظل 90إىل منتصف القرن  12الفكري، فقد ساد الفكر اإلنتاجي خالل الفرتة املمتدة من القرن 

 وال تتأثر بعوامل اإلنتاج، ومنه فجميع املؤسسات يف ظل هذا الفكر بأن البيئة احمليطة باملؤسسة ساكنة أي ال تتغري
وبداية  .سيادة هذا الفكر مل تكن تويل اجلانب البيئي اهتماما كبريا، ومل تدرج االهتمامات البيئية يف اسرتاتيجياهتا

من النصف الثاين من القرن العشرين ساد الفكر اإلداري القائم على التوجه باملستهلك، وبالتايل بدأت املؤسسات 
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املؤسسات  تويل اهتماما كبريا باجلانب االجتماعي، وكان هناك اهتمام أيضا ببعض اجلوانب البيئية لدى بعض
 1 .تكون حمددودة

بدأ " مستقبلنا املشرتك"من خالل تقرير 1242امة بشكل مؤسس سنة ويف ظل ظهور مفهوم التنمية املستد
االهتمام باجلانب البيئي بشكل مكثف من طرف احلكومات، وانعكس هذا على املؤسسات من خالل 
التشريعات والقوانني اليت تصدرها الدولة واليت جيب على املؤسسة مراعاهتا، وبالتايل ظهر مفهوم اإلدارة البيئية 

مستوى املؤسسات األوروبية واليابانية واألمريكية، حيث هتدف هذه اإلدارة دهذا املفهوم إىل حتويل  وطبق على
األهداف البيئية إىل أهداف متناسقة مع األهداف اإلسرتاتيجية للمؤسسة، وبالتايل أصبح العنصر البيئي عنصر ذو 

 2.أمهية بالغة على مستوى اإلدارة يف معظم املؤسسات

 :تعريف اإلدارة البيئية:يالفرع الثان

عديدة من تطوير واستخدام إدارة البيئة، والنجاح الذي حققته العديد من املؤسسات بالرغم من مرور سنوات 
نتيجة لتطبيقه، إال أنه مازالت توجد مشكالت فيما يتعلق بإجياد تعريف موحد ومقبول دوليا ملصطلح إدارة 

 3.البيئة

 :التعريفات لإلدارة البيئية نلخصها فيما يليوعلى العموم هناك العديد من 

 فر  من إدارة املؤسسة واليت هتتم مبتطلبات محاية البيئة، وتسعى لضمان املالئمة البيئية املستمرة"اإلدارة البيئية  -

 ".للمنتجات والعمليات من جهة، وسلوك العاملني وأصحاب املصلحة من جهة أخرى

 4".طار املؤسسة يلتزم من خالله مجيع األفراد حتقيق أهداف املؤسسة حلماية البيئةتنظيم يف إ": اإلدارة البيئية -

 كما عرفت أيضا بأهنا تشمل اإلدارة اليت تعىن بإدارة قضايا البيئة اإلنسانية والطبيعية بزيادة كفاءهتا وفعاليتها إىل

                                                           
 .32، 32ص ص ، 9002، دار البازوري للنشر والتوزيع، عمان، الحماية اإلدارية للبيئة: اإلدارة البيئية: عارف صاحل خملف - 1
 .32ص  ،سابقالمرجع ال - 2
 .23، ص 9000 املعارف، اإلسكندرية، منشأة ؛ 3ط ،معاصرة بيئية قضايا :غنيمي املقصود عبد الدين زين - 3

4.Jonquières Michel: Le manuel du management environnemental, Tome  I:Mettre en 
œuvre un système de management environnemental, Société Alpine de publications, Paris, 
2001, p 38. 
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  1.وإمنائهااحلد األقصى للحد من تدهور أو تلوث البيئة مع احملافظة عليها 

إجياد وتصميم نو  من اآللية الشاملة اليت : "أما غرفة التجارة الدولية فتشري إىل أن وظيفة اإلدارة البيئية تكمن يف-
تضمن عدم وجود آثار بيئية ضارة ملنتجات املؤسسة وذلك عرب مجيع املراحل بالتخطيط والتصميم ووصوال إىل 

 2."املنتج التام

عبارة عن هيكل املؤسسة و مسؤولياهتا و سياساهتا و ممارساهتا و "اإلدارة البيئية بأهنا   Thomasكما عرف 
إجراءاهتا و عملياهتا و مواردها املستخدمة يف محاية البيئة و إدارة األمور البيئية؛ و حيدد نظام اإلدارة البيئية فلسفة 

  3."تطوير برامج لألداء البيئي املؤسسة جتاه القضايا البيئية ووضع أهداف للربامج البيئية و

على أهنا إدارة النشاطات و السياسات العامة ضمن املشاكل البيئية من أجل محاية : "  Hemingو عرفها 
الشؤون العامة و اإلدارة البيئية كأي إدارة أخرى عملية إنسانية؛ حيث تتفاعل بعمل األفراد و اجلماعات من أجل 

 4." هداف التنظيمية احملددة بصورة مسبقةحتقيق جمموعة من القيم و األ

و من هنا ميكن تعريف اإلدارة البيئية مبعناها العام بأهنا جمموعة األنشطة اليت يتم تنفيذها يف جمتمع ما دهدف محاية 
البيئة فهي عملية تقوم من خالهلا جمموعة من املؤسسات سواء حكومية أو يف القطا  اخلاص بتطبيق عدد من 

قتصادية، وذلك يف إطار أهداف جمتمعية حمددة لتحسني اآلليات لتنفيذ جمموعة من اإلجراءات ذات اجلدوى اال
 5. نوعية البيئة و محاية املوارد الطبيعية و النظم االيكولوجية

و جاء يف تقرير منظمة  األمم املتحدة حول الربامج البيئية أن مفهوم اإلدارة البيئية يف إطار املنشآت الصناعية 
يئية من أجل رصد و تقييم أثار البيئة للمنشأة الصناعية على أن يقوم أساسا على و ضع اخلطط و السياسات الب

تشمل املراحل اإلنتاجية كافة انطالقا من احلصول على املوارد األولية ووصوال إىل املنتج النهائي و اجلوانب البيئية 
كاليف و األثر البيئي املتعلقة به، وتقوم أيضا على تنفيذ كافة اإلجراءات الرقابية مع األخذ يف احلسبان جانب الت

                                                           
املؤمتر العريب الثاين حول اإلدارة البيئية يف نظم اإلدارة احمللية يف الوطن العريب، الشارقة،  اإلدارة البيئية،-القيادة اإلدارية  :يوسف بن إبراهيم السلوم -1

 .93، ص9003
2 - www.socpa.org.sa/Pdf/mohas/socpa_07.pdf.le 13/04/9019  

، امللتقى العلمي الدويل  البيئية للمؤسسات الصناعية كمدخل حديث للتميز التنافسياإلدارة : جنوى عبد الصمد، طالل حممد مفضي بطاينة3 -
 .138، ص 9005حول األداء املتميز للمنظمات و احلكومات، ورقلة، مارس 

 .893، ص 9001دار الرضا، دمشق، ، 14111نظم االدارة البيئية و االيزو : رعد حسن الصرن - 4
 .893، ص 9002، الدار العربية للعلوم، بريوت،  9، املوسوعة العربية للمعرفة من أجل التنمية املستدامة، جملدة البيئيةاإلدار : إبراهيم عبد اجلليل5 -

http://www.socpa.org.sa/Pdf/mohas/socpa_07.pdf.le
http://www.socpa.org.sa/Pdf/mohas/socpa_07.pdf.le
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هلذه اإلجراءات أيضا إضافة إىل كيفية استخدام املوارد و البد من توضيح األدوات و الطرق املتبعة ملنع التلوث و 
 1.االستخدام الرشيد للموارد

ة جمموعة أنشطة اإلدارة اليت حتدد السياس"اإلدارة البيئية بأهنا    NFX 30200يف حني عرفت املواصفة الفرنسية 
البيئية األهداف و املسؤوليات و اليت تنفذ بوسائل مثل ختطيط األهداف البيئية قياس النتائج و التحكم يف اآلثار 

 2."على البيئة

 :ومنه ميكننا القول بأن

اإلدارة البيئية هي اإلدارة اليت تسعى إلدارة كل اجملاالت الوظيفية وكل املستويات يف املؤسسة بطريقة تتماشى 
 .ت احلفاظ على البيئة دون املساس بأهداف اإلدارة التقليديةومتطلبا

 :البيئة إلدارة املكونة العناصر استنتاج ميكن هنا ومن

 .واقتصاديا بيئيا املناسبة اإلجراءات اختاذ  مثل للمؤسسة البيئية السياسة  -

 التدابري واختاذ األضرار البيئية تفادي البيئية، املؤثرات من تقلل اليت اإلجراءات التقنية مثل البيئة على احلفاظ - 
 .العالجية و الوقائية

 .الرتبة وتلوث القذرة واملياه املختلفة بأشكاهلا اإلنبعاثات مثل البيئية املؤثرات نتائج قياس  -

 .دها حدود التلوث املسموح جتاوز بعدم يتعلق ما يف القوانني و املختصة السلطات تعليمات إتبا  و  احرتام  -

 .البيئية املعايري  جتاه املسؤولية بتحمل املصلحة ذات لألطراف البيئي السلوك دعم  -

 :كما البد أن تتميز اإلدارة البيئية بعدة خصائص متكنها من القيام بوظائفها بشكل صحيح ومتكامل تتمثل يف

 .قبول اإلدارة التعامل مع املتغريات بصفتها جزءا حموريا من نشاطها -
 .لتحام بني املنظمة والتوافق مع املتعاملني اخلارجينياالنسجام واال -
 .القدرة على فهم وحتليل واستيعاب تكنولوجيا االتصال واملعلومات -

                                                           
 .138ص  مرجع سابق،: طالل حممد مفضي بطاينة ، جنوى عبد الصمد - 1

2- Corinne gendron: La gestion environnementale et la norme iso 14000, les presses de 
l’université de montréal, Canada, 2004, p 40.  
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القدرة على التفاعل مع املوارد املنظمة املادية والبشرية واالجتاه دها إىل التكامل  وصوال إىل املستويات أو  -
 .القدرات التنافسية مع الغري

 .العتبار ميزة فعالية الوقت يف مواجهة األعمال املطروحةاألخذ يف ا -
 .تنمية روح بناء الفرق اجلماعية لضمان مشاركة اجلميع -
والشكل املوايل يوضح الفرق بني اإلدارة 1. االقرتاب من املنظمات املماثلة لدراسة جتاردها واالستفادة منها -

 .التقليدية واإلدارة البيئية

 بني اإلدارة التقليدية وإدارة البيئةالفرق   1 -3شكل رقم 

                                          

                                                

 

                                                

                                           

- إدارة البيئة -                             -اإلدارة التقليدية-

 Source: Paolo Baracchini: Guide à la mise  en place du management environnemental en 
entreprise selon ISO 14000, 3éd, Presses polytechniques et universitaires romandes, Italie,  2007, p 5. 

بني الشكل أن الفرق بني اإلدارة التقليدية واإلدارة البيئية يتمثل يف اختالف األساس الذي تقوم عليه كل منهما، 
ه وسيلة ضرورية إلنتاج املنتجات ففي اإلدارة التقليدية يعترب رأس املال هو احملرك األساسي الذي تقوم عليه باعتبار 

أما يف اإلدارة البيئية فتعترب البيئة يف مقدمة أولوياهتا فهي تسعى حلمايتها واحلفاظ . ومن مث حتقيق الربح والرفاهية
عليها يف كل عملياهتا، وتأيت بعدها املوارد  من حيث السعي لتحقيق الكفاءة يف استخدامها وهو ما يساهم يف 

 . الرفاهيةحتقيق الربح و 

 

                                                           
 .08، ص 9005، املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، القاهرة، مقدمة في نظم اإلدارة البيئية: عبد الرحيم عالم - 1

 رأس المال

 المنتج

 الربح

 الرفاهية

 البيئة

 الموارد

 الربح

 الرفاهية
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 :اإلدارة البيئية مستويات: الفرع الثالث

ميكن أن منيز بني مستويني لإلدارة البيئية، ومها اإلدارة البيئية على مستوى املؤسسة، واإلدارة البيئية على      
املستوى األول هي االلتزام مبا حيدده املستوى الثاين من صفات لنشاطات املؤسسة،  أهدافمستوى الدولة، و 

وبالذات  ما خيرج عنها إىل البيئة اخلارجية من إنبعاثات وتصريفات وخملفات صلبة، واملطلوب من املستوى الثاين 
 يش فيه والعمل على التوازن هو احلفاظ على بيئة صحية لإلنسان، ولكل مظاهر احلياة يف احمليط احليوي الذي يع

 1.البيئي وحتقيق اهلدف اإلسرتاتيجي للبيئة املستدامة

 :اإلدارة البيئية على مستوى الدولة -1

يستلزم تطبيق اإلدارة البيئية التعرف الصحيح على املوارد املتاحة، والشفافية من قبل أجهزة الدولة يف عرض     
تلفة اليت تتأثر بنشاطات كل وزارة واستخدامات األراضي وختصيصها املعلومات اخلاصة مبكونات البيئة املخ

للنشاطات املختلفة، فلتنفيذ اإلدارة البيئية البد أوال من تفهم حكومات الدول وكافة هيئاهتا احلكومية وغري 
ة لتبين احلكومية لدورها يف احلفاظ على املوارد الطبيعية، ويتحقق ذلك من خالل وضع السياسات واخلطط الداعم

اإلدارة البيئية حىت تعطي الدولة املصداقية واملثل الصحيح لباقي القطاعات املختلفة اخلدمية واإلنتاجية وللقطا  
 2.اخلاص يف احلفاظ على البيئة

ويقاس مدى مصداقية الدولة يف تبين اإلدارة البيئية مبدى مساندهتا لوزارة البيئة ودعمها يف عمل املراجعات     
 :بالتنسيق مع الوزارات املختلفة واهليئات التابعة هلا ملدى جدية إدماج البعد البيئي يف سياساهتا مبا حيققاجلادة 

 .وضع أهداف وخطة حمددة املعامل والفرتة الزمنية للحفاظ على البيئة وترشيد االستهالك ومحاية صحة األفراد -

كومية وغري احلكومية على كل من املستوى املركزي وضع مؤشرات لقياس كفاءة اإلدارة البيئية للهيئات احل  -
 .واهليئات احمللية يف املناطق املختلفة من الدولة وفقا خلصوصية كل منها من الناحية البيئية واملوارد املتاحة هلا

 حتقيق الشفافية واملصداقية فيما يصدر عنها من بيانات، خاصة ما خيص معدالت األداء البيئي وتقييم تأثري -

                                                           
 .                       22، ص 9003، املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، القاهرة،اإلدارة البيئية،المبادئ و الممارسات: نادية  محدي صاحل - 1

 .2، 5ص ص ،  9005، املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، مصر، اإلدارة البيئية المتكاملة: سامية جالل سعد  2 -



   تنمية المستدامةللوصول للاإلدارة البيئية مساندة المسؤولية االجتماعية في  أهمية:                ل الثالث الفص 

 

122 

املشاريع احلالية واملستقبلية على استهالك املوارد املتاحة وكيفية ترشيد هذا االستهالك ودعم السياسات اهلادفة 
 .لتحسني هذا االستخدام

 عمل دراسات التقييم البيئي لكل املشاريع اليت تدعمها األجهزة احلكومية يف مرحلة التخطيط هلذه املشاريع -

 .لبيئية اليت تضمن استمرار أداء هذه املشاريع بطريقة كفأة اقتصاديا وتنمويا واجتماعياللتأكيد على إدماج األبعاد ا

ترشيد استهالك املوارد الطبيعية مثل املاء ومصادر الطاقة وحماولة الوصول مبعدالت استهالكها للمعدالت  -
 .العاملية من خالل استخدام التقنيات الصديقة للبيئة

 .يع العاملني باملؤسسات املختلفةحتقيق بيئة عمل آمنة جلم-

حتقيق أفضل معدالت لإلنتاج الصناعي مع تبين سياسات اإلنتاج األنظف والصديق للبيئة يف كافة مراحل -
إنتاجه والذي حيقق استخدام مستلزمات اإلنتاج من املواد اخلام واملياه والطاقة ومدخالت اإلنتاج بدون إهدار أو 

 .كن التخلص منها أو معاجلتهاخلق مصادر للتلوث قد ال مي

تبين ودعم كافة وزارات الدولة واهليئات احلكومية وغري احلكومية لنظم إعادة التصنيع والتدوير لكافة املخرجات  -
مبا فيها ناتج النشاطات الزراعية والصناعية عن طريق استخدام املواد القابلة للتدوير ودعم الصناعات إلنتاج 

 1 .إىل مكوناهتا وإعادة  تصنيع هذه املكونات منتجات قابلة للتفكيك

و هذا يتطلب التخطيط السليم ألوجه التنمية على كافة األصعدة يف الدولة على أن يدمج فيها األبعاد البيئية و 
احلجم احلقيقي للموارد املتاحة و لتحقيق ذلك ال بد أن تتضافر جهود كافة الوزارات و اهليئات احلكومية و غري 

ية املعنية بالتنمية املستدامة يف الدولة من خالل االستخدام الرشيد ملوارد الطبيعية و البشرية حىت ال تكون احلكوم
 .التنمية اقتصادية فقط

و لتنفيذ النظام البد أن تفهم حكومات الدول و كافة هيئاهتا احلكومية و غري احلكومية لدورها يف احلفاظ على 
 2.املوارد الطبيعية

 

                                                           
 .4، 2ص ص: السابقالمرجع  - 1

 .2، 2، ص ص مرجع سابق: سامية سعد جالل2 -
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 :اإلدارة البيئية على مستوى المؤسسة -9

تعترب نظم اإلدارة البيئية من أهم املتطلبات الفنية حلماية البيئة، ولضمان التنافس يف األسواق  
تحقيق لاملؤسسة، وذلك  من أولوياتجعل البيئة و  1على املنشآت االقتصادية تبين نظم لإلدارة البيئيةفالعاملية، 

كل، واالهتمام الدائم مبتابعة املشكالت البيئية من حيث و نظم اإلدارة كالتكامل بني تطبيقات نظم اإلدارة البيئية 
حتديد أسبادها الرئيسية ومنعها، والرتكيز على التطوير املستمر والتعلم من األخطاء وطرق منع املشكالت السابقة 

 2.املشكالت البيئية واملشادهة، والتحلي باملرونة يف معاجلة

و تتشكل اإلدارة البيئية مع املصاحل اإلدارية األخرى للمؤسسة و تتمثل مهامها حسب أمهية املؤسسة و طبيعة  
 :عملها، و درجة تأثري نشاطاهتا املختلفة على حميطها الداخلي و اخلارجي، يف املهام التالية

 .ية املتعلقة بالبيئيةنشر و شرح القوانني و اللوائح و القرارات الداخل -

مراقبة تطبيق هذه النصوص من طرف العمال و يف تنفيذ أنشطة املؤسسة املختلفة من متوين، إنتاج، توزيع،  -
 .ختزين

 ستمارات املتابعة الدورية املتعلقة باملخزونات من مواد خطرة أو نفايات خاصة، اأي مسك الدفاتر و : التوثيق -

 .و بإنتاج النفايات

 3.إعداد املوازنات املتعلقة بالنشاط البيئي و التقارير الدورية  -

  حاجة املؤسسات لتطبيق هذا النظام ترجع إىل سبب رئيسي وهو متكينها من خوض معرتك املنافسة يف ميدان

 .التجارة الدولية، فضال على أن تطبيقه يؤدي إىل حتسني اإلنتاجية

                                                           
، ندوة املنظمة العربية للتنمية اإلدارية و الشركة السعودية اخلليجية حلماية نظم اإلدارة البيئية: المتطلبات الفنية لحماية البيئة: محد عثمان اخلويلأ  -1

 .1، ص 9005سبتمرب  2-8البيئة بعنوان املتطلبات التشريعية والفنية حلماية البيئة العربية، عمان، 
2 -Michel Jonquières, opcit, p 68. 
3 - Khodri Ahmed: Performance (s) de l’entreprise : réflexion autour d’un concept, Le 
premier séminaire international sur l’importance de la transparence et la performance pour 
l’intégration actuel dans l’économie mondiale ElAourassi, 2007, p 21.  
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إدارة متخصصة تتمتع بقدر كاف من االستقالل و تعمل يف إطار  إن اإلدارة البيئية يف املؤسسات عن طريق -
اهليكل التنظيمي للمؤسسة يؤدي إىل زيادة التنسيق فيما بني املؤسسة و اجلهات التنفيذية من أجل دمج 

 .االعتبارات البيئية و سالمة العاملني على حنو أفضل
 .إجراءات تصحيحية جديدة ملعاجلة و احلد من التلوثمراجعة األوضا  البيئية احلالية و اإلشراف على تنفيذ  -
 .زيادة الوعي البيئي لدى العمال و تقدمي حوافز لتشجيع املبادالت الطوعية ملكافحة التلوث -
و يوضح الشكل  1.ترشيد استخدام املوارد و ذلك من خالل استخدام التقنيات احلديثة لزيادة كفاءة الطاقة -

 ة  و املهام التنفيذية إلدارة البيئة يف املؤسسات اجملاالت الرئيسي(  9-3)رقم 
 اجملاالت الرئيسة إلدارة البيئة يف املؤسسات(:   9-3)شكل رقم 
 

              رصد بيئي                                 الحد من التلوث عند المنبع 
 معدالت التدفق  -تدوير املواد                                               -
 خواص املخلفات  -ترشيد املدخالت                                          -
      استخدام  املدخالت  -رفع كفاءة التشغيل                                        -
 
 الرقابة والمراجعة           المعالجة النهائية                                      
 رقابة ذاتية وخارجية -معاجلة الصرف السائل                                     -
 تصاريح التشغيل -معاجلة خملفات خطرة                                       -
 املراجعة البيئية -                                     معاجلة ملوثات اهلواء    -

 .932ص  مرجع سابق،: سامية سعد جالل: املصدر               

 دوافع تبني اإلدارة البيئية  :الفرع الرابع

تتباين الدوافع وراء تبين املنظمات اإلدارة البيئية مابني دوافع خارجية و داخلية حيث تتعلق األوىل 
بالضغوطات اخلارجية و اليت تدفع الشركة حنو تطبيق متطلبات املواصفة و الثانية تتعلق باملزايا اليت ممكن أن جتنيها 

 .من وراء تبين اإلدارة البيئية 

                                                           

 .938ص  مرجع سابق،: سامية سعد جالل1 -

 منظومة اإلدارة البيئية
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  :الدوافع الخارجية -1

الوعي  يعد طلب السوق عل السلع املسؤولة بيئيا أو مقاطعة السلع الضارة سببا رئيسيا لزيادة: طلب السوق -أ
البيئي للمستهلكني، إذ أضحت البيئة أحد العوامل الرئيسية املؤثرة على دوافعهم االستهالكية و أحد االعتبارات 
األساسية يف حتديد رغباهتم و جاذبيتهم و تفضيالهتم لنمط معني من السلع دون غريها، و تعد املنتجات اليت ال 

املستهلكني على شرائها و املنتجني إلنتاجها تلبية لرغبات تسبب أضرارا بيئية من السلع اليت تشهد إقبال 
و تعددت املسميات اليت تطلق على هذا النمط من املنتجات حنو املنتجات الصديقة للبيئة، . املستهلكني

 1. ...املنتجات اخلضراء

أظهرت أن أكثر من العاملية إىل أن اجلمهور يفكر باحلماية البيئية بشكل اجيايب كما  حيث  تشري البحوث 
الزبائن يستخدمون معيارا بيئيا ضمن سلوكهم الشرائي مما يدعم فكرة أن السلع املتفقة مع البيئة  من   40%

 أصبحت مؤثرا أساسيا لسلوك الشراء

حيث تواجه املؤسسات ضغوطا متزايدة من جانب املسامهني و : 2المساهمين و المستثمرين و المقرضين -ب
قرضني للحصول على معلومات عن األداء البيئي و األداء املايل هلا، حيث يبث هذا النظام املستثمرين و امل

 الطمأنينة يف نفوس املسامهني بشأن مقدرة املؤسسة على املنافسة حمليا فضال عن أن تطبيقه يؤدي إىل حتسني

 . اإلنتاجية و يبعد املؤسسة عن مسؤولية عدم تطبيق التشريعات البيئية

متتلك املنظمات اليت تنتج منتجات غري مضرة بالبيئة حصة سوقية أكرب لكوهنا تساعد الزبائن : السوقمزايا  -ج
على حتقيق أهدافهم البيئية فاملنتجات اليت ميكن إعادة تصنيعها بعد االستخدام أو اليت تنتج  بإتبا  تكنولوجيا 

  3. سيةنظيفة و مبادئ اإلدارة غري امللوثة تزيد من قوة الشركة التناف

إضافة إىل إضعاف الوضع التنافسي نتيجة عزوف املستهلكني عن منتجات املؤسسة ذات األداء : المنافسة  -ح
البيئي املتدهور، فإن واحدا من أهم أسباب إضعاف القدرة التنافسية للمؤسسة يف السوق احمللية هو ارتفا  تكلفة 

يف املوارد والطاقة، أما على املستوى الدويل فقد يستبعد  إنتاجها، نظرا ملا يصاحب سوء األداء البيئي من هدر

                                                           
 . 128، ص مرجع سابق: حممد عبد الوهاب الغزاوي - 1
 .180، ص مرجع سابق: جنوى عبد الصمد، طالل حممد مقضي -2
 .125ص  ،مرجع سابق: حممد عبد الوهاب العزواي -3
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إنتاج املؤسسة امللوثة من السوق العاملية نتيجة لتشريعات ولوائح تنظيمية تصدر يف أقطار بعيدة عن دولة املؤسسة، 
ة يف السوق وهناك اليوم قائمة للمواد احملظور استخدامها يف العامل ألسباب بيئية أو صحية، ومنه فمسألة املنافس

 .الدولية مسألة تستحق أن تعاجل مبزيد من التفصيل واالهتمام

 : وهي متعددة األنوا  والتأثري ومنها: االعتبارات المالية -د

 .اخلسائر النامجة عن احلوادث ذات اآلثار البيئية خارج حدود املؤسسة -
 .حتديد التصريفات وخملفات اإلنتاج وفرض الضرائب والرسوم عليها  -
موقف البنوك وشركات التأمني من املؤسسة وما قد يؤدي إليه من ارتفا  تكلفة االستثمارات أو رسوم  -

 1.التأمني
إن التوجه  البيئي أصبح يف غاية األمهية حيث أصبحت املؤسسات تعتربه منهجا :  المتطلبات التعاقدية-ه

لبا ما تقوم املؤسسات بتشجيع املورد على حتقيق اسرتاتيجيا يف خمتلف استثماراهتا و كذلك عملياهتا اليومية، فغا
و قد تلزمه يف بعض األحيان كما هو احلال بالنسبة  2أداء بيئي حمسن أو تقوم بإشراكه يف عملية التصميم،

ملقاييس اجلودة على تبين املقياس و بذلك أصبحت ضرورة الضغط على املوردين وسيلة لتحسني أدائهم البيئي و 
 . م االجتماعية اجتاه البيئةإثبات مسؤولياهت

تؤدي احلكومة دورا مهما يف تعزيز األداء البيئي من خالل و ضع سياسة حلماية البيئة  :المتطلبات الحكومية-و
و سن القوانني و التشريعات و لوائح تنظيمية لتنفيذها و تتسم أحيانا بطرق مبتكرة ختتلف عن األسلوب 

قيق االلتزام و املنشآت أسلوب االتفاقيات الطوعية بني أجهزة حت: التقليدي لتحقيق االلتزام عن طريق السيطرة مثل
 .الصناعية و التدقيق يف حتديد املسؤولية املدنية و اجلنائية يف أحداث التلف البيئي و تقييم حجم التعويضات

 :الدوافع الداخلية -9

 .اهلدر زيادة الكفاءة التشغيلية من خالل تقليل حاالت عدم التطابق الذي يقود إىل تقليل -
 .تقليل هدر الطاقة للطاقة عن طريقاستخدام أقل  -

                                                           
 .42، 45ص ص  ،مرجع سابق: نادية محدي صاحل - 1

، 9002-9002مذكرة ماجستري غري منشورة، جامعة بسكرة،  ،اإلدارة البيئية في تحقيق مزايا تنافسية للمؤسسة االقتصاديةدور : برين لطيفة2  -
 .23ص 
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تقليل الكلفة من خالل إعادة الدورة و الربامج األخرى املتشادهة و كذلك اإلدارة األفضل للجانب البيئية  -
 .لعمليات الشركة

 .السيطرة اجليدة على سلوك األفراد و طرق العمل ذات التأثري البيئي احملتمل -
جل تكامل األنظمة اجملزأة احلالية أو ألجل إجياد نظام مل توفري آلية للرقابة و السيطرة على الطرق احلالية من أ -

 .يكن موجودا
 1 .املساعدة على تدريب العاملني قدر تعلق األمر بدورهم يف احلماية البيئية -

 :نظام اإلدارة البيئية مفهوم :المطلب الثاني

وتنفيذها، ومتابعتها، والعمل على إن نظام اإلدارة البيئية هو النظام الذي يتوىل بلورة السياسة البيئية، 
حتسينها وتطويرها باستمرار، وذلك من خالل إنشاء إدارة بيئية تتوىل القيام بوظائف اإلدارة البيئية وحتقيق أهداف 

 .السياسة البيئية

يع ويتطلب إنشاء نظام اإلدارة البيئية مشاركة من مجيع املسؤولني عن عمليات التنمية والتخطيط االقتصادي، ومج
األفراد واهليئات الذين يؤثرون يف إدارة املوارد البيئية وإدارة خماطرها من خالل قراراهتم ونشاطاهتم ذات العالقة، 
وقطاعات أخرى وظيفتها التنسيق مثل املنظمات املسؤولة عن التخطيط ووضع املوازنة يف الدولة، وتلعب 

ق بني هذه املنظمات وتنفيذ عملية املراقبة البيئية مثل البلديات املنظمات الفنية والعلمية دورًا خاًصا يف دعم التنسي
 2.واملؤسسات العلمية بكافة أنواعها

 :يلي كما البيئة على للحفاظ األمريكية الوكالة تعرفه حيث

 جمموعة من العمليات"  Environmental Management System (EMS)البيئة  إدارة نظام يعترب
 3 ."التشغيلية كفاءهتا وزيادة البيئية املؤثرات ختفيض من املنظمة متكن اليت واألنشطة

 وهتيكل حتدد(  اخل...حكومية هيئة مؤسسة،)للمنظمة  اإلداري النظام من جزء" A. Drews :دروز  .أ ويعرفه
 ." للمنظمة البيئية السياسة لتحقيق واملعايري والتدفقات والسلوكيات خالله املسؤوليات من

                                                           
 .122، 125ص   ، ص مرجع سابق: حممد عبد الوهاب العزاوي -1
الثاين حول اإلدارة البيئية يف نظم اإلدارة احمللية يف الوطن العريب، الشارقة، ، املؤمتر العريب (إطار مفاهيمي) اإلدارة البيئية ونظم اإلدارة المحلية: حممد الطعامنة -2

 .2، ص9003

3 .http://en.wikipedia.org/wiki/Environmental_management 12/4/2012  

http://en.wikipedia.org/wiki/Environmental_management%2012/4/2012
http://en.wikipedia.org/wiki/Environmental_management%2012/4/2012
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 التنظيمي، األنشطة التخطيطية، اهليكل على يشتمل الكلي اإلداري النظام من فرعي نظام": ويتم تعريفه على أنه

 بالسياسات والعناية وتنفيذ وتقييم تطوير إىل هتدف اليت واملوارد املسؤوليات، األساليب، التقنيات، العمليات

 1 ."للمؤسسة البيئية

أداة لتسيري املؤسسة ومجاعة من األشخاص، حيث : "كما عرفت موسوعة البيئة نظم اإلدارة البيئية على أهنا
 2." متكنها من حتقيق التنظيم الذي يسمح هلا بالتحكم يف نشاطاهتا وتقليص أثارها على البيئة

األنظمة املتصلة بالبيئة تسمح للمؤسسة جمموعة من اإلجراءات تتخذها الشركة إلدارة  و منه فنظم اإلدارة البيئية 
 :بتخطيط، تطبيق و مراقبة املظاهر البيئية الناجتة عن أنشطتها، و ذلك عن طريق

 مجع و تسجيل املعطيات حول القضايا البيئية؛ •

 تأمني تسيري مهيكل للجانب البيئي من اإلسرتاتيجية الكلية للمؤسسة؛ •

 3.يح املستمر، يف سبيل حتقيق النجاعة البيئيةتأمني املتابعة املستمرة للنتائج و التصح •

 :الخصائص واألهداف األساسية لنظم اإلدارة البيئية: الفرع األول

 :خصائص  نظم اإلدارة البيئية -1

من املتطلبات ميكن تطبيقها  يتألف نظام اإلدارة البيئية من حلقة التحسني املستمر واليت تشمل جمموعة
ويتميز هذا النظام مبجموعة . املؤسسات اليت ترغب يف إقامة وإدامة نظام إدارهتا البيئيعلى خمتلف أنوا  وأحجام 

 :من اخلصائص ميكن تلخيصها فيما يلي

حيث يقوم نظام اإلدارة البيئية األخذ بعني اإلعتبار كافة متطلبات  األشخاص : االهتمام بذوي املصاحل -
 ،ومن بينهم السكان القاطنني بالقرب من املؤسسات الصناعيةاملعنيني أو املتأثرين باألداء البيئي للمؤسسة 

                                                           
 .51، ص 9002الثانية، دار الكتب العلمية، القاهرة،  ،  الطبعةنظم اإلدارة البيئية و المواصفات القياسية: حممد صالح الدين عباس حامد - 1

2 -Thiombiano Taladia: Economie de l’environnement   et des ressources naturelles, 
édition l’harmattan, Paris, 2004, p 61. 

، امللتقى الوطين حوا إقتصاد البيئة وأثره على تطبيق نظام اإلدارة البيئية كأداة لتحقيق التنمية المستدامة: بوغازي فريدة، خنشول إميان آسيا - 3
 .5، ص 9004أكتوبر  99-91، سكيكدة، 1255أوت  90التنمية املستدامة، جامعة 
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 .هيئات محاية البيئة على املستوى احمللي أو العاملي، اجلماعات احمللية، الزبائن وموردو املنتجات واخلدمات
إن التحسني يف اجملال البيئي يتطلب أن يتضمن نظام اإلدارة البيئية ضرورة حتقيق هدف : التحسني املستمر  -

 .حتسني األداء البيئي أي رفع  األداء البيئي إىل أعلى مستوى
حيث جيب على املؤسسات اليت متلك أنظمة لإلدارة البيئية أن تسعى إلعالم كافة : املعرفة من ذوي املصاحل -

 .طراف احمليطة دها من أجل ترسيخ صورة جيدة عنها لديهماأل
يتميز نظام اإلدارة البيئية بكونه مرنا مما يسمح بإجراء التعديالت إن لزم األمر، كما  : املرونة وإمكانية التطوير -

 .أنه يتوفر  على إمكانية التطوير و التحسني مبا يؤدي إىل حتسني األداء البيئي للمؤسسة
تتمثل البساطة يف عدم  اشرتاط النظام االلتزام بتطبيق الكثري من اإلجراءات  واليت تؤدي : رامةالبساطة والص -

 .إىل إضافة الوقت  وهدر املوارد البشرية واملالية،  أما الصرامة فتهدف إىل ختفيض التكاليف
 1.ألنظمةوهذا التوافق يغين استخدام نفس النموذج لبناء ا: التوافق مع باقي األنظمة اإلدارية -

 :األهداف األساسية لنظم اإلدارة البيئية -9

، (ISO 14001) الدولية، وإعداد املواصفة القياسية (SME) إن الغاية اليت مت هلا وضع نظام اإلدارة البيئية 
هي هتيئة وإعداد املؤسسات للتعامل مع القضايا البيئية وإدارهتا ضمن سياسة واضحة، تراعي من خالهلا اإلدارة 

 :    اإلجراءات والقوانني البيئية السائدة مما يعزز حتقيق األهداف التالية 

 متكني املؤسسة من التعامل مع املتطلبات البيئية؛ -
 التحكم يف املخاطر؛:من ذلكاحرتام القوانني واللوائح وأكثر  -
 التحكم يف تكاليف النفايات عن طريق االقتصاد يف استعمال الطاقة واملواد األولية؛ -
 حتسني جناعة نظام التسيري بإدخال نظرة نقدية جديدة لسلوكات املؤسسة؛ -
 التميز بالقدرة التنافسية وتثمني صورة املؤسسة؛ -
 2اخل...اور، الزبائن، مؤسسات التأمنيالتواصل الشفاف مع املستخدمني، احمليط اجمل -
 ترشيد استهالك الطاقة واملوارد الطبيعية؛ -
 التقليل من اآلثار السلبية على البيئة واحلد من التلوث؛ -

                                                           
1

-  Jacques  Salamitou : Management environnemental application à la norme ISO 14001 
révisée, Dunod, Paris, 2004, p p: 30,39. 

 .82، ص 9005 ، املكتب العريب للبحوث و البيئة، القاهرة،إدارة البيئة نحو اإلنتاج األنظف: زكريا الطاحون -2
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 التحسني املستمر يف مستويات الكفاءة الداخلية للعمليات؛ -
 الفائدة امللحقة مبنتجات الشركة وخدماهتا؛ -
 ة واجلهات احلكومية املتخصصة؛حتسني قنوات االتصال بني املؤسس -
 اكتساب املؤسسة للسمعة احلسنة واعرتاف اجلهات العاملية دها، مما يساهم يف زيادة وترية نشاطها وترقيته؛ -
 حتسني ظروف العمل للموظفني من خالل ضمان بيئة نظيفة، آمنة وخالية من امللوثات؛ -
احلوادث ذات اآلثار البيئية أو تلك املتعلقة بتكاليف تاليف اخلسائر املادية والبيئية وخاصة تلك النامجة عن  -

 التأمني؛
 1زيادة الوعي بأمهية البيئة لدى كل العاملني يف املؤسسة وبالتايل املسامهة يف احلفاظ عليها؛ -
زيادة األرباح الناجتة عن الفوائد السابقة، حيث أن السعي بكل الوسائل من أجل احلد من اآلثار السلبية على  -

 2.، أقل تكلفة من إعداد وإجناز برامج اإلصالح فيما بعدالبيئة
 .ترتجم األهداف البيئية احملددة بالتفصيل وكذا حتديد الطرق والوسائل من أجل حتقيقها -

 وعليه متثل نظم اإلدارة البيئية طريقة تنظيم داخلية خصوصية، تسمح دهيكلة عملية التحسني املستمر لنتائج
 اجتاه البيئة، حيث أن املؤسسات تلتزم جتاه البيئة، بصفة تدرجيية خالل مراحل الوحدات املشكلة للمؤسسة

 ، ميكنها من جرد مظاهر آثارها على البيئة، واليت من(حتليل بيئي)وضعها لنظام إدارة بيئية، بدايتها فحص أويل 

 :أمهها 

 إنتاج النفايات العادية واخلطرة؛ -
 امة؛تلوث اهلواء عن طريق انتشار الغازات الس -
 تلوث املياه؛ -
 التلوث السمعي الناتج عن األصوات املزعجة؛ -
 التلوث البصري نتيجة املناظر امللوثة؛ -
 استهالك الطاقة؛ -
 استهالك املواد األولية؛ -

                                                           
 .21ص مرجع سابق، : سامية جالل سعد   -1
 .92ص  مرجع سابق، :الرفاعي قدوري سحر - 2
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 .مدى احرتام البيئة، الثروة النباتية واحليوانية -

املظاهر البيئية وتتحدد األولوية يتم إعداد هذا اجلرد ويطبق على كل موقع نشاط إنتاجي أو إداري، مث يتم تصنيف 
 1.حسب أمهية أو خطورة املظهر البيئي، ومن مث إعداد برنامج للتدخل واملتابعة

 :أهمية نظم اإلدارة البيئية في المؤسسة االقتصادية :الفرع الثالث

ملية لقد توسع العمل االسرتاتيجي على مستوى املؤسسة ليشمل اجلوانب البيئية اليت تؤثر بدورها يف ع
فقد حققت  نظم اإلدارة البيئية يف عدد كبري من املؤسسات األوروبية منافع اقتصادية تتمثل 2.اختاذ القرار اإلداري

 أساسا يف ختفيض التكاليف املباشرة كتكاليف الطاقة واملواد األولية، إىل جانب احلصول على منافع غري مادية 

 3.مادية تتعلق ختفيض املؤسسة ومسعتها

خلصت الوكالة األمريكية للحفاظ على البيئة أمهية اإلدارة البيئة والفوائد اليت جتنيها املؤسسات من خالل ولقد 
 4 :إدخال نظام إدارة البيئة يف النقاط التالية

 : البيئي األداء يحسن -1

 البيئية باملشكالتالتنبؤ  على ويساعد السارة غري املفاجئات من الكثري املؤسسة جينب التخطيط استخدام إن
 .للحلول املسبق واإلجياد املتاحة الفرص اقتناص على وحيفز املتوقعة

 :التنافسية من ويرفع يدعم -9

 األرباح يف الفعلية إىل الزيادة يؤدي الضرورية غري الكيماوية املواد بعض عن االستغناء أو الطاقة تكلفة ختفيض إن
 أن ميكن كما .العاملني لتحفيز أو األسهم على محلة التوزيع يف أو التوسعة عمليات يف استغالهلا ميكن واليت

                                                           
، ندوة دور العربي و تطبيقها في الوطن ISO 14000و المواصفات القياسية  EMSنظام اإلدارة البيئية : عادل عبد الرشيد عبد الرزاق- 1

 .19، ص 9005التشريعات و القوانني يف محاية البيئة العربية، الشارقة، 
2 - Aktof Omar: Le management entre tradition et nouvellement, 4 éditions, Paris, 2002,  
p 46. 
3- Drucker Peter  :  L’avenir du management, Pearson éducation, Paris, 2005,  p 96. 

التنمية املستدامة والكفاءة االستخدامية : ، امللتقى الدويلدور إدارة البيئة في تحسين األداء البيئي للمؤسسة االقتصادية: عثمان حسن عثمان - 4
 .599، 591،  ص ص 9004أفريل 02/04للموارد املتاحة، جامعة فرحات عباس، سطيف، 
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 على يفرضون الذين السيارات منتجي من العديد فهناك .بعض األسواق احملددة إىل الدخول يف املؤسسة تساعد
 .18001 اإليزو على واحلصول العاملية البيئية باملعايري الغيار االلتزام قطع من مورديهم

 ميزات على اليت ستتحصل هي البيئي أدائها حول واضحة إسرتاتيجية تتبىن اليت املؤسسات أن يتضح هنا ومن
 .العاملية األسواق يف تنافسية

 :األموال يوفر -3

 من التخلص على يساعدها األداء، فهو لتحسني البدائل من العديد للمؤسسة يوفر أن ميكن البيئة إدارة نظام إن

 استعمال إىل التحول يؤدي املثال سبيل فعلى.األموال وتوفري املوارد على واحلفاظ التلوث ومنع النفايات

 يساعد البيئة إدارة فنظام. الوقت نفس يف تكاليف التشغيل وختفيض األداء حتسني إىل نظيفة تكنولوجيات
 تقييم على تساعد كما  .الشامل اإلسرتاتيجية العمل ضمن التحسينات البيئية وإدخال حتديد على املؤسسة
  .املناسبة القرارات اختاذ يف املساعدة وبالتايل املرتبطة بالتحسينات واإلرباح التكاليف

 :المؤسسة صورة يحسن -4

خارج املؤسسة،  انعكاساهتا متتد بل فحسب داخلية انعكاسات له ليست للمؤسسة البيئي األداء حتسني إن
 املؤسسات من املنبعث معدالت التلوث على املباشر وعلى يتعرف أن مواطن ألي ميكن األنرتنت تقنية فبفضل
 احلكم على تساعد مؤشرات على حيتوي البيئة نظام إدارة فإن هنا ومن. دها املسموح املعايري مع تطابقها ومدى
 املؤشرات هلذه واملتضمنة املنشورة املوضوعة، فالتقارير باألهداف الربامج مقارنة تنفيذ ومتابعة تقدم مدى على

 أيضا الشفافية تؤثر هذه .العام الرأي لدى واملصداقية الثقة من مزيد كسب على تساعد عليها والنتائج املتحصل
 البيئي باألداء فأكثر يهتمون أكثر الذين املاليني احملللني بتقارير بدورها واملتأثرة املستثمرين قرارات على

 البيئي األداء أن كما .البيئية وعيا باملشكالت أكثر املستثمرين من جيل فشيئا شيئا تولد للمؤسسات، وقد
 دهدف واملدنية احلكومية اهليئات من والعديد بني املؤسسات مشرتكة برامج وضع ليشمل امتد قد للمؤسسات

 .فيها احلياة نوعية وحتسني ترقية إىل يؤدي مما املختلفة السكانية يف التجمعات للبيئة ملموس حتسن حتقيق
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 المزيد توظيف على ويشجع الحاليين األفراد على يحافظ – 5

 البيئة فإدارة. العاملني اهتمامات األفراد على تستحوذ اليت املواضيع من والسالمة والصحة البيئة مثل مواضيع تعترب
 بالعمل، مما واالعتزاز الرضا ويزداد املعنوية الروح وبالتايل ترتفع اجملاالت هذه يف األداء حتسني إىل تؤدي أن ميكن
 .احلاجة عند املزيد عليهم وتوظيف احملافظة إىل يؤدي

 : البيئية القانونية لاللتزامات األفضل التسيير يضمن – 0

 القانونية البيئية بتطبيق االلتزامات الكفيلة والتدابري اإلجراءات كل اختاذ على املؤسسة تساعد البيئة اإلدارة إن نظم
 املدى على أما .مضاعفات من عنها يرتتب التجاوزات وما يف الوقو  عدم القصري املدى على هلا يضمن ما وهو
 لإلجراءات تستجيب اليت االستثمارات وحجم بتوقيت املتعلقة القرارات املناسبة اختاذ على املؤسسة فتساعد البعيد

 .املستقبلية

 :االقتصاديةمهام نظم اإلدارة البيئية على مستوى المؤسسة  :الفرع الرابع

القيام دها بفعالية إىل حتسني األداء البيئي  إن القيام باملهام نظم اإلدارة البيئية واليت سوف يؤدي
للمؤسسة، وهي مهام ال ختتلف عن املهام والوظائف التقليدية لإلدارة بصفة عامة، وإن كانت تتميز عنها ببعض 

وتعتمد هذه املهام على املبدأ الذي اشتهر لدى الباحثني يف جمال  .اخلصوصيات ذات الصلة باجلوانب البيئية
 1:حيث Plan-Do-Check-Actأي  (PDCA)اجلودة ما يسمى 

 Plan                      التخطيط البيئي   -

 Do                          التنفيذ         -

 Check                الرقابة البيئية        -

   Act                 التحسين والتطوير      -

 :وهو ما يوضحه الشكل املوايل   

                                                           
1- Michel  Jonquières, op.cit,  p91. 
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 يوضح العالقة التكاملية بين مهام نظم اإلدارة البيئية على مستوى المؤسسة (3 -3)رقم :الشكل

 

 

 

 

 

Source:  John Stans,  Maarten A. Siebel Environmental management systems, 

Basic concepts of ISO 14001, UNESCO, p 19 http www.e-textile.org 18/5/2012 

يعين يف هذا السياق حتديد األهداف والعمليات اليت متكن املؤسسة من  :(Plan)التخطيط البيئي  -1
تنفيذ السياسات البيئية، ويف هذا اإلطار يتم االنطالق من املعايري أو املواصفات املرجعية العاملية املعتمدة من 

وينبغي ... ASTM واملنظمة األمريكية لالختبار و املواد ISOاملنظمات الدولية مثل املنظمة الدولية للتقييس 
 .على التخطيط البيئي أن يكون شامال جلميع أنشطة املؤسسة التموينية واإلنتاجية والتسويقية

وهي املهمة اليت تتمل يف تنفيذ العمليات والسياسات البيئية كما هو خمطط هلا حيث  :(Do)التنفيذ  -9
 .تشمل مجيع أنشطة ووظائف املؤسسة

تتمثل يف مراقبة ومتابعة العمليات فيما يتعلق باإلجراءات القانونية  :(Check)الرقابة البيئية  -3
واملتطلبات التشغيلية وأهداف السياسة البيئية، مع العمل على تقييم األداء البيئي، أي تقييم مدى النجاح الذي 

ا يسمى بالرقابة البيئية ويف هذا اإلطار تتم الرقابة من خالل م. حققته اإلجراءات والتدابري البيئية من قبل املؤسسة
Eco-Controling  كنظام فرعي من نظام الرقابة الشاملة يف املؤسسة. 

Do                   Plan 

 

      Act      Check  

http://www.e-textile.org/


   تنمية المستدامةللوصول للاإلدارة البيئية مساندة المسؤولية االجتماعية في  أهمية:                ل الثالث الفص 

 

135 

هذه املهمة تستدعي إذا تطلب األمر القيام بتصحيح وتقومي العمليات  :(Act)التطوير والتحسين -4
التحسني املستمر هلذه  ISO-14001املتعلقة بالتخطيط والتنفيذ واملراقبة البيئية، حيث يتضمن املعيار 

 1.العمليات، أي العمل الدائم لتأمني فعاليتها

 ومشتقاتهاiso14000 المواصفة القياسية   :المطلب الثالث

 قييستنشأة المواصفة الدولية لل: الفرع األول

بعد هناية احلرب العاملية الثانية اقرتحت عدد من الدول إنشاء منظمة دولية متخصصة  تسعى إىل حتقيق 
عدد من األهداف منها توحيد املواصفات املعتمدة يف الصناعة لتهيل عملية التبادل التجاري فيما بينها والتسريع 

 .يف العودة إىل اجملال الصناعي العاملي

  دولة يف لندن  واتفقوا على وضع  منظمة دولية عرفت 95بني وفود  1282لذلك مت عقد لقاء عام 
international standards organisation) iso(   واختريت مدينة جنيف مقر هلا، وباشرت املنظمة عملها

 .مجلة مواصفات عممت على الدول األعضاء يف املنظمة بإصدار 93/9/1282فعليا بناريخ 

ومنذ تأسيسها إىل توحيد وتطوير املواصفات ( وهي منظمة غري حكومية)إذ استهدفت منظمة  اإليزو  
 .ونظيفة وآمنةخمتلف القطاعات اإلنتاجية ليتم تقدمي املنتجات بطريقة كفأة الطوعية  بقصد تطوير 

  :ISO14000المواصفة  نشأة وتطور: الفرع الثاني

 إضافة ، ISO9000يف جمال إدارة اجلودة   ISOعلى أثر النجاح الذي حققته منظمة املواصفات الدولية    

األمم  املتحدة ومنظمات أخرى، إلصدار مواصفة متخصصة إىل تصاعد الدعوات املوجهة للمنظمة من قبل 
 :بإدارة البيئة لذلك نشطت املنظمة يف هذا اجملال وكما يأيت

بتطوير مقاييس عاملية خمتصة  ISOجمموعة استشارية من املنظمة العاملية للتقييس  1221شكلت يف أوت  -أ
  :قادرة على 

                                                           
 .592ص  مرجع سابق،: عثمان حسن عثمان - 1
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 .ISO9000س إدارة اجلودة لإلدارة البيئية مماثل ملقايي وضع مدخل عام -
 .تعزيز قدرة الشركة على ترسيخ التحسني يف األداء البيئي -
 1.تسهيل التجارة العاملية عن طريق ختفيض أو إزالة احلواجز التجارية -
، ISO14000املختصة بتطوير املواصفة( 902)أمثرت نتائج أعمال اجملموعة عن تشكيل اللجنة الفنية -ب

رمسيني للقطا  الصناعي ومنظمات التقييس وبعض املنظمات احلكومية اخلاصة بالدول  واليت تتألف من ممثليني
الصناعية يف غرب أوربا وكندا والواليات املتحدة األمريكية، ومل تسهم الدول النامية يف صياغة هذه املقاييس وهلذا 

 .فقد صيغت وفق منظور صناعي حبت

ينصب عمل اللجنة .تكون كل جلنة فرعية من جمموعات عاملةت( SC)شكلت اللجنة الفنية سبع جلان فرعية -ج
 :الفنية بسبع جماالت رئيسية هي

  نظام اإلدارة البيئية(EMS) (Environmental Management System.) 
  التدقيق البيئي(EA) (Environmental Auditing.) 
  امللصقات البيئية(EL) (Environmental Labeling.) 
  البيئيتقومي األداء(EPE()Environmental Performance Evaluation.) 
  تقدير دورة احلياة(LCA()life cycle Assessment.) 

  املصطلحات(Vocabulary.) 

 اجلوانب البيئية يف مقاييس املنتوج(EAPS()Environmental Aspect Product Standard.) 
البيئية، وهي متثل اتفاقا على املستوى الدويل لنظم مهدت السلسلة، الطريق إلدارة املؤسسات ألنشطتها  -د

 .تنفذها املؤسسات لضمان تركيزها على املواضيع البيئية

سارعت الدول املتقدمة حال صدور املواصفات إىل اعتمادها كمواصفات وطنية مثل منظمة املقاييس  -ه
 2.األوربية

 

                                                           

 198، ص  مرجع سابق: حممد عبد الوهاب العزاوي  1 -
 . 142، 142 ص  ، ص مرجع سابق: حممد عبد الوهاب العزاوي   2
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  :ISO14000مشتقات المواصفة العالمية : الفرع الثالث

  مواصفة قياسية إلزامية، هي أنظمة اإلدارة البيئية ISO14000تضم سلسلة املواصفات القياسية الدولية     
ISO140011مع عدد من املواصفات القياسية اإلرشادية املكتملة التوثيق على النحو التايل: 

  املواصفةISO14001 :املواصفات مع أدلة االستخدام -نظم اإلدارة البيئية. 
  املواصفةISO14004 : أدلة عامة عن مبادئ نظم التقنية السائدة إلدارة البيئة –نظم اإلدارة البيئية 
  املواصفةISO14010  : املوضوعية واالستقاللية )مبادئ عامة للمراجعة –أدلة للتدقيق واملراجعة البيئية

 (.وكفاءة املراجع والتطبيق املنهجي إلجراءات التقييم واعتماد النتائج
  املواصفةISO14011 : إجراءات التدقيق  –أدلة للتدقيق واملراجعة البيئية. 
  املواصفةISO14012 : املؤهالت )البيئة معايري الكفاءة للمدققني يف جمال : أدلة للتدقيق واملراجعة البيئية 

لسلسلة تضم الوثائق وا(. التعليمية واملهنية والتدريب النظامي من خالل العمل، كفاءة وصفات ومهارات املراجع
اجلوهرية اليت توجه مديري املؤسسات ومرؤوسيهم حنو إقامة وإدامة وتدقيق وإجراء حتسينات مستمرة لنظام اإلدارة 

 .البيئية يف املؤسسة

  املواصفةISO14020 :العالمات والتصرحيات البيئية وهي مبادئ أساسية لكل العالمات البيئية. 
  املواصفةISO14021 :الذايت، الشكاوي ( البيان)التصريح: البيئية( التصرحيات)العالمات

 ( .املصطلحات والتعريفات)البيئية
  املواصفةISO14022 : النماذج –العالمات والتصرحيات البيئية. 
  املواصفةISO14023 : طرق التحقق واالختبار –العالمات والتصرحيات البيئية. 
  املواصفةISO14024 : مبادئ توحيد إجراءات الشهادة  –الربامج املهنية  –والتصرحيات البيئية العالمات

 .والتطبيقات ذات املعايري املتعددة
  املواصفةISO14031 :أدوات تقييم األداء البيئي والتدقيق البيئي. 
  املواصفةISO14040 :مبادئ وصيغ توجيهية: أدوات تقييم دورة احلياة البيئية. 
  املواصفةISO14041 :التعريف باهلدف واجملال وتقييم املخزون: وات تقييم دورة احلياة البيئيةأد. 

                                                           
،  اجمللة الدولية للعلوم ISO14000التحديات التي تواجه الشركات  الصناعية العربية في ظل نظام اإلدارة البيئية : ميسر إبراهيم أمحد - 1

 .934، 932، ص ص 9000، املعهد الدويل للعلوم اإلدارية، اإلمارات العربية املتحدة، ديسمرب 8، العدد 22اإلدارية، اجمللد 
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 - املواصفةISO14042 :تقييم األثر : أدوات تقييم دورة احلياة البيئيةImpact Evaluation. 
  املواصفةISO14043 :تفسري دورة احلياة: أدوات تقييم دورة احلياة البيئية. 
  املواصفةISO14050 :قضايا بيئية ملواصفات املنتج(28)الدليل : لتعريفاتاملصطلحات وا. 

املواصفة األبرز يف السلسلة ( املواصفات مع أدلة االستخدام -نظم اإلدارة البيئية) ISO14001وتعد املواصفة 
 :وهي تضم متطلبات نظام اإلدارة البيئية احملكم، وهي مالئمة ألي مؤسسة، و هتدف إىل. 

 اإلدارة البيئية تنفيذ، إدامة، حتسني نظام. 
  ضمان توافقها مع سياسة البيئة املقررة. 
  أو توضيح ( تسجيل ومنح الشهادة)إشعار اآلخرين بذلك التوافق سواء من خالل طرف ثالث حمايد

 1.شخصي للتطابق مع املواصفة

 :ISO 14111متطلبات اإلدارة البيئية بحسب سلسلة المواصفات  : المطلب الرابع

التابعة ملنظمة املقاييس العاملية، املتطلبات اخلاصة بنظام اإلدارة البيئية وفقا للبنود  902حددت اللجنة  
على جمموعة من املتطلبات 18001ISO 2، يف القسم الرابع منها  وتتضمن ISO 14000الواردة يف املواصفة 

يف األداء واإلنتاج، ومن هذه املتطلبات األساسية دهدف حتقيق نظام بيئي متزن يف املؤسسات، يتسم باجلودة 
وضع سياسة بيئية مالئمة للمؤسسة املعنية وحتديد اجلوانب البيئية الناشئة عن املؤسسة ونشاطاهتا احلالية 
واملستقبلية وخدماهتا ومنتجاهتا من أجل حصر التأثريات البيئية املتوقعة، إضافة إىل حتديد املتطلبات التشريعية 

ديد األولويات ووضع األهداف البيئية املناسبة مع وضع برامج لتنفيذ السياسة البيئية وتسهيل والتنظيمية وحت
  .والشكل املوايل يوضح ذلك 3.إجراءات التخطيط و اإلشراف واملراقبة والتصحيح والتدقيق واملراجعة

 

 

 

                                                           
 . 932ص  :المرجع نفسه 1
 . 122، ص  مرجع سابق: حممد عبد الوهاب العزاوي  2
، معهد الكويت لألحباث العلمية، الكويت،  28، جملة علوم وتكنولوجيا، العددشهادة اإليزو والتنمية المتوافقة بيئيا: مهندس علي مهران هشام  - 3

 .34، ص 9009جانفي 
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 18000متطلبات اإلدارة البيئية وفقا لسلسلة املواصفات اإليزو  8-3شكل رقم 

 

 

 

 

 

 

دار  ،iso 14111إدارة البيئة نظم ومتطلبات وتطبيقات : جنم الغزاوي، عبد اهلل حكمت النقار:املصدر 
 .192، ص 9002امليسرة، عمان، 

 : البيئية السياسة: الفرع األول

ومبادئها املرتبطة بأدائها البيئي والذي يوفر إطارا للعمل ووضع أهدافها  لشركةوهي اإلطار العام لنوايا ا
 :وغاياهتا البيئية، وينبغي أن حتدد اإلدارة العليا هذه السياسة لتؤكد

 اصة مدى مالئمة هذه السياسة لطبيعة وحجم املؤثرات البيئية الناشئة عن األنشطة والسلع واخلدمات اخل
 .باملؤسسة

 مدى االلتزام بالتحسني املستمر واحلد من التلوث. 
 مدى االلتزام بالتوافق مع القوانني والضوابط والتشريعات املتعلقة بعمليات املؤسسة. 
 توفري إطار لوضع ومراجعة األهداف والغايات البيئية. 
  وإيصاهلا إىل مجيع العاملنيالتأكد من عمليات التوثيق والتنفيذ واحملافظة على السياسة البيئية. 
 1.التأكد من إعالن السياسة على اجلمهور والعامة 

                                                           
1- Iso 14000 Environnemental  Management Systems, p:5   www.iso.org le   93/11/9019  

 السياسة البيئية

 
 التخطيط

 املراجعة اإلدارية

  والتصحيحالفحص 

 التنفيذ والتشغيل

 

 

 

http://www.iso.org/
http://www.iso.org/
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 1حيث جتسد السياسة البيئية إحساسا عاما بالتوجه البيئي يف املؤسسة واليت ستكون معيارا لتقومي األداء الالحق
 :وجيب أن تتصف مبايلي

 هلا بشكل ينبع من واقع املشكالتأي تتعامل مع املشكالت البيئية والقواعد املنظمة : واقعية. 
 تعكس األهداف البيئية املختلفة وعلى كافة املستويات. 
 2.التكامل والتوافق يف كل اجملاالت  

 :التخطيط :الفرع الثاني

، وتتبع عمليات التخطيط خطوات تبدأ بتحديد 18001اإليزو   وهو من املتطلبات اإللزامية للمواصفة القياسية 
اجلوانب البيئية وحصر أكثرها أمهية، جيري بعدها حتديد املتطلبات القانونية اليت تتوافق معها املؤسسة، ومن مث 

لومات تطوير الغايات واألهداف البيئية للمؤثرات، وإعداد برنامج عمل إلجنازها وفق املطلوب ومبا يتناسب واملع
 .املستخدمة

 :الجوانب البيئية -1

يكون اجلانب البيئي جزء من نشاطات املؤسسة أو منتجاهتا أو خدماهتا  اليت ميكن أن تتفاعل مع البيئة والذي 
 .(Cause,effect)يرتبط اجلانب البيئي والتأثري البيئي بعالقة السبب واألثر  ميثل مصدرا للتأثري البيئي

 :ت للوقوف على اجلوانب البيئية اليت هلا تأثري خطري تتلخصتتبع الشركة عدة خطوا

حتديد اإلجراءات الالزمة لتشخيص اجلوانب البيئية اخلاصة باألنشطة و السلع و اخلدمات اليت تقع حتت  -
 .سيطرهتا و تؤثر فيها

املعلومات اخلاصة الوقوف على اجلانب البيئية ذي التأثري اخلطري عند وضع األهداف البيئية و مواكبة أخر  -
 .دهذه اجلوانب

و تعد خطوة حتديد اجلوانب البيئية خطوة مهمة و تستخدم املنظمات جمموعة خمتلفة من الطرائق لغرض  -
حتديد األسبقيات هلذه املؤثرات البيئية و بالتايل إعداد املوازنات ألجل معاجلة أكثرها أمهية و قد أشارت 

                                                           
1 -  Jacques Salamito: ,opcit, p 62. 

 22، ص مرجع سابقنادية محدي صاحل،  -2
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ملقاييس العاملية إىل ضرورة االهتمام عند حتديد املؤثرات البيئية للشركة التابعة ملنظمة ا 902اللجنة الفنية 
 :1للظروف التالية 

 .ظروف العمل االعتيادية و غري االعتيادية -
 .حاالت الطوارئ و احلاالت غري املتوقعة -
 .تأثريات االبتداء و التوقف -
 .السلع و اخلدمات احلالية و السابقة املتوقعة -

 :القانونية وغيرهاالمتطلبات  -9

جيب على املؤسسة  أن تنشأ وحتافظ على إجراء لتحديد املتطلبات القانونية  واملتطلبات األخرى اليت ميكن أن   
 ضمن  ISO14001وقد أشارت املواصفة  2تطبقها على اجلوانب  البيئية ألنشطتها ومنتجاهتا وخدماهتا،

 واالتفاقيات مع السلطات العامة  رموز وتطبيقات صناعية ملحقها على أن املتطلبات األخرى ميكن أن تتضمن
فااللتزام واملطابقة مع الشروط القانونية ال يعين فقط تلك الصورة الشكلية من خالل  3.واإلرشادات غري النظامية

 4.السياسة املعلنة لكن بتنظيم حقيق هلذا االلتزام

 : الغايات واألهداف -3

أشارت املواصفة إىل الغايات بكوهنا اهلدف البيئي الشامل الناشئ عن السياسة البيئية، اليت تعد املؤسسة نفسها    
لتحقيقه والقابل للقياس حيثما أمكن تنفيذه، أما اهلدف البيئي فيتمثل يف متطلبات أداء مفصل قابل للقياس 

ها يشتق من الغاية البيئية، وحتتاج األهداف البيئية إىل حيثما أمكن تنفيذها وتطبيقها يف املؤسسة أو أجزاء من
 5.حتديدها وتلبيتها لغرض حتقيق الغايات البيئية

 

                                                           
  .901، 900،  ص ص مرجع سابق: حممد عبد الوهاب العزاوي 1
 .982مرجع سابق، ص، المستدامـة في ظـل العولمـة المعاصـرةإدارة البيئـة والتنميـة خالد مصطفى قاسم،  2
 .909ص  ق،مرجع ساب: حممد عبد الوهاب العزاوي 3

4 L .Vaute, M.greveche ; Certification iso 14000 les 10 piege a éviter, afnor, Paris ,2009, 
p10. 

 .909، ص  قمرجع ساب: حممد عبد الوهاب العزاوي 5
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 1:يق تلك األهداف جيب إتبا  ما يليلتحق

 .جيب أن يتم و ضع األهداف و الغايات على أساس تعريف األبعاد البيئية و اآلثار العامة -
 .األهداف حيث يتم حتديد اهلدفجيب أن تكون هناك مرونة يف حتقيق  -

و يرتك لألشخاص كيفية الوصول إليه من خالل الربنامج البيئي و الذي حيتوي على األعمال اليت جيب  -
 .اجنازها، املسؤوليات و مواعيد االجناز و معايري القياس

 .األهداف جيب حتديد املسؤوليات و توفري املوارد البشرية و الفنية و املالية الالزمة الجناز هذه -
جيب التأكد من أن األهداف حقيقية قابلة للتطبيق يف حدود اإلمكانات البشرية و املالية و التكنولوجية  -

 .املتاحة 
 .جيب مراجعة األهداف و الغايات بصفة منتظمة و دورية من حيث حتقيقها و البناء عليها باستمرار -

 : برامج اإلدارة البيئية - 4

نظام اإلدارة البيئية من خالل برامج اإلدارة البيئية، هذه الربامج حتتوي معلومات عن يتم حقيق أهداف و غايات 
موارد املؤسسة املخصصة لإلدارة البيئية و املسؤوليات و اإلصالحيات و اجلداول الزمنية لضمان قيام األفراد 

دراج الكثري من املعلومات و و ميكن إ. املناسبني بالعمل الالزم يف الوقت احملدد الجناز األهداف و الغايات
األعمال اليت جيب اجنازها يف برامج اإلدارة البيئية و هذا يشمل معلومات القوانني و الرصد و القياس و مؤشرات 

 .اخل... األداء و املستندات و السجالت الالزمة

 :والتشغيل التنفيذ :الفرع الثالث

وبذلك مل يعد اقتصار . يستدعي التنفيذ الناجح لنظام اإلدارة البيئية التزاما من قبل مجيع العاملني يف املؤسسة   
املسؤوليات البيئية على األقسام البيئية فقط بل أضحت ضمن أعمال املؤسسة ككل، لذلك جاءت مرحلة التنفيذ 

  .والتشغيل بسبع خطوات رئيسية حمددة وفق املواصفة 

 :الهيكل والمسؤولية -1

 .حتديد األدوار واملسؤوليات والواجبات وتوثيقها ونشرها يف الشركة ألجل بناء إدارة بيئية فعالة -أ
                                                           

 .21، ص مرجع سابقصالح حممود احلجاج داليا عبد احلميد صقر،  1-
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 .توفري املوارد الضرورية لتنفيذ ورقابة نظام اإلدارة البيئية -ب

 :وسلطة ملا يأيت تعيني ممثل أو ممثلني عن اإلدارة ميتلك إىل جانب مسؤولياته مسؤوليات أخرى حمددة -ج

 .ضمان وضع متطلبات نظام اإلدارة البيئية وتنفيذها واحلفاظ على استمرارها مبا يتالءم واملواصفة -

 1.رفع التقارير لإلدارة العليا بشأن أداء نظام اإلدارة البيئية من أجل مراجعتها أساسا لتحسني هذا النظام  -

 :التدريب وزيادة الوعي البيئي -9

سة بتحديد احتياجات التدريب ويتطلب ذلك أن يتلقى األفراد تدريبا مناسبا ، وتقوم املؤسسة بوضع تقوم املؤس
 :يف األقسام واملستويات املختلفة على دراية باآليت موظفيهااإلجراءات واحملافظة عليها وذلك جلعل 

 أمهية التطابق السياسة البيئية واإلجراءات و متطلبات نظام اإلدارة البيئية؛ -
 . اآلثار البيئية الواضحة احلالية و املستقبلية ألنشطتهم و الفوائد البيئية لتطوير أداء األفراد -
دور األفراد و مسؤولياهتم لتحقيق التطابق مع السياسة البيئية و اإلجراءات و متطلبات نظام اإلدارة  -

 .البيئية للمنظمة
 .اآلثار املتوقعة عدم االلتزام باإلجراءات احملددة  -

 .يتم احلكم على كفاءة األفراد على أساس التعليم املناسب، التدريب و اخلربة السابقةو 

 :التصاالتا -3

 2:إن على املؤسسة إنشاء و احملافظة على إجراءات تتعلق بكل األبعاد البيئية و نظام إدارة البيئة دهدف
 .اتحتديد قنوات االتصال الداخلية بن خمتلف األعمال و املستويات باملؤسس -
 .االستقبال و التوثيق و االستجابة لالتصاالت باجلهات اخلارجية املعنية -

 :فبالنسبة لالتصاالت الداخلية فهي هامة لبناء نظام فعال إلدارة البيئة و ميكن تناول هذه االتصاالت -
 .نتائج مراقبة نظام اإلدارة البيئية -

                                                           
 908، 903، ص ص  مرجع سابق: حممد عبد الوهاب العزاوي - 1
 .122ص   مرجع سابق،حممد صالح الدين عباس حامد،  - 2
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 .املراجعات الداخلية -
االتصاالت الداخلية حيفز العاملني و يساعد على حل املشاكل و مراجعات اإلدارة و هذا النو  من  -

 .زيادة الوعي البيئي

 1.لبيئيامن أجل نقل أهداف وأداء املؤسسة يف اجملال  :اجملتمعمع  عالقات فهو الاالتصال اخلارجي أما 

 : توثيق نظام اإلدارة البيئية -4

مكتوبة وحمفوظة بشكل ورقي أو إلكرتوين وذلك من أجل يتوجب على املؤسسة تثبيت واحملافظة على معلومات 
وصف العناصر الرئيسية لنظام اإلدارة البيئية وعالقاهتا مع بعضها، وجعل إمكانية احلصول عليها من قبل اجلهات 

 .املستفيدة تتم بشكل مباشر

 :ضبط الوثائق - 5

 :على املؤسسة أن تضع إجراءات ضبط مجيع الوثائق اخلاصة بنظام اإلدارة البيئية للتأكد من  -أ 

 تواجدها يف األماكن احملددة هلا؛ 
 مراجعتها بشكل دوري وتنقيحها عند الضرورة واإلقرار بكفاءهتا من قبل أفراد خمولني؛ 
 هر حاجة هلا؛ إمكانية احلصول على إصدارات من الوثائق يف املواقع اليت تظ 

 .حفظ الوثائق بأسلوب نظامي وقانوين وبتواريخ حمددة -ب

 تثبيت اإلجراءات واملسؤوليات واحملافظة عليها من أجل التدوين والتعديل بغية ضمان تنفيذ نظام اإلدارة -ج

 .الفعال 

 : ضبط العمليات -0

لبيئية، وفيها ينبغي على املؤسسة أن تقوم يعد ضبط العمليات من املتطلبات األساسية لتنفيذ نظام اإلدارة ا   
. بتحديد العمليات واألنشطة اليت ينجم عنها جوانب بيئية خطرية واليت تنسجم مع سياستها وأهدافها وغاياهتا

                                                           
1 -Alain Cheveau, Jean Jaques Rosé : L’entreprise résponsable, Édition d’organisation, Paris, 
2003,  p 56. 
 



   تنمية المستدامةللوصول للاإلدارة البيئية مساندة المسؤولية االجتماعية في  أهمية:                ل الثالث الفص 

 

145 

 18000، وقد خلصت  املواصفة اإليزو 1والتخطيط هلذه العمليات للتأكد من إجنازها وفق ظروف حمددة
 : ضبطها  يف العمليات وهياألنشطة اليت ينبغي للشركة 

 مراقبة األنشطة اإلنتاجية ملنع التلوث واحملافظة على املوارد ؛ 
 مراقبة األنشطة اإلدارية لضمان توافق املتطلبات التنظيمية الداخلية واخلارجية والتأكد من كفاءهتا وفعاليتها؛ 
 يف املتطلبات البيئية مراقبة األنشطة اإلدارية اإلسرتاتيجية لالستجابة ألي تغيريات حمتملة. 

 االستعداد واالستجابة للطوارئ -2

على املؤسسة أن تقوم بوضع اإلجراءات الالزمة لالستعداد للظروف الطارئة  ومنع أو تقليل اآلثار البيئية  
ابة الناجتة عن هذه الظروف، وتقوم املنظمة مبراجعة وتعديل استعدادها للظروف الطارئة وإجراءاهتا اخلاصة باالستج

 2.وجيب أن تقوم  املنظمة باختبار هذه اإلجراءات على فرتات معينة. للظروف الطارئة واحلوادث

  :إجراءات الفحص والتصحيح:الفرع الرابع

الفحص والتصحيح من األنشطة األساسية لنظام اإلدارة البيئية، الذي يضمن توافق أداء املؤسسة مع    
 :املتطلب أربعة أنشطة رئيسية هيالربنامج املوضو ، يتضمن هذا 

املتابعة والقياس وتعد من املفاتيح األساسية يف عملية تقومي األداء البيئي، واليت تتطلب  إجراءات موثقة لعملية  -
 .الفحص الدوري، وهو ما ميكن املؤسسة من أن تقيس األداء البيئي وحتليل أسباب املشاكل 

 .بادها وتنفيذ اإلجراءات التصحيحية والوقائية الالزمةالبحث عن حاالت عدم التوافق وإزالة أس -
 .يتوجب على املؤسسة أن حتتفظ بالسجالت البيئية اخلاصة باألداء البيئي -

وتعرف املراجعة البيئية بأهنا التقييم املنهجي املوثق الدوري واملوضوعي لنظام اإلدارة البيئية  : املراجعة البيئية - 
 :وتوصيل نتائج العملية إىل جملس إدارة املؤسسة، ويتم أداء ذلك التقييم دهدف للمؤسسة واألداء البيئي

 .حتديد تطابق نظام اإلدارة البيئية للمؤسسة مع املعايري املقررة عن طريق جملس إدارة املؤسسة -

 .تقييم االلتزام بالسياسة البيئية للمؤسسة وحتقيق أهدافها ومتطلباهتا البيئية  -

                                                           

 902، 905، ص ص  مرجع سابق: حممد عبد الوهاب العزاوي  1-
 .915، 918ص ص  مرجع سابق،نادية محدي صاحل،  -2
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 .1التحسني يف األداء البيئي للمؤسسة تسهيل إجراء -

 :المراجعة اإلدارية:الفرع الخامس

وهي عملية حتقق، مرتبة وموثقة، للحصول على احليثيات، وللتقييم املوضوعي، للحكم، عما إذا كانت اإلدارة  
البيئية يف املؤسسة، تتطابق مع مسات املراجعة، اليت وضعتها املؤسسة ملنظومة اإلدارة البيئية، وإبالغ نتائج هذه 

تطلبات اخلاصة بنظام اإلدارة البيئية، وحددت املواصفة املراجعة تعد املراجعة اإلدارية من امل العملية إىل اإلدارة و
 :باآليت 

 .القيام بعملية املراجعة بصفة دورية ولفرتات زمنية لتضمن استمرار مالءمته -

 .مجع املعلومات الضرورية لعملية التقومي  -

 .توثيق عمليات املراجعة  -

 .عناصر األخرى وفقا لنتائج املراجعة البيئيةبيان مدى احلاجة لتغيري السياسة واألهداف وال -

 :وتشتمل املراجعة على   

 .نتائج وعمليات التدقيق -

 .حتقق األهداف والغايات  -

 .مرونة النظام مبا يتناسب والظروف املتغرية -

  2.آراء املهتمني بالشؤون البيئية -

 

 

 

                                                           
 .139، ص 9005، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، مصر، المراجعة البيئية: أمني السيد أمحد لطفي - 1

 . 911، ص مرجع سابق: حممد عبد الوهاب العزاوي 2 -
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 آليات تفعيل المسؤولية االجتماعية لنظام اإلدارة البيئية   : المبحث الثاني 

 :آلية اإلنتاج األنظفق تطبي :المطلب األول

لقد أدى الوعي املتزايد باملؤسسة إىل اعتبار تكاليف التعامل مع التلوث، على أهنا يف الواقع استثمارات 
حيث أدركت املؤسسات أن البيئة ال تشكل قيدا أمام  ،حتقق مكاسب مادية ومعنوية على املدى املتوسط والطويل

خاصة أمام زيادة الضغوطات وارتفا  وعي اجملتمع بكم األخطار اليت . حتقيق أهدافها، إمنا متثل فرصة للعمل املربح
لذا على املؤسسات اليوم أن تدرك أن مسؤوليتها متتد إىل ما بعد العمر . تتسبب دها املؤسسات خاصة الصناعية

إمنا تتبىن هذا التوجه اجلديد بداية من تصميم املنتج إىل مرحلة . فرتاضي ملنتجاهتا طبقا ملبدأ دورة حياة املنتجاال
أو السياسة اجلديدة لدورة حياة املنتج، واليت مت ابتكارها منذ عام  " من املهد إىل اللحد" سياسة التخلص منه،  

واليت تقوم على فكرة عدم  1"من املهد إىل اللحد "  تعتمد مبدأ يف اجلامعة األمريكية يف القاهرة، واليت 9000
أي صناعات تعتمد على املخلفات كمواد . التخلص من املنتج إمنا االستفادة الكلية من املخلفات واإلنبعاثات

وتطالب اليوم املؤسسات العاملية املالية كالبنك الدويل، الدول باإللتزام باملمارسات البيئية كأحد أهم الشروط .خام
و .يف حني أن شركات التأمني ترفض تأمني األنشطة اليت تشكل خطرا على البيئة .لتقدمي قروض هلذه الدول

كمتغري  تعتمد فكرة اإلدارة البيئية لوظيفة اإلنتاج على تطبيق إجراءات صارمة يف اإلنتاج بإدخال العنصر البيئي
 2.أساسي يف العملية اإلنتاجية

 هوم اإلنتاج املسؤول بيئيا وبالتايل الوصول على ما يسمىوبالتايل االنتقال من مفهوم اإلنتاج التقليدي إىل مف

 .)األنظف(اإلنتاج النظيف 

 ماهية اإلنتاج األنظف :الفرع األول

إدراًكا من اجملتمع الدويل أن حتقيق التنمية املستدامة هي مسئولية مجاعية تضامنية وأن كل إجراء يتخذ 
لتحسني ممارسات اإلنتاج واالستهالك على حنو قابل لالستدامة فقد حلماية البيئة العاملية جيب أن يشمل إجراءات 

اإلعالن العاملي لإلنتاج األنظف الذي يدعو إىل تبىن ممارسات ( UNEP)أصدر برنامج األمم املتحدة للبيئة 

                                                           
 .102ص ، 9002القاهرة، ، دار الفكر العريب ،1، طنظام اإلدارة البيئية والتكنولوجية: صالح حممد احلجار، داليا عبد احلميد صقر - 1
2

، مداخلة ضمن املؤمتر العلمي المسؤولية البيئية واالجتماعية للمؤسسة ودورها في تحقيق التنمية المستدامة: إبراهيم خبيت والطاهر خامرة - 
 2ص. 9004 أفريل 02/04. التنمية املستدامة والكفاءة االستخدامية للموارد املتاحة،  جامعة فرحات عباس، سطيف: الدويل
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املنتج، والعمل  استهالكية وإنتاجية تركز على االسرتاتيجيات الوقائية املتكاملة مثل تقييم اآلثار البيئية، ودورة حياة
على التطوير من خالل تشجيع تغيري األولويات من إسرتاتيجية معاجلة النفايات إىل الوقاية منها، وتطوير اإلنتاج 

 . ليكون ذات كفاءة بيئية متالئمة مع متطلبات املستهلك

حقيق فوائد اإلنتاج األنظف أو املسؤول بيئيا يرتكز على تطبيق مستمر إلسرتاتيجية وقائية متكاملة لت
. البيئي-اقتصاديا، اجتماعية وبيئية، حيث الدافع األساسي لتبين هذا النو  من اإلنتاج هو العائد االقتصادي
 .حيث جند أن بعض املؤسسات حققت السمعة البيئية واالقتصادية من خالل تبنيها لفلسفة اإلنتاج األنظف

 :وبرنامج اإلنتاج األنظف يقوم على قاعدتني هامتني مها

 .محاية البيئية واملستهلك -

 .حتسني الكفاءة التشغيلية للصناعة أو اإلنتاج داخل املؤسسة -

  تعريف اإلنتاج األنظف -1

ظهر مفهوم اإلنتاج األنظف أو احلد من التلوث و تقليل املخلفات يف دول العامل املتقدم عندما بدأت 
 1.حلماية البيئيةهذه البلدان يف وضع القوانني والتشريعات البيئية 

التطوير املستمر يف العمليات الصناعية واملنتجات " حيث عرف برنامج األمم املتحدة للبيئة اإلنتاج األنظف بأنه
واخلدمات دهدف تقليل استهالك املوارد الطبيعية، ومنع تلوث اهلواء واملاء والرتبة عند املنبع، وخفض كمية 

 2"لتقليل املخاطر اليت تتعرض هلا البشرية والبيئةاملخلفات املتولدة عند املنبع، وذلك 

 : وبالتايل فتعريف اإلنتاج األنظف يتضمن مايلي 

 

 

                                                           
 .102ص مرجع السابق،  :صالح حممد احلجار، داليا عبد احلميد صقر -  1

املنتدى الصناعي العريب  العربية لتفعيل التنمية المستدامة فى الصناعةإستراتيجية اإلنتاج األنظف من منظور تقنيات النانو كمدخل : خالد مصطفى قاسم - 2
 .3، ص9010مايو  94-95املنظمة العربية للتنمية الصناعية وزارة الطاقة والصناعة  والتعدين قطر، الدوحة ، إسرتاتيجية اإلنتاج األنظف: الدويل
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  :العمليات الصناعية
 احلفاظ على املواد اخلام والطاقة. 
 استبعاد املواد اخلام السامة . 
 خفض كمية كل اإلنبعاثات واملخلفات الناجتة عن العملية اإلنتاجية . 
 : المنتج

 تقليل آثاره الضارة خالل دورة حياته بدءا من املواد اخلام وإنتهاءا بتصريف املنتج و بالتخلص منه. 
 :الخدمات

 1.البد من مراعاة االعتبارات البيئية أثناء تصميمها وأثناء تشغيلها 
رفع أي أن اإلنتاج األنظف هو إسرتاتيجية تكاملية هتدف إىل احلد من اآلثار السلبية لإلنتاج وإىل 

 : وهذا ما يوضحه الشكل املوايل. اإلنتاجية وحتسني األداء البيئي

 برنامج اإلنتاج األنظف(: 5-3)الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 
، ندوة الرؤية املستقبلية اإلستراتيجية البيئية وعالقتها بقطاع األعمال الصناعي: أمحد بن مشهور احلازمي :المصدر

 :اإللكرتوينع على املوق 4، ص9009أكتوبر 93-12لالقتصاد السعودي، 
www.faculty.ksu.ed.sa/elkhatib   05/02/9019تاريخ اإلطال 

                                                           
 .21،  ص9003، مصر،(ب،د،ن)ألوىل،  الطبعة االتوازن البيئي وتحديث الصناعة، :  صالح احلجار  1

 األنظف اإلنتاج

 عملية االنتاج

 المنتج

 الخدمات

 المحافظة على المواد الخام والطاقة -

 .والماء

تقليل كميات النفايات والمواد المنبعثة  -

 المصدرمن 

 .إزالة المواد السامة والخطيرة -

تقليل األثار البيئية والصحية من  -

دورة حياته، وھذا ما  خاللالمنتج 

يسمى اضفاء المسؤولية البيئية 

 للمنتج

اعتبار البيئة عنصر ھام في  -

التنظيم وأثناء تقديم الخدمة 

 .المرافقة للمنتج
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املوارد الطبيعية خفضا جذريا ملموسا، وجتنب استخدام  يعرف اإلنتاج األنظف أنه خفض استهالككما 
املوارد اخلطرة ما أمكن، ورفع كفاءة تصميم املنتجات وطرق إنتاجها، مث احلد من اإلنبعاثات والتصريفات 
واملخلفات أثناء عملية اإلنتاج واالستخدام، وتدوير املخلفات،وإسرتاتيجية اإلنتاج األنظف يف استعماهلا لصيغة 

يف صفة النظافة، تعين أهنا تسعى إلدراك هدف متحرك وأنه سيكون هناك دائما  منط " أفعل/أفضل"ضيل التف
 . 1لإلنتاج واالستهالك أفضل من وجهة النظر البيئية من منط نسعى اليوم لتحقيقه

التطبيق املستمر إلسرتاتيجية بيئية وقائية مدجمة يف عمليات  " :اإلنتاج النظيف على أنه كما يعرف
 .   "اإلنتاج، املنتجات واخلدمات، بغرض حتسني فعاليتها اإليكولوجية وتقليص املخاطر على اإلنسان والطبيعة

 إىل ونقلها األولية، املواد عن التنقيب من اإلنتاج عمليات كل إدارة"ويف تعريف آخر لإلنتاج األنظف هو  
 إىل ذلك ويتعدى بيئيا، وسليمة آمنة بطرق االفرتاضي، عمره إنتهاء بعد منه والتخلص املنتج ٕواستخدام تصنيعها،

 اإلقالل يضمن مبا سلوك اجملتمع، تغيري على للعمل املنتج إىل احلاجة تؤدي إىل اليت االجتماعية، العوامل مراجعة 
 2. "الطبيعية الثروة والبيئة ومصادر الصحة، على ضارة آثار له نو  أي استخدام من
مؤسسة على التوقع، السبق والوقاية، وذلك بتطبيق إسرتاتيجية  ومنه فإن اإلنتاج النظيف مقاربة بالسبق يف التأثري 

وقائية ديناميكية، على خمتلف مراحل عمليات التصنيع وتطوير املنتوج، دهدف احلد من استعمال املواد األولية 
 3.وتقليص ظهور النفايات والطاقة 

 على البيئة حيافظ لإلنتاج أسلوب هو األنظف اإلنتاج أسلوب بأن نالحظ السابقة التعاريف خالل من
 معاجلتها من بدال املصدر عند املشاكل يعاجل أنه كما اإلنتاج عملية مراحل يف الطبيعية املوارد هدر من التلوث من
 أن يف املشكلة حدوث بعد تأيت املكافحة أن إذ التوقيت يف التلوث مكافحة عن خيتلف بذلك وهو حدوثها بعد

 .وقائي أسلوب يعترب وبذلك حدوثها مينع "األنظف اإلنتاج" أسلوب

 شروط تطبيق آلية اإلنتاج األنظف 9-

 4:إن تطبيق إسرتاتيجية اإلنتاج األنظف داخل املؤسسة تتطلب توفر شرطني مها
                                                           

، املنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين ،  53جملة التنمية الصناعية العربية، العدد :  إدارة النفايات الصلبة كأحد مرتكزات اإلنتاج األنظف - 1
 .103، ص  9003ديسمرب 

، دراسة حالة مؤسسة سونطراك، إمكانية التطبيق بالمؤسسة الصناعية الجزائريةاإلدارة البيئية وتكنولوجيا اإلنتاج األنظف مقيمح صربي،  - 2
  fsssn.univ-skikda.dz/index.pdf/revue nd 6: على املوقع اإللكرتوين 955ص

3  - www.socpa.org.sa/Pdf/mohas/socpa_07.pdf  8/4/2012 
 .195،  ص مرجع سابق: زكريا الطاحون 4 -

http://www.socpa.org.sa/Pdf/mohas/socpa_07.pdf
http://www.socpa.org.sa/Pdf/mohas/socpa_07.pdf
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 .عليه خفض سعر املنتج، أي حتسني األداء االقتصادي للمشرو تقليل سعر التكلفة ما يرتتب  -
والشكل املوايل يوضح فكرة تكامل اإلنتاج األنظف . حتسني األداء البيئي، تقليل اآلثار السلبية على البيئة 

 .اقتصاديا وبيئيا
حيث أن حتقيق الشرط األول وهو الوصول إىل مستويات منخفضة من التكلفة عن طريق تطوير التقنيات 

الثاين فقط أي املستخدمة أصبح ذلك تطويرا لتكنولوجيا اإلنتاج، وذلك لغياب البعد البيئي، وإذا توفر الشرط 
إن حتقيق إسرتاتيجية اإلنتاج . االهتمام باجلانب البيئي أصبح األمر محاية للبيئة مع إمهال اجلانب االقتصادي

األنظف يوجب توفر املبدأين وتكاملهما داخل املؤسسة من خالل مجيع عملياهتا  ويف مجيع مستوياهتا التشغيلية 
 :و الشكل التايل يوضح ذلك 1.والوظيفية

 تكامل اإلنتاج األنظف: (2-3)كل  رقم ش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .11،  ص مرجع سابق: صالح حممد احلجار، داليا عبد احلميد صقر: املصدر

                                                           
 .192ص  ،المرجع السابق -1
 

 

التزاوج بني البيئة واالقتصاد من خالل 
 االبتكار ومنع التلوث

 

 ددمنو اقتصادي غري حم
 

 

 

 حلول هناية اخلط
 

 منو اقتصادي ضعيف
 عدم محاية البيئة
 خسارة أكيدة

 
Ve + 

 التأثير االقتصادي

Ve + 

Ve - 

 + Ve - Ve التأثير البيئي
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 كان هناك منو اقتصادي ضعيفمن خالل هذا الشكل ميكننا فهم تكامل اإلنتاج األنظف اقتصاديا وبيئيا  فإذا  

باإلضافة إىل عدم محاية البيئة هنا ستكون اخلسارة أكيدة ، أما إذا كان هناك منو اقتصادي مرتفع وتأثري بيئي  
 .اجيايب فهنا سيكون الربح أكيد مبعىن التزاوج بني االقتصاد والبيئة من خالل االبتكار ومنع التلوث

 أسلوب اإلنتاج األنظف مميزات -3

هناية تتباين  طريقة اإلنتاج األنظف مع  معاجلة هناية األنبوب فهو خيتلف جذريا عنه  فتشمل معاجلة   
،  (عند النهاية)األنبوب يف جمموعة من التقنيات املعروفة لعالج النفايات والتلوث الناتج عن عمليات اإلنتاج 

 .جا  النفايات والتخلص منهاكتحويل الغازات إىل سوائل أو النفايات إىل طاقات أخرى، أو اسرت 

بداية من )يف حني يعمل أسلوب اإلنتاج األنظف على التقليل والقضاء على النفايات من بداية العملية اإلنتاجية 
وهذا ما يوضحه  1 .، مبا يف ذلك مرحلة تشكيل املنتج(املنتج والنفايات)إىل هناية العملية اإلنتاجية ( املدخالت

 :اجلدول التايل

 مقارنة بني اإلنتاج التقليدي واإلنتاج األنظف 1 - 3:رقم جدول 

: على املوقع اإللكرتوين 03اإلسرتاتيجية الوطنية لإلنتاج األنظف للصناعة املصرية، ص: المصدر
  www.eeaa.gov.eg  05/02/9019بتاريخ  

                                                           
  05/02/9019بتاريخ  www.eeaa.gov.eg  : على املوقع اإللكرتوين 03، صاإلستراتيجية الوطنية لإلنتاج األنظف للصناعة المصرية 1

 المعيار نهاية األنبوبأسلوب  أسلوب اإلنتاج األنظف

 احلد من تلوث النفايات

 (Proactiveفعل مسبق )

 معاجلة النفايات بعد إنتاجها

(Réactive) 
 المنهجية

 النطاق جزئي متكامل

 األسلوب تقليدي حتديث الصناعة

 البعد االقتصادي تكلفة إضافية التكاليفتوفري يف 

http://www.eeaa.gov.eg/
http://www.eeaa.gov.eg/
http://www.eeaa.gov.eg/
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من خالل اجلدول نالحظ أنه يف مجيع احلاالت فإن التغريات التكنولوجية اليت أدخلت من خالل اإلنتاج األنظف 
جيب أن تكون أساسا أكثر فعالية من األعباء البيئية الكلية وأن تكون  مفيدة يف تقليل التكاليف باملقارنة  مع 

 . اإلسرتاتيجيات التقليدية للمعاجلة يف هناية األنبوب

 وائد اإلنتاج األنظفف-4

إن التغري يف اجتاهات وممارسات الدول يف تعاملها مع املخلفات الصناعية وتبنيها لسياسة اإلنتاج األنظف،    
وتكمن  1.ينبع من إجيابيات وفوائد هذا املنهج واليت متس مجيع النواحي االقتصادية، البيئية، الصحية، االجتماعية

 :  الفوائد يف ههذ

 املواد استخراج تشمل واليت املنتجات حياة سلسلة على املناسبة التعديالت وإدخال اإلنتاج أساليب تطوير -
 بيئيا؛ آمنة بوسائل منها التخلص مث املنتجات واستخدام وختزين ونقل وتصنيعها اخلام

 .اإلنتاج عمليات كافة يف والبيئية الصحية االعتبارات إدماج -

 الصحية باملخاطر تتعلق اليت املعلومات بكافة املعنية الرمسية واجلهات العام الرأي إلعالم املناسبة الطريقة إجياد -
 .املناسبة الوقائية باإلجراءات والتوصية االقتصادية املؤسسات تقوم اليت بالعمليات الصلة ذات والبيئية

 املخلفات مع اآلمن والتعامل واملواطنني العاملني وآمان وصحة البيئة حتمي بطريقة اإلنتاجية الوحدات تشغيل -
 .منها التخلص أو لتدويرها املناسبة األساليب واستخدام

التلوث  من احلد وأساليب العمل بيئة على اإلنتاج تأثري ودراسة االقتصادية املؤسسات يف البيئية املراجعات إعداد-
 .وبيئيا اقتصاديا مناسبة بوسائل الصناعي

 خلطر معرضة والبشرية البيئية املوارد تكون أينما أو معروفة غري والعواقب األسباب تكون أينما املخاطر تقليل -
 .حمتمل

 األوضا  توفيق ومراقبة البيئي االلتزام لدعم الفنية الكوادر وتوفري املؤسسة يف الذايت والرصد للرقابة نظام إنشاء -

 .البيئية

                                                           

 .105مرجع سابق ، ص :  إدارة النفايات الصلبة كأحد مرتكزات اإلنتاج األنظف 1-
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 1 .استدامة وأكثر تكلفة بأقل بيئية نتائج إىل الوصول أجل من متكاملة بيئية إدارة نظم انتهاج-

 : تكنولوجيا اإلنتاج األنظف: الفرع الثاني

إن اهلدف الرئيسي لإلنتاج األنظف هو توفري وفرات مالية  وحتسينات بيئية من خالل بتكلفة منخفضة 
وقد حيتاج األمر .و يشمل ذلك احلد من التلوث، تقليل املخلفات الصناعية، إعادة تدوير املواد املستعملة. نسبيا

 :التايلأنظر إىل الشكل  . ذا لزم األمرإىل تغيري كلي يف طرق التشغيل القدمية والتكنولوجيا املستخدمة إ

 تكنولوجيا اإلنتاج األنظف  2-3شكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .119ص ، مرجع سابقد احلجار، داليا عبد احلميد صقر،صالح حمم :المصدر

املؤسسة، فهي بدورها إلنتاج األنظف داخل اإذا كانت التكنولوجيا هي األداة لتجسيد إسرتاتيجية             
وهتدف املؤسسة االقتصادية اليوم يف ظل . ختضع لشروط خاصة مع مدى موافقتها ومحايتها لسالمة البيئة

 .املتغريات احلالية إىل احملافظة على مميزاهتا التنافسية مستخدمة يف ذلك التكنولوجيا املتطورة والنظيفة بيئيا

                                                           
 .22، 24، ص ص مرجع سابق: طاهر خامرة -1

 اإلنتاج األنظف

 التقليل عند المنبع إعادة التدوير تعديل المنتج

 تغيير اإلجراءات

التحكم في العمليات 

 الصناعية

 تغيير التكنولوجيا تعديل المعدات

إعادة التدوير داخل  إنتاج منتجات ثانوية

 المنشأة

تحسين اإلدارة 

 الداخلية

تعديل المواد 

 الخام
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موعة من االعتبارات عند اختاذ قرار جلب استخدام التكنولوجيا وجيب على املؤسسة أن تضع يف االعتبار جم
 1:املتطورة والنظيفة بيئيا

جلب التكنولوجيا اليت تتوافق مع معايري الصحة والسالمة العاملية، وإن كان هذا يشكل عبئ  حايل يف   -
 .التكاليف

واد اخلطرة وهذا باالتفاق مع تدريب العمال على هذه التكنولوجيا خاصة يف جمال معاجلة النفايات وامل  -
 .اجلهة املصدرة أو املصنعة هلذه التكنولوجيا

 .اختيار مواقع املشاريع واليت تعمل دها هذه التكنولوجيا دون إحداث ضرر أو مشكل بيئي  -
 :دراسة وحتليل املخاطر اليت ميكن أن حتدث نتيجة استخدام هذه التكنولوجيا عن طريق  -
 .املراجعةحتديد العيوب وقائمة  -
 .دراسة املخاطر وقابلية التشغيل -
 .حتليل مناذج األخطار ووضع سيناريوهات جتنبها على األقل احلد من آثارها إن حدثت -
 .حتديد وحتليل اآلثار اليت ميكن أن حتدث نتيجة كارثة ما   -
حدوث جتب التدريب على آلية التشغيل وكذلك تدريب العمال على مكافحة األخطار الناجتة عن      -

 .تقين معني مشكل 

 :وجيب على املؤسسة أن تلتزم بـ

 (.طرق التخزين، الكميات املسموح دها)اإلخبار بطبيعة املواد اخلطرة  -
 .األخطار احلقيقية الناجتة عنها سواء يف املدى القريب أو البعيد -
 .السماح بعمليات التفتيش واملراقبة الدورية  -
أنابيب نقل )خاصة للتجهيزات اليت ميكن أن تتعرض إلتالف غري مرئي القيام بعمليات الصيانة الدورية  -

 (.الغاز، املواد السامة اخلطرة
 .وجود اللوازم األولية للتدخل السريع يف حالة وقو  حادث -
 .طرق تدوير النفايات واملواد اخلطرة واليت جيب أن وافق عليها السلطات املعنية -

                                                           
1   . Production propre et transfert technologique environnemental : 

le 14/4/2012  www.dievolkswirtschaft.ch/fr/editions/200804/pdf/Boeni.pdf      
 

http://www.dievolkswirtschaft.ch/fr/editions/200804/pdf/Boeni.pdf
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 .ة للجهات املختصة بالرقابة والتفتيش وعدم إخفاء املعلوماتااللتزام بإعطاء تقارير رمسية وحقيقي -
كما تلتزم املؤسسة بالتصريح الرمسي هلذه التكنولوجيا وإخضاعها لرقابة الدولة خاصة يف حالة استخدام  -

 .مواد خطرة جدا
ات معرفة األمراض اليت ميكن أن تسببها هذه التكنولوجيا ونقل هذه املعرفة للعمال وإعطائهم إمكاني -

مثال يف حالة آلة تصدر إشعاعات وترافق هذه اآللة مثل بلباس معني أو . الوقاية منها إن أمكن ذلك
معدات أخرى ملواجهة هذه اإلشعاعات، فيجب على املؤسسة اقتناؤها حىت وإن كانت تشكل تكلفة 

 .إضافية حالية

 : اإلنتاج األنظف و عوامل تحقيقه معوقات:الفرع الثالث

 :اإلنتاج األنظفمعوقات - 1

على الرغم من أمهية إسرتاتيجية اإلنتاج األنظف وضرورة تبنيه، إال أنه هناك حواجز وعقبات حتول دون     
 .اعتمادها خصوصا يف البلدان النامية ونذكر من هذه املعوقات

 :المعوقات االقتصادية - أ
 :حمدودية القدرة على توفري متويل داخلي -

والفوائد املمكنة لإلنتاج األنظف من ناحية حتقيق وفورات كبرية، إال أن منع التلوث بالرغم من اإلمكانيات 
فإن عنصر املخاطرة والشك يف أداء . باملنشآت تعرتضه عدة عوائق حقيقية أو معقدة فيما يتعلق بالتمويل الداخلي

عن االستثمار يف اإلنتاج  بعض التكنولوجيات وممارسات اإلدارة ميكن أن يتسبب يف إحجام املنظمات الصناعية
 :وميكن أن تشمل املعوقات املالية الداخلية اليت حتول دون تطبيق اإلنتاج األنظف ما يلي. األنظف

 (.مثل تكاليف التخلص من النفايات)عدم فهم وصعوبة التكهن بالتكاليف اليت ستتحملها املنظمة مستقبالً  - 

القصري وتأثري ذلك على اإلحجام عن استثمار يكون زمن االسرتداد الرتكيز على الفائدة املتحققة على املدى  -
 .فيه طويال

اإلحساس باملخاطرة عند االستثمار يف تعديل العمليات اإلنتاجية حيث قد ال يأيت بالنتائج املرجوة بالنسبة  -
 .للمنشآت اليت تستخدم تكنولوجيا تقليدية
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 :صعوبة احلصول على متويل خارجي -

حمدودية القدرة على توفري متويل داخلي أحد معوقات االستثمار يف اإلنتاج األنظف، فإن صعوبة مثلما يعترب 
 وهذه املشكلة تعاىن منها بصفة خاصة املنظمات الصغرية واملتوسطة. احلصول على متويل خارجي متثل معوقا آخر

 1.اسبةبسبب نقص الضمانات الالزمة للحصول على التمويل وغياب آليات التمويل املن

 :المعوقات الفنية -ب

ينجم عن حتديث طرق ومعدات التصنيع إلدخال تكنولوجيات جديدة لإلنتاج األنظف بعض املشاكل الفنية 
 :مثل 

 .االفتقار إىل املعلومات عن التقنيات اجلديدة -
 .القلق من أثر التغيري على جودة املنتج -
 .القائمة حىت وإن كانت صاحلة للتشغيلحتديث خطوط اإلنتاج، قد ينجم عنه إيقاف العمليات  -
 .العمليات اجلديدة قد ال تتناسب واملهارات املتاحة للعمالة احلالية -
  :االجتماعية المعوقات -ج

تتسبب العمالة الزائدة يف إعاقة تنفيذ برامج اإلنتاج األنظف واليت حتتاج عادة لعدد أقل من العمال، وقد       
اإلداري واقتصار إصدار القرارات املتعلقة باإلنتاج على اإلدارة العليا وهو ما  يواكب ذلك أيضا ضعف اهليكل

يؤدي إىل انعدام احلافز لدى العاملني لتنفيذ مبادرات زيادة الكفاءة واحلد من املخلفات، إضافة إىل عوامل أخرى 
 : تعيق تنفيذ برامج اإلنتاج األنظف منها على سبيل املثال 

 .العليا عدم التزام  اإلدارة -
 .ضعف التواصل بني اإلدارة العليا والعمال -
 
 

                                                           

 .93، 12 ص مصر،  ص ، جهاز شئون البيئة، وزارة الدولة لشؤون البيئة،إلنتاج األنظف دراسة حالة المشروعات الصغيرة والمتوسطةا 1-
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 :اعتبارات خاصة بالجودة  -د

 ال هتتم اإلدارة الصناعية بقضايا اجلودة يف بعض األحيان عالوة على االفتقار لثبات جودة اإلنتاج، وبالرغم

املنتجات وليس كنظام إدارة إال أهنما يستخدمان يف الغالب كوسيلة لرتويج ( 18000و2000) من شيو  اإليزو
للحفاظ على اجلودة وحتسني كفاءة اإلنتاج واحلفاظ على البيئة وترشيد استخدام املوارد، ومن ناحية أخرى فإنه من 
احملتمل أن ينشئ االلتزام باملواصفات البيئية العاملية حواجز جديدة يف وجه الصناعة، إذ سيواجه املنتجون تكاليف 

 .ءات محاية البيئة وإداراهتا أو بإدخال تكنولوجيات اإلنتاج األنظف أو إعادة تصميم املنتجاتإضافية ترتبط بإجرا

 :عوامل تحقيق اإلنتاج األنظف -9

 :العوامل االقتصادية -أ 

غالبا ما تكون االعتبارات املتعلقة باألرباح هي املسوغ  الوحيد لتغري طرق اإلنتاج يف املنشآت الصناعية      
لتحديد جدوى مشاريع اإلنتاج األنظف باختاذ ( املنفعة /الكلفة)ير أساليب التقييم االقتصاديوميكن تطو 

 :اإلجراءات التالية

 .املراجعة احملاسبية لتحديد التكلفة الكلية للتحكم يف التلوث وإدارة املخلفات -
 .االسرتدادإدخال العوامل اخلارجية يف حسابات التكلفة و وفرتات  -
 .للمنتجات املصنعة من عوادم اإلنتاج وحتديد األسواق املتاحة بناءا على دراسات ميدانيةدراسة اجلدوى  -
 .حتديد املخاطر االقتصادية احملتملة نتيجة للزيادة املستمرة ألمحال التلوث من املؤسسة -
 1.استخدام احلوافز االقتصادية مثل خفض الضرائب وأسعار الفائدة لتشجيع تقنيات اإلنتاج األنظف -
 :لعوامل الفنيةا - ب

قد تفتقر املنشآت إىل املعرفة الفنية لتقييم أوجه القصور املوجودة يف املنظمات القائمة لتحديد املمارسات اليت 
 2.وقد ال يكون لديها أيًضا التكنولوجيا املطلوبة لتنفيذ اإلنتاج األنظف. هتدر املوارد وفرص التطوير والتحسن

                                                           
 .920، 952: ص ص مرجع سابق،: سامية جالل سعد-  1
املنتدى الصناعي العريب  ة،العربي اإلنتاج األنظف من منظور تقنيات النانو كمدخل لتفعيل التنمية المستدامة في الصناعة إستراتيجية: خالد مصطفى قاسم -2

 .02، ص9010مايو  94-95العربية للتنمية الصناعية وزارة الطاقة والصناعة  والتعدين قطر، الدوحة املنظمة ، إسرتاتيجية اإلنتاج األنظف: الدويل
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 :ية عن طريق اإلجراءات التاليةو ميكن التغلب على املعوقات الفن

 .  جتميع املعلومات من كافة املصادر املتاحة عن فرص اإلنتاج األنظف يف جمال نشاط املؤسسة -
 .إتاحة التدريب والتوعية للمستويات املختلفة من العاملني يف جماالت اإلدارة واإلشراف والتشغيل -
 .التأكد من مطابقة اإلنتاج األنظف ملتطلبات العمالء -
 .استخدام تقنيات جمربة ومالئمة إلمكانيات العمالة املتاحة كلما أمكن -
 .إطال  العاملني على تطبيقات مماثلة لإلنتاج األنظف يف املؤسسات العاملة يف نفس اجملال -
 1.توفري تعليمات التشغيل وإرشادات األمان والسالمة املهنية -
 :العوامل االجتماعية -ج

 :لدى العاملني من خالل اآليت" ثقافة اإلنتاج األنظف" ميكن التغلب على املعوقات االجتماعية وترسيخ     

 .التعليم والتدريب املناسب -
 .متابعة تنفيذ إرشادات البيئة النظيفة يف وحدات اإلنتاج -
 .تعزيز االتصال بني مستويات اإلدارة والعمال -
 .شجيع املبادرات الفردية للحد من املخلفات وتطوير أساليب اإلنتاجتوفري احلوافز املادية واملعنوية وت -
 .حتديد مسؤوليات األفراد وواجباهتم بطريقة واضحة -
  2.إعداد نشرة دورية لإلجنازات يف جمال اإلنتاج األنظف -

 :تكامل اإلنتاج األنظف مع نظام اإلدارة البيئية: الفرع الرابع

تكنولوجيا اإلنتاج األنظف، حيث أن  كرالقاعدة األساسية لتشجيع نثر فميثل نظام  اإلدارة البيئية 
التطبيق السليم لتكنولوجيا اإلنتاج األنظف من خالل منظومة إدارية حيقق أهداف اقتصادية وبيئية للمؤسسة 

. وفق القوانني والتشريعات املنظمة للبيئة. واجملتمع

  

نجاح نظام اإلدارة البيئية، ويظهر التكامل بينهما من خالل األهداف لذلك يعترب اإلنتاج األنظف األداء الفعال ل 
 : اليت تصبو إليها كل واحدة

                                                           

 .920، ص مرجع سابق: سامية جالل سعد 1-
 .923، 921ص  ص : المرجع نفسه- 2



   تنمية المستدامةللوصول للاإلدارة البيئية مساندة المسؤولية االجتماعية في  أهمية:                ل الثالث الفص 

 

160 

 ضمان التنمية املستدامة والتحسني املستمر. 
 فوائد اقتصادية. 
 توفق مع القوانني والتشريعات البيئية. 
 تنمية اإلدارة البيئية. 
 بدائل وابتكارات وإبداعات تكنولوجية. 

م اإلدارة البيئية هو دعم إسرتاتيجية تكنولوجيا اإلنتاج األنظف من املراحل األوىل حبيث إن دور  نظ
وبعدها متر إىل إدخال هذه اإلسرتاتيجية يف مرحلة . تدفع اإلدارة العليا املؤسسة إىل تنفيذ هذه اإلسرتاتيجية

خدمة تنفيذ اإلسرتاتيجية يف التخطيط حبيث حتدد كل املتطلبات القانونية وكيفية ختصيص املوارد من أجل 
 1.مجيع العمليات اإلنتاجية

  

 جتماعية وآلية التسويق األخضر المسؤولية اال :المطلب الثاني

 مفهوم التسويق األخضر: الفرع األول

وكنتيجة   زيادة معدالت التلوث البيئي ، التغري املناخي  االحتباس احلراري العاملي بسبب تلف أجزاء من 
األوزون، تزايد استنزاف املوارد الطبيعية بسبب عمليات التصنيع غري املسؤولة، تلف البيئة الطبيعية نتيجة طبقة 

عوادم وخملفات الصناعة، هلذه التطورات العاملية فقد برزت مجعيات وهيئات خمتلفة يف العامل تنادي باحملافظة على 
وقامت احلكومات واهليئات الرمسية املختلفة بسن . تقبلالبيئة جلعلها مكانا آمنا للعيش ألجيال احلاضر واملس

التشريعات واختاذ اإلجراءات املناسبة للمحافظة على البيئة وعلى مواردها الطبيعية، وقد صدرت العديد من 
 .القوانني والتشريعات يف هذا الصدد

مبسؤولياهتا االجتماعية  وعلى ضوء هذه التطورات العاملية بدأت العديد من منظمات األعمال بإعادة النظر
ومن هنا بدأ . واألخالقية يف ممارساهتا التسويقية، وإعطاء البعد البيئي أمهية بارزة يف اسرتاتيجياهتا التسويقية

كمنهج تسويقي يقدم   Green Marketingاالهتمام بنمط جديد يف التسويق، عرف بالتسويق األخضر 
لبية، ويتمحور حول االلتزام القوي باملسؤولية البيئية يف ممارسة األنشطة حلول لتلك اآلثار االجتماعية والبيئية الس

 .التسويقية

                                                           
 .112، ص مرجع سابق: صالح حممود احلجار، داليا عبد احلميد صقر - 1
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 :عريف  التسويق األخضرت -1

على أنه ترمجة ملتطلبات املسؤولية االجتماعية واألخالقية للتسويق، والذي ميكن النظر إىل التسويق األخضر 
ويأيت هذا املنهج التسويقي متزامنا مع . يف السنوات األخرية خرج إىل النور كاستجابة للتحديات البيئية املتزايدة

تزايد االهتمام العاملي حبماية حقوق املستهلك، وظهور حركات منظمة ذات توجه بيئي هتدف إىل محاية حقوق 
وقد . الناس للعيش يف ببيئة نظيفة وآمنة، واليت مرت بعدة مراحل منذ الستينات من القرن املاضي وحىت اآلن

دت هذه احلركات الطريق لظهور مفهوم التسويق األخضر يف النصف األخري من عقد الثمانينيات من القرن مه
 .املاضي

السلع الغري ضارة )يتمحور التسويق األخضر حول التزام منظمات األعمال بالتعامل بالسلع الصديقة للبيئة 
طار االلتزام القوي باملسؤولية البيئية وضمن ضوابط حمددة والقيام باألنشطة التسويقية يف إ( باجملتمع والبيئة الطبيعية

وتدور معظم التعريفات للتسويق األخضر حول هذا . لضمان احملافظة على البيئة الطبيعية وعدم إحلاق الضرر دها
 1.احملور

عملية متكاملة هتدف إىل التأثري يف تفضيالت الزبائن بصورة  فمثال يعرف التسويق األخضر على أنه 
تدفعهم حنو التوجه إىل طلب منتجات غري ضارة بالبيئة، وتعديل عاداهتم االستهالكية مبا ينسجم مع ذلك، 
والعمل على تقدمي منتجات ترضي هذا التوجه حبيث تكون احملصلة النهائية هي احلفاظ على البيئة ومحاية 

مع مكونات التسويق التقليدي  لتصحيح  فهو عملية إدماج االنشغاالت االجتماعية  والبيئية بالربط 2.املستهلك
 3.نقاط الضعف  للمقارب الكالسيكية

إىل أن كلمة أخضر حبد ذاهتا قد تشري إىل أكثر من معىن يف أذهان الزبائن مثل محاية " Mc dongh أشاروقد 
 4." البيئة ، مسؤولية الشراكة االجتماعية ، محاية املستهلك، التوجه غري اهلادف للرحبية

 عملية دراسة النواحي االجيابية و السلبية "يف حني عرفت مجعية التسويق األمريكية التسويق األخضر على أنه 

                                                           
، 9002امللتقى العريب اخلامس يف التسويق بعنوان التسويق األخضر، بريوت،  ،المعيقات في المنطقة العربية:األخضرالتسويق : سامي الصمادي-1
 .5ص

 .52ص . 9002. عمان .، الطبعة األوىل، دار اليازوري للنشر والتوزيعالتسويق األخضر: حممد سعيد أمحد - 2
3 Jean jack rosé, La responsabilité de l’entreprise, édition de Boek, Bruxelles, 2006, p: 79 

 .958، ص 9005، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، 1ط، تسويق المعاصرثابت عبد الرمحن إدريس، مجال الدين حممد أجلرسي،  4-
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 1 ."لألنشطة التسويقية و أثرها يف تلوث البيئة و استفادة الطاقة

ات كما يعرف بأنه العملية اإلدارية الكلية واليت تعد مسؤولة عن التعرف على وتوقع وإشبا  حاج         
املستهلكني واجملتمع وذلك بطريقة مرحبة وتؤدي إىل احلفاظ على البيئة يف صورة صحيحة دائمة وكذلك االحتفاظ 

 . باملوارد لألجيال القادمة 

 :وهذا املفهوم يشري إىل بعدين أساسني ومها   

 . احلفاظ على البيئة  -
 2.االستخدام الرشيد للموارد -

تنسجم مع بعضها البعض يف تركيزها على أداء األنشطة التسويقية ضمن من الواضح أن كل هذه التعاريف 
التزام بيئي قوي وتوجه حنو تقدمي سلع صديقة للبيئة، والتأثري يف سلوكيات املستهلكني وعاداهتم االستهالكية مبا 

 .ينسجم مع هذا التوجه، ومبا ال يتعارض أيضا مع اهلدف الرحبي للمنظمة

تشري إىل تبين مفهوم التسويق األخضر يف إطار حتمل املنظمات ملسؤولياهتا البيئية  ومن أبرز املظاهر اليت
حيث تقوم بعض املنظمات بدعم . واالجتماعية هو تطوير الربامج التسويقية حلماية البيئة الطبيعية واحملافظة عليها
فضال عن . يل من النفايات والتلوثومتويل األنشطة اخلاصة حبماية البيئة والرتويج ملشاريع إعادة التدوير للتقل
كما وتتجه اآلن معظم الشركات .. إعادة تقييم آثار منتجاهتا على البيئة الطبيعية، حبيث تكون صديقة للبيئة

جلعل املواد املستخدمة يف التغليف قابلة إلعادة التدوير، وذلك لتقليل التلوث البيئي واحملافظة على املوارد 
 3.الطبيعية

جدوى التوجه حنو التسويق األخضر هو تزايد وعي الناس حنو التهديدات املوجودة يف البيئة ومما يؤكد 
 :التسويقية، واملتمثلة يف التايل

 .تناقص املواد األولية يف الطبيعة، وخاصة الغري قابلة للتجديد -

                                                           
 .52، ص 9010، دار الصفاء للنشر والتوزيع، عمان، 1ط فلسفة التسويق األخضر،عالء فرحان طالب وآخرون،  -1
 .02ص ،(ب،س، ن)، مذكرة ماجسرت غري منشورة، كلية االقتصاد، جامعة دمشق،التسويق األخضر: شـــادي حســــني -2
 .2، 5، ص صمرجع سابق : سامي الصمادي- 3
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احلالية، مع احلاجة للبحث عن االرتفا  املستمر يف كلف الطاقة، وقرب انتهاء العمر االفرتاضي ملصادر الطاقة  -
 .مصادر بديلة

 . تزايد معدالت التلوث البيئي، مما قد يشكل تدمريا للبيئة الطبيعية -

تغري دور احلكومات وزيادة وعيها البيئي، واملتمثل يف سن القوانني والتشريعات حلماية البيئة، وتزايد األصوات  -
 1.(منا للعيش لنا ولألجيال القادمةاليت تنادي باحملافظة على البيئة جلعلها مكانا آ

 أبعاد التسويق األخضر :الفرع الثاني

 :يستند تطبيق منهج التسويق األخضر إىل أربعة أبعاد رئيسية، تشمل

لقد تغري املفهوم التقليدي يف التعامل مع النفايات وبقايا الصناعة ضمن : إلغاء مفهوم النفايات أو تقليلها -1
فايات الناجتة أمرا مقلقا ملا هلا من آثار على البيئة، نتعترب الكميات الكبرية من الحيث التسويق األخضر، 

وتستطيع املنظمات من خفض النفايات من خالل استخدام مفاهيم التسويق األخضر وذلك بادخال مواد أولية 
يثة ومتطورة وطاقة يف العمليات التصنيعية ذات جودة عالية وغري مضرة بالبيئة وكذلك استخدام تكنولوجيا حد

نظيفة يف العمليات اإلنتاجية و العمل غلى إعادة النفايات ومعاجلتها يف العمليات التصنيعية للقضاء على 
 2.النفايات و االستفادة منها كمواد أولية داخلة يف العملية اإلنتاجية

 البيئية إذ أن املؤسسات  إن مفهوم املنتج يفرتض تطويره ليواكب التوجهات3:إعادة تصميم مفهوم المنتج -9

 ينبغي عليها أن تعتمد بشكل كبري على موارد أولية غري ضارة بالبيئة يف عملياهتا اإلنتاجية وال تستهلك الكثري من

 . املواد األولية

وهذا . جيب أن يعكس سعر املنتج تكلفته احلقيقية أو يكون قريبا منها: وضوح العالقة بين السعر والتكلفة -3
جيب أن يوازي القيمة اليت حيصل عليها من السلعة، مبا يف ( التكلفة احلقيقية على املستهلك)سعر السلعة  يعين أن

 .ذلك القيمة املضافة النامجة عن كون املنتج أخضر

                                                           
1  http://www.definitions-marketing.com/popup.php3?id_article=730  le 15/9/2012 

 .2، ص مرجع سابق: سامي الصمادي -2
 .953ص ، 9002، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان، أسس ومفاهيم معاصرة: التسويقثامر البكري،  -3

http://www.definitions-marketing.com/popup.php3?id_article=730
http://www.definitions-marketing.com/popup.php3?id_article=730
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لقد أدركت العديد من املنظمات أن التسويق األخضر يشكل فرصة سوقية : جعل التوجه البيئي أمرا مربحا -4
يف الواقع، إن معظم املنظمات تتنافس يف السوق لتحقيق الكسب . ميزة تنافسية ولرمبا مستدامة قد متنح املنظمة

واملتمعن يف املنافسة يف السوق يدرك أن هذا يعترب منفذاً . السريع، بغض النظر عن اآلثار السلبية على البيئة
، وخاصة مع تنامي الوعي البيئي بني تنافسيًا اسرتاتيجياً، ميكن أن يأخذ املنظمة إىل نو  آخر من املنافسة

 . املستهلكني وحتوهلم التدرجيي إىل مستهلكني خضر

ومن مزايا هذا التوجه االسرتاتيجي هو أن اهليئات الرمسية والغري رمسية تروج للتوجهات البيئية بشكل طبيعي 
هات جلهود الرتويج ويف ذلك مساعدة ودعم جماين من هذه اجل. ومستمر من خالل أجهزة اإلعالم املختلفة

وبالتايل سيكون هذا التوجه أمرا مرحبا، وخاصة يف املدى . اخلاصة باملنظمات اليت تتبىن منهج التسويق األخضر
    1. الطويل

 أهمية التسويق األخضر: الفرع الثالث

  من الواضح أن تبين مفهوم التسويق األخضر حيقق ملنظمات األعمال فوائد ومكاسب كبرية، وميكن أن 
 يضع املنظمة على قمة اهلرم التنافسي، ولرمبا مينحها القيادة يف السوق، وخاصة مع تزايد الوعي البيئي يف السوق 

 عمالئها وبالذات الذين لديهم توجهفتبين فلسفة التسويق األخضر جيعل املنظمة قريبة من . بشكل عام

ويف هذا السياق، نشري إىل عدد من . 2فضال عن احملافظة على البيئة وترشيد استخدام املوارد الطبيعية. بيئي
 :على ممارسة التسويق األخضر كما يلي . املزايا املرتتبة

من املتوقع أن يفتح منهج التسويق األخضر آفاق جديدة وفرص سوقية مغرية : إرضاء حاجات المالكين -1
أمام املنظمات اليت متارسه، مما يتيح أمامها اجملال لتجنب املنافسة التقليدية، وبالتايل حتقيق ريادة تنافيسة يف 

. لبيئية يف السوقالسوق، وخاصة عندما تتوجه إىل السوق مبنتجات صديقة للبيئة، وتستهدف ذوي التوجهات ا
وسيساعد هذا الوضع التنافسي على حتقيق مكاسب وأرباح أعلى، فضال عن اكتساب مسعة جيدة يف اجملتمع 

 .     وتلبية حاجات املالكني

                                                           
 .4، 2، ص صمرجع سابقسامي الصمادي،  -1
 12، 15ص ص، مرجع سابق: شـــادي حســــني - 2
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أن الرتكيز على إنتاج سلع آمنة وصديقة للبيئة : تحقيق األمان في تقديم المنتجات وإدارة العمليات -9
عملياهتا اإلنتاجية، مما خيفض من مستويات التلف والتلوث البيئي الناجم عن يدفع املنظمة لرفع كفاءة 

فضال عن جتنب املالحقات القانونية، واليت قد تفضي إىل دفع تعويضات للمتضررين، . العمليات اإلنتاجية
 .وإثارة مجعيات البيئة ومحاية املستهلك

فلسفة التسويق األخضر حتظى بتأييد قوي من اجملتمع، إن املنظمات اليت تتبىن : القبول االجتماعي للمنظمة -3
وهذا التأييد االجتماعي . بشىت فئاته وأطيافه، بسبب انسجام أهدافها مع أهداف اجملتمع خبصوص االلتزام البيئي
 .يساعد املنظمة على توطيد عالقاهتا مع عمالئها احلاليني وكسب عمالء جدد يف املستقبل

نب املنظمة اخلضراء للمالحقات القانونية وتأييد اجملتمع هلا بسبب القبول العام إن جت: ديمومة األنشطة -4
 1. ألهدافها وفلسفتها، ميكنها من االستمرار يف تقدمي منتجاهتا الصديقة للبيئة، ودعم عملياهتا وأنشطتها التجارية

 :المزيج التسويقي األخضر:الفرع الرابع

 حتت أنه وقع إال األخضر، التسويق يف األساس يعترب زال ال التقليدي التسويقي املزيج أن من الرغم على     
 ال اليت السلبية البيئية اآلثار إىل بعض يؤدي أنه حيث .األخضر التسويق حنو اجلديد التوجه إطار يف النقاد هجوم
 االعتبارات عن النظر بغض املستهلك حاجات إشبا  فهو يركز على  األخضر التسويق مفاهيم مع تنسجم
 أما .للبيئة صديقة غري مواد واستخدام الطبيعية للموارد هدر مع الضارة بالبيئة السلع بعض تقدمي مثل البيئية،
 باملزيج املتعلقة التسويقية القرارات كل يف االجتماعية واملسؤولية البيئي البعد يركز على فإنه األخضر التسويق

ويعرف املزيج التسويقي األخضر بأنه جمموعة من األدوات والعناصر التسويقية اليت تعمل  2.التسويقي األخضر
املؤسسة على حتقيق التكامل واالندماج بينها من أجل خدمة السوق املستهدف وحتقيق أهداف املؤسسة مع عدم 

بيئية دورا أساسيا يف اعتبارات فهو التوجه الذي جند فيه أن املسؤولية االجتماعية وال. اإلضرار بالبيئة الطبيعية
 املزيج فان املنطلق هذا ومن 3.املؤسسة املتبنية  جنبا إىل جنب  مع اهلدف املتعلق بتحقيق النمو  وزيادة املبيعات

 :وخارجي داخلي -بعدين تصنيفها ضمن مت جديدة عناصر على يشتمل األخضر التسويقي

                                                           
 .954مرجع سابق، ص أسس ومفاهيم معاصرة،: التسويق: ثامر البكري - 1

 . 952: ص ،المرجع نفسه -  2
 .23، 29ص ص  مرجع سابق،عالء فرحان طالب وآخرون،  -3
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 1:، كالتايل(Ps2)عناصر سبعة من ويتألف :الخارجي األخضر التسويقي المزيج -1

ويشمل العمالء املقتنعني بفلسفة التسويق األخضر والذين يرغبون بشراء : (People)العمالء الخضر  -
 .املنتجات اخلضر

ويشمل املزودون الذين يعملوا ضمن مظلة التسويق األخضر والذين يتعاملوا (: Providers)المزودون  -
 .للبيئة مع املواد والتجهيزات الصديقة

وهم السياسيون الذين يؤمنوا بالفكر األخضر والذين هلم تأثري على القرار : (Politicians)الساسة  -
 احلكومي والذين ميكن أن ميارسوا نفوذهم السياسي من أجل استصدار قوانني وتشريعات لدعم التوجه البيئي

 .بشكل عام
 وهم مثل الساسة من حيث إمياهنم بالفكر األخضر : (Pressure Groups)جماعات الضغط  -

 .وممارسة الضغوط على أصحاب القرار
ربط منظمة األعمال بقضايا اجملتمع واليت تتعلق بااللتزام البيئي : (Problems)المشكالت والقضايا  -

 .واملسؤولية األخالقية واالجتماعية
والتغريات البيئية اليت ميكن أن تواجه املنظمة عند قيامها وهو التنبؤ باملشكالت : (Prediction)التنبؤ  -

 .بأنشطة التسويق األخضر واالستعداد للتعامل معها يف املستقبل
 .حماولة ربط شركاء املنظمة بقضايا تتعلق باجلوانب البيئية واملسؤولية االجتماعية: (Partners)الشركاء  -

 2:كالتايل، (8Ps)من ثمانية عناصر  المزيج التسويقي األخضر الداخلي، ويتألف -2

 حياهتا دورة مراحل املنتجات خالل هذه متابعة ضرورة مع للعمالء، اخلضراء املنتجات تقدمي وهي :المنتج -
  .البيئي التوجه ضمن استخدامها لضمان

 بعض األسعار هذه حتمل قد ولكن .اخلضر املستهلكني مع يتالءم مبا املنتجات تسعري وهو :التسعير -
  .جديدة طاقة للبيئة ومصادر صديقة مواد استخدام لضمان املستمر والتطوير البحث آلية بسبب اإلضافات

   الوصول حيث سهولة من للمستهلكني ومالئمة اخلضراء باملنتجات تتعامل توزيع منافذ استخدام :المكان-

                                                           
 .2، 4، ص ص مرجع سابق: سامي الصمادي- 1
 .15، 18ص ص  ،مرجع سابق: شـــادي حســــني - 2
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 . البيئية  وااللتزامات املتطلبات ضمن التدوير بإجراءات قيامها ضمان مع إليها،

 للمستهلكني اإلرشادية على الناحية الرتكيز مع البيئي، التوجه ضمن الرتوجيية األنشطة كافة وتشمل :الترويج -
 مثل( اخلضراء للمنتجات اآلمن خبصوص االستخدام اإلرشادية واملعلومات البيئية امللصقات خالل من

 (.األخضر اإلعالن
 البيئية القضايا مراقبة خبصوص (املنظمة وخارجها داخل وإىل من) وتلقيها املعلومات تقدمي :المعلومات -

 .األخضر إطار التسويق ضمن املنظمة وبقاء البيئي االلتزام لضمان
 ). الضائع( الفاقد مع اختزال اإلنتاجية العمليات يف الطاقة من األدىن احلد استخدام من التأكد :العمليات -
 بشكل البيئي وتقييم األداء ومراقبة املنظمة يف البيئي التوجه ودعم لتشجيع سياسات تبين :السياسات -

 .مستمر
 جمال يف قدراهتم  ومهاراهتم لرفع البشري الكادر وتدريب البيئي التوجه ذات الكفاءات توظيف :األفراد -

  .البيئي االلتزام

 :التسيير األخضر للنفايات :المطلب الثالث

تواجه املؤسسات اإلنتاجية يف الوقت احلاضر هو ازياد كمية املخلفات أو إن التحديات اليت  
النفايات وبالتايل وجب على املؤسسة أن تبحث عن احللول والبدائل قصد  التقليل من النفايات أو التخلص 

 .النهائي منها ومن هذا املنطلق ظهرت فكرة إدارة أو تسيري النفايات

 :درالتقليل من المص: الفرع  األول

تعترب عملية تقليل النفايات ممارسة بيئية سليمة حيث تعزز هذه التقنية النظيفة  باجتاه اهلدف  
 .األساسي  إلنتاج أقل ما ميكن من املواد غري املرغوبة من خالل االستخدام األفضل للمواد األولية 

 :تعريف تقليل النفايات -1

 وهو تقليل املواد اخلام املستخدمة وينتج عن ذلك تقليل النفايات ويتم ذلك باستخدام مواد خام أقل أو 

 باستخدام مواد خام تنتج النفايات أقل أو عن طريق احلد من املواد املستخدمة يف عمليات التعبئة والتغليف 
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  1.كمواد البالستيك والورق

قيق ذلك من خالل إجراء التعديالت على املنتج، تطوير املعدات، ميكن حت: كيفية التقليل من المصدر -9
 2:التحكم يف العملية الصناعية

التغري يف املنتج ممكن أن يتضمن استبدال أي من املواد األولية مبادة أقل مسية أو مادة أولية : تعديل المنتج -
 .فيهأكثر نقاوة واليت سوف تنتج بقايا أقل من املواد غري املرغوبة 

هذا يشمل استخدام أحدث التقنيات املتعلقة باملعدات احلديثة أو بالعملية  :التحكم في العملية اإلنتاجية -
 .الصناعية نفسها مع ذلك فعند التطبيق فإن ذلك يعين عملية حمددة ممكن أن تتضمن دراسة دقيقة للبدائل

الرتتيب اجليد تعترب املفتاح للحفاظ على جناح برنامج إن القيام بالصيانة املالئمة و  :الجيد(الترتيب )التدبير  -
تقليل النفايات من املعتاد أن يكون ألسلوب الرتتيب اجليد متطلبات رئيسية قليلة جدا وهكذا يوفر أكرب عائد من 

 .االستثمار

 :وائد تقليل النفايات من المصدرف -3
 :املؤسسات الصناعية والدولة ومنهاإن الفوائد الناجتة من تقليل النفايات متتد لتشمل كل من  
 زيادة اإلنتاج والتقليل من النفايات. 
 .تقليل كلفة معاجلة النفايات والتخلص منه -
 .االستخدام األفضل للمصادر -
 .توفري يف مناطق التخزين -
 .زيادة العمر النافع ملواقع الطمر والتخلص من النفايات -
 .تقليص املخاطر وزمن اإلنتاج ألقل حد -
 .ة وسالمة العمالحتسني صح -
 .تطوير األداء البيئي -
 .صورة املؤسسة لدى اجلمهور العامحتسني  -

 

                                                           
 .5، ص 9002، جملة أخبار الصناعة الزرقاء، العدد السادس، أفريل إدارة المخلفات: رميون احللته -1
 .953، ص 9001، دار النشر العلمي واملطابع، الرياض، 9، طالتلوث وحماية البيئة: حممد عبدو العودات، عبد اهلل بن حيىي الباهصي - 2
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 إعادة تدوير النفايات: الفرع الثاني
تشري عملية التدوير إىل عمليات إعادة استخام املخلفات أو املواد املستعملة، وهذا النظام مطبق بشكل كبري يف 

بإعادة مجع النفايات وتدويرها بعد فروها بأجهزة متطورة وتدر العديد من الدول حبيث توجد شركات متخصصة 
 .هذه العملية أرباح كبرية ألصحادها

 مفهوم  إعادة تدوير النفايات -1

من نفاية ما، ويستخدم هذا املنتج أو يبا  فيما بعد،  على منتج استخدام صاحل لالستخدامهي عملية احلصول 
 .لالستخدام من النفايات األصليةبينما يعاجل أو يطرح اجلزء غري صاحل 

 :والتدوير هو إعادة استخدام املواد اليت كانت ستطرح وهو يتضمن ما يلي

                                                                                                                               .إدخال النفاية يف عملية إنتاج منتج آخر  -
 1.إعادة استخدام مياه الصرف الصناعية يف أغراض التربيد -

كما يعرف على أنه طريقة السرتجا  املواد النافعة من النفايات حبيث يتم فصل هذه املولد ومعاجلتها مث إعادة 
  2.تصنيعها أي تصبح هذه النفايات كمادة خام لصنع منتج جديد

 3:مهاهناك نوعني أساسني :أنواع التدوير -9

يستهدف عدد حمدود من املواد وتكون املسامهة ىف براجمها طوعية وتصمم عادة مبثابة : إعادة التدوير الجزئي-
 .مساعدات ألنظمة إدارة النفايات وهى ال حتقق فوائد عالية 

ادة وهي تشمل الشامل للمواد واسرتجا  كل املواد اليت ميكن إعادة استعماله وإع: إعادة التدوير المكثفة-
 .تدويرها

 

                                                           
، ص 1224حممد صابر، اجلمعية املصرية لنشر املعرفة والثقافة العاملية، مصر، : ، ترمجة( دليل لفهم التلوث) البيئة من حولنا: تراقس واجنر- 1

122 . 
2 -Patric Matagne: Les effet du développement durable gouvernance agriculture et 
consommation, entreprise éducation l’harmattan, paris,  2006, p p: 121 122. 

 .80، ص1228شويكار زكي، الدار الدولية للنشر والتوزيع، القاهرة، : ، ترمجةاإلستفادة من النفايات: يونج. إ.جون  - 3
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 :عوائق عملية إعادة التدوير -3

 .جيب أن تكون عملية فصل النفايات ومكوناهتا سهلة حىت تكون قيمتها غري مكلفة -
لك بتصميمات هندسية سهلة وان نتفادى فيها ذعمليات ميكانيكية فيجب أن يكون  إذا احتاج األمر إىل -

 .إعادة تلويث املنتج
عملية إعادة التدوير أن يكون املنتج قياسي وميكن التحقق من مكوناته على أن يراعي يف اإلنتاج املتولد من  -

   1.حيتوي  على بقايا ضارة بالصحة والبيئة ال

  :تثمين النفايات الصناعية: الفرع الثالث
إضافة  إىل عمليات التدوير الداخلي واخلارجي للنفايات الصناعية دهدف احلد  والتقليل من كميات  

النفايات  الناجتة عن عمليات التصنيع ميكن اتبا  نظام  سوق لبيع وشراء النفايات، حيث يبحث املهتمون عن 
عن إمكانية استخدام نفاياته  بل  الشيء الذي يفي بالغرض يف هذه احلالة املنتج للنفايات غري جمرب بالبحث

سيهتم فقط بتصريفها  عن طريق بيعها الشيء الذي ميكن أن يساعد على السري العمل يف سوق النفايات هو 
إقامة قنوات إعالمية  أو إعالنات يف اجلرائد والصحف اخلاصة ينب فيها املنتج للنفايات معلومات كافية عن 

، كما أن املهتمني بإعادة استخدام النفايات (فيزيائية وكيميائية وميكروبيولوجيةمواصفات  )النفايات اليت ينتجها 
 ميكنهم نشر إعالنات تتعلق باألنوا  احملددة للنفايات اليت ميكن أن يشرتوها لقاء مثن معني  أو ميكن أن يستلموها 

 2.ن استخدامها من جديدجمانا دون أي مقابل وعندها يصبح على عاتقهم التفتيش عن الطرق اليت متكنهم م

 
 
 
 
 

 

                                                           
 .89، ص 1222، الدار العربية لنشر والتوزيع، القاهرة، تكنولوجيا تدوير النفايات: أمحد عبد الوهاب - 1

2 -Koller Emillian:  Traitement des pollutions industrielles: eau, air, déchets, sols, boues,  
Dunod, Paris, 2004, p p: 354, 356. 
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 : خالصة الفصل 

تقع على عاتق املؤسسات االقتصادية، مهما كان نو  النشاط الذي متارسه مسؤوليات جسام فيما يتعلق 
باحلفاظ على البيئة و املشاركة الفعالة يف احلد والتغلب على املشكالت البيئية، وتأيت هذه املسؤولية خاصة وأهنا 

. املتسببني الرئيسيني يف التلوث البيئي الناتج عن نشاطاهتا اإلنتاجية، باإلضافة ملسؤوليتها االجتماعيةتعترب من 
وتستمد املؤسسات االقتصادية مسؤوليتها يف إطار اجلهود وااللتزامات  احمللية والدولية الرامية للحد من التلوث 

يئة  وأنظمتها يف إطار املؤسسة األساس الذي من خالله البيئي جبميع أشكاله، وهي هذا السياق  تعترب إدارة الب
تتمكن إدارة املؤسسة  من القيام مبسؤوليتها االجتماعية اجتاه املشكالت البيئية وبطريقة تضمن االستمرار والفعالية 
أي تطبيق جانب مهم من جوانب ما يصطلح تسميته باملسؤولية االجتماعية  للمؤسسة واملرتبطة يف  عديد من 

 .اجلوانب بالتنمية املستدامة

 



 

 

 

 الفصل الرابع

دراسة حالة المؤسسة الوطنية 

 للدهــــــــن 

 -فرع سوق أهراس–
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 :تمهيد

يهدف هذا الفصل إىل عرض ومناقشة اجلوانب التطبيقية ملوضو  الدراسة، وذلك من أجل التعرف على 
إحدى واقع املمارسة العملية ملفهوم املسؤولية االجتماعية ونظم اإلدارة البيئية ضمن اإلطار الشامل واملستدام يف 

 . اجلزائريةاملؤسسات 

لدراسة حيث تعد هذه املؤسسة من أكرب  املؤسسات وقد كانت املؤسسة الوطنية للدهن حمل هذه ا
القائمة على االقتصاد الوطين وذلك من خالل ما توفره من خمتلف الدهون ومشتقاته باعتبارها منوذجا عن 

 .املؤسسة االقتصادية الناجحة يف اجلزائر

 :ولتحقيق ما يهدف إليه هذا الفصل فقد مت دراسته على النحو اآليت 

 سوق أهراسفر  املؤسسة الوطنية للدهن  تقدمي: املبحث األول

 آليات تفعيل املسؤولية االجتماعية لنظام اإلدارة البيئية يف املؤسسة :املبحث الثاين
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 تقديم المؤسسة الوطنية للدهن فرع سوق أهراس: المبحث األول
من  %40اجلزائر تسيطر على تعترب املؤسسة الوطنية للدهن مؤسسة رائدة يف جمال صناعة الدهون يف 

وحدات موزعة عرب الرتاب الوطين  02حيث تنقسم إىل . احتياجات السوق الوطنية وذلك نظرا جلودة منتجاهتا
ومن هنا سنحاول من خالل هذا املبحث إعطاء حملة حول هذه األخرية، نشاطها، .  من بينها وحدة سوق أهراس

 .آفاقها وكذا تنظيمها

 عن صناعة الدهان  لمحة: المطلب األول
باستخدام صمغ  (اللكر)الشفافة الدهانات عام قبل امليالد  9000اكتشف الصينيون منذ حوايل 

سنة  1500منذ حوايل الدهانات من شجر اللكر كمادة ترابط، كما عرفت ( سائل من أوعية النباتات)حلييب 
قبل امليالد عندما طور املصريون القدماء علم التلوين إذ كانت ترتكب حينئٍذ من دهون حيوانات، مواد معدنية 

ورنيش من الراتنجات الطبيعية و سنة قبل امليالد اكتشف املصريون ال 1000ملونة و كربون أسود، و منذ حوايل 
من الصني إىل أوروبا و تطورت فيما بعد الدهانات مشع النحل، و يف القرن السادس عشر انتقلت صناعة 

اتية أكثر املواد استخدامًا كمواد باستخدام الزيوت النباتية و راتنجات األشجار كمواد ترابط و بقيت املنتجات النب
بشكل واسع و سريع نظراً الستخدام الدهانات خام هلذه الصناعة و مع بداية القرن التاسع عشر تطورت صناعة 
مثل نرتات السيللوز، % 40صل نسبتها إىل الكثري من املركبات البرتوكيميائية الوسيطة و النهائية كمواد ترابط ت

 1.الراتنجات الفينولية الصنعية و راتنجات األلكيد و غريها
هي خليط متجانس من مواد عضوية وغري عضوية صلبة وسائلة باإلضافة إيل مواد : عريف الدهانت: الفرع األول

قطا  الصناعات  لدهاناتصناعة ا تتبع (اخل...حديدية، خشبية، خرسانية) ملونة تستخدم لألسطح املختلفة 
 : إىل لدهاناتتنقسم ا. الكيميائية

 . الدهان  الذي أساسه املذيب  •
 .الدهان ذات األساس املائي  •
   .الورنيشات، الطالءات اخلفيفة  •
 .أحبار الطباعة  •
 2)اليت تستخدم يف صناعة الدهان  والورنيشات)الراتنجات  •

                                                           
1

 02/00/21102أطلع عليه بتاريخ  /http://ar.wikipedia.org: صناعة الدهانات على الموقع اإللكتروني  -
بتاريخ  http://www.first-forums.com/showthread.php?t=84:الدهان على الموقع اإللكترونيصناعة  -  2

81/88/2182. 

http://www.forum.topmaxtech.net/t169201.html
http://www.forum.topmaxtech.net/t169201.html
http://www.forum.topmaxtech.net/t169201.html
http://www.forum.topmaxtech.net/t169201.html
http://ar.wikipedia.org/
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 والمرافق المواد الخام: الفرع الثاني
  المواد الخام الرئيسية -1

مكون من راتنج أو رابط ومذيب ( وسط حامل)يتكون الدهن السائل من خمضبات موزعة ومنتشرة يف سائل 
املخضبات واملواد الرابطة واملذيبات : متطاير، وعليه يتم تصنيع الدهان من ثالثة مكونات أساسية هي 

ضافات األخرى من أجل إعطاء الدهان خصائص معينة ألغراض أو باإلضافة إىل العديد من اإل( املخففات)
  .تطبيقات حمددة

  : وتتكون األوساط احلاملة من أجزاء غري متطايرة وأخرى متطايرة. ويعرف اجلزء السائل منه باسم الوسط احلامل
 : املخضبات

لضمان ( معتمة)بات غري شفافة وبشكل عام يتعني أن تكون املخض. هي أحد املكونات اهلامة والرئيسية للدهان
. قوة تغطيتها، والبد وأن تكون خاملة كيميائيًا لتأمني استقرارها وثباهتا على السطح وبالتايل بقائها لفرتة طويلة

وجيب أال تكون سامة أو على األقل تكون درجة مسيتها ضعيفة جدًا من أجل كل من عمال الطالء 
وختتلف أنوا  . خضبات مبللة مبكونات طبقة الدهان ومنخفضة التكلفةوأخريًا جيب أن تكون امل. واملستخدمني

 .املخضبات يف قوة التغطية لكل وحدة وزن

 :مواد خام أخرى -9
الكيماويات املستخدمة هي املذيبات العضوية وتستخدم هذه الكيماويات يف عمليات اإلنتاج وىف معامل مراقبة • 

  .جودة املواد اخلام واملنتجات
 .القلوية واملذيبات من أجل تنظيف وغسيل املعدات بني الدفعات حماليل املاء    •

  .يستخدم يف ورشات العمل: زيت التشحيم
مثل رقائق األلومونيوم وحاويات معدنية وبالستيكية وألواح )يتم استخدام أنوا  مواد التعبئة املختلفة : مواد التعبئة

 (.قصدير وكرتون

 :المرافق -3
ويستخدم . يتم توليد البخار يف الغاليات اليت تستخدم إما املازوت أو السوالر أو الغاز الطبيعي كوقود: البخار -

 .يةائالكهرب عض املصانع الكربى، لتوليد القوةالبخار من أجل توفري احلرارة الالزمة للصناعة، ويف ب
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دات واألرضيات ولتغذية للغاليات وكماء تربيد تستخدم املياه يف العمليات الصناعية، وىف غسيل املع: املياه-
وقد . ويتم معاجلة املاء املغذى للغاليات مسبقًا يف وحدات إزالة عسر املياه ملنع تكون القشور. ولألغراض املنزلية

 1 .وحيدد نو  مصدر املياه نو  املعاجلة املسبقة. يتم توفري املياه من الشبكة العامة أو اآلبار

 مراحل إنتاج الدهن: الفرع الثالث
 : متر عملية اإلنتاج بستة مراحل أساسية نوضحها كما هي موضحة يف الشكل التايل

 مراحل إنتاج الدهن(:  1-4)شكل رقم

                                                                                                             
 و مراقبة التسيري و التنظيممكتب التخطيط : املصدر

يتم حتضري املواد املستعملة سواء الصلبة أو سائلة حسب املعادالت لكل نو  من املنتجات : مرحلة التحضير -1
 .وفق برنامج وتصمم مصاحل البحث والتطوير الصيغ اإلنتاجية 

 .على عجني متجانس يتم فيها خلط وعجن املواد احملضرة يف املرحلة األوىل للحصول: مرحلة الخلط -9

تطحن املواد خاصة الصلبة منها للقضاء على أي شوائب وذلك داخل آلة خمصصة لذلك : مرحلة الطحن -3
 .من أجل حتويل العجني إىل سائل خبصائص حمددة مسبقا

                                                           
أطلع عليه يوم  http://www.forum.topmaxtech.net/t25942.html صناعة الدهان على الموقع اإللكتروني   - 1

81/88/2011 

 

http://www.forum.topmaxtech.net/t25942.html
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راقبة هذه املرحلة يتم إضافة جزء آخر من مادة الراتنج، وبعض اجملففات واملواد املكملة مب يف: مرحلة التسوية -4
 .املخترب

 .يتم تصفية املزيج من كل الشوائب ليصبح قابال للتعليب :مرحلة التصفية -5

بعد املراقبة اليت يقوم دها املخرب يف كل مرحلة من مراحل اإلنتاج، خاصة يف املرحلة األخرية : مرحلة التعليب -0
 1.آالت خاصة وتصبح جاهزة للبيعيتم تعليب املواد تامة الصنع الدهن يف علب خمتلفة احلجم باستخدام 

 .تعريف المؤسسة األم: المطلب الثاني

هي مؤسسة اقتصادية، وظيفتها إنتاج وبيع الدهن الصناعي، تسعى لتحقيق  املؤسسة الوطنية للدهن 
متطلبات التنمية االقتصادية واالجتماعية من خالل نشاطات إنتاج الدهن الصناعي ومشتقاته قصد تغطية 

 .يف هذا اجملالاحلاجيات 

 :طبيعة المؤسسة الوطنية للدهن: الفرع األول

يقدر  SPA ذات أسهم  Epe هي مؤسسة عمومية اقتصادية  :2ENAP  املؤسسة الوطنية للدهن
دج للسهم الواحد وذلك  100.000سهم بقيمة  30.000ماليري دينار جزائري مقسمة على  3رأمساهلا ب 
دج متتلك أسهمها شركة تسسري  500.000.000بعد أن كان  يقدر ب  9008ماي  12إبتداءا من 
 :وفيمايلي   SGP / GEPHACاملسامهات 

 :نعرض أهم املعلومات اخلاصة باملؤسسة

 .األخضرية، والية البويرة  05املؤسسة الوطنية للدهن، الطريق الوطين رقم :قر االجتماعيعنوان امل

 092.20.19.88أو  092.20.11.88:  اهلاتف

 092.20.10.08أو  092.20.1023: الفاكس

                                                           

1
 مكتب التخطيط و مراقبة التسيري و التنظيم -

 ENAP:entreprise nationale algéreinne de peinture .  


 EPE: entreprise publique économique. 


 SPE: Société par actions  
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   @enap dz.dz peinture :الربيد االلكرتوين

 www. enap dz.dzاملوقع على الشبكة األنرتنت 

واليت تنص  812-49من املرسوم رقم  09و تقوم املؤسسة الوطنية مبجموعة من املهام وذلك حسب املادة رقم 
املؤسسة مكلفة يف إطار املخطط الوطين للتنمية الصناعية واالجتماعية بتسيري واستغالل و تطوير ": عاىل مايلي

 1".هذا القطا نشاطات واملنتجات املشتقة من أجل تغطية احلاجات الوطنية يف 

  :التطور التاريخي للمؤسسة الوطنية للدهن: الفرع الثاني

وبعد تطبيق سياسة إعادة اهليكلة للمؤسسات  SNIC الشركة الوطنية للصناعة الكيماوية  1224أنشئت سنة 
مخسة فرو  لكل منها إختصاص معني  05مت إعادة هيكلة هذه الشركة وقد قسمت إىل  1249العمومية سنة 

 :وهي

 ENAVAاملؤسسة الوطنية للزجاج  -
 EDIC. املؤسسة الوطنية للصناعات الكيماوية -
 . املؤسسة الوطنية لتموين وتوزيع املواد الكيماوية -
 ENAD.املؤسسة الوطنية للمنظفات ومواد الصيانة -
  ENAP .املؤسسة الوطنية للدهن -

مث حتويل 2 812-49وقد بقي مقر الشركة الذي يتواجد بالعاصمة يتكلف بالتسويق ومبوجب مرسوم رقم 
مجيع اهلياكل والعمال واملعدات مبجال الدهون إىل املؤسسة الوطنية للدهن وقد بدأت هذه املؤسسة نشاطها 

ل املؤسسة مت حتوي 1248ماي  18دج، ويف 100.000.000برأمسال يقدر  ب  1243جانفي  1يف 
/ 48من وصاية وزارة الصناعة اخلفيفة إىل وصاية وزارة الطاقة والصناعات الكيميائية مبوجب مرسوم رقم 

1133 

                                                           
1

، مرسوم رقم 0262ديسمبر  1الصادر في  41الرسمية، العدد الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وزارة الصناعات الخفيفة، الجريدة  -

 .، المتضمن إنشاء المؤسسة الوطنية للدهن0262ديسمبر  15المؤرخ في  62-501

-
2

 ،المرجع نفسه 

-
3

، 0265ماي  04الصادر في  21الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وزارة  الطاقة والصناعات الكيمائية، الجريدة الرسمية، العدد  

 .، المتضمن إنشاء المؤسسة الوطنية للدهن0265ماي  02المؤرخ في  002-56مرسوم رقم 
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واليت   1245و  1243وحدات إنتاجية ما بني  08ولقد كانت املؤسسة الوطنية للدهن تشتمل على أربع 
 : تتمثل يف

 UPL  -بالبويرة –الوحدة اإلنتاجية باألخضرية  -
  UPO  -بوهران–الوحدة اإلنتاجية  -
  UPC-اجلزائر العاصمة  - الوحدة اإلنتاجية بالشراقة -
  UPAS-اجلزائر العاصمة  -الوحدة اإلنتاجية بواد السمار  -

أحلقت دها كل من وحدة السيق مبعسكر ووحدة سوق أهراس لتصبح بعد ذلك حتتوي على  1245ويف سنة 
 اقة اإلنتاجية للمؤسسة و تنويع منتجاهتاستة وحدات إنتاجية وذلك لتدعيم الط

 :التايل يوضح فرو  املؤسسة عرب الرتاب الوطين ( :  1-8)  رقم واجلدول  
 .توزيع وحدات المؤسسة الوطنية للدهن عبر الوطن ( :  1-4  )جدول رقم 

 على مستوى الغرب على مستوى الوسط على مستوى الشرق

 (والية البويرة )وحدة األخضرية  - وحدة سوق أهراس-

 (اجلزائر العاصمة)وحدة الشراقة  -

 (اجلزائر العاصمة)وحدة واد مسار -

 وحدة وهران -
 (معسكر)وحدة سيق  -

 طالبة إعتمادا على دليل املؤسسةمن إعداد ال                                          
حيث مت حتويلها  إىل شركة ذات أسهم دخلت املؤسسة الوطنية للدهن إىل اإلستقاللية   1220مارس  31يف 

 .دج500.000.000دج وتطور ليصبح  900.000.000برأمسال 
 9000: 2001حتصلت املؤسسة على شهادة اإليزو  9003ويف سنة  -

 القدرات االنتاجية -9
طن من املنتجات املصنعة  150000اإلنتاجية للمؤسسة الوطنية للدهن حوايل  يبلغ متوسط الطاقة

 ن من املنتجات نصف املصنعة ط 50000و
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على الوحدات اإلنتاجية وذلك حسب اختصاص كل وحدة كما يبنه وتكون هذه الطاقة موزعة 
 :اجلدول التايل
 اختصاص الوحدات اإلنتاجية للمؤسسة الوطنية للدهن (: 9-4)جدول رقم 

 سوق أهراس سيق الشراقة واد السمار وهران األخضرية الوحدة االنتاجية

 اإلختصاص
 الدهون 
 تاملستحلب
 اجملففات
 الراتنجات

 الغراء
 الربنيق

 الدهون
 الربنيق

 
 
 
 
 

 الدهون 
 املستحلبات

 الربنيق
 الغراء

 الدهون 
 الربنيق

 الدهون 
 الغراء املستحلبات

 اجملففات
 الربنيق-الراتنجات

 

 الدهون 
 الغراء املستحلبات

 الربنيق- الراتنجات

 من إعداد الطالبة باإلعتماد على املوقع اإللكرتوين للمؤسسة: المصدر                           
من املواد األولية من  %20تركيبة كيمائية، تستورد حوايل ( 1000) مع العلم أن املؤسسة تستخدم حوايل ألف

 30بريطانيا، الواليات املتحدة األمريكية أما اخلارج خاصة من فرنسا، هولندا، بلجيكا، أملانيا، إسبانيا، السعودية، 
 :املتبقية فهي حملية، حيث يتمثل أهم املوردين احملليني للمؤسسة الوطنية للدهن يف املؤسسات التالية %
 .واليت تزود املؤسسة مبختلف أنوا  الزيوت  (ENCG) املؤسسة الوطنية للمواد الدمسة -
 .واليت تزود املؤسسة بكربونات الكالسيوم(  ENG)املؤسسة الوطنية للحصى  -
 .متون املؤسسة مبختلف مواد التعبئة املعدنية( ENB)املؤسسة الوطنية للتعليب  -
 .نفطال، واليت تقوم بتموين املؤسسة باحمللالت -

 تعريف المؤسسة الوطنية للدهن فرع سوق أهراس: المطلب الثالث

، هي أحدث الوحدات الستة التابعة للمؤسسة الوطنية UPSAتعرف بوحدة إنتاج الدهن بسوق أهراس 
إلنتاج الدهن، وقد شر  يف اجنازها يف إطار املخطط الرباعي الثاين دهدف حتقيق توازن جهوي وخلق مناصب 

 . شغل يف خمتلف واليات الوطن
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ار رابح كلم من مط  20و  12كلم عن الطريق الوطين رقم 05تقع وحدة الدهن ببلدية سوق أهراس على بعد 
 . كلم عن خط السكة احلديدية  09كلم عن ميناء عنابة،  و  100بيطاط، و 

دج، أما تاريخ الدخول يف مرحلة اإلنتاج هو  510.400.103قدرت التكلفة النهائية للمشرو  ب   -
30/10/1248 . 

 .هكتار مغطاة  05هكتار منها  13تبلغ املساحة الكلية للوحدة  :المساحة الكلية

 .من إنتاج املؤسسة ككل% 90طن أي ما يعادل  80000تبلغ الطاقة اإلنتاجية للوحدة  -: اإلنتاجيةالقدرة 

، من طرف مكتب 08/02/9003بتاريخ  ] ISO 9001شهادة  [حتصلت املؤسسة على عالمة اجلودة 
« AFAQ »  بفرنسا. 

 :منتجات المؤسسة: الفرع األول
 .من الدهن و الغراء و املواد النصف مصنعةختتص وحدة سوق أهراس يف إنتاج عدة أنوا  

 : وهي كالتايل
 (secteur bâtiment). دهن  البنايات  -
 ( secteur industrie)الدهن الصناعي  -
  ( secteur carrosserie)دهن السيارات -
  ( vernis) الربنيق -
 ( dilliants) الدهن املخفف -
  ( colles)الغراء  -
مصنعة ختصص الستهالك الوحدة إلنتاج منتجات أخرى أو تبا   وهو مادة نصف( résines )  الراتنج  -

 .ملؤسسات أخرى تستعملها كمادة أولية هلا 
، ( les siccatifs)اجملففات و les pigments) )و تستعمل املؤسسة يف اإلنتاج مواد أولية أساسية هي املخضبات 

حيث تستعمل بعض املواد األولية احمللية،     (résine)، ومادة الراتنج   ( les solvants)مشتقات  اهليدروكربري  
،  ( perstop)، هولندا  ( Kronos , helem)وهي أملانيا    60%ويستورد البعض اآلخر من دول أجنبية بنسبة 

، وتستورد من دول عربية وهي مصر، واألردن  ( venemare)، بلجيكا  ( bergbac)، فرنسا ( lonza)ايطاليا 
 . 40%بنسبة  
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 9119 -9112جدول تطور اإلنتاج  خالل سنوات ( :  3-4)جدول رقم 

 الطن : الوحدة                                                                                            

 السنة 9002 9010 9011 9019

 الكمية املنتجة 95425 95535 95283 95284

              

 مكتب التخطيط و مراقبة التسيري و التنظيم: املصدر                                                             

   9010مقارنة بإنتاج   9011سنة يف اإلنتاج لطفيف  نالحظ أن هناك تراجع  اجلدول من خالل
نتاج  نفس الكمية نظرا لريادهتا يف املؤسسة تعتمد على إهذا راجع إىل و  9019لريتفع إرتفا  بسيط سنة  

 . السوق واحملافظة على مركزها التنافسي يف السوق الوطنية  جلودة منتجاهتا واحملافظة على زبائنها

 9119، 9112تطور اإلنتاج خالل سنوات (:  2-4)  شكل رقم 

 

 ( 3-8)باستخدام معطيات اجلدول السابق رقم   لطالبةمن إعداد ا: املصدر

 

 

 

25300 

25400 

25500 

25600 

25700 

25800 

25900 

26000 

1 2 3 4 

المنتجة الكمية   

2111 2181 2182 2188 
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 مبيعات المؤسسة: الفرع الثاني

 9019-9002جدول تطور املبيعات خالل سنوات ( :8-8)جدول رقم 

 الطن: الوحدة                                                                                                   

 السنة  9002 9010 9011 9019 

  باعةالكمية امل  95524   95214   92082  92014

 مكتب التخطيط و مراقبة التسيري و التنظيم: املصدر                                  

 9011-9010من خالل الشكل نالحظ أن هناك زيادة يف مبيعات الوحدة خالل سنوات الثالث األخرية     
لكن باملقارنة مع جدول اإلنتاج جند أن الكميات املباعة فاقت   9002و هذا باملقارنة مع سنة 9019 -

عة أكثر من الكميات ، و هنا قد نتساءل كيف تكون الكميات املبا9011 -9010الكميات املنتجة لسنيت 
املنتجة اإلجابة ببساطة هو أن الكميات األخرى املباعة تضاف من املخزون  و ذلك حبكم أن مدة صالحية 

 .والشكل املوايل يوضح تطور حجم املبيعات يف السنوات األخرية يف املؤسسة. املنتجات تفوق سنة

   9019 -9002تطور حجم املبيعات خالل سنوات  (3-8) شكل رقم 
 (طن)الوحدة                                                                    

   

 (8-8)من إعداد الطالبة باستخدام معطيات اجلدول السابق رقم : املصدر                   
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يف حيث تعمل املؤسسة على إنتاج تغري طفيالحظ من خالل اجلدول أن املؤسسة تنتج بكميات ثابتة مع 
 .ختطيط مسبق لإلنتاج

 :ميثلها اجلدول التايل 9011من قيمة املبيعات لسنة  % 22.5متثل أربع زبائن ميتلكون و : المجموعة األولى
 9011من قيمة املبيعات لسنة  % 22.5زبائن األربع ميتلكون (: 5-8)جدول رقم 

 
 

                      
 
 
 
 

 
 مكتب التخطيط و مراقبة التسيري و التنظيم:املصدر

 .9011من القيمة و كمية املبيعات لسنة %  10.42ميثلها أربع زبائن خواص ميثلون : اجملموعة الثانية

 .9011من  القيمة الكلية للمبيعات لسنة % 2.21زبون 11أما باقي النسبة فيمثلها : مالحظة 

 :الهيكل التنظيمي و مهام المصالح: المطلب الرابع

عن مخسة دوائر  يتكون اهليكل التنظيمي للوحدة من املديرية العامة املسؤولة :الهيكل التنظيمي: الفرع األول
دائرة اإلدارة واملالية، الدائرة التقنية، دائرة اإلنتاج، الدائرة التجارية، ودائرة املخرب حيث حتتوي كل : أساسية وهي

دائرة على جمموعة من املصاحل الفرعية حسب مهامها وأدوارها، باإلضافة إىل مصلحة اإلعالم اآليل، مصلحة 
 .واليت ترتبط مباشرة باملديرية العامة  (pco)التنظيم األمن ومكتب التخطيط واملراقبة و 

 
 
 
 

 الزبائن  %للمبيعات نسبة من القيمة االمجالية  
  SODIPIENTشركة % 39,77
 عنان العلمة  % 21,63

 دهون متنراست  % 11,68
 لعبيدي عنابة  6,42%
 اجملمو  79,5%
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 الهيكل التنظيمي للوحدة(: 4-4)شكل رقم   
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

              
 
 
                 مكتب التخطيط و مراقبة التسيري و التنظيم: املصدر 

 
 : ظائف المصالح المختلفة في الوحدةهام وو م:الفرع الثاني

هي املصلحة األم للمؤسسة تتكفل عل السهر احلسن للمركب مبسامهة املصاحل األخرى، حيث  :المديرية-1
أهنا تنظم و تعطي طرق العمل و تنسق بني خمتلف أعمال املصاحل وتراقب أعمال هذه األخرية و تعطي 

 .  توضيحات حول احلالة العامة للمؤسسة
 :ر حيث تتكفل ب هلا عالقة مع معظم الدوائ : مصلحة اإلعالم اآللي -9
 .إخراج فاتورة البيع عن طريق املعلوماتية -
 .املواد األولية، املواد تامة الصنع، قطع الغيار: متابعة املخزون من حيث -

 الدائرة التجارية

 مصلحة النقل 

 مصلحة العبور

 مصلحة البيع 

 مصلحة الشراء

مصلحة تسيير 

 المخزون

 نتاجدائرة اإل

 c 881  مصلحة

 ملون

 

 b 881 مصلحة

 ابيض

 مصلحة الراتنج 

 الدائرة التقنية

المصلحة 

 االجتماعية

 مصلح المناهج

 مصلحة المنافع

 مصلحة

 الصيانة

 المديرية العامة

 مكتب التخطيط و التنظيم و المراقبة منمصلحة األ لي آلعالم امصلحة اإل

 

 

 
 دارة و المالية دائرة اإل

 مصلحة المالية

مصلحة 

 المستخدمين

 دائرة المخبر

البحث و مصلحة 

 التطوير

مصلحة مراقبة 

 المواد

واد ممراقبة ال

 وليةاأل

 مصلحة ما بعد البيع
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 .اإلنتاج و تسجيل كمياتهمتابعة   -
الم متابعة عمل املخرب و يكون بتحليل املواد األولية أو املواد املنتجة، وتسجل هذه املعلومات عن طريق اإلع -

 .اآليل
التكفل بكل عمليات احملاسبة و اهلدف من العمل باإلعالم اآليل هو إعطاء املعلومات يف كل وقت وبسرعة  -

 .ودقة تامتان

لربط مجيع أجهزة اإلعالم اآليل،  (intranet)مع العلم أن مصلحة اإلعالم اآليل باملؤسسة توفر شبكة حملية  
 . املؤسسةوتدفق املعلومات بني خمتلف دوائر ومصاحل

 :مصلحة األمن -3

 .تتكفل باألمن الصناعي للمؤسسة وهي تتصل مباشرة باملديرية العامة ملكانة هذه األخرية وأمهيتها 

 : مكتب التخطيط والمراقبة والتنظيم-4

 :من بني أهم مهامه 

مجع املعلومات اليومية، الشهرية، السنوية، املتعلقة باإلنتاج وكذلك نشاط مجيع الدوائر املوجودة على مستوى  -
 . الوحدة

إعداد املخطط السنوي بالتنسيق مع مجيع املصاحل والذي يتم إعداده اعتبارا من شهر أكتوبر بناء على  -
 .لعامة يف إطار إسرتاتيجية املؤسسةواألهداف اليت تسعى لتحقيقها املديرية ا  معطيات السوق

 .حتليل نقاط القوة والضعف للمؤسسة والتنسيق مع مجيع الدوائر خاصة دائرة اإلنتاج  -

يكلف املكتب من خالل رئيسه الذي يعترب مراسل اجلودة على مستوى الوحدة بكل النشاطات املتعلقة  -
، علما أن مسؤول اجلودة يكون يف املديرية  9000إصدار  2001بقضايا اجلودة واملواصفة الدولية لإليزو 

 .العامة للمقر الرئيسي للمؤسسة وهو املسؤول عن اجلودة بكل وحدات املؤسسة
مناقشة األهداف املراد حتقيقها بالتنسيق مع خمتلف دوائر املؤسسة يف إطار إسرتاتيجيتها ومن خالل سياسة  -

 :تتمثل يف اجلودة املوضحة يف دليل اجلودة اخلاص باملؤسسة حيث
 ضمان جودة ونوعية منتجات املؤسسة. 
 البقاء يف الريادة يف سوق الدهن. 



    -فرع سوق أهراس–دراسة حالة المؤسسة الوطنية للدهــــــــن                                          الرابعالفصل  

 

187 

  تقليص ضيا  املواد األولية وتكاليف الالجودة، وعدم املطابقة واليت اخنفضت بعد حصول املؤسسة على
 .الشهادة وتطبيق إجراءات اجلودة حسب دليل اجلودة املوجودة بكل الدوائر ومصاحل املؤسسة 

  لة الوصول إىل أسواق جديدة على املستوى املغاريب واإلفريقيحماو. 
  الدفا  عن حصة املؤسسة يف السوق. 
  زيادة قوة العرض والبيع. 

 :الدائرة التجارية-5

 :تضم هذه الدائرة مخسة مصاحل هي كالتايل

وصوهلا حىت إعدادها موجودة على مستوى ميناء عنابة، هتتم باملواد املستوردة إبتداءا من : مصلحة العبور  -
 .للنقل 

 . هتتم بنقل املواد األولية احمللية أو املستورد ة: مصلحة النقل -

هتتم مبختلف عمليات التموين، وتساعد بقية األقسام يف املؤسسة يف إمتام عملها يف أحسن  :مصلحة الشراء -
ولعمليات التموين ختطيطها اخلاص الظروف إذ يتم التموين مبواد أولية ذات نوعية جيدة بأقل تكلفة ممكنة، 

السعر، الوقت، النوعية، شروط االستالم، عملية حتويل امللكية من البائع إىل املشرتي، وتتبع املصلحة : واملتمثل يف
 :املراحل التالية 

 معرفة احلاجة املطلوب تلبيتها. 
 نوعية و كمية املنتج أو اخلدمة. 
 البحث عن موردين مناسبني وأكفاء. 

تقوم هذه املصلحة بإمضاء الصفقات مع املتعاملني االقتصاديني، وعملية البيع يف الوحدة املسرية : البيع مصلحة
 .واملراقبة باإلعالم اآليل

هتتم بتسيري املخزون الوارد واخلارج من و إىل الوحدة وكذا اإلنذار بتدين املخزون، : مصلحة تسيير المخزون
 .داء عن طريق التحكم األحسن يف املواد املخزنة و جتنب تلفهاواهلدف من هذه العملية هو زيادة األ
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 : دائرة المخبر-0

يوجد على مستوى كل وحدة من وحدات املؤسسة خمرب مركزي دوره األول يتمثل يف مراقبة املواد األولية   
الطلب، وذلك بعد  املستوردة واحمللية من حيث النوعية واملطابقة للمواصفات املطلوبة واملتفق عليها حسب وصل

احلصول على عينات من املوردين واختبارها من خالل مجلة من املعايري اليت يتأكد منها املخرب، مث تتم عملية 
االختيار بالتنسيق مع الدائرة التجارية على أساس كل من النوعية والسعر، و بعد وصول الطلبية يقوم املخرب بإعادة 

 .لمعايري قبل تسليمها ملصلحة تسيري املخزون رفقة وصل مراقبةاالختبار و التأكد من املطابقة ل

 : تضم دائرة املخرب أربع مصاحل وهي

ختتص مبراقبة نوعية و جودة املواد األولية عن طريق إخضاعها للتجريب و املراقبة : مصلحة مراقبة المواد األولية
 .للتأكد من صالحية و جودة هذه املواد كيميائيا و فيزيائيا

هتتم بتطوير املعادالت و حتسينها كما تتم التجارب للوصول إىل أنوا  جديدة من املنتجات : مصلحة التطوير
 .ذات جودة

بعد خروج املنتجات تامة الصنع و النصف مصنعة فإهنا ختضع ملراقبة دقيقة سواء على مستوى :  المراقبة مصلحة
هذه املصلحة يف املخرب املركزي، و ذلك بإجراء الفحوصات  املخابر الفرعية املوجودة يف الورشات أو على مستوى

 .و التجارب بغرض التأكد من احرتام مقاييس اإلنتاج و جودة املنتج 

تسهر هذه املصلحة على متابعة احتياجات الزبائن و التعرف على مشاكلها و حماولة إجياد : مصلحة ما بعد البيع
 .تقنية إشهارية خاصة بكل عمليات اإلنتاج زبائن جدد للمؤسسة، و كذلك تقدمي بطاقات

 :دائرة اإلنتاج –2

 :مصاحل مهمتها تنفيذ قرارات الوحدة يف جمال اإلنتاج و هي كالتايل 8تتكون من 

يشرف على هذه املصلحة رئيسها و ثالثة أعوان تقوم بالتخطيط لتنفيذ قرارات اإلنتاج، و : مصلحة التخطيط
 تكون على أساس املخطط السنوي الذي يتم على أساسه معرفة اإلنتاج اليومي يكون ذلك عن طريق الربجمة اليت

وتتم الربجمة بالتعاون مع اإلدارة واألقسام .طن من الدهن  4.5و الشهري، حيث حدد اإلنتاج اليومي ب 
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تقليص من تغطية كميات اإلنتاج، تدنية تكاليف اإلنتاج إىل أقصاها،  ال: األخرى و هلذه الربجمة أسس هامة هي
 .الفاقد يف كل من الوقت و املواد

 .عبارة عن ورشة يتم فيها إنتاج الدهن األبيض حبيث حتتوي على أربعة خطوط إنتاج: أبيض 113مصلحة 

 .هتتم بإنتاج الدهن امللون حبيث حتتوي على ستة خطوط إنتاج: ملون 113 مصلحة

ختصص بإنتاج الراتنج وهو مادة نصف مصنعة تستعمل الستهالك الوحدة الداخلي  وقد كانت : مصلحة الراتنج
 . تستورده بأمثان باهظة ودهذا قللت املؤسسة من التكاليف

 :خطوط إلنتاج الدهن 10توجد بوحدة سوق أهراس و 

 .خطوط للدهن األبيض 08 -
 .خطوط للدهن امللون 02 -
 .خطوط للتعليب 10 -
 .للراتنجخطوط   02 -

  :قنيةالدائرة الت 0-

تتمثل املهمة األساسية هلذه الدائرة يف مساندة العملية اإلنتاجية، و كذلك مراقبة استغالل األجهزة و 
 :مصاحل و هي 03اآلالت و إعداد اإلصالحات و الصيانة الالزمة، و تضم هذه الدائرة 

ختتص هذه املصلحة بالدراسات الفنية املتعلقة بالصيانة و توفري املناهج الالزمة  (:األساليب)مصلحة المناهج 
 .لعملية اإلنتاج، حيث يتم تلقي طلب عمل مث القيام بعملية املعاينة فالتكليف بالعمل

يوجد على مستوى هذه املصلحة مجيع الوثائق و املخططات املتعلقة باألجهزة املوجودة على مستوى الوحدة، و 
ند القيام  بتنفيذ أعمال الصيانة على عتاد ما يكون له ملف خاص به مجيع التدخالت اليت أجريت على اآللة و ع

 .تارخيها و قطع الغيار املوجودة على مستوى الوحدة
هتتم بأعمال الصيانة على مستوى الورشات، فهي تليب احلاجيات الصغرية للوحدة و هي   :مصلحة الصيانة 

 .تكاليف اإلضافية و اخلسائر، و تقليل اإلنتاج للبضائعكذلك ختفف من ال
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و هي املسؤولة عن توفري كل املنافع الضرورية لتسيري اآلالت و منها املياه الباردة و املياه الصاحلة  :مصلحة المنافع
الصيانة  للشرب و التهوية، كما تعترب مسؤولة عن إعالم الدائرة التقنية بكل ما حتتاج إليه من منافع و أعمال

 .لتفادي توقف العملية اإلنتاجية، و من أجل استغالل األمثل و العقالين للمعدات و اآلالت اخلاصة بالصنع

إن هلذه الدائرة أمهية بالغة جدا فمن خالهلا ميكن معرفة الوضع املايل هلا و ما إذا : دائرة اإلدارة و المالية- 2
 : احل التاليةحققت أرباحا أم ال، و تضم هذه الدائرة املص

 : هتتم جبميع عمال الوحدة من خالل املهام التالية :مصلحة المستخدمين
 توظيف العمال حسب املخطط التنظيمي للمؤسسة. 
 رى كالطرد أو الوفاةحل التابع للوحدة أو يف حاالت أخدراسة اقرتاحات الرتقية املقدمة من طرف مجيع املصا. 
  املهنية للعامل من خالل تقدمي منحة اخلربة املهنيةمتابعة الغياب و تطور احلياة. 
 متابعة أجور العمال شهريا مع حفظ ملفاهتم و يوز  العمال يف الوحدة كالتايل: 

تقوم مبتابعة شؤون العمال من ناحية الوجبات الغذائية و األدوية و غريها من : مصلحة الشؤون االجتماعية
  فيها هذه املواد بأقل تكلفة، و كذلك تتابع امللفات االجتماعية و خالل التعاضدية  االستهالكية اليت تبا 

 .حوادث العمل
تتكون من رئيس املصلحة و فر  احملاسبة العامة الذي يسجل مجيع العمليات : مصلحة المحاسبة و المالية

 .إخل... اخلاصة بالشراء و البيع و األجور و الرواتب و متابعة ملفات املوردين و الزبائن
ما فر  املالية فمن أهم مهامه مراقبة امللف اخلاص بالتسديد و املتكون من الفاتورة و وصل الطلبية  ووصل أ

االستالم، وصل التسديد بالنسبة لعمليات البيع أو الشراء، أما بالنسبة للخدمات فامللف يتكون من شهادة إجناز 
ة على إعداد املقاربات البنكية و مراقبة ملف فر  املالي الطلبية ووصل التسديد، كما يعمل اخلدمة  ووصل

الصندوق، أما فر  املواد و االستثمارات فيسجل العمليات املتعلقة بشراء املواد، باإلضافة إىل العمليات املتعلقة 
 .مبختلف اخلدمات

 اإلدارة البيئية في المؤسسة لنظامالمسؤولية االجتماعية  آليات تفعيل : المبحث الثاني

حترص املؤسسة اليوم على  -فر  سوق أهراس–يف إطار مسؤولية االجتماعية للمؤسسة الوطنية للدهن 
تكامل اإلعتبارات البيئية يف قرارات عملها اليومية من خالل جتسيده يف تطبيق نظام اإلدارة البيئية، حيث يشكل 

 . االجتماعية والبيئيةهذا األخري أحد أهم آليات التنمية املستدامة بأبعادها االقتصادية و 
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 مؤشرات األداء االجتماعي للمؤسسة: المطلب األول

األداء االجتماعي جمموعة من االلتزامات االختيارية ملواجهة متطلبات وتوقعات جمموعة من األطراف 
 .أصحاب املصلحة مع  املؤسسة، سواء كانوا من العاملني، أو املستهلكني أو البيئة أو اجملتمع احمليط دها

 بالمؤسسة للعاملين االجتماعي األداء تحديد: الفرع األول

 تطور عدد العمال -1
 9019إىل سنة  9004ينب تطور عدد العمال من سنة (:  2-8)جدول رقم 

 عدد العمال السنة
9004 380 
9002 310 
9010 390 
9011 332 
9019 302 

 مصلحة املوارد البشرية: املصدر
 :على النحو التايل 9019إىل غاية سنة  9004اليد العاملة منذ سنة والشكل التايل يبني تطور 

 للمؤسسة 9019إىل سنة  9004يبني تطور اليد العاملة من سنة  (:5-4)شكل رقم 
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أعاله نالحظ أن هناك اخنفاض وتقليص لليد العاملة عرب السنوات،بسبب اخلروج على من الشكل 
التقاعد وانتهاء مدة العقد للعمال، وحسب تصريح مدير املوارد البشرية للمؤسسة بأنه قد مت استبدال  اليد العاملة 

فقد   9109  هناية سنة وحىت. القدمية  عند خروجها بكفاءات جديدة وإطارات جامعية لتساير أهداف املؤسسة
 :عامل مقسمة حسب الشكل أدناه  307 كانت تشكيلة اليد العاملة مكونة من

 9019يبني تقسيم اليد العاملة للمؤسسة حسب الرتب، سنة  (:0-4)شكل رقم 

 
 عتماد على  وثائق املؤسسةباال طالبةمن إعداد ال: املصدر

 :في المؤسسة  التكوين -9
 .9019إىل سنة  9004يوضح عدد املكونني والتكاليف املرفقة من سنة   (:  2-4)  جدول رقم

 (دج)الوحدة                                                                           

 تكاليف التكوين عدد املكونني  السنة       

9004 91 1.039.000.00 

9002 39 1.343.210.00 

9010 38 3.822.280.00 

9011 95 1.105.221.54 

9019 30 9.515.032.80 

 مصلحة املوارد البشرية: املصدر                            

 إطارات

  مؤهلين عمال

منفذين عمال  

 المؤقتين

17.71% 

82.11% 42.14% 7.41% 
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 9010من خالل اجلدول نالحظ الزيادة احلاصلة يف عدد املكونني خالل السنوات األوىل لتبلغ أوجها سنة 
متكون بسبب التكوين يف جمال األمن والسالمة املهنية و إرسال العمال إىل اخلارج ويرجع السبب  38لتصل إىل 

والتطورات احلاصلة يف جمال ر مع طبيعة عملها الرئيس إىل إهتمام املؤسسة بتأهيل مواردها البشرية للتكيف املستم
  وذلك من أجل مواكبة التطور وترقية وحتسني أداء املستخدمني (ISO)خاصة بعد ظهور نظام اإليزو  ،نشاطها

ويتم التكوين . 9019ليعود عدد املكونني يف اإلرتفا  سنة  9011كما نالحظ تناقص  عدد املكونني  سنة 
 :وفق املراحل التالية

  حتديد موضو  التكوين. 
  حتديد تاريخ ومكان التكوين 
  حتديد املكونني واألساليب املستعملة يف عملية التكوين 
  عملية التقييم. 

تقين وإداري ، فاجلانب التقين خيص فئة العمال املنفذين واملؤهلني : كما يتم التكوين يف املؤسسة يف جانبني 
ين حول تقنيات وأساليب حديثة خاصة بصناعة خمتلف منتجات وكذلك املتمهنني ، ويكون عبارة عن تكو 

 . املؤسسة من دهن وبرنيق إىل غري ذلك 

أما بالنسبة للجانب اإلداري فيخص اإلطارات ، والتكوين يف هذا اجلانب يتم خاصة بغية تطوير الكفاءات 
  .اإلدارية ، كما يهدف إىل ترقية العمال 

د من خالل اجلدول السابق زيادة إنفاق املؤسسة على جمال التكوين خالل أما فيما خيص تكاليف التكوين فنج
دج لينخفض هذا اإلنفاق يف السنة  3.822.280.00بتكلفة  9010األربع السنوات األوىل ليبلغ أوجه سنة 

 .وكلفته( خارجه داخل الوطن أو)ختالف مكان التكوين ويعود ذلك ال 9019لريتفع يف سنة  املوالية ويعود

 :ذا ما يوضحه الشكل التايلوه
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 .9019إىل سنة  9004عدد املكونني من سنة  يوضح(: 2-8)رقم   شكل 

        
 (2-8)باإلعتماد على اجلدول السابق رقم  طالبةمن إعداد ال: املصدر

تدريب يف مجيع مصاحلها وعلى خمتلف مستويات التابعة هليكلها كما جتدر اإلشارة أن املؤسسة تقوم بعمليات 
 .التنظيمي

كما أهنا تستخدم العديد من أنوا  التدريب ، فهي تقوم بتنويع أماكن وزمان التدريب وذلك حسب املتطلبات 
 ، طويل األجل ، قصري)فنالحظ أهنا تقوم باستخدام التدريب حسب الزمن . واالختصاص لكل فرد من أفرادها 

 (.متوسط األجل

تقين  –إداري )وكذلك حسب املكان حيث تقوم بالتدريب الداخلي أو اخلارجي وذلك تبعا ألمهية التدريب فيه 
 (.فين –

 الصناعي األمن -3

 يشري نظام الصحة واألمن يف املؤسسة إىل الشروط والعوامل اليت تؤثر على العمال وكل شخص يتواجد يف مكان
 :إ ىل حتقيق األهداف التالية العمل ويهدف النظام

خماطر  القضاء واحلد إىل أقصى قدر ممكن من املخاطر على العمال واألطراف األخرى اليت ميكن أن تتعرض إىل -
 .متعلقة بالصحة واألمن من جراء نشاطات املؤسسة
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 .تطبيق وحتديث نظام تسيري الصحة واألمن -

 .جمال الصحة واألمن يف العملضمان تطابق النظام مع سياسة املؤسسة يف  -

 .الربهنة على هذا التطابق لألطراف األخرى -

 .البحث عن شهادة املطابقة وتسجيل النظام لدى هيئة خارجية -

 عداد سياستها على أعلى مستوى توضحإتعمل مصلحة األمن على العمل، يف ولتنفيذ نظام األمن الصناعي 
 وااللتزامات املتخذة من أجل حتسني األداء يف الصحة واألمن، على أن األهداف العامة املتعلقة بالصحة واألمن

 :تأخذ هذه السياسات بعني االعتبار النقاط التالية

 .يتم إعدادها على مستوى طبيعة ومدى املخاطر املتعلقة بالصحة واألمن على مستوى املؤسسة -

 .تتضمن التزام بالتحسني املستمر -

 ا فيما يتعلق بالصحة واألمن و التزامات أخرى علىدهمع التشريعات اجلاري العمل  تتضمن االلتزام بالتطابق -
 .مستوى املؤسسة

 م الشخصية حول الصحةهتيتم تبليغها لكل العمال لتحسيسهم بالتزاما( التنفيذ والتحديث )إجراءات كتابية -
 .واألمن يف العمل

 .ل منفذيهاو جراءات والسياسات لتكون يف متنايتم توصيل هذه اإل -

  ختضع للمراجعة الدورية للتأكد من بقائها مناسبة للمؤسسة؛ -

 :تنفيذ نظام الصحة واألمن في المؤسسة على مستوي مصلحة األمن الصناعي -

 :الهيكل والمسؤوليات -

 من أجل تسهيل تسيري الصحة واألمن يف العمل على مستوي املؤسسة يتم حتديد وتبليغ كتابيا باألدوار
واملسؤوليات وسلطة األفراد املكلفني بالتسيري واإلجناز ومعاينة النشاطات اليت ميكن أن يكون هلا تأثري على 

 .املتعلقة بالصحة واألمن يف العمل وهياكل وعمليات املؤسسة  املخاطر
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 يتم تكوين العمال خاصة اجلدد منهم علي متطلبات األمن الصناعي لتفادي: التكوين، التحسيس  -

 .وث كوارث تؤثر عليهم أوال وعلى املؤسسة واحمليطحد

 .جيب أن تعرف املؤهالت وفق التكوين األساسي واملهين واخلربة.يف مكان العمل  -

 :تقوم مصلحة األمن املؤسسة بتحسيس العمال املعنيني، مهما كانت وظيفتهم ب

 أمهية التوافق مع السياسة واإلجراءات املتعلقة بالصحة وأمن العمل، وكذا متطلبات نظام تسيري الصحة  -
 .واألمن يف العمل

النتائج احلقيقية أو الكامنة لنشاطات املهنية على الصحة واألمن يف العمل واآلثار اإلجيابية لألداء الفردي على  -
 .واألمن يف العمل الصحة

ؤوليات يف حتقيق التوافق مع السياسة واإلجراءات املتعلقة بالصحة واألمن يف العمل ومتطلبات أدوارهم ومس -
 .على التفاعل  نظام تسيري صحة العمل مبا يف ذلك املتعلقة منها بالوقاية يف احلاالت اإلستعجالية والقدرة

 . إجراءات التكوين جيب أن تراعي خمتلف مستويات املسؤولية ، الكفاءة والتعليمات ؛ واملخاطرة -

 :الفحص واالتصال -

تقوم مصلحة األمن بوضع إجراءات تسمح هلا بضمان إيصال املعلومات الدائمة حول الصحة وأمن العمل  -
 :وإعالم األطراف املعنية بوجوب كون العمالتقوم بفحص العمال  واألطراف األخرى املعنية، كما للعمال

 .مدجمني يف التنمية وسياسات وإجراءات تسيري األخطار-

 .مفحوصني عند كل تغيري مؤثر على الصحة واألمن يف مكان العمل-

 .ممثلني يف قضايا الصحة واألمن-

 .يف العملمعلمني من قبل ممثليهم ومن قبل أعضاء اإلدارة املكلفني مبسائل الصحة واألمن -

 :التوثيق -

 :يتم وضع وحفظ املعلومات يف حوامل مناسبة مثل األوراق واإلعالم اآليل، ضرورية ل
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 .وصف العناصر األساسية لنظام التسيري وتفاعالت-

 .تعيني مكان اجياد الوثائق املناسبة - 

 :التحكم العملي 

 باألخطار املعينة واليت تطبق من أجلها مقاييسحترص مصلحة األمن على حتديد العمليات واألنشطة املتعلقة 

 :كما تعمل املصلحة على ختطيط أنشطتها لضمان اجنازها بالشروط املطلوبة وذلك ب.التحكم 

 يف احنرافات على السياسة واألهداف يف ادهاإعداد اإلجراءات الكتابية لتغطية احلاالت اليت ميكن أن يتسبب غي- 
 .جمال الصحة وأمن العمل

 .التفاق على املعايري العملية يف اإلجراءاتا -

 وضع اإلجراءات املتعلقة بأخطار الصحة وأمن العمل بالنسبة للسلع، التجهيزات واملشرتيات املستعملة من -

 .طرف املؤسسة، وكذلك اعالم املوردون واألطراف املعنية باإلجراءات املالئمة

يف  عمليات، الرتكيبات، اآلالت، إجراءات العمل وتنظيمه مباوضع وإعداد اإلجراءات لتصميم مكان العمل، ال -
 .دف حذف أو تقليص األخطار املتعلقة بالصحة واألمن العملدهذلك توافقها مع القدرات البشرية 

 :حالة اإلنذار واالستجابة للحاالت االستعجالية -

على نظام  وحاالت االستعجاليةكما حتتوي املؤسسة ، متلك املؤسسة خمطط للتدخل يف حالة حدوث حوادث 
  .اجلودة يف حاالت حدوث أي اشتعال عايلاستشعار 

وخاصة العمال التقنيني  هلا إن املؤسسة هتتم دهذا اجلانب اهتمام كبري، فهي تعترب سالمة العامل اهلدف األول 
 .9019إىل  9004عدد احلوادث و األيام الضائعة من  والتنفيذيني ألهنم األكثر عرضة هلا واجلدول التايل يبني

 

 

 



    -فرع سوق أهراس–دراسة حالة المؤسسة الوطنية للدهــــــــن                                          الرابعالفصل  

 

198 

 9019إىل 9004ينب عدد احلوداث واأليام الضائعة  من  (: 4-8) جدول رقم 

 األيام الضائعة جراء اإلصابة  عدد حوادث العمل السنة

9004 19 25 

9002 10 29 

9010 4 82 

9011 5 32 

9019 2 89 

 مصلحة األمن: املصدر                                                      

حادث مما  19ب  9004من خالل اجلدول أعاله نالحظ ارتفا  يف عدد حوادث العمل الذي بلغ أوجه سنة 
املوالية يوم ليتناقص بعد ذلك عدد حوادث العمل يف السنوات  25جرى عنه ارتفا  يف عدد األيام الضائعة بقدر 

حوادث متبو   50ويصل إىل  9010حوادث ويستمر هذا التناقص سنة  10عدد  9002حيث سجلت سنة 
يوم ضائع وهي أقل سنة من حيث عدد احلوادث واأليام الضائعة لكن تعود لتسجل ارتفاعا يف سنة  32ب 

دد احلوادث يوم ضائع و يعود سبب االخنفاض املستمر يف ع 89حوادث مقابل  02حيث بلغت  9019
املسجلة يف السنوات األخري الهتمام املؤسسة  بوضع اخلطة السالمة  الصناعية حيث بلغت تكاليفها يف سنة 

دج مع حضور ملتقيات وتدريب داخلي يف املؤسسة مما انعكس ذلك يف  132.000.00مبلغ  9002
وايل تطور عدد احلوادث مع ويربز  الشكل امل 05ب 9011السنوات املوالية  حيث بلغت عدد احلوادث سنة 

 .التوقف عن العمل
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 يبني تطور احلوادث  مع الوقوف عن العمل(:  4-8)شكل رقم  

 
 (4-8)باإلعتماد على اجلدول السابق رقم  طالبةمن إعداد ال: املصدر              

كما تقوم مصلحة األمن بتعليق عدد احلوادث و األيام الضائعة منها ونسبة خطورهتا  يف شكل جداول يف  
 مصلحتها بشكل يسمح العاملني اإلطال  عليها  بصفة مستمرة والشكل املوايل يوضح تطور األيام الضائعة يف 

 .9019 -9004املؤسسة خالل سنوات 

 (9019، 9004)من جراء حوادث العمل JPيبني تطور عدد األيام الضائعة (: 2-8)شكل رقم 

          
 (2-8)على اجلدول السابق رقم  باالعتماد لطالبةامن إعداد : املصدر              
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من الشكل نالحظ أن هناك تقلص يف عدد األيام الضائعة للعمل  جراء حوادث العمل وبسرعة كبرية حيث       
   9010سنة  82مث إىل  9002سنة  29تقلصت إىل   25قيمتها  9004كانت سنة  

أحذية  ولذلك ألن املؤسسة تعمل على توفري مجيع وسائل وأدوات الوقاية واألمن من ألبسة خاصة، أقنعة،    
وتعمل املؤسسة حاليا على  9010سنة دج   192.000.00أهنا كلفتها     ونظارات ووسائل عديدة حيث
 .OHSAS 18001دراسة كيفية توطيد وتبين مشرو  

وكانت تكلفة التكوين اخلاصة دها  9002 بشكل جيد فقد مت تكوينهم عليها، سنة  وحىت يتمكن العمال من
 دج 91.222.22= دج  وخطة السالمة املهنية  90.550.25= قدرت ب  الصحة والسالمة 

 توزيع نسب احلوادث على املديريات(: 10-8)شكل رقم 

 
 باإلعتماد على  وثائق من مصلحة األمن لطالبةمن إعداد ا: املصدر

 : للعمال نقل وسائل توفير -4

بالنسبة لوسائل النقل فإهنا متوفرة بالقدر الكايف حسب  األحياء املوجودة بوالية  سوق أهراس ، و وهي متس      
مجيع فئات العمال، يتم استئجارها بعقود سنوية حمددة القيمة واملدة، وهي تعمل حبسب أوقات عمل العمال 

 :ها كالتايلبالنسبة للورشات، أو عمال اإلدارات، ونقدم( 3/4)بالتناوب 

الواحدة هي  للحافلة حافالت ، حبيث أن متوسط تكلفة االستئجار  3ب عدد وسائل النقل للعمال تقدر  
 : سنة ومنه تكون إمجايل تكلفة النقل على النحو التايل/دج 350000

 عدد وسائل النقل × متوسط تكلفة االستئجار = إمجايل تكلفة النقل 

 3× 350000= إمجايل تكلفة النقل 
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 سنة/دج 1050000    =إمجايل تكلفة النقل يقدر حبوايل 

 :وحتسب مسامهة املنظمة للنقل بالنسبة للعمال بالشكل التايل

 العمال عدد ÷بالنقل املشمولني األفراد عدد = للنقل املؤسسة مسامهة

 302÷  300 = للنقل املؤسسة مسامهة

 % 22.21= للنقل املؤسسة مسامهة

عاملني إلقامتهم  02ما عدا  ،العمال معنيني بالنقلمعظم  يعين أن  هذا% 22.21للنقل املؤسسةمسامهة      
ما يساعد على راحة العمل واحلفاظ على طاقتهم بدل بذهلا يف عملية التنقل، وهو  خارج بلدية سوق أهراس

 .يساعد كذلك على االنضباط والسري احلسن للعمل

مسكن حيث يعمل توفري السكن   50يف  متثلت للعمال سكنية وحدات قامت املؤسسة بتوفري: السكن -5
 :على إعطاء العامل الراحة والقدرة على االستمرار، حيث ميكن حساب مسامهة املنظمة للسكن بالشكل التايل

 العمال عدد ÷  بالسكن املشمولني األفراد عدد = للسكن املؤسسة مسامهة

 302÷  50 = للسكن املؤسسة مسامهة

 %12.92=   للسكن املؤسسة مسامهة

 الطفولة بالنسبة للنساء العامالت عدم توفري خدمة رعاية. 
  و برامج صيفية ألطفاهلماصة بالعمال عند العطل الصيفية، مراكز للراحة خ فريتو. 

حتتوي على مركز طيب فقط قاعة عالج حتتوي على سرير  املؤسسة البالنسبة للقطا  الصحي فإن   :الصحة -2
األول طبيب عام والثاين خمتص يف طب عمل ( 09) داخل املؤسسة ولإلشارة فاملؤسسة متعاقدة مع طبيبني

 .يعمالن بالتداول يف املؤسسة

 :ونسب حدوثهاالشكل التايل يبني لنا طبيعة احلوادث اليت ميكن أن يتعرض هلا العمال أثناء تأدية مهامهم  و

 يبني طبيعة احلوادث اليت يتعرض هلا العمال ونسب حدوثها(: 11-8)شكل رقم 
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 وثائق من مصلحة األمن:  المصدر

 و(  Contusion)الكدمات  من الشكل أعاله نالحظ بأن العمال يعانون بنسبة كبرية من حوادث     
(   Fracture)من احلوادث، بعدها تأيت الكسور  %50واليت متثل معًا ( Traumatisme)الرضوض 
 .%19بنسبة  (Brûlure)واحلروق  .معاً، %  34بنسبة ( Plaie)واجلروح 

 :حيث يقوم  الطبينب ، وذلك الستقبال العمال املصابني وفتح ملفات خاصة بكل عامل حتتوي على     

 .يقوم بتسجيل النشاطات اليومية للعامل -
 ية للعمالمتابعة احلاالت املرض -
 .زيارات ألماكن العمل ملراقبة احلالة الصحية للعمال -

 للمجتمع االجتماعي األداء تحديد: الفرع الثاني

 اجتماعية معينة بعمليات خالل قيامها من مباشرة بطريقة االجتماعية املشاكل حل يف املؤسسة مسامهة  وهو   
الطفولة واملسنني، وهنا نستطيع القول بأنه  لرعاية مراكز توفري يف واملسامهة املعوقني وتوظيف زائدة عمالة كتوظيف

 :ليست هناك مسامهات مباشرة يف حل املشاكل االجتماعية حيث أن

 ضئيلةاجملتمع  ألفراد عمل فرص توفري. 
 بإنتاجية مقدرة املؤسسة لتكاليف حتمل عليها يرتتب حبيث زائدة لعمالة توجد هناك عملية توظيف ال 

 بقبوهلا البطالةامتصاص  يف تساهم فإن املؤسسة ال وبالتايل للصفر، مساوية احلقيقة يف هي واليت العمالة
 .الزائدة للعمالة إعطاء إعانات اجتماعية

 تقم املؤسسة بأي عملية توظيف للمعوقني مل:املعوقني توظيف.  
 

50% 

38% 

12% 

والرضوض الكدمات  

  والجروح الكسور

 الحروق
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 اإلنتاج وتطوير للعمالءاالجتماعي  تحديد األداء: الفرع الثالث

 البيئية واالجتماعية األبعاد إدماج حنو التوجه األخرية السنوات يف وحاولت باجلودة املؤسسة منتجات تتميز      
 إىل هتدف مندجمة سياسة املؤسسة بإنشاء قامت هذا ظل ويف ، اجلودة معايري بتطبيق وذلك املنتوج مواصفات يف

وهي تسعى بذلك إىل جعل منتجاهتا من الدرجة كامل أشطتها  يف و اجلودة إدارةISO 9001أنظمة  تعميم
 اجلودة ، أنظمة على املؤسسة وحدات بعض حصول اجملال رغم هذا يف ملموسة غري املسامهات الرفيعة وعموما

 ISOهي تفتخر حبصوهلا على شهادة  و. حيث أن املؤسسة تسعى بعملها هذا إىل الريادة العاملية يف اجلودة
  .وشعارها يف ذلك لسنا األفضل بالصدفة 2003منذ سنة  9001

 "en n’avait pas les meilleurs pas hasards"   البيئية  املسامهات جمال عملياتأما فيما خيص
 سنتطرق له من خالل التطرق لدور املسؤولية االجتماعية يف تفعيل نظم اإلدارة البيئية

 تفعيل المسؤولية االجتماعية متطلبات نظم اإلدارة البيئية في المؤسسة  :المطلب الثاني

زيادة بسبب   البيئية اإلدارة يف إطار مسؤوليتها االجتماعية تقوم وحدة الدهن سوق أهراس بتطبيق  نظام
 لنظام املستمر على والتحسني وتنفيذ واحملافظة وضع وتوثيق يف اهتمامها يف أسهم ضغوط الدولة واجملتمع املدين مما

 . النظام هذا جمال حتديد يف هتمام االمث  البيئية ومن إدارهتا

مبوجـب االلتـزام االجتمـاعي للمؤسسـة جتـاه البيئـة  :البيئية لمسؤولية االجتماعية و السياسةا: األولالفرع 
حيــث أن   عليهــا أن تضــع خطــة ذات كفــاءة تتضــمن حتديــدا ألهــداف املؤسســة بغــرض تطــوير األداء البيئــي هلــا، 

 واألهـداف للعمـل إطـار يـوفر والـذي الشـامل البيئـي بأدائهـا املتعلقـة ومبادئهـا بنوايـا املنظمـة بيـان البيئيـة  السياسـة
التـزام  املؤسســة الكامـل بالعمـل جاهــدة : والغايـات، وتتمثـل السياســة البيئيـة كمـا عــرب عنهـا منـدوب البيئــة باملؤسسـة

علـــى تقليـــل التلـــوث الناشـــئ عـــن الصـــناعة ســـواء يف تأثرياتـــه اخلارجيـــة أو يف بيئـــة العمـــل يف جمـــال الصـــحة والســـالمة 
 .ها يف عمليات إنتاجية أخرىرسكلت وتقليل من النفايات بإعادة تدويرها و. املهنية

 : ويف هذا اإلطار يوجد باملؤسسة سياسة بيئية وذلك ل 

 .املؤسسة يف البيئية للسياسة مكتوب نص وجود - أ
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 يؤدي الذي األمر للعاملني، البيئية السياسة مضامني مندوب البيئة وقسم األمن بتوضيح  من كل يضطلع -ب
 . ومناسبة سليمة بيئية سياسة لضمان املتخذة اإلجراءات إىل حتسن

 يقلل الذي املؤسسة بالشكل وخدمات ومنتجات، أنشطة، وتنو  لطبيعة البيئية السياسة إىل حد ما مالئمة - ج
 .من النفايات التخلص وعند واالستخدام اإلنتاج، عند البيئية تأثرياهتا من

 :التخطيط: الفرع الثاني

 بتحديد تبدأ منطقية خطوات من يف نظم اإلدارة البيئية وتتكون  األساسية املتطلبات من هذه املرحلة وتعد 
 ذلك بعد ويأيت معها املنظمة تتفق اليت القانونية املتطلبات حتديد ومن مث أمهية، أكثرها وحصر البيئية اجلوانب
 مع يتناسب ومبا مطلوب هو ما وفق على إلجنازها عمل برنامج إعداد والغايات البيئية، وأخريًا األهداف تطوير

 : فرعية هي متطلبات ثالثة على التخطيط يشمل املعلومات املتوافرة ودهذا البد أن

وبتطبيق هذا املفهوم فإن املؤسسة  البيئة يف تؤثر ومنتجات أنشطة من عناصر املنظمةهي  :الجوانب البيئية-1
 متكاملة إجراءات واحملافظة على تنفيذ، الوطنية للدهن  لسوق أهراس  تقوم بتحديد اجلوانب البيئية ووضع

 (جزئي ) املاء مع توثيق اهلواء، خيص فيما احلالية ، وخدماهتا ، ألنشطتها ومنتجاهتا البيئية اجلوانب لتحديد
 أو غري مباشرة بصورة فيها والتأثري عليها السيطرةب الواج البيئية اجلوانب بتحديد اخلاصة اإلجراءات  املؤسسة
 .مباشرة
 :بني هذه اجلوانب اليت قامت املؤسسة بتحديدها جند ومن

 :بعاثات الغازية في الهواءنتحديد اإل -أ

  :الدهن صناعة ىف الغازية نبعاثاتلإل هناك مصدران

الغاليات وتسخني الزيت يف األفران  يف البخار لتوليد املستخدم الوقود احرتاق عن الناجتة العادم غازات -
النيرتوجني   أكاسيد و الكربيت، أكاسيد العالقة و هي اجلسيمات التلوث ومؤشرات، (التسخني زيت مسخن)

 .الكربون أكسيد وأول

 يف ) اجلزيئي الوزن املتطايرة مثل املذيبات و مركبات أخرى منخفضة العضوية وهي املركبات اهلاربة، نبعاثاتاإل -
واجلسيمات العالقة ( املائي  األساس ذات الدهانات يف) ، والنشادر(الراتنجات املذيب، و األساس ذات البويات
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 العمل بيئة إىل وتتسرب(  ..والتعبئة ، والطحن اخللط،) التشغيل عمليات عن نبعاثاتوتنتج هذه اإل للمخضبات 
 .اخلارجى واهلواء

 :السائلة المخلفات تحديد  -ب

وتنتج املخلفات  مصادرها تتنو  الدهانات حيث صناعة يف ملوث أكرب هي السائلة املخلفات تعد 
نسكابات أو تسربات من املعدات واخلزانات واخلالطات والطواحني أثناء التعبئة باإلضافة إالسائلة عن حدوث 

 . الدفعات بني اليت تتم إىل عمليات التنظيف والغسيل

املائي أو باستخدام املذيبات يف   األساس ذات الدهانان  يف قلوية التنظيف باستخدام حماليل عملية تنفيذ يتم
احليوي  عالية  من األكسجني الدهانات أساسها املذيب حتتوى هذه السوائل على الزيوت والشحوم، ونسبة

..( الرصاص ، الكروم، والكادميوم) الكيميائي املستهلك والنشادر واملذيبات واملعادن الثقيلة  املمتص واألكسجني
 .رةوتعد هذه السوائل خملفات خط

  تحديد المخلفات الصلبة -ج

 : هي واخلطرة الصلبة للمخلفات الرئيسية املصادر

 اخلطرة الكيماويات وتعترب من املخلفات هذه بآثار وامللوثة الكيماويات و اخلام، الفارغة للمواد احلاويات. 
 هذه وتعترباملخصبات  من صلبة جسيمات على وحتتوى املرشحات، عن الناجتة املستهلكة األكياس 

 . خطرة الصلبة املخلفات
 املخلفات من وهى الثقيلة على املذيبات واملعادن واليت حتتوى ، املذيبات اسرتجا  وحدات عن الناجتة احلمأة 

 .اخلطرة
 اخلطرة املخلفات وهي من الثقيلة واملعادن املذيبات على حتتوى واليت املرشحات، عن الناجتة احلمأة. 

تعمل املؤسسة بتطبيق القوانني اليت صدرت من  قبل :  األخرى المتطلبات القانونية والمتطلبات -9
 للمرسومالوزارة الوصية ممثلة يف وزارة هتيئة اإلقليم والبيئة  حيث عملت املؤسسة على تعيني مندوب للبيئة  طبقا 

حيث خيضع وظيفيا  للبيئة، مندوب تعيني بكيفية واملتعلق ،9005 جوان 28 يف املؤرخ 980-05 التنفيذي
وتعمل املؤسسة ( نظرا ألن هذه املصلحة هي اليت تقوم بتحليل نسب التلوث يف املاء و اهلواء) مصلحة املخرب

 :يلي ما يف البيئة مندوب مهام وتتمثل حاليا لتستقل هذه الوظيفة عن مصلحة  املخرب 
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  املؤسسة مستوى على البيئية القوانني تطبيقاإلملام و .  
  التلوث واالتصال الدائم مع مؤسسات الوطنية املكلفة  من والتخفيض الوقاية وسائل عن الدائم البحث

 األنظف حيث يزود هذا األخري البيئة كالوكالة الوطنية للنفايات واملركز الوطين لتكنولوجيات اإلنتاج حبماية
 . هناملؤسسة بكل التطورات احلاصلة يف تكنولوجيا إنتاج الد

 املؤسسة وتقدمي التقارير لإلدارة العليا يف بيئي تسيري أحسن ضمان. 
 األولية واملواد الطاقة، املاء، الطبيعية للموارد العقالين االستعمال تأكيد. 
 ممثل املؤسسة يف امللتقيات والندوات واأليام الدراسية . 
 وطرق تسيريها  للنفايات الذاتية الرقابة نظام تنفيذ. 

بعد حتديد املظاهر البيئية وآثارها احملتملة  على البيئة و باإلسرتشاد : األهداف والغايات والبرامج 3-
بالنصوص القانونية والتنظيمية احملددة لنشاطها تكون اخلطوة  التالية هي حتديد الغايات و األهداف لكل مظهر 

 .بيئي يف املؤسسة والربامج الكفيلة بتحقيق هذه األهداف

 بعاثات الغازية في الهواءاإلن-أ

 مراقبة اإلنبعاثات الغازية على مستوى املؤسسة :الغايات

 تقليل اإلنبعاثات الغازية يف اهلواء -:األهداف

 .التحكم يف اإلنبعاثات املتطايرة  يف بيئة العمل ومراقبتها  -

 .الكربيت عالية من نسب على حيتوى املازوت وذلك ألن الطبيعي، بالغاز املازوت استبدال -:البرامج

ألول  الكامل لضمان اإلحرتاق إىل كايف بقدر اهلواء وذلك للسماح   بدخول اهلواء إىل الوقود نسبة ضبط -
 .الكربون أكسيد وحتويله إىل  ثاين الكربون أكسيد

تكون  من احلد درجة مئوية وذلك من أجل 1000معدل عايل يصل إىل  عند االحرتاق حرارة درجة ضبط -
 .الكربون وأكسيداجلسيمات العالقة 

وذلك للحد من اإلنبعاثات اهلاربة من ( خالطات ، أوعية،  ومعدات تعبئة ) استخدام املعدات املغلقة  -
 .يف مكان العمل( املخصبات واملواد املالئة) اجلسيمات الصلبة العالقة 
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 النفايات الصناعية  -ب
 تسري النفايات بشكل حيافظ على البيئة :الغايات

 .إعادة تدوير النفايات -: األهداف
 تثمني النفايات  -                

املذيب املستهلك الناتج عن تنظيف املعدات عن طريق عملية التقطري مث تكثييف أخبرة  اسرتجا  -:البرامج
 .املذيب

 .فصل النفايات اخلطرة عن املخلفات غري اخلطرة -

جتميع األكياس والعبوات الفارغة احملتوية على مواد خطرة يف أكياس بالستيكية لتجنب انتشار اإلنبعاثات  -
 .منها يف اهلواء

 وإجراءات ومدربني مؤهلني أشخاص البيئية وجود اخلطة تنفيذ يستدعي :والتشغيل التنفيذ :الفرع الثالث
 متطلب للطوارئ ويتضمن واالستعداد والعمليات الوثائق ضبط ضرورة عن فضال واضحة، واتصاالت موثقة
 : هي كالتايل  فرعية متطلبات والتشغيل التنفيذ

 :  والصالحية والمسؤولية، رواألدوا الموارد متطلب -1
حيث قامت   النظام وحتسني ،تنفيذ، لوضع والتقنية التحتية البنية مستلزمات توفري على املالية القدرة-

املؤسسة بتوفري املوارد املالية القتناء العديد من املعدات للمسامهة يف محاية البيئة كجهاز التربيد يف العملية 
الصناعية للتقليل من تبخر املواد والغازات واالستفادة من ذلك على املستوى البيئي يف محاية بيئة العمل من 

 .يف احلفاظ على املواد بعدم تبخرها الغازات املتطايرة ومن اجلانب االقتصادي

 والصالحيات واملسؤوليات لألدوار، واضح وتوصيف وتوثيق حتديد وضع، يتوىل البيئية بالشؤون خمتص وجود -
ولكن وجود   .التحسني إىل واحلاجة األداء بشأن العليا اإلدارة إىل التقارير ورفع بفاعلية، النظام لعمل الالزمة

شخص واحد غري كايف لإلملام بكل اجلوانب البيئية يف املؤسسة خاصة أنه يعترب ممثل البيئة الوحيد يف املؤسسة 
 .داخلها وخارجها

 :التدريب وزيادة الوعي البيئي-9
 :والتحسيس  ويظهر ذلك يف   والتدريب ، متطلب الكفاءة  فقراتل جزئي وتوثيق عملت املؤسسة على تطبيق
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 التدريب نتيجة لقوانني اليت أصدرهتا الدولة حلماية البيئة  أنشئت املؤسسة منصب مندوب البيئة  وقامت بعملية-
. السالمة املهنية  ونظم اإلدارة البيئية التعريف بإجراءات التدريبية من  وضعت املؤسسة الربامج إذ ،عاملنيلل البيئي

شهرا يف ختصص علم البيئة بتكلفة قدرت ب  14حيث كونت مندوب البيئة يف جامعة عنابة ملدة 
باإلضافة إىل حضور بعض العاملني إىل امللتقيات اليت تقوم دها الوزارة الوصية عن البيئة أما  دج 32.000.00

.  أفراد 2بفرنسا كل فرقة تتكون من   Mibiliفرق يف مصنع  8فيما خيص السالمة البيئية فقد كونت املؤسسة 
 . وهو جانب الضعف يف املؤسسة لعدم اإلهتمام الكايف فيما خيص التدريب

مع  البيئية، نظام اإلدارة بأمهية األفراد لتوعية بوضع إجراءات أما فيما خيص الوعي البيئي فاملؤسسة تقوم  -
عرب خمتلف مصاحل املؤسسة وبالغتني العربية التشغيلية،  لألنشطة الوعي لزيادة الالزمة امللصقات وجود

واحلفاظ على املساحات اخلضراء  و إرشادات يف " الوقاية خري من العالج" والفرنسية ومن أمثلة ذلك 
لكن معظم هذه اإلرشادات تصب يف السالمة املهنية وليست  التعامل مع املواد الكيميائية والنفايات املخزنة

 .البيئية
  :االتصال-3
ويظهر  املؤسسة الوطنية للدهن لوالية سوق أهراس، يف االتصال متطلب لبنود وتوثيق يوجد يف املؤسسة تطبيق -

 : ذلك من خالل
 اإلدارة ،ونظام البيئية اجلوانب بشأن الداخلية البيئية االتصاالت على للسيطرة املطبقة وجود اإلجراءات -

 اجتماعات دورية للمدير إذ تعمل املؤسسة  على . املختلفة املستويات بني الداخلية االتصاالت البيئية، وتكون 
للبحث عن احللول البيئية ومندوب البيئة على كيفية حتسني الوضع البيئي فيها مع تقييمه  األقسام مدراء مع العام

 تظهر أن املمكن من اليت واملشكالت البيئية امللوثات الداخلية بشأن التقارير أو قتناء تكنولوجيات أنظف اوسبل 
جتماعات حسب قد يسبب أثر على البيئة وتكون االأو عند عطب أي  جهاز   اإلنتاجية العمليات خالل

  احلاجة إليها
 االتصاالت إىل واالستجابة إجراءات، تام بشكل تصاالت اخلارجية فإن املؤسسة تطبق أما فيما خيص اال

الرمسية  اخلارجية األطراف مع وخدماته سواء ، ومنتجاته ، ألنشطته املهمة البيئية اخلاصة باجلوانب اخلارجية
 الوصية عن البيئة وزارة ال كاملشاركة يف العديد من الندوات والدورات اليت تنظمها  البيئي بالشأن املعنية

 األملانيةمع النفايات اخلاصة بسكيكدة  بالتعاون التقين مع خرباء من الوكالة جلكحضورها يف الندوة اإلقليمية 
GTZ. 
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 . املشاركة يف األنشطة املختلفة للملتقيات  الدراسية عن  التلوث واحلفاظ على البيئة يف بعض اجلامعات -

 .اإلذاعة احمللية لوالية سوق أهراس و  التلوث واحلفاظ على البيئة يفاملشاركة يف قضايا موض -قطار البيئة  -

 .وأيام دراسية ومحالت إعالميةاملشاركة مع مديرية البيئة يف عدة تظاهرات  -

مؤسسة  املشاركة يف مسابقة وطنية للشركات األكثر محاية للبيئة وحتصلت على املرتبة اخلامسة من عشرين -
 .9008سنة  مشاركة

 ملوقع اجملاورة املناطق يف القاطنني أو الزبائن من شكاوى يردها ما طريق عن الرمسية غري األطراف تصال معاال أو
ئة حيث تستقبل املؤسسة ممثلي مجعيات محاية البيئة باملنطقة و تتواصل بشكل مستمر مع مديرية البياملؤسسة 

 خاصة أن املؤسسة تقع يف منطقة عمرانية بعد التوسع العمراين الذي شهدته الوالية عندما تردها شكاوي املواطنني

 :التوثيق -4
 والغايات واألهداف البيئية، السياسة من بكل املتمثلة البيئية اإلدارة نظام ملتطلبات تعمل املؤسسة على توثيق 

 على املؤسسة يف التوثيق يقتصر إذ ال البيئية، اإلدارة لنظام الرئيسة والعناصر ، البيئية اإلدارة نظام وجمال ، البيئية
بل يتعداه  .اإلنتاج يف مةاملستخد األولية املواد وكمية ، املصنعة املنتجات من واملخزون واملبيعات، اإلنتاج كمية
املتعلق أكثر جبانب تسيري ) وتتعلق الوثائق يف ما يتعلق بالتخطيط باجلانب البيئي. نشطة املؤسسة البيئيةأل

ملتابعة خمتلف األنشطة وحتويلها إىل أشكال بيانية   ( word- excel)  وبرامج اإلعالم اآليل   (النفايات
 . لتسهيل عملية التدقيق الداخلي يف املؤسسة أو التدقيق من املؤسسة األم الذي  يكون بصفة دورية كل ستة أشهر

 :مراقبة وثائق نظام اإلدارة البيئية -5
 : و مراقبتها حيث تقوم ب تعمل املؤسسة على ضبط الوثائق

 التعديل والتغيري و ،والتحديث املراجعة عملية البيئية لتيسري اإلدارة وثائق ضبط . 
  النظام وتشغيل ختطيط يف املؤسسة حيتاجها اليت اخلارجية من املصادر املستحصلة الوثائق استقبال و توزيع  ،

حيث تستقبل املؤسسة كل الوثائق املتعلقة حبماية البيئة من الوزارة املعنية و مركز الوطين لإلنتاج األنظف ومديرية 
  .فاعل بشكل الوثائق املطلوبة على واحملافظة البيئة لوالية سوق أهراس 

 ضبط العمليات-0
 النفايات تقليل ،التلوث من احلد :يف يساهم مبااإلنتاجية العمليات  إجناز لضمان خطوات املؤسسة اختاذ، 

 :املوارد وتشمل ضبط العمليات التالية استهالك وتقليل
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 مراقبة املواد األولية . 
 شراء معدات لقياس األنشطة اليت قد تضر بالبيئة. 
 مراقبة العمليات اإلنتاجية . 
 النفايات وكيفية ختزينها وتسيريها. 

 :االستعداد واالستجابة للطوارئ-2
 ذات ( واحملتملة الفعلية الطارئة  املواقف للحوادث و واالستجابة االستعداد مبهمة ؤسسةامل يف األمن قسم يضطلع
 ،احلرق عملية يف الطبيعي الغاز استخدام نتيجة . اإلنتاج قسم احلريق يف حدوث ومنها تام وبتوثيق البيئة يف التأثري

 :منها يف حدوث أي طارئالالزمة  واملعدات املوارد حيث توفر املؤسسة  كل
 القيام ،و األولية اإلسعافات ، للطوارئ ،هاتف املبكر ،منظومة لإلنذار إطفاء شبكة من املتوافرة وجود األجهزة-

 واملواقف احلوادث وقو  بعد والسيما ، للطوارئ واالستجابة االستعداد إلجراءات تعديل مراجعة، دوري، باختبار
احلوادث فمعظم احلوادث مت السيطرة عليها من عاملي املؤسسة  وقو  عند خارجية جبهات الطارئة، مع االستعانة

ان مع بقسم األمن ومل حتتاج لتدخالت خارجية وذلك بسبب قدرة املؤسسة على توفري عاملني أكفاء دهذا امليد
 .أشهر مع احلماية املدنية 02وتدريب العمال بشكل دوري كل  ضمان املراقبة بصفة مستمرة

 حتديد عن فضال وقياسها،  البيئية األنشطة ومتابعة والتصحيح الفحص إجراء ينبغي :الفحص: الفرع الرابع
 الفحص متطلب البيئي يتضمن باألداء اخلاصة البيئية لوثائقبا واالحتفاظ والوقائية التصحيحية اإلجراءات
 :تيةاآل الفرعية املتطلبات

 :المتابعة والقياس-1
 وسائلة يطرحها املؤسسة صلبة، اليت للملوثات دائم ومنتظم بشكل بيئي وقياس متابعة املؤسسة  إجراء ، 

 املتصلة املعلومات توثيق  كذلك جهاز لقياس اإلنبعاثات الغازية يف اهلواء، 9019حيث مت إقتناء يف  وغازية
 والقياس املتابعة إجراءات البيئية حيث تتم  والغايات األهداف حتقيق كيفية أو العمليات وضبط باألداء
 االحتفاظ إىل إضافة ، والرتبة اهلواء ملوثات وقياس متابعة أجل ملندوب البيئة من  التفتيشية باجلوالت البيئي

البيئي للعودة إليها للمقارنة و حماولة  والقياس املتابعة ألنشطة بسجالت ورقية وملفات إلكرتونية خاص
 .التحسني

 املؤسسـة علـى مصـلحة  يعتمـد إذ ، األجهـزة ومحايـة ملعايرة ، وبرنامج بيئي وقياس تابعةم أجهزة املؤسسة امتالك
لقيـاس نسـبة الضوضـاء الـيت جيـب  audiométreاألمن يف قياس الضوضاء داخل مصاحل اإلنتاج على جهاز  
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نسـبة الغــازات ديسـبار كمــا قامـت املؤسســة بإقتنـاء   جهــاز ملراقبـة تلــوث اهلـواء وقيــاس  45أن ال تتعـدى نســبة 
املتطايرة  و أما بالنسـبة للميـاه فتقـوم  دائـرة املخـرب بتحليـل امليـاه املوجهـة للصـرف الصـحي قبـل صـرفها وللتأكـد 

  املـاء بتلـوث املتعلقـة والكيماويـة الفيزياوية الفحوصات إلجراء جهة خارجية  على  من النتيجة تعتمد املؤسسة
ة إلجـراء هـذه الفحوصـات شـهريا وإرسـال نسـخة منهـا إىل مديريـة حيث وقعت املؤسسة إتفاقية مع جامعـة قاملـ

 .البيئة  وموافقتها قبل صرفها يف الصرف الصحي
 لتحاليل املخربية اجملراة شهريا على مياه الصرف الصناعي اخلاصة باملؤسسة ا

 مؤشرات تحليل المياه لوحدة سوق أهراس  يمثل: 2-4م جدول رق

 النتائج املؤشرات 
 سائل قريب من الصفاء املظهر  01
 °21C درجة احلرارة  09
 7.23 احلموضة  03
 - الناقلية 08
 0.2mg/L املغنيز  05
 0.3mg/L الكروم  02
02 DBO5  
04 DC0 120mg/L 
 31mg/L املواد العالقة  02
  األمنيوم 10
 1.7mg/L احلديد 11
 0.12mg/L النرتيت  19
 0.6mg/L الفوسفات  13
  الرصاص 18
 0.04mg /L الزنك  15
  هيدوكربونات 12
 9mg /L. 16 النرتات 12

 دائرة املخرب: املصدر                                                                               
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يف حالة وجود كميات أكرب من املعايري املوجودة فإن املؤسسة تقوم بإعادة معاجلة املياه مث إجراء 
 . حتاليل أخرى إىل أن تصل إىل النسبة املفروضة بعدها يتم التخلص من املياه يف الصرف الصحي

 حاالت حدوث عند التصحيحية اإلجراءات املؤسسة تطبق ةالتصحيحي واإلجراءات المطابقة عدم-9
يف بيئة العمل واقتناء املعدات    متطايرة من غازات ذلك عن ينتج ما لتاليف اآلالت واملتمثلة بصيانة املطابقة عدم

 استغناء عنها كشراء جهازين يف قياس الضوضاء و اإلنبعاثات الغازية ويف حالة تعطل األول  احتياطية ال ميكن

  . كون املؤسسة مستعدة لذلك
 :اخليالتدقيق الد-3
 .لكن غياب ترتيبها وضع يف سجل لتسهل عملية التدقيق البيئيةالوثائق  وضبط مسك 

 اإلدارة  مراجعة: الفرع الخامس

 اإلدارة بنظام املتعلقة اخلطوات كافة يف النظر بإعادة العليا استجابة ملسؤولية االجتماعية للمؤسسة تقوم اإلدارة 
 من والتأكد للمنظمة البيئي لألداء املستمر التحسني إىل ترمي عملية إجراءات حبثا عن البيئية مع مندوب البيئة 

  .البيئية اإلدارة نظام وفاعلية وكفاية ومالئمة ، استمرارية

 :-سوق أهراس-للنفايات في المؤسسة الوطنية للدهن  األخضر تسييرال معالم:المطلب الثالث

أحد أهم أشكال التلوث الصناعي اليت أصبحت تؤرق املهتمني بالصناعة والبيئة، الصناعية النفايات تعد 
ة ما مل يتم إدارهتا بأساليب علمية سليمة هتدف إىل إجياد وسائل واليت تؤدي بدورها إىل خماطر صحية وبيئي

 .إىل مواد ذات قيمة اقتصادية وتقلل من خماطرها البيئيةالنفايات لتحويل هذه 

اليت تعمل على الصناعية جزء ال يتجزأ من اإلدارة البيئية املتكاملة للمنشآت  الصناعية النفايات حيث تعترب إدارة  
 . إقامة منظومة لإلدارة ترتكز على حتسني األداء البيئي طبقا للسياسة البيئية للمنشأة
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 أنواع النفايات في المؤسسة الوطنية للدهن: الفرع األول

 :النفايات الصناعية السائلة للمؤسسة-1

قليلة اذا ما قورنت بالنفايات الصناعية الصلبة،  السائلة يف املؤسسة الوطنية للدهنتعد النفايات الصناعية 
 ورشة صناعية الدهن امللون ،102ومصدر هذه النفايات هي ورشات التصنيع املتمثلة يف ورشة صناعية الراتينج

C113،  ورشة الدهن األبيضB113حلاويات الناجتة عن ، باإلضافة للنفايات الصناعية السائلة اليت جتمع يف ا
 :واجلدول التايل يوضح بعض النفايات السائلة ومصدرها. عمليات التجريب داخل املخرب

 يوضح بعض النفايات الصناعية السائلة باملؤسسة الوطنية10 -8جدول رقم 

 مصدرها  النفايات الصناعية السائلة

 (ورشة الرسكلة)ناجتة عن عملية التقطري املذيبات

 ناتج عن عملية تنظيف اآلالت الصناعية  املتصلبالراتينج 

 (عند عملية صنع الدهن)ناتج عن عملية تفريغ الرباميل داخل اآلالت البنزين احمللل ملادة الدهن

 ناجتة عن اآلالت خاصة عند عملية التحويل الزيوت والشحوم

بقايا الدهون املرمية على أرضية 
 املؤسسة

 ناجتة أثناء عملية التصنيع

 مندوب البيئة باملؤسسة: املصدر                                                                        

 النفايات الصلبة -9

فيما يتعلق بالنفايات الصلبة تنتج عند حتويل املواد األولية أثناء عمليات تصنيع الدهون وحتما                
 : سينتج كما هائال من هذه النفايات داخل الورشة واملتمثلة يف

 .كياس ورقيةأ -
 .أكياس بالستيكية -
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 .علب الكارتون -
 .براميل حديدية -
 .براميل بالستيكية -
 .ةاحلامالت اخلشبي -
 .بقايا الدهون ومادة الراتينج: مواد متصلبة مثل -
 .الدهون الزيتية -

كما يوجد نسبة قليلة من املخلفات اخلاصة اخلطرة اليت ال ميكن معاجلتها مثل الغبار املتطاير يف اهلواء الناتج عن 
 .املواد األولية املستخدمة يف صناعة طالء الثالجات

 : واجلدول املوايل يوضح أنوا  النفايات الصلبة ومصادرها
 يبني النفايات الصلبة ومصادرها( 11-8(جدول رقم

 املصدر النفايات الصلبة

 بقايا الدهون والغراء مواد متصلبة

 أثناء تصنيع مجيع الدهون نفايات طالء مستهلكة

 األثاث واخلشبصناعة دهن  الزنبق -الرصاص–كيماويات سامة مثل املعادن 

 مندوب البيئة باملؤسسة: املصدر                                                            

 :مخلفات الورق-أ  
خملفات الورق عبارة عن مواد عضوية تتكون أساسا من سالسل حتتوي على ذرات كربون تتصل ببعضها           

مكونه ما يشبه العمود الفقري هلذه املركبات، وتتصل ذرات الكربون هذه بذرات اهليدروجني وأحيانا بذرات من 
 .أن تنساب حتت تأثري احلرارة أو الضغطعناصر األكسجني أو الكلور أو السيليكون وهذه املواد ميكن هلا 

وهذه ... وخملفات الورق الناجتة عن استعمال املواد األولية يف صناعة الدهن هي علب الكرتون واألكياس الورقية 
 .املواد يتم رسكلتها وإعادة استخدامها  مرة أخرى
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 :المخلفات البالستيكية -ب
املواد البالستيكية عبارة عن مواد عضوية غري قابلة لذوبان طبيعيا أو التحلل لذلك ال ميكن التخلص            

 .منها بسهولة، وذلك فإن النفايات البالستيكية دائما يف ازدياد هائل يف املؤسسة لصعوبة معاجلتها
البالستيكية ينشأ من انبعاث املواد اخلام اجلزئيات وبشكل عام فان احتمالية تلوث اهلواء أثناء عملية تصنيع املواد 

الصغرية األولية املستخدمة يف التصنيع البوليمرات و انتشارها يف اهلواء أو بتلوث اهلواء أثناء عملية التخزين مثل ما 
خالل شهر واجلدول التايل يبني كميات النفايات الناجتة عن استعمال بعض املواد األولية . حيدث يف صناعة الغراء

 .9011جانفي 
 9111خالل شهر جانفي كميات النفايات الناتجة (19 -8)  رقم جدول

 
 كمية النفايات أنوا  النفايات الناجتة كمية املواد األولية املواد األولية املستعملة

DBP 5412  برميل 92 كغ  990براميل حديدية ذات  كغ 

DOP 800  برميل 3 كغ  120براميل حديدية ذات  كغ 

NVOSPERX 800  برميل 3 كغ  140براميل حديدية ذات  كغ 

 برميل 3 كغ  140براميل حديدية ذات  كغ  800 أكسني

 برميل 11 كغ  990براميل بالستيكية ذات  كغ  A513 9920 هلمول

 برميل 11 //                //           // كغ  A601 9920 هلمول

 برميل 04 كغ 120براميل حديدية ذات  كغ  1338 دونارول

ARALDUR 850  برميل 03 كغ  900براميل حديدية ذات  كغ 

ARALDUR701 3080  برميل 15 كغ  900براميل حديدية ذات  كغ 

ARALDUR 562 2529  برميل 33 كغ  900براميل حديدية ذات  كغ 

 برميل 2 //            //           // كغ  1490 رتروزول

 برميل 32 كغ  990بالستيكية ذات براميل  كغ  ISO 200كحول

 برميل 23 //          //                // كغ  12200 بيوتانول
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 برميل 02 كغ  140براميل حديدية ذات  كغ  1900 هكزيتان كليكول

 برميل 184 كغ  900براميل بالستيكية ذات  كغ  92500 اسيتات

 برميل 109 //   //          //             كغ  14800 اسيتات البيوتيل

 برميل 515 براميل حديدية وبالستيكية  كغ  24549 اجملمو 

 مندوب البيئة باملؤسسة: املصدر                                                                      

من خالل هذا اجلدول يتبني أن إنتاج الدهن خيلف  كمية كبرية من النفايات لبعض املواد األولية املستعملة      
يف صناعة الدهن امللون، وخاصة النفايات البالستيكية لذلك جيب التخلص من هذه النفايات بعد كل مرحلة 

 .   تصنيع كي ال ترتاكم وبعدها يصعب تسيريها

أن كمية النفايات الناجتة من براميل حديد وبالستكية عند استعمال املواد األولية كبرية حيث أنه كما يتبني      
 .برميل 2140خيلف خالل السنة 

 :ويتم تسيريها كالتايل

خالل كل شهر يتم مجع هذه الرباميل وبالتحديد احلديد فقط ليتم بعد ذلك بيعها والتخلص منها هنائيا، أما 
البالستيكية فيتم االحتفاظ دها وتستعمل ألغراض خمتلفة وبعضها يتم حرقها داخل احملرقة عندما بالنسبة للرباميل 

 .حتتوي على مواد خطرة

ومن هنا نرى أن املؤسسة استفادت من هذه النفايات اقتصاديا وبيئيا حيث تقدر مبيعاهتا خالل الشهر 
 .دج 502220دج وخالل السنة تقدر ب 89930ب

 تسيري النفايات يف املؤسسة: الفر  الثاين

 ختزين النفايات -1
هو االحتفاظ بالنفايات اخلطرة فرتة مؤقتة ليتم بعد ذلك التصرف دها عن طريق املعاجلة أو التخلص : التخزين-أ

 .منها

 :ويتم ختزين النفايات اخلطرة لفرتة مؤقتة لواحد أو أكثر من األسباب التالية 
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 ص من نو  النفايات اخلطرة يف الوقت احلاضرعدم توفر أجهزة و وسائل آمنة للتخل. 
  وجود خماطر بيئية و صعوبة التخلص من نو  معني من النفايات. 
 عدم توفر الوسائل الفنية أو اخلربة للتعامل مع النفايات. 
 وجود مواد قدمية حمظورة بطل استعماهلا ومل يعد هلا استخدام يف الوقت احلاضر. 
 غري صاحلة لالستخدام وال يتوفر أسلوب للتخلص منها وجود مواد منتهية الصالحية و. 
  إىل مكان تتوفر فيه الوسائل اآلمنة للتخلص من النفايات ( بعد التخزين املؤقت )الرغبة يف نقل النفايات

 .اخلطرة أو إلعادة استخدامها
 ختزين النفايات لتدويرها أو إعادة استخدامها الحقا كمواد خام يف صناعة الدهن . 

 :قواعد العامة لتخزين النفايات الخطرة في المؤسسةال-ب

فمثال جيب عدم ( مادة العبوة وحجمها )اختيار العبوة واحلاوية املناسبة لتخزين النفايات السائلة اخلطرة  -
 .ختزين النفايات املسببة للتآكل يف عبوات معدنية

تاريخ ختزينها وبعض املعلومات  سم املادة، خصائصها، خماطرها،ا )العبوة مبعلومات النفايات  ةنونع -
 (.اخلاصة األخرى 

التأكد من غلق العبوات املستخدمة يف ختزين النفايات اخلطرة من الصدأ أو اإلهرتاء واحملافظة عليها  -
 .نظيفة ويف حالة حسنة باستمرار

 .إغالق حاويات وعبوات ختزين النفايات باستمرار باستثناء حاالت السحب واإلضافة -
 .العبوات واحلاويات املمتلئة و النازفة بعبوات أخرى جديدةاستبدال  -
 .تداول عبوات وحاويات النفايات اخلطرة بشكل مناسب يتجنب النزف و التشقق -
جتنب خلط النفايات املغايرة مع بعضها البعض فمثال حيذر خلط نفايات السيانيد مع النفايات احلامضية  -

 .م نظرا لتكون غاز سيانيد اهليدروجني السا
 .مراقبة وتفقد عبوات وحاويات النفايات اخلطرة باستمرار لتقييم حالتها  -
 ...(.مؤكسدة ،مشتعلة، ممرضة )تأشري العبوات بالرموز العلمية خلطورة املواد  -
مرت من هناية  15ختزين العبوات احلاوية على املواد املشتعلة و املواد السريعة التفاعل على بعد ال يقل عن  -

 .املنشأة
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وفري أجهزة السالمة يف املستود  مثل نظام شفط األخبرة وامللوثات املتطايرة، نظام تربيد مناسب ونظام ت -
 .تقليل الرطوبة

 :رسكلة النفايات-9

تعرف الرسكلة على أهنا  صنع منتج قابل لالستعمال انطالقا من مواد قدمية أو مواد مستهلكة، حيث          
ات كمواد أولية أو مبعىن أخر هي عملية إدخال املخلفات يف دورة إنتاجية جديدة يتم إعادة استخدام هذه املخلف

لصناعة الدهن وتتم الرسكلة يف املؤسسة يف ورشة الرسكلة حيث ينتقل اخلليط الذي مجع من ورشة صناعة الدهن 
ة، و يعرض اخلليط امللون يف حاويات تتوفر فيها شروط ومعايري للمحافظة على مكونات اخلليط إىل ورشة الرسكل

م حيث يتكاثف املاء ويرجع إىل حالته األوىل ° 100-20الذي هو عبارة عن مذيبات إىل درجة حرارة مابني 
 .سائل صايف حيث يتم استعماله مرة أخرى يف عمليات اإلنتاج و كذلك  بالنسبة للمذيبات

سا وهلذه الورشة دور فعال يف إعادة 98/ 3م19سعة ورشة الرسكلة أو تقطري املذيبات احململة بالشوائب تساوي  
 .اسرتجا  املذيبات يف عمليات اإلنتاج

 :و الغرض من الرسكلة أو االسرتجا  هو 

 .االقتصاد يف املادة األولية و التقليل من املخلفات -

 . إعادة استعمال املخلفات وإدماجها داخل دورات إنتاج جديدة لصناعة الدهن -

 .اخلطرة الناجتة عن هذه الصناعةالتخلص من النفايات  -

 .إعادة استخدام و اسرتجا  حماليل الطالء باستخدام طرق فيزيائية و كيميائية كلما أمكن -

 .تقليل استهالك املياه وإعادة استخدامها -

 .معاجلة امللوثات الناجتة عن أحواض الغسيل -
 .سسةاحلد من مسببات التلوث الكيميائي ملياه الصرف الصحي داخل املؤ  -
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 :معالجة النفايات الناتجة عن عملية التنظيف-أ

يف ورشة الدهن امللون تستعمل نفس اآلالت لصناعة أنوا  خمتلفة من الدهن لذلك يتم تنظيف تلك             
اآلالت عند االنتهاء من صناعة لون معني من الدهن، وهذا لتجنب خلط األلوان مع بعضها ومن أجل احلصول 

 .على إنتاج نظيف

أخرى جامدة وهذا نتيجة استعمال املذيبات، ومن أجل اسرتجا   وهذه العملية تتم باستمرار خملفة نفايات سائلة و 
كمية كبرية من مادة الراتينج الذي يعترب املادة األساسية يف صناعة الدهن حيث تقدر الكمية املسرتجعة ب 

 :من الكمية  املستخدمة يف صناعة الدهن وتتم العملية كالتايل% 90

يع ونقوم بتشغيلها لفرتة، وهذه املادة عبارة عن مذيبات تقوم نقوم بوضع مادة السولفان داخل أجهزة التصن
بتحليل بقايا الدهون العالقة داخل األجهزة وبعدها نضيف املاء الساخن إلعادة تنظيفها ويف األخري حنصل على 

 .سائل عبارة عن مذيب املشبع ببقايا الصبغة ومواد أخرى

شة التقطري حيث يعرض هذا السائل إىل درجة حرارة عالية ليتم نقوم بإرسال  السائل عرب األنابيب مباشرة من ور 
فصل مادة الراتينج عن بقايا الدهون الذي يصعد يف شكل غبار، وليتم تكثيفه وجيمع يف حاويات لنحصل على 

 .مادة الراتينج صافية ليتم استخدامها مرة أخرى يف صناعة الدهن

طري املتمثلة يف بقايا الدهون، رصاص، بقايا الزيوت، مذيبات مستهلكة أما البقايا الناجتة عن عملية التق          
وبعدها ترسل مباشرة حنو احملرقة، حيث  3م100حيث يتم إرساهلا عرب أنابيب وجتمع داخل خزان كبري سعته 

ولية م حىت يتبخر السائل هنائيا ودهذا نتمكن من اسرتجا  مادة أ°200يعرض هذا السائل إىل درجة حرارة عالية 
أساسية واملتمثلة يف مادة الراتينج ويف نفس الوقت قمنا مبعاجلة النفايات الناجتة عن عملية الرسكلة والتخلص منها 

 . هنائيا

أما النفايات شبه الصلبة يتم وضعها داخل براميل وتوضع يف اخلارج حىت تتصلب وتتجمد هنائيا ويتم بعدها 
 .معاجلتها مع النفايات الصلبة
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 :معالجة المخلفات البالستيكية -ب

املقصود هنا بعملية معاجلة املخلفات البالستيكية أن األكياس البالستيكية الناجتة إثناء عملية صناعة              
الدهن يتم مجعها وختزينها وعند الوصول إىل الكمية املطلوبة يتم نقلها مباشرة إىل احملرقة، وحترق هنائيا حىت تصبح 

ا األكياس اليت ال حتمل مواد أولية سامة يتم بيعها إىل مصانع إنتاج وإعادة حتويل املنتجات البالستيكية رمادا أم
حيث يتم طحنها وحتويلها مرة أخرى إىل منتجات خمتلفة تستعمل مرة أخرى، وهكذا تتم هذه العملية يف مصانع 

جزاء الزائدة من عمليات النفخ أو احلقن واليت إنتاج املنتجات البالستيكية، حيث يعاد استعمال الفضالت أو األ
يتخلص منها عن طريق إضافتها إىل اخلامات األساسية وإعادة تدويرها وصهرها لتدخل ضمن تركيب املنتجات 

وهذه العملية مسموح دها يف هذا اجملال، حيث تضاف هذه الفضالت بنسبة صغرية إىل . البالستيكية اجلديدة
 .تايل ال حيدث أي ضرر أو إنقاص يف خواص تلك املنتجاتاخلامات الرئيسية وبال

أما اجلانب األخر األكرب هلذه العملية فهي عملية إعادة تدوير املنتجات البالستيكية كالعبوات والرباميل            
يف أكياس  غري صاحلة لالستعمال واملواد البالستيكية اليت تلني باحلرارة حيث يتم مجعها وفصلها وغسلها وتعبئتها

وتسوق إىل بعض املصانع الصغرية إلعادهتا إىل منتجات أخرى فيتم إعادة تدويرها عن طريق تسخينها مع عديد 
أما بالنسبة إلعادة استخدام املنتجات البالستيكية . من اإلضافات ويتم صهرها مث يعاد تشكيلها بالطرق املعروفة

 .واستعماهلا كمواد مالئة للبوليمرات األخرى اليت ال تلني باحلرارة فيتم ذلك من خالل طحنها

 :تسيير ومعالجة مخلفات الورق-ج

يعاد تدوير خملفات الورق والكرتون الناجتة أثناء عملية صناعة الدهن سواء الدهن األبيض أو                
تكون داخل األكياس امللون، حيث تعد كمية خملفات الورق والكرتون كبرية جدا وهذا ألن معظم املواد األولية 

كغ، كما تعترب خملفات الورق 500الورقية وعلب الكرتون حيث تقدر كمية خملفات الورق خالل الشهر حوايل 
 :هامة جدا وخاصة من الناحية االقتصادية حيث يتم تسيريها وإعادة تدويرها كما يلي

 .جتمع كل املخلفات الورقية وعلب الكرتون يف مكان خمصص هلا -
 :الفرز وتكون كما هو موضح يف املخطط التايل تبدأ عملية -

 
 



    -فرع سوق أهراس–دراسة حالة المؤسسة الوطنية للدهــــــــن                                          الرابعالفصل  

 

221 

 يبين تسيير ومعالجة مخلفات الورق(  19 -8)شكل رقم 

 

 

 

 

            

 

  

                                                 

 من إعداد الطالبة باإلعتماد على منشورات املؤسسة: املصدر                                                     

ها عن من خالل املخطط يتم فرز األكياس الورقية اليت يعاد تدويرها وتكون قابلة للرسكلة حيث يتم فصل         
باقي املخلفات وبعد عملية اجلمع يقومون بسكبها وتوضع داخل املخزن وكل هذه األكياس يتم بيعها حيث تقدر 

طن إلنتاج خنروب البيض، وبالتايل يتم   18طن إلنتاج الورق و  92طن سنويا من بينها  80الكمية ب 
ناحية أخرى  محاية البيئة من التلوث، وحيث التخلص من جزء كبري من النفايات و االستفادة منها اقتصاديا ومن 

 .دج 900000تقدر مبيعاهتا ب 

أما بالنسبة للمخلفات غري قابلة للرسكلة و اليت حتتوي على بقايا املواد األولية اخلطرة واليت جتمع مع علب 
 .اطن، وهذه املخلفات توضع مباشرة داخل احملرقة حيث يتم حرقها كلي 90الكرتون وتقدر كميتها ب 

 .وباإلضافة إىل خملفات الورق يضاف إليها خملفات اخلشب الغري قابل للرسكلة

 

 

 المخلفات الورقية

األكياس الورقية القابلة 

 .للرسكلة والتي يتم بيعها

األكياس الورقية غير قابلة 

 .للرسكلة والتي يتم حرقها

 

 علب الكرتون
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 :  الحرق-3

حتـت تـأثري ( الرمـاد)هو مرحلة حرارية شديدة تتمثل يف اهلدم الكامل للنفايات و حتويلها إىل مـواد بسـيطة  
درجة حرارة عالية و ختص هذه العملية للنفايات الصلبة و كذلك النفايات الصناعية السائلة اليت ال ميكـن معاجلتهـا 

 .أو رسكلتها

 :المؤسسة  مصدر النفايات التي توجه إلى الحرق داخل-أ

 :يتمثل مصدر النفايات يف ورشات اإلنتاج و هي

 :و تتمثل املخلفات يف  :ورشة إنتاج الراتنج -

و ميــاه تربيــد ( تســخني الغاليــات )امليــاه املســتخدمة يف غســيل املعــدات و األرضــيات و لتغذيــة الغاليــات  
ـــات الصـــيانة  و زيـــت تســـخني األفـــران ( اآلالت) املفـــاعالت باإلضـــافات إىل الزيـــوت و الشـــحوم الناجتـــة عـــن عملي

 .األولية سواء كانت بالستيك ،ورق لمواردباإلضافة إىل املخلفات الصلبة املتمثلة يف األكياس الفارغة احلاملة ل

ينـــتج عـــن هـــذه الورشـــة خملفـــات ســـائلة متمثلـــة يف ميـــاه تنظيـــف :ورشـــة إنتـــاج الـــدهن األبـــيض و الملـــون -
 إخل ......أكياس ورقية بالستيكية ( بيضاء،ملونة)األرضيات و املخلفات الصلبة املتمثلة  يف مساحيق املواد األولية 

 .و هي املخلفات خطرة( راتنج، مذيب)ينتج عنها محاة حتتوي على بقايا الدهن : ورشة استرجاع المذيب -

 :طريقة جمع المخلفات السائلة داخل المؤسسة الموجهة للحرق-ب

ورشة إنتاج )يتم مجع املخلفات السائلة عرب قنوات خاصة متصلة بكل ورشة من ورشات املؤسسة  
مياه التنظيف، راتنج )الط بغرض خلط املخلفات السائلة إىل حوض أويل مزود خب( الدهن األبيض و امللون 

بواسطة مضخة ثانية تنقل   3م100لتصبح متجانسة مث تضخ إىل حوض جتمع ثاين ذو سعة ( مذيبات 
 :وهذا ما يوضحه الشكل التايل.املخلفات السائلة صوب احلرقة للحرق
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 طريقة مجع املخلفات السائلة داخل املؤسسة املوجهة للحرق 13 -8رقم شكل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

                                              

 

 من اعداد الطالبة دليل املؤسسة: املصدر      

 

 

 

ورشة إنتاج الدھن األبيض 

(111) 

 ورشة الدھن الملون

 (111) 

 1م111ثاني حوض تجمع 

 

 مضخة

 حوض تجميع أولي مزود بخالط

حوض تجميع المخلفات السائلة 

الناتجة عن ورشة إنتاج الدھن 

 األبيض و الملون

 مضخة

 

 محرقة 
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 :نوع المحرقة المستخدمة من طرف المؤسسة الوطنية للدهن و طريق عملها -ج

من بني الطرق اليت تستعمل يف معاجلة النفايات الصناعية يف املؤسسة الوطنية للدهن هي تقنية احلرق 
، هلا القدرة على حرق النفايات "حمرقة احلرق باحلقن السائل "حيث أن نو  احملرقة املستخدمة من طرف املؤسسة 

مزودة مبدخنة خلروج الدخان الناتج عن السائلة و كذلك الصلبة و هي عبارة عن أسطوانة من احلديد اخلاص، 
احلرق باإلضافة إىل وجود مربد لتربيد املدخنة بواسطة الريح ، و يف نفس الوقت لدفع الدخان بسرعة ليصل إىل 

 . أعلى املدخنة

حيـــيط باجلـــدار الـــداخلي للمحرقـــة طبقتـــني مـــن الطـــوب اخلـــاص مـــانع لتســـرب احلـــرارة للجـــدار اخلـــارجي للمحرقـــة و  
 2) )  حــدوث تشــققات يف اجلــدار اخلــارجي للمحرقــة ، كمــا أن داخــل احملرقــة مــزود حبــاقنني كــذلك ملنــع

INJECTEURS  رقة بطريقة البخ داخل احمل( مذيبات ماء ، راتنج) وذلك لضخ اهلواء، و امللوثات السائلة 

 .يضخ اهلواء و تبخ امللوثات السائلة معا من حاقن واحد  -
 ) brûleus 2)الداخل ب حارق كما أن احملرقة مزودة من  -
 كل حاقن يقابله حارق حلرق امللوثات السائلة  -
أوراق ، أكيـاس الـيت كانـت حتتـوي علـى )كما أن احملرقة مزودة بنافذة على جانـب احملرقـة حلـرق النفايـات الصـلبة  -

 (املواد األولية ،كارتون 
إىل °م450حـــرارة احلـــرق هـــي مـــن لـــرت و درجـــة 1500ســـاعات هـــي 4كميـــة النفايـــات الســـائلة الـــيت حتـــرق يف  -

 .عند انقطا  الغاز يستعمل الوقود كبديل للغاز°م200

 :اختيار موقع المحرقة-د

لقد مت اختيار موقع احملرقة يف اجلهة املقابلة لورشات التصنيع املنتجة للمخلفـات املوجهـة للحـرق ممـا يسـهل   
عملية تقلصها و ذلك عرب قنوات خاصة مبياه الصرف الصـناعي إن الرتكيـب الكيميـائي للنفايـات الصـناعية السـائلة 

و  oو األكســجني  Hو اهليــدروجني  cربــون يف مركــب الــدهن هــو عبــارة عــن مــواد عضــوية تتكــون أساســا مــن الك
املتواجـــــدة يف املـــــذيبات باإلضـــــافة إىل املعـــــادن الثقيلـــــة و اهليـــــدروكربونات و امللونـــــات ، مـــــواد كيميائيـــــة  Nاآلزوت 

متفاعلــة و لــذلك فــإن أفضــل طريقــة للــتخلص النهــائي مــن هــذه النفايــات هــو احلــرق و حتويلهــا إىل رمــاد حيتــوي عــن 
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ادن و انطــالق بعــض الغــازات مبعــدل مــنخفض حبيــث يكــون تــأثري هــذا الغــاز علــى البيئــة أقــل نســب ضــئيلة مــن املعــ
 .ضررا من صرفها كمخلفات صناعية سائلة 

و يـــتم نقـــل النفايـــات الصـــناعية الســـائلة إىل احملرقـــة عـــن طريـــق قنـــوات خاصـــة و مفصـــولة متامـــا عـــن قنـــوات الصـــرف 
 .ة حبوض يتم فيه تعديل و استيعاب الكمية الالزمة للحرقالصحي حبيث جتمع هذه املخلفات يف بالوعة موصول

و يتم إيصال املخلفات الصناعية السائلة للمحرقة بواسطة ضخها يف أنابيب و عند وصوهلا إىل احملرقـة يـتم ضـغطها 
 . مع اهلواء لضمان استمرار احلرق

 :مهام المسؤول عن تشغيل المحرقة 

أشخاص خمتصني على العمل داخـل غرفـة الـتحكم و يقسـم 3تناوب سا وذلك عن طريق 98/سا24تشغل احملرقة 
 :الوقت بالطريقة اآلتية 

 املســـؤول األول 5:00_13:00 ) )

 املسؤول الثــاين   13:00_21:00))

 املسؤول الثـــــالث 21:00_5:00))

ة وجـــب إبـــالغ اجلهـــة مهمـــة املســـؤول عـــن تشـــغيل احملرقـــة مراقبـــة عمـــل احملرقـــة و يف حالـــة وقـــو  أي عطـــب يف احملرقـــ
 .املسؤولة للتصرف بسرعة للقيام بعملية الصيانة 

 :طبيعة النفايات الناتجة عن عملية الحرق  -ه

و بعد ذلك يـتم اختيـار موقـع ( حيتوي الرماد على نسب ضئيلة من املعادن (جيمع الرماد يف مكان خاص  :الـــــرمـاد
 .باإلمسنت و ذلك عن طريق هيئة خاصة حتدد هذا املكانللتخلص النهائي للرماد يدفنه و تغطيته 

إن انطالق بعض الغازات من احملرقة مبعدل مـنخفض حبيـث يكـون حبيـث تـأثري هـذه الغـازات علـى البيئـة  :الغـــــازات
و الســكان أقــل ضــررا ألن معظــم املــواد الســامة و اخلطــرة علــى البيئــة اختفــت متامــا بــاحلرق كمــا يــتم حســاب معــدل 

 .ات املتطايرة حىت ال تتعدى املسموح بهالغاز 

 (:حرق)أهداف التخلص من املخلفات يف املؤسسة 
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 التخلص من النفايات اخلطرة الناجتة عن هذه الصناعة هنائيا أو خفض خطورة تلويثها على البيئة. 
 احلد من مسببات التلوث الكيميائي ملياه الصرف الصحي داخل املؤسسة . 

 :البيع -4

الصــناعية الســائلة الــيت تبــا  هــي تلــك املــذيبات الناجتــة مــن جــراء عمليــات التفــاعالت الكيميائيــة النفايــات   
اجملربات تبـا  وفـق اتفاقيـات لشـركاء لغـرض رسـكلتها و إعـادة تصـنيعها و مثـال علـى ذلـك هنـاك شـريك مـن وهـران  

ة علــى البيئــة و الكميــة الــيت تبــا  وســوناطراك و تــتم عمليــة البيــع مقابــل مبلــغ مــايل و ذلــك للــتخلص منهــا و احملافظــ
أشـهر أو حـىت عـام و املـواد الـيت تبـا  2أشـهر إىل 3طـن و ذلـك كـل 1حاويات حجم كل حاوية 10ترتاوح ما بني 

 :هي 

 املخلفات الناجتة عن غسيل أدوات الصناعية . 
 الناجتة عن التفاعالت الكيميائية . 
 الناجتة عن صيانة املركبات الصناعية . 

أمــا املكــان الــيت جتمــع فيــه فهــو مكــان خمصــص لعمليــة اجلمــع و التخــزين و أرضــيته مــن األمسنــت املســلح لغــرض منــع 
 .  باإلضافة إىل األوراق املضغوطة و البالستيك و اخلشب. تسرب هذه املخلفات اخلطرة إىل باطن األرض

 -فرع سوق أهراس -معالم تطبيق التسويق األخضر لمؤسسة الوطنية للدهن :المطلب الرابع

سنتطرق يف هذا املطلب إىل أهداف إسرتاتيجية التسويق املستدام للمؤسسة الوطنية للـدهن  مث إىل املـزيج التسـويقي 
 .املستدام اخلاص دها مث إىل جماالت اهتمامها باملستهلك

 ؤسسة  الوطنية للدهن فرع سوق أهراسلمأهداف إستراتيجية التسويق المستدام ل: الفرع األول

إن إسرتاتيجية التسويق املستدام مبؤسسة  الوطنية للـدهن فـر  سـوق أهـراس نابعـة مـن اإلسـرتاتيجية العامـة للمؤسسـة 
أين جند أهدافها التسويقية قد تطورت وذلك ملسايرة التغريات الراهنة فبعدما كانت أهدافها التقليدية تصـب جمملهـا 

عتبـار اجلانـب االجتمـاعي والبيئـي ح، فـاليوم أصـبحت تأخـذ بعـني االربا يف حتسني وتعظيم اإلنتاج وبالتايل تعظيم األ
 .مما يسمح هلا أن تبقى رائدة يف السوق

 :وعليه ميكن إبراز هذه األهداف يف النقاط التالية
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رتكـاز الفاعلـة واحملوريـة هلـذه تسويقية يكون الزبون هـو نقطـة اال احلصول على رضا الزبائن من خالل وضع سياسة-
 .السياسة

 .التحكم اجليد يف جودة املنتج والتحسني املستمر من خالل رفع أداء كل املستويات -

 .احلفاظ على البيئة بإنشاء توجه عام داخل املؤسسة يصب يف هذا املنحىن -

 ؤسسة  الوطنية للدهن فرع سوق أهراسلملالفرع الثاني،المزيج التسويقي المستدام 

 :المنتج المستدام -1
مـن خـالل تـدوير النفايـات وإعـادة اسـتعماهلا كمـدخالت   اإلنتاجيـةتقوم املؤسسـة  بالتقليـل مـن احتياجـات العمليـة 

 .يف اإلنتاج

الكروم   كما قامت باستبدال املواد اخلام مثل استبدال املخضبات السامة اخلطرة مثل مركبات الرصاص و
 .باملخضبات العضوية

 : آلية تكنولوجيا النظيفة-

عملت املؤسسة الوطنية يف إطار مسؤوليتها االجتماعية على اقتناء معدات وتكنولوجيا لتقليل آثار عملياهتا 
 :اإلنتاجية ومن بني هذه املعدات

املياه الصناعية من معدات  حمرقة ملعاجلة النفايات السائلة وحدة الطالء سوق أهراس وضعت: لمحرقةا -
 .املتولدة ترميد النفايات الصلبة و   الغسيل
                  د من مياه الصرف الصناعي / M3 19= قدرة احلرق  -    

 C ° 1100-درجة مئوية  1000= درجة حرارة احلرق 
 مليون دينار جزائري 90=  بلغامل

 :ورشة عمل تجديد المذيب -         
الدهانات والراتنجات العائدات عن جتديد املذيبات ورشة عمل يسرتد املذيب القذرة من تصنيع املعدات غسل 

وفورات تكلفة  تقطري لفصل اجلسيمات الطني نظيفة املذيبات العضوية وبالتايل احلفاظ على املزيد بيئة،طريق ال
 دج  مليون 10 مببلغ  ساعة/ لرت  500= قدرة املعاجلة  .السلع
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  (VOC) ات املركبات العضوية املتطايرةاقتناء أبراج التربيد اليت تستخدم للحد من انبعاث:أبراج التبريد  -
 . دج وهي تساعد يف احلد من اإلنبعاثات من املواد اخلام  يف الغالف اجلوي  مليون 95مببلغ  

 -    Batterie d’eau glacée 

 مليون دج  5، 5مبلبغ  .املركبات العضوية املتطايرة، وزيادة يف تكلفة املواد اخلام انبعاثمما يقلل من   

 : Submillالمطحنة  -
 دج مليون 19: طحنةاالبتعاد عن تبخر املركبات العضوية املتطايرة يف اجلو مبلغ امل  SUBMILL اقتناء مطحنة

 :جهاز الغبار  -

اقتناء جامع الغبار الصناعي من أجل حتسني ظروف العمل والقضاء على التلوث اجلسيمات النامجة عن  - 
 .اخلام يف اجلوانبعاث اجلسيمات من املواد 

 دج  مليون 3.5= تكلفة التشغيل 

 :تركيب خزانات ذات سعة كبيرة -
 تشغيل عمليات التفريغ للمادة األولية  املتولدة بعد( براميل معدنية) للحد من النفايات  ومت تركيب خزانات 

 دج مليون 11= مبلغ الصفقة 
 مببلغ   DR 2010 نو   "un spectrophotomètre"اقتناء  -
  .للرصد الذايت للعمليات التصريف دج 500000 

  :التسعير المستدام-9

إن قرار التسعري من أصعب القرارات اليت تتخذ على مستوى  إدارة التسويق ويظهر ذلك من خالل التأثري املباشر 
اليف على أرباح املؤسسة بل وعلى وجودها يف السوق حيث تعتمد املؤسسة يف حتديد تكلفتها عن طريقة التك

 .ويضاف إليها هامش الربح(  الثابتة+ املتغرية ) الكلية 

كمــا تتحمــل املؤسســة تكــاليف بيئيــة نتيجــة التزامهــا بأنشــطة معينــة قصــد محايــة البيئــة، فهــي تقــوم مبعاجلــة النفايــات 
 .السائلةـ، وتقوم أيضا بالتكوين يف إطار محاية البيئة
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 :المستدام التوزيع-3 
للسوق و يرجع ذلك  إيصال منتوجاهتا للزبائن عرب خمتلف الوطن وهذا قصد التغطية الشاملةتسعى املؤسسة إىل 

 :إىل طبيعة منتجاهتا وإىل األهداف اليت تسعى املؤسسة إىل حتقيقها وتتعامل املؤسسة مع
وهي خمتصة بتوزيع الدهون  9000وهي املوز  الرئيسي للمؤسسة، أنشأت سنة : SODIPIENT شركة -

 : من منتجات املؤسسة وذلك وفق عقد سنوي %50م بتوزيع ما يفوق حيث تقو 

 تتعامل املؤسسة الوطنية  للدهن مع عدة مؤسسات وطنية نذكر منها : الزبائن الصناعيون -
 SNVI.املؤسسة الوطنية للعربات الصناعية -
 ENIEM.املؤسسة الوطنية للصناعة الكهرومنزلية -
 سونطراك  -سونلغاز -نفطال -
 املؤسسة الوطنية لصناعة الكوابل  -
 .املؤسسة الوطنية لتحويل اخلشب -

توزيع املنتجات على الشكل التايل يوضح  و. إن جممل إنتاج الوحدة يسوق داخليا على مستوى السوق الوطين
 : مستوى الوحدة

 التوزيع في الوحدةقنوات  ( 14-4: ) شكل  رقم

     SODIPIENTمؤسسة     
      12%   

 

 UPSA      

    

  

 pco منسق التخطيط و املراقبة امليدانية: المصدر                                                       

 %4الزبائن الصناعين 

 %71الموزعين المتعاقدين 

 جتار اجلملة

 جتار التجزئة

 % 1التصدير 

 حرفيين
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            sodipient توزيع اإلنتاج على كبار الزبائن و جتار البناء و الدهن  يتم عن طريق مؤسسة          
أما نسبة  )توزيع مباشر)و املوزعني املتعاقدين، أما الزبائن الصناعيني فيتم متوينهم بشكل مباشر من قبل الوحدة 

ركز على تلبية احتياجات السوق الوطين وهو اهلدف الذي نظرا ألن املؤسسة ت %1التصدير فهي قليلة وتقدر ب 
 .أنشأت من أجله

 :للوحدةالتوزبعية ة يستراتيجاإل -أ

ق أهراس على سياسة تسويقية هتدف إىل تشجيع املتعاملني و الزبائن من خالل تعتمد و حدة الدهن سو 
 : تسهيالت يتعلق

  التأمني، الشحن، و التفريغالنقل، )نقل املنتجات من الوحدة إىل الزبائن ( 
  تنويع الزبائن و االعتماد على موزعيني خواص مع تقدمي حتفيزات و امتيازات لتمكينه من هامش ربح

 .ماليني سنتيم، و من مميزات التعامل مع اخلواص 10مضاف كلما جتاوزت كمية املبيعات رقما يفوق 
 .القبض نقدا •

 .حسب السوق املبالغ املقرتحة •

يوما و أسعار بيع منخفضة لكوهنا  20تتعامل معها بالتسديد ألجل يصل إىل  SODIPIENT مع شركة بينما
 . أقرب إىل الشريك منه إىل الزبون

الطلب على السوق الوطنية يف ميدان الدهن و الربنيق و املواد املخففة و املواد : السوق و الزبائن -ب
 :أمهها الالصقة تبقى مستقرة و حساسة لعدة عوامل 

 .التوجه االقتصادي و االجتماعي -
 .املشاريع السكنية الكربى  -
 .امليدان الصناعي -
 .السيارات -

 :المنافسة-ج

 :املؤسسات احمللية املنافسة يف تواجه املؤسسة منافسة حملية حيث تتمثل أهم 
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 .مؤسسة دهن  السعادة بغيليزان، مؤسسة سلطان بوهران، مؤسسة دهن جنمة باجلزائر العاصمة -
 املنتجات املقدمة بأنوا  متوسطة و أسعار منخفضة على أسعار الوحدة. 
  املنافس األجنيب يتمثل يف إسرتاد الربنيق السيلولوزي الرباق يستعمل للوجهات مستورد من تركيا و كذلك
(les enduits )اليا و فرنسا، و الغراء من تونسمن مصر، و دهن السيارات من إيط. 

  مؤسسةللالترويج المستدام -8

ولعل يعود ذلك حلداثة موضو  االهتمام بالبيئة  ال تويل مؤسسة أمهية كبرية لنشاط الرتويج املستدام ،
فهي تقوم بنشاط تروجيي ال يأخذ بعني االعتبار البعد االجتماعي و البيئي  ضمن النشاط االقتصادي باجلزائر،

 .املستهلك حتمي لكن هذا ال ينفي بأهنا ال

 مؤسسة في لك مجاالت االهتمام بالمسته:الثالث الفرع

 :يتجلى االهتمام باملستهلك ملؤسسة من خالل سرد بعض احلقوق

 حق سماع رأيه -1

  حول مدى تقوم جبمع املعلومات املتعلقة مبدى رضا املستهلك على املنتجات املقدمة له وذلك بطرح أسئلة
 .رضا عن منتوجات املؤسسة

  بتنويع تشكيلة األلوان املباعة للدهنتقوم مبراعاة الذوق العام للمستهلك،حيث قامت. 
 حق الحصول على المعلومات-9

  هناك كتابات على املنتوج اليت هي مطلوبة قانونيا وشرط لبيع املنتج يف السوق،حيث هذه مستوفية لكافة
اسم ورمز :الضرورية املوجودة على األغلفة مثل الشروط وخاصة من ناحية تزويد املستهلك باملعلومات 

 .املؤسسة باللغة الفرنسية،الرقم التسلسلي للمنتج ،الكمية والنوعية ،طريقة استعماالته
 حق األمان -3

  2001/9000املؤسسة باستخدام مقاييس عاملية و معايري لضمان املنتوج مثل مواصفات اإليزو  تقوم 
 تهلك بالتضليل واخلدا  سواء من حيث السعر أو اجلودة،بالنسبة للجودة ، اليساء املس
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  4-حق التعويض 
 ،فإذا كان اخللل سببه املؤسسة فتقوم  يتم  التعويض عن األضرار الناشئة عند وجود عيب يف تصميم املنتج

 .بالتعويض عنه
 حق االختيار-5

   كماهناك عدة خيارات للمستهلك من خالل توافر املنتجات يف األسواق نوعا و. 

  باإلضافة إىل هذا فتقوم املؤسسة حبماية املستهلك من املمارسات التسويقية الالمسؤولة ،وذلك من خالل
يل ال يقع فريسة للتحا حىت حتديد هامش الربح الذي جيب أن تتمسك به احللقات الوسيطية باملنفذ التوزيعي،

     .واخلدا 
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 :خالصة الفصل

إنتاج الدهان وما سوق أهراس ومن خالل نشاطها يف  للمؤسسة الوطنية للدهن فر  االجتماعيةيف إطار املسؤولية 
هلذا النو  من الصناعة من آثار بيئية سواء يف البيئة الداخلية أو اخلارجية للمؤسسة، فقد سعت املؤسسة بتسخري 

 :قليل منها وذلك على عدة مستوياتاإلمكانيات للحد من هذه اآلثار والت

كمنهج  إداري   للحد من لتلك باإلدارة البيئية  واالهتمام . طاء البعد البيئي أمهية بارزة يف اسرتاتيجياهتاإع-
 . اآلثار االجتماعية والبيئية السلبية  يف ممارسة األنشطة  اإلنتاجية

ت والتدوير سرتجا  النفاياا أدىن  مستويات ممكنة مع تطوير سعت املؤسسة للتقليل من نسبة نفاياهتا إىل -
 .لنفاياهتا كإنشاء ورشة جتديد املذيب وإعادة استخدامه يف عمليات اإلنتاجية

ساعد يف تقليل املؤسسة يف تقليل نسبة نفايات املؤسسة، و   2001حصول املؤسسة على شهادة اإليزو  -
 .بعدما عملت على توفري متطلباته 18001تعمل املؤسسة مع املؤسسة األم يف طلب اإليزو 

حمل الدهن على أساس املذيبات  ملا له من إجيابيات يف محاية تدرجييا  تطوير الدهن األكريليكي املائي وإحالله -
 .البيئة و إنبعاثات أقل من الدهن على أساس املذيبات

 .اقتناء املؤسسة آالت وتكنولوجيات أنظف وادخاهلا يف العملية اإلنتاجية لتقليل من آثارها على احمليط -

 



 

 

 

 

  الخاتمـــة 
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 الخاتمة 

إن التزام املؤسسة باألداء االجتماعي ميثل اخليار األفضل لنجاح منظمات األعمال يف بيئتها، فنجاح أي 
مؤسسة اليوم أصبح ال يقاس مبدى ما حتققه من أهداف اقتصادية فقط، بل ما حتققه من إجناز كلي على املستوى 

تماعي واملتمثل يف االلتزام بواجبتها مبا يؤدي إىل حتسني االقتصادي واملتمثل يف أقصى رحبية ممكنة واملستوى االج
الصورة العامة يف أذهان العاملني واملستهلكني وكل أفراد اجملتمع، باإلضافة إىل اجلانب البيئي واملتمثل يف حمافظة 

 إخل ...على البيئة باحلد من التلوث والتسيري املستدام للنفايات

ة امللوثة مبسريها إىل التفكري يف وضع مقاربة تعتمد بالدرجة األوىل على املؤسسات ذات األنشط كل هذا دفع 
إعطاء العنصر البيئي املكانة اليت حيتاجها بني الوظائف املختلفة للمؤسسة خاصة بعد تزايد ضغوط األطراف ذات 

ملؤسسة املواطنة اليت توجهت املؤسسات االقتصادية إىل تبين ممارسات املسؤولية االجتماعية ورفع شعار افاملصلحة، 
تعمل يف إطارها على دمج اجلانب البيئي املتمثل يف نظام اإلدارة البيئية يف املؤسسة وتفعيله بتطبيق تقنيات وأدوات 
إدارية حديثة تضمن من خالهلا منط تسيريي اسرتاتيجي يعمل لصاحل االعتبارات البيئية كاألنظمة التسيريية 

ومن هذا املنطلق جاءت الدراسة للكشف عن كيفية مسامهة  18001كاإليزو   املستمدة من مواصفات العاملية
لتبني الدراسة  املؤسسة الوطنية للدهن فر  سوق أهراسنظام اإلدارة البيئية يف املسؤولية االجتماعية يف تفعيل 

ل االهتمام باألثر البيئي امليدانية أن هناك جهود لتبين أبعاد املسؤولية االجتماعية ضمن اهتماماهتا اإلدارية من خال
وذلك بتطيبق القوانني املتعلقة حبماية البيئة يف اجلزائر واإلستثمار يف املعدات ( صناعة الدهن) للنشاط املمارس

اليت تسمح بالتقليل من االنبعاثات الصادرة من املصنع مع إعادة رسكلة نفايتها الصناعية يف العمليات اإلنتاجية 
ولكن هذه اجلهود غري كافية خاصة أن املؤسسة تقع ضمن منطقة سكانية مما جيعل من . ياتمع تثمني لباقي النفا

كما أهنا هتتم مبجال دون آخر من جماالت املسؤولية .مسؤوليتها تتضاعف حلماية البيئة اليت تتواجد فيها
 .االجتماعية حسب ما إذا كان مفروضا أو طوعيا

تنا يف اختبار صحة  الفرضيات املقرتحة يف بداية الدراسة واليت من خالل ولقد توصلنا إىل بعض النتائج اليت ساعد
ميكن اخلروج باقرتاحات نأمل أن تأخذ دها املؤسسة الوطنية للدهن لتطوير مسؤوليتها االجتماعية من خالل تبين 

 .نظام إدارة البيئة  وتوجيهها حنو جتسيد أهداف وأبعاد التنمية املستدامة
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 النظريةنتائج الدراسة 

تعترب املسؤولية االجتماعية اصطالح هام و مفهوم اقتصادي ذو أمهية فائقة جيمع بني حتقيق مصلحة املؤسسة  -
االقتصادية من دون إمهال الدور االجتماعي و البيئي للمؤسسات و املتمثل يف احلفاظ على البيئة و العمل على 

 .ى البيئة و مواردها و استغالهلايؤثر عل حتقيق التنمية املستدامة و جتنب كل ما من شأنه أن

  .التمية املستدامة كمفهوم متطور ملفهوم التنمية يتميز بتكامل األبعاد االقتصادية واالجتماعية والبيئية-

يعترب نظام اإلدارة البيئية من أهم النظم اليت يتم االعتماد عليها من أجل حتقيق أهداف احلد من التلوث البيئي  -
لبيئة الداخلية واخلارجية للمؤسسة وزيادة الوعي البيئي لدى العاملني باملؤسسات االقتصادية ومبا يؤدي وحتسني ا

 .إىل احلد أيضا من الضيا  يف املواد ويف وقت اإلنتاج واملياه والطاقة ومستلزمات التشغيل املستخدمة يف اإلنتاج

وإىل تكامل جهود   إىل دعم واهتمام اإلدارة العليا والتزامها، حيتاج لناجح لإلدارة البيئية يف املؤسسة إن التطبيق ا -
، باإلضافة إىل ضرورة توافر كافة املوارد املالية واملادية والبشرية الالزمة لتطبيق باملؤسسةكافة املستويات اإلدارية 

 .وإدامة هذا املشرو 

 .اإلدارة البيئيةنظم أن املسؤولية االجتماعية يعترب أداة مهمة بالنسبة لإلدارة البيئية تساعد يف تفعيل أهداف  -
 . املؤسسات االقتصادية فاالهتمام البيئي جزء ال يتجزأ من االلتزام االجتماعي الذي يلقى على عاتق

على اعتبار أن هذه النظم  ،أهداف التنمية املستدامةإن األخذ بنظم اإلدارة البيئية املتكاملة يساهم يف حتقيق  -
املؤسسات تعد مبثابة حلقة الربط بني التشريعات البيئية وآليات السوق، كما تعد من أهم املداخل اليت تساعد 

ار على حتديد األولويات وزيادة كفاءة استخدام املوارد وتقليل التكاليف، وتؤدي يف احملصلة النهائية إىل ترشيد القر 
 .ؤسسةة وتدعيم نظم االتصاالت باملمن خالل توفري املعلومات املناسب

 .املزيج التسويقي املستدام ما هو إال املزيج التسويقي التقليدي متضمنا االعتبارات البيئية واالجتماعية -

 :الدراسة الميدانيةنتائج 

املعايري اليت تكون مفروضة من طرف  اجملاالت و عادة بتطبيق -فر  سوق أهراس -الوطنية للدهنتلتزم املؤسسة  -
احرتام قواعد الصحة والسالمة املهنية واحرتام القوانني املتعلقة محاية البيئة يف حني ال هتتم باملبادرات : القانون مثل
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توظيف مثل توعية املواطنني و حماربة اآلفات اليت يعاين منها اجملتمع و من قبل الدولة اليت تكون غري مفروضة  
 .املعوقني

 . عدم مالئمة موقع املؤسسة من الناحية البيئية كونه يقع ضمن منطقة سكانية -

غياب اإلفصاح عن أنشطة املؤسسة واحلصول  على معلومات من أجل قياس أنشطة املسؤولية االجتماعية  -
تايل غياب جوهر مفهوم بإدعاء أن أرقام ختص فقط املؤسسة وال ميكن اإلطال  عليها من أطراف خارجية وبال

 .املسؤولية االجتماعية يف املؤسسة حمل الدراسة

يعود افتقار املؤسسة حمل الدراسة لرؤيا خاصة بنظم إدارة البيئة إىل عدم التزام اإلدارة العليا مبتطلباهتا عدم  -
 . معرفتها بفلسفة النظام ومفاهيمه

سرتجا  املذيب بإنشاء مصلحة إسرتجا  املذيب ملا له هتمام املؤسسة بشكل كبري برسكلة نفاياهتا خاصة إا -
محأة تستخدمها يف إنتاج  %10من املذيب و %20زيادة األرباح حيث تستعيد دور يف تقليل من التكاليف و 

 .الدهان

ت نقص البيانات واملعلومات اخلاصة باجلوانب البيئية ومتطلبات اإلدارة البيئية وعمليات التقومي املرافقة لعمليا -
 .التشغيل أدت إىل افتقار املؤسسة لنظام معلومات موثق  يدعم بناء نظام اإلدارة البيئية

ضعف االهتمام بالتوعية البيئية يف املؤسسة على الرغم كون العامل األساس يف جناح نظام اإلدارة البيئية  وتعزيز  -
التحسينات اليت تقوم دها املؤسسة على  مهارات العاملني، مما أدى إىل غياب املبادرة يف اجلانب البيئي وكل

 .للمؤسسة األم أوامر  أوة للقواننيمستواها نتيجة استجاب

مصلحة -ختصاصها ناطة مسؤوليتها بأقسام ليست ضمن اة العليا باجلوانب البيئية وإر ضعف اهتمام اإلدا -
 .للمؤسسة أمهيتها بالنسبة لألداء البيئيأضعف بالشكل الذي -املخرب

توجه إدارة املؤسسة صوب حتسني أدائها البيئي نتيجة عدم و جود دليل يضمن مضامني السياسة البيئية ضعف  -
 .وبشكل موثق

مع أصحاب  يف اجلانب البيئي عملية االتصالواجلانب األكرب من حمدودية التقارير اخلاصة باجلوانب البيئية و  -
 .لواليةيتمثل يف مديرية البيئة لاملصاحل 
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وعناصرها وذلك ناجم عن عدم توافر أساليب  االجتماعية ونظم اإلدارة البيئيةعي باملفاهيم املسؤولية ضعف الو  -
 .توعية متعلقة دهذا اجملال

قيام املؤسسة ببعض التغيريات والتحسينات يف اجلانب البيئي هو إستجابة ملا يفرض القانون وليس نابع من  -
 . امياهنا مبسؤوليتها االجتماعية

 .تعتمد املؤسسة الوطنية على ساسية التسويق املستدام مع غياب عناصر املزيج التسويق املستدامال  -

وبناءا على النتائج السابقة مت التوصل إىل التحقق من صحة اختبار صحة الفرضيات اليت مت صياغتها يف بداية 
 :البحث كمايلي

الحد للمسؤولية االجتماعية  -فرع سوق أهراس–يساعد تبني المؤسسة الوطنية للدهن  :ولىاأل الفرضية
وتعترب هذه الفرضية صحيحة وهذا ما اتضح لنا من خالل الدراسة . من آثار التلوث الناتجة عن هذه الصناعة
جمموعة من السياسات واإلجراءات وخطط العمل واليت من شأهنا منع امليدانية على مستوى املؤسسة من خالل 

 .واعه مما ياهم بشكل مباشر يف دعم نظم اإلدارة البيئية يف املؤسسة بشكل مباشرحدوث التلوث البيئي بأن

 :و متثلت هذه اإلجراءات

حيث قامت املؤسسة بعدة تغيريات لتقليل تركيزات التلوث وذلك من خالل إعادة  :التعديالت في المصنع
تصنيع املواد وفصل جماري مياه الصرف، وخفض معدل تدفق اجملاري اليت حتتاج إىل املزيد من املعاجلة وذلك من 

 .أجل تقليل نسبة توقف حمطات معاجلة املياه

 .للتقليل من التصاق املواد جبدراهنااستخدام اخلزانات املبطنة مبادة التفلون  -
حيث قامت باستبدال املواد اخلام مثل استبدال املخضبات السامة اخلطرة مثل  :التعديالت في العملية الصناعية

 .العضوية والكروم باملخضباتمركبات الرصاص 

ض استخدام املذيبات يف األلوان الفاحتة إىل الغامقة خلف اإلنتاجية منوضع جداول زمنية لرتتيب العمليات  - 
 .غسيل املعدات

 .إعادة استخدام مذيبات التنظيف مرات عديدة ومن مث خفض استهالك املذيب -
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للحد من التلوث لكن مع احتفاظها ( دهان على أساس مائي) التوجه حنو إنتاج منتجات جديدة صديقة للبيئة -
 .بإنتاج الدهن على أساس املذيب

 .هواءإجراءات الحد من تلوث  ال

 :قامت املؤسسة باتبا  اإلجراءات التالية 

 .حيتوي على نسب عالية من الكربيت إستبدال املازوت بالغاز الطبيعي وذلك ألن املازوت -

حرتاق الكامل ألول أكسيد سماح بدخول اهلواء بقدر كايف لضمان االنسبة الوقود إىل اهلواء وذلك للضبط  -
 .الكربونوحتويله إىل ثاين أكسيد الكربون 

حرتاق عند معدل متوسط وذلك من أجل احلد من أن  تكون اجلسيمات العالقة  درجة حرارة االضبط  -
ألن السبب يرجع يف وجود اجلسيمات العالقة يف غازات املداخن إىل مكونات الرماد  .وأكاسيد النيرتوجني

حرتاق الغري التام للوقود عند درجة حرارة عليها الوقود كما يرجع تكوهنا إىل االواملعادن الثقيلة اليت حيتوي  
منخفضة، واخنفاض نسبة اهلواء إىل الوقود عند االحرتاق وارتفا  معدل سريان عوادم االحرتاق  وبالنسبة لوجود 
ثاين أكسيد الكربيت يف غازات املداخن أيضا فريجع إىل وجود الكربيت يف حمتويات الوقود يف حني تنتج أكاسيد 

ند وصول درجة حرارة اإلحرتاق إىل أقصاها يف وجود نسبة عالية من اهلواء الزائد، ويتكون أحادي النيرتوجني ع
أكسيد الكربون نتيجة االحرتاق غري التام للوقود عند استخدام  درجة حرارة منخفضة من اهلواء مقارنة مبعدل 

 .الوقود

 إجراءات الحد من تلوث بيئة  العمل 

املركبات العضوية املتطايرة ومراقبتها املاصات وغاسالت الغازات باستخدام املاء  استخدام معدات التحكم يف -
وذلك من أجل التحكم اجليد يف انبعاث امللوثات والروائح النفاذة وجعلها مقبولة بالنسبة للعاملني والسكان يف 

 .اجلوار

يف املعدات واحلد من اإلنبعاثات عن تقليل من تطاير املذيبات يف اهلواء أثناء عملية  اخللط والتقليب وتنظ -
 .طريق استخدام نظام التعبئة املغلقة أثناء اخللط وأيضا أثناء عمليات التنظيف

 .استخدام أنظمة اخللط عن طريق اإلهتزاز  بدال من التقليب مما مسح هلا استخدام وعاء حمكم الغلق-
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يجعل من توجه  فرع سوق أهراس ة للدهنتسيير النفايات الصناعية بالمؤسسة الوطني: الفرضية الثانية
وتعترب هذه الفرضية صحيحة ويظهر ذلك يف خمتلف أبعاد . تطبيق فعلي المؤسسة نحو المسؤولية االجتماعية

 املسؤولية االجتماعية

 : البعد االقتصادي

واليت تؤثر على تعترب النفايات املتولدة عن  نشاط املؤسسة يف اإلنتاج حيث يتم تدويرها هذه النسبة معتربة -
 .إرادات املؤسسة

إن بيع املؤسسة لبعض النفايات املتولدة عن نشاطها بدل من رميها أو حرقها يدر على املؤسسة عائد معترب -
 .يزيد من رحبيتها

التمكن من تطبيق نظام إدارة اجلودة وحصول املؤسسة على شهادة اإليزو زاد من ثقة اجلمهور فيها  وأكسبها -
 .وق نتيجة زيادة جودة املنتجمسعة يف الس

 البعد البيئي لتسيير النفايات بالمؤسسة

إن توجه املؤسسة حنو تسيري نفاياهتا قلل من التلوث الصناعي الناتج عن نشاطها والذي يعترب من أكرب اآلثار -
لوث لكن ومن البيئية حيث تعترب النفايات الصناعية للمؤسسة سواء الصلبة أو السائلة أو غازية مصدر هذا الت

 .خالل اعتماد املؤسسة لتسيري نفاياهتا حدت من أثارها البيئية

 .عن نشاط املؤسسة التحكم يف الغازات املتولدة -

 . إمتنا  املؤسسة عن بيع الفضالت البالستيكية لألفراد  غري الصناعني الحتوائها على مواد خطرة -

 :البعد االجتماعي -
التحكم يف التسربات واالنبعاثات الناجتة عن العملية الصناعية داخل املؤسسة حيد من اآلثار السلبية على  -

 .كما أهنا تساعد العمال يف زيادة القدرة اإلنتاجية  للعمال و تزيد من كفاءهتمالعمال   صحة وسالمة 
 .محايتهم من األخطار الصناعية حصول العمال على تكوين يف جمال األمن الصناعي يزيد من كفا هتم و  -

 .رميها يزيد من الوعي االجتماعي ختزين املؤسسة لنفاياهتا اخلطرة وجتنب -
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 . تتبنى المؤسسة محل الدراسة مفهوم التسويق المستدام لدعم نظم اإلدارة البيئية :ةالفرضية الثالث

التسويقية واليت جندها واضحة يف تطوير غياب عناصر التسويق املستدام فالربغم من تطوير املؤسسة لسياستها  -
املذيبات على ) أهدافها املتضمنة محاية املستهلك ومحاية البيئة باإلضافة إىل اعتمادها على سياسة املنتج املستدام

مع احلفاظ على منتج على أساس املذيب مع التقليل من آثار إنتاجه على البيئة، إال أهنا على ( أساس مائي
بتطوريها بالشكل الكايف و الالزم ألن مل جند هلا تأثري كبري على سلوك املستهلك جبعله مستهلك  العموم ال تقوم

وهذا بسبب إنعدام الرتويج املستدام ومن هنا فاملؤسسة الوطنية للدهن فر  سوق أهراس ال ( وعي بيئي) واعي 
 .تتبىن مفهوم التسويق املستدام وهذا يوضح لنا عدم حتقق الفرضية الرابعة

 :قتراحاتاإل

 االجتماعية اليت األنشطة وفق مبوبة االجتماعية املسؤولية جبانب املرتبطة الضرورية احملاسبية املعلومات توفري -
 اإلطار، هذا ضمن دها ضحت اليت والنفقات الفئات ملختلفالوطنية للدهن فر  سوق أهراس   املؤسسة تقدمها
 واضح وبشكل عليها اإلنفاق تنوي اليت االجتماعية األنشطة تشخيص املؤسسة على إدارة فإن االجتاه هذا ويف

 دقيق بشكل منها املتوخاة األهداف وعن -لكل أطراف املصلحة - عنها اإلفصاح احملاسبية من األجهزة لتمكني
 . مبوجبها والتقييم وقياسها مراقبتها يسهلل

 على وتعميمها املؤسسة واجهة يف كبرية لوحات يف وإعالهنا املؤسسة إدارة من البيئية للسياسة نص كتابة -
 .للجميع إتاحتها وضمان كافة واملتعاقدين العاملني

أجل  من الوطنية للدهن فر  سوق أهراس املؤسسة تقدم مستوى لتحديد للقياس قابلة أداء مؤشرات اعتماد -
  .البيئية والغايات األهداف حتقيق

 خاص قسم باستحداث حمل الدراسة الوظائف األساسية باملؤسسة إعطاء أمهية لوظيفة البيئة شأهنا شأن بقية -
وعدم  الفاعلية لضمان القسم هذا ومسؤوليات دوارأل واضح وتوثيق تعريف،، حتديد مع املؤسسة يف للبيئة

 . االكتفاء مبندوب البيئة الذي توكل له كل األعمال يف اجلانب البيئي من ختطيط، تنفيذ، فحص ومراجعة
ضمن األولويات التنافسية للمؤسسة والعمل على زيادة الوعي واملعرفة لدى العاملني يف كافة وضع البيئة  -

استخدام : املستويات اإلدارية لتصبح البيئة ضمن اهتمامهم باعتماد مدخل التثقيف أو التعلم عن طريق
 .امللصقات يف موقع العمل للتأكيد على أمهية حتسني األداء البيئي للمؤسسة
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مع إقامة دورات تكوينية  .التدريب البيئي الدائم للعمال وال يقتصر ذلك فقط على مندوب البيئةب االهتمام -
بالتعاون مع اجلامعات للتعريف مبفهوم املسؤولية االجتماعية و نظم اإلدارة البيئية وطرق تفعيل اجلانب 

 .االجتماعي والبيئي للمؤسسة
ابة على عناصر املدخالت واملخرجات من إنتاج وخملفات استخدام سجل احلالة البيئية لغرض إحكام الرق -

 .صلبة، سائلة، وغازات و االعتماد على ذلك السجل يف تتبع كميات ومعدالت اإلنبعاثات الفعلية
إعداد تقارير األداء البيئي بصفة دورية ليوضح األنشطة البيئية اليت مت اجنازها يف املؤسسة من أجل اجناز الرقابة  -

كما تعترب هذه التقارير هامة ألغراض إعالم أصحاب املصاحل .لبيئية و مستوى األداء البيئيواملتابعة ا
 .باألنشطة البيئية

للحفاظ على البيئة احمليطة ( الدهان ذات األساسي املائي) زيادة االستثمار يف إنتاج منتجات صديقة للبيئة  -
 .وسكان اجلوار

 .مواكبة للمواصفات املتعلقة حبماية البيئة أي تكنولوجيا نظيفةضرورة استحداث آالت اإلنتاج بآالت متطورة  -
توظيف موارد بشرية خمتصة يف البيئة لوضع اإلطار العام للمؤسسة يف اجملال البيئي والبحث عن كل ما هو  -

 .جديد يف هذا اجملال ملواكبته
عي والبيئي لتحسني صورهتا العمل على ترويج ما تقوم به املؤسسة فيما خيص مبادراهتا يف اجلانب االجتما -

 .لدى اجلمهور اخلارجي
إجراء حتسينات مستمرة إلدماج األبعاد البيئية واالجتماعية يف منتوج واحلصول على شهادات الدولية يف هذا  -

 .ملا هلذه الشهادات من فائدة للمؤسسة واجملتمع( 14000و اإليزو  18001اإليزو )اجملال 
واالجتماعية اليت  للمؤسسة وجعله أكثر تفاعلي و تبويب للمجاالت البيئية ضرورة حتديث املوقع االلكرتوين -

 .تقوم دها املؤسسة يف هذا اجملال
 :  الدراسة آفاق

 ومناقشتها معاجلتها على وعملنا البحث إشكالية يف حددناها أساسية عناصر نربز أن دراستنا خالل من حاولنا 
 بعض يطرح مازال والبيئة املؤسسة بني العالقة جانب خاصة واسع العلمي البحث فضاء أن كون و.وتطبيقيا نظريا

 هلذه مكملة تكون قد اليت املواضيع من العديد اقرتاح ميكن لذلك ودراسة حتليل إىل حتتاج اليت اإلشكاالت
 :يلي فيما املواضيع هذه وتتمثل والعملية، النظرية الناحيتني من إثرائها يف تزيد أو الدراسة
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 التسويق األخضر يف حتقيق التنمية املستدامةدور  -
 .دور نظم اإلدارة البيئية يف حتسني األداء البيئي املستدام للمؤسسات االقتصادية  -
 .آلية املنتج األنظف  كمدخل لتحقيق التنمية املستدامة -
 .دور املسؤولية االجتماعية  لتحسني صورة املؤسسة -
 .ة تنافسية  مستدامة يف املؤسسةاملسؤولية االجتماعية كمدخل لتحقيق ميز  -
 .إدارة النفايات الصناعية لتفعيل األداء البيئي يف املؤسسات االقتصادية -
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 :الملخص

 أهم من البيئة موضو  جعلت اليت العوملة اجلديد ومقتضيات العاملي النظام بتأثري االهتمام بالبيئة اقرتن

 من أصبح الشاملة اإلدارية املنظومة مع متكامل البيئية لإلدارة العاملي، فقيام نظام  االقتصاد يف االندماج متطلبات

  .الناجح وصورة عملية لتبين املؤسسة ملفاهيم املسؤولية االجتماعية اإلداري العمل مقتضيات أهم

 البيئية املشكالت تصبح حبيث بالبيئة صلة وظائف ذات مبباشرة البيئة دارةاإل نظم تقوم طارهذا اإل  ويف 

 فعال بشكل والتوجيه والتنظيم والرقابة التخطيط لعمليات يف حميطها خاضعة أو املؤسسة داخل يف جمادهتها وكيفية

لتحقيق متطلبات التنمية  وجتسيد مسؤوليتها االجتماعية البيئي أدائها حتسني املطاف إىل هناية يف ذلك يؤدي حبيث
لتزام البيئي هو جزء من االلتزام االجتماعي ككل و ال يكتمل إال به، و هو ضرورة على مستوى فاإل  ،املستدامة

االقتصاد الدويل كما هو ضرورة على مستوى منشأة األعمال، فحث املنظمات على تبين املسؤولية االجتماعية 
 . بيئة و دعم نظم اإلدارة البيئية لديها يف حدود إمكاناهتا و نطاق مسؤولياهتايقودها إىل حتقيق التزامها جتاه ال

نظام اإلدارة   -املسؤولية االجتماعية للمؤسسات -املؤسسات االقتصادية -التنمية املستدامة:  الكلمات المفتاحية
  -البيئية

Le résumé 

La sollicitation de l’environnement a été souvent reliée l’influence du nouveau système  mondial 

et aux exigences  de la mondialisation. Ce  qui a rendu le thème d’environnement l’ une des exigences 

de son intégration dans l’ économies mondiales. 

 Le  management environnemental ce complète avec  le  l’organisation administrative. Il  est 

devenu une nécessité réussie du travail administratif qui  lui donne une image plus pratique pour 

permettre à  l’entreprise l’adoption des concepts   vis-à-vis de la responsabilité  sociale. 

 Dans ce cadre,  le système management environnemental  doit remplir certain rôles afin de 

résoudre les problèmes se référant au milieu en environnemental au sien des sociétés. 

Tout cela doit -être soumais à divers opération telles que la planification, le contrôle, l’organisation et  

l’orientation, dans le but d’améliorer la  performance  environnementale pour accéder à un véritable 

développement. 

L’engagement environnemental fait partie  de l’engagement sociale, ils sont indixaciable. 

Pour  soutien de gestion, les organisations doivent adapter la responsabilité  sociale dans le but maintenir 

leurs engagements. 

Mots clés : développement durable –entreprises économiques- responsabilité sociale de l’entreprise– 

système management environnemental. 

 


