
 
 

   ورقـــلة-جامعة قاصدي مرباح 

  كلية الحقوق والعلوم االقتصادية

  قسم العلوم االقتصادية

  
  

  ل متطلبات شهادة املاجستري يف العلوم االقتصاديةامذكرة مقدمة إلستكم

  اقتصاد وتسيري البيئة: ختصص
  

  : بعنوان

  

  

  

  

  
  

   الطاهر خامرة :من إعداد الطالب

  

  12/12/2007 :نوقشت وأجيزت علنا بتاريخ 

  :أمام اللجنة املكونة من السادة 

 
 

  رئيسا)  سطيف جامعة- أستاذ التعاليم العايل(عمار عماري / الدكتور

  مقررا) ةـ جامعة ورقل-أستاذ التعليم العايل (  إبراهيم خبيت /الدكتور

  مناقشا) ةـ ورقل جامعة- رـاذ حماضـأست( أمحـد لعـمى/ الدكتور

  مناقشا) ةـ ورقل جامعة-  رأستاذ حماض(حممد محزة بن قرينة / الدكتور

  

 
  

  2006/2007 السنة الجامعية 

المسؤولية البيئية واالجتماعية مدخل لمساهمة 

  المؤسسة االقتصادية في تحقيق التنمية المستدامة

  "حالة سوناطراك " 



 II 

  

  

  

  

  

 
  

  ������������ــــــــــــــــــــــــــــــــ���ــ���ــ���ــ���ــ

���� ���	
 ������ ����� ����� ��� �
� ��� ������ ������ ���	
 ������ ����� ����� ��� �
� ��� ������ ������ ���	
 ������ ����� ����� ��� �
� ��� ������ ������ ���	
 ������ ����� ����� ��� �
� ��� ������ ��............ 

 �!" ���  #�� $�%�� ��& � '(�� ��� �)*
� +,�� +���� �� �!" ���  #�� $�%�� ��& � '(�� ��� �)*
� +,�� +���� �� �!" ���  #�� $�%�� ��& � '(�� ��� �)*
� +,�� +���� �� �!" ���  #�� $�%�� ��& � '(�� ��� �)*
� +,�� +���� ��............ 

$-*.
� $/0*.
"� ����1"� ���1� ��$-*.
� $/0*.
"� ����1"� ���1� ��$-*.
� $/0*.
"� ����1"� ���1� ��$-*.
� $/0*.
"� ����1"� ���1� ��....................        

2���� 3*�4� ��2���� 3*�4� ��2���� 3*�4� ��2���� 3*�4� ��::::    �
 ،�78 ،9�*4�
 ،�78 ،9�*4�
 ،�78 ،9�*4�
 ،�78 ،9�*4:;�:;�:;�:;�................        

        3*�4�<� 3*=�><� ��3*�4�<� 3*=�><� ��3*�4�<� 3*=�><� ��3*�4�<� 3*=�><� �� : : : :?�@4 ،��� ،AB7� ،+?*C� �#� ،D� 3*�� ،��%��?�@4 ،��� ،AB7� ،+?*C� �#� ،D� 3*�� ،��%��?�@4 ،��� ،AB7� ،+?*C� �#� ،D� 3*�� ،��%��?�@4 ،��� ،AB7� ،+?*C� �#� ،D� 3*�� ،��%��                                                                                                    

        �*7��*7��*7��*7����� ،���� ،���� ،���� ،............        

E4*.�� $�%�� ��& F ?*G HIJK�  .L? ��� ���M NO ��E4*.�� $�%�� ��& F ?*G HIJK�  .L? ��� ���M NO ��E4*.�� $�%�� ��& F ?*G HIJK�  .L? ��� ���M NO ��E4*.�� $�%�� ��& F ?*G HIJK�  .L? ��� ���M NO ��................        

 

+�/G APQ +�!" 3R@! ��+�/G APQ +�!" 3R@! ��+�/G APQ +�!" 3R@! ��+�/G APQ +�!" 3R@! ��....     

            א��������    ����                                                                                                                                                                                                                                                                                            



 III 

            ��ـــ���ـــ���ـــ���ـــ�                
  

��� 	
��� �� ������ ������ ����
 ���� �� ����� ���  !� "� # ��$���� 	
��� �� ������ ������ ����
 ���� �� ����� ���  !� "� # ��$���� 	
��� �� ������ ������ ����
 ���� �� ����� ���  !� "� # ��$���� 	
��� �� ������ ������ ����
 ���� �� ����� ���  !� "� # ��$� ���� �%&'� ��( ���  ���� �%&'� ��( ���  ���� �%&'� ��( ���  ���� �%&'� ��( ���         

6 ����5 ���ـ�� ���4ـ��3 ���1�2ـ	0 /. �-�ـ�	, ��ـ�+�*(             �	��48 7�6 ����5 ���ـ�� ���4ـ��3 ���1�2ـ	0 /. �-�ـ�	, ��ـ�+�*(             �	��48 7�6 ����5 ���ـ�� ���4ـ��3 ���1�2ـ	0 /. �-�ـ�	, ��ـ�+�*(             �	��48 7�6 ����5 ���ـ�� ���4ـ��3 ���1�2ـ	0 /. �-�ـ�	, ��ـ�+�*(             �	��48 7�9ـ��?�� 7ـ< ��ـ=> �ـ�;: 49%*�ـ�      9ـ��?�� 7ـ< ��ـ=> �ـ�;: 49%*�ـ�      9ـ��?�� 7ـ< ��ـ=> �ـ�;: 49%*�ـ�      9ـ��?�� 7ـ< ��ـ=> �ـ�;: 49%*�ـ�      ////

�� @	A/ ��2 B�*C �D'� ��+=E� �=? �� F���G�� H�9	�E��� @	A/ ��2 B�*C �D'� ��+=E� �=? �� F���G�� H�9	�E��� @	A/ ��2 B�*C �D'� ��+=E� �=? �� F���G�� H�9	�E��� @	A/ ��2 B�*C �D'� ��+=E� �=? �� F���G�� H�9	�E��8	���I�2 ��J �KL��� ��M	52 �M)  ���8	���I�2 ��J �KL��� ��M	52 �M)  ���8	���I�2 ��J �KL��� ��M	52 �M)  ���8	���I�2 ��J �KL��� ��M	52 �M)  ��....        

   O��C	
*� H��IE H2	��� H3�3�E� B	���  3"P� ��5�	9 ��48� 	�+   O��C	
*� H��IE H2	��� H3�3�E� B	���  3"P� ��5�	9 ��48� 	�+   O��C	
*� H��IE H2	��� H3�3�E� B	���  3"P� ��5�	9 ��48� 	�+   O��C	
*� H��IE H2	��� H3�3�E� B	���  3"P� ��5�	9 ��48� 	�+ �)��J �)��J �)��J �)��J     �KـM� 0	��ـ�� Q"ـM Hـ'	R     �KـM� 0	��ـ�� Q"ـM Hـ'	R     �KـM� 0	��ـ�� Q"ـM Hـ'	R     �KـM� 0	��ـ�� Q"ـM Hـ'	R

H�4�%S��� H��)��� @	AG H�;	��� T	2*��E	9 	
��2� U3=��H�4�%S��� H��)��� @	AG H�;	��� T	2*��E	9 	
��2� U3=��H�4�%S��� H��)��� @	AG H�;	��� T	2*��E	9 	
��2� U3=��H�4�%S��� H��)��� @	AG H�;	��� T	2*��E	9 	
��2� U3=��....        

 <���� ،H�;��� W X�2"�� Y��P <��59 ��48� 0� :8*Z3 � 	�+ <���� ،H�;��� W X�2"�� Y��P <��59 ��48� 0� :8*Z3 � 	�+ <���� ،H�;��� W X�2"�� Y��P <��59 ��48� 0� :8*Z3 � 	�+ <���� ،H�;��� W X�2"�� Y��P <��59 ��48� 0� :8*Z3 � 	�+[	\�[	\�[	\�[	\� �=? ]���/ W �?	� U2  + ./  �=? ]���/ W �?	� U2  + ./  �=? ]���/ W �?	� U2  + ./  �=? ]���/ W �?	� U2  + ./ 

 ���� ���� ���� ����H'	R H'	R H'	R H'	R T	2*��2 �� ^_	`*9 	
�]	;� Ua �?KM� <�b  ��;� c8	; H
*
 U9 X	d�'-� T	2*��2 �� ^_	`*9 	
�]	;� Ua �?KM� <�b  ��;� c8	; H
*
 U9 X	d�'-� T	2*��2 �� ^_	`*9 	
�]	;� Ua �?KM� <�b  ��;� c8	; H
*
 U9 X	d�'-� T	2*��2 �� ^_	`*9 	
�]	;� Ua �?KM� <�b  ��;� c8	; H
*
 U9 X	d�'-�  . . . .        

    

S��S��S��Sــــ���?	�?	�?	�?	     



 IV  

 

  ملخص

تسعى املؤسسات االقتصادية على اختالف طبيعة نشاطها إىل حتقيق األداء االقتصادي الذي يهدف إىل تعظيم 

وعلى اتمع ) التلوث، استرتاف املوارد الطبيعية(أرباحها، إال أا حتدث خالل نشاطها جمموعة من اآلثار السلبية على البيئة 

األمن، الصحة، (إمهال آثارها السلبية على العمال بة خاصة من قبل الشركات الكربى باالستغالل غري العقالين لليد العامل

ويف سبيل إدماج ماعي عالوة على األداء االقتصادي،  األداء البيئي واالجتعن وهو ما أدى إىل احلديث ،)التدريب، السكن

 اإلجراءات والتدابري لكي ت إىل اختاذ جمموعة من املؤسسة االقتصادية عمدت احلكوماإستراتيجيةالبعد البيئي واالجتماعي يف 

حتقيق منو اقتصادي، عدالة ( وحتقيق التنمية املستدامة اليت تقوم على ثالثة مبادئ أساسية  املؤسسة االقتصاديةيتواءم نشاط

املسؤولية البيئية (مع طوعيا ، يف حني ظهر توجه جديد للمؤسسة االقتصادية فيما يتعلق حبماية البيئة وا)اجتماعية ومحاية البيئة

 إىل جانب اكتساا شهرة خضراء تشكل  تفرضها الظروف االقتصادية واالجتماعية دف مواجهة الضغوط اليت) تماعيةواالج

مهة مسالتقييم  ا هامامؤشرتعترب املسؤولية البيئية واالجتماعية وبالتايل  زيادة أرباحها،وهلا عنصرا إلستراتيجية تنويع منتجاا 

  .املؤسسة االقتصادية يف حتقيق التنمية املستدامة

  .املسؤولية االجتماعية، املؤسسة االقتصادية، التنمية املستدامة، البيئة :الكلمات الدالة 

résumé :    
        les entreprises économiques de différentes natures d’activité, s’orientent à réaliser la 
performance économique afin d’optimiser ses profits. néanmoins, cette activité provoque des 
impacts négatifs sur l’environnement (pollution, le gaspillage des ressources naturelles), et sur 
la société par l’exploitation irrationnelle de la main d’œuvre particulièrement de la par les 
grandes entreprises qui négligent ces impacts négatifs sur les travailleurs (la sécurité, la santé, 
entraînement, l’hébergement), ce qui aboutie à la discussion sur la performance 
environnementale et sociale ailleurs la performance économique. Et afin d’intégrer la 
dimension environnementale et sociale dans la stratégie de l’entreprise économique, cette 
dernière recours à adopter quelques procédures pour adapter son activité au développement 
durable qui se repose sur trois principes essentielles (la réalisation du croissance économique, 
la légitimité sociale et la protection de l’environnement), en ce temps une nouvelle orientation 
de l’entreprise économique s’apparaît en ce qui concerne la protection de l’environnement et 
de la société volontairement (la responsabilité environnementale et sociale), afin de faire face 
aux pressions imposées par les circonstances économiques et sociales, en plus, pour acquérir 
une réputation vert qui constitue pour elle un élément de la stratégie de diversification de ses 
produits, et d’augmentation de ses profits, par conséquence on considère la responsabilité 
environnementale et sociale comme un indice important pour évaluer la contribution de 
l’entreprise économique dans le développement durable. 
Mots clés : La Responsabilité Sociale, L’entreprise économique, Développement Durable, 
Environnement . 
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إىل حتقيق األداء االقتصادي الذي يهدف إىل تعظيم لى اختالف طبيعة نشاطها تسعى املؤسسات االقتصادية ع  

وعلى اتمع ) التلوث، استرتاف املوارد الطبيعية( جمموعة من اآلثار السلبية على البيئة هاحتدث خالل نشاط، إال أا أرباحها

األمن، الصحة، (لكربى بإمهال آثارها السلبية على العمال اة من قبل الشركات باالستغالل غري العقالين لليد العاملة خاص

  .وهو ما أدى إىل احلديث على األداء البيئي واالجتماعي عالوة على األداء االقتصادي) التدريب، السكن

سامهة اليت جيب أن تلك امل( النشاط الذي يهدف إىل تعظيم املسامهة االجتماعية للمؤسسة إىلاألداء االجتماعي يشري   

باعتبار أن املؤسسة جزء من اتمع الذي تزاول فيه نشاطها وبيئتها لترويج منتجاا ومصدر ) يتحقق العائد منها للمجتمع

  .مدخالا

أما عن األداء البيئي فيقصد به حتمل املؤسسات جزءا من املبادرات أحادية اجلانب أو التعاون مع السلطات العمومية 

ن خالهلا باختاذ التدابري الالزمة لتخفيف األضرار اليت تلحقهـا بالبيئة بعد ما كانت تتخذ موقفا دفاعيا جتاه هذه تلتزم م

  .األضرار يف السابق

االجتماعية للتعبري عن االلتزامات امللقاة على عاتق املؤسسة باجناز جمموعة من  البيئية ويستخدم مصطلح املسؤولية  

تلك (، يترتب على هذا النوع من املسؤولية قيام املؤسسة االقتصادية مبجموعة من العمليات االجتماعية األهداف لصاحل اتمع

  ).العمليات اليت تتضمن تبادل كل من العائد االجتماعي والتكلفة االجتماعية بني املؤسسة واتمع

 امللوثة حنو تبين نشاطات حلماية  حول التنمية املستدامة توجهت املؤسسات الكربى2002يف مؤمتر جوهانسبورغ   

 اتفاقية شراكة بني السلطات العمومية والقطاع اخلاص كآليات للوصول إىل حتقيق 300البيئة، حيث مت اإلعالن على أكثر من 

وربا أهداف التنمية املستدامة مكملة للجهود احلكومية، كما مت التفاوض على العديد من العقود اهلادفة إىل ختفيض التلوث يف أ

بني السلطات العمومية واملؤسسات االقتصادية حيث هذه األخرية قامت مبجموعة من املبادرات اخلاصة لفائدة البيئة إضافة إىل 

يف جممل دول منظمة التعاون والتنمية االقتصادية )  مثالISO14001(تطوير أنظمة املراجعة الذاتية واملواثيق البيئية 

)OCDE(واالجتماعي لمعلومات املتعلقة باألداء البيئي ل إىل النشر الطوعي الكربىة من الشركات  دأبت جمموعة كبري، كما

  .يف تقارير النشاط وهو ما يفسر اإلدماج املتزايد للبعد البيئي يف إستراتيجية هذه املؤسسات

يل الثالث من أدوات  واليت تعترب اجلأخذت هذه التوجهات اجلديدة يف جمال محاية البيئة تسمية املقاربات الطوعية  

منذ بداية ، و على أا التشريعات اليت تلتزم املؤسسات مبوجبها طوعيا بتحسني أدائها البيئيOCDE، وتعرفها السياسة البيئية

التسعينات ظهرت العديد من األشكال للمقاربات الطوعية يف كل من آسيا، أوربا وأمريكا الشمالية يف العديد من جماالت 

  .تلوث اهلواء، معاجلة النفايات واحلفاظ على النظام البيئيالتلوث مثل 

يف ظل هذا االهتمام املتزايد والتوجه اجلديد للمؤسسات االقتصادية تربز لنا معامل اإلشكالية اليت نعمل على معاجلتها 

  :من خالل اإلجابة على التساؤل الرئيسي التايل

 البيئية دامة من خالل االلتزام باملسؤوليةلتنمية املستا حتقيق إىل أي مدى ميكن للمؤسسة االقتصادية أن تساهم يف -

  واالجتماعية ؟
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  :وميكن جتزئة سؤال اإلشكالية إىل األسئلة الفرعية التالية

   ما هي احلدود اليت تفرضها التنمية املستدامة على املؤسسة االقتصادية ؟-

   ؟ للسياسة البيئيةت الضبط التقليدية بديل عن أدوااملسؤولية البيئة واالجتماعية هل تعترب -

   املسؤولية البيئية واالجتماعية للمؤسسة االقتصادية ؟قياس وعرض كيف ميكن -

    ؟ البيئية واالجتماعيةللمسؤولية )سوناطراك ( ما مدى حتمل املؤسسة حمل الدراسة-

  : فرضيات البحث

  . معنيىل حد تقيد التنمية املستدامة نشاط املؤسسة االقتصادية إ-

  . يف املؤسسة االقتصادية للسياسة البيئيةألدوات التقليدية عن ا بديلاملسؤولية البيئية واالجتماعيةب يعترب االلتزام -

  .التنمية املستدامةحتقيق  جتاه  االقتصاديةلمؤسسة البيئية واالجتماعية لسؤوليةامل تقييم هناك أدوات حماسبية متكننا من -

  .باملسؤولية البيئية واالجتماعية ) سوناطراك(الدراسة تلتزم املؤسسة حمل  -

  :  البحثاختيارأسباب 

  . البيئة االقتصادية ملثل هذه الدراسات و متطلبات حاجة-

  . حداثة املوضوع يف ميدان البحث العلمي يف اجلزائر-

  . طبيعة التخصص-

  : الدراسةهدف 

املؤسسات االقتصادية والتزاماا البيئية واالجتماعية  تسليط الضوء على موضوع هام يتعلق بيهدف البحث إىل  

التنمية املستدامة وذلك من خالل إبراز جمموعة من اإلجراءات الطوعية الكفيلة بتحقيق ذلك إىل بغرض املسامهة يف حتقيق 

قاط اجلانب النظري على ضبطية، كما يهدف حبثنا إىل إسالسياسات البيئية الب املعروفةجانب مراعاة السياسات البيئية األخرى 

  .أرض الواقع إلبراز مدى التقارب والتجاوب الذي حتضى به املسؤولية البيئية واالجتماعية يف مؤسساتنا االقتصادية

  :أمهية الدراسة 

إن اال البيئي واالجتماعي غري من مسار واجتاه املنافسة االقتصادية اليت ال تعترف بالقيود االجتماعية اليت كانت 

 ، حيثاألرباح االقتصادية حتقيق ريا ما تعتربها املؤسسات االقتصادية العائق الذي خيل حركة منوها بدعوى أنه يتناىف وكث

 االقتصادية واألهداف االجتماعيةاف دوجدت املؤسسات االقتصادية نفسها أمام معادلة صعبة احلل هي املوافقة بني األه

 املسؤولية البيئية واالجتماعية ومدى  وجماالتديدة تدرسها إشكاليتنا لتبني حدودلتدخل هذه املؤسسات يف دائرة تنافسية ج

  .أمهيتها لتحقيق التنمية املستدامة
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  :حدود الدراسة 

  : استنادا إىل املعيارين التاليني ، ويرجع اختيارهااملؤسسة الوطنية سوناطراكإن الدراسة التطبيقية تعلقت ب

   املؤسسة املختارة تنتمي إىل قطاع يعطي تأثري عملياته نتائج مهمة على موارد اتمع االقتصادية والبيئية-

ليشمل جل العمليات البيئية ) اليت تقوم ا املؤسسة املختارة( يتسع جمال العمليات املرتبطة باألداء البيئي واالجتماعي -

  . واالجتماعية

 حلصر العمليات البيئية واالجتماعية للتمكن دراسةكسنة أساس لل 2005ين فحددت سنة الزم اإلطار خيص فيما أما 

  .من قياسها وعرضها وصياغة نتائج خبصوصها

  :دراسات سابقة 

- Maia David, Economie des Approches Volontaires dans les Politiques 
Environnementales en Concurrence et Coopération Imparfaites, THESE  de Doctorat en 
Economie, Ecole Polytechnique de Paris, Mai 2004 

  . تطرق إىل التقييم املقارن لألداء االقتصادي والبيئي للمقاربات الطوعية من جهة وأدوات السياسة البيئية من جهة أخرى

، مذكرة ماجستري غري منشورة، جامعة ستدامةالسياسة البيئية ودورها يف حتقيق التنمية امل، عبد اهللا احلرتسي محيد -

  .2005الشلف

 حيث أظهر املشاكل ،تطرق إىل الفكر التنموي وعالقته بالبيئة والتجارب التنموية يف العامل وتقييمها مع إشارة إىل حالة اجلزائر

الكفيلة  أمهية وأدوات السياسة البيئية  زاوأبرز استراتيجية إزاء محاية البيئة دف حتقيق التنمية املستدامة مربباجلزائر البيئية 

  .بتحقيق للتنمية املستدامة

مع دراسة ميدانية على مصنع إمسنت  صناعيالتلوث ال ومعاجلة أضرارتكاليف قياس  حتليل ومسامهة يفخالد بوجعدار،  -

   1997، مذكرة ماجستري غري منشورة، جامعة قسنطينة حبامة بوزيان قسنطينة

ة املوجودة بني البيئة والتلوث من جهة والعالقة املوجودة بينهما وبني التنمية من جهة أخرى، كما تطرق إىل تطرق إىل العالق

فكرة التنمية املستدامة ودعائمها كبديل للتنمية العشوائية كما مساها وكيفية إدارة املوارد البيئية إدارة عقالنية، كما أشار إىل 

ي املتبعة يف هذا اال من قبل الدولة واهليئات املعنية، وتعرض أيضا للتحليل االقتصادي للتلوث الواقع البيئي يف اجلزائر واملساع

  . واحملاسبة عن املسؤولية البيئية واالجتماعية للمؤسسة

  :منهج الدراسة 

تدامة، كما اإلطار النظري للتنمية املسالتحليلي، حيث تطرقنا إىل و لدراسة هذا املوضوع استخدمنا املنهج الوصفي  

 إىل ، للحد من اآلثار اخلارجية اليت حتدثها املؤسسات االقتصاديةلسياسة البيئية الرياضي الضريبة املثلى كأداة لأبرزنا بالتحليل

 منهج دراسة حالة إلسقاط ناجانب استخدامنا للمنهج التحليل كأساس لقياس املسؤولية البيئية واالجتماعية، كما استخدم

   .  على واقع املؤسسة حمل الدراسةاجلانب النظري 
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 أساسية وهذا التقسيم كان نتيجة طبيعية ملوضوع الدراسة، ثالثة فصولولدراسة هذا املوضوع قمنا بتقسيمه إىل  

هيم أساسية للبيئة وتطور العالقة بني البيئة والتنمية، باإلضافة إىل توضيح التنمية بعرض مفافصل األول قمنا الحيث يف 

 إىل جانب وبعدها حتدثنا عن اآلثار اخلارجية للمؤسسة االقتصادية وتقييم هذه اآلثار) املفاهيم، األبعاد واملؤشرات ( مة املستدا

  .التطرق لألدوات التقليدية للسياسة البيئية

ملؤسسة  إىل األداء البيئي واالجتماعي يف اتطرقناماهية املسؤولية البيئية واالجتماعية و  أبرزناالفصل الثاينيف 

واملقارنة بينها وبني األدوات  لطوعية واليت تعترب اجليل الثالث من أدوات السياسة البيئيةا باالعتماد على الطرق االقتصادية

 ج حماسيبذواجلهود املبذولة يف جمال الفكر احملاسيب واملمارسة العملية دف إجياد منح يوضالتقليدية للسياسة البيئية، كما مت ت

 االت املسؤولية Esteoن خالله قياس املسؤولية البيئية واالجتماعية وعرضها وأخريا وليس آخرا اعتمدنا تقسيم  يتم مموحد

  .البيئية واالجتماعية كأساس لقياسها وعرضها يف املؤسسة االقتصادية

جتماعي مث تعرضنا املؤسسة حمل الدراسة مت حتديد أنشطتها ذات املضمون البيئي واالوبعد تقدمي الفصل الثالث ويف 

توضيح نتائج  ويف األخري مت لفصل بعرض نتائج القياسالينتهي إىل قياس وتقييم املسامهات البيئية واالجتماعية للمؤسسة 

 بتوصيات من شأا أن جتسد خطوة لدراسة هذا املوضوع من جوانب مرفقةالدراسة املتعلقة باجلانبني النظري والتطبيقي 

  .أخرى متعددة

املصادر اليت تعاجل موضوع املسؤولية البيئية  بعض الصعوبات أمهها نقص اعترضنناإعدادنا هلذا البحث وخالل 

أما على واالجتماعية للمؤسسة االقتصادية بإسهاب إىل جانب نقص املراجع املتعلقة بالتنمية املستدامة نظرا حلداثة املوضوع، 

موزعة على مستوى عدة جهات  كانت املعلومات املتعلقة مبوضوعنا حيثمستوى اجلانب التطبيقي مل يكن باألمر السهل، 

 األمر الذي أدى بنا إىل تكرار الزيارات وتكثيف املقابالت للحصول على معلومات كافية متكننا من إجراء الدراسة ومت هذا

ة فيما خيص العمليات املؤسس  تلميحات وإشارات خاطفة عن أعمال ونشاطات جمرديف بادئ األمربعد طول انتظار لنأخذ 

 وأخذ ما جيب أن يؤخذ كان ا والتعرف على نشاطها، إال أن إصرارنا على توضيح عملهذات املضمون البيئي واالجتماعي

  . أسبق واحلمد هللا فقد استطعنا أن نقطع شوطا للتعرف على ذلك بعد اكتساب املعلومة واملعرفة بشأنه بقدر ما أمكن
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  :متهيد

  حيث تتفاعلديناميكيةاقتصادية لة، تعمل يف بيئة تعترب املؤسسة االقتصادية وحدة إنتاجية من وحدات اقتصاد الدو
) املواد اخلام، الطاقة احملركة، األموال، العمال، التكنولوجيا واملعرفة(تحصل على املوارد املختلفة ف معها فتؤثر فيها وتتأثر ا،

 .يئة السلع واخلدمات اليت حتتاجهاللب  املؤسسة االقتصاديةتوفرالبيئة، يف حني من 

 ا الذي شهد تطور التنموينظرته األساسية على مسار االختيارهذه املؤسسات  يفرض احمليط االقتصادي علىكما 
تسي هذه األخرية أمهية ، حيث تك)التنمية املستدامة(عرب الفكر االقتصادي، عرفت املرحلة األخرية بالتنمية االقتصادية البيئية 

متزايدة على كافة املستويات، فصارت حمل انشغال دول العامل، وانعقد من أجلها العديد من املؤمترات الدولية وأصبحت حتتل 
من أمهها ما تسببه املؤسسات االقتصادية من تلوث وآثار سلبية مكان الصدارة بني ما يشغل العامل من مهوم ومشكالت، ولعل 

  . البشرية القتصار هدفها على الربحعلى الصحة

هذه املؤسسات مبا يضمن مسامهتها يف  إستراتيجية إدماج البعد البيئي واالجتماعي يفألجل هذا أصبح من الضروري 
عمدت يف سبيل ذلك ، و مؤثرة تشارك يف االقتصاد الوطيندامة وتكوين مؤسسات اقتصادية مسؤولةحتقيق تنمية مست

 اآلثار  األضرار الناجتة عناقتصادية حيث يتطلب األمر تقييمأدوات و )يم القانوينتنظال(قانونية  أدوات م استخداإىلاحلكومات 
  .اخلارجية للمؤسسة االقتصادية

حلفاظ على البيئة وحتقيق عدالة  مع ايهدف هذا الفصل إىل تقدمي فهم عن ضرورة اختيار تنمية اقتصادية موائمة
  :ا هذه التنمية على املؤسسات االقتصادية من خالل التطرق إىل املباحث التالية والقيود اليت تفرضهاجتماعية

  اإلطار النظري للتنمية املستدامة -

  )املفاهيم، األبعاد واملؤشرات( التنمية املستدامة -

  اآلثار اخلارجية للمؤسسة االقتصادية وتقييم الضرر -

  للسياسة البيئية  التقليدية األدوات -
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I-1- اإلطار النظري للتنمية المستدامة  

، فخالل عقدي األربعينات واخلمسينات كان ينظر للتنمية على أا تطوراتعدة دية  مفهوم التنمية االقتصافرع
للتنمية االقتصادية نظر بعض االقتصاديني ي  كانارتفاع مستوى دخل األفراد وكان هذا مرادفا ملفهوم النمو االقتصادي، حيث

ا عملية يزداد فيها الدخل الوطين ومتوسط دخل الفرد باإلضافة إىل حتقيق معدالت منو مرتفعة يف قطاعات معينة تعرب  أعلى
  .عن التقدم

وخالل عقد الستينات أصبحت التنمية االقتصادية تعين مدى قدرة االقتصاد الوطين على حتقيق زيادة سنوية من 
ادة السكان، وبعد أن صاحب ارتفاع معدالت النمو االقتصادي زيادة يف عدد الناتج الوطين حبيث يكون أعلى من معدل زي

الفقراء وارتفاع معدالت البطالة، أعيد يف منتصف السبعينات مفهوم التنمية لتصبح عملية ختفيض أو القضاء على الفقر وسوء 
ومع حلول الثمانينات شهدت قتصادي،  وذلك من خالل الزيادة املستمرة يف معدالت النمو اال،....توزيع الدخل والبطالة

الدول النامية تدهورا يف مستوى الدخل احلقيقي ألسباب داخلية وخارجية مما أدى إىل جلوئها لالقتراض اخلارجي، ومن مث 
 تعكس استرتاف الكثري من مواردها الطبيعية للوفاء بالتزاماا اخلارجية، ونتيجة لذلك أصبح هناك اهتماما مبفهوم التنمية اليت

  .وهو ما يعرف بالتنمية املستدامة أبعادا بيئية وبشرية،

    I-1-1-  مفاهيم أساسية حول البيئة   

إىل مفهوم حمدد للبيئة أمر بالغ األمهية، لكن تعدد املفاهيم املستخدمة هلذا املصطلح حالت دون حتقيق  يعد التوصل
فيذهب البعض إىل تعريف ، ا لرؤيته الصادرة عن زاوية ختصصهذلك، فالباحث يف كل فرع من هذه العلوم يعرف البيئة وفق

  .البيئة بأا تعين كل شيء و هذا ما يعكس لنا ما يكتنف املصطلح من غموض وعدم حتديد

 األول خيتص باملفهوم االيكولوجي للبيئة الذي يركز على الطبيعة 1ميكن تصنيف املفاهيم املتعلقة بالبيئة إىل قسمني
أحد فروع علم األحياء و يبحث يف النظم البيئية الطبيعية املختلفة ) ecologyالتبيؤ (اليت حتيط باإلنسان، فعلم االيكولوجيا  

الذي تعيش فيه، أما القة الكائنات احلية مع بعضها البعض ومع احمليط والوسط للتغريات السلبية الطارئة عليها، أي يهتم بع
القسم الثاين فهو املفهوم الواسع للبيئة فعلم البيئة يبحث يف احمليط الذي تعيش فيه الكائنات احلية ويدعى باحمليط احليوي 

Biosphèreنية اليت تؤثر على أفراد و مجاعات الكائنات احلية  والذي يتضمن العوامل الطبيعية واالجتماعية والثقافية واإلنسا
  .وحتدد شكلها وعالقاا وبقاءها، فعلم البيئة يتضمن علم االيكولوجيا إذن فهو أمشل وأعم

 بل نتناول من التعاريف ما ، البيئة ميكن أن نأخذ اتسميةفليست كل التعاريف املدرجة حتت على هذا األساس 
  . اليت حنن بصددهايتناسب مع طبيعة الدراسة

I-1-1-1- تعريف البيئة  

رصيد املوارد املادية  " :البيئة بأا 1972كهومل وعرف مؤمتر األمم املتحدة للبيئة البشرية الذي عقد يف ست
  2" تهاإلنسان وتطلعا حاجات إلشباعواالجتماعية املتاحة يف وقت ما ويف مكان ما 

                                                 
 13، ص2002، الطبعة األوىل، مصر منهااآلثار االقتصادية واملالية لتلوث البيئة ووسائل احلماية  حممد صاحل الشيخ، 1
 14، ص2002 اجلزائر  ،البيئة يف مواجهة التلوث فتحي دردار، 2
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  1" حاجاته فيؤثر فيه و يتأثر بهإلشباع وحيصل منه على املوارد الالزمة اإلنساناال الذي يعيش فيه "بأا تعرف البيئة و

ية والبشرية املتوفرة يف مكان حمدد و زمان خمزون أو مستودع للموارد الطبيع"هناك من يعرفها يف هذا الصدد بأا 
  2" حاجات اإلنسانإلشباعمعني، واملستخدمة 

وتشمل عناصر  )البيئة الطبيعية(لعنصر الطبيعي األول ا أن ملفهوم البيئة عنصرينمن خالل التعاريف السابقة يتضح 
، بيئته الطبيعيةآثاره على  واإلنسانوتعين ) البيئة البشرية( وجودها، والعنصر الثاين بشري إلنسان يفا مل يتدخلالطبيعة اليت 

  3: البيئة إىل أربعة جمموعات" Rau weoten"قسم راو ووتون و

     ؛النبات واحليوان،  الظروف املناخية من موارد طبيعية،تشمل األرض وما حوت: لبيئة الطبيعية ا -1     

، سياسية، صحية، ثقافية : املتداولة يف اتمعدماتخمتلف اخل والسكانوتوزيع تشمل تركيبة : البيئة االجتماعية  -2
 ؛هاجتارية وغري

 ؛املناطق الترفيهية واملساحات اخلضراء، تشمل املترتهات العامة  :البيئة اجلمالية  -3

العمالة ، التكنولوجيا، رأس املال ( عناصر اإلنتاج الناجتة عنفة املختل تشمل األنشطة االقتصادية: البيئة االقتصادية  -4
  .وما يترتب على ذلك من دخول قومية وفردية تؤثر على الرفاهية االقتصادية) واألرض 

I-1-1-2-النظام البيئي  

تكون من ي فيقصد بالنظام جمموعة من األجزاء الفرعية تتعامل فيما بينها خلدمة هدف مشترك، أما النظام البيئي 
ومتوازن يف ديناميكية ذاتية لتستمر كائنات حية ومكونات غري حية يف مكان معني يتفاعل بعضها ببعض وفق نظام دقيق 

 .احليويةيف أداء وظائفها 

  :4يتكون النظام البيئي من أربعة عناصر أساسية

األساسية، وتشمل املاء واهلواء م مقومات احلياة طلق عليها جمموعة األساس ألا تضوي: العناصر الطبيعية غري احلية  -1
  ؛وحرارة الشمس والتربة والصخور واملعادن املختلفة

 ؛النباتات وتتمثل يفها بنفسها من عناصر اموعة األوىل ءتسمى املنتجة ألا تنتج غذا: العناصر احلية املنتجة  -2

تشمل بالدرجة األوىل اإلنسان ملا يتمتع به من قدرات تأثريية هائلة إضافة إىل احليوانات العشبية : العناصر املستهلكة  -3
 ؛والالمحة

تربة لتستفيد منها العناصر احلية املنتجة، التساعد عناصر التحلل على إعادة جزء من املادة إىل : العناصر احملللة  -4
  . تتمثل يف الفطريات والبكتريياهريةوتتضمن كائنات جم

                                                 
 10، ص2003 ، مصر اقتصاد محاية البيئة حممد عبد البديع، 1
 16، صذكره  حممد صاحل الشيخ، مرجع سبق2
 18 نفسه، ص3
 17ص، 2003 ، مصرإدارة وتنمية املوارد البشرية والطبيعيةعدىل على أبو طاحون،  4
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 يف عالقة تكاملية مبا   على عناصر أخرىعنصرعتمد كل يتتفاعل هذه العناصر مع بعضها البعض وفق نظام دقيق، حيث 
  .يضمن حفظ توازن النظام

I-1-1-3- التوازن البيئي  

  .1جسيمخللل غري  تتغري ولكن يف اجتاه التوازن إذا تعرضت البيئة يف توازن طبيعي حيدث تلقائيا بفعل أنظمتها اليت

 على الرغم من نقصاا وجتددها نات البيئة بأعداد وكميات مناسبةويقصد بالتوازن البيئي احملافظة على مكو
ستعادته إذا تعرضت خللل غري جسيم وهي البقاء، التجدد،  تعمل على استمرار التوازن وااملستمرين، ولتوازن البيئة ستة مظاهر

  .2التعايش و النمو النقاء،االستقرار،

 ملتجددة مبابأن يكون استعمال املوارد الطبيعية يف حدود قدرة البيئة على إفراز بديل للموارد غري ايقصد بالبقاء 
يعين عدم تغري معامل البيئة ألن خالف ذلك يعترب خلل ف أما االستقرار بالنسق الذي وجدت عليه،يضمن استمرار تواجدها 

 ونعين بالنمو بأن قدرة االستيعابية للبيئة،النقاء أن ال تتجاوز املخلفات الجسيم يفوق قدراا على استعادة توازا، ويقصد ب
 تتفاعل  حيثيعترب التعايش أهم مظاهر هذا التوازنو حمددات توازن البيئة اليت سبق ذكرها، يكون متوازن ومتناسق مع سائر

  . فيما بينها بشكل يضمن بقاءهاالكائنات

I-1-1-4- اختالل التوازن البيئي  

طابعا ت هي احلالة اليت تفوق فيها املخلفات القدرة االستيعابية للبيئة، مما يؤدي إىل ظهور مشاكل بيئية، واليت أخذ
دوليا، نتيجة زيادة التشابك االقتصادي والتأثري املتبادل بني الدول، وأهم املشكالت البيئية على املستوى العاملي اليت حظيت 

 مشكلة تآكل طبقة األوزون، مشكلة اخلطر النووي،باالهتمام خالل العقود األخرية مشكلة ارتفاع درجة حرارة األرض،
 مشكلة اجلفاف والتصحر مشكلة ديد التنوع احليوي، خماطر األمراض واألوبئة، سار الغابات،األمطار احلمضية، مشكلة احن

  .تباطها بالدراسة اليت حنن بصددهااليت سنركز عليها الرووخماطر التكنولوجيا احليوية، مشكلة التلوث البيئي 

ر التنمية االقتصادية وحمركها، ك حموتشكل ظاهرة التلوث البيئي خطرا على البناء االقتصادي وعلى حياة املستهل
هذا مة، فهذه الظاهرة شهدت تقدما ملحوظا ومبعدالت متزايدة ويبدو اتري كل السياسات الرامية لتحقيق التنمية املستدتع

لك التطور  اليت تفرزها الوضعية االقتصادية القائمة واملتسببة بذال جزء من تلك العملية اإلنتاجيةمنطقيا ذلك أن التلوث ما هو إ
  .اهلائل احملرز يف ميدان الصناعة والتكنولوجيا السيما يف دول الشمال األكثر تقدما

 بسبب االستخدام املفرط )ال تعكسه األسعار السائدة يف السوق  ( ويعترب التلوث نوعا من أنواع فشل السوق 
تغري فيزيائي أو كيميائي أو بيولوجي مميز،ويؤدي للموارد بشكل امللكية اجلماعية أو عدم وجود امللكية، ويعرف على أنه أي 

إىل تأثري ضار على اهلواء، أو املاء، أو األرض أو يضر بصحة اإلنسان والكائنات احلية األخرى، وكذلك يؤدي إىل اإلضرار 
  :4 التالية، وتأخذ هذه املشكلة األشكال3بالعملية اإلنتاجية كنتيجة للتأثري على حالة املوارد املتجددة

                                                 
 21، ص1998، مصرتلوث البيئة وحتديات البقاء حممد إبراهيم يسرى دعبس، 1
 38 حممد عبد البديع، مرجع سابق، ص2
 48، ص1994، القاهرة تصاديةالتلوث لبيئي والتنمية االق مىن قاسم، 3
  ،15/11/2006ا����� ا����� �������،4

http ://www.arab-api.org/course21/pdf/c21-3-1.pdf                                                                                                          
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، بسبب خملفات ويعرف بأنه احلالة اليت يكون فيها اهلواء حمتويا على تركيزات أعلى من املستويات العادية:  تلوث اهلواء -
  ؛القطاع الصناعي

يعترب املاء ملوثا عندما يتغري تركيب عناصره أو تتغري حالته بطريق مباشر أو غري مباشر، حبيث تصبح هذه املياه :   تلوث املاء-
  ؛الستعماللحية أقل صال

  .واألمسدة الكيميائيةلمبيدات ربة، كاملخلفات الصناعية واالستخدام املفرط ل وجود مواد غريبة على الت: تلوث التربة -

  .وهناك أشكال أخرى للتلوث مثل التلوث الضوضائي والتلوث احلراري وتلوث الغذاء -

I-1-2- قتصاديتطور العالقة بني االقتصاد و البيئة يف الفكر اال  

بيعي يزود اتمع بعدد من اخلدمات األساسية اليت تدعم احلياة البشرية، فتمده باملواد اخلام ط تعترب البيئة مورد
 نامجة  هذه املواد والطاقة يف شكل خملفاتمث تستقبل) من خالل عملية اإلنتاج (والطاقة الالزمة لتحويله إىل سلع استهالكية 

 اإلنتاجية ت األساسية أال يزداد حجم املخلفاتك ، ويشترط الستمرار البيئة ذه اخلدماعن عملية اإلنتاج واالستهال
   .ة عن القدرة االستيعابية للبيئةواالستهالكي

فدراسة العالقة بني االقتصاد والبيئة عرب الزمن وما جنم عنها يف املاضي من مشكالت بيئية من األمهية مبكان حىت 
  .نمو االقتصادي والتنمية االقتصادية متوائمة مع احلفاظ على البيئةميكن اختيار مناهج من ال

تطورت العالقة بني االقتصاد والبيئة عرب أربع مراحل زمنية متعاقبة، شهدت املرحلة األوىل حتقيق منو اقتصادي 
و االقتصادي مع محاية البيئة من ، ويف املرحلة الثانية أخذت شكل حماولة حتقيق النمباستغالل أكرب قدر ممكن من املوارد البيئية

، بينما اتسمت املرحلة الثالثة بتحقيق منو اقتصادي مع إدارة املوارد البيئية، أما املرحلة الرابعة يطلق عليها التنمية لبيةاآلثار الس
ند اختاذ القرارات املرتبطة حيث يراعى فيها تكامل املعرفة االقتصادية واملعرفة البيئية ع) التنمية املستدامة(االقتصادية البيئية 
  .1بتنمية اتمعات

I-1-2-1-ملوارد البيئية مرحلة حتقيق منو اقتصادي باستغالل أكرب قدر ممكن من ا 

، اتسمت النظرة إىل البيئة خالل تلك املاضيامتدت هذه املرحلة من بداية الفكر االقتصادي حىت الستينات من القرن 
الفترة على أا مصدر ال ينضب من املوارد الطبيعية الالزمة خلدمة اإلنسان، وأا وعاء غري حمدود لتلقي املخلفات اإلنتاجية 

رتبة على النشاط البشري، وارتبطت هذه النظرة إىل البيئة بعدم ظهور مشكلة ندرة هذه املوارد، لذا مل يتعامل واالستهالكية املت
  : التايل  كما يبني التدفق الدائري للنشاط االقتصادي يف الشكل،معها االقتصاد

 

 

  

  

                                                 
 .277، ص1996الرياض،، 16العدد  للعلوم اإلدارية، الد الثامن،  ، جملة امللك سعوددراسة حتليلية: تطور العالقة بني االقتصاد والبيئةاملرسي السيد حجازي،  1
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 ابل يتلقى القطاع بالسلع واخلدمات االستهالكية، وباملقH يزود القطاع العائلي Bيبني الشكل أن قطاع األعمال 

B  من القطاع اإلنتاجية املوارد H  السلع واخلدمات االستهالكية ولذا فإن حجم الناتج إنتاج واليت تستخدم بدورها يف 
 موارد جمانية لكوا اعتربت يف هذا النموذج يعتمد على حجم املوارد االقتصادية وليس املوارد البيئية ألا اإلمجايلالقومي 

  .ادرةموارد غري ن

عالوة على هذا فإن مناذج النمو خالل هذه الفترة مل تأخذ كذلك يف احلسبان االعتبارات البيئية عند تفسريها 
وخطورة املشكلة ولكن  1ىل مسألة نفاذ املوارد الطبيعيةإنبهوا الكالسيك إال أن االقتصاديني األوائل ألسباب النمو االقتصادي،

 عن السكان يف )ROBERT MALTUS )1766-1834 سوب مالتذلك تغيري يف منط النمو، فظهر كتادون أن يصاحب 
تتالية  زيادة عدد السكان بصورة أقرب إىل متتالية هندسية بينما زيادة املواد الغذائية بصورة أقرب إىل م أن يبني1789سنة 

وضآلة ) األرض الزراعية( املوارد ندرةس أيضا أن و، ويرى مالتوالغذاء بني السكان اختاللحدوث احتمال حسابية وبالتايل 
 أي زيادة يف اإلنتاج ترتبط بنمو  فإنوعليهمعدل تزايدها يف ظل تزايد عدد السكان املستمر هي املسؤولة عن تناقص الغلة، 

  .ة متزايدة بالنسبة لإلنتاج اإلضايفالسكان تكون على أساس تكلف

   لتكلفة اإلنتاج اإلضايف الناجتة عن تزايد الناتجمالتوسمنوذج  : )1.2(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  41 صأمحد مندور، أمحد رمضان نعمة اهللا، اقتصاديات املوارد والبيئة: املصدر

                                                 
  .381، ص1990 الثالثة، اإلسكندرية  الطبعة ،اقتصاديات التنميةرمزي على إبراهيم سالمة،  1

 الناتج

 اإلنتاج اإلضايفكلفة ت

 سلـع وخدمـات

 دخل ، أجور ، ربح

 إنفاق استهالكي

  خدمات عناصر اإلنتاج

 B قطاع اإلنتاج  H   القطاع االستهالكي

  278املرسي السيد حجازي، جملة جامعة امللك سعود، ص: املصدر 

   التدفق الدائري املبسط للنشاط االقتصادي) :1.1(الشكل رقم 
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أن الطلب و  للنمو، كذلك أن عنصر األرض عامل حمدد)DAVID RICARDO )1772-1823 يرى دافيد ريكاردو     
على املنتجات الزراعية هو الذي حيدد مستوى الربح ألنه حيدد أسعار السلع الزراعية على أساس أن عرض األرض ثابت 

وميز بني صل عليه مالك األراضي، إنتاجها من السلع الزراعية حمدود وزيادة الطلب يؤدي إىل ظهور فائض حيوبالتايل فإن 
 هذه األراضي عندما يزيد عدد السكان وتتزايد التكلفة احلدية مع وتستغلنوعيات خمتلفة من األرض حسب درجة جودا، 

 .زيادة اإلنتاج كلما انتقلنا من قطعة أرض أكثر جودة إىل أخرى أقل جودة

  منوذج ريكاردو لتكلفة اإلنتاج اإلضايف الناجتة عن تزايد الناتج): 1.3(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

 

  42 صاملوارد والبيئة اقتصاديات، أمحد مندور، أمحد رمضان نعمة اهللا: املصدر

أقل اقتناعا بانطباق تناقص  )JOHN STEWART MILL )1806-1873 يف حني كان جون ستيوارت ميل
ى الرغم من تزايد السكان الغلة يف الواقع العملي وشهد بنفسه حدوث النمو االقتصادي يف منتصف القرن التاسع عشر عل

 التقدم  احلل يكمن يف  تغري سلوك الطبقة العمالية عن طريق أن1837 د السياسي سنة يف كتابه االقتصااملستمر، ويرى ميل
                                                                                                    .االقتصادي وزيادة مستوى التعليم حيث تصبح الطبقة العاملة أكثر قدرة على التحكم يف زيادة أعدادها

شومبيتر، أن وسولو، كالدور،  يوضح النموذج االقتصادي النيوكالسيكي والذي ميكن الوصول إليه من أفكاربينما 
 عدم كم باالستثمار السنوي، فيتضحالعمل واألرض، أما رأس املال يترا املتاح من جماحلالقيود على النمو االقتصادي تتمثل يف 
  .اهتمام منوذج النمو هذا باملوارد البيئية

بينما يرى روستو أن اتمع مير بأربعة مراحل متعاقبة يف اجتاه النمو االقتصادي استنادا إىل الواقع التارخيي بدءا من 
ؤ لالنطالق حنو النمو الذايت فمرحلة االنطالق مث مرحلة السري حنو النضج واملرحلة مرحلة اتمع التقليدي إىل مرحلة التهي

 للمجتمع  ة الداخليةكيبفالنمو االقتصادي حسب هذه النظرية يعتمد بدرجة أكرب على التر، 1األخرية جمتمع االستهالك الوفري
 وتنظيماته االقتصادية واالجتماعية والسياسية، ومل يالحظ دور املوارد البيئية يف حتديد مسار النمو وعلى العالقة بني أبعاده

  .االقتصادي

ارد يعترب هارود دومار  رأس املال هو املسبب الرئيسي للنمو ويهمل ليس فقط دور املوارد البيئية بل يهمل دور املوو
  . البشرية يف حتقيق هذا النمو

                                                 
 . 25، ص2005 مرمي أمحد مصطفى، إحسان حفظى، قضايا التنمية يف الدول النامية ، اإلسكندرية 1

 الناتج

 اإلنتاج اإلضايفكلفة ت

أراضي الدرجة 

 األوىل

أراضي الدرجة 

 الثانية

أراضي الدرجة 

 الثالثة
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فنظريات النمو االقتصادي حىت الستينات من هذا القرن اعتمدت على فكرة دالة اإلنتاج يف تفسري النمو االقتصادي 
والذي يعتمد على تراكم رأس املال و على استغالل املوارد الطبيعية والنمو السكاين والتقدم الفين وعلى الظروف االجتماعية 

 .  ياسيةوالس

I-1-2-2-مرحلة حتقيق منو اقتصادي مع محاية البيئة  

امتدت هذه املرحلة من أوائل الستينات حىت أوائل السبعينات، فبعد تفاقم املشكلة البيئية يف الدول الصناعية أصبح من 
استمرار األنشطة االقتصادية  إمكانية االختيار بني البيئة والنمو االقتصادي ، لذا برزت العديد من التساؤالت حول الضروري

مع تزايد تأثرياا السلبية على البيئة، ومبا أن النمو االقتصادي اهلدف األكرب للمجتمعات اجته التفكري حنو حماولة التحكم يف 
  .كما كان عليه يف املرحلة السابقةاخلسائر البيئية مع استمرار النشاط االقتصادي 

رة، ظل مبنيا على فكرة النظام االقتصادي النيوكالسيكي املغلق والسياسة فالتحليل االقتصادي خالل هذه الفت
الرئيسية للتحكم يف التلوث هي سياسة املنع عن طريق وضع مستويات مسموح ا للتلوث من منظور مدى قبوهلا اقتصاديا 

قتصادي وعلى هذا األساس فسر وليس من منظور صيانة النظام البيئي الذي أعترب على أنه نظام خارجي بالنسبة للنظام اال
  . احلصول ااين عليهاوإمكانيةتدهور البيئة وظهور مشكالت التلوث يرجع للملكية املشتركة للموارد البيئية 

 املستويات املسموح ا من التلوث مت إنشاء وحدات حكومية مستقلة يف خمتلف الدول حلماية البيئة دف لتنفيذ
لصناعات باحلدود القصوى املسموح ا والالزمة حلماية الصحة البشرية والكائنات احلية األخرى  على مدى التزام ااإلشراف

  .كالنباتات واحليوانات وغريها

من املالحظ خالل هذه الفترة أن النموذج االقتصادي النيوكالسيكي هو النموذج السائد للنمو كما هو احلال يف و
لتأثري البيئي هلذا النمو، وهلذا اجتهت الدراسات حنو تقليل اآلثار السلبية على البيئة من املرحلة السابقة ولكن مع حماولة قياس ا

   .جراء األنشطة االقتصادية

I-1-2-3-مرحلة حتقيق منو اقتصادي مع إدارة املوارد البيئية  

هذه املرحلة من أوائل استمرت  حيث يف هذه املرحلة بدأ يظهر االهتمام بالتوازن البيئي وبعالقة االقتصاد بالبيئة،
 حىت 1972السبعينات حىت السنوات األخرية من الثمانينات من هذا القرن وبالتحديد منذ صدور تقرير نادي روما سنة 

  .1987صدور تقرير جلنة بروتالند سنة 

االقتصادية يف متيزت هذه املرحلة بظهور اختالل يف التوازن البيئي نتيجة تفاقم املشكالت البيئية واسترتاف املوارد 
الدول الفقرية، لذا تطلب تغيري يف منط التعامل مع البيئة وظهرت فكرة إدارة البيئة وتتمثل يف إدخال كل أنواع رأس املال 

بشرية يف احلسابات القومية، وعند ختطيط االستثمار حبيث ميكن توفري املتطلبات ال) املادي والبشري واالجتماعي والطبيعي (
  .)دائمة(مات على أساس مقدرة البيئة على تلبية هذه املتطلبات وفق أسس متواصلة من السلع واخلد

ترتب عن ما سبق ذكره أن منوذج التدفق الدائري للنشاط االقتصادي املغلق بدأ يأخذ يف احلسبان العالقات املتبادلة 
   : على النحو الذي يظهر يف الشكل التايلبني االقتصاد والبيئة
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  التدفقات االقتصادية والبيئية : )1.4(الشكل رقم 

        

  

  

  

      

  

  

  

   

 

 

  287 صعة امللك سعود،جاماملرسي السيد حجازي، جملة  : :املصدر

 وتدفقات Hيبني الشكل أن األمر مل يعد قاصرا على تدفقات السلع واخلدمات يف اجتاه القطاع االستهالكي 
  :، فهناك تدفقات أخرى تربط بني البيئة واالقتصاد ممثلة يف Bخدمات عناصر اإلنتاج يف اجتاه قطاع اإلنتاج 

   S   لفات   إىل البيئة يف شكل املخB و H تدفقات من -

  R  املوارد االقتصاديةتدفق واملمثلة يف Bالبيئة إىل القطاع   تدفقات من -

  .مام  واملمثلة يف تدفق خدمات الترويح واالستجH تدفقات من البيئة إىل القطاع - 

  S التدفق للبيئة، ويف حالة جتاوز  ال تتجاوز املقدرة االستيعابيةSتظل هذه التدفقات مستمرة ما دامت التدفقات 
  . تنعدمR وAهذه األخرية فإن باقي اخلدمات البيئية األخرى 

اجته التفكري يف هذه املرحلة حنو ضرورة حتقيق الكفاءة االقتصادية يف استغالل املوارد البشرية، ذلك أن النمو 
  .سبب تدهور البيئةاالقتصادي ال زال حمور االهتمام و استمراره وارتفاع معدالته يضر بالتوازن البيئي ومن مث ي

I-1-2-4-مرحلة التنمية االقتصادية البيئية  

 والزالت تلقى اهتماما كبريا من قبل االقتصاديني يف  املاضيبدأت هذه املرحلة من منتصف الثمانينات من القرن
ية وأن هناك قيدا جديدا مضمون هذه املرحلة أنه البد من وجود تكامل بني النظم االقتصادية والبيئية واالجتماع. الوقت الراهن

، ويتطلب ) املال العيين ومستوى التكنولوجياإضافة إىل حجم رأس (على النمو االقتصادي وهو حجم رأس املال الطبيعي 
   .اإلدارة الرشيدة لتلك املواد كيميائيا وجيولوجيا وحيويا مبا حيفظ لتلك املواد إستمراريتها يف أداء وظائفها

 كما لتدفق الدائري للنشاط االقتصادي األبعاد البيئية ويطلق عليه النموذج االقتصادي البيئييف هذه املرحلة تضمن ا
 :هو موضح يف الشكل التايل 

 الترويح

  و خادماتسلع

                   A 
.S 

  
  
  

                     R 

 Bاإلنتاج   Hاالستهالك 

 تدفقات خدمات

 البيئة  

 االقتصاد

 تدفقات املخلفات
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 النموذج االقتصادي البيئي): 1.5(الشكل رقم 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 295 صجامعة امللك سعود،املرسي السيد حجازي، جملة :  :املصدر

 والتلوث ألخري يتأثر حبجم املخلفاتي بني النظام االقتصادي والنظام البيئي حيث هذا ايوضح الشكل الترابط القو
يعمالن يف إطار نظام ) االقتصادي والبيئي (الذي يترتب على النشاط االقتصادي، ويبني الشكل أيضا أن كال من النظامني 

اقة ومواد أولية يستخدمها النظام االقتصادي إلنتاج كوين أوسع الذي يزود النظام البيئي بالطاقة الشمسية اليت حتول إىل ط
  .السلع واخلدمات ويترتب عليها طاقة حرارية

 I-1-3- تطور مفهوم التنمية املستدامة   

توضح توقعات البيئة العاملية أنه إذا استمرت االجتاهات احلالية يف النمو الدميغرايف  واالقتصادي واألمناط 
 بصورة كبرية على البيئة الطبيعية تفوق قدرا االستيعابية، وقد تضيع املكاسب البيئية الضغطاالستهالكية، فسيزداد 

  .1والتحسينات الظاهرة نتيجة ازدياد سرعة التلوث واسترتاف املوارد الطبيعية

 ورفضت اعية االعتبار من جتارا والنظر حبلول للمستقبل يساهم فيها اتمع الدويل كله،طالبت الدول الصنلذا 
مسؤوليتها عن األضرار احلاصلة رغم كل الدالئل اليت أثبتت أن الدول الصناعية هي املسؤولة األوىل عن التآكل البيئي، يف 

عي بتحمل هذه املسؤولية حىت ولو كان تكرارا لتجربة الغرب  حنو النمو الصنااندفاعها أا لن تعيق حني ترى الدول النامية
  : اليت أدت إىل التدهور البيئي، ألجل هذا انعقدت عدة منظمات ومؤمترات أمهها ما يلي

                                                 
 3 ص2004، الكويت، فيفري ،26، جملة جسر التنمية، العدداقتصاديات البيئةاحلاج حسن،  1
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 علماء، مفكرين، نادي روما وهي أول فكرة لظهور التنمية املستدامة والذي مجع عدد من  مت إنشاء1968 سنة
من خمتلف الدول، دعى هذا النادي إىل ضرورة إجراء أحباث ختص جماالت التطور العلمي لتحديد رجال األعمال  اقتصاديني،

    .1 حدود النمو يف الدول املتقدمة

) 1968األمم املتحدة ( الدورة اخلامسة واألربعني للمجلس االقتصادي واالجتماعي  وخالل نفس السنة انعقدت
 اختذ الس قرارا أكد فيه احلاجة إلجراء مكثف، على املستويني الوطين والدويل للحد من املخاطر اليت تواجه البيئة، حيث

، من بينها دولة عربية واحدة  دولة27حيث مت تشكيل جلنة حتضريية مؤلفة من ممثلي 1972 ودعت إىل عقد مؤمتر خالل عام 
  .2وهي مصر

حول تطور اتمع البشري وعالقة ذلك باستغالل املوارد االقتصادية،   ينشر نادي روما تقريرا مفصال1972يف سنة 
 مت نشر و،  بسبب التلوث وتعرية التربة21قرن  ومن أهم نتائجه أنه سيحدث خلال يف ال2100ونشر أيضا توقعات حىت سنة 

تتضمن الدراسة منوذج  ،the limits to growthاملدرس مبعهد ماساتشوستش للتكنولوجيا بعنوان " جاي فورستور" دراسة
هور رياضي لدراسة مخسة اجتاهات عاملية بارزة وهي استرتاف املوارد الطبيعية، النمو السكاين، التصنيع، سوء التغذية، تد

  .3عاما 30 حيث دف هذه الدراسة إىل تبيان العالقة بني هذه املتغريات واالجتاهات اخلمس ملدة زمنية تزيد علىالبيئة،

 112 ممثلو، حضر هذا املؤمتر 1972جويلية سنة16-5بني حول البيئة البشرية يف استكهوملقمة األمم املتحدة  عقدمت 
 دولة عربية، إضافة إىل عدد كبري من املنظمات احلكومية الدولية، والوكاالت املتخصصة واملنظمات غري 14دولة، من بينها 

 مت عرض خالل هذا املؤمتر جمموعة من القرارات اخلاصة بالتنمية االقتصادية وضرورة الترابط بني البيئة واملشاكل احلكومية،
، وطالبت الدول النامية بأن هلا األولوية يف التنمية ذلك أنه من غري املمكن حتقيق جناح لتحسني البيئة أذا مل تضيق 4االقتصادية

  .لفقريةالفجوة بني الدول الغنية والدول ا

على الرغم من ذلك وافق ممثلو الدول النامية على أنه من الضروري إدماج االعتبارات البيئية يف استراتيجيات التنمية 
 26الوطنية بغية جتنب أخطاء الدول املتقدمة واستخدام املوارد البشرية والطبيعية بفعالية أكرب، وتوصل مؤمتر استكهومل إىل تبين 

  .5دف توجيه العمل الدويل والوطين يف هذا الصدد توصية 109مبدءا و

 تقريرا عن حالة البيئة يف العامل، وكانت أمهية التقرير أنه )UNEP( حدة للبيئة وضع برنامج األمم املت1982يف سنة 
ألف نوع من  25أشار التقرير إىل أن أكثر من صائية أكدت اخلطر احمليط بالعامل، وكان مبنيا على وثائق علمية وبيانات إح

 غري املعروفة ميكن أن تكون قد اختفت اليارى من اخلاخلاليا النباتية واحليوانية كانت يف طريقها إىل االنقراض، وأن ألوفا أخ
 مليون 68 مليون طن من أكاسيد الكربيت، و990 يف اهلواء 1981ائيا، كما أفاد التقرير أن األنشطة البشرية أطلقت عام

                                                 
 294، ص ذكره حممد عبد البديع، مرجع سبق1
 17، ص2002، مذكرة ماجستري غري منشورة، جامعة اجلزائرية املستدامة يف ضوء القانون الدويلالتنم حممد فائز بوشدوب، 2
 294، ص ذكرهحممد عبد البديع، مرجع سبق 3

4A.kiss, Jean- Didier SICAULT, La conférence des Nations Unies sur l’environnement, Stokholm, 5-16 juin 
1972, AFDI 1972 p 607.  

، مذكرة ماجستري غري منشورة،  مع دراسة ميدانية على مصنع إمسنت حبامة بوزيان قسنطينةالصناعيالتلوث  ومعاجة أضرارتكاليف قياس  حتليل ومسامهة يف خالد بوجعدار، 5
 38، ص1997جامعة قسنطينة 
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ن من مصادر  مليون طن من أول أكسيد الكربو177 مليون طن من املواد الدقيقة العالقة، و57طن من أكاسيد النتروجني، و
  1ثابتة ومتنقلة

وحذر التقرير من أن استمرار تلك اإلنبعاثات سيخلق تغيريا يف املناخ يؤدي إىل ذوبان اجلليد القطيب فتطمس بذلك 
 نتيجة 2002يف سبتمرب  2كممليون  28.3بلغ  طبقة األوزون يف الفضاء العلوي ياملدن الساحلية، وقدر العلماء وجود ثقب يف

  .2استخدامات غازات الكلورفولرو كاربونزيادة 

 أقرت اجلمعية العامة لألمم املتحدة امليثاق العايل للطبيعة، اهلدف منه توجيه وتقومي أي نشاط 1982 اكتوبر28ويف 
  .3 االعتبار قدرة النظام الطبيعي عند وضع اخلطط التنمويةبشري من شأنه التأثري على الطبيعة، وجيب األخذ بعني

 ،"مستقبلنا املشترك "   تقريرا بعنوان ية للبيئة و التنمية التابعة لألمم املتحدةالدولقدمت اللجنة  1987 أفريل 27ويف 
، وأكد التقرير هلا مت بلورت تعريف دقيقواملستدامة أظهر التقرير فصل كامل عن التنمية ويعرف أيضا بتقرير بورتالند حيث 

  .4الستمرار ومن دون ضرر بيئي ما مل تكن هذه التنمية قابلة لالتنميةأنه ال ميكننا االستمرار يف 

 قرارا أوضحت فيه أن التنمية الصحية شرط ضروري لتنمية اجتماعية 1989اختذت مجعية الصحة العاملية يف ماي 
، االيكولوجيةرد األرض له أمهية قصوى لتحقيق الصحة للجميع وحلل املشاكل واقتصادية، وأن االستخدام العقالين ملوا

  .5واعتربت التنمية العشوائية تزيد من اخلطر احملدق بالصحة لألجيال احلالية والقادمة والستمرار العملية اإلمنائية ذاا 

لسكان أن التوازن السكاين واملوارد ومحاية البيئة عناصر أساسية لنوعية احلياة  أعلن املؤمتر الدويل ل1989ويف نوفمرب
والتنمية القابلة لالستمرار، واعترب املؤمتر اإلستراتيجية اإلمنائية اليت تعكس اهتمامات السكان وتربط برامج السكان بالربامج 

  .6مية املستدامة الصحية والتربوية واإلسكانية والتوظيفية هي املعيار لتحقيق التن

جلنة اجلنوب بعد سلسلة طويلة من األعمال التحضريية، وطرح التقرير العالقة اجلدلية  صدر تقريرويف نفس السنة 
بني التقدم الثقايف والثروة والقدرة على إقامة تنمية قابلة لالستمرار، وأكد أنه كلما زاد التقدم الثقايف وحسن توزيع الثروة 

إقامة برامج وطنية ودولية حتقق التوازن بني التنمية وبني التجدد املطلوب يف النظام االيكولوجي والطبيعي،كما كلما أمكن 
أشار التقرير أن السياسات االقتصادية والتجارية للدول الصناعية أدت إىل مضاعفة وتعقيد املشاكل االقتصادية والبيئية للدول 

  .7النامية

 أن األهداف واألنشطة البيئية جيب أن تدمج يف إطار األهداف 1990عمل الدويل يف جويلية مؤمتر ال كما اعترب
اإلمنائية، وأن توضع السياسات االجتماعية واالقتصادية بعد األخذ يف االعتبار احلاجة إىل االستخدام العقالين للموارد واحلاجة 

  . إىل حتسني ومحاية البيئة

                                                 
  نفسه1
  8، ص 2002 ، نريويب 3 -توقعات البيئة العاملية األمم املتحدة ، 2

3Prieur Michel et Doumbé Billé Stéphane, recueil francophone des textes internationaux en droit de 
l’environnement Bruxelles 1998, p 306                             

 155، ص1998 حممد السيد عبد السالم، األمن الغذائي للوطن العريب، سلسلة عامل املعرفة، الكويت 4
 40، ص ذكره خالد بوجعدار، مرجع سبق5
  نفسه6
 نفسه 7
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 ل وانتباه مجاعة اخلضريرنوبية اليت حدثت يف العامل مثل حادثة تشلكوارث الطبيع وعلى غرار ا1992جوان  4-3 من
ECOLOGISM بالربازيل أو ما يعرف مبؤمتر األمم  يف ريو دى جانريو انعقدت قمة األرض،االهتمام بالبيئة إىل ضرورة 
ئي يف إطار تنمية قابلة لالستمرار ومالئمة بيئيا،  خصص املؤمتر استراتيجيات وتدابري حتد من التآكل البي،املتحدة للبيئة والتنمية

  :وهيوخرج املؤمتر بست نتائج 

  ؛وضع معاهدة بشأن مسائل ذات أمهية كونية كمعاهدة لتغيري املناخ وأخرى للتنوع -

عالن ميثاق لألرض حيدد ويعلن مبادئ تلتزم الشعوب ا يف العالقات يف ما بينها، ومع البيئة، وتؤكد على إ -
   ؛راتيجيات قابلة لالستمراراست

  ؛ لتطبيق ميثاق األرض21القرن ) أجندة( جدول أعمال -

 املعلنة خصوصا يف الدول النامية اليت تفتقر إىل موارد مالية إضافية للمبادئوضع آلية متويل لألنشطة التنفيذية  -
  ؛لدمج البعد البيئي يف سياساا اإلمنائية

  ؛لدول ، مع احترام حقوق امللكية الفكريةلكافة اقرار إتاحة التقانة البيئية إ -

  .حبث مسألة املؤسسات اليت ستشرف على عملية التنفيذ -

 اإلجراءات الالزمة لضمان استقرار ى أيضا ركزت اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية للتغيري املناخي عل1992ويف سنة 
رة زمنية حمددة تفادي حدوث تغيريات مناخية خطرة تؤثر يف تركز غازات الدفيئة يف اجلو على مستوى ميكن معه خالل فت

  . 1استقرار النظام اإليكولوجي ودد إمكانات حتقيق التنمية املستدامة

 الذي يهدف بالدرجة األوىل إىل احلد من انبعاث غازات الدفيئة، وتتحدد  كيوتومؤمتر انعقد 1997ويف ديسمرب 
قتصادية املختلفة وزيادة أهداف الربوتوكول املرتبطة بالتنمية املستدامة يف حتسني كفاءة استخدام الطاقة يف القطاعات اال
   .2استخدام نظم الطاقة اجلديدة واملتجددة باإلضافة إىل زيادة املصبات املتاحة المتصاص غازات الدفيئة

 100 انعقد مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة، حضر املؤمتر أكثر من 2002يف جوهانسربغ جبنوب إفريقيا سنة 
 يهدف املؤمتر إىل تأكيد االلتزام الدويل بتحقيق التنمية ،يف جماالت البيئة و التنميةف من املتخصصني رئيس دولة وعشرات اآلال
   : 3املستدامة وذلك من خالل

تحدة للتنمية الصادر عن مؤمتر األمم امل )21أجندة القرن  (21تقومي التقدم احملرز يف تنفيذ جدول أعمال القرن  -1
  ؛1992والبيئة عام 

  ؛ املستدامةاستعراض التحديات والفرص اليت ميكن أن تؤثر يف إمكانات حتقيق التنمية -2

                                                 
قة ألغراض التنمية ، اجلزء األول، الطاج للتخفيف من الفقر وإدراج قضايا النوع االجتماعي يف القضايا الرئيسية: بناء القدرات يف نظم الطاقة املستدامة االسكوا،  1

  .10،ص2003املستدامة يف دول االسكوا، نيويورك 
  . نفسه2

 
3 escwa.org, 08/01/2007, http://www.escwa.org.lb/arabic/divisions/sdpd/main.asp 
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  ؛سسية واملالية الالزمة لتنفيذهااقتراح اإلجراءات املطلوب اختاذها والترتيبات املؤ -3

  .حتديد سبل دعم البناء املؤسسي الالزم على املستويات الوطنية واإلقليمية والدولية-4

 I-2-  المفاهيم ، األبعاد والمؤشرات(التنمية المستدامة(  

 ظاهرة أو اهتماما جديدا، فالدافع وراء خماوفنا احلالية يرجع إىل آالف السنني، ولكن التنمية التنمية املستدامة ال متثل
1992 يونيواملستدامة كمصطلح فعدد قليل نسبيا مسع به قبل مؤمتر األمم املتحدة للبيئة والتنمية يف 

، وارتبط هذا املفهوم 1
 التنمية  فكرةدت الطريق لظهورهبتزايد الوعي إزاء املشاكل البيئية كما ال حظنا سابقا من خالل اللجان واملؤمترات اليت م

   .املستدامة

I-2-1- مفهوم وأبعاد التنمية املستدامة  

I-2-1-1-التنمية املستدامةيةها م   

I-2-1-1-هوم التنمية املستدامة مف-أ 

 world wildlife   تدعى بـ1980ني يف منظمة غري حكومية سنة يعود أول استخدام هلذا املصطلح لناشط 

fundاملطردة، املتواصلة، البيئية، ، املوصولة،لالستمرار القابلة لإلدامة،القابلة  منها التنمية2، وترجم إىل العربية بعدة مسميات 
  ...احملتملة 

  أول من استخدم مصطلح التنمية املستدامة بشكل رمسي Gro Harlem Bruntland وزراء النرويج وتعترب رئيس
لسعي لتحقيق نوع من العدالة واملساواة بني األجيال احلالية ،للتعبري عن ا" مستقبلنا املشترك " يف تقرير 1987سنة 

  .3واملستقبلية

  "تنمية املستدامة واسع التداول فلم يعد املشكل يف غياب التعاريف بل يف تعددها ووجهة نظرها فقد عرفتمفهوم ال
التنمية اليت تضع اية لعقلية الائية املوارد  " و"التنمية اليت ال تتعارض مع البيئة " ،"التنمية املتجددة والقابلة لالستمرارب

   .لذا سنركز على التعاريف اليت تتسم باملرجعية تقد للعمق النظري والتحليلي،، غري أن هذه التعاريف تف" الطبيعية

التنمية اليت تليب احتياجات احلاضر دون اإلخالل بقدرة " التنمية املستدامة بأا  Gro Harlem Bruntlandعرفت 
  4"األجيال القادمة على تلبية احتياجاا 

التنمية اليت تأخذ يف االعتبار "عرف التنمية املستدامة بأا 1980أما تعريف االحتاد العاملي للحفاظ على الطبيعة سنة 
  5" البيئة واالقتصاد واتمع 

  
                                                 

   13، ص 2000ىل، القاهرة ، ترمجة اء شاهني، الطبعة األومبادئ التنمية املستدامةدوجالس موسشيت، .ف 1
 ستعماالومت اختيار مصطلح التنمية املستدامة ألنه األكثر ا) sustenable dévelopement(أصل املصطلح باللغة اإلجنليزية  2
  ،25/12/2006، احلوار املتمدن،التنمية املستدامة وتدمري البيئة مصطفى عبد اهللا الكفري، 3

                                             :www.rezgar.com/débat/show.art.asp ?aid=28988  
4 Corinne Gendron, Le développement durable comme compromis, Québec 2006, p166 
5 Ibid  
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التكافؤ تلك اليت تم بتحقيق "    عرف التنمية املستدامة بأا و ال، فيعترب منط االستدامة هو رأس املأما البنك الدويل
ته  أو زيادذلك بضمان ثبات رأس املال الشاملاملتصل الذي يضمن إتاحة نفس الفرض التنموية احلالية لألجيال القادمة و

  1"رة عرب الزمن املستم

 1992عرف املبدأ الثالث الذي تقرر يف مؤمتر األمم املتحدة للبيئة والتنمية الذي انعقد يف ريو دي جانريو سنة 
تنموية والبيئية ألجيال احلاضر حيث تتحقق بشكل متساو احلاجات ال" ضرورة اجناز احلق يف التنمية " التنمية املستدامة بأا 

أن حتقيق التنمية املستدامة ينبغي أن ال يكون مبعزل عن محاية البيئة بل متثل جزءا ال واملستقبل، وأشار املؤمتر يف مبدئه الرابع 
   .2يتجزأ من عملية التنمية

التنمية املستدامة هي إدارة قاعدة املوارد الطبيعية وصيانتها وتوجيه ) FAO (كما يرى جملس منظمة األغذية والزراعة
   .3التغريات التكنولوجية واملؤسسية بطريقة تضمن تلبية االحتياجات البشرية احلالية واملقبلة بصورة مستمرة

مية املستدامة تعريفا ضيقا ينصب على اجلوانب املادية وآخر اقتصادي يف حني جند بعض االقتصاديني وضعوا للتن
  .4يركز على اإلدارة املثلى للموارد الطبيعية، وهذا جلعل املفهوم أقرب للتحديد

كد أصحاب التعريف املادي للتنمية املستدامة على ضرورة استخدام املوارد الطبيعية بطريقة ال تؤدي إىل فنائها أو يؤ
بالنسبة لألجيال املقبلة، وذلك مع احملافظة على رصيد ثابت بطريقة فعالة " املتجددة " تدهورها، أو تؤدي إىل تناقص جدواها 

  .مثل التربة واملياه اجلوفية والكتلة البيولوجيةأو غري متناقص من املوارد الطبيعية 

ويركز أصحاب التعريف االقتصادي للتنمية املستدامة على احلصول احلد األقصى من منافع التنمية االقتصادية، 
  .بشرط احملافظة على خدمات املوارد الطبيعية ونوعيتها

اإلستراتيجية الدولية ( حتت عنوان 1981صادر سنة حسب تقرير اإلحتاد العاملي للمحافظة على املوارد الطبيعية ال
الدائم لتطوير نوعية احلياة اإلنسانية مع األخذ باالعتبار قدرات النظام  فإن التنمية املستدامة هي السعي )للمحافظة على البيئة

  .5البيئي الذي حيتضن احلياة وإمكاناته

هي ذلك النشاط الذي يؤدي إىل االرتقاء بالرفاهية االجتماعية أكرب   Edward BARBIERويعرفها إدوارد باربري
 ويوضح بأن التنمية املستدامة ،قدر من احلرص على املوارد الطبيعية املتاحة، وبأقل قدر ممكن من األضرار واإلساءة إىل البيئة

  .6ختتلف عن التنمية يف كوا أكثر تعقيدا وتداخال فيما هو طبيعي واجتماعي يف التنمية

  : 1أما عن أكثر السمات املميزة هلذا املفهوم هي

                                                 
 23، ص2005، مذكرة ماجستري غري منشورة، جامعة الشلفتنمية املستدامةالسياسة البيئية ودورها يف حتقيق ال، عبد اهللا احلرتسي محيد 1
   13، ص  ذكرهدوجالس موسشيت، مرجع سبق. ف2
 157، ص ذكرهحممد السيد عبد السالم، مرجع سبق 3
  ،24/11/2006، أبعاد التنمية املستدامة أديب عبد السالم، 4

 http//www.moroc-ecologie.net/article.php3 ?id_article=124 
 239،ص1993، يناير167، جملة املستقبل العريب، العددالبيئة واالقتصادالتنمية املستدامة والعالقة بني عبد اخلالق عبد اهللا،  5
  97نفسه، ص 6
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عام، باعتبارها أكثر تداخال وأكثر تعقيدا من هذه األخرية، خاصة يف مة ختتلف عن التنمية بشكل التنمية املستدا -
   ؛ما يتعلق مبا هو طبيعي وما هو اجتماعي يف التنمية

ع وتسعى إىل حد الفقر تتوجه التنمية املستدامة أساسا إىل تلبية متطلبات واحتياجات أكثر الشرائح فقرا يف اتم -
  يف العامل؛

لى اخلصوصية احلضارية  نوعي يتعلق بتطوير اجلوانب الروحية والثقافية واإلبقاء عبعدللتنمية املستدامة  -
  للمجتمعات؛

  .ة تداخل األبعاد الكمية والنوعيةال ميكن يف حالة التنمية املستدامة فصل عناصرها وقياس مؤشراا لشد -

  العدالة االجتماعية ،   وهي،ادئها الثالثةاملالحظ من خالل التعاريف املتعلقة بالتنمية املستدامة أا مستمدة من مب
، وهنا جند االهتمام يربط اجلوانب االقتصادية واالجتماعية باجلوانب البيئية مبعىن أن األرض محاية البيئة، الفعالية االقتصادية

 قام بشكل غري منقوص ويف هذا اإلطار ،2واإلمكانيات الطبيعية اليت حتتويها كمرياث جيب أن حيول إىل األجيال املستقبلية
  :  بدمج املفاهيم الثالثة للتنمية ليستنتج مفهوم التنمية املستدامة حسب الشكل التايل Hans JONASSالفيلسوف السويدي 

تنمية املستدامة من خالل التقاء العناصر الثالثة الرئيسية اليت تشمل وجهات نظر حتقيق ال ) :1.6(الشكل رقم 
 االيكولوجيني واالقتصاديني وعلماء االجتماع

  

      

  

  

    

 

   

  73 صدوجالس موسشيت، مبادئ التنمية املستدامة،.ف :املصدر

تكون االستدامة ، 3مستويني أحدمها قوي واآلخر ضعيفكما يرى بعض االقتصاديني أن ملفهوم التنمية املستدامة 
وعليه قوية إذا وقع حقل النشاطات االقتصادية ضمن جمال النشاطات اإلنسانية وهذه األخرية تكون ضمن الدائرة البيولوجية، 

ر جسيمة، كما يوضحه الشكل فالنشاطات االقتصادية تنمو بشكل متضائل على املدى الطويل إذا مت اإلضرار بالطبيعة بأضرا
  :التايل

  

  

                                                                                                                                                         
 24، صمرجع سبق ذكره، عبد اهللا احلرتسي محيد 1

2 Lahsen Abdelmalki et Patrick Mundler, econemie de l’environnement, paris 1997, p45 
 27 صمرجع سبق ذكره،، عبد اهللا احلرتسي محيد 3

مرغوبا 
 اجتماعيا

حلول 
معقولة  مستدامة

 اقتصاديا

قابلة للتحقيق 
 ايكولوجيا
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  )الغطاء البيئي(االستدامة القوية  ) :1.7(الشكل رقم 

           ���    ا�� 

   

    

     

                                                 

  27 ص، السياسة البيئية ودورها يف حتقيق التنمية املستدامة،عبد اهللا احلرتسي محيد :املصدر

الشكل أن إمكانية التوسع حنو اخلارج يف التنمية االقتصادية واالجتماعية جيب أن يتم يف إطار احلدود البيئية، يوضح 
وتدعم ضرورة بقاء ... مة القوية ترفض فكرة إحالل بني خمتلف أشكال رأس املال البشري، املايل، التكنولوجي هلذا فاالستدا

  .على األقل جزء من خمزون رأس املال الطبيعي ثابتا

تلف أشكال رأس املال، حبيث يكون خمزون رأس املال أما االستدامة الضعيفة تفترض درجة من اإلحالل بني خم
رأس املال الطبيعي القابل للفناء ميكن استبداله كليا مبرور الزمن ( اليت تقر أن   " sollow" إىل قاعدة استناداالشامل ثابتا، 

 )برأس املال التكنولوجي أو املايل 

      

  

  

 

 

 

 
 

جتاه يوضح الشكل كيف ميكن التوسع على حساب رصيد املوارد البيئية شريطة بقاء رصيد رأس املال الشامل ثابتا من خالل ا                  
  .الداخلعمليات التنمية حنو 

I-2-1-1-للتنمية املستدامة   املقومات األساسية -ب 

  :1إلرساء مفهوم التنمية املستدامة، فال بد من توفر عدد من املقومات اليت تشكل مرتكزات التنمية املستدامة وأمهها

                                                 
  35،ص1999، مذكرة ماجستري غري منشورة، جامعة عدناإلدارة البيئية يف اجلمهورية اليمنية ومتطلبات تطويرها وتعزيزها عادل عبد الرشيد عبد الرزاق، 1

 

 

 

 بيئيـة

 اعيةـاجتم

 اقتصـادية

 

 

 

 اديةـاقتص

 اعيةـاجتم

 ةـبيئي

 )الغطاء االقتصادي(االستدامة الضعيفة ) : 1.8(الشكل رقم 

  28 عبد اهللا احلرتسي محيد، السياسة البيئية ودورها يف حتقيق التنمية املستدامة، ص:دراملص
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 الوظيفة األساسية للتنمية املستدامة، هو إعادة توجيه املوارد مبا يضمن الوفاء : تلبية احلاجات اإلنسانية للسكان -1
باالحتياجات األساسية للمجتمع وحتسني مستوى معيشتهم، لذلك جندها ترتكز كثريا على مسألة القضاء على الفقر انطالقا 

  .البيئية واالجتماعية واالقتصاديةوطنه الفقر والالمساواة سيكون دون شك عرضة لألزمات من اقتناعها أن عاملا يست

ويتطلب ذلك تأمني مستوى سكاين مستدمي، أي ميكن تلبية هذه املتطلبات بيسر أكرب عندما يكون حجم السكان مستقرا على 
ك التزام أخالقي بأن نفعل من أجل األجيال القادمة، ، كما يشترط أيضا أن يكون هنامستوى مالئم حلجم إنتاجية النظام البيئي

  .ما فعلته األجيال السابقة من أجلنا على األقل 

ال ميكن تلبية احتياجات احلاضر دون إخالل بقدرة األجيال املقبلة على تلبية حاجاا، ما مل : اإلدارة البيئية السليمة -2
  .من املوارد الطبيعية، دون إهدار ويف إطار القيود البيئيةتوجد إدارة قادرة على ضمان استمرارية االستفادة 

التشريعات (ونعين باإلدارة البيئية السليمة تلك اليت تساهم يف حتقيق التنمية املستدامة باالستخدام الفعال لكل األدوات املمكنة، 
    .) املعلومات البيئية وغريهالتزام مببدأ احملاسبة البيئية، قاعدةوالقوانني البيئية، تقييم األثر البيئي، اال

 الصادر عن األمم املتحدة، بأن التنمية البشرية تساوي -البيئة والتنمية-تتضمن مذكرات املتحدثني  : التنمية البشرية -3
عملية ،ويؤكد هذا أنه ال وجود للتنمية املستدامة بدون تنمية بشرية مستدامة، والتنمية البشرية، هي التنمية القابلة لالستمرار

  .توسيع اخليارات املتاحة أمام اتمع، وأهم هذه اخليارات اكتساب املعرفة، احلرية السياسية، ضمان حقوق اإلنسان

 األول تشكيل القدرات البشرية مثل حتسني مستوى الصحة، والثاين هو استثمار ثالثة جوانبتتضمن التنمية البشرية 
  والتعليماملعرفة ث يتعلق بواجلانب الثالاتمع لقدرام املكتسبة 

يعترب االقتصاد اجلهاز العصيب للتفاعالت بني البيئة والتنمية، لذلك فإن التنمية املستدامة تعتمد على  : االقتصاد البيئي -4
  .مدى النجاح يف املوازنة بني النظام االقتصادي والنظام البيئي

ادية يعاجل العالقة بني اتمعات البشرية والبيئة يف إطار السياسات ويعرف االقتصاد البيئي بأنه فرع من فروع العلوم االقتص
 االقتصادية، وهذا ما جتاهله االقتصاديون ماالقتصادية البيئية، وهدف االقتصاد البيئي هو إدماج البيئة يف اإلطار اخلاص بالعلو

  .1النيوكالسيك

، واقتصاد البيئة على مستوى االقتصاد ككل )مستوى جزئي(ميكن أن منيز بني مستويني القتصاد البيئة، على مستوى املؤسسة 
  .2)مستوى كلي (

ميثل جزءا من اقتصاد املؤسسة الذي يهتم وحيلل عالقة املؤسسة بالبيئة الطبيعية ) على مستوى املؤسسة ( ئة اجلزئي اقتصاد البي
  : ام التالية والتطور النوعي للبيئة احمليطة وأثر السياسات البيئية على املؤسسة، والقتصاد البيئة على مستوى املؤسسة امله

  ؛ دراسة وحتليل إجراءات محاية البيئة على املؤسسة وأهدافها وعلى تعظيم الربح فيها-1

  ملناسبة مع متطلبات محاية البيئة؛ تقدمي املشورات والنصائح للمؤسسة ا-2

                                                 
1 .wikipedia.org, 09/01/2007,,http ://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89conomie_de_l’environnement 

2 greenline.com ،24/01/2006صراع املصاحل واحلقوق، : االقتصاد والبيئة،   
www.greenline.com.kw/env&econ.asp  
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   ؛ املسامهة يف توجيه اإلنتاج مبا تقتضيه التوجهات والتعليمات واللوائح البيئية-3

  ؛تثمارات البيئية اليت حتد من األخطار البيئية دراسة االس-4

على حسابات األرباح واخلسائر وحتليل   إعطاء املعلومات حول تكاليف محاية البيئة ونفقات االستثمار وتأثري محاية البيئة -5
   ؛اجلدوى البيئية للمشاريع

 التطورات البيئية كمؤسسات الوطين يف ضوءاد  إعطاء النصائح وحتليل املشاكل ودراسة آفاق املستقبل لبعض فروع االقتص-6
  .اخلدمات  والنقل ومحاية البيئة والتجارة والتأمني

فه الوصول إىل مستويات أعلى من الرفاه اأما اقتصاد البيئة الكلي فيتناول مشاكل البيئة على مستوى االقتصاد ككل ومن أهد
  :، ويعاجل املوضوعات التالية ى نوعية البيئة عند مستويات عليااالجتماعي املستدمي الذي يأخذ يف االعتبار احملافظة عل

 التقومي املادي والنقدي لألضرار البيئية وكذلك تقومي التحسني البيئي الناجم عن السياسة البيئية يف النشاطات احلكومية -1
   ؛واخلاصة

ات االقتصادية كذلك الصالت القائمة بني السياس حتديد ودراسة الصالت القائمة بني البيئة واألهداف االقتصادية الكلية و-2
   والسياسات البيئية؛

   : أمههاكما أن القتصاد البيئة جمموعة من الوظائف جيب أن يقوم ا

 يعترب جزء من االقتصاد الكلي، أي ليس فقط ختصيص التكاليف على مستوى املؤسسة وإمنا التكلفة على مستوى اتمع -1
  .وعلى االقتصاد ككل

   : تقدمي املعلومات واالستشارات اليت ميكن على أساسها اختاذ القرارات وذلك من خالل-2

   ؛اإلجراءات تلك ونتائج البيئة محاية وإجراءات البيئية األضرار تقومي •

   ؛املوجودة املشاكل حل مت مدى أي إىل وحتديد العاملية أو منها احمللية سواء البيئية السياسة أدوات تطور تقومي •

   ؛االقتصادي والنمو العمالة على وحتديداً الكلية االقتصادية األهداف على البيئة محاية تأثري تقومي •

 األخرى؛ السياسات يف تؤثر البيئية فالسياسة الصلة ذات واالقتصادية البيئية السياسات بني العالقات تقومي •
   .واملوارد قةالطا وسياسة واملواصالت النقل وسياسة اإلقليمية كالسياسات

 تتعارض التنمية املستدامة مع تكنولوجيا مضرة بالبيئة، وعليه لتحقيق ) :التكنولوجيا النظيفة ( التكنولوجيا السليمة بيئيا -5
التنمية املستدامة ال بد من إعادة توجيه التكنولوجيا املستخدمة مما جيعلها أكثر مالئمة للبيئة وذات استخدام أقل للموارد 

  . وتولد قدرا أقل من التلوث والنفاياتوالطاقة

لذا يتعني على الدول النامية أن تستورد تكنولوجيا نظيفة مالئمة لبيئتها احمللية، وأن تعمل باستمرار على تطوير قدراا الذاتية، 
القدرة على تطوير فيما يتعلق بالتعامل مع التكنولوجيا مما جيعلها تكسب قدرات ومهارات تقنية تؤمن هلا يف اية املطاف 

  .وإنتاج تكنولوجيا حملية نظيفة



 

 - 34 -

  التنمية املستدامةيف إطاراملؤسسة االقتصادية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل األول  
 

التنمية املستدامة، هي تنمية يف إطار االعتماد على  : االعتماد على الذات والتعاون الدويل للمشكالت البيئية العاملية -6
تتعايش مع بيئتها، وفقا الذات، داخل احلدود الوطنية ويف حدود القيود اليت تفرضها املوارد الطبيعية، أي  البد لكل دولة أن 

  .لألسس احمللية، ومبا يتيح املوائمة بني حاجاا ورغباا، واإلدارة الرشيدة للموارد الطبيعية

ومبا أن التنمية املستدامة هدفا لكل شعوب العامل، املتقدمة والنامية، وأن النظم الطبيعية ومشاكل البيئة ال تعترفان باحلدود 
  .فع التنمية املستدامة حنو األمامالدويل أمرا ضروريا لداإلقليمية، فإن التعاون 

I-2-1-1-1ميكن عرض األهداف الثالثة للتنمية املستدامة من خالل الشكل البياين التايل  : أهداف التنمية املستدامة-ج : 

  ألهداف الثالثة اليت يتعني دجمها يف التنمية املستدامة ا) :1.9(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

    

  

  

 

  

  72دوجالس موسشيت، مبادئ التنمية املستدامة، ص.ف :املصدر

I-2-1-2- أبعاد التنمية املستدامة  

 أن حيرز تقدم يف حتقيق التنمية ميثل مفهوم التنمية املستدامة أبعادا متعددة ومرتبطة فيما بينها، والتركيز عليها من شأنه
  .2املستدامة، وميكن اإلشارة إىل أربعة أبعاد متفاعلة وهي األبعاد االقتصادية والبشرية والبيئية والتكنولوجية

I-2-1-2-األبعاد االقتصادية  -أ  

تطلبات املادية لإلنسان عن طريق اإلنتاج واالستهالك، حيث ختتلف املاجات واحلتتجلى هذه األبعاد من خالل تلبية 
  : بني البلدان املتقدمة والنامية وميكن حصرها فيما يلي

                                                 
   72 ذكره،  ص دوجالس موسشيت، مرجع سبق. ف1
  ،24/11/2006 أديب عبد السالم، أبعاد التنمية املستدامة، 2

http//www.moroc-ecologie.net/article.php3?id_article=124   

  :األهداف االقتصادية

  النمو* 

  املساواة* 

  ةالكفاء* 

 

  :األهداف االجتماعية
  التمكني* 

  املشاركة* 

  احلراك االجتماعي* 

  التماسك االجتماعي* 

  اهلوية الثقافية* 

 التطوير املؤسسي* 

 التنمية املستدامة

  :األهداف االيكولوجية

  وحدة النظام االيكولوجية* 

  قدرة حتمل النظام البيئي* 

  التنوع البيولوجي* 

  القضايا العاملية* 
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غالل الدول الصناعية للموارد الطبيعية ميثل تشري اإلحصائيات أن است :  حصة االستهالك الفردي من املوارد الطبيعية-1
 فالواليات املتحدة األمريكية تستهلك من الطاقة النامجة عن أضعاف ما يستخدمه الدول النامية على مستوى نصيب الفرد،

 أعلى )OCDE( مرة، وكما هو احلال يف دول منظمة التعاون والتنمية االقتصادية 33 النفط والغاز والفحم أكثر من اهلند ب
  .بعشر مرات يف املتوسط للدول النامية

التنمية املستدامة يف الدول الغنية تتلخص يف إجراء ختفيضات متواصلة من مستويات االستهالك املبددة للطاقة ف
تعين شريطة التأكد من عدم تصدير الضغوط البيئية إىل الدول النامية، كما  ،ية وذلك عرب حتسني مستوى الكفاءةواملوارد الطبيع

  .التنمية املستدامة تغيري أمناط االستهالك اليت دد التنوع البيولوجي واملنتجات احليوانية باالنقراض

أدى االستهالك املتراكم من املوارد الطبيعية مثل احملروقات للدول  : مسؤولية البلدان املتقدمة عن التلوث ومعاجلته -2
التلوث العاملي، لذا تقع عليها املسؤولية الكاملة يف معاجلته ما دامت تكسب الصناعية يف املاضي إىل إسهامها يف مشكالت 

  .املوارد املالية والتقنية والبشرية الكفيلة باستخدام تكنولوجيا أنظف واستخدام املوارد بكثافة أقل

يق التنمية املستدامة ذلك أنه مثة جانب يربط بني الدول الغنية والفقرية له تأثري على حتق : تقليص تبعية البلدان النامية -3
بالقدر الذي ينخفض فيه استهالك املوارد الطبيعية يف الدول الصناعية يتباطأ منو صادرات هذه املنتجات يف الدول النامية 

د ، مما حيرم الدول النامية من إيرادات حتتاج إليها لتحقيق تنميتها االقتصادية واالجتماعية، ألجل ذلك ال بهاوتنخفض أسعار
  . الذاتية وتأمني االكتفاء الذايتعلى الدول النامية االعتماد على منط تنموي يقوم على االعتماد على الذات لتنمية القدرات

 استغالل املوارد الطبيعية ألغراض التحسني املستمر ملستويات املعيشة وختفيف  تعينالتنمية املستدامة يف الدول الفقريةف
وتدهور البيئة والنمو السريع للسكان والتخلف الناجم عن التاريخ االستعماري  وثيقة بني الفقر  ألن هناك روابط،عبء الفقر

  .والتبعية املطلقة للقوى الرأمسالية

تعترب الوسيلة الناجعة للتخفيف من عبء الفقر وحتسني مستويات املعيشة مسؤولية كل من : املساواة يف توزيع املوارد -4
وتعترب هذه الوسيلة غاية يف حد ذاا وتتمثل يف جعل فرص احلصول على املوارد واملنتجات واخلدمات  الدول الغنية والفقرية،

  .فيما بني مجيع األفراد داخل اتمع أقرب إىل املساواة

لة كما تعين التنمية املستدامة أيضا حتويل األموال من اإلنفاق لألغراض العسكرية وأمن الدو: تقليص اإلنفاق العسكري -5
إىل اإلنفاق على احتياجات التنمية، ومن شأن إعادة ختصيص ولو جزء بسيط من املواد املكرسة اآلن لألغراض العسكرية 

  .اإلسراع بالتنمية بشكل ملحوظ 

I-2-1-2-األبعاد البشرية  -ب :  

ن، وحتقيق أكرب قدر من يسعى البعد البشري للتنمية املستدامة إىل استقرار النمو الدميوغرايف ووقف الرتوح إىل املد
املشاركة الشعبية يف ختطيط التنمية، وحتسني قدرة احلكومات على توفري اخلدمات املختلفة للسكان وذلك من خالل النقاط 

  :التالية

بالغة، ليس ألنه يستحيل منو السكان لفترة طويلة بنفس  حيث أن هذا األمر أصبح يكتسي أمهية: تثبيت النمو الدميوغرايف -1
عدالت احلالية فقط،بل كذلك النمو السريع حيدث ضغوطا حادة على املوارد الطبيعية وعلى قدرة احلكومات على توفري امل

  .اخلدمات
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احلاضرة للخصوبة بأن عدد توحي اإلسقاطات احلالية يف ضوء االجتاهات  : وأمهية توزيعه مكانة احلجم النهائي للسكان-2
 مليار نسمة، وهو أكثر من ضعف عدد السكان احلاليني، وبالتايل وجب النظر يف 11.6سكان العامل سيستقر عند حايل 

  .احلجم النهائي الذي يصل إليه السكان ذلك أن حدود قدرة األرض على إعالة احلياة البشرية غري معروفة بدقة

الجتاهات احلالية حنو توسيع التنمية املستدامة بضرورة النهوض بالتنمية الريفية لتقليل اهلجرة إىل املدن،فاكما تم 
هلا عواقب بيئية كبرية، إذ تقوم املدن بتركيز النفايات واملواد امللوثة فتسبب يف املناطق احلضرية وال سيما تطور املدن الكبرية 

 اختاذ تدابري كثري من األحيان أوضاع هلا خطورة على اتمع وتدمر النظم الطبيعية احمليطة ا، وعلية فالتنمية املستدامة تعين
  .سياسية خاصة مثل اعتماد اإلصالح الزراعي واعتماد تكنولوجيات تؤدي إىل التقليص للحد األدىن من اآلثار البيئية للتحضر

تعين التنمية املستدامة إعادة ختصيص املوارد مبا يضمن الوفاء باالحتياجات البشرية : االستخدام الكامل للموارد البشرية -3
ىن حتسني الرفاه االجتماعي ومحاية التنوع الثقايف، واالستثمار يف رأس املال البشري بتدريب املربني والعاملني يف األساسية، مبع

  .الرعاية الصحية وغريهم من املتخصصني الذين تدعو إليهم احلاجة الستمرار التنمية

النمط الدميقراطي وتوسيع قاعدة اد على املستوى السياسي يشكل اعتم: يف احلكم واملشاركةاألسلوب الدميقراطي  -4
لتنمية املستدامة يف ا ثقة األفراد بأمهية دورهم، القاعدة األساسية يف حتقيق مبا يعزز احلكماملشاركة الشعبية يف اختاذ القرار و

  .1املستقبل

I-2-1-2-األبعاد البيئية  -ج  

يتمثل البعد البيئي يف احلفاظ على املوارد الطبيعية واالستخدام األمثل هلا على أساس مستدمي والتنبؤ ملا قد حيدث 
  :للنظم البيئية من جراء التنمية، وميكن إمجال األبعاد البيئية يف ما يلي

من املالحظ أن تعرية التربة وفقدان إنتاجيتها يؤديان :نبايت واملصائد  أتالف التربة، استعمال املبيدات، تدمري الغطاء ال-1 
إىل التقليص من غلتها، كما أن اإلفراط يف استخدام األمسدة ومبيدات احلشرات يؤدي إىل تلويث املياه السطحية واجلوفية، أما 

كما أن هناك مصائد كثرية من األمساك يف املياه الضغوط البشرية واحليوانية فهي يف عالقة سلبية مع الغطاء النبايت والغابات، 
  .العذبة أو البحرية يرى استغالهلا فعال مبستويات غري مستدامة

 تعين التنمية املستدامة وضع حد لالستخدامات املبددة وحتسني كفاءة شبكات املياه، كما تعين حتسني نوعية : صيانة املياه -2
حية على معدل ال حيدث اضطرابا يف النظم االيكولوجية اليت تعتمد على هذه املياه، املياه وقصر املسحوبات من املياه السط

  .وقصر املسحوبات من املياه اجلوفية مبا يضمن جتددها

معناه أن يتم صيانة ثراء األرض يف التنوع البيولوجي لألجيال املقبلة وذلك بإبطاء : تقليص مالجئ األنواع البيولوجية-3
  .تدمري املالجئ والنظم االيكولوجية بدرجة كبرية، وإن أمكن وقفهاعمليات االنقراض و

ويعين عدم املخاطرة بإجراء تغيريات كبرية يف البيئة العاملية من شأا أن حتدث تغيري : محاية املناخ من االحتباس احلراري -4
أو النظم اجلغرافية الفيزيائية والبيولوجية أو تدمري يف الفرص املتاحة لألجيال املقبلة، وذلك باحليلولة دون زعزعة استقرار املناخ، 

  .مية لألرض من جراء النشاط البشريطبقة األوزون احلا

                                                 
1Hassan Ziady, Les vertus de la démocratie, Economia N°24 , Paris Octobre 2002 p46 . 



 

 - 37 -

  التنمية املستدامةيف إطاراملؤسسة االقتصادية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل األول  
 

I-2-1-2-وميكن إمجاهلا يف النقاط التالية : األبعاد التكنولوجية - د    

مية تكون نتيجة ذلك أن تدفق النفايات خاصة يف الدول النا : ولوجيا أنظف يف املرافق الصناعية استعمال تكن-1
 التحول إىل  تعين وال ختضع للرقابة إىل حد كبري، فالتنمية املستدامة لتكنولوجيات تفتقر إىل الكفاءة أو لعمليات التبديد

 كما تتسبب هذه تكنولوجيات أنظف وأكفأ وتقلص من استهالك الطاقة وغريها من املوارد الطبيعية إىل أدىن حد،
 يف املقام األول، وتعيد تدوير النفايات داخليا، مع إبقاء التكنولوجيات التقليدية اليت تفي ذه التكنولوجيات يف ملوثات أقل

   .املعايري

جيري استخراج احملروقات وإحراقها وطرح نفاياا داخل البيئة، فتصبح بذلك مصدرا :احملروقات واالحتباس احلراري -2
مطار احلمضية، واالحتباس احلراري الذي يهدد تغري املناخ، وتشري اإلحصائيات رئيسيا لتلوث اهلواء يف املناطق العمرانية، ولأل

 :  كما يوضحه الشكل التايل إىل تزايد استخدام احملروقات
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ترمي إىل احلد من املعدل العاملي لزيادة انبعاث الغازات احلرارية، من خالل احلد بصورة كبرية من استخدام فالتنمية املستدامة 
ين أيضا أن تتخذ البلدان الصناعية اخلطوات األوىل ع املؤسسات الصناعية، كما تمداد إلاحملروقات وإجياد مصادر أخرى للطاقة

للحد من انبعاث ثاين أوكسيد الكاربون واستحداث تكنولوجيا جديدة الستخدام الطاقة احلرارية بكفاءة أكرب وتوفري إمدادات 
  .من الطاقة غري احلرارية تكون مأمونة ونفقتها حمتملة

جلة هذه املشكلة يف اتفاقية كيوتو مشجعة جدا، اعإلجراءات اليت اختذت ملامتثل  : احليلولة دون تدهور طبقة األوزون -3
جلة خماطر البيئة العاملية حيتاج إىل احيث جاءت للمطالبة بالتخلص تدرجييا من املواد الكيميائية املهددة لألوزون، وتوضح بأن مع

االتفاقية اعتقادا منها بأن قوا أصبحت فوق إرادة  يف حني رفضت الواليات املتحدة األمريكية التوقيع على هذه تعاون دويل،
  .اتمع الدويل مادام ال أحد يستطيع إجبارها على ذلك

  2000إنبعاثات ثاين أكسيد الكاربون الناجتة عن استهالك الطاقات األحفورية سنة  ) :1.10(الشكل رقم 
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I-2-2- مؤشرات االستدامة  

تشري التنمية املستدامة إىل جمموعة واسعة من القضايا، تنطوي على ج متكامل يف إدارة االقتصاد والبيئة 
  .لقدرة املؤسسيةواالهتمامات بااالت البشرية وا

معلومات عن مرحلة التقدم الراهنة، ( حيتاج صانعو القرار إىل معلومات للمضي قدما حنو حتقيق التنمية املستدامة
تسمح هذه املؤشرات ألصحاب القرار وواضعي ) ومعلومات عن االجتاهات ونقاط الضغط، ومعلومات عن أثر التدخالت

  .ل حتقيق التنمية املستدامةالسياسات من رصد التقدم احملرز يف سبي

ينبغي وضع املقاييس العددية للتنمية املستدامة حبذر نظرا للخصائص الفريدة اليت تتمتع ا املقاييس الزمانية واملكانية، 
  .1"فوهم اليقني أكثر خطورة من جهل اليقني "  مبا نريد معرفته وحيفقد تكون لدينا أرقام ولكن ال ت

لتقومي أثر النشاطات والتأثري على القرارات يف الوقت احلايل حنن حباجة إىل إعداد مؤشرات جيدة للتنمية املستدامة 
حنو األحسن، حيث يقتضي التوازن بني األنشطة االقتصادية والرفاه االجتماعي واحتياجات البيئة يف عملية التنمية تغيري أمناط 

 .صنع القرار

إىل  ف املؤشراتن إطارا حتليليا يص1995اعتمدت جلنة التنمية املستدامة التابعة لألمم املتحدة سنة  هذا اإلطار يف
  :ثالثة فئات رئيسية وهي 

  مؤشرات القوة الدافعة واليت تصف األنشطة والعمليات واألمناط 

 مؤشرات احلالة اليت توفر صورة للحالة الراهنة لألمور 

   واليت توجد التدابري املتخذة بصدد التنمية االقتصاديةمؤشرات االستجابة

جرت العادة على استخدام املؤشرات االقتصادية يف حتديد أهداف التنمية وقياس التقدم :أصناف مؤشرات التنمية املستدامة 
نات ااميع االقتصادية احملرز، حيث كان منو الدخل الفردي اهلدف الرئيسي للتنمية، غري أن األمر مل يعد كذلك، إذ أن بيا

حتجب أوجه التفاوت بني الفئات، كما أنه مت اإلقرار بأن مثة أهداف أخرى، مثل حتسني اخلدمات الصحية والتعليمية الكلية 
، والنهوض مبؤسسات احلكم ال تقل أمهية لتحقيق تنمية مستدامة، ومع ذلك ينبغي  يف عملية التنمية االقتصادية ومحاية البيئة

  .يد على أمهية االستناد إىل مبادئ اقتصادية كلية كنقطة انطالق لتحقيق التنمية املستدامةالتأك

ختتلف مؤشرات قياس التقدم يف حتقيق التنمية املستدامة باختالف اهليأة املعدة هلا، ويرجع ذلك إىل املتغريات املأخوذة 
تنمية املستدامة يف حد ذاته، وسنركز على املؤشرات الغرض من املؤشر وحىت وجهات النظر حول مفهوم الو، اإلعتباريف 

 .21القطاعية للتنمية املستدامة واملؤشرات األساسية امعة يف الفصول ذات الصلة جبدول أعمال القرن 

I-2-2-1- املؤشرات القطاعية 

  : تنطوي على إعداد مؤشر البعد البيئي للتنمية املستدامة ومن أمهها

                                                 
   166 سابق،  صدوجالس موسشيت، مرجع. ف1
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I-2-2-1-1يكولوجية البصمة اال-أ )L’empreinte écologique (:   

ويقيس الضغط الذي ميارسه اإلنسان على الطبيعة، حيث  WACKERNAGEL  وREESأسس املؤشر كل من 
، ومن بني )كه من املوارد، احتياجاته من طرح النفاياتاستهال(رورية تمع ما لتلبية متطلباته يقوم على املساحة املنتجة الض

  : أهم خصائص املؤشر جند

  ، ملؤسسةحيث ميكن قياس البصمة االيكولوجية للعامل، لدولة، لشخص : املرونة -

  .حيث تتطور حسب عدة عوامل مثل النمو الدميغرايف واالستهالك املتوسط للفرد، التقدم التكنولوجي:  الديناميكية -

  .الربط املباشر بني أهم نقطتني للتنمية املستدامة ومها احلاجة واملوارد -

  : اهلكتار وتعتمد على" وحدة املساحة " جتدر اإلشارة هنا أن وحدة القياس املستخدمة يف هذا املؤشر هي 

   ؛املساحة الضرورية المتصاص غاز الكاربون

 ؛املساحة الضرورية لتربية املواشي

 ؛)تلبية االحتياجات الغذائية(للزراعة املساحة الضرورية 

 ؛املساحة الضرورية لإلنشاء

 .املساحة الضرورية للصيد

كما ميكن احلصول على البصمة االيكولوجية ملتوسط املساحة لكل فرد بقسمة مساحة األرض على عدد السكان، 
تستحوذ على )  الدولة مقدرا بوحدة املساحةمتوسط استهالك( فمثال البصمة االيكولوجية للواليات املتحدة األمريكية لوحدها

 من  من املساحة الكلية لكوكب األرض حسب دراسة أجراها باحثون يف كولومبيا خالل بداية التسعينات %20ما يفوق 
  .2 من القرن املاضيالقرن املاضي

I-2-2-1-احملاسبة اخلضراء( مؤشر احملاسبة البيئية -ب (  

دف احملاسبة الوطنية إىل وضع يف األفق متغريات معربة عن حالة و تطور االقتصاد الوطين إلعطاء أصحاب القرار 
عادة ما مل يتم ية هو جمموعة احلسابات اليت تقوم ا الدول دوريا ملتابعة تطور اقتصادها، وقاعدة للعمل، فنظام احملاسبة الوطن

إدماج القيمة االقتصادية للموارد الطبيعية يف نظام احملاسبة الوطنية، ومع بروز مفهوم التنمية املستدامة أدى باحلكومات إىل 
 القرار السياسي، خصوصا بواسطة حماسبة بيئية خاصة تسمى احملاسبة الرغبة يف إدماج البعد االقتصادي الكلي للبيئة يف حقل

  .3 وميكن تعريفها بأا الوصف املنهجي  داخل إطار حماسيب للعالقات املتبادلة بني البيئة واالقتصاداخلضراء

 دف ابتداءا من السبعينات، ومت استكماهلا يف بداية التسعينات  يف القرن العشرينية اخلضراء احملاسبة الوطنعدتأّ
  .4صياغة مؤشرات تنمية مستدامة الغرض منها اإلحاطة باألبعاد البيئية 

                                                 
1 Otua.org,21/11/2006, http ://www.Otua.org/pdf/dossierDevDur.pdf  

  ،25/12/20؟،مىت تطالب الدول النامية باملديونية البيئية من الدول الصناعية باتر حممد علي وردم، 2
http//www.moroc-ecologie.net/article.php3 ?id_article 
3unesco.org, 12/01/2007, http://www.unesco.org/most/sd_arab/fiche2b.htm 
4 ibid 
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دقيق ال تتموضع االستعماالت الواعدة أكثر للحسابات البيئية على مستوى االقتصاد الكلي، حيث مل يتم حتديد 
لالستخدامات امللموسة للحسابات، باإلضافة إىل استمرار مشاكل منهجية كبرية بقدر ما تتموضع على املستوى القطاعي 

  .حيث يترجم الطلب على مثل هده األدوات حاجات دقيقة مثل تسيري املاء أو الغابات

  :1وتستعمل أدوات احملاسبة البيئية يف ما يلي

 ا للمعلومة، وكذا هيكلة و انسجام و تنظيميإدماجيا تقتضي إقامة هذه احلسابات جهدا :ئية الطبيعية و البي تسيري املصادر-1
  .للمعطيات حول البيئة

وهذا بتشخيص حالة املصادر و .  تسمح هذه احلسابات باكتساب معرفة احمليط و هي شرط أويل لتسيري ناجح
  . اليت ميارسها النشاط البشرياألوساط الطبيعية وكذا تطورها تبعا للضغوطات

تسمح احلسابات بتقدير االجتاهات اهلامة لتطور البيئة و آثار النشاطات االقتصادية :  القرار  صانعي تقدمي مساعدة إىل-2
  .مةيف بلورة سياسات التنمية املستدا  تساعد صانعي القراربالتايل، والطبيعيةالقطاعية على حركة خمزون املصادر 

جتمع حسابات البيئة معلومات قاعدية ميكن انطالقا منها إعداد مؤشرات الدميومة مثل : مؤشرات الدميومة  تطوير -3
  .مؤشرات االستعمال املكثف للغابات

 :  ثالثة مقاربات رئيسية بني ميكن متييز يوجد منوذج واحد حملاسبة بيئية، أنه الرغم

دف هذه املقاربة االقتصادية الكلية و ،ام األخضرخلأ الناتج الداخلي اتعتمد على  مبد :   ضبط نظام احملاسبة الوطنية -1
تكلفة األضرار االيكولوجية واخنفاض كاخلاصة باحملاسبة البيئية إىل يئة نظام احملاسبة الوطنية بإدماج عدة معطيات داخلية، 

 حتسني(ترشيد استخدام املوارد الطبيعية وهذا دف ، ة اخلدمات البيئيةخمزونات املوارد الطبيعية، نفقات تسيري البيئة، و قيم
ميكن ختفيض مبلغ القيمة وعليه اليت تعد استهالكات وسيطية متعددة، و مبا يسمح جتددها،)  طرق استهالكها و تدهورها

ناتج الداخلي فهذا ما يسمى بال. املضافة بالنسبة لكل إنتاج ومن مث، حساب الناتج الداخلي اخلام مصحح من اختراقات البيئة
  .اخلام األخضر

، الذي قيم اندثار (WRI) مع اية الثمانينات من طرف املعهد العاملي للموارد أندونسيا، طبق ألول مرة يف 
يني و االقتصاديني حول كولوجالغابات اإلندونيسية دف إدماج هذا التقييم يف املنتوج الداخلي الصايف، حيث ألفت انتباه االي

   .ر اقتصادي كلي معرب عن دميومة االقتصاد اإلندونيسيدى إىل صياغة مؤشحملاسبة الوطنية مما أنقائص نظام ا

إن  ضبط نظام احملاسبة الوطنية و حساب الناتج الداخلي اخلام األخضر يتصفان ببعض التغريات الناجتة بالدرجة 
فاملشكالت املنهجية العملية املرتبطة بإدماج جتاري، ترب باألساس ذات طابع غري األوىل عن اخلصائص اجلوهرية للبيئة اليت تع

  .البيئة يف نظام احملاسبة الوطنية، مل جتد إىل اليوم حلوال هلا

لمعلومة االقتصادية اليت  على أساس احلسابات التابعة لتكملة نظام احملاسبة الوطنية، وهي دف إىل : احلسابات التابعة -2
و استعملت يف دول كثرية لتوفري املعلومات احملاسبية املفصلة حول نشاط خاص . من دون تغيريهحيتويها نظام احملاسبة الوطنية 

 .و محاية البيئةية و النقل واحلماية االجتماعية مثل البحث و الترب

                                                 
1ibidem  
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من دون أن حيدث أي تغيري يف مؤشرات بلد ما، املتعلقة حبماية البيئة يف هود اجل بتحديدتسمح احملاسبة التابعة 
  . فال تصحح بالتايل عجزها)الناتج الداخلي اخلام والناتج الوطين اخلام(كلي  القتصاداال

املعلومات الفيزيائية الصادرة عن اإلحصائيات حول حالة البيئة واملصادر الطبيعية و ( جتمع حسابات البيئة التابعة،
 هده متدإذن ). يط أو تكاليف األضرار البيئيةاحملريف جتديد معلومات متوفرة يف اإلطار املركزي للمحاسبة الوطنية مثل مصا

  .حليلية لنظام احملاسبة الوطنيةاحلسابات القدرة الت

  :ساسية األثالثة اللوظائف او تقدم هذه احلسابات 

  ؛ظام احملاسبة الوطنية الستخراج  املظاهر البيئية منهتفكيك ن -1

  خارج السوق؛ية و اخلدمات البيئية  تقومي خمزون املصادر الطبيع-2

  . تقومي األضرار البيئية الناجتة عن النشاط االقتصادي-3

، وحتت 1، من طرف النروجيينيمت ختيل حسابات فيزيائية للبيئة 1970سنة  منذ :  حسابات املصادر و التراث الطبيعي-3
، تعاجل هذه األخرية احملاسبة البيئية التابعةدير النقدي لبعض املظاهر البيئية يف صعوبة التقل ، نظراسمية حسابات املصادر الطبيعيةت

  . فيزيائية أو نقديةمصادر نظام اإلنتاج معربا عنها بوحدة

العناصر و ة القابلة للتسويقلمصادر الطبيعيوامتد ذلك يف فرنسا اليت عمدت على استخدام مؤشرات مادية ونقدية ل
، أطلق عليها اسم املوروث الطبيعي وتتضمن احملاسبة التابعة كما ارية مبا يف ذلك األنظمة البيئيةالطبيعية عدمية القيمة التج

  .واحملاسبة املادية) النقدية(تشكل وصلة بني احملاسبة الوطنية 

I-2-2-1-2 مؤشر التنمية البشرية -ج   

، يعتمد على إدماج معطيات اجتماعية نوعية ،حييط  من القرن املاضيوهو مؤشر وطين مت إعداده مع بداية التسعينات
يقتصر هذا املؤشر  ،.... من الدخل الوطين بأهم اجلوانب االجتماعية للتنمية حيث يرتبط باملستوى التعليمي، نصيب الفرد 

 ويركز املؤشر على اخليارات على إبراز التقدم يف مستوى التنمية البشرية من خالل معطيات اقتصادية واجتماعية فحسب،
  :املتعلقة بالتنمية البشرية املتاحة وأمهها 

  ؛الدخل مستوى معيشي الئق ميكن حتقيقه من خالل زيادة متوسط نصيب الفرد من -

  ؛ مستوى الئق من التعليم والرعاية الصحية والتغذية املالئمة-

   ؛ توفر فرص العمل اليت تضمن حتقيق الدخل املناسب-

  ؛ إتاحة الفرصة الكاملة لكافة األفراد للمشاركة يف القرارات اليت يتخذها اتمع-

 .اد باحلرية السياسية واالجتماعية  متتع األفر-

                                                 
 .انصب منط حسابات املصادر الطبيعية يف النرويج أساسا على الطاقة وعلى تلويث اجلو   1

2 unisco.org, 12/01/2007, http://www.unisco.org/most/sd_arab/fiche2b.htm  
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I-2-2-2- معة يف الفصول ذات الصلة جبدول أعمال القرن املؤشراوميكن تقسيمها إىل أربعة:  21ت األساسية ا  

    :1قضايا رئيسية

I-2-2-2- املؤشرات االقتصادية -أ   

   وميكن قياسها من خالل: التنمية املستدامة  التعاون الدويل لتعجيل-1

اجلارية يف سنة معينة على  وحيسب بقسمة الناتج احمللي اإلمجايل بأسعار السوق:  نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل -1-1
 أنه ال يقيس يقيس هذا املؤشر مستوى اإلنتاج الكلي وحجمه، ومع تصنيفه من مؤشرات القوة الدافعة، وعدد السكان، وميكن

  .التنمية املستدامة قياسا كامال فإنه ميثل عنصرا هاما من عناصر نوعية احلياة 

كنسبة  األصول الثابتة لالقتصاد إضافات وميثل اإلنفاق على : حصة االستثمار الثابت اإلمجايل إىل الناتج احمللي اإلمجايل -1-2
   .الستثمار اإلمجايل إىل اإلنتاج، ويعرب عنه بنسبة مئويةيقيس هذا املؤشر نسبة امن الناتج احمللي اإلمجايل، 

  . ويبني قدرة البلدان على االستمرار يف االسترياد: واردات السلع واخلدمات /  صادرات السلع واخلدمات -1-3

ؤشر نصيب الفرد السنوي من استهالك الطاقة، حيث يقيس هذا امل وميكن قياسه من خالل:  تغيري أمناط االستهالك -2
 .نصيب الفرد من الطاقة يف بلد ما 

  : ؤشرات التاليةويتم قياسها من خالل امل : املوارد واآلليات املالية -3

وتعين نسبة جمموع صايف الصادرات من السلع :  رصيد احلساب اجلاري كنسبة مئوية من الناتج احمللي اإلمجايل-3-1
  . احمللي اإلمجايل واخلدمات وصايف الدخل وصايف التحويالت إىل الناتج

  .يبني هذا املؤشر فائض أو عجز احلساب اجلاري مقارنة بالناتج احمللي اإلمجايل ويقيس مدى سرعة تأثر االقتصاد

ويقصد مبجموع الدين املعطى أو املتلقي، ويقيس هذا : سبة مئوية من الناتج احمللي اإلمجايلن جمموع الدين اخلارجي ك-3-2
  .بلدان ويساعد يف تقييم قدرا على حتمل الديوناملؤشر درجة مديونية ال

تشمل املساعدات اإلمنائية الرمسية املنح :  صايف املساعدات اإلمنائية الرمسية املتلقاة كنسبة مئوية من الناتج احمللي اإلمجايل -3-3
و اخلدمات االجتماعية بشروط مالية أو القروض اليت يقدمها القطاع الرمسي إىل بعض البلدان واألقاليم دف النهوض بالتنمية أ

  . اليت ترمي إىل النهوض بالتنميةيقيس هذا املؤشر مستويات املساعدة ميسرة الشروط،، وتسهيلية

I-2-2-2- املؤشرات االجتماعية -ب   

  : وميكن رصد التقدم احملرز من خالل:  مكافحة الفقر -1

يبني املؤشر مجيع أفراد القوة العاملة ، لعمل إىل جمموع القوى العاملةوهو نسبة األشخاص العاطلني عن ا:  معدل البطالة -1-1
   .الغري موظفني أو عاملني مستقلني كنسبة من القوة العاملة

                                                 
 8- 6ص 2005،األمم املتحدة نيويورك حتليل النتائج: تطبيق مؤشرات التنمية املستدامة يف دول االسكوا 1
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وتقاس (بالنسبة للبلدان النامية فإن هذا املؤشر مركب من ثالثة أبعاد وهي حياة طويلة وصحية :  مؤشر الفقر البشري -1-2
يقاس بنسبة مئوية من الناس (  توفر الوسائل االقتصادية ،)األمية(املعرفة ،)الذين مل يبلغوا سن األربعني بنسبة مئوية من الناس 

الذين ال ميكنهم االنتفاع باخلدمات الصحية واملياه املأمونة، ونسبة األطفال دون اخلامسة الذين يعانون من وزن ناقص بدرجة 
  .)أو شديدة معتدلة 

ويعرب عن النسبة املئوية للسكان الذين يعيشون دون خط الفقر : شون حتت خط الفقر الوطين  السكان الذين يعي-1-3
، جتدر اإلشارة الوطين، وختتلف التقديرات الوطنية بني البلدان، ويستند غالبا إىل التقديرات املستمدة من مسوح األسر املعيشية

  .لد ما كنسبة مئوية يف تقييم حالة الفقر يف ب يستخدماناملؤشرين السابقنيأن 

 املعدل السنوي  تغريمعدل النمو السكاين وهو عبارة عن متوسط ويقاس من خالل:  الديناميكية الدميغرافية واالستدامة -2
  .بالنسبة حلجم السكان، ويقيس هذا املؤشر معدل النمو السكاين للسنة

  : تعزيز التعليم والوعي العام والتدريب -3

 سنة وال يدركون 15ويعرب عن نسبة األشخاص الذين ال تتجاوز أعمارهم :قراءة والكتابة بني البالغني  معدل اإلملام بال-3-1
  .القراءة والكتابة، وحيدد املؤشر نسبة األميني بني البالغني

 يف مالذين هجمموع امللتحقني باملدارس الثانوية  كنسبة من عدد السكان :  املعدل اإلمجايل لاللتحاق باملدارس الثانوية -3-2
  .الثانوية، ويبني مستوى املشاركة يف التعليم الثانويسن الدراسة باملدارس 

  :  محاية صحة اإلنسان وتعزيزها -4

يستخدم كبديل له نسبة األشخاص الذين ال يتوقع هلم أن يبلغوا سن األربعني، :  متوسط العمر املتوقع عند الوالدة -4-1
  .سائدة ستظل على حاهلا طوال حياة الفرديفترض هذا املؤشر أن األمناط ال

الشرب إن توفر درجة مرتفعة من االنتفاع مبياه :  عدد السكان الذين ال حيصلون على مياه مأمونة واخلدمات الصحية-4-2
  . أمر أساسي للتنمية املستدامةاملأمونة واخلدمات الصحية 

ويعترب أكثر املؤشرات بنسبة السكان يف املناطق احلضرية  وتقاس : تعزيز التنمية املستدامة للمستوطنات البشرية -5
  .استخداما لقياس درجة التوسع احلضري

I-2-2-2- املؤشرات البيئية -ج   

  :  محاية نوعية موارد املياه العذبة وإمداداا-1

  .ملتاحةويبني نصيب الفرد السنوي من املوارد املائية املتجددة ا:  عدد السكان/  املوارد املتجددة -1-1

  .و يبني نسبة كمية املياه املستخدمة إىل جمموع الكمية املنتجة :  االحتياطات املتجددة/ استخدام املياه -1-2

  :  النهوض بالزراعة والتنمية الريفية املستدامة-2

  .ة لإلنتاج الزراعييبني املؤشر نصيب الفرد من املساحة اإلمجالية لألراضي املتاح:  نصيب الفرد من األراضي الزراعية -2-1
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حيدد كمية األمسدة املستخدمة يف الزراعة للوحدة من األراضي الزراعية، حيث يقيس كثافة :  استخدام األمسدة -2-2
  .استخدام األمسدة

  :   مكافحة إزالة الغابات والتصحر-3

ات كنسبة من املساحة اإلمجالية وهو التغري الذي حيصل مع مرور الوقت يف مساحة الغاب:  التغري يف مساحة الغابات -3-1
  .للبلد

 ونسبتها إىل املساحة  مساحة األراضي املصابة بالتصحريتم احلصول علية عن طريق:  نسبة األراضي املتضررة بالتصحر-3-2
  .اإلمجالية للبلد، ويقيس مساحة التصحر وشدته

I-2-2-2- املؤشرات املؤسسية -د   

  : صال  احلصول على املعلومات ووسائل االت-1

نسمة، وعدد 1000نسمة، وأجهزة الراديو لكل1000وذلك من خالل أجهزة التلفاز لكل : احلصول على املعلومات -أ
  .نسمة، وتبني هذه املؤشرات مدى حصول السكان على املعلومات1000الصحف اليومية لكل 

م مقياس ، ويعترب هذا املؤشر أه نسمة1000 من خالل خطوط اهلاتف الرئيسية لكل: احلصول على وسائل االتصال  -ب
  . ت السلكية والالسلكية يف أي بلدلدرجة تطور االتصاال

  يف االنترنت وميكن الوصول إىل هذا املؤشر من خالل عدد املشتركني:  احلصول على املعلومات بالوسائل اإللكترونية-2
ان مدى مشاركة البلدان يف عصر  شخص، ويقيسان املؤشر1000لكل احلواسيب الشخصية  شخص، وحاملي 1000لكل

   .املعلومات 

وميكن الوصول إليه من خالل عدد العلماء واملهندسني العاملني يف جمال البحث والتطوير لكل مليون  :العلم والتكنولوجيا  -3
 نانيبي ين السابقنياملؤشر جتدر اإلشارة إىل أن ،نسمة، واإلنفاق على البحث والتطوير كنسبة مئوية من الناتج القومي اإلمجايل

   .حجم املوارد املخصصة للبحث والتطوير

I-3- اآلثار الخارجية للمؤسسة االقتصادية و تقييم الضرر  

، إال أن هذا الدور خيتلف  االقتصاديةة االقتصادي السائد فإن املؤسسة االقتصادية تلعب دورا أساسيا يف التنمياحمليطمهما كان 
 األهداف الواجب حتقيقها من قبل هذه املؤسسة، واملهام امللقاة على خر وذلك الختالفي آل اقتصادحميطحجمه وأمهيته من 

  .عاتقها

كوا مصدر للمعلومات فقط، لال التنمية املستدامة مسامهة املؤسسة االقتصادية يف العملية التنموية يف ظل تتجاوز 
 )نتاج، واالقتراحات لغرض تطوير اإلاإلنتاج السنوي املتحققها، و تتعلق بالطاقات اإلنتاجية املتاحة ومستوى استخداماليت(

 .وإمنا تتعدى ذلك إذ يتطلب عليها تسخري الوسائل الضرورية إلجناح هذه العملية التنموية
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I-3-1- مفاهيم حول اآلثار اخلارجية للمؤسسة االقتصادية  

I-3-1-1-                 املؤسسة االقتصادية و البيئة اخلارجية                                                              

للحصول على أي منتوج ال بد من إدماج عدة عوامل يف إطار تنظيم على شكل وحدة اقتصادية، واليت يتم فيها 
لع أو خدمات مزج عناصر اإلنتاج، وعليه ميكن القول أن املؤسسة االقتصادية هي اندماج عدة عوامل دف إنتاج أو تبادل س

مع أعوان اقتصاديني آخرين يف إطار قانوين ومايل واجتماعي معني، ضمن شروط ختتلف تبعا ملكان املؤسسة وحجم ونوع 
تتمثل يف الوسائل واملواد املستعملة ( ل اإلنتاج بواسطة تدفقات نقدية حقيقية ، ويتم هذا االندماج لعوام1النشاط الذي تقوم به
، )تتمثل الطرق والكيفيات واملعلومات املستعملة يف تسيري ومراقبة التدفقات النقدية  ( معنوية، وأخرى )يف نشاط املؤسسة 

  .2أفراد اتمعبوكل منها يرتبط ارتباطا وثيقا 

 ميكن أن ندرجها ، واليت وأثناء قيام املؤسسة بالوظائف األساسية املنوطة هلا دف إىل حتقيق جمموعة من األهداف
 .3 هدف اقتصادي وهدف اجتماعي:  صنفني أساسيني ضمن

  :يتمثل اهلدف االقتصادي يف 

 ؛حتقيق اهلدف األساسي وهو الربح حىت تتمكن املؤسسة من تغطية احتياجاا املالية -

   ؛تغطية املتطلبات اليت  حيتاجها اتمع -

 .عقلنة اإلنتاج باالستخدام الرشيد لعوامل اإلنتاج -

  :أما اهلدف االجتماعي  فيتمثل يف

 ؛ضمان مستوى مقبول من األجور -

  ؛حتسني مستوى معيشة العمال -

إقامة أمناط استهالكية معينة بالتصرف يف العادات االستهالكية سواء بتقدمي منتجات جديدة أو بواسطة التأثري  -
 ؛يف أذواقهم عن طريق اإلشهار والدعاية

 .توفري التأمينات ومرافق للعمال -

I-3-1-1-رجية للمؤسسة وأمهية حتليلها البيئة اخلا-أ  

 واليت تشري إىل ة يف تسيري املؤسسة االقتصادية،إن عملية تقييم بيئة املؤسسة اخلارجية خطوة مهمة لتحقيق الفعالي 
مدى حتقيق املؤسسة ألهدافها من خالل االنسجام األنسب ملواردها، حيث تتيح عملية التقييم هذه معرفة ما يدور حوهلا من 

  .الهلا وديدات أو خماطر ميكن مواجهتها أو احلد منهافرص الستغ

                                                 
 54 ، ص1998 عدون، اقتصاد مؤسسة ، اجلزائر ناصر دادي: تأخذ املؤسسة االقتصادية عدة أشكال، راجع  1
  .2006، بسكرة09، جملة العلوم اإلنسانية، العدديل املؤسسات مع دراسة للتمويل البنكيمتوعمار زيتوين، مصادر  2
 31  ،ص1996سسة، اجلزائر  عمر صخري، اقتصاد مؤ3
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يف العقود األخرية من القرن العشرين شهدت املؤسسات االقتصادية تطورات جذرية وسريعة يف بيئتها اخلارجية، فقد 
، وتشغيل لتوظيفاأخدت اتمعات تويل اهتماما متزايدا يف قضايا رقابة التلوث، والسالمة واألمان يف العمل، واملساواة يف 

، حيث يتطلب هدا تدخل الدولة لوضع السياسات وسن القوانني ....النساء، وحقوق املرأة، وسالمة املنتجات وجودا 
  .        1والتشريعات اليت تؤدي إىل توجيه النشاط االقتصادي لالهتمام مبثل هده القضايا ومعاجلتها

 املؤسسة ال تنشط يف فراغ وإمنا ضمن حميط والذي يقصد به جمموعة العناصر أو املتغريات املؤثرة على نشاط إذن 
املؤسسة، وهي يف عالقة تبادلية مع كل عنصر من  هذه العناصر، وبالتايل فإن احمليط قد يكون عامال مساعدا وقد يكون عائق 

   .2ويشري الشكل التايل مكونات حميط املؤسسة أمام املؤسسة

  :3ى وجود ثالثة جمموعات تعمل ضمن احمليط وهيعل P.FILHOويشري 

  ؛)اقتصادية، اجتماعية، سياسية(جمموعة املتغريات على املستوى الوطين  -1

كومية واإلدارية ومؤسسات  والتنظيمات احلاهليئات (جمموعة املتغريات التشغيلية اخلاصة  بكل مؤسسة  -2
 ؛)التوزيع

 .)....عمال، مديرين (سسة الداخلي حيط املؤجمموعة املتغريات املتعلقة مب -3

  :خالل الشكل البياين التايل  ، وميكن توضيح ذلك من4وميكن تصنيف حميط املؤسسة إىل حميط مباشر وغري مباشر

 حميط املؤسسة وأنظمته الفرعية ) :1.11(الشكل رقم 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  83ناصر دادي عدون، اقتصاد مؤسسة، ص : املصدر

                                                 
 29، ص2001 ، عماناإلدارة والبيئة والسياسة العامة كامل حممد املغريب، 1
، امللتقى الدويل األول حول التسيري الفعال يف املؤسسة تقييم البيئة اخلارجية وأثرها على فعالية تسيري املؤسسة االقتصادية اجلزائريةعمار عماري و بن واضح اهلامشي، 2

 2، ص2005االقتصادية ، جامعة املسيلة ماي 
 نفسه 3
 80 ص1998 الطبعة الثانية،  اجلزائر ، اقتصاد مؤسسة ناصر دادي عدون، 4

نقابات وجمموعات  املؤسسة كنظام
 مصاحل أخرى

 ام العالقات مع اإلدارةنظ
 احمليط املباشر

 سوق السلع واخلدمات

 سوق املواد

 نظام القيم احمليط غري املباشر

 النظام االجتماعي

 نظام التعليم والتكوين النظام السياسي

  سوق رؤوس
  األموال

 النظام االقتصادي

 سوق العمل
النظام العلمي 

 والتقين

النظام 
 غرايفالدمي

  اجلغرايفيطاحمل
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، وتكمن أمهية تقييمها يف   من املوضوعات اهلامة عند اختيار االستراتيجيات املناسبة هذه املتغرياتيعد دراسة وحتليل
  :1النقاط التالية

أن املؤسسة مكونة من شبكة أفراد ومجاعات قد ختتلف يف أألهدافها واجتاهاا وهؤالء األفراد هم أفراد من حميطها  -1
كات من وكل ما فيه من عوامل اقتصادية واجتماعية يؤثرون فيها ويتأثرون ا، فاملؤسسة مرتبطة أماميا وخلفيا بشب

  سواق واألفراد واملؤسسات وغريها؛املتعاملني واأل

ح املؤسسة إىل  حد كبري على مدى دراستها للعوامل البيئية املؤثرة ومدى االستفادة من اجتاهات هده يتوقف جنا -2
وارد العوامل وبدرجة تأثري كل منها، حيث تساعد هده الدراسة على حتديد األهداف اليت جيب حتقيقها، وبيان امل

 ؛...املتاحة ونطاق السوق املرتقب، وأمناط القيم والعادات والتقاليد السائدة

 مدى تأقلمها مع احمليط اخلارجي بطريقة تزيد من درجة استفادا من الفرص، ؤسسة يتوقف علىكما أن جناح امل -3
 ت اجيابية وسلبية؛لبيئة من متغرياوقدرا على مقاومة التهديدات، وهدا يتطلب معرفة  ما جيري يف ا

سعي الكثري من املؤسسات إىل التأقلم مع عوامل بيئتها اخلارجية املتغرية وجعلها تؤثر يشكل اجيايب على هده البيئة،  -4
 .وبالتايل القيام بدور فعال اجتاه تطور ومنو االقتصاد الوطين

 I-3-1-1-2 التغريات احلديثة يف بيئة املؤسسة االقتصادية - ب   

مل يعد اتمع ينظر للمؤسسة االقتصادية نظرة اقتصادية تقليدية دف إىل إنتاج السلع وتقدمي اخلدمات بنوعية معينة 
تعقيدا وبأسعار حمددة نتيجة استخدام عدد من العاملني وجزء من موارد اتمع غري البشرية، فالنظرة احلديثة تأخذ أبعادا أكثر 

حيث تعترب املؤسسة االقتصادية جزءا من اتمع وأن عوامل البيئة اخلارجية تؤثر عليه مباشرة وبشكل ملموس يستدعي رعاية 
  .    املؤسسة يف القيا م مبهمتها االقتصادية قدرةاإلدارة وانتباهها، خاصة أن هده العوامل دائمة التقلب وتؤثر على 

ولية املؤسسة االقتصادية تنحصر فقط بالقضايا االقتصادية، وأن أي تدخل من احلكومات النظرة التقليدية تعترب مسؤ
قتصادي ا التدخل يساعد املؤسسة يف تعزيز موقعها االوريا أو مربرا إال إذا كان هذواملؤسسات اخلارجية األخرى ليس ضر

الداخلية واملتفقة مع مصاحلها االقتصادية اليت ا فإن قرارات املؤسسة كانت ترتكز إىل ظروفها ويرفع من مستوى أدائها، لذ
تؤدي إىل جناحها وازدهارها، وقد كان االفتراض السائد بأن ثروة اتمع وتقدمه ترتبط ارتباطا وثيقا بنجاح املؤسسات 

خلارجية ميكن االقتصادية وأن العوامل اخلارجية ال تلعب دورا رئيسيا يف قرارات املؤسسة، وبناءا عليه فإن عوامل البيئة ا
  .   تقرة ومؤيدة ملصاحلها االقتصاديةاعتبارها عوامل مس

والنظرة احلديثة جتاه املؤسسة االقتصادية وبيئتها أصبحت أكثر تعقيدا، كما أن احلدود الفاصلة بني املؤسسة 
وغموضا، ففي الستينات االقتصادية وبيئتها اخلارجية من حيث  مسامهتها يف حتقيق التنمية املستدامة أصبح أكثر تداخال 

والسبعينات أثريت العديد من القضايا كما الحظنا سابقا بشأن التنمية االقتصادية، وإبراز الدور الذي تلعبه املؤسسة االقتصادية 
يف احلياة السياسية واالجتماعية، حيث أصبحت القرارات تتطلب اعتبار التأثريات النامجة عن البيئة السياسية واالجتماعية 

مسامهني - ةصة وأن عدد كبري من عناصر البيئإلضافة إىل اجلانب االقتصادي، األمر الذي جعل مهمة اإلدارة أكثر تعقيدا وخابا

                                                 
 3، ص ذكرهمار عماري و بن واضح اهلامشي، مرجع سبق ع1
 30، ص  ذكرهبقمد املغريب، مرجع سكامل حم 2
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 ممن هلم مصاحل يف نشاط املؤسسة أصبحت متارس ضغوطا فاعلة على تصرفاا وتؤثر على قدراا لتأدية -وممولني وموردين 
  .  التزاماا جتاه اتمع 

ري الذي طرأ على البيئة اخلارجية للمؤسسة أجربها لدمج وإدخال البعد االجتماعي والبيئي يف استراتيجياا، فالتغ
                                                                            .م فئات وقطاعات خمتلفة من اتمعوبذلك تصبح تتفاعل مع جمموعة من القضايا اليت 

I-3-1-2-  نظرية اآلثار اخلارجية  

يترتب على العمليات اإلنتاجية اليت تقوم ا املؤسسات منتجات وال يتم تسويقها كسلعة ائية، ألن سعرها ال 
ن هذه األخرى واتمع، الذين سيدفعون مث هلذه املنتجات، حيث تتأثر ذه املنتجات بعض املؤسسات ∗يعكس اآلثار اخلارجية

  .ة استعدادهم لدفع مبالغ نقدية معينة من أجل التقليل من حدة هذه اآلثار اآلثار اخلارجية بأشكال خمتلفة إىل درج

وعلى ضوء هذا نقول أية نفقات إضافية يتحملها أفراد اتمع واملؤسسات األخرى نتيجة للنشاط اإلنتاجي لوحدة 
   :1اقتصادية تعترب نفقات خارجية وعلى ذلك نالحظ

  التكلفة االجتماعية             جمموع التكاليف اخلاصة                التكاليف اخلارجية اليت تتحملها

  املؤسسات وأفراد اتمع+          باملؤسسة القائمة على اإلنتاج  =         التكلفة من وجهة    (

  )مع نظر ات

انطالقا مما سبق نقول أن اآلثار اخلارجية هي أن تؤول تكاليف أو منافع النشاط قيد الدراسة إىل أفراد ليس هلم عالقة 
  .2مباشرة بذلك النشاط

لنشاط سلبية، ويف يف حالة انتقال بعض أنواع التكلفة املربوطة بالنشاط إىل طرف ثالث تكون التأثريات اجلانبية ل
  .حالة انتقال منفعة مربوطة بالنشاط إىل طرف ثالث تعترب التأثريات اجلانبية اجيابية

  : جتدر اإلشارة أن اآلثار اخلارجية حتدث إذا توفر الشرطني التاليني 

 مؤسسة مستوى إنتاج  أو من أفراد اتمع نشاط املؤسسة جيب أن حيدث اخنفاض أو حتسني يف مستوى الرفاه بالنسبة لفرد-1
حتتوي على متغريات يقوم بتحديد  N )لفرد أو مؤسسة( إذا كانت على سبيل املثال دالة الرفاه أو اإلنتاج خر مبعىن آ،أخرى

   .N  املؤسسةقيمتها مؤسسة أخرى وال تراعي تأثري ذلك على

أو آلثار اخلارجية والذي يؤثر على رفاه مسبب ا:  التخفيض أو التحسني يف اإلنتاج أو الرفاه جيب أن يكون غري معوض -2
أي تعويض لنشاطه بقيمة تعادل التكلفة الناجتة عن ) أو استالم حالة املؤثرات اخلارجية املوجبة(إنتاج اآلخرين ال يقوم بدفع 

  .نشاط اآلخرين

                                                 
 .سنركز عليه يف حتليلنا لآلثار اخلارجية والذي من أهم اآلثار اخلارجية للمؤسسة االقتصادية  التلوث  ∗
  ، 15/11/2006املعهد العريب للتخطيط،   1

http://www.arab-api.org/course21/pdf/c21-3-3.pdf 
 7، صمرجع سبق ذكرهحسن ، احلاج  2
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ى النشاط، يف حالة تعويض اخلاسرين من التأثري اخلارجي السليب يصبح املؤثر اخلارجي جزء من حمددات مستو
 .وبذلك يتم إدخال املؤثر اخلارجي ضمن القيود اليت حتكم قرار املنتج وهذا ما تسعى السياسة البيئية حتقيقه

ولتوضيح الفكرة أكثر نقوم بالتمثيل البياين لألثر اخلارجي الناجم عن احنراف التكلفة االجتماعية والتكلفة اخلاصة  
  :باملؤسسة على النحو التايل 

  عن نشاط املؤسسةتج النا السليباألثر اخلارجي) : 1.12(الشكل رقم 

 

  

  

  

  

  

 

 
Source : philippe Bontems , Gilles Rotillon , Economie des ressources naturelles et de 

l’environnement, paris1995, p181 

حيث  ،)منحىن التكلفة احلدية اخلاصة(ة منحىن التكاليف احلدية للمؤسس )C.M.P(و  طلبمنحىن ال) D( ميثل
يتضمن كافة التكاليف اليت تدفعها املؤسسة كعوائد لعناصر اإلنتاج، لكن هناك تكلفة أخرى مل تأخذها املؤسسة يف احلسبان 

، وعليه )C.M.P( وعادة ما ال تدخل عند متثيل منحىن وهي تكلفة اآلثار اخلارجية وتعترب تكلفة إضافية من وجهة نظر اتمع
أي ) اخلاصة واخلارجية( يأخذ كافة  تكاليف اإلنتاج يف االعتبار )C.M.S(  االجتماعيةنتنبأ بوجود منحىن التكلفة احلدية
  .التكاليف من وجهة نظر اتمع

 عند  ى من منحىن التكلفة احلدية اخلاصةيقع أعل وكما هو موضح يف الشكل فإن منحىن التكلفة احلدية االجتماعية
بالنسبة للوحدات أي مستوى من مستويات اإلنتاج، واملسافة الرأسية بني هذين املنحنيني تقيس التكلفة اخلارجية وهي ثابتة 

  . املتتالية من اإلنتاج

 ثر اخلارجي السالب،، بافتراض عدم تعويض التكاليف اليت يتحملها عون آخر نتيجة األ)Q،P(يتحدد التوازن عند 
 جمموع التكاليف النامجة عن اإلنتاج واليت من املفترض أن تتضمن التكاليف االجتماعية غري Pلسعرامبعىن آخر ال يعكس 
  . املأخوذة بعني االعتبار

سوف يف احلسبان عند حتليل املشكالت البيئية، و) السلبية واالجيابية(يأخذون هذه اآلثار اخلارجية إن االقتصاديني 
   . 1حناول تعميق فكرة اآلثار اخلارجية معتمدين أسلوب التوازن اجلزئي البسيط

                                                 
  ،15/11/2006 املعهد العريب للتخطيط،1

http://www.arab-api.org/course21/pdf/c21-3-3.pdf 
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I-3-1-2-توازن املؤسسة يف حالة اآلثار اخلارجية السلبية يف سوق املنافسة الكاملة-أ    

 الطلب يل يقوم على افتراض وضع املنافسة التامة فإن املؤسسة قابلة للسعر وال تستطيع أن تؤثر فيه، ولذلك منحىنمبا أن التحل
  : على النحو التايلالذي يواجه املؤسسة أفقي 

   املنافسة التامة يف حالة اآلثار اخلارجية السلبية يف سوقتوازن املؤسسة) : 1.13(الشكل رقم 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

  

Source :http://www.arab-api.org/course21/pdf/c21-3-3.pdf   

، يف حني التكلفة احلدية لتكلفة احلدية اخلاصةبالنسبة ل P1عند السعر  Q1إنتاج الكمية  يكونحسب الشكل 
  .  Q1 والفارق بينهما يعكس التكلفة احلدية اخلارجية إلنتاج الكمية ،P2 هلذه الكمية هو السعر االجتماعية

 وهو شرط تعظيم الربح يف ظل املنافسة C.M.P=السعر:  حيثQ3حجم اإلنتاج األمثل من وجهة نظر املؤسسة هو عن  أما
وعليه يتبني لنا يف ظل  C.M.S = السعر  : حيثQ2 التامة، أما من وجهة نظر اتمع ككل فإن حجم اإلنتاج األمثل يكون

  .Q2Q3 الكمتنيالفارق بني املنافسة التامة، فإن إمهال اآلثار اخلارجية لإلنتاج قد أدى باملؤسسة إىل اإلفراط يف اإلنتاج مبقدار 

وعلى ذلك نتوصل إىل النتيجة  كان من األفضل توجيهها إلنتاج سلع أخرى، Q2Q3فاملوارد املستخدمة يف إنتاج 
نه يف ظل املنافسة التامة فإن اآلثار اخلارجية السلبية يؤدي إىل عدم التخصيص األمثل للموارد، فالكميات املنتجة التالية وهي أ

من بعض السلع يكون مبالغا فيها بينما تكون الكميات املنتجة من بعض السلع األخرى تتسم بالنقص الشديد نظرا لتوجيه 
  ).  على فرض التوظيف الكامل ملوارد( إلنتاج السلع  األوىلقدر كبري من املوارد اإلنتاجية يف اتمع 

كما أن التغريات يف إن افتراضنا اقتصر على وجود مؤسسة واحدة يترتب على نشاطها  وجود آثار خارجية سلبية، 
رض اآلن أن هذه املؤسسة وحدها ال يؤثر على السعر السوقي طاملا تنتج يف ظل املنافسة التامة، ولتوضيح الصورة أكثر نفت

كافة املؤسسات املنتجة يف هذا القطاع تسبب نفس الدرجة من التكلفة اخلارجية املترتبة على النشاط اإلنتاجي، هذا االفتراض 
  .ككل القطاع  مستوى املؤسسة إىل مستوى علىيسمح لنا بأن ننتقل من التحليل 
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نس من حيث ما يترتب على نشاطها من تكلفة أن املؤسسات عددها كبري وتتسم بالتجا وللتوضيح أكثر نفترض هنا
عرض املؤسسة يف املنافسة التامة اجلزء الصاعد من خارجية وتكلفة خاصة، حسب النظرية االقتصادية اجلزئية يكون منحىن 

  . عند حده األدىن C.M.Vمنحىن التكلفة احلدية بعد أن يقطع منحىن متوسط التكلفة املتغرية 

عرض السوقي  اخلاصة بكل املؤسسات املنتجة يف نفس القطاع حنصل على منحىن العند جتميع منحنيات العرض
، P3  عند السعرQ3اخلاص ذه املنتجات، يف حني الحظنا يف الشكل السابق أن كل مؤسسة سوف تنتج الكمية التوازنية 

   .Q3.N  املؤسسات املتماثلة سوف تبيع الكميةن مNوبالتايل عند هذا السعر فإن عدد 

ة يف عرضها ميكن احلصول عليه عن طريق جتميع الكميات اليت تكون كل مؤسسة راغبالقطاع ن أية نقطة على منحىن عرض إ
عند السعر املناظر، وباملثل عن طريق جتميع منحنيات التكلفة احلدية االجتماعية لكافة املؤسسات املنتجة يف نفس القطاع نكون 

  .لقطاعا  ىن العرض االجتماعي هلذابصدد منح

I-3-1-2-اآلثار اخلارجية السلبية للمؤسسة االقتصادية ومدى تأثريها على األسعار النسبية ومدى كفاءة ختصيص املوارد-ب  

من التحليل السابق توصلنا إىل منحىن العرض اخلاص، ومنحىن العرض االجتماعي جلميع املؤسسات يف قطاع معني، 
 يف احلسبان، نستطيع أن نتوصل إىل بعض النتائج اهلامة ملؤسسات يف هذا القطاعمجيع افإذا أخذنا وضع منحىن الطلب على 

  : من خالل الشكل التايل

  يف حالة اآلثار اخلارجية السلبية يف سوق املنافسة التامةالصناعةتوازن ) :  1.14(الشكل رقم 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

توازن السوقي الذي يواجه كافة املؤسسات، والكمية  سعر الهوو P3 الصناعةإن سعر توازن حسب الشكل ف
 تساوي بالضبط  حسب الشكل واليتما إىل جمموع اإلنتاج التوازين لكافة املؤسسات  مساوية متاهي وQ2الصناعة التوازنية 
  . املوجودة يف هذا القطاع مضروبة يف عدد املؤسساتQ3السابق 

 منحىن الطلب على الصناعة

  منحىن العرض اخلاص للصناعة

 P تماعي للصناعةمنحىن العرض االج
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 إ*"اط
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0 
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 ل أعلى من منحىن العرض اخلاص هلذهكما نالحظ من خالل الشكل أيضا أن منحىن العرض االجتماعي يقع بالكام
) املسافة الرأسية بني املنحنيني (ني التكلفة احلدية اخلاصة والتكلفة االجتماعية لكافة املؤسسات، مما يعكس الفارق بالصناعة 

   .واليت متثل إمجايل التكلفة اخلارجية املفروضة على اتمع عند أي مستوى من مستويات اإلنتاج

 إنتاج هذه املؤسسات ومجيع  قيمة اإلنتاج املفقود من منتجات أخرى تتضرر منيبنيإن منحىن العرض االجتماعي 
  .التكاليف اخلارجية املفروضة على املؤسسات واألفراد بواسطة هذه املؤسسات 

فإن الكمية التوازنية سوف تتحدد عند ، لصناعة لمنحىن العرض االجتماعي هو الصناعة إذا كان منحىن عرض الشكل حسب 
  .P3من السعر  بدال P1 ، وسوف يكون السعرQ2 بدال من الكمية Q1الكمية 

باملقارنة بني النتيجتني نالحظ أن نظام السوق أمهل اآلثار اخلارجية، حيث أدى إىل زيادة كمية اإلنتاج التوازنية 
 املوارد، حيث أدى نظام ختصيص وبالتايل نالحظ عدم الكفاءة يف P1P3  واخنفاض سعر التوازن باملقدارQ1Q2 باملقدار

أدىن تكلفة من وجهة نظر املؤسسة ال  فكل مؤسسة تسعى لتحمل أدىن تكلفة ممكنة، ولكن السوق إىل اإلفراط يف اإلنتاج ،
  .تعين أدىن تكلفة من وجهة نظر اتمع 

I-3-1-2-اآلثار اخلارجية االجيابية للمؤسسة االقتصادية ومدى تأثريها على األسعار النسبية ومدى كفاءة ختصيص املوارد- ج  

 االجيابية عندما يستفيد أفراد أو مؤسسات مبنافع نتيجة للنشاط اإلنتاجي ملؤسسة ما، نكون بصدد اآلثار اخلارجية
  . املنافع ذه دون أن يدفعوا نظري االستفادة 

يف هذه احلالة يكون منحىن التكلفة احلدية االجتماعية بالكامل أسفل منحىن التكلفة احلدية اخلاصة، عكس ما كان عليه يف 
  :ة السلبية، وعليه تكون حالة اآلثار اخلارجي

                                                                                                         )اخلارجية االجيابيةقيمة اآلثار ( قيمة املنافع اليت يستفيد منها اتمع -التكلفة احلدية اخلاصة = االجتماعية  احلدية التكلفة

 توازن املؤسسة يف حالة اآلثار اخلارجية االجيابية يف سوق املنافسة التامة ) :1.15(الشكل رقم 

 

 

 

  

  

  

  

  

  Source :http://www.arab-api.org/course21/pdf/c21-3-3.pdf   

 من وجهة نظر املؤسسة عند ة يتحقق حجم اإلنتاج التوازينحسب الشكل فإنه يف حالة إمهال اآلثار اخلارجية االجيابي
التوازن يف سوق املنافسة الكاملة، فهذه الكمية تكون أقل من الكمية  وهو شرط P = C.M.P، حيث السعر Q1الكمية 

عية، فيصبح حجم  السعر مع التكلفة احلدية االجتماتساوي  حيدث عنداإلنتاج التوازين ذلك أنالتوازنية من وجهة نظر اتمع 
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 نشاطها آثار خارجية أثناء، وبذلك أدى نظام السوق إىل النقص الشديد يف إنتاج هذه السلعة اليت ترتب Q2اإلنتاج األمثل 
و نفس الشيء يف حالة العديد من املؤسسات تنشط يف نفس القطاع وهذا . اجيابية، وعليه نكون بصدد سوء ختصيص املوارد 

  :ما يوضحه الشكل التايل

  يف حالة اآلثار اخلارجية االجيابية يف سوق املنافسة التامةالصناعةتوازن ) : 1.16(الشكل رقم 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 وهي كمية أقل بكثري من الكمية املثلى من وجهة نظر اتمع Q1عند الكمية  الصناعة توازن يوضح هذا الشكل أن
وبالتايل يكون  ، ) ومنحىن العرض االجتماعي للصناعة الطلب على الصناعةتقاطع منحىننقطة متثل ( Q2واحملددة عند الكمية 
  .سعر التوازن مرتفع

ما نستشفه كنتيجة أساسية من هذا التحليل، أن نظام السوق يفشل يف حتقيق التخصيص الكفء للموارد، نظرا لوجود اآلثار 
  .السلبية اليت ال تأخذ يف احلسباناخلارجية االجيابية و

I-3-1-3-تقييم األضرار( اآلثار اخلارجية السلبية   تقييم(   

 بتقييم الضرر اقتصاديا التقييم النقدي للتغريات السلبية ألهم خواص احمليط الطبيعي من جراء األنشطة يقصد
االقتصادية، يهدف القياس النقدي لألضرار البيئية إدخال العقالنية االقتصادية يف االستثمار املرتبط مبوارد البيئة غري القابلة 

ومفهوم اإلحالل يسمح لنا بالتقييم النقدي للضرر البيئي، ، 1يها وترشيد استخدامهاللتقييم بأسعار السوق من أجل احملافظة عل
   : 2واء على النحو التايلوميكن أن نوضح ذلك باستخدام منحنيات الس

  

  

                                                 
 32ص، 2004، الكويت 23العدد ، جملة جسر التنمية، بني النظرية وقابلية التطبيق يف الدول العربية: تكاليف التدهور البيئي وشحة املواردجناة النيش،  1
 101، ص ذكرهبق مرجع س خالد بوجعدار،2

 منحىن الطلب على الصناعة

 منحىن العرض االجتماعي للصناعة

 P منحىن العرض اخلاص للصناعة

Q 
Q2 Q1 

P2 

P3 

0 
Source :  http://www.arab-api.org/course21/pdf/c21-3-3.pdf  
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  منحنيات السواء بني التلوث واملنتجات) :1.17( الشكل رقم

 

 

  

  

                

                       

               

    

  

                                           

 تتعلق مبنتوج ختتلف منحنيات السواء هذه عن منحنيات السواء الكالسيكية اليت تتعلق مبنتوجني، فهذه املنحنيات
 توليفات بني التلوث واملنتجات واليت تتساوى من حيث مستوى اإلشباع، C1،C2،C3 متثل املنحنياتوضرر التلوث، 
 B2من التلوث كاحلصول على  P1 من املنتجات وB1 يعين أن احلصول على C2 على نفس املنحىن bوa فوجود كل من 
  . من التلوثP2من املنتجات و

لنا من منحىن سواء إىل آخر أقل مستوى إشباع إذا افترضنا ثبات كمية املنتوجات فإن كمية التلوث تزداد كلما انتق
 وبالتايل ميكن أن نقيس الضرر الذي حيدثه التلوث نقدا، ويساوي يف هذه c إىل aوكما هو موضح يف الشكل االنتقال من 

 وهي تقيس الضرر النقدي الذي أحدثه زيادة P1P2 تعوض الزيادة يف التلوث B1B2الزيادة يف املنتوجات  (B1B2احلالة 
   .)التلوث

يعرف الضرر النقدي عدة مشاكل نظرية وعملية، فمثال يف حالة املوت فال توجد أي كمية من املنتجات اليت 
الشكوك العلمية اخلاصة بعالقات وتفاعالت األنظمة بسبب  بإمكاا تعويض فرد عن موته، فيشكو تقييم الضرر من ال يقني

تعلقة بأساليب التقييم االقتصادية ومصداقية استخدامها يف ااالت البيئية، فمعظم  الشكوك االقتصادية امل باإلضافة إىلاحليوية
  .  التقنيات االقتصادية املستخدمة يف التقييم النقدي لآلثار البيئية تعترب طرق تقريبية

يت حتلل  تتعدد أضرار التلوث وميكن أن منيز بني األضرار اليت حتلل كفقدان للمنتجات واخلدمات واألضرار ال
  .كخسائر يف اإلشباع املعنوي، حيث هذه األخرية جتد عدة مشاكل أثناء تقييمها

I-3-1-3-1  تقييم األضرار املادية-أ 

بعض األضرار اليت حيدثها التلوث ميكن اعتبارها كفقدان للسلع واخلدمات مثل زيادة تآكل املعادن، وتدين مردود 
حملاصيل، وتأخذ هذه الظواهر شكل زيادة يف التكاليف الوحدوية لإلنتاج أو اخنفاض للكميات املنتجة، ويف مجيع احلاالت ا

  .تعترب خسارة مادية ميكن تقديرها  حسب ثالثة مقاربات

                                                 
 102، ص  ذكرهبق مرجع سخالد بوجعدار، 1

c a 

P2 P1 

B1 

B2 

 التلوث

 املنتجات

C1 

C2 

C3 

d 

  101بوجعدار، مسامهة يف حتليل وقياس تكاليف أضرار ومعاجلة التلوث الصناعي،صخالد :املصدر 
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اخنفاض اإليرادات،  مع افتراض ثبات سعر البيع والكميات املباعة، يؤدي ارتفاع التكاليف الوحدوية إىل :املقاربة األوىل 
  .Q2 إىل Q1 أو تنتقل الكميات املباعة من P2 إىل P1 تنتقل التكاليف الوحدوية من اآليتفحسب الشكل 

 أو حاصل ضرب P1abP2   أي املساحةP1P2ميثل حاصل ضرب الكميات املباعة يف الزيادة الوحدوية للتكاليف 
  . اخلسائر االقتصادية للمنتجني حسب املقاربة األوىلQ1caQ2 أي املساحةQ1Q2 يف نقصان اإلنتاجP1السعر الوحدوي 

 )املقاربة األوىل(تقييم اخلسائر يف املنتجات ) : 1.18(الشكل رقم

 

 

 

  

  

  

    

  

  

  103صخالد بوجعدار، مسامهة يف حتليل وقياس تكاليف أضرار ومعاجلة التلوث الصناعي،: املصدر 

 منحىن التكلفة fdميثل ) 1.19( تؤدي زيادة التكاليف الوحدوية إىل اخنفاض اإلنتاج، وحسب الشكل رقم :املقاربة الثانية 
  . نفس املنحىن بعد التلوثacاحلدية للمؤسسة قبل التلوث، و 

 اخلسارة املالية حسب املقاربة األوىل، ونتيجة الختالف منحنيات التكلفة احلدية ويف ظروف acdfمتثل املساحة 
  مقدرة باملساحة وبالتايل تكون خسارا املاليةQ2، فإن املؤسسة سوف حتدد كمية اإلنتاج املقدرة بـ Pنفس سعر السوق 

abdef  . 
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 )املقاربة الثانية( يف املنتجات  تقييم اخلسائر) :1.19(الشكل رقم 

  104خالد بوجعدار، مسامهة يف حتليل وقياس تكاليف أضرار ومعاجلة التلوث الصناعي،ص :املصدر 
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 إن التحليل السابق مقتصر على حالة اخنفاض اإلنتاج من قبل املؤسسات اليت ميسها التلوث، إن تغري السعر أو :املقاربة الثالثة 
فائض املنتج (، يف حني يبقى منحىن الطلب دون تغيري، إن حتليل الفوائض Q2 إىل Q1الكميات يعين انتقال منحىن العرض من 

يسمح لنا بقياس اخلسائر الفعلية، مبعىن التعويضات اليت ميكن إعطاؤها نظريا إىل املنتجني واملستهلكني ) وفائض املستهلك
  . للعودة إىل وضعيتهم قبل حدوث التلوث 

 لكي نقول أن هذا  P2bd = fge  ، ويكفي أن نالحظ أنP2bdصبح  أP1Caفبعدما كان فائض املنتجني 
، وجمموع P1P2ba واخنفض بـ P2cb  فأصبحP1ca، أما فائض املستهلك الذي كان  P1agfالفائض اخنفض بـ 

 . edba، وهو نفسه P2bagfالفائضني  

 )املقاربة الثالثة(تقييم اخلسائر يف املنتجات ) : 1.20( الشكل رقم

 

  

  

  

  

 

 

  

  

  105خالد بوجعدار، مسامهة يف حتليل وقياس تكاليف أضرار ومعاجلة التلوث الصناعي،ص :املصدر 

I-3-1-3-1  تقييم األضرار املعنوية-ب  

إن تقييم هذه اخلسائر جد صعب وال توجد أي طريقة متفق عليها يف التقييم، وأهم هذه األضرار التأثريات على 
 طرق حاولت تقييم صحة البشر، ويف احلقيقة ال يزال مثل هذا النوع من التقييم حمل البحث والدراسة، يف حني توجد عدة

  .هذه األضرار ولكن ال يوجد من بينها ما هو مرض متاما 

  :  من املفيد هنا أن نضع معطيات نشاط اقتصادي ملنطقة معينة يف جدول ومن مث تقدير التكاليف حسب اجلدول التايل 

  

  

  

    

                                                 
 214، ص2002، الرياض)إبراهيم العبد املنعم و أمحد يوسف عبد اخلريترمجة عبد املنعم (، اقتصاديات املوارد والبيئة أنطوين فيشر، 1
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  خطوات التحرك من النشاط إىل التكاليف): 1.1(اجلدول رقم 

 التكاليف األضرار األحوال اجلوية بعاثاتاإلن النشاط االقتصادي

  مستوى

 ومكونات

 النشاط يف

 املنطقة

 

  ،  so2أطنان من 

مياه الصرف الصحي 

اخل، أطلقت يف....  

 زمان ومكان

 معينني

ppm من so2   

 أو من األوكسجني

اخل،... املذاب   

 يف زمان 

 ومكان معينني

 آالف احلاالت

 من سرطان

 الرئة ، أو من

تةاألمساك املي  

 اخل...

 قيمة االخنفاض

 يف معدل 

 الوفيات ، أو

 يف األمساك

 اخل...

 215 أنطوين فيشر، اقتصاديات املوارد والبيئة، ص:املصدر

 عن احلياة اإلحصائية، وأكثر الطرق العمومية للحصول على معلومات عن هذه القيمة نعتدجتدر اإلشارة هنا أننا 
 ً تقديرام لألضرار الصحية، حيث تعتمد على طريقة رأس املال البشري ومعناه أن  يف تقومي ليف وسيسكناليت استخدمها

موت أحد األفراد يسبب خسارة بالنسبة للمجتمع على صعيدين أوهلما التكاليف الطبية  وثانيهما خسارة املسامهة املستقبلية يف 
لصعوبات اليت تواجهها هذه الطريقة ملا يتعلق األمر الناتج القومي، وهذه األخرية ميكن قياسها براتب أو أجر الفرد، وإحدى ا

  .بشخص ال يكون ضمن القوة العاملة

على ) وحسب نظرة الكثري من االقتصاديني أنه الصحيح إىل حد ما(كز ج آخر لتقومي هذه األضرار يف حني ير
ة معتادة بني درجات خمتلفة من االستعداد للدفع على أساس السلوك املشاهد عموما يف سوق العمل، فيختار الناس بصور

املخاطر والطريقة املستخدمة هي حتليل معادلة االحندار لألجور على أنواع خمتلفة من التأثريات مثل العمر، التعليم، املنطقة، 
وبالطبع درجة املخاطرة، ويعطي معامل املخاطرة الذي يتم تقديره مقياسا للتعويض اإلضايف املطلوب للفرد كي يتحمل 

  .خاطرة اإلضافية أو استعداده للدفع مقابل ختفيض املخاطرةامل

تفترض هذه الطريقة أن العاملني يقدرون املخاطر تقديرا صحيحا ولكن هناك خماطر ال تظهر إال بعد مضي فترة 
يأخذ سوء زمنية، إضافة إىل هذا فإن الفوارق يف األجور ووجود متغريات أخرى قد جتعل التقدير متحيزا كما ميكن أيضا أن 

نها أو مادة يتضح أا تقدير املخاطر أي من االجتاهني، فقد يبالغ العاملني يف القلق من خماطر التعرض ملادة قد يكونون حمميني م
  .غري مؤدية

،  االستجابة/ اجلرعة ة العائد، طريق/كطريقة التكلفة  1جتدر اإلشارة هنا أنه يوجد العديد من طرق تقييم األضرار
        .مرضيةإال أنه يف نظر الكثري من االقتصاديني أن هذه الطرق غري 

  

  

                  

                                                 
 2004، الكويت 23لة جسر التنمية، العدد ، جملنظرية وقابلية التطبيق يف الدول العربيةبني ا: تكاليف التدهور البيئي وشحة املواردجناة النيش، ، أنظر 1
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I-3-2-املستوى األمثل لآلثار اخلارجية   

I-3-2-1- املستوى األمثل للتلوث   

إن محاية البيئة من التلوث ال تعين منعه كليا لسببني أوهلما أا تتطلب تكاليف باهظة لدرجة عدم تناسبها مع العائد 
 االجتماعي، أي أن منع التلوث متاما مطلب غري اقتصادي، أما السبب الثاين فهو أن البيئة ذات قدرة على استيعاب التلوث إىل
حد معني األمر الذي جيعل منع التلوث إىل ما دون هذا احلد ال مربر له، لذلك يقال دائما يف محاية البيئة أن درجة الالتلوث ال 
ميكن حتقيقها، ومع ذلك توجد جهود لتحقيق هذا اهلدف عن طريق تقنيات متقدمة لتدوير املخلفات، يف نطاق حمدود حيث 

ها مواد خام تدخل يف تصنيع منتجات أخرى تصلح هلا هذه املواد، مع إعادة تصنيع ما ينتج يعاد استخدام املخلفات باعتبار
عن ذلك أيضا من خملفات، وهكذا حىت تصل املؤسسة إىل درجة الالتلوث، حيث ميكن تغطية تكلفة تدوير املخلفات عن 

 إذا أمكن الوصول به إىل درجة الالتلوث طريق ما حتصل عليه املؤسسة  من منتجات إضافية، ومع ذلك فإن تدوير املخلفات
فيبقى دائما حمدود بنطاق مؤسسة أو منطقة، وحتقيقه على مستوى البيئة أمر يصعب حتقيقه وغري اقتصادي يف ذات الوقت طاملا 

 .          التلوث إىل حد معنيكانت البيئة قادرة على استيعاب

رفاهية االقتصادية، باعتبارها مقدار ما ينتج من السلع واخلدمات اخلالية من يعتمد حتليل املستوى األمثل للتلوث على مفهوم ال
   .1التلوث مضافا إليها اخلدمات البيئية اخلالية بدورها من أضرار التلوث

   ، N' ، فينخفض الناتج إىل Rرد مبقدار  ، فإن مواجهة التلوث تقتطع جزءا من املوا)N(فإذا كان الناتج احمللي اإلمجايل 

 R                                                                                                                            =  'N-N: وعليه 

لضرر الناشئ عن التلوث ونرمز له ، حيث الفرق بينهما هو مقدار اE' إىل Eومع مواجهة التلوث تنخفض اخلدمات البيئية 
 D ='E-E                                                                                       :      ، وعليه نكتب )D(بالرمز

  : هي الناتج احمللي اإلمجايل واخلدمات البيئية دون تلوث فإن )W(و مبا أن الرفاهية االقتصادية 

          '                                                                                E-'N=W 

)                                                                              D-E)+ (R-N =(       

              )                                                               R+D(- )E+N=(      

ومعىن ذلك أن الرفاهية االقتصادية تشمل الناتج احمللي اإلمجايل واخلدمات البيئية يف وجود التلوث مطروحا منها الضرر الناتج 
 .عن التلوث  وتكاليف مواجهته

ومواجهة الكلية ملواجهته، وهي متثل ختفيضا يف الرفاهية االقتصادية  جمموعهما النفقة حبجم التلوث، وميثل D،Rيتأثر 
  :على النحو التايلالتلوث تزيد يف الرفاهية االقتصادية وبذلك يكون التغري يف الرفاهية االقتصادية الناتج عن مواجهة التلوث 

  R    ∆ +D  ∆ =W ∆ 

مع  ∆ Dإىل أن تتساوى ∆Rجاوز تكاليف مواجهته يت∆  Dوتستمر مواجهة التلوث مادام ختفيض أضراره
R∆ذا تبىن مواجهة التلوث عني أضرار التلوث وتكاليف معاجلتهلى العالقة ب، و. 

                                                 
 150، ص ذكره  حممد عبد البديع، مرجع سبق1
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الضرر اليت يتحملها اتمع ودوال تكاليف مواجهة التلوث اليت تكاليف وميكن توضيح ذلك بيانيا من خالل دوال 
  :تتحملها املؤسسات على النحو التايل 

I-3-2-1-دالة تكاليف الضرر البيئي-أ  

 تكاليف الضرر البيئي ) :1.21(الشكل رقم 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

  )بتصرف(149حممد عبد البديع،اقتصاد محاية البيئة،ص: املصدر 

، وميثل احملور العمودي Pميثل احملور األفقي حجم التلوث بدءا من نقطة الالتلوث إىل أقصى ما حتقق من التلوث عند النقطة 
، يرتفع )األضرار احلدية للتلوث ( وهو منحىن التكلفة احلدية اليت يتحملها اتمع Sتماعية ، ويبني املنحىن النفقة احلدية االج

 من األسفل إىل األعلى من جهة اليمني معربا عن تزايد النفقة احلدية اليت يتحملها اتمع بزيادة التلوث، ويف غياب Sاملنحىن 
 يف حني d، وتزيد النفقة احلدية االجتماعية إىل املستوى Pيزيد التلوث إىل املدى أي مواجهة للمخلفات من طرف املؤسسة 

   .   النفقة احلدية ملواجهة التلوث تساوي الصفر أي أن املؤسسة ال تتحمل أي نفقة ملواجهة التلوث

I-3-2-1-دالة تكاليف مواجهة التلوث-ب  

  اليت تتحملها املؤسسةتكاليف مواجهة التلوث ) :1.22( رقم الشكل

 

 

  

  

  

  

 

 

  

C 

 مستوى التلوث

التكلفة احلدية 

 للمؤسسة

 149ص حممد عبد البديع،اقتصاد محاية البيئة،: املصدر 

S 

 مستوى التلوث

التكلفة احلدية 

 جتماعيةاال

P 
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حسب الشكل تتحملها املؤسسة ملواجهة التلوث،ميثل احملور األفقي حجم التلوث، واحملور العمودي النفقة احلدية اليت 
ة احلدية ملواجهة التلوث اليت تتحملها املؤسسة ينخفض من األعلى إىل األسفل اجتاه اليمني  وهو منحىن النفقCفإن املنحىن 

   .معربا عن تزايد النفقة احلدية اليت تتحملها املؤسسة بتخفيض التلوث

تكلفة احلدية  ال(  عن طريق تقاطع منحىن الضرر البيئي  بيانيا ميكن الوصول إىل احلجم األمثل للتلوث:املستوى األمثل للتلوث 
 :، مع منحىن تكلفة مواجهة التلوث اليت تتحملها املؤسسة على النحو التايل )اليت يتحملها اتمع 

 املستوى األمثل للتلوث  ) :1.23(الشكل رقم

 
 النفقة احلدية ملواجهة التلوث، Cاملستوى األمثل ملواجهة التلوث هو املستوى االجتماعي األمثل، حيث ميثل املنحىن 

ة  ، وهو املستوى الذي تتساوى عنده التكلفp* النفقة احلدية االجتماعية، ويقع املستوى األمثل للتلوث عند النقطة Sواملنحىن 
 فإن  مستوى التلوث Cأصغر أو أكرب من  Sاحلدية ملواجهة التلوث مع التكلفة احلدية االجتماعية، فإذا كانت التكلفة احلدية 

 وتكون خسارة C أصغر من S تكون 1P فعند النقطة شكليف احلالتني ال يكون املستوى األمثل، وهذا واضح من خالل ال
 وتكون خسارة اتمع C أكرب منS تكون 2P ، وعند النقطة i نقطة تقاطع املنحنيني املؤسسة هي املساحة املظللة على يسار
فإن احلكومة ال تكون حباجة إىل التدخل ) P*(، وإذا حتقق تلقائيا املستوى األمثل للتلوث iهي املساحة املظللة على ميني النقطة 

مة بني املؤسسة واألطراف املتضررة من التلوث ويعرف هذا لضبط التلوث ألنه اختذ املستوى األمثل تلقائيا عن طريق املساو
 . "coase زكو" بنظرية

I-3-2-2-  اآلثار اخلارجية للتلوث والكفاءة االقتصادية  

 ميكن اعتباره عنصر من عناصر اإلنتاج بالنسبة الذيكما سبقت اإلشارة ينتج عن إنتاج السلع أثر خارجي، و
وعليه يدخل الدخان ، )كالعمل ورأس املال مثال (عنه مبدخالت أخرى أكثر تكلفةتعاضة  وهذا يعين أنه ميكن االسللمؤسسة،

Source : François Bonnjeux et Brigitte Desaigues , Economie et politique de l’environnement,p43  
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 انطالقا ، وميكن أن نصيغ املشكلة رياضياجلميع املستهلكني) السالبة ( الذي تولد عن نشاطات مجيع املنتجني يف دوال املنفعة 
   :1 يف أي تعظيم املنفعة ألي شخص طبقا للقيود املتمثلةمن مبدأ باريتو،

  ؛حاالعدم جعل أي شخص أسوأ  -

 .أن تكون املخرجات احملددة ممكنة  -

  :ولنفترض املعطيات التالية 

  ؛ فرد لكل سلعة من اإلنتاجاستهالك كل -

 .استخدام املدخالت مبا يف ذلك الدخان لكل املؤسسات  -

كمية وأكثر واقعية تؤدي إىل جعل التوازن الثنائي غري املركزي أمثال حسب باريتوا، د أداة حتيدن هذا االفتراض حتنريد م
 :وعليه تكون املشكلة كما يلي 

  

 )                    1( Maximize u1 (x11…….xn1 S)             

 :حتت القيود التالية 

        ( j =2......m)         (2)            
*JU  ≥ (X1j.............Xnj , s) JU  

 (y1k……yn.k , Sk ) = 0                 (k=1 .......h)        ( 3)kf 

  

             (4)                    (i = 1...........n) 

  : حيث

j لفرد دالة منفعة ا :   ju  

 j اليت يستهلكها الفرد  i مقدار السلعة :Xij 

: yik   هو مقدار السلعةi0( ا الذي يتم إنتاجه  > yik (اأو استخدمه ) 0 < yik ( املؤسسةبواسطةk    

ri  : متاح من السلعة ما هومقدار i  

Sk  : الدخان الذي ينبعث من املؤسسةk          .   

∑ kS  =S  : جلميع املؤسسات وميثل األثر اخلارجي للدخان.  

( ).kf : دالة اإلنتاج للمؤسسةk .   

                                                 
 180، ص ذكره أنطوين فيشر، مرجع سبق1
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التوازن اجلزئي، فإن نظام التوازن العام ميكننا من أن نأخذ يف  وعلى الرغم من أن هذا التحليل حيدث غالبا يف إطار
  .االعتبار تداخالت متبادلة مهمة 

الة اهلدف وهي دالة املنفعة يف كل معادلة من النموذج، املالحظ حول دواآلن نتفحص بإجياز إىل ما هو مراد 
حيث يظهر يف دالة املنفعة لكل مستهلك كما هو مبني يف املعادلة ) الدخان (sهو أا حتتوي على متغري ) 1(للمستهلك رقم 

 جيب على األقل أن تساوي مستوى معني املستهلك الذي جيري تعظيم منفعتهواليت تبني أن منفعة كل مستهلك خبالف ) 2(

أي القيد الثاين، جمموع دوال اإلنتاج، والشيء الذي جيب ) 3(، يف حني تبني املعادلة  )jللمستهلك jU*(سبق حتديده 
) 4(ملعادلة يتم معاملته وفقا لذلك كعنصر من عناصر اإلنتاج، أما ا ) kالدخان املنبعث من املؤسسة (  Skمالحظته هنا هو 

  .القيد الثالث فهو شرط التوازن العام ويعين أنه ال ميكن استهالك سلعة أو استخدام مورد بأكثر ما هو متاح

  :ميكن أن ندمج دالة اهلدف والقيود يف تعبري الغرانج على النحو التايل 

] )05(((.)(.)(.)
2 1 1 1 1

*1 →
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Y: بالنسبة لـ اجلزئية وباالشتقاقات  ik  Xij  , Skحنصل على :  

)06(0 →=− i
j

ij u ωλ  

)07(0 →=+− i
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ik f ωµ  
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→=−+
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j
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fuu
21

1
1 )08(0µλ  

 احلدية من نفعةجيب على كل مؤسسة أن تطلق الدخان فقط عند النقطة اليت تتساوى فيها امل تشري أنه) 8(املعادلة 
وهي  ) أي قيمة الناتج احلدي للدخان ( ذلك 

k
sk k

fu بالضبط مع التكلفة احلدية وهي قيمة جمموع املنافع احلدية السالبة 

∑وهي  
=

+
m

j
ss uu

21
1

1 λ.           

 التحليل اإلضايف منمزيد فائدة كبرية، وعليه ال بد ) 8(ونظرا لعدم إمكانية مشاهدة املنافع السالبة فال تفيد املعادلة 
 بشكل مقبول، ن األدوات االقتصادية للضبط البيئيللوصول إىل نتيجة مفيدة يف تقدير األضرار، وبالتايل ميكن تطبيق أي أداة م

iّولنفترض أن 
xكها اجلميعهلتسسلعة ي.  

: جند ) 6(من املعادلة 
َ
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i
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j u
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λ =  

∑وبالتعويض يف النتيجة السابقة 
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u
∑ωوهي متثل قيمة األضرار احلدية للتلوث .  
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iَالتلوث و ( هو معروف على امتداد منحىن السواء بني السلعتني وكما 
x(  فإن نسبة املنافع احلدية مساوي املعدل احلدي

 :لإلحالل بني السلعتني
ds

x
d

u

u ji

j

i

j
s

ُ

ُ

−= 

∑عين أن قيمة األضرار تساوي  وهذا ي  






 −

j

iا
iُ ds

dx ُω  .  

I-4- األدوات التقليدية  للسياسة البيئية   

أصبحت محاية البيئة من املشاريع التنموية املهمة اليت يتعني على مجيع الدول العناية ا، بعد أن تبني االرتباط الوثيق 
 كانت الدول املتخلفة ترى أن محاية البيئة ال ميكن أن يتحقق  من القرن املاضي حىت عقد السبعينات،مية والبيئةبني التن

تكاليفها إال بعد أن تتحقق مستويات عالية من التنمية االقتصادية، مث تغريت هذه النظرة تغريا جذريا يف العقد املاضي إذ أصبح 
  .1ذه الدول، أن اإلدارة السليمة مكونا ضروريا للتنمية االقتصادية وليس عقبة يف وجهها يسلم العديد من خمططي التنمية يف ه

يقلل من قيمته، يته دون ضرر أو حدوث تغيري له على الشيء املراد محا واإلبقاءونعين حبماية البيئة، احملافظة والصيانة 
   وتسمى بالسياسة البيئية 2وتدابري معينة لتحقيق هذه احلمايةوقد يتطلب ذلك إجراءات 

اهلدف األساسي من السياسة البيئية هو احملافظة على التوازن البيئي أو الوصول بالبيئة حلالة من االتزان واالنسجام بني 
  .عناصرها وفقا لقانون التوازن البيئي 

عامة اليت تنتهجها الدول باعتبارها ترتبط بقضايا التنمية، وختتلف استخداماا يرافق مفهوم السياسة البيئية السياسة ال
  .من دولة ألخرى حسب األهداف احملددة هلا 

  ." جمموعة اإلجراءات والتدابري  اليت تتخذها السلطات العمومية من أجل محاية البيئة "وميكن أن نعرفها بأا

   :3اسة البيئيةوأهم العناصر اليت جيب أن تتصف ا السي

  ؛ ينبع من واقع هذه املشكالتالتعامل مع املشكالت البيئية والقواعد املنظمة هلا بشكل -

 ؛..)عة، السياحةالصناعة، الزرا(السياسات املستخدمة يف جمال احلفاظ على البيئة يف كل ااالت اإلنتاجية تكامل  -

  ؛معدلة للسلوك البشري على املستوى الفردي أو اجلماعي يف القطاعات االقتصادية واخلدمية -

ي وليس فقط أدوات واقعية والقابلية للتنفيذ تعتمد على أساس الردع الذايت وااللتزام الطوعاستخدام أدوات تتسم باملرونة وال -
 الردع الرمسية؛

 تويات الرمسية احمللية والعاملية؛أن تعكس األهداف البيئية املختلفة وعلى  كافة املس -

                                                 
 321، ص ذكرهحممد صاحل الشيخ، مرجع سبق 1
 . نفسه، 2
، ملتقى دويل حول التنمية احمللية، احلكم وواقع االقتصاد الوطين، املركز اجلامعي مصطفى اسطنبويل عاشور مزريق، دور اجلماعات احمللية يف إحالل تنمية بيئية متوازنة 3

  .12، ص2005 أفريل 28-27معسكر
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  .وجود أطر تشريعية تعطي للسياسة االستمرارية وآليات التنفيذ واملتابعة -

 املوازنة بني الفوائد اليت تعود على اتمع مـن األنـشطة   إىل در اإلشارة أن السياسة البيئية املثلى هي اليت  تسعى   جت
االقتصادية املرتبطة بالتلوث البيئي مع األضرار النامجة عن التلوث، مبعىن آخر املساواة بني املنفعة احلدية والتكلفة احلدية للتلوث 

  .1البيئي

   :2ومن األهداف اليت تعمل السياسة البيئية املتكاملة على حتقيقها

حتجيم املمارسات واألنشطة اليت أدت وتؤدي إىل تدهور املوارد البيئية، أو تنظيمها  مبا يكفل معاجلة مصادر التلوث  -
   آثاره البيئية قدر اإلمكان؛ختفيفو

استعادة الوضع األمثل ملكونات البيئة ملكونات البيئة اهلامة وخصائصها الفيزيائية والكيميائية واحليوية مبا يكفل استمرارية  -
  واإلنتاجية  قدر اإلمكان؛قدرا االستيعابية

 وتضمن اآلثار البيئية وكيفية معاجلتها يف املرحلة األوىل  مراعاة االعتبارات البيئية يف اخلطط التنموية للقطاعات املختلفة،-
 .لدراسات اجلدوى للمشروعات االقتصادية واالجتماعية

سنركز من خالل هذا املبحث على األدوات التقليدية للسياسة البيئية، وميكن تصنيفها إىل جمموعتني األدوات 
  .لقيود اليت تفرضها هذه األدوات على املؤسسة االقتصادية وا، واألدوات االقتصادية)التنظيم القانوين(القانونية 

I-4-1-التنظيم القانوين( القانونية   األدوات  (  

يعترب التنظيم القانوين أكثر وسائل احلماية البيئية انتشارا وقبوال يف غالبية دول العامل وبصفة خاصة الدول املتخلفة، 
أن تفرض على األنشطة  العمومية املتعلقة بالنوعية البيئية، حيث ميكن وميثل إجراءات دف إىل تفعيل أهداف السلطات

 يكون احترام هذه القواعد فعاال جيب أن إنتاج غري ملوثة، ولكي سقفا للتلوث أو أن يفرض عليها اعتماد أنظمة اإلنتاجية
  . القانون تسلط عقوبات مالية على املتحايلنياختراقخيضع إىل رقابة صارمة ويف حالة 

على الرغم من االهتمام العاملي بتشريعات محاية البيئة، فإن هذا االهتمام خيتلف من دولة إىل أخرى لدرجة تقدمها 
 ، وهذا يتطلب مجلة 3"افعل أوال تفعل وحتديد ما جيب وما ال جيب " الصناعي واحلضاري، وتكمن جوهرة هذه األدوات يف 

القوانني واللوائح والتشريعات اخلاصة حبماية البيئة وما يتبعها من مؤسسات وهياكل تنفيذية، ويأيت يف مقدمة ذلك قانون من 
يف العديد من حلماية البيئة وهيئة مركزية مستقلة ومؤهلة لتنفيذ القانون، وبالرغم من وجود قوانني ومؤسسات حلماية البيئة 

من الشمول وعدم الوضوح كما تعاين املؤسسات الضعف وعدم الفاعلية وستتطرق إىل أدوات الدول العربية إال أا تعاين 
  .عتمد على وضع معايري جيب االلتزام اتوالذي التنظيم القانوين املباشرة وغري املباشرة 

  

  

                                                 
 6، ص2004الكويت ، 25 السياسات البيئية، جملة جسر التنمية، العدد مصطفى بابكر، 1
 7 نفسه، ص 2
 324، ص ذكرهبقحممد صاحل الشيخ، مرجع س 3
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I-4-1-1-التنظيم القانوين (  مضمون األدوات القانونية(  

I-4-1-1-1  األدوات التنظيمية املباشرة-أ   

تشمل هذه األدوات جممل األنشطة اليت تتدخل ا احلكومة يف آليات السوق دف معاجلة اخللل السوقي واملتمثل يف غياب 
  ة بالتلوث البيئيأسواق السلع البيئية ووجود التأثريات اخلارجية السلبية لألنشطة االقتصادية املرتبط

ويتمثل يف التحديد املباشر ملستوى امللوثات املسموح ا لألنشطة االقتصادية مثل حتديد :  خدام األوامر والتحكمالتنظيم باست
احلدود العليا لإلنبعاثات أو ملستويات التركيز املسموح ا من كل مصدر، وقد شاع استخدام هذا النوع من أدوات التنظيم 

ينيات والثمانينات وبدأ التخلي عنه يف التسعينات ويعاب هذا النوع من التنظيم أنه ال يف الواليات املتحدة األمريكية يف السبع
يأخذ يف االعتبار اختالف التكلفة احلدية خلفض امللوثات من املصادر املختلفة وبالتايل يزيد من التكلفة الكلية ملواجهة التلوث 

  .لوثوال يشجع على ابتكار واستخدام التقنيات الكفؤة يف خفض الت

ويتمثل يف التحديد املباشر للمستويات الدنيا للتقنيات اليت جيب استخدامها يف األنشطة :  التنظيم املبين على التكنولوجيا
من التنظيم يف الدول املتقدمة كأوربا واليابان والواليات املتحدة، وعلى الرغم االقتصادية املرتبطة بالتلوث واستخدم هذا النوع 

قد يشجع على ابتكار واستخدام التقنيات الكفؤة يف خفض التلوث إال أنه يعاب بعدم األخذ يف االعتبار من هذا التنظيم 
  .التكلفة احلدية خلفض التلوث يف املصادر املختلفة وبالتايل ال يقلل التكلفة الكلية للخفض احملقق يف مستوى التلوث

I-4-1-1-2 )املعايريلى املبنية ع( األدوات التنظيمية غري املباشرة - ب  

  :وتعترب من بني األدوات التنظيمية وتستخدم على نطاق واسع، وميكن تصنيفها  ضمن أربعة أشكال رئيسية 

احلد األقصى لنسبة ثاين أوكسيد الكربون كودة األوساط املستقبلية للتلوث مسبقا حيدد مستوى ج:  معايري النوعية البيئية -1
)CO2(ا بناءا إذن فهذه املعايري تضع األهداف النوعية العامة الواجب حتقيقه،  يف اجلو ويرجى بلوغه من خالل هذه املعايري

  .على قدرات الوسط الطبيعي

 ثاين أوكسيد حدود إصدار(موح ا للمخلفات يف مكان معني لكمية القصوى املسحتدد هذه املعايري ا:  معايري اإلنبعاثات -2
  ). يف مؤسسة ماCO2الكربون 

متطلبات التعبئة (عايري على مستوى التجارة الدولية  من أحدث استخدامات هذا النوع من امل: معايري خاصة باملنتوج -3
ح اخلصائص اليت جيب أن تتوفر يف املنتوج كنسبة مادة الرصاص يف البرتين ، هذه املعايري حتدد وتوض)والتغليف، العالمة البيئية

  مثال

املقاومة للتلوث حتدد هذه املعايري الطرق التقنية الواجب استخدامها يف اإلنتاج، والتجهيزات :  معايري خاصة بالطريقة -4
  .والواجب تنصيبها

                                                 
 10، ص ذكره مصطفى بابكر، مرجع سبق1
2  unesco.org12/01/2007، ، أدوات السياسات الوطنية للبيئة،  

www.unesco.org/most/sd_arab/Fiche3a.htm - 118k 



 

 - 66 -

  التنمية املستدامةيف إطاراملؤسسة االقتصادية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل األول  
 

ة أو اقتصادية، فالتحديد التقي يتطلب دراسة اجلدوى الفنية يتم حتديد املعاير السابقة الذكر على أساس معطيات تقني
للمؤسسات واليت تسمح باختيار أفضل التكنولوجيات املتوفرة، أما التحديد االقتصادي للمعايري يتطلب مواصفات اقتصادية 

عنده التكلفة احلدية مستوى اإلنتاج الذي تتساوى (  تتجسد على مستوى اإلنتاج األمثل بعد إدخال اآلثار اخلارجية حبتة
التحديد التقين ال حيث على ، ويفضل التحديد االقتصادي للمعايري، ذلك أن )ملواجهة التلوث والتكلفة احلدية ألضرار التلوث 

 .التقنية وغياب الرؤية املستقبليةحتسني 

    :فعالية املعايري يف احلد من اآلثار اخلارجية السلبية 

   :ة يف حالة غياب الغرامة املالي

  إنشاء املعيار يف حالة عدم التأكد لدوال األضرار  ) :1.24(الشكل رقم 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

دالة األضرار الفعلية،  *S   التكلفة احلدية ملواجهة التلوث ويفترض أا معلومة، بينما ميثل املنحىنCميثل املنحىن   
  .) التكلفة احلدية لألضراروث تساويالتكلفة احلدية ملواجهة التل( املستوى األمثل للتلوث N*و

 حسب تقدير N2 أو N1يف ظل عدم التأكد للمستوى الفعلي لألضرار فسوف يتم حتديد مستوى املعيار عند 
، فإذا مت حتديد املعيار يف على التوايل ، ويف كال احلالتني سيكون سوء تقدير الضرر 2S وS1مستوى التكاليف احلدية لألضرار 

، 0DC، وسوء التقدير ممثل باملساحة)0CN1الضرر املقدر ›  0DN1(فعلي ال ير أقل من الضررفيكون التقد N1املستوى 
 الضرر   ›0AN2الضرر املقدر  (فسيكون إفراط أو مبالغة يف تقدير األضرار N2وعلى العكس إذا مت وضع املعيار عند النقطة 

    .0AF، وحجم سوء التقدير ممثل باملساحة)0FN2الفعلي 

 يف حالة استخدام عقوبات ممثلة يف غرامة مالية لردع االختراقات اليت ميكن أن حتدث لن يؤدي : الغرامة املالية يف حالة فرض
  .إىل احلالة املثلى من التلوث، وبالتايل ال حيسن من فعالية املعيار

 0  مستوى التلوث

S1 

S2 

S* C 

A 

B 

F 

C 

D 

N2 N* N1 E 

  التكاليف

Source: Sylvie Faucheux, jean-Françoi Noel, économie des ressources naturelles et de 
l’environnement, paris 1995, p193   
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 احلجم األمثل للتلوث مع استخدام معيار وغرامة ) :1.25(الشكل رقم 

 
 يف حالة NA وحجم التلوث QA واليت يقابلها حجم اإلنتاج Aعلى افتراض أنه مت إرفاق املعيار بغرامة مالية مبقدار 

ود إىل احلد األمثل من التلوث املمثل  والذي يستدعي استخدام الغرامة املالية ال يقNAأن املعيار اختراق املعيار، من الواضح 
 حيث يتساوى كل من الربح اهلامشي للمنتج B، وهذا يساعد املنتج على االستمرار يف التلويث إىل غاية النقطة Eعند النقطة 

   .ومبلغ الغرامة املالية

I-4-1-2- حدود األدوات القانونية   

  : يلة من وسائل محاية البيئة جيب أن تأخذ يف االعتبار ما يليوس) التنظيم القانوين ( لكي تصبح األدوات القانونية 

   ؛مدى توافر البدائل القريبة للنشاط اإلنتاجي املسبب للتلوث -

 .للتلوثمستوى التكلفة االجتماعية اليت يفرضها النشاط اإلنتاجي املسبب  -

   :1أما عن العيوب اليت خيلفها تطبيق هذه األدوات تتمثل يف

  ؛املرتبط بدوال األضرارغياب عنصر اليقني  -1

 الترتيبات التشريعية والتنظيمية؛تكلفة مرتفعة للقوانني و -2

  تطوير تقنيات احلفاظ على البيئة؛غياب خاصية احلث على -3

 التلوث؛خرية من خالل احلد من ال تشكل حال ملشكلة اآلثار اخلارجية، باعتبارها تتالىف حدوث هذه األ -4

يف حالة التجارة اخلارجية تستخدم املعايري املتعلقة باملنتجات كأداة لترويج املنتجات اليت تطابقها، ويف نفس الوقت  -5
 . عليها حىت ولو كانت صاحلة بيئيااليت مل حتصلقد تستعمل كأداة محائية ضد املنتجات 

                                                 
 62، ص ذكره، مرجع سبقرتسي محيدعبد اهللا احل 1

 التكاليف

  حجم اإلنتاج

A* 

A 

E 

 CmD ا"بJ ا5Dي

B 

QR Q* QA 

NA N* NR 

Source: Sylvie Faucheux, jean-Françoi Noel, économie des ressources naturelles et de 
l’environnement, paris 1995, p194   
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اصة من قبل ألليرباليني الذين يفضلون استخدام األدوات االقتصادية وأهم هذه االنتقادات ما أما عن املعايري فكثريا ما تنتقد خ
  :1يلي

  مليات اإلنتاجية؛اخلارجية يف العال تؤدي اإلجراءات القانونية إىل إستدخال املؤثرات : البعد االقتصادي املغيب  -1

تصدر اإلجراءات القانونية عن قرار سياسي ليس له صلة بالبحث عن النجاعة االقتصادية وال يأخذ : حتديد تعسفي  -2
  بني احلكومة واملؤسسات امللوثة؛بعني االعتبار املعطيات العلمية، فغالبا ما تصدر هذه القرارات عن اتفاق ضمين

على محاية قدرا التنافسية بأي جهد من أجل ختفيض مستوى املؤسسات اليت تسهر لتزم ال ت : إجراءات غري حتفيزية -3
 التلوث دون العتبة القانونية؛

 ث بنفس الطريقة وحسب حجم واحد؛خيضع كل املستعملني إىل ضرورة تقليص التلو: إجراءات غري تدرجيية  -4

 .ري بارتكاب الغشحايل على املعايحبيث ميكن الت: خطر التشجيع على الغش  -5

 تكون اإلجراءات القانونية ضرورية يف حاالت كثرية، خاصة عند اخلسائر البيئية اليت ال ميكن  التحفظاترغم هذه
حتديد املستوى األنسب للرسوم وفقا (تعويضها، ومن ناحية أخرى يعترب وضع القوانني شرطا أوليا لتفعيل األدوات االقتصادية 

  .) الطبيعي على االستيعابملعيار يعكس قدرة الوسط

I-4-2- تطبيق مبدأ امللوث الدافع(ة ي البيئللسياسة األدوات االقتصادية(  

دخال اآلثار اخلارجية وذلك باألخذ بعني االعتبار التكاليف االجتماعية النامجة  عن تعمل األدوات االقتصادية على إ
مبا  اإلنتاجليف ا التأثري على تكمن خاللآلية العرض والطلب أنشطة املؤسسات االقتصادية باالعتماد على قوى السوق أو 

  .يؤدي إىل انتقال جزء منها أو كلها إىل أسعار السلع واخلدمات املنتجة 

توجد العديد من األدوات االقتصادية املستخدمة دف محاية البيئة كالسياسة النقدية والتجارية من خالل ختفيض 
 معدل أقل من التلوث، اإلنتاجية املستوردة من اخلارج واليت يترتب عند استخدامها يف العملية  اجلمركية على املوادالتعريفة

وقد تلجأ الدولة كذلك دف احلفاظ على البيئة بإنتاج بعض السلع واخلدمات اليت يترتب عليها زيادة كمية النفايات وارتفاع 
 اإلعانة وذلك بتقدمي إعانة للملوثني قصد حتديث آالم أو إعانة درجة خطورا، كما ميكن أن تعتمد يف سبيل ذلك أيضا أداة

 غري أن هذه األدوات ال جتعل األعوان االقتصاديني املسببني للتلوث يتحملون األضرار اليت لغري امللوثني لتشجيعهم على ذلك،
   .دأ امللوث يدفع أحلقوها بالبيئة، وهلذا سنعتمد على حتليل األدوات االقتصادية اليت تسمح بتطبيق مب

، وينص على أن 1972ظهر مبدأ امللوث القائم بالدفع، والذي اعتمدته منظمة التعاون والتنمية االقتصادية سنة 
امللوث جيب أن تقتطع منه السلطات العمومية النفقات اخلاصة باإلجراءات الرامية للحفاظ على البيئة يف حالة مقبولة، ومعىن 

  .2لتلوث على دفع نفقات إزالة اآلثار اخلارجيةذلك إجبار املتسبب يف ا

  

  

                                                 
1unesco.org, 12/01/2007, http://www.unesco.org/most/sd_arab/fiche3a.htm 

 131، ص2003 ،اجلزائر09العدد  امحد باشي، دور اجلباية يف مكافحة التلوث، جملة العلوم االقتصادية وعلوم التسيري،2
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I-4-2-1-  احلل البيقويف(الضريبة البيئية(    

 يف العشرينيات  " Pigou"وقارجية، حيث اقترح بية اآلثار اخل أحد الوسائل التقليدية يف عالج مشكلالضريبة تعترب
مساوية لقيمة األضرار اليت أحلقتها من القرن املاضي إمكانية فرض ضرائب على املؤسسات اليت تسبب آثار خارجية سلبية 

  : التايل Turveyبالبيئة وميكن توضيح ذلك من خالل منحىن 

  إدخال اآلثار اخلارجية السلبية باستخدام الضريبة  ) :1.26(الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Source: Sylvie Faucheux, jean-Françoi Noel, économie des ressources naturelles et de 
l’environnement, paris 1995, p195   

التلوث عند النقطة لة جتاهل اآلثار اخلارجية يتحدد مستوى ا دالة الربح للمؤسسة امللوثة، يف حPQMميثل املنحىن 
QM 0  اليت تعظم الربح اإلمجايل، وميثل املنحىL دالة التكلفة احلدية لألضرار النامجة عن التلوث، يقع املستوى االجتماعي 
  . *Q  وبالتحديد املستوى اإلنتاجيNمثل لإلنتاج عند النقطة األ

 يساوي التكلفة احلدية للتلوث عند احلد األمثل، فسوف يتقلص *t التلوث مببلغ وحدوي إذا مت فرض ضريبة على
   )*p-t(الربح احلدي للمؤسسة امللوثة مبقدار قيمة الضريبة وعليه حنصل على دالة جديدة للربح اهلامشي 

 االستمرار يف زيادة اإلنتاج ا فإن من صاحلهQ0سبة للمؤسسة املتواجدة على سبيل املثال عند مستوى إنتاج بالن
ققه أكرب من مبلغ الرسم إىل غاية النقطة اليت ينعدم فيها الفرق بني الربح احلدي حتوبالتايل التلوث ما دام الربح احلدي الذي 

  .*tال بد من معرفة دالة التكاليف احلدية لألضرار لتحديد املعدل األمثل للضريبة  ولإلشارة فإنه ( p-t* = 0 )ومبلغ الرسم 

طبقا لقيد ميزانيته غري العادي إىل ورياضيا ميكن حتديد الضريبة املثلى لكل مؤسسة انطالقا من تعظيم منفعة املستهلك 
   : 1 التايلالنحو ىحد ما عل

∑
=
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i
iji xp

1

  ix   هي سعر السلعةipحيث  

                                                 
 187، ص ذكرهأنطوين فيشر، مرجع سبق 1
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  التكاليف ، األرباح
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  :والدخل هو 

ij

n

ni
i xp∑

′=

 n〈nَحيث طبعا 

  .هي خدمات يبيعها املستهلك وتتمثل عادة يف العمل njx و  njxوالفرق بني 

ij  إىل احلد jtإذا أضفنا املقدار  

n

ni
i xp∑

=

  : يأخذ الشكل التايل  لتعويض أضرار الدخان فإن قيد امليزانية
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∑) العمل ( وإذا جعلنا اخلدمات املباعة  ∑
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  : ينتجijx لـ القيم السالبة _
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  :وعلى هذا األساس يأخذ تعبري الغرانج هلذه املشكلة الشكل التايل 

∑
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j xptuL

1

)10()((.)  

  :جند  ijx لـ باالشتقاق بالنسبة

)11(0)(1 →=−∝ ii
j

j
j ptu  

بالنسبة للمؤسسة فإن املشكلة هي تعظيم األرباح مع األخذ يف االعتبار قيد اإلنتاج، وامليزة اجلديدة يف هذا التحليل 
kkتشمل على حد هوهي أن دالة أرباح املؤسسة  st   وميثل املدفوعات الضريبية مبعدل   للوحدة الواحدة مقابل الدخان ،

  :الذي تطلقه وعلى هذا األساس يأخذ تعبري الغرانج الشكل التايل 

 ∑
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→−−=
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k
kkkikik fstypL
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)12((.)β  

  :حنصل على ما يلي  iky و  ks باالشتقاق بالنسبة

  

)14(0 →=−− k
sk k

ft β  

 املعادالت املقابلة هلا يف التخصيص األمثل حسب باريتو أي مع) 11(املعادلة و )14(و) 13( املعادلة ومبقارنة هذه النتائج
  :جند ) 8،7،6(املعادالت 

)13(0 →=− k
iki fP β
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ألن )  نفس الشيء لكل املؤسساتأي(  موحدة ktنتائج مهمة، فنالحظ أن ضريبة التلوث ) 15(تكمن يف املعادلة 
 واليت تساوي بالضبط قيمة األضرار احلدية من التلوث، ومن مناقشتنا kt و  kتظهر عدم وجود عالقة بني )15(املعادلة 

  :ة كما يلي السابقة عن التعبري املشاهد هلذه القيمة، ميكن أن تكتب الضريب

( )16
2

→=∑
= ds

dx
t ij

m

j
k  

يقترح يف الكثري من األحيان أنه جيب تقليل خمرجات السلعة اليت ختتلف تكلفتها احلدية االجتماعية عن تكلفتها 
لى املخرجات وبالتايل هذا االقتراح احلدية اخلاصة عن طريق الضريبة، والشيء املالحظ من هذا التحليل أن الضريبة ليست ع

  .خاطئ، فالتلوث هو الذي تفرض غليه الضريبة املثلى وعليه ينبغي تقليله 

0=j
itدفع مبلغ معلوم  معناه أنه جيب أن ال يتفاوت التعويض التغريات يف املستويات االستهالكية للضحية، مبعىن أنه ميكن 

  . ولكن هذا جيب أن ال يؤثر على ختصيص املوارد 

   :1 الشروط الثالثة التاليةتتوفر جيب أنتصل الضريبة إىل حتقيق أهدافها ولكي 

  ؛كل امللوثني يعملون على تدنئة التكاليف -1

 ؛تكون واردة على منحىن التكلفة احلدية ملنع التلوثكل السلع  -2

 . تكون خاضعة للضريبةاإلنبعاثاتكل  -3

عادة الشرط األول ال يتحقق عندما يكون امللوثون مؤسسات عمومية مثل اجلماعات احمللية، ومن أجل ضمان احترام 
  . الثالث جيب أن ختضع املؤسسات امللوثة إىل رقابة فعالةالشرط

لضريبة البيئية على املؤسسات امللوثة يتوجب أن تتسم هذه الضرائب باملرونة وفقا لنوعية النفايات، املنطقة عند فرض ا
اجلغرافية، مدى ارتفاع التكلفة االجتماعية من جراء النشاط اإلنتاجي للمؤسسة، كما جيب استخدام جزء كبري من إيرادات 

  .ات وتطبيق طرق أكثر كفاءة للتقليل من كمية النفايات الضرائب يف تدعيم حبوث تكنولوجيا معاجلة النفاي

  :2أما عن املشاكل اليت حتول دون تطبق مبدأ الضريبة جند 

صعوبة وهذا راجع ل على املؤسسات االقتصادية صعوبة التوصل إىل املستوى املناسب للضريبة البيئية الواجب فرضها -1
 ؛تقدير التكاليف اخلارجية لألنشطة اإلنتاجية للمؤسسات

 .انتشار الرشوة والفساد اإلداري صعوبة تنفيذ وإدارة الضرائب إذا اتسم عمل السلطات بالبريوقراطية و -2

I-4-2-2- أسواق حقوق التلويث     

من القرن املاضي الضريبة البيئية اليت حددها بيقو واقترح حال أقل تشددا وأقل يف الستينات ) Ronald Coase(انتقد 

يرى أن املشكل يكمن يف غياب امللكية على االقتصادية وقوانني آليات السوق، حيث تدخال، حبيث يترك جماال واسعا للحرية 

                                                 
1 Olivier Beaumais, économie de l’environnement, France,2002,p 89 

  ،15/11/2006 املعهد العريب للتخطيط، 2
http://www.arab-api.org/course21/pdf/c21-3-5.pdf 
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ل مشكلة اآلثار اخلارجية عن طريق ميكن ح أنه الطبيعة وذلك من منطلق أن املوارد البيئية ليست ملكا ألحد، ويوضح كوز

 كانت قوانني امللكية واضحة ومدققة من الفائدة االقتصادية إرغام امللوثني وضحايا التلوث على خصخصة املوارد وكلما

  .1نيطرفال تلقائي حول احلد األقصى ملستوى التلوث املقبول من تفاوض املتواصل إىل أن يصال إىل اتفاقال

 سوقا حلقوق االستعمال جيري فيها بيع وشراء رخص التلويث أو j.Dalesانطالقا من هذا املبدأ تصور جون دلس 
  . وتبادهلا حسب قانون العرض والطلب الذي تقام به أسواق البورصات حيث يتم إصدار السنداتنفسه حقوقه

 للسلطات العمومية دف حقوق التلويث إىل توزيع جهود مقاومة التلوث بني الفاعلني املختلفني يف حني تتيح
بة شاملة لإلنبعاثات امللوثة، يتم توزيع هذه احلقوق عن طريق بيعها بسعر ثابت أو بيعها باملزاد أو عن طريق اإلبقاء على عت

 على املؤسسات املعنية حسب إنتاجها ويف هذه احلالة يسمح لكل مؤسسة أن تلوث يف حدود حقوق التلويث اليت توزيعها
   .ؤسسة حقوق تلويث جديدة من مؤسسة أخرى أقل تلويثا منهااملمتلكها ويتم معاقبة كل تلويث إضايف باستثناء حالة شراء 

در مسبقا كمية التلوث املقبولة، وعلى هذا األساس تقوم ببيع فكرة هذا النظام أن السلطات العمومية تستطيع أن تق
 حقوق التلوث ويتضمن كمية التلوث اليت  تطرح سنويا، ولنجاح هذه العملية على السلطات العمومية إجياد سوق رخص

  .للتلوث وحقوق التلوث خيضع لنظام العرض والطلب

ذه احلقوق مع التكلفة احلدية ملواجهة التلوث، علما أن يقوم كل ملوث بشراء هذه احلقوق إىل أن تتساوى تكلفة ه
وميكن أن نوضح عرض هذه احلقوق حتدده الدولة أما الطلب فيتحدد حسب عدد امللوثني الذين يستطعون التفاوض فيما بينهم 

  : بالشكل البياين الذي اقترحه j.Dalesفكرة 

Q2 العمومية متثل كمية التلوث املقبولة واحملددة من طرف السلطات .  

AQ1متثل العرض الثابت للتلوث .      

CME ميثل طلب التلوث   

 : كما يلي AQ1 معCMEيتحدد السعر بتقاطع 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 François Bonnjeux et Brigitte Desaigues, Economie et politique de l’environnement, paris1998, p 70 
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حسب العرض  اليت تتحملها املؤسسة  والتكاليف احلدية ملواجهة التلوثالتلوثحقوق تكاليف  ) :1.27(الشكل رقم   

  والطلب

  

  

  

  

  

  

 

 

 85 فاطمة الزهراء زرواط، التكاليف الناجتة عن التلوث البيئي، ص :املصدر 

  

باالنتقال من النقطة حسب هذا التحليل فإن عدد الرخص ميكن استبداهلا حسب العرض والطلب واستعماهلا يؤدي 
C1 إىلC2ة ملواجهة التلوث اليت تتحملها املؤسسة   على مستوى منحىن التكلفة احلدي .  

جييب على بعض تساؤالت االقتصاديني وذلك بإدماج التأثريات املتعلقة بالتلوث عن  j.Dales إن النظام املقترح من 
د  آلية السوق، ولتطبيق هذا املبدأ يتطلب من السلطات العمومية مراقبة جيدة لتداول هذه احلقوق وجيب التأكد من وجوقطري

  .سوق هلذه احلقوق
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  :خالصة الفصل

تبني مع مطلع الستينات من القرن املاضي أن النمو االقتصادي ال بد أن ينطوي على حدود، فرغم األثر اإلجيايب 
لموارد إال أن منط اإلنتاج واالستهالك ميثل ديدا ل...) كتحسني مؤشرات الدخل الفردي، الرفاه(الذي ميكن أن حيدثه 

لذلك توجب  ، ...)ثقب األوزون، االحتباس احلراري، استرتاف املوارد الطبيعية(الطبيعية ومسببا مشاكل واختالالت بيئية 
  ). التنمية املستدامة(االهتمام مبفهوم التنمية االقتصادية اليت تأخذ بعني االعتبار القيود البيئية واالجتماعية 

 خالل هذا الفصل تبني أن سوق  للمؤسسات االقتصادية حيث من ارجيةاخلثار اآلو ستدامةيتناىف مفهوم التنمية امل
املنافسة التامة خفق يف ختصيص املوارد يف حالة وجود هذه اآلثار وبالتايل ال بد من إدراجها ضمن تكاليف النشاط للحد من 

 احلكومات إىل التوسع يف إعداد خمططاا الوطنية املشاكل البيئية والتوجه حنو حتقيق التنمية املستدامة، ويف سبيل ذلك عمدت
  ).السياسة البيئية(وإعداد إىل جانبها سياسات تعمل على محاية البيئة وحتقيق التنمية املستدامة  التنموية

إىل جرب امللوث على دفع قيمة ) األدوات القانونية واالقتصادية(تسعى احلكومات عن طريق أدوات السياسة البيئية 
  . ار اليت أحلقها بالبيئة واتمع وبالتايل إدخال اآلثار اخلارجية يف تكاليف النشاطاألضر

 كل ما سبق ذكره إضافة إىل الضغوط اليت تتعرض هلا املؤسسات االقتصادية من قبل اتمع دفعها إىل إعادة صياغة 
عني االعتبار مسؤوليتها اجتاه اتمع والبيئة خمططاا بعيدة املدى حيث تطلب األمر إعادة النظر يف منط تسيريها آخذة ب

باالعتماد على املقاربات الطوعية واليت تعترب اجليل الثالث من أدوات السياسة البيئية، كما أصبح عرض مسؤوليتها البيئية 
رض إليه من واالجتماعية أمرا ضروريا لكسبها احترام اتمع وتفادي الضغوط اليت تتعرض هلا بشأن ذلك، وهذا ما سنتع

  .خالل الفصل املوايل
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  :متهيد 

يشري الفصل السابق إىل االعتبارات اليت ألزمت املؤسسة املعاصرة بقبول القيام ببعض األنشطة ذات املضمون البيئي 
واالجتماعي دف حتقيق التنمية املستدامة، حيث أدرك قطاع األعمال يف السنوات األخرية أن أمناط اإلنتاج واالستهالك 

ن بشكل  أن تضماحلالية ةاالقتصادي البيئة ظل يف والتطور البقاءسات إن كانت  تزعم الراهنة ليست مستدامة وعلى املؤس
 على النشاط ظروف من غريت تدرجيي ومتواصل يف استراتيجياا وخمططاا بعيدة املدى االعتبارات البيئية واالجتماعية اليت

 برنامج" طرف من 2002 أفريل يف صدر تقرير إليه أشار ما وهذا تنافسية جديدة،  ظروف وفرضت األسواق مجيع مستوى

 World Resourceالعاملي  املوارد معهد"و "مةااملستد التنمية جلأمن  العاملي جملس األعمال"،  "للبيئة املتحدة األمم

Institute  "(WRI) املؤشرات بني ربط والذي " األعمال على وآثارها العامة التوجهات : الغد أسواق"  عنوان حتت 

 اكتشاف على املؤسسات مساعدة دف أخرى، جهة من األسواق جممل وتطور جهة، من واالجتماعية البيئية قتصادية،اال

األول يتعلق بتفادي الضغوط اليت تتعرض هلا من قبل احلكومة عن طريق أدوات  ،نياملستقبل وهذا لتحقيق هدف رهانات
إلستراتيجية تنويع منتجاا   اكتساب شهرة خضراء تشكل هلا عنصراهو  السياسة البيئية كما الحظنا يف الفصل األول، والثاين

 .وبالتايل زيادة أرباحها

 تعيش اليت مسؤوليتها االقتصادية لتشمل بيئتها يتعدى االجتماعية باجلوانب اهتمام املؤسسات االقتصادية إن  

 حول قريرت"  هناك أصبح) للمؤسسة االقتصادية تائجالن تعكس اليت التقليدية املالية التقارير جانب وإىل( أنه فيها كما

 اتمع خدمة سبيل يف ا قامت اليت النشاطات واملسامهات يعكس والذي املؤسسات تعده "والبيئية االجتماعية املسؤولية

 Enterprise citoyenne "مواطنة  مؤسسة "  جيعل املؤسسة ترتقي لتصـبح، ومن شأن هذا االهتمام أن البيئة ومحاية

  .وخمرجاا مدخالا مصدر اتمع وتنمية تم بتطوير

 أن تساهم  للمؤسسة إىل تقدمي املسؤولية البيئية واالجتماعية للمؤسسة كأداة ميكن من خالهلا هذا الفصليهدف  
  :التطرق إىل املباحث التالية وذلك ب،يف حتقيق تنمية مستدامة

  ،سة االقتصاديةاالجتماعية للمؤسالبيئية واملسؤولية  -  

  ،األداء البيئي واالجتماعي يف املؤسسة االقتصادية -

  .ةقياس وعرض األداء البيئي واالجتماعي للمؤسسة االقتصادي -
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II-1-  االجتماعية للمؤسسة االقتصاديةالبيئية والمسؤولية  

 املؤسسات من املواضيع اليت تثري جدال كبريا يف إن مناقشة املسؤولية االجتماعية للمؤسسة وطبيعة البيئة اليت تعمل فيها هذه 
 وطرحت  للمؤسسةتشعبت البحوث يف إطار املسؤولية االجتماعيةإذ األوساط العلمية واألكادميية ويف إدارة هذه املؤسسات، 

قة وجهات نظر متعددة مثلت تيارات فكرية لتعامل املؤسسات مع  جمتمعاا من جهة ومن جهة أخرى عكست هذه العال
  .االقتصادي واالجتماعي طبيعة التطور 

II-1-1- مضمون املسؤولية االجتماعية للمؤسسة  

 إمنا أصبحوصفة العطاء العشوائي الغري منظم والغري حمدد اهلدف، لمؤسسة لجتاوزت املسؤولية االجتماعية 

  .املؤسساتهذه   نشاطات منيتجزأ دورا تنمويا أساسيا و أصبح العطاء للتنمية جزءا ال للمؤسسات االقتصادية

II-1-1-1-ماهية املسؤولية االجتماعية للمؤسسة   

يتمثل املنهج التقليدي ملفهوم املسؤولية االجتماعية للمؤسسة يف ضرورة حتقيق أقصى أرباح ممكنة، وذلك يف حدود 
، واليت تقوم على أن املعيار األساسي اإلطار القانوين القائم، وقد استمد هذا املنهج مقوماته من النظرية االقتصادية الكالسيكية

  .  باعتبارها املسؤولية األولية لإلدارة مهنياور يف تنظيم املصلحة الذاتية للمسألداء املؤسسة هو كفاءته االقتصادية اليت تتبل

ام املؤسسة جتاه  ظهر اجتاه قوي وخاصة يف اتمعات الرأمسالية يدعو إىل ضرورة التز املاضيويف أوائل اخلمسينات من القرن
اتمع الذي تعمل فيه فأصبحت اإلدارة مسؤولة ليس فقط عن حتقيق الكفاءة االقتصادية ألنشطة املؤسسة معربا عنها بواسطة 
مؤشر الرحبية، ولكن أيضا عن ما جيب أن تؤديه املؤسسة اجتاه املشاكل االجتماعية املترتبة عن أداء تلك األنشطة، مبعىن أن 

 . 1ت مضطرة إىل التسليم باملسؤولية االجتماعية إىل جانب مسؤوليتها االقتصادية اإلدارة أصبح

II-1-1-1-اجلذور التارخيية للمسؤولية االجتماعية   - أ  

بطبيعتها ليست جامدة، بل هلا الصفة الديناميكية والواقعية والتطور املستمر كي تتواءم االجتماعية  املسؤولية إن
حتديد مراحل يصعب ، ورغم ذلك سب املتغريات االقتصادية والسياسية واالجتماعية وااليكولوجيةبسرعة وفق مصاحلها وحب

بادلة، غري أن املتتبع هلذه األحداث دقيقة لتطور مفهوم املسؤولية االجتماعية للمؤسسة  وذلك لتداخل األحداث وتأثرياا املت
عود يف ي التطور، وجتدر اإلشارة هنا إىل أن هذا اء هذا املفهوميستطيع أن يلمس تغريات مهمة وإضافات نوعية أدت إىل إثر

ويتم حتديد كان ينظر للمسؤولية االجتماعية على أا عقد بني املؤسسة واتمع   حيث2األساس إىل نظرية العقد االجتماعي
، )م ا املؤسسة لصاحل اتمع املسؤوليات اليت تلتز( جمال األداء االجتماعي عن طريق حتديد مسؤوليات العقد االجتماعي 

   : 3 ما يلي مراحل التطوروأهم

 تتميز هذه املرحلة بوجود استغالل غري عقالين جلهود العاملني واملوارد البشرية، حيث مت تشغيل األطفال :الثورة الصناعية 
 هم املستفيدون بالدرجة نيالكنستنتج من  هذا الوضع أن امل، والنساء لساعات طويلة ويف ظروف عمل قاسية وأجور متدنية

                                                 
  55ص، 2005القاهرة ، اإلبداع احملاسيب يف اإلفصاح عن املعلومات البيئية يف التقارير املاليةحسني مصطفى هاليل،  1
 22، ص1996 ض جامعة الريا15 العدد ، جملة كلية العلوم اإلدارية،اجتاهات الفكر احملاسيب يف جمال حماسبة املسؤولية االجتماعيةأمحد فرغلي حممد،  2
  54، ص 2005، عمان ، املسؤولية االجتماعية وأخالقيات األعمالطاهر حمسن منصور الغاليب وصاحل مهدي حمسن العامري  3
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األوىل، وال وجود اهتمام بالعاملني واتمع والوعي البيئي وهذا يرجع لكون الثورة يف بداياا ووفرة املياه واملساحات الشاسعة 
  .واملوارد الطبيعية غري املستغلة مل تثر انتباه اتمع

ة اجته البحث يف هذه املرحلة يف كيفية حتسني إنتاجية بدافع زيادة كفاءة استغالل املوارد وخاصة القوى العامل
العاملني وكان ذلك من خالل دراسة الوقت وطريقة اجناز العمل األفضل بالتركيز على حتفيز العاملني بالوسائل املادية عن 

  . طريق حتسني األجور املدفوعة للعاملني مقابل جهد كبري يبذلونه إلعطاء إنتاج كبري

  .يف هذه املرحلة هناك وعيا بسيطا باملسؤولية االجتماعية يتجسد يف حتسني أجور العاملني ميكن القول أن 

 هذه املرحلة بتخصص العامل جبزء من العمل وال حيتاج إىل تدريب طويل لكي يتقنه تتميز :مرحلة تضخم حجم املؤسسات 
 يعين عدم مراعاة املسؤولية االجتماعية هذا األمرطبيعية نظرا لتضخم حجم املؤسسات، وواسترتاف موسع للموارد ال

 .للمؤسسة

 التطور املهم يف هذه املرحلة يتمثل يف كون أفكار االشتراكية ما هي إال حتدي للمؤسسات :مرحلة تأثري أفكار االشتراكية 
 اليت دفعت اخلاصة بضرورة حتمل مسؤولية أطراف أخرى باإلضافة إىل املالكني، حيث هذه األفكار من العالمات البارزة

ين الكثري من عناصر املسؤولية، حيث كانت من أبرز مطالب العاملني ما يتعلق بظروف العمل باملؤسسات يف الغرب إىل ت
  . والتقاعد والضمان االجتماعي وإصابات العمل واالستقرار الوظيفي

 وايار املؤسسات الصناعية وتسريح حصول الكساد العاملي الكبري: مرحلة الكساد االقتصادي الكبري والنظرية الكيرتية 
آالف العاملني أدى إىل اضطرابات كثرية مما تطلب تدخل الدولة حلماية مصاحل العاملني وإجياد فرص عمل بديلة هلم، حيث 

تدخل الدولة حبد معقول إلعادة التوازن االقتصادي ويرجع ذلك أساسا إىل إمهال  اليت تدعو إىل ظهرت نظرية كيرت الشهرية
 جعلها يف تضارب مع ندارة املؤسسات االقتصادية خاصة الصناعية منها لبعض مسؤولياا جتاه أطراف متعددة من املستفيديإ

  . مصاحل هؤالء حبيث أن هدفها كان تسويق أكرب كمية من املنتجات دون األخذ يف االعتبار املستهلك ومصاحله املتعددة

الشتراكية اليت بدأت تنتشر أدى إىل بناء أرضية للتوجهات األوىل لتأصيل كل ما سبق ذكره عالوة على تأثري أفكار ا
  . أفكار وحتديد عناصر املسؤولية االجتماعية

تعزز يف  هذه املرحلة دور النقابات والضغط باملطالبة بتحسني : مرحلة ما بعد احلرب العاملية الثانية والتوسع الصناعي 
شاركتهم يف جملس اإلدارة كما تعزز يف هذه املرحلة أيضا النظام م العاملني وتعزز ظروف  العمل وسن القوانني اليت حتمي

  .االشتراكي 

إن هذه األحداث انعكست بشكل كبري على املؤسسات حيث مت حتديد حد أدىن لألجور وإشراك العاملني باإلدارة 
 محاية املستهلك خاصة يف الدول الغربية، ونظم التأمني االجتماعي والصحي وقوانني معاجلة حوادث العمل وظهور مجعيات

  .وهذا ما يفسر نقلة نوعية يف تبين املسؤولية االجتماعية من قبل املؤسسات وليس طرحا نظريا فقط

 جتسدت االحتجاجات يف املراحل السابقة إىل بروز مجاعات الضغط، حيث أصبحت يف الفترة :مرحلة مجاعات الضغط 
متثل مجاعات الضغط مصاحل شرحية واسعة من حيث ن حيث تأثريها يف قرارات املؤسسات، األخرية قوة ال يستهان ا م

ل إن تأثري هذه اجلماعات يتمث، ..أخل .. كجمعيات محاية املستهلك، مجعيات محاية البيئة، مجعيات السالم األخضرناملستفيدي
يف شكل ضغط على احلكومات ينعكس على  االعتبار من قبل املؤسسات مباشرة أو بعنييف فرض خياراا لكي تأخذ 
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أصبحت املسؤولية االجتماعية يف هذه املرحلة أكثر جتسيدا حيث مت تطوير معايري واضحة ، املؤسسات بشكل غري مباشر
  .ومؤشرات قياس كمية تطلبها كثري من املنظمات الدولية خصوصا تلك اليت تتعلق بالتنمية املستدامة

تتسم هذه املرحلة بتغري طبيعة االقتصاد وبروز ظواهر مثل العوملة واخلصخصة : املعلوماتية مرحلة اقتصاد املعرفة وعصر 
واتساع منو قطاع اخلدمات وازدهار تكنولوجيا املعلومات وانتشار شبكات املعلومات، حيث ولدت صناعة املعلوماتية وشبكة 

  .ليت ترتبط بالطبيعة الرقمية لالقتصاد اجلديد االنترنت قيما وجرائم جديدة وأنواعا من االنتهاكات والتجاوزات ا

 أدى باملؤسسات االقتصادية باجتاه تطوير مبادراا االجتماعية خصوصا وأن ايار بعض املؤسسات العمالقة هذاكل 
ا املايل نتيجة عدم التزامها باملسؤولية االجتماعية من حيث اإلفصاح احملاسيب عن موقفه) انرون(يف االقتصاد األمريكي مثل 

وأصول حقيقية وتضخيمها دف تعظيم قيمة السهم بشكل غري صحيح األمر الذي أحلق أضرارا باملالكني واملستهلكني 
  .واتمع على حد سواء 

II-1-1-1-تعريف املسؤولية االجتماعية للمؤسسة- ب     

 بشكل حمدد وقاطع يكتسب مبوجبه ة املسؤولية االجتماعية للمؤسستعريف ملفهوم حتديد حىت وقتنا الراهن مل يتم 
 ومن هنا ،ا من طبيعتها الطوعية تزال هذه املسؤولية تستمد قوا وقبوهلا وانتشاره حيث القوة إلزام قانونية وطنية أو دولية،

تعددت صور املبادرات والفعاليات حبسب طبيعة السوق ونطاق نشاط املؤسسة وأشكاله، وما تتمتع به كل مؤسسة من قدرة 
 مسؤوليات –القدرة التنافسية "كتاب بعنوان يف  )وانغ تشي يويه( ، وقد أشار أحد الباحثني يف هذا اال1الية وبشريةم

 زار من خالله مع مشروع حبوث حول املسؤولية االجتماعية للشركات الذي كان حصيلة "الشركات املتعددة اجلنسيات
يابان وكوريا اجلنوبية والواليات املتحدة وأوروبا، وحتدثوا مع ممثلي أكثر  شركة متعددة اجلنسيات يف ال30أكثر من زمالئه 

 احلديثة هي كيفية فهم مسؤولية االقتصاديةإن أهم التحديات اليت تواجه املؤسسات : جاء فيه شركة أجنبية يف الصني 80من 
لذي جيب أن تصل إليه مسؤوليتهم املؤسسات لتحديد املدى اقبل ، وهلذا السبب فإن هناك عدة تساؤالت من 2املؤسسة

  . ويف ما يلي بعض التعاريف املهمة يف هذا اال،يةق الذي تنطلق منه هذه املسؤولاالجتماعية واألف

النشاطات التجارية   أصحابالتزام 3عرف البنك الدويل مفهوم املسؤولية االجتماعية لرجال األعمال على أا
 خالل العمل مع موظفيهم وعائالم واتمع احمللي واتمع ككل لتحسني مستوى معيشة باملسامهة يف التنمية املستدامة من

 .التجارة و خيدم التنمية يف آن واحد الناس بأسلوب خيدم

 املؤسساتاليت تساهم يف تتطوع   مجيع احملاوالت4كما عرفت الغرفة التجارية العاملية املسؤولية االجتماعية على أا
 بالتايل فإن املسؤولية االجتماعية تعتمد على مبادرات رجال األعمال دونو ، أخالقية واجتماعيةاعتباراتبسبب لتحقيق تنمية 

  . اإلقناع والتعليم  ولذلك فإن املسؤولية االجتماعية تتحقق من خالل،وجود إجراءات ملزمة قانونيا

                                                 
  2004، بريوت مارس 49، جملة عامل العمل، العدد املسؤولية االجتماعية للمؤسسات، عبد اهللا صادق دحالن 1
  ،  01/04/2007،للمؤسسات االقتصادية لدور االجتماعيا ،وشيوي شياو يان شني ولوه يوان جيون 2

http://www.chinatoday.com.cn/Arabic/2006n/0609/p50.htm  
  ، 09/03/2007،املسؤولية االجتماعية لرجال األعمال3 
 

http://www.nefdev.org/phil/ar/page.asp?pn=22  
4 ibidem 
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 األخرية هذه التزام على أا للمؤسسة اعيةاالجتم املسؤولية"  1 والتنمية االقتصادي التعاون منظمة كما تعرف
 دف عام بشكل واتمع احمللي اتمعو عائالمالعمال و مع والعمل البيئة على احلفاظ مع ،االقتصادية التنمية يف باملسامهة

  "األطراف هذه جلميع احلياة جودة حتسني

 البيئية ،االقتصادية األهداف بني التوفيق خالل من ةاملستدمي التنمية حتقيق يف املؤسسة مسامهة "2 بأا أيضاوتعرف
  "للمسامهني القيمة تعظيم ومع منها املتعاملون ينتظره ما مراعاة خالل من وذلك ،واالجتماعية

 بأخذ بعني االعتبار التوقعات  وذلكوميكن تعريف املسؤولية االجتماعية للمؤسسة بأا التزام املؤسسات جتاه اتمع 
) إراديا ( ا يأن يكون هذا التوجه طوعبشرط واسدة بصور عديدة يغلب عليها طابع االهتمام بالعاملني وبالبيئة دى طويلة امل
    . لاللتزامات املنصوص عليها قانوناومتجاوزا

املني املسؤولية االجتماعية نشاطا مرتبطا ببعدين أساسيني أحدمها داخلي يتمثل يف إسهام املؤسسة يف تطو ير العمتثل 
 .، والبعد الثاين خارجي ويتمثل يف مبادرات املؤسسات يف التدخل ملعاجلة املشاكل اليت يعاين منها اتمعوحتسني  حيام

 :3يف تتمثل تعطي التعاريف املتعلقة باملسؤولية االجتماعية للمؤسسة نقاطا مشتركة

 ؛مةااملستد التنمية حتقيق يف تساهم الهلاخ من اليت اآللية هي االجتماعية مبسؤوليتها املؤسسة التزام  -

 ا التسيري ثقافة من جزءا تصبح حبيث ،االجتماعية مبسؤوليتها املؤسسة التزام مييز الذي "واإلرادي الطوعي" الطابع  -

 زمنية مدة لخال املؤسسة على بالفائدة تعود معنوية قيمة له الطوعي االلتزام هذا تعاقدية؛ أو قانونية التزامات نتيجة وليست

  ؛معها تتعامل اليت األطراف مجيع طرف من اإلجيايب بدورها اعتراف شكل على يكون مقابال املؤسسة تنتظر حبيث معينة،

 ؛فيه عضوا بصفتها اتمع يف املؤسسة تلعبه أن ميكن الذي املهم الدور على اإلمجاع  -

 األمر إستراتيجيتها، ركائز أحد االجتماعية املسؤولية من جيعل والذي املؤسسة التزام على يؤكد الذي "الدائم" الطابع  -

 ؛ا التسيري ثقافة يف تغيريا يتطلب الذي

 املمارسات وترسيم بتوثيق يسمح مما املؤسسة، وخارج داخل املعلومات ونشر مجع على يرتكز والذي "الشفافية" عنصر  -

 ؛ا احلاصلة التطورات وتتبع للمؤسسة اجليدة

 بعالقات سترتبط وبالتايل مواطنة" ستصبح املؤسسة ألن معها، وتتعامل باملؤسسة تم أخرى أطراف إشراك على رةالقد  -

  .فيه تعمل الذي )احمليط( اتمع أفراد مع عديدة

 وميكن أن نفرق بني النموذج انتقل مفهوم املسؤولية االجتماعية من مفهوم ضيق التعامل إىل هدف  استراتيجي
 :ي والنموذج االجتماعي كما يوضحه اجلدول التايل االقتصاد

 

                                                 
1 - Marie-françoise GUYONNAUD et Frédérique WILLARD, Du management environnemental au 
développement durable des entreprises, France : ADEME, Mars 2004, P 05  
2nrcan-rncan.gc.ca, Responsabilité sociale des entreprise. 12/03/2007, www.nrcan-rncan.gc.ca/sddd/csr-rse/rse_f.html  

 تلمسان "، امللتقى الدويل حول االقتصاد التضامين، جامعةالتضامين االقتصاد يف األعمال منظمات ملسامهة دخل   :للمؤسسة االجتماعية ليةاملسؤوحممد عادل عياض،  3
 3، ص2005
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   املسؤولية االجتماعية والنموذج االقتصادي واالجتماعي) : 2.1(اجلدول رقم                  

  النموذج االقتصادي يركز على النموذج االجتماعي يركز على

  .نوعية احلياة

  .احملافظة على املوارد الطبيعية

س أوضاع السوق مع رقابة متنوعة  قائمة على أساتقرارا
  .من اتمع 

  املوازنة بني العائد االقتصادي و العائد االجتماعي

  .مصلحة املنظمة و اتمع 

 .دور فاعل للحكومة

  .اإلنتاج 

   استغالل املوارد الطبيعية

  قرارات داخلية قائمة على أساس أوضاع        السوق   

  ).الربح(العائد االقتصادي 

  . املالكنيوملنظمة أو املدير أمصلحة ا

  .دور قليل جدا للحكومة

 

  54طاهر حمسن منصور الغاليب وصاحل مهدي حمسن العامري، املسؤولية االجتماعية وأخالقيات األعمال، ص  :املصدر

II-1-1-2-أمهية وأبعاد املسؤولية االجتماعية للمؤسسة  

II-1-1-2-أمهية املسؤولية االجتماعية للمؤسسة- أ     

هناك وجهات نظر متعارضة حول تبين املؤسسة ملزيد من الدور االجتماعي ، وعلى العموم هناك اتفاق عام بكون املسؤولية 
ا ملواجهة االنتقادات و الضغوط ااالجتماعية للمؤسسة حبدود معينة متثل عملية مهمة ومفيدة للمؤسسات يف عالقاا مع جمتمع

   :2 ما يليوأمههاعدة مزايا بالنسبة للمجتمع والدولة واملؤسسة  حتقيقاء باملسؤولية االجتماعية الوف من شأن، و1املفروضة عليها

  :بالنسبة للمؤسسة 

ل وخاصة إذا اعتربنا أن املسؤولية متثل مبادرات طوعية اوخاصة لدى العمالء والعم حتسني صورة املؤسسة يف اتمع -
  ؛ة من وجود املؤسسةللمؤسسة اجتاه أطراف مباشرة أو غري مباشر

اون والترابط بني خمتلف  من شأن االلتزام باملسؤولية االجتماعية للمؤسسة حتسني مناخ العمل، كما تؤدي إىل بعث روح التع-
  األطراف؛

  ؛ متثل املسؤولية االجتماعية جتاوبا فعاال مع التغريات احلاصلة يف حاجات اتمع-

  .ملردود املادي واألداء املتطور من جراء تبين هذه املسؤولية  كما أن هناك فوائد أخرى تتمثل يف ا-

  :بالنسبة للمجتمع 

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

   نوعية اخلدمات املقدمة للمجتمع؛ حتسني-

                                                 
1 Alain chauveau et Jean-jacques Rosé, L’entreprise Responsable, paris, 2003, p 45  

 52، ص  ذكرهقمرجع سب حمسن العامري، طاهر حمسن منصور الغاليب وصاحل مهدي 2
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  سسات وخمتلف الفئات ذات املصاحل؛ماج التام بني املؤ ازدياد الوعي بأمهية االند-

سي على مستوى األفراد وهذا يساهم باالستقرار السيا االرتقاء بالتنمية انطالقا من زيادة تثقيف والوعي االجتماعي -
  .والشعور بالعدالة االجتماعية

  :بالنسبة للدولة 

 ة والثقافية واالجتماعية األخرى؛اا وخدماا الصحية والتعليميختفيف األعباء اليت تتحملها الدولة يف سبيل أداء مهم -

يحة يف حتمل  يؤدي االلتزام باملسؤولية البيئية إىل تعظيم عوائد الدولة بسبب وعي املؤسسات بأمهية املسامهة العادلة والصح-
  التكاليف االجتماعية؛

غري قادرة على القيام ها من ااالت اليت جتد الدولة احلديثة نفسها القضاء على البطالة وغريالتطور التكنولوجي و املسامهة يف -
  .بأعبائها مجيعا بعيدا عن حتمل املؤسسات االقتصادية اخلاصة دورها يف هذا اإلطار 

 ملزيد من الدور  خبصوص تبين املؤسسات هناك جدال إال أنه املسؤولية االجتماعية للمؤسسة أمهيةعلى الرغم من
   : 1 يتم التوصل إىل اتفاق ائي حول عدد من األسئلة الرئيسية أمهها دون أن، االجتماعي

  ؛كيف ميكن توزيع موارد املؤسسة بشكل يساعد يف حل املشاكل االجتماعية -

 لى املؤسسة أن تعىن ا بشكل خاص؛ما هي املشاكل اليت جيب ع -

 ي األولويات اليت يتوجب اعتبارها؛ما ه -

 تقتصر على نشاطات املؤسسة واستجابتها للقوانني أم أا تتعلق أيضا بالنشاطات التطوعية هل املسؤولية االجتماعية -
 ؛اليت متتد إىل ما هو أبعد من املتطلبات القانونية

 ؛اليت ميكن اعتبارها كافية أو مالئمةما هي األهداف واملعايري  -

 .املؤسسة مسؤولة أو غري مسؤولة اجتماعياما هي املعايري واملقاييس اليت جيب استخدامها لتقرير ما إذا كانت  -

   :مناقشتهم حول القضايا الرئيسية التالية للمسؤولية االجتماعية ركز املؤيدون وقد

 حتقيق األرباح جيب أن ينظر إليها مبنظور األجل الطويل وليس مبنظور األجل القصري كما كان يف املاضي، حيث إنفاق -
والذي يؤدي إىل خفض األرباح يف األجل القصري من شأنه خلق ظروف بيئية مالئمة لبقائها املؤسسة حلل املشاكل االجتماعية 

  ر تدفق أرباحها يف األجل الطويل؛ومنوها واستمرا

  للمؤسسة؛كسب صورة جيدة  -

  أة التشريعات والقوانني احلكومية؛ املؤسسة اليت تتحمل مسؤوليتها االجتماعية عادة ما تتجنب وط-

  ؛كل االجتماعية إىل فرص مرحبة للمؤسسةحتويل املشا -

  .تلوث البيئة وأماكن عمل غري صحية املؤسسة مصدر املشاكل االجتماعية حيث ختلق مشكلة -

                                                 
 47، صسبق ذكرهمرجع  كامل حممد املغريب، 1
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 : وباملقابل تركز مناقشة املعارضني لتبين املؤسسات للمسؤولية االجتماعية يف النقاط التالية 

إىل زيادة إنفاق املؤسسة والذي ينعكس على تكلفة السلع واخلدمات اليت من شأن االلتزام باملسؤولية االجتماعية أن تؤدي  -
  سسات األخرى وخاصة األجنبية منها؛يقدمها وبالتايل تنخفض قدرته على منافسة املؤ

وتصبح عاجزة عن االرتقاء باإلنتاجية لمؤسسة إىل خرق قاعدة تعظيم األرباح ليؤدي مزيد من الدور االجتماعي  -
حيث وجدت املؤسسة أساسا للعمل وتقدمي سلع  البحث وتطوير تكنولوجيات اإلنتاج وتقدمي منتجات جديدة واالستثمار يف

وخدمات بنوعية عالية وأسعار معولة ومن حقها احلصول على عائد تعيد استثماره مما يسمح هلا بالتوسع وبالتايل زيادة تشغيل 
   ؛العمال

دودة وإذا محلت بأهداف اجتماعية تتجاوز هذه القدرة فستتعرض للمخاطر  مهما كانت موارد املؤسسة فإن قدرا حم-
  ؛وبالتايل إحلاق الضرر باتمع ككل

ري موحدة لقياس األداء  صعوبة املساءلة واحملاسبة عن األنشطة االجتماعية ويرجع سبب ذلك إىل عدم وجود معاي-
  .االجتماعي

II-1-1-2-أبعاد املسؤولية االجتماعية - ب   

  :اصرها الرئيسية والفرعية من خالل اجلدول التايل نوعكن توضيح أبعاد املسؤولية االجتماعية للمؤسسة مي
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 أبعاد املسؤولية االجتماعية وعناصرها الرئيسية والفرعية ) : 2.2(اجلدول رقم 

  العناصر الفرعية  العناصر الرئيسية  البعد

  

 املنافسة العادلة

  

  منع االحتكار وعدم اإلضرار باملستهلكني  -

   احترام قواعد املنافسة وعدم اإلحلاق األذى باملنافسني-

   

  

  االقتصادي

  

  التكنولوجيا

 

   استفادة اتمع من التقدم التكنولوجي -

 يف معاجلة األضرار اليت تلحق لتكنولوجياا ستخدام ا-
  باتمع والبيئة

  

  قوانني محاية املستهلك

  ية املستهلك من املواد الضارة  محا-

   محاية األطفال صحيا و ثقافيا-

  

  محاية البيئة

   منع التلوث بشىت أنواعه-

   صيانة املوارد و تنميتها-

   التخلص من املنتجات بعد استهالكها-

  

  القانوين

  

  

  السالمة و العدالة

   التقليل إصابات العمل-

   حتسني ظروف العمل و منع عمل املسنني و صغار السن-

   منع التمييز على أساس اجلنس أو الدين-

   توظيف املعوقني-

  

  املعايري األخالقية و القيم االجتماعية

   مراعاة مبدأ تكافئ الفرص يف التوظيف-

   مراعاة حقوق اإلنسان -

 احترام العادات و التقاليد و مراعاة اجلوانب األخالقية -
  يف االستهالك

  

  

  االجتماعي

  ة املنتجات و اخلدمات املقدمة نوعي-  نوعية احلياة

   املسامهة يف تقدمي احلاجات األساسية للمجتمع-

  82طاهر حمسن منصور الغاليب وصاحل مهدي حمسن العامري، املسؤولية االجتماعية وأخالقيات األعمال، ص :املصدر
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II-1-2-الت وحدود املسؤولية االجتماعية للمؤسسةا جم  

II-1-2-1-1ة البيئية واالجتماعية جماالت املسؤولي 

إال  الطبيعة املتغرية هلده األنشطة،   يوجد صعوبة يف حتديد األنشطة ذات املضمون البيئي واالجتماعي ويرجع سبب ذلك إىل
  .أن هناك حماوالت لدراسة هذا النوع من السلوك البيئي واالجتماعي للتعرف على ااالت اليت تتأثر ذا السلوك 

ى هذه ااالت اعتمادا على استقصاء املسامهات اليت بذلت يف شأن حتديدها، ومقارنة تلك ااالت مبا هو ميكن التعرف عل
قائم فعال للتعرف على أمهية كل جمال من حيث االستجابة له عمليا، ملا يعكسه هذا من إدراك لتأثريه على األداء البيئي 

   :2إىل ما يلي Esteoحسب جتماعية للمؤسسة تقسم جماالت املسؤولية البيئية واال.واالجتماعي 

  ؛جمال املسامهات العامة -

  ؛جمال املوارد البشرية -

  ؛جمال املوارد الطبيعية واملسامهات البيئية -

  .ج أو اخلدمةوجمال مسامهات املنت -

II-1-2-1-جمال املسامهات العامة - أ    

ؤسسات العلمية والثقافية واخلريية واملساعدة يف التسهيالت ترتبط أنشطة هذا اال مبسامهات املؤسسة يف تدعيم امل
اخلاصة بالعناية الصحية وبرامج احلد من األوبئة واألمراض والعمل على حل املشاكل اإلنسانية فيما يتعلق بتوظيف األقليات 

لنقل العامة واالشتراك يف اسائل واملعوقني والعناية بالطفولة وتوفري وسائل النقل للعاملني مبا يؤدي إىل ختفيف الضغط على و
يت ختتص بإنشاء املساكن برامج التخطيط احلضاري اليت دف إىل ختفيف معدل اجلرائم واملساعدة يف تنفيذ برامج اإلسكان ال

  : أنشطة خاصة مبجال املسامهات العامة وجتددها وفيما يلي 

  :البذل يف سبيل اإلنسانية  -

   املؤسسات العلمية؛ تدعيم-

  رعاية الصحية؛دعيم اهليئات اخلاصة بال ت-

  .ئات اليت تقوم باألنشطة الثقافية تدعيم اهلي-

  :املواصالت والنقل  -

  . توفري وسائل النقل للعاملني-

  :اإلسكان  -

   ؛ املسامهة يف تنفيذ برامج اإلسكان-

                                                 
 81، ص2000، اإلسكندرية احملاسبة عن التأثريات البيئية واملسؤولية االجتماعية للمشروعحممد عباس بدوي،  1
  55، ص سبق ذكرهحسني مصطفى هاليل، مرجع  2
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  إنشاء مساكن للعاملني؛ -

  :اخلدمات الصحية  -

  بئة واألمراض؛مج اليت حتد من األو تدعيم الربا-

  ؛ توفري وسائل وإمكانيات وخدمات العناية والرعاية بالصحة-

  :رعاية جمموعات معينة من األفراد  -

   املسامهة يف رعاية املعوقني أو ذوي العاهات-

   املسامهة يف رعاية الطفولة واملسنني-

II-1-2-1-جمال املوارد البشرية  - ب  

سة يف توفري فرص عمل متكافئة جلميع األفراد دون تفرقة بينهم، حسب  املؤسةيتضمن هذا اال أنشطة مسامه
حتقيق رضائهم الوظيفي واجلنس أو اللون أو العقيدة، وإعداد برامج تدريب لكل العاملني لزيادة مهارام وإتباع سياسة للترقي 

ة يف املؤسسات األخرى يف القطاع أو وإتباع نظام أجور وحوافز حيقق هلم مستوى معيشي مناسب يتفق مع املستويات املوجود
  .يف اتمع 

أدت التطورات التقنية إىل التأكيد واالهتمام بالناحية النوعية للموارد البشرية، لذلك حتضى اعتبارات التدريب والتكيف  مع 
ماية املوارد البشرية  باهتمام خاص من قبل املؤسسات، كما تم التشريعات حباالبتكارنتاج املتغرية واملقدرة على طرق اإل

فتحدد سياسات التوظيف وشؤون العاملني، وتنظم معاجلة هذه األمور من حيث الشكل واملضمون، كما تستجيب املؤسسات 
هلذا اال ملا له من نتائج اقتصادية اجيابية، فتحقق سالمة العاملني يف النواحي الصحية والنفسية ووقايتهم من أخطار املهنة 

  :   أنشطة خاصة مبجال املوارد البشرية دة كفاءم اإلنتاجية وفيما يلي دي إىل زيايؤ

   : سياسات التوظيف -

  ؛ توفري فرص عمل متكافئة ألفراد اتمع-

  ظيف الطالب أثناء العطلة الصيفية؛ قبول تو-

  . قبول توفري األفراد املعوقني-

   :حتقيق الرضاء الوظيفي -

   ؛قق هلم مستوى معيشي مناسب منح العاملني أجور ومرتبات حت-

   ؛ إتباع سياسة للترقي تعترف بقدرات كل العاملني وحتقق فرص متساوية للترقي-

  امج تدريب لزيادة مهارة العاملني؛ إعداد بر-

  إلنتاج حبيث ميكن احلد من البطالة؛ احملافظة على االستقرار العمالة بالصيانة املستمرة للمعدات وجدولة ا-

  .ف للعمل تتصف باألمن يئة ظرو-
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II-1-2-1-جمال املوارد الطبيعية واملسامهات البيئية   - ج  

يعترب هذا اال من أهم جماالت املسؤولية البيئية واالجتماعية للمؤسسة بسب توسع استغالل املوارد الطبيعية والتقدم 
 الكيميائية واملبيدات الزراعية مما أدى إىل مشاكل التقين وما نتج عنها من زيادة املخلفات الصناعية وتوسع استخدام األمسدة

  .بيئية كبرية على مجيع املستويات

فضال عن تأثري هذا اال على نوعية احلياة فإن أثره ميتد على ما تتحمله ميزانية الدولة من نفقات، إذ ختصص االس البلدية 
  .      الصناعية الصلبة  خاصة يف الدول من ميزانيتها للتخلص من املخلفات20

  :يتضمن هذا اال األنشطة اليت تؤدي إىل ختفيف أو منع التدهور البيئي وذلك من خالل ما يلي 

   : املوارد الطبيعية -

  ؛االقتصاد يف استخدام املواد اخلام -

  ؛االقتصاد يف استخدام مصادر الطاقة -

  .لطاقةااملسامهة يف اكتشاف مصادر جديدة للمواد اخلام و -

   : امهات البيئيةاملس -

   واهلواء واملياه وإحداث الضوضاء؛جتنب مسببات تلوث األرض    -

  بطريقة تؤدي إىل تقليل املخلفات؛تصميم املنتجات وعمليات تشغيلها -

     .خلفات بطريقة تكفل ختفيض التلوثالتخلص من امل   -     

II-1-2-1-جمال مسامهات املنتوج أو ا خلدمة - د   

نشطة القيام بالبحوث التسويقية لتحديد االحتياجات اليت تتالءم مع املقدرة االستهالكية للعمالء تتضمن هذه األ
   .موإعالمهم خبصائص السلعة أو اخلدمة، وبطريقة استخدامها، وحبدود املخاطر ومدة صالحية االستخدا

  :    نحو التايل على الخاصة مبجال املنتوج واخلدمة  ميكن حتديد أهم األنشطة  تقدماموعلى ضوء 

  :حتديد وتصميم املنتجات -

   ؛ القيام بالبحوث التسويقية لتحديد احتياجات املستهلكني-

  . تعبئة املنتجات بشكل يؤدي إىل تقليل احتماالت التعرض ألي إصابة عند االستخدام-

  : حتقيق رضا املستهلكني -

   ؛خدام وتاريخ عدم الصالحية وضع بيانات على عبوة املنتوج للتعرف حبدود وخماطر االست-

  ؛ القيام بربامج إعالمية تعرف املستهلكني خبصائص املتوج وطرق وجماالت استخدامه-

  . توفري مراكز خدمة لصيانة وإصالح املنتوج-
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   :1يلي ما حول تتمحور جمتمعها جتاه مؤسسةلل التزامات شكل يف الذكر سابقة األبعاد ترتيب ميكن

 األهداف بتحقيق وذلك فيه، تعمل الذي اتمع جتاه املؤسسة التزامات ا ويقصد  :ةالتنموي االلتزامات  -

 كانت املؤسسة مهما تسهم أن من بد ال هلذا ،والتنمية النمو حتقيق حنو ا وتعمل الدول تتبناها اليت والسياسات التنموية

  .مةادتاملس لتنميةل مساند كعمل وبيئي واجتماعي اقتصادي تقدم حتقيق يف نشاطها، طبيعة

 كلها األعمال قطاع يف عليها املتعارف التقاليد ممارسة على العمل مع التكنولوجيا نقل العامة، اخلدمات تقدمي البيئة، محاية إن 

  .والتقدم التنمية من املزيد حتقيق يف يساهم أن ميكن دليال متثل

 ، يضيفها الذي اتمع وبني بينها العالقة من تنبع جمتمعها جتاه املؤسسة مسؤولية إن  :واالجتماعية السياسية االلتزامات  -

 والثقافية العليا القيم احترام  واإلدارية والتقاليد واإلجراءات والقوانني النظم إحرام  واالجتماعي السياسية تبااللتزاما ويقصد

  .واحلكومية السياسية األنشطة يف التدخل عدم وواألهداف

 عن والبحث التوسع دف احلدود ختطي ظاهرة وفرض العامل يف لألعمال الكبري االنتشار إن :املستهلك  حبماية االلتزام  -

 محايةو واألمان تتضمن االلتزام  واليت"املستهلك محاية مسؤولية" يف يتمثل املؤسسة على والتزاما قيدا فرض والزبائن األسواق

 توفرياملالية و اخلدمات و)التعاقدات يف احلماية مؤشرات األسعار، إلعالن،ا تضليل من احلماية(  للزبون االقتصادية املنافع

  .الثقافة من األدىن واحلد املعلومات

 املؤسسات ممارسات يف جديدة عناوين التطورات و التغريات أفرزت لقد  :والناشئة اجلديدة باملمارسات االلتزام -

 معايريو املؤسسة حاكمية ومنها أجنبية أم وطنية كانت أيا للمؤسسات االجتماعية املسؤولية صلب يف أساسا هي واحلكومة،

  .لاالعم حقوق واألعمال أخالقيات

II-1-2-2-2 حدود املسؤولية البيئية واالجتماعية  

من  ليس  ذلك أنهاملسؤولية، هذه حدود حتديد إشكالية تطرح للمؤسسة االجتماعية املسؤولية حول نقاش أي يف
 األدىن احلد بني اجليد التوازن إجياد جيب وعليه ،مسؤولة هي من وجتاه عنه مسؤولة ملؤسسة اما حتديد كر كما سبق الذالسهل

 مبسؤوليات االلتزام وهو األقصى واحلد ، وتدعى باملسامهات اإلجباريةالقانون عليها يفرضه مما بأكثر املؤسسة تلتزم أال وهو
 حدود حول عاملي اتفاق هناك يوجد الو أو الطوعيةسامهات االختيارية  وتدعى باملوطاقاا املؤسسة اختصاصات تتجاوز

 بالنسبة فمثال ،العام الرأي مستوى على سريع تطوريف و مستمر نقاش موضوع احلدود هذه حتديديبقى و املؤسسة، مسؤولية

 حدود تطرح إشكالية سلطةال على صراع من تعاين أو اإلنسان حقوق تنتهك دول يف حمرومة مناطق يف تعمل اليت للمؤسسات

  .اتمع يف املوجود اخللل عن مسؤوليتها

 أن هو املتحدة، لألمم العاملي امليثاق به يوصي والذي املؤسسة، مسؤولية من األدىن احلد فإن احلاالت، هذه مثل يف 

 يكتنف الذي غموضال هذا بسبب، اإلنسان حلقوق انتهاك يف متورطة تكون ال وأن الوضع هذا استغالل عدم على حترص

 ينتمون اليت والثقافات البلدان باختالف واختلفت باملؤسسة املهتمة طرافاأل ومتطلبات آمال اتسعت املسؤولية، هذه حدود

                                                 
 2005فرباير ، 18 العدد إنسانية، علوم ، جملةاملباشر األجنيب لالستثمار االجتماعية املسؤولية اجلميل، كوكب سرمد 1
 9، صسبق ذكره، مرجع  عياضحممد عادل 2
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 اتمع أو احلكومات جتاه املؤسسة مسؤولية لدور حدود حتديد فإن ، وبالتايلآخر إىل صناعي قطاع من ختتلف أا كما إليها،

 أوال تدرس أن املؤسسة على جيب لذا احمللية املعطيات احلسبان يف يأخذ وتفاوض حوار موضوع األحيان من ثريك يف هو املدين

 اليت االجتماعية املسؤولية وحدود أبعاد تعرف حىت معها تتعامل أن املمكن من اليت اتمعات تطور ومستوى الثقافية املعطيات

 ختتلف عنده لتستثمر جاءت عاملية مؤسسة على التخلف أمراض خمتلف من يعاين حمروم جمتمع يعلقها اليت اآلمال ألن ،ا تلتزم

 من كل دور ما  هي اال هذا يف عادة تطرح اليت واألسئلة املؤسسة نفس من متطور آخر جمتمع متطلبات عن جذريا

 احمللية الثقافات خمتلف مع تتأقلم أن ةللمؤسس ميكن كيف ؟ والصحة التعليم ،االجتماعية اخلدمات توفري يف واحلكومة املؤسسة

  ؟ فيها تعمل اليت للمجتمعات

II-2-  األداء البيئي واالجتماعي في المؤسسة االقتصادية  

تسعى املؤسسة املواطنة لتحقيق مستويات عالية بغية خلق القيمة الستدامة املؤسسة لذا إن الكفاءة والرحبية ليسا كافيتني 
تكامل وتوازن بني النمو االقتصادي دف حتقيق ديها وعماهلا وللهيئات اليت يعتمد عليها أعماهلا ملستثمريها وعمالئها ومور

 تغيري يف منط تسيريها آخذة بعني االعتبار األبعاد البيئية  من املؤسسةيتطلبويف سبيل حتقيق ذلك واحلقوق االجتماعية والبيئية 
 حيث 1شهادة الصحة وISO 14000تطبيق املعايري الدولية ك ذه األبعاد اعتماد طرق طوعية تلتزم من خالهلاب واالجتماعية

 حني مت ISO 9000, ISO 14000الصحة واألمن يف املؤسسة كانت موضوعا إلنشاء معيار دويل على غرار اجلودة والبيئة 
  OHSAS 18000 (Occupational Health and Safety Management Specifications )الشهادة  تبين 

 الدولية واليت متنح نفس االعتراف لدى العمالء ISO واليت تتوافق مع معايري (BSI)الصادرة عن هيئة التقييس الربيطانية 
  .ومزايا أخرى أمهها ختفيض التكاليف املرتبطة باحلوادث وتكاليف التأمني 

II-2-1- املقاربات الطوعية يف حتقيق الفعالية البيئية للمؤسسة أمهية  

II-2-1-1-الفعالية البيئية يف املؤسسة االقتصادية   

II-2-1-1-مفهوم الفعالية البيئية-أ    

وميكن  البيئة،نتطرق للسياسة البيئية يف املؤسسة باعتبارها الصورة اليت تبني مبادئ املؤسسة اجتاه البيئية  لفعاليةلقبل التطرق 
بأدائها البيئي الشامل والذي يوفر إطارا للعمل ووضع أهدافها وغاياا بيان بنوايا املؤسسة ومبادئها املرتبطة  :  2تعريفها بأا

  :البيئية، وتعد املؤسسة هذه السياسة لتؤكد 

   ؛مدى مالءمتها لطبيعة وحجم املؤثرات البيئية الناشئة عن األنشطة والسلع واخلدمات اخلاصة باملؤسسة -

 ؛مدى االلتزام بالتحسني املستمر والوقاية من التلوث -

 ؛ى االلتزام بالتوافق مع القوانني والضوابط والتشريعات املتعلقة بعمليات املؤسسةمد -

 ؛توفري إطار لوضع ومراجعة األهداف والغايات البيئية -

                                                 
1   Patrick sandouly, LE MOT : OHASA 18001, économia Op. Cit. p 96  

 199، ص 2002، الطبعة األوىل، عمان أنظمة إدارة اجلودة والبيئةحممد عبد الوهاب العزاوي،  2
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 ؛التأكد من عمليات التوثيق والتنفيذ واحملافظة على السياسة البيئية وإيصاهلا إىل مجيع العاملني -

 . التأكد من إعالن السياسة على اجلمهور -

املؤسسات عن مفهوم تسيريي يدفع  هذه األخريةتعرب وقيق الفعالية البيئية يف املؤسسة تعد السياسة البيئية أهم املتطلبات لتح
املؤسسات ربط ب من املوارد والطاقة مع ختفيض اإلنبعاثات، وتوصف الفعالية البيئية املستوى األمثل باستخراج االقتصادية
ً  بالتنمية املستاالقتصادية من تسويق املنتوج وتنمية املنتوج وصنع املنتوج دامة ، وميكن تطبيقها على كل نشاطات املؤسسة

  .، وهي تعرب عن منطق تسيريي مؤداه إنتاج القيمة من خالل أقل استهالكً وتوزيع املنتوج

لذي يتم عنده استخدام  مستوى الفعالية ا1بأا (Eco-efficacité/ Eco-efficience)  الفعالية البيئيةOCDE وتعرف 
  :لشكل التايلا، ويعترب هذا املفهوم مركزي كما يوضحه  لالحتياجات البشرية ةاملوارد االيكولوجية دف االستجاب

  الفعالية البيئية مفهوم مركزي): 2.1( الشكل رقم

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Source : BOUZIANE  Mahieddine, Séminaire Management de la qualité, E S G, 2003, p34 

  :ملؤسسة االقتصادية جيب العمل على حتقيق النقاط التاليةولضمان الفعالية البيئية يف ا

  ؛ إستدخال التكاليف البيئية عن طريق إلغاء الدعم من أجل احلصول على سعر حقيقي أو صحيح-1

                                                 
1  ECO-efficacité, 28/02/2007, http://ecobase21.antidot.net/fichiers/Ecoeff.html 
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  :تعتمد على قوانني السوق عن طريق اليت دوات اقتصادية تطبيق األ -2

  ؛ اقتصادية بدل التشريعات تشجيعات-

  ؛ املنتجني واملستهلكني قرارات تأثري على-

   ؛ بفرض الضريبة على املواد املستخدمة وليس على اليد العاملةة إصالح الضرائب اإليكولوجي-3

أجل من بيئي ذايت  وتكون املؤسسة أمام ضبط  يتم حتقيق األهداف بشكل أكثر فعالية حيثاملقاربات الطوعيةاعتماد  -4
   ؛احلفاظ على البيئة

   . السياق املستقر للتجارة واالستثمار وذلك بتسهيل نقل التكنولوجيا واخلربة-5

II-2-1-1-أبعاد الفعالية البيئية-ب   

  : 1 وأهم أبعادها ما يلي احلصول على قيمة مضافة أكربهاميكنشأن تبين املؤسسة الفعالية البيئية من 

   ؛نتجات واخلدماتختفيض استخدام املواد يف امل -

  ؛)اإلنتاجختفيض الوحدات املدخلة من الطاقة إلنتاج وحدة واحدة من (ختفيض الكثافة الطاقوية  -

   ؛ختفيض اإلنبعاثات السامة -

  ؛ استرجاع املواد املستخدمةتعظيم -

   ؛تعظيم االستخدام املستدام للموارد الطبيعية -

  ؛) املنتوجزيادة دورة حياة(تدعيم استدامة املنتجات  -

  .رفع حجم املنافع اليت تقدمها املنتجات واخلدمات -

 حيث يتم معاجلة اآلثار البيئية يف  معاجلة أولية ومعاجلة اية املدخنةعاجلة اآلثار البيئيةمل نيجتدر اإلشارة هنا إىل أن هناك طريقت
كما يوضحه اجلدول ثار البيئية يف املرحلة األولية اجلة اآلتتجسد الفعالية البيئية أثناء قيام املؤسسة مبع، واية عملية اإلنتاج 

  :التايل

  

  

  

  

  

  

                                                 
1 BOUZIANE  Mahieddine, Séminaire Management de la qualité, E S G, paris 2003, p35 
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  )الفعالية البيئية(املعاجلة األولية :  )2.3(اجلدول رقم 

  التكاليف  العوائد

  ختفيض تكاليف مع التلوث -

  ختفيض التكاليف املستقبلية الناجتة -

  عن التسيري غري اجليد للبيئة

   االستثمارةمردودي -

  )خاصة عند التصدير(ة سوقية أكرب حص -

  صورة جيدة لعالمة املؤسسة -

  

  التسيري البيئياالستثمار وتكاليف 

  

source: BOUZIANE  Mahieddine, Séminaire Management de la qualité, E S G, 
23décembre2003, p32 

  مقاربة اية املدخنة): 2.4(اجلدول رقم 

  التكاليف  العوائد

  تكاليف منع التلوث   اليت تفرضها الدولة دف محاية البيئةاتالغرام جتنب

  االستثمار من أجل املعاجلة يف اية النشاط

source : Idem 

II-2-1-2-املقاربات الطوعية يف املؤسسة االقتصادية   

الطوعية، وسبق توجد ثالثة طرق للتسيري البيئي يف املؤسسة وهي الطرق القانونية والطرق االقتصادية واملقاربات   
اللتزام املؤسسة بأدائها البيئي دف ة وسنتناول الطرق الطوعية كأداة أن تناولنا يف الفصل األول الطرق القانونية واالقتصادي

  .التخلص من القيود اليت تفرضها عليها الطرق القانونية واالقتصادية

 ، 1ئية وتعين بالنسبة للمؤسسة تفعيل جناعتها البيئيةتعترب املقاربات الطوعية اجليل الثالث من أدوات السياسة البي  
  .جيمع هذا املصطلح جمموعة كبرية من التشريعات فمن الصعب إعطاء تعريف دقيق وكامل يف نفس الوقتويف احلقيقة 

يف هناك العديد من اهليئات اليت حاولت إعطاء تعريف للطرق الطوعية، والتعريف األكثر مشولية هو التعريف املنشور 
  الوسائل اليت بواسطتها تلتزم املؤسسات طوعيا بتحسني أدائها 2حيث تعرف املقاربة الطوعية بأا) OCDE1999(تقرير 

لطرق الطوعية الرئيسية ل  حيث يرى أن امليزة1999 سنة  Carraro et Lévéqueالبيئي، كما جند نفس الفكرة يف تعريف
  .3ها  غري مفروض بقانونيف كون قرار املؤسسة يف ختفيض مستوى تلويث

                                                 
1Unesco.org, 12/01/2007,  http://www.unesco.org/most/sd_arab/fiche3a.htm 
2 Maia David, Economie des Approches Volontaires dans les Politiques Environnementales en Concurrence 
et Coopération Imparfaites, THESE  de Doctorat en Economie, Ecole Polytechnique de Paris, Mai 2004 
3 ibidem 
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ظهر مفهوم املوقف النشط للمؤسسات امللوثة اليت أخذت املبادرة بالذهاب أبعد من االلتزامات القانونية  كذلك
  . جتعل املؤسسات تعتمد هذا النوع من السلوكاتةيالألسباب التوااملوجودة 

 II-2-1-2-1   أسباب التزام املؤسسات باملقاربات الطوعية- أ   

اليت نفترض أا تبحث عن حتقيق -التطرق للطرق الطوعية من املفيد حتديد األسباب اليت جتعل املؤسسات امللوثة قبل 
أغلب الدراسات املوجودة يف هذا اال تضع يف املقدمة . تلتزم طوعيا بضابط بيئي يولد هلا تكاليف إضافية -الربح األعظم

  . استعماالسببني أساسيني وسنضيف هلما تفسري آخر أقل 

ميكن أن تؤدي املقاربات الطوعية اليت تلتزم ا املؤسسات امللوثة إىل احلصول على شهرة خضراء، واليت تشكل  -1
عنصرا إلستراتيجية تنويع املنتجات بالتايل تأمل املؤسسة زيادة أرباحها من خالهلا ارتفاع املبيعات أو األسعار وهذا 

 ؛1995رورا وكانكوبادياي أول من كتب يف هذه الفرضية سنة ناتج عن نوعية بيئية أعلى، ويعترب آ

 الطوعية أحيانا بالتزام السلطات العمومية بعدم وضع أدوات أخرى، ما عدا يف حالة فشل املقاربات تترفق املقاربا -2
ه سياسة أقل الطوعية، وبشكل مماثل  ميكن التزام املؤسسة باملقاربات الطوعية دف التأثري على قرار الضابط يف اجتا

 ؛صرامة، وبالتايل فإن الفائدة من التزام املؤسسات يصدر من إمكانية النجاة من قانون أكثر تكلفة

 Godard و2001 سنة Hommelأما التفسري اآلخر اللتزام املؤسسات باملقاربات الطوعية يربز من خالل أعمال  -3
ر بيئية وصحية حىت ولو مل يكن املستهلكون  يصدر هذا التفسري من خطر معارضة اتمع بسبب أخطا2002سنة

حساسون للنوعية البيئية للسلع اليت يشتروا، تصبح املؤسسة معرضة وحساسة لظاهرة املعارضة اليت تواجه تقنياا 
ومنتجاا أو حىت نظام إنتاجها، مما يدفعها إىل وضع ما يسمى بإستراتيجية تسيري قابلية املعارضة وتعين االحتراز 

      .قا من األخطار اليت قد حتدثهامسب

II-2-1-2-أشكال املقاربات الطوعية - ب    

ميزة اقتراح منوذج كامل للمقاربة الطوعية بداللة تدخل السلطات العمومية، وميز بني ) OCDE1999(يقدم تقرير 
   :2أربعة أصناف للطرق الطوعية على النحو التايل

من طرف السلطات العمومية، حيث تعد التزامات تستطيع املؤسسات تكون مقترحة :  برامج عمومية طوعية -1
  .االكتتاب أو التسجيل فرديا، فهي بذلك تظهر كقانون اختياري) لو أرادت ذلك ( من خالهلا 

وميكن أن نذكر  االلتزام  بدور مهم، مبا أا حتدد بنفسها حمتوىةيف هذا الشكل من الطرق الطوعية حتتفظ السلطات العمومي
ي مت وضعه يف أوربا منذ سنة الذ EMAS (Eco-Management and Andit scheme) لى سبيل املثال برنامجع

1993. 

كما ميكن للربامج العمومية الطوعية كذلك أن تطبق بالتوفيق مع أدوات أخرى، وهو حالة برنامج التحكم يف 
  .م موجود، وهذا إلمتام رس1996 املطبق يف الدمنارك سنة  SOD وCO2إنبعاثات 

                                                 
1ibidem  
2ibidem 
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يشري هذا النوع من املقاربة الطوعية إىل التزامات معرفة مبوجب اتفاقية بني :  إتفاقيات طوعية متفاوض عليها -2
  .اجلهاز املكلف بالسياسة البيئية واملؤسسة املعنية، وقد يتم هذا االتفاق على مستوى قطاع نشاط أو مع مؤسسات معينة 

د له استعماال واسعا يف دول أوربا، وأغلب هذه االتفاقيات مت عقدها على هذا الشكل من املقاربات الطوعية جن
  .املستوى الوطين بني السلطات العمومية وجتمع عدد من املؤسسات ممثلة جبمعية صناعية 

 يضمن احترام هذا النوع من املقاربة الطوعية التهديد بتشريع قوانني جديدة اليت يتم اعتمادها يف حالة عدم حتقيق 
  .األهداف املتوخاة من هذه املقاربة 

واليت يتم اختاذها مباشرة من قبل املؤسسات دون تدخل الدولة، تفوض املؤسسة :   االلتزامات أحادية اجلانب-3
أحيانا مراقبة احترام هذه االلتزامات لطرف ثالث وهو الشكل األكثر اعتمادا يف أمريكا الشمالية، حيث اعتمدت اجلمعية 

  .نتجي املنتجات الكيميائية  هذا الصنف من االلتزام يف برنامج العناية املسؤولة إثر فقدان ثقة اجلمهور يف القطاعالكندية مل

هذا الصنف من املقاربات الطوعية ميكن كذلك أن يأخذ شكل توزيع إرادي للمعلومات من قبل املؤسسات حول 
  .خصائصها وأدائها البيئي

ميكن اعتبار هذا النوع من االتفاقيات كعقود خاصة : ني وخمتلف األطراف األخرى  اتفاقيات مباشرة بني امللوث-4
  . تقريباةوال تتوفر فيه كتابات أكادميي

  :جند أيضا تصنيفا آخر للمقاربات الطوعية يصنفها إىل جمموعتني 

ن أدوات السياسة البيئية وبناءا وفيها تعرض للمؤسسة قائمة م:  املقاربات الطوعية اليت يتم إدخاهلا حتت ضغط أداة أخرى -1
عليها ختتار املؤسسات امللوثة أحد هذه األدوات، ويتميز هذا الصنف من املقاربات الطوعية بضرورة تدخل السلطات 

  .العمومية، ويعترب األكثر طرحا يف الكتابات اليت تتناول املقاربات الطوعية

يف العموم يأخذ هذا الشكل من املقاربات الطوعية املبادرات : اة أخرى  دون وجود أدا املقاربات الطوعية اليت يتم إدخاهل-2
  .                           أحادية اجلانب من املؤسسات دون تدخل الدولة

II-2-1-2-ميكن حصر منافعها يف النقاط التالية  :1أهداف املقاربات الطوعية  - ج :  

  ؛تساهم يف تفادي تكلفة التنظيمتبدو أقل تكلفة من األدوات التقليدية، حيث  •

يسهل إشراك املؤسسات يف عملية صياغة السياسة، ويزيد من حتفيز رؤساء املؤسسات على إجناز األهداف  •
  ؛البيئية وحتقيق تطورات بيئية

تنطوي على إجراءات سريعة جدا، حيث ميكن للمستهلكني أن ينتقوا من مشتريام املنتجات اليت تصنعها  •
يت تعمل طوعيا على محاية البيئة، فاملؤسسات اليت تبدي رغبة واضحة يف محاية البيئة، يتم مكافأا املشاريع ال

فهذه األدوات ال تشكك يف منطق سري السوق، عالوة ) زيادة الطلب على منتجاا ( بطلبيه خضراء متزايدة 
 ؛على ذلك حتسني مسعتها لدى املستهلك

                                                 
1.Unesco.org , 12/01/2007 , http://www.unesco.org/most/sd_arab/fiche3a.htm 
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 .  ؤسسةاالستخدام األمثل للموارد داخل امل •

II-2-1-2-املقارنة بني املقاربات الطوعية واألدوات التقليدية للسياسة البيئية - د  

   كل من األداتني الضريبة واملقاربات الطوعية هلما تأثريات خمتلفة على فوائض كل صنف من األعوان االقتصاديني، 
الضريبة، أما من وجهة نظر املؤسسات امللوثة توجد من وجهة نظر املستهلكني فإن املقاربات الطوعية دائما مفضلة على و

حاالت تكون فيها املقاربات الطوعية مفضلة على الضريبة لكن ذلك يرتبط مبستوى ديد الضريبة الذي يرافق املقاربات 
  :واجلدول التايل يلخص مضمون األدوات الثالثة للسياسة البيئية الطوعية 

  يعية املختلفة وتسيري البيئةاملقاربات التشر): 2.5(اجلدول رقم 

  املقاربات الطوعية  األدوات االقتصادية  التنظيم القانوين  

  

  األدوات

  

ض معايري احلكومة تفر
 طرق الفعالية ميكن أن متس

  اإلنتاج

ات عياحلكومة متنح تشج
  للمؤسسات

أصحاب املؤسسات يتخذون 
من تلقاء أنفسهم إجراءات 

الحترام بعض املعايري 
نفسهم و حيددوا بأ(

  )حيترموا

  

  

  احملاسن

  

املعايري واضحة و مفهومة  -
  لكل املتعاملني

  أكيدة  نتيجة شبه-

  مرنة -

 ميكن أن تكون مناسبة -
  اقتصادية

التنمية التكنولوجية  تشجيع-
  اجلديدة 

 فعالة إذا كان التلوث -
اإليكولوجي  نتشر و األثرم

  ضعيف نسبيا

 ميثل أحسن نظام من -
  صادية الناحية االقت

   شديد املرونة-

Source : BOUZIANE  Mahieddine, OP.cite, p31 

II-2-1-3-تطبيق آلية اإلنتاج النظيف   

II-2-1-3-مفهوم ومميزات اإلنتاج النظيف- أ   

، وأساس ةف فوائض وعوائد اقتصادية ملموسة، كما حيسن أيضا بيئة العمل واجلودة اإلنتاجييحيقق اإلنتاج النظ  
 إضافة ،1 هو التزام اإلدارة واقتناعها بأمهية هذه التقنية اقتصاديا وفنيا وبيئيا يف املؤسسة االقتصادية فية اإلنتاج النظتنفيذ تقني

  :2إىل العديد من األسباب اليت تدفع املؤسسات إىل االهتمام بتبين مبدأ محاية البيئة وأمهها

                                                 
 114، ص2005، الطبعة األوىل، القاهرة إدارة البيئة حنو اإلنتاج األنظفزكرياء طاحون،  1
 84، ص2003، القاهرةاإلدارة البيئية املتكاملةنادية محدي صاحل،  2
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  لتشريعات واللوائح وااللتزام ا؛ا -

 د فيه الوعي بأمهية محاية البيئة؛لسمعة يف سوق يزداالضغط االجتماعي وا -

 ؛االعتبارات املالية -

 .متطلبات سوق التصدير -

التطوير املستمر للعمليات الصناعية واملنتجات  1يعرف برنامج األمم املتحدة للبيئة اإلنتاج األنظف بأنه  
اء والتربة عند املنبع وخفض كمية املخلفات عند املنبع واخلدمات دف تقليل استهالك املوارد الطبيعية، ومنع تلوث اهلواء وامل

  وذلك لتقليل املخاطر اليت تتعرض هلا البشرية والبيئة

   :2من خالل هذا التعريف فإن اإلنتاج األنظف ينص على ما يلي

  ؛ احلفاظ على املواد اخلام والطاقة وإلغاء استخدام املواد اخلام السامة-

  العملية اإلنتاجية؛خلفات الناجتة عن  خفض كمية اإلنبعاثات وامل-

  وارد اخلام وانتهاء بالتخلص منه؛ تقليل اآلثار الضارة خالل دورة حياة املنتوج بدءا من امل-

    .استخدامها بالنسبة للخدمات فال بد من مراعاة االعتبارات البيئية أثناء تصميمها وأثناء -

هي التكنولوجيا النظيفة واليت يرجع ظهورها إىل أواخر ف يجتدر اإلشارة إىل أن مدخالت اإلنتاج النظ  
الثمانينات يف كل من أوربا وأمريكا حيث تستفيد املؤسسات املستعملة للتكنولوجيا النظيفة من امتيازات نسبية يف السوق 

انيات أكثر لإلنتاج، ف يكتسب قدرة تنافسية أعلى وإمكيذلك ألا ال تتحمل مصاريف بيئية وهذا االمتياز جيعل اإلنتاج النظ
  :ف فهي السلع الصديقة للبيئة وميكن متثيل ذلك وفق املخطط التايل يأما عن خمرجات اإلنتاج النظ

  مدخالت وخمرجات اإلنتاج النظيف ) :2.2(الشكل رقم 

  خمرجات  مدخالت

  سلع صديقة للبيئة  إنتاج نظيف  تكنولوجيا نظيفة

  

  التغذية العكسية

  الطالبمن إعداد  :املصدر 

   : 3 يتميز اإلنتاج األنظف بنقطتني رئيسيتني:ف يمميزات اإلنتاج النظ

، حيث ال يفرق بني )اية املدخنة( ف عن احلل التقليدي واملتمثل يف املعاجلة يف املرحلة األخرية ي خيتلف اإلنتاج النظ-
  ؛التوفيق بني املتطلبات واالشتراطات البيئيةاإلنتاج واملخلفات املتولدة عن اإلنتاج ويسعى إىل زيادة كفاءة اإلنتاج ب

                                                 
 71، ص2003، الطبعة األوىل، القاهرة التوازن البيئي وحتديث الصناعة، صالح احلجار 1
  نفسه  2
 116، صسبق ذكرهزكرياء طاحون، مرجع  3
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ف فإن حجم املخلفات ينخفض تلقائيا مما جيعلها تتخلص من القيود والضوابط البيئية ي عند اعتماد تقنية اإلنتاج النظ-
تكون أكرب اليت تفرضها عليها السلطات العمومية وبالتايل يزيد من رحبية املؤسسة وقدرا على املنافسة، وهذه الفوائد قد 

  .من التكاليف املتولدة عن معاجلة املخلفات

  

  تقنية اإلنتاج النظيف ):2.3(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    72صالح احلجار، التوازن البيئي وحتديث الصناعة، ص :املصدر    

 كبرية  هو إمكانية احلصول على وفرات ماليةف يف املؤسسة االقتصاديةيبادرة اإلنتاج النظاهلدف الرئيسي ملإن   
  1ف من شأنه أن حيقق للمؤسسة أهدافا أخرى أمههايوحتسينات بيئية بتكلفة منخفضة نسبيا، وعالوة على هذا فإن اإلنتاج النظ

تطوير أساليب اإلنتاج وإدخال التعديالت املناسبة على سلسلة حياة املنتجات واليت تشمل استخراج املواد اخلام  -
  ؛نتجات مث التخلص منها بوسائل آمنة بيئياوتصنيعها ونقل وختزين واستخدام امل

 البيئية يف كافة عمليات اإلنتاج؛إدماج االعتبارات الصحية و -

إجياد الطريقة املناسبة إلعالم الرأي العام واجلهات الرمسية املعنية بكافة املعلومات اليت تتعلق باملخاطر الصحية والبيئية  -
 ملناسبة؛ت االقتصادية والتوصية باإلجراءات الوقائية اذات الصلة بالعمليات اليت تقوم ا املؤسسا

تشغيل الوحدات اإلنتاجية بطريقة حتمي البيئة وصحة وآمان العاملني واملواطنني والتعامل اآلمن مع املخلفات  -
 ناسبة لتدويرها أو التخلص منها؛واستخدام األساليب امل

                                                 
 230، ص2005،اإلسكندرية اإلدارة البيئية املتكاملةسامية جالل سعد،  1

  اإلنتــاج األنظــف

 التقليل عند املنبع

 تغيري اإلجراءات

إعــادة 

 التدويـر

 تعديل املعدات

 إنتاج منتجات ثانوية

التحكم يف العمليات  حتسني اإلدارة الداخلية تغيري التكنولوجيا

 الصناعية

 تعديل املواد اخلام

 ة التدوير داخل املنشأةإعاد
 

 تعديل املنتـج
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سة تأثري اإلنتاج على بيئة العمل وأساليب  احلد من التلوث إعداد املراجعات البيئية يف املؤسسات االقتصادية ودرا -
  بوسائل مناسبة اقتصاديا وبيئيا؛الصناعي

 يئية والبشرية معرضة خلطر حمتمل؛تقليل املخاطر أينما تكون األسباب والعواقب غري معروفة أو أينما تكون املوارد الب -

اقبة توفيق األوضاع الكوادر الفنية لدعم االلتزام البيئي ومرإنشاء نظام للرقابة والرصد الذايت يف املؤسسة وتوفري  -
 البيئية؛

 .بيئية بأقل تكلفة وأكثر استدامةانتهاج نظم إدارة بيئية متكاملة من أجل الوصول إىل نتائج  -

II-2-1-3-متطلبات تطبيق تقنية اإلنتاج النظيف- ب   

قق للمؤسسة مزايا نسبية من الناحية الفنية واالقتصادية ف بتحديد اخليارات اليت حتييتم تنفيذ تقنية اإلنتاج النظ  
   :1والبيئية، وبناء على هذه اخليارات تضع املؤسسة أولوياا على النحو التايل

وتتعلق بالعوامل ذات آثار تلويثية قوية أو ذات فائدة ملموسة للمؤسسة من خالل تقليل التكلفة وحتسني : األولوية األوىل 
 هذه األولويات إجراءات التطوير الواضحة قليلة التكلفة وسهلة التطبيق يف املدى القصري واليت ال تتجاوز سنة الكفاءة، وتشمل

  .واحدة

وتتعلق بالعوامل ذات اآلثار التلويثية الظاهرة أو احملتملة، واليت حتقق فوائد للمؤسسة من خالل استثمارات يف : األولوية الثانية 
  .بسنة إىل ثالثة سنواتفترة زمنية متوسطة حتدد 

وتتعلق بالعوامل اليت ليس هلا آثار سلبية سريعة، ولكن ميكن للمؤسسة أن تتوقع فوائد على املدى الطويل : األولوية الثالثة 
  . واليت تتجاوز ثالثة سنوات

  :2ءات التاليةبعد حتديد األولويات ميكن للمؤسسة تطبق تقنية اإلنتاج النظيف وذلك باألخذ بعني اإلعتبار اإلجرا

  :  التحكم يف مصادر التلوث وذلك بتحديد اخلطوات التنفيذية واليت تشمل على-أ

  ؛تداول املواد اخلام التحكم يف العملية اإلنتاجية أو تعديلها بدءا من عمليات -1

  ؛ تطوير وحتسني أساليب الصيانة-2

  ؛ استبدال املواد اخلام أو املدخالت األخرى-3

  .د اخلام وتدوير املخلفات استعادة املوا-4

حيث يتم وصف اإلجراءات املقترحة للتوفيق بني إدارة املوارد  :  ترشيد استخدام املواد واحلد من تولد املخلفات اخلطرة-ب
  .واملخلفات اخلطرة وفق متطلبات القانون

  مل طبقا ملتطلبات القانونيتم أيضا حتديد اخلطوات واإلجراءات املقترحة لتحسني بيئة الع :  حتسني بيئة العمل-ج

  .تحديد اخلطوات املزمع تنفيذها لتأسيس نظام الرصد الذايت وذلك ب :  رصد امللوثات الصناعية-د

                                                 
 112، صسبق ذكرهزكرياء طاحون،  مرجع  1
 248، صسبق ذكرهسامية جالل سعد، مرجع  2
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II-2-2- أنظمة البيئة والصحة واألمن يف املؤسسة  

II-2-2-1-  اإلنتاج النظيفتقنية نظام اإلدارة البيئية كآلية لتنفيذ  

 على مستوى الدولة، حيث والثاين على مستوى املؤسسة األول ،دارة البيئيةميكن أن منيز بني مستويني من اإل  
وى الثاين من صفات لنشاط املؤسسة، وبالتحديد ما  مبا حيدده املستااللتزامأهداف اإلدارة البيئية على مستوى املؤسسة هي 
  . 1يترتب على العملية اإلنتاجية من آثار خارجية سلبية

البيئية يف املؤسسات االقتصادية معاجلة منهجية لرعاية البيئة يف كل جوانب النشاط وتعين منظومة اإلدارة   
االقتصادي يف اتمع، والقيام ذه املعاجلة عمل طوعي يأيت مببادرة املؤسسات القائمة ذا النشاط ، حيث ال يقتصر التزام 

ا يف النظر للمخاطر اليت تتعرض هلا املؤسسة إذا مل ـ أيضاملؤسسات مبنظومة اإلدارة البيئية على التقييم النقدي، بل يندرج
احلوادث، القدرة على احلصول التمويل الالزم أو التنافس يف السوق أو الدخول إىل (ارات البيئية ـيشمل االهتمام لالعتب

 .)أسواق جديدة

 ت اإلقليمية والعامليةشهدت السنوات األخرية عددا من املواصفات القياسية لإلدارة البيئية على املستويا  

7750BS110 وا يف اجنلترNSFيف الواليات املتحدة و EMAS  يف االحتاد األوريب، واملواصفات القياسية العاملية اجلديدة
14000ISOال البيئي، وقد ، وتعترب هذه األخريةخالصة جهد أستمر ثالثة سنوات، لدراسة وتطوير املقاييس العاملية ضمن ا 

 حيث تعد سلسلة من املقاييس ت،ااملؤسس املقاييس إحدى وعشرين لتشكل األساس لنظام اإلدارة البيئية يف قارب عدد هذه
  لتقومي األداء البيئي للمؤسسة، وحتديد مدى توافقها مع املتطلبات اخلاصة بأنظمة اإلدارة البيئية

، وجلنة فنية (WG)، وجمموعتا عمل (SC) جلان فرعية ةسبع  من طرفمت صياغة هذه املواصفات  
)207(TCمقاييس للعملية ال مقاييس لألداء، إذ ال توجد مؤشرات أداء حمددة، وإمنا وضعت  املواصفة  هذهتعد مقاييس، و

  .2يف خمتلف الدولاملؤسسات وبإطار عام ومرن يسمح بتطبيقه على خمتلف أنواع وأحجام 

 جزء من 3بعة ملنظمة املقاييس فإن نظام اإلدارة البيئية التا اخلاصة بالتسيري البيئي TC)207(وفق اللجنة الفنية   
نظام اإلدارة الكلي الذي يتضمن اهليكل التنظيمي، ونشاطات التخطيط، واملسؤوليات، واإلجراءات، والعمليات، واملوارد 

  لتطوير وتنفيذ وحتقيق واملراجعة واحملافظة على السياسة البيئية 

 فتعترب املواصفة اإللزامية الوحيدة ISO14001رشادية، ما عدا املواصفة تشمل السلسلة على جمموعة وثائق إ  
 املتطلبات اخلاصة بنظام اإلدارة البيئية وبلورة سياسة بيئية واضحة تراعي اإلجراءات والقوانني البيئية للمؤسساتاليت تقدم 

على جوانب العمل املتعلقة مبسؤولياا البيئية مثل  للتأثري املؤسساتالسائدة، أما بقية املقاييس فهي مقاييس إرشادية تستخدمها 
  .فري املعلومات للعاملني واجلمهورتووالتدقيق البيئي وتقومي األداء البيئي وحتليل دورة حياة منتوجاا وخدماا وأنشطتها 

  

  
                                                 

  79، ص2003، سبق ذكرهدية محدي صاحل، مرجع نا 1
  293، صسبق ذكرهزكريا، طاحون، مرجع  2
 189، صسبق ذكرهمرجع  حممد عبد الوهاب العزاوي، 3
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II-2-2-1-أدوات تنفيذ نظام اإلدارة البيئية- أ   

ثر يف جممل جوانب املؤسسة، تتعلق األوىل باملنتوج وختتص ينصب عمل السلسلة ضمن جمموعتني رئيسيتني تؤ  
الثانية باملؤسسة ككل، ولقد توخى واضعو السلسلة يف صياغتها التنسيق بني ما صدر من قوانني وإجراءات يف خمتلف أرجاء 

إمنا تسعى إىل مساعدة  ابتداع مواصفات جديدة وهي بذلك ال تلغي القوانني املرعية وال تزيد عليها واالعامل، ومل يستهدفو
  .1ملتطلبات البيئية يف عملها مبا يف ذلك تطبيق اإلجراءات والقوانني السائدة يف اال البيئيااإلدارة على حتقيق 

من أجل تطبيق نظام اإلدارة البيئية، قدمت املنظمة العاملية للتقييس العديد من األدوات املمكن استخدامها ضمن   
  : يفها تبعا موعتني رئيسيتنيهذا اال، وميكن تصن

  :وتتضمن  العمليةاألدوات اليت ترتكز على  -1

  :   (EMS : Environmental Management System)نظام اإلدارة البيئية -أ

  :مواصفات نظام اإلدارة البيئية

على  تسمح للمؤسسة احلصول تضم هذه املواصفة العناصر الرئيسية ملتطلبات نظام اإلدارة البيئية اليت : ISO14001املواصفة 
  :وميكن إجياز هذه املتطلبات من خالل الشكل التايل شهادة املطبقة

   متطلبات تطبيق نظام اإلدارة البيئية):2.4(لشكل رقم ا

  

   

  

  

  

  

  

     

  

  

  192حممد عبد الوهاب العزاوي، أنظمة إدارة اجلودة والبيئة، ص :املصدر

                                                 
1     Chantale Boutin et autres, ISO 14000 système de management environnemental, Montréal, 1996, p 31 

 ةالسياسة البيئي مراجعة اإلدارة

 طـيــطالتخ

 التنفيذ و التشغيل

  أعمال الفحص

 التصحيح

  التحسني

 املستمر
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واصفة ألغراض التسجيل وإمنا تعترب مواصفة توجيهية تساعد املؤسسات على تنفيذ ال تستخدم هذه امل: ISO 14004املواصفة 
نظام اإلدارة البيئية بشكل أفضل من خالل توفري أطر عملية للعديد من املواضيع، واملراجعة البيئية الدولية، وحتديد اجلوانب 

  ..  اخل..البيئية، وتقييم اآلثار البيئية، ومعايري األداء الداخلية 

  : ما يلي مواصفات التدقيق البيئي أهم  : (EA : Environmental Auditing)التدقيق البيئي  -ب

  .تقدم املبادئ العامة للتدقيق البيئي وتطبق على مجيع أشكاله وليس على نظام اإلدارة البيئية فقط : ISO 14010املواصفة 

ام اإلدارة البيئية وقابلة للتطبيق على مجيع أنواع وأحجام وهي وثيقة توجيهية تستخدم لتدقيق نظ:  ISO 14011املواصفة 
   .املؤسسات

  .ختتص هذه املواصفة باملعايري املؤهلة للمدققني البيئيني من داخل املؤسسة وخارجها:  ISO 14012املواصفة 

  .ISO 14011وحتدد اإلطار العام لكيفية إدارة برنامج التدقيق البيئي وفقا للمواصفة  : ISO 14013املواصفة 

  .حتديد العمليات األساسية للتدقيق البيئي:  ISO 14014املواصفة 

  .ال زالت هذه املواصفة قيد التطوير وهذه املواصفة مسؤولة عن التقسيم البيئي للمؤسسات واملواقع : ISO 14015املواصفة 

تقومي األداء مواصفات تشمل و:  ) ( EPE : Environmental Performance Evaluationتقومي األداء البيئي -ج
  : على الواصفتني التاليتني البيئي 

كالتقومي التحليلي الذي ميكن تطبيقه على  األدوات اليت تساعد تقومي األداء البيئي  هذه املواصفةتوفر:  ISO 14031املواصفة 
  .ئيةام فرعي من نظام اإلدارة البيالبيانات اخلام أو تقومي األداء البيئي الذي يعترب نظ

  .ة تقومي األداء وكيفية القيام بهتوضح هذه املواصف : ISO 14032املواصفة 

  :األدوات اليت ترتكز على املنتوج وتتضمن  -2

  : (LCA : Life Cycle Assessment)تقدير دورة احلياة 

  :مواصفات تقييم دورة حياة املنتوج  -أ

  .ت وحدود تقييم دورة حياة املنتوجقاتستعرض هذه املواصفة ممارسات وتطبي : ISO 14040املواصفة 

 .راجعة حتليل دورة حياة املنتوجارة ومتوصف املتطلبات اخلاصة والتوجيهات الالزمة إلعداد وإد:  ISO 14041املواصفة 

ختتص هذه املواصفة بتوجيهات حول مرحلة تقييم التأثري حيث تم هذه املرحلة بتقييم أهم :  ISO 14042املواصفة 
  .م نتائج حتليل دورة حياة املنتوجت البيئية احملتملة باستخداالتأثريا

ة البيانات الالزمة تفسر نتائج تقييم دورة حياة من خالل املعاير املختلفة وتستعرض طبيعة ونوعي : ISO 14043املواصفة  
  .هلذه العملية

   :(EL : Environmental Labeling)امللصقات واإلفصاح البيئي 

  : لصقات البيئية مواصفات امل -ب
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  . يف مجيع مناذج امللصقات البيئيةتتضمن األهداف واملبادئ اليت جيب اعتمادها:  ISO 14020املواصفة 

  .منتجام حتمل ميزة بيئية معينةتطبق هذه املواصفة على املنتجني الذين يصرحون بأن :  ISO 14021املواصفة 

استخدام الرموز البيئية للداللة على التميز البيئي ملنتوج ما وتثبت عادة يف حتدد هذه املواصفة شروط :  ISO 14022املواصفة 
  .صقات البيئيةاملل

  .املصطلحات والرموز والتحقق منهاتقدم هذه املواصفة إطار ومنهجية للقيام باختبار  : ISO 14023املواصفة 

كوالت اليت تستطيع مبوجبها برامج امللصقات تطوير الغاية من هذه املواصفة حتديد املبادئ والربوتو : ISO 14024املواصفة 
  .املعايري البيئية ملنتوج معني

  .إجراءات وال تزال يف مسودة عملتتضمن هذه ملواصفة على مبادئ إرشادية و:  ISO 14025املواصفة 

  :  (EAPS : Environmental Aspect product Stendard)اجلوانب البيئية يف مقاييس املنتوج -ج

تساعد يف وضع مواصفات تأخذ باالعتبار اجلوانب البيئية وتأثرياا منذ البداية مما يعمل على حتسني  : ISO 14060اصفة املو
   .امللف البيئي للمنتوج

 مث نشرت بقية املقاييس يف فترات 1996 سنة ISO14000 أول مقاييس خاصة بنظام اإلدارة البيئية  ISOنشرت منظمة 
      .    ريخ النشر يلخص هذه املقاييس ومراحلها وتوا8الزمنية احملددة من قبل اللجنة واجلداول الحقة وفقا للجداول 

II-2-2-1-أهداف نظام اإلدارة البيئية - ب  

 على أن األهداف يف جمال منظمات األعمال متكن اإلدارة من التحليل والتشخيص والتنبؤ Druckerأكد   
  :1التالية  ه األهداف واليت ميكن حصرها يف النقاطومتابعة النشاطات الالزمة لتحقيق هذ

  ؛ عايري البيئية احمللية والعاملية حتقيق اإلنتاج النظيف حىت يتوافق مع امل-

دخول املؤسسات ث أصبح ذلك من أهم املتطلبات لحي )مؤسسة صديقة للبيئة( حتقيق الصورة العامة للمؤسسة واليت تعكس -
  لألسواق العاملية؛

  م املؤسسة إىل األسواق العاملية؛اب التصدير أما فتح أبو-

   ؛ مواجهة املنافسة احمللية واإلقليمية والعاملية اليت تضع أوزانا معيارية عالية اجلودة ملنتجاا-

   ؛ تضمني االعتبارات البيئية عند اختاذ أي قرار إنتاجي أو تسويقي أو متويلي-

  ؛األنظمة التنفيذية املختلفة باملؤسسة رأسيا وعرضيا إحداث التكامل بني النظم اإلدارة البيئية و-

  ن االستمرار يف الصناعة واألسواق؛ التوافق مع القوانني والتشريعات احمللية والعاملية لضما-

   املعايري القياسية جلودة البيئة؛ تطبيق-

  ؛التنمية املستدامة تطبيق مبدأ إدارة اجلودة الشاملة و-

                                                 
 124، صكرهسبق ذنادية محدي صاحل، مرجع  1
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  ختفيض تكلفة اإلنتاج والتسويق والتغلب على مشكلة زيادة خملفات اإلنتاج الضارة واألنشطة امللوثة للبيئة سواء يف مرحلة-
  اإلنتاج أو التخزين أو التسويق؛

  سؤولياا البيئية واالجتماعية؛ مظهر لتحمل املؤسسات مل-

  صة بأنشطتها ومنتوجاا وخدماا؛لفعالية البيئية اخلامساعدة املؤسسات على إدارة وتقومي ا -

  مضاعفة املصداقية؛ -

  ارة البيئية على املستوى العاملي؛إجياد لغة مشتركة لإلد -

  . األداء املستقبلي تساعد على تطوير-

  :1ما يلي أيضا قق للمؤسسةوميكن أن حيإن تطبيق نظام اإلدارة البيئية يف املؤسسة يتوافق وتقنية اإلنتاج النظيف 

   ؛مراجعة إستراتيجية املؤسسة للحد من التلوث واستخدام تقنية اإلنتاج النظيف وترشيد استخدام الطاقة -

 ؛تقييم املسؤوليات املنوطة باملؤسسة واملستويات املختلفة لتحقيق األهداف البيئية -

 ل وتعريفهم باملتطلبات القانونية؛زيادة الوعي البيئي لدى العما -

  ؛يف حالة جتاوز املعايري القانونيةإلجراءات اليت جيب اختاذها حتديد ا -

 .التقدم يف تنفيذ خطة تدريب عملي على تقنية اإلنتاج النظيف -

II-2-2-2- نظام الصحة واألمن يف املؤسسة 

II-2-2-2- مفاهيم أساسية تتعلق بنظام الصحة واألمن يف العمل - أ   

ىل الشروط والعوامل اليت تؤثر على العمال وكل شخص يتواجد يف ري نظام الصحة واألمن يف املؤسسة إيش  
  :مكان العمل ويهدف الظام إىل حتقيق األهداف التالية 

القضاء واحلد إىل أقصى قدر ممكن من املخاطر على العمال واألطراف األخرى اليت ميكن أن تتعرض إىل خماطر  -
  ؛متعلقة بالصحة واألمن من جراء نشاطات املؤسسة

 ؛ق وحتديث نظام تسيري الصحة واألمنتطبي -

 ؛ضمان تطابق النظام مع سياسة املؤسسة يف جمال الصحة واألمن يف العمل -

 ؛الربهنة على هذا التطابق لألطراف األخرى -

 ؛البحث عن شهادة املطابقة وتسجيل النظام لدى هيئة خارجية -

 .OHSAS18000إجراء تقييم ذايت وإعداد تصريح ذايت باملطابقة مع حمتويات  -

                                                 
 250، صسبق ذكرهسامية جالل سعد، مرجع  1
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هذه املتطلبات ختضع موعة من العوامل مثل سياسة املؤسسة يف جمال الصحة واألمن، طبيعة نشاطها، طبيعة املخاطر ودرجة 
  .ىل أهم املصطلحات الواردة يف هذا االولعرض نظام الصحة واألمن يف املؤسسة ال بأس أن نشري إ ،تعقيد العمليات

يتسبب يف الوفاة، تدهور  جئ و غري متوقع يقع خالل العمل أو بسبب منهخطر مفا هو : )Accident(احلادث 
 الصحة، أضرار أو ضياع

 هو مصدر أو وضعية ميكن أن حتدث أضرار عن طريق إصابات أو تأثريات على الصحة، أضرار يف ) :Danger(اخلطر 
  املمتلكات والبيئة وأماكن العمل أو توليفة من هذه العناصر

   هو حدث يؤدي إىل حادث أو ميكن أن يؤدي إىل حادث) :Incident (العارض

  .هو توليفة من احتمال وتأثريات حدوث حدث خطري معني ) :Risque(املخاطرة 

هو اخلطر املخفض إىل مستوى مقبول من طرف املؤسسة بالنظر إىل التزاماا  ) :Risque Acceptable(اخلطر املقبول 
 .صحة واألمن يف العملالقانونية وسياستها املتعلقة بال

  .هو حتكم املؤسسة يف خماطر الصحة واألمن يف العمل انطالقا من سياستها وأهدافها املتعلقة ذا اال ) :الكفاءة(األداء 

 ، والشكل التايل يبني كيفية حتديد اخلطرعملية تتمثل يف معرفة وجود اخلطر وحتديد خصائصه :حتديد اخلطر 

  يد اخلطر حتد) :2.5(الشكل رقم 

  حمتمل  خطر معدل  خطر أكيد  خطر غري مقبول

  غري حمتمل  خطر مقبول  خطر معدل  خطر أكيد

  غري حمتمل بشدة  )مهمل(خطر غري معنوي   خطر مقبول  خطر معدل

  قليل اخلطورة  خطر  خطري جدا

 
Source : MOODY Certification France, FORMATION AUDITEUR CERTIFIE 

OHSAS18001, paris 2006, p10  

  

  

  

  

  

  

  

 ا����ل ا����

 ���ر ا����
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  ، هي عملية عامة لتقدير مدى جسامة اخلطر واختاذ القرار املتعلق بقبول اخلطر: تقييم اخلطر 

  تقييم اخلطر ) : 2.6(الشكل رقم 

  غري مقبول  مراجعة منتظمة  إجراء ضروري  توقيف مجيع األشغال

  من ضعيف إىل أكيد  متابعة    إجراء      إجراء ضروري

  من مهمل إىل مقبول  ال توجد إجراءات تسجيل  متابعة  ظمةمراجعة منت

معروف وغري مراقب   ال توجد إجراءات للمراقبة

  بطريق صحيحة

  إجراءات الرقابة

  

source : MOODY Certification France, FORMATION AUDITEUR CERTIFIE 
OHSAS18001, paris 2006, p10  

II-2-2-2- واألمن يف العمل  أدوات تنفيذ نظام الصحة-ب   

نظام تسيري الصحة واألمن يف املؤسسة هو جزء من نظام التسيري الشامل الذي يهتم بتسيري املخاطر املرتبطة   
بنشاطات املؤسسة اليت تتعلق بالصحة واألمن يف العمل ويتضمن أنشطة التخطيط واملسؤوليات واإلجراءات والعمليات 

يتطلب تنفيذه صحة واألمن يف العمل، وتابعة وحتديث سياسة املؤسسة فيما يتعلق بالوالوسائل الضرورية لتطوير وتنفيذ وم
 :حتقيق جمموعة من العناصر نوضحها من خالل الشكل التايل 

  عناصر نظام تسيري الصحة واألمن يف العمل) :2.7(الشكل رقم 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ا����ل ا����
 م� ���ر�

�� م�ا�

� إ��اءات ا���ا! 

source : MOODY Certification France, FORMATION AUDITEUR CERTIFIE 
OHSAS18001, paris 2006, p10  

 

  التخطيط

  سياسة الصحة واألمن يف العمل

  التحسني املستمر

  التوجيه

  التفتيش واإلجراءات التصحيحية

  التنفيذ
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  على أعلىستها اجتاه هذا اال معترفا ا من طرف إداراعد سياأن تلتنفيذ نظام الصحة واألمن يف العمل على املؤسسة 
 وجيب أن توضح األهداف العامة املتعلقة بالصحة واألمن وااللتزامات املتخذة من أجل حتسني األداء يف الصحة توىسم

   : أن تأخذ يف االعتبار النقاط التاليةواألمن، هذه السياسة جيب

  ؛دى املخاطر املتعلقة بالصحة واألمن على مستوى املؤسسةعلى مستوى طبيعة وميتم إعدادها  -

 تضمن االلتزام بالتحسني املستمر؛ت -

تتضمن االلتزام بالتطابق مع التشريعات اجلاري العمل ا فيما يتعلق بالصحة واألمن و التزامات أخرى على مستوى  -
 ؛املؤسسة

العمال لتحسيسهم بالتزامام الشخصية حول الصحة واألمن يف يتم تبليغها لكل ) التنفيذ والتحديث(إجراءات كتابية  -
  ؛العمل

 ؛جيب أن تكون يف متناول األطراف املهتمة -

  ؛ ةجيب أن ختضع للمراجعة الدورية للتأكد من بقائها مناسبة للمؤسس -

  برنامج تسيري الصحة واألمن يف العمل  -1

وم بإعداد برنامج أو عدة برامج لتسيري الصحة واألمن يف العمل وجيب من أجل الوصول إىل أهداف املؤسسة جيب عليها أن تق
  :أن تتضمن النقاط التالية

  .املسؤوليات والسلطة املخولة بإجناز األهداف لكل وظيفة ومستوى معني يف املؤسسة 

 .الوسائل واملدة الزمنية إلجناز األهداف

لتكييفها مع تغريات النشاط ا تطلب األمر تعديل هذه الربامج إذ وجيب أن تتم مراجعة الربامج خالل مدة زمنية منتظمة
  .واملنتجات واخلدمات وشروط نشاط املؤسسة 

  :وذلك بإتباع اإلجراءات التالية  :تنفيذ نظام الصحة واألمن يف املؤسسة  -2

  :اهليكل واملسؤوليات -أ

 سلطةتبليغ كتابيا األدوار واملسؤوليات والصحة واألمن يف العمل جيب على املؤسسة حتديد وتسيري  تسهيلمن أجل 

من يف ملتعلقة بالصحة واألا بالتسيري واإلجناز ومعاينة النشاطات اليت ميكن أن  يكون هلا تأثري على املخاطر املكلفنيفراد األ

  .العمل وهياكل وعمليات املؤسسة 

ستوى، فاملؤسسة جيب أن تعني عضوا يف املسؤولية النهائية للصحة واألمن يف العمل تتحملها اإلدارة على أعلى م

كون نظام تسيري الصحة وأمن العمل أعلى مستوى لضمان السري احلسن لنظام تسيري الصحة واألمن والتنفيذ اجليد وضمان 

مجيع املواقع والقطاعات العملية للمؤسسة، لذا على املؤسسة أن توفر على لمتطلبات لمسريا بشكل صحيح وبأنه يستجيب 

  . العملالصحة أمنتسيري  التحكم والتحسني نظام ، الضرورية لتنفيذاملوارد
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 بالصحة املتعلقربهن على التزامها بالتحسني املستمر لألداء ت أن مبسؤولية املؤسسة جيب املتعلقةكل هذه العناصر 

  .واألمن يف العمل

 ميكن أن يكون هلا تأثري على الصحة واألمن جيب على العمال أن يكونوا مؤهلني إلجناز املهام اليت:  التكوين، التحسيس -ب

   .واخلربة\ وفق التكوين األساسي واملهين أوجيب أن تعرف املؤهالت. يف مكان العمل

  : أن حيدد ويعد اإلجراءات اليت تسمح هلا بضمان حتسيس العمال املعنيني، مهما كانت وظيفتهم بـ  جيب على املنظمة 

راءات املتعلقة بالصحة وأمن العمل، وكذا متطلبات نظام تسيري الصحة واألمن يف أمهية التوافق مع السياسة واإلج -

  العمل؛

واآلثار اإلجيابية لألداء الفردي على الصحة النتائج احلقيقية أو الكامنة لنشاطام املهنية على الصحة واألمن يف العمل  -

 واألمن يف العمل؛

اسة واإلجراءات املتعلقة بالصحة واألمن يف العمل ومتطلبات نظام أدوارهم ومسؤوليام يف حتقيق التوافق مع السي -

  تسيري صحة العمل مبا يف ذلك املتعلقة منها بالوقاية يف احلاالت اإلستعجالية والقدرة على التفاعل ؛

 .النتائج الكامنة لالحنرافات عن إجراءات العمل اخلاصة -

  .ؤولية ، الكفاءة والتعليمات ؛ واملخاطرةإجراءات التكوين جيب أن تراعي خمتلف مستويات املس

  : واالتصال الفحص -ج

 املعلومات الدائمة حول الصحة وأمن العمل للعمال واألطراف إيصال تسمح هلا بضمان إجراءات املؤسسة أن تضع  علىجيب

  :على العمال أن يكونوا جيب ،  األطراف املعنية اإعالموجيب التعريف كتابيا حباالت فحص العمال ، كما األخرى املعنية

  ؛مدجمني يف التنمية وسياسات وإجراءات تسيري األخطار -

 ؛مفحوصني عند كل تغيري مؤثر على الصحة واألمن يف مكان العمل -

 ممثلني يف قضايا الصحة واألمن؛ -

 .معلمني من قبل ممثليهم ومن قبل أعضاء اإلدارة املكلفني مبسائل الصحة واألمن يف العمل -

   :التوثيق  -د

  :جيب على املؤسسة وضع وحفظ املعلومات يف حوامل مناسبة مثل األوراق واإلعالم اآليل، ضرورية لـ 

  ؛ ساسية لنظام التسيري وتفاعالاوصف العناصر األ  - أ
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 .تعيني مكان اجياد الوثائق املناسبة - ب

  :التحكم يف الوثائق واملعطيات  -هـ

  :، لضمانOHSASحكم يف مجيع الوثائق واملعطيات املطلوبة من قبل جيب على املؤسسة وضع وحفظ اإلجراءات الالزمة للت

   ؛حتديد مكاا  - أ

 ؛ معاينتها بانتظام، ومراجعتها إذا دعت الضرورة من قبل األشخاص املرخصني - ب

توفر نسخ عن الوثائق واملعطيات املعنية يف مجيع األماكن اليت تنجز فها العمليات األساسية للعمل الفعال لنظام   - ت

 ؛ الصحة وأمن العملتسيري

ع استخدامها بدون  سحب الوثائق واملعطيات التالفة من مجيع نقاط التوزيع واالستخدام أو التحكم فيها بطريقة متن - ث

 انتباه حلالتها؛

أو حفظ املعارف، معرفة بشكل /كون الوثائق واملعطيات يف األرشيف احملفوظة ذه الوثائق لدواعي قانونية و  - ج

 .مناسب

  : العملي التحكم  -و

كما جيب على . تعيني العمليات واألنشطة املتعلقة باألخطار املعينة واليت تطبق من أجلها مقاييس التحكماملؤسسة على جيب 

  :بـ وذلك لضمان اجنازها بالشروط املطلوبة ملؤسسة ختطيط أنشطتها ا

حنرافات على السياسة واألهداف يف جمال إعداد اإلجراءات الكتابية لتغطية احلاالت اليت ميكن أن يتسبب غياا يف ا  - أ

  الصحة وأمن العمل؛

  االتفاق على املعايري العملية يف اإلجراءات؛ - ب

أو املستعملة / بالنسبة للسلع، التجهيزات واخلدنات املشتراة ولصحة وأمن العملا وضع اإلجراءات املتعلقة بأخطار  - ت

 ية باإلجراءات املالئمة؛من طرف املؤسسة، وكذلك اعالم املوردون واألطراف املعن

وضع وإعداد اإلجراءات لتصميم مكان العمل، العمليات، التركيبات، اآلالت، إجراءات العمل وتنظيمه مبا يف ذلك  - ث

 .توافقها مع القدرات البشرية دف حذف أو تقليص األخطار املتعلقة بالصحة واألمن العمل

  : ستعجالية ستجابة للحاالت اإلحالة اإلنذار واال -ك

واحلاالت اإلستعجالية، وكذا قدرا على التعامل معها جيب على املؤسسة أن تعد خمططات وإجراءات لتعيني احتمال احلوادث 

  .بشكل يسمح بتقليص حاالت األمراض واإلصابات احملتملة اليت قد تنجم عنها
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خاصة بعد التعرض . إلستعجالية وقدرة التفاعلجيب على املؤسسة إعادة النظر يف خمططاا وإجراءاا الوقائية يف احلاالت ا

  .حلالة استعجالية أو حادث

  .جيب على املؤسسة أن تضع هذه اإلجراءات حمل اختبار مؤقتا عندما تكون قابلة لإلجناز

II-3- ةقياس وعرض األداء البيئي واالجتماعي للمؤسسة االقتصادي  

II-3-1- قياس األداء البيئي واالجتماعي للمؤسسة  

 ة البيئياإدماج أبعاد التنمية املستدامة يف إستراجتية املؤسسة يتطلب ضرورة قيام هده األخرية بتحمل مسؤوليتهإن 
 االهتمام الكايف إلرساء أسس ةويف احلقيقة مل جتد األنشطة االجتماعي،  ضغوط اقتصادية واجتماعيةهاضرفتواالجتماعية اليت 

 حيث يقوم التطبيق ول العام الذي تلقاه أسس قياس وعرض األنشطة املالية واإلدارية،لقياسها والتقرير عنها يكون له نفس القب
ا من ذ ويتضح هاحملاسيب على افتراض أن املؤسسة غري مسؤولة بيئيا واجتماعيا حىت ولو كانت هذه املؤسسة مملوكة للدولة،

  .ةأساسا بقياس رحبية املؤسسنتائج العمليات احملاسبية يف املؤسسات علي اختالف أنواعها واليت تم 

II-3-1-1-  احملاسيب لألداء البيئي واالجتماعيالقياس  

األهداف اليت تقوم عليها االفتراضات احملاسبية اليت حتكم املمارسات العملية ال تعكس األنشطة ذات املضمون إن 
  .ه األنشطةالقيام ذبعتراف مبسؤولية املؤسسة املعاصرة االالبيئي واالجتماعي بالرغم من 

نشأت ضغوط لتقييم هذه املسامهات ة نيحلاجة الفئات املع ولرغبة املؤسسات يف إظهار مسامهاا االجتماعية والبيئية
 ءشمل أيضا أدايعلى احملاسبني تطالبهم بعدم تركيز اهتمامهم على األداء املايل للمؤسسة بل جيب توسيع دائرة هذا االهتمام ل

 ظهور مفهوم الوحدة احملاسبية اهتم الفكر احملاسيب باملسؤولية البيئية واالجتماعية للمؤسسة وتزايد هذا  ومعالبيئي واالجتماعي،
  .االهتمام بنمو حجم املؤسسات

مجيع اجلوانب املختلفة لقياس  ال يوجد اتفاق حول منوذج حماسيب عملي يأخذ قي اعتباره  جتدر اإلشارة أنهيف هذا الشأن
لك لغياب أسس وقواعد لقياس وعرض التكاليف االجتماعية لألضرار البيئية الناجتة عن عمليات  ويرجع ذهذه األنشطة

   :1املؤسسة لألسباب التالية

  ؛ألضرار البيئيةاعدم وجود معايري قانونية حلماية البيئة تلتزم ا املؤسسات مما جيعلها تتجنب حتمل نفقات لتخفيض  -

 ئية بطريقة موضوعية؛ لألضرار البيصعوبة وضع مقاييس نقدية -

 ة لألضرار البيئية على املؤسسات؛عدم وجود أسس مقبولة لتوزيع التكاليف االجتماعي -

رار البيئية الناجتة عن عملياا حىت  عن التكاليف املرتبطة باألضإرادياعدم رغبة العديد من املؤسسات يف اإلفصاح  -
  .وزيع هذه التكاليف بطريقة مقبولةولو أمكن قياس وت
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 إلجياد منوذج على مستوى املمارسة العملية وعلى مستوى الفكر احملاسيب هناك بعض احملاوالت هإال أنهذه األسباب م رغ
  : وأمهها ما يلي موحدحماسيب

II-3-1-1-مسامهات الفكر احملاسيب للمحاسبة عن املسؤولية البيئية واالجتماعية  - أ  

قائمة تلخص األداء االجتماعي Linowes اقترح   :Linowes(1( قائمة العمليات االقتصادية االجتماعية منوذج
أن يتضمن النموذج  هو اهلدف من إعدادا هذه القائمة–   االجتماعية–للمؤسسة يطلق عليها قائمة العمليات االقتصادية 

  .2 ونوعية البيئةجواألنشطة ذات املضمون البيئي واالجتماعية اليت تؤثر على ثالثة جماالت هي رفاهية العاملني واملنت

ال املوارد البشرية وجمال املوارد يركز هذا النموذج على ثالثة جماالت للمسؤولية االجتماعية للمؤسسة وهي جم
الطبيعية وجمال املنتوج أو اخلدمة، وتقسم عناصر هذه ااالت حسب تأثرياا إىل حتسينات وهي التأثريات املوجبة وإىل أضرار 

  .بةوهي التأثريات السال

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

تأثريات البيئية لسلوك املؤسسات املنبثقة عن مجعية احملاسبة جلنة الهذا النموذج من طرف اقترح مت  : AAA(3(منوذج 
األمريكية، يوصي هذا النموذج بتضمني القوائم املالية املنشورة مالحظات هامشية عن جهود املؤسسة يف حل املشاكل البيئية 

  :وذلك لإلفصاح عما  يلي 

ملشروع يف ما خيتص بالرقابة على التلوث واملعايري ملسموح ا  املشاكل البيئية الرئيسية حيث يتم حتديد املشاكل اليت تواجه ا-
  ؛والعقوبات املقررة لتجاوزها

 خطط املؤسسة للحد من املشاكل البيئية حيث يتم الوصف تفصيليا خلطط املؤسسة جتاه ختفيض التلوث واجلدول الزمين -
  ة لتكاليف الرقابة على التلوث؛لتنفيذها واملوازنة التخطيطي

  ؛دم الذي حققته املؤسسة يف حل املشاكل البيئية التق-

  .وعلى نتيجة عملياا ؤسسة التأثريات البيئية اجلوهرية على املركز املايل للم-

وقد أشارت اللجنة املذكورة إىل أن هذه املعلومات مفيدة ليس فقط للهيئات العامة املهتمة بشؤون البيئة بل هي 
االلتزامات املتوقعة من املؤسسة جتاه املشاكل البيئية ملا هلا من آثار جيب أخذها يف االعتبار مفيدة أيضا للمستثمرين املهتمني ب

  .  عند اختاذ قرارام

االنتقاد املوجه هلذا النموذج هو اقتصاره فقط على توفري املعلومات املتعلقة مبشكلة التلوث البيئي وهذا ما جيعله غري 
  .جتماعي الشامل للمؤسسةمفيد يف تقييم األداء البيئي واال

                                                 
 64، صسبق ذكرهحسني مصطفى هاليل، مرجع  1
 أنظر امللحق األول 2
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على فرضية Estes  منوذجقائمة التأثري االجتماعي اليت أطلق عليها قوم ت  :Estes( 1منوذج  ( قائمة التأثري االجتماعي 
 وهو ما أساسية وهي أن التوزيع األمثل للموارد جيب أن يرتكز على بيانات ومعلومات يتم إعدادها من وجهة نظر اتمع،

 2التأثريات االجتماعية أطلق عليها قائمة قائمة Estesكما قدم ، نات واملعلومات اليت توفرها احملاسبة التقليديةتفتقده البيا
   :3وتعتمد على

 التفرقة بني التكاليف االجتماعية واملنافع االجتماعية حيث تقاس املنافع االجتماعية على أساس املنافع اليت حصل عليها – 1
  ؛س التكاليف االجتماعية على أساس األضرار اليت سببتها املؤسسة للمجتمعاتمع فعال كما تقا

  ة نقدية وإن اختلفت أسس التقييم؛يتم تقييم مجيع عناصر النموذج يف صور – 2

يتم عرض املنافع والتكاليف املتعلقة بكل عملية اجتماعية بشكل منفصل دون إجراء مقاصة بينما للتعرف على إمجايل  - 3
  ليف اليت ختص كل عملية اجتماعية؛وإمجايل التكااملنافع 

 مقابلة إمجايل املنافع االجتماعية بإمجايل التكاليف االجتماعية والفرق بينهما هو صايف الفائض أو العز االجتماعي الذي – 4
  .حتقق للمجتمع، لذلك فو يوضح األداء البيئي واالجتماعي للمؤسسة

نه مل حيدد جمال املسؤولية البيئية واالجتماعية اليت تنتمي إليه كل عملية، إذ على الرغم من مشولية النموذج إال أ
يتضمن املنافع الكلية والتكاليف الكلية ألنشطة وقرارات املؤسسة من وجهة نظر اتمع، عالوة على ذلك يتم قياس مجيع 

   .وعيةعناصر النموذج وإن اختلفت أسس التقييم وهذه األسس ختتلف من حيث درجة املوض

II-3-1-1-أكثر النماذج انتشارا   :  مسامهـات املمارسة العملية للمحاسبة عن املسؤولية البيئية واالجتماعية- ب
  :ملسامهات املمارسات العملية جند 

 ويعتمد على Scovill  شركة من طرف مت إعداد هذا النموذج:Scovill Manufacturing Company4 منوذج 
اعية للمؤسسة إىل جمموعتني، تشمل األوىل على األنشطة اليت هلا تأثريات بيئية واجتماعية موجبة، بينما تقسيم األنشطة االجتم

حتتوي الثانية على األنشطة اليت هلا تأثريات بيئية واجتماعية سالبة، ويتم عرض هذه األنشطة يف شكل قائمة، يتضمن اجلانب 
خر أنشطة اموعة الثانية، وتقسم األنشطة اليت حتتويها القائمة إىل أربعة األمين أنشطة اموعة األوىل ويتضمن اجلانب اآل

جمال : أجزاء رئيسية، وكل جزء منها يعطي  جماال معينا من جماالت املسؤولية البيئية واالجتماعية للمؤسسة، وهذه ااالت هي
  .5ل خدمة املستهلكنيفرص العمالة وجمال نظم الرقابة البيئية وجمال املضمون االجتماعي وجما

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

  .ظهار تساوي عناصر األصول بعناصر اخلصوم للتجميع لًإ
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 ة االقتصادية يف حتقيق التنمية املستدامةساملسؤولية البيئية واالجتماعية كأداة لتفعيل مسامهة املؤس  ـــــلثاين  ـــالفصل ا  

 حيث يقوم على توفري معلومات كمية يف أربع جماالت  :EGFA (Eastern Gas and Fuel Associates1(منوذج
   .2وهي األمن الصناعي وتشغيل األقليات واملسامهات اخلريية واملعاشات ، ويتم مقارنتها بالنسبة للدورة السابقة

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

  .املنتوج

لومات تفيد يف اختاذ القرارات اليت تعظم العائد املايل على االستثمار االجتماعي،  حيث يهدف إىل توفري مع :Abt(3(منوذج 
، وبذلك يتم الربط بني األنشطة املالية 4ويف سبيل ذلك يعتمد على قائمتني قائمة امليزانية االجتماعية وقائمة الدخل االجتماعي

   :  5دية ويتم إعداد هاتني القائمتني بإتباع اإلجراءات التاليةواألنشطة االجتماعية ويتم التعبري عن كافة األنشطة يف صورة نق

 حتديد األطراف االجتماعية املستفيدة وتتمثل يف محلة األسهم والعاملني والعمالء واهليئات العامة والتعرف على عناصر – 1
  ؛األنشطة البيئية واالجتماعية اليت م هذه األطراف

  ديدها بقيم نقدية؛نشطة البيئية واالجتماعية اليت مت حت تقييم العمليات املرتبطة باأل– 2

 حتديد صايف األرباح االجتماعية مبقارنة املنافع البيئية واالجتماعية املرتبطة بكل طرف من األطراف املستفيدة بالتكاليف – 3
زانية االجتماعية ال  تظهر أي شيء البيئية واالجتماعية اخلاصة به، ويفترض أن هذه القيمة مت توزيعها بالكامل لذلك فإن املي

  األرباح االجتماعية؛من 

 تتحدد حقوق اتمع يف امليزانية املالية االجتماعية كمتمم حسايب جلانب اخلصوم، أي الفرق بني قيمة األصول – 4
  .االجتماعية والتزامات االجتماعية

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

  .اخلارجية اليت ال تدخل يف جمال موضوع القياس احملاسيب

II-3-1-2-قياس األداء البيئي واالجتماعي للمؤسسة   

 للمؤسسة إال أنه مل يتم التمكن من حتديد منوذج  واالجتماعيةرغم من االتفاق على أمهية قياس املسؤولية البيئيةبال
اختالف تصور اجلهة املعدة هلذا النموذج من حيث اإلطار الذي   من خالله هذا القياس ويرجع سبب ذلك إىل حماسيب يتم

  :األخذ يف االعتبار املعايري الثالثة التالية املسؤولية البيئية واالجتماعية للمؤسسة قياس تايل يتطلب ال وب،يعاجل جوانبها املختلفة

ااالت األربعة للمسؤولية ( للمؤسسة ينبغي أن يعكس النموذج اجلوانب املختلفة لألداء البيئي واالجتماعي : ية الشمول– 1
  . احتواء النموذج لألنشطة ذات املضمون البيئي واالجتماعي مؤشر لدرجة معيار الشموليةوذا يعترب )البيئية واالجتماعية
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 ة االقتصادية يف حتقيق التنمية املستدامةساملسؤولية البيئية واالجتماعية كأداة لتفعيل مسامهة املؤس  ـــــلثاين  ـــالفصل ا  

يعترب أسلوب القياس الكمي أكثر أساليب القياس موضوعية مقارنة بأسلوب القياس الوصفي لذلك :  أسلوب القياس – 2
  .يعترب مؤشر ملوضوعية املعلومات اليت حيتويها النموذج

 جمال املسؤولية البيئية واالجتماعية عدة صعوبات، وتعترب سهولة إعداد النموذج يواجه تطبيق احملاسبة يف:  إمكانية التطبيق – 3
  .وقابلية ما حيتويه من معلومات للفهم مؤشر إلمكانية تطبيقه

  : وذلك من خالل 1ألداء البيئي واالجتماعي للمؤسسةقياس ابناءا على هذه املعايري ميكن 

 والسلبية اليت تترتب عن االلتزام اإلجباري أو الطوعي ةالجتماعية اإلجيابيقياس األبعاد املختلفة للمسامهات البيئية وا -
  ،بقيام املؤسسة بالعمليات البيئية واالجتماعية اليت تدخل يف جماالت هذه املسؤولية

 .نظام احملاسيب املايل التقليديفصل النظام احملاسيب االجتماعي عن ال -

II-3-1-2-العامة  قياس عمليات جمال املسامهات - أ  

 تدور يف جمال املسؤولية البيئية واالجتماعية بشقيها  بأاتتسم العمليات اليت ينطوي عليها جمال املسامهات العامة
اإلجباري واالختياري، كما أن تأثرياا عامة مبعىن أا تقع على مجيع أفراد اتمع حىت وإن كانت غايتها املباشرة حتقيق منافع 

 تتعلق األوىل مبسامهة ال املسامهات العامة يتم التمييز بني جمموعتنيجة معينة، ولقياس العمليات املرتبطة مبلصاحل فئة اجتماعي
 بعمليات اجتماعية معينة كتوظيف عمالة زائدة وتوظيف امن خالل قيامهشرة املؤسسة يف حل املشاكل االجتماعية بطريقة مبا

 واملسامهة يف ة للعاملني باملؤسسة وتوفري وسائل النقل واملواصالت للعاملني باملؤسسةاملعوقني واملسامهة يف حتسني الرفاهة املادي
توفري وسائل وإمكانات وخدمات الرعاية الصحية لسكان املنطقة املوجودة ا املؤسسة واملسامهة يف توفري مراكز لرعاية 

قوم به املؤسسة إجباريا تاملرتبطة بالعمليات السابقة فمنها ما الطفولة واملسنني، هذا وختتلف طبيعة املسؤولية البيئية واالجتماعية 
  .ومنها ما تقوم به اختياريا

وذلك من خالل تدعيم أما اموعة الثانية فتتعلق مبسامهة املؤسسة يف حل املشاكل االجتماعية بطريقة غري مباشرة 
 العلمية واهليئات اليت تراعي الشؤون الصحية والثقافية األنشطة املؤدية هلا ومثال ذلك تدعيم الربامج اليت تعدها املؤسسات

والرياضية واملؤسسات اخلريية املختصة برعاية شؤون غري القادرين على الكسب، وجتدر اإلشارة هنا إىل أن هذه العمليات 
أن القيام ا جتعلها تدرك  تدرك املؤسسة أا مرغوبة اجتماعيا أو ،تدرج ضمن جمال املسؤولية البيئية واالجتماعية االختيارية

  .  البيئي واالجتماعي األداءجمالرائدا يف 

عمليات اموعتني السابقتني ميثل مسامهات بيئية واجتماعية موجبة مبا تؤديه من أن قيام املؤسسة بيتضح مما سبق 
  :حتقيق منافع وميكن قياسها نقديا على النحو التايل 

 يقع تأثري هذه العمليات على الفئات االجتماعية اليت ترتبط مباشرة باملؤسسة كالعاملني  غالبا ما:عمليات اموعة األوىل 
  :وميكن تقديرها من خالل النقاط التالية 

وذلك من خالل توظيف عمالة زائدة حيث يترتب عليها حتمل املؤسسة لتكاليف مقدرة :  املسامهة يف امتصاص البطالة – 1
 فإن مسامهة املؤسسة يف امتصاص البطالة تفرض عليها قبول ذلك تايل مساوية للصفر، وبال احلقيقة واليت هي يفبإنتاجية العمالة
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 ة االقتصادية يف حتقيق التنمية املستدامةساملسؤولية البيئية واالجتماعية كأداة لتفعيل مسامهة املؤس  ـــــلثاين  ـــالفصل ا  

حتقيقا العتبارات اجتماعية وهو األمر الذي جيعل هذه التكاليف مبثابة إعانة اجتماعية تساهم ا املؤسسة وميكن قياسها من 
  .ةخالل قيمة األجور اليت متنحها املؤسسة للعمالة الزائد

ل العاديني مما جيعل املؤسسة تتحمل تكاليف امجية هؤالء العمال عن إنتاجية العغالبا ما تقل إنتا:  توظيف املعوقني – 2
   :1إضافية نتيجة قبول توظيفهم وميكن قياس هذه املسامهة من خالل العالقة التالية

( )
b

ba
yx

−=  

  حيث 

   x من جراء مسامهتها يف توظيف املعوقني  التكاليف اليت تتحملها املؤسسة.  

  y إمجايل األجور اليت حتصل عليها املعوقني    

   a إنتاجية العاملني العاديني   

  b إنتاجية العاملني املعوقني    

من خالل العالقة السابقة ميكن ختصيص ما حيصل عليه املعوقني بني ما يعترب مقابل جهد له بعد اقتصادي وما يعترب 
  . مسامهة اجتماعية تتحملها املؤسسة وفاء مبسؤوليتها البيئية واالجتماعية االختياريةمقابل

 تتوقف الرفاهية املادية للعاملني على املقابل الذي حيصلون عليه وعادة ما : املسامهة يف حتسني الرفاهية املادية للعاملني – 3
ستوى معقول من الرفاهية، ويف الواقع ال يوجد مستوى عام تتدخل الدولة يف حتديد األجر األدىن الذي يضمن للعاملني م

للمقابل الذي حيصل عليه العاملون حبيث يصلح لكل املؤسسات على اختالفها فهو أساس نسيب يعتمد على الظروف 
  : الية االقتصادية واالجتماعية السائدة، ويرجع سبب التفاوت على مستوى القطاعات االقتصادية املختلفة إىل العوامل الت

  ؛ اختالف إنتاجية العاملني يف املؤسسات اليت تنتمي إىل هذه القطاعات–أ 

  حتسني الرفاهة املادية للعاملني؛ اختالف نظرة املؤسسات ملسؤوليتها البيئية واالجتماعية حنو –ب 

  .ارة املؤسسةقرارات من إد اختالف املبالغ اليت تتحملها املؤسسة وفاءا مبسؤوليتها البيئية واالجتماعية املفروضة ب–ج 

إن قياس مسامهة املؤسسة يف حتسني الرفاهة املادية للعاملني مبنية على فرضية أساسية وهي أن متوسط األجر يف 
القطاع يعكس املستوى العادي إلنتاجية العاملني يف هذا القطاع مبعىن أنه إذا زاد متوسط األجر ملؤسسة معينة تكون ناجتة عن 

  .ادة مسامهته البيئية واالجتماعيةوبالتايل زي يف هذه املؤسسة ني العاملزيادة إنتاجية

تعترب قيمة املبالغ اليت تتحملها املؤسسة مقابل عملية توفري مساكن للعاملني أحد املؤشرات اليت :  توفري السكن للعاملني – 4
لذا يستحسن وضع ال هذه القيمة م يتحصل عليها العتقيس مسامهتها البيئية واالجتماعية يف هذا اال، وقد تفوق املنافع اليت

أساس يعكس هذه املنافع ولعل أفضل أساس يف هذا الشأن هو إجيار املثل وذلك بتحديد القيمة االجيارية للعقارات ألا تعكس 
عكس أيضا قيمة املنفعة وجهة نظر اتمع يف قيمة التضحية اليت يتحملها املستأجرين مقابل حق االنتفاع ذه العقارات، كما ت

  .اليت تعود على املالك مقابل تضحيتهم باملوارد املخصصة إلنشائها
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 ة االقتصادية يف حتقيق التنمية املستدامةساملسؤولية البيئية واالجتماعية كأداة لتفعيل مسامهة املؤس  ـــــلثاين  ـــالفصل ا  

 أو ،ميكن تقدير هذه املسامهات مبقدار ما تتحمله املؤسسة من تكاليف لتسيري وسائل النقل: ال م توفري وسائل نقل للع– 5
ي ميكن االعتماد عليه  يف التقدير ذدمة واألساس األفضل ال ذه اخلاستفادمعلى أساس ما يتحقق للعاملني من منافع نتيجة 

  :هي القيمة اليت يرغب العاملون يف دفعها للحصول على خدمة النقل وذلك بإتباع اخلطوات التالية 

  ؛ حتديد عدد العاملني املستفدين من خدمة النقل–أ 

  ؛ تصنيف العاملني إىل جمموعات حسب املناطق املختلفة–ب 

  ضمن عمال مجيع املناطق املختلفة؛ عينة تتاختيار –ج 

   إرسال استقصاء للعينة املختارة؛ حتديد متوسط ما يرغب يف دفعه أفراد كل جمموعة عن طريق املقابلة الشخصية أو–د 

   يف دفعه أفراد العينة املختارة؛ حتديد املتوسط املرجح للمبلغ الذي يرغب–ه 

ني ها العاملون من خدمة النقل اليت توفرها هلم املؤسسة وذلك بضرب عدد العامل تقدير قيمة املنافع اليت حيصل علي–و 
  .املستفدين يف املتوسط املرجح

 أي بنفس الطريقةها ميكن تقدير فتعترب مسامهات طوعية وأما بالنسبة لباقي العمليات اليت تدخل ضمن هذه اموعة
  . للقيام اةبالتكلفة اليت تتحملها املؤسس

 ذه العمليات وكما سبقت اإلشارة فه بالنسبة للمؤسسة، تعترب عمليات هذه اموعة عمل طوعي:اموعة الثانية عمليات 
يرها فمثال كيف ميكن  وتأثرياا تتصف بالعمومية حبيث يصعب تقد،تساهم يف حل املشاكل االجتماعية بطريقة غري مباشرة

حد من األوبئة واألمراض ؟، فتقدير هذه القيمة بالطرق السابقة ينتج عنها يف تنفيذ برنامج وطين لل تقدير مسامهة املؤسسة
حتمل نفقات تفوق املنافع اليت حتققها نتائج هذه الطرق، لذلك فإن أفضل الطرق لتقدير قيمة هذه املسامهات هي جمموع 

يفترض أنه يعرب بالتقريب عن عليها كمؤشر األعباء اليت تتحملها املؤسسة ملسامهة يف مثل هذه الربامج وبالتايل ميكن االعتماد 
  .قيمة املنافع االجتماعية

واجتماعية أكثر وضوحا وأهم هذه املعلومات   داللة بيئيةذاتال املسامهات العامة معلومات   القياس النقديعموما يعطي
  :هي 

   ؛ال الذين يزيدون عن حاجة املؤسسةم عدد الع–

  ؛ال العادينيميل عدد العسبتهم إىل إمجان عدد املعوقني و–

  ن خارج املؤسسة الذين مت تدريبهم؛ عدد األفراد م–

  ؛ متوسط األجور يف املؤسسة ومقارنته مبتوسط األجور يف القطاع اليت تنتمي إليه–

  ا ونسبتهم إىل إمجايل عدد العمال؛ال املستفدين م عدد املساكن اليت توفرها املؤسسة وعدد الع–

   ؛ال وعدد املستفدين ونسبتهم إىل إمجال عدد العمالميت توفرها املؤسسة لنقل الع عدد السيارات ال–

  .عدد األطباء وهيئة التمريض املخصصة للرعاية الصحية وإمجايل عدد احلاالت املرضية املستفيدة –
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II-3-1-2-قياس عمليات جمال املوارد البشرية- ب    

سة يف جمال املوارد البشرية يف جمال املسؤولية البيئية واالجتماعية اإلجبارية غالبا ما تدور العمليات اليت تقوم ا املؤس
  :وتتمثل أساسا يف اآليت 

   إعداد وتنفيذ برامج لتدريب العمال– 1

   توفري ظروف عمل تتميز باألمن– 2

ال متلبية متطلبات العلميكن تقييم املسامهة يف هذا اال نقدا بسهولة ألنه يعترب جماال داخليا حيث توجه عملياته 
  .باملؤسسة لذلك فإن تأثرياا تكون مباشرة على هؤالء العمال 

 خربات ومهارات تزيد من الكتسابللعامل يؤدي تدريب العمال إىل توفري فرص :  إعداد وتنفيذ برامج لتدريب العمال – 1
ال جماسبية مبشكلة قياس وتقييم االستثمار يف قدرته على أداء عمله، ولقياس هذه املسامهات قامت العديد من الدراسات احمل

املوارد البشرية وأوضحت وجود أكثر من وجهة نظر حتكم قياس وتقييم املوارد البشرية وخلصت إىل أن هذا القياس ميكن أن 
  .يتم من وجهة نظر العمال واملؤسسة واتمع

مج تدريب العمال ميكن االعتماد على تكلفة هذه الربامج ولقياس املسامهة البيئية واالجتماعية لعملية إعداد وتنفيذ برا
ى العمال من منافع غري أن هذه القيمة غالبا ما تقل عن قيمة ما يعود علكأساس لتقدير قيمة مسامهة املؤسسة يف هذا اال 

د القيمة احلالية املتوقعة هلذه ال هي إجيام، لذلك تتحدد قيمة املسامهات البيئية واالجتماعية لعملية التدريب العنتيجة التدريب
  .املكاسب وحلساب هذه القيمة يلزم توفر بيانات عن عدد السنوات املتبقية للتقاعد

بسبب تسرب العمالة املدربة إىل اخلارج أصبح تعويض النقص العمالة املدربة هدفا وطنيا يتطلب اهتمام من جانب 
لعاملني ا وميكن قياس هذه املسامهات االختيارية على أساس ما تتحمله املؤسسات وذلك بالتوسع يف التدريب ميتد إىل غري ا

  . الفعليةالتكوين وهي متثل تكلفة املؤسسة من مبالغ للمسامهة يف هذا اال

تتصف باألمن من املسامهات اليت تقوم تعد مسامهة املؤسسة يف توفري بيئة عمل مناسبة : ظروف عمل تتميز باألمن  توفري – 2
ا املؤسسة التزاما مبسؤوليتها البيئية واالجتماعية اإلجبارية، حيث تفرض القوانني يف معظم الدول على املؤسسات اختاذ عليه

  .ال من خماطر العمل وأضرارهماالحتياطات الالزمة لتأمني بيئة العمل مبا يكفل محاية الع

ال كما ماملؤسسة من ناحية األداء اإلنتاجي للعإن من شأن التزام املؤسسات ذه املسؤولية أن يعود بالفائدة على 
  .ية احملافظة على موارده البشريةيؤثر على اتمع من ناح

ولقياس مسامهة املؤسسة يف توفري بيئة عمل تتصف باألمن ميكن أن نفرق بني املسامهات املوجبة وهي اليت تنشأ عن 
وهي تكلفة أجهزة اعي ويتم قياسها على أساس تكلفة جتنب الضرر التزام املؤسسات بالشروط القانونية ملتطلبات األمن الصن

ومعدات منع تلوث بيئة العمل ومصاريف تشغيلها وتكلفة أجهزة الوقاية الشخصية للعمال وتكلفة إعداد إرشادات األمن 
ما النوع الثاين فيتمثل يف الصناعي وغري ذلك من التكاليف اليت يكون الدافع من حتملها توفري شروط السالمة والصحة املهنية، أ

 وميكن قياسها بعد  نتيجة قصور املؤسسة يف تنفيذ االشتراطات القانونية ملتطلبات األمن الصناعي واليت تنشأاملسامهات السالبة
  :تصنيفها إىل احلاالت الثالثة التالية 
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امهات السالبة من خالل اإلنتاجية املفقودة خالل  وهي احلالة اليت ال تتأثر فيها الكفاءة اإلنتاجية للعامل وميكن قياس املس– 1
ال املصابني ومتوسط إنتاجية العامل مفترة العالج باإلضافة إىل مصاريف العالج وبالتايل لتقييمها يتطلب بيانات عن عدد الع

  .وعدد أيام االنقطاع عن العمل ومتوسط مصاريف العالج

امل وميكن تقدير املسامهات السالبة يف هذه احلالة على أساس القيمة احلالية  يف هذه احلالة تتأثر الكفاءة اإلنتاجية للع– 2
  .لإلنتاجية اجلزئية املفقودة مضافا إليها مصاريف العالج

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

هذا وميكن استعمال مؤشرات توضح جهود املؤسسة يف توفري بيئة عمل مادية تتصف باألمن التزاما منها مبسؤوليتها 
  :البيئية واالجتماعية ومن هذه املؤشرات ما يلي 

ب من خالل العالقة سحي تلحق بالعمال يف املؤسسة و مدى تعدد اإلصابات اليت هذا املؤشروضحيو : معدل تكرار اإلصابة
  :1التالية

   =معدل تكرار اإلصابة 

  يف كل مليون ساعة عمل توضح هذه النسبة عدد تكرار اإلصابات

   :2العالقة التاليةنتيجة إصابات العمل وحيسب من خالل  ويوضح هذا املؤشر الوقت املفقود:  معدل شدة اإلصابة

  

  =صابة معدل شدة اإل

  .توضح هذه النسبة األيام املفقودة يف كل مليون ساعة عمل

II-3-1-2-قياس عمليات جمال املسامهات البيئية- ج    

ينطوي جمال املسامهات البيئية على جمموعة من العمليات اليت تؤثر على نوعية البيئة الطبيعية أمهها جتنب مسببات 
  .ت بطريقة تقلل من تلوث املياه والتربة واملسامهة يف حتسني املظهر اجلمايل للبيئة تلوث اهلواء و الضوضاء والتخلص من املخلفا

غالبا ما تكون عمليات جمال املسامهات البيئية إجبارية وذلك بإلزام املؤسسة القيام ا حيث حيدد القانون مستويات 
م ا أن يؤدي إىل أضرار على مستوى املوارد البيئية ابية للبيئة ومن شأن عدم االلتزاـقياسية للتلوث يف حدود القدرة االستيع

  .واتمع

عندما حتقق املؤسسة املستويات القياسية للتلوث فإن ما تتحمله من أعباء يف سبيل حتقيق ذلك يعترب مسامهة بيئية 
املؤسسة ملستويات أفضل منها فإن واجتماعية إجبارية مقابل التزامه باملسؤولية البيئية واالجتماعية القانونية أما يف حالة حتقيق 
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 .نفسه 2

 1000000*          عدد اإلصابات 
 أيام العمل* مل اليومية ساعات الع* مال عدد الع

 1000000*جمموع أيام االنقطاع عن العمل

 أيام العمل* ساعات العمل اليومية*عدد العمال
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ما تتحمله من أعباء إضافية يعترب مسامهة بيئية واجتماعية طوعية، ويف كال احلالتني يتم قياس هذه املسامهات بطريقة مباشرة 
على أساس ما تتحمله املؤسسة من تكاليف فعلية وتدعى باملسامهات املوجبة، أما املسامهات السالبة فتكون يف حالة فشل 

  :املؤسسة يف حتقيق املستويات القياسية وذلك لألسباب التالية 

  ؛عدم قيام املؤسسة بأي عمليات للرقابة على التلوث -

 ؛قيام املؤسسة بعمليات الرقابة على التلوث بصفة جزئية -

  .وجود املؤسسة مبنطقة جتمع صناعي وهو ما يؤدي إىل تراكم مسببات التلوث بكميات تفوق املستويات القياسية -

  .1عموما يرتكز قياس املسامهات البيئية للمؤسسة على قياس مشكلة التلوث بشىت أنواعها وسبق أن تعرضنا لطرق القياس

II-3-1-2-قياس عمليات جمال املنتوج - د   

يتضمن هذا اال العمليات اليت دف أساسا إىل محاية املستهلك لذلك تدرج ضمن املسؤولية البيئية واالجتماعية 
جبارية يف حدود ما تتطلبه القوانني يف شأن محاية املستهلك، وأهم هذه العمليات ما يتعلق بالرقابة على املواصفات القياسية اإل

  :جلودة املنتوج واختبار أمان استخدامه وميكن قياس مسامهة املؤسسة يف توفري محاية املستهلك كالتايل 

خالل التزام املؤسسة باملواصفات القياسية للجودة وشروط أمان االستخدام، تنشأ هذه االلتزامات من : املسامهات املوجبة 
 وميكن قياسها اإلجباريةباملواصفات القياسية هو وفاء مبسؤوليته البيئية واالجتماعية وجتدر اإلشارة هنا إىل أن التزام املؤسسة 

يت تتحملها املؤسسة لتحقيق املواصفات القياسية أما على أساس ما تتحمله من تكلفة لتجنب الضرر وهي متثل إمجايل املبالغ ال
إذا حتملت املؤسسة مبالغ إضافية مسامهة منها لتحقيق مواصفات أفضل من املواصفات القياسية فتدرج ضمن املسؤولية البيئية 

 املنتوج ومصاريف وميكن قياسها من خالل تكلفة أجهزة ومعدات الرقابة على اجلودة واختيار أمانواالجتماعية االختيارية 
  .توفري محاية للمستهلكتشغيلها وغري ذلك من التكاليف اليت يكون الدافع من حتملها 

تنشأ هذه املسامهات نتيجة عدم تنفيذ املؤسسة للمواصفات القياسية للجودة وشروط  أمان استخدام : املسامهات السالبة 
 املنتوج على إشباع احتياجات املستهلك أو إصابة املستهلك بضرر املنتوج أو تنفيذها بصورة جزئية مما يؤدي إىل عدم قدرة

  .لعدم أمن املنتوج، ومبا أن اإلشباع يقاس مبا حيققه املستهلك من منفعة فإنه يصعب قياس املسامهات السالبة يف صورة نقدية

ال كما ميكن للمعلومات التالية إعطاء داللة بيئية واجتماعية ملسامهة املؤسسة يف هذا ا:  

   ؛ عدد شكاوي العمالء من مستوى اجلودة وعدم أمان االستخدام– 1

  ؛ كمية البضاعة املسترجعة من العمالء بسبب عدم مطابقتها ملستويات اجلودة وشروط األمان– 2

  ؛الوقت املستغرق لعملية إصالح املنتوج ليتماشى ومستويات اجلودة وشروط األمان – 3

  .ن جراء استخدام املنتوج عدد احلوادث إيل نشأت م– 4
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II-3-2- عرض األداء البيئي واالجتماعي للمؤسسة  

II-3-2-1-خصائص التقرير البيئي واالجتماعي   

االجتماعي دورا كبريا يف سياسة التنمية املستدامة بالنسبة للمؤسسات واتصاالا  األداء البيئي ويلعب التقرير
 وأهم خصائصه ما عاملني بأن املؤسسة تتحمل مسؤولياا االجتماعية والبيئيةتلميوضح هذا التقرير لواخلارجية والداخلية، 

  :1يلي

II-3-2-1-التقرير للقيادة اإلستراتيجية للمؤسسة   - أ  

 حيث تعترب املؤسسات نشر التقارير مدخل ملستدامةايرفق حترير التقرير بتحديد إستراتيجية املؤسسة يف جمال التنمية 
، توقعات لتنمية املستدامة، رهانات القطاع يف جمال اتها وضعيملستدامة ويساعد املؤسسة على كشفملرحلة التنمية ا

  ... .اخل...،املتعاملني

لتنمية اويضع أسس إلستراتيجية يف اتمع د املؤسسة ووجأمهية يعطي التقرير فرصة إلعطاء نظرة جديدة على كما 
إلستراتيجية ا  هلذه للمؤسسة بتحليل الفائدة االقتصاديةمحيسو، ...)جتماعية التوعية، الشهادات، السياسة اال(املستدامة 

  .الجتماعي والبيئي وأدائها املايلوالعالقة بني أدائها ا

II-3-2-1-التقرير أداة لالتصال والتسويق  - ب  

، فهو حساس يستخدم التقرير قبل كل شيء لنقل قيم املؤسسة للشركاء والفروع بالنسبة للكثري من املؤسسات،
وااللتزام من خالل حتديد يعترب التقرير أداة للحوار والشفافية فملسؤوليام الفردية وتوقعام القانونية يف جمال التنمية املستدامة، 

   . إجاباتكل جمموعة من املتعاملني يف حني يقدم هلم توقعات 

ذلك أن التقرير طها واالحتياط لألزمات احملتملة  لنشااملستقبليةلمؤسسة معرفة وفهم الرهانات ل  التقريركما يسمح
  .يعكس الرتاعات بني املؤسسة واملتعاملني بشأن االلتزام باملسؤولية البيئية واالجتماعية

هو أنه ال ينتظر من املؤسسة أن تكون عن األداء البيئي واالجتماعي لتقرير ل بأن املبدأ األساسي نشريمن املهم أن 
يف الصعوبات اليت تواجهها، يف املشاكل اليت ال تستطيع حلها منفردة كون نزيهة من جناحها أو فشلها، كاملة ولكن فقط أن ت

  .أسس موضوعية وبالتايل توجيه طلبات حمددة هلاوفق  املؤسسة على أداء احلكم يسمح لألطراف املعنية  مما،..اخل...

ومراعاة طرق الفحص املوضوعة للتعرف أحسن على فاعلني إىل تعيني خمتلف مجاعات التتجه بعض التقارير مسبقا 
: بنك التعاوين سبعة أصناف لاعلنة للتمكن من حسن اإلجابة هلا، يف هذا الشأن يعني توقعات املتعاملني مع أهدافهم امل

    .املسامهني، الزبائن، العمال وعائالم، املوردون، اجلماعات احمللية، اتمع

ملعرفة ما يدور حوهلا من فرص الستغالهلا وديدات أو للرهانات البيئية يف املؤسسة حتديد القوى احملددة وميكن 
  : من خالل الشكل التايلخماطر ميكن مواجهتها أو احلد 

  

                                                 
1 Beate Born, Le Développement Durable et Entreprises du 20  Siècle, Memoire de DESS Gestion des 
Entreprises, Paris 2004  
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  القوى احملددة للرهانات البيئية يف املؤسسة): 2.8(الشكل رقم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

II-3-2-1-ماعي والبيئي واالقتصادي للمؤسسة التقرير وسيلة للربط بني األداء االجت - ج   

 األداء البيئي  مربزااملايل جيب أن يتناول تقرير التنمية املستدامةألداء اة اليت يتناول ا تقرير نشاط بنفس الطريق
ز، أمن، أجور، عدم التمي( ، األداء االجتماعي ... )التلوث، اية حياة املنتجات، سياسة الشراء اخلضراء، تأثري وسائل النقل (

يهدف ، ..)سياسة االستثمار، الفساد  (األداء االقتصادي، )..ا، عمل األطفال، حقوق اإلنسان،سياسة شراء مسؤولة اجتماعي
 .واجتماعية واقتصادية بإنشاء مؤشرات بيئيةخاصة  السابقة الذكرالتقرير إىل توضيح عناصر 

II-3-2-1-التقرير يعكس منط التسيري يف املؤسسة - د    

يف املؤسسة، وهذا من شأن أن التسيري من خالل تقرير األداء البيئي واالجتماعي االطالع على منط كن للمتعامني مي
إدماج  من هذا أن التقرير يبني مدى ضح يتيقدم العديد من اإلجابات املطروحة بشأن تبين املؤسسة ملسؤوليتها االجتماعية، 

   . املؤسساتمنط تسيري هذهالتنمية املستدامة يف أبعاد 

  

  

  

  ا��%ق
   ا�(%ردون-
-@��A� Bج(���ت ا�   
-@��C� )ا�   
   ا�)��ئ@-

  �(Dا�(&
-��"E)ا�(&�(��ت ا�   
-D)�&)ا�   
-5FGت ا��A�)ج  

  ا��"%م
  اHی*%�%ج��-   
  ا��* %�%ج��-   

  �(/س��ا
   ا��(�ل-
   ا�دارة-
  ا�(��ه(�@ J"&� �C ا�دارة-

��%*Eا�  
   ���0دة ا�MNاف-
-��)�"1�   ا
-�� M%ا�   
-��"E)ا�  

Source : Bouziane  Mahieddine, op.cit, p29 
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II-3-2-2- اعتبارات التقرير عن األداء البيئي واالجتماعي   

II-3-2-2-معايري اختيار املعلومات البيئية واالجتماعية   - أ  

، ينبغي تطوير إطار من لضمان فعالية حمتوى التقرير البيئي واالجتماعي يف الكشف عن اجلوانب اهلامة هلذا األداء
 املعلومات البيئية واالجتماعية تكفل ضمان إخراجه يف صورة مناسبة ملن يهمه التعرف على األداء البيئي املعايري يسمح باختيار

واالجتماعي للمؤسسة، ولكي يتماشى هذا اإلطار مع التطورات احلالية يف جمال املسؤولية البيئية واالجتماعية جيب أن يتضمن 
   :1أربعة معايري أساسية وهي

لتأثريات املسامهات البيئية واالجتماعية للمؤسسة يف علومات املالئمة هي تلك اليت تعكس صورة واضحة امل:  املالئمة – 1
ااالت اليت م الفئات االجتماعية اليت تقع عليهم هذه التأثريات، حيث يعرب هذا املعيار عن أهم خاصية جيب أن تتوفر يف 

، فاملعلومات اليت حيتويها هذا التقرير ينبغي أن تكون قادرة على إشباع حاجة املعلومات اليت تدرج بالتقرير البيئي واالجتماعي
ال هي تلك املسامهات اليت تتعلق بتحسني مستوى معيشتهم م، وجتدر اإلشارة هنا أن املعلومات املالئمة للعمستخدميها

 مبجال املنتوج أو اخلدمة، واملعلومات املالئمة وظروف العمل املادية، واملعلومات املالئمة للعمالء هي تلك املسامهات اليت تتعلق
لنقابات العمال هي تلك املسامهات اليت تتعلق يف جمال احملافظة على املوارد البشرية، واملعلومات املالئمة لألجهزة احلكومية 

 يف حتقيق بعض ذات تأثرياحمللية أو املركزية هي تلك اليت متكنها من مساءلة املؤسسة عن تنفيذ ما تفرضه عليه من مسؤوليات 
األهداف الوطنية، ويتم اختيار هذه املعلومات على أساس مدى اجتاه اتمع حنو االهتمام ا أو على أساس حجم هذه 
التأثريات أو على أساس ما يظهر للمؤسسة مبظهر الريادة يف شأن املسامهات البيئية واالجتماعية اليت تترتب عنها هذه 

  .التأثريات

كثريا ما تتعرض التقارير املتعلقة باألداء البيئي واالجتماعي لعدم الصدق أو تتصف بأا ومهية  :بعد عن التحيز  ال– 2
الحتمال املبالغة أو احلذف يف مضموا، لذلك ينبغي أن تكون املعلومات حيادية حبيث تعكس احلقائق برتاهة دون حتريف أو 

 واالجتماعي كل من املسامهات املوجبة والسالبة للعمليات البيئية واالجتماعية، حيث مبعىن آخر ينبغي أن يعكس التقرير البيئي
 يؤدي إىل عدم الوثوق يف املعلومات اليت حيتويها التقرير يؤدي إظهار املسامهات املوجبة فقط بقصد جتنب االنطباع السيئ

لفئات األخرى، كما يؤدي قياس املسامهات إىل احتمال وإعداد التقرير البيئي واالجتماعي خلدمة فئة معينة يؤدي إىل تضليل ا
د هذا القياس عادة على التقدير أو التنبؤ وقد يرتكز على وجهات نظر شخصية ال تقوم على أسس علمية محتيزها حيث يعت

  .عملية مالئمة

 ملا تتصف بهر البيئي واالجتماعي ذلك يعترب هذا املعيار مطلبا أساسيا ينبغي االلتزام به عند إعداد التقري:  القابلية للفهم – 3
 البيئية واالجتماعية من خصائص تؤدي إىل احتمال غموض وتعقد املعلومات املعرب عنها خصوصا وأن التعامل مع املسامهات

قدرات يتطلب هذا املعيار أن تتوافق داللة املعلومات مع البعض هذه املعلومات يعترب أمرا حديثا لكل من املعد واملستفيد لذا 
  .االستيعابية ملستخدميها

                                                 
 205- 202، ص صسبق ذكرهحممد عباس بدوي، مرجع  1
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كما جيب توظيف املعلومات بصورة تعكس احلقيقة من الزاوية اليت تربز اخلصائص اهلامة اليت يؤدي إمهال أي منها إىل تشويه 
 أو إخفاء معلومات قد تكون هامة أو ذات قيمة نصورة املؤسسة دون اخلوض يف تفاصيل عدمية القيمة بالنسبة للمستفيدي

  .ة للمستفيدينبالنسب

تتصف عناصر التقرير البيئي واالجتماعي باحلركة وبالتايل تعترب املرونة من املعايري األساسية والضرورية لضمان :  املرونة – 4
فعالية االتصال، فقد تتغري العمليات البيئية واالجتماعية اليت تفرضها املسؤولية البيئية واالجتماعية نتيجة لتغري الظروف 

  .دية واالجتماعية والسياسية احمليطة باملؤسسةاالقتصا

 :وميكن تلخيص ما سبق ذكره من خالل الشكل التايل

  البيئي واالجتماعياألداء معايري التقرير عن ): 2.9(الشكل رقم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  13أمني السيد أمحد لطفي، املراجعة البيئية، ص: املصدر

II-3-2-2-االجتماعي التقرير عن األداء البيئي و منوذج- ب   

يعكس تقرير األداء البيئي و االجتماعي نتائج قياس املسامهات البيئية واالجتماعية الكلية للمؤسسة ويتضمن 
املستويات القياسية اليت يتطلبها القانون كحد أدىن لتحقيق األهداف البيئية واالجتماعية حىت ولو مل تقم ا املؤسسة مما جيعله 

كما يوفر معلومات لألجهزة احلكومة اليت ها، تقييميسمح بيئية واجتماعية أكثر وضوحا مبا معلومات تضفي داللة يعطي 
 عما حتمله من مبالغ يف سبيل يتركز اهتمامها للتعرف على مدى وفاء املؤسسة مبسؤولياا البيئية واالجتماعية بغض النظر

  :ايلعلى النحو الت األداء البيئي واالجتماعي ذلك، وميكن عرض التقرير

  

  

  

  

 ا�0Qف ا���ئ0 ا����ی� A@ ا�%آ���
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  إمكانية املقارنة •

  اإلجياز •

  إمكانية التحقق •
 التصديق احليادي •

  االكتمال •

 التوقيت املناسب
  ���ی��
�%ی��T 

  الثبات •
 إمكانية التحديد الكمي •

 لتعبري النقديا •

 مناسبة الوسيلة •

 ةاملضاها •

  التحفظ •
 إمكانية القبول •

  الرد على مزاعم اإلدعاء •

  اجلوهرية 
 موقع األثر

  ا���Aرات
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  منوذج تقرير األداء البيئي واالجتماعي): 2.6(اجلدول رقم   

       

  جمال املسامهات البيئية: أوال

املستويات   العناصر املؤثرة على نوعية املوارد الطبيعية

  القياسية

املستويات 

  الفعلية

  االحنرافات

  العناصر املسببة لتلوث اهلواء -1

  أول أكسيد الكاربون         

       ثاين أكسيد الكاربون     

..........................         

        الضوضاء

  العناصر املسببة لتلوث املياه -2

  درجة احلرارة        

   احليوي        األكسجني

.........................       

  العناصر املسببة لتلوث التربة -3

  أمالح ذاتية        

        الكربيتيدات

....      ................... 

  

      

  جمال املسامهات العامة: ثانيا

  املـــــقدار  البيـــــــــــــــان

  توفري فرص العمل -1

  عدد العاملني باملؤسسة 

  نسبة العمال من الذكور

  نسبة العمال من اإلناث

  عدد العمال الزائدة عن احتياجات املؤسسة 

  عدد املعوقني باملؤسسة

  مجايل عدد العمالنسبة املال املعوقني إل

  الرفاهية املادية للعاملني -2

  متوسط األجر يف املؤسسة

  متوسط األجر يف القطاع 

  نسبة الزيادة والنقص يف متوسط األجر عن متوسط القطاع
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  خدمات السكن -3

  عدد الوحدات السكنية 

  عدد األسر املستفيدة

  عدد أفراد األسر املستفيدة

  خدمات املواصالت -4

  صة لنقل العمالعدد السيارات املخص

  عدد املستفيدين من خدمة النقل 

  نسبة املستفيدين من خدمة النقل إلمجايل عدد العمال

  اخلدمات الصحية -5

  عدد األسرة املتاحة باملركز الصحي

  عدد األطباء العاملني باملركز الصحي 

  عدد املستفدين من اخلدمات الصحية 

  متوسط عدد املرضى املترددين على املركز الصحي 

 رعاية جمموعات خاصة -6

  عدد املستفيدين من اخلدمات الترفيهية

  عدد األسر املستفيدة خبدمة مركز رعاية الطفولة 

  جمال املوارد البشرية: ثالثا

  املـــــقدار  البيـــــــــــــــان  

  التدريب -1

  عدد العمال املستفيدين من برامج التدريب

   العمال باملؤسسة نسبة العمال املستفيدين من التدريب إلمجايل

  عدد العمال الذين مت ترقيتهم بعد التدريب

  عدد املستفيدين من التدريب غري العاملني باملؤسسة

  األمن الصناعي -2

  معدل تكرار اإلصابة باملؤسسة

  معدل تكرار اإلصابة يف القطاع

  معدل شدة اإلصابة يف املؤسسة 

  معدل شدة اإلصابة يف القطاع

  مل يف املؤسسةنسبة التعرض إلصابات الع

  نسبة التعرض إلصابات العمل يف القطاع

  عدد العمال املصابني بإصابات العمل

  عدد حاالت الوفاة بسبب إصابات العمل 

  عدد حاالت العجز الكلي نتيجة إصابات العمل

  عدد حاالت العجز اجلزئي نتيجة إصابات العمل
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  جمال املنتوج: رابعا     

  ملـــــقدارا  البيـــــــــــــــان

  جودة املنتوج -1

  عدد شكاوي العمالء من مستوى اجلودة

  كمية املنتجات املسترجعة لعدم اجلودة

  عدد ساعات إصالح املنتوج ليتماشى ومستويات اجلودة 

  أمان املنتوج -2

  عدد احلوادث الناجتة عن استخدام املنتوج

  عدد شكاوي العمالء من االستخدام غري اآلمن للمنتوج

  إصالح املنتوج لتحقيق االستخدام اآلمن لهعدد ساعات 

  

  

 

 221حممد عباس بدوى، احملاسبة عن التأثريات البيئية واملسؤولية االجتماعية للمشروع، ص: املصدر
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 :خالصة الفصل

عية اليت تقرظها ضغوط  واالجتماةتتجسد أبعاد التنمية املستدامة يف إستراجتية املؤسسة بتحملها املسؤولية البيئي 
 بشكل يكتسب مبوجبه قوة  املسؤولية البيئية واالجتماعية للمؤسسةمفهومحيدد حىت وقتنا الراهن مل اقتصادية واجتماعية، و

 صور تتعددحيث  تزال هذه املسؤولية تستمد قوا وقبوهلا وانتشارها من طبيعتها الطوعية ، والإلزام قانونية وطنية أو دولية
  . نشاط املؤسسة وأشكاله وما تتمتع به من قدرة مالية وبشريةوجمالات حبسب طبيعة السوق املبادر

إن ما سبق ذكره طرح مشكلة حتديد جمال املسؤولية البيئية واالجتماعية رغم احملاوالت لدراسة هذا النوع من 
   : إىلEsteoدنا يف تقسيم هذه ااالت حسب السلوك البيئي واالجتماعي للتعرف على ااالت اليت تتأثر ذا السلوك، واعتم

  ؛ جمال املسامهات العامة -

 ؛ جمال املوارد البشرية -

 ؛ جمال املوارد الطبيعية واملسامهات البيئية -

 .جمال مسامهات املنتوج أو اخلدمة -

ني االعتبار البعد يتطلب من املؤسسة من أجل التزامها باملسؤولية البيئية واالجتماعية تغيري يف منط تسيريها آخذة بع
شهادة الصحة واألمن اليت هي موضوعا  وISO 14000البيئي واالجتماعي باعتماد طرق طوعية كتطبيق املعايري الدولية 

 .إلنشاء معيار دويل

إن القياس احملاسيب يفترض أن املؤسسة غري مسؤولة بيئيا واجتماعيا وهذا ما توضحه نتائج العمليات احملاسبية يف 
، لذلك مل جتد املسؤولية البيئية واالجتماعية للمؤسسة ةعلي اختالف أنواعها واليت تم أساسا بقياس رحبية املؤسساملؤسسات 

االهتمام الكايف إلرساء أسس لقياسها والتقرير عنها بالرغم من االتفاق على أمهية قياسها، حاولت عدة جهات إعداد منوذج 
ال أنه مل يتم التمكن من حتديد منوذج حماسيب يتم من خالله هذا القياس ويرجع سبب لقياس املسؤولية البيئية واالجتماعية إ

ذلك إىل  اختالف تصور اجلهة املعدة له من حيث اإلطار الذي يعاجل جوانبها املختلفة، وعلى العموم ميكن قياس املسؤولية 
  .كالبيئية واالجتماعية للمؤسسة على أساس ما تتحمله من تكاليف يف سبيل ذل

والذي يربز مسامهة املؤسسة ننا قياس املسؤولية البيئية واالجتماعية من إعداد تقرير األداء البيئي واالجتماعي ميكّ
 بتقييم للمتعاملني واجلهات األخرى كما يسمح االقتصادية يف حتقيق التنمية املستدامة ويعزز اتصاالا اخلارجية والداخلية،

 .تنمية املستدامةمدى التزام املؤسسة بسياسة ال
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   :متهيد 

االجتماعية كأداة ميكن من خالهلا للمؤسسة وتناولنا يف الفصلني السابقني دراسة اجلوانب النظرية للمسؤولية البيئية 

ستدامة، واستخلصنا جمموعة من األسس يتم عن طريقها قياس وعرض هذه املسؤولية املتنمية الأن تساهم يف حتقيق االقتصادية 

حتديد جمال املسؤولية وهذا طبعا بعد ستدامة املتنمية اليتها لتحقيق افتقييمها ملدى كب  كما يسمح ،بشكل يفي مبتطلبات األفراد

  . للمؤسسة حمل الدراسةالبيئية واالجتماعية

رض املعلومات عن املسؤولية عيبني اجلانب التطبيقي من هذه الدراسة كيفية تطبيق أسس القياس وإعداد التقرير الذي ي

  : حيث يتطلب اختيار املؤسسة حمل الدراسة استنادا إىل املعيارين التاليني اعية،البيئية واالجتم

  . أن تكون املؤسسة املختارة تنتمي إىل قطاع يعطي تأثري عملياته نتائج مهمة على موارد اتمع االقتصادية والبيئية -1

ل العمليات البيئية واالجتماعية اليت تدخل ضمن  أن يتسع جمال العمليات املرتبطة باألداء البيئي واالجتماعي ليشمل ج-2

  .اليت مت تناوهلا يف الدراسة النظرية ااالت األربعة للمسؤولية البيئية واالجتماعية

  :خلصائصها التالية نظرا املؤسسة الوطنية سوناطراكعلى  بناءا على املعيارين السابقني ارتأينا تطبيق هذه الدراسة

ع احملروقات والذي يعترب القطاع الرئيسي لالقتصاد اجلزائري وذات تأثري هام على العديد من تنتمي املؤسسة إىل قطا -

  .القطاعات الصناعية والزراعية لتنوع منتجاته 

  يف مقدمة الصناعات اليت تم ا معظم الدول سواء املتقدمة أو الناميةاحملروقاتيعد قطاع  -

ة واالجتماعية متس ااالت األربعة للمسؤولية البيئية واالجتماعية حيث تقوم املؤسسة مبجموعة من العمليات البيئي -

 .يتضمن اهليكل التنظيمي فرع خاص بالصحة والسالمة والبيئة ويف عالقة مع مجيع الفروع يف املؤسسة 

  .يطة اة والبيئية باملنطقة احملعملياا على املوارد االقتصاديوضح تأثري وهذا ما يلمؤسسة اجلغرايف لوقع امل -

  :نتناول يف هذا الفصل العناصر التالية 

  تقدمي املؤسسة الوطنية سوناطراك -

 حتديد األنشطة ذات املضمون البيئي واالجتماعي -

  البيئي واالجتماعي للمؤسسة وتقييمهاألداء  وعرضقياس -
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III-1-  1سوناطراكتقديم المؤسسة الوطنية  

III-1-1- أهدافهانشأة املؤسسة و  

III-1-1-1- نشأة املؤسسة  

 الصادر 491-63تأسست املؤسسة الوطنية سوناطراك والشركة الوطنية لنقل وتسويق احملروقات مبوجب األمر  

ام اخلاصة بنقل وتسويق احملروقات اليت كانت ـ، لتوكل هلا مجيع امله31/12/1963باجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية يف 

ط يربط حوض احلمراء مبيناء ـاز أنبوب لنقل النفـامها هو إجنـالل وكانت أوىل مهـالستقحتت السيطرة األجنبية قبل ا

  .ا شهر20روع يف مدة ـ كلم ومت هذا املش801ه ـأرزيو يبلغ طول

ل البترويل تأرادت اجلزائر من خالل هذه الشركة أن تتزود جبهاز يسمح هلا بإجناز سياسة بترولية مستقلة عن الكار

 من شأنه أن يرفع قيمة الثروة الوطنية اك قبل االستقالل، حيث كان االهتمام املتزايد للدولة اجلزائرية هو كل ماملوجود آنذا

لعملة ا باملائة من إيرادات الدولة من 93وخاصة يف ميدان احملروقات الذي وكما سبق ذكره فإن هذا القطاع يشكل نسبة 

 أن تصبح شركة كربى ومتكاملة وتتحكم يف أعلى مستويات الصناعة البترولية الوطنية إىلالصعبة، وهذا الشيء دفع باملؤسسة 

 شهدت الشركة توسعا مشل كافة نشاطات قطاع احملروقات باجلزائر حيث حتولت إىل شركة وطنية 1966والغازية، ويف سنة 

 والذي أعطى للشركة 22/09/1996 واملؤرخ يف 296-96للبحث واإلنتاج والتحويل والبيع وذلك مبوجب املرسوم رقم 

  :املهام التالية

تنفيذ كافة العمليات املتعلقة بالتنقيب واالستثمار الصناعي والتجاري حلقول احملروقات واملواد املشتقة منها إىل  -

  .جانب استغالهلا 

 .معاجلة وحتويل احملروقات باإلضافة إىل نقلها وتسويقها  -

 عمدت الشركة إىل تغيري مسار اإلسترجاعات التامة 24/02/1971ت يف  وإصدار قرار تأميم احملروقا1971وحبلول عام 

للثروات البترولية والغازية والتحكم األفضل يف التكنولوجيا اخلاصة بقطاع احملروقات وكذلك بانتهاج أمناط جديدة يف 

  .رة املطلقة على الثروات البترولية التسويق الشيء الذي من وراءه تأيت العملة الصعبة الالزمة للتنمية االقتصادية وذلك بالسيط

 عامل مما جعل املؤسسة ختضع إىل اعتماد سياسة 103000يف املؤسسة إىل  وصل عدد العاملني 1981ويف سنة 

إعادة اهليكلة املنتهجة آنذاك ونتج عن ذلك انسحاب املؤسسة الوطنية سوناطراك من النشاطات الثانوية كاخلدمات البترولية 

 والتكرير وتوزيع احملروقات حيث انفردت بنشاط البحث واإلنتاج والنقل باإلضافة إىل معاجلة الغاز وتسويق ةئيوالبتر وكيميا

 .احملروقات 

                                                 
1
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 مؤسسة مستقلة عن املؤسسة األم تم بكل من نشاطات 18 أنشأت 1984-1980على أساس توجيهات املخطط اخلماسي 

 :1 تتوزع على الشكل التايل مؤسسة16 ويف الوقت احلايل يبلغ عدد املؤسسات اتاإلجناز وكل املصاحل املتعلقة مبيدان احملروق

 )AMONT(  املنبعأنشطة

 %100 نسبة املسامهة ENGCB  للهندسة املدنية و البناء املؤسسة الوطنية -

 %100 نسبة املسامهة ENTPآلبار شغال ااملؤسسة الوطنية أل -

 %100سامهة  نسبة الENSPاملؤسسة الوطنية خلدمات اآلبار  -

 %100 نسبة املسامهة ENAGEOاملؤسسة الوطنية للجيوفيزياء  -

 %100 نسبة املسامهة ENAFORاملؤسسة الوطنية للحفر  -

 %100 نسبة املسامهة ENGTPاملؤسسة الوطنية لألشغال البترولية الكربى  -

  )Transport par canalisation ( النقل عرب األنابيب أنشطة

 %100 نسبة املسامهة ENAC تللقنوااملؤسسة الوطنية  -

  )AVAL(املصب أنشطة 

 %100 نسبة املسامهة NAFTACاملؤسسة الوطنية لتكرير البترول والغاز  -

  %100  نسبة املسامهةENIPاملؤسسة الوطنية للصناعات البتروكميائية  -

 %51 نسبة املسامهة  HELIOSشركة هليوس -

 %50  نسبة املسامهةSARPI الشركة اجلزائرية إلجناز املشاريع الصناعية   -

 %50  نسبة املسامهةAEC الشركة اجلزائرية للطاقة -

  NEALالشركة اجلزائرية للطاقة اجلديد   -

 Commercialأنشطة التسويق 

 %100 نسبة املسامهة NAFTALاملؤسسة الوطنية لتوزيع املنتجات البترولية املكررة  -

 %100امهة  نسبة املس  COGIZشركة جتهيز وتسويق الغازات الصناعية -

 %100نسبة املسامهة   SNTIM-HYPROCشركة الشحن هيربوك  -

                                                 
1
 sonatrach.-dz.com, Filiales Nationales, 29/04/2007, http://www.sonatrach-dz.com/filiales-nationales.htm 
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III-1-1- 2-1 املهام املختلفة ملؤسسة سوناطراك   

إن مهام شركة سوناطراك عديدة ومتنوعة، حيث عرفت تطورات وحتوالت مع صدور كل مرسوم رئاسي جديد، ومع 

 عليه فإن الشركة أصبحت تعمل على حتقيق املهام  وبناءا11/02/1998 يف 98-48 وإصدار املرسوم 1998حلول سنة 

  :التالية

  ها واستغالهلا نالتنقيب على احملروقات والبحث ع -

 لطرق والوسائل لنقل احملروقات عن طريق البحر أو الرب اإنشاء مجيع  -

 ز الطبيعي ومعاجلة تقومي احملروقات الغازية امتييع الغ -

 حتويل احملروقات وتكريرها  -

 ات ومشتقاا داخل الوطن وخارجه تسويق احملروق -

 متوين البالد باحملروقات على املدى القريب والبعيد  -

 تطوير وإمناء خمتلف أشكال األعمال املشتركة يف اجلزائر وخارجها مع خمتلف الشركات اجلزائرية واألجنبية  -

 استغالل املنشآت واملعدات وذلك لزيادة القيمة احلقيقة للمحروقات  -

 قتصاد قيق السياسة البترولية بغية تطوير االالعمل على حت -

 رفع إمكانية تصدير الغاز والبترول املميع   -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .136خملفي أمينة، مرجع سبق ذكره، ص 1
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III-1-2- اهليكل التنظيمي ملؤسسة سوناطراك 

    

 اهليكل التنظيمي ملؤسسة سوناطراك ) :3.1(الشكل رقم

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                

   
   

    

  

  

  

 
source : sonatrach la revue, N°48, Mars 2006,  la nouvelle macrostructure de sonatrach 

(Appendice), p 22. 

 

يتضمن الذي  الوظيفيضافة إىل اهليكل باإللعمليايت ويتضمن أربع أنشطة ا اهليكل اهليكل التنظيمي ملؤسسة سوناطراكيضم 

   :1كما يلي  وميكن حتديد مهام كل منها تسع مديريات

  

  

                                                 
1
 sonatrach la revue, N°30 Décembre 2001, la macrostructure du groupe sonatrach (Appendice), p III 
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   النشاطات التالية هذا اهليكليضم : لعمليايتاهليكل ا

Activitéأنشطة املنبع   Amont:   جيمع نشاط املنبع عمليات البحث والتنقيب واإلنتاج املرتبطة حبقول احملروقات، تنجز 

الشراكة مع  أو بSPP عن طريق فروعها التابعة للشركة القابضة للخدمات النفطية وشبه النفطية سوناطراك ذلك مبفردها

  :ويتضمن هذا النشاط العمليات التالية ، شركات بترولية دولية

اهلندسة ، احلفر، اإلنتاج ، البحث والتطوير يف جمال احملروقات والتكنولوجيات اجلديدة، رقابة البيانات العمليات، االستكشاف

  الشراكات، والبناء

Activitéأنشطة النقل عرب األنابيب   Transport  Par Canalisations:  يرتبط نشاط النقل عرب األنابيب بإيصال 

  .وبلدان التصدير احملروقات من بترول خام وغاز ومكثفات حنو املرافئ البترولية ومناطق التخزين

ة للمحيطات خط يتجه حنو اسبانيا ر تتضمن خطني ألنابيب الغاز العاب16000تدير سوناطراك شبكة أنابيب يبلغ طوهلا حويل 

رب واآلخر حنو ايطاليا عرب صقلية، كما يوجد مشروع قيد اإلجناز يربط اجلزائر بايطاليا عرب سردينيا باإلضافة إىل عرب املغ

للشركة القابضة   التابعENAC تقوم املؤسسة خبدمات النقل بواسطة فرعها دراسة ألنابيب غاز عابرة إلفريقيا حنو نيجريا

   :نشاط العمليات التالية، ويتضمن هذا الSIP  لالستثمار واملسامهة

  املينائيةاستغالل منشآت نقل احملروقات واملنشآت 

  صيانة املنشآت والقنوات 

  الدراسات والتطوير

Activité أنشطة املصب   Aval :ز ايشمل نشاط املصب نشاطات حتويل احملروقات ضمن مخس مهن أساسية وهي متييع الغ

، تعمل سوناطراك بشكل ذايت يف )هليوم وأزوت (، الغازات الصناعية ء البتروكيمياالطبيعي، فصل غاز البترول املميع، التكرير،

وبشكل شراكة وطنية ودولية يف بعض لشركة القابضة للتكرير وكيمياء احملروقات التابعة لبواسطة فروعها بعض املشاريع 

 :  وأهم عملياا ما يلياملشاريع األخرى

  .دراسات وتطوير التكنولوجيات اجلديدة ، البتروكيمياء، تكرير البترول، ول املميعفصل غاز البتر، متييع الغاز الطبيعي

Activitéأنشطة التسويق   Commercialisation:  يهتم هذا النشاط بتسويق احملروقات على املستوى الداخلي 

ب، متلك .م. مليون ط176  بلغ حجم احملروقات التجارية2005واخلارجي ويتميز يف السنوات األخرية حبيوية فمثال سنة 

  :، وأهم عمليات هذا النشاط ما يليلشركة القابضة لتثمني احملروقاتسوناطراك ثالثة فروع للقيام ذا النشاط التابعني ل

  .النقل البحري للمحروقات، التسويق يف السوق الوطنية، التسويق اخلارجي



 

 - 135 -

   الوطنية سوناطراكاملؤسسة ــــــــــــ  دراسة حالةــالفصل الثالث ــــــــــــــــ    

 

  يضم هذا اهليكل املديريات التالية  : اهليكل الوظيفي

Holding INT  :تقوم هذه باملهام التالية:  

تسيري احملفظة ، على املستوى الدويل العملياتية نشطةاألمتابعة ، تنسيق النشاطات الدولية للمؤسسة، متابعة أشغال التعاون الدويل

  اإلعالم والتقرير حول النشاط الدويل للمجموعة باإلضافة إىل واملسامهات على املستوى اخلارجي

  ميكن حصر مهام مديرية املوارد البشرية يف املهام التالية  :RHUوارد البشرية مديرية امل

اإلعالم ، متابعة مشاريع املؤسسة،  املقرالتسيري اإلداري ملستخدمني، االتصال ، التكوين وحتسني املستوى، املوارد البشرية

 والتقارير

  تقوم باملهام التالية  :FINمديرية املالية 

مراقبة وتنسيق حماسبة ، مراقبة التسيري العمليايت، حصيلة النشاطات االجتماعية، امليزانية، اخلزينة، اجلباية، ة املاليةالتمويل واهلندس

 اإلعالم والتقارير، التأمينات، ةاهلياكل الالمركزي

  تقوم باملهام التالية  :ACTمديرية النشاطات املركزية 

متابعة مشاريع ، مةاالعالقات الع، االتصال، اخلدمات االجتماعية ، اسبة املركزية للمقراحمل،  التموين والوسائل العامة،تسيري املقر

 تقارير عامة، اإلعالم وإعداد بنك املعطيات حول املوردين والتجهيزات والعتاد واخلدمات للمؤسسة،املؤسسة

   تقوم باملهام التالية :JURمديرية الشؤون القانونية 

جرد وضبط ، متابعة مشاريع املؤسسة، ة املنازعات الداخلية ذات الطابع التجاري ومنازعات املقرمعاجل، املنازعات الدولية

  .اإلعالم والتقارير، اإلعالم وتطوير بنك معلومات حول ممتلكات اموعة، وعةماممتلكات 

  التالية تتوىل املهام : SPE  مديرية التخطيط والتنبؤ

اإلعالم والدراسات ، معاجلة املعلوماتية وتكنولوجيا املعلومات، التنظيم، نظام اإلجراءات، ةدراسات اقتصادي، التخطيط والتنبؤ

 .اإلعالم والتقارير، متابعة مشاريع املؤسسة، Benchmrking، تقييم املشاريع، التوثيقية

   وتقوم باملهام التالية :TECمديرية التطوير والتقنية 

مراقبة تطبيق إجراءات اليت ، إجناز وتسيري مشاريع االستثمار، فيما يتعلق بالدراساتإعداد استراتيجيات وسياسات اموعة 

 .ة للنشاطات العملياتية يف املشاريع املعقدة أو املركبةساعداملتقدمي ، تدخل يف جمال اختصاصها
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   تقوم باملهام التالية :ADGمديرية التدقيق 

  .اإلعالم والتقارير، مراقبة معايري وإجراءات املناقصات، إلستراتيجيمراقبة التسيري ا، توجيه وتسيري عملية التدقيق

حتقيق السالمة واألمن يف العمل ومحاية  تسعى املؤسسة من خالل هذه املديرية إىل  :HSEمديرية الصحة واألمن والبيئة 

   :وتقوم باملهام التالية واتمع البيئة 

متابعة مشاريع ، تدعيم املعلومات حول التكنولوجيات اجلديدة، من واإلطار املعيشيإعداد إجراءات ومعايري يف جمال البيئة واأل

  .اإلعالم والتقارير، املؤسسة

III-2-األنشطة ذات المضمون البيئي واالجتماعي للمؤسسة محل الدراسة   

III-2-1-  املؤسسةنشاط  حتليل   

 وسجلت سنة شكلها اخلام أو بعد تكريرها، يفتقوم مؤسسة سوناطراك بإنتاج ونقل وتسويق احملروقات سواء   

 232الذي يتضمن كافة املنتجات أكثر من  معدالت منو مرتفعة مقارنة بالسنوات السابقة حيث بلغ إنتاج احملروقات 2005

، شكل  مقارنة بالتوقعات%101 وميثل هذا املعدل نسبة إجناز تصل إىل 2004بالنسبة لسنة  % 6ب بزيادة .م.مليون ط

  : ور بنية اإلنتاج ملؤسسة سوناطراكوفيما يلي تطب .م. مليون ط65 من اإلنتاج العام أي % 28نسبة اط عرب املشاركة النش

   تطور بنية اإلنتاج اإلمجايل ملؤسسة سوناطراك):3.2(الشكل رقم 
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ب شكل . مليون طن م202ما مقداره  2001سنة ألخرى حيث بلغ سنة  بنية اإلنتاج يف تطور من  أنيتبني من الشكل

 مليون طن 232 إىل 2005 وبقي يف تزايد حيث وصل سنة %12.38ب أي بنسبة . مليون طن م25اإلنتاج عرب الشراكة 

، بة الشراكة، وهذا ما يبني أن اإلنتاج يتزايد بزيادة نس%28ب أي بنسبة . مليون طن م65ب شكل اإلنتاج عرب الشراكة .م

  :وتتكون منتجات املؤسسة من اآليت 

III-2-1- 1-  النفط اخلامتطور بنية إنتاج  

، يتكون أساسا من مركبات هيدروكربونية تشمل الربافينات، األوليفينات، االستيلينتا، النافثينات والعطريات 

 ومركبات معقدة من النيتروجني والكربيت باإلضافة إىل اهليدروكربونات فإن النفط حيتوي بكميات ضئيلة على مواد أخرى

 القاعدة أو نفثيين أو نفط خليط، فالربافيين هو النفط واألكسجني، ويصنف البترول كيماويا على أساس قاعدي فهو إما برافيين

لذي يتكون من ا التفتيين فهو ا، وأمالذي تكون مكوناته الرئيسية برافينية والذي يترك خملفات مشعية صلبة عندما يكرر بأكمله

 .مركبات حلقية معظمها نافتية، وعندما يكرر خيلف مادة اسفلتية صلبة، ويقع النفط اخلليط بني هذين النوعني

    إنتاج البترول اخلامتطور بنية وضح ، والشكل اآليت ي2004 باملقارنة بسنة %03بزيادة قدرها  مليون 63النفط اخلام بلغ إنتاج 

  نية إنتاج النفط اخلام تطور ب: )3.3(الشكل رقم 
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 تطور بنية إنتاج النفط واملالحظ أن نسبة الزيادة يف اإلنتاج مستمرة والناجتة أساسا من زيادة نسبة اإلنتاج الشكليوضح 

  مليون 34 بعد ما كان مليون طن29 إىل 2005حيث وصل سنة باملشاركة، بينما إنتاج سوناطراك لوحدها فهو يف تناقص 

  . 1996سنة

III-2-1-2-  املكثفاتتطور بنية إنتاج    

وتتكون من مواد هيدروكربونية خفيفة، تكون يف املكمن باحلالة الغازية حتت تأثري الضغط واحلرارة، وتتحول   

 2005 ملكثفات خالل سنة، وبلغ إنتاج افور وصوهلا إىل السطح أو فور تعرضها الختالف الضغط إىل سوائل وغازات

  :ب، وميكن توضيح تطور بنية املكثفات حسب الشكل التايل . مليون طن م15حوايل 

   تطور بنية إنتاج املكثفات: )3.4(الشكل رقم 
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 23، ص2005سوناطراك، التقرير السنوي  : املصدر

مليون  0.964ما مقداره  1996 سنة  فبلغتزايديوضح الشكل أن بنية إنتاج املكثفات يف تناقص بينما نسبة إنتاج الشراكة يف 

  . مليون طن2.036مليون طن أي بزيادة قدرها  3 ما مقداره 2005ويف سنة 

III-2-1- 3-  الغاز الطبيعيتطور بنية إنتاج  

يتكون الغاز الطبيعي من اهليدروكربونات اخلفيفة من نوع الربافينات اخلفيفة القابلة لالشتعال بسهولة، إضافة   

 مواد أخرى مثل ثاين أكسيد الكربون، وكربيتيد اهليدروجني، وخبار املاء والنتروجني واهلليوم وختتلف نسبة هذه الغازات إىل
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من مكمن إىل آخر، وغالبا ما يتواجد الغاز الطبيعي مصاحبا للنفط اخلام إما مذابا أو طافيا على سطحه ولكن توجد كذلك 

  .وهو ما يسمى بالغاز احلرالطبيعي حقول حتتوي فقط على الغاز 

باملقارنة مع سنة % 5 مليار متر مكعب أي زيادة قدرها 152الغاز الطبيعي ارتفاعا حيث وصل إىل سجل إنتاج   

 كما يوضحه الشكل من حجم الغاز الذي مت إنتاجه % 18 مليار متر مكعب أي 28، وصل اإلنتاج عرب الشراكة إىل 2004

  :التايل

  ر بنية إنتاج الغاز الطبيعي تطو: )3.5(الشكل رقم
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  26، ص2005سوناطراك، التقرير السنوي  :املصدر

 مليار متر مكعب ليصل 123 ما مقداره 1996سجل إنتاج الغاز الطبيعي زيادة نسبية خالل السنوات القليلة املاضية فبلغ سنة 

 ظل يف تزايد مع تذبذب يف نسبة إنتاج  مليار متر مكعب، أما إنتاج املؤسسة عرب الشراكة هو اآلخر152 إىل 2005سنة 

  .املؤسسة لوحدها

 هاوميكن توضيح إىل آثار بيئية اتعمليهذه ال تقوم املؤسسة مبعاجلة النفط والغاز الطبيعي حيث تؤديإىل ما سبق باإلضافة 

  : على النحو التايل

III-2-1- 4- تكرير البترول   

 غاز البترول املميع، املواد العطرية، GPLة ي للحصول على املنتجات القاعدهي صناعة ثقيلة تعتمد على معاجلة البترول اخلام

  :راحل أساسية التاليةاملأخل، ومتر عملية التكرير ب..املذيبات
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 من فصل املركبات األساسية للبترول عن طريق لية متس النفط اخلام واليت متكن وهي أول عم: Déstillation   التقطري-أ

  سب كثافتها من األعلى إىل األسفلداخل أعمدة التكرير حيث توضع هذه املركبات ح °400تسخينه إىل غاية 

   .  املواد العطرية،زيوت، ، الوقود اخلفيف ، الوقود الثقيل كريوسني، وقود اإلنارةالبرتين ،ت التكرير، غاز البترول املميع، غازا

ة إىل تعديل اخلصائص الكيميائية للمنتجات الناجتة  دف هذه العملي :Craquage et Reformageإعادة التشكيل  -ب

  .من عملية التقطري دف احلصول على اخلصائص املالئمة للمتطلبات التسويقية 

وتأخذ املنتجات الشكل النهائي حبيث تصبح صاحلة تعترب آخر عملية يف سلسلة التكرير :  Epuration  التنقية -ج

  :التايل لبترول من خالل الشكل البياين وميكن توضيح عملية تكرير اللتسويق 

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

جمموعة املنتجات 

 الوسيطية

جمموعة 

 الغازات

  

فصل الغاز 

 والبرتين

  

  التقطري اجلوي

 
(atmosphérique)  

 التقطري يف الفراغ

(Sous Vide) 

 جمموعة البرتين

جمموعة املنتجات 

 الثقيلة

 بترول خام

  غاز التكرير

 بروبان

 تانوبي

 برتين خفيف

 برتين ثقيل

 كريوسني

 مازوت

 بقايا

 مقطرات

  مراحل عملية تكرير البترول) :3.6(الشكل رقم 

source : Alain DE LACROUZ, cours sous titre de : principe du raffinage, ENSPM, Avril 2006. 
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إىل جمموعة من املنتجات النهائية وذلك عرب ) البترول اخلام(إن عملية املعاجلة عبارة عن عملية تستهدف حتويل املواد األولية 

 1ت اليت تؤدي إىل تلويث التربة واملياه السطحيةجمموعة من العمليات الفيزيائية أو الكيميائية اليت ينتج عنها جمموعة من اإلنبعاثا

  .إىل السطح احملروقات تسربانسكاب و،  املعاجلةنفايات مواد من خالل

III-2-1- 5- معاجلة الغاز الطبيعي  

للنفط، ويتم غازا مصاحبا أو   غازا حرا والذي ينتج مباشرة من حقول غازيةإن الغاز الطبيعي إما أن يكون  

ية خاصة تسمى بأجهزة الفصل، ومبرور النفط اخلام من وعاء إىل آخر حيث ذاستخدام أوعية متتالية فوالفصله عن النفط ب

بواسطة عادة ما تتم الوصل بني أجهزة فصل الغاز يف احلقول املتقاربة ، وعملية فصل الغاز الذائب يف النفطيتم خيفض الضغط 

تنقل الشبكة األوىل  لنقل بسبب السوائل اليت تتجمع فيها، تفاديا النسداد خطوط ا من األنابيب منفصلتنيشبكتني

الذي يتم ) الذي يتكون من امليثان واإليثان(والثانية تستخدم لنقل الغاز اجلاف ) املكثفات(اهليدروكربونات الغازية السائلة 

تخليص الغاز من خبار املاء الذي تنقيته يف مرحلة الحقة من الشوائب اليت ميكن أن تعيق استخدامه حيث تبدأ عمليات التنقية ب

مث يف غالبا ما يكون مع اهليدروكربونات عن طريق مترير الغاز على عامل جمفف حيث يتم امتصاص نسبة عالية من خبار املاء 

مرحلة الحقة يتم ختليص الغاز من بعض الشوائب الغازية األخرى مثل كربيتيد اهليدروجني وثاين أكسيد الكاربون ويتم 

 هذه الشوائب بواسطة مركبات عضوية مثل أحادي اإليثانول أمني أو ثنائي اجلاليكول أمني ويستعمل كربيتيد امتصاص

اهليدروجني وهو غاز سام يف إنتاج مادة الكربيت املعدين وبعد تنقية الغاز من الشوائب يصبح جاهزا لعملية الفصل ملختلف 

عملية ، متكن اختالف السياسة املتبعة يف استغالل هذه الثروة الطبيعية مكوناته اهليدروكربونية حيث ختتلف عملية الفصل ب

 وبالتايل ختفيض حجم الغاز ° م160-من حتويله إىل احلالة السائلة وذلك عن طريق تربيده حتت درجة حرارة  متييع الغاز

  مرة 600حبوايل 

الغاز معاجلة والشكل البياين يوضح مراحل ،  )GNL من الغاز الطبيعي املميع 3 م1 من الغاز الطبيعي       3 م600( 

     :الطبيعي

  

  

  

  

  

  

                                                 
1
 ر امللحق السادسأنظ 

  خمطط عملية معاجلة الغاز الطبيعي: )3.7(الشكل رقم 

 GNL التمييع   فصلFractionnement املعاجلة

 الغاز الطبيعي املميع
GPL املاء 

 أكسيد الكربيت
 املكثفات

  الغاز

 من البئر

source : Alain DE LACROUZ, cours sous titre de : principe du raffinage, ENSPM, 
Paris Avril 2006. 
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III-2-1- 6-  البتروكيمياء  

دف احلصول على جمموعة من املنتجات هي صناعة ثقيلة تستخدم نواتج التكرير والغاز الطبيعي كمواد أولية   

واملنتجات البترولية الوسيطية ، )، توليني، كزيلنيبرتان( إيتيلني، بروبلني، العطريات  :مثل) األساسية ( البتروكيماوية القاعدية 

  . عايل الكثافة، بويل فينول كالسيك، ألكيالت البرتينإيثيلني بويل : واملنتجات النهائية مثل امليثانول، الستاران، :مثل

  التركيب اهليكلي للبتروكيماويات):3.8(الشكل رقم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

السلمان، حتليل هيكلي والتنبؤ حبجم الطلب للمنتجات البتروكيماوية الكويتية، جملة العلوم االجتماعية، مهدي محزة  :املصدر

  130، ص 1998، جامعة الكويت ، الكويت 26، جملد 01عدد 

 
متر عملية إنتاج احملروقات بنشاط االستكشاف مث احلفر وأخريا إنتاج احملروقات، حيث تتم عملية   

م بعض املتفجرات واليت حتدث شكل من أشكال التلوث الضوضائي واالهتزازات إضافة إىل التلوث االستكشاف باستخدا

كما تأثر هذه العمليات على تدهور الوضعية االيكولوجية للمناطق املستكشفة، بينما تتمثل عملية ) أثر املتفجرات(الكيميائي 

 من الوسائل وخليط من املواد الكيميائية لتهيئة اآلبار من أجل احلفر يف اختراق خمتلف الطبقات اجليولوجية باستخدام جمموعة

استخراج احملروقات ومن بني الطبقات اجليولوجية اليت ختترقها سوائل احلفر جند خمتلف الطبقات املائية اليت ميكن أن تتعرض 

  التلوين

  البرتين

  أورثوزايلني

  بارازيلني

  فض الكثافةبويل إيثيلني منخ

  بويل إيثيلني عايل الكثافة

  بويل بروبيلني

  بويل فينيل كلورايد

  بويل ستايرين

  ميالمني

  ألياف البويل استر

  مطاط الستايرين بيوتاديني

  مطاط بويل بيوتاديني

  ألكيل البرتين

  ميثيل ثالثي بيوتيل اإلثري

  بويل فينيل أسيتات

  إيثيلني داي كلوريد

  إيثيلني جاليكول

  ستايرين

  أحادي فينيل كلورايد

  الفورمالدهايد

  داي مثيل ترفنثيالت 

  فثاليك أيدرايد

  إيثيل البرتين

  أكسيد اإليثيلني

  أكسيد الربوبيلني

  حامض اخلليك

  فينيل أسيتات

  أكريلونيتريل

 اكسو الكحول

  وسيطية ائية
 أساسية

 األولوفينات

  اإليثيلني

  الربوبلني

  البيوتاديني

 1البيوتان 

 العطريات

 الكحوليات

  امليثانول

  اإليثانول



 

 - 143 -

   الوطنية سوناطراكاملؤسسة ــــــــــــ  دراسة حالةــالفصل الثالث ــــــــــــــــ    

 

 رميها يف معظم احلاالت مباشرة يف خلطر تسرب السوائل سواء انطالقا من السطح عن طريق النفايات السائلة والصلبة اليت يتم

ي خصائص كيميائية خمتلفة أو التهيئة السيئة للبئر مبا ميكن والتربة دون معاجلة، أو أثناء احلفر عن طريق التفاعل بني سائلني ذ

ستغالل، أو  خمتلف الطبقات اجليولوجية إضافة إىل تسرب احملروقات أثناء عملية االيفأن تؤدي إىل  تسرب املواد املستخدمة 

التخزين غري املناسب للمنتجات الكيميائية املستخدمة يف خمتلف سوائل احلفر وبالتايل املسطحات املائية، أما أثناء عملية اإلنتاج 

  :1فأهم التأثريات البيئية تكون نامجة عن ما يلي) استخراج احملروقات ونقلها إىل مناطق اإلنتاج(

   ؛السطحاالنسكاب املقصود للمحروقات على 

  ؛ القنوات وتدهورهاتآكل التسربات النامجة عن 

  ات النامجة عن التأكسد؛النفاي

   املكامن؛البقايا والفقد الناجم عن عملية تقييم

  ؛النفايات النامجة عن العمليات املستخدمة يف صيانة اآلبار وجتهيزات اإلنتاج

   النامجة عن وحدات فصل احملروقات؛تلوث املياه

تسربات مما يؤدي إىل تلوث التربة واملسطحات املائية ال واملتمثلة يفم عن نقل احملروقات عن طريق القنوات التلوث الناج

  .وبالتايل تدهور النظام البيئي

III-2-2- حتديد األنشطة ذات املضمون البيئي واالجتماعي   

لبيئية واالجتماعية املرتبطة مبجال  ميكن حصر العمليات ا، وبعد االطالع على أنشطة املؤسسة على ضوء ما سبق ذكره

  : املسامهات البيئية واالجتماعية فيما يلي

  III-2-2- 1- جمال املسامهات العامة   

تلتزم سوناطراك بالعمليات الستة هلذا اال حيث ميتد تأثريها إىل جمموعة من املؤسسات إىل جانب التخفيف على مرافق 

  : البيئية واالجتماعية هلذا اال يف النقاط التالية اخلدمات العامة  وميكن حصر العمليات

  توفري فرص عمل ألفراد اتمع -

 حتسني الرفاهية املادية للعمال -

 توفري وسائل نقل للعمال -

                                                 
1
  Ghania Ait Ali, Activités Pétrolières et risques environnementaux, MD Média, N°10, Avril 2006, PP34-35.   
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 رعاية الصحية للعمال وأسرهمتوفري ال -

 للعمالوحدات سكنية توفري  -

   اليت تشملرعاية جمموعة خاصة -

  MISجتماعي تنفيذ برنامج تسيري االستثمار اال  - أ

   رعاية الطفولة - ب

 النشاطات الثقافية والترفيهية والرياضية - ت

 عمليات تتعلق بتحلية مياه البحر - ث

 عمليات تضامن - ج

III-2-2- 2- جمال املوارد البشرية   

جمال تلبية متطلبات العاملني باملؤسسة، كما تدور عملياته يف  ل عملياتهيعترب هذا اال داخليا يف أغلب األحيان، حيث توجه

  :آليت يتضمن عمليتني أساسيتني ومها كاجبارية واملسؤولية البيئية واالجتماعية اإل

   العمالتكوين -

  عمليات تتعلق باألمن الصناعي -

III-2-2-3- جمال املوارد الطبيعية واملسامهات البيئية   

ة ما يتصاعد من غازات أثناء العملية يترتب على العمليات اليت تقوم ا سوناطراك آثار بيئية تؤثر على نوعية البيئة نتيج

ويف سبيل احلد من هذه املشاكل حاولت سوناطراك القيام ببعض كما الحظنا سابقا اإلنتاجية أو أثناء عملية تكرير النفط 

 العمليات اليت ترى من شأا أن تقلل اآلثار البيئة حبد كبري وميكن حصر العمليات اليت تدخل ضمن هذا اال يف النقاط

  :التالية

   تنفيذ برنامج للحد من غازات املشاعل ائيا  -

  واألوحال معاجلة املياه  -

   املسامهة يف تنمية الطاقات النظيفة وترقيتها -

   املسامهة يف اجلهود الوطنية للتشجري-
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III-2-2- 4- جمال مسامهات املنتوج   

لتوجه حنو إدماج األبعاد البيئية واالجتماعية يف مواصفات تتميز منتجات املؤسسة باجلودة وحاولت يف السنوات األخرية ا

املنتوج وذلك بتطبيق معايري اجلودة والبيئة، ويف ظل هذا الصياغ قامت املؤسسة بإنشاء سياسة مندجمة دف إىل تعميم أنظمة 

ماعية غري ملموسة يف هذا ، وعموما املسامهات البيئية واالجتISO9000 وISO14000إدارة اجلودة والبيئة يف كامل أشطتها 

  :، وأهم ما ميكن توضيحه ما يلي أنظمة اجلودة والبيئة رغم حصول بعض وحدات املؤسسة على اال

 . اجلودة والبيئة أنظمةحصول بعض الوحدات على  -

تعميم أنظمة إدارة اجلودة والبيئة والصحة واألمن يف كامل أنشطة املؤسسة وذلك من خالل سياسة التوجه حنو  -

  املؤسسة يف هذا اال

III-3-قياس المساهمات البيئية واالجتماعية للمؤسسة وتقييمها   

ا أساسيا يف االقتصاد الوطين حيث تزود اتمع مبجموعة من املنتجات البترولية دورسوناطراك مؤسسة تلعب 

جراءات الالزمة للحد منها وإال  بيئية واجتماعية يتطلب منها أخذ اإلآثاريتضمن نشاطها  وبات واضحا أن ومشتقاا، 

محاية البيئة دف إىل مبجموعة من املشاريع املؤسسة  ، لذا بادرتستشكل هذه اآلثار اختالالت بيئية يصعب التحكم فيها

  .واالعتناء باتمع

بناء على  ياألنشطة ذات املضمون البيئي واالجتماعحتديد ميكن قياس االلتزامات البيئية واالجتماعية للمؤسسة بعد 

نقوم بعرض نتائج هذا القياس يف شكل تقرير عن األداء البيئي واالجتماعي مبا يفي سما مت سرده يف الدراسة النظرية، كما 

تربز مدى مسامهة املؤسسة حمل الدراسة يف التوجه  كما ميكن استعماله كأداة ،)stakholder (مبتطلبات األطراف الفاعلة فيها

  .ملستدامة احنو حتقيق التنمية

، حتصلنا يتضمن قياس املسؤولية البيئية واالجتماعية للمؤسسة حمل الدراسة أربعة جماالت رئيسية مت حتديدها سابقا

  . وفيما يلي سنتعرض إليها بالتفصيلعلى املعلومات املتعلقة ا من املؤسسة حمل الدراسة

III-3-1- جمال املسامهات العامة   

 وتترجم نتائجها بشكل ملموس اجلهود اليت مت بذهلا لتثبيت العمال بفترة الدراسة املتعلقة  املعلوماتىأمكن احلصول عل

الدائمني وتقليص عدد العمال املؤقتني، كما مت القيام بعدة أعمال من أجل رفع مستوى شروط التوظيف واجتذاب املواهب 

ية للتوظيف على أساس التخرج من اجلامعة كما حظي  إستراتيجية يف التوظيف بإعطاء األولو، حيث مت تبينوإدارة الوظائف

  .التوظيفحقه يف العنصر النسوي أيضا على 
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 أما القطاعات اليت شهدت نشاطا قويا بالنسبة للتعيني فهي الصيانة الصناعية %2.2ارتفعت نسبة العمال الذين مت تعيينهم إىل 

 وهو ما يفسر اهتمام املؤسسة بوقاية وأمن  من إمجايل العمال%20.6 نسبة 2005  سنة  منابتداءاواألمن اللذين أصبحا ميثال 

مع منو هام يف عدد اإلطارات والتقنيني  %10 عدد العامالت من النساء بشكل ملحوظ مع زيادة بلغت ازدادالعمال، كما 

  . واجلدول التايل يوضح هذا التطور بشكل مفصلالساميني

  يف املؤسسةتطور تشكيلة العمالة  ) :3.1(اجلدول رقم 

  األجانب  النساء  ؤقتونالعمال امل  العمال الدائمون  السنوات

2001  36395  3294  3899  9  

2002  36558  2843  3920  7  

2003  36053  2631  3919  5  

2004  36626  2421  4088  3  

2005  37205  2371  4295  1  

  76، ص2005سوناطراك، التقرير السنوي  :املصدر     

  : ست عمليات ذات مضمون بيئي واجتماعي ميكن قياسها على النحو التايلسابقا  كما الحظنا لعامة املسامهات ايتضمن جمال

III-3-1-1-تمععملية توفري فرص عمل ألفراد ا      

                                                              العمالةمعلومات عن : أوال

 
 49517                                      عدد العمال العاديني             

                                                                         352                                                      عدد العمال املعوقني

  ــــــ                                                                   

 49869                                      ل               اإمجايل عدد العم

  45574                                                            عدد الذكور

  295 4                                                              عدد اإلناث

 ـــ                     ــــ                                                  

  49869                                                                  اموع 
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  األجور: ثانيا

  دج35186699000أجور العمال العاديني                                             

  دج147840000ني                                              أجور العمال املعوق

  ـــ                     ـــــــ                                             

  دج35334539000إمجايل األجور                                                     

  اإلنتاج: ثالثا

   مليون طن م ب232                                                اإلنتاج اإلمجايل 

   مليار دج4587.67                         إمجايل قيمة اإلنتاج بسعر السوق      

  :من خالل البيانات السابقة ميكن قياس املسامهات البيئية واالجتماعية كما يلي

  : توزيع العمال حسب اجلنس 1-1

   %91.39    =ـــــــ= ر نسبة الذكو

  

  %8.61  =ـ ـــــ= نسبة اإلناث 

يف حني تسعى سياسة التوظيف يف املؤسسة إىل فتح يف الغالب من الذكور توضح النسبتني أن تشكيلة العمال يف املؤسسة هي 

  . اال أمام العنصر النسوي وهذا ما يوضحه اجلدول أعاله

  :  العمال املعوقني1-3

تتمثل يف قيمة املبالغ اإلضافية اليت حصل عليها املعوقون  : لعملية توظيف املعوقنيات البيئية واالجتماعية املسامهقياس  -أ

  : وحتسب كاآليت 

   %0.7 =                      =مسامهة العمال املعوقني يف اإلنتاج

  

   %99.3=                       =مسامهة العمال العاديني يف اإلنتاج

    

   مليار دج4587.67    =يمة اإلنتاج بسعر السوق ق

49869 

45574 

49869 

4295 

352 

49846 

49869 

49869 



 

 - 148 -

   الوطنية سوناطراكاملؤسسة ــــــــــــ  دراسة حالةــالفصل الثالث ــــــــــــــــ    

 

  

  129.47=    =   نيل العادياالعمأجر / الدينارإنتاجية 

  

  217.21=    =   املعوقنيأجر العمال /  إنتاجية الدينار

  :من املعلومات السابقة ميكن حتديد قيمة املسامهة االجتماعية لعملية توظيف املعوقني كما يلي 

  

  دج)59718620.69( = (                                )147840000  = اإلضافيةاملبالغ

   .ني يتحصلون على قيم إضافية سالبةتشري القيمة السالبة أن العمال املعوق

III-3-1- 2-  عملية حتسني الرفاهية املادية للعمال  

   مببلغ2005 منح سنوية قدرت سنة يف وتتمثلطوعية  تعترب املنح اليت تقدمها املؤسسة للعمال مسامهات بيئية واجتماعية

  دج35334539000، بينما املسامهة اإلجبارية فتتمثل يف قيمة األجور واليت بلغت دج4488210000

III-3-1-3- عملية توفري وسائل نقل العمال   

 عالوة على هذا تعاقد مع مؤسسات النقل،افة إىل التلتزم املؤسسة بتوفري النقل لعماهلا بواسطة وسائل النقل اخلاصة ا باإلض 

-حاسي مسعود(رحالت أسبوعية للخط الرئيسي تقوم املؤسسة بإبرام عقود مع اخلطوط اجلوية اجلزائرية حيث ختصص 

   .)اجلزائر

  معلومات تتعلق بوسائل النقل: أوال 

  5228                             1عدد السيارات املخصصة لنقل العمال

   32568                          مال املستفيدين من خدمات النقلعدد الع

  دج4208540000.00                                        تكلفة خدمات النقل

  دج221828752.00تكلفة خدمات النقل اجلوية                             

    22430      عدد الرحالت يف السنة                                 

  3740عدد املستفيدين                                                   

  

                                                 
 تتضمن وسائل النقل حافالت وشاحنات وسيارات 1

35186699000 

4587670000000 ×0.993 

147840000 

129.47-217.21 

217.21 

4587670000000 ×0.007 
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   قياس املسامهات البيئية واالجتماعية لعملية توفري وسائل نقل العمال:ثانيا 

ذلك واليت تقدر  يف سبيل  من تكاليفميكن قياس املسامهات البيئية واالجتماعية خلدمات النقل على أساس ما تتحمله املؤسسة

  :العمال املستفيدين من خدمة النقل كما يلي ، كما ميكن حتديد نسبة دج4430368752.00بـ  

  

   %72.81=                        = نسبة العمال املستفيدين من خدمة النقل إلمجايل عدد العمال

 من عماهلا يستفيدون من خدمات النقل، ناهيك %73ميكن احلكم على عملية توفري وسائل النقل للعمال بأا اجيابية حيث 

عن ما تقدمه من مسامهات لصاحل مؤسسات النقل نتيجة العقود املربمة يف هذا ال، كما يعترب املبلغ املخصص لعملية توفري 

  .دج 4430368752.00ائل النقل للعمال معترب والذي يقدر وس

III-3-1-4-  عملية توفري الرعاية الصحية  

  معلومات تتعلق باخلدمات الطبية : أوال

على املستوى الوطين، الشكل التايل  مركز لطب العمل موزعة على سبع مناطق 22تتكفل سوناطراك بصحة العمال عرب 

  :يوضح توزيع األطبة حسب هذه املناطق 

 توزيع األطباء حسب املناطق) : 3.9(الشكل رقم 
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Source : http://www.sonatrach-dz.com/site-hse-new/page-sante-hse.htm  
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  دج12490000   كز اخلدمات الصحيةاإمجايل تكلفة مر

  25        عدد سيارات اإلسعاف

  103                     عدد األطباء

  180                   هيئة التمريض

  138226     إمجايل عدد املترددين من العمال

  22512  إمجايل عدد املترددين من غري العمال

  قياس املسامهة البيئية واالجتماعية للخدمات الطبية : ثانيا 

 اليت تتحملها املؤسسة مسامهات بيئية واجتماعية إجبارية واملقدرة بـ إمجايل تكلفة مراكز اخلدمات الصحيةتعترب 

  حية لغري العمال كما ميكن قياس بعض النسب اليت من شأا توضح مدى مسامهة املؤسسة يف تقدمي خدمات ص 12490000

   %16.27                     = =نسبة املترددين من غري العمال إىل املترددين من العمال 

  

  1561  =          =                   مستوى الرعاية الصحية

تردد يف الشهر  م130ي لكل طبيب يف السنة أ 1561 من املترددين من غري العمال ومبعدل %16.67توضح النسبتني أن 

  .وتعرب هذه النسب عن مستوى رعاية مقبول

III-3-1- 5- توفري مساكن للعمال   

  معلومات تتعلق بالسكن الوظيفي: أوال 

  123        عدد الوحدات السكنية

  دج 2500000تكلفة الوحدة السكنية        

  52  عدد األسر املستفيدة

  268  عدد أفراد األسر املستفيدة

  املسامهات البيئية واالجتماعيةقياس : ثانيا 

  دج 307500000 =  123 × 2500000 = للوحدات السكنيةالتكلفة اإلمجالية 

160738 

138226 

22512 

103 
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تعرب هذه التكلفة عن املسامهات البيئية واالجتماعية اليت تتحملها املؤسسة دف توفري خدمات السكن والذي استفادة منها 

  قياس  نسبة املستفيدين إىل إمجايل العمال حىت نتمكن من تقييم هذه املسامهات ، وميكن 2005 عامل سنة 52

  %0.14 =                    =   نسبة األسر املستفيدة من السكن الوظيفي

حيث يصل معدل االستفادة من خدمات السكن عامل واحد يف كل تشري النسبة أن عملية توفري السكن للعمال ضعيفة جدا، 

  .ات تقريباسنو 7

III-3-1- 6-رعاية جمموعة خاصة   

   : هذه العملية يف املسامهات البيئية واالجتماعية الطوعية وميكن حصرها يف العمليات التاليةتندرج 

III-3-1- 6-برنامج تسيري االستثمار االجتماعي- أ MIS1 :   

 يف إنشاء مشروع تسيري االستثمار 2001االجتماعية لسوناطراك جتسدت سنة  اإلستراتيجية التجديدية للسياسة

  :ودف من خالل هذا الربنامج ما يلي) MIS(االجتماعي 

  تعزيز ثقافة التضامن وجعلها تقليدا يف سوناطراك؛ -

 حتسني الظروف املعيشية للفئات االجتماعية احملرومة، حماربة الفقر والتهميش؛ -

  .ثروات ومناصب عملاملسامهة الفعالة يف برامج التنمية املستدامة وتوفري ال -

   يقوم برنامج تسيري االستثمار االجتماعي باملهام التالية :هام امل

 حتديد الفئات االجتماعية احملرومة وتعيني احلاجيات حسب األولويات عن طريق تقنيات البحث ومجع املعلومات من -

  امليدان؛

  يف إجناز هذا املشروع؛ حتسيس وحتفيز اجلماعات احمللية واجلمعيات لالخنراط واملسامهة -

   تثمني املوارد البشرية والطبيعية؛-

   تصميم وإجناز خمططات عمل حسب أولويات واحتياجات خمتلف الفئات االجتماعية؛-

   املسامهة يف االنتقال من مفهوم املساعدة إىل مفهوم التكفل الذايت؛-

   املبادرة وتنفيذ عمليات التضامن احمللية؛-

                                                 
1Sonatrach,  Management Investissement Social, Alger 2003, pp 11-16. 

52 

37402 
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 من مشاريع االستثمار االجتماعي يف مجيع مراحل اإلجناز بدءا من حتديد احلاجيات حسب األولويات إىل  إسهام املستفيدين-

  .غاية التنفيذ

التكوين املهين، التعليم وحمو األمية، فك العزلة، الزراعة والدعم الفالحي، املياه، (يضم هذا الربنامج تسع جماالت 

 حيث مت االلتزام خبمسة جماالت وهي 2003ومت االنطالق فيه منذ سنة ) اضة والثقافةالصحة، البيئة، الصناعات التقليدية، الري

ت خصصحيث ، 2005 و2004التكوين، التعليم وحمو األمية، فك العزلة، الفالحة، الرياضة، ومت استكمال بقية ااالت سنة 

اجنازات سنة  على التوايل ، وعموما  دج530000000 دج و 192000000 مبالغ معتربة وصلت خالل هاتني السنتني إىل 

  :ما يلي تعطى ك 2005 و2004

 فرصة لالندماج يف سوق  يهدف إىل توفري للشباب والبنات بصفة خاصة ضحايا التسرب املدرسي: جمال التكوين املهين -1

 . وحالقةة خياط ورشة22جتهيز  2005 و2004حيث مت سنيت العمل 

 )ميه ونسه( ببشار و)قصايب( النشاطات على مستوى اجلنوب، فاستفادت منها بلدية  متت هذه: التعليم وحمو األمية -2

 حافالت 06 بوالية األغواط وتتمثل يف )الغيشة، البيضة وعني سيدي علي واحلاج مشري(بالوادي باإلضافة إىل البلديات 

ميه ونسه ( يف بلدية الطلبة احملتاجنيزات بيداغوجية لفائدة مدرسية، كما استفادت أيضا ميه ونسه من كتب مدرسية وجتهي

  . يف والية الوادي)وبن قشة

   : فك العزلة -3

 منطقة على مستوى واليات أدرار ، البيض، اجللفة، اليزي واألغواط وسوق أهراس من عمليات فك العزلة 18استفادت 

  : ومتثلت املسامهات فيما يلي 

  ؛الكهرباء الريفية وفتح الطرقات -

  ؛ حمطة الوقود ببلدية شروينإعادة يئة -

  ؛الربط بشبكة سونلغاز لقصور بلدية تاملني -

  . لتوفري الكهرباء آلبار السقي واملنازل غري املربوطة بالشبكة الكهربائيةKVA 100توفري مولد كهربائي بقدرة  -

 )علي واحلاج مشري والبيضةعني سيدي ( بوالية اجللفة و)عني الشهداء وسلمانةوسد رحال وبلدول (كما استفادة بلديات 

 بوالية إليزي من عتاد لألشغال )إليزي(والية األغواط وبلديات دائرة مراهنة بوالية سوق أهراس ودائرة جانيت وبلدية ب

  . العمومية
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استفادت والية أدرار وبسكرة والوادي ومتنراست وغرداية من إجناز آبار وخزانات حتت األرض لتخزين مياه :  الفالحة -4

ألمطار وفتح طرق فالحية وتوفري مدخات مياه وإجناز بعض البيوت البالستيكية، كما استفادت واليات البيض اجللفة ا

  :يف متثلت  اجنازاا  مناألغواط الواقعة يف املنطقة السهبية الشبه اجلافة ذات الطابع الرعوي

،  للبدو الرحل وحبث عن مراعي وآبار على مستوى الطرقاتتزود باملياه الصاحلة للشربالإجياد نقاط مياه لقطعان املاشية و -

  تعاونية18 والية سوق أهراس من جتهيزات فالحية وقطعان من املواشي لـ )سيدي فرج( استفادت بلدية كما

وميه (  بوالية بسكرة)الدوسن والبسباس( بوالية أدرار و)تاملني قصر قدور تيناركوك(  استفادت البلديات التالية : املياه -5

 آبار وجتهيزات لتخزين والتزويد باملاء الصاحل للشرب كما مت 06 بوالية البيض من )كراكدة( بوالية الوادي و)ونسه وبن قشة

  إدخال مضخة تعمل بطاقة الرياح كتجربة بوالية أدرار

  ئية بالتزويد باملاء الصاحل للشرب أما بقية األعمال فتمثلت يف إجناز وجتهيز جمموعة من مدخات املياه العاملة بالطاقة الكهربا

 بوالية متنراست بأدوات )عني قزام تني زواتني سيلي فقارة الزوى( تزويد اهلياكل الصحية املوجودة على مستوى : الصحة -6

  )Radio Mobile( للتشخيص

سيارات إسعاف  04 باألغواط من )قصايب ببشار القيشة البيبضة عني سيدي علي واحلاج مشري(البلديات أيضا استفادت 

  كما استفادت املنيعة بوالية غرداية بتجهيزات طبية لفائدة عيادة الوالدة

 )شروين وتاملني وقصر قدور وأوالد عيسى وتيناركوك وبرج باجي خمتار وتيمياوين( قاعة عالج ببلديات 33كما استفادت 

  بأدرار من مكيفات

 الصناعات التقليدية واحملافظة على التراث مت توفري ماكنات خياطة ومواد أولية لفائدة دف تنشيط:  الصناعات التقليدية -7

  :مجعيات الصناعات التقليدية املتعلقة بأنشطتها 

   ؛برج باجي خمتار من أجل الصناعات اجللدية -

  . تيناركوك بالنسبة إلنتاج الزرايب-

  .مةالقادهذه النشاطات تدخل ضمن نقل هذا التراث لألجيال 

( مت إنشاء جمموعة من ساحات اللعب للبلديات احملرومة من مساحات الترفيه  2005 و2004 يف : الشباب والرياضة -8

   بوالية بشار)قصايب( ، بوالية البيض)كراكدة( بوالية بسكرة و)مزيرعة( ، بوالية متنراست)عني صاحل
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 Rétroن األمراض املتنقلة عرب املياه ومحاية البيئة من  استفادت واليات بشار وبسكرة يف إطار الوقاية م: البيئة -9

Chargeur وCompresseur و لفائدة لبلدية لغروس بسكرة هذاCompresseur إلجناز وصيانة قناة التخلص من املياه 

  .املستعملة 

 على املياه اجلوفية من كما استفدت بلدية قصايب ببشار من إجناز حوض ملعاجلة املياه املستعملة واملوجهة للري واحملافظة

  .التلوث

III-3-1- 6-رعاية الطفولة  - ب  

   معلومات تتعلق برعاية الطفولة:أوال 

  37402عدد األسر يف املؤسسة                                     

  2060عدد األسر املستفيدة من خدمة مركز رعاية الطفولة   

  2070            عدد األطفال مبركز رعاية الطفولة           

  254     عدد العمال مبركز رعاية الطفولة                      

   دج55000تكلفة اإلمجالية للطفل الواحد                              

  28مراكز رعاية الطفولة                                   عدد 

  979عية ثقافية      عدد األطفال من غري العمال املستفيدين من أنشطة اجتما

  قياس املسامهة البيئية واالجتماعية لعملية رعاية الطفولة: ثانيا 

   دج113850000 =  55000 × 2070= التكلفة اإلمجالية لرعاية الطفولة 

  

   %5.50  =                    = نسبة األسر املستفيدة من رعاية الطفولة

دج يف 55000 دج لتوفري الرعاية ألطفال العمال حيث ختصص لكل طفل 113850000ن املؤسسة ختصص تشري النتائج أ

السنة وتعترب هذه التكاليف اليت تتحملها للطفل ال بأس ا، أما عن نسبة  العمال املستفيدين أطفاهلم من رعاية الطفولة فتعترب 

  . %5.5ضعيفة حيث تقدر بـ 

  

  

2060 

37402 
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III-3-1- 6-الثقافية والترفيهية والرياضيةالنشاطات  - ج   

   معلومات تتعلق بالنشاطات الثقافية والترفيهية والرياضية: أوال  

  392عدد التظاهرات الثقافية املتنوعة      

  15مراكز التخييم                               

  7442        من التخييمعدد األسر املستفيدة  

  383            عدد العمال مبراكز التخييم     

  499عدد العمال املستفيدين من زيارة البقاع املقدسة     

     22561 النشاطات الرياضية املختلفة      املستفيدين منعدد 

  قياس السامهة البيئية واالجتماعية لنشاطات الثقافية والترفيهية والرياضية: ثانيا 

  

   %19.9         =   =           نسبة األسر املستفيدة من التخييم

  

  

   %1 =                    =  نسبة العمال املستفيدين من زيارة البقاع املقدسة

  

تشري النسب إىل مدى اهتمام املؤسسة باألنشطة الثقافية والرياضية وحىت اجلوانب الدينية واملتمثلة يف زيارة البقاع املقدسة، 

 االستفادة وهي نسبة ال بأس ا، أما عن الصيفيسة استفادوا من التخييم  من أسر عمال املؤس%19.9حيث توضح النسب 

يستفيد مجيع عمال املؤسسة من هذه لكي  سنة 100 من بد وهذا ما يفسر أنه ال %1من زيارة البقاع املقدسة فبلغت النسب 

  العملية  

III-3-1- 6-1 التضامن - د   

ائالت احملرومة يف خمتلف مناطق الوطن هذا العملية تندرج يف  قفة رمضان على الع5000قامت سوناطراك بتوزيع 

  :إطار عمليات التضامن املعتادة خالل شهر رمضان من طرف سوناطراك 

 

                                                 
1
 SONATRACH, SONATRACH LA REVUE , N°47, Novembre 2005, PP 26-27. 

7442 

37402 

499 

49869 
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  أوال معلومات تتعلق بعملية التضامن 

   قفة 500منطقة حاسي مسعود  

   قفة1100منطقة حاسي الرمل 

   قفة300منطقة عني أميناس 

   قفة 300منطقة بسكر 

   قفة600قة أرزيو منط

   قفة400منطقة سكيكدة 

  دج6000.00سعر القفة 

  قياس عملية التضامن : ثانيا 

   دج19200000 = 6000×3200= إمجايل التكاليف اليت تتحملها املؤسسة من عملية التضامن 

III-3-1- 6-1 عمليات تتعلق بتحلية مياه البحر - هـ   

 تأمني إمدادات املياه وتوفري املياه الصاحلة للشرب على املستوى الوطين انطلقت سوناطراك يف  املسامهة يفمن أجل

، حيث مت اجناز العديد من حمطات التحلية وكانت AEC برنامج هام لتحلية مياه البحر عرب فرعها الشركة اجلزائرية للطاقة

لكهرباء قدرا لحطة توليد مب يوميا من مياه مرفقة 3 ألف م90ىل أوالها حمطة أرزيو اليت دخلت يف اخلدمة بقدرة معاجلة تصل إ

  . ميغاواط400

III-3-2-  جمال املوارد البشرية  

دعمت حيث ، يتم قياس عمليات هذا اال ملؤسسة سوناطراك مبا فيها الفروع التابعة هلا نظرا للمعلومات املتوفرة لدينا

ل الدائمني وحسن تقييم مواردها البشرية، كما مت التوجه حنو تكوين ومتهني جمموعة سوناطراك سياستها لتثبيت عدد العما

العمال وإتباع إستراتيجية يف التوظيف بإعطاء األولوية للتوظيف على أساس التخرج من اجلامعة كما حظي العنصر النسوي 

 مضمون بيئي واجتماعي وميكن وكما رأينا سابقا يشمل هذا اال على عمليتني ذاتأيضا على التركيز عند التوظيف 

  :قياسهما على النحو التايل

                                                 
1Sonatrach,  Rapport santé sécurité environnement et développement durable 2005, Alger 2006, P36  



 

 - 157 -

   الوطنية سوناطراكاملؤسسة ــــــــــــ  دراسة حالةــالفصل الثالث ــــــــــــــــ    

 

III-3-2- 1- التكوين  

إن أهم جمهود مت إجنازه يف التكوين بالنسبة لتوجهات سياسة التكوين تركز بشكل خاص على تطوير املهارات اإلدارية وثقافة  

 طريق إيفاد بعثات للتكوين خبارج الوطن أو حمليا عن يف تنفيذ برامج التكوين  املؤسسة، ويتمثل نشاطالسالمة والصحة والبيئة

  .من خالل مراكز التكوين التابعة هلا

   للمؤسسة التكوين احمللية مراكز:أوال 

  :للمؤسسة عدة مراكز للتكوين حمليا وتتمثل فيما يلي 

 مايو 24وقانوين يف بشكل رمسي هذه اموعة  مت إنشاء  :IAP-CUجتمع املعهد اجلزائري للبترول وجامعة الشركة  -أ

 و أوناجيو و أونافور و نافتيك ENSP وENTP لـ  %4 و % 25 و سونلغاز  %51 يضم هذا التجمع سوناطراك 2002

 قطاع الطاقة و املناجم فيما الحتياجاتيف وجود بنية تكوين تسمح باالستجابة و نفطال يكمن اهلدف املشترك لألعضاء 

   : املتخصصة التالية الوسكلة و يضم التجمع البىنيتعلق بالتكوين و تتقني املستوى و

  املعهد العايل للبترول و الغاز و الكهرباء و املناجم يف بومرداس

  مركز التقنيات البترولية التطبيقية يف سكيكدة 

  مركز التقنيات الغازية التطبيقية يف أرزيو 

IAP-CUمهام و جماالت نشاط  -   :ئري للبترول وجامعة الشركة يف النقاط التالية تتمحور مهام جتمع املعهد اجلزا:   

 مهندسي - تقنيي دراسات عليا - تقنيني -عمال جودة  (تنظيم و إجناز دورات التكوين التخصصية و اليت متنح شهادات -

  يف خمتلف جماالت األنشطة يف قطاع الطاقة و املناجم .  محلة شهادات عليا - مهندسي دولة خمتصني -تطبيق 

  .كوين املستمر والوسكلة وتتقني مستوى اإلطارات السامني التقنيني الذين يزاولون نشاطهم يف قطاع الطاقة واملناجم  الت-

   البحث التطبيقي يف جماالت الطاقة واملناجم- 

   تنشيط تظاهرات ذات طابع علمي وتقين -

   تقدمي اخلدمات والدراسات والتحليالت واخلربات-

IAP-CUاجنازات  -   : النتائج التالية2005حقق املعهد اجلزائري للبترول وجامعة الشركة سنة  : 2005ل خال  

  :على املدى القصري يف اجلدول املوايل   IAP-CUميكن تلخيص اجنازات  : القصري األجليف   -
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  2005يف املدى القصري خالل   IAP-CUاجنازات  ) :3.2(جدول رقم 

  62  عدد الربامج   

  1242    املستفيدينعدد 

  1597  مدة أيام التكوين  

  80، ص 2005من إعداد الطالب بناءا على املعلومات املنشورة يف التقرير السنوي لسنة  :املصدر 

 نشاط التكوين طويل املدى باملعهداجلدول اآليت يوضح  : حسب نوع التكوين2005تكوين طويل األمد خالل سنة  -

  .اجلزائري للبترول وجامعة الشركة

  2005يف املدى الطويل خالل   IAP-CUاجنازات  ) :3.3(ل رقم جدو

  07  ماجستري

  69  مهندسني خمتصني

  05  مهندسي تطبيق

  99  تقنيني دراسات عليا

  80، ص 2005من إعداد الطالب بناءا على املعلومات املنشورة يف التقرير السنوي لسنة  :املصدر 

 وتكمن مهمته يف مواكبة برنامج التكوين 1987 تتقني املؤسسة سنة  مت إنشاء مركز :CPEمركز تتقني املؤسسة  -ب

املتواصل والوسكلة وتتقني كفاءات العمال ضمن جممع سوناطراك، تغطي برنامج التكوين خمتلف ااالت مثل التكنولوجيا 

  .واإلدارة وتقنيات التسيري احلديثة وأيضا اإلعالم والتعبري واالتصال واللغات واملعلوماتية 

 دورة يف السنة فيما يتعلق بااالت املذكورة أعاله باإلضافة إىل برامج تكوين قصرية 175يوفر املركز عددا من متوسطا قدره 

  .يقوم املركز بإعداد وتنظيم دورات ولقاءات وأيام دراسة حول املواضيع اليت م املؤسسة ومتوسطة وطويلة األجل، كما 

   : مت إجيازها يف اجلدول التايل CPEن ملركز نتائج التكوي : 2005اجنازات 
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  2005إجنازات مركز تتقني املؤسسة يف سنة  ) :3.4(جدول رقم 

  632 6  أيام التأهيل

 13953  عدد املستفيدين

  80، ص2005سوناطراك، التقرير السنوي  :املصدر 

  أصبح املركز تابع2005 منذ أفريل :Naftogaz Instituteمركز تطوير وتطبيق التقنيات البترولية والغازية  -ج

  : ما يلي 2005 وأهم اجنازاته سنة ،%100لسوناطراك بنسبة 

حيث بلغ عدد املستفيدين على التوايل أما عن نوعية  مييز هذا املركز بني التكوين التقين والتكوين غري التقين  :2005اجنازات 

    :على النحو التايل التكوين فنعرضها 

   ملركز تطوير وتطبيق التقنيات البترولية والغازيةالتكوين التقين ) :3.5(جدول رقم 

  التكاليف  النسبة  الشعبة

  2940  1,4%  احلفر

  51634  5,4%  مراقبة اآلبار

  28609  15,3%  اإلنتاج

  39596  29,3%  االستغالل

  44108  23,9%  الصيانة

  79515  24,6%  الصحة والسالمة والبيئة

   80، ص2005قرير السنوي سوناطراك، الت :املصدر 

  :فنوضحه من خالل اجلدول التايل أما التكوين غري التقين 

  

  

  

  

 ائريالوحدة ألف دينار جز
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  ملركز تطوير وتطبيق التقنيات البترولية والغازية التكوين غري التقين ) :3.6(جدول رقم 

  

   80، ص2005سوناطراك، التقرير السنوي : ملصدر ا

  املؤسسة  لعمالنشاط التكوين : ثانيا

  : كالتايل2005لسنة سوناطراك لصاحل عماهلا  اليت قامت ا مؤسسة التكوينتلخص عمليات ت

  ب مدة التكوينس حب2005 عمليات التكوين ملؤسسة سوناطراك لسنة ) :3.7(جدول رقم 

   من التدريبعدد عمال املستفيدين  

  17931  قصري املدى

  2578  طويل املدى

  20512  اموع

source :Sonatrach, Ressources Humaines N° 10 Décembre 2006, p 09  

 : باإلضافة إىل ما سبق ميكن توضيح ما حتملته املؤسسة من تكاليف لصاحل عماهلا حسب اجلدول التايل 

   حبسب مكان التكوين2005سسة سوناطراك لسنة  عمليات التكوين ملؤ) :3.8(جدول رقم 

  )ألف دج (  التكلفة  عدد عمال املستفيدين من التدريب  

  1107371  20365  التدريب يف اجلزائر

  23360  147  التدريب يف اخلارج

  1130731  20512  اموع

source :Sonatrach, Ressources Humaines N° 10 Décembre 2006, p 09  

  

  التكاليف  النسبة  الشعبة

  21150  16,4%  املعلوماتية

  64210  80,2%  اللغات

  19126  3,4%  اإلدارة

 ألف دينار جزائري: الوحدة 
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  البيئية واالجتماعية لعملية التكوينة املسامهة قيم  :ثالثا

   دج1107371       تكلفة التكوين باملراكز احمللية 

   دج23360            تكلفة التكوين باخلارج   

   1130731                اموع              

  %15.44  = =                         نسبة العمال املستفيدين من عملية التكوين 

 

III-3-2- 2-عمليات تتعلق باألمن الصناعي   

فقد تركز اهتمام إدارة األمن على إنتاج واستخدام احملروقات ويف ضل درجات حرارة عالية،  لطبيعة العمليات اليت تقوم 

املواد الضارة، وبالرغم من ، إىل جانب توفري املهمات الالزمة لوقاية العمال من كة يف األنشطة املتعلقة بالوقايةالصناعي بالشر

  .ذلك تشري البيانات املتعلقة باألمن الصناعي إىل حدوث حاالت عديدة وخطرية

األمراض املهنية اليت مت إحصاءها واإلعالن عنها يف سوناطراك خالل سنة :  األمراض املهنية لعمال مؤسسة سوناطراك -أوال 

   :1سب الشكل التايلح حسب اجلدول الوطين لألمراض املهنية تتوزع 2005

    

57%

17%

8%

6%

6% 3%3%

Surdité professionnelle 

lésions eczimatiforme de mécanisme
allergique

 affections respiratoires
professionnelle allergique

hépatites virales

dermatoses professionnelle due aux
lubrif iants

 pneumoconiose due aux poussières
de silice

affections provoquées par les sous
produits de distillation de pétrole

  

  

  

                                                 
1
 Sonatrach,  Rapport santé sécurité environnement et développement durable 2005, Alger 2006, P 22 

  توزيع النسيب لألمراض املهنية يف املؤسسة) :3.10(الشكل رقم 

  :من إعداد الطالب بناءا على معطيات : املصدر 

,  Rapport santé sécurité environnement et développement durable 2005, Alger 2006, P 22 

20512 

132850 



 

 - 162 -

   الوطنية سوناطراكاملؤسسة ــــــــــــ  دراسة حالةــالفصل الثالث ــــــــــــــــ    

 

  حتديد املخاطر املهنية : ثانيا 

يف إطار جتسيد سياسة اموعة فيما يتعلق بالصحة واألمن يف العمل مت إجراء عملية حتديد للمخاطر املرتبطة مبراكز العمل على 

  :تايل مستوى نشاطات وفروع املؤسسة، وقد مكنت هذه الدراسة من حتديد املخاطر وفق التقسيم ال

  حتديد املخاطر املهنية ) :3.11(الشكل رقم 

  

  خماطر  متعددة                                        خماطر كيميائية       خماطر بيولوجية             خماطر احلوادث       خماطر فيزيائية       متعلقة    خماطر 

                                                                                                                     اجلوانب                              ببيئة العمل

  جمموعة خماطر                                                  احلساسية  العدوى                    السقوط           الضجيج           صعوبات بصرية     

              املواد املهيجة           الطرقات                   الطفيليات             االهتزازات    الضغط الذهين        

  ارقة           املواد احل             احلرائق       احلرارة                                             الضغط البدين        

            املواد السامة           اإلنفجارات   العمل على الشاشة        اإلشعاع                                        

  املواد املسرطنة                     اآلالت اخلطرية   العمل باألجهزة البصرية                                                

Source : Sonatrach,  Rapport santé sécurité environnement et développement durable 2005, 
Alger 2006, P 23 

 

  :تتوزع املخاطر السابقة الذكر بالنسبة لعمال مؤسسة سوناطراك كما يف الشكل اآليت 

  توزيع املخاطر املهنية يف مؤسسة سوناطراك ) :3.12(الشكل رقم 
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Source : Sonatrach,  Rapport santé sécurité environnement et développement durable 2005, 

Alger 2006, P24 
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 نسب املخاطر يف املؤسسة، فاملخاطر األرقونومية تشكل أكرب نسبة باملقارنة باملخاطر األخرى واملقدرة  تفاوتح الشكل يوض

 املخاطر بلغتعلى التوايل، بينما  %38و %39  تتراوح بنيخماطر احلوادث واملخاطر الفيزيائية بنسب وتليها %51.7 بـ

  .%6.6تشكل املخاطر البيولوجية أدىن املخاطر بنسبة مقدرة بـ يف حني ، %33.5 الكيميائية

  معلومات تتعلق باألمن الصناعي -ا لثثا

  132850                                                               عدد العمال

  208329633                                              ساعات العمل يف السنة عدد

  933                             عدد احلوادث بدون التوقف عن العمل      

  1615                                      عدد احلوادث مع التوقف عن العمل

  29                                         عدد احلوادث اليت أدت إىل الوفاة

  205540  احلوادث اليت أدت إىل التوقف عن العملاالنقطاع بسبب عدد أيام 

  954        التوقف عن العمل مع عدماحلوادث االنقطاع بسبب عدد أيام 

  29761376                                          صايف أيام العمل الفعلية يف السنة

   مليار دج4587.67                                         إمجايل قيمة اإلنتاج بسعر السوق

   مليار دج415.713530100                                                 رقم أعمال فروع املؤسسة 

  72643                              عدد املعرضني إلصابات العمل باملؤسسة

  قياس عمليات األمن الصناعي : لثا ثا

  :وهي تلك الناجتة عن إصابات العمل بسبب عدم الوفاء باشتراطات األمن الصناعي، وميكن التفرقة بني احلاالت الثالثة التالية 

  )بدون التوقف عن العمل(حاالت اإلصابات العادية  -أ

    

  دج  168116.67 =                                     = )للعامل الواحد(متوسط إنتاج يوم 

  

  

  

5003383530100 

29761376 
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   دج160383303.18 =   954 ×168116.67= اإلنتاجية املفقودة 

  دج 373200                                    مصاريف العالج

   دج160756503.18قيمة املسامهة السلبية                               

  )مع التوقف عن العمل(بات اليت أدت إىل العجز حاالت اإلصا -ب

 حادث، ونظرا لصعوبة قياس اإلنتاجية املفقودة لكل شخص نكتفي مبتوسط 1615بلغ عدد احلوادث اليت أدت إىل العجز 

  . %23نسبة العجز واليت تقدر بـ 

  دج 34554700351.8=   205540 ×168116.67= اإلنتاجية املفقودة 

            دج 32886400                                    مصاريف العالج       

    دج34587586751.8                             قيمة املسامهة السلبية          

حيث بعد ، 2005قة بسنة قيمة املسامهة السلبية جمموع اإلنتاجية املفقودة ومصاريف العالج للعمال املصابني العجز واملتعلمتثل 

   : ميكن قياسها كما يلي  يف ظل ثبات ظروف املؤسسةعمال املصابني بالعجز السنة ستفقد املؤسسة إنتاجية الهذه

   دج271508422.05= 1615 ×168116.67=متوسط إنتاج العمال املصابني بالعجز يف يوم 

   دج61089394961.25 = 225 ×271508422.05=  يف سنة متوسط إنتاج العمال املصابني بالعجز

   دج14050560841.0875 = 0.23 ×61089394961.25= اإلنتاجية املفقودة يف السنة 

  حاالت اإلصابات اليت أدت إىل الوفاة -ج

  :وميكن حساب اإلنتاجية املفقودة من جراء ذلك كما يلي   حالة29 عدد احلاالت اليت أدت إىل الوفاة 2005سجلت سنة 

  1096961271.75 =%100×29×225 ×168116.67= اإلنتاجية املفقودة 

 يف حني تعترب قيمة اإلنتاجية ، تسجل خبصوصها أي قيمة نظرا ألن الوفاة كان وقت اإلصابةالج فلمأما عن مصاريف الع

  .املفقودة مسامهة بيئية واجتماعية سالبة ميكن حدوثها كل سنة يف ظل بقاء نفس الشروط يف املؤسسة

  :باإلضافة إىل ما سبق ميكن قياس ما يلي 

  مليون ساعة عمل/ابة  إص4.48                                  = ) =بدون التوقف عن العمل(معدل تكرار اإلصابة العادية 

  

  

933×1000000 

208329633 
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مليون ساعة /إصابة  7.65                         = ) =مع التوقف عن العمل(معدل تكرار اإلصابات اليت أدت إىل العجز 

  عمل

  

  مليون ساعة عمل/  يوم4.58                        = =العادية معدل شدة اإلصابة 

  

  مليون ساعة عمل /  يوم986.61                           =   = العجزاليت أدت إىل معدل شدة اإلصابة 

  

    %54.68 =                           =نسبة التعرض إلصابات العمل 

III-3-2- 3- السالمة واألمن نظام OHSAS18001   

نظام  احلصول على  من)Complexe GL2Z, Complexe GL1Z(وحدتني ال السالمة واألمن متكنت بالنسبة ملعيار

تسعى املؤسسة إىل احلصول على يف الواقع وذا اخلصوص ق ي تطب أن جنددون OHSAS18001 الصحة والسالمة واألمن

هذه الشهادة عرب كامل أنشطتها وهذا ما توضحه سياسة املؤسسة اجتاه معايري السالمة والبيئة حيث قامت بإنشاء السياستني 

  )System Intégré (1ا البعضممع بعضه

III-3-3- جمال املوارد الطبيعية واملسامهات البيئية     

III-3-3- 1- جمال تلوث اهلواء :  

 والذي يعترب طريقة آمنة ومالئمة للتخلص من الغازات ،حرق الغازيف امللوث الرئيسي للهواء يف مؤسسة سوناطراك يتمثل 

يهدف ضمان احملافظة على املوارد الوطنية الغازية اطراك يف برنامج شرعت سونرقها يف اهلواء الطلق، حباملصاحبة إلنتاج البترول 

   على1973 مشروع شرع يف تنفيذها منذ 32 بتخفيض غازات املشاعل، يتضمن هذا الربنامج وذلكوتثمينها، 

تعل بالنسبة   وقد اخنفض حجم الغاز املش، )GNLحقول البترولية، واحلقول الغاز الطبيعي، ووحدات الغاز الطبيعي املميع (

قها على مستوى حرحجم الغازات اليت يتم ، واجلدول التايل يوضح  2005سنة  % 7 إىل 1970 سنة  %80لإلنتاج من 

  . من حجم اإلنتاج %2.9 ميثل الغاز املشتعل  حيث 2003 سنة وحدات سوناطراك

 

                                                 
  السابعأنظر امللحق 1

1615×1000000 

208329633 
 

954×1000000 

208329633 
 

205540×1000000 

208329633 
 

72643 

132850 
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  2003ة  الغازات احملترقة حسب قطاع أنشطة البترول يف اجلزائر لسن):3.9( اجلدول رقم

 Avalأنشطة املصب  Amontأنشطة املنبع   القطاع

 الكمية

  )3مليارم(

4.2  0.94  

Source : établé à partir des donnes, sonatrach la revue, N°42 

 من % 81.7 أي ما يعادل 3 مليار م4.2يبني اجلدول أن جمموع وحدات نشاط املنبع قامت حبرق غاز املشاعل بكمية تقدر 

 أي ما يعادل 3 مليار م0.94مجايل، فيما قامت وحدات نشاط املصب حبرق غاز املشاعل بكمية تقدر بـ  احلجم اإل

18.28%.  

 مليار دوالر إلجناز هذا 220 مبلغ إمجايل قدره رصدت لههذا الربنامج مت اجنازه بواسطة األموال اخلاصة للمؤسسة حيث 

  :  وتتمثل هذه املشاريع يف اإلجنازات التالية2007 - 2003الربنامج يف إطار املخطط املتوسط املدى 

  ؛ من الغاز املصاحبGPLبناء وحدات السترجاع املكثفات و  -

 ؛اجناز وحدات إلعادة حقن الغاز يف احلقول البترولية -

 ؛بناء وحدات ذات ضغط منخفض السترجاع الغاز املصاحب -

 ؛GPLبناء وحدات ضغط لتغذية وحدات استرجاع  -

 ؛ة شبكة املشاعل ألسباب تتعلق باألمن ومحاية البيئةجتديد وإعادة يئ -

  الغازات املشتعلة؛فصل السوائل احملتواة يف -

 ؛حتسني عملية االحتراق من أجل ختفيض اآلثار على البيئة -

 البترول؛/ توسيع قدرة الفصل غاز -

 وقات على مستوى احلقول البترولية؛تثمني شبكة مجع احملر -

 .AMONTجتديد جتهيزات أنشطة املنبع  -

 احملدد لقواعد احلفاظ على حقول احملروقات ومحاية الطبقات املائية املصاحبة هلا، هذه 43/94  وقد مت تدعيمه بصدور املرسوم 

اجلهود لتخفيض غازات املشاعل ستستمر دف الوصول إىل حتقيق الغاية املسطرة من طرف القطاع للقضاء ائيا على غازات 

  .اخنفاض غاز املشاعل والشكل البياين التايل يبني 2010املشاعل حبلول سنة 
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Source : Sonatrach,  Rapport santé sécurité environnement et développement durable 2005, 
Alger 2006, P31 

فيض غازات جتدر اإلشارة يف هذا اال أن سوناطراك استفادت يف إطار مبادرة الشراكة العمومية اخلاصة واملتعلقة بتخ

  : اليت أطلقها البنك العاملي من مشروعني يف هذا اال ومهاGGFRاملشاعل 

  ؛مشروع تنمية القدورات فيما يتعلق بآلية التنمية النظيفة لتخفيض غازات املشاعل  يف اجلزائر -1

 .الستخدام غاز املشاعل يف اجلزائردراسة  -2

III-3-3- 2-  واألوحال)معاجلة النفايات السائلة(جمال املياه   

 تبذل سوناطراك جهود كبرية من أجل التسيري املستدام للمياه وذلك عرب االستخدام الرشيد هلذا املورد الناذر إضافة إىل معاجلة 

 ومعاجلة النفايات السائلة عرب خمتلف الوحدات حيث مكن هذا استرجاع كميات لية الناجتة عن أنشطتهااملياه الصناعية املرت

ل اخلام، وسيتم حتسني قدورات االسترجاع من خالل إنشاء حمطات جديدة يف إطار معاجلة املياه الصناعية هامة من البترو

أن االستثمارات احملققة إىل غاية اآلن تعترب هامة حيث مكنت من حتقيق عادة تأهيل الوحدات احلالية، وجتدر اإلشارة إىل وإ

  : 1بعض األهداف منها

  ؛ النفايات السائلة وتطهري مواقع التخزين معاجلةمن خاللمحاية التربة  -1

 ؛تثمني استخدام املوارد املائية عرب إعادة حقن املياه اليت متت معاجلتها من أجل استرجاع البترول -2

 ؛نفايات الناجتة عن دفع رسوم استخدام مياه الشرب أو املخصصة للري من استرجاع احملروقاتالختفيض  -3

 .كنت من حتقيق عوائد مالية كبريةاسترجاع كميات هامة من البترول م -4

     :اجلدول التايل ميكن عرض بعضها يف وتتم هذه املعاجلة عرب عدة حمطات 

                                                 
1 Sonatrach,  Rapport santé sécurité environnement et développement durable 2005, Alger 2006, P33 

 

-1996إجنازات املؤسسة يف ختفيض غازات املشاعل خالل الفترة  : )3.13(الشكل رقم 
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   املياهحمطات معاجلة) :3.10(اجلدول رقم   

  بن كحلة  اللةـق  حوض بركاوي  

  40  60  100  )سا/ 3م (قدرة معاجلة

  48  72  120  )سا/ 3م (استرجاع احملروقات

  0.4  0.6  1  )سا/ 3م (استرجاع األوحال

  10  10  10  )ل/ مغ (بقايا احملروقات يف املياه املعاجلة

   مديرية البيئة والية ورقلة : املصدر

 :أما عن التكاليف اليت تتحملها املؤسسة يف سبيل معاجلة املياه واألوحال فتعطى بالتفصيل حسب اجلدول التايل 

  معاجلة املياه املستعملة يف خمتلف وحدات سوناطراك تكاليف االستثمار يف مشاريع ):3.11(اجلدول رقم 

  )دج6 10(التكلفة اإلمجالية   البيان

  2872  استرجاع املياه املستعملة الصناعية على مستوى حاسي مسعود

  383  استرجاع املياه املستعملة الصناعية على مستوى قاسي الطويل

  10  معاجلة األوحال أوهانت

  02  املرتلية بعني أميناساسترجاع املياه املستعملة 

  452  استرجاع املياه املستعملة الصناعية على مستوى حوض بركاوي

  292  استرجاع املياه املستعملة الصناعية على مستوى قاللة

  233  استرجاع املياه املستعملة الصناعية على مستوى بن كحلة

  276  استرجاع املياه املستعملة الصناعية على مستوى زيرزاتني

  107  حاسي الرملسترجاع املياه املستعملة املرتلية ا

  16  استرجاع املياه املستعملة املرتلية أوهانت

  174  استرجاع املياه املستعملة املرتلية حوض بركاوي

  03  استرجاع املياه املستعملة املرتلية ألرار

  75  استرجاع املياه املستعملة املرتلية قاسي الطويل

  4868  اموع

Source : www.sonatrach-dz.com/site-hse  
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ال ترمى فيها أي سوائل ويف هذا اإلطار أا ) حيث مكان األوحال(املناطق املعنية بتلوث التربة يف حاسي مسعود وتبني يف 

  .1يسجل مشروع ملعاجلة التربة امللوثة باألوحال على مستوى املديرية اجلهوية حاسي مسعود يف طور الدراسة

III-3-3- 3-ترقية الطاقات النظيفة   

الغاز الطبيعي ميثل يف الوقت احلايل أفضل خيار طاقوي من الناحية االيكولوجية واالقتصادية، سوناطراك كرست موارد هامة  

  .من أجل استجابة لالحتياجات الوطنية وااللتزامات الدولية لزبائنها األجانب

 الغاز عرفت منوا كبريا نتيجة اإلنعاش االقتصادي ومنو األنشطة الصناعية بالنسبة لالحتياجات الوطنية املتعلقة بالطلب على

 على الغاز يتم تغطيته بغاز البترول  املتبقي الطلبشكل نسبة معتربة يف حنيربط شبكة توزيع الغاز تفوزيادة االستهالك املرتيل، 

  .واملتوسطةاملميع لالحتياجات املرتلية واحتياجات املؤسسات الصغرية 

يتم تلبيتها عن طريق صادرات الغاز الطبيعي املميع وأنبوبني لتزويد ) اجتاه الزبائن األجانب(ا بالنسبة لاللتزامات الدولية مأ

   :جنوب أوربا

  . الذي يربط ايطاليا عرب تونسEnrico Matteiأنبوب  -1

 .سبانيا والربتغال عرب املغربإ الذي يربط Pedro Dura Farelأنبوب  -2

  :  ستنفذمها سوناطراك عرب الشراكة من أجل االستجابة للطلب القوي هلذه الدول وهاومشروع ألنبوبني

  .سبانيا يربط بني اجلزائر مباشرة بإ MEDGAZمشروع  -1

 .يطاليا يربط اجلزائر مباشرة بإ GALSI مشروع  -2

 العابر للصحراء الذي يربط نيجرييا ويف إطار تنمية املوارد الغازية يف اجلزائر قررت كل من اجلزائر ونيجرييا إنشاء أنبوب الغاز

  : بأوربا عرب اجلزائر وإجناز هذا املشروع سيكون له آثار على التنمية املستدامة

   ؛استرجاع وتثمني غازات املشاعل -1

 ؛ختفيض التلوث اجلوي وانبعاثات غازات االحتباس احلراري -2

 ؛توصيل الطاقة إىل جمتمعات مشال نيجرييا والنيجر -3

ألنبوب وختفيض الضغط على جديدة على مستوى املناطق اليت مير عربها اعية االقتصادية ألنشطة ة االجتماالتنمي -4

 .الغابية مواردها

 

                                                 
1
 SONATRACH LA REVUE N° 30 DECEMBRE 2001 P 17 



 

 - 170 -

   الوطنية سوناطراكاملؤسسة ــــــــــــ  دراسة حالةــالفصل الثالث ــــــــــــــــ    

 

III-3-3- 4- املسامهة يف اجلهود الوطنية للتشجري   

سوناطراك جمت بريف إطار التزاماا املتعلقة باجلهود الوطنية للتشجري من أجل حتسني اإلطار املعيشي لعماهلا ومحاية البيئة 

شجرية متنوعة على مستوى 253218  أزيد منحيث مت غرسا جمموعة من محالت التشجري املنظمة على مستوى وحدا 

   .خمتلف وحداا

III-3-4- جمال مسامهات املنتوج أو اخلدمة  

 منتجاا، حيث بلغ عدد تسعى سوناطراك إىل تطبيق املعايري املتعلقة بالبيئة واألمن والصحة يف العمل وأمن املستهلك يف

  :التايل يف اجلدول  نوضحها أربعة 2005خالل سنة )ISO9001 وISO14001( املتحصلة على الوحدات 

  يف جمال املنتوج البيئة واجلودة أنظمةالوحدات املتحصلة على ) :3.12(اجلدول رقم 

  ISO9001 ISO14001  النشاط

Complexe GL2Z  ×  ×  

Complexe GL1Z  ×  ×  

Complexe GP1Z  ×  ×  

In Salah GAZ    ×  

Sonatrach, Source : Rapport santé sécurité environnement et développement durable 2005, 
Alger 2006, P38 

 املتحصلة على شهادات قياسية يف جمال املنتوج، وجتدر اإلشارة يف هذا اال أن هذه األنشطة رغم الوحداتيوضح اجلدول 

 ذلكبشأن التكاليف اليت تتحملها لذا فإن باملؤسسة ميداين أنظمة اجلودة والبيئة تطبيق  تعرفلى الشهادة مل حصوهلا ع

 حتقيق املواصفات القياسية يف جمال منتجاا على مستوى مجيع الفروع، حيث قامت املؤسسة إىلتسعى املؤسسة غامضة، هذا و

   .1و تضمني األبعاد البيئية ومحاية املستهلك يف جمال املنتوجحنتوجه البنشر سياستها البيئية اليت تشري إىل 

 أو أا ال تتحمل املؤسسة ذات جودة رديئةمنتجات إن ما سبق ذكره عن جمال املنتوج يف مؤسسة سوناطراك ال يعين أن 

    .ذا االهلتقييم ال تتوفر معايري قياسية متكننا من إجراء تكاليف من أجل محاية البيئة واتمع ولكن نقصد بأنه 

III-3-5- نتائج قياس املسامهات البيئية واالجتماعية للمؤسسة  عرض 

بعد قياس وتقييم جماالت املسؤولية البيئية واالجتماعية للمؤسسة حمل الدراسة سوف نقوم بعرض مسامهات هذه املؤسسة يف 

مسامهات املؤسسة يف جماالت املسؤولية البيئية  أهمشكل منوذج التقرير عن األداء البيئي واالجتماعي يتم فيه عرض 

الذي اعتمدناه كأساس لتحديد هذه ااالت، واجلدول املوايل يوضح منوذج عرض قياس  ESTEOواالجتماعية وفق تقسيم 

 .األداء البيئي واالجتماعي ملؤسسة سوناطراك خالل فترة الدراسة

 

                                                 
 السابعأنظر امللحق  1
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  2005  ملؤسسة سوناطراك لسنةي واالجتماعيمنوذج تقرير األداء البيئ): 3.13(اجلدول رقم 

  جمال املسامهات العامة: أوال

  وحدة القياس  املقدار   البيان

  توفري فرص العمل -1
  عدد العاملني باملؤسسة 
  نسبة العمال من الذكور
  نسبة العمال من اإلناث
  عدد املعوقني باملؤسسة

  مال املعوقني إلمجايل عدد العمالعنسبة ال

  ة للعاملنيالرفاهية املادي -2
  متوسط األجر يف املؤسسة
  متوسط األجر يف القطاع 

  خدمات السكن -3
  عدد الوحدات السكنية 

  عدد األسر املستفيدة
  عدد أفراد األسر املستفيدة

  خدمات املواصالت -4
  عدد السيارات املخصصة لنقل العمال

  الربيعدد املستفيدين من خدمة النقل 
  عدد املستفيدين من خدما النقل اجلوي

  سبة املستفيدين من خدمة النقل إلمجايل عدد العمالن
  

  اخلدمات الصحية -5
  املراكز الصحيةعدد 

  عدد األطباء العاملني باملركز الصحي 
  على املراكز الصحية العمال من عدد املترددين
  على املراكز الصحية العمال  غري منعدد املترددين

  

 رعاية جمموعات خاصة -6

  )MIS(تماعي برنامج تسيري االستثمار االج  - أ

 رعاية جمموعة خاصة  - ب

  عدد مراكز رعاية الطفولة

  عدد األطفال مبركز رعاية الطفولة

         عدد العمال مبركز رعاية الطفولة 

      عدد األسر املستفيدة خبدمة مركز رعاية الطفولة

   النشاطات الثقافية والترفيهية والرياضية-ج       

  لترفيهية     عدد املستفيدين من اخلدمات ا

  ن النشاطات الرياضية املختلفة   عدد املستفيدين م

  عدد العمال املستفيدين من زيارة البقاع املقدسة     

   التضامن-د     

  

49869  
91.39%   

8.61%   

352  
0.7%   

  

708547.17  

113480  

  

123  
52  
268  

  

5228  
32568  
3740  
72.81%   

  

  

22  
103  
138226  
22512  

  

  

530000000  
  

28  
2070  

254  

2060  

  

7442  

22561     

499  

  

  
  عامل

  

  

  عامل

  
 دينار
  دينار
  

  وحدة سكنية
  أسرة
  فرد

 
  سيارة
 لعام

  عامل
  
  

 

 
  
  مركز
  طبيب

  

  عامل
  

  فرد
  
  
  
  دينار

  
  مركز

  طفل

  عامل

  أسرة

  

  فرد

  فرد
  

  عامل
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  )مؤسسة سوناطراك مبا فيها الفروع (جمال املوارد البشرية: ثانيا 

  وحدة القياس  املقدار  البيان

  التكوين -1

  التكوينعدد العمال املستفيدين من برامج 

   إلمجايل العمال باملؤسسة التكوينال املستفيدين من نسبة العم

  التكوينعدد العمال الذين مت ترقيتهم بعد 

  األمن الصناعي -2
      العاديةمعدل تكرار اإلصابة
  اليت أدت إىل عجز  معدل تكرار اإلصابة 
   العادية معدل شدة اإلصابة 
   اليت أدت إىل عجز معدل شدة اإلصابة

  عمل يف املؤسسةنسبة التعرض إلصابات ال
   العاديةعدد العمال املصابني بإصابات العمل

  عدد العمال املصابني بإصابات العمل اليت أدت إل العجز
  

  عدد حاالت الوفاة بسبب إصابات العمل 
  

  أيام االنقطاع عن العمل بسبب اإلصابة

 معيار السالمة واألمن  -3
Complexe GL2Z  
Complexe GL1Z  
Complexe GP1Z  

ENTP 
  

  
20512  
15.44%  

18051  
  

  
  

4.48  
7.65  
4.58  
986.61  
54.68%  

933  
1615  
29  
  

206494 

 
OHSAS18001 
OHSAS18001 
OHSAS18001 
OHSAS18001  

  

  عامل
  

  عامل
  

  

  مليون ساعة عمل/إصابة

  مليون ساعة عمل/إصابة

  مليون ساعة عمل/ يوم

 مليون ساعة عمل/ يوم
 

 عامل

 عامل

 عامل

 يوم

 
  لنظام الصحة واألمن يف العم

  نظام الصحة واألمن يف العمل

  نظام الصحة واألمن يف العمل

  نظام الصحة واألمن يف العمل

 
 
 
 
 
 
 
 

  عدد املستفيدين من عملية التضامن 

  عمليات تتعلق بتحلية مياه البحر - هـ

 3 ألف م90قدرة حمطة معاجلة 

                                                        مسامهات أخرى-و

                عائالت املوظفني املتوفني                          مساعدة 

            املعدومني واملرضى وضحايا احلوادث                 مساعدة  

                  للمتقاعدين واملعاقني                           مساعدة 

  أخرىمساعدات 

3200  
  

  

   ألف90

  
  

3179  

3191  
139  

4718  

  أسرة

  
  

  3م

  

  أسرة

  فرد

  فرد

  فرد
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  جمال املسامهات البيئية: ثالثا 

  

  العناصر املؤثرة على نوعية املوارد الطبيعية

املستويات 

  الفعلية

  مالحظة  وحدة القياس

  العناصر املسببة لتلوث اهلواء -1

 غازات املشاعل

   واألوحالصر املسببة لتلوث املياهالعنا -2
          إمجايل تكاليف معاجلة املياه واألوحال

  املسامهة يف اجلهود الوطنية للتشجري -3

  
3.27  

  

4868  
253218  

  

  3مليار م

  

   دج610

  شجرية

  

  

  جمال املنتوج:      رابعا

  نوعية الشهادة  البيـــــــــــــــان

 املنتوجيف جودة الوحدات املتحصلة على شهادة  -1
Complexe GL2Z  

Complexe GL1Z  

Complexe GP1Z  

In Salah GAZ  
   

  

  

ISO14001، ISO9001  

ISO14001، ISO9001  

ISO14001، ISO9001  

ISO14001  

 
  

   نتائج القياس من إعداد الطالب بناءا على:املصدر
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 :خالصة الفصل 

 مجيع جماالت املسؤولية البيئية واالجتماعيةعلى  مليشتحيث تماعية آثار بيئية واجذو  سوناطراكمؤسسة  نشاطيعترب 

  :ما يلي  للمؤسسة حمل الدراسةاملسؤولية البيئية واالجتماعية يف هذه ااالتتقييم  أبرز و، Esteoم وفق تقسي

حتسني الرفاهية  وراد اتمع بتوفري فرص عمل ألفلقد مشل ها اال على عدة عمليات تتعلق أساسا :  جمال املسامهات العامة-

املسامهات البيئية  رعاية جمموعة خاصة  ويندرج حتت،توفري الرعاية الصحيةوقل الن توفري وسائل إىل جانب، املادية للعمال

، رعاية الطفولة، النشاطات الثقافية MISعي برنامج تسيري االستثمار االجتما(واالجتماعية الطوعية وميكن حصرها يف 

  )ية والرياضية، عمليات تتعلق بتحلية مياه البحر، عمليات التضامنوالترفيه

تتعلق باألمن الصناعي باإلضافة إىل معيار الصحة واألمن اليت عمليات المشل هذا اال على التكوين و : جمال املوارد البشرية-

  . يف العمل

، زات املشاعلاربنامج احلد من غ يف هذا اال تعلقت ب وأهم اجنازات املؤسسة:املوارد الطبيعية واملسامهات البيئيةجمال  -

  .سامهة يف اجلهود الوطنية للتشجريوامل واألوحال، عملية ترقية الطاقات النظيفة، املياهمعاجلة 

 ISO14001 وعلى الرغم أنه حضي جمال مسامهات املنتوجأما ، الفة الذكر كانت نتائجها مقبولةااالت سأغلب عمليات 

ISO9001,  حيث ال بني ذلكملعايري اليت تلتطبيق ايف أربعة مركبات تابعة للمؤسسة إال أنه مل نتمكن من تقييمه الفتقادنا 

  .تتحمل املؤسسة خبصوصه أي تكاليف 

والذي عرضها وفق منوذج تقرير األداء البيئي واالجتماعي للمؤسسة يسهل لنا إن قياس جماالت املسؤولية البيئية واالجتماعية 

  .يف اجلانب البيئي واالجتماعي ومدى موافقته ملتطلبات  التنمية املستدامة لنا مدى املسامهة اليت توليها املؤسسة يتبني خالله من

  

  



 

 - 176 - 

ـامتـــةاخل      
 

لقد بات واضحا أن العمليات اليت تقوم ا املؤسسات االقتصادية ينتج عنها آثار خارجية كانت كثريا ما تتسبب يف 

لذلك توجب االهتمام  ، )ثقب األوزون، االحتباس احلراري، استرتاف املوارد الطبيعية(إحداث مشاكل واختالالت بيئية 

  ). التنمية املستدامة(عتبار القيود البيئية واالجتماعية مبفهوم التنمية االقتصادية اليت تأخذ بعني اال

وضبط السياسات  ويف سبيل حتقيق التنمية املستدامة عمدت احلكومات إىل التوسع يف إعداد خمططاا الوطنية التنموية

ألضرار اليت أحلقها بالبيئة اليت تسعى من خالهلا إىل جرب امللوث على دفع قيمة ا) السياسة البيئية(اليت تعمل على محاية البيئة 

  .  إدراج اآلثار اخلارجية  ضمن تكاليف النشاط للحد من املشاكل البيئية والتوجه حنو حتقيق التنمية املستدامةبواتمع 

 حتمل )املؤسسة االقتصادية(ها  تشري التنمية املستدامة إىل إستراجتية معينة تقتضي منويف إطار املؤسسة االقتصادية 

 املسؤولية البيئية مفهومحيدد حىت وقتنا الراهن مل ، و واالجتماعية اليت تفرضها ضغوط اقتصادية واجتماعيةةلية البيئياملسؤو

 تزال هذه املسؤولية تستمد قوا وقبوهلا ، وال بشكل يكتسب مبوجبه قوة إلزام قانونية وطنية أو دوليةواالجتماعية للمؤسسة

   .وانتشارها من طبيعتها الطوعية

إىل إعادة صياغة خمططاا ذه املؤسسات الضغوط اليت تتعرض هلا املؤسسات االقتصادية من قبل اتمع دفعت 

بعيدة املدى بإعادة النظر يف منط تسيريها آخذة بعني االعتبار التزاماا اجتاه اتمع والبيئة باالعتماد على املقاربات الطوعية 

كما أصبح عرض شهادة الصحة واألمن اليت هي موضوعا إلنشاء معيار دويل،  وISO 14000كتطبيق املعايري الدولية 

 لتفادي الضغوط اليت تتعرض هلا بشأن )Stakholder(مسؤوليتها البيئية واالجتماعية أمرا ضروريا ملزمة به أمام اجلهات املعنية

  .ذلك

التزام مدى والذي يربز قرير األداء البيئي واالجتماعي القياس احملاسيب للمسؤولية البيئية واالجتماعية من إعداد تميكننا 

 جهات إلعداد ةمل تفلح احملاوالت اليت قامت ا عداملؤسسة االقتصادية بسياسة التنمية املستدامة، وعلى الرغم من أمهيته 

ع سبب ذلك إىل  اختالف  يتم من خالله قياس التزامات املؤسسة االقتصادية اجتاه البيئة واتمع ويرج موحدمنوذج حماسيب

تصور اجلهة املعدة له من حيث اإلطار الذي يعاجل جوانبها املختلفة، لتبقى طريقة تقييم األداء البيئي واالجتماعي للمؤسسة 

  .يعتمد على أساس ما تتحمله هذه األخرية من تكاليف يف سبيل ذلك

جمال (يع جماالت املسؤولية البيئية واالجتماعية له آثار بيئية واجتماعية تشمل مجاملؤسسة حمل الدراسة نشاط إن 

 .)جمال مسامهات املنتوج وجمال املوارد الطبيعية واملسامهات البيئية، جمال املوارد البشرية، املسامهات العامة

تقييم املسؤولية البيئية واالجتماعية يف هذه ااالت أن املؤسسة ختصص تكاليف معتربة يف جمال املسامهات أبرز 

العامة حيث العمليات اليت تشملها ذات مسامهات بيئية واجتماعية موجبة خاصة ما يتعلق برعاية جمموعة خاصة فقياسها 

كمشروع تسيري االستثمار تجسيد إستراتيجية التنمية املستدامة  لدفيوضح أن املؤسسة تقوم مبجموعة من املشاريع 
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مبالغ معتربة سواء ما يتعلق فخصصت له املؤسسة ال املوارد البشرية  جمويف،  ومشروع حتلية مياه البحرMISاالجتماعي

وارد الطبيعية واملسامهات البيئية فقد كانت مفروضة عليها نتيجة  جمال املا يفأما التزاما، أو بعمليات األمن الصناعيبالتكوين 

إن مل تتخذ املؤسسة بشأنه ) ملوارد الطبيعيةلتلوث، استرتاف اا (حجم خملفاا الكبرية الذي قد يؤدي إىل اختالالت بيئية

 متكننا من خبصوصه أي تكاليفمل تتحمل املؤسسة  فإن مسامهات املنتوج  ويف جمال ،إجراءات طوعية حتد من تلك املخاطر

يف  ISO9000 وISO14000 رغم احلصول على شهادة بسبب افتقاره للمعايري الوطنية أو الدولية إجراء التقييم خبصوصه 

    .عض وحداا إال أن هذا يعترب غري كايفب

وتوافق الفرضية األوىل والثانية وترفض الفرضية الثالثة تني تثبت الفرضي اليت خلصنا إليها  البحث والدراسةإن نتائج

  :يف النقاط التاليةاملتوصل إليها نتائج ال إىل نشريحلد ما، وعموما الرابعة 

يف  االقتصادية يف ختصيص املواردفشل  السوق كونواآلثار اخلارجية للمؤسسة االقتصادية  التنمية املستدامةمفهوم يتناىف  -1 

   . أو ما يعرف فوات السوقثارهذه اآلحالة وجود 

 املسموح به من التلوث، كما احلجم  هذه األخريةإذا مل تتجاوزنشاط املؤسسة االقتصادية  ال تعترب مقيدة ل التنمية املستدامة-2

  .تحقيق التنمية املستدامةدف ل اليت تلالقتصاديا هي أدوات رقابية وقائية ات التقليدية للسياسة البيئيةاألدوأن 

ومتغريا هاما من  تهامؤشرا هاما يف تنافسيوباتت  مفروضة على املؤسسات االقتصادية  واالجتماعية أصبحت األبعاد البيئية-3

 يف منط تسيريها لصاحل االعتبارات البيئية واالجتماعية  تغيري ؤسسة االقتصاديةامللذا توجب على متغريات التنمية املستدامة 

التوجه اجلديد للمنافسة بني املؤسسات يتركز يف حيز االلتزام  ألن ISO14000وذلك بتطبيق املعايري الدولية كتطبيق 

   .لالتصال والتسويق يف املؤسسة االقتصادية أداة أصبحت هذه األخرية و باملسؤولية البيئية واالجتماعية

 وذا تعترب  للسياسة البيئية يف حالة التزامها باملسؤولية البيئية واالجتماعيةالتقليديةاألدوات املؤسسة االقتصادية  تتفادى -4

  .     اة تكميلية للسياسة البيئيةإدراج ضغط أداة أخرى ويف هذه احلالة تعترب أدميكن للحكومات   فشلهاأما يف حالة ، هلا بديلةأداة 

حيث يضم مجيع األنشطة ذات املضمون البيئي أهم تقسيم االت املسؤولية البيئية واالجتماعية  Esteo تقسيم يعترب  -5

ال جمال املسامهات العامة، جمال املوارد البشرية، جم( هي  على وجه التحديدواالجتماعي اليت تقوم ا املؤسسة وهذه ااالت

  .)املوارد الطبيعية واملسامهات البيئية، جمال املنتوج

رغم حماوالت املمارسة العملية والفكر احملاسيب يف ذلك،  يف املؤسسة االقتصادية مسؤولية االجتماعيةغياب أداة قياسية لل -6

اد على إعداد التقرير البيئي  باالعتملى أساس ما تتحمله املؤسسة من تكاليف يف سبيل ذلكتبقى الوسيلة الوحيدة تعتمد عو

  .واالجتماعي الذي يربز مدى مسامهة املؤسسة االقتصادية يف حتقيق التنمية املستدامة
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 يستلزم منها حتمل مسؤوليتها يف  أثناء نشاطها آثار بيئية واجتماعية معتربة)كمؤسسة اقتصادية( ختلف مؤسسة سوناطراك-7

انب وختصص فرعا متعلقا بالصحة واألمن والبيئة وجعلت من هذا اجلانب جزء ذلك، حيث املؤسسة تويل اهتماما ذا اجل

إال أن .  ومشروع حتلية املياهMIS، باإلضافة إىل اهتمامات بيئية واجتماعية أخرى كمشروع أساسي من هيكلها التنظيمي

  . هذا ال يعترب كافيا باملقارنة مع حجم املؤسسة الكبري ونشاطها املتوسع

 أا تفتقر ملعايري ذات مواصفات بيئية يف Esteoائج قياس املسؤولية  البيئية واالجتماعية بعد مقارنتها مبجاالت  يظهر نت-8 

جمال املنتوج وعلى الرغم من عدم توفر أداة لقياس هذا اال إال أن النتائج تثبت إجيابية التقييم يف باقي ااالت مع وجود 

 واجتماعية سالبة باإلضافة إىل عدم التزام املؤسسة بإعداد تقرير عن أدائها البيئي بعض العمليات ذات مسامهات بيئية

وتكتفي يف نشر سياستها البيئية واالجتماعية على منشوراا اخلاصة ا وال توجد ختصيص اللتزاماا البيئية  واالجتماعي

  .واالجتماعية يف مضمون واحد

 )على الرغم من أا أخذت بعض الترتيبات يف هذا اال (ة البيئية واالجتماعية بعد املسؤوليتعي مؤسسة سوناطراك مل -9

عترب مفروض عليها نتيجة حجم املخلفات الناتج عن يغري منظم من جهة ومن جهة أخرى بدليل أن هذا اجلانب بعد تفحصه 

  . ا يراعي املفهوم الشامل للتنمية املستدامةأنشطتها وكان من املفروض أن يكون إلتزامها اجتاه البيئة واتمع طوعيا وثقافي

  : التوصيات 

ذلك بتقنينها يف األنظمة على احلكومات الساعية لتحقيق التنمية املستدامة إرساء مفهوم املسؤولية البيئية واالجتماعية و -1

  . الداخلية للمؤسسة االقتصادية لتصبح أداة فعالة وبديلة ألدوات السياسة البيئية

ؤسسة سوناطراك موازنة مشروع االلتزامات البيئية واالجتماعية مبا يتناسب مع حجم النشاط املوسع على أن تلتزم  معلى -2

ة ذات املضمون البيئي واالجتماعي مع االت املسؤولية البيئية واالجتماعية كونه يتضمن مجيع األنشط Esteoباعتماد تقسيم 

  .داء البيئي واالجتماعي ملزمة ا أمام اجلهات املعنيةضرورة إلزامها  بإعداد تقارير دورية لأل

املوجودة يف الدول تلك خاصة الرائدة يف اال البيئي واالجتماعي املؤسسات االقتصادية  سوناطراك ضرورة إشراك -3

  .جتماعيةلالستفادة من جتربتها الواسعة يف هذا اال إلغناء وتعزيز ثقافتها البيئية واال BPكمؤسسة املتقدمة 

 إن االلتزام باملسؤولية البيئية واالجتماعية ال يقتصر فقط على مؤسسة سوناطراك وإن كانت الدراسة تشملها بل هي -4

  .االلتزام املشترك لكل املؤسسات االقتصادية مهما كان حجمها ونشاطها وكانت ظروفها

عتبارات البيئية واالجتماعية وفق معايري دولية أو إقليمية أو  ضرورة تنميط اإلستراتيجية التسيريية ملؤسساتنا االقتصادية لال-5

  .وطنية والتفكري يف أسلوب إحصائي حماسيب ميكننا من قياس املسؤولية البيئية واالجتماعية وتقييمها
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اعية احلث على تنظيم منتديات وملتقيات دورية ختص املؤسسات االقتصادية وتوعيتها بأمهية اجلوانب البيئة واالجتم -6

 وتشجيع اجلامعات اجلزائرية على تنويع التخصصات يف واستصدار قرارات وبنود تتعهد املؤسسات بتنفيذها وتطبيقها عمليا

  . من أمهية يف التنمية املستدامةتااالجمال البيئة واالستثمار االجتماعي ملا هلذه 

كمدخل أساسي لتحقيق التنمية املؤسسة االقتصادية اعية يف املسؤولية البيئية واالجتملقد أبرزنا يف موضوعنا  :آفاق البحث 

 ومن هذه ستمراريتهاحتقيقها وإضمان لالتنمية املستدامة يف حلقة بقى الدراسة مفتوحة لتناول جوانب أخرى هامة تواملستدامة 

  :ما يلييف هذا اال اليت تستحق الدراسة  اجلوانب

  .اسة البيئية للسيدوات االقتصاديةاأل املفاضلة بني -

  . االقتصادية اقتراح منوذج حماسيب لألداء البيئي واالجتماعي للمؤسسة-

  . العوملة االقتصادية والتنمية املستدامة-
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   منافع أخرى
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  التكاليف االجتماعية
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  ابل سلع وخدمات مقدمة مدفوعات مق
   زيادة رأس المال

  قروض 
   مدفوعات أخرى مستلمة

  
  تكاليف أخرى -

 إجمالي التكلفة االجتماعية
 

  الفائض أو العجز االجتماعي العام
 الفائض أو العجز االجتماعي أول مدة

 
  

 الفائض أو العجز االجتماعي آخر المدة
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	 ر�� ��
 �� و�4ات ا�,%�ی�) :6(ا���  إج�اءات ا��

Sources 
Nature des effluents Quantité Causes 

de nuisance 
Dispositions prises 

Eaux contaminées 3 784 M 3 Les eaux de purge  Pollution  Élaboration d’une procédure de contrôle des rejets liquides. 

    Les eaux de ruissellement marine Achat des équipements d’analyse. 

Fumées 72 kg Gaz de fumée des chaudières pollution  Aucune disposition n'est prise  
Gaz 5305 Kg CO2  issue de la section 

décarbonatation des trains atmosphérique Aucune disposition n'est prise  
Déchets du process         
Tamis moléculaire 130 500 kg Durée de fonctionnement expirée manipulation Lancement d’un cahier des charges pour 

traitement 
Filtres à cartouches 20 

cartouches 
expirée des produits par un organisme spécialisé. 

Charbon actif 2 000kg  dangereux   

      toxique   

produits récupération des déchets de soins dans deux 
poubelles  

contaminants poubelles pour déchets contaminants et non  

Déchets d’infirmerie Une moyenne  
de  1KG 

Déchets de soins, seringues, 
emballages médicaments. 

  contaminants, Incinérer les déchets contaminants  

Déchets ménagers Non  Nettoyage des locaux administratifs 
  

Contrat en vigueur pour prise en charge et mise à 
la décharge publique  

   mesurables Déchets alimentaires   pollution   la décharge publique 
      cantine+reste nourriture environnement   
    Emballages non récupérables     

Huiles et graisses 
(vidange, Askarel) 

702 capacités  Refroidissement 
  

Lancement d’un cahier des charges pour 
traitement par un organisme spécialisé. 

  à base 
d’Askarel 

Isolation pollution  * Appel d’offre  Janvier 2005. 

  (854.56 
litres). 

  marine * Réception des offres techniques   Avril 2005. 

        * Analyse des offres techniques  Mai- Juillet 2005 



 

 


	 ر�� ��
 �� و�4ات ا�,%�ی�) :6(ا���  إج�اءات ا��

Pièces de rechanges 
usagées      (laine de 
verre, brique 
réfractaire, etc.)  

100 000 
pièces/An 

Entretien des machines  et 
maintenance des équipements 

encombrement   
du lieu de    
travail  

Réduire l’accidentel en mettant en place un plan 
préventif de maintenance 

Produits chimiques 
(acides, etc.) 

  Stockage des produits chimiques pour 
le traitement des eaux, anti mousse et 
détartrage (produits stratégiques pour 
le complexe) 

produits 
dangereux:  
asphyxie, 
toxicité….. 

Area de stockage adéquat couvert en tenant 
compte de la nature du produit 

*Nuisances sonores émises de façon continue .    Cartographie du bruit des installations 

par des   compresseurs, des outils, des moteurs,  
surdité du  * Suppression des sources de bruits (revêtement, 

calorifuge.) 
par des fuites vapeur, gaz, des soupapes de 
sûreté. 

personnel * Le temps d’exposition du personnel limité 

*Bruit répétitif  et par impulsion  causée par  

exposé * Installation des dispositifs d’insonorisation et de 
protection : capotage, caisson, cabine, traitements 
acoustiques des parois des locaux  

des machines et des outils travaillant par choc,    
* Dotation  du personnel de casques anti-bruit, bouchons  
auriculaires 

Nuisances sonores Il est compris 
entre 81 dBA 
et 106 dBA en 
zone 
exploitation. 

échappements d’air comprimé, des signaux 
sonores.   

* Surveillance médicale 
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