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  تشكرات
احلمد هللا الذي انعم علينا بنعمه ورزقنا من واسع فضله وعظيم ...احلمد هللا رب العاملني      

لك احلمد حىت ترضى .. سبحانك ربنا ما عبدناك  حق عبادتك وما شكرناك حق شكرك..كرمه

  ..ولك احلمد إذا رضيت ولك احلمد بعد الرضى

من قوة  اء، امحد اهللا سبحانه وتعاىل على ما أمدينن االنتهعبعد أن أشرفت هذه الدراسة و       

وال يسعين يف هذا املقام إال أن أتوجه خبالص الشكر  ،هاعلى إجناز شجعتينوسعة صدر ومثابرة 

ا بذله من جهد مل املذكرةة املشرف على هذه زالدكتور حممد بوه األستاذ والتقدير لألستاذ الفاضل

  .ازوال فترة اإلجنطخملص وتوجيه سليم 

هذا  ء وإمتامأتقدم خبالص وجزيل الشكر لألساتذة الذين سامهوا يف إثراوعرفان باجلميل 

عبد ، األستاذ الدكتور حسني بورغدة ،يحلاألستاذ الدكتور  صاحل صا وأخص بالذكر ،البحث

 SANIAKرئيس مصلحة املوظفني يف مؤسسة  وكذلك، قصاصالطيب  األستاذ،الرمحان العايب
  .عملعلى ما بذله من جهد وتسهيل مهمة إجناز هذا ال خالد عمار بعني الكبرية السيد
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  املقدمة العامة

الدول إىل وضع اخلطط التنموية دف النهوض بالبنية وتتسابق اتمعات  ،يف ظل املتغريات املعاصرة       

فلقد أصبح  ،منذ القمة العاملية جبوهانزبورغ،مل يعد موضوع التنمية جمرد ظاهرة جديدةو .االجتماعيةواالقتصادية 

إذ أصبحت املؤسسات ، اجتماعيةو اقتصادية أو سواء كانت سياسية أ ،طهذا املفهوم يفرض نفسه يف مجيع األوسا

 .ذلك بدجمها ضمن اهتماماا اإلداريةو، التنمية املستدامةو مطالبة بالتوجه حن ،االقتصادية بطبيعتها كائنا اقتصاديا

أحد أهم األطراف باعتبارها  ،إدراك مسؤولية املؤسسات اجتاه الوسط الذي تنشط فيهو يكون ذلك بالتحول حنو

مما يعطيها القدرة على  ،من خالل خلقها للقيمة لكل األطراف ذات املصلحة ،الفاعلة يف حتقيق التنمية املستدامة

العاملية من خالل بذل جهد إداري و حتقيق التكيف مع احمليط الذي تتواجد فيه ومواجهة املنافسة سواء احمللية أ

   .تفوقها وكبري يكفل استمرارها 

جترب املؤسسات  ،التطورات احلادثة يف الوظائف واألنظمة املختلفةوكما أن التغريات يف احمليط اخلارجي       

طرق  ،هياكلها أساليب إدارا، ،إعادة النظر يف استراتيجيااواالقتصادية على إعادة التفكري يف املستقبل 

   .اخل...،املالية والبشرية كفاءة مواردها املادية،،تنظيمها

تكييفها مع املعطيات اجلديدة واستعدادها ملواجهة العوملة وفالبحث عن أساليب وتقنيات جديدة لتأهيلها     

خاصة وأن اجلزائر تسري خبطى حثيثة من أجل االندماج يف احلركة ، أصبح أمرا ضروريا ،االقتصادية واملنافسة

لتزود بوسائل احلماية اليت تقيها من سلبيات هذا وبالتايل بات لزاما على هذه املؤسسات ا، االقتصادية العاملية

  . لفترات طويلة يف ظل التوجه االشتراكي   وبعيدا عن احلماية اليت طبقت ،االنفتاح

يتم و ،التقنيات التسيريية من أفضل احللول ملواجهة التحديات اجلديدةويعد التجديد املستمر يف األساليب و     

انتهاج األساليب واآلليات التقليدية بآليات التسيري املبين على املعرفة والنماذج ذلك من خالل العمل على استبدال 

بالتايل حتقيق التنمية والعلمية كآلية متتلكها اإلدارات الرشيدة يف املؤسسات االقتصادية لتحقيق شروط االستدامة 

   .املشار إليها سابقاواملستدامة املنشودة 

حترير التجارة : شهد االقتصاد اجلزائري مجلة من التغريات ميكن سرد أمهها وهي ،خالل العشريتني األخريتنيف    

 إىل االنضمام، األوريباتفاق الشراكة مع االحتاد  إبرام، اقتصاد السوق إىلاالنتقال من اقتصاد خمطط ، اخلارجية

 .نظمة العاملية للتجارة امل إىل االنضمامقرب وبية للتبادل احلر راملنطقة الع

نظرا لدورها  وهذا معينأهم طرف املؤسسة االقتصادية هي أن  ،إن املتمعن جيدا يف هذه التغريات يالحظ    

فوضعها احلايل جيعلها غري قادرة  ،تنافسيتهاما مييز املؤسسة االقتصادية هو ضعف  إن. االقتصادي واالجتماعي

رب أهم تدبري يسمح للمؤسسة االقتصادية من تطبيق بالتايل يعتو ،على جماة التحديات اليت جاءت ا هذه التغريات

كتساب القدرة على العيش و الالتأهيل هو حث املؤسسات فاهلدف من . ضرورة تأهيلهامعايري التنافسية هو 

فالتأهيل هو عملية مبنية . التأقلم يف ظل الواقع االقتصادي اجلديد و معطياته اليت فرضتها التغريات املذكورة أعاله
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 اوغايته وضع جيعل منها أكثر تنافسية إىلوجناحها يترتب عليه االرتقاء باملؤسسة  ،دأ التحسني املستمرعلى مب

ومن مثة ترقية وظيفة  ا،مستدام أداءعل من هذا األداء جاالقتصادي و املايل للمؤسسة و األداءحتسني  يالقصوى ه

  . االستدامة

 ،يف مجيع ااالت يكمن يف انتهاج أساليب وأمناط تسيري حديثة ،التأهيل الذي حتتاجه املؤسسة االقتصاديةإن     

حديثة ورفع كفاءة املوارد  إدارةواجلودة واعتماد نظم  اإلنتاجوطرق  أساليبتطوير  إىلتلك اليت تؤدي سواء 

  . ؤسسةقد خيص وظيفة أو جمموعة من وظائف امل ،فكل جمال من ااالت املذكورة. البشرية وحتسني تسويق املنتج

سواء ذلك الذي يتم متويله من طرف برنامج ميدا  ،من بني ما حتتويه برامج التأهيل املطبقة حاليا يف اجلزائرف   

أو ذلك الذي ميوله صندوق حتسني التنافسية الصناعية التابع  ة،اتفاق الشراكة االورو جزائري إطارالذي يدخل يف 

الوكالة الوطنية  إدارتهاملؤسسات الصغرية واملتوسطة الذي تشرف على  أو برنامج تأهيل ،لوزارة الصناعة اجلزائري

مايل معترب  تقدمي دعموذلك بواسطة وأداءها البيئي  اإلداريأداءها  حتسنيهو مساعدة املؤسسات على  ،للتأهيل

 14000و 9000مطابقة للمواصفات القياسية إيزو  إدارية أنظمةاملؤسسات اليت ترغب يف احلصول على وضع  إىل

مندجمة،  أوالثالثة سواء منفردة  األنظمةفبواسطة تطبيق هذه . 18001وكذلك مواصفات الصحة والسالمة املهنية 

يتم حتسني األداء االقتصادي و  9000فبواسطة اإليزو . تقوم املؤسسة مبراعاة األبعاد الثالثة للتنمية املستدامة

  .  االجتماعي األداءيتم حتسني  18001و بواسطة املعيار  يتم حتسني األداء البيئي 14000بواسطة اإليزو 

وجودة وموارد بشرية وتسويق و  وإنتاجعليا  إدارةإن املواصفات الثالثة ختص كل وظائف املؤسسة من     

  .مشتريات وغريها

  

  حتديد اإلشكالية - 1

  : نه ميكن طرح اإلشكالية التاليةإمن خالل ما جاء يف املقدمة السابقة ف   

برامج التأهيل املطبقة حاليا  وظيفة االستدامة من خاللكيف ميكن للمؤسسة االقتصادية أن حتقق 

   ؟يف اجلزائر

   :املتمثلة يفومن خالل هذه اإلشكالية ميكن طرح عدد من التساؤالت و          

  مبادئه؟ وما هي أهدافه و ،ما املقصود بربامج التأهيل الوظيفي  -

   وماهي أبعادها ومرتكزاا ؟ ،مةما املقصود باالستدا -

   االستدامة ؟ وترقية ما مدى مسامهة برامج التأهيل يف حتقيق   -

  

  

  



....                                                                                                                         .....................................................................................................................................................................................عامةالمقدمة ال

 

 ج 
 

                  الفرضيات -2

منه ميكن و ،املعاجلةواملتغريات املطروحة للتحليل وإن إشكالية املوضوع املراد دراسته قد تثري عددا من القضايا     

حتاول الدراسة و ،بالتايل هي عبارة عن نتيجة نتوقع الوصول إليهاو ،عدة فرضيات وألنا صياغتها يف شكل فرضية 

  : عليه ميكن صياغة الفرضيات التاليةو). نفيها(عدم صحتها  وإثبات صحتها أ

  الفرضية العامة   

   .االستدامةو ترقية حتقيق  إىلالوصول  منساعد املؤسسات االقتصادية ي نأ من شأنهامج التأهيل املنتهج نإن بر

   الفرضيات الفرعية   

املنظمة العاملية للتجارة وامج التأهيل الوظائفي ضرورة أملتها املتغريات الدولية كالعوملة نإن تبين املؤسسة لرب   -

  ؛الشراكة األوروجزائرية و

   ؛ر عرب انتهاج أساليب و أمناط حديثة يف التسيريمتاملؤسسة االقتصادية اجلزائرية عملية تأهيل    -

 امن شأ املواصفات القياسية العامليةديثة مثل تلك اليت تقتضيها متطلبات احل اإلدارةتطبيق نظم  إىلإن اللجوء  - 

  .هل املؤسسة االقتصادية اجلزائريةتؤ أن

  
                                                      لدراسةاأمهية  -3  

حيث أن برامج التأهيل موضوع البحث أصبحت من  ،ضوع يف حد ذاتهتربز أمهية البحث يف أمهية املو    

الضرورات امللحة اليت جيب على املؤسسة أن تسعى إىل تطبيقها لضمان النجاح والبقاء يف السوق واحلفاظ على 

ة مقبلة على منافسة قوية من طرف ومبا أن املؤسسات اجلزائري. حتقيقها لشروط االستدامةومكانتها التنافسية 

فقد مت اختيار هذا املوضوع لتبيان مدى تطبيق هذه  ،حترير التجارة اخلارجيةواملؤسسات الدولية نتيجة العوملة 

  . االستفادة منهاوالربامج 

قة باجلانب خاصة تلك املتعل ،البيئة احمللية والدولية للمؤسسات االقتصادية  يف ظل التغريات احلديثة اليت تعرفها

تربز أمهية برامج التأهيل الوظائفي املعتمدة من طرف املؤسسات االقتصادية و ،البيئي واالجتماعي واالقتصادي

   .اجلزائرية كأداة حقيقية وفعالة للمسامهة االجيابية يف التنمية املستدامة من خالل توفري الشروط املالئمة لالستدامة

  

   أهداف الدراسة  -4

  :اليت نذكرها يف النقاط التاليةوراسة إىل حتقيق جمموعة من األهداف تسعى هذه الد

يهدف هذا البحث إىل حماولة املسامهة يف زيادة رصيد املعرفة النظرية يف واحدة من أهم املواضيع املطروحة  - 1

ج التأهيل باعتبارها املؤسسة االقتصادية اجلزائرية من االستفادة من براموقابلية ومعرفة قدرة  ،على الساحة الوطنية

   .ودورها يف توفري الشروط املناسبة لتحقيق التنمية املستدامة ضرورة وحتمية ملحة تفرضها املتغريات الدولية 
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ودورها يف حتسني وحتديث أساليب و برامج التأهيل يف املؤسسة االقتصادية حمتوى إىل توضيح كما يهدف - 2

  . و التسيريأ أمناط اإلدارة

األساليب احلديثة يف يف اليت من شأا أن حتسن  ،التطرق إىل األنظمة اإلدارية احلديثةا البحث إىل يهدف هذ -3  

املؤسسة تساعد القياسية العاملية باعتبارها أدوات حقيقية التسيري وهي األنظمة اليت ترتكز على تطبيق املواصفات 

  .وترقية االستدامةجل حتقيق أمن االقتصادية 

  

         سةمنهج الدرا - 5

 برنامج التأهيل الوظائفي املستدام لترقية وظيفة االستدامة يف املؤسسة االقتصادية اجلزائريةدراستنا ملوضوع  يفو  

   :سوف نعتمد على املناهج التالية

املعلومات الالزمة عن الظاهرة ومن خالل هذا املنهج ميكننا جتميع البيانات : املنهج الوصفي التحليلي - 1

   .العوامل اليت تتحكم فيهاوحتليلها للوصول إىل األسباب وا تنظيمهو

 ستعانةاالميكننا  فإنه ،باعتباره طريقة من طرق البحث اليت تعتمد على األسلوب الكمي: املنهج اإلحصائي - 2

   .املعلومات اليت يتم مجعها من املؤسسة حمل الدراسة التطبيقيةوذا املنهج يف حتليل البيانات 

  

  دوات الدراسة أ -6  

   :سوف نعتمد على األدوات التالية ،يف معاجلتنا للموضوع املراد دراسته   

وبواسطة     ،اليت عن طريقها ميكننا توجيه العديد من األسئلة اليت ختدم املوضوعو: املقابالت الشخصية -  1   

واقع املوضوع املدروس يف  هم حولومعرفة أرائ ،هذه املقابلة ميكننا التحاور مع مسؤويل املؤسسة حمل الدراسة  

   .املؤسسة

األداة من مالحظة العمال وخمتلف املسؤولني ومعرفة ردود أفعاهلم  هذهحيث متكننا :املالحظة العلمية - 2

عن الفرضيات  يف نفس الوقت جتيبناو ناوضوع حبثذات الصلة مب وسلوكيام حول العديد من املسائل واجلوانب 

   .املقدمة

وثائق املؤسسة ذات والدراسة امليدانية نعتمد أيضا على سجالت والستكمال البحث أ: الوثائقو السجالت - 3

    .الصلة باملوضوع املراد معاجلته وكذا االطالع على مدى تطبيق القوانني والنصوص املتعلقة مبوضوع التأهيل

  اخل...الوثائق الضرورية من كتب، جمالت، دراسات، برامج، - 4

   

   املصطلحاتوفاهيم حتديد امل -7

قدرة األجيال الالحقة على هي التنمية اليت تليب احتياجات احلاضر دون التقليل من  :تعريف التنمية املستدامة  

   .الوفاء باحتياجاا املستقبلية 
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ناحية هي مقياس أداء املؤسسة من الوتعرف االستدامة على أا اهلدف النهائي الثالثي األبعاد  :تعريف االستدامة  

   .االجتماعيةوالبيئية واالقتصادية 

يقصد به تعزيز اجلهود املبذولة لتمكني املؤسسة من منافسة حميطها بعد استجابتها ملعايري االنتقاء : تعريف التأهيل  

للمساعدة على تفعيل الوظائف واألنشطة املادية وغري املادية ذات األولوية  ،والشروط املؤهلة للحصول على الدعم

الغري املرتبطة بالنشاط العادي للمؤسسة يف إطار برنامج التأهيل الذي يتضمن القيام بتشخيص و ،تسويةلل

إعداد خمطط تأهيل وخطة لتمويله مث الشروع يف تنفيذه ومتابعته واستراتيجي شامل للتعبري عن احتياجات املؤسسة 

  . قصد تقييم نتائجه
  
  صعوبات البحث -8

من خمتلف جوانبه وحيثياته واإلجابة على اإلشكالية املطروحة والفرضيات املقدمة واجهتنا يف سبيل إمتام البحث    

   :العديد من الصعوبات أبرزها مايلي

قلة بل ندرة املراجع املتخصصة يف مثل هذه املواضيع، حىت وإن وجدت فهي ال تتعدى جمرد عموميات  •

 وأعماقه؛وإشارات حول بعض جوانب املوضوع وال تغوص يف تفاصيله 

عدم وجود وظيفة للتنمية املستدامة على مستوى املؤسسات االقتصادية اجلزائرية يف هيكلتها التنظيمية،  •

 وهذا ما زاد من صعوبة الدراسة التطبيقية؛

إن الكتابات والبحوث حول وظيفة االستدامة يف املؤسسات الزالت يف بدايتها سواء باللغة العربية أو  •

 اللغة األجنبية؛

 ان البحث معقد ومركب من عدة جوانب ومواضيع قد تصلح ألن تكون مواضيع حبثية منفصلة؛عنو •

حيث وجدنا  SANIAKصعوبة احلصول على املعلومات اخلاصة باجلانب التطبيقي للدراسة يف مؤسسة  •

رب املسؤولني ومتلصهم من إعطائنا املعلومات الضرورية إلمتام البحث وحتفظهم الشديد على بعض 

 ؛ئق املؤسسة اهلامة بالنسبة لبحثناوثا

   .عن مكان اإلقامة وعدم وجود املواصالت الكافيةبعد املؤسسة  •

  

   خطة البحث -9

وانطالقا من الفرضيات املقدمة وباالستناد إىل منهج الدراسة وأدوات  ،اإلشكالية املطروحة نمن أجل اإلجابة ع   

   :ىل الفصول التاليةفإننا سوف نقسم البحث مبدئيا إ ،مجع املعلومات

  مدخل نظري حول التأهيل    :الفصل األول

مفهوم التأهيل، أسباب اللجوء إليه و متطلباته: املبحث األول  

برنامج التأهيل: املبحث الثاين  
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أنواع برامج التأهيل: املبحث الثالث  

 

 االستدامة واملواصفات القياسية الدولية ذات الصلة ا: الفصل الثاين

 ماهية االستدامة: لاملبحث األو

 املعايري القياسية الدولية ذات الصلة باالستدامة: املبحث الثاين

  

  تأهيل وظائف املؤسسة والتوجه حنو وظيفة االستدامة : الفصل الثالث

  ) التأهيل على املستوى اجلزئي(تأهيل وظائف املؤسسة : املبحث األول

 التوجه حنو وظيفة االستدامة: املبحث الثاين

  مكانة التنمية املستدامة ضمن وظيفيت املوارد البشرية واإلنتاج: ث الثالثاملبح

 مكانة التنمية املستدامة ضمن وظيفيت التسويق و البحث و التطوير: املبحث الرابع

  

  عني الكبرية SANIAKملؤسسة  الدراسة امليدانية: الفصل الرابع

  عريف باملؤسسة اإلطار املنهجي للدراسة امليدانية والت: املبحث األول

 تأهيل وظائف املؤسسة: املبحث الثاين

 SANIAKالتوجه حنو وظيفة االستدامة يف مؤسسة : املبحث الثالث

  اخلامتة العامة



  

  

  

  

        

        

        الفصل األولالفصل األولالفصل األولالفصل األول

  

  مدخل نظري حول التأهيلمدخل نظري حول التأهيلمدخل نظري حول التأهيلمدخل نظري حول التأهيل
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    الفصل األولالفصل األولالفصل األولالفصل األول

    مدخل نظري حول التأهيلمدخل نظري حول التأهيلمدخل نظري حول التأهيلمدخل نظري حول التأهيل    

   مقدمة     

الذي مجع أعضاء اإلحتاد األورويب ودول الضفة اجلنوبية  1995مؤمتر برشلونة املنعقد يف شهر نوفمرب منذ          

للبحر األبيض املتوسط، سعت اجلزائر إلقامة شراكة أورومتوسطية على غرار ما قامت به بعض الدول العربية 

أكدت اجلزائر رغبتها على االندماج يف االقتصاد العاملي، وذلك من خالل التوقيع  ،هذا اإلطار األخرى و يف

  .2002الرمسي على اتفاقية الشراكة مع بلدان االحتاد األورويب يف شهر أفريل 

بتفكيك   - 2017سنة أي إىل غاية سنة  12على امتداد  - إن هذه االتفاقية تستوجب على اجلزائر القيام           

املفروضة على كل املواد املصنعة يف بلدان االحتاد األورويب، مث املنتجات احلواجز اجلمركية بصورة تدرجيية 

الصناعية واالمتيازات املتبادلة يف اال الزراعي وكذلك على املنتجات النصف مصنعة والتجهيزات 

  .اخل،...،الصناعية

من خالل طلب  ،يف حترير اقتصادها واالنفتاح على االقتصاد العامليكما أكدت اجلزائر أيضا على رغبتها    

، وجراء كل هذا قامت بتكييف نصوصها التشريعية والقانونية مع متطلبات االنضمام إىل املنظمة العاملية للتجارة 

اليت  اإلجراءات ومن بني .)العوملة، حترير السوق، الشراكة، االنضمام إىل املنظمة العاملية للتجارة(هذه املرحلة 

  .من أجل مواكبة التطورات احلاصلة والظروف املتغرية قامت ا هي تبنيها لربنامج تأهيل املؤسسات االقتصادية

أصبح  ،البيئة املناسبة ملزاولة نشاطااإن احلديث عن تأهيل املؤسسات االقتصادية اجلزائرية، وخلق          

يط باملؤسسة، وذلك ألن اجلزائر تسري خبطى ثابتة حنو اإلندماج يف احلركية ضرورة حتمية متليها التحديات اليت حت

االقتصادية العاملية، وبالتايل فإن هذه املؤسسات أصبحت جمربة أو مضطرة للتزود بوسائل احلماية الالزمة اليت تقيها 

احلماية اليت كانت توفرها هلا من التأثريات اليت تتعرض هلا نتيجة عملية االنفتاح االقتصادي املنتهج بعيدا عن 

هذه احلماية اليت أفقدا كل مقومات وعوامل  .الدولة يف ظل النظام االشتراكي املطبق يف السنوات السابقة

و . ،اخل...،التنافس احلقيقي، نتيجة ما شاب هذا النظام من أمراض هيكلية مزمنة و سوء ترشيد الطاقات اإلنتاجية

وظائفها وذلك قصد مواجهة وؤسسة االقتصادية جمربة على القيام بتأهيل مجيع نشاطاا املأي بالتايل فهي اليوم  

  :ويف هذا اإلطار تطرح األسئلة التالية .متطلبات إقتصاد  السوق وتأثريات هذا االنفتاح االقتصادي

  ماذا نعين بعملية التأهيل ؟ •

 يل؟ماهي الدوافع واألسباب احلقيقية اليت كانت وراء عملية التأه •

 ماذا نقصد بربنامج التأهيل، وماهو مسار أو عملية تنفيذه؟ •

 و ما هي أنواع برامج التأهيل؟ •

  :يف املباحث التالية  نهع اإلجابةو هذا ما سنحاول 
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        مفهوم التأهيل، أسباب اللجوء إليه و متطلباتهمفهوم التأهيل، أسباب اللجوء إليه و متطلباتهمفهوم التأهيل، أسباب اللجوء إليه و متطلباتهمفهوم التأهيل، أسباب اللجوء إليه و متطلباته::::المبحث األولالمبحث األولالمبحث األولالمبحث األول   

الشراكة  العوملة،(ات ريالقليلة املاضية من تأث إن التغريات اليت شهدها االقتصاد اجلزائري يف السنوات        

تفرض على  ،)االنضمام إىل املنظمة العاملية للتجارة واالنفتاح االقتصادي وإلغاء احلماية االورومتوسطية،

قامت السلطات  ،كل هذا وألجل .املؤسسات االقتصادية ضرورة تدعيم قدراا التنافسية أو إعالن إفالسها

، الكفيلة بتدارك النقص امللحوظ يف أداء منظومة مؤسسات االقتصاد الوطين واآللياتالطرق  إجيادالوطنية مبحاولة 

وكان ذلك بتبنيها لربنامج التأهيل الذي من شانه جعل املؤسسات قادرة على منافسة مثيالا من مؤسسات 

  .االحتاد األورويب أو غريها من املؤسسات األجنبية

اليت كانت وراء عملية  األسبابماهي  هيل، وأنعين بالت ماذايف هذه النقاط معرفة  سنحاول فإننا ،وعليه     

هذا  التأهيلتنفيذ أو تطبيق برنامج  أناملؤسسات االقتصادية، ومبا  تأهيلوراء تبين برنامج  باألحرى أو التأهيل

البد من احلديث يف هذا ن كااحمليط الذي تعمل فيه، لذا  أيضا بل ،ليس فقط املؤسسة بتأهيل يستوجب القيام

  .حميط املؤسسة تأهيلعن متطلبات  اإلطار

    مفهوم التأهيلمفهوم التأهيلمفهوم التأهيلمفهوم التأهيل: : : : المطلب األولالمطلب األولالمطلب األولالمطلب األول

منافسة  ،اخلاصة منها أو العمومية ،تواجه املؤسسات االقتصادية اجلزائرية ،يف ظل الظروف الدولية الراهنة     

كون هذه املؤسسات  ،اق العاملية والعوملةحادة خاصة بعد عملية حترير التجارة اخلارجية واالنفتاح على األسو

كانت تنشط يف وضعية اقتصادية حممية من املنافسة اخلارجية يف ظل اقتصاد مسري مركزيا وبالتايل وجدت نفسها 

  .يف مستوى ال يسمح هلا باملنافسة أمام املؤسسات األجنبية 

ري يف إجراءات جديدة من شأا أن توفر هلا ومن هذا املنطلق جتد املؤسسات اجلزائرية نفسها جمربة للتفك     

  .القدرة الالزمة على املنافسة وتأهلها

والتأهيل هو جمموعة من اإلجراءات الواجب على املؤسسات القيام ا إلحداث تغيريات هيكلية على مستويات 

واخلارجية والتغريات ىل مستوى يسمح هلا مبواجهة املعطيات الداخلية إخمتلفة، وهذا من أجل الوصول باملؤسسة 

عن إعادة اهليكلة  و هذا األخري خيتلف فالتأهيل ميكن اعتباره أداة تدفع إىل تطوير املؤسسات االقتصادية،. اجلديدة

تغيري اإلستراتيجية بكاملها، فالتأهيل مصطلح يشمل عدة جوانب منها التأهيل التنظيمي واإلداري،  اليت يقصد ا

  .اخل...تسويقياإلنتاجي، التكنولوجي، ال

مبعىن إحداث تغيريات يف مجيع أساليب وأنظمة إدارة املؤسسة من خالل التعرف على نقاط القوة والضعف 

ويكون ذلك  ،إضافة إىل إعادة النظر يف العديد من املتغريات اخلارجية ذات الصلة باملؤسسة ،الداخلية للمؤسسة

  .ية التأهيلبتشخيص شامل واستراتيجي للمؤسسة، والذي يعترب بدا
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جيعلها قادرة على مزاولة نشاطها بالشكل الذي يضمن هلا  ،إن تبين هذا املفهوم من طرف املؤسسة االقتصادية

  .1تطورها ومنوها دون االعتماد على غريها

 يعترب التأهيل من املصطلحات كثرية التداول يف الفكر اإلداري اجلزائري خاصة يف السنوات األخرية و قد ازداد    

وهو التاريخ الذي مت فيه التفاوض مع دول االحتاد األورويب،كما تعددت التعاريف اليت  ،1998استعماله منذ 

  .لكن جلها ينصب يف ضرورة التأقلم مع التحوالت والتغريات االقتصادية الدولية والوطنية ،أعطيت هلذا املصطلح

  :ن توضيحها فيما يليميكن تقدمي جمموعة من تعاريف التأهيل ميك ، يف هذا الصدد

 على املؤسسة أداء فعالية وترقية حتسني إىل دفاليت  التدابري و اإلجراءات من جمموعة عن عبارة هو : "التأهيلف

 ." 2  السوق يف منافسيها الرائدين مستوى

 ة إىلباملؤسس الوصول إىل يهدف تسيرييو تقين ، تكنولوجي طابع ذات العمليات من جمموعة حيوي التأهيل إن

 من تنافسية بقدرة تتمتع جعلها أي. واألجنبية منها الوطنية املؤسسات منافسة قادرة على تكون الذي املستوى

  .األرباح وحتقيق للنوعية اليت تستجيب اجليدة املنتجات خالل

  

        ONUDIONUDIONUDIONUDIتعريف منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية تعريف منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية تعريف منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية تعريف منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية : : : : الفرع األولالفرع األولالفرع األولالفرع األول
أدت ،اخل ...ديد يف املنتجات و التحديث يف التكنولوجيا و اتساع شدة املنافسةإن التنوع يف األسواق والتج    

إىل إحداث تغيري يف حمددات املنافسة الصناعية على املستوى الدويل، فاملنافسة اليوم مل تعد تقتصر فقط على 

  :3شمل ااالت التاليةبل تعدت هذا اال لت ،مستوى تكلفة اإلنتاج وتوفري املواد األولية ومستلزمات اإلنتاج

  ؛نوعية هيكل املؤسسات -

مدى ضغط املنافسة على الكفاءات والقدرات التنظيمية والتقنية للمؤسسات يف االستجابة السريعة  -

 ؛حلاجيات الطلب و التغيريات احلاصلة فيه

 .فعالية مصادر التجديد داخل املؤسسة -

دي السنوات القادمة للعوملة بكيفية االستفادة من اآلثار حتويضع خرباء منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية 

آثار ملموسة على النمو والقدرة التنافسية االجيابية للتحرير، وكيفية تدعيم املزايا التنافسية دف احلصول على 

  :املستدمية للصناعة، ويتطلب ذلك فهم الواقع من خالل

 ،احمليط االقتصادي العام الذي تنشط فيه •

 ،تطور التارخيي للصناعةحتليل ال •

 ،املعرفة التامة للمنتجات و التكنولوجيات احلديثة •

                                                           

- 
��ر� ��� ا������ ا�����د�� 
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 ،)املوردين، الزبائن(دراسة املتعاملني الرئيسيني احملليني و الدوليني يف الصناعة  •

   ،تقييم مؤشرات النجاعة الرئيسية •

 ،ةتعيني العوامل الرئيسية للنجاح و العناصر احملددة للقدرة التنافسية لكل صناع •

صياغة برنامج متكامل لتأهيل املستوى و التنمية بالنسبة للصناعات اليت هلا آفاق مستقبلية  •

 .للبناء والنمو

  :باملبادئ التالية اإلميان كذلكو 

 ،امليزة التنافسية تبىن على ختالف وليس على تشابه •

 ،امليزة التنافسية غالبا ما تكون متمركزة جغرافيا •

  .األجل الطويل تبىن امليزة التنافسية يف •

هو عبارة عن مصطلح إداري مت اعتماده من طرف منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية يف السنوات  التأهيلو

  :1األخرية، و هو عبارة عن منهج أو طريقة مستمرة دف إىل حتسني تنافسية املؤسسة، فهو ال يعترب

 ؛ه مشكالتبرناجما حلماية املؤسسات اليت تعاين من صعوبات و تواج -

  ؛ال يعترب برناجما مفروضا من طرف الدولة أو اهليئات التابعة هلا -

  .ال يعترب إستراتيجية صناعية لتحديد القطاعات و الفروع اليت جيب تطويرها و محايتها -

 : وإمنا هو

    جمموعة من اإلجراءات التحفيزية اهلدف منها هو حتسني القدرات التنافسية للمؤسسات و تطوير    -

 وسائل إنتاجها و تعزيز قدراا اإلدارية بغرض حتسني جودة منتجاا أو خدماا و تأقلمها مع املعايري 

          iso 9000املواصفات الدولية املقدمة من طرف املنظمة العالية للمواصفات القياسية مثل و

14000iso  . 

للمؤسسات مع األخذ بعني االعتبار  هو عملية حتسني مستمرة ودائمة دف إىل إدخال طابع التطور -

 .نقاط القوة ونقاط الضعف يف أدائها الداخلي

كما ينظر إىل التأهيل على أنه عملية مستمرة دف إىل إحداث تغيريات كبرية يف املؤسسات و  -

الكلي دف حتضريها وتكييفها مع متطلبات التبادل التجاري احلر وجعلها أكثر تنافسية      حميطها 

 .رة على متابعة التغريات التكنولوجية العامليةوقاد

    تعريف برنامج صندوق تحسين التنافسية الصناعية التابع لوزارة الصناعةتعريف برنامج صندوق تحسين التنافسية الصناعية التابع لوزارة الصناعةتعريف برنامج صندوق تحسين التنافسية الصناعية التابع لوزارة الصناعةتعريف برنامج صندوق تحسين التنافسية الصناعية التابع لوزارة الصناعة    ::::الفرع الثانيالفرع الثانيالفرع الثانيالفرع الثاني

يف ظل اقتصاد مسري إىل اقتصاد متحرر ومنفتح على  ملهو تقدمي الدعم للمؤسسة اليت تنتقل من الع   

و ذا فإن الغرض من ، فيها املؤسسة ملالداخلية و اخلارجية اليت تعويتم ذلك بالتأثري على الظروف . املنافسة

                                                           

ndustrie et de Iinistère de l'Mises et de leur environnement, ispositif opérationnel de mise à niveau des entreprD-1
19. . , pestructurationR 
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التأهيل هو إعطاء املؤسسة إمكانية التأقلم مع متطلبات السوق واالرتقاء إىل تنافسية أفضل واغتنام فرص 

  .1التصدير وكذلك حتقيق النمو
  ريملمارسات وطرق التفكعلى أنه عملية مستمرة تشمل إحداث التغيري يف ا ،كما يعرف التأهيل أيضا

االتصال واهلدف منها هو اكتساب طرق جديدة يف التفكري و التصرف وكذلك تطبيق أساليب جديدة يف  و

  .اإلدارة أكثر ديناميكية وأكثر إبداع

 :2وبالتايل فإن عملية التأهيل تستوجب مراعاة ما يلي         

  ،اإلنتاج باملواصفات الدولية -

 ،دة كمتغري أساسي ضمن إستراتيجية املؤسسةاعتماد املنافسة الشدي -

 .االهتمام بالتصدير و االندماج يف السوق الدويل -

 :يتوقف جناح التأهيل على اختاذ عدة إجراءات تتمحور يف العناصر التالية ، باإلضافة إىل ذلك 

ودة وفق جتديد أساليب التنظيم واإلنتاج ، االستثمار والتسويق ، وكذلك التحكم يف التكاليف واجل -

 ؛قواعد السوق

  ؛إقرار برنامج وهياكل كفيلة بتنفيذ التأهيل -

 التركيز على املوارد البشرية من خالل االهتمام بالتكوين الذي يعمل على اإلنتاج باملقاييس الدولية ،  -

  ؛بالتايل زيادة القدرة التنافسية للمؤسسةو

  .حتسني عناصر املؤسسة يف ظل التسيري الالمركزي -

   

    ) ) ) ) أسبابهأسبابهأسبابهأسبابه((((لماذا اللجوء إلى تأهيل المؤسسة االقتصادية لماذا اللجوء إلى تأهيل المؤسسة االقتصادية لماذا اللجوء إلى تأهيل المؤسسة االقتصادية لماذا اللجوء إلى تأهيل المؤسسة االقتصادية     ::::لثانيلثانيلثانيلثانيالمطلب االمطلب االمطلب االمطلب ا
يربز عدم قدرا على حتقيق احلاجيات الضرورية للسوق احمللية  ،إن واقع املؤسسات االقتصادية اجلزائرية اليوم     

 ةري قادروبالتايل فإن معظمها غ. اخل،...،من سلع وخدمات، سواء كان ذلك من حيث اجلودة، الكمية أو السعر

على استفاء الشروط املوضوعية واكتساب مواصفات اجلودة اليت أصبحت من العوامل األساسية اليت متكن 

ويضاف إىل ذلك ... املؤسسة من اكتساب قدرات تنافسية يف السوق احمللية أو عند نفاذها إىل األسواق الدولية

  .اب مزايا تسمح هلا بالتخصص يف إنتاجهاارتفاع تكاليف إنتاجها وأسعار منتجاا مما حرمها من اكتس

لذا فإن رفع القدرات التنافسية هلذه املؤسسات أصبح ضروري و يتوقف على مدى قدرا على إحداث التغيري    

سواء على مستوى هياكلها اإلنتاجية، فترات تسليم وطرح منتجاا يف األسواق،  ؛التجديد على مجيع املستوياتو

                                                           
1  - #-" 8��C	4،  ،ا���ر ��1ر +0ه , ا������ت ا�����د�� 
	 -, ا+*�ق ا�)�اآ� ا&ورو%�ا����!�E ا	����ن ا	0FG + ��ل	و�	.�-, ا�	ت و، ا�(�ا�50

IاJK	د ا�  .13، ص 2��2006��E  14- �13ي، آ.�# ا	0.�م ا&%���د�# و !.�م ا	�'��� ، )9�8 ا*��ق ا	�Cاآ# !., ا&%��
�2010�رس26*�ر�T ا	���R!:    http://www.ulum.nl/c66.html   S ا	�ا"Q اP	��5و�+ -  2 .        
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اج، حتسني مستوى اجلودة، طرقها التنظيمية والتسيريية ومستوى البحث والتطوير واإلبداع ختفيض تكاليف اإلنت

اخل...التكنولوجيا و التسويقو
1.   

ويتميز احمليط اخلارجي ياكله وتعدد مستوياته واختالف حدة تأثريه على املؤسسات واألفراد وهذا ما يؤدي     

دية الصناعية واخلدمية مهما كان حجمها نتيجة الضغوط اخلارجية إىل ضرورة تطوير وتأهيل املؤسسات االقتصا

افية، القانونية، السياسية ــكالتغري يف الوضعية االقتصادية واملالية، التطورات التكنولوجية االجتماعية، الثق

  .اخل،...،

جمموعة من الدواعي  تضغط جل هذه التغريات على املؤسسة االقتصادية اجلزائرية مبعىن هناك ،ويف هذا الصدد   

  :لتأهيل املؤسسة تتمثل على وجه اخلصوص يف

واليت تتطلب إعادة بناء املؤسسات االقتصادية على  :التوجهات اجلديدة حنو اقتصاد حر و تنافسي - 1

  .أسس صحيحة تعتمد على مبدأي الكفاءة و املر دودية

 على جديدة مفاهيم ظهور لعاملا شهد من القرن املاضي تياالتسعين بداية مع: العوملة االقتصادية - 2

 تزايد إىل ىأد الذي العوملة سمإ عليه أطلق ما أمهها ، الدولية والتجارية االقتصادية العالقات  صعيد

 إطار يف العامل توحيد به يراد جديد ظامهي ن العوملةف الدول، بني التعاون من ملزيد باحلاجة الشعور

 يف العامل أسواق اندماج " به يقصدو "اجلديد العاملي النظام" البعض عليه أطلق هنا ومن. واحد

 من إطار ضمن والثقافات العاملة والقوى األموال وانتقال املباشرة االستثماراتو التجارة حقول

احلدود  اختراقمما يؤدي إىل  ،وبالتايل خضوع العامل لقوى السوق العاملية .األسواق حرية رأمسالية

بري يف سيادة الدولة وأن العنصر األساسي يف هذه الظاهرة هي الشركات الك االحنصارالقومية، وإىل 

 :3 املظاهر التالية و ما جنم عن هذه األخرية من ." 2 متعددة القومياتالرأمسالية الضخمة 

التحالف بني الشركات وحيث أدت إىل زيادة فرص التعاون   :التطور املتنامي يف تكنولوجيا اإلعالم واالتصال- أ

وهذا لن  ،هلذا التطور و التنامير خمتلفة وأن هذه الظاهرة تستوجب مسايرة املؤسسة االقتصادية اجلزائرية يف صو

 حواجز بإلغاء مسحت االتصال تكنولوجيا تطورات ألنيتأتى إال من خالل تأهيل املؤسسة يف هذا اجلانب ، 

 مع باالتصال للمسريين السماح وبالتايل بسرعةو العامل أحناء كلب االتصال عملية يسهل مما والوقت املسافة

 .األجنبية الشركات من نظرائهم

                                                           
1  -  ،4��4، 2�X�# ا	Jه�اء ش�6 ��Bا������ت ا��3 �ةر �ا���45 ,- 	
��0# و ا���6�4� B ، #�"�0	ول ا�	ا ,.! �أوت  20، �.�-, ا	�0	�# و أ�Fه

  .14، ص �2001�ي  14-13)5��5ة ،  55
2- Reich Robert , the work of nations , new york, 1991, p 97 .                                                                                          
      

  .1999 ،��� ، ا����ا+ �	 ا��69 8 و ا���45� +#7��ت ، ���9, )�� أ��� -  3
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 املشتركة، األوروبية السوق ظهور مع 1959 اخلمسينات ايةيف   1التكتالت ظهور بدأ:اإلقليمية التكتالت- ب

فعا من بني دا و بالتايل أصبحت  هذه التكتالت ة،اجلنوبي مث الشمالية أمريكا فسوق إفريقيا جنوب تكتل ليليها

 .دوافع تأهيل املؤسسات االقتصادية اجلزائرية

GATTو االتفاقية العامة للتعريفة اجلمركية  OMC للتجارة العاملية املنظمة- ج
لقد أبدت اجلزائر نيتها يف  : 2

من من أجل إعطاء الدفع لالقتصاد الوطين بغية اخلروج  1987االنضمام إىل املنظمة العاملية للتجارة رمسيا سنة 

 :تعاين من جمموعة من الصعوبات منها النامية الدول من كغريها األخريةكون هذه  ،األزمة

 ؛املنافسة هةجموا على اؤسسام قدرة عدم -

 .الغربية العملة مع مقارنة اجلزائرية العملة ضعف -

   :جمموعة من االجيابيات منها نهأن انضمامها ميكن أن تترتب ع كما

 ؛احمللية الصناعة تطوير أجل من كنولوجيالت التطور من اإلستفادة -

 ؛األجنبية املنافسة ظل يف الوطنية املؤسسات وفعالية كفاءة نيسحت -

 .األجنيب االستثمار تشجيع -

 :منهاو العاملية الشركات - 3        

وتشكل هذه الشركات حتديات تنافسية كبرية خاصة بالنسبة للمؤسسات : اجلنسيات املتعددة الشركات -  أ

ية، وهذا نظرا ملا تتوفر عليه من كفاءات فنية وإدارية عالية اجلودة ، هذا ما يشكل قيود كبرية على اجلزائر

هذا األمر يستدعي القيام بتبين برامج لتأهيل مجيع وظائف املؤسسة لترتقي بقدرا . هاته األخرية

 .التنافسية

 العابرة الشركات -  ب

يعترب سالح قوي  ،3إن حصول املؤسسة على شهادة االيزو: لقياسيةتأثري املنظمة العاملية للمواصفات ا -4       

حيدد مقدرا على توفري منتجات حاملة للمواصفات العاملية، و بالتايل الزيادة من تنافسيتها، إذ أصبحت األسواق 

 األساسية للتبادل العاملية اليوم ال تقبل إال املنتجات اليت تتوافق مع متطلبات نظام اجلودة العاملية كأحد املعايري

املؤسسة االقتصادية اجلزائرية لربامج التأهيل من أجل احلصول على  انتهاجوهذا لن يتأتى إال من خالل  ،التجاري

  .هذه الشهادة وضمان استدامة هذه املؤسسة

 مشروع مع ةالبداي يف بدأت اليت التأهيل بعملية القيام الدولة على لزاما كان ،اجلديدة املؤثرات هذه ظل ويف   

   .احلقيقي املعىن ملفهومها يعطى مل لكن ، اهليكلة وإعادة الصناعة وزارة والصناعية   للتنمية املتحدة ألمما منظمة

                                                           
�ذ	+ ا	0��ري -  1C	ا �و -�ه�ة ا���45 	–، ا�4>; ا��5: ��0د ا�4ه? و ا�#< <	ن، ا�، ص 1997، ��ي K� ،140.# ا	�[��ى، �[��ى ا	��5 ا	�0"+، !�

10. 
2  -   ،+1	��رة، ا��3 �ة و ا���6�4� ���
A 1; �7ر+!� ا��@�
� �+0ه , ا������ت ).�, صK�.	 ���'B�� `�� ��C]رة، ا	��ر)# ا	0.�� #	�، ر)

 ،�IاJK	46، ص 2006ا.  
��ره� ا���5�4� ��� ا������ت و ا��@���ت ا��3 �ة و ا���6�4� 
	 ا���ا��ذهE�# 	�9ش،  -  3��B'��� `�� ا+*�� �ت ا����رة 
	 ا���A و � #	�، ر)

  .230، ص 2004، آ.�# ا	0.�م ا&%���د�# و !.�م ا	�'���، )9�.��B ،8��C]� #رة
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 تغريت ،األورويب اإلحتاد و اجلزائر بني تعاون برنامج عن عبارة هو الذي ،MEDAبرنامج  تطبيق بداية معو

 إدخال إىل األوىل بالدرجة يهدف التأهيل برنامج أن هؤالء تفهم إذ ،املؤسسات رؤساء طرف من خاصة املفاهيم

 . ولنيؤاملس لدى هنياتذال تغيري حتمية مع األعمال إلدارة احلديثة الوسائل إدخال و النوعية مفهوم
 

يعترب اتفاق الشراكة بني اجلزائر واالحتاد األورويب من أهم األمور اليت دف  :الشراكة األوروجزائرية -5

كربى على االقتصاد  إجراءاتعلى املدى البعيد، كما يتطلب تنفيذ هذا االتفاق  االقتصادينربط  إىل

هذا االتفاق يف العديد  املنتظر مسامهةاجلزائري متكن هذا األخري من اللحاق بالدول املتقدمة ، كما أنه من 

  :االجيابيات مثلمن 

التكنولوجيا إىل املؤسسات الوطنية و يفتح اال  فك العزلة عن االقتصاد اجلزائري الذي يضمن انتقال -  أ

 .اإلنتاجأمام املنافسة األجنبية واليت تكون عامال مهما يف حتسني 

اجلمركي التام على املواد األولية وسلع التجهيز املستوردة من  كاإلعفاءع اجلزائر باملزايا املمنوحة هلا متت -  ب

 .االحتاد األورويب

أفضل أسواق البلدان األوروبية، مع إعفاء املنتجات الصناعية من الرسوم  منح فرص التصدير بدخول - ج

 .اجلمركية 

عمل  415مت القيام حبوايل  ،2002، إذ يف شهر سبتمرب  1إىل استفادة اجلزائر من برنامج ميدا باإلضافة - د

ات ، لكن املستفيد منها فعال هو حوايل نصف عدد املؤسستأهيلي للمؤسسات الصغرية واملتوسطة 

   .املنخرطة يف الربنامج

بنفس مواصفات احمليط و ديناميكيته حىت تستطيع مواجهة تغرياته املستمرة التسلح :املؤسسة جمربة على -6

 .و التكيف معه

علها جمربة على إعادة نظرها يف أساليب تسيريها، جيالذي  التطور املستمر للمحيط اخلارجي - 7        

  .2ستدامتهااستراتيجياا و تنظيمها ال

  

                ::::متطلبات التأهيلمتطلبات التأهيلمتطلبات التأهيلمتطلبات التأهيل: : : : لثلثلثلثالمطلب الثاالمطلب الثاالمطلب الثاالمطلب الثا
تؤثر وتتأثر باحمليط الذي تعيش فيه وتواجه  ،املوجودة املؤسساتكغريها من  ،إن املؤسسة االقتصادية اجلزائرية    

والتزامها  OMCهذه التأثريات مع انضمام اجلزائر إىل منظمة التجارة العاملية  تتضاعفلقد حتديات عميقة، و

بعد أن كانت تنمو يف  ،أحكام هذه االتفاقيات، مما جيعل منتجات هذه املؤسسات تواجه حتديا كبريايق مجيع بتطب

  .ظل غطاء محائي وفرته هلا الدولة من خالل املنظومة اإلجرائية لالقتصاد اإلداري

                                                           
�ت، وزارة ا	�()'�ت ا	�c��ة و 2005، �90��ت !�م ��C�8# ا	�0.���ت ا&%���د�#، "��ن ر6%  -  1�I���Pو ا #��d!Pت ا�، �����# ا	�[���

  .ا	���)#9
2�ق  ا	�.�-, ا	�X[+ ��ل ، -@4ك��C� ا�B - +0ه , ا������ت ا�����د��و)�.# ���اوي،  - 2G و A%وا ، #��IاJK	د�# ا� 14و13*ه�� ا	�()'# ا&%��

 �E�2��2006#�	�% #0��B ،���'�	د�# و !.�م ا� .، آ.�# ا	0.�م ا&%��
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ية و احملافظة على حصتها وحىت تتمكن املؤسسات من التفاعل االجيايب والتماشي مع التحديات احلالية و املستقبل   

احمليط الذي ، وجب عليها األخذ بعني االعتبار مكونات السوقية و قدرا على النفاذ لألسواق العاملية بسهولة

املتغريات اليت تتأثر ا  أوالقوى "ويقصد مبحيط املؤسسة  .تتواجد فيه عند وضع استراتيجياا و سياساا املختلفة

ترقية قدرا  علىالعمل  ال بد من إضافة إىل هذا. "منها  فادةتاالسرقابة عليها، ولكن ميكن ال تستطيع الواملنشأة 

ألن التنافسية أصبحت مرتبطة بدور الدولة واحمليط اخلارجي ككل من  ،حتسني جودة منتجاا وخدمااوالتنافسية 

املؤسسة، تأهيل العنصر  لنشاطمالئم  استثماريخالل وجود قطاع مايل ومصريف فعال، توفري حميط إداري و

  .اخل،...،البشري، باإلضافة إىل جهاز قانوين شفاف ومرن قادر على تكييف القوانني لصاحل املؤسسات

لذا ميكن القول أن هناك جمموعة من املتطلبات لترقية املؤسسات االقتصادية اجلزائرية وتأهيلها على مجيع     

  .ل يف حتقيق عملية التنمية االقتصادية الشاملة واملستدامةاملستويات من أجل املسامهة بصورة أفض

  

        تأهيل المحيط المصرفي و الماليتأهيل المحيط المصرفي و الماليتأهيل المحيط المصرفي و الماليتأهيل المحيط المصرفي و المالي    ::::الفرع األولالفرع األولالفرع األولالفرع األول
املوارد املالية الالزمة للمؤسسات مشكلة حساسة ومهمة جدا، من أجل متويل نشاطاا إن مشكلة توفري     

  .حالة نقص السيولة هلذه املؤسساتاستثماراا وذلك يف و

والسيما توجه االقتصاد اجلزائري حنو اقتصاد السوق و ضغوطات العوملة  ،ي ظل الظروف واملتغريات اجلديدةفف   

ومن هذه . أصبح من الضروري حل العديد من املشكالت اليت كانت مطروحة يف ظل النظام االشتراكي السابق

ال احليوي الذي يغذي املؤسسات ضرورة تأهيل وتوفري احمليط االقتصادي واملايل باعتباره ا ،املشكالت

مصادر التمويل اخلارجية، وبالتايل البد  إىل األخريةوهذا يف ظل تزايد حاجة هذه  ، االقتصادية باألموال الكافية

من إعادة النظر يف اخلدمات املصرفية املقدمة وضرورة تكييف عملياا وفق متطلبات السوق والذي يستدعي 

ايل واملصريف وإصالحه بل وتأهيله من أجل تنشيط احلركية االقتصادية ودفع عجلة التنمية امل اجلهازبدوره انفتاح 

 تسيري قواعد وإرساء موظفيه وإطاراته ومستوى خدماته نوعية حتسني وذلك لن يتأتى إال من خالل ، االقتصادية

تمويل االستثمارات ل ،البنكية القروضالتسهيالت و منح يف وجتارية موضوعية معايري تعتمد وواضحة شفافة

  :وانطالقا من هذا كله فإننا سوف نتناول النقاط التالية ،االقتصادية احلقيقية

  ياجلزائر العمومي املصريف القطاع تأهيل مربرات: أوال

 منه منتظر هو ما مع تتناسب ال ياجلزائر العمومي املصريف القطاع عليها يتوفر اليت واهليكلية املالية القدرات إن   

 أمهها نتناول أن ميكن ،القطاع هذا تأهيل إىل تدعو اليت املربرات من العديد فهناك التنمية االقتصادية، حتقيق يف

  : 1يلي فيما

  ؛املصريف القطاع يف احلديثة الدولية املتغريات -

                                                           
�ت *ه�� ا	�()'�‘‘ا&��� F و ا���Bرات ”+0ه , ا������ ا����
 � ا�14�5 � :����ا�� ��ص� ).���ن،  -  1E.9�� ,-�.� ، +2 #9(���	ة و ا��c�	ت ا

 . 549، ص 2006أ���2  18- 17ا	�ول ا	�0"�# ���+ 
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 ؛وخوصصتة باجلزائر العمومي املصريف القطاع إلصالح اخلارجية الضغوط -

 .احلديثة الدفع وسائل استعمال يف التخلف    - 

 باجلزائر العمومي املصريف القطاع لتأهيل املقترحة اإلجراءات :ثانيا 

 العديد من وبالرغم من بذل باجلزائر، العمومي القطاع املصريف تأهيل إىل الداعية املربرات بعد التطرق ألهم   

أهم  هي فما الوطين، االقتصاد جتاه هب املنوط الدور أداء عن بعيدا بقي القطاع هذا أن إال إلصالحه، احملاوالت

  .؟لتأهيله املقترحة اإلجراءات

هناك مجلة من اإلجراءات املقترحة لتأهيل القطاع املصريف العمومي اجلزائري من أجل مواكبة التغريات اجلديدة     

 :1ر منها ما يلياالقتصاد الوطين على االقتصاديات العاملية وحماولة التوجه حنو اقتصاد السوق ونذك انفتاحو 

   ؛ امليدان يف تطبيقها وتفعيل القانونية املنظومة مراجعة - 

  ؛البنوك يف االختالس وعمليات اإلفالس ملكافحة الرقابة إجراءات تشديد  -

  ؛الدولة طرف من العمومية للبنوك املمنوحة االمتيازات يف النظر إعادة  -

  ؛رباجلزائ العمومي ريفاملص القطاع تأهيل على مساعدة أخرى إجراءات  -

 .اجلزائري املصريف القطاعتبين مبادئ احلوكمة يف   -

هذا  تأهيل سبيل يف املعنية اجلهات طرف من القيام ا من البد اليت املساعدة األخرى اإلجراءات العديد من هناك

 : ونذكر منها مايلي ،القطاع

 ؛املصريف القطاع يف ااملعمول  العاملية للمعايري البنوك هذه مسايرة ضرورة -

 على تستحوذ اليت منها العمومية وباألخص بالبنوك منها تعلق ما وخاصة الدفع أنظمة حتديث يف اإلسراع -

 والعمل الوقت، نفس يف ودفع سحب بطاقة لتصبح استعماهلا لتوسيع برنامج املعامالت، فهناك معظم

 ؛الدفع نقاط كل يف لذلك الضرورية األجهزة توفري على

 اجلزائري املصريف النظام مشكلة يعد العنصر هذا تأهيل نقص أن حيث البشري بالعنصر االهتمام   -

 البشري العنصر على التوظيف يف يعتمدوا أن العمومية مسؤويل البنوك على جيب لذا عموما،

 ؛البنوك يف متخصصة عليا مدارس إنشاء بدوره يتطلب هذا و املتخصص،

 البداية يف نشأ قد بعضها فإن ستة، العمومية البنوك عدد كان فإذا التخصص، إىل العودة تشجيع -

 ؛ذلك بعد الشمولية إىل حتول مث متخصصا

 سوق أو البورصة أن املعروف فمن املالية، السوق منها خاصة املصريف للعمل املساعدة املؤسسات تأهيل -

 يف األخرية هذه بيع أو وسندات مأسه يف سيولتها بتوظيف البنوك منها اليت تتنفس الرئة هي املال رأس

 .سيولة إىل حاجتها حال

                                                           
�ص� ).���ن - 1�، �"�( AB��  595، ص  �  . و �� "�0ه
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        تأهيل المحيط الجمركيتأهيل المحيط الجمركيتأهيل المحيط الجمركيتأهيل المحيط الجمركي: : : :     الفرع الثانيالفرع الثانيالفرع الثانيالفرع الثاني
وخاصة االنضمام  إىل املنظمة العاملية  للتجارة    ،ضمن  االقتصاد الدويل ياجلزائراالقتصاد  إن اندماج       

 ،جلمارك إعادة تكييف  عملها  مع هذه التحوالتحتتم على إدارة ا ،الشراكة  مع االحتاد األورويب  يةاتفاق وإبرام

استحداث اآلليات  العمل علىوضرورة تبين  قواعد  جديدة و التقليدية،و اإلقالع عن خمتلف  أشكال  التسيري 

إعداد برنامج  وهلذا البد من ،التحول حنو اقتصاد السوقوحترير التجارة اخلارجية  من عملية االستفادة بالكفيلة 

 يربز الدور  سع وشامل لكافة اجلوانب ذات العالقة بني املؤسسات االقتصادية والتجارة اخلارجية، حبيثوا إصالح

اهتمامني أساسيني متكاملني  هذه األخريةتبنت  ،هذا وألجل .يف ظل اقتصاد السوقهلذه اإلدارة املنوط اجلديد 

   :1ومها

 تعميمو وجتنب االنكماش كتبسيط اإلجراءات افيةقواعد الشف ءحنو العامل اخلارجي و إرسا أكثراالنفتاح  - 1

 .اإلعالم اآليلاستعمال 

األمر  ...التكوين والرسكلة ،كمراجعة قانون اجلمارك ،املؤسسة جلميع هياكلها إدارةوضع ديناميكية تطور  - 2

  .يف املستمر مع التحوالت املرتقبة للمحيطني الدويل والوطينالذي ميكنها من التك

وبدوا كانت اجلمارك تقف  واملتغريات اجلديدة،ف وهذا التغيري ضرورة حتمية أملتها الظرلقد أصبح        

 .ميدان التجارة اخلارجية االقتصادية يفاملؤسسات  عثرة أمامحجرة 

األهداف  يق مجلة منــيهدف إىل حتق ،إن العمل على ضرورة إصالح وتأهيل احمليط اجلمركي            

  :2هيواألساسية 

   ؛ير الدور االقتصادي للجمارك وتطوير الشراكةتطو -

  ؛تطوير املوارد البشرية والتكوين -

 ؛رفع مستوى املردود اجلبائي وفعالية مكافحة التهريب والغش التجاري -

 ؛و متتني األخالقيات اجلمركية مصداقيتهارد االعتبار للمؤسسة و -

 ؛عصرنة وسائل العمل ومناهج تسيري املؤسسة  -

  ؛ماركإصالح قانون اجل -

  ؛تطوير اإلعالم اآليل وتعميمه -

  ؛تطوير العالقات اجلمركية الدولية -

  ؛تسهيل اإلجراءات اجلمركية -

 . إصالح عناصر التسعرية اجلمركية -
                                                           

�رك ا	JKا��I#، أآ��"�  -  1�K	ا f���! ح وdإص i�� .4، ص 2000"��
دو	# `�� �[�Cرة آ.�# ا	0.�م ا&%���د�#  دآ��راj،أ�Xو�# ���ا�دور ا����رك 
	 -, ا����د ا��4ق، ��C� ا�زا�� ��اد،  	�R� ��J ا	����� أ���، - 2

 ،�IاJK	0# ا��B ، ���'�	2006- 2005و!.�م ا .  
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ملزمة بأن تقوم بإصالحات جذرية يف نظامها  األورويبمع بلدان االحتاد  فاجلزائر يف ظل اتفاقية الشراكة    

 االقتصادكما يستوجب عليها القيام بإجراءات مستعجلة من أجل منح  ية،االتفاق هاجلمركي، مبا يتالءم وهذ

ثنا عشر إالوطين القدرة التنافسية، وبذلك توازي مستوى اإلنتاج الوطين مع اإلنتاج العاملي، مستغلة يف ذلك مدة 

فإن . خالل برنامج التأهيل مؤسساا يف كل امليادين  وااالت من تأهيلسنة اخلاصة بالتفكيك التعريفي، فتعيد 

اجلزائر تفادي التأثريات السلبية للتفكيك  استطاعتحتسنت القدرة اإلنتاجية واملستوى التقين والتكنولوجي، 

 .للدخول يف املنافسة العاملية االستعدادالوطين، ومتكنت من  االقتصادالتعريفي على 

        والتشريعيوالتشريعيوالتشريعيوالتشريعي    القانونيالقانونيالقانونيالقانوني    محيطمحيطمحيطمحيطلللل    اااا    تأهيلتأهيلتأهيلتأهيل    ::::الفرع الثالثالفرع الثالثالفرع الثالثالفرع الثالث
 واملتوسطة الصغرية املؤسسات قطاع وترقية بتطوير حني بدأ والتشريعي القانوين يطحمل ا تأهيلب االهتمام أبدقد ل   

  :1القوانني التالية بصدوروذلك ، واضح بشكل

   واملتوسطة الصغرية املؤسسات لترقية التوجيهي القانون: أوال

 والعراقيل الصعوبات ولتذليل. دعم وتأهيلها وسبل إنشائها وطرق واملتوسطة الصغرية املؤسسة تعريف واملتضمن

 لتطوير املؤسسات الوطنية الوكالة إنشاء اجلزائر على عملت واملتوسطة الصغرية املؤسسات تواجهها كانت اليت

  :التالية املهام هلا أسندت واليت واملتوسطة الصغرية

  ؛وسطةواملت الصغرية املؤسسات لتأهيل الوطين الربنامج ومتابعة جتسيد -

 ؛واملتوسطة الصغرية املؤسسات دميغرافية ومتابعة القطاعية الربامج تطبيق فعالية تقييم -

 ؛واملتوسطة الصغرية املؤسسات تسيري يف التكنولوجي االبتكار وإدماج ترقية -

 ؛واملتوسطة الصغرية املؤسسة نشاط مبجاالت اخلاصة املعلومة ونشر واستغالل مجع -

 ؛واملتوسطة الصغرية ؤسسةامل لقطاع التأهيل برامج خمتلف بني ية،املعن اهليئات مع التنسيق -

 الصغرية للمؤسسة العامة االجتاهات حول دورية تمعلوما وتوفري الفروع حول دراسات إجناز -

 ؛واملتوسطة

 ؛واملتوسطة الصغرية املؤسسة وتنمية لتطوير قطاعية إستراجتية وضع -

 ؛واملتوسطة لصغريةا للمؤسسات والنصح واملشاورة اخلربة ترقية -

 .؛اإلنتاج لطرق وحتديثها تنافسينها مسار يف املؤسسات مرافقة -

                                                           
�ت :ا	�و	+ ، ا	�.�-,ا���ا�� 
	 وا���6�4� ا��3 �ة ا������ت +0ه , وإ%�اءات �� �ت%��k ،  ����ة -  1E.9�� ��ه و ا	�c��ة ا	�()'�ت *
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 التنافسية لتحسني العصرنة ديناميكية يف إدماجها بعد واملتوسطة الصغرية للمؤسسات تقنية خدمات منح - 

 ؛والتكنولوجي التقين وكذا التنظيمي اجلانب اإلجيايب على التأثري عرب وذلك

 مع بالتنسيق هلا املناسبة احللول وضع على والعمل القطاع تواجه اليت صعوباتوال املشكالت حبث -

 ؛املختصة اجلهات

 التسويق جماالت يف لتطويرل منها تستفيد أن متكن اليت املتنوعة واإلحصاءات البيانات من قاعدة توفري -

 لتقدمي املتخصصني رباءاخل من مبجموعة االستعانة جانب إىل، وغريها واإلنتاج واإلدارة العاملة والقوى

 ؛املساعدة و النصح

    2001  تأو 20 يف املؤرخ 2001 لسنة االستثمار قانون :ثانيا

اخلاص   1993أكتوبر  05الصادر يف  93 -12 رقم القانون حمل ليحل جاء والذي االستثمار بتطوير واملتعلق

 للسلع املنتجة االقتصادية النشاطات يف نجزةامل واألجنبية الوطنية االستثمارات على يطبق الذي النظام بتحديد

 .الرخصة أو االمتياز منح إطار يف تنجز اليت االستثمارات  وكذا واخلدمات

 تصريح تقدمي ذلك يف ويشترط، ماستثمارا حتقيق أجل من للمستثمرين أكرب حريةالقانون  هذا أعطى كما    

 املراد باملشروع خاصة تقنية معلومات يشمل التصريح هذا االستثمار الوطنية لتطوير الوكالة لدى باالستثمار

بإصدار دليل  اإلصالحاتكما توجت  .له والضمانات املمنوحة االمتيازات خمتلف من يستفيد حىت وذلك هؤإنشا

اخلصبة  األرضية ويئة األجنيبيتصف باجلدية والعدالة دف تشجيع االستثمار  2006 جديد لالستثمار سنة

      .   1لذلك

احمليط الداخلي للمؤسسة تأهيل دون إمهال ،...، واإلداري العام احمليط اجلبائيتأهيل  ضرورةاإلضافة إىل ب    

  .، وبالضبط يف الفصل الثالثوالذي سيكون حمور للدراسة والتحليل يف النقاط املوالية من البحث

            برنامج التأهيلبرنامج التأهيلبرنامج التأهيلبرنامج التأهيل    ::::المبحث الثانيالمبحث الثانيالمبحث الثانيالمبحث الثاني

شرعت السلطات املعنية بتبين برنامج  ، افسية للمؤسسات االقتصادية اجلزائريةبغرض تقوية القدرات التن      

وذلك قصد مواكبة التغريات احلاصلة يف احمليط اخلارجي للمؤسسة، والسيما التأثريات  ، هذه املؤسسات تأهيل

للمنتجات  تناميةهة املنافسة املــملواج هذاو ،األورويبالشراكة مع بلدان االحتاد  اتفاقية إلبرامالسلبية 

  .واملؤسسات األجنبية

                                                           
1  -  #]'	 ،�IاJK	ر 2+ ا��l�(&ا ��	د ، AB2006را.  
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وقصد اإلملام أكثر  بفحوى هذا الربنامج،  فإننا سنحاول استعراض مجلة النقاط اخلاصة بالتعريف بربنامج     

  .الربنامج هذا وط جناحه، أهدافه وإجراءاترالتأهيل، مضمونه، ش

        مفهوم برنامج التأهيل مفهوم برنامج التأهيل مفهوم برنامج التأهيل مفهوم برنامج التأهيل : : : : المطلب األولالمطلب األولالمطلب األولالمطلب األول

عن جمموعة اإلجراءات اليت حتث على حتسني تنافسية املؤسسة، ورفع أدائها برنامج التأهيل هو عبارة 

فهذا الربنامج ال يعترب مبثابة إجراء قانوين مفروض من طرف   .1االقتصادي واملايل ليكون يف نفس املستوى الدويل

امج أو على األقل املبادرة الدولة على املؤسسات االقتصادية ، بل على هذه األخرية املبادرة باالخنراط يف هذا الربن

بإجراء تشخيص إستراتيجي عام من أجل معرفة مكامن االختالالت وأسباب التعثرات، وبالتايل فإن هدف برنامج 

تأهيل املؤسسة االقتصادية ال يعترب هدفا إداريا يف جمال املنتجات، واألسواق، والتمويل،  والتشغيل، فحسب، بل 

  :كما هو موضح يف الشكل املوايل،ية احمليطة أو املتعاملة مع املؤسسة خيص أيضا كل اهليئات املؤسسات

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
1  - #.5�m	دة ا� .وزارة ا	�[�!# و إ!
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  بـرنـامـج الـتـأهـيل :)01( رقم شكل

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  وزارة الصناعة وإعادة اهليكلة: املصدر                                

        البرنامجالبرنامجالبرنامجالبرنامج    مضمونمضمونمضمونمضمون: : : : الفرع األولالفرع األولالفرع األولالفرع األول
 : مستويات مخس على الربنامج هذا يعمل  

 :طريق عن متت، ومتثيال األكثر النشاط لقطاعات موجهة عملية -1

 ،فيها القوة نقاط لتقييم واملتوسطة الصغرية املؤسسات نشاط قطاعات خصوصيات دراسة -

 ،للمؤسسات اإلستراتيجي التموقع دراسة -

 ،ا ةخاص عملية خطط وضع -

  .واملتوسطة الصغرية املؤسسات نشاط حمليط عملية خطط وضع -

 خصوصيات دراسة طريق عن واملتوسطة الصغرية للمؤسسات الكبرية النسبة ذات للواليات موجهة عمليات - 2

 .ترقيته على والعمل موجود هو ما أجل إحصاء من الوالية

 �1ـــــــ�ر �ــــــ�ــ�ـــــ � ا�ــــ�ـــــــ0هـــــــــــ ,

 ا�ـ�ــ���ــ� ا��# 8

 ا��)P 9 ا����ا+ �	 ا��5م )ا��)��5	 (ا������ وا�<�4Lن

 8691 ا��0ه , وخ6� ا���4�, ا�B@ � ا��#� � وا��179ت

 ا��4ا
<� ��� 8691 ا��0ه , في والمالياإلصالح المصر

 ا��0ه , +@* T و5:��1� 8691 ا�#S وا��)� A ��� ا�����Rر

ا������ 
 وا��
اآ� 

 

 ا�����
ا���� �� 

 ا�س�اق

 ا���دة

 وا�ش��د

 

 ����ا��
 وا��"ه �

 

  %$�م

 ا�%��ج 

%$�م ا��)$ ' 

   وا���  

 

 �%
)�
 ا���� +ات

 

 ��)ــــــــــ�-�ــ ــــــــــــــ�ا

 ا��ـ�ـ7�ـ� ا��#�	ا��ـ4ق 
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 على والعمل املؤسسات هلذه القانوين احمليط أهيلت أي واملتوسطة، الصغرية املؤسسات حميط ختص عمليات - 3

 لذا ، فيه وتؤثر تتأثر حميط يف تعمل املؤسسات ألن حميطها مع املؤسسات وتالؤم إدماج يف جمال والتطوير البحث

 .،اخل...،املصريف ،يالتنظيم القانوين،  أيضا مبحيطها بل باملؤسسة وحدها يتعلق ال التأهيل فربنامج

 كفاءة حتسني ، واإلستراتيجي الكامل التشخيص طريق عن واملتوسطة الصغرية املؤسسات حللصا عمليات - 4

  .اإلنتاج وسائل حتسني التسويقية، باخلطط االهتمام اجلودة، مقاييس ضمن العمل ،، التنظيم البشرية املوارد

  .الدعم هياكل صاحلل عمليات -  5

  

   التأهيلالتأهيلالتأهيلالتأهيل    برنامجبرنامجبرنامجبرنامج    نجاحنجاحنجاحنجاح    شروطشروطشروطشروط    ::::الفرع الثانيالفرع الثانيالفرع الثانيالفرع الثاني

 :1التالية الشروط فيها تتوفر أن املؤسسات على بد ال، وجه أحسن على الربنامج هذا تمي حىت

 ،القانونية طبيعتها كانت مهما واملتوسطة الصغرية املؤسسات لقطاع تابعة املؤسسات تكون أن -

 ،األقل على سنتني من أكثر منذ نشاط يف تكون أن -

 ،متوازنة مالية هيكلة ذات -

 ،التكنولوجي التطور مبعايري تتميز -

 .دائمة عمل مناصب خلق على قادرة تكون أن -

 الوطنية الوكالة إنشاء 2005 ماي 3 ل  05 -165رقم تنفيذي مبرسوم و مت التنفيذ حيز التأهيل برنامج لوضع و

 :التالية املهام واملتوسطة لتويل الصغرية (AND-PME ) املؤسسات لتطوير

  ،واملتوسطة الصغرية ؤسساتامل وتطوير لترقية قطاعية إستراتيجية وضع •

 ،متابعته وضمان للتأهيل الوطين الربنامج التنفيذ حيز وضع •

 ،واملتوسطة الصغرية املؤسسات إدارة خيص فيما االستشارة و اخلربة ترقية •

 ،الالزمة التعديالت واقتراح الربنامج تنفيذ فعالية تقييم •

 ،النشاط وتغيري التخلي اإلنشاء، حيث من املؤسسات متابعة •

 ،واالتصال اإلعالم جمال يف البحث ترقية •

 ،واملتوسطة الصغرية باملؤسسات املتعلقة املعلومات ونشر استغالل ، مجع •

 .واملتوسطة الصغرية املؤسسات لقطاع التأهيل برامج خمتلف خيص فيما املعنية اهليئات مع التنسيق •

    التأهيلالتأهيلالتأهيلالتأهيلبرنامج برنامج برنامج برنامج     أهدافأهدافأهدافأهداف: : : : المطلب الثانيالمطلب الثانيالمطلب الثانيالمطلب الثاني
: 2التأهيل من خالل ثالثة مستويات كما هو موضح يف الشكل التايل ميكن جتسيد أهداف برنامج  

                                                           
1  - www.pmeart-dz.org, dispositif de mise à niveau. 

 
 

en diagnostic stratégique pour la mise à  session de la formation de consultants ème3Dossier documentaire,  -1
301.-299 p, p2002 ,AU 06 JUINer BOUMERDES:1-, INPEDniveau des entreprises  
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أهداف برنامج التأهيل :) 02(مرق شكل  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  لةوزارة الصناعة وإعادة اهليك: املصدر              

 

  )  Au niveau Macro(  على املستوى الكلي :الفرع األول

فيما يتعلق بإعادة اهليكلة  ،ة العامة لوزارة الصناعة وإعادة اهليكلةميكن تلخيص توجهات السياسي          

  : الصناعية، يف النقاط التالية

إعداد سياسات اقتصادية تكون أساسا لربامج الدعم واحلث على رفع املستوى التأهيلي، مع األخذ بعني  -

  ؛االعتبار الفرص املتاحة من قبل الطاقات الوطنية والدولية

األساسية اليت تسمح للمؤسسات واهليئات واحلكومة بالقيام بنشاطات على املستوى وضع اآلليات  -

 ؛القطاعي واجلزئي

  ؛إعداد برنامج لتأهيل املؤسسة االقتصادية وحميطها -

إعداد برنامج للتحسيس واالتصال لتوضيح الرؤية لدى املتعاملني االقتصاديني وحتديد بدقة الوسائل املتاحة  -

  . لدى املؤسسات

   ��� ا����4ى ا���	

 )Au niveau Macro  (   ا��# 8 ا�����دي �L��� 

 

 

  :�W1�L ا��0ه , 

  

  ��� ا����4ى ا����	 

 )Au niveau Micro   ��ا�����د �ا����� � �
�@+ 

 

  ��� ا����4ى ا�<��6	 

(Au niveau MESO)  � �@+و � ��+

 	�
 ا�����د ا��@�

  ��� ا����4ى ا�<��6	 

 (Au niveau MESO)    �7 ? �7رات+

 ه �آ, ا�X@�د
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 : 1تم هذه السياسات من خاللو ت

لتابعة لوزارة الصناعة وإعادة اهليكلة مكلفة بالتنسيق ا ):  (DRGIةاملديرية العامة إلعادة اهليكلة الصناعي - 1

بوضع اإلجراءات القانونية  واملالية التابعة لصندوق ترقية التنافسية الصناعية، وحتديد الشروط التقنية واملالية و

  . إضافة إىل إعداد برامج تكوينية للمعنيني ذا الربنامج ،مج التأهيلوالقانونية لربنا

واليت يرأسها وزير الصناعة وإعادة اهليكلة  اآلمر  :)  (CNCI تقوم اللجنة الوطنية للتنافسية الصناعية - 2 

ليات املرتبطة لصندوق ترقية التنافسية الصناعية، بالبث يف  قرارات املساعدة املمنوحة للمؤسسات ومتويل العم

  . ببيئتها

 يساهم هذا الصندوق يف تقدمي املساعدات املالية للمؤسسات فيما :(FPCI) صندوق ترقية التنافسية الصناعية  - 3

يتعلق مبصاريف التشخيص اإلستراتيجي الشامل وخطط التأهيل، وكذا املصاريف املوجهة لتحسني بيئة أعمال 

دة االعتبار للمناطق الصناعية ومناطق النشاط ، وكل اهودات الرامية املؤسسات، وكل النشاطات الرامية إلعا

  .وسوف نتناول هذه النقطة بنوع من التفصيل يف املبحث املوايل ،لتنمية التنافسية الصناعية

  (Au niveau MESO)على المستوى القطاعيعلى المستوى القطاعيعلى المستوى القطاعيعلى المستوى القطاعي    ::::الفرع الثانيالفرع الثانيالفرع الثانيالفرع الثاني

من أهم األطراف و ،ياكل األطراف املشاركة يف تنفيذهإن جناح أي برنامج للتأهيل مرهون مبدى قوة ه           

مجعيات أرباب العمل، اهليئات العمومية، معاهد ومراكز املوارد التكنولوجية والتجارية، هيئات التكوين : نذكر

ة وذا، فالربنامج يهدف إىل حتديد اهليئات املتعاملة مع املؤسس). إخل ،...،املتخصص، البنوك واملؤسسات املالية 

ومن هنا يتضح أن . من حيث مهامها وإمكانياا، وتأكيد مدى كفاءا يف دعم عملية تأهيل املؤسسة وترقيتها

هو تدعيم إمكانيات اهليئات املساعدة للمؤسسة وحميطها مبا يؤدي إىل  ،هدف برنامج التأهيل يف هذا املستوى

 .حتسني املنافسة بني املؤسسات

  :نامج التأهيل  ذا اخلصوص و أهم اجلوانب اليت ميسها بر

إذ يفترض أن يشمل . ألا تشكل الشريك املايل الرئيسي بالنسبة للمؤسسات :البنوك و املؤسسات املالية - 1

التأهيل هذه املؤسسات ذاا، إضافة إىل استحداث على مستواها هليكل يعىن مبساعدة املؤسسات املعنية مبسعى 

سياسة ملرافقة هذه املؤسسات من خالل تعزيز هياكل تقييم املشاريع واملخاطر   التأهيل، كما جيب عليها أن حتضر

  .وكذا برجمة وإعداد خطط للتكوين املتخصص موجه لإلطارات

                                                           

1- Irki Hocine et Rezazi Omar : « La mise à niveau des Entreprises Algériennes et l’amélioration de leurs 
compétitivité » 1er séminaire  portant sur l’entreprise économique et les défis du nouveau économique, Faculté de 
droit et des sciences économiques, Université de Ouargla,22 et 23 avril 2003. 
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وترقية  مكالة دعاليت حلت حمل وو : (ANDI)املساعدة التقنية  للوكالة الوطنية لتنمية االستثمارات - 2

، فهذه الوكالة ال ختتلف عن سابقتها يف 2001أوت  20الصادر يف  03-01مبوجب األمر (APSI)االستثمارات 

  :أهدافها وتشغيلها من خالل قيامها بـ

ملشاريع ودراسة جدواها وتعظيم االختيارات التكنولوجية واالختيارات  تتنظيم دورات تكوينية حول حتليال - 

 . اقتصادية - التقنو

ن خالل إعداد برنامج منودجي يشمل البحث عن شركاء م املساعدة يف وضع حمفظة للمشاريع املشتركة - 

  .مناسبني

منطقة صناعية تتربع على مساحة 72حتتوي اجلزائر على حضرية تقدر بـ :  هيئات تسيري املناطق الصناعية - 3

و أكرب . هكتار 7600هكتار ، و أكثر من  منطقة نشاط تتربع على مساحة قدرها حوايل  14000قدرها أكثر من 

 ه املناطق ذهذه احلضرية يعاين من مشاكل وقيود متعددة وبدرجات متفاوتة مما صعب من تسيري ه جزء من

  :1أمهها تنميتها

 ،منشآت عمومية للتسيري و ليست مؤسسات ،إطار قانوين غري مناسب •

 ،غياب صالحيات السلطات العمومية •

 .مستعملي املناطق، غياب االنضباط عند أغلبية األعوان املتعاملني •

 .لصعوبات املالية ملؤسسات تسيري املناطق الصناعية نظرا لنقص املواردا •

وهو األمر الذي يتطلب اختاذ إجراءات سريعة ومناسبة من أجل تفعيل هذه املناطق وتسخريها يف خدمة 

  .املؤسسات املنتجة 

نظيم، ونظم واليت يكمن تدخلها يف عمليات التشخيص و وضع اإلستراتيجيات، و الت: مكاتب الدراسات- 4

، حيث جيب عليها أن تتهيكل لكي تدخل يف شراكات و حتالفات مع مكاتب الدراسات ...املعلومات و التسيري 

  .وكذا االقتباس من املرجعيات والتجارب الناجحة  ،األجنبية من أجل احلصول على املعرفة و املهارة املناسبة

  

   )Au niveau Micro(    على المستوى الجزئيعلى المستوى الجزئيعلى المستوى الجزئيعلى المستوى الجزئي    ::::الفرع الثالثالفرع الثالثالفرع الثالثالفرع الثالث
إن برنامج التأهيل عبارة عن جمموعة اإلجراءات اليت حتث على حتسني تنافسية املؤسسة، أي أن هذا           

فمن وجهة نظر املؤسسة، يعترب . الربنامج منفصل عن سياسة ترقية االستثمارات ومحاية املؤسسة اليت هلا صعوبات

ح بالتنبؤ بأهم النقائص أو الصعوبات اليت قد تصطدم ا برنامج التأهيل مسار حتسني دائم أو إجراء تطوري يسم

ال يعترب إجراء قانوين تفرضه الدولة على املؤسسات االقتصادية بل على هذه  ،وبالتايل، فإن هذا الربنامج. املؤسسة

                                                           

erfera et autres, .F M.Y, in le secteur industriel et la problématique de sa modernisationBoualem Abassi:   -1
Mondialisation et modernisation des entreprise , Enjeux et trajectoires, Casbah/cread Alger, 2001, p. 06.                    
                                                                                                                                                            



 ���� ���ي ��ل ا	�ه��                   :                                                                 ا	��� ا�ول

 

 

21 

تجيب األخرية أن تكون هلا إرادة االخنراط يف هذا الربنامج وما على الدولة إال مساعدة تلك املؤسسة اليت تس

  :1وميكن تلخيص أهداف برنامج التأهيل يف النقاط التالية.لشروط االستفادة بربنامج التأهيل

 احلفاظ تستطيع حىت للمؤسسات اإلنتاجية الكفاءة رفع إىل التأهيل برامج تسعى :ملؤسسات تسيريا حتسني: أوال

 بإدخال ذلك ويتم .موالية مرحلة يف خارجية أسواق عن والبحث أوىل مرحلة يف السوق احمللي يف حصتها على

 املتاحة، اإلنتاجية للقدرات األمثل االستخدام بغية واإلنتاج وطرق التسيري أساليب على اهلامة التغيريات من جمموعة

  .التسويق وظيفة يف والبحث التنمية و البشرية، الكفاءات تنميةو

 .اخلارجية املؤسسات مع الشراكة مشاريع تنمية -

 .املهنية املؤهالت ترقية -

 .وتوظيفها األموال تدبري يف املايل التحليل تقنيات استخدام -

 .واالتصال لإلعالم احلديثة للتكنولوجيات املؤسسات استعمال وتشجيع التكنولوجي االبتكار ترقية -

 النسق على املتخصصة البحث وخمابر اجلامعات مع بالتعاون خمابر إنشاء على والعمل البحث وظيفة تفعيل -

 .املتقدمة الدول يف به لاملعمو

 .التكنولوجيا اكتساب -

 .لاليزو العاملية للنوعية العامة معايري على للحيازة النوعية أو اجلودة حتسني -

 اهلامة األهداف من يعترب2 التنافسية القدرة وحتسني تعزيز إىل الوصول هدف إن : املؤسسات تنافسية حتسني: ثانيا

 الصغرية املؤسسات لتطوير التوجيهي القانون من 18 املادة مبراجعة قمنا إذاف إليها، لوصولل القطاع يسعى اليت

 عامل أو عنصر ألن للمؤسسات التنافسية القدرة زيادة إىل أساسا التأهيل دف عملية أن واملتوسطة، سنالحظ

 من التنافسية نيحتس عملية وتتم . وتطويرها على مكانتها للحفاظ احلايل وقتنا يف مؤسسة ألي ضروري التنافسية

 واملقاييس باملواصفات التكاليف وااللتزام يف للتحكم وهذا والتنظيم التسيري جمايل يف الطرق أحدث اعتماد خالل

 ثقافة املؤسسة " مبفهوم بتزويدهم وهذا املؤسسات مسريي لدى يةريالتسي القدرة وحتسني بالنوعية، املتعلقة الدولية

 وتوفري  مكوناته مجيع يف تعديالت بإجراء وذلك .أخرى جهة من هلا مالئم يطحم وبتوفري جهة، من" التقاول و

 .واملتوسطة الصغرية املؤسسة تنافسية لتطوير املعلومات االقتصادية

 على حافز توليد إىل يؤدي مما واملتوسطة، الصغرية للمؤسسات املنافسة درجة زيادة التأهيل على يترتب   

 فإنه ،التغريات هلذه ونتيجة . املؤسسات إدارة على كفاءة أكثر إداريني و نظمنيظهور م على وتساعد التجديد،

 يف زيادة شكل يف إما ،التنافسية القدرة أو الكفاءة اإلنتاجية زيادة التأهيل عميلةن ع يتولد أن نظريا املتوقع من

 أو اإلنتاج حجم على نفس ولللحص الالزمة املدخالت كمية تقليل أو ،املورد من القدر نفس باستخدام اإلنتاج

 .اإلنتاج نوعية حتسني شكل يف أو أكثر

                                                           
�"�، ص %�ر�k  ����ة -  1( AB�� ،1051-1052.  
2 -  ،��]! R" ن�
��!� ا����< �B��E! ا	������0# )9�8، ا	�0د وا�A ����1+@� ا��3 �ة و ا���6�4� و B ،���'�	د�# و !.�م ا�، �K.# ا	0.�م ا&%��

  .163، ص 2002ا�ول، 



 ���� ���ي ��ل ا	�ه��                   :                                                                 ا	��� ا�ول

 

 

22 

 وكون البطالة، مشاكل من النامية البلدان كبقية اجلزائر تعاين : الشغل مناصب توفريمسامهة املؤسسة يف  :ثالثا

 أن حلكومةا حتاول للعمل، منتجة فرصا خبلق احد من على التخفيف اقدر أثبتت واملتوسطة الصغرية املؤسسة

التنمية يف السامهة على لتساعدها الصغرية واملتوسطة املؤسسات وتأهيل ومرافقة إلنشاء املواتية الظروف مجيع يئ 

 احلالية، مناصب التشغيل على احلفاظ إىل فقط ليس يهدف للمؤسسة املعطى فاالهتمام . ةواالجتماعي االقتصادية

 جهة من املال رأس على اعتمادها من أكثر العاملة اليد على ادهاالعتم وذلك جديدة وظائف خلق إىل يهدف بل

 .واسع نطاق على وتوزيعها إقامتها لسهولة وأيضا

 :املادية و غري املادية اليت دف إىل حتسني الوضع التنافسي للمؤسسة االستثماراتكما أن خمطط التأهيل حيدد 

  :1واليت تشملاالستثمارات الغري مادية،  -1

 ،ا يف ذلك دراسات البحث و التطويرالدراسات مب •

 ،احلصول على امللكية الصناعية- املساعدات التقنية  •

 ،االستفادة من برامج احلاسوب •

 ،االستفادة من برامج التكوين بالنسبة للمستخدمني •

 ،حتديد آليات الضبط والتنسيق •

 .وضع نظام للمعلومات ونظام النوعية •

 .من شأا تعزيز التنافسية الصناعية باإلضافة لكل االستثمارات األخرى اليت

 :و اليت تشملاالستثمارات املادية،    -2

 ،جتهيزات اإلنتاج •

 ،وسائل النقل و التخزين •

 ،جتهيزات اإلعالم اآليل •

 ،جتهيزات املخابر •

 .اخل،..،ائل التربيد، التسخني، الكهرباء، املاء، اهلواءسجتهيز املؤسسة ببعض الوسائل املفيدة مثل و •

 .ملدنية املرتبطة بعمليات اإلنتاجاهلندسة ا •

  .اليت تساهم يف حتسني وتطوير التنافسية الصناعية االستثماراتباإلضافة جلميع 

  

        إجراءات برنامج التأهيلإجراءات برنامج التأهيلإجراءات برنامج التأهيلإجراءات برنامج التأهيل: : : : الفرع الرابعالفرع الرابعالفرع الرابعالفرع الرابع
تتبع جمموعة من اإلجراءات من خالل املراحـل   من أجل تأهيل املؤسسات فان وزارة الصناعة و إعادة اهليكلة    

  :2بينة يف املخطط التايل بطريقة أكثر وضوح امل التالية
                                                           

1- Dossier documentaire, op cit, p . 303. 
2  -  ،+C��-	ا���ا����)8 ا 	
��0# ا	JKا�I، � ��� +�4�, ا������ت ا��3 �ة و ا���6�4� B ،رة�C]� ��` jو�# دآ��را�X392، ص 2005، أ. 
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 املؤسسات خمطط آلية عمل برنامج تأهيل :)3(شكل رقم 

  
  

و عليه تضـع خمطـط    ،حيث تقوم مكاتب الدراسات واملستشارين بدراسة وتشخيص شاملني :املرحلة األوىل  

  .صندوق ترقية التنافسية الصناعيةطرف بطلب تقدمي إعانات مالية من  الدراسةلتأهيل املؤسسة املعنية، وترفق هذه 

املاديـة إذ   املوافقة من طرف الصندوق الوطين للتنافسية الصناعية يتم البدء يف اإلجـراءات  بعد :املرحلة الثانية  

   :1يعطى هلا احلق يف االستفادة من اإلعانات املالية من خالل بديلني مها

ة األخرية عند اية خطة العمل وال تتجاوز سـنتني  على ثالث دفعات، حيث تكون الدفع: البديل األول -  أ

 .بدء من إشعار املؤسسة بقرار القبول

ويف حاالت استثنائية ميكـن   ،على دفعة واحدة، تكون يف اية املدة اليت ال تتجاوز سنتني: البديل الثاين -  ب

 .أهيل املؤسساتمن أجل حتقيق باقي اإلجراءات املتعلقة بتللجنة أن متدد مهلة االجناز لسنة أخرى 

كما أن برنامج التأهيل هو جمموعة من اإلجراءات العملية املتخذة من طرف السلطات لتحسني مكانة املؤسسة يف  

  :  ن هذه اإلجراءات تشمل مايليإظل  ظروف االقتصاد التنافسي وترقية أداءها االقتصادي واملايل، ف

                                                           

Mannuel  elleFonds de promotion de la compétitivité industriMinistère de l'industrie et de la restructuration, -2
des procédures 2000, p5.                                                                                                                                                   
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موعة خرباء يف خمتلـف جوانـب أنشـطة املؤسسـة     تشتمل هذه اهليئة على جم :اهليئة املكلفة بالتأهيل �

االقتصادية العمومية بالتنسيق مع مكاتب الدراسات و االستثمارات فيما خيص كيفيـة تنفيـذ وتوجيـه    

  .1وتقييم خمطط التأهيل

إذ ال ميكن القيام بوضع خمطط تأهيل دون القيام بدراسة تشخيصية لواقع املؤسسة : الدراسة التشخيصية �

  . ها، ونكون خمطئني إذا اعتقدنا أن معايشة واقع املؤسسة يعين املعرفة العلمية لهاملراد تأهيل

ن بني سلبيات برامج التأهيل املعتمدة يف اجلزائر تركز على خمططات تأهيل شاملة ملختلف فروع املؤسسـة  ولعل م

  :دون دراسة تفصيلية لكل فرع على حدا، فان معرفة الواقع متر بأربعة مراحل وهي

 ،د معطيات ووقائع حول حالة املؤسسة العموميةوجو -

 ،اإلصالححمددة حسب غايات  تحتويل هذه املعطيات وتصنيفها يف جمموعا -

 ،فهما جيداحتليل هذه املعلومات من أجل فهمها  -

 .حتويل هذه املعلومات إىل حلول مبنية على معرفة علمية صحيحة -

  :لمية لواقع املؤسسة واليت تشمل النقاط التاليةنه من الضروري عدم جتاهل الدراسة العإو بالتايل ف

 .املؤسسة ومواصفاا ومواجهتها للمنافسة وطرق التسويق وصعوباته تقرير التسويق ويعاجل منتجات - 1

وأوضاع املعدات واألدوات وغريها من عناصر األصول الثابتـة، ومـدى قـدرة     اإلنتاجتقرير خطوط  - 2

 .ري ذلك على التكاليف وكل ما له عالقة باجلانب اإلنتاجياملؤسسة على اإلنتاج بنوعية جيدة وتأث

وأنظمة األجور والرواتب والتعويضات والتحفيزات وتأثريها علـى   اإلداريةتقرير عن قوة العمل الفنية و - 3

 .أداء العاملني

 .تقرير املواد األولية ونوعيتها ومصادرها وبدائلها - 4

 .يل وقدرا على السدادتقرير احلالة املالية للمؤسسة واستقالهلا املا - 5

 .تقرير اإلطار التشريعي والتنظيمي ومدى مالءمته يف إطار جو تنافسي - 6

 .تقرير عن قابلية املؤسسة لالستمرار واليت تكمن يف خالصة التقارير السابقة - 7

  :األربعة التالية تاموعايف جمموعة من  يتم تصنيف املؤسسةالتشخيصية و بعد هذه الدراسة 

 ،سسات اإلستراتيجية اليت تريد الدولة احملافظة عليهاعة املؤجممو -

 ،املؤسسات الناجحة اليت ميكنها العمل يف حميط تنافسي جمموعة -

 ،ة املؤسسات القابلة للنجاح وهي املؤسسات اليت تستطيع النجاح بعد إعادة تأهيلهاجمموع -

 .ويل أصوهلا ملؤسسات أخرىة املؤسسات غري القابلة لالستمرار واليت تكون التوصية حبلها وحتجمموع -

  :يشملو هذا املخطط جيب أن يكون متكامال: وضع خمطط التأهيل �

 ،التأهيل التسويقي  -

                                                           
1  -  ،+"dر ش��nآ�ة ��B'��� `��  - )5��5ة -درا)# ��	# ا	�()'# ا	�X[�# 	.�زم ا	���0+  - 1# 6!� +0ه , ا������  ا�14�5 � ا�����د�� و!�

 #0��B رة�C]�20  5#  -  55اوت�29-28ص  2006-2005 - )5 .  
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 ،و خطوط اإلنتاج و التأهيل التكنولوجيتأهيل املنتوج  -

 ،تأهيل املوارد البشرية   -

 ،التأهيل املايل -

 .التأهيل اإلداري و التنظيمي -

 .التفصيل يف الفصل الثالث من البحثوهذا ما سنحاول التطرق إليه بنوع من 

يف الزمان واملكان والتكلفة تترجم خمطط التأهيل خبطوات ملموسة : وضع خطة للتنفيذ وخمطط لتمويلها �

وهذا ما يظهر جليـا  . تتضمن آلية ملراقبة التنفيذ وقياس النتائج ودراسة الصعوبات ووضع آلية للتصحيحو

 .شار إليه سابقايف الشكل البياين لربنامج التأهيل امل

 Le fonds de promotion de la"برنامج التأهيل مت إنشاء صندوق حتسني التنافسـية الصـناعية    تدعيمول

compétitivité industrielle".   الذي يعد الركيزة املالية األساسية لألنشطة اخلاصة بعملية التأهيل من خالل

  :1ة على شكل إعانات مالية متثلت يفا املؤسسات املعني تإسهاماته املالية اليت خص

 :خمصصة لتغطية جزء من مصاريفها يف إطار إعداد: مساعدات مالية للمؤسسات - 1

 .التشخيص االستراتيجي الشامل وخمطط التأهيل •

 .االستثمارات املادية اليت تساهم يف حتسني التنافسية الصناعية •

لتكوين وتطبيق بـرامج اإلعـالم اآليل   البحث والتطوير، الربامج وا :االستثمارات املعنوية مثل •

 .وحتسني التسيري واليت تساهم يف حتسني التنافسية الصناعية

وهي جممل املصاريف اليت تندرج  ""structures d'appui   مساعدات مالية للهياكل االرتكازية - 2

 النوعيـة  يف إطار عمليات حتسني حميط املؤسسات االقتصادية مثل تلك العمليات اليت دف إىل حتسني

التطوير إىل جانب حتسني املعلومة الصـناعية والتجاريـة   ث واخلاصية الصناعية وحتسني التكوين والبحو

 .واالستراتيجياتالسياسات و

إن احلديث عن عرض هذا الربنامج يقودنا إىل احلديث عن اإلجراءات اليت جيب :عرض برنامج التأهيل �

ادة من اإلعانات املالية يف إطـار هـذا   فبغية االست ااءهستفإعلى املؤسسة إتباعها والشروط الواجب 

  .الربنامج وهذا ما سنحاول توضيحه

يتوجب على املؤسسة القيام بتعيني مكتب دراسة من أجل القيام بالتشخيص االسـتراتيجي  : تقدمي امللف - 1

فسـة  رأس مـال ترقيـة املنا  ”العام و إعداد خمطط التأهيل، مرفوق بطلب إعانة مالية حتت عنوان 

، يرسل إىل األمانة التقنية التابعة للمجلس الوطين لترقية املنافسة الصناعية الـذي يرأسـه   ‘‘الصناعية

الوزير املكلف بالصناعة، ومن مثة األمر بالصرف بعد التأكد من استفاء املؤسسة جلميـع الشـروط   

 :طراف هذا الربنامج هيوبالتايل املوافقة على منح هذه اإلعانة يف إطار برنامج إعادة التأهيل، وأ

                                                           

  .80. 2003, p ,r, Algeestructuration et mise à niveau d'entrepriseR haoui,Damine LMohamed -1
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 )مكلفة بتسيري برنامج إعادة التأهيل(املديرية العامة إلعادة التعمري الصناعي  •

 .اللجنة الوطنية للمنافسة الصناعية •

 .البنوك •

 .خدمات الدعم كاملراكز املتخصصة و مكاتب الدراسات و املستشارين •

تستفيد املؤسسة من إعانات مالية موجهة لتمويـل أنشـطة   وبعد مصادقة الس الوطين لترقية املنافسة الصناعية، 

  .مادية وأخرى غري مادية حمددة يف خمطط التأهيل واليت دف إىل دعم القدرة التنافسية للمؤسسة

  :ويطلب من املؤسسة تقدمي معلومات تشمل

 ،رقم أعمال السنوات الثالثة األخرية للنشاط -

 ،خريةتطورات كتلة األجور للسنوات الثالثة األ -

 ،تطورات األموال اخلاصة للمؤسسة و رأس ماهلا الصايف -

 .أصول الشركة و تقسيماا باإلضافة إىل املستخدمني وتصنيفام االجتماعية و املهنية -

  :يرسل ملف طلب االستفادة إىل األمانة التقنية للمجلس الوطين للمنافسة الصناعية، ويتضمن هذا امللف

ممضى من طرف مكتب الدراسات الذي ‘‘ الدراسة”ام و خمطط التأهيلالتشخيص االستراتيجي الع   - 

 .قامت املؤسسة بتعيينه ملرافقتها يف إعداد الدراسة

 .اخلطة املالية واملوافقة البنكية للمؤسسة -

 .الكشوفات احملاسبية واملالية للمؤسسة -

 .كشف تقديري لالستثمارات املادية و املعنوية اليت تريد املؤسسة القيام ا -

 :إذ يقبل ملف املؤسسة وفق املراجعات التالية: دراسة امللف - 2

 ؛الصناعي أو يف األنشطة ذات الصلة بالصناعة اإلنتاجيتنشط املؤسسة يف القطاع  -

 جزائرية مقيدة يف السجل التجاري، وحاملة للرقم اجلبائي؛تكون املؤسسة أن   -

مليزانية للسنوات الثالثة األخـرية مـن   تقدمي ا –أن تكون هلا ثالث سنوات من النشاط على األقل  -

 ؛-النشاط

 عامال على األقل؛ 20أن تشغل   -

 أن متتلك أصول موجبة مساوية على األقل لرأس ماهلا االجتماعي؛  -

 .هلا نتيجة استغالل موجبة -

ادا إىل تقريـر  من قبل اللجنة التقنية مث حتويله إىل الس الوطين لترقية املنافسة الصناعية؛ واسـتن  بعد قبول امللف 

اللجنة التقنية يتم رفضه أو قبوله، ففي حالة قبول امللف تقوم املؤسسة ومبعية وزارة الصناعة بالتوقيع على اتفاقيـة  

  .وطرق صرفهااملنح املمنوحة يتم فيها حتديد حقوق وواجبات كل طرف يف إطار برنامج التأهيل، كما حتدد قيمة 

  ويتم فيها: املرحلة الثالثة
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  :1اإلجراءاتمن خالل جمموعة من  قيق ومتابعة عملية التأهيلحت   �

 :منح و صرف املساعدات املالية من طرف صندوق ترقية التنافسية الصناعية كمايلي - 1

من تكلفة التشخيص االستراتيجي الشامل ووضع خمطـط التأهيـل يف    %70املساعدة ب -

 .مليون دينار 30حدود 

 ت املادية املمولة من طرف املؤسسة بأمواهلا اخلاصة من قيمة االستثمارا %15املسامهة ب  -

 .من قيمة االستثمارات املادية املمولة عن طريق القرض %10املسامهة ب  -

 ).التكوين، التنظيم(من قيمة االستثمارات غري املادية أو املعنوية  %50املسامهة ب  -

تتحقق يف أجل أقصاه سـنتني،   إن االستثمارات اليت ختص املساعدات املالية جيب أن: مدة االجناز - 2

 .وميكن متديده لسنة أخرى بطلب من املؤسسة

إذ أن املساعدات املالية املتعلقة بالتشخيص االستراتيجي ووضـع خطـة   : صرف املساعدات املالية - 3

يتم منحها بعد املوافقة عليها من طرف اللجنة الوطنية للتنافسية الصناعية، أما املسـاعدات   التأهيل

 .ال تتم إال بعد حتقيق العمليات املربجمة التأهيلتعلقة باستثمارات املالية امل

 لألمانـة عند صرف املساعدات املالية وفحص الوثائق التربيرية ميكن : متابعة منح املساعدات املالية - 4

 .التقنية أن تقوم بالتأكيد املادي والفعلي من املعلومات املقدمة من طرف املؤسسة

 :إن اهلدف من هذا التشخيص هو: لعامالتشخيص االستراتيجي ا �

 القيام بدراسة حول حالة املؤسسة، من أجل معرفة عوامل املنافسة الداخلية و اخلارجية؛ -

 دراسة املشاكل األساسية اليت تواجهها املؤسسة؛ -

 .وتوقعاا للسنوات اخلمسة األخرية اإلستراتيجيةحتديد اخليارات  -

  :من اجلوانب منها وبالتايل يتناول هذا التشخيص جمموعة

  ،الوضعية التنافسية للمؤسسة •

  ،الوضعية اإلستراتيجية للمؤسسة •

  ،املوارد البشرية ومستوياا •

  ،التشخيص التقين لوسائل وطرق عمل املؤسسة وخمتلف نظمها •

   .دراسة النوعية •

            أنواع برامج التأهيلأنواع برامج التأهيلأنواع برامج التأهيلأنواع برامج التأهيل    ::::المبحث الثالثالمبحث الثالثالمبحث الثالثالمبحث الثالث
، والتحديات والتطورات اليت تواجهها جهةاجلزائرية من  صاديةاالقتنظرا إىل الصعوبات اليت تواجه املؤسسات      

من جهة أخرى، أصبح من احلتمي تبين سياسة فعالة لدعم وتأهيل وتطوير هذه األخرية، ونقلها من حالة التقليـد  

                                                           

1- Ministère de l'Industrie et de la Restructuration, op cit . p.7.                                                                                       
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، وذلك ال يتم إال بتكييف ظروف وحميط عملها من مجيع النواحي اإلدارية، املاليـة، اجلبائيـة  ... االحترافإىل 

  .غريهاوالتسويقية 

قد سعت لذلك خمتلف احلكومات املتعاقبة لدعمها، إذ يف هذا اإلطار مت إصدار العديد من اهلياكل واملراسيم لو   

يف قطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة، وكذلك وضع برامج التأهيل املناسبة من  والسيما االستثماراملتعلقة بدعم 

  .الوطين ليستجيب للمقاييس العاملية املنتجذلك بغرض ترقية وحتسني املؤسسات و ةتنافسيأجل تطوير 

على العديد مـن الـربامج    اعتمدإال أن التوجه اجلديد الذي تسعى إليه الدولة من أجل دخول املنافسة الدولية   

  : لتأهيله نذكر منها

            MEDAMEDAMEDAMEDAبالتعاون مع اإلتحاد األوروبيبالتعاون مع اإلتحاد األوروبيبالتعاون مع اإلتحاد األوروبيبالتعاون مع اإلتحاد األوروبيبرنامج التأهيل برنامج التأهيل برنامج التأهيل برنامج التأهيل : : : : المطلب األولالمطلب األولالمطلب األولالمطلب األول
 وباألخص واالقتصادي االجتماعي، السياسي، الثالثة بأبعادها االورومتوسطية الشراكة مسار إجناح قصد    

 آلية خبلق التعاون نطاق توسيع مت فقد األورويب، واالحتاد الشريكة املتوسطية الدول التعاون االقتصادي بني تدعيم

مبا يسمح بتكييفه مع  اخلاص القطاع وحتسني هيلتأ دف هذا الربنامج يف متمثلة األورويب االحتاد قبل من جديدة

  .باإلضافة إىل مساندة اإلصالحات وتدعيمها ماديا وتقنيامتطلبات السوق 

  

      البرنامجالبرنامجالبرنامجالبرنامج    أهدافأهدافأهدافأهداف ::::الفرع األولالفرع األولالفرع األولالفرع األول                
 أكثر املسامهة دف اجلزائرية واملتوسطة الصغرية املؤسسات تنافسية حتسني يف للربنامج الرئيسي اهلدف يتمثل

 :1حماور ثالثة يف الدعم برنامج يرتكز هذا وعلى اجلزائر، يف واالجتماعية االقتصادية التنمية يف فأكثر

 أوال تغطي إجراءات تنفيذ الربنامج من ينتظر:واملتوسطة الصغرية للمؤسسات العلمي التسيري حتسني  - 1

 التنافسي مستواها تقوية جلأ من واملتوسطة الصغرية للمؤسسات االستراتيجي والتموضع التشخيص

 التسويقية اإلجراءات التسويق، املخزونات، تسيري التمويل، اإلنتاج،: التسيري عناصر كل يف وأدائها

 واالتصاالت، املعلومات نظم التكوين، البشرية، املوارد والتصدير، التوزيع البيع، قوة التجاري، والنشاط

 وعمال رؤساء وتأهيل كفاءة مستوى سنيحت إىل يهدف فالربنامج األمور، من وغريها والصيانة النوعية

 كنمت اليت اإلجراءات لكل الدعم وتقدمي مناسبة تكوين دورات عرب واملتوسطة الصغرية املؤسسات

 اقتصاد متطلبات مع التأقلم على املساعد وطنية معلومات شبكة عرب املعلومة إىل التوصل من املؤسسات

 .2قالسو

 الربنامج من ينتظر:واملتوسطة الصغرية املؤسسات لتمويل ديدةاجل الوسائل وترقية االبتكار دعم - 2

 من متخصصة مالية مؤسسات وتكوين لالبتكار بالدعم بإمدادها املؤسسات متويل حتسني يف املسامهة

                                                           

1-Euro développement PME ; Programme d'appui aux PME privée, 1er forum  national de l'investissement, 
Ghardaia; présentation; Phillipe Brousse expert financier , les 24/25 février 2004. 

 
2  -  #E�*# ر"1+ !�وبر�، آ���)9# 2+ ، +0ه , ا������ت ا��3 �ة و ا���6�4���	ة و ا��c�	ت ا��ت *ه�� ا	�()'E.9�� + ��ل	و�	ا ,-*�، ا	�

  . 725، ص 2006أ���2  18-17ا	�ول ا	�0"�#، ���+ 
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 لن وهذا تطويرها، قصد ملشاريعهم واملمولني املؤسسات متناول يف اليت املالية الوسائل سلسلة توسيع جلأ

 .واملتوسطة الصغرية للمؤسسات واملالية احملاسبية الوظائف وتأهيل صبتشخي إال يكون

 الصغرية املؤسسات وانشغاالت حاجيات تلبية إطار يف: واملتوسطة الصغرية املؤسسات حميط دعم - 3

 العمومية الدعم هيئات: بدعم وذلك املؤسسات حميط حتسني إىل دف إجراءات وضع مت واملتوسطة

 الشبكة ممثلي التكوين، معاهد ،الوسيطة الفضاءات يف املتخصصني العمل أرباب مجعيات واخلاصة،

 .املركزية واإلدارات العمومية املعاهد للمعلومات، الوطنية

 

        البرنامجالبرنامجالبرنامجالبرنامج    منمنمنمن    االستفادةاالستفادةاالستفادةاالستفادة    شروطشروطشروطشروط    ::::الفرع الثانيالفرع الثانيالفرع الثانيالفرع الثاني            
  :1التالية الشروط على املؤسسةتتوفر أن جيب 

 . البناء مواد املائية، الصناعات والفالحية، الغذائية وادامل: التالية النشاط قطاعات إحدى يف املمارسة – أ

 . األقل على سنوات لثالث نشاط هلا يكون أن – ب

 . عامال 250 إىل 10 مابني يتراوح عمال عدد – ج

   .اجلنسية جزائري معنوي وأ طبيعي شخص باسم االجتماعي رأمساهلا من  60% األقل على حفظ - د

 . أخرى سنوات ثالث خالل اجلبائي صعيدال على منتظم يكون أن - ه

 .األخرية سنوات ثالث خالل االجتماعي الضمان صندوق يف منخرطا يكون أن – و

 اهليكلة إعادة أولوية فإن الشروط، هذه إىل باإلضافة الكلية التكلفة من  20% قدرها مشاركة بدفع االلتزام – ز

 وخلق التشغيل ومستويات االقتصادي ألداءبا ترتبط صياتوخصو مبؤهالت تتمتع اليت للمؤسسات متنح والتأهيل

 تلك من احلرفيني هجرة ملنع العليا واهلضاب اجلنوبية املناطق يف واملؤسسات ا،ملنتجا أسواق وفتح جديدة وظائف

  . املناطق تلك يف االقتصادي النشاط على واحملافظة هلم عمل فرص خبلق املناطق

  :جيب املشاريع على شرفةامل املالية اهليئات خيص فيما

 ،مالية شركة إلنشاء كامل مشروع تقدمي- 

 ،املفعول السارية والتنظيمات التشريعات مع املطابقة –

  ،واالجتماعي اجلبائي الصعيد على منظم يكون أن -

 .الكلية التكلفة من  20% بدفع االلتزام -

  :الدعم وأجهزة هيئات خيص فيما

 نقايب إداري، جتاري، قانوين، دعم شكل يف واملتوسطة الصغرية املؤسسات دعم نيلتحس املوجه املشروع تقدمي- 

  ؛متخصص أو

  ؛واملتوسطة الصغرية املؤسسات لصاحل جديدة سوقية وغري سوقية خدمات خللق موجه مشروع تقدمي- 

                                                           
�"� ص ، ��%�ر�k  ����ة -  1( AB1056. 
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  ؛املعلومة وتنويع بالنوعية اخلاص العرض وحتسني التكوين بتنويع العرض حتسني-

 ؛املفعول السارية والتنظيمات تشريعاتبال االلتزام–

  .املتوقعة للتدخالت الكلية التكلفة من 20 %مشاركة بدفع االلتزام-

  :التزامات برنامج ميدا

تعترب املسامهات املالية األوروبية اليت تندرج يف إطار برنامج ميدا مسامهات ضعيفة بالنسبة ملعظم الدول العربية 

كما هي موضحة يف اجلدول  2001 – 1997يل املثال مسامهات الفترة املمتدة ما بني املتوسطية، فلو أخذنا على سب

  :التايل 

  2001- 1997التزامات ميدا خالل الفترة  ):01(جدول رقم

  الوحدة مليون أورو  

  

   liberté économique: n°210 du 12 au 18 Février 2003 page.04:املصدر                                  

املغرب ومصر وأقل من  ما حتصل عليه 3/1املالحظ يف هذا اجلدول تبيان حصة اجلزائر احملدودة إذ تقارب ثلث و

  .ما حتصل عليه تونس  2/1نصف 

وتشري تقارير االحتاد األورويب أن هذه املبالغ الضئيلة مل متتصها مؤسسات االقتصاد اجلزائري نظرا لثقل برامج   

االصالحات، حيث أوضح ممثل مفوضية االحتاد األورويب أن املبلغ الذي مت استهالكه من قبل اجلزائر يف إطار 

مليون   5فان املبالغ املوظفة بلغت  2002و  2001أما بالنسبة لسنيت    ،مليون أورو 9.50نامج ميدا مل يتجاوز بر

  . مليون أورو على التوايل  4 أورو و

  

  من تنفيذ البرنامجمن تنفيذ البرنامجمن تنفيذ البرنامجمن تنفيذ البرنامج    قبةقبةقبةقبةرترترترتالمالمالمالم    النتائجالنتائجالنتائجالنتائج    ::::الفرع الثالثالفرع الثالثالفرع الثالثالفرع الثالث            
  :كمايلي MEDA برنامج تنفيذ خالل من النتائج من جمموعة حتقيق يرتقب 

 متخصصة واملسامهة مالية شركة 14 إنشاء بدعم وهذا واملتوسطة الصغرية للمؤسسات املالية االحتياجات تلبية -

 ؛متخصصة مالية شركات3 ل املالية احملفظة يف

  السنة/الدول

 

1997 

 

1998 

 

1999 

 

2000 

 

2001 2002 

 

 254.2 60 30.2 28 95 41 اجلزائر

 953.7 90 75.7 131 19 138 تونس

 916.6 120 140.6 172 219 235 املغرب

 698 - 12.7 11 397 203 مصر
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 اقتصاد متطلبات مع بالتأقلم هلا السماح وخاصة ومتوسطة صغرية مؤسسة 3000 حلوايل التنافسية القدرة حتسني -

  ؛الدعم هيئات طرف من مشروع مشترك مقترحة 75مشروع منوذجي و 80ن  خالل م وهذا السوق

 ؛واملتوسطة الصغرية املؤسسات بقطاع مباشرة املتعلقة والتنظيمات املؤسسات لدعم املؤسسي احمليط حتسني  -

 املالية يةاالقتصاد املعلومات وبث التسيري جانب يف واخلاصة العمومية واخلدمة لإلعالم وطنية شبكة توفري -

 ؛املؤسسات لصاحل والتقنية

 .واخلواص العموميني االقتصاديني واملتعاملني املؤسسات ملدراء املهنية املعلومات حتسني -

 االوروجزائرية الشراكة على باالعتماد اجلزائرية واملتوسطة الصغرية املؤسسات تأهيل أن سبق مما ونستنتج       

 :التالية األبعاد ىعل ارتكز قد ل برنامج ميدا ظيف 

 الترقية تدابري وكذا واملتوسطة الصغرية املؤسسات نشاطات جلميع قانوين توجيه طريق عن التشريعي البعد  1-  

 .االقتصادية الفعالية مبعايري املطلوب والدعم

 التسيري جمال يف والتكوين واإلحصاء للبحث جديدة منظومة طريق عن والتكويين املعلومايت البعد  2-

 .واالستشارة

 .السرعة ومعيار اإلداري اجلانب يف املؤسسات هذه ومنو لتأسيس املوافقة الكيفيات طريق عن التنظيمي دبعال  3-

 من املؤسسات هذه ومتكني املايل الدعم وتدابري املضمون للقرض جديد نظام تأسيس طريق عن املايل البعد  4-

 .اجلديدة البنكية املنتجات

 منظور وفق وإنتاجيتها املؤسسات مال رأس ختدم الضرييب لإلعفاء جديدة منظومة طريق عن ايةاجلب بعد 5-    

 .هلا املايل الدعم يستهدف مدروس

 .لذلك الالزمة بالتهيئة الدولة وتكفل جهة من العقار على احليازة تسهيل طريق عن احمليط بعد  6-

 على مبنية خاصة معاجلة تتطلب اجلزائر يف واملتوسطة ةالصغري املؤسسات تأهيل تدابري كل أن لنا ظهر كما     

 مرصد إنشاء يف التفكري إىل تدفع جلة املعا هذه ، والدويل اجلهوي الفضاء من مكتسبة جتارب وعلى علمية معايري

 والدعم التوجيه مهمة عاتقه على تقع واملتوسطة الصغرية باملؤسسات خاص والتطوير والبحث للدراسات

 وفق السريع واإلقليمي احمللي االندماج من املؤسسات هذه ولتمكني ،جهة من االستثمار ثقافة وإرساء املعلومايت

 ومالية وتشريعية وتنظيمية مؤسساتية بيئة؛ إىل حباجة فاملؤسسة إذن. اإلنتاج خارطة يف املناسب التموقع معايري

 يكون أن جيب املؤسسات حميط تأهيل أن مبعىن لتأهيلها مناسبة وجتارية، وقضائية وتكنولوجية وجبائية ومصرفية

   .التامة الشفافية تدعمه طوحمي النتائج حتقيق إىل ويدفع باملنافسة ويرقى اإلنتاجية على مساعد

  

        الصناعيالصناعيالصناعيالصناعي    للتأهيلللتأهيلللتأهيلللتأهيل    الوطنيالوطنيالوطنيالوطني    البرنامجالبرنامجالبرنامجالبرنامج::::المطلب الثانيالمطلب الثانيالمطلب الثانيالمطلب الثاني    
 طرف من لذلك خصيصا عدأ برنامج بتطبيق واملتوسطة ة الصغري املؤسسات تأهيل عملية يف اجلزائر شرعت     

 اليت واملتوسطة الصغرية املؤسسات بترقية املتعلق التوجيهي القانون من 18 للمادة وفقا بالقطاع، املكلفة الوزارة
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 واملتوسطة الصغرية املؤسسة قطاعب املكلفة الوزارةف واملتوسطة، الصغرية املؤسسة تأهيل إطار يف " ...أنه على تنص

 املعايري مع ليتوافق الوطين جاملنت ترقية دف وهذا املؤسسات، تنافسية حتسني بغية مناسبة يلتأه برامج بإعداد تقوم

 له املباشر احمليط دعم وإجراءات ،لمؤسساتل املباشر الدعم إجراءات من جمموعة يف الربنامج يتمثل  . "ةالدولي

 لقلة املؤسسة وظائف تسيري لضعف نتيجة اداخله من النابعة تلك سواء اهتواجه اليت والصعوبات املشاكل ملعاجلة

 .اخل،...،اخلداماتية ، اجلبائية املالية، اإلدارية، العراقيل يف تتمثل واليت احمليط عن الناجتة تلك أو الكفاءات

  1:مها مرحلتني على ويشتمل 2013 لغاية أي سنة 12 لفترة الربنامج ميتد

 ،سنوات 5 مدى على ومتتد التكييف مرحلة  -

 . سنوات 7 مدى على ومتتد الضبط مرحلة  -

 على تساعد معتربة إمكانيات متتلك اليت املؤسسات ختص الربنامج ء اجا اليت التأهيل عملية أن إىل اإلشارة وجتدر

 أنواع لكل متنح أن يتعني ال التأهيل عملية أن أي ،اإلقليمية أو احمللية األسواق يف حصة واكتساب النمو

 امساعدا تمت إذا املستقبل يف النجاح مقومات لديها تتوافر اليت للمؤسسات فقط وإمنا ،ةالناشئ املؤسسات

 :التالية الشروط فاءياست إىل باإلضافة، وتأهيلها

 .سنتني منذ وتنشط جزائرية مؤسسة تكون أن   1–

 . واملتوسطة الصغرية املؤسسة قطاع إىل تنتمي نأ   2–

 .متوازن ايلم بوضع تتميز اليت املؤسسات 3– 

 .اوخدما امنتجا تصدير على قدرة هلا اليت املؤسسات  4– 

  .التكنولوجية التنمية معايري هلا أو تنموية قدرات متتلك اليت املؤسسات  5– 

 األساسية النقاط خالل من أهدافه تتجلىو ،الصناعية اهليكلة وإعادة الصناعة وزارة طرف من هذا الربنامج وضع 

  :التالية

 ،الصناعي احمليط عصرنة  -

 ،املنافسة على قدرة كثراأل الصناعات وترقية تطوير  -

 ،الدعم هيئات قدرات تدعيم  -

 .الصناعية املؤسسات تطوير و التنافسية القدرة حتسني  -

 2: وهي ذلك، على تشرف هيئات طرف من الربنامج هذا تنفيذ يتم

 وهي اهليكلة وإعادة الصناعة لوزارة تابعة وهي :( DGRI )ةالصناعي اهليكلة إلعادة العامة املديرية -أوال

  : يلي فيما هامهام تتمثل التأهيل برنامج بتسيري املكلفة

                                                           
1  - S	� ا	�RX 2+ ا	���)9# و ا	�c��ة ا	��Cو!�ت ، ��وةا���ا�� 
	 ا���6�4� و ا��3 �ة ا��)�و��ت +@� � و أ��� Fص�	1+،  ص

�ت :ا	�0"+�	� .190ص ، 2004 ا	-�ه�ة، ا	�[��#، أ2�ق و اPش5
  

                                                                                                                                    :!R ا	�"Q ا&	��5و�+  1_ 
www.cnes.dz            Tر���"05/12/2010  
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 .التأهيل لربنامج والتنظيمية واملالية التقنية والشروط اإلجراءات حتديد - 1

 .بالربنامج املعنية واهليئات للمؤسسات حتسيسي إعالمي برنامج وضع - 2

 .التأهيل برنامج على باإلشراف املعنيني لألفراد التكوين امجبرن وترقية تطوير - 3

 .بإصالحها مباشرة عالقة هلا واليت املؤسسات تنظم اليت القانونية صالنصو خيص فيما تعديالت اقتراح - 4

 طرف من املقدمة التأهيل ملفات دراسة عاتقها على يقع واليت التقنية األمانة مستواها على توجد - 5

 .الصناعية للتنافسية الوطنية للجنة إرساهلا قبل ذلك من االستفادة يف الراغبة املؤسسات

 ممثلي وتضم اهليكلة وإعادة الصناعة وزير يرأسها : ( CNCI)الصناعية للتنافسية الوطنية اللجنة -ثانيا

  :أمهها وزارات عدة

 ،املالية وزارة عن ممثل •

  ،اهليكلة وإعادة الصناعة وزارة عن ممثل • 

 ،اإلصالحات وتنسيق املسامهة وزارة نع ممثل • 

 ،التجارة وزارة عن ممثل  •

 .اخلارجية وزارة عن ممثل • 

 املتمثلة مهام عدة إىل باإلضافة ،عاتقها على تقع مهمة أهم ولعل. العمل أرباب النقابات، ممثلي ذلك على زيادة

  .دراستها بعد ؤسساتامل طرف من املقدمة التأهيل مبلفات املتعلق النهائي القرار إصدار يف

 

            FPCIFPCIFPCIFPCIأو أو أو أو FOPROCIFOPROCIFOPROCIFOPROCI    برنامج صندوق تحسين التنافسية الصناعية برنامج صندوق تحسين التنافسية الصناعية برنامج صندوق تحسين التنافسية الصناعية برنامج صندوق تحسين التنافسية الصناعية : : : : المطلب الثالثالمطلب الثالثالمطلب الثالثالمطلب الثالث

لتمويل جزء من عمليات تنفيذ برنامج  2000من قانون املالية لسنة  92هذا الصندوق مبوجب املادة  إنشاءمت      

ملديرية تأهيل املؤسسات اليت  تابع وزارة الصناعة وهو إشرافالتأهيل للمؤسسات، ويقع هذا الصندوق حتت 

  .بدورها تتبع للمديرية العامة للهيكلة الصناعية

شرعت وزارة الصناعة يف تنفيذ برنامج تأهيل املؤسسات االقتصادية اجلزائرية التابعة  ،2002من سنة  بتداءإو    

 - 2001اش االقتصادي للفترة يدخل هذا الربنامج ضمن املخطط الوطين لإلنع. للقطاع الصناعي العمومي واخلاص

2003.  

   المساعدات المالية المقدمة من طرف الصندوقالمساعدات المالية المقدمة من طرف الصندوقالمساعدات المالية المقدمة من طرف الصندوقالمساعدات المالية المقدمة من طرف الصندوق: : : : الفرع األولالفرع األولالفرع األولالفرع األول      

يف  ماليا هلا املرافقة املؤسسات واهليئات مساعدة هو الصناعية للتنافسية الوطين الصندوقإن اهلدف من إنشاء       

 1: يف تللمؤسسا املقدمة املالية املساعدات تأهيلها، وتتمثل عملية

                                                           
�م2�روق   - 1C*  ، ل��م آ�C*   ،# دور��وأه ��ه� درا)# 	.�()'�ت ا	�[�2'�# ا	-�رة رA2 2+ ا	�-��IاJK	ر�# ا-q��* -ب�c�	+ ��ل  ،ا	و�	ا ,-*�ا	�

�ت *ه�� ا	�()'�ت ا	�c��ة و ا	���)9# 2+ ا	�ول ا	�0"�#، ���+ E.9��17 -18  ���266، ص 2006أ.  
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 ،)والتقييم التشخيص ( املادية غري االستثمارات  -

  ،)واملعدات التجهيزات (املادية االستثمارات  -

  .التأهيل خمطط العام االستراتيجي التشخيص  -

 : 1يلي مبا املتعلقة النفقات يف املرافقة للهيئات املقدمة املالية املساعدات تتمثلكما  

 ؛الصناعية التنافسية طويرلت املوجهة العمليات مجيع  -

 ؛الكربى النشاطات ومناطق الصناعية املناطق حتديث بربامج املرتبطة العمليات مجيع  -

 بالقطاع امللحقة اخلدمات أو اإلنتاجي اال يف خاصة املؤسسة نشاط بيئة حتسني حنو املوجهة العمليات  -

  ؛والتطوير والبحث كوينوالت النوعية حتسني إىل دفاليت  تلك سيما ال الصناعي

 .الكربى النشاطات ومناطق الصناعية املناطق ملسريي موجهة تكوينية برامج وضع - 

 : مثل باملؤسسة مرتبطة خاصة صناديق هناك أن إىل اإلشارة دروجت

 ،العمرانية التهيئة صندوق  -

 ،اجلنوبية املناطق تنمية صندوق - 

 ،الفالحية والتنمية الضبط صندوق - 

 ،للبيئة الوطين لصندوقا - 

 ،التدريب ترقية صندوق - 

 ،املتواصل احلريف التكوين صندوق  -

 ،الطاقة يف للتحكم الوطين الصندوق - 

 ،الصادرات ترقية صندوق  -

  .التكنولوجي والتطور العلمي للبحث الوطين الصندوق  -

 

    االت إنفاق المخصصات المالية للبرنامجاالت إنفاق المخصصات المالية للبرنامجاالت إنفاق المخصصات المالية للبرنامجاالت إنفاق المخصصات المالية للبرنامجمجمجمجمج        ::::الفرع الثانيالفرع الثانيالفرع الثانيالفرع الثاني

، مث أضيفت له مليون دينار جزائري 4000، سخر للربنامج غالف مايل قدره 2002طالق الربنامج سنة عند ان   

   .مليون دينار جزائري واجلدول التايل يوضح كيفية إنفاق هذه املخصصات 1651خمصصات مالية قدرها 

  

  

  

                                                                                                                                                                                           
2 - AB��	ا q��، 67ص. 
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  لتنافسية الصناعية املخصصات املالية التابعة لصندوق حتسني ا إنفاقجماالت  :)02 ( جدول رقم      

  ماليني الدينارات:   الوحدة                                                                                      

  اموع  2004خمصصات سنة   2002خمصصات سنة   جماالت اإلنفاق

  2300 800 1500  تأهيل املؤسسات يف حد ذاا

صول على شهادات دعم املؤسسات الراغبة يف احل

  االيزو

500  500  

  2851 851 2000  لتأهيل و إعادة يئة املناطق الصناعية و مناطق النشاط

  5651 1651 4000  اموع

      وزارة الصناعة وإعادة اهليكلة: ملصدرا

  
  

 

 

 

لزم وال جمرب على االخنراط كما جتدر اإلشارة بأن االخنراط يف الربنامج هو أمر طوعي أي أن مسري املؤسسة غري م 

  .اليت ذكرت أعالهإال أن املؤسسة الراغبة يف االخنراط تستويف جمموعة الشروط ، فيه
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  خالصة الفصل

مجلة من أملتها  كان ضرورة حتمية،املؤسسات االقتصادية تأهيلإن قيام السلطات اجلزائرية بتبين برنامج      

االورو  الشراكةذه العملية ومنها ضغوطات العوملة،  اإلسراعضرورة  استوجبتواليت  ،الظروف واملتغريات

  إضافة إىل االنضمام إىل املنظمة العاملية التجارة االقتصاد اجلزائري وتوجهه حنو اقتصاد السوق، انفتاحمتوسطية، 

دف إىل حتسني تنافسية املؤسسة ورفع أدائها االقتصادي واملايل ليكون اليت  والتدابري اإلجراءاتمن و اليت تعترب   

تأهيل احمليط الذي تعمل على  عملت أيضا ،ومن جهة ثانية ،هذا من جهة .على  نفس مستوى املؤسسات العاملية 

أهيل اخلاص ، باعتباره أهم متطلبات تطبيق برنامج الت)إخل،...،احمليط املايل واملصريف، احمليط( فيه املؤسسة

  .باملؤسسات االقتصادية

 اإلنتاجية قدراا من الرفع إىل والوصول أدائها حتسني من املؤسسة لتمكني ضروريا امرأ يشكل احمليط تأهيل إن    

 كاحمليط:واألنظمة واألجهزة اهليئات كل على التعديالت إجراء يف احمليط تأهيل عملية وتكمن. هاتتنافسي وحتسني

 فيه وتتعامل معه عملت اليت التنظيمي ،اجلمركي، احمليط القانوين والتشريعي ، از املايل، اجلبائياإلداري، اجله

 . املؤسسة

ن قيام املؤسسة بعملية التأهيل هو عمل طوعي تستفيد مبوجبه من دعم مايل وفين يقدم أ و يف األخري ميكن القول  

 .جمموعة من اإلجراءات وعرب مراحل خمتلفةمن قبل أجهزة معنية ذه العملية، وذلك بعد إتباعها 



  

  

  

  

  

        الفصل الثانيالفصل الثانيالفصل الثانيالفصل الثاني

        

االستدامة والمواصفات القياسية الدولية االستدامة والمواصفات القياسية الدولية االستدامة والمواصفات القياسية الدولية االستدامة والمواصفات القياسية الدولية 

        ذات الصلة بهاذات الصلة بهاذات الصلة بهاذات الصلة بها
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        ثانيثانيثانيثانيالفصل الالفصل الالفصل الالفصل ال

        الستدامة والمواصفات القياسية الدولية ذات الصلة بهاالستدامة والمواصفات القياسية الدولية ذات الصلة بهاالستدامة والمواصفات القياسية الدولية ذات الصلة بهاالستدامة والمواصفات القياسية الدولية ذات الصلة بهااااا
  : مقدمة

أن تستمر يف مزاولة نشاطاا وحتقيق أهدافها  ،يف القرن احلايل على اختالف أنواعها ،ال ميكن للمؤسسات   
واالجتماعية املتزايدة يف فراغ اقتصادي واجتماعي، على الرغم مما حققته من  نسانيةاإلاالحتياجات  وإشباع

  .جناحات يف العقود املاضية
ات قعسجلته املؤسسات والصناعات ال يستمر ويتنامى دون مراعاة احتياجات وتوكما أن التقدم الذي    

  .،اخل...فني وعمال وأفراد اتمع،ذات املصلحة باملؤسسة من مستثمرين، موظ األطراف
االقتصادية، االجتماعية، (مبختلف أبعادها مع ظهور مفهوم االستدامة وذلك  ،وهذا ما أصبح ضروريا وحتميا   

هذه األبعاد ضمن نشاطاا  حنو إدماجاملؤسسات بالتوجه العديد من اجلهات ، ومطالبة )البيئية والسياسية
  .وإداراا

ت تعاظم دور وأمهية االستدامة يف املؤسسات احلديثة، وذلك من خالل اقتناع مسؤويل هذه ومبرور الوق   
املعايري واملواصفات القياسية املرتبطة بتحقيق وتعزيز استدامة املؤسسات وذلك عن طريق  إدماجاألخرية بضرورة 

اخلاص  14001ودة، االيزو اجل بإدارةاخلاص  9001االيزو ( تأهيلها للحصول على خمتلف شهادات االيزو مثل
اخلاص بالصحة  18001اخلاص باملسؤولية اتمعية للمؤسسات، وااليزو  26000البيئية، االيزو  اإلدارةبنظام 

  :ومن هذا املنطلق ميكن طرح األسئلة التالية )،...والسالمة املهنية يف بيئة العمل،
  ما ماهية االستدامة؟ •
  ؟هي أبعادها ومؤشرات قياسهاما  •
  وما هي خمتلف املعايري املرتبطة بتحقيق االستدامة يف املؤسسة؟ •

  .وهذا ما سنحاول اإلجابة عليه يف املباحث املوالية
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        االستدامةاالستدامةاالستدامةاالستدامةماهية ماهية ماهية ماهية : : : : المبحث األولالمبحث األولالمبحث األولالمبحث األول
منذ ظهورها حتوال مهما يف منظومة املفاهيم االقتصادية العاملية، وقد محلت معها أساليب  االستدامةمثلت    

يف جوانبها  واالستدامة. وحتديات جديدة للعالقات االقتصادية الدولية مبا حتمله من مبادئ وما تطرحه من أفكار
وهي نتاج جمموعة من التقارير . يةاملختلفة تصب يف حتقيق النمو االقتصادي ومحاية البيئة والعدالة االجتماع

هلذا املفهوم اجلديد، ذات األهداف العديدة واالجتماعات اليت كانت سببا يف تبين خمتلف املؤسسات اليوم 
  ومؤشرات القياس اخلاصة ا

    

        االستدامةاالستدامةاالستدامةاالستدامة    و أهدافو أهدافو أهدافو أهداف    مفهوممفهوممفهوممفهوم: : : : المطلب األولالمطلب األولالمطلب األولالمطلب األول            
وهذا نظرا للتحول الذي شهده مفهوم  مصطلح االستدامة اليوم أصبح من أكثر املصطلحات شيوعا وتداوال إن   

التنمية، الذي انتقل من اجلانب االقتصادي إىل اجلانب اإلنساين مث اجلانب االقتصادي والبيئي واالجتماعي 
 .االستدامةوبتضافر وتكامل هذه األبعاد تتحقق أهداف  والسياسي يف مفهوم متكامل

   

        مفهوم االستدامةمفهوم االستدامةمفهوم االستدامةمفهوم االستدامة: : : : الفرع األولالفرع األولالفرع األولالفرع األول                    
ما يزيد عن ستني تعريفا  ة، فثمبتعدد الباحثني واملفكرين واختالف وجهات نظرهم ستدامةالاتتعدد تعريفات     

 :، ومن بني هذه التعاريف نذكر البعض منهاهلذا النوع من التنمية
أن هناك حاجة إىل "إىل " مبستقبلنا املشترك"يف تقريرها املعنون مة املستداتعرف اللجنة العاملية للتنمية  •

طريق جديد للتنمية، طريق يستدمي التقدم البشري ال يف جمرد أماكن قليلة أو لبضع سنني قليلة، بل للكرة األرضية 
تعمل على  1987سنة    والتنمية املستدامة حسب تعريف وضعته هذه اللجنة". بأسرها وصوال إىل املستقبل البعيد

كما ".تلبية احتياجات احلاضر دون أن تؤدي إىل تدمري قدرة األجيال املقبلة على تلبية احتياجاا اخلاصة"
، التنمية املتواصلة، التنمية املتتابعة، التنمية املتوالية، التنمية املستدمية: أخذت التنمية املستدامة تسميات عديدة منها

 :رنسية فعرفت بأاأما باللغة الف، ...االستدامة،

« le développement durable est un développement qui permet de rependre aux besoins 

du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux 

leurs »1. 

وتعزيزها حىت ميكن احملافظة على إدارة استخدام موارد اتمع وصيانتها : وهناك من يعرفها على أا •
  .العمليات االيكولوجية اليت تقوم عليها احلياة ومن مثة النهوض بنوعية احلياة الشاملة اآلن ويف املستقبل

 لألجيال اإلنتاجيةبالطاقة  اإلضرارعدم : بأا 1991سنة   Robert Slowويعرفها االقتصادي السويدي  •

                                                 
polytechnique, , presses international ous avez dit développement durable?V, Coprinne Gendron-1

canada, 2007, p .126.                                                                                                                             
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 .1املقبلة وتركها على الوضع الذي ورثها عليه اجليل احلايل 
وتركز بعض التعريفات االقتصادية للتنمية املستدامة على اإلدارة املثلى للموارد الطبيعية، وذلك بالتركيز على      
  ".الطبيعية ونوعيتهااحلصول على احلد األقصى من منافع التنمية االقتصادية، بشرط احملافظة على خدمات املوارد "

استخدام املوارد اليوم ينبغي أال يقلل "كما انصبت تعريفات اقتصادية أخرى على الفكرة العريضة القائلة بأن      
الفكرة القائلة بأن القرارات احلالية ينبغي أال تضر "وتقف وراء هذا املفهوم . 2"من الدخل احلقيقي يف املستقبل

وهو ما يعين أن نظمنا االقتصادية ينبغي أن .. تويات املعيشة يف املستقبل أو حتسينهابإمكانيات احملافظة على مس
  ".تدار حبيث نعيش على أرباح مواردنا وحنتفظ بقاعدة األصول املادية وحنسنها

نظام حيوي  :التنمية اليت دف إىل التوافق والتكامل بني البيئة والتنمية من خالل ثالث أمناط هيهي و •
عية جيب أن تساهم فيها كل ـ، مبعىن أن التنمية املستدامة عملية جمتم"ادي ونظام اجتماعيـنظام اقتص للموارد،

، وميكن دــقليلة، ومورد واحكل متناسق، وال جيوز اعتمادها على فئة ـالفئات والقطاعات واجلماعات بش
 :توضيح ذلك من خالل الشكل املوايل

  
  لالستدامة املرتكزات الثالثة: )04(شكل رقم

 

 
  

Source: Christian Brodhag , Le développement durable, colloque inaise (international association of investiors in 

social economy),Mulhouse, 23 mai 2002,p.11. 
                  

                                                 
1
 .129، ص 2006رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة اجلزائر،  ،إشكالية التنمية املستدامة يف اجلزلئريامسينة زرنوخ،  -  
2
  .7ص ،  4لعدد  ا، 30الد ،  1993صندوق النقد الدويل ديسمرب ، جملة التمويل والتنمية ،  حىت تصبح التنمية مستدامة، إمساعيل سراج الدين -  

  م���
�/ ا������

  ����  ا����دي

 ا����ام�

�����ة ��دل � م�ئ
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 الثالثة القيود االعتبار يف تأخذ اليت التنميةميكن تعريف االستدامة على أا ، ريفاالتع ومن خالل جل هذه  
 باستخدام وااللتزام الناضبة، املوارد استخدام يف التبذير عدم وهي أال التنمية، جهد على البيئة تفرضها اليت الرئيسة
 من التنمية جهد فيها يلقيه ما هضم على البيئة قدرة جتاوز وعدم نفسها، جتديد على قدرا حبدود املتجددة املوارد
 .1خملفات

فهوم عرب جمموعة من املراحل و احملطات التارخيية شكلت ظهور مفهوم جديد يف التنمية أال هذا امللقد تطور   
 :وهو التنمية املستدامة كما يوضحه الشكل املوايل

  

 تطور مفهوم االستدامة): 05(شكل رقم 

 

 
 

Source : Développement durable, Retours d’expériences de l’opération collective de mise en œuvre du guide 

AFNOR SD 21000 par des PME de la région lorraine, AFNOR ,p. 5. 
 

حىت سنة  1970ميكننا تبيان جل املراحل اليت مر ا مفهوم التنمية املستدامة من سنة  ،ومن خالل هذا الشكل    
2002.  

                                                 
 1
 واآلداب، والفنون للثقافة الوطين الس املعرفة، عامل سلسلة ،"النامية العريب والدول الوطن يف البيئي الواقع حول دراسات :والتصنيع التنمية وقضايا البيئة "اخلويل أسامة - 

  .173 ص 2002 . الكويت،
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الدول واحلكومات موجها حنو حتقيق التراكم الكمي والنوعي سواء يف اجلانب  اهتمامإذ كان يف بداية األمر    
، وبالتايل سامهت التنمية )خل،ا...من زيادة يف الدخل القومي ونصيب الفرد منه،(االقتصادي واالجتماعي 

  .وهذا ما أثر سلبا على احمليط البيئي ،االقتصادية يف هذه الفترة يف حتقيق القيمة املضافة
اجته العديد من املفكرين االقتصاديني واالجتماعيني وبعض املنظمات غري احلكومية  ،ونتيجة هلذا التأثري السليب   
 ،واملتطلبات االجتماعية والوضعية البيئية من أجل احلفاظ أساسا على البيئة الدمج بني االهتمامات االقتصادية إىل

. و التلويث البشري اإلمهالالناجتة عن وعدم حتملها لألضرار  ،خاصة بعد التشوهات اليت أصابت الكرة األرضية
مت من خالله تقدمي  1987سنة "مستقبلنا املشترك"بعنوان  ونتيجة هلذا أبرمت اتفاقيات أبرزها تقرير جلنة برنتدالند

  .تعريف دقيق للتنمية املستدامة، كان مفاده ضرورة التخلي عن التنمية اليت ال تأخذ يف عني االعتبار االجتاه البيئي
والتنمية برعاية األمم املتحدة حول البيئة  ،1مث توالت السنني واملؤمترات وكان أبرزها قمة األرض األوىل    

اليت سعت إىل ضرورة الدمج بني اجلهود الدولية  21واالتفاق على األجندة  ،1992بريودي جانريو بالربازيل سنة 
  .واحمللية من أجل صياغة االستراتيجيات اهلادفة للحد من التدهور البيئي وحماربة كل أشكال الفقر

باليابان للحد من اإلنبعاثات الغازية الناجتة عن املؤسسات واملصانع، مث " كيوتو"مت إبرام اتفاقية  1997ويف سنة    
 .جبوهانسربغ 2002حول التنمية املستدامة يف قمة األرض الثانية حتت عنوان مؤمتر األمم املتحدة  انعقاد
        

        أهداف االستدامةأهداف االستدامةأهداف االستدامةأهداف االستدامة: : : : الفرع الثانيالفرع الثانيالفرع الثانيالفرع الثاني                
دون  ،اليت تتمثل يف إجراء تغيريات جوهرية يف البىن التحتية والفوقية للمجتمعنظرا ألمهية عملية االستدامة     

الضرر بعناصر البيئة األخرى، واليت متكن جل األفراد من توسيع وزيادة قدرام البشرية وتوظيفها أحسن توظيف 
وحيافظ على قاعدة املوارد  ،فان هذا النموذج للتنمية حيمي خيارات األجيال اليت مل تولد بعد ،يف مجيع امليادين

   .2الطبيعية الالزمة لدعم التنمية يف املستقبل، وال يدمر ثراء الطبيعة
  :و من هنا نستنتج أن االستدامة تركز على ثالثة أهداف أساسية وهي أا

  .تنمية موالية للبشر •
  .)فرص العمل(تنمية موالية للتشغيل •
 .تنمية موالية للطبيعة •

 ولفرص العملتنمية موالية للبشر  -1

، إذ ال تقدر حياة شخص ما أكثر من تقدير حلياة حد ذاايف تقدير احلياة البشرية  يه ،إن الغاية من عملية التنمية
  .شخص آخر

                                                 
1   - Octave Gélinier et autres, Développement Durable pour une Enterprise compétitive et responsable, 3 ème 
édition, Esf Editeur, Cegos, France, 2005, p. 22 . 

2
 .13، ص 1994، مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت، لبنان، تقرير التنمية البشريةبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي،  -  
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بأا تنمية ال تكفي : "وكما يعرف املدير التنفيذي لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي التنمية البشرية املستدامة    
 بدل بل توزع عائداته بشكل عادل ومتوازن، وهي جتدد البيئة بدل تدمريها، ومتكن الناس ،بتوليد النمو وحسب

  .ميشهم، وتوسع خيارام وفرصهم وتؤهلهم للمشاركة يف القرارات اليت تؤثر يف حيام
ن أجل الناس أا تنمية الناس م" كما تعتمد التنمية املستدامة اعتمادا كبريا على روح املشاركة بني األفراد، أي

  ."بواسطة الناس
ونقصد بتنمية الناس االستثمار يف القدرات البشرية، وتوفري وتوسيع مجيع اخليارات املتاحة هلم سواء كان ذلك     

  .يف التعليم أو الصحة أو املهارات حىت ميكنهم العمل على طريق منتج وخالق
والتنمية ، زيع العادل لنتائج النمو االقتصادي الذي حققوهفيقصد ا التو ،أما فيما خيص التنمية من أجل الناس    

  .بواسطة الناس يقصد ا احلصول عمالة منتجة ومأجورة من خالل إعطاء كل امرئ فرصة للمشاركة
فيما بني األجيال،  اإلنصافواحد وداخل اجليل ال اإلنصافن التنمية البشرية املستدامة حتقق إمن هذا املنطلق ف    
  .1سيكون من غري املعقول االنشغال البالغ برفاه األجيال املقبلة ونتجاهل حمنة الفقراء اليوم إذ

اليوم أيضا جيب عليهم أن ال يفرطوا حبقوق واهتمامات وحاجيات األجيال  األحياءذلك فان  إىل باإلضافة
  .2القادمة

واالستهالك شرطا مسبقا وأمرا  اإلنتاج أمناطه وتشكيل كبرية لتوزيع الدخل يف العامل كل بإعادةن القيام إمن هنا ف
  .ضروريا

االهتمام بالتنمية البشرية، وأصبحت النظريات التنموية تركز بصفة أساسية على  إىلوهناك عوامل كثرية أدت 
 البد والسياسية كونه هو هدف التنمية من خالل أحواله الصحية، الثقافية، االجتماعية ) اإلنسان(العنصر البشري 

من زيادة يف معدالت االستثمار، وزيادة االستهالك من السلع من التركيز واالهتمام بوسائل التنمية املادية 
  .الصناعية احلديثة وغريها

  :∗هداف السبعة للتنمية املستدامةاألبنا ذكر  جيدرمجيع األهداف سالفة الذكر،  إىل باإلضافة
  .2015 إىل 1990يف فقر مدقع مبعدل النصف خالل الفترة املمتدة من  نسبة الذين يعيشون ختفيض •
  .2015التفاوت بينهما قبل حلول  إزالةالعمل على حتقيق املساواة بني اجلنسني و •
  .2015مجيع األطفال بالتعليم االبتدائي قبل حلول  إحلاق •
  .2015 إىل 1990ختفيض معدالت وفيات األطفال الرضع بنسبة الثلثني خالل الفترة  •
  .2015 - 1990معدالت الوفيات أثناء الوالدة بنسبة ثالثة أرباع خالل الفترة  إنقاض •
  .2015لكل من حيتاجها قبل حلول  اإلجنابيةتوصيل خدمات الصحة  •

                                                 
1
 .14، ص 1999تقرير التنمية البشريةبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي،  -  
2
 .23، ص 1992، املعهد العريب للتخطيط، الكويت للتنميةاألبعاد البيئية د ضاري ناصر العجيمي،  -  
∗
 .راجع أهداف األلفية 
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حىت ميكن التقليل من اخلسارة يف  2015تنفيذ استراتيجيات وطنية للتنمية القادرة على االستمرار حىت عام  •
  . ئيةاملوارد البي

 للطبيعة تنمية موالية  -2

أثر كبري يف تردي العالقة بني  ،عدالت الزيادة السكانية اهلائلة، والتطور الصناعي منذ بداية الثورة الصناعيةمإن     
  .والبيئة، وذلك نظرا لسوء استغالل هذا األخري للبيئة وديده املستمر للنظم البيئية  اإلنسان

إال أن معدالت النمو بدأت يف االخنفاض إىل  1973-1950الفترة  مرتفعة يفالصناعي مبعدالت  اإلنتاجفنظرا لزيادة 
والكرة األرضية وأخذت فيها الصناعة  اإلنساينسنويا، فكانت هذه الفترة فترة حرجة مر ا اتمع  %3ايل حو

  .1احلديثة املعقدة اجتاهات خطرية زادت يف كمية ونوعية امللوثات الناجتة عنها
جاء عقد الثمانينات ليشهد تغيريا ملموسا يف نظرة كل من الدول املتقدمة والنامية هلذه املسألة، ونتيجة وعليه، فقد 

مثل حادث انفجار مفاعل  اإلنسانعض الصناعات على البيئة وصحة ونوعية للتجربة املباشرة للدول النامية آلثار ب
  .1987تلوث شواطئ أالسكا بالبترول عام  إىلوالذي أدى  ،1986) سابقا(تشرنوبيل يف االحتاد السوفيايت 

عالقة شاهدنا حتوال أساسيا يف النظرة إىل ال ،وعلى نطاق املستجدات واملتغريات خالل السنوات العشرة األخرية
  .بني البيئة والنمو االقتصادي

التنمية املستدامة خطوة "انريو اخلطوة اجلديدة حنو االهتمام العاملي بالبيئة والذي أكد فيه بأن فكان مؤمتر ريو دجي
  : حيث تتضمن هذه الوثيقة جمموعة من األهداف منها ،"ضرورية لتجاوز التدهور البيئي

  .بالدول األخرى، أو مبناطق تتجاوز حدود واليتها الضرر إحلاقمسؤولية الدولة يف عدم  •
  .من عملية التنمية وال ميكن النظر فيها مبعزل عنها يتجزأمحاية البيئة جزء ال  •
  .مبشاركة مجيع املواطنني املعنينيمعاجلة قضايا البيئة على أفضل وجه  •
  .لوجي لألرضتعاون الدول بروح من املشاركة العاملية يف حفظ و استرداد النظام االيكو •
سن الدول تشريعات فعالة بشأن البيئة واألهداف واألولويات اإلدارية للسياق البيئي واإلمنائي الذي  •

  .تنطبق عليه
  .االحتاللتوفري احلماية للبيئة واملوارد الطبيعية للشعوب اليت تقع حتت االضطهاد والسيطرة و •

الذي يتميز بالوصول إىل االستقرار على مستوى كافة  اهلدف السياسيباإلضافة إىل مجيع هذه األهداف هناك 
األنظمة من أجل بعث استقرار دائم للمخططات االقتصادية، ألن التقلبات السياسية ألي دولة يعطي حتما تقلبات 
يف املناهج االقتصادية املستخدمة، وكذا عرض االجتاهات والقضايا املتعلقة باحلكم الراشد يف حتقيق االستدامة 

  . 2ره على آليات احلكم وطرق تطبيقها يف الدول النامية اخلاصةوأث
                                                                                                                                                   

                                                 
1
 .132، مرجع سابق، ص يامسينة زرنوخ -  
2
 .75، ص 2003، جملة احلقيقة، جامعة أدرار، العدد الثاين، مارس الفقر اتساعالتنمية املستدامة بني تراكم رأس املال و صاحل فالحي،  -  



 الصلة ا االستدامة و املواصفات القياسية الدولية ذات              :                           الفصل الثاين
 

     
45 

        ستدامةستدامةستدامةستدامةاالاالاالاالأبعاد أبعاد أبعاد أبعاد دئ و دئ و دئ و دئ و مبامبامبامبا: : : : المطلب الثانيالمطلب الثانيالمطلب الثانيالمطلب الثاني
حديث، ال ميكن دراسته والتعمق يف حتليله دون  إن احلديث عن االستدامة كمصطلح ومفهوم اقتصادي    

  .إليهوهذا ما سنحاول التطرق  ،استعراض مبادئه وأبعاده االقتصادية واالجتماعية والبيئية والسياسية
    

        مبادئ التنمية المستدامةمبادئ التنمية المستدامةمبادئ التنمية المستدامةمبادئ التنمية المستدامة    ::::الفرع األولالفرع األولالفرع األولالفرع األول            
بدأت تتبلور عقيدة بيئية جديدة تبناها البنك العاملي لإلنشاء والتعمري  ،بداية القرن الواحد والعشرينمع 

  : 1تقوم على عشر مبادئ أساسية
  حتديد األولويات بعناية :  املبدأ  األول

الج على اقتضت خطورة مشكالت البيئة وندرة املوارد املالية التشدد يف وضع األولويات وتنفيذ إجراءات الع
مراحل  وهذه اخلطة قائمة على التحليل التقين لآلثار الصحية واإلنتاجية واإليكولوجية ملشكالت البيئة وحتديد 

  .املشكالت الواجب التصدي إليها بفعالية
  االستفادة من كل دوالر: املبدأ الثاين

وبدأ التأكيد على فعالية التكلفة، وأفادت  ،مبا فيها السياسات الناجحة مكلفة ،كانـت معظم السياسات البيئية 
إن التأكيـد يسمح بتحقيق اجنازات كثرية مبوارد حمدودة، وهو ، عدة واليات من اجلزائر اجلهود يف هذا اال يف

ويناشد املختصني واالقتصاديني يف جمال البيئة والعمل سويا على حتديد السبل األقل  ،يتطلب جا متعدد الفروع
  .تصدي للمشكالت البيئية الرئيسيةتكلفة لل

  اغتنام فرص حتقيق الربح لكل األطراف: املبدأ الثالث

والبعض اآلخر ميكن حتقيقه كمنتجات فرعية  ،بعض املكاسب يف جمال البيئة سوف تتضمن تكاليف ومفاضالت  
مشكالت البيئة،  ونظرا خلفض املـوارد اليت تكرسها حلل ،لفقرالسياسات صممت لتحسني الكفاءة واحلد من 
  .منها خفض الدعم على استخدام املوارد الطبيعية

  استخدام أدوات السوق حيثما يكون ممكنا: املبدأ الرابع

 ،2إن احلوافز القائمة على السوق والرامية إىل خفض األضرار الضريبية هي األفضل من حيث املبدأ والتطبيق  
فعلى سبيل املثال تقوم بعض الدول النامية كاجلزائر بفرض رسوم االنبعاث وتدفق النفايات، رسوم قائمة على 

  .قواعد السوق بالنسبة لعمليات االستخراج
 

                                                 
1
جامعـــة  ،  يف العلوم االقتصاديـة  فـــرع  التسييــــر   أطـروحة دكتوراه ،أثر تلوث البيئة يف التنمية االقتصادية فــي اجلزائــر  ،رشيــد ساملــي - 

                           .106 - 105ص  2006 –2005 سنة  اجلزائـر
2
لتقى الدويل حول التنمية املستدامة و الكفاءة ،  امل2007إىل مؤمتر بايل  1992املبادئ و التنفيذ من مؤمتر ريو دجيانريو  - التنمية الشاملة املستدامةعبد اهللا خبابة،  -  

 .73 -72، ص2008أفريل  8و7يومي  - سطيف–، جامعة فرحات عباس االستخدامية للموارد الطبيعية ، كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيري 
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  االقتصاد يف استخدام القدرات اإلدارية والتنظيمية: املبدأ اخلامس 

أو قيود االسترياد ألنواع  فرض ضرائب على الوقود :جيب العمل على تنفيذ سياسات أكثر تنظيما وقدرة مثل  
إدخال مبدأ احلوافز على املؤسسات الصناعية اليت تسعى إىل التقليل من األخطار البيئية  معينة من املبيدات احلشرية،

ونشر مثل احلمالت الرامية إىل إطالع الرأي العام   ،فعلى سبيل املثال أدخلت اجلزائر نظاما لتقيم األداء البيئي
  .الوعي العام الذي يعترب أقوى من النهج األكثر تقليدية

  العمل مع القطاع اخلاص : املبدأ السادس

جيب على الدولة التعامل جبدية وموضوعية مع القطاع اخلاص باعتباره عنصرا أساسيـا يف العملية االستثمارية،   
الذي يشهد بأن الشركات لديها ) يزواال( وذلك من خالل تشجيع التحسينات البيئية للمؤسسات وإنشاء نظام

توجيه التمويل اخلاص صوب أنشطة حتسني البيئة مثل مرافق معاجلة النفايات وحتسني  .أنظمة سليمة لإلدارة والبيئة
  .كفاءة الطاقة

   اإلشراك الكامل للمواطنني: املبدأ السابع

عند التصدي للمشكالت البيئية لبلد ما، تكون فرص النجاح قوية بدرجة كبرية، إذا شارك املواطنون احملليون   
  : ومثل هذه املشاركة ضرورية لألسباب اآلتية

  ،قدرة املواطنني يف املستوى احمللي على حتديد األولويات –
 ،أعضاء اتمعات احمللية يعرفون حلوال ممكنة على املستوى احمللي –
 ،أعضاء اتمعات احمللية يعملون غالبا على مراقبة مشاريع البيئة –
 .كن أن تساعد على بناء قواعد مجاهريية تؤيد التغيريميإن مشاركة املواطنني  –

  توظيف الشراكة اليت حتقق جناحا: املبدأ الثامن 

منظمات و القطاع اخلاصواحلكومة (على احلكومات االعتماد على االرتباطات الثالثيــة التـي تشمل  جيب  
  . وتنفيذ تدابري متضافرة للتصدي لبعض قضايا البيئة) اتمع املدين، وغريها

  حتسني األداء اإلداري املبين على الكفاءة والفعالية: املبدأ التاسع

دول أوروبا الشرقية سابقا ، فمثال 1البارعني إجناز حتسينات كبرية يف البيئة بأدىن التكاليفبوسع املديرين أصبح   
ل حتسني بفضـ %80إىل %60ض نسبة التلوث للهواء والغبار من يفمصانع صهر الرصاص من خت أصحابمتكن 

ويف اجلزائر أدت املساعدات الفنية إىل حتسني أداء مصانع الصلب إىل حتويل أدائها من  .تنظيم املنشآت من الداخل
  .أسوأ إىل أفضل أنواع األداء اليت متارس يف العامل النامي

  إدماج البيئة من البداية : املبدأ العاشر   

سعى معظـم البلدان اآلن إىل تتعلـق األمـر حبماية البيئــة، فإن الوقاية تكون أكثر فعالية من العالج وإذا   
يف  لتايل أصبحت معظم الدول تضعوباختفيف الضــرر احملتمل من االستثمارات اجلديدة يف البنية التحتية، 

                                                 
1
 .106رشيد ساملي، مرجع سابق، ص  -  
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البيئي  العامل املتعلقة بالطاقة، كما أا جتعل من إستراتيجيتهااحلسبان التكاليف واملنافع النسبية عند تصميم 
  .سياسات االقتصادية واملالية واالجتماعية والتجارية والبيئيةعنصـــرا فعاال يف إطار ال

  

        أبعاد االستدامةأبعاد االستدامةأبعاد االستدامةأبعاد االستدامة: : : : الفرع الثانيالفرع الثانيالفرع الثانيالفرع الثاني                
تتضمن أبعادا متعددة ومتنوعة ومتداخلة فيما بينها،  ،إن التعريفات املعاجلة يف النقطة األوىل للتنمية املستدامة    
تطور ملحوظ بالنسبة للتنمية املستهدفة، ورغم تعدد األبعاد التفاعل بني هذه األبعاد من شأنه أن يساهم يف حتقيق و

  :فسوف حناول أن نتطرق إىل أمهها
  األبعاد االقتصادية :أوال

يتمحور البعد االقتصادي للتنمية املستدامة حول االنعكاسات الراهنة واملستقبلية لالقتصاد على البيئة، إذ يطرح  
ووفقا للبعد االقتصادي، تعمل  .الصناعية يف جمال توظيف املوارد الطبيعيةمسألة اختيار ومتويل وحتسني التقنيات 

احلسبان التوازنات البيئية على املدى البعيد، باعتبار يف التنمية املستدامة على تطوير التنمية االقتصادية مع األخذ 
  :ناصر اآلتية حمور البعد االقتصاديومتثل الع ،البيئة هي األساس والقاعدة  للحياة البشرية، الطبيعية وكذا النباتية

فحسب ما يشري اليه مستوى نصيب الفرد من املوارد : حصة االستهالك الفردي من املوارد الطبيعية - 1
الطبيعية فان سكان البلدان الصناعية تستغل أضعاف ما يستخدمه سكان البلدان النامية، فمثال استهالك الطاقة 

 .1مرة 33 الواليات املتحدة أعلى من اهلند ب يفالنامجة عن النفط والغاز والفحم 

ختفيضات متواصلة يف مستويات االستهالك املبددة  إجراءوهذا من خالل  :املوارد الطبيعية تبديد إيقاف -2
البد من إذ ، ياةتغيري جذري يف أسلوب احل إحداثمستوى الكفاءة و حتسني للطاقة واملوارد الطبيعية، وذلك عرب

كما تعين التنمية املستدامة أيضا تغيري أمناط . ير الضغوط البيئية للبلدان الناميةالعملية من عدم تصدالتأكد يف هذه 
 .2االستهالك اليت دد التنوع البيولوجي

تتم من خالل جعل فرص احلصول على املوارد واملنتجات واخلدمات جلميع : املساواة يف توزيع املوارد - 3
 ،)اخل...لسياسيةااحلقوق  اخلدمات االجتماعية، األراضي، املوارد الطبيعية، التعليم،(أفراد اتمع أقرب للمساواة 

لتحسني  االقتصادي الضرورينيفهذه املساواة تساعد على تنشيط التنمية والنمو  .كلها تشكل حاجزا أمام التنميةف
 .مستويات املعيشة

وتقع على البلدان الصناعية مسؤولية خاصة يف : مسؤولية البلدان املتقدمة عن التلوث وعن معاجلته - 4
وبالتايل إسهامها يف  –قيادة التنمية املستدامة، ألن استهالكها املتراكم يف املاضي من املوارد الطبيعية مثل احملروقات 

الية كان كبريا بدرجة غري متناسبة، يضاف إىل هذا أن البلدان الغنية لديها املوارد امل - مشكالت التلوث العاملي
                                                 

1- زوليخة سنوسي، هاجر بوزيان الرمحاين، البعد البيئي إلستراتيجية التنمية املستدامة، امللتقى الدويل حول التنمية املستدامة و الكفاءة االستخدامية للموارد الطبيعية ، كلية العلوم 
.58، ص2008أفريل  8و7يومي  - سطيف–فرحات عباس ، جامعة االقتصادية و علوم التسيري    

، ص 2010الطبعة األوىل، دار الصفاء للنشر و التوزيع، عمان، األردن،  التنمية املستدمية، فلسفتها و أساليب ختطيطهاو أدوات قياسها،عثمان حممد غنيم، ماجدة أبوزنط،  -  2
47. 
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والتقنية والبشرية الكفيلة بأن تضطلع بالصدارة يف استخدام تكنولوجيات أنظف وتستخدم املوارد بكثافة أقل، ويف 
القيام بتحويل اقتصادياا حنو محاية النظم الطبيعية والعمل معها، ويف يئة أسباب ترمي إىل حتقيق نوع من املساواة 

دية واخلدمات االجتماعية داخل جمتمعاا، والصدارة تعين أيضا توفري واالشتراكية للوصول إىل الفرص االقتصا
املوارد التقنية واملالية لتعزيز للتنمية املستدامة يف البلدان األخرى باعتبار أن ذلك استثمار يف مستقبل الكرة 

  .األرضية
األموال من اإلنفاق  كما أن  االستدامة جيب أن تعين يف مجيع البلدان حتويل: تقليص اإلنفاق العسكري  - 5

خاصة وأن حروب العصور احلديثة تغريت  ،على األغراض العسكرية وأمن الدولة إىل اإلنفاق على احتياجات التنمية
ولو  ،فأصبح ما يعرف باحلروب االقتصادية واحلضارية ، من شأن إعادة ختصيص ،من حيث األهداف والوسائل

 .1إلسراع يف عملية التنمية بشكل واسعلكرية جزء صغري من املوارد املكرسة لألغراض العس
النظر يف كافة مراحل النشاط االقتصادي بدءا من مرحلة توزيع  دةاإعستدامة يستدعي االقتصادي لالفالبعد 

توزيعا يراعي حقوق األجيال اتمعية، ومرحلة االستثمار الذي خيضع لقواعد واستخدام مصادر الثروة و
، ومرحلة اإلنتاج مبكوناته 2انب دراسات اجلدوى معايري جديدة للتنمية املستدامةيراعي يف جوو  االستدامة

حلة مر، ومداخالته األساسية اليت ختضع ملعايري االستدامة وتظهر املسؤولية االجتماعية يف مراعااوالتكنولوجية، 
، وك االستهالكي املستداماالستهالكي احلايل لينسجم مع متطلبات السل السلوكاالستهالك اليت تتطلب تغيري 

هذا يعين الوصول إىل النشاط االقتصادي املستدام وما . ومرحلة توزيع الدخول اليت تراعي جوانب االستدامة أيضا
   .يرتبط به من تكامل مع األبعاد األخرى

  جتماعيةاألبعاد اال:  ثانيا
تربز فكرة االستدامة كدعامة أساسية للحد من الفقر والبطالة والتفرقة باإلضافة للهوة الكبرية بني  ،ويف هذا اال 

  .األغنياء والفقراء، ويتجلى كل هذا عن طريق العدل االجتماعي

بدأ  العمل على حتقيق تقدم كبري يف سبيل تثبيت منو السكان، وهو أمرأي  :تثبيت النمو الدميغرايف - 1
النمو املستمر للسكان لفترة طويلة ومبعدالت شبيهة باملعدالت احلالية أصبح أمرا  الغة، ليس ألنيكتسي أمهية ب

مستحيال استحالة واضحة فقط، بل كذلك ألن النمو السريع حيدث ضغوطا حادة على املوارد الطبيعية وعلى 
طقة ما حيد من التنمية، ويقلص كما أن النمو السريع للسكان يف بلد أو من. قدرة احلكومات على توفري اخلدمات

  .3من قاعدة املوارد الطبيعية املتاحة إلعالة كل ساكن 

                                                 
لتقى الدويل حول التنمية املستدامة و الكفاءة االستخدامية للموارد الطبيعية ، كلية العلوم امل، ية يف اشكالية املفاهيم و األبعادمقاربة اقتصاد: التنمية النستدامةمبارك بوعشة،  -1

   .60، ص2008أفريل  8و7يومي  - سطيف–، جامعة فرحات عباس االقتصادية و علوم التسيري 

2-  صاحل صاحلي، التنمية  الشاملة املستدامة و الكفاءة االستخدامية للثروة البترولية يف اجلزائر، امللتقى الدويل حول التنمية املستدامة و الكفاءة االستخدامية للموارد  
  .871، ص2008أفريل  8و7يومي  -سطيف–، جامعة فرحات عباس الطبيعية ، كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيري 

3
 .60ارك بوعشة، مرجع سابق، ص مب -  
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 وللحجم النهائي الذي يصل إليه السكان يف الكرة األرضية أمهيته أيضا :مكانة احلجم النهائي للسكان - 2
وتوحي اإلسقاطات احلالية، يف ضوء . احلياة البشرية غري معروفة بدقة ألن حدود قدرة األرض على إعالة

مليار نسمة، وهو أكثر من ضعف  11,6االجتاهات احلاضرة للخصوبة، بأن عدد سكان العامل سيستقر عند حوايل 
وضغط السكان، حىت باملستويات احلالية، هو عامل متنام من عوامل تدمري املساحات . عدد السكان احلايل

خلضراء وتدهور التربة واإلفراط يف استغالل احلياة الربية واملوارد الطبيعية األخرى؛ ألن منو السكان يؤدي م إىل ا
 .األراضي احلدية، أو يتعني عليهم اإلفراط يف استخدام املوارد الطبيعية

حيـث جنـد أن   . إن التنمية البشرية تتفاعل تفاعال قويا مع األبعاد األخرى لالستدامة : الصحة والتعليم -3
السكان األصحاء الذين نالوا من التغذية اجليدة ما يكفيهم للعمل، ووجود قوة العمل احلسنة، أمر يسـاعد علـى   

بادية علـى محايـة الغابـات    ومن شأن التعليم أيضا أن يساعد املزارعني وغريهم من سكان ال. التنمية االقتصادية
 .1محاية أفضل ويعطيها وموارد التربة والتنوع البيولوجي

األولية وأمهها حتقيق احتياجات الرعاية الصحية  ،صة بالصحةاخلا األهدافبعض  21 األجندةوقد وضعت     
األمراض املعدية ومحاية األطفال وكبار السن، كما مت أيضا التركيز على التعليم يف  ،خاصة يف املناطق الريفيةو

حنو التنمية إعادة توجيه التعليم  :إذ يتمحور هذا األخري حول ثالثة أهداف هي 21فصول أخرى لوثيقة أجندة 
  .املستدامة زيادة فرص التدريب والتوعية العامة

  :2عي لالستدامة يقتضيفان البعد االجتما ،اإلطارويف هذا 
 زيادة دخل الفرد وتعزيز دور املرأة؛ ،نية للتخفيف من حدة الفقردعم خطط العمل و الربامج الوط •

السليمة  اإلدارةبناء القدرات ودعم الشباب وإعطاء أمهية أكرب للتعليم املهين والتدريب املالئم و •
 للموارد البشرية؛

الصحية والتعليمية واخلدمات االجتماعية ماديا وفنيا لكي تتمكن من القيام مبهامها  املؤسساتدعم  •
 خلدمة اتمع احمللي؛

 واجلامعات واتمعات احملليةدعم محالت التوعية لشرح أهداف التنمية املستدامة يف املدارس  •
 ؛وتوفري األمن

هلا واحملافظة على املوارد  التخطيطودمج املرأة يف عملية االستدامة وخاصة يف تنفيذ املشاريع  •
 .الطبيعية

                                                 
 .17، ص 2000، ترمجة اء شاهني، الطبعة األوىل، الدار الدولية لالستثمارات الثقافية، القاهرة، مبادئ التنمية املستدامةدوجالس موسشيت،  -  1
لتقى الدويل حول التنمية املستدامة و الكفاءة االستخدامية للموارد الطبيعية ، كلية العلوم االقتصادية و علوم ، املاشكالية التنمية املستدامة و أبعادهاعمار عماري، ارجع أىل  -  2

األهلية ، 1، طخماطر العوملة على التنمية املستدامة - العامل ليس للبيعباتر حممد علي وردم، وكذلك  .47، ص2008أفريل  8و7يومي  -سطيف–، جامعة فرحات عباس التسيري 
 .261 -239، ص 2003للنشر و التوزيع، اململكة األردنية اهلامشية، عمان، 
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غرايف الذي يشكل ضغوطا حادة على املوارد فإن البعد البشري لالستدامة يقتضي تثبيت النمو الدمي ،وأخريا  
املرأة يف كل نواحي  إشراكوإشاعة الصحة للجميع وكذلك  ،الطبيعية من خالل نشر التعليم يف املناطق النائية

   .يف اختاذ القرارات واحلكماركة احلياة واملش

  األبعاد البيئية: ثالثا

قة بني التنمية اتضحت العالقة الوثي ،1972الذي عقد يف ستوكهومل عام  ،اإلنسانيةيف مؤمتر األمم املتحدة للبيئة   
وتوقعت بعض املنظمات املهتمة بالشؤون  ،البيئة، وشكلت مشكلة تغري املناخ مشكلة كبرية للمجتمعات العامليةو

من أماكن سكنهم بسبب الرتاعات والكوارث الطبيعية  2050نزوح ما يقارب مليار شخص حبلول  اإلنسانية
  .1التنمية الكربى  مشاريعو

نالحظ أن  ،بالنسبة لألبعاد البيئية :تدمري الغطاء النبايت واملصايدوإتالف التربة، استعمال املبيدات،  -1
تعرية التربة وفقدان إنتاجيتها يؤديان إىل التقليص من غلتها، وخيرجان سنويا من دائرة اإلنتاج مساحات كبرية من 

يؤدي إىل تلويث املياه السطحية  ،كما أن اإلفراط يف استخدام األمسدة ومبيدات احلشرات. األراضي الزراعية
وهناك مصايد كثرية . وانية، فإا تضر بالغطاء النبايت والغابات أو تدمرمهاأما الضغوط البشرية واحلي. واملياه اجلوفية

لألمساك يف املياه العذبة أو املياه البحرية جيري استغالهلا فعال مبستويات غري مستدامة، أو أا توشك أن تصبح 
  .2كذلك
بيعية الالزمة إلنتاج املواد الغذائية املستدامة حتتاج إىل محاية املوارد الط التنمية إن:محاية املوارد الطبيعية -2

مع التوسع يف  - التربة إىل محاية األراضي املخصصة لألشجار وإىل محاية مصايد األمساك ابتداء من محاية –والوقود 
فإن الفشل يف  ،ومع ذلك .اإلنتاج لتلبية احتياجات السكان اآلخذين يف التزايد، وهذه األهداف حيتمل تضارا

وتعين التنمية . د الطبيعية اليت تعتمد عليها الزراعة كفيل حبدوث نقص يف األغذية يف املستقبلصيانة املوار
هنا استخدام األراضي القابلة للزراعة وإمدادات املياه استخداما أكثر كفاءة، وكذلك استحداث وتبين    املستدامة

ناب اإلسراف يف استخدام األمسدة وهذا حيتاج إىل اجت. ممارسات وتكنولوجيات زراعية حمسنة تزيد الغلة
الكيميائية واملبيدات حىت ال تؤدي إىل تدهور األر والبحريات، ودد احلياة الربية، وتلوث األغذية البشرية 

  .3ءوهذا يعين استخدام الري استخداما حذرا، واجتناب متليح أراضي احملاصيل وتشبعها باملا. واإلمدادات املائية

التنمية املستدامة تعين كذلك عدم املخاطرة بإجراء تغيريات كبرية إن : االحتباس احلراريمحاية املناخ من  -3
بزيادة مستوى سطح البحر، أو تغيري أمناط سقوط األمطار والغطاء النبايت، أو زيادة األشعة فوق  –يف البيئة العاملية 

ويعين ذلك احليلولة دون زعزعة . املقبلةيكون من شأا إحداث تغيري يف الفرص املتاحة لألجيال  –البنفسجية 

                                                 
1
 .448-446، ص 2005، ميشيل تودارو، تعريب حممود حسن حسين، دار املريخ، السعودية، التنمية االقتصادية: راجع -  
2
 .61مبارك بوعشة، مرجع سابق، ص  -  
3
 .20، ص2001 ك، نيويور والتنميةالسكان والبيئة ألمم املتحدة، ا   -  
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استقرار املناخ، أو النظم اجلغرافية الفيزيائية والبيولوجية أو تدمري طبقة األزون احلامية لألرض من جراء أفعال 
 .اإلنسان

  األبعاد التكنولوجية: رابعا

إىل تلويث ما حييط  كثريا ما تؤدي املرافق الصناعية: استعمال تكنولوجيات أنظف يف املرافق الصناعية -1
ويف البلدان املتقدمة النمو، يتم احلد من تدفق النفايات وتنظيف التلوث بنفقات كبرية؛ . ا من هواء ومياه وأرض

ومع هذا فليس التلوث . أما يف البلدان النامية، فإن النفايات املتدفقة يف كثري منها ال خيضع للرقابة إىل حد كبري
وأمثال هذه النفايات املتدفقة تكون نتيجة لتكنولوجيات تفتقر إىل . ائج النشاط الصناعينتيجة ال مفر منها من نت

وتعين التنمية . الكفاءة أو لعمليات التبديد، وتكون نتيجة أيضا لإلمهال واالفتقار إىل فرض العقوبات االقتصادية
اقة وغريها من املوارد الطبيعية إىل وتقلص من استهالك الط  املستدامة هنا التحول إىل تكنولوجيات أنظف وأكفأ

وينبغي أن يتمثل اهلدف يف عمليات أو نظم تكنولوجية تتسبب يف نفايات أو ملوثات أقل يف املقام . أدىن حد
ويف بعض احلاالت اليت تفي . األول، وتعيد تدوير النفايات داخليا، وتعمل مع النظم الطبيعية أو تساندها

  .ينبغي احملافظة عليها ،ه املعايريالتكنولوجيات التقليدية ذ
التكنولوجيات املستخدمة اآلن يف إن  :األخذ بالتكنولوجيات احملسنة وبالنصوص القانونية الزاجرة -2

. البلدان النامية كثريا ما تكون أقل كفاءة وأكثر تسببا يف التلوث من التكنولوجيات املتاحة يف البلدان الصناعية
والتنمية املستدامة تعين اإلسراع باألخذ بالتكنولوجيات احملسنة، وكذلك بالنصوص القانونية اخلاصة بفرض 

سواء باالستحداث أو التطويع لتكنولوجيات ، ومن شأن التعاون التكنولوجي. ال وتطبيقهاالعقوبات يف هذا ا
دف إىل سد الفجوة بني البلدان الصناعية والنامية أن يزيد من  ليتا، أنظف وأكفأ تناسب االحتياجات احمللية

وحىت تنجح هذه اجلهود، فهي   .اإلنتاجية االقتصادية، وأن حيول أيضا دون مزيد من التدهور يف نوعية البيئة
والتعاون التكنولوجي . حتتاج أيضا إىل استثمارات كبرية يف التعليم والتنمية البشرية، والسيما يف البلدان األشد فقرا

  .يوضح التفاعل بني األبعاد االقتصادية والبشرية والبيئية والتكنولوجية يف سبيل حتقيق التنمية املستدامة

ألنه مثال واضـح   ،كما أن استخدام احملروقات يستدعي اهتماما خاصا :احلراري احملروقات واالحتباس -3
فاحملروقات جيري استخراجها وإحراقها وطرح نفاياا داخل البيئة، فتصـبح   ،على العمليات الصناعية غري املغلقة

ـ 1بسبب ذلك مصدرا رئيسيا لتلوت اهلواء يف املناطق العمرانية يب منـاطق كـبرية،   ، ولألمطار احلمضية اليت تص
املستويات احلالية النبعاث الغازات احلرارية من أنشطة البشر تتجاوز ف. واالحتباس احلراري الذي يهدد بتغري املناخ

قدرة األرض على امتصاصها؛ وإذا كانت اآلثار قد أصبحت خالل العقد األخري من القرن العشـرين واضـحة   
أمثال هذه االنبعاث ال ميكن هلا أن تسـتمر إىل مـا ال ايـة سـواء     املعامل، فإن معظم العلماء متفقون على أن 

وسيكون للتغيريات اليت تترتب . باملستويات احلالية أو مبستويات متزايدة، دون أن تتسبب يف احترار عاملي للمناخ

                                                 
1
 .05ص ،2002-  11-1 خاملنعقد بتاري، مداخلة يف االجتماع السنوي لنقابة املهندسني الزراعيني التابعة لالحتاد املغريب للشغل، أبعاد التنمية املستدامةعبد السالم أيوب،  - 
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 والسـيما إذا جـرت   –ومستويات سطح البحر فيما بعد   عن ذلك يف درجات احلرارة وأمناط سقوط األمطار
آثار مدمرة على النظم اإليكولوجية وعلى رفاه الناس ومعاشهم، والسيما بالنسبة ملن يعتمدون  -التغيريات سريعا

  .اعتمادا مباشرا على النظم الطبيعية
وترمي التنمية املستدامة يف هذا اال إىل احلد من املعدل العاملي لزيادة انبعاث  :احلد من انبعاث الغازات -4

احلد بصورة كبرية من استخدام احملروقات، وإجياد مصادر أخرى للطاقة إلمداد    وذلك عرب ،يةالغازات احلرار
وسيكون من املتعني على البلدان الصناعية أن تتخذ اخلطوات األوىل للحد من انبعاث ثاين . اتمعات الصناعية

ءة أكرب، وتوفري إمدادات من أكسيد الكربون واستحداث تكنولوجيات جديدة الستخدام الطاقة احلرارية بكفا
على أنه حىت تتوافر أمثال هذه التكنولوجيات، فالتنمية . الطاقة غري احلرارية تكون مأمونة وتكون نفقتها حمتملة

  .املستدامة تعين استخدام احملروقات بأكفأ ما يستطاع يف مجيع البلدان
التنمية املستدامة تعين أيضا احليلولة دون تدهور طبقـة األوزون  إن  :احليلولة دون تدهور طبقة األزون -5

جـاءت   كيوتـو فاتفاقيـة  : ومتثل اإلجراءات اليت اختذت ملعاجلة هذه املشكلة سابقة مشجعة. احلامية لألرض
البيئـة  للمطالبة بالتخلص تدرجييا من املواد الكيميائية املهددة لألزون، وتوضح بأن التعاون الدويل ملعاجلة خماطر 

فوق إرادة اتمع  لكن تعنت الواليات املتحدة األمريكية واعتدادها بأن قوا أصبحت. العاملية هو أمر مستطاع
 .ما دام أن ال أحدا يستطيع إجبارها على ذلك ،الدويل جعلها ترفض التوقيع على هذه االتفاقية

  البعد السياسي: خامسا

أمهية كبرية  إليهمل تعطى دون البعد احملوري الذي  ،ستدامة ميكن أن تتجسدال نعتقد بأن هذه األبعاد األساسية لال 
وما يرتبط به من مسؤوليات ومهام  ،اإلقليميوهو البعد السياسي الوطين و ،يف التحليل التكاملي للتنمية املستدامة

  وغريها 
احلياة السياسية إدارة تضمن الشفافية  فهذا البعد يؤدي إىل حتقيق االستدامة اليت جتسد مبادئ احلكم الراشد وإدارة

  .1وتنامي الثقة واملصداقية وتويل السيادة واالستقاللية للمجتمع بأجياله املتالحقة ،املشاركة يف اختاذ القرار
مما سبق ميكن تبيان تكامل أبعاد االستدامة يف سبع قضايا تنموية هامة واليت متثل األهداف الرئيسية لتحقيق التنمية 

  : دامة يف اجلدول التايلاملست
  
  
  
  
  

                                                 
1
 .872ص ،مرجع سابقصاحل صاحلي،  -  
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  ستدامة يف سبع قضايا تنموية هامةتكامل أبعاد اال: )03(جدول رقم

  االستدامة البيئية  االستدامة االجتماعية  االستدامة االقتصادية  القضايا

ورفع كفـاءة   ضمان إمداد كايف  املياه
استخدام املياه يف التنمية الزراعية و 

  احلضرية و الريفية

تأمني احلصول على املياه النظيفـة  
الكافية لالستعمال املرتيل و الزراعة 

  الصغرية لألغلبية الفقرية

الكافيـة  امليـاه    ضمان احلماية
اجلوفية و موارد امليـاه العذبـة و   

  أنظمتها االيكولوجية 

 جرفع اإلنتاجية الزراعية و االنتها  الغذاء
من أجل حتقيق األمـن الغـذائي   

  الوطين و اإلقليمي 

حتسني اإلنتاجية و أرباح الزراعـة  
الصغرية و ضمان األمن الغـذائي  

  املرتيل 

و ضمان االسـتخدام املسـتدام   
احلفاظ على األراضي و الغابات و 
املياه و احلياة الربية و األمسـاك و  

  موارد املياه

من خالل الرعايـة   اإلنتاجيةزيادة   الصحة
الصحية و الوقائيـة و األمـان يف   

  مواقع العمل

فرض معايري للـهواء و املـاء و   
  الضوضاء حلماية صحة البشر

ضمان احلياة الكافيـة للمـوارد   
البيولوجيــة العذبــة و األنظمــة 

  االيكولوجية الداعمة للحياة

الكايف و االستخدام  اإلمدادضمان   املأوى و اخلدمات
الكفء ملـوارد البنـاء و نظـم    

  املواصالت

ضمان احلصول علـى السـكن   
 باإلضافةاملناسب بالسعر املناسب 

الصرف الصحي و املواصالت  إىل
  للفقراء 

ضمان االسـتخدام املسـتدام أو   
املثايل لألراضي و الغابات و الطاقة 

  و املوارد املعدنية

و االستخدام الكايف  اإلمدادضمان   الطاقة
الكفء للطاقة و جمـال التنميـة   

  الصناعية و االستعمال املرتيل

ضمان احلصول على الطاقة الكافية 
لألغلبية الفقرية خاصـة بـدائل   

  الوقود اخلشيب 

ختفيض اآلثار البيئية للوقود علـى  
النطاق احمللي و اإلقليمي و العاملي 

 اســتعمالو التوســع يف تنميــة 
ــدائل امل ــات و الب تجــددة الغاب

  األخرى

ضمان وفـرة املتـدربني لكـل      التعليم
  االقتصادية األساسيةالقطاعات 

ضمان اإلنتاجية الكافية للتعلـيم  
للجميع من أجل حياة صـحية و  

  منتجة

إدخال البيئة يف املعلومات العامة و 
  التعليمية جالربام

  الدخل

  

زيادة الكفاءة االقتصادية و النمو و 

 فرص العمل يف القطاع الرمسي 

  

دعم املشاريع الصغرية و خلق 

 الوظائف ألغلبية الفقراء

  

ضمان االستخدام املستدام للموارد 

الطبيعية الضرورية للنمو االقتصادي 

 يف القطاعات الرمسية و غري الرمسية

  

  .194، ص 2003، األهلية للنشر و التوزيع، عمان، األردن، 1، ط خماطر العوملة على التنمية املستدامة –العامل ليس للبيع باتر حممد علي و ردم،  :املصدر
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  :1من خالليتطلب حتقيق تنمية مستدامة توافقا منظوميا  كما
  .اختاذ القرار يفيضمن مشاركة فعالة للمواطنني  :نظام سياسي  - 
  .ميكن حتقيق فائض ويعتمد على الذات :نظام اقتصادي  - 
  .يتوافق مع خطط التنمية وأساليب تنفيذها :نظام اجتماعي - 
  .مشروعاته يفيلتزم بالبعد البيئي  : نتاجيإنظام  - 
  .ميكن حبث حلول ملا يواجهه من مشكالت : تكنولوجينظام  - 
  .مشروع التنمية يفيعزز التعاون وتبادل اخلربات  :ظام دويل  ن- 
  .الذايتمرن  ميلك القدرة على التصحيح  : يدارإظام ن _
  .كل أنشطة احلياة عامة والتنمية املستدامة خاصة يفعلى تأصيل البعد البيئي  يدرب: نظام تعليمي  - 

  .حتقيقه يفتنجح معاً  رئيسيمن أجل هدف  نمتزامتناغم وم ،منظم حبيث تعمل هذه النظم بشكل
  

  مؤشرات االستدامةمؤشرات االستدامةمؤشرات االستدامةمؤشرات االستدامة: : : : الثالثالثالثالثالثالثالث    المطلبالمطلبالمطلبالمطلب
التنمية يعتمد أساسا على مؤشرات اقتصادية تركز بالدرجة األوىل على الدخل يف السنوات السابقة كان قياس    

إخل، لكن هذه األخرية ال تعكس متطلبات التنمية االجتماعية ...الوطين اخلام، متوسط دخل الفرد داخل البلد
فاظ على استدامة الثروة الطبيعية، وبالتايل فان مؤشرات النمو نني والعدالة واحلأشكال توزيع الثروة بني املواطو

  .لوحدها تبقى ناقصة ألا مل تزود باملؤشرات االجتماعية والبيئية اليت تقتضيها التنمية املستدامة
جتاه البلد حنو وال ميكن حتقيق تنمية مستدامة دون قياس واستعمال مؤشرات دقيقة ميكن من خالهلا حتديد مدى ا

معاجلة النقائص لتحسني الوضع يف  باإلمكانالوضع احلايل ومنه استدامة التنمية، فاملؤشرات الدقيقة تسمح بتقييم 
وقد صيغت هذه املؤشرات من طرف جلنة األمم املتحدة للتنمية  .2، واختاذ قرارات على أسس سليمةاملستقبل

مؤشرات تشمل األبعاد االقتصادية واالجتماعية والبيئية للتنمية  وهي عبارة عن 21املستدامة بتوصيات األجندة
  .املستدامة

  

        القضايا والمؤشرات االجتماعيةالقضايا والمؤشرات االجتماعيةالقضايا والمؤشرات االجتماعيةالقضايا والمؤشرات االجتماعية    ::::الفرع األولالفرع األولالفرع األولالفرع األول

  :يف أساسا تتمثلووهي عبارة عن مؤشرات تركز على القضايا االجتماعية لكل بلد  

 : اواة االجتماعيةاملس

                                                 
1
عن الرابط ،  2002جويلية  29الصادر يف   07، جملة أحباث ودراسات، مركز التميز للمنظمات غري احلكومية، العدد البيئة والتنمية املستدامةعبد اهللا عبد القادر نصري، _ 

              www.ngoce.org/content/nseer.doc: االلكتروين

.net écologie -. maroc , www ADIB ABDESLEM. article 124- 2
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 فرص وتتضمن ،القرارات واختاذ الفرص وإتاحة املوارد توزيع يف والشمولية العدالة درجة مع املساواة وترتبط
  .والعدالة والتعليم الصحة وأمهها العامة، واخلدمات العمل على احلصول

 الدخل، وتوزيع والعمل الفقر، مكافحة قضية تربز االجتماعية املساواة بتحقيق املرتبطة اهلامة القضايا ومن
 املستدامة التنمية قضايا أكثر من االجتماعية املساواة وتبقى .األجيال بني الفرص وعدالة املالية املوارد إىل والوصول

 الفقر، خط حتت السكان نسبة ومها االجتماعية املساواة لقياس رئيسني مؤشرين اختيار مت وقد .التحقيق يف صعوبة
  .1 )الدخول لتفاوت القياسي جيين مؤشر أو( السكان من األفقر واخلُمس األغىن اخلُمس بني التفاوت ومقدار
 املعيشة، وغالء والفقر، بالسكان، احمليطة البيئة تلوث نتيجة الصحية األوضاع أدى تدهورلقد : الصحة       

 اخلدمات تتطور مل حيث النامية، الدول يف وخاصة املستدامة، التنمية حتقيق يف الفشل إىل املطرد السكاين والنمو

  .االقتصادي التطور تواكب بصورة والبيئية الصحية

 والرعاية واألطفال، األمهات وفيات معدالت الوالدة، عند املتوقع العمر: فهي للصحة الرئيسة املؤشرات أهم أما
  .2األولية الصحية
 القرن أعمال جدول يف عليه التركيز مت وقد .املستدامة التنمية لتحقيق رئيساً مطلباً التعليم يعد :التعليم      

 كما .احلياة يف النجاح لتحقيق الفرد عليها حيصل أن ميكن اليت املكاسب أهم من التعليم ألن والعشرين، احلادي

  .واالقتصادي االجتماعي تطوره ومدى ما بلد يف التعليم مستوى بني مباشراً ارتباطاً هناك أن

 احلديثة، املعلومات مع التعامل على سكاا تدريب ويف التعليم يف ملموسة جناحات الدول من الكثري حققت وقد
   .اال هذا يف به القيام جيب الذي اجلهد من كثري هناك يزال وال
  .3املختلفة التعليمية باملراحل االلتحاق ومعدل والكتابة، القراءة معرفة معدل :فهي التعليم مؤشرات أهم أما

 يف احلياة شروط وتتأثر املستدامة، التنمية احتياجات أهم من للمواطن املالئم السكن توفري يعد :السكن       

 ونوعية حالة وكذلك والبطالة والفقر السكان منو ومعدل االقتصادية، احلالة من بكل دائما الكربى احلواضر

  .واحلضري العمراين التخطيط

  . األبنية يف املربعة األمتار من الفرد نصيب هو واحد مبؤشر عادة املستدامة التنمية مؤشرات يف السكن حالة وتقاس
 فالعدالة اجلرائم، من الناس ومحاية االجتماعي األمن ،املستدامة التنمية يف باألمن يقصد :األمن           

 من املواطنني حيمي وعادل متطور األمنية لإلدارة نظام وجود على كلها تعتمد االجتماعي والسالم والدميقراطية

 إىل اإلساءة خالل من سلطاا متارس أو االجتماعي، القلق اإلدارة هذه تثري أال ذاته الوقت يف ينبغي أنه إال اجلرمية،

                                                 
  .26و 25، 4، 3، الفصل  21 القرن أعمال األمم املتحدة، جدول   -  1
2
  .6، الفصل  21 القرن أعمال األمم املتحدة، جدول - 
  .36، الفصل  21 القرن أعمال األمم املتحدة، جدول  -  3
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  21، القرن أعمال جدول عليها ركز واليت باألمن املتعلقة املسائل ومن .اإلنسان حقوق على والتعدي األفراد،

 قياس ويتم .االجتماعي األمن بنود ضمن يقع مما وغريها املخدرات، وجرائم واملرأة، األطفال ضد واجلرائم العنف

 .1اتمع يف اجلرائم مرتكيب نسبة خالل من عادة االجتماعي األمن

 النمو معدل زاد فكلما املستدامة، والتنمية السكاين النمو بني بارزة عكسية عالقة توجد :النمو السكاين         

 االقتصادي النمو وتقلص الطبيعية املوارد استهالك نسبة زادت معينة جغرافية منطقة أو ما، دولة يف السكاين

 الذي يالرئيس املؤشر أما .املستدامة التنمية حتقيق فرص من يقلل ما وهو البيئية، املشكالت يفاقم مما املستدام،

 .السكاين النمو معدل فهو يستخدم

        القضايا والمؤشرات االقتصاديةالقضايا والمؤشرات االقتصاديةالقضايا والمؤشرات االقتصاديةالقضايا والمؤشرات االقتصادية: : : : الفرع الثانيالفرع الثانيالفرع الثانيالفرع الثاني
املؤشرات االقتصادية الكالسيكية على أمهيتها غري كافية ألا قد ختفي وراءها خلال يف توزيع ثروات البلد  إن

  .عدم االهتمام مبدى استرتاف هذه الثروات الطبيعية احملدودة إىل باإلضافةعلى املواطنني، 
اقتصادية مستدامة ميكن اعتماد مجلة ، ولتحقيق تنمية واالستهالك اإلنتاجومن هذا املنطلق جيب تغيري أمناط   

  :من هذه املؤشرات منها
 .معدل استخدام املوارد الطبيعية يف اإلنتاج –
 .معدل استهالك الفرد من الطاقة سنويا –
 .كمية النفايات الصناعية واملرتلية ومعدالت معاجلتها –
 .األداء االقتصادي للبلد –
 .إىل الناتج القومي اإلمجايل احلالة املالية للبلد اليت تقاس بنسبة ديون البلد –
 التنمية يف الرئيسة االقتصادية القضايا أهم من واالستهالك اإلنتاج أمناط تعد :أمناط اإلنتاج واالستهالك         
 املستدامة غري اإلنتاج وأمناط صناعياً، املتقدمة الدول يف االستهالكية الرتعات بسيادة يتميز العامل أن إذ املستدامة،

 جذري تغيري إحداث من المناص وعليه .النامية الدول يف أم املتقدمة الدول يف سواء الطبيعية املوارد تسترتف اليت
 متساوية، بصورة العامل سكان جلميع متاحة وجعلها املوارد على للمحافظة واالستهالك اإلنتاج سياسات يف

  .املقبلة لألجيال متوفرة تبقى أن شريطة
 

        القضايا والمؤشرات البيئيةالقضايا والمؤشرات البيئيةالقضايا والمؤشرات البيئيةالقضايا والمؤشرات البيئية: : : : الفرع الثالثالفرع الثالثالفرع الثالثالفرع الثالث
 والتنوع الساحلية، واملناطق واحمليطات البحار األراضي، اجلوي، الغالف يف البيئية واملؤشرات القضايا تتمثل 

  .احليوي

                                                 
  .26، الفصل  21 القرن أعمال األمم املتحدة، جدول - 1
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 ومنها وتغرياته اجلوي الغالف إطار ضمن تندرج اليت اهلامة القضايا من العديد هناك: الغالف اجلوي - 1

 مع مباشرة غري أو مباشرة بصورة القضايا هذه تأثريات وترتبط اهلواء، ونوعية األوزون، وثقب املناخي التغري

 .البيئي النظام وتوازن واستقرار اإلنسان، صحة

  .1اهلواء األوزون، نوعية طبقة املناخي، استنفاد التغري: ومن أهم املؤشرات
 طرق أن إذ املستدامة، بالتنمية عالقتها يف كثرية تشعبات وذات جداً وهامة معقدة قضية وهي :األراضي - 2

 .مبادئها وتطبيق املستدامة بالتنمية الدول التزام مدى رئيسة بصورة حتدد اليت هي األراضي استخدام ووسائل
 اإلدارية املسؤولية من متفاوتة بدرجات واقتصادية سياسية قرارات اختاذ األراضي استخدامات وتتطلب

 .2شخصية أو حملية أو إقليمية أو وطنية، القرارات تكون وقد والسياسية،
  .احلضري والنمو الزراعية والتنمية الغابات وإزالة والتصحر األراضي تدهور :ومن أهم املؤشرات    

 مساحة من  70% نسبته ما تشكل واحمليطات البحار كانت ملا :الساحلية واملناطق واحمليطات البحار -3

 تواجه اليت التحديات أكرب ميثل بيئياً مستدامة بطريقة الشاسعة املناطق هذه إدارة فإن لذا األرضية، الكرة

 األمساك صيد كمية الساحلية، املناطق يف املقيمني السكان وع املئوية النسبة: تومن أهم املؤشرا .البشرية

  .الساحلية املياه يف الطحالب تركز ودرجة

 بعضهم يعتقد حيث أحياناً، واضحة غري املستدامة بالتنمية احليوي التنوع عالقة تكون قد: احليوي التنوع -4

 التنمية مع يصطدم ذلك وأن ،3احملميات وإنشاء الربية واحليوانات النباتات حبماية تتعلق املسألة أن

 أساسي ارتباط وهناك املستدامة، التنمية يف أساسياً عنصراً ،احلقيقة يف ،يعترب احليوي التنوع أن إال.االقتصادية

 ومركبة مصنوعة تداوهلا يتم اليت األدوية من  75% حنو فإن املثال، سبيل فعلى االقتصادية، العمليات وبني بينه

 .الطبيعة من النباتات هذه تفقد ان وخيشى متميزة، وعالجية طبية خصائص ذات برية نباتات من

 األنواعو، )نسبة مساحة املناطق احملمية مقارنة باملساحة الكلية(األنظمة البيئية : ومن أهم املؤشرات
  .4 )نسب الكائنات احلية املهددة باالنقراض(

 
  

                                                 
  .9الفصل  ، 21 القرن أعمال األمم املتحدة، جدول - 1
  .10، الفصل  21 القرن أعمال األمم املتحدة، جدول -  2
، ملتقى دويل حول التنمية املستدامة والكفاء  جتارب بعض الدول العربية: دراسة حالة -إدارة الطلب على املياه كمدخل لتحقيق التنمية املستدامةأمحديت، نصر رحال،  -  3

 .430، ص 2008م االقتصادية وعلوم التسيري سطيف، اجلزائر، أفريل االستخدامية للموارد املتاحة، كلية العلو
4 - UNEP,Global Environment Outlook: environment for development (GEO-4), summary for decision 

makers, United Nations Environment Programme(unep) publication, 2007,p 12-13. 
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        المعايير القياسية الدولية ذات الصلة باالستدامةالمعايير القياسية الدولية ذات الصلة باالستدامةالمعايير القياسية الدولية ذات الصلة باالستدامةالمعايير القياسية الدولية ذات الصلة باالستدامة: : : : نينينينيلمبحث الثالمبحث الثالمبحث الثالمبحث الثااااا
يف مطلع األلفية الثالثة يف إحداث تغريات وحتوالت جذرية هامة متثلت يف ثورة  أسهمت التطورات املتسارعة    

والرتعة حنو التكتالت االقتصادية العمالقة والتكامل فيما ) اإلنترنيت(املعلومات واالتصاالت والشبكة العاملية 
  .بينها
ملختصني إىل تبين فلسفة جديدة حتاكي هذا ما أسهم يف إثارة اهتمام الكثري من املؤسسات الصناعية واخلدمية وا   

وأغراض بيئية متثلت يف  9000جتارية متثلت يف االيزو والتوحيد باملواصفات القياسية العاملية ألغراض اقتصادية 
وغريها من املواصفات األخرى، سعيا إىل حتقيق مجلة من  26000وأخرى جمتمعية متثلت يف االيزو  14000االيزو 

احلفاظ على جل وقدمتها امتالك ميزات تنافسية متكنها من البقاء و االستمرار و االستدامة، األهداف تأيت يف م
سنحاول وبالتايل نصل إىل حتقيق تنمية مستدامة جبميع أبعادها، وهذا ما  ،املوارد وحماولة التقليل من استغالهلا

   .التفصيل فيه يف النقاط املوالية

    

        ISOISOISOISO        المعايير والمواصفات القياسية الدوليةالمعايير والمواصفات القياسية الدوليةالمعايير والمواصفات القياسية الدوليةالمعايير والمواصفات القياسية الدوليةماهية ماهية ماهية ماهية     ::::المطلب األولالمطلب األولالمطلب األولالمطلب األول            

سنحاول التطرق إىل بعض العناصر ليت تدخل يف ماهية املعايري واملواصفات  ،النقاط املواليةمن خالل         
 االيت يستوجب على املؤسسة امتالكها لضمان جودة منتجا وهي عبارة عن معايري قياسية ISO  القياسية الدولية

  .وخداماا والدخول يف مواجهة املنافسة احمللية واألجنبية

    

        مفهوم، أهداف وأهمية االيزومفهوم، أهداف وأهمية االيزومفهوم، أهداف وأهمية االيزومفهوم، أهداف وأهمية االيزو: : : : األولاألولاألولاألولالفرع الفرع الفرع الفرع                                     
، ولكن قبل التطرق من التفصيل بنوعسنتناول يف هذا الفرع كال من مفهوم وأهداف وأمهية سلسلة االيزو       

  . إىل هذه النقطة، سوف نتناول بعض املصطلحات ذات الصلة ا

  بعض املصطلحات ذات الصلة ا: أوال

  التقييس-1

، فاملصطلحان من مادة )analogy(يرجع مفهوم التقييس يف بعض أصوله إىل معىن القياس يف اللغة واملنطق     
تقدير الشيء بالشيء أو رد الشيء : ، نقول قاس الشيء يقيسه قياسا إذا قدره على مثاله، والقياس )ق ي س(

 to(والفعل ) تقييس standardization(املقدار ، وما قيس به وقد  أشتق املصدر : إىل نظريه، واملقياس

standardize س(من لفظة ) قيstandard ( تعيناليت:  
املرادفة للتقييس، مقابال ) تنميط(ومن هذه األخرية اشتقت لفظة : املعيار، أو املقياس، أو القاعدة، أو النمط •

  ).normalization(للمصطلح الفرنسي 
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اخل املتصف بصفات ...الشيء أو املوضوع: تعين اللفظة) معياري ، قاعدي، قياسي(يف حالة كوا صفة  •
  . بالدقة واملقبولةوخصائص نوعية، تتسم 

  قبل  التكلم عن االيزو البد من أن نعرف ما هي اجلودة؟: تعريف اجلودة  •
  اجلودة-2

ترتبط األوىل جبودة التصميم وترتبط الثانية جبودة اإلنتاج، أما : ميكن النظر إىل اجلودة من خالل ثالثة زوايا       
  .1الفعلي للمنتج االستعمالالثالثة فترتبط جبودة األداء واليت تظهر للمستهلك عند 

العادة ينظر رجال التسويق إىل اجلودة من خالل وجهة نظر املستهلك ورضاه عن املنتج، يف حني ينظر رجال  ويف
اإلنتاج إىل اجلودة من جانب تصنيعي، من خالل مدى مطابقة السلع أو اخلدمات للمواصفات أو املعايري 

  . املوضوعة
تكامل جمموعة األولويات " ودة على أا تعرف اجل ،ISO 9000فحسب املواصفات القياسية الدولية       

  .2"ومتطلبات معلنة أو معروفة ضمنيا  احتياجاتواخلصائص ملنتج أو خدمة ما بصورة متكن من تلبية 
 وهنا نعين جممل املميزات لتحقيق االحتياجات ،)صالحيته لالستخدام(ميكن تعريف جودة منتج ما بأا و       

املوصوفة واملتضمنة وذا أصبحت اإلدارة من أجل اجلودة هي وظيفة اإلدارة الكلية للتأكد من أن متطلبات 
قد ختتلف حاجات الزبون مع الوقت مما  - الزبون قد مت حتديدها واإليفاء ا بشكل مرض ويتوافق مع املتطلبات 

  . يعين مراجعة دورية ملتطلبات اجلودة
وهذا بتجنيد دائم لكل  ،ضمن سياسات املؤسسة، باعتبارها سياسة تصنعها املؤسسة الشاملةاجلودة وهناك من أدرج 

جل حتسني كل من جودة املنتجات  واخلدمات املقدمة، جودة العمل، مردودية املؤسسة وإشباع وتلبية أأعضائها من 
  .3رغبات الزبائن

ي شامل يهدف إىل حتقيق حاجات وتوقعات الزبائن، منهج تطبيق" أما معهد اجلودة الفيدرايل فقد عرفها على أا 
  .4"إذ يتم استخدام األساليب الكمية من أجل التحسني املستمر يف العمليات واخلدمات 

هي أحد أبرز املفاهيم اإلدارية احلديثة اليت تعمل  اجلودة الشاملةمن خالل التعاريف السابقة ميكن القول بأن و   
على إحداث تغريات جذرية يف أسلوب عمل املؤسسة ويف فلسفتها وأهدافها، دف إجراء حتسينات شاملة يف 
مجيع مراحل العمل بالشكل الذي يتفق مع املواصفات احملددة واملتفقة مع رغبات الزبائن يف سبيل الوصول إىل 

  .رغبام عإشباوإرضائهم 

                                                 
  .17، ص 2002، دار صفاء للنشر و التوزيع، عمان، الطبعة األوىل اجلودة يف املنظمات احلديثة، طارق الشبلي، مأمون الدرادكة -1

2- Jean Philipe Neuville : La Qualité en Question, Revue Française de Gestion, Mars, Avril, Mai, 1996, P 39. 
3- Jean Pierre Baruche : La Qualité du Service dans l’entreprise, Satisfaction et rentabilité, Les éditions 
d’organisation, Paris. 1992, P. 24. 

  .17مأمون الدرادكة، طارق الشبلي، مرجع سابق ، ص  -  4
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ويؤدي حتقيق  .فإن اجلودة الشاملة هي حمصلة موعة من العناصر املتداخلة فيما بينها ،ويف نفس السياق     
فعلى املؤسسة البحث يف املعايري العاملية للجودة اليت ، اجلودة الشاملة إىل حتقيق فوائد على املؤسسة وعلى األفراد

أصبحت ملزمة لكل املؤسسات الراغبة يف احملافظة على جودة سلعها وخدماا، ويفرض االلتزام والتقيد ذه املعايري 
متناسق إنتاج السلع واملقاييس على التنظيمات وضع و إتباع سياسات وأنظمة وإجراءات مكتوبة تؤمن بشكل 

" فاحلصول على التأهيل أو املطابقة ملواصفات اإليزو يعين . تناسب مع متطلبات الزبائن واحتياجامي خلدمات مباوا
أن املؤسسة أصبحت متلك نظاما تستطيع استخدامه للتطوير املستمر بالتطبيق للجودة الشاملة وإعادة هندسة 

  .1" األسواقالعمليات وإدارة التغيري وإرضاء الزبائن وحتقيق التفوق يف
  .ما هي اخللفية التارخيية لأليزو؟ وما هي معايري األيزو؟ :ومن هنا يأيت السؤال التايل

  مفهوم االيزو: ثانيا

اقترحت العديد من الدول األوربية إنشاء منظمة دولية متخصصة تسعى إىل       ،بعد اية احلرب العاملية الثانية   
  .2حتقيق عدد من األهداف منها توحيد املواصفات املعتمدة يف الصناعة لتسهيل عملية التبادل التجاري

يزو  دولة يف لندن واتفقوا على إقامة منظمة دولية عرفت بال  25بني وفود 1946لذلك مت عقد لقاء عام    
بإصدار مجلة مواصفات موحدة  23/02/1947واختريت مدينة جنيف مقرا هلا وباشرت املنظمة عملها فعال بتاريخ 

  .3عممت على دول األعضاء يف املنظمة
لقطاعات اإلنتاجية ليتم تقدمي املتحدة هدفها تطوير خمتلف اوهي منظمة غري حكومية وليست عضوا يف األمم    

  . قة كفؤ وآمنة ونظيفةخدمة أو بضاعة بطري
وهي االختصار السم اهليئة الدولية للمواصفات » ISO«يزو هي الكتابة العربية للحروف الالتينية الوا •

International Organization for Standardization . جاء اختصارها ، )ISO  (4اعتماداً على الكلمة اليونانية  "
ISOS  " واليت تعين "Equal ."  "م جمموعة شهادات 1987،وقد أصدرت اهليئة يف عام … وتعين مساوي ل

، وهي مواصفات ختتص بنظم إدارة املنشآت الصناعية أو اخلدمية فهي تعطي احلدود الدنيا للضوابط 9000يزو الا
  . والقواعد الواجب االلتزام ا لضمان التحكم املستمر يف مستوى جودة املنتج

لتتماشى مع املتطلبات واالحتياجات  1994تلك الفترة مت التعديل عليها حىت صدرت بصورا النهائية عام  ومنذ •
  . ألنظمة إدارة اجلودة املطبقة عاملياً

جلنة ، كل جلنة مسئولة عن تطوير جمموعة معينة من ) 182(يزو جلان فنية عددها ما يزيد عن الولدى ا •
  :نقطة هامة وهي املواصفات وجيب التأكيد على 

                                                 
  .23، ص 1996الشركة العربية، القاهرة  ، بداية الطريق للمنظومة اإلدارية،9000اإليزو نظمي نصر اهللا،  -1
 .16-14، ص 2009مذكرة ماجستري، جامعة املسيلة، ، إدارة اجلودة الشاملة واستراتيجية املؤسسة دراسة ميدانية ملؤسسة سونلغاز، حممد العيد ختيم -  2
 ww.iso.org:    االلكتروين املوقع عن -  3
دراسة استطالعية آلراء املدققني الداخليني لعينة  iso 9001: 2000متطلبات تأهيل الشركات الصناعية للحصول على شهادة املطابقة الدولية رائد جنان بطرس هدايا،  -  4

 .3، ص 2005، جامعة املوصل، العراق من الشركات قيد التأهيل يف حمافظة نينوى
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يزو نظام مرن هدفه ضمان إرضاء احتياجات ورغبات الزبائن واملستهلكني عن طريق الرقابة الصارمة على إن األ  
  . جودة املنتج والتقيد ا طاملا بقي املصنع أو املؤسسة قائما وينتج

  يزو هي إحدى اخلطوات املوجهة لرضا املستهلك وميكن اعتبار األ   
  اهلدف من االيزو : لثاثا   

وضع نظام إداري وقائي حمدد ملنع حاالت عدم املطابقة يشتمل على مجيع الشروط والضوابط اليت جيب      
لضمان جودة وكفاءة األداء لألنشطة والعمليات املؤثرة على جودة املنتج أو اخلدمة مما ينتج  ؤسساتتوافرها يف امل

أن تبني قدرا على توفري املنتج بشكل  املؤسسة إىلحتتاج ، وات احملددةمنتج وفق املتطلب/ عنه يف النهاية خدمه 
إىل تدعيم إرضاء العميل من أيضا دف ، كما متطلبات العميل واألنظمة املتبعةمتماثل باستمرار ويتطابق مع 

ملتطلبات العميل خالل التطبيق الفعال للنظام متضمناً عمليات التطوير املستمرة للنظام والتأكيد على املطابقة 
  .واألنظمة املتبعة

 أمهية التأهيل لأليزو: رابعا

واحمللية ...) ،االحتاد األوريب ،OMCكاملنظمة العاملية للتجارة (إن تزايد اجلمعيات واملنظمات الدولية 
، وهذا لالستجابة الجتاهات حلماية املستهلكني، أصبحت تشترط على املؤسسات احلصول على شهادة األيزو

) CE(وكذلك ملساعدة املؤسسات للحصول على الشارة األوربية ) زبائن، موردين عمال املؤسسة(العمالء 

  .للمنتجات واليت تسمح بالدخول إىل السوق األوربية املشتركة
والتطورات اليت حتدث يف السوق، كما   لمؤسسة اة اشتداد املنافسةباإلضافة إىل أن شهادة األيزو تعترب كسند ل

سنوات وهذه التعديالت  3أا تضم جمموعة من املواصفات ميكن إجراء عليها تعديالت، وأن حياة املواصفة تدوم 
  .اخل،...،تكون استجابة للتحديات اليت يعرفها السوق كالعوملة، وتكنولوجيا املعلومات واالتصال 

  

    والدول التي تشملهاوالدول التي تشملهاوالدول التي تشملهاوالدول التي تشملها    األيزواأليزواأليزواأليزو    ول على شهادةول على شهادةول على شهادةول على شهادةفوائد الحصفوائد الحصفوائد الحصفوائد الحص: : : : الفرع الثانيالفرع الثانيالفرع الثانيالفرع الثاني    
  يزو فوائد احلصول على شهادة األ: أوال         

يؤدي إىل فوائد  عدة للمؤسسة أو  ،إن الفوائد اليت حتصل عليها الشركة من احلرص على تطبيق مفاهيم اجلودة  
  :1الشركة بشكل عام من أمهها

على مثيالا األخرى املتعاملة معها احلصول على شهادة جند حاليا أن بعض املؤسسات والشركات تشترط  •
  .املواصفات الدولية للجودة

املفاهيم  انتشار هذهمعظم هذه املفاهيم أصبحت ترعاها مؤسسات دولية وعلى مستوى عاملي، مما جيعل  •
  . كقواعد  عامة ومعايري معترف ا  عامليا ومطلوبة

  .فاهيم واملعايري يسهم يف تقدم الشركات حنو العامليةعلى تطبيق هذه امل ؤسسةلذا فحرص امل •
                                                 

  . 29، ص1995، دار الفكر بدمشق، الطبعة األوىل 9000األيزو -إدارة اجلودةدليل عملي لتطبيق أنظمة مأمون السلطي، سهيلة إلياس،  - 1
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مما جيعل هناك تقارب ومشاركة بني ) بشكل عام(إن اعتماد معايري موحدة يؤدي إىل تشابه ظروف العمل      
  :، وهذا التشابه يكمن يفذات جمال العمل املتشابه يف أرجاء العاملؤسسات امل
املتقدمة يف جمال عملها وتؤدي إىل  ؤسساتىل االستفادة من خربات امليؤدي إ ،تشابه املعايري وظروف العمل •

  .نقل التجارب الناجحة للشركات الناشئة
  .  ؤسسةإكساب العاملني ملهارات متنوعة مما يؤدي إىل تطوير قدرات القوى البشرية لدى امل •
حت فيه ندرة املوارد عائقا وحمددا  خاصة يف وقت أصب..) املادية والطبيعية والبشرية (حسن استخدام املوارد  •

  .ؤسساتأمام العديد من امل
حتقيق مكاسب مادية من خالل االستخدام األمثل للموارد والتوفري يف تكلفة املوارد املستخدمة والتقليل من  •

   .وبالتايل تقوية االقتصاد ورفع مستوى منوه ةالنفقات االستثماري
  يزو                   ها األلتشماملنتجات والدول اليت : ثانيا      

مواصفة يف ااالت  10900، 1997ولغاية عام  1947منذ إنشاءها عام " ISO"أصدرت املنظمة الدولية للتقييس 
اهلندسة امليكانيكية، املواد الكيميائية األساسية، املواد غري املعدنية، الفلزات، املعادن، معاجلة املعلومات : اآلتية

  .التصوير، الزراعة، البناء، التكنولوجيات اخلاصة، الصحة، الطب، البيئة، التغليف والتوزيع
، ISO 14000 وISO 9000 :ه سلسلتني من املواصفات مهاضمن املواصفات املذكورة أعال ISOأصدرت 

تعمل يف إعداد املواصفات املذكورة . السلسلة األوىل ذات عالقة بأنظمة إدارة اجلودة والثانية بأنظمة إدارة البيئة
  .مواصفة قياسية كل عام 800جلنة فنية تصدر وتراجع حوايل  900

كمواصفات وطنية لديها مبا يف ذلك دول االحتاد  ISO 9000اصفات دولة يف العامل مو 51اعتمدت اليوم أكثر من 
 .األورويب واليابان والواليات املتحدة

  

        الخاصة بإدارة الجودةالخاصة بإدارة الجودةالخاصة بإدارة الجودةالخاصة بإدارة الجودة    9001900190019001المواصفة القياسية ايزو المواصفة القياسية ايزو المواصفة القياسية ايزو المواصفة القياسية ايزو : : : : المطلب الثانيالمطلب الثانيالمطلب الثانيالمطلب الثاني
أجل زيادة املقدرة التنافسية للمؤسسات ومواجهة املنتجات األجنبية اليت تتميز باجلودة العالية، بات لزاما  من     

على هذه األخرية القيام بالعديد من اإلجراءات الالزمة ملواجهة مثل هذه الظروف والضغوطات الناجتة عن  ظاهرة 
ووظائفها وضبط أنشطتها بغية الرفع من جودة منتجاا  وهذا من خالل تأهيل مواردها العوملة وانفتاح األسواق،

احلصول على شهادة مطابقة منتجاا وخدماا للمعايري واملواصفات  وخدماا،ولن يتسىن هلا ذلك إال من خالل
ملية، القياسية الدولية، وهي الشهادة اليت متنحها املنظمة العاملية للتقييس لضمان تسويق منتجاا عرب األسواق العا

وذلك من خالل استعراض مجلة من النقاط حول  ،وهلذا سنحاول التطرق إىل شهادة ضمان جودة املنتجات
    .9000سلسلة االيزو 
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        9000900090009000األيزو األيزو األيزو األيزو وأهداف وأهداف وأهداف وأهداف تطور تطور تطور تطور ، ، ، ، نشأةنشأةنشأةنشأة    ::::الفرع األولالفرع األولالفرع األولالفرع األول   

  9000نشأة وتطور سلسلة االيزو : أوال

تشكيل جلنة فنية ختتص باإلعداد إلصدار مواصفات  ، طلب العضو الربيطاين من منظمة األيزو1979يف عام    
) (ISO/ TC 176ومتت املوافقة على تشكيل هذه اللجنة اليت أطلق عليها . عاملية تتعلق بأساليب تأكيد اجلودة

  .دولة بصفة مراقب 14دولة كأعضاء و 20وضمت اللجنة يف عضويتها حينئذ 
وهي عبارة عن مسميات خمتلفة لنفس   29000ENأو   5750BSأو  9000كما نشاهد كثريا مسميات أيزو 

  .1الشيء ولكن يف دول خمتلفة
اسم مواصفة جيسدها نظام اجلودة الربيطاين وتتبناها وزارة التجارة والصناعة الربيطانية وتأكد  BS 5750حيث أن 

  .فهما مترادفان  9000أيزو   5750BSواملسميان . على التوافق معها
وهو االسم الذي يتبناه االحتاد األورويب، إذ عدل اسم  9000فهو املطابق لأليزو   29000ENأما املسمى      

اللذان يعربان عن البعد األورويب، إذ أصبح االسم اجلديد   ENليصبح متضمنا احلرفني  1994املواصفة أيزو يف عام 
9000EN/ ISO .  

، ويف اسبانيا NFX50حيث يف فرنسا مثال تسمى . لوهناك أمساء حملية هلذه املواصفة نفسها يف عديد من الدو
 Q 9000أو  Q90، ويف الواليات املتحدة األمريكية تسمى CSAZ 299، ويف كندا امسها UNE 66900تسمى 

ANSI/ASQC أن املواصفة  ،ومن اجلدير بالذكرQ 90   األمريكية تتبناها كل من اجلمعية األمريكية ملراقبة اجلودة
)ASQC(  وهي مجعية خاصة معنية بالتجارة والصناعة ، واملعهد األمريكي القومي للمواصفات)ANSI(  وهو ممثل

ه املواصفة غري معتمدة حكوميا، خالفا العتماد احلكومة ذالواليات املتحدة األمريكية لدى منظمة األيزو لكن ه
  .9000املرادفة لأليزو    BS 5750الربيطانية للمواصفة الربيطانية 

ومع االجتاه حنو تنميط هيكل يعتمد على جودة املدخالت واملخرجات، وحتقيق األهداف، وتقدمي آلية عملية       
  .عاملية  تطبق يف منظمات األعمال على كافة أشكاهلا، صورها، ونشاطاا، كانت كلها هدفا للمنظمات العاملية

سم اكانت بداية أول تطور تطوعي فين متخصص ملواصفات اجلودة والذي أطلق عليه الحقا  ،1947ففي عام 
و ذلك عام  176جنة الفنية لالذي يهدف إىل توحيد األداء جلودة املخرجات كما بدأ عمل الو ،9000يزو األ

ني يف جمال اجلودة واليت تظم  عددا كبريا ومتنوعا من املتخصص ISOالتابعة للمنظمة الدولية للتفتيش  1979
للخروج مبشروع ضوي تطبيقي يناسب كافة األنشطة .وتطوير أداء املنظمات، للعمل املشترك العاملي املوحد 

  .تخصصةاملالصناعية والفنية املتخصصة وغري 

                                                 
مذكرة ماجستري ،  ENCG/UP5  -الوحدة اخلامسة -حتقيق إدارة اجلودة الشاملة يف ظل حتديات السوق دراسة حالة املؤسسة الوطنية للمواد الدمسةحممد بن شايب،  -  1

 .30، ص 2004_2003يف علوم التسيري، جامعة اجلزائر، 
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 العمل ،يزوومع تزايد تطبيق األ 1987وبالتايل يف عام  ،ومع تزايد االنتشار اإلنتاجي واخلدمي يف العامل  
إلجياد صيغة وبالتايل مواصفات للجودة تشمل القطاعات الفنية وغري الفنية حيث مت اجناز أول سلسلة ملواصفة 

      .1994وذلك يف عام  9003و 9002و 9001يزو األ
سلسلة حتدد وتصف العناصر الرئيسية املطلوب توفرها يف نظام "عبارة عن  )ISO 9000(إن مواصفات األيزو      

الذي يتعني أن تصممه وتتبناه إدارة املنظمة للتأكد من أن منتجاا تتوافق أو تفوق حاجات أو  إدارا،واجلودة 
  .1" توقعات املستهلكنيورغبات 

  :وتنقسم املواصفة إىل جمموعة مواصفات ختتلف باختالف درجة مشولية كل منها وهي

والتصميم، ومن مث فهي أكثر  وتنطبق على املؤسسات اليت تقوم باإلنتاج، التوزيع، اخلدمة، التركيب  :9001يزو ا
  .املواصفات مشوال

 9001يزو اهي األخرى على املؤسسات اليت تقوم بنفس األعمال السابق ذكرها يف الواصفة تنطبق و:  9002يزو ا
   .فيما عدا التصميم

  .2املواصفة النشاطات املتعلقة مبنظومة اجلودة يف جمال التفتيش واالختبارات النهائيةتتناول هذه : 9003يزو ا
. ومن مث طبيعة املؤسسة اليت تنطبق عليها ،يأيت من مدى مشولية كل مواصفة ،إن االختالف األساسي بينهم      
العديد من املواصفات األخرى واليت تعترب خطوطا إرشادية ملختلف النواحي اليت تلزم التوافق مع أي من  وهناك

  .3و  2، 1 األساسية املواصفات
وختضع النظم العاملية إلدارة اجلودة ملراجعة مستمرة من قبل اللجنة الفنية كل مخس سنوات، وال شك أن          

على مشكالت التطبيق وعوائق ضبط نظما متكاملة ذات جودة إدارية، تساعد على التجديد والتطوير والتعرف 
وذلك لتحقيق التميز والقوة التنافسية وضبط إيقاع العمل املتناغم مع مراعاة التحسني  ،حتقيق التفاعل املؤسسي

    .غيريباإلضافة لدور صوت العميل يف ذلك الت ،القياس املستمر لبيئة العمل على كافة مستويااو
التصور اجلديد للمواصفة العاملية لنظم إدارة اجلودة "  176جنة الفنية لال" إن ذلك كله متت صياغته لتقدم          

  .2000واليت بدأت انطالقتها مع اية عام  9000/2000يزو ألا
حتوال جذريا يف الفكر التطبيقي العملي والعلمي واملناسب مع ظروف  ةاجلديد 9000/2000 يزوعترب اإليو  

وتوحيد ذلك . م والبنود العشرين اخلاصة مبتطلبات التطبيق 1994املنافسة، فقد مت إلغاء سلسلة املواصفة السابقة 
  3:إذ تعتمد على مخسة حماور رئيسية وهي  ،ذات الطابع الديناميكي 9001يف مواصفة واحدة وهي 

  

                                                 
 .91، ص 1995، دار غريب للطباعة و النشر و التوزيع، القاهرة، 9000إدارة اجلودة الشاملة و متطلبات التأهيل لأليزو علي السلمي،  -1

2- http:// ourworld.compuserve.com/homepages/qualazur/norm-q.html (Le :16-09-2010).         
مع دراسة حالة املعمل اجلزائري اجلديد للمصربات احلاصل على شهادة -دراسة اثر إدارة اجلودة الشاملة  على األداء احلايل للمؤسسات االقتصادية يوسف بومدين،  -  3

 .100، ص 2006، أطروحة دكتوراه يف علوم التسيري، جامعة اجلزائر ، ISOاجلودة العاملية
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  Système de management de la qualitéنظم إدارة اجلودة           - 
 Responsabilité de la direction          مسؤولية اإلدارة - 
                      Management des ressources                      إدارة املوارد       - 
                             Réalisation  du produit                        وفهم املنتج   جنازإ - 
     Mesure , analyse et amélioration     التحسنيالقياس والتحليل و -            

  

   9001أهداف سلسلة االيزو : ثانيا

  :1وعموما ميكن إبراز اهلدف من االيزو بالنسبة للمؤسسة والعمالء والعمال يف النقاط التالية
 :من خالل تطبيق املؤسسة لنظام االيزو فإا تستهدف حتقيق الفوائد التالية: بالنسبة للمؤسسة - 1
 حتسني جودة املنتجات واخلدمات والتقليل من الفضالت؛ –
 زيادة القدرة التنافسية للمؤسسة وحتسني صورا لدى املستهلك؛ –
 املؤسسة لألسواق اليت تشترط معيار اجلودة؛ إمكانية اختراق منتجات –
 .زيادة القيمة املضافة الناجتة عن إدارة العمليات –

 :ميكن ذكر: بالنسبة للعمالء - 2
إن تأهيل وحصول املؤسسة على الشهادة يعطي العميل الثقة بأا ستزوده مبنتجات تستجيب للمعايري  –

 واملواصفات املطلوبة؛
ؤسسة متفتحة أكثر على العمالء وهذا ما يتيح هلم تقدمي طلبام إن نظام إدارة اجلودة جيعل امل –

 .واملواصفات اليت يرغبوا يف املنتجات
 :ميكن حصر هذه األهداف يف النقطتني التاليتني: بالنسبة للعاملني - 3
 رفع الروح املعنوية للعاملني من خالل إعطائهم شعورا عاليا بالفخر والثقة بالنفس؛ –
من شأا أن تسمح للعاملني  9000املضبوطة للوظائف الناجتة عن تطبيق نظام االيزو إن عملية التوصيف  –

من احلصول على رؤية واضحة ألدوارهم وأهدافهم املطلوبة منهم بدقة، وهذا ما ميكنهم من رفع إنتاجهم 
  .وحتسني نوعية أدائهم

  

        9001900190019001////    2008200820082008    سلسلة االيزوسلسلة االيزوسلسلة االيزوسلسلة االيزو: : : : الفرع الثانيالفرع الثانيالفرع الثانيالفرع الثاني     

أربعة بوتتعلق هذه املتطلبات ). 11/2008(  2008هو نسخة مؤرخة يف  9001يزو االاإلصدار احلايل من  إن   
  :جماالت رئيسية هي

                                                 
1
، رسالة ماجستري غري منشورة، كلية العلوم يف املؤسسة الصناعية اجلزائرية 9000فية لتطبيق نظامي إدارة اجلودة الشاملة و االيزو املقومات واملعوقات الثقاقامسي كمال،  - 

 .81- 80، ص 2003 -2002االقتصادية و التجارية والتسيري، جامعة حممد بوضياف، املسيلة، 
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 .شروط من قبل اإلدارة مادامت، املمثل األول والنهج الدائم: مسؤولية اإلدارة  - 
 االعتبار مفهوم هذا شروط اإلدارية تسمح باحملافظة على املكتسبات،  شرط أن تأخذ يف: نظام اجلودة  - 

 .النظام
 .األطراف املعنية إرضاءاالحتياجات الالزمة لتحديد وإدارة العمليات اليت تساهم يف : العملية  - 
التهيئة  إىل باإلضافةمتطلبات قياس وتسجيل الكفاءة يف كل املستويات ذات الصلة، :  التحسني املستمر - 

  .لنشاطات التقدم الفعال
 وتطورها )9001/2008(ايزو تفاصيل سلسلة :أوال

 :1تطلب ما يليي 2008نسخة  9001تنفيذ نظام إلدارة اجلودة وفقا ملتطلبات ايزو إن 
 .إظهار القدرة على توفري املنتجات اليت تليب باستمرار العمالء واملتطلبات التنظيمية املعمول ا• 
، وعلى وجه اخلصوص ، لتنفيذ عملية التحسني  السعي إىل زيادة رضا العمالء من خالل التطبيق الفعال للنظام• 

 :يتناول أربعة جوانب رئيسية هي  9001أن نص سلسلة االيزو  إىل باإلضافة )أو دمينج PDCAعلى (املستمر 
 .مسؤولية اإلدارة ، إدارة املوارد ، إدراك املنتج ،  قياس التحليل والتحسني املستمر• 

  :األعمالمبادئ إلدارة  8وهي تركز على 
 التركيز على العميل؛ - 
 القيادة؛ - 
 إشراك املوظفني؛ - 
 مفهوم العملية؛ - 
 ؛l’approche système بالنظم اإلدارة - 
 التحسني املستمر؛ - 
 الوقائع ج الختاذ القرارات؛ - 
 .مع املوردين واملرحبة  عالقات املنفعة املتبادلة - 

  تطورها: ثانيا

 :من هذا املعيار  )1994و  1987(كانت بعنوان اإلصدارات السابقة  
 .متطلبات التصميم والتطوير واإلنتاج والتركيب وخدمة ما بعد البيع - أنظمة إدارة اجلودة:  9001• 
 .، التركيب ودعم ما بعد البيعاإلنتاجمتطلبات  - أنظمة إدارة اجلودة:  9002شهادة األيزو • 
 ).االختبار النهائي(متطلبات إجراءات مراقبة اجلودة  - نظم إدارة اجلودة:  9003ايزو • 

                                                 
1
 .http://fr.wikipedia.org/wiki/ISO_9001: عن الرابط االلكتروين -  
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وقد أنشئت هذه املعايري الثالثة بناء على طلب املصنعني واملقاولني من الباطن للعمالء كبرية، والذي يرغب يف 
 .االعتراف الرمسي من نظامها إلدارة اجلودة دون احلاجة إىل املراجعة بشكل فردي لكل عميل

مع نشر هذا . وكانت هذه املعايري دف بالتايل إىل وضع إجراءات لضمان االمتثال للمواصفات من املقاولني    
. النظام شهادة خارج القطاع الصناعي ، وحىت يف جماالت االستهالك العالية ، وقد وجدت هذه املعايري حدودها

مع القيام بتعديالت جديدة، املقصود منها . 9001 من سلسلة ايزو 2000و تعويضها بالنسخة  إزالتهالقد متت 
 )2004بصيغته املعدلة عام ( 14001توضيح النص احلايل ولتحسني التنسيق مع  االيزو 

 

  واإلصدارات السابقة 2008االختالفات بني النسخة : الثثا

  :توضيحها يف النقاط التاليةالسابقة ميكن خ لنسخة اجلديدة  والنسا اإلصدار أوختالفات بني اهناك فوارق أو     
نشرح كتابيا ما ينبغي أن نفعله ، وحنن نفعل : "كانت تركز على مبدأ  2000النسخة السابقة  إن :الفارق األول

اإلجراءات والتعليمات واملبادئ (وقد أدى ذلك إىل أنظمة جودة جد إدارية ، مع الكثري من الوثائق . "ما كتبناه
 .، وغالبا مع وثيقة نظام إدارة مرهقة للغاية وشديدة املركزية.) التوجيهية واإلجراءات ، اخل

املطلوبة القتناء منصب ، وعلينا أن نضمن أن ) أو الكفاءة(علينا أن حندد التأهيل : "هو ج خمتلف  2008اإلصدار 
يكون هذا  إذا كان ذلك مطلوبا ، جيب أن. األشخاص املستحوذين على هدا املنصب  لديهم املؤهالت املطلوبة

 .متجددا بانتظامالتحليل 
فقد أزالت بعض املواقع مئات الوثائق اخلاصة م من نظام إدارة . الوثائق إدارةهذا النهج يسمح بتبسيط     

وبالتايل الوثائق املطلوبة واملشروطة  .وهذا ما يسمح أيضا بتسهيل تطبيق الالمركزية يف إدارة السجالت. الوثائق
  :أصبحت قليلة

 ،)مبا يف ذلك سياسة اجلودة(دليل اجلودة  1 •
 ، التحكم يف السجالت،الوثائقالتدقيق الداخلي ، التحكم يف ) : مكتوبة(وثائقية  إجراءات 6ستة  •

  .التصحيحية والوقائية اإلجراءاتالتحكم يف املنتج غري املطابق للمواصفات ،و 

وبالتاي . اإلصدارات السابقة تأخذ قليال يف عني االعتبار  الرضا احلقيقي للمستخدم النهائي إن  :الفارق الثاين
حاجات الزبائن،  إرضاءمع ما مت االتفاق عليه سابقا، حىت وان كانت املواصفة تتكلم عن  اإلنتاججيب أن يرتبط 

 . ما مت طلبه من قبل العميل يتوافق مع حاجاته الفعلية إذافال يهمنا 
، يقع عليه واجب نصحه هحلرفته ومنتجات إدراكهوبسبب  واملورد ،ضع العميل يف قمة اهلرمي 2008بينما إصدار   

وضمان تلبية هذه احلاجة عن طريق . وجب عليه مساعدته على معرفة حاجاته احلقيقية والفعلية للزبون وبالتايل
  .ها وحتديد بالضبط عمالئهاحتديد دور إىلهذا ما يؤدي باملنظمة . قياس مستوى رضا موكله

  .فان هذه الشهادة تضمن جودة املنتجات واخلدمات للمؤسسة ،من هذا املنطلق
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        الخاصة باإلدارة البيئيةالخاصة باإلدارة البيئيةالخاصة باإلدارة البيئيةالخاصة باإلدارة البيئية    14001140011400114001يزو يزو يزو يزو إإإإالمواصفة القياسية المواصفة القياسية المواصفة القياسية المواصفة القياسية : : : : المطلب الثالثالمطلب الثالثالمطلب الثالثالمطلب الثالث
جبد  اوعملو ،بضرورة االهتمام بنظام اإلدارة البيئية هتمام وتنامى وعي مديري املؤسسات العامليةاال دلقد زا     

 اوذلك القتناعهم جبدوى وفعالية هذا النظام لكونه يشكل مدخال جديد رض الواقع،أوإخالص على تطبيقها على 
أصبحت العديد من األطراف واهليئات العاملية واحمللية توصي بضرورة  أينومهما يف إدارة املؤسسات احلديثة، 

 وتعبث تشاء حنو احلفاظ على البيئة بكل مكوناا، وعدم ترك اللجام مفتوحا أمام املؤسسات لتفعل ماالتوجه 
املعتعلقة بنظام 14001ومن هنا تدخلت املنظمة العاملية للمواصفات القياسية بوضع شهادة االيزو .مبحيطها وبيئتها

  . األداء البيئي واليت تراعي متطلبات اجلودة البيئيةنح للمؤسسات الرائدة أو املتميزة يفمياإلدارة البيئية، والذي 
 ومسرييهاوعلى الرغم من أن مؤسساتنا مازالت يف بداياا األوىل لتطبيق هذا النظام، وذلك لعدم إدراك قادا     

بل وختلف االقتصاد من  وعدم تطور ،عدم توافر الكفاءات الالزمة لذلك من جهة ومزاياه، وذلك بسبب بفوائده
          .أخرىجهة 

فإننا سنحاول يف الصفحات املوالية استعراض نظام اإلدارة البيئية وشهادة املواصفات القياسية  ،انطالقا من هذا 

        ....    14001يزوإلل اجلانب البيئيباملعنية 

        

        14000140001400014000سلسلة االيزو سلسلة االيزو سلسلة االيزو سلسلة االيزو     مفهوممفهوممفهوممفهوموووو    نشأة و تطورنشأة و تطورنشأة و تطورنشأة و تطور: : : : الفرع األولالفرع األولالفرع األولالفرع األول                

  14000نشأة وتطور سلسلة االيزو : أوال    

يعود إىل مؤمتر البيئة اإلنسانية الذي عقدته األمم املتحدة  14000ن تاريخ سلسلة مقاييس  االيزوأالقول ب ميكن    
يف ستوكهومل والذي بدأ حوارا دوليا حول تطوير إدارة بيئية سليمة األمر الذي أدى بدوره إىل ظهور 1972عام 

حمتويا على إشارة مبكرة يف حينها إىل ما يعرف مبفهوم التنمية  1987تقرير مستقبلنا املشترك  الذي نشر عام 
 .الصناعة والتجارة ومدى عالقة البيئة ما املستدامة  والذي بدوره أدى إىل تنامي الوعي بقضايا البيئة وعوملة

والذي عقد  ،1992إىل قيام األمم املتحدة بعقد مؤمتر األرض سنة  ذلك  كل ما سبق أدىومن خالل    
للتحضريات اجلارية آنذاك لعقد املؤمتر قامت املنظمة   ISOاستجابة من منظمة املقاييس الدولية  بريودوجانريو  ويف

جلنة حتت اسم اموعة االستشارية اإلستراجتية للبيئة لوضع توصيات عن مقاييس و معايري لإلدارة  الدولية بإنشاء
البيئية الدولية وتلك التوصيات كان هلما تأثري على وثيقتني مها جدول أعمال القرن الواحد و العشرين 

AGENDA 21 جديدة يف منظمة املقاييس  دو جانريو، كما نتج عن هذه التوصيات تشكيل جلنة فنيةو إعالن ري
كما  14000ملتابعة سلسلة مقاييس دولية لإلدارة البيئية وهي سلسلة مقاييس االيزو  TC207الدولية مسيت بلجنة 

 مسيت فيما بعد 
 1995و أوسلو سنة  1994و استراليا   ،1993يف مدينة تورنتو ) TC 207(و نتيجة لعدة مقابالت للجنة الفنية 

و صدرت على إثرها املواصفة  1996ات كمواصفة دولية و مت املصادقة عليها سنة مت عرض مخس مسود
)ISO/14000( و اليت تبني املتطلبات العامة لتكوين إدارة بيئية مع طريقة التنفيذ. 
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  14000مفهوم سلسلة مقاييس االيزو : ثانيا        
تعرب هذه املواصفة :  1اأومن مجلة ما مت تقدميه , قدم العديد من اخلرباء واالقتصاديني العديد من التعريفات

عن جمموعة متطلبات تم بتكوين األنظمة البيئية اليت ختص املنظمات املختلفة على حسب  سياساا و 
لوسائل واإلمكانيات لتحسني األداء البيئي أهدافها وهي تطبق على مجيع املنظمات مع األخذ بعني االعتبار ا

  وهي تعمل على تقليل اآلثار الناجتة عن املنظمة اجتاه البيئة
وهي جمموعة من نظم اإلدارة البيئية اليت ، وتضطلع اإلدارة العليا بتطبيق هذه املواصفة بشكل جدي وعملي

ئة مع عمل توازن مع احتياجات البيئة  ظهرت دف حتقيق مزيد من التطوير و التحسني يف نظام محاية البي
  .1996وهي حديثة نسبيا نشرت ألول مرة سنة 

 

 و آلية الحصول على الشهادةو آلية الحصول على الشهادةو آلية الحصول على الشهادةو آلية الحصول على الشهادة    14000140001400014000فوائد سلسلة االيزو فوائد سلسلة االيزو فوائد سلسلة االيزو فوائد سلسلة االيزو : : : : الفرع الثانيالفرع الثانيالفرع الثانيالفرع الثاني
   14000فوائد ومزايا االيزو :أوال    

يف املنشئات املختلفة يترتب عليه إنشاء نظام إداري متكامل لضبط  14000إن عملية تطبيق مواصفة االيزو 
كافة العمليات مع بيان آلية املراجعة و املراقبة و القياس و تعزيز فرص التحسني يف نظام اإلدارة البيئية للمنشأة 

 2:و تتمثل فوائده يف
القدرة التنافسية للشركة واملنشأة يف حتقيق متطلبات التصدير إىل اخلارج حيث حتقق الشركات ذات  زيادة

 السلوك البيئي الصحيح ميزة تنافسية على اآلخرين يف السوق الواعي بدرجة كبرية بالبيئة 
 .ترشيد استهالك الطاقة و املوارد الطبيعية  •
 .احلد من التلوث  •
 .لتشريعات البيئيةالتوافق مع القوانني و ا •

 التحسني املستمر و الفائدة امللحقة مبنتجات املؤسسة وخدماا*
 .حتسني قنوات االتصال بني الشركة واجلهات احلكومية املختصة •
 .حتسني صورة الشركة وأدائها البيئي مما يزيد من مسعتها •
 .اكتساب تقدير و اعتراف اجلهات العاملية مما يفتح أسواق التصدير •
 .حتسني األوضاع البيئية للموظفني للعمل يف بيئة نظيفة وأمنة وخالية من امللوثات  •
جتنب اخلسائر املادية و االقتصادية خاصة تلك النامجة عن احلوادث ذات اآلثار البيئية أو تلك املتعلقة  •

 .بتكاليف التأمني

                                                 
- 07الشارقة ،  ،ندوة التشريعات والقوانني يف محاية البيئة ،وتطبيقها يف الوطن العريبISO 14000نظام اإلدارة البيئية و املواصفات ، عادل عبد الرشيد عبد الرزاق -  1

 .38، ص 2005 ماي11
2 -Viviane LE GALL Management environnemental, association française de normalisation , France , p 3. 
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 رفع و زيادة الوعي بالبيئة لدى كل العاملني بالشركة  •
الناجتة عن الفوائد السابقة حيث أن منع املشاكل البيئية عن طريق تطبيق نظام اإلدارة البيئية   زيادة األرباح •

 أكثر رخصا من إعادة اإلصالح
  .حتسن الوضع البيئي يف الدولة و يف العامل ككل  •
اليت  ولقد أجرت إحدى اهليئات الدولية املتخصصة يف جمال البيئة دراسة مسحية موعة من الشركات      

تضح من هذه الدراسة أن كافة هذه الشركات قد استفادت بشكل فعلي من تطبيق او 14000طبقت نظام االيزو 
 النظام و من النتائج  اليت خرجت ا الدراسة كاأليت 

 ،من الشركات حسنت مسعتها   65% •
 ،استفادت ماديا و بشكل مباشر  % 61 •
 ،حسنت عالقتها مع األطراف ذات املصلحة للمؤسسة  40% •
 ،حصلت على ميزة إجيابية مقابل املنافسني 28% •
 ،سامهت الشهادة يف البقاء على الشركة من االيار % 23 •
  .حسنت ظروف العمل لديها % 12 •

  14000آلية احلصول على شهادة اآليزو : ثانيا

ويشمل ذلك   .إلدارة البيئة طبقاً ملتطلبات املواصفةاعلى املنشأة أن تقوم بإنشاء واحملافظة على نظام  بجي •
 :1اخلطوات واملراحل التالية

توثيق سياسة البيئة للشركة حبيث تغطي كافة العمليات واملنتجات واخلدمات، واعتمادها من أعلى  •
  .املستويات يف اإلدارة

   .واملنتجات اليت تقدمها الشركة  يث يتم دراسة املظاهر البيئية النامجة عن العملياتاملراجعة البيئية ، حب •
ميكن أن تتراوح عملية املراجعة هذه من عملية تقييم بسيط للمظاهر البيئية والتأثري البيئي هلا ومن املمكن 

  .اخلامأن تكون عملية تقييم موسعة يتم فيها دراسة استهالك الطاقة، واستخدام املواد 
  :التخطيط وذلك من خالل حتديد املشاكل البيئية وفرص التحسني البيئي، ووضعها يف إطار واضح يغطي •

  ،املظاهر البيئية والتأثري البيئي –
 ،املتطلبات القانونية وباقي املتطلبات –
  ،)املستهدفات(األهداف وتوقيتات إجنازها  –
  .برامج إدارة البيئة –

                                                 
لتقى الدويل حول التنمية املستدامة و الكفاءة امل، مواصفات اإليزو كمعيار لقياس كفاءة استعمال املوارد االقتصادية والبيئية، حسن رحيم ، رشيد مناصرية   -1

 . 2008أفريل  8و7يومي  - سطيف–، جامعة فرحات عباس االستخدامية للموارد الطبيعية ، كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيري 
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وضع هيكل واضح لنظام إدارة البيئة يضمن أن كافة العاملني على علم التطبيق والعمليات، ويشمل  •
  :مبسؤوليام، وكيف تؤثر العمليات اليومية للمؤسسة على البيئة، ويشمل ذلك

  ،التنظيم واملسؤوليات –
  ،التدريب والتوعية والكفاءة –
  ،االتصاالت –
  ،توثيق نظام إدارة البيئة –
  ،مراقبة الوثائق –
  ،مراقبة العمليات –
 .االستعداد واالستجابة للطوارئ - 

التحقق واإلجراءات التصحيحية، وذلك من خالل إنشاء مراقبة ومتابعة للتأكد من املطابقة للتشريعات  •
  :يشمل هذا اجلزءو   .البيئية واملستهدفات اليت حددا الشركة

  ،الرصد والقياس –
  ،عدم املطابقة واإلجراءات التصحيحية والوقائية –
  ،السجالت –
  .مراجعة نظام إدارة البيئة –

مراجعة اإلدارة ألداء النظام وبشكل دوري والتأكد من أن التطوير املستمر حاصل مبا يتعلق باألداء البيئي  •
  .والشكل التايل يوضح ما يسمى حبلقة التحسني املستمر ة للشرك
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 )دمينج(حلقة التحسني املستمر): 06(رقم  شكل

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Source : http://www.ecores.eu/index.php?id_content=11: date : 25-12-2010 

 

  حيث بلغ عدد املؤسسات حىت عام  14000شيوعا يف جمموعة االيزو األكثريعترب  :14001البيئية  نظام اإلدارة -
وتشتمل هذه املواصفة القياسية ، %)48بنسبة حوايل( أوروبايف  معظمهادولة  98مؤسسة يف  22897يف العامل 2000

 .البيئية داخل املؤسسة  اإلدارةلنظام  األساسيةعلى املكونات 
على شهادة  تأهيلهااليت جيب حتقيقها من قبل املؤسسات حىت يتم  األساسيةكما تشتمل على املتطلبات  •

 . 14001االيزو
أنشطتها من  إدارة أساليبالبعد البيئي يف  بإدخالالعليا للمؤسسة  اإلدارةويبدأ هذا النظام من التزام  •

 خل املؤسسة و خارجها مكتوبة و معلنة دا ةسياسيخالل 
اليت وضعتها املؤسسة وهو يتكون من كل  األهدافالبيئية لتحقيق  اإلدارةيصاغ برنامج  أنجيب  •

السلبية لنشاط املؤسسة على البيئة  التأثرياتاليت يتم تطبيقها للحد من  اإلجراءاتو األنشطةالعمليات و
 هو التحسني 14001من االيزو  األساسيدف ن اهلأ وحتديد املسؤوليات داخل اهليكل التنظيمي للمؤسسة

  .البيئي للمؤسسة ومنه حتسني نوعية البيئة يف اتمع األداءوبالتايل حتسني ، املستمر
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http://www.ecores.eu/index.php?id_content=11


 الصلة ا االستدامة و املواصفات القياسية الدولية ذات              :                           الفصل الثاين
 

     
73 

        االجتماعيةاالجتماعيةاالجتماعيةاالجتماعية    ةةةةالخاصة بالمسؤوليالخاصة بالمسؤوليالخاصة بالمسؤوليالخاصة بالمسؤولي        26000260002600026000    المواصفة القياسيةالمواصفة القياسيةالمواصفة القياسيةالمواصفة القياسية: : : : الرابعالرابعالرابعالرابع    المطلب المطلب المطلب المطلب 
نظرة تقليدية تركز على  املؤسسات مل يعد اتمع ينظر إىل إذتطورات سريعة وجذرية،  املؤسسات شهد بيئةت            

النواحي االقتصادية فقط، وذلك بإنتاج السلع أو تقدمي اخلدمات بنوعية معينة وأسعار حمددة، بل بدأت نظرة 
 وأن عليها ،من أجزاء اتمع ككل ًءاجز ؤسساتاعتبار أن امل يوه ،أبعاداً جديدة أكثر تعقيداً ذأختاتمع 

جتاهه، ويتحتم عليها أيضا أن تستجيب لتوقعات وتطلعات اتمع، وذلك اوليتها ؤمشاركة اتمع وحتمل مس
بقدرته على مرهون  ؤسسةحيث أن   استمرار امل ،ومحاية بيئته باملسامهة يف إشباع حاجاته االقتصادية واالجتماعية

دف اجتماعي يتم حتقيقه أساساً عن طريق خدمة هو ه ؤسسةوبالتايل فإن اهلدف النهائي للم ،خدمة اتمع
، محاية البيئة املتواجدة فيهاإىل  باإلضافةي،أهداف املستهلكني، وهدف الربح هو هدف موازٍ لذلك اهلدف األساس

  .وهذا ما سنحاول عرضه يف هذا املطلب

        

    ومبادئهاومبادئهاومبادئهاومبادئهامية مية مية مية ، أه، أه، أه، أهمفهوم المسؤولية االجتماعيةمفهوم المسؤولية االجتماعيةمفهوم المسؤولية االجتماعيةمفهوم المسؤولية االجتماعية: : : : الفرع األولالفرع األولالفرع األولالفرع األول        
  املسؤولية االجتماعيةتعريف : أوال

القول بأن هذا التعريف شهد تغريات  إىلإن احلديث عن تعريف املسؤولية االجتماعية للمؤسسات يقودنا                         
تعريف شامل حيضى بقبول  دجوهرية مع مرور الوقت ومازال يشهد تطورا مادام اتمع يف تطور، وال يوج

  :1يف الواردة من طرف بعض اهليئات العامليةسوف نقدم بعض التعار يوفيما يلعاملي،  وإمجاع
على أا التزام قطاع األعمال باإلسهام يف التنمية "املسؤولية االجتماعية للمؤسسات  البنك الدويليعرف     

االقتصادية املستدامة وبالعمل مع املوظفني وأسرهم واتمع احمللي واتمع بصفة عامة من أجل حتسني نوعية 
  ".حيام بأساليب تفيد قطاع األعمال والتنمية على السواء

ممارسات األعمال التجارية املتسمة باالنفتاح والشفافية " على أا  نتدى الدويل لقادة األعمالاملكما يعرفها     
والقائمة على مبادئ أخالقية واحترام املوظفني واتمع والبيئة، وصممت تلك املسؤولية إلتاحة قيمة مستدامة 

  ."للمجتمع عامة إضافة إىل املسامهني

املسؤولية االجتماعية على أا مفهوم تقوم مبقتضاه املؤسسات بتضمني اعتبارات  االحتاد األورويبيعرف كما      
  .2بيئية واجتماعية يف أعماهلا، ويف تفاعلها مع أصحاب املصاحل على حنو تطوعي

ميكن القول بأن املسؤولية االجتماعية للمؤسسات هي االلتزام املستمر من قبل  من خالل ما سبق من تعاريف    
هذه األخرية بالتصرف أخالقيا وبيئيا واملسامهة االجيابية يف حتقيق التنمية املستدامة والعمل على حتسني معيشة أفراد 

                                                 
1
 – 27، ص 2004، منشورات األمم املتحدة، نيويورك االجتاهات والقضايا الراهنةكشف البيانات املتعلقة بتأثري الشركات على اتمع مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية،  -  

29 . 
2
 .3، املعهد العريب للتخطيط بالكويت، ص 2010، فيفري 90، جملة جسر التنمية، العدد املسؤولية االجتماعية للشركاتحسني األسرج،  -  
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على اتمع و البيئة من  ية مؤسسةة أو أنشط قرارات تأثريعن كما أا تعرب ،اتمع بصفة طوعية وليست إجبارية
 : يايلمبويتسم بالشفافية  خالل سلوك أخالقي ميتاز

  ؛مع التنمية املستدامة ورفاهية اتمع التوافق –
 ؛ذات املصلحة باملؤسسةعتبار توقعات األطراف إليضع يف اأن  –
  .املتعارف عليهامع القوانني املطبقة و املعايري الدولية  التوافق –

 أمهية املسؤولية االجتماعية: ثانيا

إن تبين املؤسسة للمسؤولية االجتماعية، جيعلها حلقة وصل ما بني خمتلف األطراف املتعاملة معها، وكلما 
كان هذا االتصال فعال واجيايب مكون املؤسسة من حتقيق أهدافها من جهة، وأهداف األطراف املتعاملة معها  من 

   :1سسات للمسؤولية االجتماعية من خالل مسامهتها يفجهة أخرى، وتنبع أمهية تبين املؤ
  ؛زيادة التكافل االجتماعي بني شرائح اتمع وإجياد شعور باالنتماء من قبل األفراد والفئات املختلفة -
  ؛حتقيق االستقرار االجتماعي نتيجة توفر مستوى من العدالة االجتماعية -
 ؛مستوى التثقيفحتسني التنمية السياسية انطالقا من زيادة  -
 ؛الوعي االجتماعي على مستوى األفراد واموعات واملنظمات -
 ؛تساهم يف تعزيز صورة املنظمة يف اتمع، وبالتايل مردودات اجيابية وللعاملني فيها -
احملافظة على البيئة من خالل اللوائح والتشريعات اليت تنظم عملها، وتكييف استراتيجياا يف االجتاه  -

 .يضر بالبيئةالذي ال 
  :2إضافة إىل بعض اجلوانب املتعلقة بـ

فتح جماالت أمام السكان احملليني للحصول على فرص جديدة لتحسني مستوى معيشتهم وتكييف  -
 ؛استراتيجياا يف االجتاه الذي ال يضر بالبيئة

 ؛حتسني اخلدمات اليت تقدم للمجتمع وخلق فرص عمل حقيقية -
 .شكالت االجتماعية والبيئيةاملشاركة يف إجياد حلول للم -

  عية اجتماملسؤولية االمبادئ : لثاثا      

مترابطة وشاملة، تلك املبادئ  يتعني علينا إقرار ومالحظة عدة مبادئ ،عند تناول وممارسة املسئولية اتمعية     
وجيب أن حيترم تطبيق ، وأنشطتها على سياساا وقراراا تقوم بتطبيقها بشكل مالئم أنة أجيب على كل منش

أن تبذل  ؤسساتوعلى امل ،ؤسسةالقانونية اخلاصة بامل تالتزامالتلك املبادئ العوامل الثقافية والدينية وأال ينتهك ا
  .املبادئ  هاتهبأمهية  كل ما بوسعها لتعزيز الوعي

                                                 
 .526، ص 2007، الطبعة األوىل، دار وائل للنشر، األردن، ستراتيجيةاإلدارة اإلطاهر حمسن منصور الغاليب ووائل حممد صبحي،  -  1

2- AFNOR, Développement durale et entreprises, ORSE, 2004, PP 50-60.   
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املستدامة مبا يف  مسامهتها يف التنميةيكون اهلدف الرئيسي للمنشأة أثناء ممارسة املسئولية اتمعية هو زيادة و   
    :1، و تتمثل هاته املبادئ فيما يليصحة ورخاء اتمعك ذل

                           مبدأ القابلية للمسائلة - 1
أيضا على مسئوليتها يف  أن تقبل وتوافق على الفحص والتدقيق املالئمني وأن توافقاملؤسسة على  ينبغي    

  .الفحص والتدقيق التجاوب مع هذا
للمنشأة وتفرض  تفرض هذه املسئولية التزاما على اإلدارة لتكون قابلة للمسائلة خبصوص االهتمامات الكربى   

 وينبغييتعلق بالقوانني واللوائح  أيضا التزما على املنشأة أن تكون قابلة للمسائلة من قبل اهليئات القانونية فيما
" احملوريني " كل منتظم للجهات املتحكمة والسلطات القانونية واألطراف املعنية أن تكشف وتربر بشعليها أيضاً 

منها اإلجراءات ومن ض –ىل حد مالئم السياسات والقرارات واإلجراءات إبطريقة واضحة وحيادية وأمينة و
بشكل مباشر وأيضا اآلثار املتوقعة ملا سبق على الرفاهية اتمعية وعلى  مسئوليتهاتتحمل  اليت –التصحيحية 

 . التنمية املستدامة 

 الشفافية  أمبد - 2
أن تفصح عليها  ينبغيكما  .اتمع والبيئة بالشفافية يف قراراا وأنشطتها اليت تؤثر علىاملؤسسة ينبغي أن تتحلي 

 تكون مسئولة عنها  وقراراا وأنشطتها اليتعلى حنو واضح ودقيق وتام عن سياستها 
. املنشأة تكون هذه املعلومات متاحة لألشخاص املتأثرين أو احملتمل تأثرهم بشكل جوهري من قبل وجيب أن

تتاح على حنو واضح  وأن تكون معلومات فعلية وينبغي أن ،وينبغي أن تقدم هذه املعلومات يف الوقت املناسب
  وموضوعي

 املنشأة أن تكشف لإلطراف املعنية بشكل مالئم عن هيكلها الداخلي وسياساا وقوانينها جيب علىكما 
وسياساا احلمائية ومسؤولياا وعمليات اختاذ القرار وغريها من املعلومات املتعلقة بالرفاهية اتمعية والتنمية 

تتالءم مع الترابط  واليتتفق عليها يكون ذلك التواصل بشكل فوري من خالل القنوات امل أنوجيب . املستدامة
  .اهلادف واملالئم مع األطراف املعنية 

  مبدأ السلوك األخالقي - 3
ينبغي أن يبين سلوك املنشأة على أخالقيات األمانة و ،جيب أن تتصرف املنشأة بشكل أخالقي يف مجيع األوقات

 .وااللتزام بتناول مصاحل األطراف املعنيةواحليوانات والبيئة  وذلك فيما يتعلق باألشخاص ،والعدل والتكامل
 :2من خاللينبغي على املنشأة أن تعمل بشكل فعال على تعزيز السلوك األخالقي كما 

 ؛اآلخرين مع  وضع هيكل حوكمي يساعد علي تعزيز السلوك األخالقي داخل املنشاة ويف تفاعلها –
 ؛مع غرضها وأنشطتهاحتديد وتبين وتطبيق معايري السلوك األخالقية اليت تتالءم  –

                                                 
: عن الرابط االلكترويناملركز املصري ملسؤولية الشركات  ، ISO 26000املسئولية اتمعية واملواصفة الدولية  ندوةأسامة املليجى،   -1

http://www.ecrc.org.eg/uploads/documents/ISO26000_Presentation.ppt   2010 أوت 15تاريخ التصفح 
2
 .نفس املرجعأسامة املليجي،  -  
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  ؛تشجيع وتعزيز مراعاة معايري السلوك األخالقي اخلاص ا –
  ؛حتديد معايري السلوك األخالقي املتوقعة من موظفيها –
والعمل على  أخالقي منع حدوث أي تضارب يف املصاحل عرب املنشأة من شانه إحداث سلوكا غري –

 ؛مواجهة ذلك وحله يف حالة حدوثه
 ؛آليات رقابية ملراقبة وتطبيق السلوك األخالقي إنشاء –
لتفادي  األخالقي إنشاء آليات لتسهيل عملية تقدمي التقارير حول املخالفات اخلاصة بالسلوك –

 .اخلوف أو االنتقام

   احترام مصاحل األطراف املعنية - 4
هناك جمموعة من األطراف املعنية هلا مصاحل متنوعة يف أنشطتها ومنتجاا  أنعلى املنشاة إقرار وقبول  جيب

جيب على املنشأة أن حتترم وتضع يف  ،قد تؤثر على تلك األطراف املعنية اليتالرئيسية والثانوية وغريها من العناصر 
     1:ينبغي أن تقوم املنشأة مبا يلي، اعتبارها وتتجاوب مع مصاحل أطرافها املعنية

 ؛أن حتدد أطرافها املعنية   –
  ؛أن تكون على دراية مبصاحل وحاجات أطرافها املعنية وأن حتترم هذه املصاحل   –
 ؛أن تعترف باحلقوق القانونية واملصاحل الشرعية ألطرافها املعنية   –
واملتعلقة بالتنمية باتمع  أن تضع يف االعتبار العالقة بني مصاحل األطراف املعنية املصاحل األكرب اخلاصة   –

 .؛املستدامة باإلضافة إيل طبيعة عالقة األطراف املعنية باملنشأة
لو مل يكن هلم دورا   أن تضع يف اعتبارها الرؤى اخلاصة باألطراف املعنية اليت قد تتأثر بقرار ما، حىت   –

 ؛املنشأةيف قرارات وأنشطة  مأو مل يكونوا على دراية مبصلحته ةؤسسرمسيا يف حوكمة امل
   ؛ احترام سلطة القانون –
  ؛أن توافق على احترامها لسلطة القانون بشكل إلزاميعلى املنشأة  ينبغي –
ويتضمن ذلك االلتزام الراسخ " احمللية والدولية " جيب أن تلتزم جبميع القوانني واللوائح السارية كما  –

  .ؤسسةاملوضرورة اإلعالن عنها ومالحظتها داخل إطار  بالقوانني واللوائح السارية واإلملام ا
ختضع له  يقصد بسلطة القانون سيادته حيث أنه ال حيق ألي فرد أو منشأة أن يكون فوق القانون الذي –

تنصاع املنشأة لكافة القوانني  ويف سياق املسئولية اتمعية، فان احترام سلطة القانون يعين أن. احلكومة
جتاه درايتها بالقوانني واللوائح املطبقة  ويعين ذلك أن املنشأة ينبغي أن حتذو خطوات. قةواللوائح املطب

ملنشأة حىت يراعوها وليتأكدوا من حدوث اداخل  لكي ختربها لألشخاص املسئولني عن املسئولية اتمعية
  .ذلك

                                                 
 .أسامة املليجي، مرجع سابق -  1
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ة أراض املسئولية اتمعية فعلى املنشإذا وجدت املنشأة أن القوانني واللوائح أو تطبيقهم ال يدعم بشكل مالئم أغ
 .الرجوع إىل املعايري املتعارف عليها دوليا

  مبدأ احترام األعراف الدولية للسلوك - 5
 .سلطة القانون أن حتترم األعراف الدولية للسلوك مع االلتزام مببدأ احترامعلى املنشأة ينبغي      

والبيئة،  محاية اتمع من األدىنفيما يتعلق بالبلدان اليت يكون قانوا الداخلي أو تطبيقه ال يوفر احلد  –
 ؛الدولية للسلوك افأن تسعي جاهدة إيل احترام األعرينبغي على املنشأة 

على  ، ينبغيللسلوك ةالدوليملنشأة من احترام األعراف وإذا كان القانون الداخلي أو تطبيقه مينع ا –
  ؛األعرافاملنشأة أن تبذل قصارى جهدها الحترام هذه 

 غري األعراف هذهويف حالة تضارب األعراف الدولية للسلوك ويف حالة ما إذا كان عدم إتباع  –
داخل هذا  مؤثرا بشكل جوهري، ينبغي على املنشأة كلما أمكن مراجعة طبيعة أنشطتها وعالقاا

 ؛النطاق القانوين
املنشآت واهليئات  على ات التشريعية اهلادفة إيل التأثريعلى املنشأة أن تضع يف اعتبارها القنو ينبغي –

 .لعالج أي تعارض مثل هذا مع القانون الداخلي وتطبيقه
  احترام حقوق اإلنسان مبدأ - 6

من شاا احترام احلقوق املوجودة يف اإلعالن العاملي حلقوق  اليتجيب أن تنفذ املنشأة السياسات واملمارسات 
  :1أن املؤسساتعلى  يتوجب ، أياإلنسان
  .املعلنة عامليا اإلنسانتدعم وحتترم حقوق  –
  . اإلنسانالتأكد من أا ليست متواطئة يف أي انتهاك حلقوق  –

وثيق بالتنمية  على املنشآت وليس العامل ولكنها على الرغم من ذلك ترتبط بشكل املسئولية اتمعية تركز إن
املستدامة مبا يف ذلك صحة ورخاء  هلدف الرئيسي من املسئولية اتمعية هو املسامهة يف التنميةااملستدامة حيث أن 

جذري عن  لتلف بشكومن الضروري مالحظة أن التنمية املستدامة، كما مت وصفها هي مفهوم خي .اتمع
  .استدامة أو استمرارية منشأة فردية

 مع استدامة اتمع ككل حيث أن هذه االستدامة تنتج عن تناول السمات اتمعية و قد تتوافق أو ال تتوافق     
 للموارد ومصادر الكسب املستدام مستخداالوا املستدام، حيث أن االستهالك  والبيئية على حنو متكامل ةقتصاديالا

  .تتعلق مجيعها باستدامة اتمع ككل املستدامةواملعيشة 
اليت تعمل على إعدادها  )ISO26000(وجتدر اإلشارة إىل أن املواصفة القياسية العاملية للمسؤولية اتمعية     

دعم النمو االقتصادي، : 1تسعى إىل تعزيز الركائز الثالث للتنمية املستدامة، وهي )ISO(منظمة التقييس العاملية 

                                                 
القطاع اخلاص يف " ، املؤمتر الدويل حولحالة تطبيقية على اململكة العربية السعودية: املسؤولية االجتماعية ودورها يف مشاركة القطاع اخلاص يف التنميةصاحل السحيباين،  -  1

 .7اللبنانيةً ،ص، بريوت اجلمهورية 2009مارس 25 -23" التنمية، تقييم واستشراف
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وحتقيق التقدم االجتماعي، واإلسهام يف محاية البيئة، وبذلك ترسم هذه املواصفة املبادئ األساسية للمسؤولية 
وتعد البيئة من . مية املستدامةاتمعية، وتوجب على املؤسسات أن تكون أنشطتها متماشية مع مصاحل اتمع والتن

املوضوعات السبعة احملورية يف املواصفة، وكذلك تدخل ضمن مبادئها السبعة، بل إن قضايا البيئة والتنمية 
املستدامة أحد مكونات مواصفة املسؤولية االجتماعية، ما جيعلها تتسق مع األهداف اإلمنائية لأللفية عموماً، 

    .خصوصاً" ضمان االستدامة البيئية"بـ  وهدف األلفية السابع اخلاص

        

     وفوائدهاوفوائدهاوفوائدهاوفوائدها    26000260002600026000يزو يزو يزو يزو الالالالمواصفة امواصفة امواصفة امواصفة ا: : : : الفرع الثانيالفرع الثانيالفرع الثانيالفرع الثاني
مت إعداد هذه املواصفة من خالل استخدام أراء العديد من األطراف املعنية باإلضافة إيل خرباء من أكثر لقد       

 6ستة ومثل هؤالء اخلرباء  اتمعيةإقليمية منخرطة يف أوجه خمتلفة من املسئولية نظمة م 40دولة و 80من 
 ،املنظمات غري احلكومية ،العمال ،الصناعة ،احلكومة، املستهلكون(  بذلك جمموعات خمتلفة من األطراف املعنية
  .)مؤسسات اخلدمات والدعم والبحث

أداة مهمة لضبط املسؤولية االجتماعية للمؤسسات وهي مبادرة تقوم منظمة االيزو  ISO 26000يعترب كما   
  .بوضعها وتطويرها واهلدف من وراءها هو توفري اإلرشاد والتوجيه حنو املسؤولية االجتماعية

 ISO26000نشأة :أوال

لشركات اات ارسمممن قبل منظمة املستهلكني الذين احتجوا على بعض  2000 سنة هذا املشروع بدأ يف
  .املتعددة اجلنسيات وخاصة تلك املتعلقة بشروط العمل

بدراسة جدوى حول وضع معايري تعين باملسؤولية  ISO العاملية للتقييس نظمةاملبدأت  2001 سنة يف -
  .االجتماعية، ومجع وجهات نظر املعنيني ا

أنشأت جمموعة استشارية إستراتيجية مكونة من املهتمني باملوضوع الستشارم يف تكوين  ،2002يف سبتمرب  -
 .للمؤسسات للمسؤولية االجتماعية ISOمعايري عاملية حول 

، ومدى خلق قيمة ISOقامت اموعة بالبحث يف مدى االستفادة من وضع املعايري العاملية  ،2003يف فيفري  -
 .ةمضافة على الربامج املوجود

أطلقت اموعة االستشارية اإلستراتيجية تقريرا وتوصيات شاملة تتضمن نظرة عامة عن  ،2004أفريل  -
 .مبادرات املسؤولية االجتماعية ميزت القضايا اليت جيب أن تؤخذ يف احلسبان من قبل اإليزو

 ISO 26000بإنشاء املعايري العاملية اجلديدة  مقترحا ISOاملنظمة العاملية للتقييس قدمت  ،2004أكتوبر  -
 .املتضمنة ملعايري املسؤولية االجتماعية

  

                                                                                                                                                             
:  ، عن الرابط االلكتروينالـبـيـئة والـمـسؤولية الـمـجـتمـعية د رشود بن حممد اخلريف،.أ   -  1

http://www.iso26000arab.com/index.php?page=view_article&id   2010/ 12/ 10: تاريخ التصفح.  
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 26000االيزو تعريف مواصفة:ثانيا 

هي شكل جديد للمراقبة االجتماعية، وهي أداة مهمة لتنظيم وحتقيق املسؤولية االجتماعية، وتتضمن هذه     
  :بـ االجتماعية تتعلقاملواصفة أربع جوانب رئيسية للمسؤولية 

  ،اجلانب الثقايف -
 ،اجلانب االجتماعي احلضاري -
 ،اجلانب البيئي والقانوين -
 .ةاالقتصاديجانب متعلق بالتنمية  -

 26000االيزو مواصفةأهداف :ثالثا
   :1بـ ISO 26000وتتعلق أهداف مواصفة 

  .مساعدة املنشأة يف تناول مسؤوليتها االجتماعية .1
 :التوجيه العملي املتعلق مبا يلي تقدمي .2

  ،تفعيل املسؤولية االجتماعية -
 ،التعرف على األطراف املعنية واالشتراك معها -
 .تعزيز مصداقية التقارير واإلدعاءات بشأن املسؤولية االجتماعية -

 .التأكيد على نتائج األداء وتطويره .3
 .وثقة العمالء رضازيادة  .4
 .املسؤولية االجتماعيةترويج للمصطلحات املشتركة يف جمال  .5

تماشي مع الوثائق واملعاهدات واالتفاقيات إىل جانب مواصفات اإليزو األخرى القائمة بالفعل وعدم وهذا لل
 .التعارض معها

 26000االيزو  مواصفة فوائد: رابعا

  : 2ما يلي عية من أمههااتمجعديد من الفوائد املهمة عند تبنيها املسؤولية االالحتقيق ؤسسة وميكن للم    
تشجيع جعل عملية اختاذ القرارات على أساس فهم متطور لتطلعات اتمع، والفرص املرتبطة باملسؤولية  - 

   ؛اتمعية
   ؛تعزيز مسعة املنظمة وتشجيع ثقة أكرب للجمهور بتعزيز أداء نتائج املنظمات وحتسينه - 
   ؛حتسني وتنظيم العالقة مع األطراف املعنية - 

                                                 
1-  Développement durale-ISO 26000- la norme ISO 26000 en quelques mots, www.afnor.fr, 2002, P 1. 

: عن الرابط االلكتروين، ISO26000املسؤولية اتمعية يف ضوء املواصفة العاملية  عوض سامل احلريب، -  2

  .20/11/2010: ، تاريخ التصفحhttp://www.aleqt.com/2010/03/21/article_366761.htmlا
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   ؛، وحتسني سالمة وصحة العاملني واالهتمام حبقوقهم املختلفةرفع معنوياماملوظفني والعمال و ءتعزيز وال - 
   ؛، واملنافسة العادلة، وانعدام الفسادةاملسؤوليحتسني اعتمادية ونزاهة التعامالت من خالل املشاركة السياسية  - 
   ؛املنتجات أو اخلدماتاملنع أو احلد من الصراعات احملتملة مع املستهلكني بشأن  - 
  ؛املسامهة يف حيوية املنظمة على املدى الطويل عن طريق تعزيز استدامة املوارد الطبيعية واخلدمات البيئية - 
  . املسامهة يف املصلحة العامة، وتعزيز اتمع املدين واملؤسسات غري احلكومية - 

  : فإن املواصفة الدولية تقدم دليال إرشادياً جلميع أنواع املنشآت فيما يلي, وبالتايل       
  . مساعدة املنظمات يف حتديد مسؤولياا اتمعية وتعزيز ممارساا وتطبيقاا - 
تقدمي دليل عملي لتطبيق جماالت املسؤولية اتمعية، وتعزيز مصداقية التقارير واالدعاءات اليت تصدرها  - 
  . ظمات يف هذا الشأناملن
  . توافق املنظمات واتساقها مع القوانني والتشريعات احمللية والدولية والفنية - 
  .نشر مفاهيم ومصطلحات املسؤولية اتمعية وتوسيع دائرة االهتمام والوعي ا - 
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 خالصة الفصل

 ،ميكن القول بأن االستدامة كانت يف بداية ظهورها مفهوما جمردا ،من خالل ما مت دراسته يف هذا الفصل     
وتتجلى أمهية هذا املفهوم من  .حيث ما لبث أن شهد تقدما واضحا يف التحديد النظري الدقيق للمفهوم

  .الدراسات والتطبيقات العملية لالستدامة يف اجلوانب االقتصادية واالجتماعية والثقافية و السياسية والبيئية
 إبراماقتصادها من حتوالت هامة خاصة منذ  شهدهمن خالل ما  ،سياسة االنفتاح على العامللاجلزائر  ومنذ تبين   

حيث أن هلذه األخرية انعكاسات بالغة األثر مرتبطة أساسا مبدى قدرة املؤسسة  ،اتفاقية الشراكة األوروجزائرية
علما أن هذه . اجلزائرية على جماة منافسة املؤسسات العاملية اليت أصبحت تشاركها يف حصة أسواقها احمللية

وقد بدأت املؤسسات  ،ددمل يعد هناك جمال للتأخري والتر ،املؤسسات تطبق وتتبع املعايري الدولية، يف هذا الشأن
 ،ضمن اهتماماا التسيريية أبعاد االستدامة إدماجضرورة االقتصادية اجلزائرية تعرف إقباال كبريا وإجيابيا على 

معنية ا وبتطبيقها ألا تعرب عن الواقع السياسية البيئية و االقتصادية، االجتماعية، حيث أصبحت تم باالعتبارات
لن يتأتى إال من خالل تأهيل املؤسسات ن جتتنبه أو عزله عن الواقع االقتصادي، وهذا اجلديد الذي ال ميك

ذات الصلة باالستدامة ) االيزو(االقتصادية اجلزائرية للحصول على متطلبات املعايري واملواصفات القياسية الدولية 
  .ساتالبيئية واملسؤولية االجتماعية للمؤس اإلدارةاجلودة، نظام  إدارةمن نظام 

  

 
 
  
  
  
  
 
 
  

 



  

  

  

  

  

  

        الفصل الثالثالفصل الثالثالفصل الثالثالفصل الثالث

تأهيل وظائف المؤسسة والتوجه نحو تأهيل وظائف المؤسسة والتوجه نحو تأهيل وظائف المؤسسة والتوجه نحو تأهيل وظائف المؤسسة والتوجه نحو 

  وظيفة االستدامةوظيفة االستدامةوظيفة االستدامةوظيفة االستدامة
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        الفصل الثالثالفصل الثالثالفصل الثالثالفصل الثالث

    تأهيل وظائف المؤسسة والتوجه نحو وظيفة االستدامةتأهيل وظائف المؤسسة والتوجه نحو وظيفة االستدامةتأهيل وظائف المؤسسة والتوجه نحو وظيفة االستدامةتأهيل وظائف المؤسسة والتوجه نحو وظيفة االستدامة

 مقدمة

لتنامي ظاهرة التلوث الذي يسود الكون، االحتباس احلراري، االستغالل املفرط للموارد الطبيعية وعدم  نظرا      
وقيود وتزايد رمي النفايات  ضوابطواالستهالك دون  اإلنتاجيف  اإلفراطاحلفاظ على البيئة اليت نعيش فيها، نتيجة 

واحليوان  واإلنسانوالكون  األرضباتت دد مستقبل املرتلية والصناعية واملخلفات بكل أشكاهلا وأنواعها اليت 
  .إخل،..،والنبات

وقصد معاجلة هذه املشاكل عقدت قمم ومؤمترات عاملية تدعوا إىل وضع ضرورة وضع حد ملثل هذه املشاكل   
مبا فيها برز مفهوم التنمية املستدامة  السلبية الناجتة عن الصناعات واملؤسسات احلديثة، ويف هذا الصدد واآلثار
ويف هذا اجلانب نادت وأكدت على ضرورة  ،على ضرورة إعطاء قيمة حقيقية وجوهرية للمؤسسات لالعم

إدخال خمتلف أبعاد التنمية املستدامة ضمن نشاطات ووظائف املؤسسة، وهذا يف إطار دعم وتعزيز املؤسسات 
ية املؤسسات يف حد ذاا وتنمية جوانب املستدامة، وذلك دف تقوية املؤسسات ونظم إدارا والعمل على تنم

  . االستدامة فيها مبا خيدم التنمية املستدامة

أصبح من الضروري إعادة النظر يف عمل املؤسسات والعمل على تأهيلها مبا يستجيب  ،وانطالقا من هذا كله   
ة وحماولة التوجه حنو خلق وإنشاء هلذه االنشغاالت واملتطلبات ملواجهة املنافسة اخلارجية وتطبيق االتفاقيات الدولي

وظيفة لالستدامة كغريها من الوظائف األخرى لتستجيب لكل هذه االنشغاالت، إضافة إىل ضرورة مراعاة 
  .متطلبات التنمية املستدامة من طرف املؤسسة انطالقا من ممارسة جممل نشاطاا ووظائفها التقليدية

 اهتماماتتأهيل خمتلف وظائف املؤسسة ودمج خمتلف أبعاد التنمية املستدامة ضمن  ينبغي العمل علىلذا     
وانشغاالت املؤسسات احلديثة اليوم والتوجه حنو تعزيز املؤسسات املستدامة، إذ أصبحت هناك العديد من اجلهات 

توجه حنو هذا اجلانب، بل تطالب وتنادي بضرورة ال) أفراد اتمع املدين، اجلهات احلكومية، اهليئات الدولية(
أصبحت ضرورة ملحة يتوجب على املؤسسة أخذها بعني االعتبار يف حتركاا املستقبلية ويف استغالهلا يف خمتلف 

ضمن  إدراجهااملوارد املتوفرة ومن أجل حتقيق أهدافها املسطرة، بل واألكثر من ذلك ينبغي على املؤسسة 
سوف خنصص هذا الفصل لدراسة هذا اجلانب من  فإنناهلذا كله . املؤسسةاستراتيجياا وغرسها يف قيم وثقافة 

  :خالل التطرق إىل املباحث التالية

  .)التأهيل على املستوى اجلزئي(تأهيل وظائف املؤسسة : املبحث األول
  .التوجه حنو وظيفة االستدامة: املبحث الثاين
  .املوارد البشرية واإلنتاجمكانة التنمية املستدامة ضمن وظيفيت : املبحث الثالث
  .مكانة التنمية املستدامة ضمن وظيفيت التسويق والبحث والتطوير: املبحث الرابع
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            ))))التأهيل على المستوى الجزئيالتأهيل على المستوى الجزئيالتأهيل على المستوى الجزئيالتأهيل على المستوى الجزئي((((تأهيل وظائف المؤسسة تأهيل وظائف المؤسسة تأهيل وظائف المؤسسة تأهيل وظائف المؤسسة : : : : المبحث األولالمبحث األولالمبحث األولالمبحث األول
 وبالتايليعترب برنامج تأهيل املؤسسات اجلزائرية نظام حتفيزي الغرض منه رفع القدرة التنافسية للمؤسسات،     

للقدرات التنافسية للمؤسسات من أجل تقليص جوانب الضعف والقصور ربنامج مسار حتسني مستمر هذا اليعد 
املؤسسات األجنبية من حيث القدرات يف أداء خمتلف وظائفها وأنشطتها بغرض وضع املؤسسات يف نفس مستوى 

  .واإلمكانيات املادية والبشرية والفنية
االنضمام إىل برنامج التأهيل املطبق هو اختياري مبعىن مبحض إرادة املؤسسات وليس إجباري مع إن وبالتايل ف    

  .1املنصوص واملتفق عليهاضرورة استفاء جمموعة من الشروط 
من خالل تبين املؤسسة يف حد ذاا إصالحات وإجراءات داخلية ختص  إالميكن تطبيق برنامج التأهيل املعتمد  وال

  :2بـاملتعلقة جممل النشاطات 
ترقية املؤهالت املهنية عن طريق التكوين وحتسني املستوى يف اجلوانب التنظيمية واحلصول على قواعد  •

  ؛وخمططات التسويق isoاجلودة العاملية 
 ؛حتسني القدرات التقنية ووسائل اإلنتاج •
 ؛التقليل من الضعف التنظيمي للمؤسسات •
 ؛توفري منظومة معلومات قوية حول احمليط الداخلي واخلارجي •
 .تنمية اجتماعية واقتصادية مستدامة على املستوى احمللي واجلهوي •
اوره إىل تأهيل احمليط اخلارجي ملختلف وكل هذا استكماال ملا جاء يف الفصل األول حيث أشرنا يف بعض حم      

، كما أشرنا أيضا إىل ضرورة تأهيل املؤسسات اجلزائرية من أجل وضعها يف السكة الصحيحة ملواجهة املنافسة
  .3احمليط الداخلي املتعلق بتأهيل خمتلف وظائف املؤسسة

 

        نتاجنتاجنتاجنتاج، التموين واإل، التموين واإل، التموين واإل، التموين واإلالموارد البشريةالموارد البشريةالموارد البشريةالموارد البشرية    تيتيتيتيتأهيل وظيفتأهيل وظيفتأهيل وظيفتأهيل وظيف: : : : المطلب األولالمطلب األولالمطلب األولالمطلب األول
وقصد تدعيم املؤسسات اجلزائرية، تبنت احلكومة اجلزائرية برنامج  ،إطار اتفاقية الشراكة األورومتوسطية يف     

فإننا سوف خنصص هذه  وعليه. تأهيل املؤسسات ورفع قدراا التنافسية يف مجيع نشاطات املؤسسة ووظائفها
   .رية، التموين واإلنتاجالنقطة لدراسة بعض اجلوانب املتعلقة بتأهيل وظيفة املوارد البش

  
  

                                                 
��ت درا�� م��ر�� ا���ا��دور وأه��� ا���ه�� 	
 ر	� ا���رة ,�روق  '�م، آ��ل  '�م،  -  1��� � ���، ا��0�1/ ا�و�. ح�ل ا��'�ب -ت$�# -ا��!�	

 .5���66� ���B�، ص  ،2006أ,4ی�  18-  17��16:�ت  �ه�� ا������ت ا��4�8ة وا�����6� ,. ا�ول ا��345� ی��. 
 ا��0در �3�3،  -  2:Eا���ا�� 
��ت ا�,'��ة وا���$�+� وم*$�)ت�( 	�، ا��0�1/ ا�و�. ح�ل ��16:�ت  �ه�� ا������ت ا��4�8ة م�$م�ت ت�ه�� ا���

 .148ص  ، ���5� ���B� ،2006أ,4ی�  18-  17وا�����6� ,. ا�ول ا��345� ی��. 
3 - Pour plus d'information consultez : Programme d’appui aux PME-PMI, des résultats et une expérience à 
transmettre , Décembre 2007 , www.pmeart-dz.org. 
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        الموارد البشريةالموارد البشريةالموارد البشريةالموارد البشرية    ةةةةتأهيل وظيفتأهيل وظيفتأهيل وظيفتأهيل وظيف:  :  :  :  الفرع األولالفرع األولالفرع األولالفرع األول
وهو الثروة احلقيقية اليت متتلكها  ،العملية اإلنتاجية واالقتصادية يف أية مؤسسةيعترب املورد البشري حمور وأساس     

إال جهد سابق للموارد  املؤسسات واتمعات، فهو صانع اآللة وهو مربمج احلاسوب واملوارد املالية ماهي
  .البشرية
السيما يف ظل التوجه حنو اقتصاد املعرفة واإلدارة  ،املورد البشري هو الذي حيدد درجة تنافسية املؤسساتإن 

باملعرفة لذلك جند أن برنامج التأهيل الذي اعتمدته اجلزائر ركز كثريا على ضرورة تنمية وتطوير وتأهيل هذه 
زيادة التدريبية لتطوير إمكانياته الفنية و وأن خالل االعتماد على الدورات التكوينية املوارد البشرية، وذلك م

وباعتبار أن خمرجات النظام التعليمي والتكويين هي . املتنوعة واملتزايدة للمتعاملنيلالستجابة لالحتياجات  اتهمهار
وربط املؤسسات التعليمية ) الح الربامجإص(مدخالت اجلهاز اإلنتاجي وجب التركيز على نوعية التعليم والتكوين 

  .1مع االستفادة من اخلربة األجنبية يف هذا اال االقتصاديباحمليط 
يف قطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة  املسريينوتبعا هلذا فقد مت رصد عشرة ماليني دوالر كندي لتكوين 

املؤسسات العمومية اليت هلا عالقة مباشرة مع القطاع فيما خيص تأهيل مسريي واالستفادة من التجربة الكندية 
  .املايل واالقتصادي

تطوير قدرات ومهارات ومؤهالت وكفاءات املوارد البشرية وإمكانياا على  العمل املوارد البشرية يقصد بتأهيل 
ن العمال سياسة واضحة وقوية ختص تكويونتيجة لغياب  .2من أجل رفع فعالية وفاعلية املؤسسة وتطويرها

واملسريين وتدريبهم وتنمية قدرام يف املؤسسات اجلزائرية جاءت برامج التأهيل لتغطي النقص الواضح يف هذا 
  :اال عن طريق

  

   العمال  تأهيل : أوال

وهذا من أجل النهوض باملؤسسات وحتسني أدائها  ،تكوين وتأهيل وتدريب هاته الفئةويتم ذلك من خالل    
  : خالل النقاط التاليةمن ويتم ذلك 

إن املؤسسات االقتصادية أصبحت مطالبة بتبين برامج لتكوين عماهلا : إعداد برنامج وسياسة للتكوين -1
قدرام ومهارام ورفع كفاءام وفعالية أدائهم ملهامهم واألدوار اليت  لتنميةوتطوير مفهوم التكوين املتواصل هلم 
، مما يسمح هلم ...، التنظيمي،التسيريي، التكنولوجيرة على مسايرة التطور توكل هلم وجعلهم أكثر تكيفا وقد
وذا يكون العامل أكثر خدمة ملؤسسته وفقا للمنظور . وإدارا بفعالية اإلنتاجيةبالتعرف أكثر على أسرار اآللة 

يف املؤسسات احلديثة، من خالل ما يقدمه هلا من خدمات إنتاجية وبشرية وإبداعية  احلديث اجلاري العمل به

                                                 

 0� ا��/$.ت ا.(�,�دی� ا��اه!����ل H13:�ط،  -  1	 �+���ت ا�,'��ة وا���$�، ا��0�1/ ا�و�. ح�ل ��16:�ت  �ه�� م�+ �1ت ت�ه�� ا���

 .5���،637� ���B�، ص 2006 أ,4ی� 18-  17ا������ت ا��4�8ة وا�����6� ,. ا�ول ا��345� ی��. 
2  -  ،��� ا.(�,�دی� ا���ا��ی�زیJ ا�یJ3 J ��ص��، ا��0�1/ ا�و�. ح�ل  �ه�� ا������ إ���ات���� ت!��� ا��$ارد ا��51ی� ��	� آ�3ءة ا���

 .2001أآ��43   30- 429، ی��. ا����Bدی� و M��N� O�P5 ا����ج ,. ا��4آ� ا����Bدی� ا�����5�، آ�1� ا��15م ا����Bدی� و�1Eم ا�����
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بدل أن تكون املصدر ) والتنافسية املردوديةاالستمرارية، (متكنها من احملافظة على خصوصياا كمؤسسة اقتصادية 
  .الوحيد خلدمته من خالل ما تضمنه وتوفره له من أجور وخدمات اجتماعية

  :1التكوين اليت تطبق يف املؤسسات مبختلف أنواعها تستوجب جمموعة من املتطلبات منهاإن عملية  

من عملية التكوين، جيب أن  ومردودية ةللحصول على نتائج أكثر فعالي: تبين دورات تدريبية مستمرة  . أ
وأن  هذه األخرية جل أعضاء وموظفي املؤسسة انطالقا من أبسط عامل حىت املدير وهيئة التسيري، تشمل

يشمل التكوين كل مراحل تواجد العامل يف املؤسسة أي منذ التحاقه ألول مرة باملؤسسة وعند إعداده 
  .أعلى، وذلك جلعله قادرا على التكيف مع التطورات التكنولوجية احلديثة وظيفةللترقية إىل 

ختصيص  من أجل إجناح عملية التكوين البد على املؤسسات من: وضع خمصصات لعملية التكوين  . ب
جمموعة من أرباحها لربامج التكوين مثل ما تقوم به معظم املؤسسات يف الدول املتقدمة إذ تعمل على 

 .ختصيص مبالغ معتربة لتكوين عماهلا وهذا نظرا ألمهية التكوين يف حياة املؤسسات

ت على تبين برامج نظرا لعدم قدرة املؤسسا :االقتراب من مراكز التدريب والتكوين التابعة للدولة. ج     
واالعتماد على مبالغ معينة من ميزانيتها فهي تلجأ إىل هياكل الدعم ومؤسسات ومعاهد التكوين  تكوينية

املتخصصة يف هذا اال اليت أنشأا ووفرا الدولة، مثل وكالة ودعم تشغيل الشباب، حاضنات األعمال 
فقد خصصت وزارة املؤسسات . هلذه املعاهد الدوليةوغريها، واالستفادة من اخلدمات واملساعدات الفنية 

الصغرية واملتوسطة يف هذا اال ثالثة ماليني مارك أملاين قصد تكوين استشاريني للمؤسسات الصغرية 
 واملتوسطة وتطوير فرع االستشارة الذي يعترب أحد العناصر اجلوهرية لتأهيل املؤسسة من الناحية التنظيمية

طار برنامج شرعت فيه الوزارة إن يف هذه املؤسسات من طرف خرباء أملانيني يف وكذلك تكوين مسريي
  .عونا مستثمرا يف اجلزائر 2500دف تكوين  1992منذ 

يعد نظام العمل  :تبين نظام العمل اجلماعي وتقوية االتصاالت داخل املؤسسة بني املسريين والعمال -2
جل خلق أأهم االنشغاالت اإلدارية يف املوئسات احلديثة ،وذلك من اجلماعي التعاوين وخلق روح الفريق من بني 

االتصال عنصر  وتنمية روح الوالء واالنتماء للمؤسسة وتعزيز ثقافة املشاركة االجيابية جلميع األعضاء كما يعد

                                                                                                         :2ا يلىوعموما ميكن أن نذكر أمهية االتصال كم .ضروري ومهم لنجاح املؤسسة يف أداء مهمتها وحتقيق أهدافها

إا أداة مهمة لربط كافة املكونات الداخلية للمؤسسة مع بعضها ويف تدعيم عالقة املؤسسة بالبيئة   . أ
 .احمليطة ا

                                                 

 ا���ا��ذه:�� �46ش،  -  1	 �+���ت وا�,!��7ت ا�,'��ة وا���$�، �Uآ4ة �0�� ���T ات�3(��ت ا����رة 	
 ا�� � و:�9ره� ا���$(*� 7 8 ا���

 . 234، ص ��2004�5� ,4ح�ت E:�س ��6�، آ�1� ا��15م ا����Bدی� و�1Eم ا������VW ،4دة ا�������4، 
�� م$;� �#���ل 4E J3وس،  -  2��Uآ4ة �0�� J�Y ، ت�ه�� ($ى ا�1�� وت!��� (�رات)� ا.ت,����  	
 ت3*�� ا��*�م� م� ا��;$ن  درا�� >��� م�

 ،4�  .80، ص 2006-2005��16:�ت ا����ل �VW /1Eدة ا�������4 ,. ا��15م ا��]�ری�، آ�1� ا��15م ا����Bدی� و�1Eم ا�����4، ���5� ا�]Zا
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أداة فعالة ملواجهة أي شائعات و معوقات تواجه املؤسسة سواء بني أفرادها أو كانت تتصل  إا  . ب
 .باتمع احمللي احمليط ا

يف حتسني األداء و التبادل الفكري بني الرؤساء و املرؤوسني و بني اإلدارات  أساسيةإا وسيلة   .ج       
 .العالقة ااملختلفة و املؤسسة ، و املؤسسات األخرى ذات  

  .تعمل على خلق فرص االحتكاك و التقارب بني األفراد واجلماعات واملؤسسات واتمع .د       
 

   تأهيل الكفاءات املسرية يف املؤسسة: ثانيا
يف املؤسسة املسرية  ميكن التطرق إىل تأهيل الكفاءات ،اخلاص بالعمال باإلضافة إىل عملية التأهيل الفين واملهين

األعمال مقارنة  وأداء هامهااليت تستعملها املؤسسة للقيام مب الوسائل واألدواترب تهذه األخرية تع إذ أن
فاملؤسسة حمل التأهيل، وحىت حتصل على األهداف املراد بلوغها من االستثمارات اليت تقوم ا يف . مبنافسيها

  :1وذلك من خاللجيب عليها إدارة جيدة للمزيج املعريف ومنه جمال إدارة املعارف، 

ومتثل اجلزء املادي أو املنظور من إدارة املعرفة وتشكل التكنولوجيا اجلديدة : تأهيل نظم املعلومات -1
   .وسيلة هامة هلا واالتصاللإلعالم 

حيث متثل األصول غري املادية وهي تعترب من املهام الصعبة بالنسبة : تأهيل حمفظة املعارفتنمية و -2
اجلوانب السلوكية، الثقافة التنظيمية، البىن (للمسريين لكوا تعد أصول معنوية يصعب امتالكها 

  ).التنظيمية ومنط اإلدارة

  وتقاسم املعارفاجل خلق بنية تنظيمية متكن من تثمني اإلبداع من تأهيل البعد التنظيمي تنمية و -3

ملؤسسة وهي جمموع خصائص املؤسسة اليت جتعلها متميزة بااملتعلمة  تنمية البعد املرتبط باهلوية -4
يتمثل يف التقاليد واملمارسة فهو  ،وفريدة من نوعها فمفهوم اهلوية يشمل ويتعدى مفهوم الثقافة

األفراد املكونني للمؤسسة،  اإلدارية وتنظيم الوقت وسلوك األفراد والقيم الضمنية املشتركة بني
بشرط التعلم منه وبتثمني وخلق وتقاسم  اخلطأفاهلوية املتعلمة هي اليت تسمح باحلق يف ارتكاب 

النظر يف أطر التفكري والعمل  إعادةاملعارف وحتفيز التدريب املتبادل، واليت جتعل أفرادها قادرين على 
ادلة بينه، وهي ضرورية لتشغيل اهلياكل التنظيمية ومناقشة املشاكل احلقيقية وخلق عالقات ثقة متب

 .اجلديدة
اليت تريد  فتنمية الكفاءات اليت قد يصاحبها حتويل للمهارات، أصبحت تشكل رهانا كبريا للمؤسسات     

فنجاح . الفرص املتاحة واقتناصاالستمرارية، وهذا يتطلب خلق بيئة داخلية متعلمة هلا القدرة على التفاعل 
مثل هذه املؤسسات يتطلب إرادة إدارية تشجع على التأقلم والتكيف الدائم واملتعدد األبعاد، الذي يساير 

حماور التنمية على مدى زمين متوسط بالنسبة للمؤسسات هلا، والذي يقود إىل حتديد  اإلستراتيجيةالرهانات 
                                                 

�� وا��م�?)� 	
 ا(�,�د ا��*�	�ا��Vدي �01B�3ل،  -  1�، ا��0�1/ ا�و�. ح�ل ا����T� ا�:'4ی� ا.����Bر ا��51ي وإدارة ا�@�3ءات آ*�م� ���ه�� ا���
 .208، ���5� ور1B�، ص 2004��رس  10- 09و,4ص ا����ج ,. ا���Bد ا��45,� وا�N	�ءات ا�:'4ی�، ی��. 
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احترافية كل األفراد، يكون  ق تصميم خطة موجهة لتحقيخاصة منها تلك اليت تكون موضوع التأهيل مث
  .الغرض منها حمو الفوارق املعرفية وتقريبها من حدود االمتياز

  

        التموين واإلنتاجالتموين واإلنتاجالتموين واإلنتاجالتموين واإلنتاج    ةةةةتأهيل وظيفتأهيل وظيفتأهيل وظيفتأهيل وظيف: : : : الفرع الثانيالفرع الثانيالفرع الثانيالفرع الثاني
تتمكن املؤسسة من حتقيق يعترب اإلنتاج يف املؤسسات االقتصادية من أهم األنشطة اليت ينبغي القيام ا حىت 

هدافها ومن دون اإلنتاج لن تستطيع املؤسسة إنتاج السلع أو تقدمي اخلدمات وبالتايل ال تستطيع إشباع احلاجات أ
  .اإلنسانية املتزايدة

،اخل، ومن هنا فان ...ويف غياب نشاط اإلنتاج ال تستطيع املؤسسة القيام بنشاطات التموين والتسويق والتمويل، 
  .اسي جلميع وظائف املؤسسة األخرىوظيفة اإلنتاج هي املفتاح األس

وذا فقد أصبحت نشاطات اإلنتاج هي احملور األساسي اليت تقوم عليه التنمية االقتصادية واالجتماعية وأن     
( اإلنتاج هو املؤشر الذي يستخدم لقياس مدى التقدم والرقي ألي جمتمع، ولقد تنامى االهتمام بقطاع اإلنتاج 

صبح ميدانا خصبا للبحث والدراسة لدى فئة أو شرحية من املختصني يف جمال االقتصاد حىت أ) مادي أو خدمي 
واإلدارة واالجتماع واهلندسة، من أجل رفع كفاءة العملية اإلنتاجية وزيادة فعالية الوظيفة اإلنتاجية وبالتايل حتقيق 

  .األخرىأهداف املؤسسة ، وهذا لن يتحقق إال عن طريق تفعيل خمتلف وظائف املؤسسة 
إن لوظيفة اإلنتاج ارتباطا قويا ووثيقا السيما مع وظيفة التموين ألا هي الوظيفة اليت تزود الوظيفة اإلنتاجية     

باملواد األولية واخلامات وقطع الغيار واآلالت وخمتلف املستلزمات اإلنتاجية، لذا جيب أن يكون هناك تعاون 
  .وتكامل بني نشاطات التموين واإلنتاج

   

  كيفية تأهيل وظيفة التموين واإلنتاج: أوال    

يف مصادر حصوهلا على التموين باملواد األولية واخلامات  لتأهيل وظيفة التموين واإلنتاج البد من إعادة النظر    
لترقى إىل مستوى  ومستلزمات اإلنتاج األخرى مبا حيقق التميز يف املنتجات ويف نفس الوقت يعظم من تنافسيتها

املنتجات املستوردة من حيث مواصفات اجلودة، وهذا لن يتأتى إال من خالل ضمان التموين وفق اجلودة املناسبة 
  .واألسعار املناسبة ومصادر التوريد املناسبة

نية ضرورة ويف هذا اال يستوجب على إدارة املؤسسة من أجل تعزيز عملية تأهيلها من الناحية الفنية أو التق   
امتالك نظام معلومات جد فعال يستطلع اجتاهات األسعار واجلودة يف األسواق العاملية ملختلف مستلزمات اإلنتاج 

  .وضمان متوينها باستمرار من أجل استمرار املؤسسة يف مزاولة نشاطاا

زائرية من تقادم املؤسسات اجل إذ تعاين أغلبية: كما جيب إعادة النظر يف تكنولوجيا ووسائل اإلنتاج -1
والك التكنولوجيا ووسائل اإلنتاج املستخدمة يف العمليات اإلنتاجية إذ تعود لفترات طويلة من الزمن وبالتايل 
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أصبحت ال تستجيب ملتطلبات اإلنتاج احلديث، بل أصبحت ال تستجيب ملواصفات التكنولوجيا احلديثة املستعملة 
 .يف مؤسسات الدول املتقدمة

يتوجب على املؤسسات مسايرة التطورات التكنولوجية العاملية وذلك بتجديدها، صدد ويف هذا ال
واالستفادة من أحدث االختراعات واالبتكارات التكنولوجية دف حتسني جودة املنتجات وختفيض تكاليفها 

هذا سوف وتقليل األوقات وإنتاج منتجات متجانسة من حيث املواصفات وتقليل نسبة اإلنتاج املعيب، وكل 
   .يعمل على زيادة تنافسية املنتجات ويف نفس الوقت تنافسية املؤسسات

إن العناصر السابق اإلشارة إليها سوف تؤدي حتما إىل ضرورة اعتناء : االهتمام بتركيبة املنتج ومتييزه -2
ها، وهذا إدارة املؤسسات بتأهيل املنتجات عن طريق تطوير وحتسني جودة ونوعية املنتجات واخلدمات ومتيز

باإلضافة إىل رصد ومعرفة رغبات وأذواق . انطالقا من دراسة طبيعة وخصائص وتركيبة املنتجات املستوردة
واحتياجات املستهلكني معتمدة يف ذلك على إعادة تصميم املنتجات وفق تصور هندسي مالئم وجذاب حيترم 

 .isoمواصفات وشروط املنظمة العاملية للتقييس 

 

حىت تتمكن املؤسسة من ضمان بقاءها : تأهيل املؤسسات للحصول على شهادة ضمان اجلودة: ثانيا
تأثريات العوملة، انفتاح االقتصاد اجلزائري على االقتصاد العاملي، التوجه حنو ( واستمرارها يف سوق تنافسي 

( شهادة ضمان اجلودة العاملية البد عليها من تأهيل وظائفها ومنتجاا للحصول على ) ،اخل...االقتصاد اللربايل،
 iso 14001اخلاصة بنظام إدارة اجلودة،  iso 9001مبختلف أنواعها من  isoاملعايري واملواصفات القياسية العاملية 

 اخلاصة باملسؤولية االجتماعية  iso 26000اخلاصة بنظام اإلدارة البيئية، و
ل السابق وهي ضرورية وأساسية لعملية التأهيل السيما مع هذه العناصر اليت كنا قد أشرنا إليها يف الفص ومجيع 

  .ظهور مفهوم وأبعاد التنمية املستدامة اليت أصبحت املؤسسة مضطرة للعمل من أجلها واملسامهة يف حتقيقها
 

        والتطويروالتطويروالتطويروالتطوير    ، البحث، البحث، البحث، البحثالتسويقالتسويقالتسويقالتسويق    تيتيتيتيتأهيل وظيفتأهيل وظيفتأهيل وظيفتأهيل وظيف: : : : نينينينيالمطلب الثاالمطلب الثاالمطلب الثاالمطلب الثا
ن برنامج التأهيل نص بل وأكد يف حماور إكل من وظيفة املوارد البشرية، التموين واإلنتاج ف غرار تأهيلعلى    

كثرية على ضرورة تأهيل كل من وظيفة التسويق والبحث والتطوير لرفع قدرات املؤسسة اجلزائرية يف هذه 
 .يف النقاط املوالية استعراضهااالت، وهذا ما سنحاول 
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  تأهيل وظيفة التسويقتأهيل وظيفة التسويقتأهيل وظيفة التسويقتأهيل وظيفة التسويق    ::::ولولولولاألاألاألاأل    فرعفرعفرعفرعالالالال            

إىل البقاء واالستمرار واحلفاظ حبصتها السوقية يف ظل حميط متغري تشتد فيه روح  إن سعي املؤسسات اجلزائرية   
املنافسة، يفرض عليها تبين مفهوم جديد وثقافة تسويقية تعتمد على املفهوم احلديث للتسويق الذي أصبح هو 

  .1عليه بقية أنشطة املؤسسة احملور الرئيسي الذي ترتكز وتنبين
التوجه  إىلمن التوجه اإلنتاجي والبيعي فلقد أصبحت جل املؤسسات مطالبة بالتخلص التدرجيي  ،وبالتايل
إىل دور املستهلك والبحث عن احتياجاته ورغباته مبعىن تغري نظرة املؤسسة  االعتبارأي ضرورة إعادة . التسويقي
أي معرفة رغبات املستهلك يف " منتوج - سوق"تنتج أوال مث تبيع فيما بعد إىل مبعىن " سوق - من منتوج"من فكرة 

السوق والسعي إىل جتسيدها وتلبيتها بطرح منتجات حتمل تلك اخلصائص واملواصفات وتتماشى مع أذواق 
ة تساهم يف توزيعه وهذه كلها تعترب أنشط وانتهاءاملستهلك بدءا بتصميم املنتوج وختطيطه مرورا بتسعريه وتروجيه 

  : 2يساهم يف هذاتطوير ومنو املؤسسة، و
  للمؤسسة وزيادة حصتها السوقية؛ التنافسيةالرفع من القدرة  •
  حتقيق اندماج املؤسسة مع حميطها وتكيفها مع متغرياته؛ •
  معرفة سلوك وردود فعل املستهلك حول نوعية السلع واخلدمات ومدى تقبله هلا؛ •
 .ملادية وقدراته الشرائيةا وإمكانياتهمعرفة مستوى دخله  •

دوره وتأثريه سوف يؤدي باملؤسسة ال  وإمهالفان عدم االهتمام باملستهلك ودراسة سلوكه  ،ومن هذا املنطلق  
وهذا كله راجع إىل فشل . حمال إىل تدهور مبيعاا وتراجع حصتها السوقية، ومن مثة ديد بقاءها واستمرارها

احتياجام النوعية، مما جيعلها تنظر  إشباعابة منتجاا لرغبات املستهلكني وعدم املؤسسة جتاريا مبعىن عدم  استج
 باإلضافةتسويقي تقوم به املؤسسة  نشاطاآلن إىل أن املستهلك هو ملك السوق وأنه نقطة البداية والنهاية يف أي 

، سنتناوهلا يف املبحث املوايل "،اخل...كنوعية التصميم، املنتج األخضر، احلفاظ على البيئة،" عوامل أخرى  إىل
    .كانة وظيفة االستدامة ضمن وظيفة التسويقاملتعلق مب

من أجل تأهيل وظيفة التسويق البد من مراعاة جمموعة من النقاط اليت تندرج ضمن تأهيل هذه الوظيفة ومن    
  : بينها نذكر مايلي

  االهتمام مبكونات املزيج التسويقي: أوال
 : مايليوذلك من خالل  

النظر يف سياسة التسعري وذلك  إعادةاملؤسسات  إدارةيتوجب على : إعادة النظر يف سياسة التسعري -1
دراسة ظروف املنافسة وأسعار املنافسني  إىل باإلضافةمن خالل الضبط والتحكم يف  تكاليف املنتجات 

                                                 
��ت ا.(�,�دی�، ا��6هJ3 4 ی�05ب، ا�����E �3^�وة -  1�
 ا���	 
، �0�1/ دو�. ح�ل  �ه�� ا������ ا���ات���� ا���ه�� ا���$ی�
 وا��$زی*

�- 29، ی��. ا����Bدی� و M��N� O�P5 ا����ج ,. ا��4آ�� ا����Bدی� ا�����5�، آ�1� ا��15م ا����Bدی� و�1Eم ا�����4، ���5� ,4ح�ت E:�س، ��6
 .2001أآ��43  30

2  -  ،.3`W ر��E �(+�/دی� وم�,�).ا�*�$م�� ا ����� ا�$F!�� � �زم ا��*��
" ت�ه�� ا�����Uآ4ة ������4،  ،-و>�ة �@�@�ة -درا�� >��� ا���
ة، ص  - 55أوت  ��20�5� N�N�249. 
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هلكني وتباع بأسعار مراعية يف ذلك قدرات املستهلكني من أجل إنتاج منتجات تشبع رغبات املست
 .تنافسية دون إمهال عنصر اجلودة والنوعية

يف هذا اال يتوجب على املؤسسة القيام بتحفيز املستهلك وحثه : االهتمام بسياسة التوزيع والترويج -2
على الشراء من أجل استقطاب أكرب شرحية من املستهلكني لطلب وتفضيل واقتناء منتجاا وذلك من 

 . ة يف جمال التوزيع والترويجخالل سياسة فعال
 

  جبودة التغليف هتماماالضرورة : ثانيا

التسويق يف املؤسسات االعتناء قدر املستطاع بتعبئة وتغليف املنتجات وتقدميها للمستهلك يف  إدارةيتوجب على  
جيدة ويعد يف نفس الوقت وسيلة اتصال  واشهارية إعالنيةصورة جيدة وجذابة، وهذا يف حد ذاته حيمل رسائل 

  .1أو العمالء والزبائنقوية بني املؤسسة 
 

  االهتمام بتوثيق العالقة نني املؤسسة والعمالء واملستهلكني: ثالثا

 : وذلك من خالل تبين مدخل املستهلك أو الزبون الويف ملنتجات املؤسسة وخدماا عن طريق 
 ،جلب مستهلكني وزبائن جدد –
 ،ة على الزبائن واملستهلكني احلالينياحملافظ –
 ،توثيق العالقة بني املؤسسة واملستهلك أو الزبون –
 ،إصدار بطاقة املستهلك الويف –
 ،دعم حاملي البطاقات من خالل ختفيضات يف أسعار املنتجات  –
 .ترسيخ ورسم صورة اجيابية ملنتجات وخدمات املؤسسة يف أذهان املستهلكني  –

 

  لل اخلاصة بالتسويق وفق برنامج التأهيعمليات التأهي: رابعا

 :2لقد سامهت هذه العمليات يف
 ؛اإلدارةمع النشاطات واألسواق، اهلياكل وأدوات وتقنيات  تتالءموضع بنية حتتية لوظيفة التسويق  –
 املستهلكني؛/ثنائية املنتجات اختباراتحتسني املعلومات اخلاصة باألسواق واالحتياجات من خالل  –
 الضرورية من أجل بناء عرض مالئم؛ املدخالت –
 ؛"coaching"تطوير قدرات التأطري التسويقي وقوة البيع عن طريق  –

                                                 
��ت ا�*�;�� 	
 0� ا�*$���  أ��ار 4Wی� �a ،M�NWرق ��5ي،  -  1�
 ت�ه�� ا���	 Hودور Iی$�، ا��0�1/ ا�و�. ح�ل وم� ت/$یK مJ م!�	��ا��

 .5���،648� ���B�، ص  2006أ,4ی�  18-  17��16:�ت  �ه�� ا������ت ا��4�8ة وا�����6� ,. ا�ول ا��345� ی��. 
  

1-  Programme D’appui aux PME-PMI des résultats et une expérience a transmettre , Décembre 2007 , 
www.pmeart-dz.org,  consulté 25-07-2010.   
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  .توجيه وتركيز القوى التسويقية للمؤسسة عن طريق وضع برامج تسويق واستراتيجيات تسويقية –
املستدامة وضرورة وانطالقا من هذا سوف خنصص املباحث املوالية لدراسة عالقة وظائف املؤسسة بالتنمية 

   .استحداث وظيفة للتنمية املستدامة
  

        تأهيل وظيفة البحث والتطوير تأهيل وظيفة البحث والتطوير تأهيل وظيفة البحث والتطوير تأهيل وظيفة البحث والتطوير : : : : الثانيالثانيالثانيالثاني    فرعفرعفرعفرعالالالال
 تعترب وظيفة البحث والتطوير وظيفة حمورية يف نشاط أية مؤسسة اقتصادية باعتبارها الضامن الستمراريتها       

وقدرا على املنافسة يف السوق، فاالختراع واالبتكار والتجديد ميكن املؤسسة من تلبية رغبات مستهلكيها 
  .واالستجابة ألذواقهم الن أي منتوج ومهما كانت تقنية إنتاجه فانه بعد فترة قصرية سيصبح قدميا

رية وضعف اإلنفاق عليها حيتم على هذه إن قلة املبادرة يف جمال البحث والتطوير يف أغلب املؤسسات اجلزائ     
املؤسسات اللجوء إىل األطراف اخلارجية للحصول على التقنيات والتكنولوجيات احلديثة واملتجددة وإضافة إىل 

،اخل ومببالغ مرتفعة، كان باإلمكان االستغناء عن األطراف ...وسائل وأدوات اإلنتاج وأساليب التنظيم واإلدارة،
أهيل وظيفة البحث والتطوير وترقيتها يف كل املؤسسات اجلزائرية، وذلك من خالل خلقها أو اخلارجية وذلك بت

إجيادها ضمن هيكلة املؤسسة كوظيفة مستقلة من جهة وتدعيمها باألموال واالستثمارات الكافية إضافة إىل ذلك 
  .تعزيزها باملوارد البشرية و اإلطارات املتميزة واملختصة يف هذا اال

  

   تعريف البحث والتطوير: أوال

 املعرفة خمزون زيادة دف عملية قواعد أساس على يتم الذي اإلبداعي النشاط بالبحث والتطوير يقصد    

 .1جمزي عائد وحتقيق اإلنتاجي النشاط يف جديدة تطبيقات يف واستخدامها
 معرفة ذلك يف مبا املعرفة، رصيد زيادة دف منتظم أساس على يتم ،خالقاً عمال والتطوير البحث و يعد 

  :2جديدة تطبيقات البتكار هذا املعرفة رصيد واستعمال واتمع، والثقافة اإلنسانية الشؤون
إن إنشاء وتأهيل وظيفة البحث والتطوير داخل املؤسسات اجلزائرية سيعزز دون شك من مكانة املؤسسة وخيلق    

يادة عدد براءات االختراع وتنوعها يف مجيع ااالت هلا مقدرة تنافسية كبرية ويظهر ذلك من خالل ز
  : والنشاطات، ومن هذا كله تظهر أمهية وفوائد عملية تأهيل هذه الوظيفة يف النقاط التالية

  ،األرباح زيادة –
 ،والتكاليف والنفقات اخلسائر تقليل –
 ،الوحدة تشغيل حتسني –
 ،للسوق جديدة خدمات أو منتجات تقدمي –

                                                 
ا�:�� وا���6ی4 أه���� ودورJ���  ., d ا��0رة ا����,�T� ����B`د اcرد�. JE ا�4اb3 ا��4�Nو�.  -  1

http://www.competitiveness.gov.jo/files/RD_Jordan.pdf  e	ا��� f20/02/2009 �ری.  
�jزي ا��4iي دور ا�:�� وا���6ی4 ,. �]�ل ا���N1� ا�	4Nی�  ]34� اcردن JE ا�4اb3 ا��4�Nو�. . د -  2

1.pdfhttp://www.wipo.int/edocs/mdocs/arab/ar/wipo_ip_amm_07/wipo_ip_amm_07_  e	ا��� f20/02/2009 �ری  



� ا������ وا����� ��� و��	� ا���ا��:                                                 ا�	�� ا������  �ه�� و��

 

 
93 

 ،وللعمالة املتاحة لالعتمادات األفضل االستخدام –
  .قياسية أرقام إىل والوصول التكنولوجية قدرات بناء –

 

  أهداف تأهيل وظيفة البحث والتطوير: ثانيا

 التكنولوجي والتطور البحث العلمي خيدمها ميكن حصر أهم أهداف تأهيل هذه الوظيفة يف مجلة النقاط  اليت
  1:فيمايلي

 على وختفيف وطأة االنعكاسات السلبية االقتصادية املوارد إدارة والدخول، واإلنتاج القومية الثروة زيادة –
 ؛الوطنية االقتصاديات  
 ؛)والتدريب اإلعالم الصحة، التعليم،(واالجتماعية  االقتصادية املوارد تنمية –
 ؛واالتصاالت التقانة تطوير امللحة، املعضالت واملستدامة، املستحدثة التقانة مشكالت معاجلة –
 ؛والعمران احمللية واملشاريع الصناعات تطوير –
  ؛R&D واقتصادي مادي مردود واستنباط الثقافة بث –
 ؛للمجتمع التنموية املشاكل معاجلة –
 ؛الذاتية واإلمكانيات القدرات استغالل –
 ؛الوطنية يتناسب واملطلوبات مبا خالهلا من احمللية التكنولوجيا وتطوير املتقدمة، البلدان من التكنولوجيا اقتباس –
  ؛قادمة ألجيال استمرارها وضمان اإلبداع، من درجة إىل والدول للوصول قدرة املؤسسات  حتسني –
 فيها املواطن يتدرج حديثة علمية وسائل إدخال طريق عن االقتصاد، يف التقليدية بالقطاعات االرتقاء –

 ؛الوسائل اإلنتاجية أحدث إىل وصوال الوسيطة، التكنولوجيا من أشكال عرب العادي
 ؛والتأهيلية اخلاصة باملؤسسات التعليمية اخلطط تطور يف املساعدة –
 باتمع والقطاع املؤسسات وربط العاملية، اإلقليمية، احمللية، البحثية اجلهات بني وتعاون ترابط إجياد –

 ؛بالدولة اإلنتاجي
 ؛العاملي التقين التطور مواكبة يف املساعدة –
 .للمشاكل اليت تعاين منها املؤسسات واتمعات جذرية حلول إجياد –

 

  ااالت اليت تشملها عملية تأهيل وظيفة البحث والتطوير: ثالثا

  : 2هناك جمموعة من ااالت اليت تشملها عملية تأهيل هذه الوظيفة منها

                                                 
 ا���� و��� lدم  أ�3 ح�J، ا�:�� ا��15. وا����T� ا�������TN� ا��اkB وا����0:� -  1:E وة ا�:�� ا��15. ,. ا�O��5 ا�345. وl,�ق  ��Eم ����

  http://www.sudanuniversity.net/vb/index.php?s=b21658aa27a4132f676922277ff36d85:ا�c	�� ا������، JE ا�4اb3 ا��4�Nو�.
 e	ا��� f20/02/2009 �ری  


 �7 �� ا���ه����Tر أو�4ی4، ,�اد ��5 ���Tر -  2	 J�����، ا��0�1/ ا�و�. ح�ل ��16:�ت  �ه�� ا������ت ، ا.;�@�ر واM;�اع آ*!,�یJ أ
 .5���،860 - 861� ���B�، ص 2006أ,4ی�  18-  17ا��4�8ة وا�����6� ,. ا�ول ا��345� ی��. 
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جديدة أو تطوير يف  منتجات أو خدمات ويتجلى يف صورة: التأهيل من أجل اإلبداع يف املنتجات –
 .املنتجات أو اخلدمات القدمية

ويتجلى يف صورة عمليات مطورة داخل املؤسسة مثل عمليات : التأهيل من أجل اإلبداع يف العمليات –
 .التشغيل وإدارة خمتلف الوظائف اخلاصة باملؤسسة والغرض منه هو حتسني فعالية وفاعلية املؤسسة

ويتعلق مبختلف وظائف التسويق أو بعناصر املزيج التسويقي : لتسويقالتأهيل من أجل اإلبداع يف جمال ا –
 .مع رفع مستويات اجلودة يف التعامل مع العمالء وحتقيق ميزات تنافسية عالية

يتجلى يف صورة التحسني يف طريقة أداء العمليات اإلدارية : التأهيل من أجل اإلبداع يف جمال التسيري –
               .جيه ورقابة، وإدخال أحدث األساليب اإلدارية يف هذا االاملختلفة من ختطيط، تنظيم، تو

  : ومن أجل تأهيل وتطوير وتنمية وظيفة البحث والتطوير البد من توفري
 اإلنفاق على البحث والتطوير؛ –
العالقة والتنسيق بني املؤسسات االقتصادية من جهة ومؤسسات التعليم العايل والبحث العلمي  توطيد –

 .من جهة ثانية ومراكز البحث والتطوير املتخصصة
  

        وظيفة االستدامة وظيفة االستدامة وظيفة االستدامة وظيفة االستدامة التوجه نحو التوجه نحو التوجه نحو التوجه نحو : : : : لثانيلثانيلثانيلثانيالمبحث االمبحث االمبحث االمبحث ا
اث وظيفة النظر عن حجم ونوع املؤسسات، بات لزاما على هذه األخرية ضرورة تبين أو استحد بغض    

لالستدامة ضمن وظائفها ونشاطاا توكل هلا مهام خاصة ا، وهذا بفعل الضغوطات االقتصادية واالجتماعية 
  .والسياسية والبيئية اليت يشهدها حميط وبيئة املؤسسة

 لوجدنا غموضا وشحا كبريا بل وغياب كلي ملثل هذه النشاطات ،ولو تصفحنا التراث النظري يف هذا اال    
واليت هي يف احلقيقة نشاطات مهمة جدا بفعل تنامي دور املسؤولية اتمعية ومطالب اهليئات الدولية واتمع 

  .املدين بضرورة االهتمام مبثل هذه اجلوانب
قليلة جدا هي املؤسسات اليت اقتنعت وأدركت بضرورة إدخال وظيفة جديدة تعىن بدمج األبعاد االقتصادية       

  ة والسياسية ضمن نشاطاا ووظائفها وبدأت تأسس وتكتب لبعض األفكار حول وظيفة االستدامة واالجتماعي
إال أننا سنقدم حماولة ولو متواضعة بداية من أجل  ،على الرغم من ندرة وشح الكتابات حول هذا املوضوع     

  :دراسة وظيفة االستدامة يف املؤسسات وذلك من خالل التطرق إىل النقاط التالية 
  ،حماولة تعريف وظيفة االستدامة داخل املؤسسة –
 ،املهام األساسية لوظيفة االستدامة –
 .هيكلة وظيفة االستدامة داخل املؤسسة –

  
  



� ا������ وا����� ��� و��	� ا���ا��:                                                 ا�	�� ا������  �ه�� و��

 

 
95 

        الخاصة بهاالخاصة بهاالخاصة بهاالخاصة بها    المهام األساسيةالمهام األساسيةالمهام األساسيةالمهام األساسيةوووو    ةةةةوظيفة االستداموظيفة االستداموظيفة االستداموظيفة االستدامتعريف تعريف تعريف تعريف : : : : المطلب األولالمطلب األولالمطلب األولالمطلب األول 
  :أساسيتني مها  فرعنيإن هذا املطلب يتضمن 

  

        تعريف وظيفة االستدامةتعريف وظيفة االستدامةتعريف وظيفة االستدامةتعريف وظيفة االستدامة: : : : الفرع األولالفرع األولالفرع األولالفرع األول       
يف حمتوى املبحث األول واخلاص باالستدامة من حيث املفهوم، األهداف، األبعاد، املبادئ  انطالقا مما جاء     

  .سنحاول تقدمي تعريف وظيفة االستدامة داخل املؤسسات ،واملؤشرات، وكاجتهاد منا
 ا املؤسسةاليت ينبغي أن تقوم  جمموعة من املهام والنشاطات والعمليات" ميكن تعريف وظيفة االستدامة على أا     

هذا ف ،"بيئية، ضمن نشاطاا التقليديةمراعية يف ذلك ضرورة إدماج األبعاد االقتصادية واالجتماعية والسياسية وال
التعريف يركز على ضرورة مسامهة املؤسسة يف حتقيق التنمية املستدامة وذلك منن خالل قيامها مبجموعة من 

 وحتافظ على املوارد الطبيعية وعدم استرتافها وترك حصة األجيال املقبلة منها،النشاطات والعمليات اليت ال تضر بالبيئة 
وإنتاج منتجات صحية وصديقة للبيئة،وذلك من خالل استخدام تكنولوجيا نظيفة غري ملوثة للبيئة، مع تصريف 

سلع الصديقة للبيئة اليت ال منتجاا عن طريق التسويق األخضر أو البيئي أو املستدام عن طريق التزامها بالتعامل مع ال
تضر بصحة أفراد اتمع وبالبيئة الطبيعية والقيام باألنشطة التسويقية يف إطار االلتزام القوي باملسؤولية البيئية وضمن 

  .ضوابط حمددة لضمان احملافظة  على البيئة الطبيعية وعدم اإلضرار ا
ف أصنافها وأنواعها، وهذا بغية احلفاظ على نوعية التربة واهلواء كما تقوم أيضا بإدارة النفايات واملخلفات مبختل   

  .واحلياة بصفة عامة
كما تساهم املؤسسة وفق هذا املدخل مسامهة إجيابية يف حتقيق التنمية البشرية مبا فيها من مسامهة يف حتسني    

ؤسسة جتاه األطراف ذات املصلحة ا من ، دون إمهال واجب امل...نوعية احلياة الصحية والتعليمية والقضاء على الفقر
  .إخل...العاملني أفراد اتمع واملسامهني 

    

        االستدامةاالستدامةاالستدامةاالستدامةالمهام الرئيسية لوظيفة المهام الرئيسية لوظيفة المهام الرئيسية لوظيفة المهام الرئيسية لوظيفة ::::الفرع الثانيالفرع الثانيالفرع الثانيالفرع الثاني      
  :واليت تتمثل يف املراحل،ميكن توضيحها من خالل استعراض جمموعة من  ستدامةإن مهام وظيفة اال

  املصلحة وحتديد رهانات املؤسسةاحلوار مع األطراف ذات : أوال

ففي البداية كان ، تطور عرب الزمن متأثرا بتطور احلياة بشكل عام  Stakeholdersمفهوم أصحاب املصاحل      
االعتقاد السائد أن املالكني هم املستفيدون املباشرون والوحيدون من وجود املؤسسات اليت أنشئوها وزودوها 

 .لعملها واستمرارها برؤوس األموال الالزمة 
اخل  هم ...والزبائن واتمعواملوردين، فإن محلة األسهم  ،ويف فترات الحقة عندما انتشرت شركات املسامهة   

األرباح وتعظيم قيمة األسهم  اجلهة ذات الثقل الكبري والذي يفترض أن تتبىن اإلدارة أهدافهم املتمثلة بزيادة
 :التقسيم التايل أمههاوهناك عدة تقسيمات ألصحاب املصاحل  .وحتسني صورة املؤسسة يف اتمع
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–احلكومة ( أصحاب املصاحل الثانوينيو ،)املوردون - الزبائن  -العمال  -املسامهون (  أصحاب املصاحل األساسني

 :وتتم عملية احلوار مع خمتلف هذه األطراف من خالل، )مجاعات الضغط - اتمع - املنافسون
 ؛باملؤسسة األطراف ذات املصلحة خمتلفحتديد  –

 األطراف؛صنيف هاته ت –

 األطراف ذات املصلحة؛وآمال  تطلعاتمعرفة الرئيسية و االنشغاالت حتديد  –

 ؛اليت هلا مصلحة باملؤسسةاألطراف مجيع مع  والتفاوض وأدوات للحوار قنوات وعالقاتإنشاء  –

 ؛مع األطراف ذات املصلحة حلواروهيكلة اتشجيع دعم و –

 .األطراف ذات املصلحة من أجل التعاون اإلجيايب مع وحتالفات شراكات عقد –

  لتنمية املستدامةواضحة لديد سياسة حتالعمل على  :ثانيا
 :1اآلمال اخلاصة مبختلف األطراف ذات املصلحة باملؤسسة ويتم ذلك من خالل تلبية التطلعات ومن أجل  وهذا

 يف هذا القطاع؛ األساسيني حتديد سلوك الفاعلني –
 لفعلي، مع التمييز بني التشخيص ا)العوامل الداخلية واخلارجية(تشخيص الوضعية احلالية للمؤسسة  –

 النظري؛التشخيص و
 ؛نقص والقصورال جوانبحتديد اإلجراءات  التصحيحية اليت تسمح بعدم إظهار  –
 .من أجل التميز يف بعض ااالتواغتنامها  جوانب القوةالتعرف على  –

  سياسة التنمية املستدامةوتبليغ نشر : ثالثا

  : مايلي يتم نشر سياسة التنمية املستدامة اخلاصة باملؤسسة من خالل
 واألدوات الالزمة للتنمية املستدامة؛ املادية والبشرية حتديد املوارد –
 وحدات األعمال ؛و الكيانات خمتلف  التعرف على شبكة املراسلني داخل –
 اإلسهامات احملتملة وأهدافها الفردية واجلماعية؛ األساسيني ومدى الفاعلني معرفة –
 ؛)إجيابية أو سلبية( اآلثار واالنعكاساتحتديد  –
 األدوات؛حتديد و عمليةتدريب أعوان الشبكة على ال –
املعلومات  تكرار اللقاءات، تبادل وقنوات االتصال من خالل الشبكاتعمل نوع معرفة وحتديد  –

التغذية ورصد املمارسات اجليدة املتعلقة باملؤشرات اليت ختص  املواضيع أهم علىوالتعرف  واألفكار،
 .اخل...العكسية،

 
                                                 

1- florence Emanuelli, Eva Pulcinelli, John Péan, 2ème Baromètre de la fonction développement durable des 
entreprise de SBF120,l’IAE Gustave Eiffel, France, janvier2010, pp 13- 17.  
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  خمتلف اخلطواتمراقبة : رابعا

 :1وتتم عملية املراقبة من خالل النقاط التالية
 مؤشرات الرصد وتقدمي التقارير؛ ومعرفة حتديد –
 تقسيم وترقية الشبكات؛ –

 أداة للرصد وتقدمي التقارير؛ اختيار –

 الشبكات وتوطيدها؛ باالعتماد على مجع البيانات  –

 األداء وتعديل األهداف؛وتقييم قياس  –

 ؛والعقاب) اجلزاء(تفعيل إجراءات الثواب  –

 ؛)أو تنسيق اإلعداد خاصة مع مديريات االتصال( إعداد تقرير التنمية املستدامة  –

 .ألطراف ذات املصلحةاأداء  تبيانالنتائج و وإبالغ نشر –

، بالتركيز على أهم عنصر وهو والشكل املوايل يوضح املهام الرئيسية لوظيفة االستدامة اليت مت التطرق إليها سابقا

  .االستماع لألطراف ذات املصلحة الذي ميكننا من إعطاء تعريف وتشخيص مسبق لسياسة االستدامة

  

  

  

  

  

  

  

 

 

                                                 
1- GRI, Lignes Directrice pour le reporting DD, 3ème version GRI publications, p 3.     
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  املستدامة مراحل سياسة التنمية: )07(: شكل رقم

 

  

Source : Jean Pierre TARDIEU et Autres, Organiser la Contribution de l’entreprise au développement 

durable, EpE publications, France, 2005. 
 

        هيكلة وظيفة االستدامة داخل المؤسسةهيكلة وظيفة االستدامة داخل المؤسسةهيكلة وظيفة االستدامة داخل المؤسسةهيكلة وظيفة االستدامة داخل المؤسسة: : : : الثانيالثانيالثانيالثاني    المطلبالمطلبالمطلبالمطلب

حتتاج إىل تقسيم أو توزيع األدوار واملهام مع املديريات والوظائف  فإاوظيفة االستدامة، مهما كانت هيكلة      
، لكن تبقى املقاربة الشاملة التنمية املستدامةاألخرى يف املؤسسة وهذا ملعاجلة بعض القضايا املستجدة اخلاصة ب

  .حتتاج إىل إدماج اإلشكاليات املطروحة بالتنمية املستدامة على مستوى املؤسسة
ومن أجل مواجهة التعقيدات واملستجدات اخلاصة باحلاالت اليت جيب على املؤسسة إدارا مبا فيها ضرورة    

اإلدارة إدماج ضمن اهليكلة األخذ بعني االعتبار خمتلف أبعاد التنمية املستدامة يف املؤسسة، وهلذا فانه يتوجب على 
التنظيمية الرمسية أو املتبناة عمليات أو نشاطات أو حىت وظيفة مستقلة تعىن مبسائل البيئة، احلفاظ على املوارد 
الطبيعية، املسؤولية االجتماعية ومراعاة األطراف ذات املصلحة باملؤسسة، وهذه الوظيفة ميكن أن نطلق عليها 

  .1وظيفة االستدامة

                                                 
1 - Jean Pierre Tardieu et autres, organiser la contribution de l’entreprise au developpement durable, EpE 
publication , France, 2005, p 36. 
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        جملة العوامل المحددة لهيكلة وظيفة االستدامةجملة العوامل المحددة لهيكلة وظيفة االستدامةجملة العوامل المحددة لهيكلة وظيفة االستدامةجملة العوامل المحددة لهيكلة وظيفة االستدامة: : : : الفرع األولالفرع األولالفرع األولالفرع األول            
التوظيف، : العناصر املقترحة التالية ميكن أخذها بعني االعتبار هليكلة أفضل لوظيفة االستدامة من حيثإن   

  ...توزيع املهام، الوضعية بالنسبة للهيكل التنظيمي للمؤسسة
 :1 ويتمحور حول النقاط التالية :لتنمية املستدامةتعلقة باالقضايا املأهم قطاع األعمال و - 1

كي تليب مجيع  ال ميكن لوظيفة االستدامة أن تعمل مبفردها: املؤسسة نشاطاتالرهانات الرئيسية للتنمية املستدامة ل
القيادة ب تعزيزها، بل جيب ومتابعة العمليات االنشغاالت املتعلقة بالقضايا واألبعاد االقتصادية واالجتماعية والبيئية

فروع املؤسسة، وهذا ما يعطي لوظيفة االستدامة دور وظائفي من قبل الكيانات التنفيذية، وأعمال خمتلف وتنسيق 
  .مستقل خاص اكيان  أويف صورة قسم املوارد البشرية أو املعلوماتية، باإلضافة إىل دور وظائفي سواء 
ثري جندها تأنشطة وظيفة االستدامة، واليت تركز أساسا على القضايا ذات املدى الطويل واألطول،  طبيعةف   

  . النهج على املدى القصري ااإلقناع باحلاجة إىل نشر هذحول صعوبات جمموعة من ال
التفاوض احلوار واملؤسسة إدارة الذي جيب على باملؤسسة وونضج األطراف ذات املصلحة  هيكلة - 2

 معهم؛

، إذ شاع يف العصر احلديث قضايا التنمية املستدامة لقطاع األعمالازدياد وتنامي دور اإلعالم ب - 3

 ؛الكتابات اإلعالمية من طرف جهات خمتصة حول اآلثار السلبية اليت حتدثها خمتلف املؤسسات

على البيئة  ألن نشاطات املؤسسة تؤثر كثريا، اخلاصة بقضايا البيئة واتمعاللوائح التشريعية  رةكث - 4

  الطبيعية كما ميتد أثرها إىل خمتلف أفراد اتمع؛

كمية االختالفات أو درجة تباين األنشطة والنظم ''ويشري التعقيد اهليكلي إىل :التنظيم وتعقيد املؤسسة - 5

 ، فتقسيم العمل واملستويات التنظيمية وتعدد الوحدات اإلدارية ماهي إال''.الفرعية اليت يتضمنها التنظيم

 .2شواهد وصور دالة على وجود التعقيد

اذ القرارات يف املستويات العليا درجة تركز سلطة اخت'': وتشري املركزية إىل: الالمركزية/ تنظيم املركزية  . أ

للهيكل التنظيمي يف املؤسسة، حيث متنح املراكز القيادية العليا حقوق وصالحيات واسعة يف اختاذ 

واليت ال تستطيع التصرف أو اختاذ القرار دون  املستويات الدنياالقرار والتصرف دون مشاركة من 

توزيع السلطة أو حق اختاذ القرار يف املستويات اإلدارية العليا '' بينما الالمركزية تعين. 3''الرجوع إليها

 .4''والدنيا

                                                 
1- L. Tourtier, La function DD: un positionnement à trouver dans une nouvelle gouvernance d’entreprise, 
Seminaire International DD, Ecole Nationale superieure des Mines de Saint-Ethienne, 27,28 Septembre 2004.   

2  - a رق�a ،�W�X!، ا��+1���ت: ا���ی�ت، ا�)��آ�X!ة، ا�ری�، دار ا�]��5� ا�]یTN�n34، ص 2007، ا. 
ری�، ا�ار ا�]���5�، ا����� ا�*� 
 ��,��W ا�)��آ� و ا����ر��ت ا��!X����: ا��!W�Xأح� ��ه4،  -  3TN�n77، ص 2004، ا. 
4  -  ،Oا���� �5�  .69،ص،2005،دار وا�� �T1'4 وا���زی��E kن، اcردن،2،ط��Xی� ا��!��X،ا�)�@� وا��,��W��ی
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 ؛)وضع سياسة متالئمة مع الفروع والبلدان(العالمات التجارية والفروع  ،اإلدارة بالتخصص  . ب

ويتجلى ذلك يف تاريخ املؤسسة املمتد عرب الزمن والذي يؤثر بدوره يف : قيم املؤسسةوثقافة  ،التاريخ - 6

 اتبين ثقافة تنظيمية يف شكل معتقدات وقيم وسلوكيات يشترك فيها مجيع األفراد يف املؤسسة سواء كانو

 . رؤساء أو مرؤوسني

ضغط ، باإلضافة إىل مسجل يف البورصة أم ال جممعمبعىن هل املؤسسة تعترب : نوع رأس مال املؤسسة - 7

 .والتشريعات يف هذا اال املسامهني، القوانني

    هيكلة وظيفة االستدامةهيكلة وظيفة االستدامةهيكلة وظيفة االستدامةهيكلة وظيفة االستدامة: : : : الفرع الثانيالفرع الثانيالفرع الثانيالفرع الثاني            

جيد وظيفة االستدامة مهيكلة يف كيان أو نادرا ما إن الدارس واملتصفح للتراث النظري حول هذا املوضوع       
 والسلطات والصالحياتواإلمكانيات تعطى هلا الوسائل و، التنمية املستدامةوظيفة مستقلة يف شكل مديرية 

وهذه  موجودةوظيفية ضمن مديريات  مدجمة جندها يف، حيث ملمارسة مهامها على مستوى املؤسسة الضرورية
  : ، ومن هنا فاننا سنتناول مايليهي احلالة الغالبة

 القيم ثنائيةأن  إذنقاش، جدل وليس حمل  نمية املستدامةلتإن وجود هيكلة ل: احلاجة إىل هيكلة متكاملة-1

األخرى، فهي تتعدى األعمال  املؤسسة وظائفو ديرياتم خمتلف مثل، هذا اخليار يربرانسياسة املؤسسة و

، وكذلك تتعدى الوظائف، ألا تعىن بإدارة األداء، شروط األمن، صورة العالمة، االبتكار، البلدانالتجارية، 

  .اخل...الباطن أو الزبائنمن باإلضافة إىل العالقات مع املقاولني 

التنمية للتأكد من أن وظيفة  االمتيازينحتديد املديريات الوظائفية األساسية، وحماوريهم  ومن هنا يتوجب علينا 
  :1يف كل مكان ستدامةامل

 مديرية التسويق والعالقات مع الزبائن؛ –

 مديرية املشتريات والعالقة مع املوردين، –

 مديرية االتصال والعالقة مع اتمع املدين واإلعالم؛ –

 .اخل...مديرية املوارد البشرية واالتصال الداخلي، الزبائن، النقابات –

 املالية والعالقات مع املسامهني؛مديرية  –

 ...الصحة، األمن والسالمة وعالقتها مع العمال واتمع املدين –

  :التنمية املستدامة من بني مديريات املؤسسة األخرى ةومن خالل الشكل املوايل ميكن توضيح موقع مديري

                                                 
1 - Jean Pierre Tardieu et autres, op.cit, pp 38. 
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  موقع مديرية التنمية املستدامة ضمن اهليكل التنظيمي للمؤسسة): 08(شكل رقم 

  

  

  

  

  .من إعداد الطالبة: املصدر

  :املستدامة تأخذ حالتنيميكننا القول بأن مديرية التنمية من خالل هذا الشكل، 

مديرية اإلنتاج، (وأبعادها ضمن مديرية من املديريات األساسية للمؤسسة  مهامإما أن نقوم بإدماج كل من  - 
تظهر كقسم أو مصلحة أو مديرية مستقلة  ، ويف هذه احلالة ال)،اخل...مديرية التسويق، مديرية املوارد البشرية،

 .املؤسسةاهليكلة التنظيمية بلوحدها يف 

يف وحدة إدارية وتنظيمية مستقلة كمديرية  جتسيدها عكس احلالة السابقة حيث يتم كون أما احلالة الثانية فت - 
  .املؤسسة األخرىأو وظائف لوحدها، كغريها من مديريات 

 :حالتني يتمثالن يفتأخذ هيكلة املشروع و:  هيكلة املشروع- 2

كتنظيم للمؤسسة عن طريق املشروع، هنا مدير مشروع التنمية يدخل يف إطار عام، : األوىل الةاحل - 

املوارد املالية والبشرية عل  الكاملة من خالل توفري كافة اآلخرين الصالحياتاملديرين  املستدامة ميلك مثل

 .مستواه، مستوى التدرج واإلجراءات

 .اخلاصة باملؤسسة ة اإلستراتيجيةلألمانة العامة أو مديري تفوضيتمثل يف مشروع أو مهمة : ةالثاني الةاحل - 

التنمية املستدامة ضمن مديرية مركزية للمؤسسة  أبعاد ومهام ميكن إدماج: إدماجها ضمن مديرية موجودة - 3

 .أو اعتبارها كاتساع هلذه املديرية

من خالل عمليات اإلنتاج، كما وذلك إدماجها ضمن وظيفة اجلودة يتم : اتساع لوظيفة اجلودة والبيئة  . أ

ميكن إدماجها ضمن وظيفة البيئة أو الصحة، األمن والسالمة فيما خيص اال الصناعي، كما ميكن أن 

يأخذ شكل اإلدماج، تواجد جلنة للتنمية املستدامة على مستوى اإلدارة العامة أو جملس اإلدارة، ويبقى 

 اnدارة ا��5��

 ا���nج�ی4ی� 

م�ی�ی� ا��!��� ا�����ام� �ی4ی� ا�:�� و ا���6ی4  �ی4ی� ا�]�دة

ی4ی� ا������ �ی4ی� ا����یo ا�:'4ی��ی4ی� ا���ارد � 
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، )املالية، االجتماعية واتمعية(على مستوى املديريات  واإلمكانيات املشكل الوحيد يف نقص الكفاءات

ال يأخذون بعني االعتبار البعد وغالبا ما يشرفون على هذه املديريات  املشبعني بالثقافة التقنية ملهندسنيفا

 .والذي يلعب دورا حموريا يف التنمية املستدامة اإلنساين أو البشري

درج التنمية املستدامة ضمن االتصال املايل، أو كجزء ت سساتمن املؤ البعض: اتساع لوظيفة االتصال  . ب

 .مكلف بضمان العالقات مع املسامهني

ويف االطار ، املخاطرإن إدماج التنمية املستدامة ضمن مديريات موجودة حيمل بعض : مديرية االستدامة - 4

 .مديرية للتنمية املستدامة؟ إنشاءملاذا ال يتم : يطرح السؤال التايل 

وعليه ، ..امليثاق، املراقبة: مثل التزاماتعدة  هيترتب علي تعىن مبسائل التنمية املستدامة مديرية جديدة إنشاءإن 
فعلى املكلف ذه الوظيفة اجلديدة أن يكون مصداقا يف عيون األعوان اخلارجيني، وعلى كل حال اهليكلة 

  .1التشغيلي تلعب دورا أساسيا، ويستند على شبكة مراسلني موجهني للمسؤول
واخليار ما بني الوظائف ، حاليا جيب أن تكون كرافعة تنظيمية حقيقية قادرة على نشر سياسة التنمية املستدامة

  .املذكورة تعطي متغريات خمتلفة

إن تنوع ، كغريها من الوظائف األخرى، فعالية التسيري متر عن طريق التقسيم: تقسيم وظيفة االستدامة - 5

هو احلال يف  ااملؤسسة كميف  احملاورين أو جماالت األنشطة يتطلب تقسيم املسؤوليات الداخلية هليكلة االستدامة 

  .األخرى الوظائف

سنحاول من خالل هذا املبحث واملبحث املوايل معرفة كيفية إدماج التنمية املستدامة ضمن وظائف املؤسسة،     

املوارد البشرية، (الوظائف األساسية يف املؤسسة واليت تتأثر أكثر بالتنمية املستدامة وهي وسنربز فيما يلي أهم 

  .، باإلضافة إىل البحث والتطوير)اإلنتاج والتسويق

  

  

  

  

                                                 
1  - Angastha, Pour une entreprise durable, Angastha publication, France, Juillet 2004, pp. 23-25. 
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  واإلنتاجواإلنتاجواإلنتاجواإلنتاج    الموارد البشريةالموارد البشريةالموارد البشريةالموارد البشرية    وظيفتيوظيفتيوظيفتيوظيفتيمكانة التنمية المستدامة ضمن مكانة التنمية المستدامة ضمن مكانة التنمية المستدامة ضمن مكانة التنمية المستدامة ضمن : : : : لثلثلثلثالمبحث الثاالمبحث الثاالمبحث الثاالمبحث الثا

بات لزاما على  يف إطار التوجه حنو التنمية املستدامة واألخذ مبفهومها وأبعادها ومهامها من طرف املؤسسات،   
ضمن اهتماماا األساسية ويظهر ذلك بصفة جلية يف خمتلف وظائفها،  انباجل اأن تدمج هذألخرية إدارة هذه ا

    .حه على النحو املوايلكما سنوض اإلنتاجوالسيما وظيفة املوارد البشرية ووظيفة 
  

        وظيفة الموارد البشريةوظيفة الموارد البشريةوظيفة الموارد البشريةوظيفة الموارد البشريةمكانة التنمية المستدامة ضمن مكانة التنمية المستدامة ضمن مكانة التنمية المستدامة ضمن مكانة التنمية المستدامة ضمن : : : : األولاألولاألولاألول    المطلبالمطلبالمطلبالمطلب
احملافظة عليها، ويف ظل ألمهية وظيفة املوارد البشرية يف استقطاب وتوظيف وجذب اليد العاملة وحماولة نظرا     

البشري وجذب الكفاءات اليت جتسد هذا املفهوم على مفهوم التنمية املستدامة اليت دف إىل احملافظة على املورد 
املدى املتوسط والبعيد، أدى كل هذا إىل ضرورة تغيري ثقافة وفلسفة إدارة وتسيري املوارد البشرية من املفهوم 

 .التقليدي إىل ما أصبح يسمى إدارة املوارد البشرية املستدامة
أهم قضايا املوارد البشرية ذات الصلة  التطرق اىل توضيحسنحاول من خالل هذا املطلب من كل هذا  انطالقا    

ضافة إىل إ، لكل منهما على األخرالتأثري املتبادل معرفة و والسيما على مستوى املؤسسات، بالتنمية املستدامة،
وتبنيها يف تعاملها مع هذا املورد العمل ا  دارة املوارد البشريةعلى إ باليت يستوج التوجهات اجلديدة  استعراض

  .احلساس واملهم يف خلق متيز املؤسسة تفوقها
  

        التنمية المستدامةالتنمية المستدامةالتنمية المستدامةالتنمية المستدامة    ضمن مفهوم وأبعادضمن مفهوم وأبعادضمن مفهوم وأبعادضمن مفهوم وأبعادإدارة الموارد البشرية إدارة الموارد البشرية إدارة الموارد البشرية إدارة الموارد البشرية : : : : الفرع األولالفرع األولالفرع األولالفرع األول
بني املوارد البشرية  الدمجيقودنا حتما إىل  يف املؤسسات احلديثة تنمية املوارد البشرية املستدامة احلديث عن إن    

قضية استدامة  انطالقا منوضوع ، امل هذا  سنحاول معاجلة ومن أجل إثراء هذا املفهوم اجلديد والتنمية املستدامة،
 مدخل تعترب ضمن واليت ، ...الزبائن، املوردون، املسامهون، املواطنون: كل ما يرتبط باملؤسسة مع املوارد اخلارجية

 ، باملؤسسة  على الرغم من أننا نعاجل قضية داخلية تتعلق باملورد البشري  اف ذات املصلحةشامل للعالقة مع األطر
  .ومن هذا كله  سنحول توضيح هذه النقطة

  

  املوارد البشرية املستدامة: أوال

تطوير أداء املؤسسة ومسؤوليتها  إن الشغل الشاغل للموارد البشرية املستدامة يكمن يف العمل على       
  .االجتماعية، آخذة يف االعتبار احمليط االيكولوجي، واتمعي لغرض احملافظة على األجيال املستقبلية

املستدامة هو دعم التشغيل،  مبا يستجيب لرهانات وتطلعات التنمية إن رهان تطوير املوارد البشريةومن هنا ف   
باعتباره الثروة تثمني املورد البشري  و تنمية، وزمنالمرور  مع البشرية الكفاءات وحتديث وتطوير على احملافظة
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مع مراعاة املسؤولية الفردية كقاعدة للمسؤولية اجلماعية،  مع األخذ بعني االعتبار، احلقيقية ألي مؤسسة أو دولة
  .دعم القيم واألفكار واملمارسات

  

 )املؤسسة واتمع(التنمية املستدامة  ظل إدارة املوارد البشرية يفرهانات : ثانيا

لتطوير واسعا ، هنا اال يفتح )املسريين(األفراد  بشكل أكرب ميس سألةإن البعد االجتماعي أو اتمعي للم    
مدير املوارد (املسؤولية االجتماعية للمؤسسة ، وعليه ف1حمور املوارد البشرية ضمن اعتبارات التنمية املستدامة

الكلمة من معىن  ه، وتعزيز املؤسسات املستدامة مبا حتمل، تشترك مع اتمع لتحقيق املؤسسة العادلة)البشرية
  .حقيقي
أن ال يتجاهل خمتلف  املستدامةمؤسسة للى مدير املوارد البشرية له يتوجب عفإن ،وانطالقا من هذا      

فإنه يف املقابل و، يف إطار هذا التوجه يت التزمت ا املؤسسةاالتفاقيات الدولية اخلاصة بالتنمية املستدامة، أو ال
األطر التشريعية املوضوعة واليت تعىن مباشرة  احلسبان خمتلف، جيب أن يأخذ يف لوظيفته اإلدارية ممارسة  وأثناء 

  ).فيما خيص الدولة أو اإلقليم أو املنطقة(باملؤسسة 
جيب أن يأخذ املستقبل بعني  والتفاصيل اجلديدة يف هذا الشأن، حداثألا ملطلع علىإن مدير املوارد البشرية ا   

  .2االعتبار، وبالتايل سيكون واعيا  بأمهية مفهوم التنمية املستدامة
واليت جيب أن تتحلى بقيم التنمية  ،الرهان الرئيسي للمؤسسات املعاصرةاليوم  الرهان االقتصادي يعتربإن       

باجتاه املستقبل، وبالتايل  مهم وحيويؤسسة ومديرها هلما دور جد املاحلاضر كل من زمننا  ويف، املستدامة
 فإن ومهما كان التنظيم ،دير املوارد البشريةاخلاصة مب هذه التحديات أمهية مسؤولية املسريين تكون على مستوى

من  نقداملؤسسة تكون حمل ، حيث أن املتصلة احق العمل على الفهم اجليد هلذه القضايا واقتراحات األعمال 
  .3هاسرييمقبل املواطنني الذين يستفسرون عن توجهات 

يف ظل توجه البلدان حنو التنمية املستدامة على املستوى الكلي، وتزايد مطالبة أفراد اتمع املدين و     
املوارد واحلكومات واهليئات الدولية مطالبة املؤسسات بضرورة املسامهة يف حتقيق هذه التنمية، لذا أصبحت 

قضية اجلميع بالرغم من ت، حيث أصبحت على درجة عالية من األمهية يف مثل هذه املؤسساالبشرية املستدامة 
  .اجلميع واضح ومتناسق وشفاف مساركون ييتوجب أن  ومن هنا  ،يف املؤسسة املصاحل وتشابك تعدد
  
  
  

                                                 
, Executive Roundtable Resource Management StrategySustainability and Human , Teresa Bailey and others -1

Symposium, Virginia, 2008, p.6. 
2 - Teresa Bailey and others, op.cit, p.6. 

, : une autre vision de la performance RH et développement durableBernard Calisti, Francis Karolewicz,  - 3

éditions d’organisation, France, 2005, pp .13-14. 
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        إدارة الموارد البشرية المستدامةإدارة الموارد البشرية المستدامةإدارة الموارد البشرية المستدامةإدارة الموارد البشرية المستدامةمحتوى محتوى محتوى محتوى : : : : نينينينيالفرع الثاالفرع الثاالفرع الثاالفرع الثا 
  الرضا الوظيفي: أوال

به من عمره  بأس الميضي وقتا  الفردموضوع الرضا الوظيفي من املوضوعات واملفاهيم األساسية، ألن  يعترب    
يف العمل، فالعمل يعطي لإلنسان القوة واملكانة ويربطه باتمع وجيد فيه فرصة كبرية للتعبري عن ميوله وطموحاته 

الفرد كما  إنتاجيةعلى  إجياباكلما زادت درجة الرضا الوظيفي فان ذلك يؤثر  ومن املؤكد أنه. وقدراته ورغباته
  .ونوعا

هلذا يتوجب على إدارة املوارد البشرية احلديثة أن تدرك جيدا  أن اإلفراد  هم املورد األساسي  اليت متتلكه و     

وال سيما يف ظل التوجه 1وخدمة اتمع  املؤسسات  لكونه األداة الفعالة اليت تقود املؤسسة لالضطالع مبسؤولياا
  ؟  األفراد هؤالء يف مستوى الرضا الوظيفي لدى االجيايب ولكن كيف يتم التأثري،  حنو التنمية املستدامة

ال شك أن منط القيادة الدميقراطية تعد من املؤشرات اإلجيابية و الفعالة اليت متتلكها  إدارة املؤسسات  وهي 
حتقيق الرضا الوظيفي ملختلف أفرادها وهلذه القيادة مواصفاا، فاملدير الدميقراطي يضطلع  وحدها القادرة على

بدور كبري يف خلق روح التعاون بني املوظفني والعاملني بإدارته الرشيدة وجيعلهم كالفريق الواحد ليتولد لديهم 
اخلاصة، كما أن إبراز اجلانب الشعور باالنتماء لتحقيق األهداف ومن مث ينعكس على حتقيقهم ألهدافهم 

يف مناسبام املختلفة وشعورهم بأن عالقتهم معه ليست متوقفة على حدود  ألفرادهاإلنساين، لديه مبشاركته 
... العمل الرمسي، ال شك أا تساعد يف إجياد القبول لديهم ليؤثر فيهم وهذا هدف من أهداف القيادة الفعالة

مبشكالم واحتياجام له الدور الكبري يف حتقيق الرضا الوظيفي، كما يرى أن مشاركة الفرد العامل يف  فاهتمامه
  .وينمي شعور املوظف بتحقيق ذاتهيف حتقيق أهداف العمل فعال  أمراختاذ القرارات بإبداء آرائه ومالحظاته 

ملية تقومي شاملة تغطي مجيع جوانب العمل موظفيه هي ععماله ووال شك أن دراسة املدير للرضا الوظيفي عند  
وتتعرف اإلدارة من خالهلا على نفسها فتنكشف هلا اإلجيابيات والسلبيات واليت ميكن يف ضوئها أن يتم التطوير 
ورسم السياسات املستقبلية لإلدارة، وقد توصل املهتمون والباحثون يف هذا الشأن إىل أن السلوك اإلنساين داخل 

ل اهتماماً مشتركاً بني علوم اإلدارة من ناحية والعلوم اإلنسانية من ناحية أخرى، وأصبح احلوار املؤسسات ميث
  .املتصل بني الطرفني  أكثر من ضرورة لتحقيق هذا الغرض

  تعريف الرضا الوظيفي    -1

فالرضا الوظيفي ما هو إال جتميع للظروف النفسية والفسيولوجية والبيئية اليت حتيط عالقة املوظف بزمالئه     
ولكن السؤال املطروح هو .. ورؤسائه وتتوافق مع شخصيته واليت جتعله يقول بصدق أنـا سـعيد بـعملي

 كيف وأين يتم هذا ؟ 

                                                 
: ، على الرابط االلكتروينالرضا الوظيفي والقيادة الفعالة، حممود بن حممد البديوي. د: من التفصيل أنظر للمزيد -1

http://www.hrdiscussion.com/hr131-2.html#ixzz1EEuM2lZK 02/03/2010 



� ا������ وا����� ��� و��	� ا���ا��:                                                 ا�	�� ا������  �ه�� و��

 

 
106 

الفرد عن وظيفته يؤدي إىل العمل على رفع الكفاءة اإلنتاجية الرضا الوظيفي هو الشعور بالسعادة، فرضا  إن
العالية، فالفرد الراضي عن عمله أو مهنته يقبل عليها يف مهة ونشاط ويكون سعيداً ا مما يزيد إنتاجية، أما عدم 

واالستياء الرضا عن املهنة فينتج عنه سوء تكيف، غري متوازن انفعالياً ويظهر الكثري من مظاهر الضجر وامللل 
  . إخل...واإلحباط

والنظرة اليت يرى  واإلميانناحية العمل احلايل واملؤسسة،  اإلفراد اجتاهأن الرضا الوظيفي هو   Bitch ويرى     
، ويؤمن بان الرضا الوظيفي عالقة وثيقة باالدعاء ومعظم السلوك داخل العمل مبا يف ذلك معدالت الفرد عمله ا

  .1واملواطنة التنظيمية العمل ودوران الغياب
إن ميل الفرد لعمله أو جلانب معني فيه له املردود اإلجيايب على نفسه وعلى عمله والرضا يتحقق عندما تتحقق  

حيصل عليه من العوائد املعنوية واملادية خاصة، كما يعرب الرضا عن حالة تكامل الفرد النفسية  توقعات الفرد حنو ما
العمل لقدراته وميوله وإثبات لشخصيته، أضف إىل أن وصول الفرد ملستوى الطموح مع وظيفته ومدى استغالل 

  .الذي حدده يتحقق له من خالل عمله وهذا بدوره يؤدي إلشباع حاجاته الشخصية

  العوامل املؤثرة يف الرضا الوظيفي- 2

الفرد نفسه وبعضها اآلخر ال شك أن هناك عوامل مؤثرة يف رضا الفرد عن وظيفته، بعضها يتعلق بذاتية مما    
متعلق بالتنظيم الذي يعمل فيه الفرد وهي بيئة العمل اليت يعيشها كنوع العمل، وطبيعة وظيفته أو مهنته كعمل 

  .متنوع، ابتكاري أو عادي روتيين أو
ية وال شك أن العمل املتنوع ينتج عنه مستوى أعلى من الرضا، كما أن الظروف احمليطة ببيئة العمل من التهو

واإلضاءة واألدوات واألجهزة املستخدمة وكم العمل وحجم اإلدارة، فكلما كان حجم اإلدارة صغرياً زاد التعاون 
بني املوظفني وازدادت العالقة الشخصية والوظيفية بينهم، وبالتايل ارتفع روح االنتماء للجماعة والعمل فزاد الرضا 
  .الوظيفي لديه

مهية املكانة االجتماعية واالقتصادية للوظيفة كمحدد مهم للرضا الوظيفي، وهذا يرجع لثقافة اتمع أل كما  
وتقديره للعمل، ومن احملددات الرئيسية أيضاً اليت حتتل الصدارة للرضا الوظيفي منط اإلشراف أو نوع القيادة يف 

القة قوية بني النمط السائد للقيادة أو اإلشراف العمل، فقد حدد علماء اإلدارة والعلوم اإلنسانية أن هناك ع
ال تقف عند العوامل البيئية املؤثرة يف رضا الفرد فهي والرضا الوظيفي عند الفرد وهذه العالقة عالقة طردية قوية، 

 عن وظيفته فقط وهناك عوامل خاصة بالفرد يتأثر ا وتؤثر على عمله كاإلجناز فاإلنسان ال يقف عند نقطة معينة
يتمىن حتقيقها ويتوقع حتقيقها وهذه متثل اجتاهاً لسلوكه بناًء على تقديره لذاته ) إجنازات(يف حياته فلديه أهداف 

وكلما وصل إىل مستوى شعر بارتياح ورضا مث يضع أهدافاً ومستويات طموح جديدة، وال  وتقدير اآلخرين له،
وما ميثله ذلك من أمهية كربى لدى املوظف ورضاه بوظيفته،   نغفل ما حتققه برامج الترقية والتقدم الوظيفي العادلة

باإلضافة إىل الراتب واحلوافز املادية وهذان العامالن األخريان ال شك أما مسامهان بدرجة كبرية يف منع مشاعر 

                                                 
  .15/05/2009 �ریf ا���	JE :http : //www.findarticles.com   e ا�4اb3 ا��4�Nو�.  -2
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قوية لتحديد االستياء واإلحباط الوظيفي لدى الفرد، كما أن االستقرار يف العمل واحلاجة لألمن فيه من املصادر ال
  .ر استقرارا وعطاًء ورضا عن العملالرضا وكلما ارتفع املستوى الوظيفي للفرد كان أكث

أن تعمل على توفريها يف  بيئة العمل  اإلدارةباإلضافة إىل العالقات االجتماعية االجيابية  اليت يتوجب على  
العالقات تشعر العامل باالنتماء والرضا داخل  باعتبارها أحد حمددات الرضا الوظيفي املهمة يف حياة الفرد، فهذه

      .اوخارجهاملؤسسة 
اتية واجلو والظرف امل لكي توفرتعمل على االهتمام قدر املستطاع  أنبات لزاما عليها  اليوم فاملؤسسات املستدامة

مدى أعماهلم وأن تراعي يف  على تكيفهم األفرادالذي يساعد  ،اليت تعمل على خلق مناخ العمل املادي واملعنوي
  .اهتمامها بالرضا الوظيفي بوصفه عماد االندماج والوالء واالنتماء للعمل وللمؤسسة

  

  OHASAS 18001الصحة والسالمة املهنية : ثانيا

يتوجب على إدارة املوارد البشرية املستدامة يف ظل التنمية املستدامة، ومن أجل تشجيع وتعزيز املؤسسات     
واحلفاظ على نظام إلدارة الصحة والسالمة املهنية ومتطلباته األساسية والعمل على  بإنشاءاملستدامة أن تقوم 

من خالله تعلن املؤسسة بوضوح األهداف العامة و OHASAS 18001  ضرورة توفري معيار الصحة والسالمة املهنية 
بتحسني األداء يف هذا اال واالعتناء باألفراد، يف إطار سياسة تعىن ذا اجلانب  وااللتزامللصحة والسالمة املهنية 

 : 1تشمل مجلة من النقاطواليت 
 هنية؛أن تكون هذه السياسة مناسبة لطبيعة ونطاق أخطار املؤسسة للسالمة والصحة امل –
 أن تتضمن االلتزام بالتحسني املستمر؛ –
 أن تكون موثقة ومطبقة وحمافظ عليها؛ –
 أن تكون معلنة ومعروفة لكل العاملني حىت يتعرفوا على واجبام؛ –
 أن تكون متاحة ألصحاب املصاحل؛ –
  .  أن تتم مراجعتها بصورة دورية للتأكد من أا مازالت مرتبطة ومناسبة للمؤسسة –

  :2سوف نتطرق إىل بعض النقاط حول الصحة والسالمة املهنية يف العناصر التاليةومن خالل كل هذا 

 مفهوم إدارة أنظمة األمن والسالمة املهنية -1
والتوجيه والتخطيط والتنفيذ واملتابعة لكل ما يتعلق  ةدارهي اإلدارة اليت تقع عليها مسئوليات وواجبات اإل   

املؤسسة ووضع القواعد والتعليمات الفنية لضمان سالمه العاملني واملمتلكات  يفباألمن والصحة والسالمة املهنية 
أداء برامج التدريب أو التثقيف والوعي اليت ميكن من خالهلا االرتقاء مبستوى  يفوالبيئة ووضع استراتيجيه سواء 

  .السالمة املهنية يف اجلودةالعاملني ومستوى وضع السالمة أملهنييه للوصول إىل معايري 
                                                 

 JE:. Samatadmor.net/vp/showthread.php? le 15/10/2010  http://www ا�4اb3 ا4�N�nو�. -  1
2  -  b3ا�4ا JE.4و��N�nا: le 15/10/2010 http://www.arab-training.com/vb/t4165.html 
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 واجبات إدارة أنظمة األمن والسالمة املهنية -2
 هنيه أن تقوم وتم اامل ةهناك العديد من الواجبات واملسئوليات اليت جيب على إدارة أنظمة األمن والسالم    

سواء من قبلها  ،وتعمل على وضع قواعد هلا ولتتمكن من عملية تفعيل هذه الواجبات واالنتقال إىل مرحلة التنفيذ
جيب أن تضع خطة عمل تتمكن من خالهلا من حتديد إستراتيجيتها ومسارها ومسئولياا  ،أو من قبل العمال

ل إطار يليب القوانني والتشريعات املوجودة ومن مث تنظيمها داخ ،اخلاصة بالعمل لتتمكن من وضع األساسيات
يتضمن التدريب والتأهيل  ةساسيألووضع برنامج عمل ضمن اخلطة ا ،وتوفري كل متطلبات نشر الوعي الوقائي

ومن خالل كل هذه اخلطوات تكون واجباا ومسئولياا مبوضع  .وآلية عمل تشمل اإلشراف والتوجيه واملتابعة
 :أنظمة األمن والسالمة املهنية جند مايلي إدارةواجبات  التنفيذ من اجلميع ومن

 ؛والتعليمات الفنية واإلرشادات بشأن تنفيذ سياسة األمن والسالمة يف العمل جراءاتاإلقواعد و اعتماد ال –
   ؛املؤسسةمن قبل  املوضوعةأسـس األمن والسالمة واجلودة واالرتقاء ا إىل املعايري وفق  العمل   –
  ؛لألمن والسالمة والصحة املهنية والسالمةوضع معايري  –
  ؛اجلودةتنفيذ معايري  –
 ؛العمل على منع األسباب واألفعال اليت قد تؤدى إىل اإلصابة أو حوادث إثناء العمل –
  ؛اآلالت أوعمل تقييم وختمني وحتليل للمخاطر سواء ملقر العمل  –
 ؛املهنية ةوالسالم األمنواملتابعة للتحقق من تطبيق تعليمات  اإلشراف –
 ؛العمل أثناء الشخصية الوقايةجتهيزات  بارتداءالتأكد من التزام العاملني  –
 ؛العملوأماكن  ملقرات دوريالقيام بتفتيش  –
 ؛عملهم يف املهنية والسالمة األمنوضع برامج تدريب للعاملني اجلدد لتعريفهم بأساسيات  –

  ؛املؤسسةيف للعاملني  والعامة التخصصيةسواء  املهنية السالمة يف جمال تدريبية القيام بعمل دورات –
      ؛واملنشورات والكتيبات ةرشاديعن طريق اللوحات اإل املهنيةنشر الوعي والتثقيف يف األمن والسالمة   –
ملواكبة تطورها  املهنية السالمةيف جمال  املختصة العاملية أو يةاإلقليم أو احملليةسواء  واألحباثمتابعة التقارير  –

  ؛بتحديث وتطوير عملها والقيام
احلوادث لوضع توصيات  أسبابوعمل دراسات ميدانيه عن  املهنية السالمةحوادث  يفجراء التحقيقات ا –

 .منها للحد
 

  أهداف إدارة أنظمة األمن والسالمة املهنية -3

معايري اجلودة وإدارة لكل إدارة أهداف تطمح للوصل إليها وتعمل جاهده من خالل التطوير والتدريب وتطبيق    
ت بل لعلها من اشد اإلدارات اليت جيب أن حتقق أهدافها ادارومن ضمن هذه اإل أنظمة األمن والسالمة املهنية،

 :الن فشلها يف حتقيق أهدافها يعىن الفشل يف إجياد بيئة العمل اآلمنة والعكس صحيح ومن أهدافها نذكر مايلي
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 ؛خاطر وحمصنة من مصادر املخاطرآمنة خاليه من املة عمل حتقيق بيئ - 
 ؛العاملني حياةعلى صحة و ةاحملافظ - 
  ة؛باملؤسس ةعلى املمتلكات اخلاص ةاحملافظ -
   ة؛على سالمة البيئ ةاحملافظ - 
 ؛تطبيق نظام إدارة اجلودة - 
   ة؛املهنية السالم يف ةاعتماد املعايري الدولي - 
  .وللمؤسسة للفرد ةن تكون ثقافأ ةىل مرحلإبل  ،ةالسالم يف ينشر الوعلالوصول ليس فقط  - 
  

  بعض القضايا املهمة املتعلقة بإدارة املوارد البشرية املستدامة: ثالثا

 ،قدر اإلمكان بالعديد من القضايا املهمة ذات الصلة ا االهتماميتوجب على إدارة املوارد البشرية املستدامة   
مبا حتمله  االجتماعيةاملسؤولية وهذا يف إطار التوجه حنو تعزيز املؤسسات املستدامة ومسامهة هذه األخرية يف حتقيق 

تتعلق باألطراف الداخلية واخلارجية للمؤسسة، وسوف نركز على األطراف الداخلية وذلك  ،من مبادئ نبيلة
  : بالتطرق إىل مايلي

إذ يتوجب على املؤسسات املعنية بالتنمية :  اجلدد بصفة تدرجييةالعمل على إدماج العمال املنتسبني -1
املستدامة بناء وصياغة سياسة فعالة للموارد البشرية املستدامة والسيما يف جمال التوظيف واحملافظة على املورد 

جلدد، حبيث البشري باعتباره الثروة احلقيقية هلا، وذلك من خالل املسامهة التدرجيية واملرحلية للمنتسبني ا
بالفهم اجليد لثقافتها التنظيمية والقيم السلوكية البناءة  احلقيقي يف املؤسسة وذلك  االندماجيتمكن هؤالء من 

مبا يستجيب لتصور املؤسسة حول التنمية املستدامة، مع ضرورة احترام قواعد التسيري املعمول ا يف 
 .املؤسسة من طرف هؤالء واإلصغاء إىل انشغاالم

مع ضرورة العمل على تدريبهم وتكوينهم مبا يتالءم  سامهة املؤسسة يف زيادة اندماج عماهلا وموظفيهام -2
واحتياجاا من حيث متطلبات العمل ومؤهالم، وذلك بتفعيل دور املؤسسة احلقيقي ومسامهتها يف التنمية 

التوظيف والتكوين  جماالت  يف واالجيايب دورها التعليمي واالجتماعياملستدامة، وهذا من خالل القيام ب
  .1املتربصني العمال واملوظفني مبا يف ذلك لكل من 

انطالقا من التوجه اجلديد للمؤسسات : من ذوي االحتياجات اخلاصة فرادإدماج األتوظيف واملسامهة يف  -3

طوعي والتضامين مع أفراد باتت املؤسسات تساهم يف العمل التفقد واألخذ مببادئ وأبعاد التنمية املستدامة، 

اتمع وذلك من خالل ختصيص مناسب عمل الئقة ومشرفة لشرحية من أفراد اتمع وهي من الفئات 

 . ، وهذا يف إطار تفعيل البعد االجتماعيهذا األخرياهلشة يف 

                                                 
1 - Jeana Wirtenberg, op.cit, pp 141-143. 
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يف إطار العمل باملسؤولية االجتماعية للمؤسسات أصبحت هذه : التجديد املستمر ألفراد القوى العاملة -4

على تطوير وجتديد كفاءات عماهلا وموظفيها وذلك من خالل حقن  بصفة طوعيةوملزمة األخرية مطالبة 

عامل أو ، فكل  دماء جديدة يف املؤسسة، واالستفادة من الكفاءات واملهارات املتوفرة يف سوق العمل

  .1تكوين متكيفة مع حاجياته وآفاق تطورهموظف جديد له أدوات 

تتبىن املؤسسات ومن خالل  أنالبد  :املمارسة املسؤولة والعادلة اخلاصة بالعمل واملسار املهين أو الوظيفي -5

والعادلة لرسم املسار املهين أو الوظيفي  وكذا  املسؤولة باإلدارةإدارة املوارد البشرية املستدامة  تتبىن االلتزام 

، واستحقاقاتهكفاءاته وجدارته كل حسب ماهلا وموظفيها يتم بطرقة شفافة ال لبس فيها،عالعمل اخلاص ب

 مدة احلياةخالل ات ميكّن من تطوير وتغيري املسؤوليات و املهم وهذا ما إمكانيات املؤسسة، مع مراعاة

 .أو الوظيفية املهنية

أن  اإلدارةعلى : اخلاصة بعماهلا وموظفيها الطموحات الفرديةة يف عني االعتبار يخذ إدارة املوارد البشرأ -6

وغاياته الفردية، ويتحقق ذلك من  وأماله يف التعبري عن طموحاته واحلرية تعطي لكل فرد احلقتراعي و

، ...خلاصة مبختلف أفرادهاا اإلنسانية  و املؤسسة تشجع األعمال(خالل تشجيع املشروعات الفردية 

 .2باإلضافة إىل ممارسة األعمال اخلريية والتمويل الداخلي

والذين  مع العمال املتعثرين ماليا تتضامن أن ات املستدامةاملؤسس إدارة  على: املتعثرين ماليا األفراددعم  -7

 ضائقتهم و للخروج من ماليا ومعنويا دعمهم ومساعدم وأن تعمل على، املاليةاألزمات يعانون من بعض 

 .3تعثرهم

ويف إطار  املؤسسة إدارة  على: للجميع بصفة عادلةاملؤسسة احملققة من طرف تائج نالاملشاركة يف فتح باب  -8

بعض  أفرادها امتالك من خالل تسهيلوذلك ، احملققة إشراك عماهلا يف النتائج السنوية املسؤولية االجتماعية

يعهم على خلق روح الوالء واالنتماء واالندماج يف جوهذا من أجل تش ،اليت تطرحها املؤسسة األسهم

على التضامن اجلماعي يف حالة ما إذا كانت النتائج سلبية أو عليها ختفيض  األفراد وحث  املؤسسة،

  .4التكاليف ملوازنة احلسابات

        مكانة التنمية المستدامة ضمن وظيفة اإلنتاجمكانة التنمية المستدامة ضمن وظيفة اإلنتاجمكانة التنمية المستدامة ضمن وظيفة اإلنتاجمكانة التنمية المستدامة ضمن وظيفة اإلنتاج: : : : المطلب الثانيالمطلب الثانيالمطلب الثانيالمطلب الثاني
 :عدة جوانب نتناوهلا فيما يليعاجلة هذه النقطة من خالل ميكن التطرق إىل م

                                                 
1 - Rapport développement durable 2008 de DANIEL DURAND . 
2 - Bernard Calisti, Francis Karolewicz, op.cit, pp 76-78. 

, Revive Silk printer, 2005, p 9.and sustainable developmentHuman resources WBCSD,  -3 
4 - Bernard Calisti, Francis Karolewicz, op.cit, p.80. 
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من حيث التعريف، الفوائد والمقارنة بينه وبين أساليب اإلنتاج من حيث التعريف، الفوائد والمقارنة بينه وبين أساليب اإلنتاج من حيث التعريف، الفوائد والمقارنة بينه وبين أساليب اإلنتاج من حيث التعريف، الفوائد والمقارنة بينه وبين أساليب اإلنتاج     اإلنتاج األنظفاإلنتاج األنظفاإلنتاج األنظفاإلنتاج األنظف: : : : األولاألولاألولاألول    فرعفرعفرعفرعالالالال   

    األخرىاألخرىاألخرىاألخرى

  تعريف اإلنتاج األنظف: أوال

األنظف يعىن التطبيق املستمر اإلنتاج " :يعرف برنامج األمم املتحدة للبيئة اإلنتاج األنظف على النحو التايل   
إلستراتيجية متكاملة لوقاية البيئة، على العمليات واملنتجات واخلدمات بغرض زيادة الكفاءة واحلد من املخاطر اليت 

  .1"يتعرض هلا اإلنسان والبيئة
واسعا من  مبعىن آخر، اإلنتاج األنظف هو التطبيق املستمر إلستراتيجية على عمليات التصنيع، وهو يغطي نطاقا

األنشطة مثل النظافة العامة والتنظيم، إعادة تصميم العمليات اإلنتاجية، تعديل وتطوير طرق التشغيل واستبدال 
ويف نفس الوقت هو إستراتيجية متكاملة للوقاية البيئية حيث أنه يركز يف  املواد، وتغيري التكنولوجيا املستخدمة

  .، بدال من معاجلة اإلنبعاثات واملخلفاتاملقام األول على منع التلوث عند املصدر
وتأيت زيادة الكفاءة الناجتة من اإلنتاج األنظف من االستغالل الكفء للمواد اخلام اليت يتعرض هلا اإلنسان     

والبيئة نتيجة ما يترتب على ذلك من خفض للمخلفات وما تسببه من تلوث وخاصة الستخدام املواد اخلطرة أو 
  ). من خالل استبداهلا مبواد أخرى(عدم استخدامها 

، مؤسسة على التوقع، السبق والوقاية )approche proactive(ومنه فإن اإلنتاج النظيف مقاربة بالسبق يف التأثري    
، وذلك بتطبيق إستراتيجية وقائية ديناميكية، على خمتلف مراحل عمليات التصنيع )الوقاية أحسن من العالج(

 )يف النهاية(وتقليص ظهور النفايات ) من املنطلق(ف احلد من استعمال املواد األولية والطاقة وتطوير املنتوج، د
2.  

ومنه ميكننا االستنتاج أن اإلنتاج النظيف ليس فقط قضية تغيري للتجهيزات، وإمنا يتمثل أكثر يف تطوير     
، و بتطبيق بعض املهارات وحتسني طرق اإلنتاج وكذا املنتوج نفسهوذلك السلوكات والتصرفات يف عامل الشغل، 

  : 3ميكن أن نضع أربعة أهداف عامة عن مفهوم اإلنتاج األنظف للوصول إىل املستقبل املستدام وهي

  التخفيض من استخدام املوارد الطبيعية غري املتجددة؛ –
  إدارة املوارد الطبيعية املتجددة لضمان االستدامة؛  –
  ؛)ويفضل عند املصدر(لبيئة السامة والضارة الصادرة ل/ اخلطرة اتواالنبعاثمن النفايات  اإلقالل –
 . حتقيق هذه األهداف بأكثر الطرق تأثريا وفاعلية من ناحية التكاليف، ومؤكدا على التنمية املستدامة –

  :وميكن توضيح ذلك من خالل الشكل املوايل

  

                                                 
 ا���� ص40،  -  1:E ا��]�ر، دا���  .108ص. 2006، 1دار ا�	4N ا�345.، ط : ، ا��0ه4ة��Pم اnدارة ا�:��s� وا�������TN�ص`ح ���

2   - www.socpa.org.sa/Pdf/mohas/socpa_07.pdf 
، t���43 اO�c ا����ة �s�:1� O�B ا���5ون م���ام�، ا���3ه�W وا��+1���تا���1درات ا�1�]�� ا��+$7�� مJ أ?� ت!��� Z!�7�� ���3 ا����	.،  -  3

 .15، ص 2004ا��1Bn.، ��رس 
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  برنامج اإلنتاج األنظف: )09(مشكل رق

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
SOURCE:www.planetecologie.org/JOBOURG/Francais/prodprop.html  

   نظفأهم فوائد اإلنتاج األ: ثانيا

ضرورة ملحة وحتمية والسيما يف ظل الظروف احلالية املتسمة باملنافسة الشديدة  ظفنيعترب اإلنتاج األ         
وخاصة اخلارجية منها،وهذا نتيجة الضغوط املتزايدة الناجتة عن االنفتاح االقتصادي، الشراكة مع االحتاد األورويب 

أولية قليلة وبالتايل ختفيض  فاإلنتاج األنظف يعين إنتاج منتجات صديق للبيئة  نتيجة استخدام مواد .والعوملة
، وهذا ما يؤدي إىل فتح املزيد من األسواق أمام املنتجات ومنه عدم اإلضرار بالبيئة وعدم تلويثها اإلنتاجتكاليف 

ميكن ذكر أهم فوائد اإلنتاج األنظف  ،وعلى العموم. النظيفة املعتمدة على التكنولوجيا النظيفة وعلى الطاقة أيضا
  :1يةيف النقاط التال

 ؛استرداد املوارد الطبيعية عوضا من إتالفها أو إهدارها –
 ؛االستعمال العقالين للمواد األولية خاصة الطاقة واملياه –
 ؛زيادة القدرة اإلنتاجية وحتسني جودة املنتج –
 .االلتزام بالقوانني البيئية –

  

                                                 
 ا���� ص40، .  1:E ا��]�ر، دا���  .112ص . ��X�.  o3�� k�4م اMدارة ا�1�]�� وا��@!$�$?��ص`ح ���

;���م\ ا.���ج 
]X�^ا 

 �7 �� ا.���ج

 ا��!�\

 ا��Qم�ت ا���ا	��

  ا��/�	�X 7 8 ا��$اد ا��Qم وا�+�(� -
ت� �� آ���ت ا�!�3ی�ت وا��$اد  -

  ا��!�B*1 مJ ا��,�ر
 .إزا�� ا��$اد ا���م� وا�Q+��ة -

ا�1�]�� وا�,/�� مJ  ت� �� ا^�9ر -
ا��!�\ خaل دورة >��تK، وه_ا م� 

 8��ا�3dء ا����و��� ا�1�]�� “ی
\�!� �” 

-  
ا�1�7ر ا�1�]� 7!,� ه�م 	
ا��!W�X وأ9!�ء ت��یW ا��Qم� ا���ا	�� 

\�!� �. 

http://www.planetecologie.org/JOBOURG/Francais/prodprop.html
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  بني أسلوب اإلنتاج األنظف واألساليب التقليدية للحد من التلوث مقارنة: ثالثا

يتمثل أسلوب اية األنبوب يف جمموعة من التقنيات املعروفة لعالج النفايات والتلوث الناتج عن عمليات      
النفايات ، كتحويل الغازات إىل سوائل، أو النفايات إىل طاقات أخرى، أو استرجاع )عند النهاية(اإلنتاج 

  .1والتخلص منها

بداية من (على التقليل والقضاء على النفايات من بداية العملية اإلنتاجية  أسلوب اإلنتاج األنظفيف حني يعمل 
  .، مبا يف ذلك مرحلة تشكيل املنتوج)املنتوج والنفايات(إىل اية العملية اإلنتاجية ) املدخالت

  :فيما يلي جدول توضيحي للمقارنة
  

  مقارنة بني اإلنتاج التقليدي واإلنتاج األنظف: )04(قمرجدول 

  

 طرق معاجلة التلوث بأسلوب اإلنتاج األنظف
طرق معاجلة التلوث بأسلوب اية 

 األنبوب
 معيار املقارنة

 احلد من تلوث النفايات
 )Proactifفعل مسبق (

 معاجلة النفايات بعد إنتاجها
 )Réactifرد فعل (

 املنهجية

 النطاق جزئي شامل

 األسلوب تقليدي استعمال التكنولوجيا - حتديث الصناعة 

 البعد االقتصادي تكلفة إضافية توفري يف التكاليف

 

  .107ص . 2006، 1دار الفكر العريب، ط : ، القاهرةنظام اإلدارة البيئية والتكنولوجيةصالح حممد احلجار، داليا عبد احلميد صقر، : املصدر

  

فإن التغريات التكنولوجية اليت أدخلت من خالل اإلنتاج  ،نالحظ أنه يف مجيع احلاالت من خالل هذا اجلدول
وأن تكون مفيدة يف تقليل التكاليف باملقارنة  ،األنظف جيب أن تكون أساسا أكثر فاعلية من األعباء البيئية الكلية

 ".عند اية األنبوب"مع االستراتيجيات التقليدية للتنظيف 
 
  
  

                                                 
 ا���� ص40. .  1:E ا��]�ر، دا���  .113ص . ا��k�4 ا���o3 ،ص`ح ���
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        اإلنتاج النظيف اإلنتاج النظيف اإلنتاج النظيف اإلنتاج النظيف وتكنولوجيا وتكنولوجيا وتكنولوجيا وتكنولوجيا إستراتيجية إستراتيجية إستراتيجية إستراتيجية : : : : الثانيالثانيالثانيالثاني    فرعفرعفرعفرعالالالال
اإلنتاج األنظف داخل املؤسسة تتطلب توفر شرطني  إستراتيجيةإن تطبيق : استراتيجية اإلنتاج األنظف: أوال  
  :1مها

  ؛ا يترتب عليه خفض سعر املنتج، أي حتسني األداء االقتصادي للمشروعممتقليل سعر التكلفة  - 
  .حتسني األداء البيئي، تقليل اآلثار السلبية على البيئة - 

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

اإلنتاج  إستراتيجيةإن حتقيق . اجلانب البيئي أصبح األمر محاية للبيئة مع إمهال اجلانب االقتصادياالهتمام ب
األنظف يوجب توفر املبدأين وتكاملهما داخل املؤسسة من خالل مجيع عملياا  ويف مجيع مستوياا التشغيلية 

  اديا وبيئياوالشكل املوايل يوضح فكرة تكامل اإلنتاج األنظف اقتص .2والوظيفية

  اإلنتاج األنظف  إستراتيجية: )10(شكل رقم
Ve + 

 

 

 

 

 

 ا���9�� ا.(�,�دي

 

 

  

Ve - 
Ve + 

 

  ا���9�� ا�1�]

 
  113،ص 2006، 1دار الفكر العريب، ط : القاهرة ،نظام اإلدارة البيئية والتكنولوجيةصالح حممد احلجار، داليا عبد احلميد صقر، : املصدر: املصدر

  

                                                 
,1st edition, The University of Massachusetts Lowell Citizen’s guide to Clean ProductionBeverley Thorpe,  - 1

publications, 1999, pp 6-8. 
  ا���0ص،ا��0ه4ة إدارة ا�1�]� �/$ ا���Mج ا^�X[، ،زآ4ی� ا��6ح�ن.  2-��� Oی0  : �s�:ا�345. �1:��ث و ا� M�N113ص  .2005، ا��  

 

 Jا�1�]� وا.(�,�د م J�; ا���اوج

  خaل ا.;�@�ر وم!� ا�� $ث

  

Win-Win Situation 

 

 

  ��$ ا(�,�دي h�� م/ �

  

Loss-Win Situation 

 

 

NQل �)�ی� ا�$ <  

End of pipe treatment 

Win-Loss Situation 

 

]�*d ا(�,�دي $��  

  �7م >��ی� ا�1�]�

  خ��رة أآ��ة

Loss-Loss Situation 
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، فإذا كان هناك منو اقتصادي تكامل اإلنتاج األنظف اقتصاديا وبيئيامن خالل هذا الشكل ميكننا فهم فكرة   
ضعيف باإلضافة إىل عدم محاية البيئة هنا ستكون خسارة أكيدة، أما إذا كان هناك منو اقتصادي مرتفع وتأثري بيئي 

يد مبعىن التزاوج بني البيئة واالقتصاد من خالل االبتكار ومنع اجيايب مبعىن مراعاة ومحاية البيئة فهنا سيكون ربح أك
  .التلوث وهذا ما نرجو من كل مؤسسة حتقيقه

 تكنولوجيا اإلنتاج األنظف : ثانيا

اهلدف األساسي من اإلنتاج األنظف هو توفري األموال من خالل طرق إنتاج جديدة وكذا التخفيض من  إن    
وذلك عن طريق احلد من التلوث، تقليل املخلفات الصناعية، إعادة تدوير املواد . الضرر البيئي بتكلفة منخفضة

  .1تشغيل القدمية والتكنولوجيا املستعملةاألمر الذي يؤدي يف بعض األحيان إىل تغيري كلي يف طرق ال. املستعملة
  :جمموعات ثالثةوتنقسم تكنولوجيا اإلنتاج األنظف إىل 

  .أي إحداث تغريات على املنتج مبا يتماشى مع متطلبات محاية البيئة: تعديل املنتج -1

  :ويتم يف مستويني: إعادة التدوير-2
 عبوات بالستيكية، حبيث يتم استرجاعها يف خط اإلنتاج مثال يف. حبيث يتم تدوير املنتجات املعنية: أوهلا داخلي

  .بنسبة معينة حبيث ال تؤثر على جودة وخواص املنتج
ام بالتخلص منها يف شكل خملفات يقالحيث يتم استخدام هذه العبوات من طرف املستهلك و: ثانيهما خارجي

أخرى، وبالتايل يف حالة إعادة تدويرها مرتلية صلبة، وهنا ميكن أن تكون قد تلوثت بفعل االحتكاك مع مواد 
يشترط أن ال يتم استعماهلا يف منتجات لتعليب املواد الغذائية االستهالكية، بل تستعمل يف أشياء هلا استعماالت 

  .غري مباشرة

  :ويتم ذلك عن طريق: التقليل عند املنبع -3

فرز املخلفات الصلبة، التعامل . والتسرباتحتسني اإلجراءات اإلدارية يف املؤسسة، مثل مراقبة األنابيب  •
  ؛بكل حذر ويقظة مع املواد السامة وسريعة االشتعال

  ؛تغيري اإلجراءات والعمليات الصناعية •
 ؛التقليل قدر اإلمكان أو التخلص إذا كان ممكننا من املواد اخلام اخلطرة واستبداهلا مبواد أقل خطورة •
  ؛دودية وأقل استهالكا للطاقةتغيري التكنولوجيا بتكنولوجيا أكثر مر •
 .التحكم يف العمليات الصناعية دف التقليل من إسراف املواد اخلام •

 

 

                                                 
1   - Patrick, Dhumieres. Le développement durable : Le management de l’entreprise responsable. Edition 
d’organisation, Paris, 2005. 
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  إدارة النفايات : ثالثا

مفهوم اإلنتاج األنظف أو احلد من التلوث وتقليل املخلفات يف دول العامل املتقدم منذ حوايل ثالثني عاما  ظهر   
، ومن بني أساليب محاية البيئة ظهور ما عندما بدأت هذه البلدان يف وضع القوانني والتشريعات البيئية حلماية البيئية

 .يسمى بعملية تسيري النفايات

   :اخلاصة بالنفايات نذكر منها مايلي التعارفهناك العديد من : : : : تعريف النفايات    - - - - 1111
أو بصفة عامة أي مقتنيات  منتجكل بقايا ناجتة عن عمليات اإلنتاج، التحويل أو االستعمال كل مادة، لوازم، هي 

 .1متخلى عنها أو تلك اليت ينوي صاحبها التخلي عنها
النظام البيئي الطبيعي ويتعامل معها هذا النظام على أساس أا ديد أو مواد تلقيها الكائنات احلية يف وهي أيضا 

 .مصدر يستخدم بكفاءة عالية ضمن دورة تشكيل املواد الطبيعية

 :2على أا 2001ديسمرب  12املؤرخ يف  19-01من القانون  3كما يعرفها املشرع اجلزائري، وفقا للمادة    

كل البقايا الناجتة عن عمليات اإلنتاج أو التحويل أو االستعمال، وبصفة أعم كل مادة أو منتوج وكل منقول  «

  .»يقوم املالك أو احلائز بالتخلص  أو قصد التخلص منه، أو يلزم بالتخلص منه أو بإزالته 

 19- 01من القانون  03حسب نفس املادة  ،تسيري النفاياتأيضا عملية  عرف املشرع اجلزائريي كما    

كل العمليات املتعلقة جبمع النفايات وفرزها ونقلها وختزينها وتثمينها وإزالتها مبا يف ذلك  «سابق الذكر، بأا

   .»مراقبة هذه العمليات 

   :نذكرها فيمايليحسب جمموعة من الفئات  النفايات فيتصنميكن : : : : تصنيف النفايات -2222

املرتلية، النفايات الصناعية، النفايات الزراعية، النفايات الطبية، نفايات مثل النفايات : مصدرهاحسب   . أ
  .، وغريها..اهلدم والبناء، النفايات االلكترونية، نفايات حمطات معاجلة مياه الصرف،

  .، اخل...مثل نفايات عضوية طبيعية، نفايات صناعية عضوية،: مكونااحسب   . ب

  .،اخل...النفايات الصلبة، النفايات السائلة، النفايات الغازية،مثل : طبيعتها الفيزيائيةحسب . ج

 : حيث جند نوعان من النفايات منها: درجة خطورا أو تأثريها على عناصر البيئةحسب .د –

التخلص منها  ويقصد ا املواد اليت ال ينتج عنها مشكالت بيئية خطيـرة ويسهل: نفايات غري خطرة –

  :تتشكل من  ،نفايات غري سامةهي فوبذلك  ،بطريقة آمنة

 السامة؛النفايات املرتلية غري  –

                                                 
 :1E/ ا�4اb3 ا��4�Nو�.  - 1

http://islamsc.com/forum/index.php?PHPSESSID=8abaf3f91227eeef8800cf3c11bf2c7a&topic=153.msg202#msg  
202  e	ا��� f2010اوت17 �ری   

 ا���o15 4����3 ا�T	�ی�ت و�4ا�V�:B وإزا���V ،2001دی��:4  12ا���رخ ,.  19- 01ا����0ن  -  2
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النفايات اليت تنتج عن العمليات الصناعية والتجارية  وتشبـه بالنفايات املرتلية، لتشكلها من نفس  –
 ؛ املكونات كاألغلفة، الورق،ونفايات املكاتب

النفايات العضوية اليت يتعامل معها النظام البيئي بكفاءة عالية حيث تتحلل بسهولة فيه ويعاد  –
 .استخـدامها ضمن دورة املواد الطبيعية

والبيئة، هي منتجات فرعية ميكن أن تشكل خطرا جوهريا، حمتمال على صحة البشر و: نفايات خطرية �
: مثل تناسب، الحتوائها على بعض املكونات التاليةخاصة إذا مت التعامل معها وإدارا بشكل غري م

  وغريها،  الفلزات العضوية وغري العضوية

نفط، (تنتج هذه النفايات اخلطرية سواء من املنازل وتسمى نفايات مرتلية خاصة أو من العمليات الصناعية و    
، النفايات اإللكترونية والنفايات الناجتة عن )بقايا األمسدة(الزراعية،  الطبية،..) .الكيميائيةالدهون، الصناعات 

 . استغالل املناجم واحملاجـر

التقليل البد من من خالل هذا املنطلق ونظرا خلطورة هذه النفايات بغض النظر إن كانت سامة أو غري سامة ف   
نفايات كالقيام بإجراءات تنظيمية وعملياتية كي منها، إذ جند هناك جمموعة من املراحل لتسيري ومعاجلة هذه ال

  . تتمكن املؤسسة من التسيري السليم لنفاياا

 :نوعني من اإلجراءات، التدابري والتقنيات مهاعملية تسيري وإدارة النفايات  تتضمن: : : : إدارة النفايات-3333
 :التسيري السليم لنفاياا، جيب عليهاحىت تتمكن املؤسسة من ، والتنظيميةاإلجراءات واإلجراءات العملياتية 

  ؟ مكتبية، قابلة لالسترجاع أم ال مصنعية أم  خطرة أم ال،: أنواع وأصناف النفايات الصادرة عنها معرفة  –
  هي الكميات؟ ويف أي وقت تنتج ؟ ما 
  : تسيري النفايات أي االطالع على القواعد والتقنيات واإلمكانيات احمللية يف جمال –

 . املعرفة الدقيقة للتشريع والتنظيم املتعلق بالنفايات •

 . تقنيات التخلص من النفايات، حسب طبيعة النفايات •

والقيود احمللية يف إطار تسيري النفايات، أي املؤسسات التابعة للبلدية أو للقطاع اخلاص  اإلمكانيات •
 .إخل. ..املختصة يف جمال التخلص أو تدوير النفايات، األسعار والتكلفة

تقليص النفايات أو خبطورا أو بضرورة احترام التعليمات  توعية وتكوين املوظفني، سواء تعلق األمر بسياسة –
كل هذه املعطيات، ستسمح للمؤسسة  ، وبالتايلاألمنية واإلجراءات اإلدارية بطريقة صارمة لفائدة اجلميع

بإعداد خمطط عمل لتحديد سياستها يف إدارة نفايات املؤسسة، و ما جيب عليها القيام به داخل املؤسسة 
   .وبإمكانياا وما يتطلب اللجوء للمؤسسات اخلاصة يف هذا اال
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  تسيري النفايات كما أشرنا سابقا هناك نوعان من إجراءات

  :وتتم هذه العملية من خالل جمموعة من املراحل وهي العملياتيةاإلجراءات : أوال

أي لَـم النفايات بغرض نقلها إىل مكان املعاجلة وميكن أن تتم عن طريق التجميع : النفايات جتميعمرحلة  -1
املشرع اجلزائري يف  وهو عموما نفس التعريف الذي أخذ به، التجميع األحادي للنفايات املتعدد للنفايات أو

  19- 01القانون 

وتتم يف مناطق حمددة من طرف املؤسسة أو على مستوى مراكز خمتصة، وتتمثل يف فصل : مرحلة الفـرز -2
لفصل النفايات القابلة  ، أولتخليص النفايات من الشوائب واملكونات اخلطرة :النفايات حسب طبيعتها سواء 

  .ميكن إعادة استرجاعها جيب التخلص النهائي منها أو تلك اليت اللالسترجاع والتدويـر عن تلك اليت 

تزداد تعقدا وتزمتا كلما زادت  ختضع عملية نقل النفايات إىل تنظيم وإجراءات حمكمة، :نقل النفايات -3
  .تعلق األمر، بوسائل النقل املستعملة أو بالوجهة املخصصة لتلك املواد خطورة النفايات املنقولة سواء

وهنا جتدر اإلشارة إىل أن نقل وحركة النفايات اخلطرية مت التشريع هلا على املستوى الدويل وفقـــا ألحكام   
حول التحكم يف نقل النفايات اخلطرة والتخلص منها عرب احلدود وكذا على املستوى الوطين   Bâleمعاهدة بازل 

 .ألحكامموعة من اوفقا 

ختزين النفايات، يف انتظار معاجلتها أو التخلص النهائي منها، حسب طبيعة يتم  : ختزيـن النفايـات -4
وعليه ميكن تعداد أماكن خزن ، النفايات ودرجة خطورا وسهولة أو عدم سهولة تسرا وتالمسها مع البيئة

 ،و أوعيةبراميل أ ،مستودعات مغلقة، مناطق مفتوحة، كاملفرغات اجلماعية أو اخلاصـة   :النفايات وفق ذلك 
  .حاويات خاصة

القواعد العامة لتهيئة  2004ديسمرب  14املؤرخ يف  410-04وقد حدد املشرع اجلزائري وفق املرسوم التنفيذي رقم 
، سواء تعلق األمر ؤسساتمعاجلة النفايات وشروط قبول هذه النفايات على مستوى هذه امل ؤسساتواستغالل م

   .العمومية أو اخلاصة ؤسساتالقواعد على املمبنشآت معاجلة أو ختزين، وتطبيق هذه 

 ،قد أختذ تيف هذه املرحلة يكون القرار بشأن ما سيجب ختصيصه للنفايا :والتخلص النهائي من النفايات -5
التقنيات التكنولوجية واملتعارف عليها،  النهائي منها وذلك باستعمال لصخسواء االسترجاع والتحويل أو الت

 سميدالت، احلــرق  ،الطمر احلي :، ومنهااملؤسسة واحمليط بشرط أن تتم طبقا للتشريع البيئي إمكانيات حسب
 .أو إعادة التدوير الرسكلة، التحلل احلراري و التحويل للغاز  ،املعاجلة البيولوجية وامليكانيكية، والتخمر البيولوجي

  :اإلجراءات منهاوتتضمن هذه األخرية جمموعة من  اإلجراءات التنظيمية: ثانيا
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تعمد املؤسسات املنتجة أو احلائزة على النفايات على إجراء رقابة منظمة على  خمتلف  :اإلجراءات اإلدارية -1
ملعاجلة وإعادة التدوير واالسترجاع إىل التخلص امراحل إدارة النفايات من اجلمع، الفرز، التخزيـن، النقل، 

  .النهائي منها

وحدات  وتتمثل يف حتديـد املصاحل املسؤولة عن تسيري ومتابعة النفايات، وإقامة  :ةالتنظيمياإلجراءات  -2
  .معاجلة عند املصـدر، حسب إمكانيات املؤسسة، أي ختصيص مصاحل يف اهليكل التنظيمي للمؤسسة

  :ونذكر منها  :اإلجراءات الوقائية -3
 ؛وضع خطة وإجراءات للوقاية والطوارئ –
  ؛.)..احلريـق والتسرب (وضع نظام إنذار باخلطر  –
 ؛توفري مواد االستجابة لتسرب النفايات –
 ؛توفري أجهزة الوقاية الشخصية بالقرب من موقع التخزين –
 ؛عدم السماح لغري املخولني بالولوج إىل أماكن التخزين ومعاجلة النفايات –
  ؛و إىل شبكة الصرف الصحيمنع وصول املواد املتسربة إىل جماري األمطار ومصادر أ  –
  .االتصال باجلهات املعنية يف حالة حدوث حوادث ممكن أن متس بأمن األشخاص و البيئة  –
  

  وظيفتي التسويق والبحث والتطويروظيفتي التسويق والبحث والتطويروظيفتي التسويق والبحث والتطويروظيفتي التسويق والبحث والتطوير    مكانة التنمية المستدامة ضمن مكانة التنمية المستدامة ضمن مكانة التنمية المستدامة ضمن مكانة التنمية المستدامة ضمن     ::::رابعرابعرابعرابعالمبحث الالمبحث الالمبحث الالمبحث ال

فإن لوظيفة التسويق ووظيفة البحث والتطوير يف املؤسسة نصيب كبري  كما جاء يف املباحث واملطالب السابقة    
، وعلية فإننا سنخصص هذا املبحث لدراسة مكانة التنمية الوظائف األخرى  ييف جمال التنمية املستدامة كباق
التوجهات العلمية والعملية احلديثة يف جمال التسويق املستدام وخمتلف عناصر املزيج  املستدامة ضمن هذه الوظائف

التسويقي وأسباب توجه املؤسسات حنو هذا االجتاه باإلضافة إىل إلقاء نظرة ولو مبسطة حول البحث والتطوير يف 
  .اليت تتعلق باالستدامة ااالت

   

        وظيفة التسويق وظيفة التسويق وظيفة التسويق وظيفة التسويق مكانة التنمية المستدامة ضمن مكانة التنمية المستدامة ضمن مكانة التنمية المستدامة ضمن مكانة التنمية المستدامة ضمن : : : : المطلب األولالمطلب األولالمطلب األولالمطلب األول        
ممارساا التسويقية،  من خالل بدأت العديد من املؤسسات تعيد النظر يف مسؤوليتها االجتماعية واألخالقية    

وهذا كله راجع موعة املشكالت اليت واجهتها ، 1وإعطاء البعد البيئي أمهية بارزة ضمن إستراتيجيتها التسويقية

ومن هنا بدأ االهتمام بنمط جديد من التسويق، عرف بالتسويق املؤسسات نتيجة اإلمهال الكبري هلذا اجلانب، 

                                                 
1  - Kotler, philip. Keller kevin lane. Marketing Management. Pearson education, France. 2001.  
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كمنهج تسويقي يقدم حلوال لتلك اآلثار االجتماعية والبيئية السلبية،  والذي يعترب ،)التسويق األخضر(املستدام 

  .ول االلتزام القوي باملسؤولية البيئية واالجتماعية يف ممارسات األنشطة التسويقيةويتمحور ح

جمموعة من الرغبات والطلبات من قبل لكي يكون التسويق أداة لتحقيق التنمية املستدامة، جيب أن تتواجد و    
  .املستهلك على ما يسمى بالتنمية املستدامة

إىل التسويق األخضر على أنه ترمجة ملتطلبات املسؤولية االجتماعية واألخالقية وتأسيسا على ما سبق ميكن النظر   
  .للتسويق والذي خرج إىل النور كاستجابة للتحديات البيئية املتزايدة يف وقتنا الراهن

ت ويأيت هذا املنهج التسويقي متزامنا مع تزايد االهتمام العاملي حبماية حقوق املستهلك وظهور حركات منظمة ذا
توجه بيئي، دف إىل حتقيق حقوق الناس يف العيش يف بيئة نظيفة وآمنه، وقد مهدت هذه احلركات الطريق 

  .لظهور مفهوم التسويق األخضر يف النصف األخري من عقد الثمانينات من القرن املاضي
   

        ....إليهإليهإليهإليه    وأسباب توجه المؤسسةوأسباب توجه المؤسسةوأسباب توجه المؤسسةوأسباب توجه المؤسسة    بعض المفاهيم المرتبطة بهبعض المفاهيم المرتبطة بهبعض المفاهيم المرتبطة بهبعض المفاهيم المرتبطة به، ، ، ، مفهوم التسويق األخضرمفهوم التسويق األخضرمفهوم التسويق األخضرمفهوم التسويق األخضر: : : : الفرع األولالفرع األولالفرع األولالفرع األول

  مفهوم التسويق األخضر: أوال
  :.ميكن ذكرها فيما يلي ،ظهرت عدة تعاريف للتسويق األخضر

  .التسويق األخضر هو عملية تطوير وتسعري وترويج وتوزيع منتجات ال تلحق أي ضرر بالبيئة الطبيعية •
الزبائن بصورة تدفعهم حنو التوجه إىل  التسويق األخضر هو عملية متكاملة دف إىل التأثري يف تفضيالت •

طلب منتجات غري ضارة بالبيئة، وتعديل عادام االستهالكية مبا ينسجم مع ذلك، والعمل على تقدمي 
 .1منتجات ترضي هذا التوجه حبيث تكون احملصلة النهائية هي احلفاظ على البيئة ومحاية املستهلك

  .2هو أي نشاط تسويقي يهدف إىل خلق تأثري إجيايب أو إزالة التأثري السليب ملنتج معني على البيئة •
السلع غري الضارة باتمع (يتمحور التسويق األخضر حول التزام املؤسسة بالتعامل بالسلع الصديقة للبيئة  •

  .3باملسؤولية البيئية، أو القيام باألنشطة التسويقية يف إطار االلتزام القوي )والطبيعة

، نرى أا تنسجم مع بعضها البعض يف تركيزها على القيام باألنشطة التسويقية ضمن وكخالصة هلذه التعاريف
التزام بيئي قوي، والتوجه حنو تقدمي سلع صديقة للبيئة والتأثري يف سلوكيات املستهلكني وعادام االستهالكية مبا 

للمؤسسة، كما توجد تعاريف أخرى يتعارض أيضا مع األهداف الرحبية ينسجم مع هذا التوجه، ومبا ال 
 : ملصطلحات جديدة مثل

يتعلق بتدارك جتاوزات التسويق مثل الوعود املفرطة وغري الواقعية، استهداف السكان : التسويق األخالقي - 1
 .4 ...)الضعفاء، امليول لتبعية بعض املنتجات اللعب، الكحول، التبغ، احللوى

                                                 
1  - �5 أح�� ��� .�iا^خ Iی$� .59ص . T1� .4�� .2006'4 وا���زیk دار ا���زوري. ا�5:6� اcو�/. ا��

2 - Stanton Williams, Marketing , 11th edition, Mc Graw Hill Inc, New York, 1997, p .65. 
  .53، ص2007، اcردن، دار ا���زوري ا���15� �T1'4 وا���زیk، ا���$یI ا^خ�x�i�4 ا���زوري، أح� �Zار ا��Tري،  -  3

bvp/ -de-generalists/portrait-http://www.bvp.org/fre/informations - 4  
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يعين يف النهاية استعمال وسائل التسويق لتعزيز السلوكيات املسؤولة، وختفيض التكلفة : التسويق االجتماعي - 2

 . 1البيئية واالجتماعية للمستهلك

عملية التخطيط، تنفيذ، مراقبة تطور، التسعري، : " التسويق املستدام على أنه  Fullarيعرف : التسويق املستدام - 3

 :2الترويج، وتوزيع املنتجات بالطريقة اليت حتقق األهداف الثالثة التالية

 تلبية حاجيات الزبون؛ –

 حتقيق األهداف التنظيمية؛ –

 .العمليات متوافقة مع النظام البيئي –

  يق األخضراملفاهيم املرتبطة بالتسو: ثانيا

 :يف هذا اإلطار العام للتسويق األخضر ظهرت بعض املفاهيم الفرعية اهلامة ذات الصلة تتمثل يف

من الواضح أن السوق املستهدف بأنشطة التسويق األخضر يشتمل على املستهلكني  :املستهلك األخضر -1
الذين يؤمنون مببادئ وقيم التسويق األخضر، فاملستهلك األخضر هو الزبون ذو الوعي البيئي العميق، والذي 

ي مؤسسة يتعامل بشكل أساسي باالعتماد على القيم اليت يؤمن ا واليت تدفعه إىل جتنب شراء منتجات أ
  .3مشكوك بتوجهها البيئي وليس فقط عدم استهالك السلع املضرة بالبيئة

ميكن تعريفه على أنه ذلك املنتج الذي يستخدم املواد الصديقة للبيئة، مع ضرورة متابعته  :املنتج األخضر -2
د احلافظة يشمل عدم استخدام املوارة حياته لضمان بقائه ضمن االلتزامات البيئية، وهذا وخالل مراحل د

 .4السامة، استخدام احلد األدىن من الطاقة، استخدام عبوات قابلة لالسترجاع
أطعمة صحية خالية من الدهون، أجهزة : فعلى سبيل املثال قد تقوم املؤسسة بتسويق منتجات خضراء متنوعة مثل

  .ة زمنية طويلة جداإلكترونية تعمل بالطاقة القابلة للتجديد، بطاريات قابلة إلعادة الشحن وتدوم فتر

هو اإلعالن الذي تتبناه املؤسسة لنقل فلسفتها البيئية من خالل رسالتها اإلعالنية إىل  :اإلعالن األخضر -3
مجهورها املستهدف، ويتصف اإلعالن األخضر بالتركيز على ترويج قيم وثقافة استهالك صديقة للبيئة، 

إبراز أمهية البيئة الصحية للمستهلك، إقناع : على ذلكمثال وك .واالبتعاد عن االبتذال االستهالكي السريع
  ...واستخدام املنتجات اخلضراء ءاملستهلك بشرا

    

                                                 
, Dunod, : Théorie et application au management Le développement durableMichel Dion, Dominique Wolf,   -1

Paris, p 203. 
, managerial ecologinal issues, 1999, p6. Sustainable marketingDonald Fuller,  - 2  

3  -  o3ا��� k�4ا��  ،�5 أح��   .62ص . ���
4  -  �5 أح�� ��� .�iا^خ Iی$� .65 ص. �	y ا��k�4  .ا��
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 أسباب توجه املؤسسة حنو التسويق األخضر: ثالثا

مما يؤكد جدوى توجه املؤسسة حنو التسويق األخضر هو تزايد الوعي حنو التهديدات املوجودة يف البيئة     
  :1واملتمثلة يفالتسويقية، 

  .تناقص املواد األولية يف الطبيعة وخاصة غري القابلة للتجديد –
االرتفاع املستمر يف تكاليف الطاقة وقرب انتهاء العمر االفتراضي ملصادر الطاقة احلالية مع احلاجة للبحث  –

  .مصادر بديلة نع
من  %42دراسات أن تزايد معدالت التلوث، مما يشكل تدمريا للبيئة الطبيعية، حيث أظهرت ال –

  .أ على استعداد لدفع أسعار أعلى للحصول على منتجات خضراء.م.املستهلكني يف الو
تغري دور احلكومات وزيادة وعيها البيئي واملتمثل يف سن التشريعات حلماية البيئة وتزايد األصوات اليت  –

  .ادمةتنادي باحملافظة على البيئة جلعلها مكانا آمنا للعيش لنا ولألجيال الق
  

        أهمية وأبعاد التسويق األخضرأهمية وأبعاد التسويق األخضرأهمية وأبعاد التسويق األخضرأهمية وأبعاد التسويق األخضر: : : : الفرع الثانيالفرع الثانيالفرع الثانيالفرع الثاني
  أمهية التسويق األخضر: أوال
إن تبين مفهوم التسويق األخضر حيقق للمؤسسات فوائد ومكاسب كبرية، وميكن أن يضع املؤسسة يف قمة اهلرم  

  .التنافسي، خاصة مع تزايد الوعي البيئي يف السوق بشكل عام
فتبين فلسفة التسويق األخضر جتعل املؤسسة قريبة من عمالئها وبالذات الذين لديهم توجه بيئي، من خالل    

احملافظة على البيئة وترشيد استخدام املوارد الطبيعية، وبالتايل هناك جمموعة من املزايل املترتبة على ممارسة التسويق 
  : 2األخضر  منها

 األخضر يفتح آفاق جديدة وفرص مغرية أمام املؤسسات اليتإن منهج التسويق : إرضاء حاجات املالكني - 1
هذا ما يؤدي إىل اكتساب مسعة جيدة يف اتمع وتلبية . متارسه وبالتايل حتقق ريادة تنافسية يف السوق 

 .حاجات املالكني 

سلع آمنة وصديقة  إنتاجى وذلك من خالل التركيز عل: حتقيق األمان يف تقدمي املنتجات وإدارة العمليات - 2
للبيئة وهذا ما يدفع باملؤسسة إىل رفع كفاءة عملياا اإلنتاجية، أي التخفيض يف مستويات التلف والتلوث 

 .البيئي الناجم عن العمليات اإلنتاجية

إن املؤسسات اليت تتبىن فلسفة التسويق األخضر حتظى بتأييد قوي من اتمع : للمؤسسة االجتماعيالقبول  - 3
البيئي، وهذا التأييد  االلتزامبشىت فئاته، بسبب انسجام أهداف هذه األخرية مع أهداف اتمع خبصوص 

 .لاالجتماعي يساعد املؤسسة على توطيد عالقاا مع عمالئها احلاليني وكسب عمالء جدد يف املستقب

                                                 
1   - http://www.definitions-marketing.com/popup.php3?id_article=730 

     : ا��*���ت 	
 ا��!+�� ا�*�;��، J7 ا��ا;N ا.�@��و�
: ا���$یI ا^خ���i�. ا����دي،  -  2
unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/.../unpan026425.pdf.07   .http://www 
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إن جتنب املؤسسة اخلضراء للمالحقات القانونية وتأييد اتمع هلا بسبب قبول أهدافها : دميومة األنشطة - 4
 .وفلسفتها، ميكنها من االستمرار يف تقدمي منتجاا الصديقة للبيئة ودعم عملياا وأنشطتها

   

  )األخضر( أبعاد التسويق املستدام: ثانيا

  : 1يستند تطبيق مفهوم التسويق املستدام إىل أربعة أبعاد رئيسية 

  إلغاء مفهوم النفايات أو تقليلها -1
     لقد تغري املفهوم التقليدي يف التعامل مع النفايات وبقايا الصناعة ضمن التسويق األخضر، حيث أصبح التركيز  

بدال من كيفية التخلص منها، وذلك من خالل رفع ) أو باحلد األدىن(على تصميم وإنتاج سلع بدون نفايات 
  .أي أن املهم هو ليس ما جيب أن نفعل بالنفايات، بل كيف ننتج سلعا بدون نفايات. كفاءة العمليات اإلنتاجية

  :إعادة تشكيل مفهوم املنتج -2

اإلنتاج ملفهوم االلتزام البيئي، حبيث يعتمد اإلنتاج بشكل كبري على مواد خام غري  يتمثل يف مواكبة تكنولوجيا
فضال عن ضرورة تدوير املنتجات نفسها بعد انتهاء املستهلك من . ضارة بالبيئة، واستهالك احلد األدىن منها

دا إىل الصناعة مرة استخدامها، وخاصة املعمرة منها، لتعود إىل مصنعها بالنهاية حيث ميكن تفكيكها وإعا
  .أما التغليف، فيعتمد على مواد خام صديقة للبيئة وقابلة للتدوير). ضمن حلقة مغلقة)أخرى

  :وضوح العالقة بني السعر والتكلفة -3

التكلفة احلقيقية على (وهذا يعين أن سعر السلعة. جيب أن يعكس سعر املنتج تكلفته احلقيقية أو يكون قريبا منها
أن يوازي القيمة اليت حيصل عليها من السلعة، مبا يف ذلك القيمة املضافة النامجة عن كون املنتج جيب ) املستهلك
  .أخضر

   :جعل التوجه البيئي أمرا مرحبا -4

لقد أدركت العديد من املنظمات أن التسويق األخضر يشكل فرصة سوقية قد متنح املنظمة ميزة تنافسية ولرمبا 
ملنظمات تتنافس يف السوق لتحقيق الكسب السريع، بغض النظر عن اآلثار السلبية يف الواقع، إن معظم ا. مستدامة
واملتمعن يف املنافسة يف السوق يدرك أن هذا يعترب منفذاً تنافسياً استراتيجياً، ميكن أن يأخذ املنظمة إىل . على البيئة

. م التدرجيي إىل مستهلكني خضرنوع آخر من املنافسة، وخاصة مع تنامي الوعي البيئي بني املستهلكني وحتوهل
ومن مزايا هذا التوجه االستراتيجي هو أن اهليئات الرمسية والغري رمسية تروج للتوجهات البيئية بشكل طبيعي 

ويف ذلك مساعدة ودعم جماين من هذه اجلهات جلهود الترويج اخلاصة . ومستمر من خالل أجهزة اإلعالم املختلفة
  .وبالتايل سيكون هذا التوجه أمرا مرحبا، وخاصة يف املدى الطويل. التسويق األخضر باملنظمات اليت تتبىن منهج

  
  

                                                 
, 1st edition, (1992),  Longman Group Ltd., P. 105Green MarketingPeattie, K,  - 1  
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        النتائج المترتبة عن التسويق األخضر والمزيج التسويقيالنتائج المترتبة عن التسويق األخضر والمزيج التسويقيالنتائج المترتبة عن التسويق األخضر والمزيج التسويقيالنتائج المترتبة عن التسويق األخضر والمزيج التسويقي: : : : الفرع الثالثالفرع الثالثالفرع الثالثالفرع الثالث
  املؤسسة األخضر يفالنتائج املترتبة عن تبين التسويق : أوال

من الواضح أن تبين مفهوم التسويق األخضر حيقق للمؤسسة االقتصادية فوائد ومكاسب كبرية، وميكن أن يضع  
  .املؤسسة على قمة اهلرم التنافسي، ولرمبا ميكنها من القيادة يف السوق

ال عن فتبين فلسفة التسويق األخضر جيعل املؤسسة قريبة من عمالئها، وبالذات الذين هلم توجه بيئي قوي، فض
  .احملافظة على البيئة وترشيد استخدام املوارد الطبيعية

  :1ويف هذا السياق نشري إىل عدد املزايا املترتبة عن ممارسة املؤسسة للتسويق األخضر كما يلي

  ؛إرضاء حاجات املالكني –
  ؛حتقيق األمان يف تقدمي املنتجات وإدارة العمليات –
  ؛حتقيق القبول االجتماعي للمؤسسة –
  .ميومة واستمرارية النشاطحتقيق د –

  

  املزيج التسويقي األخضر :ثانيا

  :هيو بعد أن كان يقتصر على أربعة عناصر األوىل فقط عناصر مثانيةيتألف من والذي  
 :2األربعة األوىل وتتمثل فيمايلي

حياا وهو تقدمي املنتجات اخلضراء للعمالء مع ضرورة متابعة هذه املنتجات خالل مراحل دورة : املنتج -1
  .لضمان استخدامها ضمن التوجه البيئي

يتضمن تسعري املنتجات مبا يتالءم مع املستهلكني ذوو التوجه البيئي القوي، ولكن قد حتمل هذه  :التسعري -2
األسعار بعض اإلضافات بسبب كلفة البحث والتطوير املستمر لضمان استخدام مواد صديقة للبيئة 

  .ومصادر طاقة جديدة

يتمثل يف استخدام منافذ توزيع تتعامل باملنتجات اخلضراء ومالئمة للمستهلكني من حيث  :التوزيع -3
  .سهولة الوصول إليها مع ضمان قيامها بإجراءات التدوير ضمن املتطلبات وااللتزامات البيئية

ويشمل كافة األنشطة التروجيية ضمن التوجه البيئي مع التركيز على الناحية اإلرشادية  :الترويج -4
 للمستهلكني 

                    .ت اخلضراءة خبصوص االستخدام اآلمن للمنتجامن خالل اإلعالنات وامللصقات البيئية واملعلومات اإلرشادي     

 :3األربعة الثانية تتمثل يف العناصر التالية
                                                 

1   - http://www.abcmarketing.fr/abchtml/developpement_durable.htm 
2  - �5 أح�� ��� .�iا^خ Iی$� .92 - 90ص . �o:� k�4 ذآd4  .ا��

 ا���ن ا�/�دي وا�*�5ون���. ا����دي،  3	 W��*ا� K?$ت �iا^خ Iی$�  : ، JE ا�4اb3 ا��4�Nو�.ا��

. /01/2011 le 211 .un.org/intradoc/groups/public/document/… http://www.unpan   
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املؤسسة ضمن إطار خبصوص مراقبة القضايا البيئية وإبقاء مبعىن تقدمي املعلومات وتلقيها : املعلومات -5
 .التسويق األخضر

 .التأكد من استخدام احلد األدىن من الطاقة يف العمليات اإلنتاجية مع اختزال الضائع: العمليات -6

 .انتهاج سياسات لدعم التوجه البيئي يف املؤسسة وتقييم األداء البيئي بشكل مستمر: السياسات -7

توظيف الكفاءات ذوي التوجه البيئي وتدريب العنصر البشري لرفع قدراته ومهاراته يف جمال : األفراد -8
  . االلتزام البيئي

            مهام وظيفة التسويق المستداممهام وظيفة التسويق المستداممهام وظيفة التسويق المستداممهام وظيفة التسويق المستدام: : : : الفرع الرابعالفرع الرابعالفرع الرابعالفرع الرابع
واملتمثلة أساسا  إتباعها على املؤسسة  جمموعة من املهام اليت جيب كهنا ،من أجل حتقيق وظيفة التسويق املستدام

 :يف

  التنمية املستدامة يفضل تبينحتديد املستهلك الذي معرفة و: أوال

 الذين يدجمون مفهوم التنمية املستدامة ضمن سلوكيام اليومية، حيث جند جمموعة من املستهلكني منهم امللتزمني 
  .1والذين يعيشون مع قيم التنمية املستدامة وحياولون إدماجها عن طريق التربية ومنهم املستهلكون االفتراضيون

  .هذه األنواع من املستهلكني فيمل خيص حاجياميف هذه احلالة، على رجل التسويق أن يركز جل جهوده على 

من  التنمية املستدامةتتعلق باملنتجات أو اخلدمات اليت تأخذ بعني االعتبار خمتلف أبعاد ض وإعداد عر: ثانيا
جيب أن يأخذ  يف السوق،تتعلق إما باملنتجات أو اخلدمات املطروحة  أجل قيام املؤسسة بتبين عروض مستدامة

املهمتان يتم االعتماد عليهما  اتانإن ه.2يف مجيع نشاطاا وعملياا لتنمية املستدامةبعني االعتبار األبعاد الثالثة ل
  .من أجل التمكن من تعريف املنتج

   االلتزام مببادئ التجارة العادلة: ثالثا
لتحل تطوير مبدأ التجارة ما بني البلدان النامية والسائرة يف طريق النمو، " مببادئ التجارة العادلة تعين  االلتزامإن 

 .3"ا حمل املساعدات التقليدية اليت كانت تتم سابق
 .وهذه املهمة يعتمد عليهما ألجل حتديد السعر

 : 4ومن أجل حتقيق أهداف التجارة العادلة البد من توفر مخسة مبادئ رئيسية وهي

                                                 
1- Emmanuelle Reynaud, op.cit, p 43.  

, Journal of business ethics, 2005.Extended Life Cycle AssessementGuthier C.,  -2  
3- CNUCED, Définition officielle FINE 2001 (Faire trade labelling organization, International federation for 
alternative trade, Network of european faire trade association).  

, Info économie publications, : définition, principes et objectifs Le commerce équitableInfo économie,  - 4

France,2010, pp 1-4.  
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عادلة لعمل احلرفيني خاصة من دول اجلنوب، للسماح هلم بتلبية حاجيام األساسية  ضمان مكافأة –
 ؛...)الصحة، التعليم، السكن، احلماية االجتماعية(

 ؛...)األطفال، األعمال الشاقة، التهميش عمالة استغالل(فراد ضمان احترام احلقوق األساسية لأل –
 ؛الفاعلني االقتصادينيالشركاء خمتلف عالقات دائمة بني  خلق –
يف  التنمية املستدامةمراعاة الصحة للمنتجني و ضمانومحايتها من أجل احملافظة على البيئة وتنشيط ال –

 ؛االستغاللعمليات 
 .العمل يف شفافيةالللمستهلكني وضمان  جيدة نوعيةذات طرح منتجات  –

  :1كما يضيف البعض اآلخر مبادئ أخرى منها مايلي

أي أن عمل النساء يثمن ويكفأ كما جيب، وتتلقى النساء دوما أجرا عن : املساواة بني اجلنسني –
 ؛مؤسساممسامهتهم يف عملية اإلنتاج ودعما داخل 

ويقصد بالسعر العادل يف السياق اإلقليمي أو احمللي بالسعر املتفق عليه عن طريق احلوار : سعر عادلدفع  –
اإلنتاج فحسب بل ميكن من إنتاج عادل من الناحية االجتماعية وسليم  تكاليف لواملشاركة، وال يشم

  .من الناحية البيئية

  يةاالستهالك اخلاصة بالعروضالقيمة احلقيقية  معرفة : رابعا

إن التزام املؤسسة بالتنمية املستدامة هو مناسبة حقيقية إلعادة النظر يف مكونات قيمة العرض اخلاص باملنتجات أو  

اخلدمات اليت تقدمها املؤسسة والتعمق يف دراستها، ومن هنا ميكن للمستهلك أن يوافق على العرض الذي يتمتع 

تغيري األساليب و األدوات التقليدية اخلاصة بتحديد أسعار  املؤسسة إدارةوهلذا يتوجب على . بقيمة أخالقية مهمة

واليت ) اليت كانت تعتمد على حتليل التكاليف ومعرفة نفسية املستهلك( بيع املنتجات اليت كانت تتبع يف السابق 

  . اخل...األخذ يف احلسبان بعض االعتبارات األخالقية أو البيئية إليهاتصبح غري كافية ليضاف 

  

  مسؤول اعتماد اتصال: خامسا

  عليه ممارسة سياسة اتصال تكون املؤسسةإستراتيجية أبعاد التنمية املستدامة يف  إدماجالذي يعتمد على  ديراملف 

مبادئ عدة جيب أن تستند إىل وهذه السياسة ، باملؤسسة، وحماولة إدماج خمتلف األطراف ذات املصلحة 2مسؤولة

  .واختيار دعم مستدام الشفافية، تشكيل رسالة مسؤولةك

                                                 
1  - 4Pت : أ�l5!ام�ت*�ی� ا������، ا�ورة ا���T� ،.و� .92، ص 2007، 96، ا��40ی4 ا���دس، �� �4 ا���5 ا�

9.-, utopies publications, France, pp 1Publicité et communication responsableutopies, - 2  
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ضح اإلستراتيجية، االلتزامات، الوسائل، التطورات املنجزة فيما خيص تو يةمن خالل نشر وتتحقق :الشفافية - 1

 ،، أو ميثاق املؤسسة، نشر معلومات متعلقة باستدامة املنتجات)نشر دليل العمل( التنمية املستدامة عملية

 ...،التنمية املستدامةنشر تقرير سنوي مفصل عن 

الرسالة جيب أن تتوافق مع العرض املستدام للمؤسسة، وجيب أن هذه  :للمؤسسة تشكيل رسالة مسؤولة - 2

ويتم  ا مجيع األطراف ذات املصلحةومع  هااملؤسسة، وكذلك تتوافق مع قيم ونشاطات تترجم بأعمال

التشاور احمللي، (اجلوارية االستماع إىل حاجيات اتمع املدين واملنظمات غري احلكومية،  من خاللذلك 

 .1، وختص هذه الرسالة مع كل طرف من األطراف ذات املصلحة...)األبواب املفتوحة

أن ختتار وسيلة اتصال  التنمية املستدامةبعلى املؤسسة امللتزمة  :مستدام لالتصال) وسيلة(اختيار دعم  - 3

شهار، حيث ال لإل مضادةحركات  تناميمستدامة لتحريك رسالتها املسؤولة، هذه املمارسة جاءت مع 

االنترنت،  بواسطةاإلشهار  كاستخداماملنظر العام للطبيعة وحتترم اجلمالية والنظام احمللي، هذه الوسيلة تشوه 

 .2استعمال اللوحات اإلشهارية و مع حماولة جتنب، املتخصصة أو النشر يف االت

  التنمية املستدامةب لتزامإظهار اال: سادسا

وعلى نطاق واسع من سياسة االتصال  تعمل بواسطة أن يتوجب على املؤسسة التنمية املستدامةوإلظهار االلتزام ب 

  .من خالل التحالفات التزامااوتعزيز مصداقية  باملؤسسة األطراف ذات املصلحة وعية وتعليمت اجل

، لالستهالكأكثر سياسة االتصال أداة موجهة من عل جي و أن يعزز ديرعلى امل :املستهلك) وعيةت(تعليم  - 1

نتباه لبعض اإلشكاليات الجلذب ا، ووسيلة أيضا األحسنالستهالك لعلها أداة موجهة ج وذلك من خالل

وعرضها  التنمية املستدامةوضع أدوات تكوين موجه لألخذ بعني االعتبار قضايا و، التنمية املستدامةاملتعلقة ب

االستهالك املستدام، وحماولة خلق حاالت وتطرحها على املستهلك لكي : على األطراف ذات املصلحة مثال

 .3يكون عونا فاعال

 وذلك من خاللد قيم املؤسسة جتسي العمل علىجيب  :عن طريق التحالفات ة املؤسسةتعزيز مصداقي - 2

مساعدة  كالعمل علىمن أجل تعزيز قيمها،  اخل،...التحالف مع اجلمعيات واملنظمات غري احلكومية

                                                 
20.-p 1, Draph’imprim, France, 2009, p: Publicité et environnement Bilan 2009, Joseph Besnaino -1  

2- http://www.communicationresponsable.com/docs/Comresp_R4_Compte_rendu.pdf  
3- http://www.in-terre-actif.com/fr/fichier/CONSORESP_fichepreparation.pdf   
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ؤسسة امل، وجيب أن يشمل التحالف أعمال أساسية إلستراتيجية ...اجلرميةحماربة األطفال أثناء احلروب، 

 .1باالتصال القياموليس فقط ا

) اخلامسة والسادسة(تعتمد اإلدارة على املهمتني األخريتني  ،جل تعريف املؤسسة بسياسة االتصالأومن  
  .الذكر القواعد السابقةو
  

        وظيفة البحث والتطوير وظيفة البحث والتطوير وظيفة البحث والتطوير وظيفة البحث والتطوير مكانة التنمية المستدامة ضمن مكانة التنمية المستدامة ضمن مكانة التنمية المستدامة ضمن مكانة التنمية المستدامة ضمن : : : : المطلب الثانيالمطلب الثانيالمطلب الثانيالمطلب الثاني
 سواء ،حتتل وظيفة البحث و التطوير مكانة هامة يف تنظيم املؤسسة بكيفية تسمح بالتنقل اجليد للمعلومات   

أو من مشاكل فنية جتابه العملية اإلنتاجية من خالل وظيفة اإلنتاج و كذلك  ،كانت خارجية عرب وظيفة التسويق
  .املعلومات الناجتة عن العلم والتكنولوجيا املتاحة

و كلها جمندة إلجناز مشاريع البحث  ،وإجراءات التسيري ،وسائل ،وتتكون وظيفة البحث و التطوير من عمال    
يقوم بتوجيه العمال بغية تنفيذ  ،و يقوم باإلشراف على الوظيفة مسؤول يسمى مدير البحث و التطوير ،طويرو الت

  .النشاطات املعنية بالوظيفة حسب املشاريع احملددة

االستدامة إن الدور األساسي الذي تلعبه إدارة البحث والتطوير على مستوى املؤسسة يف ظل تبنيها ملفهوم    
إجراء األحباث اليت تقلل من ظاهرة التلوث، أي األخذ بعني االعتبار البعد البيئي يف  :البيئية يكمن يفاملسؤولية و

  .2الربامج البحثية املستقبلية
  

        تعريف، أنواع وإجراءات وظيفة البحث والتطويرتعريف، أنواع وإجراءات وظيفة البحث والتطويرتعريف، أنواع وإجراءات وظيفة البحث والتطويرتعريف، أنواع وإجراءات وظيفة البحث والتطوير: : : : الفرع األولالفرع األولالفرع األولالفرع األول
  البحث و التطويروظيفة تعريف : أوال
      حتويل املعارف املصادق عليها إىل حلول جمموعة من املهام والنشاطات والعمليات اليت تعمل على  ايقصد
تباشر هذه النشاطات إما يف خمابر .استهالكية أو استثمارية ،يف صور أساليب أو طرق إنتاج و منتجات مادية ،فنية

    .3أو يف املؤسسات الصناعية دون اعتبار خاص حلجمها ،أو يف مراكز البحث التطبيقي ،اجلامعات

العمل اإلبداعي الذي يتم على "البحث والتطوير على أنه  OECD منظمة التعاون االقتصادي والتطوير كما تعرف
أساس نظامي دف زيادة خمزون املعرفة، مبا يف ذلك معرفة اإلنسان، الثقافة واتمع، واستخدام خمزون املعرفة هذا 

  ".إلجياد تطبيقات جديدة

                                                 
1-BJM Arts, Green Alliances of  Business and NGOs : new styles of self regulation or dead-end roads ? 
University of Nijmegen, The Netherlands, 2002, pp 1-11. 
2   - Le système de management environnemental : www.actu -
environnement.com/ae/dictionnaire_environnement/definition/systeme_de_management_environnemental_sme.php
4 
3 http://www.kfupm.edu.sa/conference/erplanning/Final Conf/Mon 

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1&action=edit&redlink=1
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يقصد بالبحث والتطوير ،اديةـصعلى مستوى املؤسسة االقتيف جمال االستدامة بحث والتطوير أما بالنسبة لل    
ادة خمزون املعرفة البيئية يف املؤسسة، ــالبيئي النشاط اإلبداعي الذي يتم على أساس قواعد علمية دف زي

 . واستخدامها يف تطبيقات جديدة يف النشاط اإلنتاجي وحتقيق عائد جمزي
هو الفحص املتعمق اهلادف إىل اكتشاف معرفة بيئية جديدة بأمل أن : ميكن القول البحث والتطوير البيئي كما   

تكون تلك املعرفة مفيدة يف تطوير منتج أخضر جديد أو عملية نظيفة جديدة أو يف اكتشاف حتسني جوهري 
  .للموجود من أي منهما

   أنواع البحوث البيئية: ثانيا

يهتم بالدراسة النظرية للبيئة احمليطة باملؤسسة وخمتلف العوامل املؤثرة فيها من  :البحث األساسي أو النظري -1
 .مدخالت عملية اإلنتاج اخلاصة باملؤسسة وصوال إىل املنتج النهائي

ولة تقليل نسبة يهتم ببحث وجتريب املنتجات النهائية دف حتديد أثرها البيئي، وبالتايل حما :البحث التطبيقي-2
 .تلويثها للبيئة

نقصد به عملية إضفاء التحسينات والتعديالت على املنتجات القدمية اليت ثبت تأثريها السليب  :التطوير البيئي -3
وهو كذلك حتويل نتائج البحث أو املعارف األخرى إىل خطة أو تصميم ملنتج  أخضر جديد أو خدمة  .على البيئة

ديد أو التحسني اجلوهري ملنتج أو خدمة أو أسلوب تقين معروف سواء كان ذلك جديدة أو أسلوب تقين ج
  .1بغرض البيع أو االستخدام

 إجراءات عملية البحث والتطوير البيئي: ثالثا

عملية البحث والتطوير تبدأ أساسا جبمع املعلومات عن احمليط اخلارجي والداخلي للمؤسسة، وبعد عملية  إن    
  :مجع املعلومات تأيت مرحلة تقدمي وغربلة األفكار، واليت تترجم إىل جمموعة من األحباث تدور يف جمملها حول

  ؛أحباث دف للتقليل من التلوث اهلوائي - 
  ؛املخلفات السامة أحباث دف للحد من - 
  ؛أحباث دف إلعادة استعمال املخلفات السائلة - 
  ؛أحباث دف لرسكلة املخلفات الصلبة - 
  ؛أحباث دف إىل اكتشاف مصادر جديدة للطاقة النظيفة - 
  ؛أحباث دف اكتشاف طرق جديدة يف اإلنتاج تؤدي إىل تطبيق اإلنتاج األنظف - 
  ؛جيدة صديقة للبيئةأحباث دف إىل اكتشاف منتجات  - 
  ؛حماولة تطوير وحتسني املنتجات املوجودة وطرق اإلنتاج السائدة يف املؤسسة مبا يتماشى مع البعد البيئي - 

                                                 
1   - www.novethic.fr/novethic/v3/article.jsp?id=88973 
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  .أحباث دف إىل اكتشاف طرق جديدة يف التصميم األويل والنهائي للمنتج أو ما يسمى بالتصميم األخضر - 
خالل هذه النقطة ميكننا تناول مفهوم التصميم األخضر، وكذا اهلدفني املزدوجني إلستراتيجية هذا  ومن     
  .األخري

  

        ررررضضضضالتصميم األخالتصميم األخالتصميم األخالتصميم األخ: : : : نينينينيالفرع الثاالفرع الثاالفرع الثاالفرع الثا
  : ستراتيجيات البيئية أن يأخذوا يف االعتبار أمهية تصميم املنتج لسببني مها جيب على واضعي اإل

التنافسية للمنتج حيث التصميم اجليد للمنتج يعجل من تطوره عرب الوقت وحيس تدعيم املركز التنافسي و امليزة  –
من  %70له ، وقد أثبت الس الوطين للبحث األمريكي أن حوايل  ةاجلودة و يقلل من التكاليف اإلمجالي

جيعل تصنيع واالستعمال ويتحدد من خالل مراحل تصميم املنتج األساسية هذا ما للتكاليف تطوير املنتج 
 .تصميم معيار حمدد لتنافسية املؤسسة يف القطاع الصناعي 

 .1التصميم البيئي يسمح لنا بتدارك مشاكل البيئية –

  تعريف التصميم : أوال

وبالتايل حيدد  ،تستعمل فيه املرحلة اليت تؤخذ فيها قرارات ختصيص املوارد ومميزاا واملسار التصنيعي الذي هو 
   .نوع وخصائص النفايات الصناعية الناجتة عن هذه العملية

بط بفكرة التخلص من تال تر أن للحصول على املنتجات اخلضراء، جيب التصميم إستراتيجية إن النظر إىل      
التفكري وعلى  إمنا التصميم يعمل على التقليل من هذه األضرار عن طريق ،البيئية اليت خيلفها املنتج مجيع األضرار

طرق ولتصنيعه مثل أنواع املواد املستعملة  املنتج أو حىت املواد اليت الالزمة ا مستوى مجيع املراحل اليت مير
  .2وصوال إىل طرق التغليف جتميعهاوطرق حتويلها واستخراجها طرق نقلها 

  

 األخضر التصميم :ثانيا

 األخذ املنتج هو عملية تركيب، مزج، توليف، اليت يكسب فيها املنتج صفات مميزة، حيث جيب تصميمإن      
 يف األخذ تصمم املنتجات بدون حاليا، ، قابلية التصنيع، السالمة، وتوقعات الزبوناألداء االعتبار التكلفة، يف
والتشريعات اليت ختص البيئة والصحة، واليت  العديد من القواننياألثر البيئي هلا، على الرغم من وجود  عتباراال

 3 .البيئية للمنتجات لعبت دورا كبريا يف إحداث اخلصائص
أداء : البيئية وكل من  وبأقل خسارة ما بني األهداف عبارة عن الربطالرئيسية يف التصميم األخضر هو  النقطة

  :وايل يوضح ذلك، والشكل املاملنتج، النفع املعيشي والوظيفي

                                                 
1 - Indira Nair and others, Green Products by Design: Choices for a Cleaner Environment September 1992  
edited by Indira Nair, p 35. 
2- Satoshi Oikawa, Promoting Development of Super Green Product, Fujitsu Annual Report, 2002, p201-202. 
3-  Indira Nair and others, op.cit, p 53. 
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Source : Indira Nair and others, Green Products by Design: Choices for a Cleaner Environment
 edited by Indira Nair, p 35.  

  

فهي تعتمد باألساس على قدرة املؤسسة على التحكم يف عمليات اإلنتاج أو 

 .، التحكم خاصة يف التكنولوجيا املقللة للنفايات

-  ��V�  :  
إ�Eدة ا���k�T، إ�Eدة 

وی4 ا�T	�ی�ت،  
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اهلدفني املزدوجني إلستراتيجية التصميم األخضر:  )11( رقمشكل 

Green Products by Design: Choices for a Cleaner Environment

  :إىل دف أساسا األخضرالتصميم  إستراتيجيةفان  
  النفايات؛) الوقاية من

 .تسيري أفضل للموارد
فهي تعتمد باألساس على قدرة املؤسسة على التحكم يف عمليات اإلنتاج أو  ،بسيطة وبالتايل فان فكرة التصميم

  .واليت تأخذ يف أولوياا محاية البيئة
  :ويرتكز التصميم األخضر أساسا على العوامل التالية

  ؛مدة حياة املنتج
  ؛السالمة، الثقة، التسمم: أداء املنتج من حيث
، التحكم خاصة يف التكنولوجيا املقللة للنفايات)املتاحة(املتوفرة 

��10 :  
ا����O،  ا�T	�ی�ت، 

�B�6ا����5ل ا�.  
ی�  :  

t�Tا�� �� .ح��ة ^
         

 

:                                                 ا�	�� ا�����

 

 

شكل 

  
 

Green Products by Design: Choices for a Cleaner Environment September 1992 

  

 ،من خالل هذا الشكل
الوقاية من(منع  – 
تسيري أفضل للموارد – 

وبالتايل فان فكرة التصميم
واليت تأخذ يف أولوياا محاية البيئة نالتصنيع

ويرتكز التصميم األخضر أساسا على العوامل التالية
مدة حياة املنتج – 
أداء املنتج من حيث – 
املتوفرة  االحالالت – 
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  الفصلخالصة 

ات املؤثربل تتأثر مبجموعة من  نمبختلف أنواعها وأشكاهلا ال تعمل يف فراغ ،أن املؤسسات ،الشك فيه مما 
باملتغريات والضغوطات اخلارجية  واملتغريات الداخلية منها واخلارجية، والسيما أا تتأثر وتتفاعل بدرجة أكرب

لتواكب التطورات احلاصلة يف هذا اال، األمر الذي حيتم عليها مسايرة مجيع التغريات والتطورات وذلك من 
  .وكل هذا ينعكس حتما يف إدارا ملختلف نشاطاا ووظائفها .خالل تغيري استراتيجياا وأهدافها وسياساا

يف اال االقتصادي  األوروجزائريمع اإلحتاد األورويب، ونظرا للتعاون  االتفاقيةلبنود  ونتيجة تبين اجلزائر     
تبنت اجلزائر برنامج تأهيل وتطوير املؤسسات االقتصادية لدعم قدراا التنافسية، وألجل هذا قامت العديد من 

  .ت احلاصلة يف هذا االاملؤسسات بصفة اختيارية بتأهيل خمتلف وظائفها ونشاطاا ملسايرة التطورا
ونتيجة التوجه العاملي حنو تفعيل التنمية املستدامة على املستوى الكلي والعمل على تعزيز املؤسسات وتدعيمها 
للمسامهة يف التنمية املستدامة على املستوى اجلزئي، وهذا كله راجع إىل املشاكل اليت ختلفها الصناعات 

  .مكوناتهواملؤسسات على الكون بكل 
مجيع أبعاد التنمية املستدامة  إدخالوانطالقا من هذا استوجب على املؤسسات العمل قدر املستطاع على       

مل نشاطاا ووظائفها التقليدية، بل أصبحت مطالبة أكثر بضرورة تبين وظيفة لالستدامة كغريها من الوظائف 
  .يف حتقيق التنمية املستدامة اإلمكاناألخرى لتعىن مبعاجلة مجيع املشاكل واالنشغاالت املطروحة، واملسامهة قدر 

ع الدراسات االقتصادية والبيئية على مستوى املؤسسات االقتصادية العاملية، أن األنشطة لقد أثبتت مجيو    
أما وظيفة البحث ، النشاط اإلنتاجي، النشاط التسويقي: والوظائف األساسية املتسببة يف التلوث بشكل مباشر هي

مل تقم بإجراء األحباث اليت تقلل من  والتطوير فلها عالقة غري مباشرة بالعنصر البيئي وتتحمل مسؤولية التلوث، إذا
لذلك ركزنا  .أي األخذ بعني االعتبار البعد البيئي يف الربامج البحثية املستقبلية ،ظاهرة تلويث املؤسسة للمحيط

هي اليت بدأت تفكر بالتوجه حنو استحداث  ،ولكن لألسف فثمة مؤسسات قليلة جدا. على دراسة هذه الوظائف
 .الرغم من أمهيتها البالغة جدا وظيفة لالستدامة على

  



  

  

        الفصل الرابعالفصل الرابعالفصل الرابعالفصل الرابع

     SANIAK SANIAK SANIAK SANIAKالميدانية لمؤسسة الميدانية لمؤسسة الميدانية لمؤسسة الميدانية لمؤسسة دراسة دراسة دراسة دراسة الالالال

        عين الكبيرةعين الكبيرةعين الكبيرةعين الكبيرة
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        الفصل الرابعالفصل الرابعالفصل الرابعالفصل الرابع

        عين الكبيرةعين الكبيرةعين الكبيرةعين الكبيرة    SANIAKSANIAKSANIAKSANIAKلمؤسسة لمؤسسة لمؤسسة لمؤسسة     الدراسة الميدانيةالدراسة الميدانيةالدراسة الميدانيةالدراسة الميدانية

  مقدمة

يف السنوات القليلة املاضية اجتاه ووعي عاملي واسع حنو التنمية املستدامة وهذا انطالقا من مؤمتر لقد تنامى      
والذي دعت فيه رئيسة الوزراء النروجيية إىل ضرورة تبين مفهوم التنمية املستدامة كبديل  ،1987برنتدالند سنة 

ومن أجل العمل على حتقيق التنمية املستدامة ظهرت توجهات  .عن التنمية االقتصادية اليت شاعت قبل هذا التاريخ
متزايدة تنادي بضرورة تدعيم وتعزيز املؤسسات املستدامة من أجل األخذ ذا املفهوم من خالل مراعاا خمتلف 

  .األبعاد االقتصادية والبيئية واالجتماعية يف جممل نشاطاا ومهامها

بالعمل واملسامهة اإلجيابية يف هذا اال مع  مضى قبل أي وقت آخر ،ةأصبحت املؤسسات مطالب ،ومن هنا    
  .خلفتها هذه املؤسسات على بيئتها وضع قطيعة مع املمارسات السلبية السابقة واحلد من املشاكل اليت

ختلف على مواكبة هذا التوجه العاملي وعملت على تأهيل اقتصادها مب ،كغريها من البلدان ،ولقد سعت اجلزائر    
مؤسساته وقطاعاته، وكان ذلك نتيجة بعض املتغريات الدولية األخرى كظاهرة العوملة وانفتاح االقتصاد اجلزائري 

عملت اجلزائر على تبين  ،ويف هذا اال .،اخل...على األسواق اخلارجية واتفاقية التعاون مع االحتاد األورويب،
قادرة على وضع منظومة املؤسسات الوطنية يف نفس مستوى املؤسسات برنامج للتأهيل باعتباره األداة والوسيلة ال

  .العاملية

استطاعت العديد من املؤسسات من تأهيل خمتلف وظائفها ونشاطاا إضافة إىل  ،ومبوجب هذا الربنامج      
صفات تأهيل احمليط اخلارجي الذي تعمل فيه، كما حاولت العديد منها احلصول على شهادة املطابقة للموا

 ،سنخصص هذا الفصل لدراسة هذه اجلوانب يف واقع املؤسسة اجلزائرية فإنناالقياسية العاملية وانطالقا من هذا كله 
الدراسة امليدانية بوصفها مؤسسة رائدة يف هذا اال وحاصلة على شهاديت  إلجراءوقد اخترنا مؤسسة كنموذج 

  .مواصفة الصحة والسالمة املهنيةريقها للحصول على نظام إدارة اجلودة ونظام اإلدارة البيئية ويف ط

SANIAK وفيما سيأيت من صفحات سنحاول التطرق إىل املباحث التالية:  
  .اإلطار املنهجي للدراسة امليدانية: املبحث األول
  .وتأهيل أهم وظائفها SANIAKؤسسة متشخيص حميط : املبحث الثاين

  . SANIAKالتوجه حنو وظيفة االستدامة يف مؤسسة : الثالث املبحث
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        والتعريف بالمؤسسة والتعريف بالمؤسسة والتعريف بالمؤسسة والتعريف بالمؤسسة     للدراسة الميدانيةللدراسة الميدانيةللدراسة الميدانيةللدراسة الميدانيةاإلطار المنهجي اإلطار المنهجي اإلطار المنهجي اإلطار المنهجي : : : : المبحث األولالمبحث األولالمبحث األولالمبحث األول

 SANIAKسنقوم بإجراء دراسة ميدانية حول مؤسسة  ،يف إطار األهداف اليت يسعى البحث إىل حتقيقها    
  .وهذا من أجل التعرف على الظاهرة حمل الدراسة يف جانبها التطبيقي ، BCRمع  التابعة

وعليه سوف نتناول يف هذا املطلب اإلطار املنهجي الذي يساعدنا يف الدراسة امليدانية، وهذا بغية توضيح    
نهج الرؤية، حىت نكون على علم مبا سنقوم به يف جانب العمل امليداين، وفيه سنتناول فرضيات البحث مث م

الدراسة، نظرا لألمهية األساسية اليت يكتسيها يف مجيع البحوث، وذلك باعتباره فن  التنظيم الصحيح لألفكار من 
 باإلضافةأجل البحث عن احلقائق أو اكتشافها أو الربهنة عليها، مث أدوات الدراسة، إضافة إىل مربرات االختيار، 

  .إىل التعريف باملؤسسة
  

        طار المنهجي للدراسة الميدانية طار المنهجي للدراسة الميدانية طار المنهجي للدراسة الميدانية طار المنهجي للدراسة الميدانية اإلاإلاإلاإل    : : : : المطلب األولالمطلب األولالمطلب األولالمطلب األول        
فرضيات،  :اإلطار املنهجي للدراسة امليدانية ونتناول فيه نقطتني أساسيتني ومهاسنخصص هذا املطلب لدراسة 
  .منهج وأدوات الدراسة امليدانية

  

            ....الدراسةالدراسةالدراسةالدراسة    منهجمنهجمنهجمنهجوووو    فرضياتفرضياتفرضياتفرضيات: : : : الفرع األولالفرع األولالفرع األولالفرع األول
حبثه، بناء على فرضية أو جمموعة فرضيات، من البديهي على كل باحث أن يبدأ معاجلته للموضوع املراد     

ويف سبيل ، باعتبارها تصورات أولية أو نتيجة يريد الوصول إليها، وحتاول الدراسة امليدانية إثبات صحتها أو نفيها
ذلك يعتمد على منهج حمدد يبني له خمتلف اخلطوات اليت يسلكها من أجل تنظيم العمل البحثي، باإلضافة إىل 

  .اليت يستعني ا يف دراسته هذه، وهذا ما سنربزه يف النقاط املواليةبعض األدوات 

  فرضيات الدراسة : أوال

البد  ،لقد سبقت اإلشارة إىل عرض الفرضيات يف املقدمة العامة، لكن ومن أجل تبيان اإلطار املنهجي للدراسة   
  :لتاليةانطلقت الدراسة من الفرضيات ا ثعلينا من اإلشارة إليها مرة أخرى، حي

 الفرضية العامة   

إن برامج التأهيل املنتهجة من شأا أن تساعد املؤسسات االقتصادية من الوصول إىل حتقيق و ترقية      
  . االستدامة

  :تتمثل هذه األخرية فيمايلي :الفرضيات الفرعية   
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إن تبين املؤسسة لربامج التأهيل الوظائفي ضرورة أملتها املتغريات الدولية كالعوملة واملنظمة العاملية للتجارة    -
  ؛والشراكة األوروجزائرية 

   ؛عملية تأهيل املؤسسة االقتصادية اجلزائرية متر عرب انتهاج أساليب و أمناط حديثة يف التسيري   -

من شأنه   دارة احلديثة مثل تلك اليت تقتضيها متطلبات املواصفات القياسية العامليةإن اللجوء إىل تطبيق نظم اإل - 
 .أن يؤهل املؤسسة االقتصادية اجلزائرية

  

  منهج الدراسة: ثانيا

 إن املنهج هو الذي ينب خمتلف اخلطوات اليت يعتمد عليها الباحث من أجل تنظيم العمل البحثي الذي يقوم به  
  .للوصول إىل النتائج وتقصي احلقائق، فهو إذا األسلوب الذي يسري عليه كي يصل إىل اهلدف املرجو

واملنهج املطبق لدراسة أي ظاهرة حبثية يرتبط ارتباطا وثيقا باإلشكالية املطروحة، ويرتبط أيضا بالفرضيات   
سانية، وليس كل منهج يصلح ملعاجلة مجيع لعلوم اإلدارية واإلنااملقدمة ملعاجلة املوضوع وبطبيعته، خاصة يف 

  .املواضيع

فإننا سنعتمد على املنهج الوصفي التحليلي، الذي يقصد به النهج الذي يهتم جبمع  ،ويف دراستنا هلذا املوضوع   
 وتلخيص احلقائق احلاضرة املرتبطة بطبيعة املؤسسة، أو أي نوع من الظواهر اليت ميكن للباحث دراستها ومعاجلتها،

واإلنسانية، ومن خالل هذا املنهج يتم جتميع  اإلداريةوهذا املنهج يعد من أكثر املناهج انتشارا يف جمال العلوم 
  .البيانات واملعلومات الالزمة عن هذه الظاهرة حمل الدراسة

  

  أدوات الدراسة الميدانيةأدوات الدراسة الميدانيةأدوات الدراسة الميدانيةأدوات الدراسة الميدانية: : : : الفرع الثانيالفرع الثانيالفرع الثانيالفرع الثاني

إن أدوات الدراسة تتحدد طبقا للموضوع املراد معاجلته، وهذا األخري يفرض على الباحث نوعا من األدوات    
اليت يستعني ا لدراسة ومعاجلة املوضوع، هذا من جهة، ومن جهة ثانية تتحدد تبعا لطبيعة البيانات املتوفرة، 

ن دقة وصدق البيانات اليت جيمعها الباحث ويف وكذلك تبعا للمنهج املستخدم يف الدراسة، وعلى هذا األساس فإ
  :ا سنعتمد  على األدوات التاليةنهلذا املوضوع فإن امعاجلتن

  

  املالحظة العلمية : أوال

إن هذه األداة تقدم لنا صورة واضحة وواقعية عن الظاهرة موضوع الدراسة، وما يتصل ا من تغريات،       
ية للكشف عن كل ما هو غري ظاهر، وتساعد يف الوقت نفسه على حتقيق فبقية األدوات األخرى تبقى غري كاف
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فهم أعمق ملا يدور باملؤسسة جمال الدراسة من سلوكيات وأشياء وأفعال قد ال جيدها الباحث يف األدوات 
 .إخل...األخرى، وهذا من خالل متابعة ومالحظة أعضاء املؤسسة وخمتلف املسؤولني

  املقابلة الشخصية :ثانيا

تعد املقابلة الشخصية من أكثر األدوات جلمع البيانات من الواقع امليداين، حيث يقوم الباحث بتحديد موعد       
مع مسؤويل املؤسسة، وبعدها يتم اللقاء معهم حيث يتم النقاش واحلوار وتبادل املعلومات عن طريق جمموعة من 

وعن طريق املقابلة يتمكن ، موعة من املثريات احلافزةتوجيه أسئلة معينة وإثارة املستجوب مبج :الوسائل أمهها
الباحث من مقابلة املستجوب وجها لوجه ويتحاور ويتبادل النقاش معه، وبالتايل ميكن للباحث أن يغري األسلوب 

على املقابلة  اعتمدنافإننا  ،ويف معاجلتنا هلذا املوضوع، إذا كان هناك غموض إىل أن حيصل على اجلواب السليم
، حيث مت ختصيص لقاءات وحوارات مع مديري رة نظر لبساطتها باإلضافة إىل جانب استعمالنا للمقابلة املقننةاحل

  .أهم وظائف املؤسسة وبعض املسريين حول مسائل عديدة ختص موضوع الدراسة
 

  السجالت والوثائق  :ثالثا

مصاحل ووظائف املؤسسة، ومن بني هذه حيث مت االستعانة بالسجالت والوثائق املوجودة يف خمتلف       
النصوص، التقارير، السجالت اخلاصة بعدد العمال، ووظائف ومناصب عملهم وكذلك : السجالت والوثائق جند

التنمية وخمطط  املذكرات اإلعالمية، واإلحصائيات اخلاصة بالعديد من جوانب املوضوع املراد دراسته باملؤسسة
  .2014 -2010للفترة مابني اخلاص باملؤسسة حمل الدراسة 

  

    مبررات اختيار وتعريف المؤسسةمبررات اختيار وتعريف المؤسسةمبررات اختيار وتعريف المؤسسةمبررات اختيار وتعريف المؤسسة: : : : المطلب الثانيالمطلب الثانيالمطلب الثانيالمطلب الثاني
ال بد وأن تستكمل بدراسة ميدانية، تتم يف مؤسسة  ال شك أن كل دراسة نظرية ملعاجلة موضوع ما،  

على  معينة، ويف هذا اال نطرح السؤال التايل، ما هي أهم مربرات وأسباب اختيار هذه املؤسسة ؟ ومنه يتوجب
  .الباحث أن يستعرض أهم مربرات وأسباب اختيار املؤسسة، باإلضافة تقدمي نظرة عن املؤسسة

  

        مبررات اختيار المؤسسةمبررات اختيار المؤسسةمبررات اختيار المؤسسةمبررات اختيار المؤسسة: : : : الفرع األولالفرع األولالفرع األولالفرع األول
إلجراء الدراسة امليدانية نظرا للمربرات   BCRمع بعني الكبرية التابعة SANIAKلقد مت اختيارنا ملؤسسة    

  :التالية واألسباب

  .الوطيناملؤسسة من بني أهم وأكرب املؤسسات على املستوى  تعد - 1
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نظرا ملا يتطلع إليه بعض مسؤويل هذه املؤسسة من نتائج إجيابية واهتمامهم بالبحوث العلمية، والسيما  - 2
  .امليدانية منها، هذا ما شجعنا وأعطانا دعما قويا إلجراء مثل هذه الدراسة يف املؤسسة

املقدمة لنا من طرف إدارة املؤسسة يف خمتلف ااالت وخاصة االطالع على خمتلف نظرا للتسهيالت  - 3
  .السجالت والوثائق والتقارير

  .تعد املؤسسة رائدة يف جمال التنمية املستدامة، واحملافظة على البيئة وتساهم يف خدمة اتمع - 4

  .ات واملخلفات الصناعيةؤسسة حمل الدراسة تويل أمهية كبرية يف جمال إدارة النفايامل - 5

اخلاصة بنظام  14001اخلاصة بنظام إدارة اجلودة وااليزو 9001لكون املؤسسة  حاصلة على شهادة اإليزو  - 6
  . اإلدارة البيئية

  

        BCRBCRBCRBCRمؤسسة مؤسسة مؤسسة مؤسسة     تاريختاريختاريختاريخ: : : : لثانيلثانيلثانيلثانيالفرع االفرع االفرع االفرع ا

  :من خالل النقاط التالية حمل الدراسة ميكن التطرق إىل تاريخ املؤسسة

  تأسيس الشركة : أوال 

حتت  09/08/1967املؤرخ يف  105- 67مبوجب األمر  BCRتأسست الشركة الوطنية للبلنات امليكانيكية     
ولقد مت تأسيس وحدة إنتاج اللوالب والسكاكني والصنابري اليت اتفق  ،ثقيلةإشراف ووصاية وزارة الصناعات ال

  .ORLIKONBURITPOعن طريق عقد الشركة السويسرية  06/07/1973على إنشائها يف 

مت إجناز هذا املركب  1977ويف أواخر  TPOمن طرف الشركة األملانية  1974ومت فعال تأسيس الوحدة سنة 
مليون دج  562املستثمرة يف هذا املشروع حوايل ولقد قدرت األموال  1978ابتداء من  تشغيلالذي دخل حيز ال

الذي نص عليه املرسوم املؤرخ يف  SONACOMؤسسة وعند الشروع يف عملية إعادة اهليكلة االقتصادية مل
تضمن إنشاء املؤسسة الوطنية إلنتاج  01/01/1980الذي دخل حيز التنفيذ مبوجب املرسوم  04/09/1980

  .تضم أربع وحدات إنتاج وبطاقة تسويقية تضم أربع وحدات جتارية إنتاجيةاللوالب والسكاكني والصنابري ببطاقة 

يف إطار إعادة  04/12/1982بتاريخ 1838الصادر باجلريدة الرمسية يف عدد  420-82ومبوجب املرسوم رقم 
اهليكلة للمؤسسات اجلزائرية، أصبحت الوحدة اإلنتاجية لعني الكبرية وحدة إلنتاج اللوالب والرباغي والصنابري 

وهي شركة   BCR (L’entreprise de boulonnerie, coutellerie et robinetterie)تابعة ملؤسسة تعرف بــ 
  .1990الشريك الوحيد هو الدولة منذ سنة    SPA تابعة للدولة، أي شركة مسامهة

 (stratégie d’entreprise et projet AEFI)   وبالتعاون مع مكتب أجنيب للدراسات، تضمن هذا املشروع
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  : مالئمة تسمح بالوصول إىل األهداف التالية إستراتيجية

  ؛احلصة السوقيةتنمية، تدعيم وتعزيز  - 

  ؛تقليل تكاليف اإلنتاج - 

 ؛التركيز على اجلودة يف اإلنتاج -

 ؛االستثمار يف املوارد البشرية  - 

  .حتفيز وتشجيع اليد العاملة - 
 

 BCRفروع : ثانيا

متت إعادة هيكلة املؤسسة مرة أخرى لتنبثق عنها ثالثة فروع إنتاجية حتت إشراف املديرية  01/01/2002يف سنة 
  :العامة حبي بيزار سطيف، وتتمثل هذه الفروع يف

   ؛فرع إنتاج اللوالب والرباغي والصنابري بعني الكبرية - 
  ؛فرع إنتاج الرباغي والصنابري بواد رهيو - 
 .فرع إنتاج السكاكني بربج منايل - 

باإلضافة إىل هذه الفروع توجد مديريات جتارية مستقلة وهي متمركزة بالشرق والوسط والغرب، هدفها الرئيسي 
  .تسويق املنتجات داخل وخارج الوطن

  BCRواجلدول املوايل يوضح فروع 

  BCR مؤسسة فروع): 05( جدول رقم 

 SANIAKفرع  ORSIMفرع   ORFEEفرع 

يقع على مستوى املنطقة الصناعية 
خيتص يف ) بومرداس(بربج منايل 

وتسويق األواين بأنواعها صناعة 
السكاكني، ( املختلفة
كما يقوم بتسويق )اخل،...املالعق،

  . منتجات الفروع األخرى

يقع على مستوى املنطقة الصناعية 
خيتص يف ) غليزان(بواد رهيو 

صناعة وتسويق الرباغي بأنواعها 
املختلفة، كما يقوم بتسويق 

  .لفروع األخرىمنتجات ا

يقع على مستوى املنطقة الصناعية 
خيتص ) سطيف(بعني الكبرية 

بصناعة وتسويق الصنابري بأنواعها 
خملطات، معدالت، (املختلفة 

، كما يقوم )صنابري العمارات
  .بتسويق منتجات الفروع األخرى

 وثائق املؤسسة: املصدر
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 BCRاألمهية االقتصادية مع : ثالثا

اليت تنتج اللوالب  ،خاصة وأا الوحيدة من نوعها يف اجلزائر ،أمهية اقتصادية بالغة ذات  BCRمؤسسةتعترب    
  :والصنابري والسكاكني ويكن حصر هذه األمهية يف النقاط التالية

 ،اللوالب والسكاكني يف السوق الوطنية وهو اهلدف الذي تسعى إليه املؤسسة منذ نشأا جتوفري منت - 

مشروعات إنتاجية أخرى خاصة فيما خيص منتجات اللوالب  يف تشغيل  BCRمؤسسة نواتجتستعمل  - 
    والرباغي،

كما نشري كذلك إىل أن اكتساب .التخفيف من حدة اللجوء إىل اخلارج السترياد هذا النوع من املنتجات - 
مواجهة املنافسني، لشهادة اجلودة جعلها تكتسب ثقة املستهلكني ولتكون كذلك قادرة على   BCRمؤسسة 
  .هذه الشهادة تعترب جواز سفر تسافر من خالله منتجات املؤسسة إىل اخلارجوبالتايل 

  

   )عين الكبيرةعين الكبيرةعين الكبيرةعين الكبيرة    SANIAKSANIAKSANIAKSANIAK((((    بالمؤسسة محل الدراسةبالمؤسسة محل الدراسةبالمؤسسة محل الدراسةبالمؤسسة محل الدراسةالتعريف التعريف التعريف التعريف : : : : لثلثلثلثالفرع الثاالفرع الثاالفرع الثاالفرع الثا
املهمة ولعل من أمهها  النقاطمجلة من  يستوجب منا دراسة  عني الكبرية سطيف SANIAK ؤسسةمبإن التعريف  

  :التاليةالنقاط 
  

  SANIAKالتعريف مبؤسسة : أوال

 

واللوالب وأدوات ) املواسري(صناعة وتسويق احلنفيات هي شركة لبعني الكبرية سطيف  SANIAKشركة      
و أدوات  (B)الشركة الوطنية لصناعة اللوالب : BCRهي فرع من الفروع الثالثة لشركة و ،الصرف الصحي

 2007 سنة طن 1087ها من احلنفيات جمنت كمية بلغ.  1983أنشئت املؤسسة سنة  (R)واحلنفيات  (C)املائدة 
  .%44متثل حصتها السوقية الوطنية بـ   ،
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كلم جنوب غرب دائرة عني  4على بعد وكلم مشال شرق سطيف  23بعد  على تقع املؤسسة بعني الكبريةو   
الكبرية، وهي مؤسسة خاصة بإنتاج اللواحق الصناعية والصحية وبوجه خاص إنتاج اللوالب والرباغي والصنابري 

متر مربع كمساحة مغطاة من ضمنها  43000هكتار حتتوي هذه املسافة  36مساحتها اإلمجالية تقدر بـ 
  .آلة 360اغي، كما توجد باملؤسسة مربع إلنتاج اللوالب والرب متر 12000 متر مربع إلنتاج الصنابري و  12000

  

  خطوط اإلنتاج باملؤسسة :انياث

يوجد باملؤسسة نوعني من خطوط اإلنتاج، خط إنتاج اللوالب وخط إنتاج الصنابري كما توجد ورشة مساعدة    
  .للخطني واليت تتمثل يف ورشة اإلنتاج واألدوات

  :على ورشتني وحيتوي: خط إنتاج اللوالب- 1

 ؛ورشة حتضري املادة األولية - 
 .ورشة الضغط احلراري والضغط البارد - 

  وحيتوي على ثالثة ورشات: خط إنتاج الصنابري- 2

 ؛ورشة السباكة - 
 ؛ورشة التصنيع - 
  .ورشة اإلمتام والتركيب - 
  

  SANIAKاهليكل التنظيمي ملؤسسة : ثالثا

تتبعه جمموعة من األقسام واملصاحل تقوم مبتابعة  ،املدير العاممن  SANIAKيتكون اهليكل التنظيمي ملؤسسة      
مديرية املالية ومراقبة التسيري، املديرية التجارية ومديرية  ؛مديريات واملتمثلة يف ثالثةالعديد من املهام، باإلضافة إىل 

القيام بالعديد من املهام كل منها يتوىل بدوره التصنيع، وكل مديرية تتفرع إىل بعض األقسام أو املصاحل 
  .يات اإلدارية والتنظيمية والفنيةوالعمل

فاملدير العام تتبعه األمانة العامة ومصلحة األمن ومساعد التدقيق وبعض األقسام املتمثلة يف قسم التنظيم     
مداد، يف حني جند واإلعالم الآليل، قسم الرقابة التشغيلية، قسم الشراء، قسم البحث والتطوير وقسم املوارد واإل

أما املديرية . مديرية املالية ومراقبة التسيري تتكون من مراقبة التسيري ومصلحة التكاليف وامليزانية وأخريا التسيري
التجارية فتتكون من مصلحة اإلدارة واملفوض، وأن مصلحة اإلدارة تتكون من رئيس املصلحة، مدير املبيعات، 

  .احملل، سائقوا الشاحنات الرافعة واملستغلون اإلطار اإلداري للمحلالت، مسؤول
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، ومنها نشاطاتال العيد منكما جند أن مديرية التصنيع تتكون من اإلدارة وطرائق اإلنتاج وقطب الدعم و
اإلمتام ونشاطات التصنيع والفصل، وهذا ما يوضحه النشاطات اخلاصة باخلاصة باخلامات والسبائك،  النشاطات

وهو اهليكل الذي يبني ،ضمن قائمة املالحق )01(واهليكل التنظيمي املفصل يف امللحق رقم  )12(الشكل رقم 
   .أو مصلحة خمتلف املهام والتخصصات الفرعية لكل قسم أو دائرة
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 SANIAKاهليكل التنظيمي ملؤسسة ): 12(شكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  اخلاصة باهليكلة التنظيمية للمؤسسة وثائق ال: املصدر

 املدير العام

 مصلحة األمن

 ألمانةا

 مديرية التصنيع املديرية التجارية

 قسم الرقابة التشغيلية

 قسم الشراء

 مساعد التدقيق
 قسم البحث والتطوير

 قسم املوارد واإلمداد قسم التنظيم واإلعالم اآليل

 مديرية املالية ومراقبة التسيري

مصلحة إدارة  مراقبة التسيري

 املبيعات

نشاطات اخلامات  املفوض

 والسبائك
إدارة 

 اإلنتاج

 اإلطار اإلداري للمحالت

 مدير املبيعات

التسيري  رئيس املصلحة  التكاليف وامليزانية

 مسؤول احملل

 سائقي الشاحنات الرافعة

 املستغلون

طرائق 

 اإلنتاج

 نشاطات اإلمتام

نشاطات التصنيع 

 والفصل
 قطب الدعم
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  تطور عدد العمال: رابعا

   :ميكن معرفة واإلطالع على تطور عدد العمال من خالل اجلدول املوايل

 تطور عدد العمال): 06(جدول رقم 

 

  

  وثائق املؤسسة: املصدر

من خالل قراءتنا لبيانات اجلدول أعاله يتبني لنا أن عدد العمال يتذبذب من سنة إىل أخرى وأن هؤالء       
العمال مقسمني إىل صنفني، صنف العمال الدائمني وصنف العمال املؤقتني، ويتوزعون عرب أربع فئات وظيفية 

  : وهي

 التعيني

 معدل التطور  2009معطيات  ما مت حتقيقه

2007 
(1) 

2008 
(2) 

 3/2 3/1 2/1 املعدل (3)احملقق التنبؤ

 %14- %25- %13- %101 208 205 241 277 الدائمنيالعمال 

 اإلنتاج •

التقين اإلسناد •   

 التجارة •

 اإلدارة •

133 

85 

15 

44 

120 

78 

11 

32 

107 

56 

9 

33 

108 

61 

8 

31 

101% 

109% 

89% 

94% 

-10% 

-8% 

-27% 

-27% 

-19% 

-28% 

-47% 

-30% 

-10% 

-22% 

-27% 

-3% 

 %5 %17 %12 %91 253 278 241 216   ملؤقتنيا العمال 

 اإلنتاج •

التقين اإلسناد •   

 التجارة •

 اإلدارة •

172 

14 

4 

26 

181 

18 

5 

37 

201 

26 

7 

44 

186 

19 

6 

42 

93% 

73% 

86% 

95% 

5% 

29% 

25% 

42% 

8% 

36% 

50% 

62% 

3% 

6% 

20% 

14% 

 %4- %6 %2- %95 461 483 482 493 اموع
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  التنفيذ أو اإلنتاج، عمال - 
  عمال اإلسناد التقين، - 
  العمال التجاريني، - 
  .اإلداريني - 

، هذا االخنفاض مس بصورة 2008بسنة  %4أن عدد العمال اخنفض بنسبة  ومن خالل هذا اجلدول نالحظ    
  .2007مقارنة بسنة  )% 25 -(و  2008بالنسبة لسنة  )%14 - (كبرية العمال الدائمني و 

السبب األساسي يف هذا االخنفاض هو خروج العديد من املتقاعدين، على عكس عدد العمال املؤقتني الذي  وكان
    .2007ارنة بسنة مق )%17( +و  2008مقارنة بسنة  )%5+(بـ زيادة تقدر  عرف

 يتوزعون على خمتلف الفئاتعامل،  480فيقدر بــ) شهر جانفي(  2011 لسنة أما العدد احلقيقي للعمال
  .الوظيفية حسب اجلدول املوايل

  2011توزيع العمال لسنة ): 07(جدول رقم 

  العمال  

    الفئات الوظيفية

العمال   املسجلني

  الدائمني

العمال 

  املؤقتني

  اموع

  281  83  198  197  اإلنتاج

  106  11  95  104  اإلسناد التقين

  08  02  06  09  التجارة

  85  17  68  69  اإلدارة

  480  113  367  379  اموع

  باملؤسسة 2011الوثائق اخلاصة بتوزيع العمال لسنة : املصدر

مقارنة  2011من جانفي  ابتداءمن خالل مالحظتنا للجدول أعاله يتبني لنا أن هناك تغري يف عدد العمال     
امل ع 113عامل دائم و  367عامل مقسمني إىل  480بالسنوات املاضية املبينة يف اجلدول السابق، حيث بلغ 

  : مؤقت، وأن هؤالء العمال يتوزعون على خمتلف الفئات الوظيفية باملؤسسة على النحو التايل

  عامل مؤقت؛ 83عامل دائم و  198عامل وينقسمون إىل  281عمال اإلنتاج وعددهم  - 

  عامل مؤقت؛ 11عامل دائم و  95عامل وينقسمون إىل  106عمال اإلسناد التقين وعددهم  - 

  عاملني مؤقتني؛ 02عمال دائمني و 06عمال وينقسمون إىل  08عمال التجارة وعددهم  - 

  .مؤقتني 17دائمني و 68إداري وينقسمون إىل  85عمال اإلدارة وعددهم  - 
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ختدم أهداف املؤسسة وتنسجم مع مضمون وحمتوى وظيفة التنظيم، أنظر  ولكل هؤالء العمال مهام يقومون ا
  .ضمن قائمة املالحق) 04(ملحق رقم 

  

   هاهاهاهاظائفظائفظائفظائفأهم وأهم وأهم وأهم و    تأهيلتأهيلتأهيلتأهيلوووو SANIAK مؤسسةمؤسسةمؤسسةمؤسسةمحيط محيط محيط محيط تشخيص تشخيص تشخيص تشخيص : : : : المبحث الثانيالمبحث الثانيالمبحث الثانيالمبحث الثاني
انطالقا مما جاء يف الفصل األول من اجلانب النظري واخلاص بربنامج التأهيل املعتمد أو املطبق من طرف      

جوانب القوة والضعف  الكتشافاملؤسسات والذي يدعو املؤسسات إىل ضرورة تشخيص حميطها الداخلي 
عمل على تأهيل خمتلف وظائفها وتشخيص حميطها اخلارجي لتحديد الفرص والتهديدات، باإلضافة إىل ضرورة ال

  .لتكون حمور البحثاخترنا أهم الوظائف  فإننا ،ولكن نتيجة شح وندرة املعلومات حول بعض الوظائف
  

        التشخيص الداخلي والخارجي للمؤسسةالتشخيص الداخلي والخارجي للمؤسسةالتشخيص الداخلي والخارجي للمؤسسةالتشخيص الداخلي والخارجي للمؤسسة: : : : المطلب األولالمطلب األولالمطلب األولالمطلب األول        
يتوجب على املؤسسة القيام بإجراء التشخيص الداخلي  ،من أجل اإلعداد لتطبيق أي برنامج تأهيلي     

  .واخلارجي من أجل معرفة نقاط القوة والضعف وكذا الفرص والتهديدات
  

 التشخيص الداخليالتشخيص الداخليالتشخيص الداخليالتشخيص الداخلي    ::::الفرع األولالفرع األولالفرع األولالفرع األول            

خمتلف الظروف الداخلية  إىلونقصد به حتليل البيئة الداخلية للمؤسسة حمل الدراسة ويتم التعرض فيها       
  ختص خمتلف أصوهلا وجموداا ونشاطاا ووظائفها املتعلقة باإلنتاج، املوارد البشرية، التسويق،للمؤسسة اليت

تتحدد  ،ويف ضوء هذا التحليل .إخل...فلسفة املديرين ومؤهالت العمال وثقافتها التنظيمية القواعد واإلجراءات،
   .ه فيما يلينقاط القوة ونقاط الضعف اخلاصة باملؤسسة، وهذا ما سنحاول معرفت

  

  نقاط القوة: أوال 

دارة املؤسسة االعتماد عليها يف إوهي تشري إىل عناصر تعطي القوة واالنطالقة اجليدة املؤسسة ويتوجب على      
  :ومن بني نقاط القوة جند ،استغالل مواردها وحتقيق أهدافها

صورة وشهرة جيدة يف ذهنية األطراف ذات املصلحة، من مستهلكني وعمالء  SANIAKمتتلك مؤسسة  - 
رغبات  إرضاء، وأن هذه الصورة تساعدها يف السيطرة على السوق والعمل على االجتماعينيوخمتلف الشركاء 

  .وقوة حقيقية ملزاولة نشاطاا لتكون يف حسن ظن مستهلكيها انطالقةوأذواق هؤالء األطراف وتعطيها 

واحتكارها للسوق اجلزائري يف إنتاج مثل هذا النوع من املنتجات األساسية  SANIAKسيطرة مؤسسة  - 
  .للمستهلكني والضرورية
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املتزايد على هذا القطاع  واإلنفاقالتوسع الكبري يف جمال البناء والتعمري واإلسكان من طرف احلكومة اجلزائرية،  - 
  .اج والتسويق مما يعطي ويوفر للمؤسسة فرص كبرية لإلنت

  .تعترب املؤسسة رائدة يف هذا اال ومتتلك حصة سوقية كبرية - 

تتمتع املؤسسة جبودة عالية يف  خمتلف تشكيلة منتجاا، تنافس وتتفوق ا على املنتجات املستوردة، وأن  - 
  .منتجاا تتطابق مع املعايري واملواصفات العاملية

اخلاصة بنظام إدارة اجلودة، وهذا ما يؤهلها للتصدير   ISO 9001حاصلة على شهادة  SANIAKمؤسسة  - 
  .ودخول خمتلف األسواق العاملية بكل فخر واعتزاز

اخلاصة بنظام اإلدارة البيئية ويف هذا اال تعترب املؤسسة ISO  14001حاصلة على شهادة  SANIAKمؤسسة  - 
  .واملسامهة يف حتقيق البعد البيئي للتنمية املستدامةرائدة ومؤهلة من حيث جوانب كثرية ترتبط باالستدامة 

رائدة يف جمال إدارة النفايات واملخلفات الصناعية مبختلف أشكاهلا وأنواعها، وتساهم  SANIAKتعترب مؤسسة  - 
  .هذه األخرية بقسط وافر يف جمال متويناا وإراداا وبالتايل حتافظ على املستهلك والبيئة

  .روف الصحة والسالمة املهنية اخلاصة بعماهلا يف إطار املسامهة يف التنمية املستدامةتراعي املؤسسة ظ - 

، وهذا ما يساعدها وميكنها من التحكم والسيطرة على اإلنتاج ستراتيجية التخصصإتعتمد املؤسسة على  - 
  .واجلودة يف اإلنتاج

ال اإلنتاج واإلدارة ألا واكبت خمتلف متتلك املؤسسة إمكانيات بشرية مؤهلة وذات خربة طويلة جدا يف جم - 
   .التطورات اليت شهدا املؤسسة والصناعة اجلزائرية

  

  نقاط الضعف: ثانيا

نقاط سلبية يتوجب على اإلدارة معاجلتها وتعديلها بشكل يضمن هلا االستغالل األمثل لنقاط  إىلوهي تشري       
   :جند SANIAKأمام املؤسسة، ومن مجلة نقاط الضعف اليت تتمتع ا مؤسسة  القوة والفرص املتاحة

هتالك تكنولوجيا ووسائل اإلنتاج املستعملة يف املؤسسة، إذ تعود هذه األخرية إىل السنوات األوىل اتقادم و - 
إلنشاء املؤسسة، وهذا ما يكلفها الكثري من األموال اخلاصة بالصيانة واستبدال قطع الغيار وتؤدي يف نفس الوقت 

 اإلنتاجنتجات إذ تؤدي إىل زيادة نسبة إىل التوقفات واألعطال، وكذلك األخطاء والعيوب اليت تظهر يف امل
  .واملعيب
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) laitonالنحاس األصفر (اد املواد األولية ريتعتمد هذه املؤسسة بدرجة كبرية على السوق اخلارجي يف است - 
  .وهذه املواد تتغري أسعارها وفقا للسوق العاملي يف البورصة

لآلالت نتيجة  اإلنتاجيةتجاا بسبب اخنفاض الطاقة على تلبية الطلب املتزايد ملن SANIAKعدم مقدرة مؤسسة  - 
  .تقادمها، وبالتايل عدم إشباع جل رغبات الزبائن

  .وهذا راجع إىل ارتفاع التكاليف الثابتة ها،ارتفاع تكاليف اإلنتاج نتيجة عدم التحكم في - 

بعض املناصب التقنية واليت نقص يف الكفاءات التقنية واملؤهالت الفنية لبعض املهندسني الذين يشتغلون يف  - 
  .تتطلب مهارات عالية اجلودة واختصاصات دقيقة جدا يف هذا اال

عدم إعطاء قيمة وأمهية حقيقية لوظيفة البحث والتطوير يف املؤسسة على الرغم من ظهورها يف هيكلة املؤسسة،  - 
  .اإلنفاق عليهاوهذا راجع إىل عدم وجود الكفاءات البشرية املختصة يف هذا اال وعدم 

  .تعاين املؤسسة من بعض الديون من طرف البنوك - 
  

        التشخيص الخارجي التشخيص الخارجي التشخيص الخارجي التشخيص الخارجي : : : : الفرع الثانيالفرع الثانيالفرع الثانيالفرع الثاني            
 املنافسون، ،ظروف املنافسة ية للمؤسسة حمل الدراسة ويتم التعرض فيها إىلـونقصد به حتليل البيئة اخلارج      

االقتصادية واالجتماعية والثقافية والتكنولوجية والسياسية، ويف األسواق، املستهلكون وخمتلف املتغريات  املوردون،
ضوء هذا التحليل تتحدد نقاط الفرص املواتية للمؤسسة والتهديدات أو املعوقات، وهذا ما سنحاول معرفته فيما 

   :يلي

  
  الفرص: أوال

سسة اقتناصها أو استثمارها لتحقق ف املواتية للمؤسسة يف البيئة اخلارجية واليت ميكن للمؤووهي تشري إىل الظر    
  :، ومن بني الفرص املتاحة أمام املؤسسة جند مايليمميزات إضافية وانطالقة جيدة لصاحلها

مؤسسة مما يفتح اال واسعا أمام  ،نتيجة التوسع يف االستثمارات العقارية ةتزايد الطلب على منتجات املؤسس - 
SANIAK  الإلنتاج بكميات كبرية لتلبيةالطلب املتزايد على منتجا.  

بالعلمة  AMCوبعض املؤسسات االقتصادية األخرى كمؤسسة  SANIAKمؤسسة عقود الشراكة املوقعة بني  - 
  .إلنتاج أجهزة القياس

  .عدم وجود منافسني حقيقيني وكبار على املستوى الوطين ينافسون املؤسسة - 
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 .تطور مؤشرات النمو االقتصادي اجلزائري - 
  

  التهديدات: ثانيا

واليت يتوجب على املؤسسة جتنبها أو  ،ئة اخلارجيةيوهي تتعلق مبختلف الظروف غري املواتية والسيئة يف الب   
، ومن بني ظروف أفضل لصاحلها إىلوالعمل على حتويلها مل معها حبذر من أجل جتنب مشاكلها احتاشيها أو التع

  :التهديدات اليت تواجه املؤسسة جند

خضوعها للتقلبات ض فيما خيص أسعار املواد األولية وخمتلف التموينات نتيجة والقدرة احملدودة على التفا - 
  .العاملية وارتباطها بالسوق العاملي

من ديد خطري واملتمثل يف تقليد بعض منتجاا من طرف بعض اجلهات واألطراف،  SANIAKمؤسسة تعاين  - 
  .دة تتميز بأسعار منخفضة وجودة رديئة مما يغري املستهلك إىل اقتناءهاوالسيما وأن هذه املنتجات املقل

  .نقص املعلومات واملعطيات الدقيقة حول السوق نتيجة غياب الدراسات والبحوث التسويقية - 

   .ديد املنتجات البديلة - 
  

        تأهيل أهم وظائف المؤسسة تأهيل أهم وظائف المؤسسة تأهيل أهم وظائف المؤسسة تأهيل أهم وظائف المؤسسة : : : : المطلب الثانيالمطلب الثانيالمطلب الثانيالمطلب الثاني    
وظائف املؤسسة،  أهموالسيما يف الفصل الثالث واخلاص بتأهيل  ،النظرياجلانب يف ء انطالقا مما جا     

لتكون الدراسة أكثر عمقا  )SANIAK( سنحاول إسقاط حمتوى هذه النقطة على واقع املؤسسة حمل الدراسة 
  : وهذا ما سنحاول تناوله يف النقاط املوالية. وأكثر حتليال

    

    SANIAKSANIAKSANIAKSANIAKبرنامج تأهيل مؤسسة برنامج تأهيل مؤسسة برنامج تأهيل مؤسسة برنامج تأهيل مؤسسة : : : : الفرع األولالفرع األولالفرع األولالفرع األول        
قامت والدخول يف جمال املنافسة احمللية واألجنبية من أجل قيام املؤسسة بتأهيل خمتلف وظائفها ونشاطاا       
 : وذلك من اجل املؤسسات الصغرية واملتوسطةاالخنراط يف الربنامج الوطين لتأهيل ب

  حبثا عن التنافسية واالبتكار وملواجهة املنافسة؛ - 

  والضعف ملؤسسة وكذا فرص وديدات السوق؛لغرض تقييم نقاط القوة  - 

، يف إطار حتويل املؤسسات الصغرية واملتوسطةلغرض االستفادة من املزايا اليت متنحها الوكالة الوطنية لتطوير  - 
  .وذلك عن طريق والتسجيل يف برنامج التأهيل لالخنراطالتجهيزات، تدعو الوكالة 
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  :االت التاليةتتمثل يف خمتلف ا :املعايري القطاعية - 1

  .، اخلدمات، النقل، خدمات تكنولوجيا اإلعالم واالتصالوالفندقة، الصيد، السياحة BTPHالصناعة،  - 

  عامال،  20للعمال يكون  األدىن، أو احلجم BTPHعدا عمال ما  10يساوي  أو كربحجم املؤسسة يكون أ - 

  :تتوفر جمموع الشروط التالية أنجيب : املؤهلة املؤسسات الصغرية واملتوسطة - 2

  ).مايل ليس لديها عسر(جزائرية، متارس نشاطها منذ عامني، لديها هيكلة مالية متوازنة مؤسسات  - 

  :وتتمثل يف التأهيلعملية اليت ختص  األعمال - 3

  وتعتمد املؤسسة هنا على نفس اخلطوات املذكورة سابقا يف الفصل األول من البحث: دراسة التشخيص -أ

املؤسسات مصاريف االستثمارات غري املادية اليت تساهم يف حتسني تنافسية : دعم االستثمارات غري املادية -ب
  :خاصة تلك املتعلقة بـ الصغرية واملتوسطة

  :تتمثل يف جمموع النقاط التالية: مؤسسات الصغرية واملتوسطة فيما خيص أعمال التأهيل لل •

 التقييس؛ - 

  ؛جودة وشهادة املنتجات - 

  امللكية الفكرية والصناعية؛ - 

  االبتكار والبحث والتطوير؛ - 

  تكوين املوارد البشرية واملساعدة اخلاصة؛ - 

  ؛)اخل...تسويق، إدارة، حماسبة،(اإلدارة من خالل وظائف املؤسسة  - 

  .استعمال وإدماج تكنولوجيا اإلعالم واالتصال - 

  :توسطةاملؤسسات الصغرية واملفيما خيص أعمال تأهيل حميط  •

 ؛األنشطةاجناز دراسات فروع  - 

  اإلستراتيجي لفروع األنشطة؛ التموقعإعداد دراسات  - 
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، واملؤسسات الصغرية واملتوسطةحتسني الوسائط املالية ما بني املؤسسات املالية، منظمات التامني، البنوك،  - 
  لغرض الدخول يف القروض البنكية؛

  ووضع قيد التنفيذ خمططات االتصال والتوعية ضمن جمال الربنامج الوطين؛ إجناز - 

  ومجيع وسائل الدعم اليت ختص االتصال؛ املؤسسات الصغرية واملتوسطةتسجيل املداخيل اخلاصة بتأهيل  - 

  .أعمال املتابعة، التقييم، واليقظة فيما خيص فرص وأثر الربنامج الوطين للتأهيل - 

  : واليت تتمثل يف :االستثمارات املادية عامةدعم  - 4

  االستثمارات املادية ذات اإلنتاجية؛ - 

  ؛األولويةاالستثمارات املادية ذات  - 

  .املعلومات وأنظمةاالستثمارات التكنولوجية  - 

سات للمؤستتمثل هذه االستثمارات يف التجهيزات اليت تساهم يف حتسني قدرات اإلنتاج الفين والتكنولوجي     
  :، خاصة تلك املتعلقة بـالصغرية واملتوسطة

  التجهيزات اخلاصة مبسار التقييس؛ - 

  مبسار القياس؛التجهيزات اخلاصة  - 

  التجهيزات اخلاصة مبسار القبول واملوافقة؛ - 

  التجهيزات اخلاصة مبسار االبتكار والبحث والتطوير؛ - 

  ؛تصالالتجهيزات اخلاصة باستعمال تكنولوجيا اإلعالم واال - 

  .املؤسسات الصغرية واملتوسطةكل استثمار يؤدي إىل حتسني تنافسية  - 
  

        تأهيل وظيفة الموارد البشريةتأهيل وظيفة الموارد البشريةتأهيل وظيفة الموارد البشريةتأهيل وظيفة الموارد البشرية: : : : الفرع الثانيالفرع الثانيالفرع الثانيالفرع الثاني
مورد أساسي وحيوي يف كل املؤسسات وأن حتقيق املؤسسة ألهدافها مرهون مبدى توافر يعترب املورد البشري      

  .متنوعة ويف مجيع ااالت سواء التنفيذية أو اإلداريةالرأمسال البشري املؤهل يتمتع مبؤهالت 
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وانطالقا من هذا كله فان برنامج تأهيل املؤسسات املعتمد يف اجلزائر يركز كثريا على ضرورة تأهيل املورد       
  .البشري يف املؤسسات كوسيلة أساسية وفعالة لتنافسيتها وألداء خمتلف األنشطة والوظائف األخرى

  

  )SANIAK(  األفراد يف مؤسسةاعي تأهيل دو: أوال

تقوم وتتبىن  ،مبا فيها املؤسسة حمل الدراسة ،هناك مجلة من األسباب والدواعي اليت جتعل املؤسسات اجلزائرية    
  : عمليات التأهيل اخلاص باملورد البشري، لعل من أمهها ما يلي

  .الضعف املسجل يف أداء األفراد - 1

  .ومهارات األفراد والعاملنيمن أجل رفع مقدرة  - 2

  .وعدم تعيينهم يف مناصب عمل تتالءم مع مؤهالم ومهارامالقصور املسجل يف اختيار األفراد العاملني  - 3

ضعف املستوى التعليمي والثقايف والعلمي ألغلبية عمال املؤسسة، ولذلك فقد جاء برنامج التأهيل للعمل على  - 4
  .تغطية هذا النقص

م املؤسسة بتحليل العمل وتوصيف الوظائف بل اعتمدت عملية التوظيف يف السنوات األوىل إلنشاء عدم قيا - 5
  .املؤسسة على النظرة االجتماعية بدل االقتصادية

  .زيادة درجة املنافسة بني املؤسسات الوطنية واألجنبية - 6

ا أمام املؤسسات اجلزائرية ومنها مؤسسة إبرام اتفاق الشراكة مع بلدان االحتاد األورويب مما يفتح الباب واسع - 7
SANIAK االت  ،أمام املنافسة اخلارجيةمما جيربها على إعادة التفكري يف ضرورة تأهيل عماهلا ومسرييها يف شىت ا

  .التقنية واإلدارية

يستدعي تأهيل العمال يف هذه ااالت لتتواكب  14001وااليزو  9001حصول املؤسسة على شهادة االيزو  - 8
مع التطورات العاملية احلاصلة يف هذا اال، وذلك من أجل العمل على التحسني املستمر ألداء ونتائج املؤسسة يف 

بية إىل العمل قدر اإلمكان على املسامهة اإلجيا باإلضافةمجيع ااالت والتركيز على خدمة العميل بالدرجة األوىل، 
النفايات واملخلفات الصناعية من طرف املؤسسة وهذا ما أدى إىل  إدارةيف احملافظة على البيئة، وذلك من خالل 

فئة كبرية من األفراد اعتماد املؤسسة على برامج حديثة يف هذا اجلانب، وهذا ما يستدعي ضرورة تأهيل 
  ،اخل..،والعاملني

يد من داملستدامة على املستوى اجلزئي وذلك من خالل قيامها بالع توجه املؤسسة حنو املسامهة يف التنمية - 9
  .من البعد االقتصادي واالجتماعي والبيئي ؛النشاطات الضرورية اليت تعمل على تثمني خمتلف أبعاد هذه التنمية
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ص نسبة النصوص والتشريعات املعمول ا واليت جترب املؤسسات اجلزائرية على ضرورة تأهيل أفرادها وختصي -10
       ؤسسة دير املالية ومراقبة التسيري مبممن الكتلة األجرية اخلامة، وهذه حسب تصرحيات ) باملائة 1(معينة

SANIAK  ،فان هذه النسبة ال تصرف فعال وبالتايل تستفيد منها ويف بعض األحيان لغاية تدريب وتكوين العمال
  .مصلحة الضرائب

للمؤسسة واكتساب حصة سوقية معتربة، وكذلك الصورة اليت تتمتع ا  حماولة رفع املقدرة التنافسية -11
  .املؤسسة يف ذهنية األطراف ذات املصلحة

     

  SANIAKجمهودات التكوين يف مؤسسة : ثانيا  

تكوين وترقية عماهلا، وذلك باعتمادها على النسبة املقدرة جمهودات كبرية تقوم ا املؤسسة من أجل هناك     
  :من الكتلة األجرية اخلام، ويربز ذلك من خالل معطيات املؤسسة التالية %1 بــ

ميكننا معرفة معدل العمال  ،من خالل اجلدول املوايل ):الوظيفة(تقسيم العمال املكونني حسب اهليكلة  -1
  :، وهذا ما يوضحه اجلدول املوايلالذين مت تكوينهم كل حسب وظيفته اليت ينتمي إليها

  )الوظيفة(تقسيم العمال املكونني حسب اهليكلة :)08(جدول رقم

  املعدل  عدد العمال  اهليكلة  الرقم

  %1  1  املديرية العامة  1

  %1  1  مصلحة األمن   2

  %35  34  مديرية الصناعة  3

  %11  11  قسم الشراء  4

  %1  1  قسم التنظيم واإلعالم اآليل  5

  %18  17  قسم املوارد البشرية واإلمداد  6

  %14  13  املالية ومراقبة التسيريمديرية   7

  %4  4  قسم الرقابة التشغيلية   8

  %1  1  قسم البحث والتطوير  9

  %13  12  املديرية التجارية  10

  %1  1  التدقيق الداخلي  11

 %100  96  اموع  

   وثائق املؤسسة: املصدر

  :خالل هذا اجلدول نالحظ بأنمن 
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هذا ما تربزه عملية تكوين نسبة كبرية من عمال  SANIAKخمطط التكوين مس كل قطاعات أنشطة مؤسسة  - 
  .املؤسسة

  .هذا املخطط يعمل على التكوين يف مجيع نشاطات املؤسسة واليت حتتاجها يف عملها اليومي والعادي - 

 املعهد العايل للتسيري بعنابة مع من خالل اتفاقيتها(تعمل اإلدارة على القيام بعملية التكوين داخل املؤسسة  - 
)ISGA(،  ويف هذا اإلطار بالنسبة للعمال خارج الوالية ختفيض تكاليف التنقلجتنب مصاريف املهمة ومن أجل ،

تقوم املؤسسة باستضافة بعض املتخصصني من هذا املعهد لتكوين العديد من األفراد داخل املؤسسة حسب 
    .االحتياجات التكوينية لكل مرحلة

 حسب  العمال وتدريبهم تكوينب SANIAKلقد قامت مؤسسة  :جلنستقسيم العمال املكونني حسب ا -2
  .، سواء الذكور أو اإلناث كما يوضحه اجلدول املوايل اجلنسخمتلف 

  تقسيم العمال املكونني حسب اجلنس):09(جدول رقم

  املعدل  العدد  اجلنس

  %81  78  ذكور

  %19  18  إناث

  %100  96  اموع

  وثائق املؤسسة: املصدر

بتكوين  نالحظ أن نسبة تكوين اإلناث نسبة معتربة، مبعىن أن املؤسسة تويل اهتمام كبري ،خالل اجلدول من   
اليت تويل أمهية فقط جلنس الذكور، وأهم جماالت  على عكس املؤسسات األخرىعماهلا من جنس اإلناث 

   .التكوين اخلاص ذه الشرحية هي األعمال اإلدارية

فمن خالل حصولنا على إحصائيات املؤسسة، متكنا  :حسب شرحية العمرتقسيم العمال املكونني  - 2
 :من تقسيم عدد العمال املكونني حسب شرحية العمر كاآليت
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  تقسيم العمال املكونني حسب شرحية العمر): 10(جدول رقم

  املعدل  العدد  شرحية العمر

 %8  8  25-19من 

  %49  48  35-26من 

  %23  22  45-36من 

  %17  16  55-46من 

  %03  03  60-56من 

  %100  96  اموع

  وثائق املؤسسة: املصدر

عامل مكون  96نالحظ من هذا اجلدول أن خمطط التكوين يتعلق بنسبة كبرية بفئة العمال الشباب، حيث من بني 
  . سنة 45و  26شخص تتراوح أعمارهم مابني  70جند 

 30/11/2010املواضيع املنجزة إىل غاية  -3

خمتلف وظائفهامبا يتالءم واملرحلة اجلديدة اليت يشدها  على تأهيل SANIAK وعملت مؤسسةلقد سعت     
والشراكة مع بلــدان االحتاد  اخلارجيةواملنتجات  األسواقواملتمثلة يف انفتاحه على  ،االقتصاد اجلزائري

األورويب ،واعتمدت يف ذلك على تأهيل وتكوين املورد البشري، باعتباره أهم مورد متتلكه املؤسسة إضافة إىل 
املوارد األخرى، فقامت بالتعاقد مع املعهد العايل للتسيري بعنابة من أجل تكوين شرحية واسعة من العمال واملوظفني 

تخصصات، بغية زيادة رصيد املعارف واملعلومات هلؤالء العمال، وهذا مبا يستجيب بطبيعة يف شىت ااالت وال
لتوجه حنو تعزيز التنمية املستدامة من جهة، ومن جهة ثانية من أجل ا يف متطلبات املرحلة احلالية واملتسمة إىلاحلال 

مشل العديد من املواضيع املتكاملة واليت  وأن هذا التكوين قد.البيئية واإلدارةضمان متطلبات نظم إدارة اجلودة 
  :، ومن أهم  ااالت اليت يتمحور حوهلا التكوين جندختدم يف النهاية وتعزز ويدعم وظيفة االستدامة للمؤسسة

 ؛خمتلف األعمال اإلدارية  - 
 ؛نشاطات ووظائف املؤسسة - 
 ؛البيئة والتنمية املستدامة - 
 ؛احملاسبة واملعايري احملاسبية اجلديدة  - 
 ؛السوق واملنافسة - 
  ؛التحكم يف اإلعالم اآليل - 
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  .التحم يف اللغة الفرنسية - 

  .يوضحه اجلدول املوايل وهذا ما

  30/11/2010املواضيع املنجزة إىل غاية ):11(جدول رقم

  موضوع التكوين  الرقم

  تكوين حول التدقيق الداخلي  1

  التسيري التنبؤي للشغل والبناء املرجعي للكفاءات  2

  املوارد البشرية إدارة  3

  تشريعات السوق العمومي  4

  إدارة اإلنتاج  5

  تسيري املخزونات  6

  لقاءات التوظيف إجناحطرق   7

  البيئة يف إطار التنمية املستدامة  8

  01املادة  IAS IFRSاملعايري احملاسبية   9

  املخطط املوجه للصيانة  10

  مفاوضات والبيع تقنيات  11

  تقنيات الشراء  12

  01املادة  IAS IFRS املعايري احملاسبية  13

  قواعد إعداد مراقبة السوق  14

  التسيري التقين للمواد  15

  تدريب رجال التسويق  16

  تقنيات التحرير باللغة الفرنسية  17

  سري وأنظمة اإلعالم اآليل من أجل إدارة مالئمة للصيانة  18

  التدقيق الداخلي  تطبيق  19

  املؤسسةوثائق : املصدر

تقوم بتكوين عماهلا يف كل جماالت نشاطاها، وذلك ملواكبة  SANIAKإن هذا اجلدول يبني بأن مؤسسة       
 IASاملعايري احملاسبية البيئة والتنمية املستدامة، : خمتلف التطورات احلاصلة والتشريعات والقوانني، ولعل أمهها
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IFRS يف اجلانب النظري ويعزز يف  إليهاوهذا ما يتطابق مع حمتوى وأهداف برنامج التأهيل املشار . وغريها
 .املستدامةمفهوم املؤسسة تعزيز حتقيق أبعاد التنمية املستدامة وولة احمل التوجه حنوالوقت نفسه 

    

        اإلنتاجاإلنتاجاإلنتاجاإلنتاجوظيفة وظيفة وظيفة وظيفة تأهيل تأهيل تأهيل تأهيل : : : : لثلثلثلثالفرع الثاالفرع الثاالفرع الثاالفرع الثا    
باعتبارها حمور النشاط االقتصادي، وباعتبارها تساهم  SANIAKيف مؤسسة انطالقا من أمهية وظيفة اإلنتاج      

عملية التأهيل املستمر اليت تقوم ا املؤسسة، فاا بذلت جهد كبري  إطاربقسط وافر يف خلق القيمة املضافة ويف 
ث جودة يف هذا اال سواء من حيث تشكيلة املنتجات واليت عرفت تنوع كبري وجهود معتربة أو من حي

فيما سيأيت من  إليهاملنتجات دون أن متس بشكل واضح نوعية التكنولوجيا املستخدمة، وهذا ما سنحاول التطرق 
   .نقاط

  تشكيلة املنتجات: أوال

الصنابري الصحية، صنابري العمارات : حول عدة أنواع منها SANIAKتتمحور خمتلف تشكيلة منتجات مؤسسة 
  : إىل منتجات العقود والتصدير وهذا ما يظهره الشكل املوايل باإلضافةوصنابري الغاز 

  SANIAKتشكيلة املنتجات يف مؤسسة ): 12(جدول رقم 

 

  وثائق املؤسسة : املصدر             
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من خالل هذا اجلدول نالحظ أن تشكيلة منتجات املؤسسة تشمل جمموعة من األنواع خاصة ذات النوعية    
كما أا تنتج كذلك منتجات أخرى وبنسبة كبرية ، )RETRO ,GALAXY CHROME,…,etc(  الرفيعة

 ,CAMEG(إىل منتجات العقود مع  باإلضافةاقتناءها املعترب من قبل الزبائن، ومنتجات خاصة بالبناء، نتيجة درجة 

EMB, AMC,… etc, (.  

  

  SANIAKمبؤسسة  )التصنيع(وظيفة اإلنتاج  مسار تأهيل: ثانيا

آخذة بعني االعتبار ضرورة تأهيلها للوصول  وفق جمموعة من املراحل SANIAKعملية التصنيع يف مؤسسة  تتم 
  :إىل األهداف املرجوة

 SANIAK مؤسسةيتطلب حتويل وجتميع التجهيزات الصناعية للحنفيات، يف  :الصناعةعملية تنظيم  - 1
التصليح، واإلنتاج  وإعادة التركيب، Démontageأعمال اهلندسة املدنية، الفك  ORSIMواللوالب يف شركة 

اخلاصة مبديريات التصنيع فتبني كيفية ضمان تصنيع  زأما فيما خيص عمليات اإلجنا ،على مستوى مواقع التصنيع
 األنشطةليات بتوجيه جماالت ماملنتجات مع األخذ يف االعتبار االستخدام األمثل للموارد، حيث تقوم هذه الع

  .، واليت تتكون من مراكز املسؤولية، خالقي القيمة املضافة من خالل متطلبات املردوديةاإلستراتيجية

وكذا ORSIM و SANIAKالتثبيت املتزايد للتجهيزات احملولة ما بني الفرعني ويتم من خالل : اإلنتاج - 2
اج على مستوى فرع  سنوات ماضية تطور اإلنت 5حيث خالل . القدرات الكامنة اإلضافية مت أخذها يف االعتبار

SANIAK كاآليت:  

  سنوات 5تطور اإلنتاج خالل ): 13(جدول رقم

SANIAK  2005  2006  2007  2008  2009  

  1.134  1.742  1.495  1.352 1.242  مادية

  758  1.100  1.012  844  830  )دج. م(القيمة 

  وثائق املؤسسة: املصدر

مت تكييف حجم وخليط اإلنتاج مع طلب السوق، فيما خيص إنتاج نالحظ كيف  ،من خالل اجلدول أعاله  
  .مت على أساس اعتبارات اقتصادية 2009احلنفيات عام 

تتميز قدرات اإلنتاج من خالل معدل االستعمال املتغري من قطاع آلخر، أو ما يسمى : جتهيزات اإلنتاج - 3
  .بإجناز خمطط استثمار لتثمني القدرات احلالية

  .%15عاما، يصعب صيانتها، حيث قدر معدل العطل ما يقارب  30 حوايلاإلنتاج األكثر عمر أداة  - 
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توقف : 2توقف املصنع، : 1( 5- 1يعطى من  األمهيةسلم –عموما، جيب ذكر تصنيف اآلالت حسب اهليكلة  - 
هذا  ،)يف اإلنتاج أمهيةآلة بدون : 5توقف اآللة يف حالة التغيري، : 4توقف اآللة، : 3 جمموعة، أوخط إنتاج 

  .ويسهل التحكم يف اآلالت احملددة ويتم حتديد معدل التوقف لكل آلة مسبقا

ع الفروع وسائل للتصميم والتصنيع، وجمموع آالت، واليت تسمح يمتلك مج: قطاع جمموع اآلالت - 4
الل قطاع اإلنتاج وكذا للطلبات املعرب عنها من خ) يف إطار الشروط املثالية للمرونة واالستقاللية(باالستجابة 

  .االحتياجات الضرورية، باإلضافة إلدماج منتجات جديدة

  .تفتح القدرات املتوفرة واملعارف املكتسبة آفاقا واسعة فيما خيص املقاولة بالباطن

  :عمليات الرقابة واملتابعة، القياس، التحليل والتحسني، كلها توضع لغرض :قطاع الرقابة - 5

  املنتجات واخلدمات؛ضمان جودة  - 

  حتسني أداء فعالية نظام إدارة جودة البيئة؛ - 

  .مقارنة مبؤشرات األداء األهدافالنظر يف  - 

عادة إدماجها يف أفران، وكميات إ، فيتم استرجاعها وSANIAK مؤسسة فيما خيص النفايات اليت تسببها أما     
، من خالل املخرب والقياس واحترامهاالرقابة فيتم التحكم فيها  إجراءاتطن سنويا، أما  500النفايات املنتجة متثل 

  .سخر مواد ومستندات مالئمة لذلكي ذيال

  .تتم الصيانة من قبل جتربة شخصية: قطاع الصيانة - 6

  .بطاقة التعريف ملسار الصيانة يعرف من خالل مؤشرات مرتبطة بأهداف كل قطاع نشاط - 

  .%80حوايل  األوليةدج، متثل املواد . م 1.461 حوايلبـ 2009ملشتريات عام بلغ املبلغ اإلمجايل : التموين - 7

فيما خيص طرق الدفع، ال تستطيع الفروع متويل مشترياا عن طريق قروض املوردين، بسبب القوانني اليت  - 
عروفا، لكن هناك م األوليةويكون سعر شراء املواد . تفرض الدفع باملدة القصرية فيما خيص املشتريات االستهالكية

ال متثل املشترين  BCRيف الثالث سنوات األخرية، فروع  %200 األوليةيف سعر املواد  ةزيادة غري مسبق
األساسيني، الذين لديهم سلطة للتحكم يف األسعار، ولكن حتاول التفاوض معهم حول أسعار مغلقة على فترات 

  .املفاجئةنوعا ما، وذلك للحيلولة دون الزيادة  طويلة
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  سنوات 5 خالل SANIAKمتوينات مؤسسة ): 14(جدول رقم 

  2009  2008  2007  2006 2005  السنوات

  801.806  691.261  754.438  381.399  608.579  التموينات

  .وثائق املؤسسة: املصدر 

نظرا الرتفاع ، وذلك 2007شهدت ارتفاعا معتربا ابتداًء من عام أن األسعار نالحظ من اجلدول أعاله       
للشراء للمؤسسة يتم التحكم فيها واحترامها لكل عملية شراء  إجراءاتهناك  .املواد األولية يف األسواق العاملية

  .عن طريق االسترياد أوسواًء حمليا 

الحظنا بأن جل زبائن املؤسسة يفضلون اقتناء منتجات  ،تصريح مسؤول اإلنتاجكل ماسبق وبومن خالل     
ولغاية تأهيل وظيفة اإلنتاج عملت املؤسسة على اقتناء آالت جديدة  ،فمن هذا املنطلق .وذات سعر أقلاقتصادية 

أقل من أجل القدرة على  أولية بسعر أقل ومبادة) SARA ,NORIA(ختفض من الوقت وأصبحت تنتج تشكيلة 
  .اقتناءها

أما  %70حسب إحصائياا بـ  واليت تقدر  PRIMAكما جند أن املؤسسة تنتج أكرب نسبة من تشكيلة - 
  .%30املنتجات األخرى فتقدر بــ

، إذ تقوم املصلحة التجارية برنامج يتم إعداده من خالل طلبات السوقعلى أساس  اإلنتاجبعملية تقوم املؤسسة  - 
  .لتتم العملية وهكذا دواليك اإلنتاجدراسة مسبقة تتم املصادقة عليها، وتقدم ملصلحة  بإعداد

  

    تأهيل وظيفة التسويقتأهيل وظيفة التسويقتأهيل وظيفة التسويقتأهيل وظيفة التسويق: : : : رابعرابعرابعرابعالالالال    الفرعالفرعالفرعالفرع            

وذلك بالقيام بدراسة شاملة مل متغريات احمليط  ،على تأهيل وظيفة التسويق SANIAKقامت مؤسسة  لقد   
كما عملت على معرفة  ،واملنافسة اليت تواجهها املؤسسة، وحددت بذلك الفرص والتهديدات املطروحة يف احمليط

انطالقا من نشاطات التسويق على غرار باقي  ،اخلي، وملواجهة كل هذانقاط الضعف والقوة يف أداءها الد
النشاطات األخرى، قامت بتأهيل عناصر املزيج التسويقي إضافة إىل تأهيل رجال البيع يف إطار تأهيل وتكوين 

  .املوارد البشرية اليت أشرنا إليها سابقا
  

  تأهيل عناصر املزيج التسويقي: أوال

بتأهيل خمتلف  SANIAKاملنافسة العاملية وحترير التجارة اخلارجية والعوملة، بادرت مؤسسة من أجل مسايرة 
  : عناصر املزيج التسويقي ملواجهة ضغوطات هذه املنافسة وذلك من خالل

  



 ��� ا�����ة SANIAKا��را� ا����ا��� �����                  :                                ا�	�� ا��ا��

 

 
161 

  :ميكن فهم األنشطة التجارية للمؤسسة من خالل حتليل املبادئ املكونة للمزيج التسويقي 

تتمثل يف جودة املنتجات املعروضة، مراقبة اجلودة، وجود القدرة على التكيف للمنتجات : سياسة املنتج -1
 األوايناحلنفيات ومغسل (مزيج يتكون تشكيلتني من املنتجات  SANIAKوخدمات ما بعد البيع، وتقترح 

éviers( وستة أصناف من املنتجات ،)لدى فروع و ،)يف مغسل األواين 2ويف احلنفيات،  4BCR  مزايا لطرح
واليت  االبتكارمنتجاا ذات اجلودة، هذه الصورة يتم حتريكها من قبل السوق، ومع التطور املتزايد للحاجيات، 

  .متثل نقطة قوة لسياسة املنتج حيث يتم إدارا من قبل املؤسسة

التكاليف –اخلية املعوقات الد(تعرف سياسة السعر من قبل امع، مع األخذ يف االعتبار : سياسة السعر - 2
وتنتج امليزة التنافسية من . -أمهية تغري السعر يف عملية الشراء –باإلضافة إىل متطلبات السوق  - واملتغرية الثابتة

املنتجات  - وإن امليل املتزايد حنو األزواج املستعملة. عدة ميادين ومهام، من خالل اجلودة وليس التكاليف
  .-يةيتم تفسريها من هذه الزاو - اخلاصة

  :وتطبق السياسة التسعريية من خالل األدوات التالية

  نقدا،(يتم توقيع عقد مع الفرع، وتكون التخفيضات متفق عليها على أساس طرق دفع : بالنسبة للموزعني - أ
  ، وحجم أعمال حمقق؛)سند

أقل مقارنة ( عمالاألدفع وحجم المناطق التعزيز، يتم التخفيض هنا على أساس طرق : بالنسبة للزبائن -ب
  ؛)بالسابقة

التخفيضات على أساس اتفاق من خالل حجم ): املؤسسات واحلسابات الكبرية( :بالنسبة للمستعملني - ج
  .األعمال

ويبقى مستوى اهلامش التجاري يبقى حمل متابعة منظمة، من خالل احملاسبة التحليلية لغرض وضع تنافسية    
  .من االعتبارات التجاريةللمنتجات وخاصة إدماج السعر املتغري ض

ولكن مبفهوم خمتلف (تبقى أسعار البيع املطبقة عالية نوعا ما مقارنة بتلك املطبقة من قبل املنافسة اآلسيوية كما    
  .، وتنافسية مقارنة مع املعطاة من قبل االحترافيني)وجودة عالية

تصاد املفتوح، كما ويعترب احملور التقين مهم ضمن االق ليعترب االتصال التجاري كرأس ما: سياسة الترويج - 3
السوق،  أعوانمهم جدا، لكن غري كاف يف السياق اجلديد لألعمال، فيجب تبين طرائق ومقاربة السوق، ومتابعة 

  .االستثمارات ذات الصلة بالزبائن تسمح خبلق تيار للتبادل املنظم
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املؤسسة مالئمة ومفضلة من قبل السوق  تبقى صورة" أن  وتسمح هذه اهودات وتؤسس لنتائج أمهها   
، ويستند االتصال إىل طرائق تقليدية، خاصة يف تعريف اجللسة احملددة، صياغة الدالئل، استعمال موارد "النهائي

  .االتصال وامليزانية املخصصة

مد املؤسسة املنتجات للمستعملني والبائعني، وتعت إيصالتظهر أساسا من خالل إدارة حركة : سياسة التوزيع - 4
  :على مسارين للتوزيع مها

  مسار مباشر يدمج املستعملني؛ - 
  .مسار غري مباشر يشكل موزعي اجلملة - 
  :من خالل خمطط التنظيم الداخلي، يتميز اجلهاز باملواصفات التالية   
من قبل يتم تنشيطهما  األولنيالقطبني فاالكتشاف، الوفاء، والدعم، : تنظيم جتاري حيتوي ثالثة أقطاب - 

  تقسيمات الزبائن، والثالث يتمثل يف هيكلة اإلمداد؛
متارس البيع بالتجزئة ملنتجات صناعة السكاكني واحلنفيات ذات اجلودة العالية، : وحدة مركزية تسيري احملالت - 

  .متدخلني مثل املعتمدين، ويتم تكليف أعوان جتاريني باإلشراف على أنشطة احملالت
  :ولقد ساهم التنظيم التجاري املوضوع بتحقيق األهداف التالية   

  ؛)اخل...املعارف، الرضا والوفاء، أقسام الزبائن(تطوير النضج التسويقي  - 

  ؛)اخل...التجارية، املمارسات التجارية، وسائل الترويج، األماكن(متابعة ومراقبة تطورات السوق  - 

  .)املستعملني والوسطاء ذوي مكامن تطور عاليةمع (بناء عالقات مستدامة  - 

  .تطوير العالقات وتكوين حمور للتنويع ،الزبونهدف التوزيع إذن هو االقتراب من    

وميكن ،األخريةخالل السنوات  ألخرىيف مبيعات املؤسسة من سنة  استقرارعدم  نالحظ :تطور املبيعات - 5
  :اإلطالع على ذلك من خالل اجلدول املوايل

 SANIAKتطور مبيعات ): 15(دول رقم ج

  2009  2008  2007  2006  2005  السنة

  1.010.736  1.515.169  1.306.225 1.362.223  1.100.564  )عدد القطع(مادية 

  792  1.021  906  923  927  )دج. م(القيمة 

  وثائق املؤسسة: املصدر
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يرجع باألساس للتراجع يف صناعة بعض ، وهذا 2009تدهور املبيعات لعام  ،نالحظ من خالل اجلدول أعاله   
بيع النحاس األصفر نظرا هلبوط الصادرات، كما نص عليه قانون املالية  إلغاءمنها ، معينة املنتجات العتبارات

  .، وبالتايل اخنفاض نسبة مبيعات املؤسسة وقلة أرباحها)2009التكميلي لعام 
  

  SANIAKرجال البيع مبؤسسة  تدريب: ثانيا

اخلاص بعماهلا وموظفيها،  SANIAKار برنامج التكوين والتدريب املسطر من طرف مؤسسة يف إط     
وخاصة يف  ،وانطالقا مما جاء يف حمتوى برنامج تأهيل املؤسسات يف اجلزء اخلاص بتأهيل أنشطة ووظائف املؤسسة

العمال يف جمموعة من  تكوين جمموعة منعادي فان املؤسسة عملت على جمال التسويق االستراتيجي والتسويق ال
  :ااالت منها

أيام فترة مابني  5حيث استمر هذا التكوين مدة : تكوين العمال يف جمال تقنيات التفاوض والبيع - 
     ). 02أنظر امللحق رقم (من قبل املعهد العايل للتسيري بعنابة  14/10/2010حىت  10/10/2010

إىل  07/11/2010أيام ولفترة استمرت من  5البيع والتجارة مدة  يف جمال )COACHING( العمال دريبت - 
 الكتساب، وأن الغرض من هذه الربامج التكوينية هو تأهيل رجال البيع بنفس املعهد بعنابة 11/11/2010

  .د من ااالت وخاصة املرتبطة مبهام البيع والتسويقديمهارات وتقنيات تتعلق بالع
   

  ) (7Pتكملة حتقيق عناصر املزيج التسويقي السبعة  املؤسسة على تعمل: ثالثا

وباإلضافة إىل حتقيق املؤسسة لعناصر املزيج التسويقي األربعة السابقة، فهي نظرا لصعوبات احمليط اخلارجي   
: واليت تتمثل يف) P3(من أجل ) P4(تسعى لتحقيق املفهوم اجلديد للمزيج التسويقي وذلك من خالل إدارة 

  .، البيئة والربح)البشر(اتمع 

مسؤويل املؤسسة متكنا من معرفة اجلهود اليت تبذهلا  مع فمن خالل إلقاء مقابلة: PEOPLE) البشر(اتمع  - 1
لصحة املؤسسة للحفاظ على عماهلا وتدريبهم وتكوينهم وكذا جمتمعها من خالل حماولتها على احلصول لشهادة ا

  .مل التطوعي واخلريي للحفاظ على جمتمعهاوالسالمة املهنية واملسامهة يف الع

ما ميكن أن على احلفاظ على كل ما ميس الكون و حيث تعمل املؤسسة يف هذا اال :PLANETالكون  - 2
  :وذلك من خالل به يضر

  احملافظة على األنظمة البيئية؛ - 

  املسامهة يف التقليل من التغري املناخي؛ - 
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  .تقليل النفايات وإعادة تدويرها - 

وشهادة نظام إدارة ،  ISO 14001ومادام حصلت املؤسسة على شهادة املطابقة اخلاصة بنظام اإلدارة البيئية 
وتنتج منتجات ذات جودة عالية ومن مثة فقد فهي حتافظ على البيئة  ،) 03أنظر امللحق رقم ( ISO 9001 اجلودة

  .حتافظ على الكون بأسره

بعد حتقيق املؤسسة الستثمارات على املدى البعيد من خالل حفاظها على اتمع والكون : PROFITالربح  - 3
  .معظم املؤسسات إليهفهذا قد يعود عليها بربح وفري وهذا ما تسعى 

ومن مثة وصلت إىل . )P7(عناصر املزيج التسويقي السبع  SANIAKومن هذا املنطلق فلقد حققت مؤسسة 
  .باملؤسسةتأهيل وظيفتها التسويقية 

  

        تأهيل وظيفة البحث والتطويرتأهيل وظيفة البحث والتطويرتأهيل وظيفة البحث والتطويرتأهيل وظيفة البحث والتطوير: : : : خامسخامسخامسخامسالفرع الالفرع الالفرع الالفرع ال        
من خالل حتديد جمموعة من األهداف  ،على تأهيل وظيفة البحث والتطوير SANIAKلقد عملت مؤسسة     

على الرغم من اإلمكانيات الضعيفة فيما خيص الكفاءات   ،اخلاصة ذه الوظيفة والعمل قدر اإلمكان على حتقيقها
، كما وجهت اهتمامات هذه ونقص اإلنفاق على نشاطات البحث والتطوير ،واإلطارات العاملة يف هذا اال

 :الوظيفة حنو االهتمام بالعمالء والتحسني املستمر وتبين فلسفة العمل اجلماعي، وهذا ما ميكن توضيحه فيمايلي

  أهداف أنشطة البحث والتطوير يف املؤسسة: أوال

  :تسعى مصلحة البحث والتطوير يف املؤسسة إىل حتقيق مجلة من األهداف منها
  تقليص تكاليف اإلنتاج؛ - 
  حتسني جودة املنتوج؛ - 
  رفع نسبة اإلنتاج؛ - 

  التحسني اجليد لألداء املرتبط باإلنتاج وكذلك جودة املنتجات؛ - 

  داخل املؤسسة؛حتسني نظام اجلودة  - 

  حماولة خلق وابتكار وتكوين خمطط تقين للتطوير داخل املؤسسة؛ - 

 تعترب سياسة اجلودة يف املؤسسة الدافع الرئيسي لتحقيق طموحاا املستقبلية، إذ تعتمد على جمموعة من احملاور - 
  :فهي تسعى إىل

  ؛تلبية حاجات الزبائن إضافة إىل املتطلبات القانونية والتنظيمية - 
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  العمل على الترقية الدائمة ألنظمة املؤسسة؛ - 

  التحسني املستمر لنظام املؤسسة؛ - 

  العمل على تنويع املنتوج؛ - 

  العمل على ختفيض استهالك الطاقة الكهربائية؛ - 

   .رفع رقم األعمال - 
  

  SANIAKأنشطة البحث والتطوير يف مؤسسة : ثانيا

وهذا ما تطبقه  ،تمام بالزبون، التحسني املستمر والعمل اجلماعيمن بني أهم أنشطة البحث والتطوير جند االه
  :يف كل نشاطاا SANIAKمؤسسة 

حيث تسعى لتلبية حاجاته ورغباته ، حمور اهتمامها SANIAKمؤسسة  إذ يعترب الزبون يف: االهتمام بالزبون- 1
  .تنويع املنتجات، وخدمات ما بعد البيعمجع البيانات املتعلقة بالزبون من خالل حبوث التسويق، : وذلك من خالل

تم من جهة  اليت التسويقيةالبحوث  بإجراء SANIAK تقوم مؤسسةحيث : االهتمام ببحوث التسويق - 
بتطورات السوق ومن جهة ثانية باملستهلك ومدى إشباعه وإرضاءه عما يقدم له من منتجات وخدمات، وتتمثل 

  : حبوث التسويق هذه يف

  .وتتمثل يف خصائص وأنواع املنتجات ونقاط بيع هذه املنتجات: قة باملنتوجبيانات متعل - 

، أي احلصول على معلومات ختص حجم الطلب يف السوق واجتاهاته: بيانات متعلقة بالظروف التسويقية - 
  .معلومات عن احلصة السوقية وكذا معلومات عن املنافسني

مات ختص الثقافة العامة لألسرة، إدراكها للمنتجات ذات وهي معلو: معلومات وبيانات متعلقة باملستهلك - 
  .اجلودة واقتناءها للمنتجات اليت تراعي ظروفها املادية

على طرح تشكيلة منتجات متنوعة من شأا أن تليب   SANIAKمؤسسة حيث تسهر : تنويع املنتجات - 
  : ، ومن بني هذه املنتجات جندحاجات ومتطلبات زبائنها بانتقاء التكنولوجيا األفضل من حيث األداء

  )Robinetterie haut de gamme(   عالية اجلودة  صنابري •
      (Economique)اقتصادية                               صنابري •

  )Robines simples(بسيطة                            صنابري •
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من خالل اعتمادها على ما يسمى ( دائما إىل التحسني املستمر SANIAKمؤسسة تسعى : التحسني املستمر - 2
حسب تصريح السيدة غرنوس املكلفة بالتدقيق الداخلي ف )9001حبلقة دمينج وحصوهلا على شهادة االيزو 

ملختلف عملياا دف إرضاء زبائنها، إذ تضع املؤسسة متطلبات الزبون يف احملور األول دف إشباعه  واجلودة
، أمهها التعديالت اليت أدخلت على تشكيلة املنتجات امت يف السنوات األخرية مبجموعة من التعديالتولقد ق

  . وتصاميمها اهلندسية املختلفة، إضافة إىل إدخال ألوان على بعض منتجاا لكن املستهلك مل يتقبل هذه الفكرة

بني مبادئ وقيم عملها وهذا ما صرح تعترب العمل اجلماعي لألفراد من  SANIAKمؤسسة : العمل اجلماعي-3
اجلميع على حتقيق  به مدير املوارد البشرية السيد خالد عمار بأن احمليط االجتماعي داخل املؤسسة نقي ويعمل

   .أهداف املؤسسة، كما ميد املورد البشري باملساندة املستمرة وتطوير الكفاءات واألداء البشري ملواجهة املنافسة
  

        SANIAKSANIAKSANIAKSANIAKالتوجه نحو وظيفة االستدامة في مؤسسة التوجه نحو وظيفة االستدامة في مؤسسة التوجه نحو وظيفة االستدامة في مؤسسة التوجه نحو وظيفة االستدامة في مؤسسة : : : : الثالثالثالثالثالثالثالث    المبحثالمبحثالمبحثالمبحث
 نولو بصفة ضمنية ،على التوجه حنو وظيفة االستدامة والعمل على ترقيتها SANIAKلقد عملت مؤسسة     

ويظهر ذلك من خالل حوارنا ومناقشتنا  ،على الرغم من عدم وجودها على أرض الواقع ضمن هيكلتها التنظيمية
ي املؤسسة الذين حيملون بعض األفكار واالهتمامات املتعلقة جبوانب كثرية حول االستدامة مع مسؤويل ومسري

كما يظهر أيضا من خالل  .على الرغم من عدم معرفتهم جلورها وحمتواها احلقيقي كمجال فكري وتصور نظري
وإدارة اإلدارة البيئية جهود إدارة املؤسسة يف هذا اجلانب الذي يركز على حصوهلا على شهاديت اجلودة ونظام 

  .السالمة املهنيةوسعيها الدؤوب من أجل احلصول على مواصفة الصحة والنفايات واملخلفات الصناعية 
   

        SANIAKSANIAKSANIAKSANIAKالبعد االقتصادي لالستدامة في مؤسسة البعد االقتصادي لالستدامة في مؤسسة البعد االقتصادي لالستدامة في مؤسسة البعد االقتصادي لالستدامة في مؤسسة : : : : األولاألولاألولاألول    لمطلبلمطلبلمطلبلمطلباااا

وذلك من خالل حصول املؤسسة على املعايري  ،االقتصادي لالستدامة يف املؤسسة حمل الدراسةسنتناول البعد       
، حيث بذلت املؤسسة الكثري من اجلهد والوقت يف سبيل ارة اجلودةواملواصفات القياسية العاملية املتعلقة بنظام إد

  .احلصول على هذه املواصفة من أجل مسايرة ماهو حاصل يف املؤسسات العاملية لتواجه املنافسة
  

   9001900190019001ؤسسة على شهادة االيزو ؤسسة على شهادة االيزو ؤسسة على شهادة االيزو ؤسسة على شهادة االيزو حصول المحصول المحصول المحصول الم: : : : الفرع األولالفرع األولالفرع األولالفرع األول        

   :من خالل تتبعها اخلطوات التاليةنظام إدارة اجلودة لقد حصلت املؤسسة على     

قامت املؤسسة بوضع نظام إلدارة اجلودة ووثقته وتعمل على احملافظة عليه وحتسينه  :املتطلبات العامة - 1
  :التالية)  9001/2000ايزو ( باستمرار وفقاً ملتطلبات املواصفة القياسية الدولية 

  حتديد العمليات الالزمة لنظام إدارة اجلودة وتطبيقها يف املؤسسة؛  •
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  حتديد تتابع وتفاعل هذه العمليات؛ •

  حتديد املعايري واألساليب املطلوبة للتأكد من فاعلية التشغيل والتحكم يف هذه العمليات؛ •

  ية لتدعيم تشغيل ومراقبة هذه العمليات؛التأكد من توافر املوارد واملعلومات الضرور •

  مراقبة وقياس وحتليل هذه العمليات؛ •

  .اختاذ األفعال الالزمة للوصول للنتائج املخططة والتحسني املستمر هلذه العمليات •

  :وتتمثل يف :متطلبات التوثيق - 2

  :تتضمن وثائق نظام إدارة اجلودة يف املؤسسة ما يلي :املتطلبات العامة -أ

  ؛SANIAKسياسة وأهداف اجلودة ملؤسسة  •

  دليل اجلودة؛ •

اإلجراءات املوثقة اليت تتطلبها هذه املواصفة العاملية والوثائق اليت حتتاجها املؤسسة لضبط والتأكد من فعالية  •
  التخطيط والتشغيل والتحكم يف العمليات  واملوضحة يف قائمة اإلجراءات؛

  .العاملية واملوضحة يف قائمة السجالتالسجالت املطلوبة يف املواصفة  •

  :قامت املؤسسة بإعداد إجراء موثق لضبط وثائق نظام إدارة اجلودة والذي يتضمن طريقة: ضبط الوثائق -ب

  اعتماد الوثائق قبل إصدارها؛ •

  مراجعة وحتديث الوثائق كلما كان ذلك ضرورياً وإعادة اعتمادها؛ •

  وثائق يف أماكن االستخدام؛ضمان توفر اإلصدارات املعتمدة لل •

  ضمان بقاء الوثائق واضحة ومفهومة ومعرفة؛ •

  .للوثائق ووضع تعريف مناسب هلا يف حالة حفظها ألي غرض ضروري وغري مربرمنع أي استخدام غري  •

قامت املؤسسة بإعداد إجراء موثق لضبط وتعريف وختزين ومحاية واسترجاع وحتديد مدة  :ضبط السجالت -ج
  .احملافظة عليها اجلودة أواظ وطريقة التخلص من سجالت نظام إدارة االحتف

  :خاللتلتزم املؤسسة بتطوير وتطبيق نظام إدارة اجلودة، وحتسني فعاليته باستمرار من  :اإلدارةالتزام  - 3
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  تبليغ مجيع العمال باملؤسسة بأمهية الوفاء مبتطلبات الزبائن يف خمتلف عملياا؛  •

  أهداف اجلودة وعرضها للعاملني باملؤسسة؛صياغة ووضع  •

  وضع سياسة اجلودة؛ •

  عقد ورئاسة اجتماع مراجعة اإلدارة؛ •

  .التأكد من توفر املوارد •

مبعىن ضمان اإلدارة بأنه قد مت حتديد متطلبات العمالء وتعمل على حتقيق هذه املتطلبات : التركيز على العميل -أ
  .أداءها وحتسينهامن خالل بناء العمليات ومراجعة 

هو الرقي باألداء  SANIAKإن اهلدف من تبين سياسة اجلودة من طرف إدارة مؤسسة : سياسة اجلودة -ب
وتقوم إدارة املؤسسة باإلعالن عن )   9001/2000ايزو ( وتقدمي أفضل املنتجات من خالل تطبيق نظام اجلودة 

  .ذلك

وهذا ما تناولناه بالتفصيل يف الفصل (، ) التحسني املستمر(نيج وتعتمد إدارة املؤسسة على تطبيق مراحل حلقة دمي
  :للوصول إىل أهدافها املسطرة كما يلي) الثاين من البحث

حيث قامت املؤسسة بالتخطيط لنظام إدارة اجلودة من أجل الوصول ألهداف اجلودة : مسؤولية اإلدارة -1
  : حالة إجراء أي تعديل، وذلك من أجل املوضوعة، باإلضافة إىل احملافظة على أداء النظام يف

  التأكد من أن العمليات املطلوبة لنظام إدارة اجلودة موجودة ومطبقة وحمافظ عليها؛ - 

  .رفع تقرير إلدارة اجلودة عن مستوى أداء نظام إدارة اجلودة وما يتطلبه هذا األداء من حتسني وتطوير - 

ري وسائل االتصاالت بني العاملني باملؤسسة من خالل إذ تعمل اإلدارة على توف :االتصال الداخلي - أ
  االجتماعات الدورية واألنشطة املتعددة واليت تركز على خدمة العمالء بالدرجة األوىل؛

إذ تقوم اإلدارة مبراجعة نظام إدارة اجلودة بصفة مستمرة من أجل ضمان مالئمة النظام  :مراجعة اإلدارة - ب
  .وكفاءته وفعاليته

  حيث تقوم املؤسسة مبراجعة وحتديد املوارد املطلوب توفريها سنويا من  :املوارد إدارة - 2

حيث حترص اإلدارة على أن توفر القدرة واملؤهالت واملهارات واخلربات والتدريب املناسب : املوارد البشرية - أ
  .جلميع املوظفني القائمني على أعمال تؤثر على اجلودة املطلوبة
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تقوم اإلدارة بتحديد وتوفري واحملافظة على البنية التحتية املطلوبة إلجناز ما يتطابق مع متطلبات  :البنية التحتية - ب
  . العمالء

 ،توفر اإلدارة  بيئة العمل الالزمة واملناسبة للعاملني مبا فيها متطلبات الصحة والسالمة املهنية :بيئة العمل - ج
، وهذا ما كان  SANIAKوهذا ما تسعى إىل حتقيقه مؤسسة  السالمة إلجناز ما يتطابق مع متطلبات العمالء،

حقق بعد حسب تصريح السيدة غرنوس املسؤولة عن قسم اجلودة تلكنه مل ي 2010مربمج لتحقيقه سنة 
  .باملؤسسة

   املستمرالقياس والتحليل والتحسني  - 3

  :لالزمةقياس والتحليل والتحسني اتقوم املؤسسة بتخطيط وتنفيذ عمليات املراقبة وال

  لتوضيح مطابقة املنتجات؛ - 

  لتأكيد مطابقة نظام إدارة اجلودة؛ - 

  . لتحسني فعالية نظام إدارة اجلودة باستمرار - 

  :وتشمل جمموعة من املراحل منها: املراقبة والقياس

لى مطابقة تقوم إدارة املؤسسة بتحديد وسائل مناسبة ملراقبة وقياس رضا العميل لتوفري الدليل ع: رضا العميل - أ
  .املنتجات  للمتطلبات احملددة من خالل توزيع االستبيانات وعقد االجتماعات

تقوم اإلدارة بصفة مستمرة بتخطيط وتنفيذ املراجعة الداخلية بواسطة مراجعني مؤهلني  :املراجعة الداخلية - ب
العاملية ومتطلبات نظام إدارة لتحديد ما إذا كان نظام اجلودة مطابق للترتيبات املخططة، وملتطلبات املواصفة 

  .اجلودة احملدد من قبل اإلدارة، ويطبق بفعالية وحيافظ عليه

تقوم اإلدارة مبراقبة وقياس عمليات نظام إدارة اجلودة لتوضيح قدرة العمليات على  :مراقبة وقياس العمليات - ج
تقوم اإلدارة باختاذ إجراءات  تصحيحية مناسبة هذه األخرية حتقيق النتائج املخطط هلا، وعندما ال يتم حتقيق نتائج 

  .لضمان املطابقة 

  :تقوم إدارة املؤسسة بتحديد ومجع وحتليل البيانات املتعلقة باملنتجات دف: حتليل البيانات املرتدة -د

معرفة مدى رضا العميل، مطابقة املنتجات للمتطلبات،  خصائص واجتاهات العمليات وفرص اختاذ إجراءات 
  .ئيةوقا
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تقوم اإلدارة باستمرار بتحسني فعالية نظام إدارة اجلودة من خالل استخدام سياسة اجلودة  :التحسني املستمر -ه
وحتليل البيانات واإلجراءات التصحيحية والوقائية ومراجعة  ،وتدقيق نتائج املراجعة الداخلية واخلارجية هاوأهداف
   .اإلدارة

  

    بالنسبة للمؤسسةبالنسبة للمؤسسةبالنسبة للمؤسسةبالنسبة للمؤسسة    9001900190019001ى االيزو ى االيزو ى االيزو ى االيزو فوائد الحصول علفوائد الحصول علفوائد الحصول علفوائد الحصول عل: : : : الفرع الثانيالفرع الثانيالفرع الثانيالفرع الثاني        
حول العديد من جوانب املوضوع،  SANIAKوبني مسؤويل مؤسسة  من خالل احلوار والنقاش الذي دار بيين  

بالنسبة للمؤسسة أكدت السيدة غرنوس املسؤولة  ISO9001ويف إطار سؤالنا عن أمهية وفوائد احلصول على 
بأن املؤسسة حققت جمموعة من الفوائد من وراء حصوهلا على شهادة املطابقة من  ،عن التدقيق الداخلي واجلودة

الفرنسي الذي كان يقوم بدورات مستمرة للمؤسسة للتأكد من تطبيقها ملا تنص عليه هذه  AFNORقبل مكتب 
  :الشهادة، ومن أهم الفوائد نذكر مايلي

على اعتراف عاملي رمسي ومصداقية عالية ملنتجاا وعملياا اليت تطورت وحتسنت  SANIAKحصلت مؤسسة  - 
لدخول لألسواق األجنبية وبالتايل احلد من عوائق التجارة مقارنة بالفترة السابقة، وهذا ما ساعدها كثريا وأهلها ل

  اخلارجية؛

ات تقدمي املنتجات من خالل التحسن حتسني العالقة بني املؤسسة وعمالئها ومستهلكيها، إذ حتسنت مستوي - 
  الواضح يف إجراءات وعمليات اإلنتاج وهذا ما عزز ورفع من درجة رضا هؤالء األطراف؛

زيادة درجة ثقة وقدرة املؤسسة على توفري املنتجات اليت يطلبها املستهلك واليت أصبحت تفي جبميع املتطلبات  - 
  عت أن تنافس وتتفوق على املنتجات األجنبية؛الضرورية ولفترة زمنية طويلة وبالتايل استطا

  أمنت للمؤسسة عمليات التحسني والتطوير املستمر يف مجيع ااالت؛ - 

  على اجلائزة الوطنية للجودة؛ 2005مكنتها هذه العملية من حتسني جودة منتجاا، حيث حققت املؤسسة سنة  - 

  ؛زبائن واحملافظة على والئهم ملنتجات املؤسسةاحملافظة على الريادة يف السوق احمللي وكسب ثقة ال - 

  .ختفيض تكاليف التشغيل وزيادة كفاءة استخدام موارد املؤسسة - 
  

        SANIAKSANIAKSANIAKSANIAKالبعد البيئي لالستدامة في مؤسسة البعد البيئي لالستدامة في مؤسسة البعد البيئي لالستدامة في مؤسسة البعد البيئي لالستدامة في مؤسسة :  :  :  :  المطلب الثانيالمطلب الثانيالمطلب الثانيالمطلب الثاني
جاء يف البعد االقتصادي فان البعد البيئي للمؤسسة يتجلى من خالل قيام املؤسسة حمل  على غرار ما      

الدراسة بالعمل على حتقيق املواصفة العاملية اخلاصة بنظام اإلدارة البيئية من أجل جعل نشاطاا تتماشى مع احملافظة 
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ات وإعادة تثمينها ورسكلتها أو بيعها، وهذا إىل اإلدارة السليمة للنفايات واملخلف باإلضافةعلى املستهلك والبيئة 
  .ما سنتناوله يف النقاط املوالية

        14001140011400114001حصول المؤسسة على شهادة االيزو حصول المؤسسة على شهادة االيزو حصول المؤسسة على شهادة االيزو حصول المؤسسة على شهادة االيزو : : : : الفرع األولالفرع األولالفرع األولالفرع األول        

اعتمدت على نفس اخلطوات اليت جاء  فإا 14001على شهادة االيزو  SANIAKمؤسسة من أجل حصول    
على ضرورة اعتماد املؤسسة على جمموعة من البنود  واليت تنص AFNORا مكتب الدراسات الفرنسي 

فيما خيص مراعاة اجلوانب البيئية، واليت ميكن اختصارها يف اخلطوات واملراحل التالية  إتباعهاوالفصول الواجب 
  :واملتمثلة يف 9001اجلودة ايزو  إدارةنظرا الرتباطها الوثيق بنظام 

اال عملت املؤسسة على تغطية كافة العمليات والنشاطات وكان  ويف هذا: توثيق السياسة البيئية للمؤسسة- 1
  .العليا باملؤسسة اإلداريةهذا يف املستويات 

ومت ذلك بدراسة جممل املظاهر البيئية الناجتة عن خمتلف العمليات واملنتجات والنشاطات اليت : املراجعة البيئية - 2
ة تقييم بسيطة من حيث اآلثار البيئية النامجة عن نشاطات تقوم ا املؤسسة، وقد تكون هذه املراجعة كعملي

وقد تكون واسعة ومركبة تشمل نواحي عديدة ابتداء من استخدام املواد اخلام واستهالك الطاقة وآثار  املؤسسة
  .املؤسسة على البيئة

واضح  إطار وتتم من خالل حتديد املشاكل البيئية وفرص التحسني البيئي ووضعها يف: مرحلة التخطيط - 3
  :يشمل

  املظاهر البيئية والتأثري البيئي؛ - 

  املتطلبات القانونية؛ - 

  األهداف وتوقيت اجنازها؛ - 

  . برامج اإلدارة البيئية - 

وتتمثل يف وضع هيكل واضح لنظام اإلدارة البيئية يضمن بأن كافة العاملني على : مرحلة التطبيق والعمليات - 4
  :مايليعلى عمليات اليومية للمؤسسة على البيئة، ويشمل ذلك علم مبسؤوليام وكيف تؤثر ال

  التنظيم واملسؤوليات؛ - 

  التدريب والتوعية والكفاءة؛ - 
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  االتصاالت؛ - 

  توثيق نظام اإلدارة البيئية؛ - 

  مراقبة الوثائق؛ - 

  مراقبة العمليات؛ - 

  .االستعداد والتصدي للحوادث الطارئة - 

ويتم ذلك من خالل القيام باملراقبة واملتابعة للتأكد من أن عمليات : التصحيحية واإلجراءاتالتحقق  - 5
مطابقة للتشريعات والقوانني والنصوص البيئية وما حققته من أهداف،   SANIAKومنتجات ونشاطات مؤسسة 

  : ويتم ذلك من خالل

  ،الرصد والقياس - 

  السجالت، - 

  . مراجعة نظام اإلدارة البيئية - 

وتتم هذه املراجعة بشكل دوري ومستمر من أجل التأكد : دارة ألداء نظام اإلدارة البيئيةمرحلة مراجعة اإل - 6
  . من أن التحسني مستمر وينسجم مع األداء البيئي املسطر للمؤسسة

     

  SANIAKSANIAKSANIAKSANIAKتسيير النفايات في مؤسسة تسيير النفايات في مؤسسة تسيير النفايات في مؤسسة تسيير النفايات في مؤسسة : : : : الفرع الثانيالفرع الثانيالفرع الثانيالفرع الثاني

   :حتتل عملية تسيري النفايات يف هذه املؤسسة أمهية كبرية ، تبعا لـ   

  االلتزامات القانونية واألمهية االقتصادية والبيئية:   أوال

  

 la(بالنظر للخطورة الكبرية لبعض النفايات الصادرة عنها كاحلمأة اهليدروكسيدية   :االلتزامات القانونية. 1

boue hydroxyde ( الكيميائية للمياه امللوثة أو من عمليات معاجلة أسطح - املعاجلة الفيزيائية، اليت تنتج من
 .املعادن

 : ملا يعود على املؤسسة من فوائد مجة، منعا املالية تبعا لبيع بعض من نفاياا وهي: األمهية االقتصادية. 2

)نفايات النحاس األصفر - 
*
)             Déchets du laiton        

                   Déchets férreux                        حديدية نفايات - 



 ��� ا�����ة SANIAKا��را� ا����ا��� �����                  :                                ا�	�� ا��ا��

 

 
173 

  de fondrie Crasse                     كدارة املعدن املصهور- 
             Les huiles usagées                     الزيوت املستعملة - 

النحاس و الزنك، كما حيتوي غالبا على معادن أخرى مثل  alliageهو مزيج  :  laitonالنحاس األصفر 
  .غرتيومنالرصاص، القصدير، النيكل، الكروم، وامل

طن من مادة النحاس األصفر، نتج  1500مت استهالك  2008حيث صرح املدير العام للمؤسسة، أنه خالل سنة 
 .طن من النفايات 770عنها حوايل 

حيث تنتهج الشركة إستراتيجية بيئية تعتمد على دراسة األثر على احمليط الداخلي و اخلارجي،   :األمهية البيئية. 3
لعملياا اإلنتاجية، وضع برنامج للتحكم يف تسيري النفايات وفقا لذلك، يتمثل يف إجراءات إدارية صارمة، معززة 

 . بنظام وقاية و تأهب لوضعيات اخلطر عايل املستوى

  :تنظيمي واإلداري بالنفاياتالتكفل ال:ثانيا  

 

مل ختصص، يف اهليكل التنظيمي للمؤسسة مصاحل خاصة بتسيري النفايات وإمنا تدخل هذه  :التكفل التنظيمي. 1
 :العملية يف سياق التسيري العادي للمؤسسة، ومت توزيع املهام املوافقة لذلك بالشكل التايل 

تتكفل باستقباهلا ومتابعتها مصلحة املخزونات، وتتبع نفس  :لبيعالنفايات القابلة لالسترجاع أو التثمني وا - أ
 .النظام احملاسيب ملخزونات املؤسسة، تبعا للوجهة املقرر ختصيصها هلا، كمبيعات أو مواد أولية

مصلحة األمن، و يتم ختزينها يف مستودع موضوع حتت رقابة عالية، يف انتظار  تتكفل ا :النفايات اخلطرة - ب
  .قرار احلكومة، بفتح مركز الطمر املهيأ هلذا الغرض ببئر العاتر والية تبسة

تتبع املؤسسة، للتكفل اجليد بنفاياا،  :)Les mesures administratives(: اإلجراءات اإلدارية. 2
  :لسابق اإلشارة إليها مناإلجراءات اإلدارية ا

 .مجلة اإلجراءات التنظيميةو حتديد املسؤوليات  ،استمارات، جداول، سجالت: توثيق - 

 les procédures et formalités administratives et techniques. 

 ).bilan environnemental(إعداد احلصيلة الدورية للبيئة  - 

للمتطلبات البيئة، وكتقدير للجهد املبذول يف تسيري النفايات والتحكم يف  SANIAKمؤسسة  ونظرا الحترام   
بتاريخ  ،AFNOR- France، مسلمة من قبل ISO 14001-2004التلوث، حصلت املؤسسة على شهادة 

  .09/06/2011، صاحلة لغاية 10/06/2008
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                                              SANIAKإدارة مؤسسة : املصدر

متر عرب جمموعة من  SANIAKوالتصنيع يف مؤسسة نالحظ أن عمليات اإلنتاج  ،من خالل اجلدول أعاله      
وتليها مباشرة مرحلة الغسل مث الطحن  ،التصنيع اخلام مث مرحلة الصناعة والفصل: واملتمثلة يفاخلطوات واملراحل 

والصقل مث مرحلة صبغ املنتجات مبادة الكروم وأخريا تأيت املرحلة النهائية وهي تركيب املنتجات، وجل هذه 
  .ومنها حىت املواد الكيميائية اخلطرية واملضرة بالصحة وبالبيئة ،املراحل تنتج عنها نفايات وخملفات مبختلف أنواعها

وبناء  ،بل كل هذه العمليات اإلنتاجية وما ختلفه من نفايات، اعتمدت املؤسسة يف السنوات األخريةومقا       
على القوانني والتشريعات البيئية املنتهجة يف اجلزائر اعتمدت على إدارة ومعاجلة هذه املخلفات باالعتماد على 
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إعادة استعمال يها سابقا واملبينة يف اجلدول من تية املشار إلاوالتنظيمية والعملي اإلدارية اإلجراءاتجمموعة من 
ومكونني ،اخل وهذا من طرف عمال وموظفني خمتصني ...وتطهريها وصبها يف ااري،حرق وطمر وإعادة بيع و

  .يف هذا االومؤهلني 

    

يةيةئوئوالمالمتوزيع النفايات الناتجة بعد الفرز والمعالجة بالنسبة توزيع النفايات الناتجة بعد الفرز والمعالجة بالنسبة 

20062006

  

  SANIAK   مت إعداده من طرف الطالبة باالعتماد على وثائق مؤسسة  :املصدر

ومرد ذلك  ،ميكن استنتاج مدي توجه املؤسسة حنو محاية واحملافظة على البيئة ،من خالل الشكل البياين أعاله   
من إمجايل النفايات وهذا جاء نتيجة توجه املؤسسة حنو  %56هو أن نسبة النفايات املعاد حتويلها ومعاجلتها تفوق 

واليت   %6.45خلفات الصناعية، ويضاف إىل هذه النسبة ما نسبته التنمية املستدامة  واالهتمام بإدارة النفايات وامل
هي عبارة عن نفايات خطرية ختزن يف مستودعات خاصة  %0.0231تعرب على نفايات وخملفات مباعة، وما نسبة 

 .عادية يعاد استعماهلا خملفاتتشكل % 37ونسبة تفوق 

 ):14( شكل رقم
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     ������� �	��
��ز�� ا������ت ا����	� �
� ا���ز وا��
��	� �������     ��ز�� ا������ت ا����	� �
� ا���ز وا��
ا�����ا�����

20072007

  

   SANIAK   مت إعداده من طرف الطالبة باالعتماد على وثائق مؤسسة  :املصدر

داللة ذلك و ،من خالل هذا الشكل البياين ميكن استنتاج مدي توجه املؤسسة حنو محاية واحملافظة على البيئة       
توجه املؤسسة  من إمجايل النفايات وهذا جاء نتيجة %60هو أن نسبة النفايات املعاد حتويلها ومعاجلتها تقارب 

ما نسبته  ،يضاف إىل هذه النسبةكما النفايات واملخلفات الصناعية،  بإدارةحنو التنمية املستدامة  واالهتمام 
نسبة ولو منخفضة جدا هي عبارة عن نفايات  ،واليت تعرب على نفايات وخملفات مباعة، وهناك كذلك  1.13%

حتويلها إىل منطقة خاصة يف بئر العاتر بوالية تبسة لطمرها يف أماكن خطرية ختزن يف مستودعات خاصة إىل حني 
  .تراعي شروط التنمية املستدامةآمنة تراعي احملافظة على البيئة و

  

  

  

  

 ):15(شكل رقم
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        SANIAKSANIAKSANIAKSANIAKالبعد االجتماعي لالستدامة في مؤسسة البعد االجتماعي لالستدامة في مؤسسة البعد االجتماعي لالستدامة في مؤسسة البعد االجتماعي لالستدامة في مؤسسة : : : : المطلب الثالثالمطلب الثالثالمطلب الثالثالمطلب الثالث

واقع امليداين يؤكد لنا أن هذه إال أن ال SANIAK،على الرغم من عدم وجود وظيفة لالستدامة يف مؤسسة                 
، ومن بني هذه األبعاد جند البعد االجتماعي والذي ميكن األخرية تويل اهتماما متزايدا حنو خمتلف أبعاد االستدامة

   :توضيحه من خالل النقاط التالية
  

        SANIAKSANIAKSANIAKSANIAKأهم مؤشرات قياس األداء االجتماعي لمؤسسة أهم مؤشرات قياس األداء االجتماعي لمؤسسة أهم مؤشرات قياس األداء االجتماعي لمؤسسة أهم مؤشرات قياس األداء االجتماعي لمؤسسة : : : : الفرع األولالفرع األولالفرع األولالفرع األول

  :تعتمد هذه األخرية على جمموعة من املؤشرات لعل منها SANIAKأجل حتقيق البعد االجتماعي ملؤسسة  من

والذي يشمل مجيع تكاليف األداء خبالف األجر األساسي الذي تقدمه : األداء االجتماعي للعاملني باملؤسسة-1
اهلم، وتقوم املؤسسة بااللتزام بتوفري كافة طبيعة أعم املؤسسة للعاملني فيها بغض النظر عن مواقعهم التنظيمية أو

العوامل الالزمة خللق وتعميق حالة الوالء وانتماء العاملني كاالهتمام حبالتهم الصحية من خالل توفري طبيب دائم 
 .وتدريبهم وحتسني وضعهم الثقايف واالهتمام مبستقبلهم عند انتهاء فترة خدمام وما إىل ذلكداخل املؤسسة 

ويشمل كافة تكاليف األداء اليت تنصب يف خدمة املستهلكني حيث  :ء االجتماعي لتطوير اإلنتاجاألدا -2
وتكاليف البحث والتطوير مث تكاليف تدريب وتطوير العاملني وغريها  اإلنتاجتتضمن تكاليف الرقابة على جودة 

 .بائنمن اخلدمات اليت حالة الرضا عن املنافع املتأتية من املنتجات املقدمة للز

والذي يتضمن كافة تكاليف األداء اليت دف إىل إسهامات املؤسسة  :األداء االجتماعي للمجتمع - 4
يف خدمة اتمع مشتملة بذلك على التربعات واملسامهات للمؤسسات التعليمية والثقافية واخلريية، 

هذا و ،من أرباحها  ألجل قفة رمضان إذ جند املؤسسة تقدم كل سنة ما يعادل عشرة ماليني دج
باملسامهة يف العمل التطوعي،  SANIAKتقوم مؤسسة حسب تصريح املدير املايل للمؤسسة، كما 

هؤالء،  ففي عملية االنتخابات مثال جندها جتند وتوفر سيارات املؤسسة وحافالا، تقوم بإطعام
   .من املساعداتلعني الكبرية وغريها  ما املساعدة يف حالة زيارة وزير

 

        جانب األمن والسالمة المهنية للمؤسسةجانب األمن والسالمة المهنية للمؤسسةجانب األمن والسالمة المهنية للمؤسسةجانب األمن والسالمة المهنية للمؤسسة: : : : الفرع الثانيالفرع الثانيالفرع الثانيالفرع الثاني
، عملت إدارة املؤسسة ظروف عمل صحية وآمنة توفرييف إطار املساعي اجلادة من طرف مسؤويل املؤسسة ل      

  : ، ويتجلى ذلك فيما يليإلجراءات اليت من شاا حتقيق ذلكيد من ادعلى القيام بالع
  

  امليزانية السنوية حلوادث العمل: وال

  وميكن تبيان ذلك من خالل اجلدول التايل 
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  امليزانية السنوية حلوادث العمل): 16(جدول رقم 

سنة   املوضوع

2007  

سنة 

2008  

سنة 

2009  

سنة 

2010  

 %التطور 

2007/2008  2008/2009  2009/2010  

  عدد حوادث العمل

  

86  82  65  81  4.6-  -20.7  24.6  

  التوقفمع  •

  بدون توقف •

57  
29  

61  
21  

46  
19  

60  
21  

7  
-27.5  

-24.9  
-9.5  

30.4  
10.5  

  29  22.5-  31.4  502  389  502  382  عدد أيام التوقف

  _  _  _  _  _  _    حوادث الطريق

السقوط على مستوى 

  املؤسسة

03  _  _  _  _  _  _  

  26.1-  35.5  22.5-  0.31  0.42  0.31  0.40  نسبة اخلطورة

  27-  125  65.5-  51.2  70.46  31.21  90.38  نسبة التكرارات

  إحصائيات املؤسسة : املصدر

وذلك ما  2009يف اخنفاض باملقارنة مع سنة  2010نالحظ من هذا اجلدول أن نسبة اخلطورة والتكرارات لسنة 
هذا ما يدل على أن املؤسسة حتاول دائما جاهدة على التخفيض من خطورة  %27- و  %26.1-يقدر بـ 

  .حوادث العمل وذلك بتوفري االحتياجات الالزمة ومن مث توفري األمن للعامل
  

  ميزانية نشاطات احلماية: ثانيا

  :وكذلك مس كل الوظائف على جمموعة القطاعات منها ، عرف حتسني كبري هذا النشاط 

  خيص قضايا األمن؛ التوعية فيما - 

  األخذ بعني االعتبار املشاكل املتعلقة بالبيئة؛ - 

  تتبع األعمال اليت هلا عالقة بالبيئة؛ - 

  .وضعية حاالت الطوارئ املتعلقة بالبيئة - 
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  تطبيق برنامج للحماية من احلرائق: ثالثا

تلك اليت يكون فيها خطر احلريق هذه الفترة مس كل القطاعات باملؤسسة خاصة الذي حقق خالل  هذا الربنامج 
  :عايل

  مراقبة وسائل اإلنذار؛ - 

  مراقبة التركيبات ذات املخاطر؛ - 

  توفري الرقابة على األسالك ونظافة املطاعم؛ - 

   .ذات االشتعال السريع ن اآلالتعإبعاد املخلفات اخلطرية مثل الزيوت  - 
  

  النشاطات البيئية: رابعا

   :ختص البيئة ومنها 2010جمموعة من النتائج خالل سنة  عملت املؤسسة على حتقيقحيث  

  تنظيف املناطق اخلارجية للمؤسسة؛ - 

  تنظيف وتصفية املياه املستعملة باملؤسسة؛  - 

  حتويل خملفات العملية الصناعية إىل أماكن ختزينها؛ - 

  :قدرت بـ 2010إن كمية النفايات احملولة لسنة : حتويل النفايات - 

  ،كغ la boue hydroxyde ( :2700(   كسيديةاحلمأة اهليدرو •
   ،طنDéchets férreux( :  2.664(           نفايات حديدية •
  ،طن Crasse de fondrie:(  96.783( كدارة املعدن املصهور    •

            .لتر Les huiles usagées :(6000(       الزيوت املستعملة •

يطرح مشكال كبريا للمؤسسة ألن قدرة ختزين املؤسسة هلذه النفاية  إن عملية ختزين احلمأة اهليدروكسيدية
  .صعبة، فهي تعمل على إجياد حل هلذه النفاياتأصبحت 

  

  املبالغ املستهلكة لتوفري األمن: خامسا

وهذا ما يظهر  ،احلفاظ على أمن املؤسسة وعماهلا وموظفيها بغيةمبالغ كبرية  صرفت املؤسسة 2010خالل فترة  
  :جليا يف اجلدول التايل
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  املبالغ املستهلكة لتوفري األمن ):17(جدول رقم 

  القيمة  الكمية  النوعية

  دج 579416  3430  قفازات جلدية

  دج 2955  15  مئزر أمامي

  دج 26019  83  نظارات

  دج 357279  472  مالبس العمل امليداين

  دج 41118  102  مئزر عادي

  دج 601200  456  أحذية الوقاية

  دج 4884  459  قناع ورقي

  دج 194570  _  مالبس خاصة باملطعم

   املؤسسة وثائق: املصدر

 2010دج استهلكت خالل سنة  1802563نالحظ أن هناك قيمة ما يقدر بـ  ،من خالل اجلدول أعاله     
، وهذا ما يؤكد اهتمام عون للمؤسسة/دج 4450.77توفري احلماية واألمان أي ما يعادل متوسط استهالك غية ب

إدارة املؤسسة بالصحة والسالمة املهنية للعمال، وذلك من خالل توفري ظروف عمل جيدة ومنع العمال من 
التعرض حلوادث وإصابات العمل، باإلضافة إىل اهتمامها من جهة أخرى باألمراض اليت قد يتعرض هلا العمال أثناء 

   .   لى توفري طبيب يرى شؤون العمال يف هذا االممارستهم ألعماهلم، حيث عملت اإلدارة ع

من أجل ، OHSAS 18001 لحصول على شهادة الصحة والسالمة املهنيةلاملؤسسة جاهدة  إدارة كما تسعى  
  .ومن مثة حتقيق كل أبعاد التنمية املستدامة ،الوصول إىل حتقيق البعد االجتماعي لالستدامة
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  خالصة الفصل

برنامج التأهيل الذي تبنته العديد من املؤسسات اجلزائرية األداة األساسية اليت متتلكها هذه األخرية لتأهيل يعد    
خمتلف نشاطاا ووظائفها، واليت متكنها من منافسة املؤسسات واملنتجات األجنبية يف إطار التحول االقتصادي حنو 

  .،اخل...اقتصاد لربايل وتأثريات العوملة،

من التأسيس الندماجها يف حركة التجارة  ،فيه اخنرطتبرنامج التأهيل ميكن مجيع املؤسسات اليت  إن      
بعني الكبرية واحدة من بني العديد من املؤسسات اليت اقتنع مسريوها  SANIAKومؤسسة  .اخلارجية واملنافسة

يف جمال التأهيل الوظائفي املستدام والتوجه حنو وظيفة االستدامة،  على ضرورة العمل اجلاد والدؤوب وإطاراا
على الرغم من عدم االعتراف مبحتواها وأبعادها ومهامها من وجهة نظر املفهوم والتصور الفكري، غري أا ضمنيا 

  .والسيما أبعادها االقتصادية والبيئية واالجتماعية ،جندها موجودة يف العديد من اجلوانب

النفايات واملخلفات النامجة عن أنشطتها وتويل نظرة  بإدارةتقوم  SANIAKجند مؤسسة  ،ويف هذا الصدد     
حبصوهلا على معيار املطابقة للمواصفات القياسية وتوجت  ،اجيابية حلماية البيئة واحملافظة على مكونات الطبيعة

مل البعد االقتصادي ويظهر ذلك من خالل حصوهلا  وباملقابل مل ISO 14001البيئية  اإلدارةالعاملية اخلاص بنظام 
والذي يراعي جوانب اجلودة يف خمتلف عملياا وأنشطتها ومنتجاا لتليب  ISO 9001اجلودة  إدارةعلى نظام 

احتياجات ورغبات الزبائن وتعمل على التحسني املستمر هلذه اجلوانب، كما أا أولت أمهية واهتمام كبريين 
ماعي ومتثل ذلك يف مساعيها اجلادة للحفاظ على ظروف عمل آمنة وصحية عن طريق حماولة حصوهلا للبعد االجت

املتعلقة بالصحة والسالمة املهنية، كما تم أيضا بسياسات التدريب والتكوين  OHSAS 18001على املواصفة 
صول على مواصفة املسؤولية ملختلف أفرادها يف مجيع ااالت والوظائف، وهذا ماسيؤهلها يف املستقبل للح

وهذا هو جوهر التنمية  ،، وبالتايل مسامهتها يف حتقيق التنمية املستدامةISO 26000 االجتماعية للمؤسسات
    .احلقيقي

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  خــاتمة عــامة
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    الخاتمة العامةالخاتمة العامةالخاتمة العامةالخاتمة العامة

تتعلق بكيفية  إمكان املؤسسة  ،إشكالية مهمة جدا عنجاءت هذه الدراسة لتحاول اإلجابة  لقد     

 اخترنا مؤسسةوقد  االقتصادية أن حتقق وظيفة االستدامة من خالل برنامج التأهيل املطبقة يف اجلزائر،

SANIAK  بعني الكبرية كنموذج أو عينة إلجراء الدراسة امليدانية.  

قدمنا فرضية عامة مفادها أن برامج التأهيل املنتهجة من شاا أن تساعد  ،وقصد معاجلة هذه اإلشكالية     

راسة إىل العديد من ولقد قسمت الد. املؤسسة االقتصادية من الوصول إىل حتقيق وترقية االستدامة يف املؤسسة

الفصول، فتناول الفصل األول منها مدخل نظري حول التأهيل وقد مشل مفهوم التأهيل وأسباب اللجوء إليه 

وذلك من حيث مفهومه ومضمونه  ،هم متطلباته، كما مشل برنامج التأهيل يف حد ذاتهكذلك أو

مثلة يف برنامج التأهيل بالتعاون مع االحتاد باإلضافة إىل أهم أنواع برنامج التأهيل واملت. ،اخل...وأهدافه،

كما تناولت  .األورويب والربنامج الوطين للتأهيل الصناعي وأخريا برنامج صندوق حتسني التنافسية الصناعية

وقد تناولناها من حيث مفهوم  ،الدراسة أيضا فصل خاص باالستدامة واملواصفات القياسية العاملية املرتبطة ا

 ،هم مبادئها وأبعادها ومؤشرات قياسها، باإلضافة إىل املعايري القياسية الدولية املتعلقة باالستدامةاالستدامة وأ

 ISOاخلاصة بنظام إدارة اجلودة واملواصفة القياسية العاملية  ISO 9001وقد ركزنا على املواصفة القياسية العاملية 

املتعلقة باملسؤولية االجتماعية  ISO 26000ة العاملية اخلاصة بنظام اإلدارة البيئية واملواصفة القياسي 14001

  .للمؤسسات

وركزنا فيه على  ،يف حني خصصنا الفصل الثالث لتأهيل وظائف املؤسسة والتوجه حنو وظيفة االستدامة    

إذ مشل تأهيل أهم وظائف املؤسسة املتمثلة يف املوارد البشرية، التموين  ،عملية التأهيل على املستوى اجلزئي

  .واإلنتاج، التسويق والبحث والتطوير، كما مشل أيضا مكانة التنمية املستدامة ضمن أهم هذه الوظائف

تصادية فقد حاولنا فيها إسقاط ما جاء يف اجلانب النظري على واقع املؤسسة االق ،أما الدراسة امليدانية    

وتناولنا يف هذا الفصل اإلطار  .كنموذج أو عينة إلجراء هذه الدراسة SANIAKاجلزائرية وقد اخترنا مؤسسة 

والتعريف باملؤسسة، مث تطرقنا إىل تأهيل أهم وظائفها وحماولة معرفة واقع وظيفة  ،املنهجي للدراسة امليدانية

هم أبعاد التنمية املستدامة من بعد اقتصادي، بيئي االستدامة يف هذه األخرية، وذلك من خالل استعراض أ

  .  واجتماعي

سنحاول يف هذه  ،وبعد عرض ومناقشة وحتليل خمتلف جوانب وأبعاد املوضوع يف جانبيه النظري والتطبيقي   

  :النقطة التطرق إىل استعراض مايلي

  ،)النظرية والتطبيقية(أهم نتائج الدراسة  - 
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  ،لفرضيات اليت انطلقنا منهامدى إجابة الدراسة على ا - 

  ،تقدمي بعض االقتراحات - 

 .آفاق الدراسة - 

  

  أهم نتائج الدراسة: أوال

إن موضوع الدراسة يدور حول برنامج التأهيل الوظائفي املستدام لترقية وظيفة االستدامة يف املؤسسة     

  .ج أو عينة إلجراء الدراسة امليدانيةبعني الكبرية كنموذ SANIAKوقد مت اختيار مؤسسة  ،االقتصادية اجلزائرية

مبا حيمله من فصول ومباحث ومطالب وما انبثق عن اإلشكالية املطروحة  ،فبعد استعراض اجلانب النظري     

واليت دارت حول برنامج التأهيل واالستدامة ومدى مسامهة برنامج التأهيل  ،من تساؤالا الفرعية وفرضياا

ة، وحماولة تطبيق حمتوى هذا اجلزء يف واقع املؤسسة فإننا استطعنا الوصول إىل جمموعة يف ترقية وظيفة االستدام

 .من النتائج بعضها نظري والبعض اآلخر تطبيقي

  

 :أهم النتائج املتعلقة باجلانب النظري

  :فإننا توصلنا إىل بعض النتائج نذكرها فيمايلي ،من خالل دراستنا للجانب النظري للموضوع

توصلنا إىل أن هذا الربنامج  ،مما جاء يف برنامج التأهيل بكل ما حيمله من مفهوم وحمتوى وأنواع انطالقا - 1

  .مقسم إىل ثالثة برامج فرعية تتكامل فيما بينها من حيث األهداف والغايات

هم توصلت الدراسة النظرية إىل أن القيام بتأهيل احمليط الداخلي واخلارجي ألية مؤسسة يعترب من بني أ - 2

  .متطلبات التأهيل

  .أن املفهوم احلديث للتنمية املستدامة يركز على جمموعة من املبادئ واألبعاد واملؤشرات - 3

وجدنا أن هناك جمموعة من املعايري واملواصفات القياسية العاملية  ،من خالل استعراضنا للجانب النظري - 4

  ISO 14001و  ISO 9001بعادها األساسية ومن بينها املرتبطة بصفة أساسية بالتنمية املستدامة وتتماشى مع أ

  .ISO 26000و

توصلت الدراسة النظرية أنه يف ظل التوجه حنو التنمية املستدامة على املستوى الكلي البد من إشراك  - 5

  .املؤسسة يف هذا اجلانب وذلك من خالل تأهيل أهم وظائفها لألخذ مبفاهيم ومهام التنمية املستدامة

  



 ................................................................................................................ا�
�	�� ا�����

 

 
185 

ت الدراسة النظرية إىل ضرورة التوجه حنو أو استحداث وظيفة للتنمية املستدامة يف أية مؤسسة توصل - 6

 .والعمل على ترقيتها

  

  :أهم النتائج املتعلقة باجلانب التطبيقي .1

  :لقد توصلت الدراسة يف جانبها امليداين إىل مجلة من النتائج لعل من أمهها ما يلي

رنامج التأهيل املعتمد من طرف صندوق حتسني التنافسية الصناعية اعتمدت على ب SANIAKإن مؤسسة  - 1

  ).2014 - 2010 ( للفترة  BCRخمطط تأهيل وتنمية جممع ( وكذا برنامج التأهيل املعتمد حديثا 

حتترم ما جاء يف الربنامج من تشخيص داخلي وخارجي لتحديد نقاط الضعف  SANIAKإن مؤسسة  - 2

  .والتهديدات يف إطار املنافسة املتزايدةوالقوة وكذا الفرص 

ما جاء يف اجلانب النظري ألا تتجه حنو تأهيل وظائفها مؤسسة منوذجية لتطبيق  SANIAKتعترب مؤسسة  - 3

  .وحماولة حتقيق االستدامة

إن املؤسسة تعمل بصفة ضمنية على التوجه حنو وظيفة االستدامة على الرغم من عدم االعتراف وإدراك  - 4

  .يقة مفهومها والتصور الفكري حول التنمية املستدامة ومسامهة هذه املؤسسة يف حتقيقهاحق

لقد عملت املؤسسة على تأهيل وظيفة املوارد البشرية وتبني ذلك من خالل برامج التأهيل أو التكوين أو  - 5

حيث أبرمت اتفاقيات أو  التدريب اخلاص بعماهلا وموظفيها ويف مجيع ااالت واألنشطة والوظائف اخلاصة ا

  .عقود مع مراكز التدريب أو التكوين وأمهها املعهد العايل للتسيري بعنابة

وذلك من خالل قيامها بتنويع تشكيلة منتجاا لتحقيق رضا  ،ت املؤسسة على تأهيل وظيفة اإلنتاجلعم - 6

  .الزبائن وكسب والئهم يف إطار عملية التحسني املستمر

على تأهيل وسائل اإلنتاج والتكنولوجيا املستخدمة، إذ تعود هذه األخرية  املؤسسة مل تعتمد لكنها باملقابل - 7

  .إىل السنوات األوىل من إنشائها على الرغم من اقتنائها آلة جديدة يف السنوات القليلة املاضية

  .مل تتمكن املؤسسة من تبين تكنولوجيا اإلنتاج األنظف ،يف إطار التوجه حنو وظيفة االستدامة - 8

فيما خيص تأهيل وظيفة التسويق فان املؤسسة سعت جاهدة لتأهيل عناصر املزيج التسويقي السبع  - 9

)7P(les   اواالهتمام بتأهيل رجال البيع والتوجه حنو املستهلكني، لكن يف جماالت تقليدية ومل توسع نظر

  .ضر أو البيئيحنو التسويق األخ
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مل  SANIAKفإننا جند مؤسسة  ،ملواكبة خمتلف أبعاد االستدامة ،بالنسبة لتأهيل وظيفة البحث والتطوير -10

ومل تم بتأهيل جند خمصصات مالية كافية لتأهيل هذه الوظيفة،  إذ ال ،تويل هلا العناية واالهتمام الالئقني

ويف هذا  .ومل تقم بتوظيف مهندسني أكفاء يف جماالت البحث والتطوير ،الكفاءات والعاملني يف هذه الوظيفة

اال نسجل نقص واضح يف عدد ونوعية الكفاءات العاملة يف هذا اجلانب، على الرغم مما قامت به من جهود 

بسيطة، ويعود سبب ذلك إىل نقص الوعي لدى القائمني على شؤون هذه الوظيفة ألمهية أنشطة البحث 

  .روالتطوي

تراعي البعد االقتصادي لالستدامة وهذا من خالل  SANIAKلقد بينت الدراسة امليدانية أن مؤسسة  -11

اليت مكنتها من حتقيق اجلودة يف منتجاا  ISO 9001/2008مث  ISO 9001/2000حصوهلا على شهادة 

يد وهدف ينبغي الوصول وعملياا واكتساب رضا الزبائن ووالئهم، والذي اعتربته إدارة املؤسسة أهم رص

  .2005إليه، كما حصلت املؤسسة على اجلائزة اجلزائرية للجودة سنة 

 ISO 14001/2004وجتسد ذلك يف حصوهلا على شهادة البعد البيئي  SANIAKحققت مؤسسة   -12

ة تسمح هلا اخلاص بنظام اإلدارة البيئية، ويف هذا اال جندها تم كثريا بإدارة النفايات واملخلفات بطريق

  .باحلفاظ على البيئة من خالل إعادة تدويرها ورسكلتها وإعادة استعماهلا

حتقيق البعد االجتماعي بكل مكوناته من خالل سعيها للحصول على  SANIAKحتاول مؤسسة  -13

اخلاصة بالصحة والسالمة املهنية، إضافة إىل قيامها بتحسني األداء االجتماعي  OHSAS 18001مواصفة 

 .الداخلي هلا

  

  مدى إجابة الدراسة عن الفرضيات اليت انطلقت منها: ثانيا

ال خيرج عن اإلشكالية املطروحة إذ حناول إجياد اجيابيات  ،مبختلف جوانبه وأبعاده ،إن معاجلة املوضوع     

الفرضيات اليت  هلذه اإلشكالية مبختلف أسئلتها الفرعية، كما وأا تنطلق أساسا من حماولة اإلجابة أيضا على

  .تنسجم مع هذه اإلشكالية

ومبا أن البحث قد أشرف على ايته فإننا سنحاول التطرق يف هذه النقطة إىل مدى إجابة الدراسة أو       

املعاجلة على الفرضيات وعليه فإننا سنحاول تناول هذه النقطة انطالقا من استعراض كل فرضية ومعرفة مدى 

  :إجابة الدراسة عليها

إن تبين املؤسسة لربنامج التأهيل الوظائفي ضرورة " على مايلي الفرضيةهذه  تنص :األوىل الفرعية لفرضيةا

   "أملتها املتغريات الدولية كالعوملة، املنظمة العاملية للتجارة والشراكة األوروجزائرية

إىل اجلزء املتعلق بدواعي وأسباب اللجوء  فمن خالل استعراضنا للفصل األول من اجلانب النظري، وال سيما

  :برنامج التأهيل الوظائفي يف املؤسسات اجلزائرية، جند أن من أهم األسباب مايلي تبين
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 التوجهات اجلديدة حنو اقتصاد حر وتنافسي؛ - 

 العوملة االقتصادية؛ - 

 الشركات العاملية؛ - 

 املنظمة العاملية للمواصفات القياسية؛ - 

 .ةالشراكة األوروجزائري - 

اآللية واألداة اليت متكن املؤسسة  إجيادوبالتايل بات لزاما على القائمني على إدارة شؤون املؤسسة اجلزائرية    

اجلزائرية من إعادة بناء قدراا التنافسية يف مجيع ااالت، وأمهها تأهيل أهم وظائف املؤسسة لتتواكب مع 

نامج التأهيل الذي تبنته احلكومة اجلزائرية ودعت املستجدات اجلديدة، وكان ذلك باالعتماد على بر

املؤسسات إىل االنضمام إليه بصفة اختيارية من أجل تعزيز وبناء قدراا التنافسية ملواجهة املنافسة اخلارجية 

  .واالنفتاح االقتصادي وضغوطات العوملة

ضرورة القيام بعمليات التأهيل بأن املؤسسة باتت جمربة على  SANIAKكما أكدت الدراسة امليدانية مبؤسسة 

والتقليد واالستجابة للتغريات والضغوطات اليت يواجهها  واالستريادمن أجل مواجهة املنافسة اخلارجية 

اجلزائري يف هذا اال، وانطالقا من هذا آمنت بضرورة حصوهلا على املواصفات القياسية العاملية،  االقتصاد

  .ة األوىلوكل هذا يؤكد صدق الفرضية الفرعي

عملية تأهيل املؤسسة االقتصادية اجلزائرية متر " تنص الفرضية الفرعية الثانية على أن: الفرضية الفرعية الثانية

  "عرب أساليب وأمناط حديثة يف التسيري

تبني لنا بأن تأهيل املؤسسة يعتمد بالدرجة على أساليب  ،من خالل استعراض اجلانب النظري والتطبيقيف   

وأمناط حديثة يف التسيري مل تكن موجودة من قبل، كانتهاج إدارة املؤسسة لسياسة تسترشد وتدي ا يف 

وأنواعها الصلبة والسائلة والغازية، وإعطاء قيمة حقيقية هلذه األخرية من  أشكاهلاإدارة نفاياا وخملفاا بكل 

  .خالل استرجاعها ورسكلتها وإعادة استعماهلا أ وبيعها

إىل إدخال مفهوم جديد للتسويق الذي يدعى بالتسويق األخضر أو البيئي بدل التسويق التقليدي،  باإلضافة   

وضرورة إعادة النظر يف مكونات املزيج التسويقي لتضاف هلا عناصر أخرى مل تكن موجودة من قبل وكذا 

اإلنتاج األنظف والتصميم األخضر واستخدام تكنولوجيا نظيفة وكذا مهام وأنشطة  إستراتيجيةعلى  االعتماد

وكل هذا يستدعي من إدارة املؤسسة إدخال . ،اخل...والسالمة املهنية، كالصحةجديدة للموارد البشرية 

واكبة التطورات أساليب وأمناط حديثة يف التسيري مل تكن موجودة يف السابق، وهذا من أجل العمل على م

ومن جهة أخرى تعد إجراءات الزمة تستدعيها عملية التأهيل، وبالتايل كل هذا والتغريات العاملية من جهة 

طبقت جزء فقط من هذه األساليب  SANIAKيؤكد صدق وصحة الفرضية الفرعية الثانية غري أن مؤسسة 

  .واألمناط اإلدارية
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إن اللجوء إىل تطبيق نظم اإلدارة احلديثة مثل تلك "ة على لثلفرعية الثاتنص الفرضية ا :الفرضية الفرعية الثالثة

  "اليت تقتضيها متطلبات املواصفات القياسية العاملية من شأا أن تأهل املؤسسة االقتصادية اجلزائرية

ة االقتصادية استنادا ملا جاء يف معاجلة املوضوع ميكن القول بأن تأهيل املؤسسة االقتصادية عموما واملؤسسو    

ونظام  ISO 9001اجلزائرية على وجه اخلصوص يتطلب ضرورة تبين نظم اإلدارة احلديثة كنظام إدارة اجلودة 

كل هذا يعمل على تأهيل املؤسسات االقتصادية  OHSAS 18001ومواصفة  ISO 14001اإلدارة البيئية 

العاملية، وذلك لكون كل من نظام إدارة لالندماج يف االقتصاد العاملي وجيعلها يف نفس مستوى املؤسسات 

املؤسسة يف جمال التحسني املستمر ملنتجاا وعملياا وأنشطتها  إدارةالبيئية يساعد  اإلدارةاجلودة ونظام 

هو حاصل يف هذا اال يف معظم مؤسسات العامل، ويف الوقت نفسه جيعل املؤسسة تستجيب  لتتواكب مع ما

الواجب على املؤسسة القيام  اإلجراءاتو جوهر وحقيقة التأهيل بوصفه جمموعة من أكثر لرضا العميل وهذا ه

تغيريات هيكلية على مستويات خمتلفة يف املؤسسة مبا فيها تنمية وتأهيل خمتلف وظائفها وأنشطتها،  إلحداثا 

ها دون انتظار وأن حصول املؤسسة على نظم اإلدارة السابق اإلشارة إليها ميكنها من االعتماد على نفس

بعني الكبرية وإضافة إىل تأهيل خمتلف وظائفها،  SANIAKكما أن مؤسسة . مساعدة من األطراف اخلارجية

 ISOمتكنت من تطوير أدائها االقتصادي، البيئي واالجتماعي، وذلك من خالل حصوهلا على شهادة  فإا

وكل هذا يؤكد لنا . OHSAS 18001وهي يف سعي متواصل للحصول على مواصفة  ISO 14001و   9001

  .صحة الفرضية الفرعية الثالثة

استنادا ملا جاء يف الدراسة ميكن القول بأن برنامج التأهيل الذي تبنته العديد من املؤسسات : الفرضية العامة

مكن كل هذه املؤسسات من تأهيل خمتلف وظائفها وأنشطتها ولكن بدرجات متفاوتة، ولو رجعنا اجلزائرية 

حمل الدراسة امليدانية لوجدناها قد قامت بتأهيل خمتلف وظائفها على حنو مكنها من  SANIAKىل مؤسسة إ

 ISOو ISO 9001منافسة املؤسسات واملنتجات األجنبية، ويف نفس الوقت استطاعت أن حتصل على شهادة 

ة املستدامة على مستوى بوصفهما يسامهان بدرجة كبرية يف حتقيق البعد االقتصادي والبيئي للتنمي 14001

. اخلاصة بالبعد االجتماعي OHSAS 18001املؤسسة وأن هذه املؤسسة يف طريقها للحصول على مواصفة 

حتقيق املسؤولية االجتماعية للمؤسسات ومنه حتقيق وترقية وظيفة االستدامة على الرغم  إىلوكل هذا يؤدي 

برنامج "ما يؤكد صدق الفرضية العامة القائلة بأن  يف هيكلة املؤسسة حمل الدراسة، وهذامن عدم وجودها 

 ".التأهيل املنتهج من شأنه أن يساعد املؤسسات االقتصادية من حتقيق وترقية االستدامة

  االقتراحات املقدمة: ثالثا

إجابة وبناء على مدى  ،أو امليداين النظري سواء املتعلقة باجلانب ،بناءا على النتائج اليت التوصل إليها    

فإننا سنحاول تقدمي جمموعة من االقتراحات واليت يتوجب على مديري  ،الدراسة على الفرضيات املقدمة

عني االعتبار وخاصة يف ظل التوجه حنو تعزيز املؤسسات املستدامة والعمل على دمج خمتلف باملؤسسات أخذها 
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ق العمل على استحداث وظيفة لالستدامة أبعاد التنمية املستدامة يف خمتلف نشاطات املؤسسة، وذلك عن طري

  . مبا حتمله من معاين ومهام ونشاطات يف كل املؤسسات اجلزائرية

من أجل إثراء وتعظيم  ،تقدم هذه االقتراحات لبعض الباحثني أو الدارسني ملثل هذه املواضيع كما ميكن أن

عارف الفكرية سواء النظرية أو التطبيقية على املنفعة اخلاصة باملسامهة املستقبلية يف زيادة رصيد املعلومات وامل

 : وتتمثل هذه االقتراحات يف ،واقع العديد من املؤسسات اجلزائرية

 العمل قدر املستطاع على تعزيز توجه املؤسسة حنو التنمية املستدامة لتصبح مؤسسة مستدامة؛ •

مة يف استغالل املوارد احمللية يراعي مصاحل األجيال القاد ،ضرورة تبين املؤسسة لنموذج تنموي متوازن •

 حبيث ال يؤثر على البيئة بشكل سليب؛

 ضرورة توظيف موظف خمتص يف جمال البيئة وتأهيل األفراد يف هذه ااالت؛ •

ضرورة استحداث وظيفة لالستدامة داخل املؤسسة مبعىن ضمن هيكلتها التنظيمية وتعطى هلا  •

 هذه الوظيفة؛بأعباء فية للنهوض واملوارد املالية والبشرية الكا اإلمكانيات

 تركيز جهود املؤسسة يف جماالت املسؤولية االجتماعية مبعناها الواسع؛ •

بل جيب  ،جيب التركيز على األداء املايل النظر من طرف إدارة املؤسسة يف أدائها وأن ال إعادةضرورة  •

 األداء البيئي واالجتماعي بعني االعتبار؛ إدخال

 مسألة االستدامة يف املؤسسة ضمن استراتيجياا؛ إدراجلى ع اإلمكانالعمل قدر  •

وتسويق املنتجات اخلضراء الصديقة للبيئة  إنتاجاملؤسسة مببدأ احملافظة على البيئة عن طريق  التزام •

 واستخدام تكنولوجيا نظيفة؛

والسيما يف جماالت االستدامة وإعطائها  ،العمل على إعطاء قيمة وأمهية لوظيفة البحث والتطوير •

 .اإلمكانيات الكافية

  آفاق الدراسة: رابعا

إن هذه الدراسة تثري وتطرح العديد من القضايا واإلشكاليات اليت تطرح للنقاش والبحوث يف املستقبل 

  :فيمايلي هانذكر

 ؛وتعزيز املؤسسات املستدامةالتوجه حنو وظيفة االستدامة  •

 يف حتقيق املسؤولية االجتماعية؛مسامهة املؤسسة  •

 األداء الشامل للمؤسسة وعالقته بتحقيق التنمية املستدامة؛ •

  .إدارة النفايات الصناعية كمدخل لتحقيق األداء البيئي يف املؤسسة االقتصادية •
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مداخلة يف االجتماع السنوي لنقابة املهندسني الزراعيني التابعة لالحتاد املغريب ، أبعاد التنمية املستدامةأيوب عبد السالم ،  -9

 .2002- 11-1 املنعقد بتاريخ، للشغل

، امللتقى الدويل حول متطلبات ات الصغرية واملتوسطة ومعوقاا يف اجلزائرمقومات تأهيل املؤسسبابا عبد القادر ،  -10
 .2006أفريل  18- 17يومي  ،، جامعة قاملةتأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف الدول العربية 
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، امللتقى ئريةمسار تأهيل املؤسسات االقتصادية يف ظل اتفاق الشراكة األوروجزابقة الشريف، العايب عبد الرمحان ،  -11
، سطيف  الدويل حول آثار وانعكاسات اتفاق الشراكة على االقتصاد اجلزائري، كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيري

  .2006نوفمرب  13-14
، امللتقى الدويل متطلبات تأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف ظل التحوالت االقتصادية الراهنةبلخباط مجال ،  -12

 .2006أفريل  18- 17يومي  ،طلبات تأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف الدول العربية ،جامعة قاملةحول مت
، جملة العلوم االقتصادية و علوم التسيري، واقع مؤسساتنا الصغرية و املتوسطة و آفاقها املستقبليةبن عنتر عبد الرمحان ،  -13

  .2002جامعة سطيف، العدد األول، 
، امللتقى الدويل إستراتيجية تنمية املوارد البشرية لرفع كفاءة املؤسسة االقتصادية اجلزائريةزين الدين ،  بن لوصيف -14

حول تأهيل املؤسسة االقتصادية وتعظيم مكاسب االندماج يف احلركة االقتصادية العاملية، كلية العلوم االقتصادية وعلوم 
 .2001أكتوبر   30-29التسيري، يومي 

، ملتقى دويل استراتيجية التأهيل التسويقي والتوزيعي يف املؤسسات االقتصاديةة امساعيل ، الطاهر بن يعقوب، بوخاو -15
حول تأهيل املؤسسة االقتصادية وتعظيم مكاسب االندماج يف احلركية االقتصادية العاملية، كلية العلوم االقتصادية وعلوم 

 .2001أكتوبر  30-29التسيري، جامعة فرحات عباس، سطيف، يومي 
لتقى الدويل حول التنمية املستدامة امل، مقاربة اقتصادية يف اشكالية املفاهيم و األبعاد: التنمية النستدامةبوعشة مبارك ،  -16

يومي  - سطيف–، جامعة فرحات عباس و الكفاءة االستخدامية للموارد الطبيعية ، كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيري 
   .2008ل أفري 8و7

، امللتقى االستثمار البشري وإدارة الكفاءات كعامل لتأهيل املؤسسة واندماجها يف اقتصاد املعرفةبوقلقول اهلادي ،  -17
مارس  10-09يومي  ،الدويل حول التنمية البشرية وفرص االندماج يف اقتصاد املعرفة والكفاءات البشرية، ، جامعة ورقلة

2004. 

 - تونس -دور وأمهية التأهيل يف رفع القدرة التنافسية للمؤسسات دراسة مقارنة اجلزائركمال ،  تشام فاروق، تشام -18

 18-  17يومي ، ، امللتقى الدويل حول متطلبات تأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف الدول العربية ،جامعة قاملةاملغرب
 2006أفريل 
 -تونس-مقارنة اجلزائر دراسة للمؤسسات التنافسية القدرة رفع يف لالتأهي وأمهية كمال،  دور فاروق و تشام تشام -19

  .2006أفريل  18-17املغرب، املاتقى الدويل حول متطلبات تأهيل املؤسسات الصغرية و املتوسطة يف الدول العربية، يومي 
ل املؤسسة االقتصادية اجلزائرية تأهي امللتقى الوطين حول ، -حالة البنوك -تأهيل املؤسسات االقتصاديةمحداوي وسيلة ،  -20

 .2006نوفمرب  14و13 ، واقع و آفاق ، كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيري، جامعة قاملة،

،  2007إىل مؤمتر بايل  1992املبادئ و التنفيذ من مؤمتر ريو دجيانريو  -التنمية الشاملة املستدامةخبابة عبد اهللا ،  -21
، جامعة مية املستدامة و الكفاءة االستخدامية للموارد الطبيعية ، كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيري لتقى الدويل حول التنامل

 .2008أفريل  8و7يومي  -سطيف–فرحات عباس 

امللتقى الدويل حول  ، التصحيح اهليكلي و آثاره على املؤسسة االقتصادية يف اجلزائر بوزعرور عمار ،، رزيق كمال -22
 –املؤسسة االقتصادية و تعظيم مكاسب االندماج يف احلركية االقتصادية العاملية،كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيري  تأهيل

  .2001أكتوبر  30-29سطيف 
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لتقى الدويل حول التنمية امل، البعد البيئي إلستراتيجية التنمية املستدامةسنوسي زوليخة ، بوزيان الرمحاين هاجر ،  -23
 - سطيف–، جامعة فرحات عباس ستدامة و الكفاءة االستخدامية للموارد الطبيعية ، كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيري امل

  .2008أفريل  8و7يومي 
التسويق ودوره يف تأهيل املؤسسات العربية يف ظل العوملة  وما حتويه من شكيب أنوار شريف ، سعيدي طارق ،  -24

 18- 17يومي  ،جامعة قاملة دويل حول متطلبات تأهيل املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف الدول العربية،، امللتقى المنافسة

 .2006أفريل 

لتقى الدويل حول امل، التنمية  الشاملة املستدامة و الكفاءة االستخدامية للثروة البترولية يف اجلزائرصاحل ، صاحلي  -25
–، جامعة فرحات عباس ية للموارد الطبيعية ، كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيري التنمية املستدامة و الكفاءة االستخدام

  .2008أفريل  8و7يومي  -سطيف
 يف املتوسطة و الصغرية املشروعات ، ندوةاجلزائر املتوسطةيف و الصغرية املشروعات تنمية و أساليب،  صاحلي صاحل -26

 الوطن
لتقى الدويل حول التنمية املستدامة و الكفاءة االستخدامية ، املاملستدامة و أبعادها اشكالية التنميةعماري عمار ،  -27

 .2008أفريل  8و7يومي  -سطيف–، جامعة فرحات عباس للموارد الطبيعية ، كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيري 

جملة احلقيقة، جامعة أدرار، العدد الثاين، مارس  ،التنمية املستدامة بني تراكم رأس املال و اتساع الفقرفالحي صاحل ،  -28
2003. 

 تأهيل متطلبات :الدويل ، امللتقىاجلزائر يف واملتوسطة الصغرية املؤسسات تأهيل وإجراءات آلياتقريش نصرية ،  -29

 .2006 أفريل 18 و 17 العربية، جامعة الشلف، يومي الدول يف املتوسطة و الصغرية املؤسسات

، ملتقى متطلبات تأهيل ‘‘األساليب و املربرات ”تأهيل املؤسسة املصرفية العمومية باجلزائر مان ، ناصر سلي -30
 .2006أفريل  18-17املؤسسات الصغرية و املتوسطة يف الدول العربية يومي 

ثرها على الدول ، ملتقى العوملة و أاملؤسسات الصغرية و املتوسطة يف ظل العوملةنصيب رجم ، شايب فاطمة الزهراء ،  -31
  .2001ماي  14- 13سكيكدة ،  55أوت  20العربية ، جامعة 

، جملة أحباث ودراسات، مركز التميز للمنظمات غري احلكومية، البيئة والتنمية املستدامةنصري عبد اهللا عبد القادر ،  -32

    www.ngoce.org/content/nseer.doc: ، عن الرابط االلكتروين 2002جويلية  29الصادر يف   07العدد 
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  :الرسائل واملذكرات -ج

  
، رسالة ماجستري غري منشورة، املدرسة تأهيل املؤسسات الصغرية و املتوسطة للرفع من قدرا التنافسيةصاحلي سلمى ،  -1

  .2006للتجارة، اجلزائر،  العليا
ورة، جامعة ، أطروحة دكتوراه غري منشسياسة متويل املؤسسات الصغرية و املتوسطة يف اجلزائرالقريشي يوسف ،  -2

 .2005اجلزائر، 

 9001: 2000متطلبات تأهيل الشركات الصناعية للحصول على شهادة املطابقة الدولية بطرس هدايا رائد جنان ،  -3

iso العراق  جامعة املوصل، ،دراسة استطالعية آلراء املدققني الداخليني لعينة من الشركات قيد التأهيل يف حمافظة نينوى
2005. 

 - حتقيق إدارة اجلودة الشاملة يف ظل حتديات السوق دراسة حالة املؤسسة الوطنية للمواد الدمسةبن شايب حممد ،  -4

 .2004_2003جامعة اجلزائر،  مذكرة ماجستري يف علوم التسيري،،  ENCG/UP5  -الوحدة اخلامسة

تصالية  يف تفعيل التعامل مع الزبون  دراسة حالة مؤسسة تأهيل قوى البيع وتنمية قدراا االبن عروس مجال ،  -5

مذكرة مقدمة ضمن متطلبات احلصول على شهادة املاجستري يف العلوم التجارية، كلية العلوم االقتصادية وعلوم ، موبيليس

  .2006-2005جامعة اجلزائر،  التسيري،

مع دراسة حالة املعمل -ء احلايل للمؤسسات االقتصادية دراسة اثر إدارة اجلودة الشاملة  على األدابومدين يوسف ،  -6

ري، جامعة اجلزائر ، ، أطروحة دكتوراه يف علوم التسيISOاجلزائري اجلديد للمصربات احلاصل على شهادة اجلودة العاملية

2006. 

مذكرة ماجستري، جامعة ، إدارة اجلودة الشاملة واستراتيجية املؤسسة دراسة ميدانية ملؤسسة سونلغاز، ختيم حممد العيد -7

 .2009املسيلة، 

أطـروحة دكتوراه يف العلوم  ،أثر تلوث البيئة يف التنمية االقتصادية فــي اجلزائــرساملــي رشيــد ،   -8

                           .2006 –2005جامعــة اجلزائـر سنة    االقتصاديـة  فــرع  التسييـــر

وحدة  - دراسة حالة املؤسسة الوطنية للرزم املعدين" ؤسسة العمومية االقتصادية وحميطها تأهيل املشاليب عمار ،  -9

 .2006- 2005 .سكيكدة -55أوت  20مذكرة ماجستري، جامعة  ،-سكيكدة

يف املؤسسة  9000املقومات واملعوقات الثقافية لتطبيق نظامي إدارة اجلودة الشاملة و االيزو قامسي كمال،  -10

ف، املسيلة، ، رسالة ماجستري غري منشورة، كلية العلوم االقتصادية و التجارية والتسيري، جامعة حممد بوضيازائريةالصناعية اجل
2002- 2003. 

اتفاقيات التجارة يف السلع و آثارها املتوقعة على املؤسسات و الصناعات الصغرية و املتوسطة يف لطرش ذهبية ،  -11

  .2004تسيري، سطيف، جويلية ورة، كلية العلوم االقتصادية و علوم ال، رسالة ماجستري غري منشاجلزائر

اتفاقيات التجارة يف السلع وآثارها املتوقعة على املؤسسات والصناعات الصغرية واملتوسطة يف لطرش ذهبية ،  -12

 .2004حات عباس سطيف، ة فرجامعكلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، ، مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستري، اجلزائر
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،أطروحة دكتوراة دولة غري منشورة كلية العلوم ردور اجلمارك يف ظل اقتصاد السوق، حالة اجلزائمراد زايد ،  -13
  .االقتصادية وعلوم التسيري ، جامعة اجلزائر

 .2006اجلزائر، شورة، جامعة ، رسالة ماجستري غري منإشكالية التنمية املستدامة يف اجلزلئريامسينة زرنوخ،  -14

  :التقارير -د

  .1992، 21 القرن أعمال األمم املتحدة، جدول  -1
 .2001، نيويورك  السكان والبيئة والتنميةلألمم املتحدة،   الربنامج االمنائي -2

مم املتحدة ، برنامج األاملبادرات البيئية التطوعية من أجل تنمية صناعية مستدامة، املفاهيم والتطبيقاتاليوسفي باسل ،  -3
  .2004للبيئة قسم التعاون اإلقليمي، مارس 

 .1994عربية، بريوت، لبنان، ، مركز دراسات الوحدة التقرير التنمية البشريةبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي،  -4

 ، 1999تقرير التنمية البشريةبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي،  -5

، كشف البيانات املتعلقة بتأثري الشركات على اتمع االجتاهات والقضايا الراهنةة، مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمي -6
  .2004منشورات األمم املتحدة، نيويورك 
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  ملخص

 اعتمدتوتوجهه حنو االقتصاد احلر،ومن أجل بناء وتعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات اجلزائرية،  االقتصاد اجلزائري انفتاحنتيجة      

ومن بني .مبا يستجيب هلذه التغريات واالندماج يف االقتصاد العاملي ،ومنظومة مؤسساته اقتصادها لتأهيلاحلكومة اجلزائرية على برنامج 

يتطلب حصول املؤسسة  األخريةهذه  تأهيلخمتلف نشاطات ووظائف املؤسسة، وان  تأهيلجند ضرورة  التأهيلعليه برنامج  ما ينص

، وكل ومواصفة املسؤولية االجتماعية  البيئية اإلدارةعلى شهادة املعايري القياسية العاملية، والسيما تلك املتعلقة بنظام إدارة اجلودة، نظام 

  .هذا يؤدي إىل حتقيق وترقية وظيفة االستدامة يف املؤسسة

والتطرق إىل وظيفة االستدامة واملعايري القياسية  ،املعتمد بكل مكوناته التأهيل الدراسة تسليط الضوء على برنامج هذه ولقد حاولت   

بعني  SANIAK اختيار مؤسسةوقد مت .تأهيل أهم وظائف املؤسسة والتوجه حنو وظيفة االستدامة إىل إضافة ية املرتبطة ا،املالع

 ال وحاصلة علىهذا ا مؤسسة أهلت خمتلف وظائفها، وأا رائدة يف باعتبارهالدراسة احلالة ومعرفة واقع ذلك، الكبرية 

وهذا ما يؤهلها لتحقيق وترقية وظيفة  OHSAS18001ويف طريقها للحصول على مواصفة  ISO14001و ISO9001شهاديت

  .االستدامة

 .االستدامة ،وظيفة االستدامة، ترقية االستدامة، املعايري القياسية العاملية، املؤسسة االقتصادية ،التأهيل، برنامج التأهيل :الكلمات املفتاحية 

Résumé 

   A la suite de l’ouverture de l’économie algérienne et son orientation vers une économie de marché 

et dans le but de construire et renforcer la compétitivité des entreprises, le gouvernement algérien à 

adopté un programme de mise à niveau de son économie et de ses entreprises économiques qui 

répondent à ces changements et à l’intégration dans l’économie mondiale. 

    Parmis les axes cités dans ce programme de mise à niveau, on trouve la nécessité de réhabilitation 

des fonctions de l’entreprise 

    Cette mise à niveau des fonctions exige l’obtention du certificat iso par l’entreprise notamment iso 

9001 relative à la gestion de qualité, iso14001 relative à la gestion de l’environnement et la norme iso 

26000 qui concerne la RSE, tout cela conduit à la réalisation et à la promotion de la fonction du 

développement durable.  

   Cette étude éclaire sur le programme de mise à niveau approuvé avec toutes  ses composantes, et 

aborde la fonction de durabilité et les normes (iso) qui leur sont associés, en plus la mise à niveau des 

fonctions les plus importantes de l’entreprise et la tendance vers la fonction de développement durable 

de l’entreprise. 

   L’entreprise SANIAK à été choisie dans mon mémoire pour illustrer le cas pratique du fait que cette 

entreprise et détient des certificats iso 9001et iso14001 de plus a mis à niveau ces fonctions. 

Actuellement elle réalise la norme OHSAS 18001 tout ceci permet d’aboutir à la réalisation et la 

promotion de la fonction de développement durable.  

Mots clés : mise à niveau, programme de mise à niveau, durabilité, fonction de durabilité, promotion de 

durabilité, iso, entreprise économique. 


	OLE_LINK1
	OLE_LINK116
	OLE_LINK117
	OLE_LINK2
	OLE_LINK3
	OLE_LINK4
	OLE_LINK50
	OLE_LINK51
	OLE_LINK54
	OLE_LINK1
	OLE_LINK10
	OLE_LINK11
	OLE_LINK12
	OLE_LINK13
	OLE_LINK14
	OLE_LINK15
	OLE_LINK16
	OLE_LINK17
	OLE_LINK18
	OLE_LINK19
	OLE_LINK2
	OLE_LINK20
	OLE_LINK21
	OLE_LINK22
	OLE_LINK23
	OLE_LINK24
	OLE_LINK25
	OLE_LINK26
	OLE_LINK27
	OLE_LINK28
	OLE_LINK29
	OLE_LINK3
	OLE_LINK30
	OLE_LINK31
	OLE_LINK32
	OLE_LINK33
	OLE_LINK34
	OLE_LINK35
	OLE_LINK36
	OLE_LINK37
	OLE_LINK38
	OLE_LINK39
	OLE_LINK4
	OLE_LINK40
	OLE_LINK41
	OLE_LINK42
	OLE_LINK43
	OLE_LINK44
	OLE_LINK45
	OLE_LINK46
	OLE_LINK47
	OLE_LINK48
	OLE_LINK49
	OLE_LINK5
	OLE_LINK50
	OLE_LINK51
	OLE_LINK52
	OLE_LINK53
	OLE_LINK54
	OLE_LINK55
	OLE_LINK56
	OLE_LINK57
	OLE_LINK58
	OLE_LINK59
	OLE_LINK6
	OLE_LINK60
	OLE_LINK61
	OLE_LINK62
	OLE_LINK63
	OLE_LINK64
	OLE_LINK65
	OLE_LINK66
	OLE_LINK67
	OLE_LINK68
	OLE_LINK69
	OLE_LINK7
	OLE_LINK70
	OLE_LINK8
	OLE_LINK87
	OLE_LINK88
	OLE_LINK89
	OLE_LINK9
	OLE_LINK1
	OLE_LINK15
	OLE_LINK16
	OLE_LINK17
	OLE_LINK2
	OLE_LINK20
	OLE_LINK21
	OLE_LINK22
	OLE_LINK23
	OLE_LINK24
	OLE_LINK25
	OLE_LINK26
	OLE_LINK27
	OLE_LINK28
	OLE_LINK29
	OLE_LINK30
	OLE_LINK31
	OLE_LINK32
	OLE_LINK33
	OLE_LINK34
	OLE_LINK35
	OLE_LINK36
	OLE_LINK37
	OLE_LINK38
	OLE_LINK39
	OLE_LINK40
	OLE_LINK41
	OLE_LINK42
	OLE_LINK43
	OLE_LINK44
	OLE_LINK45
	OLE_LINK46
	OLE_LINK47
	OLE_LINK48
	OLE_LINK55
	OLE_LINK56
	OLE_LINK59
	OLE_LINK6
	OLE_LINK60
	OLE_LINK61
	OLE_LINK62
	OLE_LINK63
	OLE_LINK64
	OLE_LINK65
	OLE_LINK66
	OLE_LINK67
	OLE_LINK7
	OLE_LINK1
	OLE_LINK10
	OLE_LINK11
	OLE_LINK12
	OLE_LINK13
	OLE_LINK14
	OLE_LINK15
	OLE_LINK16
	OLE_LINK17
	OLE_LINK18
	OLE_LINK19
	OLE_LINK2
	OLE_LINK20
	OLE_LINK21
	OLE_LINK22
	OLE_LINK23
	OLE_LINK24
	OLE_LINK25
	OLE_LINK26
	OLE_LINK27
	OLE_LINK28
	OLE_LINK29
	OLE_LINK3
	OLE_LINK30
	OLE_LINK31
	OLE_LINK32
	OLE_LINK33
	OLE_LINK34
	OLE_LINK35
	OLE_LINK36
	OLE_LINK37
	OLE_LINK38
	OLE_LINK39
	OLE_LINK4
	OLE_LINK40
	OLE_LINK41
	OLE_LINK42
	OLE_LINK43
	OLE_LINK44
	OLE_LINK45
	OLE_LINK46
	OLE_LINK47
	OLE_LINK48
	OLE_LINK49
	OLE_LINK5
	OLE_LINK50
	OLE_LINK51
	OLE_LINK52
	OLE_LINK53
	OLE_LINK55
	OLE_LINK56
	OLE_LINK57
	OLE_LINK58
	OLE_LINK59
	OLE_LINK6
	OLE_LINK62
	OLE_LINK63
	OLE_LINK64
	OLE_LINK65
	OLE_LINK66
	OLE_LINK67
	OLE_LINK68
	OLE_LINK69
	OLE_LINK7
	OLE_LINK70
	OLE_LINK71
	OLE_LINK72
	OLE_LINK73
	OLE_LINK74
	OLE_LINK75
	OLE_LINK8
	OLE_LINK83
	OLE_LINK84
	OLE_LINK9
	OLE_LINK90
	OLE_LINK91
	OLE_LINK1
	OLE_LINK10
	OLE_LINK100
	OLE_LINK101
	OLE_LINK102
	OLE_LINK103
	OLE_LINK104
	OLE_LINK105
	OLE_LINK106
	OLE_LINK107
	OLE_LINK108
	OLE_LINK109
	OLE_LINK11
	OLE_LINK110
	OLE_LINK111
	OLE_LINK112
	OLE_LINK113
	OLE_LINK114
	OLE_LINK115
	OLE_LINK116
	OLE_LINK117
	OLE_LINK118
	OLE_LINK119
	OLE_LINK12
	OLE_LINK120
	OLE_LINK121
	OLE_LINK122
	OLE_LINK123
	OLE_LINK124
	OLE_LINK125
	OLE_LINK13
	OLE_LINK14
	OLE_LINK15
	OLE_LINK16
	OLE_LINK17
	OLE_LINK18
	OLE_LINK19
	OLE_LINK2
	OLE_LINK20
	OLE_LINK21
	OLE_LINK22
	OLE_LINK23
	OLE_LINK24
	OLE_LINK25
	OLE_LINK26
	OLE_LINK27
	OLE_LINK28
	OLE_LINK29
	OLE_LINK3
	OLE_LINK30
	OLE_LINK31
	OLE_LINK32
	OLE_LINK33
	OLE_LINK34
	OLE_LINK35
	OLE_LINK36
	OLE_LINK37
	OLE_LINK38
	OLE_LINK39
	OLE_LINK4
	OLE_LINK40
	OLE_LINK41
	OLE_LINK42
	OLE_LINK43
	OLE_LINK44
	OLE_LINK45
	OLE_LINK46
	OLE_LINK47
	OLE_LINK48
	OLE_LINK49
	OLE_LINK5
	OLE_LINK50
	OLE_LINK51
	OLE_LINK52
	OLE_LINK53
	OLE_LINK54
	OLE_LINK55
	OLE_LINK56
	OLE_LINK57
	OLE_LINK58
	OLE_LINK59
	OLE_LINK6
	OLE_LINK60
	OLE_LINK61
	OLE_LINK62
	OLE_LINK63
	OLE_LINK64
	OLE_LINK65
	OLE_LINK66
	OLE_LINK67
	OLE_LINK68
	OLE_LINK69
	OLE_LINK7
	OLE_LINK70
	OLE_LINK71
	OLE_LINK72
	OLE_LINK73
	OLE_LINK74
	OLE_LINK75
	OLE_LINK76
	OLE_LINK77
	OLE_LINK78
	OLE_LINK79
	OLE_LINK8
	OLE_LINK80
	OLE_LINK81
	OLE_LINK82
	OLE_LINK83
	OLE_LINK84
	OLE_LINK85
	OLE_LINK86
	OLE_LINK87
	OLE_LINK88
	OLE_LINK89
	OLE_LINK9
	OLE_LINK90
	OLE_LINK91
	OLE_LINK92
	OLE_LINK93
	OLE_LINK94
	OLE_LINK95
	OLE_LINK96
	OLE_LINK97
	OLE_LINK98
	OLE_LINK99
	OLE_LINK1
	OLE_LINK108
	OLE_LINK109
	OLE_LINK110
	OLE_LINK116
	OLE_LINK2
	OLE_LINK101
	OLE_LINK102
	OLE_LINK113
	OLE_LINK114
	OLE_LINK11
	OLE_LINK12
	OLE_LINK18
	OLE_LINK19
	OLE_LINK20
	OLE_LINK21
	OLE_LINK22
	OLE_LINK23
	OLE_LINK24
	OLE_LINK25
	OLE_LINK26
	OLE_LINK27
	OLE_LINK28
	OLE_LINK29
	OLE_LINK3
	OLE_LINK30
	OLE_LINK31
	OLE_LINK4
	OLE_LINK57
	OLE_LINK58
	OLE_LINK59
	OLE_LINK6
	OLE_LINK60
	OLE_LINK65
	OLE_LINK66
	OLE_LINK7
	OLE_LINK71
	OLE_LINK74
	OLE_LINK75
	OLE_LINK112
	OLE_LINK115
	OLE_LINK15
	OLE_LINK16
	OLE_LINK30
	OLE_LINK31
	OLE_LINK4
	OLE_LINK5
	OLE_LINK50
	OLE_LINK51
	OLE_LINK52
	OLE_LINK53
	OLE_LINK54
	OLE_LINK55
	OLE_LINK56
	OLE_LINK60
	OLE_LINK61
	OLE_LINK78
	OLE_LINK79
	OLE_LINK80
	OLE_LINK81
	OLE_LINK82
	OLE_LINK85
	OLE_LINK86

