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 الملخص

ة االجتماعية المسؤوليظهرت  و منظمات األعمال تطورت فمسؤولياتمن خالل هذه الدراسة اردنا ابراز أهمية تطبيق المسؤولية االجتماعية في تحقيق التنمية المستدامة،      
               ،أصبح األداء االجتماعي احدى مؤشرات األساسية في تقييم أدائها الكليو  فيه نشطباعتبارها جزء من المجتمع الذي ت الملقاة على هذه المنظمات االلتزاماتأهم  إحدىك

 هولسيم-جفي سياسية شركة الفار  ما لمسناهالركائز األساسية للوصول الى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، و هذا  باعتبارها من المسؤولية االجتماعية  برز دور على هذا
 مشاركتها في تحقيق التنمية المستدامة.ب استراتيجيا مبادرات المسؤولية االجتماعية و اعتبرتها نهجا تبنتالتي  الجزائر

  .التنمية المستدامةاألداء االجتماعي،  االجتماعية،المسؤولية  الكلمات المفتاحية:
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 مقدمة

لى التنمية دفعت السلبية ع و البيئية اليت أصبحت تواجه اقتصادايت الدول و انعكاساهتاالتحدايت االجتماعية        
 رح  كمكن يف األداء االقتصادي و املايل و حتقيق أكرب عن املبدأ الكالسيكي املتمثل التخليمبنظمات األعمال اىل ضرورة 

املسامهات االجتماعية و تعزيز القيم اإلنسانية كما ينعكس إجيااب على رضا مكوانت اىل تبين مبدأ قائم على و التوجه 
 ، كما يؤدي اىل زايدة الثقة حني األعمال و اجملتمع، و يف هذا السياق ظهر مفهوم املسؤوليةقبوله ألهداف املنظمة اجملتمع و

روفهم يتمثل يف اسهام املنظمة يف تطوير العاملني و حتسني ظ داخلياالجتماعية الذي يرتكز أساسا على حمورين أحدمها 
 ملعيشية.اهلادفة اىل الرقي حبياة أفراد اجملتمع و حتسني ظروفهم ااملنظمة  املعيشية و احملور الثاين يتمثل يف مبادرات

          حعدما كانت منظمات األعمال توىل أمهية كبرية لتحقيق األهداف االقتصادية أصبحت ملزمة حاليا حتحقيق التوافق
رب تبين ع و التوازن حني هدف الرحبية و االستمرار و دور االجتماعي الذي ينصب على حتسني نوعية احلياة و الرتقاء هبا

ادة االستثمار االجتماعي يقوم أساسا على توفري العدالة االجتماعية و سياملسؤولية االجتماعية اليت تقوم حراجمها على 
الب قوى الضغط مطيف مسؤوليات منظمات األعمال اجتاه اجملتمع تزامنا مع تزايد  , و جاء هذا التطورمبدأ تكافؤ الفرص

 إلدارةهوم احلديث حموري يف مف الرامية اىل تبىن املزيد من أهداف اجملتمع و طلعاته، و أصب  للمسؤولية االجتماعية دور
 األعمال،  يف مال و أداة  لتحقيق للتميزيف صياغة اسرتاتيجيات منظمات األعالركائز األساسية  كإحدىاألعمال و حرزت  

ر البيئية و ايل ترحط حني حرامج التنمية و احلفاظ على العناصابلتنمية املستدامة كما ارتبط مفهوم املسؤولية االجتماعية 
تنمية و هنا كان دور منظمات األعمال يف حتقيق ال، االستغالل األمثل للموارد مبا حيقق التطور االقتصادي و االجتماعي

نشطتها عرب تبنيها لفلسفة املسؤولية االجتماعية و البيئية و صوال اىل تطوير األداء املستدام ألاملستدامة حتمية و ليس خيارا 
 .ة لتطلعات اجملتمعبهنج اجتماعي و حيئي سواءا جميبا للوائ  او القوانني أو متعلقا ابملبادرات الطوعية اجملي ابتباع

 :التايل التساؤل نطرح التقدمي هذا إطار يف

 تدامة؟املسمسار التنمية  يف املسؤولية االجتماعيةبتطبيقها  كيف تساهم منظمات األعمال

 :التالية العناصر إىل ابلتطرق امللتقى حماور ضمن املوضوع سنتناول املعطيات، هذه على حناء

 .ماهية املسؤولية االجتماعية .1
 املسؤولية االجتماعية والتنمية املستدامة. .2
 (LAFARGE-HOLCIM ALGERIE)هولسيم اجلزائر -دراسة حالة شركة الفارج .3

 

   

 

 



 .ماهية املسؤولية االجتماعية1

 مفهوم املسؤولية االجتماعية1.1

ا عبارة عن أبهن املسؤولية االجتماعية البكري جاءت عدة تعاريف للمسؤولية االجتماعية سنذكر حعضها، عرف اثمر
جمموعة من القرارات واألفعال اليت تتخذها املنظمة للوصول إىل حتقيق األهداف املرغوب فيها والقيم السائدة يف اجملتمع 
ن مواليت متثل يف هناية األمر جزء من املنافع االقتصادية املباشرة لدارة املنظمة والساعية إل حتقيقها حوصفها جزءا 

اإسرتاتيجيته
1.  

فقد عرف املسؤولية االجتماعية أبهنا جبار املنظمات للعمل حطريقة خلدمة ذوي االهتمام  (schermerhorn)أما 
 .2الداخلني واخلارجني واألطراف ذوي العالقة ابملنظمة

املسؤولية االجتماعية أبهنا التزام منظمة األعمال جتاه اجملتمع الذي تعمل فيه وأن هذا اإللتزام يتسع ابتساع شرحية  و عرف
ها كما ميكن إضافة تعريفات أخرى للمسؤولية االجتماعية، أعطت،  أصحاب املصاحل يف هذا اجملتمع وتباين توجهاهتم

 :3املنظمات الدولية ومن حني أمهها ما يلي

تعرف منظمة التعاون االقتصادي والتنمية املسؤولية االجتماعية على أهنا : التزام املنظمة ابملسامهة يف التنمية االقتصادية، 
مع احلفاظ على البيئة والعمل مع العمال وعائالهتم واجملتمع احمللي واجملتمع حشكل عام، وهبدف حتسني جودة احلياة جلميع 

 .هذه األطراف

 ف املسؤولية االجتماعية للمؤسسة أبهنا االلتزام ابملسامهة يف التنمية االقتصادية املستدامة، وذلك منر دويل فيعأما البنك ال
خالل التعاون مع العاملني وأسرهم واجملتمع احمللي واجملتمع ككل لتحسني مستوى معيشتهم على حنو مفيد لنشاط الشركات 

 .وللتنمية االقتصادية

نمية ة العاملية املسؤولية االجتماعية أبهنا مجيع احملاوالت اليت تساهم يف تطوع املنظمات لتحقيق توعرفت الغرفة التجاري
ذات اعتبارات أخالقية واجتماعية وابلتايل فاملسؤولية االجتماعية تعتمد على املبادرات احلسنة من املنظمات دون وجود 

 .تتحقق من خالل اإلقناع والتعليم إجراءات ملزمة قانونيا ولذلك فإن املسؤولية االجتماعية

 :4يف و تتمثل االجتماعية املشرتكة يف التعاريف املسؤولية النقاط هناك جمموعة من

  .فيه عضوا حصفتها اجملتمع يف املؤسسة تلعبه أن ميكن الذي املهم الدور على اإلمجاع -

 .للمجتمع تدامةاملس التنمية حتقيق يف تساهم خالهلا من اليت اآللية هي االجتماعية مبسؤوليتها املؤسسة التزام -

  .االجتماعية مبسؤوليتها املؤسسة التزام مييز الذي" واإلرادي الطوعي" الطاحع -

 .يجيتهاإسرتات ركائز أحد االجتماعية املسؤولية من جيعل والذي املؤسسة التزام على يؤكد الذي" الدائم" الطاحع -



 املمارسات ترسيمو  حتوثيق يسم  كما املؤسسة، وخارج داخل املعلومات ونشر مجع على يرتكز والذي" الشفافية" عنصر -
 .احلاصلة التطورات وتتبع للمؤسسة االجياحية

 حعالقات سرتتبط  وابلتايل مواطنة ستصب  املؤسسة ألن معها، وتتعامل ابملؤسسة هتتم أخرى أطراف إشراك على القدرة -
 .حه تعمل الذي اجملتمع أفراد مع عديدة

 :5مرت املسؤولية االجتماعية حعدة مراحل تشكل إطار لتطور مفهومها كاآليتكما 

 ( كانت املسؤولية األساسية لألعمال هي تعظيم األرابح والتوجه 1221_1011مرحلة أدارة تعظيم األرابح :)
 حنو املصلحة الذاتية الصرفة، ورفع شعار ما هو جيد يل جيد للبلد

  مرحلة إدارة الوصااي )من أواخر العشرينات حىت حداية الستينات(: خالل هذه الفرتة كانت مسؤولية األعمال
األساسية هي حتقيق الرح  املالئم الذي حيقق املصلحة الذاتية و مصاحل األطراف األخرى مثل املسامهني و 

 د للبلد"العاملني، اما الشعار خالل هذه الفرتة فهو "ماهو جيد للشركات جي
  مرحلة إدارة نوعية احلياة للفرتة )من أواخر الستينات حىت الوقت احلاضر(: تقوم املسؤولية األساسية لألعمال

على ان الرح  ضروري و لكن االفراد أهم من النقود، و هذا حيقق املصلحة اخلاصة للشركة  و مصاحل املسامهني 
 يد للبلد"و اجملتمع ككل، الشعار هو "ما هو جيد للمجتمع ج

وابلرغم من إدراك معظم املؤسسات ألمهية املسؤولية االجتماعية وأتييد تبنيها إال أنه يوجد حعض منها من جتد هذه الفكرة 
، واجلدول التايل يبني خمتلف احلجج اليت تدفع ابملؤسسات إما لتبين املسؤولية االجتماعية أو تفاديها 6هتديدا لوجودها احلر
 وغض الطرف عنها 

 (: احلجج املؤيدة واملعارضة لفكرة املسؤولية االجتماعية للمؤسسة11)رقم جلدول ا

 ضد املسؤولية االجتماعية مع املسؤولية االجتماعية
توقعات اجلمهور: ارتفاع التوقعات االجتماعية  .1

من املؤسسات والرأي العام يدعم االهتمام 
 االجتماعي واألهداف االقتصادية

نتيجة العالقات مع  األرابح طويلة األمد: .2
 اجملتمع وحتسني صورة املؤسسة لدى اجلمهور

االلتزام األخالقي: العمل مبا هو صواب وجتنب  .3
 األعمال ير الشرعية

صورة املؤسسة: خلق أفضل الصور جلذب  .4
 مجهور أكثر واكتساح أسواق أكرب

البيئة: خلق حيئة أكثر استقرارا واجتذااب للعمال  .5
 املهرة

على املؤسسات االهتمام ابألهداف  .1
االجتماعية  االقتصادية وترك األهداف

 ملؤسسات اجملتمع
متاحعة اهلدف االجتماعي يضعف اإلنتاجية  .2

 االقتصادية كما يؤدي إىل عدم حتقيق األرابح
األعمال االجتماعية تعترب تكلفة ابلنسبة  .3

 للمؤسسة
سيادة املؤسسات يف اجملتمع وخاصة حعد  .4

االلتزام ابملسؤولية االجتماعية فإهنا ستصب  
 أكثر قوة



األسهم: رفع قيمة األسهم على مصاحل محلة  .6
 املدى الطويل

امتالك املوارد: املؤسسة متتلك اإلمكانيات  .7
 الالزمة لتقدمي الدعم االجتماعي

الوقاية خري من العالج: فاملؤسسة العاملة يف  .0
اجملتمع تسعى إىل حل املشاكل قبل تفاقم 

 األوضاع

ة ونقص املهارة يف مواجهة حمدودية اخلرب  .5
 املشاكل االجتماعية

إضعاف األهداف األخرى للمؤسسة لكوهنا  .6
 تستنزف طاقة ليست ابلقليلة 

تعد املسؤولية االجتماعية مسألة معقدة وصعبة  .7
 ومن الصعب استيعاهبا يف الكثري من األحيان

نقص دعم اجلمهور وإمكانية اختالف اآلراء  .0
 ؤسسة يف غىنقد تؤدي إىل حدوث خالفات امل

 عنها

املصدر: جنم عبود جنم، اخالقيات اإلدارة و املسؤولية االعمال يف شركات األعمال، مؤسسة الوراق للنشر و التوزيع، 
 214، ص2116، 1ط

 أمناط املسؤولية االجتماعية 1.1

إلشارة االجتماعية وأمناطها وميكن اأمناط دراسة املسؤولية االجتماعية هناك مناهج متعددة يف دراسة حمتوى املسؤولية 
إىل املنهج الذي تطرقت إليه الدراسة احلالية من خالل حتديد ثالثة أمناط لتبين املسؤولية االجتماعية من قبل 

 :7املنظمات

 األعمال جيب أن تكز على هدف :وفق وجهة النظر هذه فإن منظمات (:املسؤولية االقتصادية)النمط األول  -
أن املسامهات االجتماعية ما هي إال نواتج عرضية ومشتقة منه، ومن أنصار هذا التوجه تعظيم الرح  و 

Milton freidman  الذي يرى أن املدراء هم حمرتفون وليسوا مالكني لألعمال اليت يديروهنا وهبذا فهم
 ميثلون مصاحل املالكني اليت يفرتض أن تنجز أبحسن الطرق لتعظيم األرابح.

وهو نقيض لتوجهات النمط األول، ويف إطاره فإن منظمات األعمال تعترب  (:سؤولية االجتماعيةامل)النمط الثاين -
وحدات اجتماعية حدرجة كبرية أتخذ حنظر االعتبار اجملتمع ومتطلباته عند اختاذ قراراهتا مراعية آاثر هذه القرارات 

 يف كل جوانب اجملتمع
طار هذا النمط إدارة املنظمات ال متثل جهة مصاحل جهة واحدة أو و يف إ(: املسؤولية املتوازنة)الثالثالنمط   -

حعض جهات ذات مصلحة حل أهنا متثل مصاحل جهات عديدة يفرتض أن توازن إدارة املنشأة حني مصاحلها 
( و هكذا فإنه يبدو ومهما تعددت مناهج دراسة حمتوى املسؤولية االجتماعية 2112جمتمعة )الغاليب و العامري

لتقي حتوجهات عامة تبدأ مع حداية تطور الصناعة والرتكيز على مصاحل املالكني لتمتد الحقا إىل مصاحل فإهنا ت
الفئات املختلفة داخل املنظمة لتصل إىل مرحلة أخذ مصاحل األطراف املختلفة واخلارجية منها حشكل خاص 

ها جامها وملكياهتا وحيئات عملحنظر االعتبار . ومع هذا فإنه ال ميكن القول أبن املنظمات ابختالف أح
 وطبيعة نشاطها وفلسفة إدارهتا وقيمها تستطيع تبين املسؤولية االجتماعية مبستوى واحد.



وحشكل عام فإن مسألة املسؤولية االجتماعية ودرجة تبنيها أو عدم تبنيها من قبل منظمات األعمال يقوم يف جوهره 
 :االقتصادي أو اجلانب االجتماعي حعناصرمها املختلفة واملوضحة يف اجلدول أدانهعلى ميل املنظمة للرتكيز على اجلانب 

 

 ة والنموذج االقتصادي واالجتماعياملسؤولية االجتماعي :(12)رقم  جدول

 النموذج االقتصادي يركز على:

منطقة وسط حني 
 النموذجني

 النموذج االجتماعي يركز على:
 االنتاج

 استغالل املوارد الطبيعية

 قرارات داخلية قائمة على أساس أوضاع السوق.

 العائد االقتصادي )الرح (

 مصلحة املنظمة أو املدير أو املالكني

 دور قليل جدا للحكومة

 نوعية احلياة

 احملافظة على املوارد الطبيعية

قرارات قائمة على أساس أوضاع السوق مع رقاحة 
 متنوعة من اجملتمع

 دي والعائد االجتماعياملوازنة حني العائد االقتصا

 مصلحة املنظمة واجملتمع

 دور فاعل للحكومة
 وأخالقيات االجتماعية املسؤولية(. 2115.)العامري حمسن مهدي صالح الغاليب، منصور حمسن طاهر املصدر:
 54ص. األردن عمان، للنشر، وائل دار األعمال،

 أبعاد املسؤولية االجتماعية وعناصرها.1.1

 :8أن املسؤولية االجتماعية ميكن أن تدرس يف أرحعة أحعاد حمددة وهي Carrol الباحثيرى 

: ويستند إىل مبادئ املنافسة والتطور التكنولوجي حيث Economic dimensionالبعد االقتصادي  1.3.1
يشتمل على جمموعة كبرية من عناصر املسؤولية االجتماعية جيب أن تؤخذ يف إطار احرتام قواعد املنافسة العادلة واحلرة 

 واالستفادة التامة من التطور التكنولوجي ومبا ال يلحق ضررا  يف اجملتمع والبيئة.

: ويقوم هذا البعد على أساس مبادئ محاية البيئة والسالمة املهنية Legal dimensionالبعد القانوين 2.3.1
والعدالة وقوانني محاية املستهلك وحيتوي جمموعة كبرية من العناصر يفرتض أن حترتم من قبل املنظمات وابلشكل 

م وأدايهنم وكذلك أعراقهالذي يعزز ويساهم يف االرتقاء ابلعالقة مع املستهلك ومع العاملني مبختلف أجناسهم و 
 منع اإلضرار ابلبيئة من خالل االستخدام التعسفي للموارد أو التلوث احلاصل يف املاء واهلواء والرتحة.

: يستند إىل مبادئ ومعايري أخالقية وكذلك إىل أعراف وقيم Ethical dimensionالبعد األخالقي  3.3.1
 ار تكافؤ الفرص والتوظيف واجلوانب األخالقية يفاجتماعية ويف إطارها توجد مؤشرات عديدة تندرج يف إط

 االستهالك ومراعاة مبادئ حقوق اإلنسان و احرتام العادات والتقاليد السائدة يف اجملتمع وغريها.



: ويرتبط مببدأ تطوير نوعية احلياة حشكل عام وما يتفرع Philanotrophic dimension البعد اخلري 4.3.1
ة جوانب مالحس ونقل وغريها منلعام ونوعية ما يتمتع حه الفرد من غذاء و عن ذلك من عناصر ترتبط ابلذوق ا

 .أخر

 الفرعية هلذه األحعاد:املوايل يوض  العناصر األساسية و اجلدول 

 أحعاد املسؤولية االجتماعية وعناصرها الرئيسية والفرعية :(13)رقم جدول 

 العناصر الفرعية العناصر الرئيسية البعد
 منع االحتكار وعدم اإلضرار ابملستهلكني  املنافسة العادلة االقتصادي

 احرتام قواعد املنافسة وعدم إحلاق األذى ابملنافسني 

 استفادة اجملتمع من التقدم التكنولوجي واخلدمات اليت ميكن أن يوفرها  التكنولوجيا
 استخدام التكنولوجيا يف معاجلة األضرار اليت تلحق ابجملتمع والبيئة 

 عدم االجتار ابملواد الضارة على اختالف أنواعها  قوانني محاية املستهلك القانوين
 محاية األطفال صحيا وثقافيا 
 محاية املستهلك من املواد املزورة واملزيفة 

 منع تلوث املياه واهلواء والرتحة  محاية البيئة
 التخلص من املنتجات حعد استهالكها 
 منع االستخدام التعسفي للموارد 
 صيانة املوارد وتنميتها 

 منع التمييز على أساس العرق أو اجلنس أو الدين  السالمة والعدالة
 ظروف العمل ومنع عمل األحداث وصغار السن 
 إصاابت العمل 
 التقاعد وخطط الضمان االجتماعي 
 عمل املرأة ظروفها اخلاصة 
  املهاجرين وتشغيل غري القانونيني 
 عمل املعوقني 

 مراعاة اجلوانب األخالقية يف االستهالك  املعايري األخالقية األخالقي
 مراعاة مبدأ تكافؤ الفرص يف التوظيف 
 مراعاة حقوق االنسان 



 احرتام العادات والتقاليد  األعراف والقيم االجتماعية
 مكافحة املخدرات واملمارسات الالأخالقية

 نوع التغذية  نوعية احلياة اخّلري
 املالحس 
 اخلدمات 
 النقل العام 
 الذوق العام 

 االجتماعية املسؤولية(. 2115.)العامري حمسن مهدي صالح الغاليب، منصور حمسن املصدر: طاهر
 02ص األردن، عمان، للنشر، وائل دار األعمال، وأخالقيات

 .املسؤولية االجتماعية والتنمية املستدامة1

 مفهوم التنمية املستدامة1.1

نمية املستدامة لتانتشارا ل كثر تعريفااألو املعروف مبؤمتر حريتالند  (1207 )سنة العاملية للبيئة و التنميةالّلجنة يعترب تعريف 
و استخداما ، حيث يشري هذا التعريف للتنمية املستدامة أبهنا "تنمية تسم  حتلبية احتياجات و متطلبات األجيال 

 9ية احتجاجاهتااحلاضرة دون اإلخالل حقدرة األجيال املقبلة على تلب

 اإلجراءات و العمليات املتناسقة و املتجانسة الالزمة لتغيري استغالل املوارد، توجيه كلابهنا التنمية املستدامة و عرفت 
االستثمارات، توجهات التنمية التكنولوجية، و التغريات املؤسسية، مبا يضمن إشباع احلاجات و األنشطة اإلنسانية احلالية 

 10و احملتملة مستقبال

 مواصلة وضمان طبيعية؛املوارد ال على احلفاظ مع االقتصادية التنمية تعزيز أبهنا املستدامة التنمية املتحدة األمم عرفت وقد
 فأكثر أكثر ستدامةمفهوم اال ويتدعم أساس املساواة، على واملؤسسية واالقتصادية والسياسية والبيئية االجتماعية التنمية
 11البشرية املوارد تنمية موضوع حول

 :12التنمية املستدامة ما يلي اليت متيز أهم خصائص و من

تنمية يعترب البعد الزمين فيها هو األساس ،فهي تنمية طويلة املدى ابلضرورة، حيث تعتمد على تقدير إمكاانت  -
 .احلاضر، و يتم التخطيط هلا ألطول فرتة زمنية مستقبلية ميكن خالهلا التنبؤ ابملتغريات

 .د الطبيعة للمجال احليوي لكوكب األرضتنمية تراعي حق األجيال القادمة يف املوار  -

تنمية تراعي احلفاظ على احمليط احليوي يف البيئة الطبيعة من خالل عناصره األساسية كاهلواء واملاء و الرتحة و املوارد  -
 .الطبيعة األخرى



هي تنمية تضع تلبية احتياجات األفراد يف املقام األول، فأولوايهتا هي تلبية احلاجات األساسية والضرورية من الغذاء  -
 .واالجتماعيةوامللبس والتعليم واخلدمات الصحية، وكل ما يتصل حتحسني نوعية حياة البشر املادية 

يار التكنولوجي االستثمار واإلخت ستخدام املوارد واجتاهاتسياسات ا والتكامل حنيتنمية متكاملة تقوم على التنسيق   -
 .املنظومة البيئة ، كما جبعلها تعمل مجيعا ابنتظام داخلوالشكل املؤسسي

 أهداف التنمية املستدامة 1.1

 :13ليإىل حتقيق جمموعة من األهداف و اليت ميكن تلخيصها يف ما ي تسعى التنمية املستدامة من خالل آلياهتا و حمتواها

حتقيق نوعية حياة أفضل للسكان، حيث تسعى التنمية املستدامة من خالل عملية التخطيط و تنفيذ السياسات   -
لنوعية للنمو و ا التنموية لتحسني نوعية حياة افراد اجملتمع اقتصاداي و اجتماعيا و نفسيا عن طريق الرتكيز على اجلوانب

 .حشكل عادل و مضمون و دميقراطي

احرتام البيئة الطبيعية حيث تركز التنمية املستدامة على نشاطات السكان، و تتعامل مع النظم الطبيعية و حمتواها على   -
عمل على تطوير تأهنا أساس حياة اإلنسان، إهنا حبساطة تنمية تستوعب العالقة احلساسة حني الطبيعة و البيئة املبنية و 

 .هذه العالقة لتصب  عالقة تكامل و انسجام

تعزيز وعي السكان ابملشكالت البيئية القائمة، حيث تنمي إحساسهم اجتاهها، و حثهم على املشاركة الفاعلة يف   -
 ستدامة.ملإجياد حلول مناسبة هلا من خالل مشاركتهم يف إعداد و تنفيذ و متاحعة و تقييم حرامج و مشاريع التنمية ا

حتقيق استغالل و استخدام عقالين للموارد، حيث تتعامل هذه التنمية مع املوارد الطبيعية على أهناموارد حمدودة، لذلك  -
 .حتول دون اسنت ا زفها أو تدمريها و تعمل على استخدامها و توظيفها حشكلعقالين

تمع من خالل لتكنولوجيا احلديثة مبا خيدم أهدافاجملرحط التكنولوجيا احلديثة أبهداف اجملتمع، حيث حتاول توظيف ا -
 حتسني نوعية حياة اجلديد و املتاح منها يف توعية السكان أبمهية التقنيات املختلفة يف اجملال التنموي، و كيفية استخدام

كون هذه املخاطر ت ذلك خماطر و آاثر حيئية سالبة، أو على األقل أن اجملتمع، و حتقيق أهدافه املنشودة دون أن ينجم عن
 .مبعىن إمكانية إجياد حلول مناسبة هلا و هذه اآلاثر مسيطر عليها

ياته و تسم  إمكان إحداث تغيري مستمر و مناسب يف حاجات و أولوايت اجملتمع، حبيث يكون ذلك حطريقة تالئم -
لبيئية و وضع احللول املشكالت ا حتحقيق التوازن الذي حواسطته ميكن تفعيل التنمية االقتصادية و السيطرة على مجيع

 .املناسبة هلا

ضمون النمو م تغيري نوعية النمو حيث تنطوي التنمية املستدامة على ما هو أكثر من النمو حيث تتطلب تغيري يف -
  .جيعله أكثر كثافة يف استخدام الطاقة و جيعل عوائده أكثر إنصافا

 



 املستدامة التنميةأبعاد  1.1

 والرتشيدم ابلضبط األحعاد مرتاحطة ومتداخلة يف إطار تفاعل سيت ثالثية تنميةاملستدامة  التنميةأن  الباحثنيمن  الكثرييرى  
 14البعد املؤسسي هوو  راحعهم ، فضال عن حعدواالجتماعية واالقتصادية البيئةاألحعاد وهي للموارد، 

تتعارض مع  يت أحد العوامل ال البيئي هول االستنزاف ، وعامالطبيعةتمام إبدارة املصادر هاال هو : والبيئيالبعد  1.3.2
 السلبيةاإلنتاج  والتلوث وأمناط والنمو السكاين االستهالكأمام  املنهجيةوضع الطرائق  ينبغياملستدامة، لذلك  التنمية

  الطبيعة.للمصادر  علميةوقطع الغاابت...إخل، أي وضع إدارة  املياه واستنزاف

األنشطة  مجيع اهلميارس من خال وسليمة نظيفة حيئةيف العيش يف  الطبعيحق اإلنسان هو البعد االجتماعي: و  2.3.2
 األساسية احتياجاته دممبا خي ها، يستثمر واالجتماعية البيئةواخلدمات  الطبيعةيف نصيب عادل من الثروات  حقهمع كفالة 

 القادمة. األجيالواملكملة دون تقليل من فرص 

 واملوارد، املالو اجلهد  توفري أجل من املشكالت حلل املدى حعيد االقتصادي املنظور أخذ وهو: االقتصادي البعد 3.3.2
 إىل النهاية يف ييؤد ملواردها واستنزاف هلا تلويث وأي للتنمية وقاعدة متكامل اقتصادي كيان هي البيئة أن ابعتبار
 .هلا ةياملستقبل التنمية فرص إضعاف

 عرب املستدامة تنميةال خمطط اسرتاتيجيات تطبيق على القادرة واملؤسسات اإلدارات يف ويتمثل: املؤسسي البعد 4.3.2
 والبيئة، قتصاديةاالجتماعية واال التنموية سياساهتا وتطبق ترسم وعربها مؤهلة ومؤسسات أفراد يطبقها مستدمية حرامج
 اجتاه واجباهتمح الصاحل اللتزامهم اإلطار وتوفري اإلنسانية حقوقهم وأتمني األفراد حياة ونوعية مستوى رفع فإن لذلك
 .وظائفها أداء يف وإداراهتا مؤسساهتا جناح مدى على مجيعها تتوقف والدولة، اجملتمع

 املسؤولية االجتماعية للمنظمات األعمال كمسار حتقيق التنمية املستدامة 2.1

 خالل منتدامة ابملشكاركة يف حتقيق التنمية املس األخرية هلذه يسم  للمؤسسات االجتماعية املسؤولية مبادئ تطبيق إن
 :15يلي ما

 املتعلقة ISO14000 معايري اإليزو حتطبيق البيئي التوازن على للحفاظ االقتصادية األعوان التزام: حيئية ركيزة 1.4.2
 .األجيال مستقبل على واحلفاظ ابلبيئة

 توعية طريق نع االجتماعية املستدامة التنمية لتحقيق العام االجتماعي التناسق على احملافظة: اجتماعية ركيزة  2.4.2
 األمية، اجلهل، الفقر،ك السلبية الظواهر ومكافحة وثقافة اجملتمع أخالق على احلفاظ يف واملسامهة البشرية املوارد وتنمية
 .اخل...االجتماعية العدالة عدم

 تعود أن ميكن اليت واالجتماعية  االقتصادية الفعالية جانب إىل العامة الفعالية حتحقيق تتعلق: اقتصادية ركيزة 3.4.2
 وتدقيق االسرتاتيجي ريالتسي مبجاالت املتعلقة والدراسات واالهتمام ابلبحث الطويل األجل يف عديدة مبنافع املؤسسة على

 .التنافسية اإلمكانيات االجتماعية وتطوير املسؤولية



 كما جيد حشكل املؤسسات  إدارة إىل ذلك يؤدي ابجملتمع املتعلقة ابملوضوعات االهتمام زاد كلما: احلوكمة ركيزة4.4.2
 احلكم مبادئ ابحرتام التنافسية البيئة على املوارد وحيافظ تبديد ومينع االقتصاد يف الثقة ويبين عمل فرص توفري يف يساهم
 املعلومات وصدق شفافية على تبىن اليت احلوكمة خالل أسس من األزمات وقوع منع يف ويساهم الراشد

   16يف اجملتمع يف ما يلي: املسؤولية االجتماعيةكم يتلخص دور املسؤولية 

زايدة التكافل االجتماعي حني خمتلف شرائ  اجملتمع مع خلق شعور عايل ابالنتماء من قبل األفراد ذوي  -
 التأهيل واألقليات واملرأة والشباب وغريهم.االحتياجات اخلاصة كاملعوقني وقليلي 

االجتماعي نتيجة لتوفر نوع من العدالة االجتماعية وسيادة مبدأ تكافؤ الفرص الذي هو جوهر املسؤولية  -
 .االجتماعية ملنظمات األعمال

 .حتسني نوعية احلياة يف اجملتمع سواء من انحية البنية التحتية أو الناحية الثقافية  -
 .عي أبمهية االندماج التام حني منظمات اجملتمع املختلفة وخمتلف الفئات ذات املصلحةازدايد الو  -
حتسني التنمية السياسية انطالقا من زايدة التثقيف ابلوعي االجتماعي على مستوى األفراد واجملموعات  -

 .واملنظمات وهذا سيساهم ابالستقرار السياسي والشعور ابلعدالة االجتماعية
االجتماعية مرتبطة مبفاهيم أساسية كتقليل السرية ابلعمل والشفافية والصدق يف التعامل فإن هذه املسؤولية  -

 .اجلوانب تزيد من الرتاحط االجتماعي وازدهار اجملتمع على خمتلف املستوايت

 (LAFARGE-HOLCIM ALGERIEهولسيم اجلزائر )-.دراسة حالة شركة الفارج1

 تعريف ابلشركة1.1

 ثلم البناء مواد صناعة يف املتخصصة الشركات العاملية أكرب إحدى هي (LafargeHolcimولسيم )شركة الفارج ه
 شركةو  لألمسنت، الفرنسية الفارج شركة حني االندماج نتيجة 2115 يوليو 11 يف أتسست العامل، يف اخلرسانة األمسنت،
 يف الرئيسي مقرها قع أمريكيي دوالر مليار 51 حوايل االندماج حعد للشركة السوقية القيمة لتبلغ السويسرية، هولسيم
 ومتثل العامل، حول دولة 21 يف الشركة وتعمل ابريس، الفرنسية العاصمة يف رئيسي وفرع السويسرية يوان راحرسفيل مدينة

 111,256 يقارب ما هبا ويعمل الشركة، مبيعات من %61 وأفريقيا اجلنوحية أمريكا أسواق مثل الناشئة األسواق
 .17سنوايا  طن مليون 360.5 يقارب ما البناء مواد من للشركة االنتاجية الطاقة وتبلغ موظف،

نشاطها األساسي  .لبناءا مواد سوق يف الرائدة الشركة هيشركة الفارج هولسيم يف اجلزائر و احدى فروع  اجلزائر الفارجمتثل 
 ، زعكا ، )مسيلة لإلمسنت مصانع بس، كما أهنا متتلك ثالثةو اجل واخلرسانة البناء خاصة األمسنت مواد هو صناعة
 مبفتاح. االمسنت شركة (Gica)جيكا مع الشراكة طريق عن سنة وتسري/طن مليون11.5 حطاقة إنتاجية تساوي  حسكرة(
 اجلزائر. يف ةوالبيئي واالجتماعية االقتصادية ابلتنمية حقوة ملتزمة وهي شخص 2111 اجلزائر هولسيم الفارج شركة توظف

 

 



 هولسيم اجلزائر-املسؤولية االجتماعية لشركة الفارج 1.1

هولسيم ان املسؤولية االجتماعية احدى الركائز األساسية يف حناء اسرتاتيجياهتا خاصة فيما يتعلق   -تعترب شركة الفارج
 االنبعااثت احلوكمة،و  األخالقيات والطاقة، املناخ تغري التوظيف، والسالمة، الصحة البيولوجي، التنوع املياه،: جاالتمب

أمهية ابلغة عرب  . لذا تويل للمسؤولية االجتماعيةاجملتمع تنمية البشري، املال رأس تنمية التدوير، وإعادة النفاايت اجلوية،
 العديد من األنشطة، نذكر منها:

 مبادئ عرب الشركة مع يتعاملون الذين نيواملناول العاملني على أماان أكثر للشركة الصناعية أنشطة جلعل السعي -
 العامل حبياة املخاطرة" شعار حتت العاملني وتدريب الوعي مستوى ورفع للجميع واضحة ومعايري توجيهية
 ."مقبول غري أمر العمل أثناء

 النساء وظيفت على تشجع الشركة ذال واالحتكار اإلحداع ومصدر ريللتغي عمسر  هو التنوع أبن تؤمن شركةال -
 تنفيذية مناصب يف املناصب من %35 حتقيق هدف وضع مع متنوعة وثقافية جغرافية أصول من والرجال
 .للنساء

 حكومية الغري ماتاملنظ مع ابلتعاون حمليا املختارة املشاريع يف للمسامهة سنة كل تطوع ساعة مليون ختصيص -
 على واحلفاظ وجيالبيول التنوع على ابحلفاظ عالقة هلا اليت خاصة للمجتمع مفيدة مشاريع يف اجلمعيات أو

 .املائية املوارد
 خلق عرب فيها تعمل اليت للمجتمعات االقتصادية التنمية يف ابملشاركة ملتزمة الشركةف عمل مناصب خلق -

 اجلزائر يف الشباب تدريب مثلو تشجيع على تعلم و اكتساب املهارات  مباشرة غري و مباشرة عمل وظائف
 .الشمسية األلواح تركيب جمال يف جمانية تدريب مراكز ووضع البناء جمال يف

 لذا العامل دانحل عرب السكان من الكثري يواجه الئق سكن الن مشكل ومستدامة معقولة أبسعار السكن توفري -
 اجلزئي التمويل مجحران عرب أقل حتكلفة الئق سكن على احلصول فرصة ملن  مبتكرة حلول إىل الشركة تسعى
 التجديد السكن. أو السكن شراء لتمويل قروض على احلصول وتسهيل

 مليون 121 تستثمر لشركة، فااملستدامة واخلدمات ابملنتجات يتعلق يورو مليار 3ب أعمال رقم إىل الوصول -
          منتج لمث البيئة على السلبية اآلاثر من تقلل وحلول منتجات لتعميم والتنمية البحث يف دوالر

(ciment aether) منتجو  الطهي، دنع الكرحون منخفض (béton thermedia et 
hydromedia) املياه على حيافظ كما األمطار مياه تدفق يسهل منتوج. 

 على تراهن فهي 1221 حسنة مقارنة اإلمسنت من طن لكل %31 حنسبة CO2ال انبعااثت ختفيض -
  العاملية. اإلنبعااثت من %5 متثل اإلمسنت صناعة أن علما الطاقة كفاءة يف االحتكار

 ملستعملةا ابإلطارات والفحم الغاز ابستبدال اإلمسنت مصانع يف األحفوري غري الوقود من %51 استخدام -
 وصلت حيث تالنفااي على القضاء والثاين الطاقة توفري هو األول هدفني له وهذا إخل....الزيوت ، املذيبات
 كانت منها %32، 2113 سنة أحفورية الغري املواد من الطاقة جمموع من %17 استهالك إىل الشركة
 .احليوية الكتلة



 .ملباينا وتفكيك هدم عن الناجتة املواد من الشركة منتجات صناعة يف األولية املواد من %21 على االعتماد -
 .الشركة وأنشطة العمليات يف احلوكمة معايري تطبيق -
 األمحر اللاهل مع ابلشراكة عكاز لإلمسنتعرب مصنعها  الرتحوي القطاع حدعم خاصة بادرةمب قامت الشركة -

 واملتوسط االحتدائي التعليم يف تلميذ 521 لفائدة مدرسية أدوات توزيع حفل تنظيم على مبعسكر، الدويل
 ختصصات أرحع من البكالوراي حشهادة فائزين لثماين جوائز تسليمكما قام املصنع ح  معسكر. والية عكاز حبلدية
 حدائرة سيق والية معسكر. القادر عبد األمري لثانوية اتحعني

 انطالقا من مسؤوليتها االجتماعيةالتنمية املستدامة  اجتاههولسيم -شركة الفارج رؤية 1.1

 جماالت أرحعة على يزالرتك مع للشركة، مشرتكة قيمة خلق هوالرئيس لشركة الفارج فيما يتعلق ابلتنمية املستدامة  هدف
 : 18للعمل

 .البناء سلسلة أحناء مجيع يف املناخ محاية -
 .املباين الكفاءة لتحقيق املبتكرة واحللول املنتجات تطوير -
 وحيسنه. الطبيعية املوارد على حيافظ اقتصادي منوذج تشجيع -
 .اجملتمعات تنمية -

 وأولوايهتا اجملموعة قيم شفاكت ،احمللية اجملتمعات واحرتام البيئة ومحاية االجتماعية التنمية حدون أنشطتها منو الشركة  ال ترى
 جديدة أهداف ضعو  يف مؤخراا  الشركة شرعت وقدحنو البيئة الطبيعية،  اليومية والتزاماهتا املستدامة التنمية حيث من

 اجملاالت لتحديد مادايا  تقييماا سنة جتري الشركة كل يف. كم انه األداء الشركة تتبع من املصلحة أصحاب مجيع لتمكني
 السالمةو  الصحة املناخ، تغريهي:  رئيسية أولوايت ثالث من خالل أعماهلا وجناح املصلحة أصحاب من لكل املهمة

البيئة:  مايةحل رئيسية جماالت رحعةأب هتتم الشركة لعملياهتا، املسؤول التشغيل ضمان أجل منو  .العمل وأخالقيات
  .للبيئة أفضل احرتام احللص احتكار تطوير الطبيعية، املوارد اقتصاد البيولوجي، التنوع على احلفاظ املناخ، تغري مكافحة

 :19هولسيم يف التنمية املستدامة يف ما يلي-و تتمثل أهم اإلجراءات و السياسات املتبعة كمشاركة للشركة الفارج

 مركز كة تنشأفهي أول شر واالحداع املعماري  املستدام للبناء خدمة اهتماماته صلب يف االحتكار يضع الفارج -
 البناء. للمواد العامل يف حبت

 كما ال زيتون يف موقع مصنع شجرة 2111 حيئياا عرب زرع هنجاا مسيلة هولسيم-الفارج االمسنت مصنع تبىن -
 لتزامنا من أجلا الطبيعية، املناظر جتميل: هدفني مها  املبادرة كيميائية وهلذه معاجلة ألي أشجار ختضع هذه

 .لبيئةا محاية
 من اجلزائر يمهولس-الفارج الصالحية، منتهية األدوية للحرق البيئي األداء اتفاقية أول على وقعت الشركة -

 منتهية لألدوية كاملشرت  للحرق جتريبية عملية لتنفيذ للصيادلة الوطنية والنقاحة أمسنت عكاز مصنع خالل
 اخلاصة للنفاايت ملشرتكا ابلرتميد اخلاصة التشغيل وطرائق الشروط وحيئياا  تقنياا  حتديد إىل ويهدف .الصالحية



 واليت جلزائر،ا يف جديد حيئي ومفهوم رائد مشروع و هو .الصالحية املنتهية األدوية وابألخص عامة حصفة
لق وظائف جديدة عرب خ االقتصادية، اضافة وخلق جديدة النفاايت ومعاجلة التقييم صناعة أمام الباب ستفت 

 من رىأخ أنواع إىل العملية هذه توسيع إىل اجلزائر هولسيم-الفارج  مشروع كما يهدف. لدخل و مصادر
 .النفاايت جاعاسرت  االسرتاتيجية من جزء و هذا. وغريها واإلطارات والزيوت النفطية النفاايت مثل النفاايت

منتدايت لذا قامت حتنظيم  و دولية جوائز مساحقات و خالل من املستدام الرتويج للبناء الشركة على تعمل -
 تدام،املس العامل للتصميم يف مساحقة أكرب وهي املستدام البناء جمال يف دوالر مليون 2 حقيمة مساحقة دولية
 التميز و مستدامة البناء حلول حني جتمع اليت جديدة األفكار وكذلك للمهنيني الرئيسية املشاريع وتستهدف

 احلياة. نوعية يف حتسن املعمارية كمشاركة منها اهلندسة يف

 نتائج الدراسة

 خلصت الدراسة اىل جمموعة من النتائج نذكر كالتايل:

 أصبحت منظمات األعمال تويل اهتماما للمسؤولية االجتماعية. -
تبين منظمات األعمال لدور أكرب اجتاه اجملتمع الذي تنشط فيه ال يضر حقيامها حوظائفها األساسية و احلصول  -

 على استثماراهتا. على عائد مناسب
أساسي ملسامهة منظمات األعمال يف حتقيق التنمية املستدامة يف اجملتمعات اليت  ماعية هنجاملسؤولية االجت -

 تنشط فيها لكوهنما يشرتكان يف املبادئ واألحعاد.
 جودة احلياة. يف تطوير و حتسني تبين املسؤولية االجتماعية حيقق للمنظمة القبول يف اجملتمع و يساهم -
 جناح األعمال أصب  ال يرتبط ابألهداف االقتصادية فقط حل كذلك ابألداء االجتماعي. -
حتقيق االستدامة أصب  عنصرا فعاال يف حلورة اسرتاتيجيات منظمات األعمال عرب الرحط حرامج املسؤولية  -

 االجتماعية و أهداف التنمية املستدامة.
 سؤولية االجتماعية يف املنظمة مرتبط حتطبيق حراجمها داخليا و خارجيا.جناح تطبيق امل -
 ابلتنمية تدفع اليت ولاحلل عن البحث حل اجتاه اجملتمع اخلريية ألعمالاب يتعدى القيام االجتماعية املسؤوليةدور  -

 جهة من دامةاملست التنمية وحيققمن جهة  للمجتمع الرفاه حيقق مبا واحد آن يف واالجتماعية االقتصادية
 .أخرى

 تنشط لذيا ابجملتمع االهتمام على تنصب واليت األهداف متعددة مبادرات من جمموعة الفارج شركة تقدم -
 .االجتماعية املسؤولية ملفهوم الواسع هاينترمجة لتب فيه

 محاية: هي عناصر أبرحعة االلتزام خالل من املستدامة التنمية متطلبات حتقيق حنو جدية نظرة هلا الفارج شركة -
 .اجملتمع تنمية طبيعية،ال املوارد على احملافظة املستدام، البناء لتشجيع حيئية منتجات واحتكار تطوير ،البيئة
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