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للمسؤولية  26000تحسين األداء البيئي و االجتماعي للمؤسسات الصناعية من خالل تبني المواصفة الدولية ايزو 

  )مقدم وهيبة.أ( االجتماعية

  

  :مقدمة.1

ــا اهتمــام املؤسســات مبصــاحل ا تمعــات و تزايــد يف اآلونــة األخــرية احلــديث عــن موضــوع املســؤولية االجتماعيــة و الــيت يقصــد

والعاملني واملالك واتمع والبيئة ،وهذه املسئولية ال تقتصر  حتمل مسئولية اآلثار النامجة عن  نشاطات املؤسسات على الزبائن

  .على االلتزامات القانونية بل تتجاوزها إىل حتسني العالقة مع أصحاب املصلحة  فقط

تضـمن  ط السنوية للمؤسسات حبيث تظهر يف تقاريرها السـنوية حـىتاالجتماعية ضمن اخلط تنظم املسئوليةن املفروض أن م و

املتنزهـات  تـدريب للعـاملني إىل الـربامج التعليميـة إىل املسـامهة يف تطـوير اسـتدامتها والعمـل علـى تطويرهـا، وختتلـف الـربامج مـن

  .و الشركات الناشئةودعم املؤسسات اخلريية  واحملميات وتشجيع املبادرات البيئية واالهتمام بأسر العاملني

ونظــرا لوجــود مشــكالت كثــرية ارتبطــت بإمهــال الشــركات ملســؤولياا االجتماعيــة و مــا جنــم عــن ذلــك مــن فســاد اقتصــادي و  

،   (ISO 26000) أطلـق عليهـا إرشـادية مواصـفة نظمـة الدوليـةت املعوضـاجتماعي ظهرت مبادرة دولية لرعايـة هـذا املفهـوم، ف

  .للمؤسسات املسؤولية االجتماعيةوتوضيحات حول  إرشادات وهي مواصفة تقدم

و على اعتبار أن املؤسسـات الصـناعية مـن أكثـر األطـراف تـأثريا يف القطـاع االقتصـادي و االجتمـاعي و البيئـي، فـإن اهتمامهـا 

ختلــف نشــاطاا ــذه املواصــفة يعــد أمــرا حتميــا و الزمــا، فهــي مطالبــة بالتصــرف املســئول جتــاه اتمــع و البيئــة عنــد القيــام مب

  .حيث ميكن أن ختلق هذه املسؤولية االجتماعية مزايا تنافسية عديدة للمؤسسات الصناعيةالصناعية، 

علــى االلتــزام  فهــوم املســؤولية االجتماعيــة و حــرص الــبعض منهــاو قــد اهتمــت كــربى الشــركات الصــناعية يف الــدول املتقدمــة مب

تماعيـــة و البيئيــة، غــري أن املؤسســـات اجلزائريــة مـــا تــزال بعيــدة عـــن تبــين هـــذه لتحســـني توجهاــا االج 26000مبواصــفة االيــزو 

  .املواصفات الدولية اهلامة يف أنظمتها اإلدارية و أنشطتها اليومية

  :مشكلة البحث.2

ــــة  يف ظــــل اقتصــــاد الســــوق و انفتــــاح االقتصــــاد الــــوطين علــــى االقتصــــاديات الدوليــــة، أصــــبحت املؤسســــات االقتصــــادية مطالب

تجابة لنفس املتغريات اليت تؤثر على املؤسسات االقتصادية يف الدول األخرى، و ذلك من أجل أن يكتسب املنتج احمللي باالس

املواصفات اليت متكنه يف اقتحام االسواق الدولية من جهة، و لكي حتصل املؤسسة االقتصادية علـى مسعـة طيبـة حمليـا و دوليـا، 

ئهـا و يف عالقاــا و شــراكاا مــع بــاقي املؤسسـات األخــرى احملليــة و الدوليــة مــن جهــة فتسـتفيد مــن هــذه الصــورة يف حتســني أدا

  .أخرى

مـن شـأنه أن حيسـن مـن األداء االجتمـاعي  البيئـي يف  26000االجتماعية مـن خـالل مواصـفة ايـزو  ةإن تبين ممارسات املسؤولي

ا قويـا مـن حمركـات التنميـة االجتماعيـة و االقتصـادية، مؤسساتنا االقتصادية سواء كانـت خاصـة أو عموميـة، و جيعـل منهـا حمركـ

لذلك فان هذه املواصفة ال تقل أمهية عن باقي املواصفات االخرى اليت تسعى معظم املؤسسات للحصـول عليهـا مثـل سلسـلة 

  ).9000ايزو (مواصفات 

  :سية هيو بناء على ما تقدم، فإننا من خالل هذا البحث سنحاول االجابة على ثالثة أسئلة رئي

 ما املقصود باملسؤولية االجتماعية للمؤسسات االقتصادية؟ �

 و كيف ميكنها االسهام يف حتسني األداء البيئي و االجتماعي يف املؤسسات الصناعية؟ 26000ما هي مواصفة ايزو �
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ا يف املؤسســـات و مـــا اهـــم العراقيـــل الـــيت حتـــول دون انتشـــاره 26000مـــا هـــي جهـــود اجلزائـــر املتعلقـــة بتبـــين املواصـــفة ايـــزو  �

  الصناعية يف اجلزائر؟

  :الهدف من البحث.3

  :دف هذه الدراسة إىل ما يلي

 .التعريف مبفهوم املسؤولية االجتماعية للمؤسسات االقتصادية �

نشــأا، أســباب ظهورهــا، بنودها،طريقــة تبنيهــا و أمهيتهــا بالنســبة للمؤسســات :  26000التعريــف باملواصــفة اجلديــدة ايــزو  �

  .الصناعية

 .التعرض للجهود احمللية اليت تبذهلا اجلزائر لنشر تطبيق هذه املواصفة يف املؤسسات اجلزائرية �

  . ذكر أهم العراقيل اليت حتد من انتشار هذه املواصفة يف املؤسسات الصناعية اجلزائرية �

  :المنهجية العلمية في البحث.5

ف هذا املنهج بأنه الطريقة املنظمة لدراسة احلقائق الراهنة املتعلقة حيث يعر  اعتمدنا على املنهج الوصفي التحليلي يف دراستنا،

بظـاهرة معينــة مــن خــالل وصــف الظـاهرة املــراد دراســتها، و ذلــك مــن خــالل املسـح املكتــيب و االطــالع علــى االدبيــات املرتبطــة 

  .عامة مبوضوع الدراسة، و مث متت عملية حتليل املعلومات احملصل عليها يف سبيل اخلروج بنتائج

  :خطة البحث.6 

  :بالتوازي مع أسئلة البحث املعروضة يف االشكالية، سيتم تقسيم البحث إىل ثالث مباحث هي 

و سـنتعرض مـن خاللـه لـدوافع ظهـور مفهـوم ، مفهوم المسؤولية االجتماعية للمؤسسـات االقتصـادية: المبحث األول �

 .زايا التنافسية يف املؤسسات الصناعيةاملسؤولية االجتماعية، و تعريفها، و عالقتها بتحقيق امل

، و ســنتطرق مــن خاللــه ملفهــوم هــذه للمســؤولية االجتماعيــة 26000مفهــوم المواصــفة الدوليــة ايــزو : المبحــث الثــاني �

 .املواصفة،  مراحل إعدادها، أمهيتها يف املؤسسات الصناعية، و اهم البنود اليت تتكون منها

خصـائص : و سـتناول فيـه ، فـي المؤسسـات الصـناعية الجزائريـة 26000ة االيـزو عراقيل تطبيق مواصف: المبحث الثالث

جهـود اجلزائـر يف جمـال تبـين هـذه املواصـفة، و أخـريا أهـم العراقيـل الـيت حتـول القطاع الصناعي  املؤسسـات الصـناعية يف اجلزائـر، 

  .دون تبين املؤسسات الصناعية هلذه املواصفة
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  االقتصاديةة االجتماعية للمؤسسات م المسؤوليمفهو : المبحث األول

  :المؤسسات صناعية بالتحديات التي تواجهها دوافع نشأة مفهوم المسؤولية االجتماعيةارتباط .1

بعـــض املفـــاهيم احلديثـــة يف االقتصـــاد و اإلدارة كمفهـــوم التنميـــة املســـتدامة و املســـؤولية االجتماعيـــة مبجمعـــة مـــن  ارتـــبط ظهـــور 

  :برزت يف قطاعات األعمال املختلفة مبا فيها القطاع الصناعي، و اليت من أمهها التحديات اليت

تعترب الصناعة املستخدم الرئيس للموارد الطبيعية، لذلك فهـي تسـاهم بشـكل  :عدم االضرار بها  ومراعاة حماية البيئة  �

أمهلـــت الشـــركات الصـــناعية حتمـــل تبعـــات  مباشـــر أو غـــري مباشـــر يف انتشـــار ظـــاهرة التلـــوث،  تتفـــاقم هـــذه الظـــاهرة كثـــريا كلمـــا

نشــاطاا الــيت تــؤدي إىل تلويــث البيئــة، و كلمــا غــاب الــوعي البيئــي لــدى هــذه الشــركات، لــذلك فــإن الواقــع االقتصــادي ملــيء 

باألمثلة احلية للعديد من الشركات الصناعية اليت تسـببت يف تلويـث البيئـة، لـن يكـون آخرهـا التسـرب النفطـي الـذي حصـل يف 

 .النفطية العاملية   (BP)و الصادر عن نشاطات شركة  2010يج املكسيك يف عام خل

و ال شك أن أجندة محاية البيئة و احلفاظ عليهـا، و تبـين سياسـات اإلدارة البيئيـة يف الشـركات الصـناعية مـا كـان هلـا أن تظهـر 

  .املالية و الدولية اليت حتفظ للبيئة سالمتها لوال تزايد ضغوطات املنظمات غري احلكومية يف هذا اإلطار، و فرض القوانني

يشـهد القطـاع الصـناعي ثـورة حقيقيـة يف التطـوير و التصـميم و   :ظهور معايير الجودة التي تتعلق بالمنتجـات الصـناعية �

ية يف سبيل هذه الثورة هي نتيجة حتمية الزدياد حدة املنافسة بني الشركات الصناع، االنتاج و استعمال التكنولوجيات احلديثة

لــذلك فــإن مراعــاة جــودة ، الظفــر بإرضــاء املســتهلكني، ذلــك أن رضــا املســتهلك هــو الســبيل الوحيــد الســتمرار هــذه الشــركات

، و املنتجات يف هذه الشركات اصبح أولوية ال خيارا، و اصبحت مطالبة بتبين التوجهات السليمة يف سبيل حتقيق هذه اجلودة

أو تبـين معـايري و  اتباع إدارة اجلودة الشاملة، أو مواصفات اجلودة الدولية مثل مواصفات االيـزو: يتم ذلك بسائل خمتلفة، منها

 .مواصفات حملية

حتتاج  :دمج مفهوم الصناعة الخضراء في السياسات التصنيعية للدولو االستجابة لمتطلبات التنمية المستدامة  �

ية نظيفة بيئيا ومقبولة اقتصاديا ثروات الطبيعية واستخدام أساليب تقنللموارد وال و أخالقية التنمية املستدامة إدارة كفوءة

 و يعزز منمسار التنمية الصناعية  ، كل ذلك يعدل منترشيد استهالك الطاقة وحتسني كفاءة استخدامها مع ،واجتماعيا

طط الصناعية، ودمج قضايا االسرتاتيجيات واخلهذه املتطلبات يف تضمني تعمل اليوم العديد من الدول على  استدامتها، و

 .الصناعات اخلضراء واإلنتاج األنظف قي صلب السياسات الصناعية

يف  يف أول ظهور لهمفهوم املسؤولية االجتماعية  ترسخ :االلتزام بالمسؤولية االجتماعية و تحقيق التنمية االجتماعية �

قة اليت توظف عشرات اآلالف من العاملني، وتستهلك  الشركات الصناعية العمال اليت حتتضن كربياتالدول الصناعية الكربى 

 .على البيئة وعلى حياة اتمعات اليت تعمل فيها د األولية، وتؤثر تأثريا مباشراكميات هائلة من املوا

فمن ، بعد وقوع بعض احلوادث املدمرة للبيئة والبشريةالصناعية ذه الشركات هل باألداء البيئي و االجتماعيولقد زاد االهتمام 

أن تساهم هذه الشركات جبزء من أرباحها لتطوير حياة العاملني وأسرهم، بل وتنمية اتمعات اليت متارس نشاطها  العدل

  .، من خالل تبين برامج املسؤولية االجتماعيةفيها

، و امكاناا املادية و و تستمد هذه الشركات الصناعية واجباا جتاه اتمع انطالقا من القوة االقتصادية اليت تتمتع ا

  .البشرية و املالية الكبرية اليت متكنها من لعب دورها االجتماعي و االقتصادي على أكمل وجه

  :في منظمات األعمالتعريف المسؤولية االجتماعية .2

طاا و تعامالـا يتضمن مفهوم املسؤولية االجتماعية بشكل عام دمج االهتمامات البيئية و االجتماعية و االقتصادية يف نشا

يف مع اصحاب املصلحة، و هي ممارسات طوعية ال اجبارية، و قد ظهر هذا املفهوم يف األدبيات املتعلقة مبنظمات األعمـال، 
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مسؤولية "، و "املسؤولية االجتماعية لرجال األعمال:" 1953يف )  H. Bowen(الستينات من القرن املاضي، من خالل كتاب 

، و بعــدها انتشــرت البحــوث و الدراســات يف هــذا اــال و اتســع نطــاق املســؤولية 1961يف  )G Goyder( لصــاحبه " املنظمــة

  .االجتماعية ملنظمات االعمال

، فهذه األخرية )ايزو(املنظمة العاملية للمعايرة  وضعتههناك تعريفات خمتلفة للمسؤولية االجتماعية، و سنختار التعريف الذي و 

لتحمــل املســؤولية النامجــة عــن أثــر النشــاطات الــيت تقــوم ــا علــى  ظمــةنممارســات تقــوم ــا امل"ماعيــة بأــا ؤولية االجتتعتــرب املســ

اتمــع و احملــيط لتصــبح نشــاطاا منســجمة مــع منــافع اتمــع و التنميــة املســتدامة، ترتكــز املســؤولية االجتماعيــة علــى الســلوك 

  .1"ظمةو تدمج مع النشاطات اليومية للمناالخالقي، احرتام القوانني و االدوات احلكومية 

  :من خالل هذا التعريف ميكن أن نستخرج خصائص املسؤولية االجتماعية وفقا لرؤية املنظمة العاملية للمعايرة

يتضــمن مفهــوم املســؤولية االجتماعيــة حتمــل الشــركات لكــل اآلثــار الســلبية الــيت ميكــن أن حتــدثها نشــاطاا علــى البيئــة و  �

 .اتمع

� دف سياسات و برامج املسؤولية االجتماعية إىل حتقيق منافع ذات طابع اجتماعي. 

 .تسهم املسؤولية االجتماعية يف حتقيق التنمية املستدامة �

 .احرتام أخالقيات األعمال، احرتام القوانني و اللوائح احلكومية: تتمثل أسس و ركائز املسؤولية االجتماعية يف  �

املسـؤولية االجتماعيـة يف الشـركات مـن خـالل اعتبارهـا جـزء ال يتجـزأ مـن السياسـة العامـة هلـذه جيب أن يتم تنظيم ممارسـة  �

 .الشركات

و ما يؤاخذ على هذا التعريف أنه مل يشر إىل مجيع أصـحاب املصـلحة الـذين جيـب أن تتوجـه الـيهم الشـركات بـربامج املسـؤولية 

  .االجتماعية

قراراــا و نشــاطاا  ل هــي ترمجــة مســؤولية املنظمــة"بــأن  ســؤولية االجتماعيــة، تــرىعنــد تعريفهــا للم 26000أمــا مواصــفة االيــزو 

  :سلوك شفاف و أخالقيتبين جتاه اتمع و البيئة من خالل 

 .يسهم يف حتقيق التنمية املستدامة مبا يف ذلك الصحة و الرفاه يف اتمع �

 .يأخذ يف االعتبار توقعات أصحاب املصاحل  �

 .لسارية، و يتوافق مع املعايري الدوليةحيرتم القوانني ا �

  .2"يدمج يف املنظمة ككل و يتم ممارسته و تطبيقه يف مستوياا اإلدارية املختلفة �

و نالحـــظ أن هـــذا التعريـــف أكثـــر مشـــوال، حيـــث يـــتم الرتكيـــز فيـــه علـــى دور املنظمـــة يف حتقيـــق التنميـــة املســـتدامة، و التنميـــة يف 

عـــات أصـــحاب املصـــلحة، كمـــا يشـــري التعريـــف إىل أمهيـــة دمـــج املســـؤولية االجتماعيـــة يف إدارة اتمـــع، و كـــذا االســـتجابة لتطل

  .املنظمة

  :المؤسسات الصناعية الميزة التنافسية فيالمسؤولية االجتماعية و .3

لبحـوث املختلفـة بالرغم من أن اجلدل املتعلق بني ممارسة املسؤولية االجتماعية و حتقيق الرحبية ما يـزال قائمـا، حيـث مل حتسـم ا

يف الشـركات الصـناعية حتقـق مكاسـبا خمتلفـة، و ان مل  لية االجتماعية اليت يتم ممارستهاطبيعة هذه العالقة، إال أن برامج املسؤو 

الشـركات و لـو يف  تكن هذه املكاسب ذات طابع مادي بشكل مباشر إال أـا تقـود يف النهايـة إىل حتقيـق اهلـدف املـادي هلـذه

، لــذلك ميكــن اعتبــار ان املســؤولية االجتماعيــة هلــا دور يف خلــق العديــد مــن املزايــا التنافســية لصــاحل الشــركات، و األمــد الطويــل

  :اجلدول التايل يوضح ذلك
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  ملخص يعرض مصادر امليزة التنافسية اليت حتققها املسؤولية االجتماعية: )1(الجدول

استعمال المسؤولية االجتماعية كأداة 

  ةلخلق ميزة تنافسي

  توضيح للممارسات  وصف اآللية

ــــــــــرخيص بالنشــــــــــاط ، الشــــــــــرعية و الت

املســــــؤولية االجتماعيــــــة بصــــــفها ضــــــامنة 

  للسمعة و أداة للتسويق

احلصـــول علـــى تصـــريح مبمارســـة النشـــاط 

مـــــن طـــــرف الســـــلطات العموميـــــة يـــــرتبط 

غالبـــا بســـمعة الشـــركة، كمـــا أن الســـمعة 

تكســــــب الشــــــركة ميــــــزة تنافســــــية قــــــد ال 

  .ميتلكها املنافسون

اســـــــــــتفادت شـــــــــــركة الفـــــــــــارج الفرنســـــــــــية 

(lafage) ا اجليــــدةبفضــــل (مــــن صــــور

) التزامهــــــــــــــــا باملســــــــــــــــؤولية االجتماعيــــــــــــــــة

فحصــلت مــن الســلطات علــى تــراخيص 

باســــــتغالل املـــــــوارد الطبيعيـــــــة يف منـــــــاطق 

حساســــة، يف حــــني مل حتصــــل الشــــركات 

  .املنافسة هلا على نفس االمتيازات

ــــــــدها  ــــــــي يتكب ارتفــــــــاع التكــــــــاليف الت

، املســــــــــؤولية االجتماعيــــــــــة  ســــــــــونالمناف

  كطريقة لتغيري القوى التنافسية

تشجيع املزيد من اللـوائح  و التنظيمـات 

الصارمة على مستوى القطاع مـن طـرف 

الشـــركات الـــيت هلـــا التـــزم كبـــري باملســـؤولية 

االجتماعيـــة، ممـــا يضـــاعف مـــن تكـــاليف 

املوائمــــــة بالنســــــبة للشــــــركات املنافســــــة و 

د و يصـــــــــعب دخـــــــــول املنافســـــــــني اجلـــــــــد

  .احملتملني

داو  (ســــــــــــــــامهت الشــــــــــــــــركة األمريكيــــــــــــــــة 

يف (Dow Chemical)) كيميكــــــل

وضــــع معــــايري عاليــــة للوقايــــة مــــن تلــــوث 

  .البيئة، يف الواليات املتحدة األمريكية

ـــة ـــر انتاجي ـــة االكث ـــد العامل ، جـــذب الي

حيــث أن  ممارســة املســؤولية االجتماعيــة 

  .هي اشارة للجودة يف سوق العمل

ـــــة للشـــــركات تعتـــــرب املســـــؤولية  االجتماعي

ميــزة جذابــة للعمــال املــرتقبني، خصوصــا 

  .من ميلكون كفاءات عالية

براجمهــا ) Accenture(ضــعت شــركة 

املتعلقة باملسـؤولية االجتماعيـة يف أنظمـة 

االتصـــــــال الـــــــيت تســـــــتهدف الطـــــــالب و 

  .اخلرجيني اجلدد

ــــادة المبيعــــات ، حيــــث أن املســــؤولية زي

تؤثر على االجتماعية تعترب أداة تسويقية 

  .سلوك الزبائن

تســــمح املســــؤولية االجتماعيــــة بــــالتموقع 

التسويقي املميز، و قـد يـتم اعتبارهـا مـن 

الزبــــائن كســــمة /قبــــل بعــــض املســــتهلكني

  .مميزة ملنتج الشركة

قامــــــــــــــــت بعــــــــــــــــض الشــــــــــــــــركات ببنــــــــــــــــاء 

اســــــــــرتاتيجياا التســــــــــويقية بنــــــــــاء علــــــــــى 

   املســـؤولية االجتماعيـــة، مثـــل

(Patagonia)   و)The Body Shop (  

كــــــأن تكــــــون عمليــــــة شــــــراء منتــــــوج مــــــا 

مرتبطــــة بــــالتربع  اخلــــريي أو االســــهام يف 

  .قضية انسانية

ـــــــتحكم فـــــــي  تخفـــــــيض المخـــــــاطر  ال

ــــة هــــي التكــــاليف ، املســــؤولية االجتماعي

  شكل من أشكال الفاعلية التنظيمية

ميكــــــن أن حتقــــــق املســــــؤولية االجتماعيــــــة 

وفــرات يف اــاالت الطاقويــة مــن خــالل 

هدر املوارد، و ختفيض املخاطر  احلد من

  .االجتماعية و البيئية

ماليـــــــني الـــــــدوالرات ) HSBC(اقتصــــــد 

فقـط مــن خــالل غزالــة ضــوء الفتاتــه بعــد 

  . الساعة العاشرة ليال

أظهــــــــــرت دراســــــــــة قامــــــــــت ــــــــــا شــــــــــركة املسؤولية االجتماعية على  ميكن أن تؤثر، التـــــأثير علـــــى الســـــلوكات التنظيميـــــة
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املســـــؤولية االجتماعيـــــة للشـــــركات كـــــأداة 

  .لإلدارة االسرتاتيجية للموارد البشرية

السلوكات املهنية، مثل املشاركة و الرضـا 

الـــــوظيفي، كمـــــا متـــــنح دور اضـــــايف ألداء 

  .املوارد البشرية

أن  2005يف عــــــــام استشــــــــارية اجنليزيــــــــة 

املســـؤولية االجتماعيـــة للشـــركات تســـمح 

بتخفــــيض معــــدل دوران العمــــل و زيــــادة 

  .اه شركتهموالء املوظفني جت

ـــــــــــــــتعلم، المهـــــــــــــــارات، املســـــــــــــــؤولية  ال

  االجتماعية كمورد داخلي اسرتاتيجي

تعزز املسؤولية االجتماعية الـتعلم املـرتبط 

مبجال االدارة االجتماعية و البيئية، كما 

تســـــاهم املســـــؤولية االجتماعيـــــة يف بنــــــاء 

  .مهارات جديدة

نظـــام  إدارة أصـــحاب املصـــاحل يف شـــركة 

)Danone (مـــن املعرفـــة الـــيت ولـــد الكثـــري 

  . ميكن نشر الحقا يف الشركة

Source: Jean-Pascal Gond – Jacques Igalen, Manager la responsabilité sociale de l'entreprise, 
http://www.dareios.fr/ftp/RSE/RSE_132-137.pdf. 

  

  :للمسؤولية االجتماعية 26000مفهوم المواصفة الدولية ايزو : الثاني المبحث

  :ايزو) للتقييس(نبذة تعريفية مختصرة عن المنظمة العالمية للمعايرة .1

هي منظمـة غـري حكوميـة ال  )ISO (يزوأ ) International Organization for Standardization( املنظمة الدولية للمعايري

هيئـة  157و يشارك يف عضـويتها بسويسرا،  جنيف وتوجد األمانة املركزية للمنظمة يف، 1947ست يف عام دف للربح، تأس

 واألســس واالختبــارات ومــنح مواصــفات قوميــة مــن خمتلــف دول العــامل، و تعمــل علــى رفــع املســتويات القياســية ووضــع املعــايري

  .الشهادات املتعلقة ا من أجل تشجيع جتارة السلع واخلدمات على مستوى عاملي يف شىت ااالت

  :تعريف المواصفة.2

لالســتخدام (م هــا بواســطة منظمــة معــرتف ــا لتـــقدوثيقــة أعــدت علــى أســاس مــن االتفــاق، مت اعتماد هــيالقياســية املواصــفة  

   .ـنلدرجة املثلى للنظام يف إطار معيو إرشادات أو خواص متعلقة بأنشطة أو بنتائجها دف حتقيق اقـواعد ) املتكرر

  :26000تعريف االيزو .3

 مجيـع قبـل مـن اسـتخدامها املزمـع مـن و االجتماعيـة املسـؤولية حـول إرشـادات تعطـي دوليـة مواصـفة" هـي 26000 اآليـزو

 و انتقاليـة مبرحلـة متـر اليت وتلك النامية و املتقدمة الدول من كل يف واخلاص، عامال القطاعني كال يف أنواعها بشىت املنظمات

  .3"ةمتزايد بطريقة اتمع يتطلبه الذي و اجتماعيا مسئول بأسلوب للتعاون الرامية جهودهم يف تساعدهم سوف

تماعيـــة، مـــن خـــالل عـــرض جمموعـــة مـــن قيمـــة مضـــافة لكـــل املبـــادرات احلاليـــة املتعلقـــة باملســـؤولية االج"و تـــوفر منظمـــة االيـــزو 

االرشادات و التوجيهات املتكاملة، ترتكز على اتفـاق عـاملي بـني اخلـرباء الـذين ميثلـون أطـراف خمتلفـة مـن أصـحاب املصـاحل، و 

  . 4"تشجع هذه املواصفة أيضا على املمارسات اجليدة يف جمال املسؤولية االجتماعي يف العامل ككل

، كمــــا ــــدف إىل دمــــج ممارســــات املســــؤولية 5دليــــل إرشــــادي لتطبيــــق مبــــادئ املســــؤولية االجتماعيــــة  و تعتــــرب املواصــــفة مبثابــــة

  .االجتماعية ضمن اخلطط االسرتاتيجية واألنظمة واملمارسات والعمليات للشركات

  :26000مراحل اإلعداد لمواصفة ايزو .4

مـن  2001ابتـداء مـن سـنة  26000رة مشـروع ايـزو بـدأت فكـ"شهدت املواصفة مرحلة اعداد طويلـة قبـل أن تـرى النـور، حيـث 

قبل منظمات محاية حقوق املستهلك، حيث كانت هذه املنظمات قلقة حيال توجهات بعض الشـركات متعـددة اجلنسـيات و 
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 COPOLCO(6(علــى ظــروف العمــل و مســتوى املعيشــة، فكانــت جلنــة متخوفــة مــن امكانيــة تــأثري نشــاطات هــذه الشــركات 

  .7"قات مع املستهلكني مت البدء يف اجراء دراسة جدوى لوضع مواصفة قياسية للمسؤولية االجتماعيةعن العال املسئولة

مت  لذا االجتماعية، باملسئولية اخلاصة الدولية القياسية املواصفات إعداد على درةالق إىل اللجنة خلصتو خلصت هذه اللجنة 

 (SAG)8 إسـرتاتيجية استشـارية جمموعـة بتكـوين األيزو منظمة امتق  2003 عام بداية"البدء يف تفعيل هذا املشروع، ففي 

 للمبادرات قيمة أية تضيف قد هذا املشروع املعد من ايزو  كان إذا ما تقرير يف املساعدة دف االجتماعية باملسئولية لتختص

  .9"بالفعل القائمةاملتعلقة باملسؤولية االجتماعية و  والربامج

 جديـدة عمـل جمموعـة إنشـاء و متإىل ضرورة املضي قدما حنو اعداد املواصـفة،  اإلسرتاتيجية تشاريةاالس اموعة خلصت وقد

 يف عضـوا 37 صـوت 2005 ينـاير ويف، االجتماعيـة باملسـئولية خيـتص فيمـا التوجيـه تقـدم دوليـة قياسـية مواصفة بإعداد تقوم

 .االجتماعية املسئولية حول )جديدة ياسيةق مواصفة إلعداد اقرتاح وهو( 10جديد عمل بند اقرتاح على األيزو

  :11كما يلي  26000و كانت التتابع الزمين الصدار مواصفة االيزو   

 .2006مت االنتهاء من مسودة العمل األوىل يف عام  �

 .2008 سبتمرب يفمت إعدادها  الدولية القياسية للمواصفةة النهائية سودامل �

 .2008 ربديسم يف الدولية القياسية املواصفة إصدار �

 .2010نوفمرب  01و أخريا مت نشر هذه املواصفة يف 

  :في المؤسسات الصناعية  26000أهداف مواصفة المسؤولية االجتماعية ايزو .5

  :فيما يلي 26000تتمثل أهداف مواصفة ايزو 

  :على مستوى أداء المؤسسات تجاه المجتمع: أوال 

يـــة، و يف نفـــس الوقـــت احـــرتام االختالفـــات الثقافيـــة  االجتماعيـــة و مســـاعدة املؤسســـات يف خماطبـــة مســـؤولياا االجتماع �

 .البيئية و القانونية و ظروف التنمية االقتصادية

توفري التوجيهات العملية اليت جتعل مـن املسـؤولية االجتماعيـة قابلـة للتطبيـق و املمارسـة العمليـة،  تعزيـز مصـداقية التقـارير   �

 .املسؤولية االجتماعيةاملعدة من أجل عرض تقييم ممارسات 

 .التوافق مع االتفاقات و املبادرات الدولية املتعلقة باملسؤولية االجتماعية للشركات �

 .نشر الوعي بأمهية املسؤولية االجتماعية و التحسيس بأمهيتها و مكاسبها للشركات �

� ا ليسـهل تقييمهـا بشـكل متماثـل يف العمل املشرتك على املسـتوى الـدويل يف حقـل املسـؤولية االجتماعيـة و توحيـد ممارسـا

 .الدول املختلفة

 :على مستوى األداء البيئي و الدور التنموي: ثانيا

جعل من املمارسات العمليـة للمسـؤولية االجتماعيـة أداة لتحقيـق التنميـة املسـتدامة، و احلفـاظ علـى االنسـان و احليـوان و  �

 .حقوق االنسان و قوانني محاية البيئة: البيئة، و االعتماد على القوانني املنظمة لذلك مثل 

 .اعتبار كل قضايا التنمية كمكون أصيل ملواصفة املسؤولية االجتماعية �

نشر مفاهيم  و ممارسات املسؤولية االجتماعية من خالل دجمها يف الربامج التنموية و التعليمية و التثقيفية و برامج  �

  .البحث العلمي يف اجلامعات
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  : عالقة المؤسسات بأصحاب المصلحةعلى مستوى : ثانيا

ي أصــحاب املصــلحة املتعــاونني معهــا، و ذلــك مــن خــالل خلــق حــوار بــني مشــرتك بــني حتســني العالقــة بــني املؤسســة و بــاق �

 .الطرفني موضوعه عن أمهية حتقيق املنافع املتبادلة

، يف ســبيل أن تتحســن الذهنيــة جتــاه االلتـزام حبقــوق كــل مــن العــاملني و املســتهلكني و املــوردين، و حتســنها بشــكل مســتمر �

 .املؤسسة، و تتكاتف جهود كل االطراف لتحقيق املصلحة العامة

عـــدم امهـــال حـــق اتمـــع يف اســـتفادته مـــن مزايـــا متنحهـــا املؤسســـة االقتصـــادية الصـــناعية، مثـــل عدالـــة التوظيـــف، و مـــنح  �

 .لتنمية بكافة أشكاهلااملساعدات و اهلبات ملنظمات اتمع املدين، و املسامهة يف حتقيق ا

حتمـل تبعــات النشــاطات الصــناعية علـى البيئــة، فــان كانــت نشـاطات ملوثــة جيــب التخفيــف مـن حــدة التلــوث، مــع حماولــة  �

  .جتنب كل ما من شأنه أن يؤثر سلبا على البيئة و تفاديه

  : للمنظمات 26000أهم االرشادات و التوجيهات التي تقدمها ايزو .6

 مسئول بأسلوب للعمل موقعها أو نشاطها أو حجمها عن النظر بغض املنظمات، أنواع جلميع يهاتتوج 26000 ايزو تقدم

 12:خبصوص إرشادات بتقدمي اجتماعيا

 .االجتماعية باملسئولية املتصلة والتعريفات واملصطلحات املفاهيم �

 .االجتماعية املسئولية وخصائص واجتاهات خلفية �

 .االجتماعية ؤوليةباملس املتعلقة واملمارسات املبادئ �

 .االجتماعية باملسؤولية الصلة ذات األساسية والقضايا ملواضيعا �

 .سياساا خالل ومن بأسرها املنظمة يف اجتماعيا املسئول السلوك وتعزيز وتنفيذ دمج �

  .نفوذها جمال ضمن وممارساا

 .معهم والتعامل املصلحة أصحاب حتديد �

 .االجتماعية باملسؤولية املتعلقة األخرى تاملعلوما و واألداء االلتزامات، تبادل �

  :)بنود المواصفة( 26000هيكل مواصفة ايزو .7

يوضـح اجلـدول التـايل ، مالحـق من متهيد ومقدمة وسبعة بنود وعدة ISO26000 تتكون مسودة املواصفة العاملية بنود املواصفة

  :13بنود هذه املواصفة

  26000هيكل مواصفة ايزو: )2(الجدول

  شرح محتوى البند  دف منهاله  البند

  ،املواصفة، وحيـدد القيـود أو االسـتثناءات وحتديد احملتوى الذي تغطيه هذه تعريف  المجال   )1(البند 

الدوليــة تقــدم دلــيال إرشــاديا جلميــع أنــواع  علــى أن هــذه املواصــفة كمــا أنــه يــنص

  .موقعها املنشآت بغض النظر عن حجمها أو

وبلـغ  ،املسـتخدمة يف هـذه املواصـفة البنـد معـاين املصـطلحات الرئيسـية حيـدد هـذا  التعريفات  )2(البند 

 Social) جتماعيـةاملسـؤولية اال: ، أمههـا مصـطلحامصـطلحا 22عـدد التعريفـات 

Responsibility) 14 15 (و أصحاب املصلحة(stakeholder.  

فهم المسؤولية   )3(البند 

  االجتماعية

ة االجتماعيــــة و يوضــــح أهــــم مفهــــوم املســــؤولي يشــــرح هــــذا البنــــد بشــــكل مفصــــل

  .خصائصها
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مبادئ المسؤولية   )4(البند

  االجتماعية

 القابليــة للمسـاءلة :للمسـؤولية االجتماعيـة هــيمبــادئ حـددت املواصـفة سـبعة 

احــــرتام ســــلطة ، احــــرتام مصــــاحل األطــــراف املعنيــــة، الســــلوك األخالقــــي، الشــــفافية،

  .قوق اإلنساناحرتام حك، احرتام األعراف الدولية للسلو ن، القانو 

االعتراف بالمسؤولية   )5(البند

و التعرف على  االجتماعية

اصحاب المصلحة و 

  التفاعل معهم

تأثرياا  د، من خالل حتديجتماعيةمبسؤوليتها اال الشركةهذا البند اعرتاف  يتناول

وكــذلك الطريقــة الــيت ينبغــي ــا التصــدي هلــذه التــأثريات مــن  ع،الســلبية يف اتمــ

يف  وإشـراكهم 16املصـلحة حتديـد أصـحاب والتنميـة املسـتدامة،  امهة يفأجـل املسـ

  .ممارساا االجتماعية

دليل الموضوعات الرئيسة   )6(البند

  جتماعيةللمسؤولية اال

األساسـية السـبع للمسـؤولية  ، و فيه ذكـر للمجـاالتهو أهم البنود يف املواصفة و

 ة،احلوكمـة املؤسسـي :17هـياالجتماعيـة و الواجـب تبنيهـا مـن قبـل املنظمـات و 

لية العادلة مع األفراد املمارسات التشغي ة،البيئ، ممارسات العمال، حقوق اإلنسان

   .مشاركة وتنمية اتمع، قضايا املستهلك ت،واملنظما

 تطبيقدليل إرشادي حول   )7(البند

   االجتماعيةالمسؤولية 

يـــدة للمســـؤولية مـــن أجـــل إدارة جيوضـــح هـــذا البنـــد إرشـــادات وتوجيهـــات مهمـــة 

االجتماعية يف املنظمة،حيث ميكن أن تتم هذه اإلدارة مـن خـالل أربعـة خطـوات 

التـــزام اإلدارة العليـــا، حتديـــد و حتليـــل تطلعـــات أصـــحاب املصـــلحة، مرحلـــة : هـــي

   . التنفيذ و املمارسة، التقييم و املتابعة، املراجعة

  .18من إعداد الباحثة :المصدر

  

  :في المؤسسات الصناعية الجزائرية 26000تطبيق مواصفة االيزو عراقيل : المبحث الثالث

  :في الوقت الراهن في الجزائرو المؤسسات الصناعية  خصائص القطاع الصناعي .1

شـهدت اجلزائــر اصـالحات كبــري يف اــال الصـناعي، ممــا أدى إىل تغـري النســيج الصــناعي بشـكل مالحــظ، حيـث أصــبح يتميــز 

  :ي اليوم باخلصائص التاليةالقطاع الصناعي اجلزائر 

تراجع مكانة القطاع العام، و يف مقابل هذا الرتاجع برز بقوة دور القطاع اخلاص يف كـل فـروع النشـاطات االقتصـادية مبـا  �

 .فيها الصناعة

تشــــجيع خلــــق املؤسســــات الصــــغرية و املتوســــطة و تــــدعيمها بكــــل الوســــائل، و قــــد حتقــــق هــــذا األمــــر فعــــال فأصــــبحت  �

رية و املتوسطة تسهم يف التشغيل و يف الناتج احمللية اخلام، كما مشلت نشاطاا كل القطاعات االقتصادية مبا املؤسسات الصغ

 .فيها القطاع الصناعي

عات الفالحيــة الغذائيــة بنســب تتميــز الصــناعية اجلزائريــة اليــوم يمنــة الصــناعات اخلفيفــة، و علــى وجــه اخلصــوص الصــنا �

 .19"و االستثمارات ذات العائد السريع الصناعات الرتكيبيةعلى عي اخلاص أكثر فأكثر يرتكز القطاع الصنا"هامة، و 

و ال يســهم بشـكل فعــال يف حتسـني املؤشــرات االقتصـادية الكليــة، و ) خــارج احملروقـات(مـا يـزال أداء القطــاع الصـناعي    �

 :20يرجع ذلك  إىل عدة أسباب من أمهها

 .  لبيةس وحىت ضعيفةاالنتاج  عوامل إنتاجية -  

 .   األعمال وإدارة التسيري تقنيات جناعة و كفاءة عدم -

 .  جدا متدنية منو معدالت و منخفضة مردودية -
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 .  التنافسية وقواعد اليتماشى إنتاج -

 .  احملروقات لقطاع كبرية تبعية -

 .  الصادرات يف التنوع عدم -

  .االنتاجية  تكنولوجياو تأخر  ضعف -

  :الصناعية الجزائرية في المؤسساتجودة المعايير .2

و أنظمــة ضــبط اجلــودة مرتكــزا أساســيا يف التنميــة الصــناعية و االقتصــادية للمجتمــع، كمــا تعتــرب املواصــفات و املعــايري القياســية 

 ترجع أمهية تطبيق معايري اجلـودة العامليـة إىل أـا تسـاعد علـى نفـاذ املنتجـات اىل االسـواق العامليـة، و يعـين تطبيـق هـذه املعـايري"

و يف اجلزائـر مـا يـزال القطـاع ،  بضـائع جبـودة مقبولـة إلنتـاجالدويل  املستوىالثقة، لالرتقاء بالشركات إىل : بالنسبة اىل املشرتين

مــن و ذلــك علــى الــرغم مــن حصــول عــدد ، 21"الصــناعي يعــاين مــن مشــكلة يف تــدين مســتوى جــودة املنتجــات املصــنعة حمليــا

   .إال أن عددها يبقى قليل )14000و ايزو ) ( 9000 مثل ايزو(اجلودة العاملية املؤسسات الصناعية على بعض معايري 

و مــن املالحــظ أن املواصــفات الــيت ــتم ــا املؤسســات الصــناعية اجلزائريــة هــي تلــك املوجهــة لتحســني األداء االنتــاجي بشــكل 

من النـادر االهتمـام باملواصـفات و املعـايري الدوليـة  رئيسي، يف حني يقل االهتمام باملواصفات املتعلقة باألداء البيئي، بينما يعد

العمــل املســتدام للمؤسســات ال يعــين فقــط تقــدمي املنتجــات يف حــني أن داء االجتمــاعي للمؤسســات الصــناعية، الــيت ــتم بــاأل

 .ااجتماعي مسئولة العمل بطريقة واخلدمات اليت ترضي العمالء، وذلك دون املساس بالبيئة، ولكن أيضا يعين

  :في المؤسسات الصناعية الجزائرية 26000جهود متواضعة لتطبيق مواصفة ايزو .3

اجلزائـر و تعـد ، 26000دقة على املواصفة القياسـية ايـزو اص، كما قامت بامل1976ايزو منذ سنة منظمة اجلزائر عضوا يف تعترب 

للمؤسسات جتماعية يل اجلديد للمسؤولية االعيار الدو من بني البلدان األوائل مبنطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا اليت تبنت امل

 جتماعيـةاملسـؤولية اال( )آس مينـا.آر(اسـم  ااطلـق عليهـيف إطـار مبـادرة اقليميـة وضع برنامج وطين للمرافقـة  و ذلك من خالل

اجلزائــر  :هـيبلــدان  و تشــمل هـذه املبــادرة االقليميـة مثانيـة 2014اىل  2012تـد مـن و مت) ملنطقـة الشـرق االوســط ومشـال افريقيــا

املنظمــة الدوليــة للتقيــيس بالتعــاون مــع الوكالــة  هــاو تشــرف علي ،واملغــرب و تــونس ومصــر و االردن و ســوريا و لبنــان و العــراق

  .مؤسسة جزائرية من تكوين  و مرافقة يف جمال التقييس يف إطار هذا الربنامج 114و ستستفيد ، السويدية للتنمية الدولية

واســتكملت يف  2011الــيت مت الشــروع فيهــا يف شــهر مــاي  )آس مينــا.أر(مــن برنــامج املســؤولية اتمعيــة وىل ألاففــي املرحلــة "

  ).رويبة(ووحدات التصبري اجلديدة للجزائر ) بومرداس(املركز التقين ملواد البناء  منها كل من  استفادديسمرب، 

أربــع مؤسســات وطنيــة لالســتفادة مــن باختيــار  2012يف ســنة س و بنــاء علــى نفــس الربنــامج الــوطين قــام املعهــد الــوطين للتقيــي

، )26000إيـزو (قليمي للمرافقة ملدة ثالث سنوات مـن أجـل مطابقـة املقـاييس الـيت متليهـا املنظمـة الدوليـة للتقيـيس اإلربنامج ال

تصـاالت اجلزائـر، ويتعلق األمر بكل من فرع تابع لسوناطراك، مؤسسـة ا ،مؤسسة ترشحت من القطاعني 15وذلك من ضمن 

   .)ثالث شركات صناعية و شركة ناشطة يف قطاع اخلدمات(سيفيتال جباية وجممع كوندور

العموميــة والــري توجــدان قــي قائمــة االنتظــار، ومهــا كوســيدار  شــركتني مــن قطــاع البنــاء واألشــغال فــإن هنــاك، 2013وخبصــوص 

 ختيــار املؤسســات بنــاء علـــىااليـــتم و الطــرق والــري والبنــاء، العــام واملؤسســة اخلاصــة ألشـــغال  لألشــغال العموميــة مــن القطـــاع

   .البيئةيف قطاع النشاط وكذا العالقات مع املستخدمني و  جمموعة من املعايري مثل مسعتها الوطنية و االقليمية

ميـدان املسـؤولية الـيت متكنهـا مـن حتسـني أداءهـا يف  ويهدف هذا الربنامج التدرييب إىل متكـني املؤسسـات املسـتفيدة مـن األدوات

للمؤسســات، وبعــد اســتكمال هــذا الربنــامج ميكــن للمؤسســات املســتفيدة أن حتصــل علــى تصــديق حلســاباا طبقــا  االجتماعيــة
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وعـالوة علـى عمليـة اإلشـراف علـى املؤسسـات فـإن املسـؤولية اتمعيـة ملنطقـة الشـرق األوسـط  ،26000ملتطلبات مقياس إيزو 

  .22"رافقة املؤسسات يف حتسني التزاماا خبصوص مسؤولياا اتمعيةملكوين خلرباء جزائريني ومشال أفريقيا تعتزم تقدمي ت

كما تعمل كّل من الوكالة الوطنية لتطوير املؤسسات الصغرية واملتوسطة واملركز اجلزائري للشباب املسّري للمؤسسات أيضا علـى 

  .الربنامج املذكور نفس يف إطار )26000أيزو (تطبيق معايري اجلودة مرافقة املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف عملية التكّيف و 

  :26000العراقيل التي تحول دون تبني مواصفة ايزو .4

و درجــة تبنيهــا مــن طــرف املؤسســات يف  ،2010هــي مواصــفة دوليــة جديــدة، حيــث مت طرحهــا يف  26000مواصــفة ايــزو  �

ؤسسـات االقتصـادية اجلزائريـة أدىن فكـرة سـواء عـن املواصـفة حبـد ذاـا أو لذلك من الطبيعـي أن ال متتلـك املالعامل ككل قليلة، 

  . عن أمهيتها و كيفية تبنيها

مــن طــرف املؤسســات اجلزائريــة عمومــا بواقــع ممارســتها للمســؤولية االجتماعيــة، فمعظــم  26000يــرتبط تبــين مواصــفة ايــزو  �

 .و االجتماعي لذلك فهي ال تم ذه املواصفة ياملؤسسات اجلزائرية ال تم باملمارسات ذات الطابع البيئ

يأيت االهتمام جبودة األداء االنتاجي يف مقدمة أولويات املؤسسات الصناعية، ألنه يعترب أكـرب حمـدد مـن احملـددات املعتمـد  �

 .مهيةاالجتماعي ال حيظى بنفس الدرجة من األ  البيئيعليها يف تسويق املنتجات حمليا و دوليا، اما جودة األداء 

 .قلة و غياب الوعي بأمهية هذه املواصفة لدى مسريي املؤسسات االقتصادية �

 كفاءـاالصـناعية جيعلهـا تركـز كـل جهودهـا املاليـة و املاديـة و البشـرية يف سـبيل حتسـني   للمؤسسـاتضعف الصـحة املاليـة  �

االخـري حيتـاج اىل تكـاليف اضـافية ال ميكـن  االقتصادية و رحبها املادي، متجاهلـة بـذلك أدائهـا البيئـي و االجتمـاعي، ألن هـذا

 . للمؤسسات أن توفرها

يتكــون القطــاع اخلــاص يف اجلزائــر يف الوقــت احلــايل مــن املؤسســات الصــغرية و املتوســطة، و معــروف عــن هــذه األخــرية أن  �

 .يف هذه املؤسسات 26000اهتمامها قليل باملسؤولية االجتماعية و مبمارساا، لذلك تغيب  متاما فكرة تبين مواصفة االيزو 

ضعف اهتمام مراكز التقييس الوطنية بتدعيم و تشجيع تبين هذه املواصفة على نطاق واسع، و تركيزه فقـط علـى جمموعـة  �

 .اليت تتوفر فيها معايري معينة املؤسساتمن 

بتكــوين املــوارد البشــرية يف هــذا  ت اهليئــات املعنيــة بــالتقييس تقــوملــغيــاب اخلــربة البشــرية املتعلقــة بتبــين هــذه املواصــفة، فمازا �

 .اال

ال ميكن للمؤسسات الصناعية تبين هذه املواصفة حىت و ان أبدت رغبتها يف ذلك، ألن العملية حتتاج إىل مرافقة و دراية  �

ا لكل و خربة من فنيني خمتصيني و دعم فين من املؤسسات و املعاهد الوطنية املختصة بالتقييس، هذه االخرية ال توفر خدما

املؤسسات الصناعية، امنا تراعي عدة عوامل، منها ما هو مرتبط باجلوانب املادية و اخلربة الفنية، ومنهـا مـا يـرتبط بـأداء و مسعـة 

 .هذه املؤسسات الصناعية ذاا

  

  

  

  

  

  : ة ـــــــــــــــالخاتم
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أن  ، إالصـدرت منـذ حنـو سـنينت فقـططوعيـة ليـة خبصـوص مواصـفة دو يف بلـد نـام مثـل اجلزائـر قد يبدو من املبكر إثارة النقاش 

من شاا ان تكون ممهدا مهما لنشر ثقافة املسـؤولية االجتماعيـة و البيئيـة يف أوسـاط القطـاع الصـناعي يف مثل هذه النقاشات 

هــا، ميكــن حيتــاج إىل ثقافــة واعيــة و قناعــة راســخة بأمهيت 26000اجلزائــر، و ال شــك أن تبــين املواصــفات خصوصــا مواصــفة ايــزو 

هذه الدراسة لتجس النبض خبصوص هذه املواصفة يف  جاءتو تبعا لذلك فقد من خالل اجلامعات و مراكز البحث،  نشرها

  :اجلزائر، فخلصنا إىل النتائج التالية

وهـو مصـمم ليسـتخدم مـن قبـل مجيـع  ،معيار دويل يقدم إرشادات حول املسؤولية االجتماعية يه 26000شهادة األيزو  �

، مبـــا حيقـــق النفـــع اجتماعيـــا بأســـلوب أفضـــل مســـئولةيف العمـــل بطريقـــة املؤسســـات هـــذا املعيـــار و يســـاعد املؤسســـات،  أنـــواع

 .على إرشادات طوعية، وليست واجبة 26000يشتمل معيار األيزو  للمجتمع و يليب متطلبات التنمية املستدامة، و

أمـــام مجيـــع املؤسســـات للتأســـيس والعمـــل مبفهـــوم املســـؤولية  وليـــة للمســـؤولية االجتماعيـــة مرجعـــا رئيســـامتثـــل املواصـــفة الد �

 .االجتماعية وأمهيتها يف توجيه هذه املؤسسات حنو اخلدمة اتمعية يف كل مشروعاا وبراجمها

العمـــال و : مـــن ورائهـــا املســـؤولية االجتماعيـــة حقـــوق العديـــد مـــن األطـــراف، مـــن أمههـــم 26000تضـــمن مواصـــفة االيـــزو  �

ا املؤسسات عامـة، هـذه املواطنـة تـنعكس مـن تمع و البيئية،  املستهلكني و ا كما أن تبنيها يعكس درجة املواطنة اليت تتمتع

 . و بيئي متميز و عال اجتماعيخالل أداء 

ــتم غالبيــة املؤسســات الصــناعية باحلصــول علــى مقــاييس و مواصــفات اجلــودة الــيت حتســن مــن أدائهــا االنتــاجي بشــكل  �

دها يف حتســني قــدراا التنافســية بشــكل مباشــر، غــري أــا ال ــتم باملواصــفات ذات البعــد االجتمــاعي و أساســي، ألــا تســاع

 .البيئي

على الرغم من احلاجلة امللحة لتحسني االداء االجتماعي و البيئي للمؤسسات الصناعية اجلزائرية، إال أن أغلبها مـا تـزال  �

بب ضـعف أدائهـا املـايل و غيـاب خربـا الفنيـة و اإلداريـة يف هـذا اـال، و ، و ذلك بسـ26000غري مؤهلة لتبين مواصفة ايزو 

اماكها يف الرتكيز على احلفاظ على قطاعاا السوقية و حتقيق املكسب املادي، أما االبعاد االجتماعية فهي مؤجلـة إل حـني 

 .غري معلوم

هـود الـيت يقـوم ـا املعهـد الـوطين للتقيـيس يف إطـار مـن خـالل  اجل 26000يأيت دور الدولة يف تشجيع تبـين مواصـفة ايـزو  �

، و هـي )ملنطقـة الشـرق االوسـط ومشـال افريقيـا جتماعيـةاملسؤولية اال: (مبادرة مشرتكة مع املنظمة العاملية للمعايرة و هي مبادرة

 .تعترب كأوىل اخلطوات يف هذا اال

يــة بــالتقييس يف ســبيل تبــين هــذه املواصــفة، لــذلك فــإن حتتــاج املؤسســات الصــناعية إىل مرافقــة مــن مؤسســات وطنيــة معن �

 .انتشار تبين هذه املواصفة يرتبط بشكل كبري جبهود الدولة يف هذا اال

  :اليت من شأا التمهيد النتشار تطبيق هذه املواصفة يف املؤسسات الصناعية اجلزائرية التوصياتو فيما يلي نعرض بعض 

اعيـــة مل ترســـخ يف أذهـــان جمتمـــع األعمـــال لـــذلك مـــن  ضـــرورة للعمـــل علـــى دعـــم توّجـــه ت فكـــرة املســـؤولية االجتملـــمـــا زا �

الشــركات إىل ممارســة املســؤولية مــن قبــل  الغــرف التجاريــة والــوزارات املعنيــة ومســامهة وســائل اإلعــالم واملتخّصصــني بنشــر ثقافــة 

  .املسؤولية والرعاية والعمل االجتماعي واخلدمة العامة

ضـــــمن أولويـــــات التخطـــــيط علـــــى مســـــتوى املؤسســـــات االقتصـــــادية، و ذلـــــك بوضـــــعها  باملســـــؤولية  ثقافـــــة االلتـــــزامدعـــــم  �

و توجيه بعض املؤسسات احلكومية حنو توفري الدعم و املساندة االسرتاتيجي للمؤسسة، وتوفري الدعم واملساندة التامة من قبل 

 .، و تبين مواصفة املسؤولية االجتماعيةمعية والبيئية االقتصادية واتلتنمية املستدامة بإبعادها الثالثحتقيقي  جتاه 
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عقد املؤمترات و الندوات العلمية اليت تعىن بشرح مفهوم املسؤولية االجتماعية، و كذا توضيح مبادئ و امهية مواصفة ايزو  �

 .، حيضر هذه الندوات رجال االعمال و مسريو املؤسسات الصناعية26000

تتعلق باملسؤولية االجتماعية يف كل املؤسسـات اجلزائريـة حملية  ملختصة بالتقيييس إلسرتاتيجيةأمهية اطالق املعاهد الوطنية ا �

 26000ايزو   تبين املؤسسة معايري املواصفة العاملية مبا فيها الصناعية، و ذلك يعترب خطوة سابقة و ضرورية يأيت بعدها تشجيع

 .االجتماعيةاخلاصة باملسؤولية 

و لكنهـا تراعـي اخلصوصـية احملليــة  26000حمليـة تعــىن باملسـؤولية االجتماعيـة مشـابة ملواصـفة ايــزو اإلعـداد لوضـع مواصـفة  �
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