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 لصالمستخ
يشكل تحقيق أهداف التنمية المستدامة الى جانب االمتثال إلى سلوك يتسم بالمسئولية 
االجتماعية تحدي استراتيجي أمام الدول والحكومات والمؤسسات، اذ أصبحت مقياسًا 
حاسمًا لألداء، لضمان البقاء واالستمرار في مستقبل مستدام للجميع. وتشكل المبادئ 

األساس  00222لجوهرية المذكورة في وثيقة موصفات ايزووالممارسات والمواضيع ا
الخاص بالتطبيق العملي للمسئولية االجتماعية بالمؤسسات ومساهمتها بشكل مثمر في 
التنمية. سعت هذه الورقة بإجراء عملية التقييم لشركة المدار الجديد لالتصاالت، من 

نمية ماعية وربطها بأهداف التخالل بيان وتحليل كيفية إدماج الشركة للمسئولية االجت
. والسؤال الذي تطرحه الدراسة؛ ألجل تنمية مستدامة هل تم ادماج 0202المستدامة 

المسئولية االجتماعية ضمن شركة المدار الجديد لالتصاالت؟ وقد خُلصت الدراسة الى 
ت، اأن  المدار الجديد هي شركة رائدة في ليبيا في مجال المسؤولية االجتماعية للمؤسس

وتؤدي أداء جيد في العديد من ركائز المسؤولية االجتماعية للمؤسسة، إال أنه ال تزال 
هناك بعض الركائز والقضايا األساسية والفرعية للمسئولية االجتماعية تحتاج إلى تحسين 
والتركيز وذلك لوجود ارتباك وتشتت في رسم استراتيجية واضحة مبنية على ركائز 

ية للشركة؛ اال أن قبول شركة المدار الجديد لالتصاالت بإجراء هذه المسؤولية االجتماع
االستبانة لقياس المسئولية االجتماعية واختبار مدى التزامها بالمبادئ السبعة للمواصفة 

يعد استجابة منها لقياس مدى تأثير أنشطتها االقتصادية على المجتمع  00222ايزو
جتماعية والحرص على المساهمة في التنمية والبيئة وهو دليل الوعي بالمسئولية اال

 المستدامة المحلية.
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، المدار 00222التنمية المستدامة، المسئولية االجتماعية، ايزو  الكلمات المفتاحية:
 .الجديد لالتصاالت

   
Abstract 

Achieving the sustainable development goals, along with 

complying with social responsibility, is a strategic challenge for 

countries, governments, and institutions. The principles, practices, 

core, and sub-topics mentioned in the ISO 26000 specification 

document form the basis for the practical application of social 

responsibility in institutions and their fruitful contribution to 

development. This paper sought to conduct the evaluation process 

for Almadar Aljadid Company, by clarifying and analyzing how 

the company integrates social responsibility and linking it to the 

goals of sustainable development 2030. The question that the study 

raises is; Toward sustainable development, has social 

responsibility been integrated into Almadar Aljadid Company? 

The study concluded that Almadar Aljadid is a leading company in 

Libya in the field of corporate social responsibility, and works well 

in many topics of social responsibility, but there are still some 

issues and sub-issues of social responsibility that need 

improvement and focus, due to the presence of confusion and 

dispersion in drawing up a strategy a clear foundation on the topics 

of social responsibility; However, the acceptance of Almadar 

Aljadid Company to conduct this questionnaire to measure social 

responsibility and test its commitment to the seven principles of 

ISO 26000 is a response to measuring the impact of its economic 

activities on society and the environment, which is evidence of its 

awareness. Social responsibility and keenness to contribute to 

sustainable local development. 

Keywords: Sustainable development, Social responsibility, ISO 

26000.  
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 المقدمة
إن تكريس االهتمام بتحقيق أهداف التنمية المستدامة كانت وما زالت تطرح على المهتمين 
وصناع القرار، اذ أصبحت تشكل تحدي استراتيجي أمام الدول والحكومات والمؤسسات. 

مية، تواجه تحديات مع باقي الفاعلين لتحقيق التنوالمؤسسات بمختلف اصنافها وأهدافها 
الدراك المتزايد بالحاجة إلى سلوك يتسم بالمسئولية االجتماعية والتي أصبحت مقياسًا وا

الى جانب خلق قيمة للمؤسسة  –ينبغي ان تركز المؤسسة منذ البدء اذ  حاسمًا لألداء.
على معالجة القضايا والتأثيرات ذات األهمية على صحة البيئة والمجتمع لضمان  -

قبل مستدام للجميع. وتشكل المبادئ والممارسات والمواضيع البقاء واالستمرار في مست
األساس الخاص بالتطبيق العملي  00222الجوهرية المذكورة في وثيقة موصفات ايزو

 للمسئولة االجتماعية ومساهمتها بشكل مثمر في التنمية. 

 مشكلة الدراسة 
والمعني  0200لطبية بناء على أحد المحاور المذكورة بالمؤتمر الليبي السابع للعلوم ا

. سعت هذه الورقة بإجراء عملية التقييم لشركة 0202بمقاصد وغايات التنمية المستدامة 
المدار الجديد لالتصاالت باعتبارها أحد المؤسسات الداعمة للمؤتمر، من خالل بيان 
وتحليل كيفية إدماج الشركة للمسئولية االجتماعية وربطها بأهداف التنمية المستدامة 

 الثالثة األبعاد جميع الدولي التطوعي في ISO26000 معايير ساهم. اذ ي0202
 من الدولي اإلجماع على والبيئية. ويعتمد واالجتماعية المستدامة؛ االقتصادية للتنمية
لجعل المسئولية االجتماعية المقدمة لألفراد المصلحة  أصحاب من ممكنة قاعدة أوسع

م تلسؤال الذي تطرحه الدراسة؛ ألجل تنمية مستدامة هل وا والمجتمع أكثر كفاءة وفعالية
 ؟ 00222شركة المدار الجديد وفق مواصفة ايزو  ادماج المسئولية االجتماعية ضمن

 اهداف الدراسة 
مدى التزام شركة المدار الجديد بليبيا بتطبيق المسؤولية تهدف الدراسة التعرف على 

من خالل تسليط الضوء على  00222 االجتماعية وفقا للمواصفة التطوعية ايزو
 المسئولية االجتماعية المقدمة والمنفذة من شركة المدار الجديد ومتطلبات المواصفة.
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 منهجية الدراسة 
ألجل تحقيق الهدف من الدراسة فقد اعتمد المنهج الوصفي، باإلضافة الى منهج دراسة 

( مع أهداف 00للمواصفة ) ( والقضايا الفرعية7الحالة. اذ دمجت القضايا الجوهرية )
للتنمية المستدامة في جدول واحد ومن تم أسست عليه األسئلة محل الدراسة وذلك  77

ع أصحاب مشبه منظمة . تم اجراء مقابالت لغرض تبيان مدى االلتزام الشركة بالمعايير
المصلحة بشركة المدار الجديد، باإلضافة الى االطالع على الوثائق ذات العالقة 

راسة، وزيارة موقع الشركة على شبكة األنترنت كذلك مراجعة الرسائل النصية ذات بالد
 العالقة.  

في الجانب النظري، تناولت الدراسة كال من مفهوم المؤسسة االقتصادية والتنمية 
المستدامة بالمبحث األول والمبحث الثاني على التوالي. عارجًا على مفهوم المسؤولية 

ا في نمذجة اهداف التنمية المستدامة بالمبحث الثالث فتناول االجتماعية وأهميته
استراتيجية المؤسسة االقتصادية والسياسات المعنية بالتنمية المستدامة. أما المبحث الرابع 
والخامس فقد تناول منهجية الدراسة وتحليل ومناقشة النتائج التي توصلت لها وختمت 

 بمجموعة من التوصيات.  

 اإلطار النظري للمؤسسة االقتصادية المبحث األول:
تعد المؤسسة النواة األساسية في النشاط االقتصادي. والمؤسسة تسمى أيضا بالشركة  

او المصنع، والتسميات كثيرة وخاصة باللغة اإلنجليزية، وكلها تعني شيء واحد وهي 
لقرارات التي ا الوحدة التي تتولى اتخاد القرارات الخاصة باإلنتاج والتسويق وغير ذلك من

تؤثر على النشاط االقتصادي وفي حصوله على اقصى ربح ممكن. وقد ال يكون هناك 
اختالف بين الوحدة اإلنتاجية والوحدة اإلدارية او سواء كانت مؤسسة كبيرة او صغيرة 
او كانت مساهمة او فردية وسواء كانت مؤسسة حكومية او تتبع القطاع الخاص وكذلك 

(. المؤسسة عرفت 7997نشاط االقتصادي التي تقوم به )إسماعيل، بغض النظر عن ال
على أنها جملة من الوسائل تتشكل من مجموعة عناصر تكون مادية ومعنوية تستثمر 
من طرف مجموعة من األشخاص، بغرض الوصول الى اشباع هدف اقتصادي 

 (. 02: 0222واجتماعي )بن حبيب، 
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اعية إنتاجية لتوليفة من عناصر االنتاج وتوجيه اذن المؤسسة هي: عبارة عن وحدة اجتم
عوائد اإلنتاج بغية إنتاج وتبادل وتوزيع السلع والخدمات مع مؤسسات اقتصادية أخرى 

 بقطاع االعمال، لخلق قيمة مضافة. 

 مفهوم المؤسسة االقتصادية
ا هالمؤسسة االقتصادية في دورة االقتصاد تتبع قطاع االعمال، والقطاع العائلي يسند

بالموارد البشرية والموارد المادية إلتمام العملية اإلنتاجية، وهي العامل األساسي المحدد 
لمستوى المعيشي باعتبارها تساهم في تكوين السلع والخدمات وتوزيع الدخل الذي يمنح 
القطاع العائلي القدرة على استهالك السلع والخدمات. وتعرف المؤسسة االقتصادية بانها 

تجمع من األفراد يقوم باستخدام مجموعة من الوسائل المالية والفكرية؛ بهدف  عبارة عن
انتاج ونقل وتحويل وتوزيع الخدمات والسلع بناء على أهداف ُتحددها اإلدارة؛ حتى تحقق 

المؤسسة (. كما عرفت 0270األرباح المالية أو المنافع االجتماعية )بالضياف، 
البشرية والمادية الالزمة لإلنتاج  ادية تتجمـع فيهـا المـوارداالقتصادية على أنها وحـدة اقتصـ

ومن هذه المفاهيم يتضح (. 0270االقتصادي بغرض تحقيق نتيجة مالئمة )بن سعد، 
 العناصر األساسية المكونة للمؤسسة وهي كالتالي: 

  اآلالت مثلالموارد المادية: وهي الوسائل المستخدمة في العملية اإلنتاجية 
 لعناصرا وهذه ومستشفيات مدارس من والمباني النقل ووسائل والجسور والطرق  اتوالمعد
 ؛االستثمارية السلع أو الرأسمالية بـالسلع االقتصاد في تسمى
  الموارد الطبيعية: وهي األرض وما عليها وما بداخلها وما يحيط بها من أراضي

ختالف اشكالها وأنواعها صالحة للزراعة وأنهار وابار ومحيطات ومعادن وغابات على ا
 مما يمكن استخدامه في العملية االنتاجية؛ 

  )الموارد البشرية: وهي تلك الموارد المتمثلة في المجهود العضلي والفكري )المعرفة
 للعاملين بالمؤسسة، ويتحصل على عائد او اجر نظير مشاركته بالعملية االنتاجية؛

 والتنسيق بين مختلف العناصر  المنظم: وهو المكلف بتسيير أنشطة المؤسسة
بالمؤسسة. اذ يقوم برسم السياسات االستراتيجية للمؤسسة كتحديد نوع وكمية السلعة او 
الخدمة التي يرغب في إنتاجها والسعر الذي يجب أن تباع، فهو بذلك إما يجني مكافأة 
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و أنجاح المشروع أو يتحمل مخاطر فشله وبالتالي البد له من أن يحصل على عائد 
 دخل معين نتيجة هذه المشاركة في العملية اإلنتاجية يطلق عليه عادة الربح العادي؛

  االنتاج: وهي ناتج نشاط المؤسسة المتولد من عنصر العمل المبذول لتحويل المواد
 األولية الى سلع وخدمات للقطاع العائلي.

ادي. لنمو االقتصإذن المؤسسة االقتصادية هي الوحدة األساسية للنشاط االقتصادي وا
 .واألخير هو دعامة كل اقتصاد وبالتالي دعامة االقتصاد باألساس هو المؤسسة

 وظائف المؤسسة االقتصادية
إن الهدف األساسي من الوجود الوظيفي للمؤسسة االقتصادية هو تحقيق اقصى ربح 

 فإيجاد قالب تنظيمي يضمن التوزيع المتناسق بين األدوار والوظائ ممكن من خالل
 ولضمان استمرار نشاطها، وزيادة نمو وتطور أعمالها داخل المؤسسة بصفة تكاملية.

رتبط عمل المؤسسة ؛ وبالتالي ييجب تبني نمط تسيير إستراتيجي يتصف بالفعالية والكفاءة
 االقتصادية مع مجموعة من الوظائف لتحقيق هذا الهدف وهي: 

يق تقسيم األدوار والمسؤوليات والتنسالوظيفة اإلدارية: تقصد بها هيكلة المؤسسة، و  .7
بين مختلف أجزاء وأقسام المؤسسة، وكذلك تحديد العالقات والقنوات التنظيمية المختلفة، 

  من أجل بلوغ األهداف المحددة للمؤسسة. ويمكن حصر الوظيفة اإلدارية فيما يلي:
العامة  تالتخطيط: يقصد به عملية استشراف المستقبل، والتنبؤ به ووضع السياسا -أ

 التي يمكن للمؤسسة السير عليها في المستقبل؛
التنظيم: يعني تحديد السلطات ومسؤوليات العاملين، وتصميم الهيكل التنظيمي   -ب

 والتنسيق بين مختلف أجزاء ومصالح المؤسسة المختلفة من أجل تحقيق أهدافها؛
 ات؛التنسيق: اتخاذ القرارات الالزمة لتحقيق البرامج وتنسيق النشاط  -ت
 الرقابة: هي عملية متابعة تنفيذ السياسات الموضوعة والعمل على تقييمها.  -ث

الوظيفة المالية: هي عبارة عن العمليات والمهام التي تهتم بالبحث عن المال من  .0
مصادره المتنوعة، والممكنة بالنسبة للمؤسسة االقتصادية، وتعتمد هذه الوظيفة على 

االقتصادية؛ من خالل دراسة خططها وبرامجها تحديد الحاجات المالية للمؤسسة 
االستثمارية وكل ما يتعلق بالتمويل، ومن ثم اتخاذ التدابير واإلجراءات الالزمة باختيار 
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أفضل اإلمكانات التي تساهم في تحقيق هذه الخطط وتطويرها باستمرار، من أجل 
ا غيرين أساسيين هم(. تتحدد الوظيفة المالية بمت0272الوصول إلى األهداف )الكردي، 

السيولة والربحية، فالسيولة تعد مؤشرًا يعبر عن مدى احتمال تعرض المؤسسة لمخاطر 
اإلفالس، والتي تنجم عن ضعفها في تسديد ما عليها من التزامات، أما الربحية فهي 
انعكاس للكفاءة، ولفعالية اإلدارة المالية في استغالل األموال المستثمرة في خلق األرباح 
ليتوج كل هذا األداء بقدرة اإلدارة المالية على تحقيق هدفها األساسي وهو تعظيم القيمة 

 .UFC, 2017)السوقية للمؤسسة في السوق )
وظيفة الموارد البشرية: هي من الوظائف المنتشرة بشكل كبير في المؤسسات  .0

يتمثل بشرية. موارد الاالقتصادية، وتهتمُّ بصياغة الُخطط، وكافة األشياء المتعلقة بإدارة ال
دور هذه الوظيفة في مساعدة المؤسسة على بلوغ أهدافها وذلك بالمبادرة إلى تقديم الدعم 
بشأن كافة المجاالت الخاصة بالموارد البشرية، والهدف الرئيسي هنا هو التأكد من فاعلية 

لدور أيضا اتوجهات وقرارات المؤسسة بشأن العاملين والعالقات بينها وبينهم ويشمل هذا 
تهيئة بيئة تساعد العاملين على أفضل استخدام لقدراتهم مما يحقق مصالحهم مع مصالح 
المؤسسة في آن واحد. وهذا يتطلب تدريب لبعض العناصر البشرية من تخصصات 

إخراج السلع والخدمات بشكل  وقدرات معينة، وتهيئة هذه العناصر ألنها تساهم بنجاح في
ا تهتم وظيفة الموارد البشرية بتحقيق الكفاءة في تنظيم العاملين منافس إلى السوق. كم

في المؤسسات، وبخلق مناخ تنظيمي يضمن تنمية العالقات اإلنسانية ورفع الروح 
المعنوية، هذا االهتمام يعتبر أهم مدخل قادر على ضمان جودة أداء هذه الموارد )بشيخ، 

0270.) 
أ منها أغلب النشاطات والعمليات في المؤسسة وظيفة التموين: هي الوظيفة التي تبد .4

االقتصادية، وتحتل هذه الوظيفة أهمية كبيرة في بيئة عمل المؤسسات. وتشمل دراسة 
السوق، وظيفة الشراء ووظيفة التخزين. تظهر أهميتها من خالل تزويد المؤسسة 

ى تكلفة، حدد وبأدنباحتياجاتها الضرورية الالزمة لإلنتاج بالكمية المحددة، وفي األجل الم
زوايا  النظر إليه من وبجودة عالية ومنافسة. مفهوم التموين يتميز بالشمولية، ويمكن

التموين في المؤسسة التجارية عبارة عن نشاط اقتصادي يستهدف مختلفة، فمفهوم 
الحصول على المنتجات من السلع والخدمات التي سوف يعاد بيعها. اما التموين في 
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عية هو عملية تهدف إلى الحصول على منتجات سواء كانت سلع أو المؤسسة الصنا
 خدمات ضرورية لضمان السير العادي لعملية اإلنتاج.

الوظيفة االنتاجية: هو تنفيذ كافة النشاطات التي ُتساهم في جذب عوامل اإلنتاج أو  .2
ومن  لعملالمدخالت المستخدمة في العملية اإلنتاجية، مثل رأس المال والمواد األولية وا

ثم المساهمة بتحويلها إلى مخرجات، وغالبًا يجمع اإلنتاج مجموعة من النشاطات 
 الموجهة نحو هدف واحدة. 

الوظيفة التجارية: هي عبارة عن العمليات والمهام التي تنفذها المؤسسة االقتصادية  .0
افذ نمثل التموين، والتخزين والتسويق والتبادل وخدمات ما بعد البيع، والبحث عن م

التسويق، باالعتماد على اإلداريين، والموظفين الذين يساهمون بضمان حركة المنتجات 
 والمواد وأغلب الحاجات الخاصة بالمؤسسة االقتصادية، كالمدخالت والمخرجات.

الوظيفة التسويقية: تقوم المؤسسة بعملية بيع السلع والخدمات، وان تكون تحت تصرف  .7
ترضيه وفي الوقت والمكان المناسبين وبالقدر المطلوب. المستهلك بالمواصفات التي 

لتتمكن من تعظيم الربح أي رفع قيمة التيار النقدي للسلع والخدمات المنتجة، والمعرفة 
التامة بالسوق، والمتعاملين وقنوات التوزيع واألسعار المنافسة، من خالل تحليل هذه 

طلبات تمكنها من االستجابة لمت المعطيات تستطيع أن تصنع التنبؤات الصحيحة التي
 .السوق 

وظيفة المحاسبة: وهي عملية تحديد وقياس وتوصيل المعلومات االقتصادية والمالية  .8
الالزمة التي يمكن استخدامها من قبل صناع القرار بالمؤسسة في عملية التقييم واتخاد 

ة الوظيفة تكمن أهميالقرارات وتوزيع الموارد االقتصادية على الوحدات بفاعلية وكفاءة. و 
المحاسبية في قياس العمليات المالية والتي يمكن باالعتماد على المعلومات المحاسبية 

 (.0279الحكم على فاعليات المؤسسة )غير معروف، 
 أهداف المؤسسة االقتصادية

 تسعى المؤسسة االقتصادية إلى تحقيق العديد من األهداف االقتصادية واالجتماعية: 

 قتصادية األهداف اال
 (:0270هي مجموعة من األهداف ُتقسم إلى اآلتي )بالضياف، 



 

 Volume 13 العدد
 November 2222نوفمبر 

International Science and 

Technology Journal 

 المجلة الدولية للعلوم والتقنية

 

 حقوق الطبع محفوظة 
 لعلوم والتقنية ل الدولية مجلةلل

 

Copyright © ISTJ   9 

 

  تحقيق األرباح: الهدف األساسي الي مؤسسة اقتصادية؛ إذ تسعى إلى ضمان
تحقيق األرباح باالعتماد على استمرار نشاطها، وزيادة نمو وتطور أعمالها؛ من خالل 

 سسة االقتصادية. مجموعة من المعايير األساسية التي تضمن القوة للمؤ 
  تحقيق متطلبات المستهلكين: هو الهدف المرتبط بدور المؤسسة في إنتاج وبيع

منتجاتها، سواًء أكانت خدمات أم سلعًا؛ مّما يساهم في تغطية الطلبات المجتمعية 
 المحلية. 

  عقلنة اإلنتاج: هو ترشيد المؤسسة لعوامل اإلنتاج؛ مّما يؤدي إلى زيادة اإلنتاجية
تماد على التخطيط الدقيق والجيد، مع الحرص على تفعيل دور الرقابة على عملية باالع

 التنفيذ. 

 األهداف االجتماعية
 (: 0202هي مجموعة من األهداف تقسم إلى اآلتي )صخري، 

 العاملة قوى لل المعيشة مستوى  لوضع متواصل وتحسين البطالة؛ حجم من تقليص 
 ل؛التأهي العطل، الترقية، المواصالت، لمنح،ا العمل، وشروط ظروف المالي، )الوضع

 العمل، ثحواد ضد التأمين الصحي، التأمين مثل للعمال، ومرافق تأمينات توفير 
 االستهالكية؛ الجمعيات مثل العامة المرافق عن فضال التقاعد؛

 يةالمسؤول روح وتنمية العاملين بين واالجتماعية المهنية العالقات توطيد 
 عمل؛ال في والمبادرة

  الحرص على تحقيق التماسك بين عمالء المؤسسة، والمساهمة في تحقيق الرضا
 الوظيفي؛

  تأسيس أنماط استهالك محددة؛ من خالل التأثير في أذواق الجمهور باالعتماد
  ؛على توفير منتجات جديدة لهم

 الرحالت(؛ المكتبات، )المسرح، وثقافية ترفيهية وسائل توفير  
 جيدة بصحة يحتفظ العامل يجعل مما ضةللريا أوقات تخصيص. 
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 خصائص المؤسسة االقتصادية
تتحصل المؤسسة االقتصادية من محيطها أي قطاع االفراد على مختلف الموارد التي 
تحتاج اليها بغية تحقيق عملية االنتاج التي تعود عليها بالربح، وفي ذات السياق عوائد 

ة في شكل أجور أو منح، والموارد الطبيعية عناصر اإلنتاج يجب تقديمها للقوى العامل
بشكل ريع، والموارد االقتصادية بشكل أرباح وفوائد. يمكن ان نوجز الخصائص الخاصة 

 (:0202( و )بوسعادة، 0270بالمؤسسة االقتصادية، في التالي )بن سعد، 
تتمتع باالستقالل اإلداري والمادي، وذلك من حيث امتالكها للحقوق  .7

 والمسئوليات والواجبات؛والصالحيات، 
والبقاء، وذلك بما يتوفر لها من موارد بشرية  تتميز بقدرتها على االستمرار .0

 ومادية؛
تحديد األهداف التي تسعى إليها، وأساليب مزاولة عملها، عالوة إلى وضوح  .0

 السياسات والبرامج الخاصة بها؛
من  واءتقديم دراسات قصد التعرف على احتياجات ورغبات المستهلكين س .4

 الناحية الكمية أو حتى النوعية وتقديم الجودة المطلوبة لمختلف المستهلكين؛
اللجوء لتكنولوجية المعلومات اذ تمكنها من جمع البيانات ومعالجتها وتحويلها  .2

 الى معلومة موثوقة؛
تنظيم المسؤوليات واتخاد القرارات  .0

 فعالة؛وتفاعلها، والهيكلة بين الوظائف واالقسام المالئمة وال
 قدرتها على المساهمة الفعالة في النمو االقتصادي. .7

 
 المبحث الثاني: مفهوم التنمية المستدامة وابعادها وأهدافها. 3

 1987ام بيئة والتنمية علجنة العالمية للالتنمية المستدامة أول مرة بتقرير الفهوم ورد م
بية ل"ت: على تعملة جنالل ، التنمية المستدامة حسب تعريف"المعنون "بمستقبلنا المشترك

بية تل احتياجات األجيال الحاضرة، دون أن تؤدي إلى تدمير قدرة األجيال القادمة في
المختص  7987ا الخاصة". وحصر تقرير الموارد العالمية الذي نشر عام هاحتياجات
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تنمية المستدامة )عثمان، لتعريف ل 02موضوع التنمية المستدامة ما يقارب عن راسة بد
0202). 

 مفهوم التنمية المستدامة 1. 3
تم تعريف مفهوم التنمية المستدامة من مدارس فكرية مختلفة وتم توسيع نطاق استخدامه 
على نطاق أكبر في مجموعات متنوعة من المجاالت التي تتراوح من علماء البيئة لعلماء 

لطرق من ااالقتصاد لعلماء األنثروبولوجيا. وتوضح مراجعة األدبيات أن هناك العديد 
المختلفة لتعريف مصطلح التنمية المستدامة؛ كنظرية، كهدف، وكطموح، يتسع بسرعة 

  اعتمادًا على السياق واألسئلة التي يتم تناولها.
 تحسين بهدف المتاحة الموارد وبينألنشطة ا بين التفاعل :كمفهوم تقليدي هي التنمية
من الوضع الثابت إلى وضع أعلي هي ارتقاء المجتمع واالنتقال به . و الحياة نوعية

وأفضل. وهي عملية تطور إلى األمام وتحسين مستمر شامل أو جزئي )أبو النصر، 
، ”وقف التنمية“تحت عنوان  7970(. ويعتبر تقرير "نادي روما" الذي صدر عام 0277

مثيرة لنقطة البدء للمفهوم الجديد للتنمية، حيث أثار التقرير المزيد من القضايا الجوهرية وا
للجدل بشأن دور السكان، واستهالك الموارد، والتلوث البيئي، والتكنولوجي. ففي هذا 
التقرير دق الخبراء ناقوس الخطر إلى ما يمكن أن ينجم عن الوتيرة المتسارعة للتنمية 
االقتصادية والتزايد السكاني من استنزاف للموارد وتلوث للطبيعة والضغط على النظام 

 .(0220، البيئي )احمد
جاء مفهوم التنمية المستدامة كبديل موسع لألنماط التنموية التقليدية التي درج مفكرو 
التنمية على إبرازها، مثل التنمية االقتصادية واالجتماعية، بل هي تشمل الى جانب ذلك 

ها المتجددة دأنماط أخرى؛ البيئية والثقافية والمؤسسية، فهي تنمية تنهض باألرض وموار 
وغير المتجددة وتنهض بالموارد البشرية وتقوم بها، فهي تنمية تأخذ بعين االعتبار البعد 

(. 0228الزمني وحق األجيال القادمة في التمتع بالموارد الطبيعية )الهيتي والمهندي، 
 الحاضر باحتياجات تفي التي التنمية"هو:  المستدامة والتعريف األكثر تداواًل للتنمية

. (WCED, 1987: 43باحتياجاتها" ) الوفاء على المستقبل أجيال بقدرة المساس دون 
على أنها: "إدارة وحماية قاعدة الموارد  7989وعرفتها منظمة األغذية والزراعة فاو سنة 

الطبيعية بطريقة تضمن تحقيق استمرار إرضاء حاجات األجيال الحالية والمستقبلية، أي 
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مي األرض، المياه والمصادر الوراثية النباتية والحيوانية وال تضر تلك التنمية التي تح
بالبيئة ومناسبة من الناحية االقتصادية ومقبولة من الناحية االجتماعية ومالئمة من 

جتماعية واال البيئيةعتبارات اال موازاة  فيه يتم مستقبل إلى تدعوكذلك الناحية الفنية". 
  .(0200الحياة )الكندري،  نوعية وتحسين التنمية يقتحق إلى السعي عندواالقتصادية 

 أبعاد التنمية المستدامة 0. 3
 ألبعاداللتنمية المستدامة ثالثة أبعاد رئيسة هي: البيئة والمجتمع واالقتصاد، فكل من هذه 

 الثالثة األبعاد هذه بين التوازن  (، ويحدد0279يؤثر ويتأثر باألخر )مسعودي واخرون، 
 اً قوي أو، ضعيفًا، قويًا، جداً  اً ضعيف"؛ المستدامة إما التنمية مسار فيها يكون  التي الدرجة

 . Aburounia, 2007)ًا" )جد
  االستدامة الضعيفة للغاية؛ مستمدة في األصل من عمل االقتصاديين سولو

وهارتويك. وبحثوا مسألة استثمار الريع من الموارد القابلة لالستنفاد في سياق اإلنصاف 
إلى  سولو" -ل. ويستند مبدأ االستدامة الضعيفة جدا أو "نموذج هارتويك بين األجيا

. وقد جادل (Solow, 1986) شرط االلتزام بالحفاظ على رأس المال االقتصادي سليماً 
سولو بأن اإلنصاف بين األجيال يتطلب أن يظل نصيب الفرد من االستهالك ثابتا مع 

. وبعبارة أخرى، يجب أن يؤخذ (Hartwick, 1978: 351مرور الوقت لكل جيل )
 استنفاد الموارد الطبيعية في االعتبار لدى تقييم النشاط االقتصادي.

  االستدامة الضعيفة؛ تعتمد على قيمة إجمالي رأس المال اإلجمالي )رأس المال
. الهدف من ضعف االستدامة هو الحفاظ على رأس (االجتماعيو  االقتصادي والطبيعي
طقية، أكثر من مفهومفيما يتعلق بإجمالي رأس المال. في الواقع، إنه المال االجتماعي، 

عن مهمة االقتصاديين المتمثلة في تعظيم رأس المال  اً ألنه ال يمكن تمييزه وظيفي
  االقتصادي.

  .أما االستدامة القوية؛ تستند على صيانة المخزون الحالي لرأس المال البيئي
بب تبني سو حفاظ على األصول البيئية بمرور الوقت. الهدف من االستدامة القوية هو الو 

ألغراض  رهيدمتم تهو أنه ال يمكن إعادة بناء رأس المال الطبيعي بمجرد أن ي هدفهذا ال
النشاط االقتصادي. تدمير التنوع البيولوجي على سبيل المثال، هو فقدان رأس المال 
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ام ن يؤدي إلى تلف النظوحتى تغير المناخ يمكن أ تعويضهالطبيعي الذي ال يمكن 
  .اإليكولوجي الذي ال رجعة فيه

  االستدامة القوية جدًا؛ تستند إلى مبدأ الحالة الثابتة الذي يتطلب الحد من النطاق
 دعوت)النمو السكاني الصفري والنمو االقتصادي الصفري(. وهي  واالقتصادي البشري 

 ت.كولوجي، باعتباره نظام ثابإلى صيانة منفصلة لكل مكون من مكونات راس المال اإلي
  التطور الكرونولوجي ألبعاد التنمية المستدامة 3. 3

 يصف ،اً إيكولوجي اً تركيز  المستدامة للتنمية األولي التصور في مطلع الخمسينيات، اعتمد
 والتلوث، المتجددة للطاقةغير الكفوء  واالستخدام األراضي، وإدارة البشري  النشاط تأثير

 البيئي المال رأس أن هي السائدة الحجة كانت المتقدمة الصناعية البلدان في سيما ال
صدر أول تقرير عن حالة البيئة في العالم  7927سنة  .أمكن إن اً سليم يظل أن يجب

من قبل االتحاد الدولي لحفظ البيئة، واعتبر هذا التقرير سابقة مهمة في السعي من أجل 
في مدينة  انعقد مؤتمر البيئة اإلنسانية 7970المواءمة بين االقتصاد والبيئة. سنة 

ستوكهولم، وكان هذا المؤتمر بداية االهتمام بقضايا البيئة والتلوث من قبل دول العالم، 
وقد تم الدعوة من خالل هذا المؤتمر إلى ضرورة ربط الدول التخطيط التنموي بالبيئة 

ة ة والقادمة في التنمية. سنمن خالل حماية مواردها الطبيعية واحترام حق األجيال الحالي
، تم نشر تقرير اإلستراتيجية الدولية للمحافظة على البيئة من قبل االتحاد العالمي 7987

للمحافظة على الموارد الطبيعية، وألول مرة تم إعطاء تعريف محدد للتنمية المستدامة، 
ذ في االعتبار ع األخالسعي الدائم لتطوير نوعية الحياة اإلنسانية م”حيث تم تعريفها أنها: 

 .“قدرات النظام البيئي الذي يحتضن الحياة وإمكاناتها
 المال رأس هو :األول النوع ؛نوعين من يتكون  أنه على البيئي المال رأس إلى نظروي

 الطاقة استغالل على قدرته بسبب نفسه على يحافظ الذي النشط أو المتجدد الطبيعي
 األطعمة ؛المثال سبيل على. سلع إلنتاج ادهاحص يمكن والتيأي الزراعة  الشمسية،

 سبيل على؛ الخدمات تدفق إلى اً أيض تؤدي أن يمكن التيواالخشاب و  والمأكوالت
 العناصر وتخزين التربة على والحفاظ والهواء، المياه وتنقية النفايات، تدوير إعادة ؛المثال

ير المتجدد أو غير النشط؛ هو رأس المال الطبيعي غ :النوع الثاني .األساسية الغذائية
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طبيعي ال يقدم رأس المال الو . اً الوقود األحفوري والموارد المعدنية هي األمثلة األكثر شيوع
 غير المتجدد خدمة بشكل عام حتى يتم استخراجه. 

لتربة ، مثل )ااً "مخزون األصول المقدمة بيئي :على أنه البيئيرأس المال  ايعّرف أيض
 . مفيدةللسلع والخدمات ال اً ات والمياه واألراضي( التي توفر تدفقوالغالف الجوي والغاب

البيئية على انها: امكانية الحفاظ على األصول البيئية أو على األقل عرفت االستدامة 
ال يتم استنزافها. يتم تعريف التنمية البيئية المستدامة أيضا على أنها: حالة يتم فيها 

دة دون تدمير المورد أو السياق البيئي المطلوب. يشير استخدام المجتمع للموارد المتجد
ن كهذا التعريف إلى أن رأس المال البيئي له تأثير مرغوب فيه على رفاهية المجتمع، ول

يتآكل لدرجة اإلضرار بالرفاهية بين األجيال. يأخذ مفهوم االستدامة البيئية  ال يجب أن
ق سه على أنه: "رأس مال ينتج عنه تدفالجزء من المخزون الطبيعي فقط، والذي يتم قيا

ة البيئية ، تشير االستداماً من السلع والخدمات القيمة إلى المستقبل". وبشكل أكثر تحديد
لنشاط إنمائي الذي يعترف بحدود الموارد والحاجة إلى الحفاظ على العمليات البيئية 

لبيئية نشأت من . وقد تم االعتراف بأن االستدامة ا (Aburounia, 2007) األساسية
 إدراك ظاهرتين رئيسيتين: 

 مخزون الموارد الطبيعية الحالية محدود؛  .7

 عملية التنمية االقتصادية تستنزف تلك الموارد الطبيعية.
إن الترابط بين هاتين الظاهرتين يجعل من الضروري موازنة التفاعل بين التنمية والبيئة 

جات س المال البيئي، للتمكن من تلبية احتياوالتحكم في استعمال الموارد االقتصادية ورأ
 كينهج الكالسيمأن الوبما األجيال الحالية دون التضحية باحتياجات األجيال القادمة. 

رأس المال البيئي ويحل محله لصالح اإلنسان، وأصبح هذا يحث على استهالك  الجديد
اإلطار  لحالية، ألنالتفاعل غير المرغوب فيه مساهمًا رئيسيًا في المشكلة البيئية ا

يعامل الطبيعة على أنها حوض ال نهائي من الموارد المادية )أي الجديد الكالسيكي 
المواد الخام والطاقة والتربة والهواء( الستخدامها لتعظيم الفوائد البشرية. ومع ذلك، من 

د و الناحية االقتصادية، تتطلب التنمية المستدامة الحفاظ على رأس المال الطبيعي كمز 
 .للمدخالت االقتصادية وكممتص للنواتج االقتصادية، بما في ذلك النفايات
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أدى هذا التفاعل إلى دمج صريح لبعد رأس المال االقتصادي في النقاش حول التنمية 
أس المال لقدرة ر في إشارة المستدامة. وامتدت فكرة التنمية المستدامة إلى عالم االقتصاد، 

ادي على الحفاظ على رفاهية اإلنسان أو تحسينها. وأصبحت البيئي ورأس المال االقتص
مشتركًا. على سبيل  اً إدارة رأس المال البيئي وكذلك رأس المال االقتصادي موضوع

أن رأس المال االقتصادي لشبكات الصيد والمصافي  اً المثال؛ "يجب أن يكون واضح
، بيئيرأس المال ال ل محلومصانع المناشير ومهارات رأس المال البشري لتشغيلها ال تح

الطبيعية لألسماك، والرواسب البترولية، األماكن  ؛وستكون في الواقع بال قيمة بدون 
أس أن ر و رأس المال البيئي ضروري لتكوين رأس المال االقتصادي أي ان والغابات. 

 Ayres et) بدائل، بل هما رأسمال مكمالن المال البيئي ورأس المال االقتصادي ليس
al , 1996). 

من  ينتج عنه تدفق"عناصر اإلنتاج" أنه: أي شيء ويعرف رأس المال االقتصادي على 
ظيمه يتم تعو الخدمات اإلنتاجية بمرور الوقت ويخضع للتحكم في عمليات اإلنتاج. 

يعني و عندما يتم توفير جميع الفرص لزيادة كفاءة الموارد في ظروف التوظيف الكامل. 
ستخدم مع العمالة والمدخالت األخرى لإلنتاج السلع )على سبيل األصول المادية التي ت

بار والطرق واال ( والخدمات )على سبيل المثال صيانة المنازلاو اآلالت المثال، المنازل
  (Aburounia, 2007) .او خدمة ما بعد البيعالمائية والنفطية 

الي االستهالك الح االستدامة االقتصادية: هي الحفاظ على مستوى معين منوبالتالي 
لتجنب االختالالت القطاعية الشديدة التي تضر باإلنتاج الزراعي أو الصناعي، أو 

اء لدول الصناعية، إجر االستدامة االقتصادية تمثل  لألجيال القادمة.و الرفاهية للفرد 
الطاقة والموارد الطبيعية، واحداث تحوالت جذرية  خفض عميق ومتواصل في استهالك

واإلنتاج، وامتناعها عن تصدير نموذجها  ط الحياتية السائدة في االستهالكفي األنما
من الطاقة  % 82الصناعية تستهلك  إن الدولراسات الصناعي للعالم. فقد بينت الد

 .المتبقية % 02العالمية بينما تستهلك الدول النامية 
س المال إضافة رأ مفهوم التنمية المستدامة عن جذوره البيئية واالقتصادية الىوتطور 

االنتباه إلى المبدأ األخالقي  7987الند سنة  لجنة برونتتقرير لفت و االجتماعي، 
جوانب لتلبية باستخدام نفس الالحاضرة والمستقبلة المتمثل في تحقيق العدالة بين األجيال 
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لقائمة ية( ااألخالقببدأ التأكيد على الدعامة االجتماعية القوية )التي تسمى اذ تطلعاتهم، 
تتطلب معالجة المساواة بين األجيال اذ على االلتزام األخالقي تجاه األجيال القادمة. 

خلق  :هدف اإلنصاف المنشود. الهدف األساسي من اإلنصاف في التنمية هول اً توضيح
للتعليم وصحية، و  كريمةبيئة مواتية للناس للحصول على مستوى معيشي الئق، وحياة 

 . ث والعمليات التي تشكل حياتهموالمشاركة في األحدا
راس المال االجتماعي مبني على الوالء الذي يجمع بين االفراد والجماعات الذين 
يتقاسمون الهوية المشتركة؛ اآلداب، القيم والمعارف، وقواعد الفهم المعرب عنها في 

مكن ي العالقات الشخصية والشعور المشترك بالمسئولية المدنية. ورأس المال االجتماعي
االفراد والجماعات من تطوير التطلعات الجماعية او الطموح المشترك ويجعل من 

 المجتمع أكثر ترابط وتالحم.  
ن بمدينة كوبنهاج ، تم انعقاد مؤتمر القمة العالمي للتنمية االجتماعية7992وفي سنة 

 .الدانمركية، ولقد كان لهذا المؤتمر أهمية بالغة في تحديد البعد االجتماعي
االستدامة االجتماعية: تعني السعي من اجل تحقيق درجة مقبولة من التماسك االجتماعي 

مجموعة وهناك والعدالة والمساواة، وهي نظام يعزز الحالة االجتماعية داخل المجتمع، 
 :من المبادئ التي يتطلب تحقيقها ألجل استدامة اجتماعية منها

د على المدن وذلك من خالل العدالة استقرار النمو السكاني ووقف تدفق األفرا -أ
على الخدمات االجتماعية سواء في األرياف أو المدن كالصحة، التعليم،  في الحصول
 السكن الالئق؛ المواصالت،

 المساواة والجودة في الحصول على مخرجات التنمية االقتصادية واالجتماعية؛ -ب
زيع عدالة بتو محاربة الفقر وخلق فرص عمل وتوفير عيش كريم للمواطن وال -ت

 الدخل؛
ح وتحديد الحاجات التي تخدم صال رارالشعور بالمسئولية والمشاركة بصنع الق -ث

 .الجماعة
ذا المفهوم ه -والذي في المجمل يأتي مع البعد االجتماعي -البعد الثقافي  اضافةوقد تم 

افة قأنشأ بطرس غالي اللجنة العالمية للثاذ المتطور بقوة على جدول األعمال الدولي، 
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، نشرت اللجنة تقرير "تنوعنا اإلبداعي"، وكان 7992. وفي عام 7990والتنمية في عام 
المبدأ الرئيسي للتقرير هو اعتبار الثقافة أساس التنمية الشاملة وكان هدفها إعادة التفكير 
في عملية التنمية التي تشمل مجموعة من القضايا الجديدة مثل حقوق المرأة والطفل، 

أصبح و بالشعوب األصلية والهوية والدين والحفاظ على التراث الثقافي العالمي، االعتراف 
مفهوم واسع للرفاهية البشرية كهدف للتنمية ليحل محل التركيز المحدود على النمو 
االقتصادي فقط. أعطيت اللجنة العالمية للثقافة والتنمية فيما يتعلق بأهمية رأس المال 

الدولي للسياسات الثقافية من أجل التنمية، الذي عقد في الثقافي أهمية في المؤتمر 
على  749، عندما وافقت الحكومات الممثلة البالغ عددها 7998ستوكهولم في عام 

 (.Aburounia, 2007جعل المبدأ الثقافي أحد المكونات الرئيسية للتنمية المستدامة )
ل الدول األعضاء باألمم ، تم إعالن األهداف اإلنمائية لأللفية من قب0222سبتمبر 

مؤشرًا لقياس التقدم المحرز في  02غاية و 07وتتألف من ثمانية أهداف والمتحدة، 
 0272(. وفي قمة المناخ عام 0272)األمم المتحدة، تحقيق أهداف التنمية المستدامة 

 0202تحويل عالمنا" جدول أعمال اعتمد الدول األعضاء في االمم المتحدة وثيقة "
دولة وقد تمخض هذا المؤتمر وضع أهداف  722، بمشاركة ما يقارب للتنمية المستدامة
 (. 0279)األمم المتحدة،  غاية فرعية 790و 77 التنمية المستدامة

بتوسع نطاقها، ألنها تعالج عناصر مترابطة  0202تتميز أهداف التنمية المستدامة 
)االسكوا، النمو االقتصادي واإلدماج االجتماعي وحماية البيئة  للتنمية المستدامة، هي

 (.7( كما وردت بالجدول رقم )0207

 للتنمية المستدامة 11اف اهداف األلفية الثمانية واالهد 1الجدول رقم: 
 0232- 0212: 11األهداف  0212 - 0222اهداف االلفية: 

القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل  .7 القضاء على الفقر المدقع والجوع؛ .7
 مكان؛

القضاء على الجوع وتوفير األمن الغذائي  .0 تحقيق تعميم التعليم االبتدائي؛ .0
 ة؛تداموالتغذية المّحسنة وتعزيز الزراعة المس

 الصحة الجيدة والرفاه؛ .0 تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة؛ .0

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&referer=/english/&Lang=A
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&referer=/english/&Lang=A
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ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل  .4 تقليل نسبة وفيات األطفال؛ .4
 للجميع، وتعزيز فرص التعّلم مدى الحياة للجميع؛

تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل  .2 تحسين صحة األمهات "الصحة اإلنجابية"؛ .2
 نساء والفتيات؛ال

مكافحة فيروسات نقص المناعة مثل االيدز  .0
 والمالريا؛

ضمان توافر المياه وخدمات الصرف  .0
 ؛الصحي للجميع وإدارتها إدارة مستدامة

ضمان حصول الجميع بتكلفة بسيطة على  .7 كفالة االستدامة البيئية؛ .7
 خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة؛

تعزيز النمو االقتصادي المطرد والشامل  .8 .جل التنميةاقامة شراكة عالمية أل .8
للجميع والمستدام، والعمالة الكاملة والمنتجة، 

 وتوفير العمل الالئق للجميع؛
إقامة بنى تحتية قادرة على الصمود، وتحفيز  .9 

التصنيع الشامل للجميع والمستدام، وتشجيع 
 .االبتكار

الحد من انعدام المساواة داخل البلدان  .72 
 ؛فيم بينهاو 

جعل المدن والمستوطنات البشرية  .77 
شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود 

 ؛ومستدامة
ضمان وجود انماط استهالك وإنتاج  .70 

 ؛مستدامة
اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغيير  .70 

 ؛المناخ وآثاره
حفظ المحيطات والبحار والموارد  .74 

البحرية واستخدامها على نحو مستدام لتحقيق 
 ؛التنمية المستدامة

حماية النظم البيئية البرية وترميمها  .72 
وتعزيز استخدامها على نحو مستدام، وإدارة 

ومكافحة التصحر،  الغابات على نحو مستدام،
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ووقف تدهور األراضي وعكس مساره، ووقف 
 ؛فقدان التنوع البيولوجي

 ؛السالم والعدل والمؤسسات .70 
اكة ر تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الش .77 

 العالمية من أجل التنمية المستدامة.
 

ة للدول ن مستقبل السياسات العامومن التسلسل الزمني ألبعاد التنمية المستدامة يتضح أ
كخريطة طريق مشــتركة، وأن تضع هذه  0202على خطــة التنميــة المستدامة معتمد 

 قيقها في حدود امكانياتهاواالقليمية والعمل على تح االهداف في خططها التنموية الوطنية
غير قابلة للتجزئة وتغطـي أبعاد التنميـة االقتصادية. مع االلتزام بأن هذه األهداف 

 المستدامة الثالثة؛ البيئي واالقتصادي واالجتماعي.
 مجاالت التنمية المستدامة 4. 3

 ةتسعى التنمية المستدامة من خالل آلياتها ومحتواها ومجال تطبيقها إلى تحقيق مجموع
من األهداف ولتحقيق ذلك، يتطلب التركيز على ست مجاالت رئيسة ترتبط بتحقيق 

-72: ص 0228مفهوم التنمية المستدامة، يمكن تلخيصها بما يلي )الهيتي والمهندي، 
 (:0279( و )الجبوري، 70

الذي يتطلب البحث المستمر عن إيجاد الحلول الكفيلة للحد  :احترام البيئة الطبيعية -أ
تنزاف غير المبرر وغير الرشيد للموارد الطبيعية، وتعمل على استخدامها من االس

 وتوظيفها بصورة عقالنية؛
العمل على تحقيق األمن الغذائي المستدام: من خالل استدامه الموارد الطبيعية  -ب

 واستدامة التنوع الحيوي؛
ة يويتم ذلك من خالل تنمية إحساس األفراد بالمسؤولية األخالق :تعزيز الوعي -ت

واالجتماعية، وحثهم على المشاركة الفاعلة في خلق الحلول المناسبة لها عن طريق 
 مشاركتهم في إعداد برامج ومشروعات التنمية المستدامة وتنفيذها ومتابعتها وتقييمها؛
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ويتحقق ذلك عن طريق  :ربط التكنولوجيا الحديثة بما يخدم أهداف المجتمع -ث
ت المختلفة لعملية التنمية، وكيفية استخدام المتاح توعية السكان بأهمية التكنولوجيا

والجديد منها في تحسين نوعية حياة المجتمع وتحقيق أهدافه المنشودة، دون أن ينجم 
عن ذلك مخاطر وآثار بيئية سالبة، أو على األقل أن تكون هذه المخاطر واآلثار مسيطرًا 

 .عليها بمعنى وجود حلول مناسبة لها
ويتم ذلك عن طريق  :ين االبعاد الثالث للتنمية وأولويات المجتمعتحقيق التوازن ب -ج

عمليات التخطيط وتنفيذ السياسات التنموية في المجتمع بما يكفل النمو االقتصادي 
المنشود اجتماعيًا وأخالقيًا من خالل التركيز على الجوانب النوعية للنمو، ال الكمية فقط 

 .وبصورة عادلة ومقبولة

 
المؤسسة االقتصادية والسياسات المعنية بالتنمية لث: استراتيجية المبحث الثا
 المستدامة  

في ظل العولمة االقتصادية، دخلت منافسة المؤسسات الدولية إلى مرحلة القدرة التنافسية 
الحقيقية، حيث تحولت المنافسة من األدوات الصلبة إلى األدوات اللينة، بمعنى االنتقال 

في التكنولوجيا والمنتجات إلى المنافسة النوعية في المفهوم اإلداري من المنافسة الكمية 
هذه المسئولية األخالقية (. 0200)شيوي واخرون،  ”المسئولية االجتماعية“ واألخالقي

يراها البعض على أنها: التطبيق العملي ألبعاد التنمية المستدامة وأهدافها داخل المؤسسة 
ى جانب الوظائف التي ذكرت سابقًا عن المؤسسة وأصبح االن ال (.0277)العايب، 

االقتصادية، لزامًا ان تقدم تقريرًا عن مسئولية المؤسسة، والتي يعكس النشاطات 
  (.0277والمساهمات التي قامت بها في خدمة المجتمع وحماية البيئة )جريو، 

التنمية  نويختلف تفسير وفهم كل مؤسسة لمفهوم المسؤولية االجتماعية، فالبعض يرى أ
المستدامة تعني مسؤولية المؤسسة تجاه المجتمع، والبعض يفهمه على أنه الدور الوطني 
للمؤسسة، في حين يفسره البعض بأنه واجب المؤسسة، وهي مسؤولية اقتصادية تجاه 
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المساهمين، ومسؤولية اجتماعية تجاه المجتمع ومسؤولية بيئية تجاه الطبيعة )الحوراني، 
 ه المفاهيم تصب في االبعاد الثالثة للتنمية المستدامة.(. وكل هذ0277

(، مسيرة تنمية المؤسسة إلى ثالث مراحل: مرحلة كسب 0220قسم وانغ تشي يويه، )
المال، مرحلة تكبير الحجم، ومرحلة أداء المسئولية االجتماعية، مشيرا إلى أن عدم اهتمام 

 لمؤسسة مازالت في المرحلة األولىشركة ما بالمسؤولية االجتماعية سببه هو أن تلك ا
 (.0200)شيوي واخرون، 

المسؤولية االجتماعية؛ بأنها التزام أصحاب النشاطات االقتصادية عرف البنك الدولي 
بالمساهمة في التنمية المستدامة من خالل العمل مع المجتمع المحلي بهدف تحسين 

عان، ية في آن واحد )بن ربيمستوى معيشة السكان بأسلوب يخدم االقتصاد ويخدم التنم
ومن جانبه حدد البنك الدولي معايير مسؤولية المؤسسة تجاه المجتمع بأنها:  (،0279

اإلدارة واألخالق الجيدة للمؤسسة وواجباتها تجاه العاملين والبيئة ومساهمتها في التنمية 
 (. 0200االجتماعية )شيوي واخرون، 

عية بأنها: مسئولية المؤسسة تجاه المجتمع ويمكن تلخيص مفهوم المسئولية االجتما
والبيئة التي تعمل فيها، وان المؤسسة التي تعتمد المسؤولية االجتماعية في سياساتها 

 :(0277العامة هي تلك التي تالمس االبعد الثالثة للتنمية المستدامة )العايب، 
 المردودية االقتصادية العالية؛ .7
 حماية البيئة الطبيعية؛ .0
 في المحيط االجتماعي كطرف فاعل في المجتمع الذي تعيش فيه.االندماج  .0

 
 للتنمية المستدامة  الدولية المعايير والمواصفات القياسية  3. 4

تعد التنمية المستدامة قضية مهمة بالنسبة للمنظمة الدولية للتوحيد القياسي، لدرجة أنه 
لمبادئ إدراج هذه ا تم نشر دليل خاص للمنظمة الدولية للتوحيد القياسي للمساعدة في

. منها (ISO26000, 2018)التوجيهية في عدد متزايد من المعايير لمعالجة االستدامة 
 على سبيل المثال ال الحصر: 
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: وهي تقارير GRIالمبادرة العالمية ألعداد التقارير الخاصة بالتنمية المستدامة  -أ
في فتتميز بقابليتها للمقارنة والدقة والمصداقية وإمكانية التحقق من المعلومات المقدمة. 

أطلقت مبادرة التقارير الدولية تهدف الى تطوير مجموعة من األدلة  7997عام 
وقد اتخذ كل من (. 0274االسترشادية الخاصة بإعداد تقارير التنمية المستدامة )مقدم، 

لعالمي لألمم المتحدة ومنظمة التعاون والتنمية االقتصادية وكذلك المجلس العقد ا
األوروبي للوزراء والمفوضية األوروبية والمنتدى االقتصادي العالمي من هذه المبادئ 

مؤسسة في  702التوجيهية مرجعا في مراسالتهم ألصحاب المصلحة. كما أن أكثر من 
ب، في وضع تقاريرها عن التنمية المستدامة )العايبلد تعتمد على المبادئ التوجيهية  02

0277.) 
 02، وبعد مرور أكثر من 7999في عام : GSPمبادئ سوليفان العالمية   -ب

، كشف ليون سوليفان 7977عامًا على اعتماد مبادئ سوليفان األصلية التي صدرت 
. إن GSP“ميةمبادئ سوليفان العال” واألمين العام لألمم المتحدة كوفي عنان النقاب عن

الهدف األساسي لهذه المبادئ هو دعم العدالة االقتصادية واالجتماعية والسياسية من 
بما في ذلك احترام حقوق اإلنسان وتكافؤ فرص  ،(Alexis, 2010)قبل المؤسسات 

 . العمل لجميع الشعوب
صدر عن المنظمة الدولية للمحاسبة معايير المسؤولية االجتماعية  0228في   -ج

وهذه المواصفة تقوم على إعالن األمم المتحدة لحقوق . SA8000سات برقم للمؤس
وتهدف إلى خلق معايير موحدة لقياس األداء  اإلنسان واتفاقيات منظمة العمل الدولية

االجتماعي للشركات والتزامها تجاه موظفيها، من خالل ضمان االمتثال للمعايير المذكورة 
قدم هذه تالتطبيق والتحسين المستمر لهذه المعاير. فيها وتتطلب وضع إجراءات لضمان 

المواصفة متطلبات ومنهجية تدقيق لتقييم ظروف مكان العمل بما في ذلك عمالة األطفال 
والعمل اإلجباري والصحة والسالمة المهنية وحرية التجمع وعدم التمييز والممارسات 

ين ى ظروف عمل جيدة وتحسالتأديبية وساعات العمل واألجور وغيرها بغرض الحفاظ عل
 (.(SAI, 2014الظروف القائمة 

صدر عن المنظمة العالمية للمواصفات القياسية في  :00222معيار ايزو  -د
ثة االبعاد الثال، وهو معيار الوحيد تقريبا من ضمن المعايير األخرى المعني ب0272
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ار اآلث لتحديدواستباقية  شاملة عملية على انه: 00000222يعرف  للتنمية المستدامة.
لى مدى لقرارات المؤسسة وأنشطتها ع والمحتملة الفعلية والبيئية واالقتصادية السلبية االجتماعية

اعد هذا يس دورة حياة مشروع أو نشاط تنظيمي، بهدف تجنب اآلثار السلبية والتخفيف منها.
ا مهما كانت هالمعيار على ابراز األولويات لمواضيع المسئولية االجتماعية وكيفية تطبيق

طبيعة العمل. كما يدعم المؤسسات في التعامل مع جميع القضايا بداية من طريقة 
الهدف و  ممارسة األعمال ووصواًل إلى السياسات المعنية بالتنمية المستدامة للمجتمعات.

من هذا المعيار هو توفير اإلرشاد والتوجيه حول المسؤولية االجتماعية وكيفية دمجها 
تند هذا . ويسالسلوك الشفاف واألخالقي الذي يسهم في التنمية المستدامةو  مع الحوكمة

المعيار على سبع مبادئ أساسية والتي تعتبر كجدور سلوك المسؤولية االجتماعية هي 
(ISO and OECD, 2017)، 

 العمل؛. ممارسات 3 . حقوق اإلنسان;0 المؤسساتية؛. الحوكمة 1
 المستهلك؛. قضايا 0 العادلة؛شغيل الت. ممارسات 2 ؛. البيئة4

    والتنمية.. والمشاركة المجتمعية 7

 
 (:0272، 00222اآلتي )ايزوعلى  00222تركز مجال ايزو وي

 مساعدة المؤسسة في تصميم وبناء استراتيجية مسئولياتها االجتماعية؛ 
 تفعيل المسؤولية المجتمعية والترويج لها؛ 
 واالشتراك معها؛ التعرف على األطراف المعنية 
 تعزيز ثقة ومصداقية التقارير الخاصة بالمسئولية االجتماعية؛ 
 .التأكيد على نتائج األداء وتطويره 

وملخصًا لما سبق ذكره، المؤسسة االقتصادية ينبغي أال تسعى لتحقيق األرباح لها 
لتي ا ولمساهميها فحسب، بل عليها أن تتحمل مسؤوليتها تجاه المجتمع، تلك المسؤولية

تشمل األخالق المهنية، وحقوق العاملين، وحماية البيئة، والمجتمع وهذه سيساهم في خلق 
 . قيمة مضافة للمؤسسة
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للمسئولية االجتماعية:  00222منهجية الدراسة: معيار ايزوالمبحث الرابع: 
 شركة المدار الجديد انموذجا  

ة االجتماعية هو المساهمة كما تبين من خالل السرد في هذا البحث ان هدف المسئولي
المؤسسات في جميع انحاء العالم باإلضافة في تحقيق التنمية المستدامة، كما أصبحت 

الى أطرافها المعنية على دراية متزايدة بالحاجة الى سلوك مسؤول مجتمعيًا والفائدة 
وبشكل محدد لقياس المسئولية االجتماعية  00222صمم معيار ايزو الناجمة عنه. وقد

(، وبالتالي 0272بالمؤسسات، وهو اول وثيقة تصدر بشأن المسئولية االجتماعية )ايزو، 
ومن خالل هذا القياس سوف نستنبط مدى مساهمة شركة المدار الجديد لالتصاالت 

(. ان الغرض من 2ونشاطها في تحقيق التنمية المستدامة كما هو موضح بجدول رقم )
يدة وقابلة لالستخدام من قبل كافة المؤسسات هذه الموصفة هو ان تكون نافعة ومف

بالقطاع الخاص والعام.  إذا تقدم االرشاد بشأن المبادئ األساسية للمسئولية االجتماعية 
والموضوعات والقضايا الجوهرية المتعلقة بها وكذلك طرق دمج السلوك المسؤول داخل 

فة بت االمتثال لهذه المواصالمؤسسة. والجدير بالذكر هنا، ان المؤسسات الحكومية اذ رغ
فهي ليست ملزمة او المقصود منها استبدال او تعديل او تغيير االلتزامات الخاصة 

 (.0272بالدولة )ايزو، 
( 30( وبنودها الفرعية )1المواضيع األساسية ) 00222: مصفوفة مواصفة ايزو0جدول 

 للتنمية المستدامة 11مع اهداف 
  أصحاب المصلحة

 املون، الزبائن، المنافسون، المجهزون، المجتمع، البيئةالمالكون، الع
SDGs +ISO26000 المواضعات  00222ايزو القضايا الفرعية(

 الجوهرية(
. السالم والعدل والمؤسسات: 70

 المجتمعات السلمية والشاملة تعزيز
، من أجل التنمية المستدامةللجميع 

وتوفير سبل الوصول إلى العدالة للجميع، 
 مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلةوبناء 

 جميع المستويات وشاملة للجميع على

 ( مبادئ1) 6.2
. المسألة؛ 0الشفافية؛  .7

 . السلوك األخالقي؛ 0
. احترام مصالح األطراف 4

 . سيادة القانون 2المعنية؛ 

 الحوكمة المؤسساتية .1

هي النظام الذي يحكم اتخاذ 
وتنفيذ قرارات المنشأة لتحقيق 

ا، والهدف الرئيسي أهدافه
للمنشأة يكون اثناء ممارسة 

المسئولية االجتماعية هو زيادة 
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 . تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط17
الشراكة العالمية من أجل التنمية 

 المستدامة

. احترام 7ن؛ . حقوق االنسا6
 المعايير الدولية للسلوك

مساهمتها في التنمية 
 المستدامة

 
. القضاء على الفقر بجميع 7

 أشكاله
 . القضاء على الجوع 0
 . الصحة الجيدة والرفاه0
. ضمان التعليم الجيد المنصف 4

والشامل للجميع، وتعزيز فرص 
 التعّلم مدى الحياة للجميع   

. تحقيق المساواة بين الجنسين 2
 وتمكين كل النساء والفتيات

 

 ( قضايا8) 6.3
 العناية الواجبة  6.3.3
مواقف الخطر المتعلقة  6.3.4
 اإلنسان  بحقوق 
 تجنب التواطؤ 6.3.5
 . حل المشاكل )المظالم(6.3.6
 التمييز والفئات الضعيفة  6.3.7
 الحقوق المدنية والسياسية 6.3.8
الحقوق االقتصادية  6.3.9

 واالجتماعية والثقافية
المبادئ والحقوق  6.3.10

 األساسية في العمل

 ( 0.3. حقوق االنسان )2
هي الحقوق األساسية لجميع 

بشر والتي تحق لهم لكونهم ال
بشر. وهناك فئتين رئيسيتين 
لحقوق اإلنسان؛ الفئة األولى 

تتعلق بالحقوق المدنية والسياسية، 
وتشمل هذه الحقوق الحق في 
الحياة والحرية، والمساواة أمام 
القانون وحرية التعبير. الفئة 

الثانية: تتعلق بالحقوق 
االقتصادية والمجتمعية والثقافية، 

مل هذه الحقوق الحق في وتش
العمل والحق في الغذاء والحق 
في الصحة والحق في التعليم 

 والحق في األمن المجتمعي
. القضاء على الفقر بجميع 7

 أشكاله
 . القضاء على الجوع 0
 . الصحة الجيدة والرفاه0
. تعزيز النمو االقتصادي 8

المطرد والشامل للجميع 
والمستدام، والعمالة الكاملة 

لمنتجة، وتوفير العمل الالئق وا
 للجميع

 ( قضايا2) 6.4
 التوظيف وعالقات العمل  6.4.3
ظروف العمل والحماية  6.4.4

 المجتمعية
 الحوار المجتمعي  6.4.5
 الصحة والسالمة في العمل  6.4.6
تنمية وتدريب الكوادر  6.4.7

 البشرية في مكان العمل

 (0.4. الممارسات العمالية )3
ت العمل: توظيف تشمل ممارسا

وترقية العمال؛ اإلجراءات 
التأديبية والشكاوى؛ نقل وتغيير 

مواقع العمال؛ إنهاء عالقة 
العمل؛ التدريب وتنمية المهارات؛ 

الصحة واألمان والصحة 
الصناعية؛ أي سياسة أو ممارسة 
تؤثر على ظروف العمل خاصة 

 ساعات العمل والرواتب
. ضمان توافر المياه وخدمات 0
صرف الصحي للجميع وإدارتها ال

 إدارة مستدامة

 ( قضايا4) 6.5
 منع التلوث 6.5.3
 االستخدام المستدام للموارد 6.5.4

 (0.2. البيئة )4
ان قرارات وأنشطة المؤسسات 

دائما يكون لها تأثير على البيئة. 
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. ضمان حصول الجميع بتكلفة 7
بسيطة على خدمات الطاقة 
 الحديثة الموثوقة والمستدامة

. اتخاذ إجراءات عاجلة 13
 للتصدي لتغيير المناخ وآثاره

. حفظ المحيطات والبحار 14
والموارد البحرية واستخدامها على 

نحو مستدام لتحقيق التنمية 
 ستدامةالم
. حماية النظم البيئية البرية 15

وترميمها وتعزيز استخدامها على 
نحو مستدام، وإدارة الغابات على 
نحو مستدام، ومكافحة التصحر، 

ووقف تدهور األراضي وعكس 
مساره، ووقف فقدان التنوع 

 البيولوجي

تكيف وتخفيف التغير  0.2.2
 المناخي 
حماية وإصالح البيئة  6.5.6
 الطبيعية

هذه التأثيرات قد تكون مرتبطة 
باستخدام الموارد الحية وغير 

الحية، وإحداث التلوث والنفايات، 
، ةاآلثار الناتجة لنشاطات المنشأ

والمنتجات والخدمات على البيئة 
الطبيعية. ولتقليل آثارها البيئية، 
يجب على المنشآت تبني منهج 
متكامل يأخذ في اعتباره اآلثار 

االقتصادية واالجتماعية والبيئية 
الناتجة عن قرارات وأنشطة 

 المنشأة

. السالم والعدل والمؤسسات: 70
 المجتمعات السلمية والشاملة تعزيز
، من أجل التنمية المستدامةع للجمي

وتوفير سبل الوصول إلى العدالة للجميع، 
 وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة

 جميع المستويات وشاملة للجميع على
 

 ( قضايا2) 6.6
 مكافحة الفساد 6.6.3
المشاركة السياسية  6.6.4

 المسؤولة 
 المنافسة العادلة 6.6.5
 ةتعزيز المسؤولية المجتمعي 6.6.6

 في مجال التأثير )سلسلة القيم(
 احترام حقوق الملكية 6.6.7

. ممارسات التشغيل العادلة 5
(0.0) 

تتعلق بالسلوك األخالقي في 
تعامالت المنشأة مع المنشآت 
األخرى واألفراد. ويتضمن ذلك 

العالقات بين المنشآت والوكاالت 
الحكومية باإلضافة إلى العالقة 

هم ورديبين المنشآت وشركائهم وم
ومقاوليهم ومنافسيهم والجمعيات 

 التي يكونوا أعضاء فيها
. ضمان وجود انماط 12

 استهالك وإنتاج مستدامة
 
 

 ( قضايا1) 6.7
ممارسات تسويقية  6.7.3

 ومعلوماتية وتعاقدية عادلة 
حماية صحة وسالمة  6.7.4

 المستهلك

 (0.1. قضايا المستهلك )6
التي تقدم منتجات  مؤسسةإن ال

أو خدمات للعمالء والمستهلكين 
لها مسؤوليات تجاه هؤالء العمالء 

 والمستهلكين
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 االستهالك المستدام  6.7.5
خدمة ودعم المستهلك وحل  6.7.6
 النزاعات
حماية بيانات المستهلك  6.7.7

 وخصوصيته 
الدخول إلى الخدمات  6.7.8

 األساسية 
 التعليم والتوعية 6.7.9

ف نص. ضمان التعليم الجيد الم4
والشامل للجميع، وتعزيز فرص 

 التعّلم مدى الحياة للجميع   
. إقامة بنى تحتية قادرة على 9

الصمود، وتحفيز التصنيع 
الشامل للجميع والمستدام، 

 وتشجيع االبتكار  
. جعل المدن والمستوطنات 77

البشرية شاملة للجميع وآمنة 
 وقادرة على الصمود ومستدامة

 

 ( قضايا1) 6.8
 المشاركة المجتمعية 6.8.3
 التعليم والثقافة  6.8.4
خلق فرص عمل وتنمية  6.8.5

 المهارات 
 التطور التكنولوجي  6.8.6
 الثروة وزيادة الدخل  6.8.7
 الصحة 6.8.8
 االستثمار المجتمعي 6.8.9

 والتنميةالمجتمعية . المشاركة 7
(0.8) 

أن يكون للمنشآت عالقة مع 
ه ذالمجتمعات التي تعمل فيها. ه
العالقة قد تكون على اساس 

مشاركة المجتمع في المساهمة 
في تنمية المجتمع. سواء بصورة 

فردية أو من خالل الجمعيات 
التي تسعى الى تعزيز الصالح 

تساعد على تعزيز دور  –العام 
المجتمع المدني. إن المنشآت 

التي تشترك بطريقة محترمة مع 
المجتمع ومؤسساته تعكس وتعزز 

 ديمقراطية والمدنيةالقيم ال
للتنمية  11للمسئولية االجتماعية واهداف الـ  00222المصدر: اعداد الباحتان باستخدام معيار ايزو

 المستدامة الصادرة عن األمم المتحدة
للمسئولية االجتماعية والتنمية  00222تحليل نتائج الدراسة: معيار ايزو 1. 2

 المستدامة بشركة المدار الجديد  
الجديد الجديدة هي شركة عامة مملوكة للدولة تعمل في قطاع االتصاالت،  شركة المدار

في طرابلس، ليبيا. وتلتزم باللوائح وتدار وفقا للقوانين الليبية.  7992تأسست في عام 
كمشغل لشبكة الهواتف المحمولة توفر خدمات المكالمات الصوتية والرسائل القصيرة 
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بارزة في السوق المحلي نظرًا ألنها أول مشغل  واالنترنت. وحازت الشركة على مكانة
شبكة هواتف محمولة تعمل في ليبيا، وتنعكس هذه المكانة كونها توفر الخدمة ألكثر من 

تسعى  .ماليين مشترك من قطاعات األفراد والقطاعات العامة واألعمال الخاصة 2
طلباتهم وتلبية متالشركة لتبني نهج يكون محوره أصحاب المصلحة والتركيز على تحقيق 

م تاحتياجاتهم، وذلك من خالل تعزيز عالقاتها واكتساب ثقتهم في عالمتها التجارية. 
موظفين في  0متكون من  0274إنشاء قسم المسؤولية االجتماعية للشركات في عام 

يركز و موظفين في بنغازي تحت مسؤولية مكتب اإلعالم والعالقات العامة.  0طرابلس و
درات القيمة المشتركة ضمن خطط المسؤولية االجتماعية والمساهمة في القسم على مبا

للتنمية المستدامة داخل الشركة وبالمجتمع. كما يسعى مع  0202تحقيق اهداف الدولية 
باقي فروع الشركة بليبيا الى تطوير الشراكات المجتمعية لتحقيق أفضل مؤشرات 

 المسئولية االجتماعية واالستدامة. 
 (0.0وكمة المؤسسية )مبادئ الح .1

المدار الجديد كشركة مملوكة للدولة، تتبع سياسة رصينة فيما يتعلق بالحوكمة المؤسسية  
ومن خالل الدراسة تبين أن شركة المدار الجديد تسعى إلى تمييز نموذج أعمالها لبناء 
أصول المسؤولية االجتماعية. تعمل الشركة على تنمية عوامل الحوكمة البيئية 

 0200إلى  0207جتماعية الخاصة بها من خالل برامج مخطط لها للفترة من واال
ضمن استراتيجيتها للمسؤولية االجتماعية. اذ تسعى نحو الممارسات المتقدمة لخلق قيمة 

دة كما نفذت عمشتركة ألصحاب المصلحة ودمجها مع المسئولية االجتماعية للشركة، 
تهدف و ريق المسؤولية االجتماعية للشركة. ورش وتدريبات مع جهات متخصصة دولية لف

الى زيادة القدرة المالية لجميع األقسام في الشركة من خالل محاكاة الممارسات الهيكلية 
الجديدة للمسؤولية واالستدامة وتغطية جميع جوانب األنشطة الخضراء والمسؤولة داخل 

تالءم شركة المدار الجديد ت وهذه اإلجراءات التي تقوم بهاالشركة والبيئة المحيطة بها. 
معات المجت ألهداف التنمية المستدامة؛ السالم والعدل والمؤسسات: تعزيز 70مع الهدف 

السلمية والشاملة للجميع من أجل التنمية المستدامة، وتوفير سبل الوصول إلى العدالة 
ما ا للجميع، وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة وعلى جميع المستويات.
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( تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة، 77الهدف )
يتبين من خالل متابعة مؤشر البيئة والحوكمة والمسئولية االجتماعية للشركة المدار 
الجديد انها تحتاج لمزيد من التحسن وبذل الجهد، والمجال في هذا واسع ويتطور باستمرار 

 أهمية كبيرة للمجتمع والبيئة. لما له من 
 (0.3حقوق االنسان ) .0

مواقف الخطر  6.3.4العناية الواجبة،  6.3.3 (؛ القضايا الفرعية0كما بالجدول رقم )
. حل المشاكل )المظالم(، 6.3.6تجنب التواطؤ،  6.3.5المتعلقة بحقوق اإلنسان، 

الحقوق  6.3.9ياسية، الحقوق المدنية والس 6.3.8التمييز والفئات الضعيفة،  6.3.7
من المبادئ والحقوق األساسية في العمل  6.3.10االقتصادية واالجتماعية والثقافية، 

يشيد باألهداف التالية للتنمية ( 0.0حقوق االنسان ) تحت الموضوع األساسي 00222المعيار ايزو
صحة . ال0. القضاء على الجوع، 0. القضاء على الفقر بجميع أشكاله، 7 .المستدامة

. ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع، وتعزيز فرص التعّلم 4الجيدة والرفاه، 
 . تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات2مدى الحياة للجميع، 

( من اهداف التنمية المستدامة: تحقيق المساواة بين 2فيما يتعلق بالهدف )النتيجة: 
التمييز  0.0.7ينص البند الفرعي  00222لنساء والفتيات، ايزوالجنسين وتمكين كل ا

المدار نجد (. 0.0ومن خالل الموضوع االساسي حقوق االنسان )والفئات الضعيفة، 
الجديد كشركة مملوكة للدولة، تتبع سياسة رصينة فيما يتعلق بحقوق االنسان واالمتثال 

ين الذكور العموم على التساوي بتنص التشريعات الليبية في لنصوص المشرع الليبي. 
واالناث في الحقوق والواجبات إال فيما يتعلق بطبيعة المرأة كأنثى، أو تحدده الشريعة 
اإلسالمية التي هي القاعدة العريضة للتشريعات الليبية، فعلى سبيل المثال قانون رقم 

لسنة  02م يساوي بين الذكور واإلناث في الحقوق، وكذلك القانون رق 7974لسنة  04
بشأن تعزيز الحرية ينص في مادته االولى على أن: المواطنين ذكورا واناثا في  7997

ليبيا متساوون في الحقوق وال يجوز المساس بحقوقيهم بما في ذلك حق التعليم والعمل 
والدستور المؤقت الصادر عن المجلس الوطني االنتقالي عام  .وفرص الحصول عليه

منه عمى أن الليبيين متساوون  2بالذكر؛ ولكن تنص المادة  لم يخّص النساء 0277
أمام القانون. فيم يتمتعون بحقوق مدنية وسياسية متساوية ويملكون الفرص ذاتها 
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ويخضعون لواجبات وااللتزامات ذاتها بدون أي تمييز بسبب الدين، أو العقيدة، أو اللغة، 
 اسية، أو القبلية. أو الثروة، أو العرق، أو النسب، أو اآلراء السي

بالسياسات واإلجراءات المتعلقة بالموارد البشرية؛ كذلك ال تبين ان الشركة تعطي اهتمام 
يوجد تمييز بين الذكور واالناث بعد االطالع على قائمة الموظفين )الهوية، االسم، تاريخ 
 الميالد، تاريخ التوظيف، القسم/محطة العمل(؛ وإجراءات األجور وساعات العمل

داخل  وفي صنع القرار متساوية بين الذكور واالناث؛ وكذلك مشاركة المرأة في المناصب
الشركة. فعلى سبيل المثال وكما ورد بالصفحة الرسمية لشركة المدار الجديد بالفيس 

بدعم االحتفالية االولى باليوم الوطني للمرأة  0200بوك، قامت في اليوم العالمي للمرأة 
  .زوارة بالتعاون مع )وزارة المرأة( الليبية في مدينة

 (0.4الممارسات العمالية ) .3
: توظيف (0.4(، تشمل القضية الجوهرية الممارسات العمالية )0كما بالجدول رقم )

وترقية العمال؛ اإلجراءات التأديبية والشكاوى؛ نقل وتغيير مواقع العمال؛ إنهاء عالقة 
األمان والصحة الصناعية؛ أي سياسة أو العمل؛ التدريب وتنمية المهارات؛ الصحة و 

. وتشمل القضايا ممارسة تؤثر على ظروف العمل خاصة ساعات العمل والرواتب
ظروف العمل والحماية المجتمعية،  6.4.4التوظيف وعالقات العمل،  6.4.3الفرعية: 
تنمية وتدريب  6.4.7الصحة والسالمة في العمل،  6.4.6الحوار المجتمعي،  6.4.5

. 7 .تتالءم هذه القضية باألهداف التالية للتنمية المستدامة ادر البشرية في مكان العمل،الكو 
. الصحة الجيدة والرفاه، 0. القضاء على الجوع، 0القضاء على الفقر بجميع أشكاله، 

. تعزيز النمو االقتصادي المطرد والشامل للجميع والمستدام، والعمالة الكاملة 8. 4
 العمل الالئق للجميعوالمنتجة، وتوفير 

( الخاص 0.4تلتزم إدارة الموارد البشرية بشكل مهني بالنقاط الواردة بالبند ): النتيجة
بالعمل. فاحترام لوائح العمل، منح المزايا للموظفين، وباقي النقاط كاألجور وساعات 

افة ضالعمل والممارسة التأديبية وظروف العمل مفصلة في وثيقة اللوائح اإلدارية. باإل
 الى: 
 الصحية للموظفين واسر الموظفين؛ الرعاية برامج وجود 
 للموظفين)المواصالت(؛  النقل بدل توفير 
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 العمل؛ مهام إلنجاز سفر اإلضافي وبدل العمل ساعات مكافئات بدل 
 عالوة المخاطر؛ بدل توفير 
 الموظفين؛ لخدمات وحدة توافر 
 مع خزانات الوقود، المباني  المواقع )برج للشبكة، مركز البيانات، المولدات

 اإلدارية، المباني األخرى( مجهزة بطفايات الحرائق؛
 إنجازه تم آخرها منتظم، أساس على الموظفين لرضا استقصائية دراسات إجراء 
 ؛0279عام  في
 وغيرها في المناسبات االجتماعية الموظفين إلى قصيرة ارسال رسائل.  
 ن، باإلضافة الى إطالق مبادرة "ال افطار جماعي للموظفين خالل شهر رمضا

 تسرع" بشهر رمضان وتقديم وجبات افطار للمارة واشراك فئة ذوي الهمم بهذه المبادرة.
؛ التنمية المستدامةأهداف  من 8وهذه االجراءات التي تتبعها شركة المدار الجديد تتوافق والهدف 

 للجميع.  العمل الالئق والعمالة وتوفير والمستدام الشامل االقتصادي النموتعزيز 
 (0.2البيئة ) .4

: أربعة قضايا فرعية هي: (0.2(، تشمل القضية الجوهرية البيئة )0كما بالجدول رقم )
تكيف وتخفيف التغير  0.2.2االستخدام المستدام للموارد،  6.5.4منع التلوث،  6.5.3

الية للتنمية هداف التهذه القضية باألحماية وإصالح البيئة الطبيعية، وتشيد  6.5.6المناخي، 
. ضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع وإدارتها إدارة 0 المستدامة:
. ضمان حصول الجميع بتكلفة بسيطة على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة 7مستدامة، 

. حفظ 14. اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغيير المناخ وآثاره، 13والمستدامة، 
بحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام لتحقيق التنمية المحيطات وال

. حماية النظم البيئية البرية وترميمها وتعزيز استخدامها على نحو مستدام، 15المستدامة، 
وإدارة الغابات على نحو مستدام، ومكافحة التصحر، ووقف تدهور األراضي وعكس 

 مساره، ووقف فقدان التنوع البيولوجي. 
 في إطار المسؤولية االجتماعية لشركة  المدار الجديد اتجاه المجتمع والبيئة: لنتيجةا

تبين ان هناك العديد من اإلجراءات التي اتخذتها الشركة للمساهمة في تحقيق اهداف 
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ضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع وكذلك  0التنمية المستدامة: الهدف 
يع بتكلفة بسيطة على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة ضمان حصول الجم 7الهدف 

اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغيير المناخ وآثاره، والهدف  70والمستدامة، والهدف 
حفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام لتحقيق  74

ة وترميمها وتعزيز استخدامها حماية النظم البيئية البري 72التنمية المستدامة، والهدف 
على نحو مستدام، وإدارة الغابات على نحو مستدام، ومكافحة التصحر، ووقف تدهور 

منع  6.5.3األراضي وعكس مساره، ووقف فقدان التنوع البيولوجي. وفي البنود الفرعية 
تكيف وتخفيف التغير المناخي،  0.2.2االستخدام المستدام للموارد،  6.5.4التلوث، 
تحت الموضوع االساسي  00222حماية وإصالح البيئة الطبيعية، من ايزو 6.5.6
 (، على سبيل المثال:  0.2البيئة )

 
  قامت شركة المدار الجديد بالمشاركة المجتمعية في تنظيف شواطئ البحر األبيض

 المتوسط بمدن؛ طرابلس وبنغازي وزوارة؛
  جرة والتي ستستمر لمدة ثالث ألف ش 22مبادرة  المدار الجديد األخضر لزراعة

شركة  المدار الجديد تواصل مبادرة المدار الجديد الخضراء؛ في فبراير سنوات؛ مازالت 
قامت بتشجير الغابات والمدارس والحدائق والشوارع العامة بأشجار الصنوبر  0200

الحلبي والمثمر والسرول واالشجار المقاومة للتصحر بأنواعها حيث تم توزيع وغرس 
شتلة في مدن ومناطق شحات والمرج والقبة واالبرق والصفصاف بالتعاون مع  8222

مفوضية الكشافة والمرشدات وجمعية الهالل األحمر الليبي وطلبة  المدارس العامة 
 والمتطوعين من الجمعيات والمنظمات المهتمة بالتشجير؛

 م المدار الجديد؛ ت استخدام الطاقة الخضراء )األلواح الشمسية( لتزويد أبراج شبكة
 .0277مشروع قبل عام  022مشروعًا بالطاقة الشمسية وكذلك  02تجهيز 

 
 (0.1قضايا المستهلك ) .2

حماية  6.7.4ممارسات تسويقية ومعلوماتية وتعاقدية عادلة،  6.7.3إن البنود الفرعية 
خدمة ودعم المستهلك  6.7.6االستهالك المستدام،  6.7.5صحة وسالمة المستهلك، 
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الدخول إلى  6.7.8حماية بيانات المستهلك وخصوصيته،  6.7.7حل النزاعات، و 
تحت الموضوع  00222من المعيار ايزو التعليم والتوعية 0.7.9الخدمات األساسية و

ضمان وجود  أهداف التنمية المستدامةمن  70 يشيد بالهدف( 0.7قضايا المستهلك ) األساسي
 .انماط استهالك وإنتاج مستدامة

 مع المستهلكين لشبكة المدار الجديد تبين ان الشركة توفر االتي:  عند التواصلتيجة: الن
  على البيع و كذلك تتوافر بنقاط شائعة االستخدام و واضحة ومفهومةمعلومات بلغة

 ؛6.7.3 وهو ما يتوافق مع البند الفرعي المعمول بهاللوائح واصل وكرت االستخدام وفقًا 
 :التي تقدم للمستهلك حلول رقمية متطورة من خالل بيئة  سحابة المدار الجديد

قابلة للتوسعة بأقل التكاليف، تتميز بأعلى معايير األمان، وتدار من قبل  سحابية محلية
مختصين محليين، بدعم من شركات عالمية في مجال البنية التحتية االفتراضية وهذا ما 

  تهلك وخصوصيته؛ حماية بيانات المس 6.7.7يؤكد عليه البند الفرعي 
  خدمة ألو ليبيا: وهو تطبيق من المدار الجديد يسمح للمستهلك المراسلة والتحدث

مع أي رقم وعلى أي شبكة محلية في ليبيا بدون الحاجة لوجود نت وهو ما يتوافق مع 
الدخول الى الخدمات األساسية؛ الى جانب خدمة سداد، وخدمة  0.7.8البند الفرعي 

هي عبارة عن بطاقة اشتراك مدمجة إلكترونيا ضمن لبطاقة المدمجة: وقسط لي؛ وخدمة ا
بعض الهواتف واألجهزة الذكية ويمكن من خاللها تفعيل أكثر من رقم بدون الحاجة 

 لتثبيت بطاقة اشتراك بالستيكية عادية. 
  تحت الموضوع األساسي قضايا  00222من معيار ايزو  6.7.4البند الفرعي

: هي خدمة مجانية تقدمها شركة *797خدمة بنك الدم #الشركة توفر المستهلك نجد ان 
المدار الجديد لمساعدة المرضى المحتاجين إلى عمليات نقل دم للوصول إلى متبرعين 

بة. وفصيلة الدم المطلو  في أسرع وقت، وذلك فقط بالدخول للمنظومة وتحديد المنطقة
ي ف وفصيلة الدم ومنطقة تواجدهم فمن تسجيل رقم الهات هذه الخدمة المشتركين تمكن

كما يمكن  .في حالة احتياج مريض ما إلى متبرع كمتبرعين وسيتم التواصل معهم الخدمة
رسالة  المطلوبة، وتقوم الشركة بإرسال للمحتاجين إلى متبرع تحديد المنطقة وفصيلة الدم

بنفس مشترك  722إلى  نصية تحتوي على رقم هاتف المشترك المحتاج إلى متبرع
  .ساعة 48الدم ونفس المنطقة، وللمشترك إمكانية طلب الخدمة مرة واحدة كل  فصيلة
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  شركة المدار الجديد متحصلة ، ف6.7.7الفرعية كذلك التزام الشركة بالند الفرعي
بشأن أمن تكنولوجيا المعلومات، وبالتالي يتم احترام  07227على شهادة األمان ايزو

 ون والعمالء وأصحاب المصلحة( من قبل الشركة؛البيانات الشخصية )الموظف
  في بادرة هي األولى من نوعها، وحرصًا منها على تثقيف المستهلكين من كافة

شرائح المجتمع وألول مرة في ليبيا، قامت شركة المدار الجديد بتنظيم برنامج تدريبي 
م ئتخصصي لموظفيها في خدمة العمالء في مراكز الخدمات تخص الزبائن من ف تي الصُّ

والُبكم في لغة اإلشارة، وهذا يبين ان الشركة اخذت بعين االعتبار االجراء الخاص بالبند 
 ؛0.7.9الفرعي 

  تم تحديد مشكلة مخاطر الترددات الراديوية على  0.7.4بالنسبة للبند الفرعي
ها تالعمالء والمجتمع، ولكن لم تقدم بحوث او دراسات حول هذه المشكلة او كيفية معالج

 والتقليل منها. 
 (0.8المشاركة المجتمعية والتنمية ) .0

( على 0.8المشاركة المجتمعية والتنمية ) (، تشمل القضية الجوهرية0كما بالجدول رقم )
 6.8.5التعليم والثقافة،  6.8.4المشاركة المجتمعية،  6.8.3قضايا فرعية وهي:  7

الثروة وزيادة  6.8.7ولوجي، التطور التكن 6.8.6خلق فرص عمل وتنمية المهارات، 
 هذه القضية باألهداف التاليةاالستثمار المجتمعي، وتشيد  6.8.9الصحة،  6.8.8الدخل، 

. ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع، وتعزيز فرص التعّلم 4 للتنمية المستدامة:
امل صنيع الش. إقامة بنى تحتية قادرة على الصمود، وتحفيز الت9مدى الحياة للجميع، 

. جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة 77للجميع والمستدام، وتشجيع االبتكار، 
 للجميع وآمنة وقادرة على الصمود واالستدامة. 

يتم اختيار اإلجراءات المجتمعية بطريقة ذات صلة وفقا للقضايا الناتجة عن : النتيجة
ذجه بما يتناسب والمناسبات لشركة المدار الجديد منم مصفوفة األهمية النسبية

 االجتماعية والدينية والبيئية للمجتمع الليبي. على سبيل المثال"
  مبادرة دعم ذوي االحتياجات الخاصة وصيانة المباني الخاصة بهم، والنازحين

 والمتضررين من جراء الحرب؛



 

 Volume 13 العدد
 November 2222نوفمبر 

International Science and 

Technology Journal 

 المجلة الدولية للعلوم والتقنية

 

 حقوق الطبع محفوظة 
 لعلوم والتقنية ل الدولية مجلةلل

 

Copyright © ISTJ   35 

 

  ال يوجد توظيف لألطفال او التوظيف االجباري او على أساس التمييز
 العنصري؛

 قديم الدعم للمستشفيات في حالة عجزهم عن تقديم الخدمات؛ت 
  المساعدات اإلنسانية )السالل الغذائية وخاصة بشهر رمضان الكريم لمساعدة

 ذوي الدخل المحدود، والعمالة الوافدة(؛
 صيانة المدارس والمساجد والمراكز الصحية؛ 
 اقامة مسابقات حفظ القران الكريم؛ 
 ة واألندية الرياضية والمهرجانات الثقافية والسياحية؛رعاية المؤتمرات العلمي 
  0279دعم الطلبة الشهادة الثانوية بشريحة خاصة خالل فترة امتحانات -

وارسال رسائل نصية بناء على طلب من ووزارة التربية والتعليم بليبيا ومن وزارة  0202
 التعليم؛

  سيلة التواصل يتم توصيل العديد من اإلجراءات بشكل رئيسي من خالل و
 االجتماعي الفيسبوك؛

  على مد جسر التواصل مع أبناء وأهالي وحرصًا من شركة المدار الجديد
من ليبيا عن  المتواجدين بدولة أوكرانيا لالطمئنان عليهم، منحت ميزة استقبال المكالمات

ترة + و طريق خدمة التجوال العالمي مجاناً لكل مشتركيها المتواجدين في دولة أوكرانيا )ف
 دفع مسبق(. 

  توفير مالبس العيد لمرضى األطفال النزالء بقسم األورام في مركز طرابلس
 الطبي.

 
تحت القضية األساسية  00222من معيار ايزو 0.8.0و 0.8.2وفي البند الفرعي 

(، على سبيل المثال قامت شركة المدار الجديد 0.8المشاركة االجتماعية والتنمية )
ارت اب إكسبريس وهو ملتقى تفاعلي تنافسي وتدريبي أقيم بالجنوب برعاية برنامج ست

الليبي والذي تنظمه المؤسسة الليبية لتنمية المشروعات ضمن اتفاقية الشراكة التي وقعت 
متدرب ومتدربة تم  722هذا البرنامج هو المرحلة الذي يستهدف  .0207شهر ديسمبر 

. ضمان 4يد بأهداف التنمية المستدامة مشروع وفكرة، وهذا يش 822اختيارهم من أصل 
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. 9التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع، وتعزيز فرص التعّلم مدى الحياة للجميع، 
إقامة بنى تحتية قادرة على الصمود، وتحفيز التصنيع الشامل للجميع والمستدام، وتشجيع 

ة وقادرة على . جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمن77االبتكار و
 الصمود ومستدامة.

 التوصيات
على الرغم من أن المدار الجديد هي شركة رائدة في ليبيا في مجال المسؤولية االجتماعية 
للمؤسسات، وتؤدي أداء جيد في العديد من ركائز المسؤولية االجتماعية للمؤسسة، وتبين 

المبادئ األساسية  من خالل الدراسة ان هناك امتثال وليس أفضل الممارسات لبعض
والقضايا الفرعية للمسؤولية االجتماعية للشركة؛ وال تزال هناك بعض النقاط التي تحتاج 

 إلى تحسين حيث:
هناك نقص في رسم استراتيجية واضحة مبنية على ركائز المسؤولية االجتماعية  .7

تماعية ج، وتركز أنشطة المسؤولية االفي تحقيق التنمية المستدامةللشركة، ومساهمتها 
للشركة أساسا على الرعاية والعمل الخيري والمشاركة الشكلية بالمناسبات الثقافية؛ 

( بالمواصفة الدولية 00( والقضايا الفرعية لها )7وبالتالي فركائز المسؤولية االجتماعية )
التطوعية ال تؤخذ بعين االعتبار بشكل واضح، وال توجد خطط عمل تصحيحية وادراكية 

 انب المسؤولية االجتماعية؛تتعلق بجو 
( وهو إدراك المسئولية المجتمعية والمشاركة مع األطراف 2بالنسبة للبند ) .0

المعنية، فال يوجد دليل على تحديد أصحاب المصلحة وتحديد أولوياتهم وكيفية التحاور 
 معهم؛

( للمعيار يتم تناولها 7على الرغم من أن الحوكمة التنظيمية الواردة بالبند ) .0
 شركة في عدة نقاط، إال أن هناك بعض مجاالت التحسين التي يجب مراعاتها:بال
تبني استراتيجية مفصلة ومحددة للمسؤولية االجتماعية للشركة؛ على سبيل  -أ

المثال يمكن الى جانب المشاركة المجتمعية الشكلية بالمناسبات الدينية والثقافية، البحث 
االحتياجات الخاصة وكذلك منح الفرص عن احتياجاتهم الفعلية سواء لفئات ذوي 

 بالمشاركة والتحاور مع األطراف المعنية. 
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ولكي تتميز شركة  المدار الجديد باالستدامة أي خلق قيمة لشركة وألصحاب  -ب
المصلحة عليها ان تركز على مؤشرات األداء الرئيسية: البيئة والمسئولية االجتماعية 

كة  المدار الجديد ان تستخدم مؤشرات متخصصة والحوكمة فعلى سبيل المثال: يمكن لشر 
وهو يعكس متطلبات التنمية المستدامة مثل:  74222مثل مؤشر األداء البيئي ايزو

ؤشر عدم فقدان الغطاء الشجري، مؤشر اإلنتاج النظيف، مؤشر مخلفات اإلنتاج، م
 لقياس األداء  SA8000مؤشر األرض الرطبة مؤشر مواطن األجناس؛ وكذلك معيار

على    SA8000 االجتماعي للشركات والتزامها تجاه موظفيها، وتحوي المواصفة الدولية
دم هذه المواصفة تق، تسع عناصر رئيسية قياسية يجب تطبيقها حتى تنال الشركة الشهادة

متطلبات ومنهجية تدقيق لتقييم ظروف مكان العمل بما في ذلك عمالة األطفال والعمل 
مة المهنية وحرية التجمع وعدم التمييز والممارسات التأديبية اإلجباري والصحة والسال

 00222وكذلك مؤشر المسئولية االجتماعية ايزووساعات العمل واألجور وغيرها، 
 والحوكمة( وقد تم شرحه بالتفصيل بهذه الدراسة.يعكس متطلبات التنمية المستدامة 

امة من يق التنمية المستدان تتنقل المسئولية االجتماعية ومالها من دور في تحق .4
كونها التزام وامتثال أخالقي مجتمعي الى التزام قانوني، تتولى الجهات التشريعية بليبيا 
صياغته لكي يؤتي ثماره على كل األصعدة وتلتزم به كل المؤسسات واألنشطة 

 االقتصادية واالجتماعية لخلق بيئة صحية.

 الخاتمة
إستراتيجية المؤسسة االقتصادية هو تفعيل ألهداف ان إدماج المسئولية االجتماعية في 

التنمية المستدامة، وهو أمر أصبحت تفرضه الظروف االقتصادية واالجتماعية 
شركة  ان قبولواألخالقية على كل مؤسسة تريد أن تضمن االستدامة في بيئة صحية. 
لتزامها ار مدى االمدار الجديد بإجراء هذه االستبانة لقياس المسئولية االجتماعية واختب

يعد استجابة منها لقياس مدى  00222بالمبادئ السبعة للمواصفة الدولية التطوعية ايزو
مساهمتها الوعي والحرص على  تأثير أنشطتها االقتصادية على المجتمع والبيئة هو دليل

 في التنمية المستدامة المحلية.



 

 Volume 13 العدد
 November 2222نوفمبر 

International Science and 

Technology Journal 

 المجلة الدولية للعلوم والتقنية

 

 حقوق الطبع محفوظة 
 لعلوم والتقنية ل الدولية مجلةلل

 

Copyright © ISTJ   38 

 

 المراجع
 -أبعادها -لمستدامة: مفهومهاالتنمية ا(، 0277أبو نصر مدحت ومحمد ياسمين، )

 مصر.  –، المجموعة العربية للتدريب والنشر، القاهرة مؤشراتها
 ،معهد اسالم المعرفة(، نشأ وتطور مفهوم التنمية المستدامة، 0220أحمد ضرار، )
 جامعة الجزيرة. 

: مع اهتمام خاص بدراسات اقتصاديات الصناعة والتصنيع(، 7997إسماعيل محمد، )
 .707 -700مصر، صفحة  –االقتصادية، مؤسسة شباب الجامعة، اإلسكندرية الجدوى 

، www.mawdoo3.com، تعريف المؤسسة االقتصادية(، 2021الحيارى ايمان، )
 [.0200]وقت الدخول، 

 ق من اجل(، المسئولية االجتماعية للشركات: التحديات واالفا0277االسرج حسين، )
]وقت الدخول،  ،  MPRA Paper، www.mpra.ub.uniالتنمية في الدول العربية، 

0200]. 
في المنطقة العربية،  0202(، خطة التنمية المستدامة لعام 0207االسكوا، )

www.unescwa.org[.0200لدخول، ، ]وقت ا 
، المذكرة التنموية األهداف التنموية لأللفية(، 0272األمم المتحدة، )

 www.sustainabledevelopment.un.org لثانية،
حاكمية الشركات ومسؤوليتها االجتماعية في ضوء مستجدات  (،0229الحوراني هاني، )

مواطنة الشركات والمؤسسات زمة االقتصادية العالمية الراهنة، المؤتمر الثاني: األ
 ، صنعاء، اليمن. والمسؤولية االجتماعية
وظيفة التنمية المستدامة في المؤسسات االقتصادية (، 0277العايب عبد الرحمان، )

علوم جلة المالجزائرية: دراسة حالة المؤسسات العمومية لصناعة االسمنت في الجزائر، 
 . 794-702(، صفحات 77، العدد )االقتصادية وعلوم التسيير

، المنتدى التمويل اإلسالمي(، الوظيفة المالية في المنظمة، 0272الكردي احمد، )
www.kenanaonline.com  ،[.0200، ]وقت الدخول 

 التنمية المستدامة: أهميتها وأهدافها وانماطها،(، مفهوم 0200الكندري إسحاق، )
  www.alkuwaityah.com 

http://www.mawdoo3.com/
http://www.mpra.ub.uni/
http://www.unescwa.org/
http://www.sustainabledevelopment.un.org/
http://www.sustainabledevelopment.un.org/
http://www.kenanaonline.com/
http://www.alkuwaityah.com/
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، اإلنجازات التنمية المستدامة في دولة قطر(، 0228الهيتي نوزاد والمهندي حسن، )
 قطر. –والتحديات، اللجنة الدائمة للسكان، الدوحة 

، دليل ارشادي حول المسئولية لمواصفة القياسية الدوليةا(، 0272، )00222ايزو 
   ISO26000االجتماعية، ترجمة رسمية

المؤسسة االقتصادية بين أهدافها وتحقيق التنمية (، 0270الضياف العيد )ب
 .70 -77، الجزائر: جامعة قاصدي مرباح ورقلة، الجزائر، صفحة المستدامة

لبشرية ودورها في تحسين انتاجية المؤسسة ادارة الموارد ا(، 0270بشيخ آلمين، )
: دراسة حالة مؤسسة سونلغاز، معهـد العلـوم االقتصـاديـة والتجارية وعلـوم االقتصادية

 .00 -02التسيير، الجزائر، صفحة 
، ديوان المطبوعات اقتصاد وتسيير المؤسسة(، 0222بن حبيب عبد الرزاق، )

 الجامعية، بن عكنون، الجزائر.
كلية  ،تقييم المؤسسة ودوره في تحقيق الميزة التنافسية(، 0270سيلة، )بن سعد و 

 االقتصاد والتجارة وعلوم التسيير، جامعة جياللي ليابس، الجزائر.
 www.aleqt.com(، المسئولية االجتماعية للمصارف، 0279بن ربيعان عبد الله، )

 [.0200، ]وقت الدخول ،
(، المؤسسة االقتصادية مفاهيم واساسيات التسيير، 0202بو سعادة جليلة، )

 annaba.dz-facsceg.univ-www.elearning  .عنابة، الجزائر ، 
(، وظائف المؤسسة االقتصادية،  0277، )UFCجامعة التكوين المتواصل 

www.sadekalii.blogspot.com  [. 2022، ]وقت الدخول 
جلة م(، دور المؤسسات االقتصادية في عمليات التنمية المستدامة، 0277جريو محمد، )

 .077 – 007(، صفحات 7، العدد )البحوث والدراسات القانونية والسياسية
(، المسئولية االجتماعية للمؤسسات 0277دة، بوسراج زهرة، )شراف عقون، كافي فري

، صفحات 70االقتصادية: فلسفتها ومؤشرات قياسها، مجلة االقتصاد الصناعي، العدد 
040 – 007. 

(، الدور االجتماعي للمؤسسة االقتصادية، 0200وشيوي يان، شين شين ولوه جيون، )
www.chinatoday.com.cn  

http://www.aleqt.com/
http://www.elearning-facsceg.univ-annaba.dz/
http://www.sadekalii.blogspot.com/
http://www.chinatoday.com.cn/


 

 Volume 13 العدد
 November 2222نوفمبر 

International Science and 

Technology Journal 

 المجلة الدولية للعلوم والتقنية

 

 حقوق الطبع محفوظة 
 لعلوم والتقنية ل الدولية مجلةلل

 

Copyright © ISTJ   41 

 

، دراسات اقتصادية(، مفاهيم أساسية حول المؤسسة االقتصادية، 0202صخري محمد، )
dz.com-www.politics  [.0200، ]وقت الدخول 
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