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 بسى هللا انشحًٍ انشحٍى

 

 

 

   ٕـــن   مـــق*   *   

   بحشـــان  بٌ ـــك

  كهًبث ـــن   ذاداـــي

    ذـــنُفـــً   سب

   أٌـــم   قب ـــبحش   ان

   ًـــسب  بث ـــكهً  ُفذ ـــت

  ب ـــجئُ   ٕ ـــن   ٔ

 *   *   ذداـــي  ّ ـــثهبً

 

 

 

 صذق هللا انعظٍى

 

 901 -انكٓف 

 بٌــُـش ٔ ايتــشك
 ذ انحًذ ٔ انثُبء عهى انٕاحذ األحذ بع

 يٍ نّ األسًبء انحسُى ٔ انصفبث انعهى

ٔ بعذ انصالة ٔ انسالو عهى انُبً 

 انًصطفى

صالة َخشج بٓب يٍ ظهًبث انجٓم 

 فٓىإنى َٕس ان



II 
 

 

كثٍش ٔ انعشفبٌ انكبٍش نألستبر نانشكش ا

 انفبضم

 ** دأي كًبل يش * *

 بنصكشٌى انعطبء ٔ خعهى جًٍم انصبش ٔ 

 تٕجًٍٓ فً ْزا انعًم انًتٕاضع

 أسأل هللا انعظٍى نّ األجش  ٔ انثببث

ٔ ال ٌفٕتًُ أٌ                        

 :أشكش 

انسبدة أعضبء نجُـت   -        

انًُبقشت عهى تٕاضعٓى ٔ قبٕل يُبقشت ْزِ 

 انًزكشة

 *  نسٍذا  -                     

بًذٌشٌت يُٓذط *  ذ  ـٕصٌـهقبسى بٍ بـب

 ت قسُطٍُتـانبٍئت نٕالٌ

* سبيٍت   انسٍذة  -                     

ٔ  سئٍست يصهحت انذساسبث انعهٍب انًشتت *

 انعهًًانبحث 

                                                  

  -سٍٍش  بكهٍت انعهٕو  االقتصبدٌت ٔ انت

 جبيعت يُتٕسي بقسُطٍُت

بل ـــــــــيذساء ٔ عً -        

بستًـــبسة ب انًؤسسبث انًستٓذفت

  االستبٍبٌ

ً َيٍ سبَذكم   -                      

ٔ يٍ عـهـًـًُ ٔ نـٕ   فً ْزا انعًم

 ب.ــــحـشفــــــــ

 ذاءـإْ
 أْذي يزكشة انهٍم ْزِ ..  إنى 



III 
 

انٕانذٌٍ انعضٌضٌٍ  سٔح                 

 يٍ * أبً يحًذ ٔ أيً جْٕشة * جعهًٓب هللا

 أْم انجُت ٔ جًعًُ بًٓب 

                                  

أخٕاتً * جٍٓذة * بشٌضة * سعبد * سٍٓهت  

 * َٕال

عبئهت                               

  يحًذ إسالوَجبة ٔ خبصت * غبدة *  *  أختً

 * إبتٓبل

 عبئهت                              

 أختً فٍشٔص  * 

عبئهت                               

َٕسانذٌٍ ٔ خبصت * يحًذ تقً انذٌٍ  * أخً

 * أيبل

عبئهت                               

 كشًٌٕ ٔ خبصت * حٍٍُ * أخً

عبئهت                               

 طبسق ٔ خبصت * نٍُت * أخً

 عبئهت                               

 عبدل * أخً

                                   

 * ٔ * سعٍذي * عبئهتب * ْبدف

                                        

 صيٍالتً ٔ صيالئً ... صذٌقبتً      

أسشة انبذٌم انشاشذ       

 نإلَشبد ٔ انًسشح ببنشٔاشذ

                                       

جًعٍــــت َــــبدي        

 انخــــٕاسصيً بـــقســـُطٍـــُت

                                        

جًعٍــــت اإلسشــــبد ٔ        

 اإلصـــالح بـــبنشٔاشذ
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عًـبل ٔكبنت                     

اتصالث انجضائش بفشجٍٕة                                                                                           

                                                               

 ٔ كم يٍ ٌعشفًُ

انحبٍب * انجضائش * ٔ انٕطٍ  إنى   

ٔ كم انًخهصٍٍ  اإلساليٍتاأليت انعشبٍت ٔ 

  فٍٓب..
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ــرس  الفهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 الصفحة محتويات البحث
 II امتنانشكر و 

 III إهداء

 VIII-IV الفهرس 

 IX-X قائمة األشكال

 XI قائمة اجلداول

 XII قائمة ادلالحق

 ذ-أ ادلقـدمـــة
 76-01 الفصل األول: التسويق و التسويق المجتمعي

 02 متهيد

 03 التسويقفن ادلبحث األول: أساسيات 

 03 ادلطلب األول: مفاهيم عامة عن التسويق  

 03 الفرع األول: التحوالت االقتصادية العادلية و الفكر التسويقي  

 07 الفرع الثاين: ماهية التسويق 

 12 التسويقادلطلب الثاين: أدوات 

 12 الفرع األول: دراسة السوق

 17 الثاين: السياسات التسويقية الفرع

 26 ادلبحث الثاين: التسويق اجملتمعي

 26 ادلطلب األول: مدخل إىل التسويق اجملتمعي 

 26 الفرع األول: عوامل ظهور التسويق اجملتمعي  

 32 الفرع الثاين: ماهية التسويق اجملتمعي

 38 ادلطلب الثاين: نظرة موّسعة على التسويق اجملتمعي

 38 الفرع األول: أمهية التسويق اجملتمعي و حتدياته  

 41 الفرع الثاين: التسويق اجملتمعي و أطراف العالقة
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ــرس  الفهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 45 مظاهر تكيف الفكر التسويقي احلديث مع متطلبات التنمية ادلستدامةادلبحث الثالث: 

 46 مفاهيم متعلقة بادلؤسسة ادلسؤولةادلطلب األول:  

 46 التسويق ادلسؤولالفرع األول: 

 50 محايــة ادلستـهلكالفرع الثاين: 

 53 اإلطار التنظيمي و اإلداري يف خدمة التنمية ادلستدامة ادلطلب الثاين:

 54 ادلستدامةالثقافة التنظيمية و قضية التنمية الفرع األول:                  

 56 اإلدارة الـرشيـدةالفرع الثاين:                  

 61 إسرتاتيجيات و آليات التسويق اجملتمعيادلطلب الثالث:         

 62 إسرتاتيجيات التسويق اجملتمعيالفرع األول:                  

 67 الفرع الثاين: ادلزيج التسويقي اجملتمعي                 

 76 صةخال

 137-77 التنميـة المستدامـةالفصل الثاني: 

 78 متهيد

 79 لتارخيي دلفهوم التنمية ادلستدامةاإلطار اادلبحث األول: 

 79 ادلستدام       لفكر التنمويلالتارخيي  لبعداادلطلب األول:          

 79  إضاءات على الفكر التنمويالفرع األول:                  

 83 لفكر التنموي ادلستداماإضاءات على الفرع الثاين:                  

 87 دلفهوم التنمية ادلستدامة الفكريالتأسيس ادلطلب الثاين:          

 87 العالقات ادلتبادلة بني البيئة و التنميةالفرع األول:                  

 96 التنمية ادلستدامة             الفرع الثاين: التوثيق الدويل لقضية                 

 102 أساسيات يف مفهوم التنمية ادلستدامةادلبحث الثاين: 

 102    ماهية التنمية ادلستدامةادلطلب األول:          

 102 العناصر و ادلقومات األساسية للتنمية ادلستدامة الفرع األول: ادلفهوم                 

 107 أهداف و شروط جناح التنمية ادلستدامةالفرع الثاين:                  

 109 قياسها أبعاد التنمية ادلستدامة وادلطلب الثاين:          

 109    أبعاد التنمية ادلستدامةالفرع األول:                  

 114 قياس التنمية ادلستدامةالفرع الثاين:                  
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ــرس  الفهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 117 ادلؤسسة االقتصاديةحاجة التنمية ادلستدامة إىل ادلبحث الثالث: 

 117 العودلةرهان التنمية ادلستدامة مع ادلؤسسة االقتصادية يف ظل ادلطلب األول:          

 117    مسامهة ادلؤسسة ادلسؤولة يف حل ادلعضالت األخالقيةالفرع األول:                  

 121 مظاهر العودلة و قضية التنمية ادلستدامةالفرع الثاين:                  

 125 ولوج التنمية ادلستدامة قطاع األعمالادلطلب الثاين: 

 125  دمج التنمية ادلستدامة يف ادلؤسسة االقتصاديةالفرع األول:                  

 132 التنمية ادلستدامة ميزة إبداعية للمؤسسة االقتصاديةالفرع الثاين:                  

 137 خالصة

 234-138 الفصل الثالث: ثنائية التسويق المجتمعي و التنمية المستدامة

 139 متهيد

 140 التنمية ادلستدامة ثنائية التسويق اجملتمعي ومدخالت و خمرجات لادلبحث األول: 

 140 ادلواصفات القياسية و نظام إدارة البيئةادلطلب األول: 

 ISO 140منظمة التقييس العادلية الفرع األول: 

 ISO   145محاية البيئة و ادلسؤولية االجتماعية يف معايري الـ الفرع الثاين:

 152 الفرع الثالث: نظام اإلدارة البيئية

 155 مستدامو عمل الكيمياء اخلضراء فكر ادلطلب الثاين: 

 155 ماهية الكيمياء اخلضراء الفرع األول:

 159 اخلضراء كيمياءمنوذج لل النيم شجرة الفرع الثاين:

 162 ادلطلب الثالث: تدوير النفايات ضرورة االستدامة

 162 اتـثمني النفايـالفرع األول: ت

 164 الفرع الثاين: تقنية تدوير النفايات

 169 التسويق اجملتمعي و ت دولية جادة يف التوفيق بني التنمية ادلستدامةسامهامادلبحث الثاين: 

 170 ةـة اجلزائريـادلطلب األول: التجرب

 170 الدفع بالتنمية ادلستدامة يف اجلزائر أطراف و تشريعاتالفرع األول: 

 179 الفرع الثاين: مصادر التمويل البيئي يف اجلزائر

 183 الفرع الثالث: قطاع الطاقة و محاية البيئة يف اجلزائر
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ــرس  الفهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 187 / تونس و ادلملكة العربية السعوديةادلطلب الثاين: جتارب عربية

 187 األول: التجربة التونسية يف العالمة البيئية الفرع

 193 جمال محاية البيئة الفرع الثاين: القطاع الصناعي السعودي و

 201 / أدلانيا و رومانيا و فرنساادلطلب الثالث: جتارب أجنبية

 201 الفرع األول: ريادة التجربة األدلانية يف جمال الطاقات ادلتجددة

 205 التوجه ادلستدام يف رومانيا و فرنساالفرع الثاين: 

 207 فاعلة يف حتقيق التنمية ادلستدامةاقتصادية مؤسسات ادلبحث الثالث: 

 207 التنمية ادلستدامةجمال ادلطلب األول: مؤسسات عربية ناشطة يف 

 208 االهتمام اجملتمعي لدى بعض ادلؤسسات اجلزائريةالفرع األول: 

 219 بعض ادلؤسسات العربية لدىاالهتمام اجملتمعي الفرع الثاين: 

 226 ادلطلب الثاين: مناذج أجـنبية مـلتزمة

ناقالت معزولة للغاز الطبيعي ادلسال من الفرع األول: صناعات ثقيلة/ 
 Finetec صنع

226 

 229 الفرع الثاين: منتجات ملتزمة واسعة االستهالك

 234 خالصة

 242-235 اخلـامتـــة
 243-256 بيبليوغرافيا

 278-257 ادلالحق

 282-279 ملخص البحث
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 الــاألشك                                                                                              ة                ــقائم
 

 قائمة األشكال
 الصفحة العنوان الرقم
 00 وجهات النظر املختلفة لدور التسويق يف املنظمة 10
 00 أدوات التسويق 10
 01 عملية الشراء 10
 03 خمطط حبوث التسويق 11
 06 دورة حياة املنتوج 12
 01 عناصر املزيج الرتوجيي 13
 02 عملية اإلتصال 14
 01 نطاق التسويق اجملتمعي 15
 05 أبعاد التسويق اجملتمعي 16
 12 احلديث اإلداري الفكر يف البيئية اإلستدامة منظومة 01
 20 حقوق املستهلك 00
 22 تغيري الثقافة املؤسسية مراحل 00
 40 القنوات التوزيعية ملدخل التسويق األخضر 00
 56 الناتج تزايد عن الناجتة اإلضايف اإلنتاج لتكلفة ريكاردو منوذج 01
 56 الناتج تزايد عن الناجتة اإلضايف اإلنتاج لتكلفة مالتوس منوذج 02
 61 التدفق الدائري املبسط للنشاط االقتصادي 03
 60 و البيئية االقتصادية التدفقات 04
 60 البيئي االقتصادي النموذج 05
 010 اجلوانب الرئيسية للتنمية املستدامة 06
 011 البيئي القوية / الغطاء اإلستدامة 01
 011 االقتصادي الضعيفة / الغطاء االستدامة 00
 014 أىداف التنمية املستدامة 00
 010 الدوليةرمز منظمة التقييس  00
 ISO  014 01110بيان أسس معيار  01
 ISO  014 01111بيان أسس معيار  02
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 الــاألشك                                                                                              ة                ــقائم
 ISO 14000 016املتطلبات العامة اليت أقرهتا املواصفة الدولية  سلسلة 03
 ISO 020 26000بيان أسس معيار  04
 026 شجرة النيم 05
 031 مثار شجرة النيم 06
 032 رمز املواد القابلة للتدوير 01
 055 العالمة البيئية / الوردة األوروبية 00
 055 البيئية / املالك األزرق األملاين العالمة 00
 061 العالمة البيئية التونسية 00
 061 الكيميائية DOWالعالمة التجارية ملؤسسة  01
 062 الكيميائية Union Carbideالعالمة التجارية ملؤسسة  02
 016 العالمة التجارية جملمع 'صيدال' 03
 000 القانوينتوزيع املؤسسات املستهدفة حسب الشكل  04
 000 توزيع املؤسسات املستهدفة حسب احلجم 05
 000 توزيع املؤسسات املستهدفة حسب طبيعة النشاط 06
 000 توزيع املؤسسات املستهدفة حسب امللكية 11
 001 توزيع املستجوبني حسب املستوى الدراسي 10
 002 توزيع الوظائف التسويقية املمارسة باملؤسسات املستهدفة 10
 003 توزيع أىم التحديات اليت تواجو املؤسسات املستهدفة 10
 004 بيان فهم وجود عالقة بني التسويق اجملتمعي و التنمية املستدامة 11
 004 بيان العمل بالتسويق اجملتمعي داخل املؤسسات املستهدفة 12
 005 أفاق الوعي مبسامهة املؤسسة املستهدفة يف حتقيق التنمية املستدامة 13
 001 'بريزيت'العالمة التجارية ملؤسسة  14
 000 و شركاه' أنعم سعيد العالمة التجارية لـ 'جمموعة مؤسسات ىائل 15
 Finetec 004العالمة التجارية ملؤسسة  16
 iPhone 006 هلاتف SOLiCharger الشاحن 21
 Apple 000 عالمة 20
 000 رنيو' 000 دبليو اهلاتف النقال 'موتو 20
 MOTOROLA 000العالمة التجارية ملؤسسة  20
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 لجــداو ال                                                                                               ة                ــقائم
 

 قائمة الجداول

 الصفحة نعنواال الرقم
 01 عوامل قرار الشراء عند املستهلك 'فرد' 10
 02 عوامل قرار الشراء عند املستهلك 'مؤسسة' 10
 06 ترتيب املنتجات 11
 017 السلسلة املزدوجة لشروط التنمية املستدامة 12
 003 قائمة املؤشرات األساسية للتنمية املستدامة 13
 047 البلد ية املستدامة تبعا ملستوى منوأهداف التنمو  الثقافة التنظيمية عناصر 14
 011 ملانيابأ 2030 سنة يفاملتوقع  و 2005 سنة يف األعمال حجم 15
 012  املختلفة البيئة تقنيات جماالت يف العاملية األسواق من أملانيا حصة 16
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 المــالحق                                                                                              ة                ــقائم
 

 قائمة المالحق
 الصفحة البيان الرقم
 ISO 14001 757شهادة  10
 EMS 758لنظام البيئة  ISO 14000شهادة  17
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تغَتات عديدة دتس سلتلف أبعاد احلياة بل يوما بعد يوم شهد العادل و ال يزال يشهد سنة بعد سنة لقد    

ىناك من يتحدث رغم أن اجلزئية منها و الكلية،  ، إخل،، السياسية، الثقافية و البيئيةاالجتماعية، االقتصادية
 متكامل ال ديكن الفصل فيها بُت ىذا البعد أو ذلك. أن احلياة كل   عن
ما أثبت التسويق الذي يعرف اىتماما متزايدا كذىنية و كنشاط، بعدفن ب تعلقالتغَتات احلاصلة ما ي من   

ي  يممن بقاهىا و حب ةـاالقتصاديات ـعلى مستوى ادلؤسس خاصة ة،ـالرفاىي قدرتو على حتقيق النمو و
و غَتىا من  إنتاجا أكرب و أجود، تأىيبل أحسن، توظيفا أنسب نحدتاليت ز قدراهتا التنافسية استمرارىا و يعز 
رطراف بل إن قدرة التسويق على حتسُت وضعية العرض و الطلب على حد سواه أدى مبختلف األ اإلجيابيات،

إذل تبنيو حىت حتقق أىدافها القريبة على مستوى الدول ادلتقدمة بشكل خاص  ةرمسيغَت الرمسية و اجلهات ال و
البيئي، إخل، و أيما  السياسي، الرياضي، اع الثقايف، االجتماعيـالقطدخل التسويق و بذلك ، دىو البعيدة ادل

 أيما.، مع أن لكل شيه سلبياتو مؤكدا على أنو حيقق جلميع األرطراف الرضا
على البيئة اليت بدأت اآلثار السلبية كذا من جهة و   تطبيقو يف سلتلف القطاعاتإن القناعة بأمهية التسويق و 

و أيما ازدياد وعي ادلؤسسات بأهنا جزه من رلتمع ما قد يفيدىا ما تطغى على النشاط الصناعي باخلصوص 
 التسويق تطورساىم يف  عوامل أخرى، كل ذلكمن جهة أخرى باإلضافة إذل يريده و قد يمرىا ما يرفمو 

 ادلؤسسة أىداف جانب حتقيق إذل يستهدف و الذي التسويق فلسفة يف األحدث 'التسويق اجملتمعي'إذل أن ظهر 
اجتاه  للمؤسسةو البيئية  األخبلقية و االجتماعية ادلسؤولية بتكريس تمعجملا و الفرد سعادة حتقيق االقتصادية
 النظر و محايتها و البيئة احًتام اإلرطار ىذا ضمن يندرج، كما عموماهبا و اجتاه البيئة احمليطة ادلستهلكُت 
 كفاهة على امؤشر  تمعجملا و التسويق بأخبلقيات االلتزام اعتبار و للمؤسسة اسًتاتيجي شريك أنو على للمستهلك

الفرصة إال أن  ادلهمة صعبة و التحدي كبَتغم أن ر ىنا و  .الرفاىية حتقيق يف الفعلية ادلسامهة على و ألداها
تقدمي خبلل من بُت ادلنتجُت و ادلستهلكُت الثقة  تمتُتلاالقتصادية مبعٌت أمام ادلؤسسة مناسبة أمام التسويق 

التسويق عموما أن ، ما يعٍت و خدمة العادل بتحقيق الرفاىية على أكمل أوجههااليت تسمح  لولالنماذج و احل
 حتديدا ال يستطيع أن يبقى منحصرا يف الذىنيات و ادلمارسات اجلزئية.و اجملتمعي 

األخمر و اج ـالبيئي و الذي يتممن فكرة اإلنت بوناحلدي  عن التسويق اجملتمعي و ما حيملو من أبعاد خاصة يف جا
زلافظتو على فكرة عن مدى الكثَتون  لاهــيتسقد  امتبلك تفكَت أخمر مراه و قبل ذلكقبلو استخدام الوسائل اخل

ىد احلية يف منارطق عديدة و الشوا سلتلف الدراسات و ادلمارسات توأكدذا ، و ىةـية االقتصاديو حتقيق التنم يةالرحب
بل إن تبٍت االجتاه البيئي و االىتمام مبا يشغل  ، و دائما تكون ىذه الطروحات خاصة بالعادل ادلتقدم أكثر،من العادل

انصراف  يتحول إذل ميزة تنافسية إضافية بإمكان ادلؤسسة استغبلذلا كفرصة تبعد عنها سلارطر قد اجلمهور عموما
 األخمر.قد تستعملها يف اإلنتاج  التكاليف اإلضافية اليتتربير و ادلستهلكُت عن منتجاهتا 
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 منو إذل للوصول ادلوضوعة النماذج أظهرت بعدما و ادلتعلقة بالتنمية ادلستدامة، من ىذا البح  ةادلقابليف اجلهة    

 تنمية مث شاملة ةـتنميإذل  تنمية،لوصول إذل الل ،على مستوى الدول و األقاليم أو على ادلستوى العادلي اقتصادي
 عن ادلتوازنة األحكام إصدار يف عليها يستندمتماسكة  عريمة قاعدة توفَت يف واضحا نقصا أظهرتبعدما  مستقلة،
 حساب على األجل قصَتة ادلكاسب على الًتكيز إذل ذلك من بدال اجتهت و السياسات سلتلف منافع و تكاليف

 و االقتصادية السياسات ىذه بُت لًتبط اليت جاهت 'ادلستدامة التنميةـ 'ب يعرف ما ظهر البعيد، ادلدى يف الطموحات
 و احلاليُت البشر رفاىيةوصوال ل اأركاهن بُت تكاملال إذل تسعى و الثقافية و السياسية حىت و البيئية و االجتماعية
 الذي االستغبللاإلضافات و  نتيجة انـاإلنس رطرف من زلدثة إذل رطبيعية من البيئة حتولت بعدما خاصة ،البلحقُت
 .و منها التلوث سببهاو عديد ادلشاكل اليت  هبا أضر
 ضرورةعلى  من اقتصادية و اجتماعية و بيئية و مؤسساتية من خبلل األبعاد اليت تشملها ادلستدامة التنمية تؤكد
القائمة أساسا على  البيئي النظام عمل لطريقة علمي فهم إذل احلاجة تربز إذ ،بيئتها مع البشرية االقتصاديات تكافل

فيو إذل  يتعرض يف الوقت الذي التفاعل ادلستمر و ادلنظم بُت عناصر البيئة احلية منها و اجلامدة و ما يولده من توازن
 و االكتشاف يف رلال و السَت ومع التعاملو  فيو العيش عن ؤلفراد و اجلماعاتال غٌت ل يبقى تغيَتو  ضغوط

على رأسو  و  و منها القطاع االقتصادي األرطراف ادلعنيةديثلون  ىؤاله األفراد و اجلماعات، ةختلفادل دلواردا ستغبللا
الكلية يف مساعي التنمية ادلستدامة  كانت أوجزئية  مجيع األرطراف تمح ضرورة إشراك و تمن، و ادلؤسسة االقتصادية

 إذل خَت اجلميع. دفهتدتس حياة اجلميع و مادامت 

تداخل بُت التسويق اجملتمعي الذي دتارسو ادلؤسسات و التنمية ادلستدامة اليت ال ىوإظهاره  البح  حياول ىذاما    
، و بل ادلفهومُت على حدىـات كـار أساسيـبعد إظه، اجلميع إن على ادلستوى الفلسفي أو التطبيقي غايةتعترب 
 ستدامة.يف حتقيق التنمية ادل شاركتهامللمؤسسة االقتصادية  معرفة حقيقة أنبالتارل 

 Kotler الذي جاه بوتعريف التسويق  يفعبلقة بُت التسويق اجملتمعي و التنمية ادلستدامة وجود مبلمح  مكن دتييزأ
ن عملية اجتماعية، ما يعرب عن اجلانب االجتماعي للتسويق اجملتمعي، دتكن األفراد و اجلماعات مه الذي يظهر و 

تداخل  ذاى و يف اد ادلنافع و مبادلتهاإجي ، عن رطريقاجلانب االقتصادييعرب عن ما إشباع رغباهتم و احتياجاهتم، 
 ادلنظومة البيئية تعتمد مكوناهتا يف حياهتا على بعمها البعض و على ما حييط هبمعلى اعتبار أن  مع اجلانب البيئي

  سيحاول البح  تأكيده.، و ىو ما مستقببلو  اآلن حتقيق ادلنافع و مبادلتهاممن العمل على استدامتها ي كما أن
 ازللي التنمية ادلستدامة اسًتاتيجياتآليات و  على وضع خاصة احلدي  العصر يف الناميةو ادلتقدمة  الدول إشتغلت
ة و اجملتمع الدولو أيما  ادلؤسسات مشاركة على تساعد شأهنا أن مناليت  و احلوافر التطلعات و تطورت ايدولو 

 تعد و دل فحسب رحبيتها على يعتمد اخلاص مؤسسات القطاع العام و تقييم يعد و دل ،تمعيةاجمل ادلسؤولية يفادلدين 

رأسها احلديثة و على  الكليةادلفاىيم  فقد دفعت فقط، ادلالية على مراكزىا مسعتها بناه يف تعتمد ادلؤسسات تلك
 اةياحل يف ةادلتسارع وراتالتط مع التعامل على درةاق عمل ةبيئ لقخلالسعي إذل  التنمية ادلستدامة بادلؤسسات

مسامهة  إذلادلستدامة التنمية  حاجةأخرى بعبارة العادل،  أضلاه عرب و اإلدارية و البيئية ة و التكنولوجيةاالقتصادي
 .و العكس صحيح معهايتماشى التسويق اجملتمعي الذي ادلؤسسة ادلسؤولة من خبلل 
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 :الرئيسية إشكالية البح  

 :اآلتية التساؤل الرئيس بالصيغة ديكن رطرح ذكره مت إذل ما إستنادا   
 ؟التنمية المستدامة تحقيقيساهم التسويق المجتمعي في  كيف

 :التساؤالت الفرعية 
 أجل معاجلة أكثر تفصيبل دلوضوع البح  ديكن سرد التساؤالت الفرعية التالية: من   
 ما ىو التسويق اجملتمعي و كيف وصل الفكر التسويقي إليو؟ -
 ؟ىذا النموذجو كيف وصل الفكر التنموي إذل  ما ىي التنمية ادلستدامة -
 كيف ديكن أن تتجلى ذىنية التسويق اجملتمعي يف ذىنية التنمية ادلستدامة و العكس؟   -
و كمثال  ادلستدامةالتنمية  يف ةخاص االقتصاديةو ادلؤسسات  ةعام عنيةاألرطراف ادل ىل تساىم حقيقة -

 ؟'مديرية البيئة لوالية قسنطينة' يف اجلزائر عنها
إن كان األمر   و، توافق متطلبات التنمية ادلستدامةسلرجات  تقدمييف  االقتصاديةادلؤسسات صلحت ىل  -

 ؟على األقل يف جانبو الذىٍت تسَت يف نفس االجتاهمن ادلؤسسات اجلزائرية من هل ف كذلك
 :الفرضيات 
 الفرضيات التالية: وضعديكن  تساؤالتو،و تو إشكاليرطبيعة موضوع البح  و بناه على    
من جهة و  و تطبيق التسويق فيهاعرفالتطور ادلستمر الذي  االقتصاديةادلؤسسات  وتعرفساير التطور الذي  -

 ؛مع متطلبات تطور الفكر التنموي من جهة أخرى توافق ذلك
 ؛التنميةستدامة يف الا فكرةحتمية مع فكرة اجملتمعية يف التسويق مهزة وصل  -
 ، ما جيعلها مؤسسات مسؤولة،هااختبلفعلى التسويق اجملتمعي من رطرف ادلؤسسات االقتصادية  طبيقت -

 .حتقيقا للتنمية ادلستدامة ادلسؤولية االجتماعية و األخبلقية و البيئية نداهاتيف ظل  ال غٌت عنهاضرورة 
 :أمهية البح  

 ومن حي  ادلفهوم ة ادلستدامة ـالتنميليظهر العبلقة بُت التسويق اجملتمعي و اس ـجاه ىذا البح  باألس   
التنمية ادلستدامة  دلتطلباتخاصة بعد أن ارتقى إذل اجملتمعي على مسايرة الفكر التسويقي  ؤكدو ي ادلمارسات
من  من خبلل تبنيها و تطبيقها للتسويق اجملتمعية ـة ادلسؤولـحاجة ىذه األخَتة دلسامهة ادلؤسسمن جهة و 
يف  تحدياتواحدا من أىم الاليت دتس و ال ختفى على أحد أمهية تناول مثل ىذه ادلواضيع ، جهة أخرى
زيادة  كذلكعمومها و  ئي الذي تعرفو الكرة األرضية على ادلتعلق بالتدىور البي وشقيف  خصوصاالوقت احلارل 

 .و تبعات ذلك عي خاصةالنشاط االقتصادي عامة و الصنا
و  ةــمسؤوليتها االجتماعية االقتصاديات ادلؤسس حتملبيان إلزامية لة متواضعة ــ  زلاولديكن اعتبار ىذا البح

األىم من رلموع األرطراف  األخبلقية و البيئية خدمة للتنمية ادلستدامة بل التأكيد على أهنــا رطرف مهم إن دل نقل
 ادلخولة بتحمل مسؤولياهتا يف ذلك.
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رطريف البح ،  كان أال و ىي أن كثرة جزئيات  فكرة أساسية و من األمهية مبايف إبراز أمهية ىذا البح   تكمنكما 

شكل ما ، ادلسؤولةالتسويق اجملتمعي و التنمية ادلستدامة، منفردين و عند اجلمع بينهما يعطي الكثَت من ادلمارسات 
ظر عن حجمها و بغض الن ما يسمح للمؤسسة ادلسؤولةو ىو ، صعوبة يف اإلدلام بادلوضوعمن جانب آخر  لنا

 على الرحبية. بقيتاليت  ادلسؤوليةمظاىر من  اعلى األقل واحدبتبٍت و لو  إمكاناهتا
 :أىداف البح  

 :يهدف باخلصوص إذل فإن ىذا البح سبق  شلانطبلقا إ   
 ؛التسويق اجملتمعي و التنمية ادلستدامة يالتدقيق يف مفهوم -
 ؛و التنمية ادلستدامة اجملتمعي التسويقمفهومي بُت  داخلالت إظهار -
 ؛مسؤوليةلتصبح أكثر  قناع بمرورة إعادة النظر يف أمناط اإلستهبلك و اإلنتاج على حد سواهاإل -
 دتاشيا مع جهود التنمية ادلستدامةو احلكومات ادلسؤولة  ادلؤسساتالنماذج ادلقدمة من  بعضالوقوف على  -

إذل كما و يهدف البح    ،قة ضمنيةيبطر  لزيادة الوعي ادلستدامما يف ذلك من ترويج مستدام و خدمة و 
 . بعض ادلؤسسات اجلزائرية النظر يف واقع و آفاق ادلسؤولية عند

 :أسباب اختيار ادلوضوع 
 تتمثل يف:، أهمية التسويق المجتمعي في مسار التنمية المستدامةالبح ،  أىم أسباب اختيار موضوع   
يستدعي إثراه  ما اجملتمعية الذىنية و ادلمارسات التسويقية يف جوانب عديدة من ادلفاىيميةاالختبلفات  -

 ؛أكرب تدقيق و تفصيلب ىذا ادلوضوع
و بذلك فهي حتتاج اقتصاديات الدول ذىنيات األفراد و تشكل التنمية ادلستدامة حتديا كبَتا و حقيقيا يف  -

 ؛و الدراسات بغض النظر عن ختصصات ىذه األخَتة عرضالفهم و الإذل مزيد من 
رىا يف حتقيق التنمية ادلستدامة من خبلل تبنيها للتسويق و إظهار أن للمؤسسة االقتصادية كوحدة جزئية دحتمية  -

 ، يف ظل ازدياد أعداد ادلؤسسات و تركيزحتملها للمسؤولية اجملتمعيةالتزامها أو اجملتمعي أو بعبارة أخرى من خبلل 
 ؛مكانتها أكثر فأكثر اقتصاديات العادل على خلقها و تعزيز

و ليس فقط  إظهار أن التنمية ادلستدامة حتتاج تظافر جهود مجيع األرطراف مبا يف ذلك ادلؤسسة االقتصاديةحتمية  -
 ؛الدولية احلكومات و ادلنظمات

 ؛اليوم و غدا يف حتقيق الرفاىية أكيدةذو مسامهة  التنمية ادلستدامة و اجملتمعي التسويق اجلمع بُت -
ة و ـات الصناعيـتسارع وتَتة النشارطو  ادلتعددة حاجات اإلنسان زدياداا و ادلشاكل البيئية عمومتفاقم  -

 من رطرق حلها؛ يعتربان التنمية ادلستدامة و التسويق اجملتمعي ،التجارية و غَتىا من حتديات العصر
دلا  حبوث يف ظل النقص الذي تشهده يف ىذا اجملالكذا تعزيز ادلكتبة هب بالتارلزلوريتو، و حداثة ادلوضوع و  -

 .تعميم للفائدة لذلك من
 



ح  
 

ــةـــــــالمقدمــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــ
 :ادلنهجية و األدوات ادلستعملة يف البح  
و الذي ، ئلجابة عن التساؤالت ادلطروحةلرطبيعة ادلوضوع مت اختيار ادلنهج الوصفي التحليلي  بالنظر إذل   
يف زلاولة ، و قبل ذلك كل رطرف على حدى التنمية ادلستدامة و اجملتمعي التسويق ثنائيةاإلدلام بمن  ديكن
 .من البح  على خلفية األىداف ادلسطرةمقنعة عن ادلوضوع لوصول إذل نتائج ل

افقة مع ادلوضوع و اخلاصة بتجارب احلاالت ادلتو لبعض مت اعتماد ما يشبو ادلسح الوثائقي من جهة أخرى 
و كذا بعض حاالت العرض  ةمع جهود التنمية ادلستداميف تشريعاهتا و نشارطاهتا بعض الدول السائرة 
استطبلع ميداين لعمل مديرية البيئة  إذلافة ضباإل ،ادلؤسسات ادلسؤولة ادلنظمات و ادلستدام ادلقدم من بعض

 توجهات بعض ادلؤسسات اجلزائرية يف ىذا اإلرطار.لوالية قسنطينة و 
 ىذا و قد مت االعتماد على رلموعة من أدوات و مصادر ادلعلومات دتثلت أساسا يف:

 ادلتوفرة؛و اجلرائد ادلسح ادلكتيب و االرطبلع قدر ادلستطاع على الكتب و اجملبلت  -
 على مستوى شبكة األنًتنات؛ باخلصوص الدراسات و التقارير و ادلعلومات بشكل عام -
 ؛ادلقدم ذلم االستبيانموازاة مع ادلقاببلت الشفوية مع مدراه و عمال ادلؤسسات ادلستهدفة  -
 .أكثر توضيحلتعزيز البح  باألشكال و اجلداول و الصور  -

 :حدود البح  
اخلوض يف من الصعب إن دل نقل من ادلستحيل  جعل افكيف جبمعهم رطريف موضوع البح مفهوم تساع إ   
أىم باكتفى البح  يف فصليو األولُت  فيو، لذلك اإلتيان على كل صغَتة و كبَتةو  اصيلتفال مجيع

 ية للتسويق زلل التخصص، وع أفملـميت يقوم عليها التسويق اجملتمعي و التنمية ادلستدامة، ـاألساسيات ال
ال خيتلف احلال كثَتا يف الفصل الثال   .العبلقة بينهما عن أوليةبداية الربط بُت ادلفهومُت و إعطاه فكرة 

كال و ذلك بأخذ شكل من أش ة و اجلزئيةالذي أعطى صور متفرقة عن شلارسات ملتزمة منها الكلي
 .و كذا استطبلع الفكر اجملتمعي يف بعض ادلؤسسات اجلزائرية االستدامة ىنا و ىناك ادلادي منها و ادلعنوي

 :الدراسات السابقة 
ادلسح ادلكتيب أو االلكًتوين، و  سواه يف البح  موضوع تكن ىناك دراسات مباشرة يف دل يف حقيقة األمر   

 يف سياق ادلوضوع:الدراسات اليت سيأيت ذكرىا  اعتبارمع ذلك ديكن 
مع ، ت و انعكاساهتا على رضا ادلستهلكللمنظمادراسة بعنوان "األبعاد التسويقية للمسؤولية االجتماعية  -

للمنتجات الغذائية يف يف عينة من ادلنظمات ادلصنعة  ادلستهلكُتادلديرين و آلراه عينة من دراسة حتليلية 
'فؤاد زلمد حسُت من تقدمي الستكمال متطلبات شهادة الدوكتورا منشورة و ىي أرطروحة ، "اجلمهورية اليمنية

ضرورة  حاول فيها الباح  إبراز ،3002 كلية اإلدارة و االقتصاد يف اجلامعة ادلستنصرية، العراق،احلمدي'،  
 التزام ادلؤسسات، اليت يعرب عنها مبصطلح ادلنظمات، ادلصنعة للمواد الغذائية يف اليمن بشكل خاص
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بادلسؤولية االجتماعية مبا ينعكس حالة من الرضا لدى ادلستهلك و بادلقابل حتديد درجة ىذا األخَت و مدى 

 تقييم ادلستهلك لؤلنشطة اليت تقوم هبا ادلؤسسات اجتاه حقوقو كمستهلك؛
ادلسؤولية البيئية و االجتماعية مدخل دلسامهة ادلؤسسة االقتصادية يف حتقيق التنمية "دراسة بعنوان  -

الستكمال متطلبات شهادة من رطرف 'الطاىر خامرة' مقدمة منشورة مذكرة  "،ادلستدامة، حالة سونطراك
و اليت حـاول الباح  فيها التنبيو و ، 3002/3002 ،جامعة قاصدي مرباح ،ادلاجستَت يف العلوم االقتصادية

و اجملتمع من خبلل ادلسؤولية البيئية و ة البيئة ـحلماية ـة االقتصاديـالتوجو اجلديد للمؤسسالتأكيد على 
 شهرةإذل جانب اكتساهبا االقتصادية و االجتماعية  الظروف المغوط اليت تفرضها هبدف مواجهةاالجتماعية 
 ؛منتجاهتا و زيادة أرباحهاتشكل ذلا عنصرا السًتاتيجية تنويع خمراه 

يدخل ضمن متطلبات نيل  منشور حب  ،"اإلقتصاد اخلفي و آثاره على التنمية ادلستدامةدراسة بعنوان " -
براز إل يف زلاولة منو 'زلمد كنفوش'، قدمو الباح  3002/3002 ،جامعة سعد دحلب ،شهادة ادلاجستَت

دلسار التنمية ادلستدامة يف اجلزائر بالتحديد، التثبيط الذي يقوم بو االقتصاد اخلفي أو ما يعرف بالسوق ادلوازية 
 و ىو ما يظهر بطريقة ضمنية ضرورة هتيئة ادلناخ االقتصادي مبا يوافق جهود التنمية ادلستدامة؛

لنيل شهادة  منشورة رسالة"، و ىي دراسة تقييمية إشكالية التنمية ادلستدامة يف اجلزائر،"دراسة بعنوان  -
مفهوم النمو و التنمية ' قصد حتليل امسينةـزرنوح يقدمتها '، 3002/3002 ،ادلاجستَت يف العلوم االقتصادية

ضرورية للدول النامية لتقليل الفجوة  بيان كون ىذه األخَتةادلستدامة و عرضو بصفة مبسطة إضافة إذل 
الدول النامية عموما من قلة ادلوارد البلزمة لعملية ، يف ظل معاناة التقنية مع الدول ادلتقدمةة و ـاالقتصادي

 واردىا استغبلال أمثبل و عقبلنيا؛منها استغبلل م رالتنمية باستثناه بعض الدول ذات الريع البًتورل و ادلنتظ
 يف َتادلاجست شهادة على احلصول أجل منمنشورة  ةمذكر "، مجعيات محاية ادلستهلك"دراسة بعنوان  -

إلظهار احلاجة اليت  ، قدمتها 'فهيمة ناصري'3002/3002 ،خدة بن وسفي بن/ اجلزائر جامعة ،احلقوق
و خطَت يف اليت سبقها تطور مذىل حلماية ادلستهلك خاصة مع دخول األلفية الثالثة يوما بعد يوم تتماعف 

لتشمل عودلة و اتساع مفهوم العودلة  اإلنتاج و التسويق و الدعايةبأساليب نفس الوقت السيما فيما يتعلق 
استهبلكا مبلئما يف مجيع األحوال، من جهة أخرى عدم األخذ بعُت االعتبار االستهبلك اليت ال تعطي 

 ؛على صحة ادلستهلك و على البيئة عموماخصوصا لشروط الصحة و السبلمة و ما ينجم عنها من ممار 
ادلسؤولية االجتماعية و دورىا يف مشاركة القطاع اخلاص يف التنمية، حالة تطبيقية على بعنوان "مداخلة  -

، ببَتوت ادلعهد العريب للتخطيط نظمو دورلمؤدتر  ' يفباين'صاحل السحي ا" قدمهادلملكة العربية السعودية
تبٍت ادلؤسسات اليت مدى وقف على  ،"القطاع اخلاص يف التنمية، تقييم و استشرافحتت شعار " ،3002

و التعرف على االجتماعية  سؤوليةدلفهوم ادل باخلصوص يف ادلملكة العربية السعودية يعرب عنها بالشركات
  الفقر و حتقيق التنمية من جهة أخرى. ىذه األخَتة على اجملتمع من جهة و على دورىا يف زلاربة تأثَتات



 د
 

ــةـــــــالمقدمــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــ
 :مصطلحات البح  الرئيسية 

 ذات ادلفاىيم ادلختصرة التالية: البح  اليت يقوم عليهاالرئيسية أىم ادلصطلحات    
ة و ـارات البيئيـعٌت باالعتبو الذي ية ـتطور السياسات التسويقي ما وصل إليوآخر  التسويق اجملتمعي: -

يو لإىذا و قد يشار ، لوإذل جانب ادلكونات التقليدية  فكرا و تطبيقاأو بأخبلقيات التسويق االجتماعية 
 ؛بادلسؤولية اجملتمعية اليت جتمع بُت ادلسؤولية االجتماعية و البيئية

إذل التنمية االقتصادية و تقوم و الرعاية االجتماعية  ةالتنمية ادلستدامة: التنمية اليت تميف محاية البيئ -
 باألساس على فكرة ضمان الرفاىية ألجيال ادلستقبل كما ألجيال احلاضر؛

ادلؤسسة ادلسؤولـة أو ادللتزمة: اليت تتبٌت الفكر ادلستدام أو ادللتزم ادلتوافق مع ادلسؤوليـة االجتماعيـة و البيئية،  -
 حتملو من عناصر.ها االستدامة مبا ما يعٍت أن مدخبلت نشاط ادلؤسسة و كذا سلرجاهتا تراعى في

 :ىيكل البح  

 :منها ثبلثة مباح ، و لكن قبل ذلك ضم كل واحد جاه ىذا البح  مقسما إذل ثبلثة فصول   
ستدعى اما  اؤالت فرعيةاليت قام عليها و تس ، رطرح لئلشكالية الرئيسيةللموضوععام  عرضفيها  ادلقدمة: -

و  و أمهيتو و أىدافو أسباب اختيار ادلوضوع كذلك مشلت ادلوضوع من خطئو، حةصتأكيد ل فرضياتوضع 
كما تدعمت ادلقدمة بذكر الدراسات ،  الرئيسة اليت يقوم عليها حدوده و ادلنهجية ادلعتمدة و ادلصطلحات

 ؛و يف األخَت اذليكل الذي بٍت عليو السابقة القريبة دلوضوع البح 
لتسويق اجملتمعي، تناول ادلبح  األول منو ا و ىو البح اخلاص بالشق األول من مث يأيت الفصل األول:  -

بذلك مبثابة مدخل للمبح  ادلوارل الذي تناول التسويق  ليكوناألساسيات اليت يقوم عليها التسويق عموما 
ادلبح   توجوعليو، يف حُت الظروف اليت أدت إذل ظهوره مث أىم ما يقوم اجملتمعي حتديدا من خبلل بيان 

بتوجو ادلؤسسة االقتصادية إذل حتمل مسؤوليتها اجتاه ادلستهلك و إذل بداية الربط مع التنمية ادلستدامة الثال  
 البيئة عموما و تكييف إدارهتا و السياسات و التطبيقات التسويقية مع ذلك؛

على  وقف ادلبح  األول منوالتنمية ادلستدامة،  اخلاص بالشق الثاين من البح  و ىوالفصل الثاين:  -
، للفصل لمفهوم الرئيسالفرعية لادلفاىيم  ىمأ ليبُتفجاه  الثاين فكر التنموي ادلستدام، أمالل إلرطار التارخييا

أحد أىم األرطراف كدلؤسسة االقتصادية  على االتنمية ادلستدامة  مادإذل إبراز اعتفيما ذىب ادلبح  الثال  
 ؛ا اليت تسَت عكس جهود التنمية ادلستدامةالسلبية لنشارطاهتآلثار نظرا لبل إهنا األىم  الداعمة جلهودىا

على كثـرة و تشعب ما ديكن أن يتناولو عند اجلمع بُت التسويق اجملتمعي و التنمية أما الفصل الثال :  -
 حتديدا أمثلة و مناذج عن ما وصل إليو سواه العادل إمجاال أو ادلؤسسات االقتصادية تناولب ، إكتفىادلستدامة

 إن على ادلستوى ادلفاىيمي أو التشريعي أو اإلداري أو ادلخرجـات ادللموسة يف سيـاق التوجـو الكلي
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'منظمة التقييس  يف ىذا الفصل مس البح  نمية ادلستدامة،و اجلزئي لتحمل ادلسؤوليات أو خدمة الت

تقنية تدوير 'و كذا  'علم الكيمياه اخلمراه' ،'نظام اإلدارة البيئية' ،'ادلواصفة القياسية البيئية' ة'،العادلي
التنمية  ادلسامهة يفمحاية البيئة و بالتارل  العمل على يفجتربة 'اجلزائر' جوانب من ، و تطرق إذل 'النفايات
، كما استعرض الفصل 'فرنسا'و  'رومانيا'و  'أدلانيا'يف و كذا  'السعودية'و  'تونس'يف أيما ، ادلستدامة

 ؛األجنبيةو  اجلزائرية و العربيةبعض ادلؤسسات الفكر و التطبيق ادلستدام يف  واقعجوانب من 
مبا يوافق اإلجابة عن اإلشكاليات ادلطروحة  حاولت تلخيص ما جاه يف فصول البح  :و يف األخَت اخلادتة -

تطرق إليها ما يفتح رلال التوسع و  يتم الدل جوانبن ىناك أبيان  حاولتكما  ،و تبٍت الفرضيات ادلوضوعة
 باإلضافة إذل تقدمي مقًتحات و توصيات عن ادلوضوع بصفة عامة. البح  مستقببل،

 :البح  أىم صعوبات 

 ىذا البح  على حسب فصولو كما يلي: واجهتديكن تقسيم أىم الصعوبات اليت    
نذرة  أىم إشكـال ىو قلة حىت ال نقول فهوم التسويق و التسويق اجملتمعيدليف الفصل األول الذي خصص  -

األنًتنات أو شبكة  اليت تتناول التسويق اجملتمعي بالتحديد إن على مستوى ادلكتباتالقيمة ادلراجع و ادلصادر 
 ىناكان األحيالبيئي، بل و يف بعض  على خبلف التسويق االجتماعي و األخمر أوخاصة باللغة العربية 

أو  دراسات و تقارير تتحدث عن التسويق اجملتمعي و ىي يف احلقيقة تقتصر على اجلانب األخمر
د  و بالكاد جتجانبا منو ال يتعدى  وعن التسويق اجملتمعي فإن ، و إن وجد موضوعمنو أو العكساالجتماعي 

 ؛النشاط التسويقيكبلما عن السياسات التسويقية اجملتمعية و اليت كما يعلم اجلميع أساس 
ادلكتبية مقارنة  ادلصادر نذرةأىم إشكال ىو  ذي خصص دلفهوم التنمية ادلستدامةاليف الفصل الثاين  -

من جهة أخرى إما لكثرهتا أحيانا كما كان األمر من جهة و تعذر التطرق لتفاصيل ىذه التنمية بااللكًتونية 
 مثبل كما كان األمر ادلعلومات يف بعض األحيان قلةأو ل امةتصاعدي دلفهوم التنمية ادلستدبالنسبة للتوثيق ال

 البح ؛من ىذا اجلزه ، ما خلق نوعا من البلتوازن يف بالنسبة للبعد ادلؤسسايت أو التكنولوجي ذلا
أما يف الفصل الثال  الذي خصص لثنائية التسويق اجملتمعي و التنمية ادلستدامة فإن أىم إشكال على  -

على مستوى الدول أو  سواه ة ماجتمعيـة متسويقية كيف أن سياس  ةـمن متابع التمكنو عدم ـاإلرطبلق ى
بطريقة زلددة، باإلضافة إذل عدم  ملتزمةسلوكات أو سلرجات  إذل ادلنظمات أو ادلؤسسات ادلسؤولة تؤدي

تعلق من احلصول على معلومات صحيحة و دقيقة عن ادلؤسسات النموذج يف الفصل خاصة ما ي التمكن
من  .يف ادلواقع االلكًتونية ذلذه ادلؤسسات على األقل متوقعا توفره، و ىو ما كان اجملتمعي ذلاالتسويقي  زيجبادل

زلددة،  اقتصادية يف سياق ادلوضوع على مؤسسةشاملة  عدم التمكن من القيام بدراسة تطبيقيةناحية أخرى 
 .تمعيةصال هبا فكيف بالفلسفة اجملاالت متيف رلموع ادلؤسسات اليت  واضحة تسويقيةيف غياب فلسفة 
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 الفصل األول: التسويق و التسويق المجتمعي
 

 متهيد:
 

 The Marketingحتت عنوان "الثورة التسويقية  مقاال 0691 قد كتب عام Robert keithإذا كان    

Revolution" جملة التسويق يف"  Journal of Marketing" :جاء فيه 
 

و آت ال ريب، على إرضاء الزبون ة سؤسسامليكون فيه تركز مجيع نشاطات عاجال أم آجال فإن اليوم الذي "
  تكون قد اكتملت"فإن الثورة التسويقية هذا اليوم عندما يأيت 

    
راف خمتلف األط معهاو يف النشاط االقتصادي، اليد الكربى  باعتبارها، اليوم االقتصاديةن تبين املسؤسسة إف   

ظل التغريات العاملية  حتمية يفهو ضرورة  و تطبيقه ملفهوم التسويق اجملتمعي يف أي دولة و يف العامل أمجع
أوضاع اجلديد من دفع إلصالح  ار، ملا يف هذا املسو منو األهداف الفردية و املشرتكة املرجوة ارعةاملتس

أو ملسؤسسة االقتصادية نفسها داخل اسواء رفاهية األفراد  إمجاال، حبيث يضمنالعاملية املسؤسسة و األوضاع 
أثبتت جناعتها على مستوى  رة هنا و هناكـاملنتش ، خاصة و أن التجاربخارجها و بالتايل رفاهية الشعوب

يادة أرباحها و بقي التسويق اجملتمعي للمسؤسسات ز ، حبيث ي  ا اجملالاملسؤسسات و اجملتمعات السباقة إىل هذ
 اصبو إليهاليت ي لتنمية املستدامةة اقضييتفق مع  كما ذا ما تصبو إليه يف املقام األولو ه اـن استمراريتهـيضم

 .بأكملهالعامل 
 تمعي مرورا مبفهوم التسويق عموماو يف حماولة إللقاء الضوء على املفهوم اجلديد للتسويق و هو التسويق اجمل   

األول هذا الفصل  جاءو عالقته باملسؤسسة االقتصادية من جهة و مبفهوم التنمية املستدامة من جهة أخرى، 
 :كالتايل  املتضمن لثالثة مباحثمن البحث 

 
 التسويق فن أساسياتاملبحث األول:  

  
 التسويق اجملتمعياملبحث الثاين:  

 
 املستدامة التنمية متطلبات مع التسويقي احلديث الفكر تكيفمظاهر : املبحث الثالث 
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 التسويق فن يات أساسالمبحث األول: 
 عن التسويق عامةمفاهيم المطلب األول:  

ارة منذ بدايات القرف ادلاضي، و تعترب ػاالقتصاد و التسيَت و التجة يف علم ػادلعارؼ ادلضاف التسويق من أىم   
، و ادلنطلق يف ذلك ىو ادلؤسسة ، إخللتغَتات العادلية االقتصادية و االجتماعيةلأىم ميزة لو مواكبتو 

 ًتة أو تلك.  االقتصادية اليت تنتقل و التسويق من وضع آلخر يعكس ظروؼ و اىتمامات ىذه الف
 يالتحوالت االقتصادية العالمية و الفكر التسويقالفرع األول:   

 التفصيل ، ذلذا و قبلتغَت احلياة االقتصادية كاف و الزاؿ لو األثر ادلباشر يف ظهور مث تطور الفكر التسويقي   
 .يف فًتات سلتلفة العادلي االقتصادما ميز  أىميف مراحل ىذا األخَت ال بأس من الوقوؼ على 

 :يف العادل ىالتحوالت االقتصادية الكرب  .1
و  نتاجاإل ادلتخصص و نفادغَت العمل  باالكتفاء الذايت و 18قبل القرف  يف أوروبا احلياة االقتصادية سبيزت   

، و ظهرت ادلهنبدأ العمل يف التخصص و  عندما بدأت اجملتمعات يف التوسعو  انعداـ ادلبادالت التجارية،
 مع ألهنا مصنوعة بداخلو دوف أخرىوضعية الالتوازف حبيث تتوفر منتجات يف ىذا اجلزء من اجملت سادتلكن 

النقود و وضع نظاـ للسعر تطورت  ابتكرتهناية ىذه الفًتة يف  ،ادلنتجات لتبادؿ إذل فكرة ادلقايضة قادما 
، تزامنا مع 18القرف خالؿ  العالقة بُت البائع و ادلشًتي تطور إذلىذا مهد  بفضلهما ادلبادالت التجارية.

و  معُتات ذات لوف أو حجم أو شكل ػػػيعرب عن حاجاتو من ادلنتج لزبوفاليت أصبح فيها ا الثورة الصناعية
ادلهارة يف ىذه األخَتة  ،غلتهدوف يف التوصل إذل اتفاؽ مع زبائنهم عن طريق ادلفاوضاتمن جهتهم احلرفيوف 

و بدأ االىتماـ عندىم  اوالتػادلق واأنشؤ  الذين 19القرف مع هناية  عماؿاألما يعرؼ اليـو برجاؿ هبا سبيز 
 (1)إنتاج الكتلة. باىتمامهم أيضا و بالسعر ليكوف أقل ما ؽلكن من ادلنافسة 

ادي يف الدوؿ على النشاط االقتص باإلنتاج االىتماـ سيطر احلرب العادلية األوذلهناية حىت شيئا فشيئا 
لتوجيو ادلنتجات إذل فقط جعل العرض يف أغلب األحياف أكرب من الطلب و البيع نشاطا ثانويا ما ادلتقدمة، 

بادلؤسسة إذل تطوير أساليب تصريف ما دفع  1999ىذا الوضع أفرز أزمة الكساد العادلية عاـ  ،ادلستهلكُت
 ( Magasins Populaires ةػأوذل احملالت الشعبي على سبيل ادلثاؿ ال احلصرادلنتجات، فظهرت يف فرنسا 

UNIPRIX: 1929, PRISUNIC: 1931, MONOPRIX: 1932 ( ، دا ػعرؼ تزايفقد  بالطل من جهةأما
ادلنتجُت و  ظلت كثَتا و ادلنافسة اشتدت بُت ةػا كبَتا و القدرات اإلنتاجيملحوظا و رؤوس األمواؿ توافد

سنوات الستينات من  انتشرت خالؿفيما  ،احلاؿ حىت بعد احلرب العادلية الثانيةادلوزعُت و البائعُت، و استمر 
 و ظهرت ادلتحدة األمريكيةالقرف ادلاضي فكرة اقتصاد السوؽ يف الشماؿ الشرقي للواليات 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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(1): Marc Vandercammen – "Marketing, l'essentiel pour comprendre, décider, agir" - de boek – 1ère 

édition – 2002 - P 16. 
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ذلك األزمة ا بعد ػما ميز العادل اقتصادي ،Hyper marchéطرؽ سلتلفة لتوزيع ادلنتجات منها أوؿ معها 
ة ػما جعل ادلنافس و البطالة و اطلفاض معدالت النموسببت زيادة معدالت التضخم اليت  1973ة عاـ ػالبًتولي
كطريقة جديدة يف التوزيع زبص يف أدلانيا   Hard discount ورظهبرة ػة، كما سبيزت ىذه الفتػة عنيفػالسعري

حىت هناية السبعينات  اف وضعا منطقيا لكل ىذه اإلفرازاتشتداد ادلنافسة، الذي كإ البيع باجلملة. عنداخلصم 
يعترب االقتصاديوف الفًتة ما ىذا و  ادلواقع األقل منافسة. البحث عنأدى بادلؤسسات إذل ، و بداية الثمانينات

اطلفض معدؿ التضخم و   فقد ،قتصاد العادلي يف استعادة توازنواالفيها  بدأالفًتة اليت  1995 و 1985 بُت
األنًتنت و اذلاتف و  تر ظهيف أواخر القرف  اجلهود اإلنتاجية على اجلودة و اخلدمة.ركزت  و البطالة كذا

االقتصاد اجلديد يف الواليات ادلتحدة األمريكية و تفجرت العديد من ادلواقع  امعهظهر و  وسائل إعالـ أخرى
 االقتصاد اجلديد ىذا لكن ،Start – upبػ  كأسلوب جديد يف التوزيع و ىو ما مسيالتجارية عرب األنًتنت  

فكرة بادلقابل  توسعتو  دلواقع اليت أظهرت عدـ مردوديتهافقد أغلقت العديد من ا 91بداية القرف  معتراجع 
GRC  أيGestion de la Relation Client  .(1)على مستوى ادلؤسسات 

 :تطور الفكر التسويقي .9
بالتطور االقتصادي و االجتماعي للمجتمع، بتعبَت آخر بتوسع البيئة  رتبطإتطور الفكر التسويقي  نشأة و   

  كالتارل: التسويق مراحل تطورتسلسل ادلختصُت يف  . يتقاطع أغلبالتسويقية
 :L'optique production :مرحلة ادلفهـو اإلنتاجي .أ

حىت هناية احلرب العادلية األوذل،  19من النصف الثاين من القرف ادلمتدة حصر ىذه ادلرحلة يف الفًتة  ؽلكن   
 (2)ف: ىنا نقطتاف أساسيتاىو السيد، و  العرضأف ادلنتج أي فيها الرئيسية  يزةو ادل
  أىم ما سبيزت بو ىذه ادلرحلة ىو نذرة ادلوارد، إمكانيات إنتاج زلدودة و الطلب أكرب من األوذل أف

 ؛اط زلوري إلدارهتاكفلسفة و نش  باإلنتاجما فرض اىتماـ ادلؤسسات العرض، 
  ا و أمريكا الشمالية و حىت الصُتة احلرية االقتصادية و ادلذىب الليربارل يف أوروبسيادو الثانية أف 

سات صناعية مؤس أنشؤواالذين عماؿ األأفرز ظهور أصحاب رؤوس  ،92بداية القرف خاصة مع 
ة و التكنولوجية و لكن اإلنتاجية الفنيساعلت يف زيادة العرض و تطور اإلمكانيات  بفلسفة إنتاجية

رية حبيث جاءت فكرة ادلنافسة اليت بدأت سعمن ىنا و  ،اليت أعطت منتوجا متجانسا ادلتجانسة
خفض تكاليف اإلنتاج ما أمكن لتخفيض األسعار، و أيضا تكتيكية  ات يفتتنافس ادلؤسس

 هو ىو ما يؤكد بالتوزيع يف ىذه الفًتة،أدى إذل بداية االىتماـ  ما  ادلشبعةتستهدؼ األسواؽ غَت
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
(1): Claude Demeure – "Marketing" – édition DAVOZ – 4ème édition – 2003 – P P 03 .. 05. 
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إف أخطر مشكالت ادلشروع القائمة اليـو ىو كيف ندرس ": الذي جاء فيو 1919عاـ  Shawقوؿ 

 ."اإلنتاجالتوزيع دراسة منظمة كما ندرس 
يف  فرىاار بُت ادلنتجات حسب سعرىا و تو ؼلت لو أف كاف فلقد أي الطلب ادلستهلك من جهة أما

 (1). السوؽ

 L'optique produit :مرحلة مفهـو ادلنتوج .ب
دل تدـ ىذه ادلرحلة سوى سنوات العشرينات من القرف ادلاضي، و لعلو السبب الذي جعل العديد من    

 ىي السيد.ىنا الكتاب يغفلوهنا أو يدرلوىا مع مرحلة الحقة، و التزاؿ ادلؤسسة 
 (2)و لكن على مرحلتُت كالتارل:  رحلة بأف الطلب كاف أقل من العرضسبيزت ىذه ادل   

 ب ذبانسها الذي كرىو دلنتجات رغم أسعارىا ادلنخفضة بسبصعوبة يف تصريف ا وجدت ادلؤسسة
 ،، إخلمتميز شكال، لونا، معادلا جو منت علىاج إذل العمل دفع ىذا بادلشرفُت على اإلنت ،ادلستهلكوف

 ؛ىذا األخَتادلنافسة من حيث جودة  ج ذاتو و ظهرتو التفكَت يف ادلنتأصبح ف
  ات السوؽ أو زلاولة فهمها التعبيػر كاف دوف النظر يف متطلبألف الغرض من منافسة اجلودة إف صح

 شلا جعل الطلب يًتاجع مرة أخرى. نتجات ادلتوفرة رغبات ادلستهلكُتدل تلب ادل،(3)
 L'optique vente :مرحلة ادلفهـو البيعي .ج

اؿ اجلديدة و ىي التوجو البيعي ىي الفًتة اليت ؽلكن اعتبارىا موافقة لفلسفة األعم 1952إذل  1999من    
ادلرتكز على و ا مفهـو التسويق ىن يعترب و ،الذي التزاؿ فيو ادلؤسسة ىي ادلتصرؼ يف النشاط االقتصادي

 األكثر شيوعا يف أذىاف الناس.التوزيع 
، فبالنظر إذل (4) 'وما ؽلكن بيعجو بدال من إنتاج ؽلكن إنتا بيع ما'ؽلكن اختصار ىذه ادلرحلة يف مقولة:    

 بالعودة إذل شليزات ، و92و بداية القرف  19أواخر القرف الذي ميز أو اإلنتاج الكبَت  إنتاج الكتلةنظاـ 
  العادلية،االقتصادية زمة األو ما أحدثو من فائض كبَت يف السلع أدى إذل  النشاط االقتصادي السابقة الذكر

حبيث ، Agressive Sellingفة الذي كاف بوسائل بيع عني لكبَتالتوزيع او ىو  كاف البد من نظاـ مواز
ن النقل، التخزي الف،اإلع إذل جلأت اكماح،  لألرب داهتم مقياساعائ تو اعترب ات إذل رجاؿ البيع أت ادلؤسسجل

  ادلنتجوف أف  يفًتضو الذي  ادلستهلك دهما يريفي، و دائما دوف النظر البيعو غَتىا من جهود 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
(1): Philip Kotler, Kevin Lane Keler, Bernard Dubois et Delphine Manceau – "Marketing management" – 
Conception – PEARSON Education - 12eédition - Sans l’année de publication - P 17. 
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 .58و  57 ص ص – نفسورجع ادل :(2)
(3): Idem. 
(4): Ibid - P 18. 
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 (1)و سيعجبو حتما. ونما ينتج

ة رلل'أف ىذه الفًتة شهدت أوذل الكتابات ادلهتمة بالتسويق، دبفهومو التقليدي، منها إذل  ذبدر اإلشارة
  (2) .1939الصادرة يف الواليات ادلتحدة األمريكية عاـ  Journal of Marketing 'التسويق

  L'optique marketing: مرحلة ادلفهـو التسويقي .د
اليت  الفلسفة التسويقية ػببداية ما يعرؼ  ىيأغلب ادلراجع أف سنوات اخلمسينات من القرف ادلاضي  ذبمع   
 اجلوىرية. إلضافاتتزاؿ مستمرة إذل اليـو مع بعض ا ال

ذلذا  لشراء رغم وسائل البيع العنيفة،عجزت ادلؤسسات حىت احلرب العادلية الثانية يف دفع ادلستهلكُت إذل ا   
 أفادلنطلق غلب  أفكاف البد من تفكَت جدي يف الطريقة اليت سبكنها من ربقيق أىدافها، و توصلت إذل 

يكوف من السوؽ و العمل على تلبية احتياجاهتا احلالية و ادلرتقبة بكفاءة و فعالية تفوؽ كفاءة و فعالية 
ة و ػاألمريكي Coca Colaة على غرار ػات العادليػفكر مسح للكثَت من الشركػتطبيق ىذا ال ،افسُتػادلن

Renault (3) .الفرنسية من ربقيق صلاحات باىرة 
 :'السياسة اجلديدة لتوجيو ادلؤسسات'يف كتابو  Peter Druckerادلقولة الشهَتة لػ زبتصر ىذه ادلرحلة يف    

بيع ما 'لتتغَت بذلك فلسفة األعماؿ من ، (4) 'بدال من زلاولة بيع ما ؽلكنك صنعو صنع ما ؽلكنك بيعوإ'
اختصار للمفهـو التسويقي الذي أصبح الوظيفة األساسية  ىو، و 'إنتاج ما ؽلكن بيعو'إذل  'ؽلكن إنتاجو
 (5)تعمل على ىذا األساس.اليت لتسويق دارة اخاصة بعد إنشائها إلللمؤسسات 

 َتكبق المثل: التسوي لفكرالعديد من ادلصطلحات ادلعربة عن ىذا ا بادلوازاة مع ذلك فقد انتشرت
Marketing de masse  لتوزيع و كاف يركز على العالمة يف ا 1973عاـ الذي ظهر بعد األزمة البًتولية

 Marketingجػاء مث  Marketing one – to few ظهر أيضا ما عرؼ بػ محالت الكربى،ادلستهدؼ لل

– one – to – one اللذاف يركزاف أكثر على العالقة مع الزبوف، و  ية الثمانينات و بداية التسعيناتيف هنا
 -  GRCعلى فكرة القائمال عن تسويق ادلنتوج يأخذ تسويق الزبوف مكانو كامال بد 91مع بدايػة القرف 

Gestion Relation Client. (6) 
وؿ جذري و جوىري ليس يف رلاؿ التسويق فحسب و الفكر التسويقي مرحلة ربتعد ىذه ادلرحلة من تطور 

 إظلا على نطاؽ األداء العاـ دلنظمات األعماؿ ككل، سببو الرئيسي اإلنفتاح على البيئة اخلارجية إضافة إذل
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .58 و 57 ص ص –ادلرجع نفسو : (1)

(2): Claude Demeure - op.cit - P 04. 
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 .63..  62 ص ص –ادلرجع نفسو  :(3)
(4): Idem. 

 .18 ص – 9226 – الطبعة األوذل –دار ادلناىج للنشر و التوزيع  – "مبادئ التسويق" – عباس العالؽ بشَت زلمود جاسم الصميدعي و: (5)
(6): Idem. 

التسويق و التسويق                                                             الفصل األول                               
 المجتمعي

 ا يرضي الزبائن و يقوي ادلركزل الذي يؤدي إذل تقدًن مح بتوجيو العمل بالشكؤسسة الداخلية، شلا مسبيئة ادل
 (1)التنافسي دلنظمات األعماؿ. 

 L'optique marketing sociétal :مرحلة مفهـو التسويق اجملتمعي .ىػ

إذل إشباع حاجات و رغبات ادلستهلكُت، بعد أف وصلت إذل تبٍت  الدائم سعي ادلؤسسات االقتصادية   
، بشكل عاـ البيئةالفلسفة التسويقية، كاف دوف األخذ بعُت االعتبار للتأثَتات اجلانبية لبعض ادلنتجات على 

االقتصادية و االجتماعية و  الضوابط و تتعارض مع و اجملتمع طبيعةفأنتجت العديد من ادلنتجات اليت تضر بال
ىدفها األساسي و إذل مستغلة ادلستهلكُت  ف، و سارت ادلؤسساتالعادات االستهالكية و التقاليد و األديا

اية ادلستهلك و اجملتمع و ترشيد ػإذل ضب اا ظهرت منظمات و صبعيات تدعو ػىن ،الوحيد الربح السريع و الكبَت
فاىية يف ظل ادلنافسة مع احملافظة على إشباع حاجات األفراد و ربقيق الر حلفاظ على البيئة، تهالؾ و ااالس

 (2)  ادلصاحل العامة للمجتمع. بطريقة ال تعارض

على و شيئا فشيئا باقي اجملتمعات،  ،حرص اجملتمعات ادلتطورة لىليعرب ع ىذا منذ منتصف السبعيناتبدأ    
ات و ىي ػو الذي ال يكوف إال بإدماج ادلؤسس التطور النوعي حلياة الكائناتة من ػبلوغ مستويات مرضي

دث عن ػهبذا نتح ُت و ادلتعاملُت الصناعيُت، ومع ادلستهلك تنشئهاذلذا األخَت يف أي عالقة  عنصر يف اجملتمع
ال ؼلتلف معها ال يف األساس و ىو إرضاء  ةػالذي ىو امتداد للفلسفة التسويقي التسويق المجتمعيمفهـو 

رفاىيتو، و ال يف الغاية اليت تبقى ربقيق و ادلستهلك، و إف كاف اجملتمعي ػلرص على مصلحة اجملتمع ككل 
 (3)أقصى األرباح. 

 الفرع الثاني: ماهية التسويق 
 :مفهـو التسويق .1
 :Marketingأصل كلمة  .أ

 ٍتػالذي يع Mercatusة من ادلصطلح الالتيٍت ػمشتق أي التسويق Marketingإف الكلمة اإلصلليزية    
Market اآلخر بدوره من ادلصطلح الالتيٍت و ادلشتق أي السوؽ Mercari (4)ادلتاجرة.  الذي يعٍت 

 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ص – 9227 – الطبعة العربية –األردف  –عماف  –العلمية للنشر و التوزيع  دار اليازريت – "التسويق األخضر" –أضبد نزار النوري ثامر البكري و : (1)
37. 
 .91 ص –مرجع سبق ذكره  –بشَت عباس العالؽ  زلمود جاسم الصميدعي و: (2)
 .66..  63 ص ص –مرجع سبق ذكره  –كماؿ مرداوي : (3)
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حبث مقدـ إذل ادلؤسبر العلمي األوؿ لكلية اإلقتصػػاد و  - "ادلتغَتات ادلعاصرةالتسويق الصحي يف ظل " –ثامر البكري و غساف عبد الرزاؽ العبيدي : (4)
موقع إلكًتوين  -بدوف سنة نشر  –قسم إدارة األعماؿ  -كلية اإلدارة و اإلقتصاد   -جامعة بغداد  -العلـو اإلدارية جبامعة العلـو التطبيقية األىلية باألردف 

 :29 ص -
http://jps-dir.com/Forum/uploads/1364/drthamer.doc 

 .9229- 11 -25تاريخ ادلعاينة: 

التسويق و التسويق                                                             الفصل األول                               
 المجتمعي

 Marché كلمة  من ااشتقاق فيورغم أف كتعبَت عادلي، و الذي ازبذ  صطلح ادل أحتفظ بنفس يف اللغة الفرنسية
و ىي من  Marchéage لىو ع Mercatusو ىي من  Mercatique على ػشتملوؽ، اليت تأي الس

Marché (1) .نفسها 

 .تعريف التسويق صلليزية، و ىو ما سيسهلربية و الفرنسية و اإليف أصل الكلمة بُت الع و عليو فهناؾ توافق
 :التسويق مفهـو .ب
ال يوجد إصباع على تعريف التسويق شأنو شأف النشاطات الديناميكية ادلتجددة، و إف كاف التسويق أكثر    

و التعريف التارل يبدو  ،من نشاط، كما أف التعاريف ادلقدمة لو متعددة و متباينة ال داعي للتفصيل فيها
 و فيو يستند التسويق على جانبُت أساسيُت علا: شامال

                      Marketing philosophy – Marketing concept (2) :فلسفة أعماؿالتسويق  *  
فلسفة أعماؿ تتعلق بتعبئة جهود ادلؤسسة و توجيهها و الرقابة عليها بغرض تلبية احتياجات "التسويق ىو ف   

 ."للمركز الرحبي للمؤسسةدلخطط تتوافق مع التدعيم اادلستهلكُت و إشباع رغباهتم و حل مشكالهتم بطريقة 
أف ؼلضع للتحليل السلوكي و غلب أنو يستهدؼ الربح و لكن  صحيح اديػالتسويق إذف علم إنساين اقتص

ت و اجملتمع، و بدوف ذلك سوؼ تظل اجملهودات ؤسساالعلمي لًتشيده و تطويره خدمة لألفراد و ادل
  (3)التسويقية غَت منظمة و ذات تكاليف عالية و عائد أقل. 

مريكية سنوات السبعينات و وقوع الشركة فيما األ Fordذبربة سيارة  بالنظر إذل ثالثة عوامل أساسية ىي
و  إغفاذلا للمستهػلك دػعن The Biggest Marketing Mistake'اخلطأ التسويقي األكرب 'رؼ بػ ػع

اقتصاد ضلو و التوجو العادلي  دلنافسة أكثر فأكثر يوما بعد يـومنتجاهتا، إشتداد احصادىا كسادا رىيبا يف 
، أصبح البد أف تكوف دلنظمة األعماؿ إذا ما أرادت ربقيق (4)و ما ينجم عنو من تغَتات و ربديات  السوؽ

و  عماؿ و سر بقائو و سبب استمرارهأىدافها قناعة بأف ادلستهلك أو السوؽ عموما ىو دافع نشوء نشاط األ
رغبات و احتياجات السوؽ و مدى اإلستعداد و القدرة على تلبيتها أف الفشل أو النجاح مرىوف دبدى تفهم 

عندىا  تقاد جاـز بأف عرضو سيجد لو طلباو بأحسن كيفية، و عليو فإف إقامة أي مشروع البد أف يسبقها اع
 .Businessفقط ؽلكن إقامة نشاط أعماؿ 

 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

(1): Ibid - P 06. 
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 .98..  96 ص ص – ادلرجع نفسو :(2)
 –اإلسكندرية  –اجلامعية الدار  – "91 التسويق بادلنظومات و ادلصفوفات: مفاتيح و أسرار التقدـ و التنمية ادلستدامة يف القرف" –فريد النجار : (3)

 .45 ص – 9226

 .18..  14 ص ص –مرجع سبق ذكره  –كماؿ مرداوي : (4)
التسويق و التسويق                                                             الفصل األول                               

 المجتمعي
  (1): ةعامال مصاحبة ذلذه الذىنية ثالث ذىنيات جزئية تستمر مع منظمة األعماؿ

 ؛قبوؿ التغَت و أف العادل يف حركة دائمة: و ذلذين النقطتُت تأثَت مباشر يف ازباذ القرارات -
 ؛كوظيفة طبيعية تنظم التوسع الذي تسعى إليو ادلؤسسة  االبتكارالبحث عن  -
 الربح الذي تبقى إدارة التسويق مسؤولة عنو. -

 Marketing techniques, pructuces and (2) :التسويق تقنيات، نشاطات و وظائف *   

functions                                                                                                                          
 جانبو العملي أو التطبيقي. يفالتسويق  و ىذه الفكرة منطلق 'سوؽ' جاءت من 'تسويق'أف كلمة  ذكر    
دة يف علم رائال  American Marketing Associationعرفت صبعية التسويق األمريكية 1962يف عاـ    

اطات الالزمة لتدفق السلع و اخلدمات من مصادر القياـ دبختلف النش"على أنو:  ىذا األخَت التسويق
تضمن للمؤسسة فالتسويق إذل ىنا يعرب عن النشاطات اليت  ،(3) "إنتاجها إذل أسواؽ استهالكها أو استعماذلا
 انسياب منتجاهتا من ادلنتج إذل ادلستهلك.

 1985و ذلك عاـ  فهـو التسويق من جانبو التطبيقيشامال دل لكن اجلمعية عادت و قدمت تعريفا يعتربو 
التسويق ىو العملية اخلاصة بتخطيط و تنفيذ و تسعَت و ترويج و توزيع األفكار الالزمة إلسباـ "جاء فيو: 

 (4)."التبادؿ اليت تؤدي إذل إشباع حاجات األفراد و رغباهتم و ربقيق أىداؼ ادلؤسسةعملية 

 قاؿ: ، أب التسويق، موفقا إذل حد بعيد حُتKotlerهمة التسويق داخل ادلؤسسة جاء تعريف و ربديدا دل
تطوير و احملافظة ود و الربامج ادلخططة و ادلوجهة ضلو بناء و تسويق ىي رلموع اإلجراءات و اجلهمهمة ال"

 (5). "على عالقات و مبادالت مرحبة مع األسواؽ ادلستهدفة قصد ربقيق أىداؼ ادلؤسسة

ىذا يعٍت أف ادلؤسسة نظاـ مفتوح على السوؽ تؤدي نشاطاهتا من و إذل السوؽ، فمن السوؽ و قبل طرح 
ت و رغبات ادلستهلكُت و من معلومات زبص حاجا صيل ادلوارد و ادلدخالت األساسيةادلنتوج تعمل على رب

أساليب و اسًتاتيجيات ادلنافسة، مواد أولية، عمالة، أمواؿ و غَتىا، و منها ستعود لدراسة ردود أفعاؿ 
الطلب و  بعد أف قامت بالبحث عن ماهتا و سلرجاهتا من سلع و خدمػاتتنقل معلو  يهاػإلادلستهلكُت، و 

ة تقـو بنشاطات تسويقية مستمدة ػو ىي هبذا مؤسسة تسويقياإلتصاؿ بو و إقناعو دبنتجاهتا دوف ادلنافسة، 
و ظروؼ  ى حسب اإلمكانيات ادلتاحة من جهةمن السوؽ و موجهة إليها، إما كاملة أو مقاطعات منها عل

 السوؽ من عدد ادلستهلكُت و تفاوت رغباهتم و احتياجاهتم و عدد ادلنافسُت من جهة أخرى.
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ



12 
 

(1): Marc Vandercammen - op.cit – P P 23 et 24. 

 .34..  29 ص ص – ادلرجع نفسو :(2)
 .29 ص - ادلوقع نفسو: (3)
 .23 ص –نفسو  ادلوقع: (4)
 .32 ص – ادلرجع نفسو: (5)

التسويق و التسويق                                                             الفصل األول                               
 المجتمعي

 :وظيفة التسويق وإدارة التسويق  .9

، إهنا تطبيق التسويق الذي غلمع بُت الذىنية و التطبيقالسؤاؿ الذي يطرح نفسو يتعلق باجلهة ادلسؤولة عن    
  .Marketing Management (Direction – Departement – Service) 'إدارة التسويق'

تًتكز يف إدارة و ىي رلموع النشاطات ادلكلفة هبا إدارة التسويق،   Marketing Functionوظيفة التسويق
ن العرض إذل تعترب الوظيفة األساسية ذلا، بعد أف تغَتت العالقة من ادلؤسسة إذل الزبوف أي م إذالطلب 

   (1) إدارة التسويق = إدارة الطلب. إذل درجة أنو يقاؿ:  ت العكسالطلب و أصبح

 (2)     أعلها:وظائف جزئية أخرى  للتسويقو 
 ؛دراسات السوؽ و حبوث التسويق -
 ؛تقدير الطلب و ربديد توجهاتو من الناحيتُت الكيفية و الكمية -
 ؛ادلؤسسة يف ادلنافسة اسًتاتيجيةادلساعلة يف وضع  -
 ؛ادلنتجات، تطويرىا، تغليفها و تعليمهابإعداد وضع سياسة ادلؤسسة اخلاصة  -
 ؛وضع سياسة ادلؤسسة اخلاصة  بالتسعَت -
 ؛البحث عن منافذ التوزيع و اختيار القنوات ادلناسبة -
 ؛إدارة عمليات البيع و التوزيع -
 اإلتصاؿ و الًتويج و تنشيط مبيعات ادلؤسسة. -

األخَت ينعكس على إدارة التسويق من خالؿ  إدارة التسويق ىي إدارة الطلب فإف حسن إدارة ىذا إذا كانت
 حيث: (3) ،ة من ربقيق أىدافهاؤسستوقيت و مكونات الطلب بطريقة سبكن ادل إدارة مستوى و

ذبنبو، و  البد من و ىذا راػأو معدوما أو متقهق اػقد يكوف سالب Demand level مستوى الطلب -
ا و لكنو ع كل منتجاهتتبيإذ دى ادلؤسسة ػاـ و ىو نظريا مقبوؿ لػتالوؽ لوب، أو فا و ىو ادلطػقد يكوف تام

  ادلل ى إذل ادلنافسة؛ را بتحوؿ الطلب غَتيبقى خط
أو  هي رلموع العناصر ادلكونة للطلبػف Demand component ات أو تركيبة الطلبأما مكون -

 ؛طبيعة و نوعية ادلستهلكُت ادلستهدفُت
قدرة القائمُت على إدارة التسويق على جعل  فيعٍت Demand timingو أما توقيت الطلب  -

 (4)ادلستهلكُت يقتنوف منتجاهتا دوف توقف أو عزوؼ أو ربوؿ عنها إذل منتجات ادلنافسة. 
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 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .38..  34 ص ص –رجع نفسو ادل: (1)
 .37 و 36 ص ص –رجع نفسو ادل: (2)

 . 55ص  – 9225 – الدار اجلامعية –"التسويق"  –فريد الصحن زلمد  :(3)
 .59..  39 ص ص –مرجع سبق ذكره  –كماؿ مرداوي : (4)

التسويق و التسويق                                                             الفصل األول                               
 المجتمعي
 مرحلة مكانة صادية مرت دبراحل سلتلفة تعكس كل إدارة التسويق داخل ادلؤسسة االقت
 ادلؤسسة: زلورية و ذلا عالقة بكل ما يتم داخل و ىي اليـو تكن معًتفا هبا دلفي البداية ف ،التسويق

 
 : وجهات النظر ادلختلفة لدور التسويق يف ادلنظمة21 الشكل رقم

 
        
 األفراد   التمويل             التمويل     األفراد              التمويل      األفراد                    

 التسويق                                                                                      
 اإلنتاج        التسويق          اإلنتاج         التسويق     

 اإلنتاج                                                                                      
 

 التسويق كوظيفة أساسية        التسويق كوظيفة أكثر أعلية                 التسويق كوظيفة متساوية      
 يف األعلية مع الوظائف األخرى  
  

 اإلنتاج                                                                      
 التسويق                           التسويق            اإلنتاج                

 ادلستهلك                                  ادلستهلك                          
 التمويل                األفراد               األفرادالتمويل                              

  
 

 و التسويق كوظيفة تكاملية لكافة الوظائف      ادلستهلك كنقطة الًتكيزادلستهلك كنقطة الًتكيز         
 

 .86ص  – 9225 –الدار اجلامعية  – "التسويق" –زلمد فريد الصحن ادلصدر: 
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عندما وصلت إدارة التسويق إذل أخذ مكاف ذلا ضمن اذليكل التنظيمي للمؤسسة سبكنت من فرض اىتماـ 

تهلك دوف أف تفقد ىي أكرب مقارنة باإلدارات األخرى إذل أصبحت زلور ىذه األخَتة، مث ناب عنها ادلس
   و اليـو ادلستهلك حبق زلور الفكر التسويقي و إدارة التسويق عادت لتكوف زلو إدارات ادلؤسسة. مكاهنا كلية،

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
التسويق و التسويق                                                             الفصل األول                               

 المجتمعي
    التسويق أدواتالمطلب الثاني: 

ربقيق أىداؼ ادلؤسسة التسويقية يتطلب أدوات تسويقية تعمل على ذلك، و دلاّ كاف التسويق ذىنية ذبعل    
و ىو أيضا تقنيات لتجسيد ىذه الذىنية ميدانيا حبثا عن  لبات السوؽ خطوة سابقة ألي نشاطمن معرفة متط

 :ما يف الشكل ادلوارلالنجاح و االستمرار، فقد قّسم بعضهم ىذه األدوات إذل رلموعتُت ك
 التسويق  أدوات: 29الشكل رقم 

 اجملموعة األوذل      
 دراسة السوؽ                                                 

       
 تقدير و قياس الطلب –حبوث التسويق  –تقسيم السوؽ إذل مقاطعات  – دراسة سلوؾ ادلستهلك     

   
 اجملموعة الثانية                                                 
 ادلزيج التسويقي                                                

 
 التوزيع و اإلتصاؿ ،األسعار ،اخلاص بادلنتجاتإعداد ادلزيج التسويقي ادلناسب 

 
  –بغيجة  مطبعة -"زلاضرات يف التسويق: مبادئ التسويق"  -كماؿ مرداويادلصدر:  
 .84ص  – 9228 –الطبعة األوذل  –قسنطينة 

 فيتضح من الشكل أف قسما أدوات أو آليات التسويق الرئيسياف لكل منهما أدوات جزئية خاصة.
 

 دراسة السوق الفرع األول:
التسويق يؤكد أف  Philip Kotlerألف التسويق من أكثر العلـو تأثرا و تأثَتا يف البيئة عموما إذل درجة أف    

من خالؿ يكوف و ربقيق التجدد  ،لكي يكوف نشاطا فعاال و مفيدا و زلققا ألىدافو عليو أف يكوف متجددا
تلك ادلتغَتات التسويقية إذل بيئة داخلية و ىي  تنقسم البيئة بيئة و خلق قيمة تسويقية مشجعة.التفاعل مع ال
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أو غَت ادلباشرة خارجية تشمل ادلتغَتات اخلارجية  يئةػو ب ادلسؤولة عنها إدارة التسويقالداخلية أو ادلباشرة 
 على خالؼفيها تطلب دراستها جهدا مضاعفا ألنو يصعب بل يستحيل التحكم و ىي اليت ت ةؤسسللم

     (1) بشكل زلدود و على ادلدى الطويل.  َت يف بعض عناصرىاو إظلا ؽلكن التأثلداخلية البيئة ا
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .86 و 85 ص ص – 9227 – اجلزائر –بن عكنوف  –ديواف ادلطبوعات اجلامعية  –مدخل ادلعلومات و االسًتاتيجيات"  ق:ػػ"التسوي –منَت نوري : (1)

التسويق و التسويق                                                             األول                                الفصل
 المجتمعي

  :دراسة سلوؾ ادلستهلك .1
 و السلع راءػلش القدرة لديو أو يشًتي الذي الشخص: "بادلستهلك نعٍتقبل التطرؽ إذل ىذا ادلوضوع،    

 (1)". العائلية أو الشخصية الرغبات و احلاجات إشباع هبدؼ للبيع ادلعروضة اخلدمات

 الرغبات و احلاجات إشباع دافعبو قرار الشراء  ادلوجودة بُت ادلستهلك التعريف العالقة ىذا من واضح
  .أخرى جهة من الشرائية و قدراتو إمكانيات ادلستهلك حسب و جهة من متوفر ىو ما حسب

 على إذ يعرفو عبيدات إبراىيم زلمد األوؿ حسب ،لسلوؾ ادلستهلك ُتالتالي ُتؽلكن تقدًن التعريفو عليو    
 و ،األفكار و اتػػاخلدم و السلع استخداـ أو شراء عن البحث يف ادلستهلك يربزه الذي رؼالتص ذلك: "وػأن

 فإف ادلؤذف صاحل زلمد و حسب ،"ادلتاحة الشرائية إمكانياتو حسب حاجاتو أو رغباتو ستشبع أهنا يتوقع اليت
 سبيل يف ادلستهلكوف هبا يقـو اليت ادلباشرة غَت و ادلباشرة التصرفات و األفعاؿ صبيع: "ادلستهلك ىو سلوؾ

 (2) ".زلدد وقت يف و معُت مكاف يف خدمة أو سلعة على احلصوؿ

 :العوامل ادلتحكمة يف قرار الشراء عند ادلستهلك *
الذي من أىم أشكالو و  زبتلف حسب نوع ىذا األخَترلموعة من العوامل ربكم سلوؾ ادلستهلك    

 Le B to B (3). و ادلستهلك 'ادلؤسسة' أو ما يعرؼ بػ Le B to C ادلستهلك 'الفرد' أو ما يعرؼ بػ 

 عند ادلستهلك 'فرد' : عوامل قرار الشراء21جدوؿ رقم   
اجملموعات  –الطبقات االجتماعية  –الثقافات التحتية  –الثقافة  - عوامل احمليط

 الوضعيات. –األسرة  –االجتماعية 
 –النظرة إذل الذات  –الشخصية  –اخلربة  –اإلشًتاكات  –ادلربرات  - عوامل فردية

 ادلواقف.
 دلصدر: ا  

Sophie Delerm, Jean-Pierre Helfer et Jacques Orsoni –"Les bases du marketing"– 
Vuibert – 3e édition –  Sans l’année de publication - P 50 .. 54. 
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ؽلكن أف نفهم من اجلدوؿ أف قرار الشراء، و إف كاف بيد ادلستهلك الذي أصبح يوجو القرارات اإلنتاجية 
 بشكل مطلق.أو البيئة  ال ؽلكن أف يتجرد من تأثَتات احمليط و، فإنللمؤسسة

 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 :موقع إلكًتوين -بدوف سنة نشر  –"دراسة سلوؾ ادلستهلك"  - التسويق أساسيات - التجارية العلـو قسم - اإلسالمي التمويل منتدى :(1)
http://islamfin.go-forum.net/montada-f30/topic-t1918.htm 

 .9212-21-11  :ادلعاينة تاريخ
 وقع نفسو.ادل: (2)

(3): Sophie Delerm, Jean-Pierre Helfer et Jacques Orsoni – "Les bases du marketing" – Vuibert – PARIS - 
3e édition – Sans l’année de publication - P P 50 et 56. 

التسويق و التسويق                                                             الفصل األول                               
 المجتمعي

 بادلراحل التالية: 'الفرد'سبر عملية الشراء عند ادلستهلك ىذا و 
 عملية الشراء: 23شكل رقم   

 اةالوعي بوجود حاجة غَت ملبّ 
 

 البحث عن ادلعلومات
 

 تثمُت احللوؿ
 

 الشراء قرار
 نعم                                                                     ال                 

 شعور شراء مالئم
 ادلصدر:

Sophie Delerm, Jean-Pierre Helfer et Jacques Orsoni – op.cit – P 54. 
 

 إذل شعور شراء مالئم. الشراء بعد يسعىحبيث  الرضا ىو 'الفرد'دلستهلك عند ااألىم يف قرار الشراء 
 

 'مؤسسة: عوامل قرار الشراء عند ادلستهلك '29جدوؿ رقم 
 لدور األصلي و األساسي للتقنيةا - خصائص األسواؽ الصناعية

 الطلب طلب منحرؼ -
 الطلب متغاير -

 ادلنتجات ادلصنعة و قطع الغيار -     ادلواد األولية - ترتيب ادلنتجات الصناعية

http://islamfin.go-forum.net/montada-f30/topic-t1918.htm
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 التموينات -     سلع التجهيزات -
 مربرات ادلشًتين - عملية الشراء الصناعي

 تنظيم الشراء -
 ادلصدر:   

Sophie Delerm, Jean-Pierre Helfer et Jacques Orsoni – op.cit – P 56 .. 59. 
 

 من الضروري التحكم فيها.  منها و ثر و أعقديرتبط بعوامل أك ادلستهلك 'مؤسسة'قرار الشراء عند 
 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

التسويق و التسويق                                                             الفصل األول                               
 المجتمعي

  :ذبزئة السوؽ إذل مقاطعات .9
تقسيم السوؽ إذل عدد من األقساـ  تعٍتو  ادلتنامية،سويق أعليتو الت أعطتمن أىم التقنيات اليت و ىي    

و بالتارل فهي عملية ربليلية هبدؼ سبكُت ادلسؤولُت يف  ا،حبيث ؽلكن معاملة أي جزء منها كسوؽ قائمة بذاهت
 ير إمكانية استقالذلا ذباريا.تقد من ؤسسةادل
 (1) :سًتاتيجيات ذبزئة السوؽإ* 

ىذا  التسويقي إذل كافة الزبائن احلاليُت و احملتملُت دوف سبييز و هانشاطتوجيو ؤسسات ادل يغلب على   
 ال يف إحدى احلالتُت التاليتُت: التوجيو يبقى مفض

 ؛عندما تكوف السوؽ صغَتة  
  ها و خدماهتا ذات مواصفات ربظى باىتماـ ادلستهلكُت كافة. أف سلع ؤسسةعندما تشعر ادل 

ات عينة مناسبة بالنظر إذل اإلمكانية أسواقها وفق اسًتاتيجيات مبتجزئأكثر أصبحت ملزمة  ادلؤسسةإال أف 
و  .ُتادلنافسبالنظر إذل ة و ػدورة حياة السلع ات، ذبانس السوؽ،ػرة، درجة ذبانس السلع أو اخلدمػادلتوف

 االسًتاتيجيات ىي:
ئم على النمطية ادلوجو القاة على اإلنتاج الكبَت ؤسستعتمد ادل إسًتاتيجية التسويق غَت ادلميز أو ادلتجانس: -

  ؛اوفرا يف التكاليف و لكنها تضعف ادلركز التنافسي ذل للمؤسسة ىذه االسًتاتيجية ربقق. للسوؽ دوف سبييز
ة أف سوقها تتكوف من خليط غَت متجانس ؤسسإذا وجدت ادل إسًتاتيجية التسويق ادلميز أو غَت ادلتجانس: -

مع أجزاء من السوؽ دوف أخرى و يكوف لكل سلعة مزغلها من ادلستهلكُت من األجدى أف تتعامل 
التسويقي. ربقق ىذه االسًتاتيجية موقعا تنافسيا قويا يف األسواؽ و لكنها تؤدي إذل ارتفاع التكاليف فهي 

 ؛نياتق ات ادلتطورة تكنولوجيا وؤسستناسب ادل
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بدخوؿ سوؽ معينة ألوؿ مرة تلجأ إذل  ة جديدة أو أهنا تفكرؤسسإذا كانت ادل إسًتاتيجية التسويق ادلركز: -
و يبقى عنصر ادلخاطرة يف  بدال من التشتت يف أجزاء متعددة، ة جهودىاػاختيار جزء سوقي زلدد تركز فيو كاف

  ؛ىذا التوجو كبَت
 ادلستهلكُت ذوي احلساسية العالية للسعر. أعليتها يف زيادةادة: إسًتاتيجية التسويق وفق السوؽ ادلض -

 
 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  :موقع إلكًتوين - 9226 – حلب –" ادلطلوب من التسويق" -نادي السنة الثانية  –النوادي الطالبية  –منتديات كلية االقتصاد  :(1)

http://aleppoeconomics.com/vb/attachment.php?attachmentid=4312&stc=1&d=1260433140 

 .9212-21-28 تاريخ ادلعاينة:
التسويق و التسويق                                                             الفصل األول                               

 المجتمعي
 :حبوث التسويق .3

دراسة سلوؾ ادلستهلك تعرؼ ادلؤسسة بادلستهلكُت و األسواؽ ادلستهدفة عموما و آلية آلية إذا كانت    
ؤسسة حباجات و رغبات ادلستهلكُت تعرؼ ادل التسويق حبوثآلية فإف  ،تقسيم السوؽ تعرفها بدقة أكرب

 (1)ؤسسة. و كذا حقيقة التوجهات احلاصلة يف البيئة التسويقية للمبأكثر دقة و زبصيص 

وضعية تسويقية زبص ربليل و استغالؿ معطيات و معلومات  ربضَت ذبميع ػق ىيػحبوث التسوي": فيتعر 
    (2) ما".

 ادلعاد إعداده بشكل أبسط: ؽلكن تلخيص ىذه اآللية يف ادلخطط ادلوارل
  

 : سلطط حبوث التسويق24شكل رقم   
 ربػديد ادلشكػلة
 سلػطط الػبحث

 
 طرؽ صبع ادلعلومات:          سلطط          وسائل صبع   :طرؽ البحث ادلنهجية     مصادر       
 التحقيق الربيدي -         خاص             ادلعلومات: ادلالحظة            -      ادلعلومات:   

 التحقيق باذلاتف -         بالعينة            اإلستبياف -    التحقيق          -ية       ثانو  -    
 التحقيق وجها لوجو -                    األدوات النوعية -   التجريب، إخل     -لية        أو  -    

 التحقيق على اخلط -                                                                                   
 

http://aleppoeconomics.com/vb/attachment.php?attachmentid=4312&stc=1&d=1260433140
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 عملػية صبع ادلعلػومات
 ربليل النتائج                                                 

 عرض النتػائج
                                                                                                                              ربقيق البحث مكابح                       اذ القرارزبإ                                             

 ادلصدر:   
Philip Kotler, Kevin Lane Keler, Bernard Dubois et Delphine Manceau – 
"Marketing management" – Conception – PEARSON Education – 12eédition – 
Sans l’année de publication - P P 116 .. 134. 

 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .95 ص –مرجع سبق ذكره  –كماؿ مرداوي  :(1)

(2): Philip Kotler, Kevin Lane Keler, Bernard Dubois et Delphine Manceau - op.cit - P 116. 
التسويق و التسويق                                                             األول                                الفصل

 المجتمعي
 :تقدير و قياس الطلب .4

اإلصبارل  احلجمو الذي يعٍت تقدير  قية أف تقـو ادلؤسسة بقياس الطلببعد تلك اآلليات التسوي من ادلهم   
 (1)للطلب احلارل و ادلستقبلي. 

    (2) : طلب السوؽ و طلب ادلؤسسة:من الطلب نوعافىناؾ 
قدرة الو رغبات غَت مشبعة مع امتالؾ  اتالسوؽ بالتعريف ادلعياري ىي: األشخاص الذين ذلم حاج* 
 (3)شرائية و توفر الرغبة إلشباع حاجاهتم عن طريق الشراء. ال

احلجم الكلي الذي سيشًتى من صنف زلدد من الزبائن، يف منطقة جغرافية زلددة، خالؿ  ىو طلب السوؽ
هود التسويقية ددة و استجابة دلخطط تسويقي زلدد، و ىو دالة يف اجلفًتة زمنية زلددة، يف شروط بيئية زل

 (4)هو حصة ادلؤسسة من طلب السوؽ. فطلب ادلؤسسة أما  ،ادلخصصة لقطاع ما

 
 الثاني: السياسات التسويقية الفرع

ادلنتوج رلمل النشاطات التسويقية ألي مؤسسة تسويقية ؽلكن حصرىا يف أربعة عناصر ىي إعداد    
roductP السعر ،riceP ، التوزيعlaceP  و الًتويجromotionP، ادلزيج التسويقي ب و ىي ما يصطلح عليو

إذل و يرجع الفضل يف تكوين، و كما تسمى بالتسويق العمليايت  4Psأو السياسات التسويقية أو اختصارا 
 (5). 1962 سنة Mac Carthyاألمريكي 

 :سياسة ادلنتوج .1
 :تعريف ادلنتوج .أ
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استعماالت لتلبية  لعػدة أو الوحيد لالستعماؿ معيػنة مدخالت من انطالقا ادلؤسسة تعرضو ما ىو ادلنتوج   
 (6)خدمة.  ملموسة أو سلعة يكوف و قد رغبات عدة أو رغبة إلشباع حاجة أو عدة حاجات

   (7)من مستويات ثالثة: ادلنتوج تكوف يو 
 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .122 ص – ادلرجع نفسو: (1)

(2): Ibid - P 159. 
 .26 ص – 9227 – الطبعة األوذل –اجلزائر  –دار اخللدونية  – "مبادئ التسويق" –ػلو عيسى، لعالوي عمر و بلحيمر إبراىيم : (3)

(4): Ibid - P P 148 .. 152. 
 .94 ص – ادلرجع نفسو: (5)

 : موقع إلكًتوين - 9228 – "السياسات التسويقية" –منتدى طلبة اجلزائر  –االقتصادية  العلـو كلية منتدى (6):
http://etudiantdz.com/vb/t1102.html 

 .9212 – 21 –97 تاريخ ادلعاينة:
 .108 ص –مرجع سبق ذكره  –كماؿ مرداوي : (7)

التسويق و التسويق                                                             الفصل األول                               
 المجتمعي

 أف يستفيد من ىذا ادلنتوج؛ يف ادلنتوج: و يعٍت حقيقة ما يرغب ادلستهلكجوىر و صلب  -
 ؛الشكل اخلارجي: و يعرب عن الصورة اليت يعرض هبا ادلنتوج، و يتأثر باجلودة، العالمة، التغليف و غَتىا -
 اخلدمات ادلرفقة: و تعرب عن التسهيالت ادلقدمة من خدمات ما بعد البيع، اإلئتماف و غَتىا. -

 :تصنيف ادلنتجات .ب
 يف اجلدوؿ التارل:بشكل مبسط ؽلكن صبعها  ترتب ادلنتجات حسب عدة معايَت تعطي أصنافا سلتلفة   
 

 : ترتيب ادلنتجات23جدوؿ رقم   
 الصنف ادلعيار
 خدمات غَت دائمة ذبهيزات مهنية دائمة مدة احلياة

 ذبهيزات عائلية
 غَت عادية عادية وتَتة الشراء

 
 

طبيعة 
 اإلستعماؿ

 صناعية إستهالكية
  تسوقية رةميس  

 زبصص
 اإلستهالؾ

 الوسيط
 خدمات التجهيز

 أساسية -
 زلفزة -
 النجدة -

 متجانسة -
 غَت -

 متجانسة

 أولية مواد -
 منتجات -

 غَت تامة

 منشآت -
 آالت  -

 و معدات

 تقنية -
 صيانة -
 إستشارات -

http://etudiantdz.com/vb/t1102.html
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 منتجات تامة-
 .111..  129ص  ص –مرجع سبق ذكره  –كماؿ مرداوي ادلصدر:  

 من صنف تبعا لتوجهاهتا و إمكانياهتا. رأكث وبُت أكثر من نوع منها و ىذه األصناؼ قد ذبمع ادلؤسسة 
 :مزيج ادلنتوج .ج

 تقدـ مزغلا من ادلنتجات و ليس منتوجا واحدا، و مزيج ادلنتجات ىو رلموع ما يعرؼ ؤسساتمعظم ادل   
 (1)خبطوط ادلنتجات دبا ػلملو كل خط من منتجات مفردة. 

 (2)ة انطالقا من امكانياهتا و ظروؼ السوؽ السائدة: ؤسستقرر ادل

  عدد أجناس ادلنتجات؛ يقاؿ أيضاسعة أو اتساع مزيج ادلنتوج، أي عدد خطوط ادلنتجات و 

 طوؿ مزيج ادلنتوج، و الذي يعٍت العدد اإلصبارل للمنتجات ادلفردة؛ 

 عمق مزيج ادلنتوج، و الذي يعٍت عدد األشكاؿ و النماذج ادلختلفة لكل منتوج مفرد؛ 
  ج.و ارتباط خطوط ادلنت يشَت إذل مدى ؿ، اإلنتاج، التوزيع، إخل،االستعما يفسباسك مزيج ادلنتوج 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .39 ص –مرجع سبق ذكره  –منَت نوري : (1)
 .113..  119 ص ص –مرجع سبق ذكره  –كماؿ مرداوي : (2)

التسويق و التسويق                                                             الفصل األول                               
 المجتمعي

 (1)  :إسًتاتيجيات مزيج ادلنتوج .د

أي  قائم إنتاج خط إذل جديد منتج إضافة خالؿ من و ذلك : Product Expansionادلنتجات توسع -
 ادلنتوج. زيجم توسيعأي  قائمال ادلزيجإذل  جديد منتجات خط إضافة أو تعميق خط اإلنتاج،

 إزالة خالؿ من إنتاجها  خطوط بتقليل ةؤسسادل تقـو قد :Product Contraction ادلنتجات تقلص -
 .بأكملها إنتاج خطوط إزالة خالؿ من أو ادلنتجات بعض

 حىت أو تصميمو إعادة أو اػمنتجه بتحسُت تقـو قد: Product Modification ادلنتجات تعديل -

 .الزبائن دلتطلبات استجابة التغيَت يكوف قد وا، تهمبيعا ةدازي أمل على ا جديدامسإ وإعطائ

 األسواؽ عقوؿ يف يكوف كبَت بقدر جو دلنتا سبوضع :Product Repositioning التموضع إعادة -
 .إلستحواذا أو ندماجإلباو قد يكوف  ،منافسيها عن اتهمنتجاإبعاد  ةؤسسادل حاوؿتف ادلستهدفة

  :دورة حياة ادلنتوج .ىػ
 كل مرحلة:موافقة لتسويقية اسًتاتيجيات تكيف  اقبة من الوالدة إذل ادلوت، وج مراحل متعو عرؼ ادلنتي   
 

 : دورة حياة ادلنتوج25شكل رقم 
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 رقم األعماؿ             
 الربح                                                   

 سعر التكلفة                                                    
 سعر البيع               

 الزمن     
 ظلو                طرح                  تقهقر           نضج                                  

 
 ادلصدر:  

 Sophie Delerm, Jean-Pierre Helfer et Jacques Orsoni – op.cit – P 65. 
 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ادلصارؼ زبصص -ادلاجستَت  على شهادة احلصوؿ متطلبات إستكماؿ - "اإلسالميػة ادلصػارؼ يف التسويقي ادلزيج" –خاصلي  الدين اءبه زلمد: (1)

 :19 و 11 ص ص -موقع إلكًتوين  – 9229 – و ادلصرفية ادلالية للعلـو العربية األكادؽلية -اإلسالمية 
http://www.kantakji.com/fiqh/Files/Manage/90069.pdf 

 .9212-21-31 تاريخ ادلعاينة:
التسويق و التسويق                                                             الفصل األول                               

 المجتمعي
 :سياسة السعر .9

 الشرائية ىذه القوة أف ادلنتوج ادلرغوب، ذلك على للحصوؿ ادلستهلك يظهرىا اليت الشرائية القوة السعر ىو   
 الثروة و مقدار البائع قبل من ادلمنوحة اإلئتماف درجة الدخل، مستوى منها العوامل من عدد على تعتمد

النشاطات و فهو رلموع  'التسعَت'تعبَت أو ىو باختصار التعبَت النقدي عن قيمة ادلنتوج، و أما  ،(1)ادلتاحة 
 (2) اجلهود ادلوجهة ضلو وضع و ربديد األسعار.

 (3) :أىداؼ سياسة التسعَت .أ

 ؛تعظيم األرباح -
 ؛االستثمارات دخل منربقيق معدؿ  -
 ؛احلفاظ على توازف األسعار و اذلوامش -
 ؛التموقع يف مستوى ادلنافسُت -
 ؛اإلستحواذ على حصة سوقية -
 ادلسؤولية االجتماعية. -

  :القوى احملددة للسعر .ب

http://www.kantakji.com/fiqh/Files/Manage/90069.pdf
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 (4)التسعَت: سياسة ت بعُت االعتبار يف ؤسساىناؾ قوى أو عوامل داخلية و أخرى خارجية تأخذىا ادل   
 الداخلية القوى: 

 ادلبيعاتيف  زيادة قيقتحالكمية منها، ك خاصة بدقة السعر ها منأىداف ادلؤسسة غلب أف ربدد: األىداؼ -
  ؛% 1.5مثال دبعدؿ 

 ينجح التسويق، فلن جيةياسًتات داخل متكامل عامل أنو على السعر قرار يفهم أف غلب: التسويقي ادلزيج -
 ؛السعر رفعب تدعمقد  و اليت التسويق اسًتاتيجية إطار داخل السعر معاجلة سبت إذا إال التسويقي اجلهد

 حرةادلؤسسة  كانت كلما ادلنافسُت منتجات عن شليزة ةؤسسادل منتجات كانت كلما: ختالفات ادلنتوجإ -
 ؛أسعارىا ربديد يف أكثر

 .ادلنتوج سعر ربديد يف رئيسي عامل فهي إذف األسعار، أف تغطيها غلب التكاليف :التكاليف -
 اخلارجية القوى:  

 تتضمن الطلب تشكل كثَتة عوامل فهناؾ التسعَت، يف مهم أثر اخلدمة أو السلعة على للطلب: الطلب -
 ؛ادلنافسُت، إخل حجم و عدد و تفضيلو، ادلستهلك دخل السلعة، سعر

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 موقع إلكًتوين سبق ذكره. - "السياسات التسويقية" –االقتصادية  العلـو كلية منتدى: (1)
 .116 ص – ادلرجع نفسو: (2)

(3): Sophie Delerm, Jean-Pierre Helfer et Jacques Orsoni – op.cit – P P 122 et 123. 
 ادلوقع نفسو.: (4)

التسويق و التسويق                                                             الفصل األول                               
 المجتمعي

أف  و تتابعها و األسعار اتػمستوي تالحظ أف السعر قرار إذل تصل أف قبل ةؤسسػادل على غلب: ادلنافسوف -
 ؛حديثا دخلت الذي اتؤسسادل سياسة حىتو  ادلنافسُت، بسلوؾ تتنبأ

 اخلاـ ادلواد أسعار من ادلوردوف يرفع عندما اجلاىزة منتجاهتا أسعار يف ترفع أف إذل ةؤسسادل تضطر: ادلوردوف -
 و ضخمة أرباح على ػلصلوف ادلنتجُت أف يكتشفوف عندما أسعارىم من ادلوردوف يرفع غالبا و األولية، ادلواد و

 ؛األرباح ىذه يف ادلشاركة هبدؼ ذلك

من  ادلنتوج تدفقف ادلوزعوف، الوسطاء يأخذه ما يقدر أف البد منتجاتو، أسعار ادلنتج ػلدد عندما: التوزيع -
 ؛ؿأطو  توزيع خطاستعماؿ مقارنة ب تكاليفال بعض اختصارمن  ؽلكن وسطاءال من قليل عدد خالؿ

كما  ،احلكومة تدخل و الرقابة موضوع أيضا ىي اخلاص القطاع اتمؤسس ظل يف السعر قرارات: احلكومة -
 .اجلربية التسعَتة غَت بطرؽ األسعار تراقب أف احلكومة تستطيع

 :طرؽ ربديد األسعار .ج
 عديدةطرؽ  توجدو لكن  التسعَت، يف مشكلة ،إذل الربح أو ال اذلادفةسواء  ،ؤسساتتواجو ادلعادة ما    
 (1) :األخَت تساعد يف حل ادلشكلة اذذل
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و  باشرة و غَت ادلباشرةػاإلنتاج ادل تكاليفعلى حساب  ىذه الطريقة دػتعتم التسعَت ادلوجو بالتكاليف: -
 ؛و تستخدـ ىذه الطريقة بشكل شائع يف ذبارة التجزئة ،إضافة نسبة كهامش ربح

العكس، و طبقا ا ػلدد سعر مرتفع عندما يكوف الطلب على ادلنتوج مرتفعا و ػىن و بالطلب:ػػالتسعَت ادلوج -
 ؛ج باختالؼ ادلكاف و الزماف و ادلستهلكو ذلذه الطريقة ؽلكن وضع أكثر من سعر لنفس ادلنت

 ، و يتم اعتماد أسلوبُت: سعر ادلنافسُت حسبة أسعارىا على ؤسسربدد ادلالتسعَت على أساس ادلنافسة:  -
بأسعارىا عند ادلعدؿ  أف ربتفظة ؤسسفتحاوؿ ادل التسعَت على أساس متوسط أسعار ادلنافسُت: -

 ؛ادلتوسط الذي يتقاضاه ادلنافسوف

كيفية تسعَت   حوؿبدرجة كبَتة على التوقعات يعتمد  تقدًن عرض عندالعطاء  يتم العطاءات: -
 .خَتبسعر أقل من سعر ىذا األ هاعرضإذل أف يكوف تسعى ادلؤسسة  و ادلنافس

 (2) :د. إسًتاتيجيات التسعَت

 ؛وضع أسعار منخفضة لتحقيق النمو و احلصوؿ على أكرب نصيب من السوؽ النفاذ إذل السوؽ: -
 د سعر مرتفع للحصوؿ على أقصى العوائد، مث تقـو ادلؤسسة بتخفيض السعر ػربديىو كشط السوؽ:  -

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 –كلية اذلندسة   –ا و البحوث ػات العليػمركز تطوير الدراس – "َتة، الفرص و التحدياتػات الصغػادلشروع" –سيد كاسب و صباؿ كماؿ الدين  :(1)

 :99 و 91 ص ص – موقع إلكًتوين -بدوف سنة نشر  –جامعة القاىرة 
http://www.pathways.cu.edu.eg/subpages/training_courses/SME-PDF-Chapters/7-Chapter-6.pdf                                                           

 .9229-29-21 تاريخ ادلعاينة:
  .93 و 99 ص ص –ادلوقع نفسو : (2)

التسويق و التسويق                                                             الفصل األول                               
 المجتمعي

 ؛تدرغليا للدخوؿ إذل قطاعات تسويقية أخرى
لتقليل فًتة استَتاد  النقدية السريعة التغطيةة تضع السعر الذي يؤدي إذل ؤسسادل التغطية النقدية السريعة: -

 ؛شلكنة فًتةادلستثمرة يف أقل األمواؿ 

 ؛على ادلدى الطويلو إف عدؿ عائد مقبوؿ ربقيق م ربقيق العائد ادلقبوؿ يف األجل الطويل: -

من  كبَت  ذب عددجل بسعر منخفضيف خط ادلنتجات  ر ادلنتوج األصليحيث يسع: الًتويج خلط ادلنتجات -
 .يف نفس اخلط أو يف غَته خرىاألجات منو احلصوؿ على مشًتين للمنت، و ادلشًتين

  :سياسة التوزيع .3
إذل درجة أنو كاف يعترب ىو التسويق، و ذلك  ية بالغة يف النشاطات االقتصاديةللتوزيع أعل لطادلا كاف   

 ادلستهلكُت ربقيقا ألىداؼ ادلؤسسة، و بالتارل تشكيل قناة للتوزيع.  وباعتباره علزة الوصل بُت ادلنتجُت 
  Distribution Channels:(1) :قنوات التوزيع تعريف .أ

 االستهالؾ. أو لالستخداـ متوفرا جو ادلنت جعل يف تشًتؾ ادلًتابطة ادلنظمات من رلموعةىي    

http://www.pathways.cu.edu.eg/subpages/training_courses/SME-PDF-Chapters/7-Chapter-6.pdf
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و التخزين و ادلناولة أو ما يعرؼ البد من التنبيو إذل أف أبعاد التوزيع ال تقتصر فقط على عمليات النقل 
و غَتىا، ات البيع و الشراء ػل نقل ادللكية و مفاوضػمن التعريف، بل تتعداىا لتشما يبدو ػبالتوزيع ادلادي، كم
(2)إضافية.  احىت و إف تكل فت مصاريف ؤسسات إذل االعتماد على الوسطاءو ىذا ما يؤدي بادل

 

  (3) :أنواع قنوات التوزيع .ب
 توزيع مباشر: من ادلنتج إذل ادلستهلك األخَت أو ادلستعمل الصناعي مباشرة. قناة 

  :من ادلنتج إذل تاجر التجزئة إذل ادلستهلك أو ادلستعمل األخَت؛ -قناة توزيع غَت مباشر 

 األخَت؛ ر اجلملة إذل تاجر التجزئة فادلستهلكمن ادلنتج إذل تاج -                   
 ادلستعمل األخَت.ف تاجر التجزئة من ادلنتج إذل الوكيل إذل تاجر اجلملة إذل -                   

 : سياسات التوزيع .ج
  (4)قناة التوزيع غَت مباشرة، و ىي:  تكوف فيها ة اليتالص ىذه السياسات احلزب   

 ؛التوزيع الشامل: و فيها يباع ادلنتوج يف صبيع مراكز التوزيع الصاحلة للعرض و البيع -
 ؛: ينتقي ادلنتج موزعُت طبقا جملموعة من العوامل كسمعتهم و إمكانياهتم ادلكانية، إخلاالنتقائيالتوزيع  -
 و يتعاقد معو قانونيا. ر وكيل وحيد لو بادلنطقة البيعيةالتوزيع الوحيد: يقـو ادلنتج باختيا -

 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .33 ص - سبق ذكرهموقع إلكًتوين  – خاصلي الدين اءبه زلمد: (1)
 .199 و 191 ص ص – ادلرجع نفسو: (2)

 .93 ص –ادلوقع نفسو : (3)

 .94 و 93 ص ص -موقع إلكًتوين سبق ذكره  -سيد كاسب و صباؿ كماؿ الدين : (4)
التسويق و التسويق                                                             الفصل األول                               

 المجتمعي
  (1): إسًتاتيجيات التوزيع .د

 :ماتتطلب اعتمادىا على اسًتاتيجية  منتجاهتا إذل األسواؽ ادلستهدفة سياسة ادلؤسسة ادلنتهجة إليصاؿ   
o  الدفع- Push Strategy تدفع ادلؤسسة منتجاهتا ضلو األسواؽ عرب  : بالًتكيز على الوسطاء

 ؛موزعُت تقـو بتحفيزىم و مكافأهتم، فهي ىنا تعتمد على التوزيع غَت ادلباشر

o  اجلذب- Pull Strategy تتبٌت ادلؤسسة ىنا التوزيع ادلباشر باالعتماد على إمكانياهتا اخلاصة :
 لتكاليف؛و تقليل ا جلذب العمالء و حثهم على الشراء أو إعادة الشراء

o  ادلختلطة– Mix Srtategy  و فيها تعتمد ادلؤسسة على أسلوب التوزيع ادلباشر و غَت :
 .بقتُتادلباشر، أي على كال االسًتاتيجيتُت السا

 : سياسة الًتويج .4
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ال يتوقف التسويق عند إعداد منتوج و اختيار سعر لو و ظلط لتوزيعو بل يتعداه إذل الًتويج لو أو وضع    
، و (2)اه و بأي وسائل ػ، حبيث تقرر ادلؤسسة ما يف ىذه األخَتة، دلن توجهها، يف أي اذبلالتصاؿة ػسياس

 ما يرد يف ادلراجع.حسب  الواحد للمصطلحي الًتويج و االتصاؿعلى ادلعٌت  لإلشارة فسيتم االعتماد

 : تعريف .أ
ات و ادلزايا اخلاصة دبنتوج معُت الًتويج ىو رلموعة اجلهود التسويقية ادلتعلقة بإمداد ادلستهلك بادلعلوم   
 (3)هبدؼ دفعو إذل ازباذ قرار شرائو.  ثارة اىتمامو و إقناعو بادلنتوجإل

  :ادلزيج الًتوغلي .ب
 : دوره*  

  (4): ادلزيج الًتوغلي ىي األدوار الرئيسية اليت يلعبها   
   إثارة الطلب؛ -
 التذكَت؛ -
    اإلقناع؛ -
 التأثَت. -
 

 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .195 و 194 ص ص – ادلرجع نفسو: (1)

(2): Philip Kotler, Kevin Lane Keler, Bernard Dubois et Delphine Manceau - op.cit - P 637. 

 .98 ص –ادلوقع نفسو : (3)

 .57 ص –مرجع سبق ذكره  -عيسى، لعالوي عمر و بلحيمر إبراىيم  ػلو: (4)

التسويق و التسويق                                                             الفصل األول                               
 المجتمعي
 :عناصره*  

 يف الشكل ادلوارل:حسب أغلب الكتابات ؽلكن تلخيصها    
 
 : عناصر ادلزيج الًتوغلي26الشكل رقم     
 

 التذكَتي       التعليمي        اإلخباري      اإلقناعي               اإلعالف                           
 النشر الصحفي                          

 ادلزيج      
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 البيع الشخصي           الًتوغلي    
 

 ترقية ادلبيعات                           
 العالقات العامة                          

 
 – "العالقات العامة و التفاعل مع اجلمهور" – بنك فلسطُت - مركز التدريب ادلصدر:

 :موقع إلكًتوين –بدوف سنة نشر 
http://www.bankofpalestine.com/tc/e_training/behavior_skills/62.pdf 

 .9212-29-25 تاريخ ادلعاينة:
 

أف  ذلذبدر اإلشارة إ، كما التسويقيُتمن غَتىا بُت عناصر ىذه الاختالفات يف ربديد  رغم ذلك توجدو 
  عنصر 'اإلعالف' يعٍت 'اإلشهار' و قد وضع يف البحث على حسب ما يرد يف ادلراجع.

 
 (1) :العوامل ادلؤثرة يف اختياره* 

 أىداؼ و ميزانية الًتويج؛ -
 خصائص السوؽ ادلتعلقة دبدى االنتشار أو الًتكيز؛ -
 طبيعة ادلنتوج؛ -
 مرحلة دورة حياة ادلنتوج؛ -
 توفر عناصر ادلزيج و تكلفتها. -

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .99 ص –ادلوقع نفسو : (1)

التسويق و التسويق                                                             الفصل األول                               
 المجتمعي

  :عملية اإلتصاؿ .ج
 الشكل ادلوارل يلخص لنا العملية: ،األطراؼ الداخلة فيو و كيف يتم إذل االتصاؿ احلديث عن يقودنا   
 

 اإلتصاؿ : عملية27الشكل رقم   
 

 اإلتصاؿ عملية                         
 قناة اإلتصاؿ                                              

http://www.bankofpalestine.com/tc/e_training/behavior_skills/62.pdf
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 اذلدؼ                          إستجابة                                 
 

 ادلستقبلالرسالة        ادلرسل                                          
 

 تغذية راجعة                                                

 
 .ادلوقع نفسوادلصدر:   

  
حىت ا ة الداخلة فيها من بدايتهمليات اجلزئيو سلتلف الع يوضح الشكل األطراؼ الرئيسية يف عملية االتصاؿ

 و حدوث رجع الصدى.عملية الإسبامها بنجاح و ذلك بالوصوؿ إذل استجابة ادلستهدفُت من 

  
 (1): الرسالة .د

سؤوؿ التسويق أف يعد  رسالة ، غلب على ممن العملية االتصالية لتحقيق اذلدؼ و االستجابة ادلرغوبُت   
 و ذلك بإغلاد حل ألربعة إشكاالت: خاصة

 ؛ماذا يقوؿ فيها؟ أي أف عليو ربديد زلتوى الرسالة -
 ؛كيف يكوف ادلخطط ادلنطقي دلا يقاؿ فيها؟ أي أف عليو ربديد ىيكل الرسالة  -

 ؛كيف يكوف ادلخطط الرمزي دلا يقاؿ فيها؟ أي أف عليو ربديد بُعد الرسالة  -
 .أو ادلكلف الرئيس بإعدادىا أف عليو ربديد مصدر الرسالة من غلب أف يقوؿ؟ أي -

 
 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
(1): Ibid - P 645. 

التسويق و التسويق                                                             الفصل األول                               
 المجتمعي
 الثاني: التسويق المجتمعي المبحث
 : مدخل إلى التسويق المجتمعياألولالمطلب  

لطادلا ارتبط تطور التسويق بالتطور االقتصادي و االجتماعي للمجتمع، و لطادلا كانت لو أعلية كبَتة يف    
آخر زلطة من زلطات  إطاللة على، و ىنا ربقيق األىداؼ االقتصادية و االجتماعية للوحدات االقتصادية

    .أدائوتطور  تطور النظرة إذل التسويق و
 ظهور التسويق المجتمعيعوامل الفرع األول:   
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 و أهنا بالشيء احمليطة العناصر صبلة سبثل البيئة بأف و غَتىم بروكتور، جاكسوف، براوف من كل يؤكد   
األمر  تعلق و سواء بادلؤسسة، ربيط اليت و السياسية و االجتماعية ادلضامُت االقتصادية صبلة تعكس

 الصناعة ذات بيئةأي التنافسية  بالبيئة أو و الطبيعية و غَتىا، و االجتماعية االقتصادية الكلية بادلضامُت
 (1)و يف اسًتاتيجيتها.  ادلؤسسة أنشطة يف تأثَت دوظلا سبر أف ؽلكن ال فإهنا بادلؤسسة، الوثيق االرتباط

 :خصائص و ربديات األلفية اجلديدة .1
 إشكالية بلورة يف فأكثر أكثر سيساىم البيئة دبفهومها العاـ و ادلؤسسةبُت  عالقةال حقيقة على الوقوؼ   

 : يلي فيما ادلتمثلة الراىنة األعماؿ بيئة ربديات مسات و معادل أىم خالؿ من خاصة التسويق
 (2) :و العادلية االندماجيةو  التنافسية .أ

 القواعد و لالفًتاضات مناسبة اجلديد االقتصادي النظاـ ظل يف عليو ادلتعارؼ بالشكل ةػادلنافس تعد دل   
 ةػرلموع خدمة من ؽلكن الذي بالشكل لألسواؽ الواضحة احلدود من فبدال ،السوؽ ظلاذج دلعظم ادلقبولة
 زلددة غَت أصبحت واؽػػاألس و حدود ىياكل فإف ادلتنافسُت من رلموعة زلددة إطار العمالء يف من زلدودة

 يف صعوبة اؾػىن و أصبحت ادلستهلك و منفعة ادلنتج بتحقيق وظيفة يتعلق فيما حادة ادلنافسة فأصبحت
 أـ استهالكي منتج مثال الشخصي احلاسوب األغراض، فهل متعدد ادلنتج دلنافع العميل إدراؾ مدى دػربدي

 العوامل أدت .إنتاجية وحدة إليو باعتباره النظر ؽلكن أـ األعماؿ، شبكة إذل مدخل ىو ىل أـ تعليمي

  إذل و غَتىا احمللية و اإلجراءات حاللوائ و تعديل االستَتاد عوائق إزالةك ادلختلفة التنافسية
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
موقع  - 9228 - ورقلة جامعة -06  عدد – الباحث رللة - "الراىنة األعماؿ بيئة ربديات ظل يف للتسويق اإلسًتاتيجية األعلية" -بالرل  أضبد :(1)

 :99 و 98 ص ص -إلكًتوين 
http://rcweb.luedld.net/rc6/8-bellali.pdf 

 .9229-29-96 تاريخ ادلعاينة:
  -التجارة كلية  -األعماؿ  إدارة قسم - "و العشرين احلادي القرف يف التسويق ادلستقبل يف عادل التسويق، ربديات" –القادر  عبد زلمد القادر عبد: (2)

  :21 ص – موقع إلكًتوين -بدوف سنة نشر  –ادلنصورة  جامعة
http://www.drkader.com/articles/MarketingFuture.pdf 

 .9212-23-19 تاريخ ادلعاينة:

التسويق و التسويق                                                             األول                                الفصل
 المجتمعي

 مسة أصبحت اليت االندماجية الصناعات تكوين ذلك يف و سبيلها القوة عناصر ضلو ادلختلفة الصناعات اذباه
 لالختيار العميل أماـ اجليدة الفرص السوؽ و إتاحة ىياكل يف االستقرار ربقيق أجل من اجلديدة لأللفية شليزة

 :يتطلب األمر فإف االندماجية الصناعات ىذه قوة الستمرار و ،السوقية ادلزايا و ضباية
 ؛السوؽ حلرية ادلقيدة اللوائح و التنظيمات إلغاء 
 ؛ادلتطورة التكنولوجيا استخداـ يف التوسع 

http://www.drkader.com/articles/MarketingFuture.pdf
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 ؛الصناعة رلاؿ لتوسيع العادلية 

 الصناعي للتكامل ادليل. 

 حاجات توحد على يعتمدادليا ع موحد سوؽ إذل ادلنفصلة القومية األسواؽ من التحوؿ يف ادلطرد التقدـ عدي

 التغَت ىو لذلك احملفز العنصر و ،األلفية خصائص أىم أحدللتجارة  التدرغلي التحرير و ادلستهلكُت

 من ادلكاف عنصر إلغاء إذل ادلتطورة التكنولوجيا أدتفقد  ،لألنشطة العادلي التنسيق قػلق التكنولوجي الذي

 و ادلتصلة الرغبات و للحاجات التقاء يعترب الذي و عنو،بديال  السوقي الفضاء إحالؿ و السوؽ مفهـو
 .ساعة  24 مدار على للعمالء خدمتها ًنتقد ؤسساتللم تتيح عادلية أعماؿ شبكات أساس على القائمة

الليربارل و  النموذج ىيمنةاليت ػلدد االقتصاديوف أىم مالزلها يف  بعودلة ادلنافسة يقود إذل ما يعرؼلعل ىذا ما 
 (1). اخلاص القطاع دور و تعاظم اخلوصصةكذا االقتصاد و   يف الدولة دور اضلصار

 2)( :ادلتصارعة غَت األسواؽ .ب
 علا: ىامتُت قوتُت تصارع نتيجة اجلديدة لأللفية ادلميزة السمة ىذه و تأيت   

 التجانس: قوى 

و  االتػرلاؿ االتص يف و الطفرة و التنقل السفر و فرص اجليد و التعليم العادلية التجارية بوجود العالمات   
 للتكنولوجيا أف العمالء، كما متطلبات يف التماثل مث و من احلياة أظلاط تشابو إذل أدى ذلك كل غَتىا،
 و الذي يؤدي بدوره إذل و ظلطية ذبانس الدولية من ادلعلومات شبكة إليو تؤدي عما آثارىا فضال ادلتطورة
 ادلقارنة. معلومات وفرة مدى على االختيار قرارات اعتماد
 و التعدد: النمو قوى  

 متجانسة أقساـ سوقية دولة كل يف فيكوف و تتعدد تنقسم الكبَتة األسواؽ فإف القوى ىذه دبوجب   

 و ىكذا. و الدخل احلياة أظلاط يف تعكس االختالفات
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .98 ص – موقع إلكًتوين سبق ذكره -بالرل  أضبد :(1)
 .29 ص – موقع إلكًتوين سبق ذكره -القادر  عبد زلمد القادر عبد: (2)

التسويق و التسويق                                                             الفصل األول                               
 المجتمعي

1)( :العمالء نفوذ و قوة تزايد .ج
 

 تكوف بالتارل و، مستمر بشكل األسواؽ تنظيم و تشكيل يعاد أنو اجلديدة األلفية خصائص أىم من   

 يف للتغَتات استجابتهم عن التغَتات ىذه مع ادلستهلكُت و العمالء ياتبسلوك متعلقة ادلطروحة التساؤالت
 يتعُت جديدة يةطرؽ سلوك ىناؾ أـ احلالية يةالسلوك النماذج ارمر است عن و السعرك التسويقي ادلزيج عناصر

 .بدائلها ربديد و دراستها
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 أعلها: االذباه ىذا تدعم اليت اذلامة النتائج من رلموعة اخلاصية ىذه أحدثت   

 ماك   اخليارات من الكثَت يهمدل و أفضل بشكل يعلموف العمالء أصبح اإلعالـ، وسائل تطور نتيجة 
 ؛اختياراهتم إلحراز ثَتةطرقا ك ذلم أتيحت

 و وػل توفَتا الكثَت لدفع دادػاستع على فإهنم الءػالعم دلعظم الوقت قيمة و أعلية ادػالزدي نتيجة 
 واشاء حيثما و وقتما للعمالء اخلدمات و السلع يوفروا أف ادلسوقُت على يفرض ىذا و ،هودىمجل

 ؛البيع بعد ما خدمات يف متاعب دوف و ادلطلوبة باجلودة

 دوؿ يف السكاين النمو معدالت تناقص مثل ،التحوالت بعض بسبب العادلية األسواؽ شكل تغَت 

 .ادلعمرين نسب زيادة و احلياة طوؿ نفضال ع ادلتحدة الواليات و الغربية أوربا و اليابافك متقدمة
  2)( :االقتصادية للتكتالت ادلتنامي الدور .د

 البينية االقتصادية التعامالت و الدولية التجارة على األثر ذات الدولية و اإلقليمية ىنا التكتالت عٍتت   
 :ػب األمر يتعلق و على ادلؤسسات، سلاطر أو فرص من تشكلو أف ؽلكن ما و ادلختلفة
 و للتجارة ادلتحدة األمم منظمة ،للتجارة العادلية ادلنظمة مقدمتها يف و :الدولية االقتصادية التكتالت 

 و الليربارل النموذجب الدفع يف الفعاؿ ىادور  إذل بالنظر الدورل، البنك و الدورل النقد صندوؽ ،التنمية
 ؛ادلنافسة أماـ النامية البلداف أسواؽ فتح و احلمائية احلواجز و األساليب كافة رفع

 العديد ادرتب األورويب اإلرباد بتأسيس توجت اليت األوروبيػة التجربة صلاح بعد :اإلقليمية التكتالت 
 ادلغرب إرباد صلد اإلطار ىذا و يف و مؤسساهتا، القتصادياهتا خدمة بينها فيما التكتل إذل الدوؿ من

 و غَتىا. الالتينية ألمريكا احلرة التجارة آسيا و منظمة شرؽ جنوب دوؿ العريب و منظمة

 التسويقيػة و الفرص ادلزايا من العديد منها الناجحة ةػخاص االربادات ىذه فيو توفر الذي الوقت و يف
يف  فإهنا ادلشًتكة، التوزيع منافذ و استغالؿ التبادلية السياسات السوؽ و تنسيق نطاؽ كاتساع ألعضائها،

 .عموما التسويقي عن اجملاؿعنها و  اخلارجُت ادلتعاملُت أماـ كبَتا ربديا الوقت نفسو تشكل
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .29 ص - ادلوقع نفسو: (1)
 .98 ص – موقع إلكًتوين سبق ذكره -بالرل  أضبد :(2)

التسويق و التسويق                                                             الفصل األول                               
 المجتمعي

 (1) :اجلنسيات متعددة الشركات و اإلحتكارات .ىػ

 توزيع أو إنتاج يف زبتص اليت اجلنسيات متعددة الشركات من رلموعة من االحتكارية التكتالت تتشكل   
 من سلتلفة أشكاال اإلحتكارات ىذه تأخذ و بينها، فيما معتربة بنسبة أو مطلق بشكل ذلك تتوذل وما  منتج
 متعددة الشركات كلتش ، وConsortiumsسورتيـو الكونو  Trusts و الًتوست Cartel الكارتل أعلها
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 يف خاصة و ادلتوسطة الصغَتة اتادلؤسس أماـ كبَتا ربديا خصوصا االحتكارات ىذه و عموما اجلنسيات
 حقيقة على للوقوؼ و السياسي. ادلارل و االقتصادي نفوذىا بفعل أسواقها على يمنهت اليت النامية البلداف

 نفط شركة أكرب و ىي ،Exxon mobil األمريكية شركةال اؿػأعم رقم أف إذل اإلشارة تكفي النفوذ ىذا
للسيارات  Ford شركة مبيعات أف كما دوالر، مليار 210.39 قيمتو ما 2000 سنة بلغ ،العادل يف خاصة

 الثالثة عادليا شركة النفط الربيطانية مبيعات فيو بلغت الذي الوقت يف دوالر، مليار 180.59 بلغت األمريكية
British Petroleum دوالر مليار148.06  السنة لنفس. 

 :للتسويق إنتقادات رلتمعية .9
 إذل فقط ودػتع ال للتسويقسلبية  شلارسات سجل ادلتتبعوف للحقل االقتصادي من حيث ادلمارسة التسويقية   

أيضا إذل ادلدى، و إظلا  لةػالطوي من بدال القصَتة و باألىداؼ العميل من بدال جو بادلنتعندما اىتم  نظره قصر
و  الضيقة األعماؿ االىتماـ دبصاحلو  بادلادية الطاغي االىتماـ مقابل األخالقية باجلوانب ضعف االىتماـ

 البدايةىو  التسويق أف ذلكادلنافسة،  عن الناجم الضغط اليومي و أيضا الربحيف  ادلتمثلة اجلانب أحادية

  (2). ىذه األخَتة تأثرا بضغوط األكثر و الساحة األوذل
 (3): يف ثالث رلموعات و أرمسًتونجر كوتل ما ذكرهللتسويق  ادلوجهة عيةتماجمل صبلة االنتقاداتمن    

 :العمالء على ادلؤثرة السلبية التسويقية ادلمارسات .أ

 اخلدمات ادلخطط و التقادـ عالية، ضغوط ربت ادلخادعة، البيع ادلمارسات العالية، األسعار يف و تتمثل   
 .بالنسبة للمؤسسات خاصة الكبَتة منها ادلزايا ذوي غَت من للزبائن السيئة

 :اجملتمع على ادلؤثرة السلبية التسويقية ادلمارسات .ب

 و القوة  الثقايف التلوث جدا، القليلة السلع االجتماعية ادلتطرفة، و ادلادية الزائفة اتػالرغب يف و تتمثل   

 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .98 ص – ادلوقع نفسو :(1)
موقع  -بدوف سنة نشر  – "اإلدارةالفصل الرابع/ أخالقيات " –ادلنظمة العربية للتنمية اإلدارية  – "يف عادل متغَت أخالقيات اإلدارة" -صلم عبود صلم : (2)

 :989 و 981 ص ص -إلكًتوين 
http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/ARADO/UNPAN000961.pdf 

 .9229-29-23 تاريخ ادلعاينة:
 .981 و 982 ص ص – ادلوقع نفسو: (3)

التسويق و التسويق                                                             الفصل األول                               
 المجتمعي
 مصلحة اجلمهور. ضد اتؤسسادل مصاحل اليت تدعم و السيارات التبغ إعالنات يفكما   ادلتطرفة السياسية

 :األخرى األطراؼ ضد السلبية التسويقية ادلمارسات .ج

http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/ARADO/UNPAN000961.pdf


31 
 

 أماـ  عقبات إلغلاد التسويق سلعها، شلارسات بدال من تطوير ادلنافسُت على ةؤسسادل استيالء يف و تتمثل   
ادلمارسات  الضخمة، الًتويج و اإلعالف و نفقات الرباءاتكة  ؤسسادل عمل جملاؿ جديدة اتمؤسس دخوؿ

دلوردين ا مع العالقػة قطع ،باإلغراؽ األخرى اتؤسسو تدمَت ادل ضرب هبدؼ العادلة غَت التنافسية التسويقية
 ، إخل.ادلنافسة منتجات تشجيع شراء ادلنافسة، عدـ اتؤسسادل مع يتعاملوف الذين

 : إىتمامات حديثة يف الفكر التسويقي .3
أدت بشكل سلتلفة  طبيعة ذات تسويقية األعماؿ، ىناؾ ربديات بيئة إضافة إذل مواكبة التسويق لتحديات   

أيت وصل و نتيجة دلا سيأو بآخر إذل ادلساعلة يف التوجو اجملتمعي للتسويق الذي ؼلدـ قضية التنمية ادلستدامة، 
 (1)أساسا يف:  ىذه االىتمامات تتمثلو االقتصاد العادلي تدرغليا إذل التسويق اجملتمعي، 

 : للمؤسسة االجتماعية ادلسؤولية تكريسو  بالبيئة ادلتزايد اإلىتماـ .أ
 ال اليت ادلؤسسات على سلبا ينعكس قد أنو غَت حد سواء على جملتمعو ا للمؤسسة مهم جانب و ىو   

النامية  البلداف مؤسسات أماـ ضبائي كأسلوب كأف يستعمل استخدامو، يساء قد الذي ادلعيار ذلذا تستجيب
 .اإلقليمية اهنبلدا حدود خارجهتا منتجا تسويق علىرهتا مقد أماـ عقبة بالتارل فيشكل

 : االفًتاضية الشركات و ظهور اإللكًتونية التجارة تعزيز .ب
 حوؿ اليـو احلديث و اإللكًتونية التجارة دور لإلعالـ تعز ز اجلديدة للتكنولوجيات اذلائل التطور فأماـ   

 .االفًتاضية اتالشرك ظاىرة و حوؿ االتصاؿ و تطويرىا أساليب
 :التسويقي زللتمي اجلديدة ادلرتكزات. ج

 يتحقق أصبح و إظلا و اجلودة، التكلفة التقليديُت، التنافسية ادليزة جانيب يف منحصرا التسويقي زالتمي يعد دل   
 القياسللوقت، أساليب  التنافسية كاإلدارة و تقنيات حديثة أساليب التحكم يف استدعتأخرى  بأبعاد
  كبَتا. ربديا فيها التحكم و يشكل التسويقي األداء تطوير العمل، إخل، ألهنا تساعد يف ألداء ادلقارف

 (2)ة: واليو ىناؾ اىتمامات أخرى نوجزىا يف النقاط ادلكما     
 :للربح اذلادفة غَت ادلنظمات يف التسويق ظلو .د

 للربح اذلادفة غَت اتؤسسادل اسًتاتيجيات مكونا رئيسيا يف التسويق أصبح األخَتة السنوات يف   
 أيضا االىتماـ يالحظ العبادة، كما دور و حىت الفنية الفرؽ و اجلامعات و ادلتاحف ادلستشفيات وك

 ضبالت عليها يطلق اليتو  الطاقة و ادلياه ترشيد استخداـ ضبالت كما يف احلكومية ادلنظمات يف بالتسويق
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .99 ص – سبق ذكره موقع إلكًتوين -بالرل  أضبد :(1)
 . 26..  24 ص ص – موقع إلكًتوين سبق ذكره –القادر  عبد زلمد القادر عبد: (2)

التسويق و التسويق                                                             الفصل األول                               
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األدوار  لتحديد التسويق مديري أماـ التحديات من ادلزيد يضع ادلستمر النمو ىذاإف  .االجتماعي التسويق
 .العامة و ادلنظمات و األفكار األشخاص للتطبيق على لو التقليدية قابلية الطرؽ و مدى التسويق يلعبها اليت

 :االجتماعي االلتزاـ و األخالقيات من دلزيد احلاجة .و

 آخر دبعٌت أو هالسلوك االجتماعية و البيئية اآلثار تجاىلت أعماؿ منظمةحاليا  توجد أف الصعب من   

 : التالية األسئلة التسويق مديري على التحدي يطرح و ،البيئي االلتزاـ على ادلتجدد الطلب ذباىل

 ؟احلسباف يف أخذىم ليتم رلتمعيا ادلخاطر يتحملوف الذين ىم من -

  اجملتمعية؟ القيمة على احلكم معايَت ىي ما -

 السلبيات؟ بادلقابل يدين وو اإلغلابيات   ادلنافع ينمي أف اجملتمع يستطيع يفك -

 ظهور مفاىيم جديدة تعمل يف االذباه اإلغلايب، فظهر التسويق دبفهومو إذل أدى للتسويقالسليب  االذباه ىذا
 األسهم ضبلة األطراؼ من صبيع مصاحل توازف بُت اليت ادلستنَت و غَتىا، دالرشي و التسويق األخضر أو البيئي

 (1)ادلنافسُت و اجملتمع.  ادلوزعُت، ادلوردين، العاملُت، العمالء، و
، البيئيو التلوث  العودلة، تزايد الضغوط احلكومية و الشعبية، الكوارث الطبيعيةكباإلضافة إذل ربديات أخرى  

 متطلباتفإف  العادلية العمل بيئة تغَت مع نوأ صلدالفضائح األخالقية و التطورات التكنولوجية ادلتسارعة، 
 العاملُت و ُتادلستهلك مع عمقاأكثر  اسًتاتيجية عالقات ضلو ادلؤسسة السعي على، و أيضا تغَتت النجاح

 تكوين أي، السوؽ يف من البقاء تتمكن حىت ادلستثمرين و احمللية اجملتمعات و البيئة ضباية دعاة و شركاءال و
 (2). التحديات مواجهة تضمن و عاجملتم أفراد على تركز السًتاتيجية أساس

  إذا ما نظرنا إذل التغَتات اليت مست عادل األعماؿ و إذل ما لقيتو ادلؤسسات االقتصادية من انتقادات
االىتمامات لدى  شكلت مع مرور الوقت ربديات البد من إغلاد حلوؿ مناسبة ذلا أفرزت صبلة من

بادلوازنة بُت وظائفها  أف ادلؤسسة االقتصادية مطالبةو على سلتلف األصعدة، ف ألطراؼسلتلف ا
  الرئيسية دبا ؼلدـ ادلصلحة العامة، و ىو ما يًتصبو تبٍت التسويق اجملتمعي.

 
 
 
 
 

 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .981 ص –موقع إلكًتوين سبق ذكره  -صلم عبود صلم : (1)

األبعاد التسويقية للمسؤولية االجتماعية للمنظمات و انعكاساهتا على رضا ادلستهلك: دراسة ربليلية آلراء عينة من " –فؤاد زلمد حسُت احلمدي : (2)
جزء من متطلبات نيل درجة دوكتورا فلسفة يف إدارة  – "ادلديرين و ادلستهلكُت يف عينة من ادلنظمات ادلصنعة للمنتجات الغذائية يف اجلمهورية اليمنية

 : 36 و 35 ص ص –موقع إلكًتوين  –9223 –رللس كلية اإلدارة و االقتصاد يف اجلامعة ادلستنصرية  -األعماؿ 
http://www.ccsr-yemen.org/docs/doc_18/doctorah.pdf 

 .9212-29-27 تاريخ ادلعاينة:

http://www.ccsr-yemen.org/docs/doc_18/doctorah.pdf
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 ة عناليت تبحث ادلؤسسوظيفة التمويل و اإلنتاج و التنظيم اإلداري و البشري و التسويق أىم الوظائف    
 (1) :الًتكيز على من خالؿ ، و ذلكالتزامها اجملتمعيو بُت ضمن ىيكلها التنظيمي وجود ادلوازنة بينها 

 ؛ةدلؤسسالقاعدة األخالقية كأساس للمشروعية يف صبيع أعماؿ ا -
حاجات الزبائن  و دراسة رغبات Customer-Oriented Marketing التسويق ادلوّجو بالزبوف  -

 ؛قصد إشباعها
 ات وػأفكار حقيقية تليب الرغب سلع و ات وػخدم Innovative Marketing التسويق اإلبداعي  -

 ؛احلاجات
 ؛مكانات لتحقيق قيمة الزبوف مدى احلياةاإلتسخَت  Value Marketing تسويق القيمة  -
لعالقات ادلؤسسات  ًتكيز على الطابع االجتماعيال Social Marketing التسويق االجتماعي  -

  ؛و سلرجاهتا اخلدمية و االنتاجية
 .معا رحبية و رفاىية اجملتمعالالوصوؿ إذل  Societal Marketing التسويق اجملتمعي  -

 
 الفرع الثاني: ماهية التسويق المجتمعي

ور ػػتطيف ادلفاىيم التسويقية ادلعتمدة ادلصطلحات و  بعض ىناؾقبل اخلوض يف مفهـو التسويق اجملتمعي،    
 األخضر و من يتحدث عن اإليكولوجي و االجتماعي و اجملتمعي،، فبُت من يتحدث عن التسويق التسويق

 .كل مفهـوتعريف   يف ىناؾ بعض اخللط و التداخل، إخل
 Marketing social :يعالتسويق االجتما* 

لتطبيق  يف زلاولة جادة 1972 عاـ كعلم االجتماعي بالتسويق األخذ زلتماف و جَتالد كوتلر فيليب بدأ    
ادلفاىيم األساسية للتسويق على قضايا اجتماعية و اقتصادية و سياسية، تسعى من خاللو ادلؤسسات لتحقيق 

 (2) أىداؼ زبتلف عن أىداؼ التسويق التجاري. 
ىو التصميم و التنفيذ و السيطرة على الربامج اليت تبحث زيادة ": لو كما يليكوتلر  تعريف فيليبو جاء  -

 وؽ،ػاستخداـ ذبزئة السػب ةاالجتماعية كأسباب أو كتطبيق يف اجملموعات ادلستهدف قبوؿ األفكار
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
حبث مقدـ إذل ادلؤسبر العلمي الدورل  - "إطار مفاىيمي ألخالقيات التسويق وادلسؤولية االجتماعية يف منظمات األعماؿ اخلدمية" -ضبيد الطائي  :(1)

 – قسم التسويق -جامعة الزيتونة األردنية األىلية  -السنوي السادس لكلية االقتصاد والعلـو اإلدارية / ربت شعار أخالقيات األعماؿ ورلتمع ادلعرفة 
  :16 و 15 صص  -موقع إلكًتوين  – 9226

http://www.google.com/search?as_q=%D8%AD%D9%85%D9%8A%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%B7
%D8%A7%D8%A6%D9%8A+%D8%A5%  … =images 

 .9212-29-92 ادلعاينة: تاريخ

http://www.google.com/search?as_q=%D8%AD%D9%85%D9%8A%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D9%8A+%D8%A5%D8%B7%D8%A7%D8%B1+%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85%D9
http://www.google.com/search?as_q=%D8%AD%D9%85%D9%8A%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D9%8A+%D8%A5%D8%B7%D8%A7%D8%B1+%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85%D9
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 .39 ص – 9224 – الطبعة األوذل –األردف  –عماف  –دار وائل للنشر  - ")األخضر و البيئي(التسويق اإلجتماعي " –زلمد إبراىيم عبيدات : (2)
التسويق و التسويق                                                             الفصل األول                               

 المجتمعي
 (1). "ادلستهدفُتعظيم استجابة تالتطوير، االتصاالت، التيسَت، التحفيز و نظرية التغيَت لحبوث ادلستهلك، 

 تغيَت هبدؼ عريض جلمهور اخلادمة االجتماعية ادلوضوعات تربز أكثر يف االجتماعي التسويق أعليةف
 تسويق ادلستهدؼ، كحمالت اجلمهور ػلتاجها و بسيطة صحيحة معلومات و تقدًن و عادات سلوكيات

 (2)و باألعضاء.  بالدـ التربع و القلب اإلدماف، أمراض ضبالت اجلفاؼ، زللوؿ األسرة، تنظيم وسائل
  Marketing écologique:التسويق اإليكولوجي* 
، و ادلنتجوف هبذا ادلفهـو ال يعتمدوف فقط 1981ىذا ادلصطلح كفرع من التسويق االجتماعي عاـ  جاء   

 على طلب ادلستهلكُت يف نشاطهم بل يفًتض أف يدخلوا طواعية يف بيئة اإلنتاج الصديقة، اذلدؼ منو
 (3)استخداـ البيئة من أجل البيع مع احملافظة على ادلوارد الطبيعية. 

  Marketing vert:األخضر التسويق* 
 تعريف، Peattie (4)و  Ottman من طرؼ 1999 عاـ مرة ألوؿ أستخدـ األخضر قػالتسوي حمصطل   

Parson  وDarymple  :ي مدخل إدار "واحد من أكثر التعاريف اختصارا و نضوجا حيث عرفاه على أنو
، و ىناؾ ما يعتربه (5) "البيئة و ىدؼ الرحبيةو متطلبات  نزبائة بُت حاجات الخال ؽ يهدؼ إذل ربقيق ادلوازن

 نفسو التسويق اإليكولوجي أو البيئي و يف صبيع احلاالت تكوف ادلنتجات صديقة للبيئة. 
على اعتبار أهنا تدعو إذل ربقيق مستوى رفاه  مؤسسةادلسؤولية االجتماعية لل يف الفصل األوؿ إذل مت التطرؽ* 

 أحسن لألفراد و اجلماعات و ىذا يشًتط ضباية البيئة دبختلف جوانبها اليت ىي بعد أساسي يف التنمية
و  التسويق اجملتمعي و بُت ادلسؤولية االجتماعية دلنظمة األعماؿ، وثيقة بُتالشك أف ىناؾ صلة و ادلستدامة، 

 فهناؾ من يعترب ادلسؤولية االجتماعية للمؤسسة أوؿ مرحلة من مراحل تطور مفهـو  ،ىنا أقواؿ سلتلفة

 
 
 
 
 
 

 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .98 ص - 9221 –الطبعة األوذل –األردف  –عماف  –دار وائل للنشر  – "التسويق و ادلسؤولية االجتماعية" –ثامر ياسر البكري  :(1)
 :موقع إلكًتوين – 9228 – مصر –الزقازيق  – "االجتماعي التسويق تعريف" -الشرقية  دبحافظة االجتماعي التسويق فريق: (2)

http://sharkiasm.blogspot.com/2008/10/blog-post.html 

 .9212-29-29 تاريخ ادلعاينة:

(3): Regina Eckhardt - "Marketing écologique, Comment Hewlett Packard l'utilise" -

Institution/Université: Fachhochschule Wiesbaden –Allemagne موقع إلكًتوين: 2006  -
http://www.grin.com/e-book/65449/marketing-ecologique-comment-hewlett-packard-l-utilise 

 .9212-29-15 تاريخ ادلعاينة: 

http://sharkiasm.blogspot.com/2008/10/blog-post.html
http://www.grin.com/e-book/65449/marketing-ecologique-comment-hewlett-packard-l-utilise
http://www.grin.com/e-book/65449/marketing-ecologique-comment-hewlett-packard-l-utilise
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(4): Ibid. 

 .46 ص –مرجع سبق ذكره  –ثامر البكري و أضبد نزار النوري : (5)
التسويق و التسويق                                                             الفصل األول                               

 المجتمعي
إذل جانب ادلسؤولية  تشكل من يعتربىا و ،(1) األخضر و ىي نفسها مرحلة التسويق االجتماعيالتسويق 
من  و ،(2)يًتجم متطلباهتا التسويق األخضر ' Marketing Citizenshipادلواطنة التسويقية' األخالقية

 .(3) كآخر مرحلة يف تطور ادلفهـو التسويقي Kotlerإستنادا إذل  نفسو التسويق اجملتمعي يعتربىا
 

  : نطاؽ التسويق اجملتمعي28الشكل رقم 
 التسويــق المجتمــعي                               

 اػػة مػة بقضيػمرتبطات ػق منتجػػتسوي                       
 

 
 منتجات أخالقية     منتجات ذبارة عادلة    منتجات خضراء     منتجات مشًتكة                   

 
  تسويق عادؿ     تسويق تضامٍت         تسويقي أخالقي          تسويق إيكولوجي            

 
 ادلصدر:      

Patricia THIERY-SEROR – "Marketing et responsabilité sociétale de l’entreprise: 
entre civisme et cynisme" - IAE / Université Jean Moulin Lyon 3 - IRIS / Centre de 
Recherche Magella - Sans l’année de publication                                                                               

                                                                                                                : موقع إلكًتوين   

http://centremagellan.univ-lyon3.fr/fr/articles/101_465.pdf 

.9212-24-28تاريخ ادلعاينة:   
 

إضافة إذل ادلفاىيم السابقة، و ىو ما يؤكد عدـ االتفاؽ  ة التسويق اجملتمعي دلفاىيم أخرىمشولي يوضح الشكل
دبػا يتماشى و التحديات  ىذا األخَت ة للتسويق من جهة، و يؤكد إتساع مفهـوػالدقيق حوؿ ادلفاىيم احلديث

 الدوؿ على حد سواء من جهة أخرى.ادلعاصرة و ؼلدـ ادلصاحل ادلشًتكة للمؤسسات و 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .39 و 38 ص ص –ادلرجع نفسو : (1)
 :23 ص –موقع إلكًتوين  –بدوف سنة نشر -التسويق األخضر، ادلعيقات يف ادلنطقة العربية" " –سامي الصمادي : (2)

http://centremagellan.univ-lyon3.fr/fr/articles/101_465.pdf
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http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:107xLH5GGBYJ:unpan1.un.org/intradoc/…  
&sig=AHIEtbQlq9jyO1I8h4EQpXyuo7BUsBG1OA 

 .9212-12-19 تاريخ ادلعاينة:
 .34 ص –موقع إلكًتوين سبق ذكره  –حسُت احلمدي  فؤاد زلمد: (3)

التسويق و التسويق                                                             الفصل األول                               
 المجتمعي

  Marketing sociétal :مفهـو التسويق اجملتمعي .1
   :التسويق اجملتمعيمفهـو . ظهور أ 

 لفكرة التسويق مصداقية على إعطاء El-Ansary عندما أكد 1974يف عاـ  اجملتمعي التسويق مفهـو ظهر   
 التسعينات حبثا يف النهج أخذ العمل هبذا لو، و االجتماعية و ادلسؤوليات االجتماعية القيم على الذي يقـو

 ،Diacon ،Buckley، Prothero، Peattie، Bestالبيئية من طرؼ  مهتم بادلسائل عن تسويق
Braithwaite و Anbar  من طرؼ، و 1991عاـCollons  اخلَتي العمل  برامج عنحبثا  1993 عاـ

االسًتاتيجي  انعكاسو يف التسويق بفضل ااضلرافاجملتمعي  التسويق  Lehuإعترب 9224يف عاـ  و ،اتمؤسسلل
 (1) .ويشكلون الذين و األفراد اجملتمع مع دلؤسسةتقارير ايدمج الذي 

 : تعريف .ب
اليت  خالقيةاأل و ةجتماعيالا عتباراتالا على أهنا التسويق اجملتمعي مرتكزات كوتلر  ددح 9223يف سنة    

 رضا و ةؤسسادل أرباح ىي ثالث صلاحات بُت توازفال عليهم إغلاد و، يةػػالتسويق شلارساهتم يف فيضعها ادلسوقو 
كما يرى أف التوجو بالتسويق اجملتمعي غلعل من ادلهمة األولية للمؤسسة  ،(2) العامة ادلصلحة و ادلستهلك

ادلنافسة، لكن أيضا مع  من فعالية بأكثر الرضا ادلرغوب تقدًن ،ادلستهدفة السوؽ و رغبات حاجات دراسة
  (3)و اجملتمع.  احملافظة أو ربسُت رفاىية ادلستهلكُت

 يف تقنيات و البيئية االجتماعية اتػادلكون تدمج اليت التسويق خالقياتأاجملتمعي ب بالتسويق نعرب قد نظريا
 و Kotler ،Dubois Bernard ،Lane  Keller Kevinذىب إليو ذا الذيو ىة، ػتقليديػال ويقػتسػال

Manceau Delphine  الذي تزامن مع ظهور حركات ضباية ادلستهلك التارل التعريف يف: 
 
 
 

 

 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

(1): Jean-Claude Andreani, Gérard Bouquett et Françoise Conchon – "La communication citoyenne des 
marques produits: quels projets citoyens, quelles actions" - Travaux réalisés dans le cadre de la Chaire 

Marketing Communication -Paris Cedex 11 – France – 2007  قع إلكًتوينمو:                                                  

http://www.escpeap.net/conferences/marketing/2007_cp/Materiali/Paper/Fr/Andreani%20_Bouquet_
Conchon.pdf 

 .9212-29-18 تاريخ ادلعاينة:

http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:107xLH5GGBYJ:unpan1.un.org/intradoc/
http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:107xLH5GGBYJ:unpan1.un.org/intradoc/
http://www.escpeap.net/conferences/marketing/2007_cp/Materiali/Paper/Fr/Andreani%20_Bouquet_Conchon.pdf
http://www.escpeap.net/conferences/marketing/2007_cp/Materiali/Paper/Fr/Andreani%20_Bouquet_Conchon.pdf
http://www.escpeap.net/conferences/marketing/2007_cp/Materiali/Paper/Fr/Andreani%20_Bouquet_Conchon.pdf
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(2): Leanne Carter - "Marketing orientation, societal orientation and organisational learning, in the not-

for profit / public sector" - Conference Proceedings Adelaide - Macquarie University – 2003 موقع إلكًتوين:  
http://smib.vuw.ac.nz:8081/WWW/ANZMAC2003/papers/POL17_carterl.pdf 

 .9212-29-18 تاريخ ادلعاينة:

(3): Philip Kotler, Kevin Lane Keler, Bernard Dubois et Delphine Manceau - op.cit - P 25. 
التسويق و التسويق                                                             الفصل األول                               

 المجتمعي
 مكونات مع الربط خالؿ أو اإليكولوجية من و البيئية االىتمامات االجتماعية التسويق اجملتمعي ىو دمج"

      (1)  ."ديػليػالتق التسويق
 (2)  :أىداؼ التسويق اجملتمعي .ج

أخذ  ىويف إطاره أف دور رجاؿ التسويق القوؿ  التسويق اجملتمعي و توجو النظرة دائما ضلو ادلستهلك، ؽلكن   
مسؤولية العثور على  أف عليهم ربمل، كما و تطوراتو و حسن توقع حركات اجملتمع خطوات إذل الوراء لتحليل

 إخل.  ،هممؤسستتعزيز صورة  و كذا سبس الزبائنو اللهجة اليت  الكلمات
  :النقاط التالية ربديد و ضمنيا من التعريف باإلمكاف فهم أىداؼ التسويق اجملتمعي

 بيئتو فهم يتعلق بو و ما كل يفباستمرار  النظر و ىنا غلب ادلستهلك، اتػتوقع و اتػاحتياج ربليل 
 ؛أحالمو رغباتو و و

 ؛احتياجاهتم تليب خدمات أو سلع تطوير على ادلؤسسات مساعدة 

 لمؤسساتل قوية قيم تقدًن. 

 :اجملتمعي التسويق أبعاد .9
و  قرارات من ادلتضررة ادلعنية و األطراؼ للعمالء مضافة قيمة تقدًن اجملتمعي التسويق مسلمات مفهـو من   

 عالقات بُت سلتلف األطراؼ. فهناؾ، و بالتارل تهمرفاىي زيادة أو للحفاظ التسويق شلارسات
 ا بالتسويق العالقايت و الذيما يعرب عنه التسويق، رلاؿ يف و ادلوردين الءالعم بُت ادلتبادلة العالقة دراسةإف 

 بُت الزبائن التجارية اتػػالعالق من و ادلعقد ادلتغَت الواقع احلسباف يف ليأخذ التسويق مفهـو لتوسيع نتيجة كاف
 األخذ يف  علا رئيسيُت تطورين و ادلوردين، دراسة ىذه العالقة يف ظل ادلفهـو اجلديد للتسويق ربمل

مصاحل  بأخذ اجملتمعي البعد اجػػإدم و االقتصادي البعد فقط و ليس للعالقات االجتماعي البعد احلسباف
 ي إذلػػالعمالء. ليضيف بذلك التسويق اجملتمعػ فقط و ليس األطراؼ ادلعنية و أصحاب ادلصلحة صبيع

 
 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
(1): Anne Lise Becousse - "Comment concilier éthique et marketing?, Application au commerce 

équitable" - Conference des grandes écoles -  ROTARY / CGE – 2008 – P 06.                          :إلكًتوينموقع 

http://www.cge.asso.fr/presse/Unesco/diplomes/D-%201750%20Sup%20de%20CO%20REIMS%20-
%20Anne%20Lise%20B%E9cousse.pdf 

http://smib.vuw.ac.nz:8081/WWW/ANZMAC2003/papers/POL17_carterl.pdf
http://smib.vuw.ac.nz:8081/WWW/ANZMAC2003/papers/POL17_carterl.pdf
http://www.cge.asso.fr/presse/Unesco/diplomes/D-%201750%20Sup%20de%20CO%20REIMS%20-%20Anne%20Lise%20B%E9cousse.pdf
http://www.cge.asso.fr/presse/Unesco/diplomes/D-%201750%20Sup%20de%20CO%20REIMS%20-%20Anne%20Lise%20B%E9cousse.pdf
http://www.cge.asso.fr/presse/Unesco/diplomes/D-%201750%20Sup%20de%20CO%20REIMS%20-%20Anne%20Lise%20B%E9cousse.pdf
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 .9212-03-14 تاريخ ادلعاينة:
(2): Anne Demange - "Marketing sociétal: pour favoriser les prises de consciences individuelles et 

collectives" - Annedemange.com – 2010 :موقع إلكًتوين                                                                                
http://www.annedemange.com/post/Marketing-sociétal:-pour-favoriser-les-prises-de-consciences-
individuelles-et-collectives 

 .9212-23-14 تاريخ ادلعاينة:
التسويق و التسويق                                                             الفصل األول                               

 المجتمعي
  (1).التجارية و ادلمارسات القرارات يف اجملتمعية القضايا النظر إذل ضرورة العالقايتالتسويق 

 (2)ؽلكن ربديد أبعاد التسويق اجملتمعي كما يلي:  ذا ادلنطلقمن ى   

  :االقتصادي البعد .أ
و  عليو، بشكل أساسي الًتكيز ات إذلػبادلؤسس يؤدي شلا ادلبادلة من الغرضعن  االقتصادير البعد ػبيع   

 ادليزانيات و زلتوى اجتماعي خاصة مع اقتصادي سبلك يف نفس الوقت زلتوى التبادؿ ذلك فإف عالقات رغم
 االعتبار يف األخذ إذل احلاجة يعكس ات، و ىو ماؤسسادل جانب من ادلباشر للبيع ادلخصصة الكبَتة و ادلهمة

 صناعي.ال شراءال سلوؾ لتفسَت و عقالنية اقتصادية و ليس فقط عوامل أخرى جوانب
  :البعد االجتماعي .ب
 تطوير يف تسهم اليت و العقود بُت األفراد و بادلفاوضات االتصاالت و أعلية بكثافة و و يتعلق بالطبيعة   

 بُت البد من وجود جو مناسب للتفاعل لبناء ىذه العالقات ،الطويل األجل يف ادلنظمات بُت العالقات
 و تبٌت على ادلعامػالت هناية قبل رمسية ال تكوف و العقود االتفاقات من جوانب و ألف سلتلف ادلشاركُت،

ات الكثَت من ؤسسادل غلنب اليقُت و عدـ من يقلل ألنو مهما للتجارة االجتماعي أسس ذبارية، كاف البعد
 ذبارية بسيطة. من رلرد صفقة أبعد التبادؿ إذل عالقة على احملافظة إذل و يقود القصَت ادلدى على الصعوبات

 :اجملتمعي البعد .ج
 القراراتكما أف  ،جدا طويلة فًتة سياؽ يف األطراؼ ادلعنية و مصاحل اجملتمع قضايا األخذ يف احلسباف ىو   

 على و مصلحة الزبائن فائدة ة،ؤسسادل العمالء، متطلبات احتياجات االعتبار يف تأخذ أف غلب التسويقية
دبا فيها ضماف الرفاىية و ضباية احمليط الذي  للمجتمع األجل وكذا الفوائد و ادلصاحل طويلة الطويل ادلدى

 .يعيش فيو
 
 
 
 
 

 

http://www.annedemange.com/post/Marketing-sociétal:-pour-favoriser-les-prises-de-consciences-individuelles-et-collectives
http://www.annedemange.com/post/Marketing-sociétal:-pour-favoriser-les-prises-de-consciences-individuelles-et-collectives
http://www.annedemange.com/post/Marketing-sociétal:-pour-favoriser-les-prises-de-consciences-individuelles-et-collectives
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 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
(1): Maud Dampérat - "DE L’USAGE DE LA RESPONSABILITÉ SOCIALE MARKETING, IMPLICATIONS ET 

PERSPECTIVES DE CRÉATION DE VALEUR" - Service Marketing - HEC Montréal – 2007 – P 05 موقع إلكًتوين:  
http://www.relationnel.uqam.ca/pdf/damperat.pdf 

 .9212-03-14 تاريخ ادلعاينة:

(2): Ibid – P P  05 et 06.  
التسويق و التسويق                                                             الفصل األول                               

 المجتمعي
 : أبعاد التسويق اجملتمعي29الشكل رقم 

 ( ) سلع، خدمات، حلوؿ البعد االقتصادي    
 التسويق                                                          

  اجملتمعي            
 ( البعد اجملتمعي ) احلكومة، الرأي العاـ     ، شركاء، وسطاء (            عي ) عمالءالبعد االجتما      

 ادلصدر:   
Maud Dampérat - "DE L’USAGE DE LA RESPONSABILITÉ SOCIALE MARKETING, 
IMPLICATIONS ET PERSPECTIVES DE CRÉATION DE VALEUR" - Service Marketing - 

HEC Montréal – 2007 – P 06                                                                      :موقع إلكًتوين
http://www.relationnel.uqam.ca/pdf/damperat.pdf  

 .9212-03-14تاريخ ادلعاينة: 
 

 .منها يوضح لنا ىذا الشكل بطريقة أخرى أبعاد التسويق اجملتمعي و األطراؼ الرئيسة يف كل بعد
 

 المطلب الثاني: نظرة موّسعة على التسويق المجتمعي
يف موضوع التسويق اجملتمعي سهال بالنظر إذل العديد من األسباب أعلها النقص الكبَت يف  التعمقدل يكن    

صراحة، و أيضا اإلستخداـ ادلتكرر لتعبَت التسويق االجتماعي  عنوادلراجع ادلكتوبة و اإللكًتونية اليت تتحدث 
 تمعي.يف مواضع نرى بأهنا زبص التسويق اجمل و كذا ادلسؤولية االجتماعيةو األخضر 

  

 التسويق المجتمعي و تحدياته أهميةالفرع األول:    
 :التسويق اجملتمعيفوائد  .1

  (1)بشكل عاـ أف يساىم يف:  و إف كافالتسويق اجملتمعي  بإمكاف   
 السلوكات؛  تغيَت يف للمساعدة ادلواقف تغيَت 

 ؛و منها البيئية و الثقافية مشكلة ما حلوؿ تقدًن  

http://www.relationnel.uqam.ca/pdf/damperat.pdf
http://www.relationnel.uqam.ca/pdf/damperat.pdf
http://www.relationnel.uqam.ca/pdf/damperat.pdf
http://www.relationnel.uqam.ca/pdf/damperat.pdf
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 األساطَت و اخلرافات؛  كسر 

 و التنظيمات اجلديدة. اللوائح يف مواجهة الشعيب التأييد زيادة 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
(1): François Morin - "La communication sociétale, Louer ou vendre un comportement?"  – journée 

montérégienne de santé publique – 2005 – P 04                                                     موقع الكًتوين:           
http://www.santemonteregie.qc.ca/depot/document/697/F.Morin.pdf 

 .9212 -29-16 تاريخ ادلعاينة:

التسويق و التسويق                                                             األول                                الفصل
 المجتمعي

 الفوائد اليت ربققها ادلسؤولية االجتماعية و بالتارل التسويق Focal لألمريكيتُت الكندية ادلؤسسة قسمت كما

 (1)، إذل قسمُت: اذلدؼنفس يصباف يف ألهنما  اجملتمعي،

 يف: و تتمثل: تؤسساللم الفوائد بالنسبة .أ
   ؛للعاملُت كربأ والء -   ؛للمستهلكُت عارل رضا -  ؛للعاملُت عالية إنتاجية -
   ؛القضائية الدعاوى عدد طلفاضإ -   ؛مبيعاهتا زيادة بالتارل و ةؤسسادل مسعة ربسُت -
 .ةؤسسادل أسهم قيمة رتفاعإ -

 :يف و تتمثل :للمجتمعات الفوائد بالنسبة .ب
 ؛غَتىا و، العاملُت حقوؽ التعليم، الصحة،من  األساسية احلقوؽ تعزيز -
 .البيئة ربسُت -  ؛التنمية و التطوير يف ادلساعلة -

  (2): يف تتمثل ربقيقها اتؤسسللم ؽلكن إضافية فوائد Schiebel حدد ىذا و قد
 التشغيل تكاليف زبفيض -   ؛ادلستثمرين بُت الوضع ربسُت -؛  ادلصاحل أصحاب عالقات ربسُت -

   ؛لألسبقيات أفضل ربديد -؛  ادلالية غَت التأثَتات ربديد -  ؛العمليات يف أفضل تنسيق ربقيق -؛  الداخلية
 .الكامنة اإلمكانات ربديد -؛  ادلستمر التكيف -
 :توجو ادلؤسسات إذل تبٍت التسويق اجملتمعي العوامل ادلؤثرة يف .9

و تستفيد ادلؤسسات نفسها من  يستفيد اجملتمع بأكملو من تبٍت ادلؤسسات االقتصادية للتسويق اجملتمعي   
       ،ادلرجوةنتائج اليف النهاية دبثابة  عودأسباب عديدة تلذلك ، تدفعها ذلك بطريقة مباشرة أو غَت مباشرة

 (3) يكوف انطالقا من أثر أحد العوامل التالية:دعم مبادرات أو مشروعات رلتمعية اختيار ادلؤسسة ف
 :معاجلة ادلشاكل اجملتمعية .أ

مزاولة  اليت ربدث نتيجة ةأثر ادلشاكل اجملتمعيمساندة ادلؤسسات دلشروع رلتمعي ؼلفف من تبٍت أو    
 .مثال دعم بناء مستشفيات متخصصةبالرحبية  انشاطاهتإذل جانب  فتقـو، األساسية العملياهتادلؤسسات 

  :ادلنافسة .ب
  ةػمن نشاطات ادلؤسسات االقتصادية كتقدًن خدم استفادة اجملتمع تعزز قدرةادلشاريع اليت من خالؿ     

http://www.santemonteregie.qc.ca/depot/document/697/F.Morin.pdf
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 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .44 و 43 ص ص – ادلوقع نفسو: (1)
 .44 ص –ادلوقع نفسو : (2)
(3): MBA GROUP - نشاط التسويق إدارة - األوؿ الفصل الدراسي  – "التسويق و ادلسؤولية االجتماعية" -اجستَت ادلخاص بطالب  منتدى-  

 إلكًتوين:موقع  – 9229 - مدخل تطبيقي
t10.htm-f6/topic-http://mbagroup.ibda3.org/montada 

 .9212-29-96 تاريخ ادلعاينة:
التسويق و التسويق                                                             الفصل األول                               

 المجتمعي
ثاؿ ذلك خدمة القروض ادلصغػرة يف و العمل على تعزيز ادلوقع التنافسي للمؤسسة و م ،جهة إنسانية من

 البنوؾ اليت تقدـ لقطاعات معينة على أقساط منتظمة و هبوامش مناسبة من جهة أخرى.
 :الضغط و اإلحلاح .ج

 أحيانا غَت مضبوطة. اضغط اإلدارة على ادلؤسسة للقياـ بادلشاريع اجملتمعية حىت و إف كانت دراستهقد ت   
 :األىداؼ التسويقية للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات االقتصادية .3

فيما ها تعريف سيتم ،اليت تعترب ىدفا بعينو االجتماعيةد عالقة وطيدة بُت التسويق اجملتمعي و ادلسؤولية وجت   
ال ف ،بُت األىداؼ ادلرجوة من كليهما ادلزجؽلكن  لذا د تطابقهما عند كثَت من ادلختصُتتصل إذل ح بعد،
 يف نحصرتال  أىداؼ تسويقية رلتمعية ربقيق من أمواذلا ضلو أىداؼ اجزء هاتوظيف عند اتؤسسدلا ربـر

 (1)  :ادلثاؿعلى سبيل  ىداؼ صلدو من بُت ىذه األ فحسب، اإلعانات التربعات و
 يفعامل ادلنافسة كعامل مؤثر  إذل خلق عمالء زلتملُت استنادا ة السوقية وؤسسحصة ادل يفالزيادة  -

  ؛دائمُتعمالء  يكونوالقطاعات منتجة  إذلربويلهم  القطاعات و ادلسؤولية االجتماعية باالرتقاء هبذه
 يفادلساعلة  اجتماعية ىادفة لتنمية الشباب مثلات برعاية أنشطة ؤسستروغلية من خالؿ قياـ ادل أىداؼ -

  ؛ظلوا قلأمناطق  يفاالجتماعية للشباب  تأىيل ادلنتديات الثقافية و دعم و
ل يتقدمها للخرغلُت أو تأى اليتة من خالؿ خدمات التدريب مؤسساالستمرارية لل أىداؼ البقاء و -

 .مدرب لديو الوالء للمنظمةوظيفي  الشباب ادلتميزين أكادؽليا دبا يوفر ذلا كادر
 : شروط صلاح التسويق اجملتمعي .4

 (2)ىناؾ ثالثة شروط رئيسية لنجاح التسويق اجملتمعي نوجزىا فيما يلي:    

  ؛اجلوانب متعددة إسًتاتيجية 
  ؛عدد شلكن بأكرب شركاء 
  اجملتمعي.يف إطار مساعي التسويق  اجملتمعيةاحلملة  على ادلًتتبة اآلثار لتقييم نظاـ 

 )3(: اجملتمعي التسويق على ادلفروضة القيود .5

http://mbagroup.ibda3.org/category-c1/
http://mbagroup.ibda3.org/montada-f6/
http://mbagroup.ibda3.org/montada-f6/
http://mbagroup.ibda3.org/montada-f6/
http://mbagroup.ibda3.org/montada-f6/topic-t10.htm
http://mbagroup.ibda3.org/montada-f6/topic-t10.htm
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 أسباب أبرزىا:  تطبيقو لعدة الصعب من اجملتمعي مفهـو التسويق ،Gaski 1985 حسب   

  عن ما يقدمو التسويق،  و ليس عامة التجارية تعرب عن االذباىات اجتماعيا ادلسؤولة سًتاتيجياتاإل
 خالؿ من قيدا على التسويق اجملتمعي، فهي تعاجل Reidenbach 1987و  Robinو ىو ما اعتربه 

  ؛و ليس تطبيقات التسويق فيها ادلؤسسة سياسات
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .ادلوقع نفسو :(1)

(2): Ibid – P 05. 
(3): Jean-Claude Andreani, Gérard Bouquett et Françoise Conchon - op.cit. 

التسويق و التسويق                                                             األول                                الفصل
 المجتمعي
  رؤيتو التسويق اجملتمعي أف حُت القصَت يف األجل يف األحياف أكثر يف تأخذ التسويقية القرارات 

  ؛Prothero 1992 ىو ما جاء بو، و دىادل طويل

   حسبCarrigan 1995 يف حاالت  يكوف أف ؽلكن اجملتمعي التسويق أف تظهرالدراسات  فإف
 .التبغ يف صناعة كما ادلساعلُت، و مصاحل اإلنتاجية السوقية أو ضد على احلصة آثار سلبيةمعينة ذا 

 ىو بُت ما التوفيق الصعب متباينة من ادلصاحل تكوف العاـ، قد و الصاحل التسويق بُت صراع الواقع ىناؾ يف
 .األرباح تعظيم أىداؼتثبيت و  ادلستهلك احًتاـ و الناس عامة دلصلحة أفضل

فإف ، l’entreprise citoyenneمواطنة ادلؤسسة  اسًتاتيجية رافقةدلو و أخرى لصعوبات اىذه  واجهةو دل
   'للمؤسسة التسويق اجملتمعي' إذل Murphy 9224و  Drumwright حسب اجملتمعي ربوؿ التسويق

Sociétal d’Entreprise Marketing أو Corporate Societal Marketing – CSM. 
 :التسويق اجملتمعي يفاجملاالت البارزة  .6
ليس فقط القطاع غلب أف يشمل  التسويق اجملتمعي أف تطبيق ذكره ؽلكن إدراؾمن خالؿ ما سبق    

أف تتبناه و االنتاجية و اخلدمية سلتلف القطاعات و إظلا و الذي تًتأسو ادلؤسسة االقتصادية االقتصادي 
ة و ػة و البيئػو ىي الصح اؾ رلاالت تعترب األكثر إحلاحا لتطبيق التسويق اجملتمعيػو ىناألطراؼ، سلتلف 

  (1) .ادلدنيةاألمن و الًتبية 
 

 التسويق المجتمعي و أطراف العالقة: الثانيالفرع 
 : بالتسويق اجملتمعي رتبطةادل هاتاجل .1

 تبادؿ خالؿ عالقات من إقامة على تنطوي اليت التسويق مهاـ بفضل و اجملتمع اتؤسسادل بُت جسرينشأ    
 أيضا و لكن الءػالعم اتػاحتياج تليب اليت التجارية بالتبادالت فقط ليس للتسويق اجملتمعي النهج يتعلق ،القيم

بطريقة  اجملتمع ادلشاركُت التبادالت، و يسمى أفراد ىذه بعض يف ادلشاركُت اجملتمع أفراد صبيع بالتأثَتات على
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 أو األطراؼ ادلعنية Stakeholdersادلصلحة  ابأصحػ"بػ  التنظيمية العملية يف مباشرة غَت أو مباشرة

parties prenantes "Les. 
ادلالؾ، ادلساعلوف،  ف،ادلوظفو ادلستهلكوف،  ىم التجارية األعماؿالداخلُت يف الرئيسيُت  ادلصلحة أصحاب

 (2)الطبيعية.  و البيئة ف، احلكومة، اجملتمعادلوردوف، ادلنافسو 
 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

(1): François Morin - op.cit – P 07.    
(2): Tânia Modesto Veludo-de-Oliveira - "Society Versus Business Organization: The Strategic Role of 

Marketing" - Electronic Journal of Business Ethics and Organization Studies – 2006 – P 02       :موقع إلكًتوين
http://ejbo.jyu.fi/pdf/ejbo_vol11_no1_pages_26-29.pdf 

 .9212-29-18 تاريخ ادلعاينة:
التسويق و التسويق                                                             الفصل األول                               

 المجتمعي
اـ أىداؼ ػر بإسبػر أو تأثّ ػ: "كل رلموعة أو فرد أثّ اػهنأ على ألطراؼ ادلعنيةل R.E.Freeman جاء يف تعريف

  (1) ادلنظمة".
ؽلكن التمييز بُت  9224عاـ  M.Capronو  F.Quairel Lanoiselée يف دراسة مقدمة من طرؼ و

و  P.P. Secondaires ةػو األطراؼ ادلعنية الثانوي P.P. Primairesة ػة أو اإلبتدائياألولي األطراؼ ادلعنية
و مندرلوف مباشرة يف العملية  أطراؼ معنية ابتدائية ىم ادلساعلوفالدراسة األجراء، ادلوردوف، الزبائن و  حسب

وجهة نظر التسويق يلّخصوف يف ادلستهلكُت،  االقتصادية و ذلم عقود واضحة مع ادلؤسسة، و إف كانوا من
 حبيث دبا فيو من صبعيات مثال و صباعات زللية بادلقابل األطراؼ ادلعنية الثانوية ىم اجملتمع ادلدين بشكل عاـ

   (2)تربز أعليتهم أكثر على ادلستوى احمللي.

 )3(: ادلصاحل بُت ادلؤسسات االقتصادية و اجملتمعتضارب  .9

 كاف إذا و كاف التساؤؿاجملتمع  داخل اؿاألعم اعقط دور كبَتا حوؿ جدال األخَتة تالسنوا شهدت   
 تكوف أف غلب مدى أي و إذلاجتماعي  أيضا أـ فقط اقتصادي التجارية األعماؿ لتنظيم ادلناسب الدور

 لكن ادلطروحة النظر وجهات استيعاب كيفية ليس حوؿ النقاش ،االجتماعية القضايا عن مسؤولةادلؤسسة 
 اذلادفة اتؤسسادل بعضال أفضل. يدعوا يكوف أف ؽلكن و كيف األعماؿ قطاع هبا يعمل اليت الكيفية حوؿ
 األوؿ،  اـػادلق يف ادلوجودة تلك تتجاوز خدمات أخرى إذل للمجتمع أرباحها من جزء زبصيص إذل للربح

Mintzberg :تربر أف غلب و اجتماعية مؤسسات أيضا و لكنها فيو شك ال ىذا اقتصادية الشركات"يقوؿ 
ذاتو  حد يف غاية ليس" نوبأ ربدث عن التسويق Lazer، أما "اجملتمع يف الشاملة مساعلتها خالؿ من وجودىا

يكوف  أف غلب اجملتمع، أىداؼ أيضا بل فقط األعماؿ األعماؿ، ػلمي ليس مصاحل إدارةعلى  حكرا ال و
 احلدود وراء سبتد بل مسؤولياتو بيع –شراء  صفقة مع ال ينتهي العامة، ادلصلحة مع واسع النطاؽ و ينسق

 لتحافظو  اةاحلي قيد على للبقاء الربح على ربقيق تعمل ؤسسةفادل بسيطة مهمة ليستىذه .  "للشركة الرمسية

http://ejbo.jyu.fi/pdf/ejbo_vol11_no1_pages_26-29.pdf
http://ejbo.jyu.fi/pdf/ejbo_vol11_no1_pages_26-29.pdf
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 مفيد ادلاؿ رأس و توليد سلبية اجتماعية ارآث يؤدي إذلبادلقابل س إفالسها و تشغيلها، و استثماراهتا على
 ةػمعين حلاصم لتحقيق السوؽ تقنية ذبزئة تطبق اتؤسسإف كانت ادلاجملتمع.  فئات جلميع

 
  

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
(1): Marie-France VERNIER - "Développement durable, RSE, éthique : Le marketing sous pression, Le cas 

de la grande distribution" -Université Catholique de Lyon – 2005 – P 03                                        :موقع إلكًتوين 
http://www.strategie-aims.com/dd04/comdd/VERNIER%20Marie-France%20-
%20Developpement%20durable,%20RSE,%20ethique%20;%20le%20marketing%20sous%20pression%2
0%20le%20cas%20de%20la%20grande%20distribution.pdf 

 .9229-04-16 تاريخ ادلعاينة:
(2): Ibid – P P  03 et 04. 
(3): Tânia Modesto Veludo-de-Oliveira – op.cit – P 01. 

التسويق و التسويق                                                             الفصل األول                               
 المجتمعي

ثراء على  األكثر اجملموعات و مساعليها على أرباحا توزع منتجاهتا و شراء على القادرين ادلستهلكُت عم
 .للدخل عدالة أكثر توزيع إذل أيضا اجةحب اجملتمعف العمـو

 :جودة العالقات يف التسويق اجملتمعي .3
تعترب عملية التبادؿ إذل جانب التحضَت لتعديل أىداؼ اخلطة التسويقية حسب الظروؼ و إعداد برامج    

متكاملة و دراسات تسويقية و التخطيط االسًتاتيجي للحمالت اجملتمعية و ربمل ادلخاطرة و غَتىا من 
ببساطة وجود عالقة بُت  تبادؿاليعٍت  ،(1)اجلهود، ذات دور مركزي يف مفهـو و إجراءات التسويق اجملتمعي 

 أعلية بالغة على صبيع ادلستويات. و ىي ذات طرفُت على األقل
ميداف  و ىو األجل طويلة العالقات صلاح دبحددات يتعلق نظري إطار تطوير إذل الدراسات سعت بعض   

 رلاؿ البداية يفيف طور  و الذي البحوث ذلذه خالصة كاف جودة العالقات التسويق اجملتمعي، و مفهـو
و ىي إما الرضا و الثقة و ذلك حسب  و ينظر إليو من أبعاد سلتلفة ،الصناعة على طبق مث اخلدمات
Crosby وBoles  وLeuthesser  ،مسيث. و االلتزاـ و ذلك حسب و إما الرضا و الثقة و أخروف 

 االعتبار يف األخذ االجتماعي، و مع الرضا و بُت الرضا االقتصادي التمييزIvens  عرض البعض و من بينهم
 (2)الرضا اجملتمعي.  إضافة Dampérat يقًتح للعالقات البعد اجملتمعي

 (3) و عليو زبضع جودة العالقات بُت سلتلف األطراؼ يف إطار ادلفهـو اجملتمعي إذل األبعاد التالية:

 L’Engagement اإللتزاـ: .أ
نعٍت الطويل.  ادلدى ورد علىو ادل العميل بُت العالقات لتطوير الرئيسي احملدد ىو ادلصلحة إشراؾ أصحاب   

 احلفاظ يف ةالرغب هوف ،"التبادؿ عملية  يف اءالشرك بُت العالقة باستمرارية الصريح أو الضمٍت الوعد" بااللتزاـ
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 للحفاظ العمل على كل طرؼ عـز يعكس تأمُت صيانتها، و العمل علىتها لمواصو  قيمة ذات عالقة على
 ادلستقبلية. التفاعالت إمكانية ػلافظ على اليت لعالقاتل لتبادؿ ول مسة ىو التفاعالت فيها. على
  La Confiance  الثقة: .ب
دبا  يفي واحد كعنصر فاعل عليو األمل الذي يعتمد بأنو ؼو يعر  االىتماـ من الكثَت يلقى عنصر الثقة   

 ثالثي تصور اعموم الثقة. بطريقة الئقة و يتعامل و يتفاوض بو التنبؤ ؽلكن بشكل و يتصرؼ ىو ملـز بو
 .التجاريُت بُت الشركاء العالقات رتطوي أساس ىي و و ادلصداقية و النزاىة الرعاية من مكو ف األبعاد

 La Satisfaction الرضا: .ج
 دػػػأح ىوبالتطور،  مورد -عميل  يسمح لعالقة أو اجتماعيا اقتصاديا كاف  سواء طرؼ كل رضا   

 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .41..  37 ص ص –مرجع سبق ذكره  – زلمد إبراىيم عبيدات: (1)

(2): Maud Dampérat - op.cit.    
(3): Ibid.      

التسويق و التسويق                                                             الفصل األول                               
 المجتمعي
 .ادلستقبلية التفاعالت و توقع الطويل ادلدى يف مورد -عميل  لتوجيو العالقة اذلامة احملددات

تكوف دبثابة خلفية لعملية  نفسية ىو حالة"تعريفا للرضا كالتارل:  1998عاـ  Aurierمع  Evrard قدـ
 .تقييمية لعملية كنتيجة  وعن و تعرب "متصلة هباو  الشراء
 البعد بُت Steenkamp مع Geyskens ميز 9222 ففي سنة أبعاد كبناء ذي إليو ينظر عامة بصفة الرضا

 -: اػشبكة م أعضاء بُت العالقات رلاؿ يف ذبميعي يتأسس على ربليل سبييزاالجتماعي،  و البعد االقتصادي
و  ادلبيعات حجم من طرؼ التبادؿ مع العالقة من االقتصادية النتائج تقييم" ىوا االقتصادي الرضهما حسبف

 ؛و التسليم و السعر اجلودة جوانبو أىم ،"و اخلصومات اذلوامش
 أف حقيقة ذلك يف دبا العالقة ذلذه النفسية اجلوانب على يرتكز الذي احلكم" هوفاالجتماعي  بينما -

 ".و سهلة شلتعة سباما مرضية طرؼ ادلبادلة مع التفاعالت
 فهم إذل التوصل و نتائج سلتلفة تتيح خبلفيات للرضا و االجتماعية األبعاد االقتصادية بارتباط التمييز ىذا يربر

 .أفضل
اليت غلب  و البيئية األخالقية باجلوانبأيضا ادلتصل  بعد الرضا اجملتمعي إضافة Dampérat يقًتح كذلك  -

 .التجاريُت الشركاء مع جيدة عالقات للمحافظة على يف إطارىا أف تعمل ادلؤسسات
 ثالثي األبعاد يشمل البعد االقتصادي و االجتماعي و اجملتمعي. االرضا مفهوم و هبذا يكوف
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 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
التسويق و التسويق                                                             الفصل األول                               

 المجتمعي
 المستدامة التنمية متطلبات مع الحديث التسويقي الفكر تكيفمظاهر : الثالث بحثالم
 

ذبلى ذلك يف بروز  ادلستدامة، و التنمية متطلبات معالتسويق شأنو شأف كثَت من العلـو اإلدارية  تكيف   
 اليـو وو و غَتعلا، و بُت األمس  األخضر التسويق و ادلستهلك ضباية حركة مثل جديدةشلارسات  و أفكار

 تنمية ادلستدامة و اندماجها فيها.الغد تطورات جوىرية يف نظرة ادلؤسسة االقتصادية لقضية ال حىت يف
 

 احلديث اإلداري الفكر يف البيئية ستدامةاإل منظومة: 12رقم  الشكل
 

 غدا   دةجدي ةبيئي اتكنولوجي   ة             ستداماإل ةرؤي                             
 

 ـوالي البيئي     التلوث منع البيئة                ناسبي متصمي                          
 يةداخل عوامل              خارجية عوامل              

 
    – "ال تنمية مستدامة بدوف إدارة قوامة" –أبو بكر مصطفى بعَتة  و أنس أبو بكر بعَتة ادلصدر: 

 :27 ص –موقع إلكًتوين  -بدوف سنة نشر  –جامعة قاريونس  –مؤسبر التنمية ادلستدامة يف ليبيا 
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http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/unpan/unpan038760.
pdf                                                                                                                           

 .9212-24-32تاريخ ادلعاينة: 

 

يوضح الشكل تطورات الفكر اإلداري، دبا فيو التسويق، مع قضية التنمية ادلستدامة بُت احلاضر و ادلستقبل 
 و اليت تعكس ارتقاء إغلابيا حقيقيا يف األفكار و التوجهات. ارجية للعملمن حيث العوامل الداخلية و اخل

 
 
 
 
 
 

 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
التسويق و التسويق                                                             الفصل األول                               

 المجتمعي
 المؤسسة المسؤولةب مفاهيم متعلقةالمطلب األول:  

ؽلكن  ،ية عند تبنيها للتنمية ادلستدامةو عملتصبح ادلؤسسة االقتصادية ذات مسات فلسفية إدارية    
 .بة إعالف للعاـ و اخلاص عن توجهها اجلديداليت ىي دبثا اختصارىا يف تسمية ادلؤسسة ادلسؤولة

 : تعريف ادلؤسسة ادلسؤولة *
: "مصطلح ذليئة األمم ادلتحدة يعّرؼ ىي لس األورويب ادلؤسسة ادلسؤولةحسب "الكتاب األخضر" للمج   

تنشيط  ادلؤسسات بأف ذلا دورا لتلعبو يف إحراز التنمية ادلستدامة و أف بإمكاهنا إدارة عملياهتا بطريقة تضمن
   (1)ترقية ادلسؤولية االجتماعية". وضماف احلماية البيئية النمو االقتصادي، تدعيم ادلنافسة، 

  (2)يعٍت أف مسؤولية ادلؤسسة تقـو على ثالثة رلاالت: ىذا

  ،جبعل الدخوؿ و اإلنتاج  نشاطها أف تضمن استمرارية و فيو على ادلؤسسةاجملاؿ االقتصادي
 زبائنها و مساعليها؛ ماـ مورديها وو أيضا أ ، فهي إذف مسؤولة أماـ عماذلامستدامُت

 من خالؿ شروط العمل لدى  ن يف مشاركتها يف تركيبة اجملتمعاجملاؿ االجتماعي، مسؤوليتها تكم
 ؛و مورديو، فرص العمل اليت تقدمها، إحًتاـ حقوؽ العمل، و غَتىا من عالقات العملادلنتج أ

 ،كوف ادلؤسسة تنشط يف إقليم زلدد  اجملاؿ البيئي، تتمثل مسؤوليتها يف ضباية البيئة بشكل أساسي 
 .ألجياؿ احلاضر و ادلستقبل بل و ربسينها على األقل فهي مسؤولة عن ضماف احلياة فيو

http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/unpan/unpan038760.pdf
http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/unpan/unpan038760.pdf
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 ول: التسويق المسؤولالفرع األ

أف تكوف ادلؤسسة مسؤولة و بالتارل أف تلعب دورىا يف ربقيق التنمية ادلستدامة يستلـز أف تسَت سلتلف    
وظائفها يف نفس االذباه و على رأسها الوظيفة احملورية و ىي التسويق الذي غلب أف يكوف ىو اآلخر 

ما يقدمو التسويق كمفهـو جزئي مسؤوال، و احلديث عن ادلسؤولية ىنا بغرض اإلشارة ادلباشرة و التأكيد على 
 للتنمية ادلستدامة كمفهـو كلي يستحق التفصيل فيو بعد أف سبق الكالـ عن التزاـ التسويق اجملتمعي.   

 :مفهـو التسويق ادلسؤوؿ .1
و  عٌتأخرى تعرب عن نفس ادلالبػد من التنبيو إذل وجود مصلحػات قبل تقدًن تعريف التسويق ادلسؤوؿ    

" و ما تتبعهما من مفاىيم جزئية لكل منهما التسويق ادلستنَت"و  "التسويق ادلستداـ" ا يفخصوص تتمثل
 تتوافق ىي األخرى فيما بينها.

 
 

 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

(1): Marie-France VERNIER – op.cit – P 02. 
(2): Ibid – P 03. 
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 (1) :ؤوؿالتسويق ادلسأ. عودة إذل دواعي تبٍت 
يف ظل التغَتات ادلتسارعة يف النشاط االقتصادي العادلي و التداخالت احلاصلة يف ادلسؤوليات بُت سلتلف    

آخذة بعُت  macroغلب أف يكوف يف رلاؿ كلي  ادلؤسسة عن سياسة شاملةحبث األطراؼ، وجد أف 
 االعتبار مشولية و أخالقية ادلشاكل البيئية.

 ية، و ماالتسويق نظريةللنقدي  ربليلنتيجة توصل إليها العادل بعد  ادلستدامة التنمية يف دورا التسويق يلعب
 بُت العالقة لتحسُتإال جهود  ادلعاصر األخضر التسويق اإليكولوجي منذ سنوات السبعينات و تسويقال

 جزئي ربليلرغم أف كل ادلساعي يف ىذا اإلطار مازالت ذات  اليت دل تكن جيدة، الطبيعية البيئةو  التسويق
  .كاملةادلطروحة، بعبارة أخرى غلب أف يأخذ التسويق مسؤوليتو   للقضايا

القائمة  التػادلعض و قػلتسويل ةػادلعرفي و ةػاالقتصادي ىجػانادلحػوؿ  اتػاالفًتاضو  ةػادلفروض ودػالقيمن جهتهػا 
 macromarketing و أىداؼ التسويق الكلي micromarketing غايات التسويق اجلزئي بُت

(*) 
 .غَت مستدامة استدعت التعديل نزعةكاف ذو  التسويقأظهرت أف 

 :التسويق ادلسؤوؿ فلسفة. ب
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ادلستداـ ادلوافق دلفهـو التسويق ادلسؤوؿ على أنو  التسويق مفهـو 1996 عاـ' أبلدورف' و 'داـ' ترجم كل من
 دور لتنظيم ادلثلى التنظيمية األطر إغلاد يتطلبو الذي  ستدامةادل لتنميةل أو احلامل دعمال دبثابة تسويق

 (2) .زلدود إيكولوجي فضاء يف التسويق

 لكن إذل استهالؾ و أقل ؾستهالالوصوؿ إذل ا ليس ادلسؤوؿ التسويق من الغرض فإف الشائع لالعتقاد خالفا
 التنميةب اخلاصة 'Ps 04' مستندا على مسؤولية أكثر جعلوو  لتسويقا صياغة إعادة" إنو يتعلق بػ ،أفضل

 rofitsP Les حا رباأل و  lanètePLa الكوكب و  ersonnesPLesو ىي األشخاص  ادلستدامة
  

 
 
 
 
 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

(1): Marine Le Gall - "De la préoccupation pour l’environnement à la consommation durable" - 
Colloque/ 2e Congrès sur les Tendances du Marketing en Europe - Université de Venise - Centre de 

Recherche Rennais en Economie et en Gestion - Université de Rennes – 2002 – P 08               :موقع إلكًتوين   
http://marketing-trends-congress.com/pdf_2002/legall.pdf 

 .9212-23-13 تاريخ ادلعاينة:

 اخلاصة التسويقي النشاط الكلي أوجو التسويق و يغطي كادلؤسسة معينة اقتصادية بوحدة ادلتعلقة التسويقي النشاط أوجو اجلزئي التسويق يتناوؿ :(*)
 .القومي و حىت العادلي االقتصاد أو القطاع أو بالصناعة

(2): Ibid – P 09.  
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  )rogrès de l’humanitéPLe " .)1 لبشريةا تقدـ و

 (2): التسويق ادلسؤوؿ و دورىدؼ ج. 
إذا سبعنا يف األىداؼ ادلرجوة من التسويق ادلسؤوؿ صلد أهنا دبثابة انعكاسات داخلية على ادلؤسسة عند    

، بادلقابل يعترب دور التسويق ادلسؤوؿ دبثابة انعكاسات خارجية على ادلستهلك تنفيذىا دلفهـو التنمية ادلستدامة
 و اجملتمع و البيئة عموما.

 أف تظهر شريطة نتجاهتاإعطاء معٌت دل و قيمةال خلق التميز و و االبتكار ةمؤسسلل ادلسؤوؿ يتيح التسويق   
تستغٍت  قدف حداث قطيعة بُت ادلؤسسة و سوقها احلالية،إ من التسويق ادلسؤوؿ اذلدؼ ال يعٍت أف و ،التزامها

 ردود وقعتت توقعاتو و االعتبار يف أخذت و للمستهلك األقل تستمع على ية ما و لكن تبقىسوق قواعد عن
 .و شلا قد يؤدي هبا إذل خسارتوعجلستت ال حىتيف مسار التنمية ادلستدامة  تدرغليا معو تطورت و فعلو
 :ما يلي فيو دورا التسويق ادلسؤوؿ من أبرز ما غلب أف يلعب   
 ؛احلياة نوعية ربسُت يف تسهم اليت ادلنتجات أفضل تقدًن -

http://marketing-trends-congress.com/pdf_2002/legall.pdf
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 و ادلعلومات توفَت خالؿ من سيما ال ،لبيئةإغلابية ل تكوف جيدة و االستهالؾ يف جديدة سلوكات تطوير -
 توعية ادلستهلكُت.

 (3) :ادلسؤوؿ لتسويقا الرئيسية لنجاح عواملال. د
عملية الشراء من طرؼ ادلستهلكُت يف النجاح يعٍت بعبارة أخرى أف تبقى  أف تبحث ادلؤسسة ادلسؤولة عن   

 : ليكوف ذلك أي لكي تنجح يف تطبيق التسويق ادلسؤوؿ، حىت مع التوجو اجلديد منتجاهتا النهاية لصاحل

  ذلك من األىم و و مهمتها ثقافتها يف غلب تسجيلو ادلؤسسة حيلة إشهارية، التزاـ يكوف ال أف ينبغي -
 منذ البداية؛ اإلدارة نظم يف إدماجو

 ادلؤسسة؛مهنة  و سوؽ مع يتفق أف و و شفافا بسيطا االلتزاـ يكوف أف ينبغي -

 ؛اتاخلطاب من أكثر العمل خالؿ من االلتزاـ يظهر أف ينبغي -

 قعاادلو  االتصاالت،يف  التغليف، و التعبئةنشاطات ادلؤسسة، يف  تفاصيل صبيع يف االلتزاـ يظهر أف ينبغي -
 إخل؛ الًتقيات،االلكًتونية، 

 
 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

(1): Ghizlane Mrani – "Contribution de recherche : Marketing sociétal et développement durable/ 
Comment traduire dans son marketing l’engagement sociétal de l’entreprise? Comment mettre en 
oeuvre un marketing et une communication durable?" – GROUPE ESC – TOULOUSE – 2008/2009 – P 10 

                                                                                                                                                              موقع إلكًتوين:

http://visionary.files.wordpress.com/2009/09/cr-v-finale-g-mrani.pdf 

               .9212-23-13تاريخ ادلعاينة:                   
(2): Idem.  
(3): Idem. 
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؛ اتصاؿينبغي أف يكوف لديها  -  نزيو و زلًـت

 .ادلصلحة أصحاب و العمالء مع أصيلة و نزيهة عالقة إنشاءينبغي  -
 :cologiqueée gest-l'achat -مبادرة الشراء اإليكولوجية  .9
 :الشراء مبادرةتعريف  أ.

 بإضافة ابقضية م من طرؼ ادلنتجُت عند ربط ادلنتوج 'لفتة الشراء'ما يسمى أيضا أو الشراء' مبادرة ' بدأت   
لفتة . وفيايبقى  حاجاتو و فيشبع استهالكو، يف قيمو بعض نع التعبَت للمستهلك يتيحللمنتوج  رمز قوي

دعم القضية أف و  حاجة وظيفية ليبت أفو لكن  للشراء لدفع ادلشًتي ذريعة ادلنتجات ليست جبعل الشراء
للفتة  فعل مزدوج لفتة الشراء .، و ىو ما يتوافق مع الشروط العامة للنجاحاألولية هبذه احلاجة ادلعنية يتطعم

 اجتماعية و إنسانية يف قضايا إشًتاؾ ادلؤسسة .ادلستهلكللفرد  (*) ادلواطنة بعدقًتح ي هنجية و تضامن شراء
 و إف كاف صغَتة فهي يةتضامن تصرفات دلستهلكُتضمنيا على ا حوفقًت ي ادلوزعُت و التجارية عالماتغلعل ال
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 ة، فادلؤسسالبيئة مايةحلااليكولوجية  القضايا دعمت أو الصديقة للبيئة اليت اخلضراء ادلنتجات على نطبقت
تمعي الذي قد ال اجمل التسويق سبارسبقضية ما ذلذا  االلتزاـيف  و بيئتو و فردال بُت العالقة يف أساسي وسيط
النهائي للمشاركة يف و يبقى القرار  ،Rochefort كما يؤكدهنفسها   على ةػالشرعي إلضفاء كافية  وسيلة يكوف

 الفرؽ ،'لفتةمنتجات 'أو  'منتجات مبادرة'هبذا تعطي ادلؤسسة ادللتزمة  ىذه القضية أو ال بيد ادلستهلك.
 ادلؤسسة التزاـ طريقة يفيكمن  ات ادلشًتكة األقرب أكثر إذل التنمية ادلستدامةجو ادلنتبينها و بُت  اجلوىري
 و قضيةال دعمي طرؼ و ةادلؤسس بُت رابطة نتيجةف أما الثانية قضيةبال ادلؤسسة نفسها التزاـ من أيتت فاألوذل

 (1). يف ىذه األخَتة األرباح من اصغَت  اجزء ميض
  :االيكولوجية الشراء مبادرة شروط ب.
قياـ و ذلك ب عند طرح منتجات مسؤولةحىت تتلقى ادلؤسسة ادللتزمة رد فعل إغلايب من طرؼ ادلستهلك    

 (2)غلب توفر الشروط التالية:  ،بلفتة الشراء اإليكولوجية ادلنتظرة ادلستهلك
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
و  ضابطة ةػدستوري مظلة ربت حر جامع وطن و ادلعنوية يف ةػادلادي صبيع األفراد حاجيات و تلبية و الواجبات احلقوؽ يف و ادلساواة الشراكة ىي: (*)

 و إظلا قيمػة رلرد ليست .اجملتمع يف الًتابط روح تدعم وطنيػة ثقافة تولد إذل يؤدي دبا فاعلة و ليست عشوائية، قانونيةو  دستورية آليات خالؿ من ضامنة
 مستمرة عملية و أف رلاالهتا أخالقيا و نسقا و سياسي مدين رلتمع وجود تفًتض و الثقافية، و السياسية و االجتماعية االقتصادية اجملاالت شىت يف شلارسة

 .متواصلة و
(1): Patricia THIERY-SEROR - "La solidarité à travers les produits/ l'achat-geste écologique" – 12 ème 
CONGRES DE L'AFM – POITIERS – 1996 – P P 04 .. 06                                                              موقع إلكًتوين:   
http://centremagellan.univ-lyon3.fr/fr/articles/101_540.pdf 

 .9212-24-94 تاريخ ادلعاينة:

(2): Ibid – P P 13 .. 17. 
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 :اإلطار النظري* 
 دراسة. رئيةادل اتالسلوك أو ادلنتجات ذباها ادلواقفب و للشخصية األساسية القيمب البيئية احلساسية ترتبط   

 تؤثر أف احملتمل من 'ةاجلديد' قيمةال أف كيف تفسَت تساعد يف السلوكيات و ادلواقف و القيم بُت العالقة
 سلعة اختيار كيفية تفسَت رباوؿ اليت النماذج"يدخل يف إطار ما يعرؼ بػ  العمل ىذا ،ادلستهلك سلوؾ على

  .Gutman 1989عرب عنها  اليت "الوضع النهائي ادلرغوب فيو ربقيق يف يسهم خدمة أو
 :و القيمة البيئية نظاـ القيم* 
 مفهـو ،"االختيارات على تؤثر و اليت رلموعة أو عند فرد دلا ىو مرغوب صرػلة أو ضمنية مفاىيم" القيم   

 الثابت االعتقاد" أهناللقيمة يقوؿ  Rokeach، و يف تعريف و شخصية ثقافية اجتماعية عناصر يتضمن القيم
و يضيف  ،"للحاالت النهائية ادلباشرة األىداؼ ربقق وضعيات معينةضلو  و األحكاـ اإلجراءات وجوي الذي

http://centremagellan.univ-lyon3.fr/fr/articles/101_540.pdf
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 و عوامل اجتماعية عوامل االعتبار يف تأخذ أيضا و لكن األفراد احتياجات على فقط تستند ال أف القيم
ميز  Rokeach حياتو، كما أف طواؿ الفرد سلوؾ توجو اليت اذلامة ادلبادئ القيم ىذه تعترب .أخرى خارجية

 'بيئة قيمةو عليو فإف  ربقيقهػا، ادلتمثلة يف وسائل الفعالة القيم ادلتمثلة يف األىداؼ التابعة و النهائية القيم بُت
 .القيم احملددة أداة فعالة لتحقيق  و 'السلوؾ' النهائية القيمة إذل حسبو أقرب نظيفة'

 
 لكـه: حمايــة المستنيالفرع الثا

ادلفهـو  بعداء واجباتو يف موضوع التسويق الذي جضباية ادلستهلك و عن حقوقو و  يًتدد احلديث عن   
فاألضرار اليت الذات من أىم ادلواضيع، اجملتمعي و التسويق ادلسؤوؿ بيف موضوع التسويق  احلديث لو و ىو

ذا كانت التنمية ادلستدامة مفهوما كليا يدعو إف ـ.بالبيئة و الفرد و اجملتمع أىم أسباب ظهور ىذا ادلفهو حلقت 
سؤوؿ مفهـو ادلاجملتمعي أو ، فالتسويق و االجتماعية ةالقتصادياة إذل جانب التنمية باألساس إذل ضباية البيئ

 ادلؤسسات معا.مصاحل  ادلستهلك و ضبايةجزئي يدعو باألساس إذل 
 The Consumersim :احلركة اإلستهالكية –حركة ضباية ادلستهلك  .1

بداية ظهور احلركة االستهالكية، و تركز بعضها على سنوات ىي  1922ف سنوات أبعض ادلصادر  ذكرت   
 ادلتحدة اتػالوالي احلماية الفعلية يف بوادر ظهور، فيما تذىب أخرى إذل أف (1)األزمة االقتصادية العادلية 

 كلمة إف "فيو جاءالذي 1962 مارس  15 يـوكيندي  جوفللرئيس  و بالتحديد يف تصريح األمريكية
  االقتصادية القرارات جبميع تتأثر و تؤثر اقتصادية رلموعة أكرب إهنم صبيعػا، اػتشملنػ ادلستهلكُت

 ،"مسموعة غَت زاؿػت أصواهتم ال أف إال رلموعة أكرب كوهنم من بالرغم و ذلك مع ة،ػاخلاص العامػة و
 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .114 و 113 ص ص –مرجع سبق ذكره  –ثامر ياسر البكري : (1)
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 (1). 'ادلستهلك حقوؽا مسي 'دل التوجيهية ادلبادئ ادلتحدة لألمم العامة اجلمعية اعتمدت التصريح ىذا و منذ
 :هاتعريف أ.

و ادلصممة دلساعدة ادلستهلك و من قوة اجملتمع ادلرتبطة مع البيئة اخلارجية "ضباية ادلستهلك ىي:  حركة   
 (2). "خالؿ اجلهود القانونية و األخالقية و االقتصادية و ادلوجهة ضلو تصرفات منظمات األعماؿ

 : هاأىداف ب.

 (3)منها:  ادلستهلك،ف تقدمها حركات ضباية اليت ؽلكن أ نافعىناؾ الكثَت من ادل   

 ؛ضباية ادلستهلك من اخلداع و التضليل يف طرؽ البيع سواء من قبل ادلنتجُت أو الوسطاء -
 ؛التعهد بااللتزاـ حبقوؽ ادلستهلك و ضبايتو من التالعب احلاصل يف ادلنتجات اليت ػلتاجها -
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 ؛ع األساسية اليت ػلتاجوهناتقدًن ادلساعدة لذي الدخل ادلنخفض و ادلعوزين خاصة للحصوؿ على السل -
 ؛التعاوف مع منظمات األعماؿ يف تقدًن ادلعلومات ادلتعلقة بادلستهلك -
 ؛مساعدة ادلستهلك يف احلصوؿ على ما ػلتاجو يف ظل التعقيد الذي تشهده األسواؽ عموما -
 ؛يف مساعلة ادلستهلك يف تعزيز النظاـ االقتصادي القائم، أي ربقيق الوعي االجتماعي ادلوافق لو تساعد -
 ؛القياـ بعمليات ىادفة إذل تعليم و تثقيف ادلستهلك لتحقيق أفضل اخليارات حلاجاتو و رغباتو -
عنها و زبفيض التكاليف  مساندة احلكومة يف إصلاز مهامها ادلتعلقة بادلسؤولية االجتماعية، زبفيف العبء -

  ادلوازية لبلوغ األىداؼ ادلقصودة.
 :حقوؽ ادلستهلك .9

الوثيقة الرمسية حلقوؽ ادلستهلك و اليت تًتجم  1969لطادلا عد ت رسالة الرئيس األمريكي جوف كنيدي عاـ    
و  ،(4)حق األماف و حق احلصوؿ على ادلعلومات و حق االختيار و حق مساع الرأي  ىي يف أربعة حقوؽ

لألمم  قرار ادلعتمد من طرؼ اجلمعية العامةلكن مت  إضافة حقوؽ أخرى على مراحل وصوال إذل ما جاء يف ال
حقوؽ  28 تضم اليت "ادلبادئ اإلرشادية حلماية ادلستهلك" بشأف 1985 أفريل 29يف  39/948ادلتحدة رقم 

 .(5)مع توضيح اجلهة اليت تضمنها لو ما بُت احلكومات و ادلنظمات  للمستهلكمفصلة 
 
 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 - خدة بن وسفي بن /اجلزائر جامعة –احلقوؽ يف َتادلاجست شهادة على احلصوؿ أجل من مذكرة -"صبعيات ضباية ادلستهلك" –ناصري  فهيمة: (1)
 : 24 ص –موقع إلكًتوين  –9223/9224 – يةادلسؤول و العقود فرع -احلقوؽ كلية

perio4.ifrance.com/downloadmagister/m08_77.pdf-http://redouane 
 .9212-24-24 تاريخ ادلعاينة:

 .115 ص –ادلرجع نفسو  : (2)

 .119 و 118 ص ص –ادلرجع نفسو : (3)

 .195 ص –ادلرجع نفسو : (4)
 .186  ص –مرجع سبق ذكره  -زلمد إبراىيم عبيدات : (5)

التسويق و التسويق                                                             الفصل األول                               
 المجتمعي

 :حقوؽ البائع .3
السعي إذل ضباية ادلستهلك ألنو غالبا ما يكوف ضحية شلارسات ادلنتجُت ال ؽلنع من بل يفرض أف تكوف    
 (1)، و ؽلكن سرد أىم حقوؽ البائع يف النقاط التالية: ؾ بادلوازاة مع ذلك حقوؽ للبائعىنا
 و الشخصية، ةػالسالم بالصحة و مضرا يكوف على أف المنتج بأي حجم أو أسلوب  احلق يف إدخاؿ أي -
 ؛الرقابة ادلالئمُت كاف كذلك فيجب أف يتضمن التحذير وف  إ

 ؛حق فرض أي سعر للمنتج بدوف أف يكوف ىناؾ سبييز بُت األنواع ادلتماثلة للمشًتين -
 ؛حق إنفاؽ أي مبلغ لًتويج ادلنتج بدوف أف يكوف ربديد لذلك كمنافسة غَت عادلة -

http://redouane-perio4.ifrance.com/downloadmagister/m08_77.pdf
http://redouane-perio4.ifrance.com/downloadmagister/m08_77.pdf
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 ؛عدـ نزاىة يف احملتوى أو التنفيذ أف يكوف ىناؾ تضليل و حق استخداـ أية رسالة للمنتج بدوف -
 .غَت عادؿمضلل و غَت  كوفيحق استخداـ أي شكل زلفّز للشراء مع مراعاة أف ال  -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  .28 ص -سبق ذكره موقع إلكًتوين  -ضبيد الطائي  :(1)
التسويق و التسويق                                                             األول                                الفصل

 المجتمعي
 : حقوؽ ادلستهلك11الشكل رقم 

 لحق في تأمين الحاجات األساسيةا                      
 األدوية(يف ، صحة، أكل، شرب، سلع غذائية صحية و جودة )عدالة، مساواة                

 الحق في األمان                                                       حق التعويض              
 )سلع ذات جودة عالية، تسهيالت                                 )توفَت جهات لدفاع ادلستهلك عن   

 اجلودة، إعادة السلع الرديئة                                 نفسو، حل ادلشكالت بطريقة عادلة اختبار    
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 خدمات تطوعية توعوية(وجود و و اخلطرة و استبداذلا أو استعادة شبنها(                                 
 حق التثقيف                        حقوق              الحق في الحصول على المعلومات     

 )برامج تثقيفية خاصة لذوي الدخل          المستهلكج و مواصفاتو و مدى             و )تعريف ادلنت   
 دورات تدريبية من طرؼ و الضعيف     دة                             خطورتو و كيفية استعمالو و ما   
 (صنعو، ادلعلومات الصحيحة و اجملانية                                ادلختصُت و اإلعالـ و ادلستشارين   
 لحق في العيش في بيئة صحيةا                           إغلاد برامج دائمة         و عن السلع ادلتاحة   

 )سن التشريعات ادللزمة باحلفاظ على                     لتطوير ادلعلومات ادلتاحة(                          
البيئة خاصة ما تعلق بادلواد      الحق في االختيار                   حق التمثيل و المشاركة        

 اخلطرة،
 ة منػػ)صبعيات ضباية ادلستهلك   نظاـ ادللصقات التحذيري ؤسسات االحتكارية،   )التحكم يف ادل   
 و إعطائها فرصة ادلشاركة   خطورة ادلنتجات و كيفية التصرؼ  وج للمواصفات ادلطلوبة  طابقة ادلنتم   
 خدمات ما بعد البيع لكافة السلع(      يف وضع القرارات(          يف حاؿ التعرض للخطر(و    

  ل ػدار وائ - ")األخضر و البيئي(التسويق اإلجتماعي " –زلمد إبراىيم عبيدات ادلصدر:   
 .197..  186ص   ص – 9224 –الطبعة األوذل  –األردف  –عماف  –للنشر 

 

 ياتوإنتمػاء ادلستهلك إذل رلتمع معُت و إذل سوؽ معينة بالتحديد ػلتم على ادلنتجُت االىتماـ جبوانب ح
 األولويات.يبقى من كلها حىت و إف كانت متعددة إال أف االجتهاد يف كسب ادلستهلك و ضماف وفائو 

 
 المطلب الثاني: اإلطار التنظيمي و اإلداري للمؤسسة في خدمة التنمية المستدامة

دلا كانت ادلؤسسة االقتصادية أكرب متعامل اقتصادي و األكثر تعامال مع البيئة تعرضت لضغوط تدفعها إذل    
طع الحقا، و ىنا يعود التقاربمل ادلسؤولية من جهة ىذه األخَتة بكل ما ربملو من أقساـ سنصل إليها 

، و قبل احلديث عن سباشي اآلليات و سلتلف ادلخرجات دبا و جهود التنمية ادلستدامة احلتمي بُت ادلؤسسة
 ؼلدـ التنمية ادلستدامة تبدأ ادلؤسسة بتصحيح ثقافتها التنظيمية و اإلدارية دبا يوافق ىذه األخَتة.

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
التسويق و التسويق                                                                                   الفصل األول         

 المجتمعي
    الفرع األول: الثقافة التنظيمية و قضية التنمية المستدامة

 (1) :لتنمية ادلستدامةخدمة لَت الثقافة التنظيمية غيت .1

 االقتصاد بُت مصاحلة رؤية يف ادلستدامة التنمية تصميم مت 1987 عاـ قدـ اليت 'ادلشًتؾ مستقبلنا' تقرير يف   
ة غلب أو ادلؤسساتي التكنولوجية و البيئية ،االجتماعية ،االقتصاديةدلستدامة ا لتنميةا أبعادجوىر  يف، و البيئة و
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 شك بال ةرتبطادل ادلستدامة التنمية بينها للتقليل من مشاكل التقدـ تزامن و التوافق ضماف و التفاعل يكوف أف
 لنمومنها أو من ا الوحيد الغرض مستوى ادلعيشة ربسُت و ليس عموما، لتنميةل األساسية ألىداؼبا

 جديدة اأبعاد أنشأ 1999عاـ  جانَتو دي ريو يف ادلعتمد 91 القرف أعماؿ جدوؿف على األقل، االقتصادي
إحداث  ،االستهالؾ أظلاط تغيَت ،مكافة الفقر ،السائرة يف طريق النمو لبلدافيف ا ادلستدامة التنمية مثل تسريع

 يتطلب األىداؼ ىذه تنفيذ. القرار ازباذ يف التنمية و البيئةقضايا  إدماج ،البشرية الصحة ،اجلغرافية احلركية
 اخلصوص. وجو على ادلؤسسات االقتصادية ثقافة غيَتت

 لمواردو التخطيط ادلتكامل ل تسيَت و حفظ تشتمل داريةاإل قراراتال أف بُتي اتؤسسادل من العديد ربليل
 احلفاظ ،ادلستدامةو الزراعية  الريفية التنمية ،الغابات إزالة مكافحة من فوؽ األرض واردادلو  لتنميةادلخصصة ل

 صبع ،ادلياه ،اجلباؿ ،اجلوي الغالؼ ضباية ،احليوية لتكنولوجيال التنمية األكيدة و البيولوجي التنوع على
 ، مع تأمُت التدمَت اإليكولوجيادلوظفُت و للمواطنُت االجتماعية احلماية و الصحة برامجإعداد  و النفايات

 مثل تهاادلتغَتة يف ثقاف ادلكوناتمن ادلؤسسات من تعلن عن بعض و ىناؾ  .السامة الكيميائية لموادل
و  ةللبيئ ملوثة غَتتكنولوجيات  ُت،ظفلمو ل الدخل من أدىن حد ضماف ،األثاث صناعة يف البدائل استخداـ

 غَتىا.
 :مراحل تغيَت الثقافة ادلؤسسية خدمة للتنمية ادلستدامة .9
فمن  السلبية و الكسل وػضل سبيل البشرية الطبيعةو ألف  1962ص'  –و يف نظريتو 'س  Mc Gregor لػ وفقا  

بشكل خاص ربفيزىم يف ثقافتهم و  و منتجُت، ليصبحوادبختلف الوسائل ادلمكنة  الناس ربفيز الضروري
 لعدـ نتيجة ىي  يةؤسساتادل يف إطار التحوالت الصعوباتيؤكد من جهتػو أف  شُت توجهاهتم االستهالكية.

ادلرفقة  لثقافةل و عدـ فهمهم الكايف الفرعيُت لقادةا أيضا زلدودية و احلالية للمؤسسة للثقافة ربليل وجود
 (2) .وقتا ستغرؽو ي صعبضروري و لكنو  ادلؤسسية الثقافة تغيَتمن الواضح أف  .بالتغيَتات

 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

(1): Doval Elena et Doval Oriana - "LE CHANGEMENT DE LA CULTURE ENTREPRENEURIALE VERS LE 
DEVELOPPEMENT DURABLE" - Université Spiru Haret - Faculté de Management Brasov – Sans l’année 

de publication – P 02                                                                                                                       موقع إلكًتوين:  
http://steconomice.uoradea.ro/anale/volume/2008/v1-international-business-and-european-
integration/053.pdf 

 .9212-24-94 تاريخ ادلعاينة:

(2): Ibid – P 04. 

التسويق و التسويق                                                             الفصل األول                               
 المجتمعي

 ادلوضحة يف الشكل ادلوارل: اخلطوات تشمل ادلؤسسة لثقافتها تغيَت عملية
  تغيَت الثقافة ادلؤسسية : مراحل19الشكل رقم   

 

http://steconomice.uoradea.ro/anale/volume/2008/v1-international-business-and-european-integration/053.pdf
http://steconomice.uoradea.ro/anale/volume/2008/v1-international-business-and-european-integration/053.pdf
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 الثقافة احلالة                 
    الفرعية الثقافات      واخلرافات االستعارات القيم و ادلعتقدات                          

 
 فرعية ثقافات و معتقدات و أساسية قيم كتشاؼإ                    

 
 أعضاء جدد                   ةػػػػرعيػات فػػػػافػليل ثقػرب                     

 
 غَت الواعية و واعيةال ادلعتقدات بُت اتتطابق ربليل                    

 
 ةر ػظاىال و ةػادلعلن القيم ةػملكي من قػالتحق                    

 
 ادلصدر:  

Doval Elena et Doval Oriana - "LE CHANGEMENT DE LA CULTURE 
ENTREPRENEURIALE VERS LE DEVELOPPEMENT DURABLE" - Université Spiru 
Haret - Faculté de Management Brasov – Sans l’année de publication – P 04     

                                                                                       موقع إلكًتوين:
http://steconomice.uoradea.ro/anale/volume/2008/v1-international-business-

and-european-integration/053.pdf                                                     :9212-24-94 تاريخ ادلعاينة.  

 
فمهما تكن السياسة ادلنتهجة فإف الوصوؿ إذل ما ترغب فيو ادلؤسسة ال ؽلكن أف ينفصل بُت األىداؼ ادلادية 

 ، و ىو ما يؤكده الشكل.و غَت ادلادية ادلعلنة و غَت ادلعلنة

 

 :ادلسؤولية اإلجتماعية دلؤسسات األعماؿ .3
ا سبق أف ادلسؤولية االجتماعية للمؤسسات تعٍت يف ادلقاـ األوؿ زبصيص جزء من أمواؿ ادلؤسسة تبُت شل   

و ىي أوذل باالىتماـ عند تبٍت التنمية  و أقرب إذل أف تكوف التسويق اجملتمعي نفسو لصاحل اجملتمع بصفة عامة
 : ، و ىنا عودة إذل مفهومها بشكل أدؽادلستدامة

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
التسويق و التسويق                                                             الفصل األول                               

 المجتمعي
o عرّفها Drucker  شكلد ػ، و لق"إلتزاـ ادلنشأة اذباه اجملتمع الذي تعمل فيو"على أهنا:  1977منذ 

  (1)ة.سلتلفات باذباى ادلوضوع ىذا لدراسة واسعا الباب فتح و الحقة لدراسات الزاوية حجر التعريف ىذا

http://steconomice.uoradea.ro/anale/volume/2008/v1-international-business-and-european-integration/053.pdf
http://steconomice.uoradea.ro/anale/volume/2008/v1-international-business-and-european-integration/053.pdf
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o  تشَت ادلسؤولية االجتماعية حسبDavis  وBlomstrom  إذل تعهد و التزاـ متخذي القرار يف
   (2)القياـ باألفعاؿ اليت ربافظ على ثروة اجملتمع و تطورىا مع ربقيق فائدهتا الذاتية يف نفس الوقت.

 عية احلياة لعمـو أفراد اجملتمع،ربقيق أفضل مستوى من البناء لنو عمل على ىذا يعٍت أف ادلسؤولية االجتماعية ت
ة خدمة لذاهتا و ما يطلبو اجملتمع منها، بالتارل ؽلكن القوؿ ؤسسفهي تعٍت التناسق بُت األفعاؿ اليت تقـو هبا ادل

 (3) أداة أو طريقة للتعامل مع اجملتمع. أهناأهنا موقف فلسفي و أخالقي أكثر من 

 
 رشيـدةـالثاني: اإلدارة ال فرعال

اليت زبدـ التنمية من ادلفاىيم غَتات احلاصلة يف سوؽ األعماؿ الدولية و تمن بُت ادلفاىيم ادلواكبة لل   
(*)يطالب بو اجملتمع الدورل كامال مفهـو اإلدارة الرشيدة ةخَت ادلستدامة بل أصبحت شرطا ذلذه األ

 . 
 :دارة الرشيدةإلتعريف ا .1

 و يدعم و يعزز الذي كمػاحل: "اإلدارة الرشيدة ىي فأ 2002 لعاـ العربية اإلنسانية التنمية تقريرجاء يف    
 و االقتصادية حرياهتم و فرصهم و خياراهتم و البشر قدرات وسيعػت على يقـو و اإلنساف رفاه صوفػي

 صبيع مصاحل لضماف سؤولةادل ملرب و كامال سبثيال الشعب فئات سبثيل إذل يسعى و السياسية و ةاالجتماعي

 (4)ه". أفراد
 
 
 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 تطبيقية دراسة -ادلعلومات" نظػاـو شفافية  األعماؿ دلنظمات االجتماعية "ادلسؤولية -العامري زلسن مهدي الغاليب و صاحل منصور زلسن طاىر: (1)

 :29 ص –موقع إلكًتوين  -بدوف سنة نشر  –األردنية  التجارية ادلصارؼ لعينة من
http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/arado/unpan006259.pdf 

 . 9229-26-16 تاريخ ادلعاينة:
 .95 ص - مرجع سبق ذكره –ثامر البكري : (2)

 .96 و 95 ص -ادلرجع نفسو : (3)

د أنو يعرب يف  ػتعدد تسمياتو العربية، و لكن األكييعرؼ إشكالية ترصبة كبَتة أدت إذل الذي  GOOD GOVERNANCE أصل ادلصطلح ترصبة لػ :(*)
أف يعرب عن رة إما عن احلكم الراشد أو اإلدارة الرشيدة أو القوامػة و أيضا عن احلاكمية أو إدارة احلكم و مصطلحات أخرى، و ىو بعيد نوعا ما من ػكل م

 اجملتمع و القطاع اخلاص أيضا أطرافا عليها التحلي بادلسؤولية. عتربتكطرؼ يف جهود التنمية ادلستدامة اليت كما يف بعض ادلراجع    الدولة فقط

بدوف سنة  -بسكرة  -خيضر  زلمد جامعة -السياسية  العلـو قسم - "اجلزائر يف ادلستدامة التنمية و مستقبل الراشد احلكم" -كربوسة  عمراين: (4)
 :02 ص -موقع إلكًتوين  -نشر 

http://www.univ-chlef.dz/seminaires/seminaires_2008/dicembre_2008/com_dic_2008_27.pdf 

 .9212-25-29 تاريخ ادلعاينة:
التسويق و التسويق                                                             الفصل األول                               

 المجتمعي
 )1( :التنمية ادلستدامة وصاية علىاإلدارة الرشيدة  .9

http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/arado/unpan006259.pdf
http://www.univ-chlef.dz/seminaires/seminaires_2008/dicembre_2008/com_dic_2008_27.pdf
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ى اختالؼ ا كانت التنمية ادلستدامة قضية اجلميع دبا أهنا زبدـ مصلحة اجلميع فإف اإلدارة ادلؤسسية علذإ   
 سيما االقتصادية تطلع دبسؤولية مباشرة و حامسة يف ىذه القضية.   نوع و حجم ادلؤسسة و ال 

 بإحداث الفاصلة عالقتها يف و الرشيدة اإلدارة بقضية ادلباشر الدورل االىتماـ ادلاضية الفًتة خالؿ تصاعد
 رفظه ،اجملتمع داخلىذه األخَتة  إحداث يف اإلدارة ألثر ادلباشرة العالقة ربديد خالؿ من ادلستدامة التنمية

أو وصاية ، أي قوامة السيطرة و القيادة أبعاد من بعدا ؽلثلالذي  Custodianship  Tutelleمبدأ القوامة
 مننوع  أي ػلدث أف اجملتمعات من رلتمع ألي ؽلكن الفقد أصبح إدارة ادلؤسسة على التنمية ادلستدامة، 

 . داخل ادلؤسسة االقتصاديةا بشؤوهن تقـو رشيدة إدارة لديو تتوفر أف دوف الفاعلة ادلستدامة التنمية
     )2 ( :مستدامةتنمية  إذلاإلدارة الرشيدة اليت تفضي  خصائص .3

شرعيتو باذباىو يف نفس اذباه التنمية ادلستدامة من خالؿ ادلرتكزات اليت يقـو  اإلدارة الرشيدةيأخذ مفهـو    
 عليها و تتفق مع ىذه األخَتة و اليت تتمثل يف:

 و اجملتمع فئات لكافة التمثيل على ادلعتمدة و الدولة إدارة يف ادلشاركة مفهـو على مبنية حقيقية دؽلقراطية -
 ؛و التعبَت و حرية الرأي احملاسبة أساس تعتمد

 عدـ و التمييز عدـ و ادلساواة على ادلبنية خصائصها و اإلنساف حلقوؽ احمللية و الدولية ادلعايَت حًتاـإ -

 ؛االنتقاص أو للتجزئة احلقوؽ ىذه قابلية

 تفعيل و تكوين أخرى إجراءات تسهيل على التشجيع و القائمة اجملتمع مؤسسات دعم على التشجيع -
و أف نُت و ادلفاىيم اليت زبدـ اجملتمع ، و ىذا يستلـز أف تكػوف للمؤسسة استجابة للقواالعامة احلياة يف دورىا

 يكوف ىناؾ توافق بُت مصاحل سلتلف األطراؼ و تنظيم زمٍت لكل شيء؛

 التقاضي حق و العادلة احملاكمات معايَت ربديد و القضاء استقالؿ مفهـو تعزيز و القانوف سيادة حًتاـإ -
 ، دبعٌت وجود أطر قانونية جادة و نزيهة؛مستقلوف قضاة و سلتصة زلاكم أماـ

 فأ و ادلساءلة دلفهـو و للمجتمع العامة الرقابة دلفهـو زبضع سليمة و شفافة بطريقة الدولة أمواؿ إدارة -
 بكل مواردىا و الدوؿ أمواؿ إدارة قضايا مع التعامل على بقدرهتا تعرؼ حكومية مؤسسات إدارهتا على تقـو

 ية يف ازباذ ػػػ، كما تكوف الشفافغاياهتا أوذل يف أفراده و اجملتمع مصلحة تضع و مهنية و احًتاؼ
 
 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

بدوف  –جامعة قاريونس  –مؤسبر التنمية ادلستدامة يف ليبيا  – "ال تنمية مستدامة بدوف إدارة قوامة" –أبو بكر مصطفى بعَتة  و أنس أبو بكر بعَتة : (1)
 :    23 ص -موقع إلكًتوين  -سنة نشر 

http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/unpan/unpan038760.pdf 

.9212-24-32 تاريخ ادلعاينة:  

 .27 ص - يبق ذكره موقع إلكًتوين -كربوسة  عمراين: (2)
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http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/unpan/unpan038760.pdf
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 على ما يهمو؛ االطالعالقرارات تبعا للوائح و أف ؽللك كل فرد يف اجملتمع حرية 

 ادلشاركة على االعتماد و جغرافيا الدولة مناطق سلتلف على توزيعها و للحكومة الالمركزية السلطة عتمادإ -

 و الرقابة مفهـو تعزيز و األساسية احلريات و احلقوؽ كافة احًتاـ و ادلناطق تلك يف اجملتمع ألفراد التامة
 بتشجيع تقـو أف الدولة على التنمية مفهـو و بينو العالقة سبكُت وخالل من و ،دالراش احلكم مفهـو ترسيخ

 البطالة.  و الفقر على القضاءعلى  ادلساعدة و البشرية ادلوارد يف باألخص االستثمار
 ربقيقأي  منها ادلرجوة نتائجها ادلؤسسات ربقق عندما حاضرة الرشيدة اإلدارةضرورة أف تكوف باإلضافة إذل 

 أيضا ذلك يشمل كما ،الكفاية ربقيق أي ادلؤسسات لتلك ادلتاحة للموارد األمثل االستخداـ مع ةالكفاء

أفراد  شعور و من جهة أخرى ربقيق ،البيئة على كاحلفاظ بعُت االعتبار االجتماعية القضايا بعض أخذ
 ، كماقد ػلدث أي تطور من مستثنيُت غَت أهنمو  اجملتمع يف ذلم نصيبا بأفبالعدالة و ادلساواة أي اجملتمع 

يف نفس  تعترب كلها ىذه و ،اإلعالمية ادلنابر و ادلؤسسات استقالؿ تضمن بيئة فرتو احلكم الراشد  يتطلب
 .ادلستدامة للتنمية أساسية مكوناتالوقت 

  :يف خدمة التنمية ادلستدامة اإلدارة الرشيدةأطراؼ  .4
 عملية تعريف خالؿ من التنمية ربقيق يف الرشيدة اإلدارة دور إذل التطرؽ لإلدارة اجلديدة النظرة مشلت   

 إصلاز عملية أهنا على اإلدارة إذل ينظر يعد فلم ،ذلذه األخَتة اجلديد الكلي الفهم لتعكس نفسها اإلدارة

 تقدًن قصد تمعاجمل يف ادلتاحة ادلوارد يف التحكم عمليةضيفت أ إظلا و فقط اآلخرين طريق عن األعماؿ

 احلكم مثلث' الباحثوف مساىا رئيسة أبعاد بثالثة الرشيدة العامة إلدارةذلذا ترتبط ا أحسن، معيشي مستوي

 و الناس شؤوف على ةػالقائم ةػالدول ةإدار  ىي و' و ما يعرؼ أيضا بأطراؼ احلكم، اجملتمع داخل الرشيد
 (1)  .ادلدين اجملتمع و اخلاص القطاع

الرفع من مستوى ادلعيشػة سواء ما تعلق بالعمل أو ة قوة كربى يف ربقيق التنمية من خالؿ سعيها إذل الدول   
 البيئةهتيئة  خالؿبشكل أساسي و من  من الوظائف اليت تطلع هبا األكل أو السكن و حىت الثقافة و غَتىا

، و لكنها ليست الوحيدة فمنظمات اجملتمع ادلدين من ادلستدامة التنمية على ادلساعدة القانونية و السياسية
 للمشاركة اجلماعات و األفراد بتسخَت طاقات االجتماعي و السياسي التفاعل مناخ خلق ىعل تعملجهتها 

قنوات دلشاركة ؽلكن أف تكوف بشكل منظم و فعاؿ حبيث  االقتصادية و االجتماعية و السياسية األنشطة يف
 األفراداألفراد و ادلستهلكُت خصوصا يف األنشطة االقتصادية و االجتماعية، كما أف تنظيم 

 
 
 
 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .29ص  –موقع سبق ذكره  –أبو بكر مصطفى بعَتة  و أنس أبو بكر بعَتة : (1)
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 (1) .ة على ادلوارد و الوصوؿ إذل الرفاىيةلمحافظة و لتأثَت على السياسات العاميف رلموعات يشكل قوة لل
و بطبيعة احلاؿ فإف ىذا البحث  ادلستدامة التنمية تعزيز يف ادلتفردإف لكل دائرة من دوائر احلكم دورىا    

 يهتم بالدرجة األوذل دبا ؽلكن لقطاع األعماؿ أف يقدمو خدمة للتنمية ادلستدامة.
  :القطاع االقتصادي يف خدمة التنمية ادلستدامة* 
الدخل لتحسُت  التنمية ادلستدامة تعتمد يف جانب منها على خلق الوظائف اليت تولد ما يكفي من   

الذي يتكوف من مؤسسات اقتصادية ذبارية معظم الدوؿ تسلم اليػـو بأف القطاع اخلاص مستويات ادلعيشة، و 
تعزيػز كرامة الشعوب و ربقيق  ىو ادلصدر األوؿ لفرص العمل ادلنتجة و بالتػارل و خدمية بالدرجة األوذل

 فهو طرؼ أساسي يف ربقيق التنمية ادلستدامة. الرفاىية،
السوؽ ال تستطيع لوحدىا ربقيق النمو العادؿ و التوازف و احلفاظ على البيئة و توسيػع القطػاع اخلاص و 

(2)من خالؿ:  مستدامة لقطاع اخلاصال بد أف تكوف تنمية االفعالة يف التجارة الدولية، لذا ادلشاركة 
 

 ؛الكلي لالقتصاد مستقرة بيئة خلق -

 ؛التنافسية األسواؽ على احلفاظ -

 ؛بسهولة القروض على النساء منهم و الفقراء حصوؿ ضماف -

 ؛الفرص و الوظائف من قدر ربكأ تولد اليت ادلشاريع رعاية -

 ؛التكنولوجيا و ادلعرفة نقل يف ادلساعدة و االستثمارات جتذابإ -

 ؛البشرية ادلوارد لتنمية احلوافز تقدًن -

 ؛القانوف سيادة فرض -
 ة.الطبيعي ادلوارد و البيئة ضباية -

ضعفها فإف  و دلا كانت كل دائرة من الدوائر، الدولة و القطاع اخلاص و اجملتمع ادلدين، ذلا نقاط قوهتا و   
احلكم الراشد يتطلب تفاعال بُت سلتلف الدوائر لتحديد التوازف السليم فيما بينها من أجل ربقيق التنمية 
 ادلستدامة، و نظرا الستمرارية التغَت ينبغي على صبيع األطراؼ أف سبلك قوة ذاتيػة على التفاعل و التكيف

يعًتؼ الربنامج اإلظلائي لألمم ادلتحدة بأف العالقات  بصورة مستمرة تسمح باالستقرار على ادلدى الطويل، و
 بُت احلكومة و القطاع اخلاص و اجملتمع ادلدين زلػددات رئػيسية لقدرة الدوؿ على هتيئة فرص

 
 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 1997 – اإلظلائي ادلتحدة األمم لربنامج - العامة للسياسات وثيقة - "ادلستدامة البشرية التنمية خلدمة احلكم إدارة" - اإلظلائي ادلتحدة األمم برنامج: (1)
 :15 و 13 ص ص –موقع إلكًتوين  –

http://www.pogar.org/publications/other/undp/governance/undppolicydoc97-a.pdf 

 .9212-25-21 تاريخ ادلعاينة:

http://www.pogar.org/publications/other/undp/governance/undppolicydoc97-a.pdf
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  (1)عادلة و مستدامة جملتمعاهتا و منو لكل العادل. 

  )2( :ادلسؤولية اإلجتماعية للمؤسسات و اإلدارة الرشيدة. 5
االجتماعية االجتماعية عرب أسلوب ادلسؤولية  إذل ربقيق االستفادة من السياسات اإلدارة الرشيدةدؼ هت   

 فادلسؤولية االجتماعية مستمدة من طابعها االختياري ادلرف و ،للمؤسسات وكذا خصخصة ادلصاحل العمومية
مالئما من  نطاؽ أعماذلا بأف تنتهج ما تراه مناسبا و الشامل دبا يشجع كل مؤسسة أيا كاف حجم و

قد  ومتطلباتو،  دبا يتجاوب مع حقائق السوؽ و قدرهتا ادلادية و اناهتا وادلمارسات وفق إمك اإلجراءات و
االقتصادي يف دافوس  دلنظمة األمم ادلتحدة السيد كويف عناف يف إطار ادللتقىالسابق األمُت العاـ  طرح

مت قد  و"، توجيو قوى األسواؽ من أجل دعم ادلثل العادليةشعار "اشتهر عنو ما  1999جانفي  بسويسرا يف
ادلشاريع ، يقـو على تبٍت احلكم الراشد حبيث أف ع على ذلك من طرؼ شلثلي قطاع األعماؿ يف العادلا اإلصب

 اإلعالفات من الصكوؾ الدولية ىي ػثالثة مدوناحًتاـ ب ادلسؤولية االجتماعية تكريس تعمل على التجارية
عن منظمة  الصادرلعمل قوؽ األساسية لاحل و ، إعالف ادلبادئ1948سنة  الصادر اإلنسافي حلقوؽ ػالعادل

تتلخص مبادئ ىذا  .1991إعالف ريو الصادر عن مؤسبر األرض يف العاـ  و 1998 العمل الدولية يف عاـ
 مبدئية رئيسية ىي:"برنامج األمم ادلتحدة اإلظلائي" يف تسعة عناصر  اسماإلعالف و الذي يطلق عليو أيضا 

 نساف ادلعلنة عادليا؛اية حقوؽ اإلدعم ضب حًتاـ وإ -
 اجلماعية؛ادلفاوضة  حًتاـ حق التنظيم وإ -
 تهاؾ حقوؽ اإلنساف؛نادلنضمة إذل االتفاؽ العادلي يف اكفالة عدـ ضلوع ادلؤسسات  -
 القهري؛ القضاء على كافة أشكاؿ العمل اجلربي و -
 القضاء الفعلي على عمل األطفاؿ؛ -
 ادلهنة؛ القضاء على التمييز بُت االستخداـ و -
 التحديات اليت تتعرض ذلا البيئة؛ دعم التدابَت االحًتازية يف مواجهة -
 د من ادلسؤولية يف اجملاؿ البيئي؛زباذ تدابَت لتشجيع اإلحساس بادلزيإ -
 نشر التقنيات البيئية غَت الضارة باإلنساف. تشجيع تطوير و -

ىتمامات عية من تعبَتعلا عن اإلدماج الطوعي لالاالجتما ادلسؤولية يظهر التكامل بُت اإلدارة الرشيدة و
 ُتادلفهوم كما أف تطويرائها،  ػعالقاهتا مع شرك وللمؤسسات التجارية  األنشطةالبيئية يف  االجتماعية و

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .16 و 15 ص ص –ادلوقع نفسو : (1)

 موقع إلكًتوين: – 9212 – "الراشد احلكم مفهـو"  -منتدى مدرسة ادلسجد الكبَت : (2)
t203.htm-f36/topic-http://madrasttarrasst.3oloum.org/montada 

http://madrasttarrasst.3oloum.org/montada-f36/topic-t203.htm
http://madrasttarrasst.3oloum.org/montada-f36/topic-t203.htm


63 
 

 .9212-19-17 تاريخ ادلعاينة:

التسويق و التسويق                                                             الفصل األول                               
 المجتمعي

عرب تعظيم كن الوصوؿ إليو ؽل أف النجاح التجاري ادلستدًن البلوعي ادلتزايد األخذ بعُت االعتبار ا من استنبط
 .كذلك  على ادلدى البعيد عرب تبٍت سلوكات مسؤولة لكن الربح يف األجل القصَت فقط و

  )1( :التنمية ادلستدامة ربقيق يف ةديشر ال دارةإلل فعليةة ساعلم .6
ادلرتبط  االقتصاديبالنمو أساسا نو مرتبط أل ادلستدامة التنمية موضوع يف موضوع مهم ةديشر ال دارةاإل   

فالدراسات اليت أجراىا البنك الدورل تظهر ، سببا يف التنمية االجتماعية و البيئية اليت تعترب بالتنمية االقتصادية
وكيل وزارة ادلالية  'ورجوف تايل'حسب  .تفاع نصيب الفرد من الدخل الوطٍتر بُت او  ابينهالعالقة ادلوجودة 

تباع ادلقاييس الرئيسية للشفافية تؤدي إذل زبفيض سعر اصندوؽ النقد الدورل تظهر أف ل اأحباثإف ف األمريكية
عامال  راشدأف ادلستثمرين يعتربوف احلكم ال يبُتا م ، %17إذل  % 07 من و احمللية بنسبةولية القروض الد

ادلناخ  .ادلوارد احمللية بشكل أفضل استخداـيزيد من فاعلية ادلساعدات و يشجع على  و لمخاطرلسلفضا 
يسهم يف  ،خصائص اإلدارة الرشيدة ىحدإ ،الذي يهيئو وجود سياسة قوية مدعومة دبؤسسات ادلساءلة العامة

يضمن  كما،  االقتصاديةمزيد من التنمية  التارلو ب استخدامهايساء  لن و ادلعونات ادلساعدات فضماف أ
لب  دارةفإف صالح اإل عليو و ،و فعالية للموارد العامة احملليةأكثر كفاءة  استخداماعامة  راشداحلكم ال

 9215حىت كهدؼ مسطر ربقيقو إذل النصف   يف العادل تخفيض الفقرلاسي أسأمر و  التنمية الدولية و احمللية
 لنجاح و الرفاىية على ادلستويُت الكلي و اجلزئي.أساسي لو بالتارل شرط 

 
 التسويق المجتمعي و آليات ستراتيجياتإالمطلب الثالث: 

اآلليات االسًتاتيجيات و  ربديدحىت ال يكوف اىتماـ ادلؤسسة بالتنمية ادلستدامة رلرد كالـ تنتقل إذل    
ن يضم االذباهبتسعَت و توزيع و ترويج يف نفس  بإنتاج صديق للبيئة و إتباعوتها قبل مطالب ادلوافقة، و لكن

، مث يأيت استهالكها ىي أي ادلؤسسة للموارد ادلختلفة ملتزمايكوف ادلستهلكُت، البد أف  من املتزم ااستهالك
 موافقة للتوجو العاـ.مستدامة ليات احلديث عن اسًتاتيجيات و آ

 : * اإلستهالؾ ادلستداـ
 منها:، ادللتـز أو ادلسؤوؿ، دلصطلح االستهالؾ ادلستداـ التعريفات من العديد يات التسويقيةقدـ األدبت   

 األساسية االحتياجات يبػليػ منتوج أي من التخلص و ستخداـو اال البحثب الصلة ذات األنشطةىو "
 
 
 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 – 95العدد  –السنة الثالثة  –رللة العلـو اإلنسانية  – "الدؽلقراطية و الصاحل احلكم خالؿ العريب من الوطن يف ادلستدامة التنمية" -رزيق  كماؿ: (1)
 موقع إلكًتوين: – 9225

http://www.ulum.nl/b33.htm 
 .9212-29-95 تاريخ ادلعاينة:

التسويق و التسويق                                                             الفصل األول                               
 المجتمعي

 و اتػالنفايالتحكم يف  و السامة ادلواد و الطبيعية ادلوارد استخداـ من التقليل مع ،أفضل حياة نوعية قدـت و
 (1) ."ادلستقبل و احلاضر ألجياؿالطبيعية  حتياجاتالا للخطر عرضتت ال حىت احلياة دورة خالؿ ادللوثات

 دوف احلارل اجليل رغبات و احتياجات ةتلبيب تالندبران تقرير قدمها اليت االستدامة توافق معي التعريف ىذا
 كعملية لكن و فعلك ليس االستهالؾ االعتبار يف و األخذ ،ادلقبلة األجياؿ باحتياجاتبالطبيعة و  ادلساس

 و إحداث دىايسمح بتجد دبعدؿ واردادل ؾستهالا إذف يعٍت ادلستداـ االستهالؾ زبلي. و استخداـ و ثحب
 (2) .القادمة األجياؿ مع اليـو هبا أجياؿ تمتعت معيشة مستويات ضماف و واستيعابللبيئة  ؽلكن عدؿدب تلوث
 يتطلب ال يتغاضى عنو، األبعاد متعدد شامل مشروعذىنية و  ادلستداـ االستهالؾفإف  النحو ىذا على

 .حتمية بيئية آثار ذلا االستهالؾ و اإلنتاج خصائص بشأف قراراهتم ألف معا ادلستهلكُت و ادلنتجُت مشاركة
 

 : إستراتيجيات التسويق المجتمعيولالفرع األ
و تزامها بقضايا التنمية ادلستدامة مع مسؤوليتها و ال مكيفة و متوافقةية تسويق السًتاتيجية تطوير ادلؤسسة   

 دل ال إتباعها حبملة ناجعة ضرورة ال ؽلكن إغفاذلا قبل احلديث عن ادلزيج التسويقي الالـز لذلك.
 :التسويقية يف ظل ادلفهـو اجملتمعي للتسويق اإلسًتاتيجية .1
  :مفهـو اإلسًتاتيجية التسويقية أ.

 الطريقة"أهنا  على Thompsonحسب  تعرؼ وظيفية اسًتاتيجية أهنا حيث من التسويقية اإلسًتاتيجية   
عرفها  فقدProctor ، أما "و القصَت الطويل ادلدى على التسويقية األىداؼ إذل التوصل يتم خالذلا من اليت
 للمزيج سلتلفة لًتاكيب األمثل االستخداـ تعكس"أهنا  على Marketing Managementكتابو  يف

 األىداؼ ربديد يف ، و عليو يكن القوؿ بأف االسًتاتيجية التسويقية تتمثل"أىداؼ معينة لتحقيق التسويقي
  (3).األىداؼ ىذه الكفيلة بتحقيق ادلوارد و زبصيص السبل و انتهاج ادلدى بعيدة التسويقية

 :ب. أعلية االسًتتيجية التسويقية اجملتمعية
من  االسًتاتيجية التسويقية اجملتمعية اليت غلب أف تدخل يف االسًتاتيجية الكلية للمؤسسة مستمدةأعلية    

خاصة ما  االسًتاتيجي الفكر إليو توصل ما أحدث االعتبار األخذ يف معالتسويقية عموما  االسًتاتيجيةأعلية 
  .للسوؽ اذليكلية و البيئية و الظروؼ للمؤسسة االسًتاتيجية ادلوارد بُت تعلق بالتوفيق

 

 
 

http://www.ulum.nl/b33.htm
http://www.ulum.nl/b33.htm
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 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

(1): Marine Le Gall – op.cit – P 09. 
(2): Idem. 

 .121 ص –موقع إلكًتوين سبق ذكره  -بالرل  أضبد :(3)
التسويق و التسويق                                                             الفصل األول                               

 المجتمعي
 أعلية االسًتاتيجية التسويقية: 

   (1): ادلؤسسة بيئة و ربديات بفرص كما ىو معروؼ أعلية االسًتاتيجية التسويقية ترتبط   
 أف علما الكلية، أىدافها و بالتارل للمؤسسة التسويقية األىداؼ خالذلا من تتحقق اليت كوهنا الوسيلة -

 ادلؤسسة؛ لنشاط أساسيا ىدفا حد ذاتو يف يعترب التسويق
 اإلدارة و كذا ادلؤسسة يف القوة و نقاط التسويقية الفرص عن الكشف خاللو من يتم الذي اإلطار تعترب -

 النقاط؛ تلك و تفعيل الفرص ىذه استغالؿ من خالذلا يتم اليت
و  الضعف نقاط و عن التسويقيػة البيئة يف و ادلخاطر التحديػات سلتلف عن الكشف يف بادلقابل تساىم -

 النقاط؛ تلك ذباوز و معاجلة على تعمل
 حبوث و على و عميق شامل زبطيط على باالعتماد االسًتاتيجية اخليارات أفضل انتقاء على تساعد كوهنا -

 ؛فعالة سوقية و ذبزئة مرف تسويقي و نظاـ تسويقية دقيقة
 يف و كذا ادلالئم العمل امجبرن ربديد خالؿ من للمؤسسة التسويقية القرارات دو ترشي تفعيل يف تساىم -

 .عاـ بشكل للمؤسسة ادليزة التنافسية ربقيق
 (2)تتمحور يف: و الفعالية اليت النجاعة بتحقيق معايَتىي  السًتاتيجية التسويقية اجملتمعيةا أعلية  

  :للمؤسسة الرئيسية سًتاتيجيةاال خدمة -
 إطار االسًتاتيجية ضمن تندرجإليو  سبقت اإلشارة كماعامة و اجملتمعية خاصة   التسويقية فاالسًتاتيجية   

 تسويقيا ىدفا تعترب التسويقية مثال فاحلصة ،رسالتها و مع أىدافها مع توافقت فغلب أ للمؤسسة، لذا الكلية
 للهدؼ اعتبار السوؽ دوف يف الرائد لوضعية للوصوؿ Proterيقوؿ  كمانفسها   ادلؤسسة ذبهد أف لكن مهما

 التوافق. و عدـ اإلجهاد لذلك كنتيجة السوؽ من هنائيا اخلروج إذل هبا يؤدي قد ذلا االسًتاتيجي
 :بيئة ادلؤسسة مع اإلغلايب التكيف -

و  فيها ادلؤثرة ةػاذليكلي العوامل دلختلف الدقيق و التحليل بفعالية البيئة تشخيص األساس يف يتطلب ذلك   
 ىذا ضمن يندرج كما ذبنبها، الواجب التهديدات أو استغالذلا الواجب الفرص سلتلف معو تتضح بشكل
 .ادلؤسسة أىداؼ و لتحقيق التكيف ذلذا ادلالئمة االسًتاتيجية اخليارات أىم ربديد اإلطار
 :اخلاصة ادلوارد أساس على سًتاتيجيةاال بناء -
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و  بادلؤسسة اخلاصة أف ىذه األخَتة ادلوارد إذل مدخل ضمن خاصة احلديث االسًتاتيجي الفكر توصل لقد   
 اسًتاتيجية ىنا فإف و من و تنافسيتها، ادلؤسسة لرحبية األقوى احملدد تعترب الدراسات أحدث أثبتتو كما

  جادلنت وثػحب بتفعيل مثال فتقـو االسًتاتيجية، التسويقية ادلوارد أساس على ترتكز أف غلب الفعالة التسويق
 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .121 ص –ادلوقع نفسو : (1)
 .129 و 121 ادلوقع نفسو ص ص :(2)

التسويق و التسويق                                                             الفصل األول                               
 المجتمعي
 .و غَتىا ادلختلفة البيعية القوى و كذا التوزيع و نظاـ التسويقي ادلعلومات و نظاـ السوؽ و دراسة

 (1) :اجملتمعية . مرتكزات اإلسًتاتيجيةج

صلاح االسًتاتيجيات اخلاصة بالتسويق اجملتمعي يستند على اإلجابات ادلقدمة من قبل ادلستهلكُت، فإشراؾ    
وفقا لقيم  البعد التضامٍت الرمزي دلنتوج ما يشكل عنصر التفضيل االحتمارل يف قرار الشراء. لتوجيو شراءاهتم

راء و اختيارات االستهالؾ يف لسلطة الشكوف يرصدوف شكال جديدا أخالقية من طرؼ ادلنتجات، ادلستهل
 عندما ينتعش الوعي لدى ادلستهلك. كل ىذاالواقع سلطة انتخابية تتصل دبحفظة النقود، و  

نوعية كطريقة  ية ضلو ادلنتجات ادللتزمة، يظهر أف معايَتعندما ػلدث و أف يطور ادلستهلكوف مواقف إغلاب
ليس ضروري  بُت ادلنتجات ادلعروضة، و ل عناصر التفضيلت تشكالصنع و ظروؼ اإلنتاج و مصدر ادلنتجا

 يطرح عراقيل شراء ادلنتوج ادللتـز ادلوافق.قد من خالؿ شراء مسؤوؿ اجتماعيا، ألنو  ظهور ىذا
لنصح فيما ؼلص مادة أيضا حاجتهم إذل ا ادلواطنة دلنتجات ادلؤسسةمن بُت العراقيل عدـ معرفة ادلستهلكُت 

وامل أخرى تكبح الشراء التضامٍت  ادلشاركة ىناؾ ع –ديهم. فيما يتعلق بادلنتجات نقص الثقة ل الصنع و
 ت يف خدمة القضايا اليت هتمهم.خرجاكتفضيل عالمة ذبارية ما أو االعتقاد بعدـ كفاءة مثل ىذه ادل

و ادلقنعة التربيرات اجلديدة لنفسها جد و ت االقتصادية منحى رلتمعيا و عليو، بإضافة ادلؤسسات إذل وظيفتها
 و ال يتالءـ ادلنحى اجملتمعي مع التجاري إال بشرطُت: ،لدورىا يف اجملتمع

 للمجتمع تعمل على خدمة حاجاتو و تطلعاتو؛’ مفيدة’أف تكوف ادلؤسسة  -

 عمل على خدمة أىدافها.للمؤسسة ي’ مفيدا’أف تكوف األخالؽ أو التضامن  -

ؤسسات ميزة تنافسية تستخدمها حلل مشكالت اإلستعماؿ االسًتاتيجي لألخالؽ ؽلكن أف يعطي للم
اجتماعية و وسائل التنفيذ من أجل إضفاء الشرعية على ىذا النهج غالبا ما تكوف زلل شك أو باألحرى زلل 

تبدو نرجسية أكثر منها سخاء مفروضة أكثر منها متفاوضة رغم أهنا . ىذه العمليات االنتهازيةخوؼ من 
 معٌت فريد و ال ربادثية، و لكنها تبقى بالغة األعلية. ذبريدية أكثر منها ملموسة ذات

 )2( :االسًتاتيجية التسويقية اخلاصة بادلنتجات الصديقة للبيئة .9
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 لقفيو يسمح خب اإليكولوجية وضوعم إدماج و هالقيم الناقل و عن ادلؤسسة األوؿ ادلتحدث ىو جو ادلنت   
 .'بينهم العالقةحامل  ىو يصبح ادلعامالت و خط ادلستهلكُت وُت ادلصمم بُت ادلشًتكة القيم من رلتمع'

 
 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

(1): Patricia THIERY-SEROR – "Marketing et responsabilité sociétale de l’entreprise: entre civisme et 
cynisme" – IAE / Université Jean Moulin Lyon 3 – IRIS / Centre de Recherche Magellan – Sans l’année de 

publication – P P 18 et 19 :موقع إلكًتوين                                                                                                                

http://centremagellan.univ-lyon3.fr/fr/articles/101_465.pdf 

 .9212-24-28 تاريخ ادلعاينة:
(2): Ghizlane Mrani – op.cit – P P 10 et 11.  

التسويق و التسويق                                                             الفصل األول                               
 المجتمعي

أو تيارا  niche صغَتا ركنا' يف منتوجها بُت أف تكوفيف السوؽ ادلتمثلة  زبتار ادلؤسسة واجهتها   
mainstream يف السوؽ': 

فهو  ا و يف طليعة ادلنتجات ادلتوفرة يف السوؽ،رائديكوف  ما ، غالباnicheو الذي ؽلثل  ادلتخصص ادلنتوج   
 timeو يتعلق يف األساس بػ  لسوؽل احلتمية ادلستقبلية أو عايَتادل يصيغ جديدة و استهالكية ذباىاتػلدث ا

to market تكوف ما عادة ذلك إذل باإلضافة، متأخرا ال و امبكر  ال ادلناسب الوقت يف ادلنتوج وصوؿ دبعٌت 
إذا نظرنا إذل الرىانات  لكن و .ةزلدد مشكلة باستيعاب حمتس و ادلستوى رفيعة ادلتخصصة ادلنتجات

ذا  البيئي اجلانبال يعترب  و لكنو بادلقابل ،بكثَت أىم mainstream أثر التيارصلد أف  االقتصادية ادلطروحة
 تتبٌت منذ البداية فكرة ال ػلدث ىذا ألف ادلؤسسة ،كافية للمؤسسة  ميزة بالنسبة لو ال يعطي وألن قيمة كبَتة

ال إ للبيئة بالنسبة جيد ىوأو ذلك  جو ادلنت أف ىذا معرفة للمستهلك ؽلكن و يف ىذه احلالة ال دلنتجاهتا التميز
 هالدي قيمملة الجب و ادللتزمة اػنتجاهتدب لتعلم ادلستهلكُت شلكن دػجهفعلى ادلؤسسة بذؿ أقصى  سبييزه، متإذا 

 االلكًتونية و غَتىا. قعاادلو  أو و التغليف و التعبئةك ادلتاحة الوسائل باستخداـ
و طرح منتوج  العميل مصلحة ربقيق ىوللمؤسسة ادلسؤولة كي تبيع منتوجاهتا و تنجح  الرئيسي احملرؾ   

 ادلستهلك إغراء و للمنتوج مضافة قيمة َتتوف ادلهم من ،للبيع كافية ليست األخالؽف جذاب يف نفس الوقت،
 و التعبئة أف تظهر قيمتو يف غلب ىذا ادلنتوج ،يف ىذا األخَت دوف غَته من ادلنتجات ادلعروضة للمشاركة
بطريقة  ادلشًتي ؛ إخل، وصوال إذل التأثَت يفاخلاـ ادلواد و وسائلال جودة و قيمة ؛صدرادل و نشأادل ؛التغليف

 شراءال عملية  مراحلأوذل ادلنتوج و ىو ذو حاجة معينة تبدأ ٌتمع و قيمة عاطفية، فإذا ما وصلت إذل العميل
 احلاجةما شعر بالرضا. ىنا تظهر  إذا ذبريب ادلنتوج و يتبناه الحقا إذل ادلستهلك دفعفين الًتقيةب اليت قد تتأثر

 مسيطرا عليو التوزيع و اجذابغلب أف يكوف  سعرفالسيأيت التفصيل فيو الحقا،  توافق،م يويقتس دلزيج
 القرب من تأمُت و مع مضموف الرسالة ادلراد توصيلها نقلها و يفادلؤسسة  ترغب اليت القيم مع ناسقامت

 ةتابعأداة م كوفت أف النًتنتؽلكن ل. معهم حقيقية و قوية عالقة إنشاءبشكل دائم للوصوؿ إذل  العمالء

http://centremagellan.univ-lyon3.fr/fr/articles/101_465.pdf
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 عملية نصائح يتضمن www.danoneetvous.com االلكًتوين وقعادل ، فمثالادلستوى ىذا على جيدة
إذا ما انتهت و  ،العمالء مع و تثبيت عالقتها تعزيزب DANONE ؤسسةدل يسمح و ة و الرشاقةػحلسن التغذي

 ،على رابع عناصر ادلزيج التسويقي لسيطرةيبقى عليها ا التوزيع، و السعر و جو ادلنتادلسؤولة من  ادلؤسسة
 .عنصر إلدماج التنمية ادلستدامة يف ادلؤسسة االقتصاديةثاين الًتويج، الذي يعترب 

  :التسويقية يف ظل ادلفهـو اجملتمعي للتسويق احلملة .3
 لسلوؾو قد سبقت االشارة إذل ذلك، تغيَت أحسن من بُت الفوائد ادلرجوة من تبٍت التسويق اجملتمعي،    

 اـ بالتخطيطبل و غلب االلتز  la campagne ملةالقياـ حبروط صلاح ذلك ال بد من ػػأحسن، و عن ش
 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

التسويق و التسويق                                                             الفصل األول                               
 المجتمعي

و  تنفيذ خطوات البحث العلمي من جهػةادلعنيُت على التفكَت ادلنظم و بالتارل  اعداالسًتاتيجي ذلا ألنو يس
  (1)اسًتاتيجيات التسويق اجملتمعي ذات أىداؼ زلددة النطاؽ و ادلوارد من جهة أخرى.  باتباعااللتزاـ 

 :إعتبارات أساسية إلصلاح ضبالت التسويق اجملتمعي أ.
للنجاح على ادلستوى اجلزئي و  الذي يعتبػر شرطا  ،تغيَت السلوؾصلاح ضبلة تسويق رلتمعي أو بتعبَت آخر    

 (2)يتطلب:  كذا الكلي يف إطار التوجهات اجلديدة،
 دلس السالسل احلساسة يف ادلستهلكُت عمومػا و ادلستهدفُت منهم خصوصا؛ 
 بديل؛ سلوؾ إقًتاح 
 .الصرب 

 (3)مع النظر إليها باستفاضة أكرب:  روط التالية ادلرتبطة أكثر بالسلوؾشالإدراج  كما ؽلكن   

o  اإلتصاؿ ادلباشر مع معظم أفراد اجملتمع ادلستهدؼ إلقناع األفراد و األسر و اجلماعات بضرورة تبٍت
فكرة أو مفهـو لو عالقة مباشرة حبياهتم و أظلاط السلوؾ لديهم، و قد يكوف من األفضل االستعانة 

 ؛بقادة الرأي يف األسواؽ ادلستهدفة لتوفَت الوقت و اجلهد

o لسوؽ الكلية ادلستهدفة إذل صباعػات أو أسواؽ فرعية لكل منها خصائص معينة و ذبزئة اجملتمع أو ا
 ؛استخداـ اللغة اليت تنسجم و كل جزء

o إختيار قادة الرأي ادلناسبُت لنقل الرسالة، مثل صلـو اجملتمع ذووا مصداقية و تقدير عند ادلستهلكُت؛ 

o  على زبفيض  رجاؿ التسويق عمل خالؿمن  تسويقية مساوية للمنافع ادلتوقعةاجلهود ال جعلغلب
 تكاليف احلملة.

 (4) :السلوؾ تغيَت تواجو اليت الصعوبات ب.
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يصطدـ رجاؿ التسويق بأنواع و فئات من ادلستهلكُت و اجملتمعات يصعبوف مهامهم التسويقية و ال سيما    
 منها اجملتمعية فػ: 

 ؛يتغَت ينبغي أف سلوكهم أف يعرفوف ال ادلستهلكُت بعض 

 ؛التغيَت يف يرغبوف ال آخروف و 

 ؛التغيَت يستطيع ال أنو و البعض يعتقد 

 التغيَت بأعلية مقتنعُت فيما آخروف ليسوا. 

 
 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .34و  33 ص ص – مرجع سبق ذكره -زلمد إبراىيم عبيدات : (1)
(2): François Morin – op.cit – P 06.       

 .34 و 33 ص ص – ادلرجع نفسو: (3)
(4): Ibid – P 09.        

التسويق و التسويق                                                             الفصل األول                               
 المجتمعي

   المزيج التسويقي المجتمعي: ثانيالفرع ال
  :لاللتزامات ترصبة لتسويقي اجملتمعياادلزيج  .1

 ؽلكن اجملتمعي بعدال بادلنتوج يتعلق فيما .سلتلفة أشكاال يأخذ و اجملتمعية التسويق ادلوجود بُت التناسقف إ   
 يف ىذا اجملاؿ ادلؤسسات العاملة و فيما يتعلق بالسعرالتغليف،  على قتصري و قدمنذ البداية  الصنع يف أخذه

 للتوجهات اجلديدةادلستوعبُت  ستهلكُتمن ادل أكرب عدد إذل الوصوؿ و ذبتهد يف تعطيو الكثَت من االىتماـ
 ؤسساتادلألف  و .ىكذاو  ،أكرب معٌت ػلمل ولكن عُتم ؽلكن أف يكوف بسعر ادلنتوج أف فكرةمن خالؿ 

التسويق  دمجوجب  النوعية، اجلوانب بعض اعتبارىا يف تأخذ اليت الو  القصَت ادلدى على بالنتائج تعلم
 ةلًتصبو ة ػوياذللتقدًن التسويقي بأكملها  ادلزيج عناصرو كجزء منها  العامة للمؤسسةة ػتيجياجملتمعي يف االسًتا

  (1) وؽ و اجملتمع.مؤسسة ضلو السلادلختلفة ل تزاماتلاالادلسؤولية أو 
 :. ادلنتوج اجملتمعي9

  :أ. أصناؼ ادلنتجات اجملتمعية

  :على أساس البعد اليت ربملو* 
 (2) :إما أف يكوف ىو و 'ادللتـز'ػلمل ادلنتوج اجملتمعي صفة    

، و يف األغلب ىو نفسو ادلنتوج ًـت أكثر البيئة: منتوج ػلProduit écologique منتجا إيكولوجيا/ -
الذي يصمم و يصنع وفق معايَت هتدؼ إذل ضباية البيئة و تقليل استنزاؼ ادلواد "األخضر الذي يعرؼ أنو 

 ؛(3) "احملافظة على خصائص األداء األصلية الطبيعية مع
 مقبولة؛ اجتماعيةمصنوعة يف ظروؼ  : ضماف منتجاتProduit éthique منتجا أخالقيا/ -
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: عندما يضمن ادلستوردوف سعرا أدىن دلنتجاهتم يسمح للمنتجُت Produit équitable منتجا عادال/ -
 بالعيش يف ظروؼ الئقة؛

 اجتماعية أو إيكولوجية. نصيب من األرباح لقضية إنسانية:  partage–Produit  منتجا مشًتكا/ -
 ة ػة اجملتمعيػسؤوليج ادلػا منهػسلتلف زواي دلنتجات ادللتزمة تعطينا نظرة عنىذه األنواع ادلختلفة من ا

 التسويق اجملتمعي دبثابة اسًتاتيجيات لشرعية ادلؤسسة يف اجملتمع. ف اسًتاتيجياتللمؤسسات حبيث تكو 
 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

(1): Petit - déjeuner débat – "Comment traduire dans son marketing l’engagement sociétal de 
l’entreprise? Cas pratiques, facteurs clés de succès" – Ethicity – Conseil en marketing et communication 

éthique –2005– P 03                                                                                                :    موقع إلكًتوين

http://visionary.files.wordpress.com/2009/09/cr-v-finale-g-mrani.pdf 

 .9212-29-15ادلعاينة:  تاريخ
(2): Patricia THIERY-SEROR – "Marketing et responsabilité sociétale de l’entreprise: entre civisme et 
cynisme" – op.cit – P 14. 

 .175ص  –مرجع سبق ذكره  –ثامر البكري و أضبد نزار النوري : (3)
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   :* على أساس الضرر أو النفع الذي ربملو

 التسويق رجاؿ يلـز و االجتماعية ادلسؤولية على يؤكد، ادلستنَت التسويق فهـودل تبعاجاء ىذا التصنيف    
 (1)كما يلي:  'اخلدمات و للسلع اجملتمعي التصنيف' إغلايب أطلق عليو منظور من نتاجاإل عملية إذل النظر

 ادلدى على فوائد ال و آين ال إشباع ذلا ليس اليت ىي و : Deficient Products/منتجات ضارة  -
 ؛طبيا مفيد غَت و الطعم رديء دواء الطويل، مثل

 ضارة تكوف قد لكنها و عاؿ آين إشباع ذلا يكوف اليت ىي و : Pleasing Products/ منتجات مبهجة -

 الكحوليات؛ والتبغ  منتجات و السكريات الطويل، مثل ادلدى على

 ادلستهلكتفيد  لكنها و قليل آين إشباع ذلا يكوفىي اليت  و : Salutary Products/منتجات مفيدة  -
 ؛للسيارات األماف حزاـ الطويل، مثل ادلدى على

 على ىافوائد تبقى وعاؿ  آين إشباع ذلا يكوف اليت ىي و : Desirable Productsمنتجات مرغوبة / -
 الوقت. نفس يف مغذ و ادلذاؽ لذيذ طعاـ البعيد، مثل األمد

 (2) :اجملتمعي للمؤسسة عن طريق منتجاهتا االلتزاـتعزيز ب. 

تعدد تطبيقاتو و تعريفاتو و حدوده، و يعترب التسويق  ىيالصفة البارزة يف التسويق اجملتمعي دوف شك    
 و الواسع، و لقد مر البحث علىطريف رلال Marketing humanitaireاالجتماعي و التسويق اإلنساين 

 بالتطوع.َتتبط أكثر األوؿ و الذي يرتبط أساسا بًتويج األفكار و القضايا االجتماعية، أما الثاين ف

http://visionary.files.wordpress.com/2009/09/cr-v-finale-g-mrani.pdf
http://visionary.files.wordpress.com/2009/09/cr-v-finale-g-mrani.pdf
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على قضية ما، إجتماعية أو إنسانية أو إيكولوجية، و اليت  بتعزيز منتجات ترتكز اجملتمعي يرتبطالتسويق 
يتعلق تأييدىا من عدمو ببيع ىذه ادلنتجات، و ينفذ أحيانا من طرؼ مصاحل التسويق بادلؤسسة بالشراكة مع 

 .ONG –ادلنظمات غَت احلكومية 
أو التضامن دلنح ادلنتجات كفاءة  اجملتمعي ادلطبق من طرؼ ادلؤسسات يتوقف على نداء األخالؽ و التسويق

من الذي يعترب  Rochefort شرح التسويق. خالقياتأاجملتمعي ب التسويقالتعبَت عن  هبذا ؽلكن، و ةرلتمعي
ادلنتجات ادللتزمة، دوف من خالؿ  اىتموا باندماج ادلؤسسة االقتصادية يف قضايا التنمية ادلستدامةأىم الذين 

 أنو عندما نكوف بصدد قضايا إنسانية و اجتماعيةمنتجات اللفتة اليت يعود يف كل مرة للتأكيد عليها، شرح 
التحقيق، حىت و إف دل يكن  سهلة ’تضامنية صغَتة‘أفعاال  يقًتحوف على ادلستهلكُت فإف ادلصنعُت و ادلوزعُت

فإف ذلك يكوف تشجيعا دلبادرة رلتمعية من  ا ضلو قضية ماحقيقي التزاماكل الشراء بالنسبة للمستهلك يش
 ويقابلمستقبال  ؿادلستهلك مؤىال لشراء مسؤو  ة، و سيكوفػسػطرؼ ادلؤس

 
 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .  28 و 27ص ص  -موقع إلكًتوين سبق ذكره  -أبو بكر مصطفى بعَتة  و أنس أبو بكر بعَتة : (1)

(2): Ibid – P P 12 .. 14.   
التسويق و التسويق                                                             الفصل األول                               

 المجتمعي
. عية و واعية للمساعلة يف فعل شراء مزدوج حلركة طو "يعرؼ الشراء ادلسؤوؿ اجتماعيا على أنو  منتوج ملتـز

دة اإلنسانية و ػادلساعك د تكوف عادليةػقو تضامن اجتماعي طيب أو اقتصادي، كقضية ما، قد تكوف وطنية  
 هاصباجملتمعية تًت  االنشغاالت، و ىنا "بُت الشماؿ و اجلنوب، أو كونية ترتبط باإليكولوجيا ذبارة أكثر عدال
 أكرب انسجاـ شلكن مع البيئة.ادلستهلك يف البحث عن  مواقف و سلوؾ

، و ػةذباري – ةعالقة أخالقيعرض أخالقي و ذباري يف نفس الوقت أي ىناؾ العرض الناتج عن ىذا ادلنهج 
أف تكوف مؤىلة لتكوف العرض ؽلكن  ىذا يكوف االلتزاـ بقضية ما من عمل ادلؤسسة و ادلنتجات اليت تشكل

 .أو كلها اإلنسانية أو االجتماعية أو البيئية للمؤسسةذبيب عن أسئلة ادلسؤولية  منتجات ملتزمة
  :يكولوجيةاإل العالمات .ج

 :* تعريف العالمة التجارية
 أو زػرم أو إشارة أو مصطلح أو اسم" بأهنا لتجاريةا ادلاركة أو العالمة األمريكية التسويقية اجلمعية تعرؼ   

 ،"اآلخروف ادلنافسوف يقدمو ما عن ما بائع من ادلقدمة اخلدمات أو السلع سبييز ىدفها صبيعا، منها تركيبية
 و ةػادلستهدف األسواؽ يف للمستهلكُت نفسها ادلؤسسة تطرح بواسطتها اليت األداة العالمة ىي أخرى بعبارة
 ذلك استخداـ أخرى دلؤسسة غلوز ال حيث هانتوجدل ةعالمال السم قانونية ضباية على ادلؤسسة حصوؿ عند

 (1). ذباريةعالمة  على حصلت قد تكوف بذلك فإهنا االسم
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  :التجارية يف إدماج التنمية ادلستدامةعالمة * مساعلة ال
يف  فعالة تساعد ذبارية عالمة اجلو لبناء و طرح من توفَت ؽلكن تسويق رلتمعي برنامج تنفيذ و تصميم   

   (2) غلب: عالمة بيئية، و ألجل ذلك أي، نمية ادلستدامة يف تفاصيل أعماؿ ادلؤسسةالتوجو إذل إدماج الت

 أو بناء عالمة ذبارية واعية؛ التجارية بالعالمة الوعي بناء -
 ؛التجارية العالمة صورة تعزيز -

 ؛التجارية العالمة مصداقية تأسيس -

 ؛التجارية العالمة مشاعر إثارة -

 ؛التجاري اجملتمع من شعور خلق -

 .التجارية العالمةمن  ادلشاركة التماس -

 
 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 موقع إلكًتوين سبق ذكره. - "السياسات التسويقية" –االقتصادية  العلـو كلية منتدى: (1)
(2): Steve Hoeffler and Kevin Lane Keller - "Building Brand Equity Through Corporate Societal 

Marketing" – EBSCO Publishing – 2003 – P 02                                                                             :موقع إلكًتوين     

http://public.kenan-flagler.unc.edu/courses/mba/mba260e/Hoeffler_JPPM.pdf 

.9212-24-16تاريخ ادلعاينة:   
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 المجتمعي

 :ظهور العالمات اإليكولوجية* 
 ادلتزايد العادلي االىتماـ نتيجة(*)  البيئيةالعنونة ما يسمى أيضا أو  أو البيئية االيكولوجية العالمات جاءت   
إال  العالمات االيكولوجية طوعية و إف كانت ،اجلمهور و اتؤسسادل و احلكومات أظهرتو يالذ البيئة مايةحب

و  االتصاليةمهمة يف إطار السياسة اإلنتاجية و  تسويقية أداة تقريبا، و ىيالعادل  أضلاء سبارس يف صبيع أهنا
 .معا ادلنتجُت و ادلستهلكُت على تؤثر التجارةب مرتبطة أداة أيضا و ادلتقدمة البلداف سوؽ يف شرط

 "Blauer Engel األزرؽ ادلالؾ" أمستو االيكولوجية العالمات وضعل برنامج أوؿ 1982 عاـ أدلانيا طرحت   
 و اذلواء تكييف يف رلاؿ ادلنتجات من كبَت عدد مع ـانظهبذا ال تعمل الدوؿ ا أصبحت، و شيئا فشيئ(*)

 (1) .غَتىا و النوافذ و األبواب و الورقية ادلنتجات و الدىانات و ادلنزلية ادلنتجات و السيارات
 :العالمة اإليكولوجية تعريف* 
ما  اخلدمةللسلعة أو معلومات عن الطابع االيكولوجي بيانات و  توفَت يعٍت وضع العالمات االيكولوجية   

نفسها قد تكوف دالة على ذلك، و إف كاف ذلك ال  'األخضر'و تسمية  ضافةادلقيمة الج ميزة و لمنتل يعطي
ادلنتجات األخرى، ما يرفع  من بكثَت أفضل أنو يعٍت لكن و البيئة على سليب تأثَت أي لو ليس جو ادلنت أفيعٍت 

ط و الثقة بُت من اختيار ادلستهلكُت ادلستنَت الذي يسبب ضررا أقل للبيئة من جهة و يزيد من االرتبا

http://public.kenan-flagler.unc.edu/courses/mba/mba260e/Hoeffler_JPPM.pdf
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أو  التغليف و التعبئة مستوى على االيكولوجية العالمات د تكوفػق دلستهلك و ادلؤسسة من جهة أخرى.ا
 السالمة و الصحة جوانب و البيئية راتػُت التأثيػلتبي اإلنتاج عملية كامل قد تكوف على مستوى و اتادلكونػ

 (2) .ادلستخدمُت و لموظفُتبالنسبة ل

من صبع  الدولة تمكنت على ضرورة أف تعلن ادلؤسسات عن هنجها اإليكولوجي حىت و غلدر التأكيد
 ذلا اليت ادلنتجات تشجيع و بالتارل من ىذا األخَت على ادلستوى اجلزئي و منو الكلي، التحقق و علوماتادل

 السوؽ معفيو يف اجلزء الذي تتعامل  لبيئةل ادلستمر لتحسُتا زيفؽلكنها من رب شلا البيئة على أقل سليب تأثَت
 ما ؼلدـ دوف شك مساعي التنمية ادلستدامة.و ىو على األقل، 

 
 
 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

Labels écologiques ou L’éco-étiquétage ou L’étiquétage environnemental.  :(*) 

 بسبب العادل يف األكثر تعقيدا الشهادات من و تعترب بالبيئية ادلضرة و غَت اآلمنة للمنتجات العالمة تعطى البيئة، ادلعايَت مع التالـؤ على تدؿ شهادة :(*)
من جواف، ادلوافق لليـو العادلي  25 ربتفل يف ،الرمي بعد التدوير و إعادة التصنيع و عملية األولية ادلواد تشمل اليت تعتمدىا اليت الشاملة ادلراجعة معايَت

 .39 بعيد ميالدىاللبيئة، ىذا العاـ 
(1): Centre du commerce international - C N U C E D / O M C - "Une introduction à l’éco-étiquetage" - 

Gestion de la qualité des exportations - Bulletin No 73 – 2003 – P 09       :موقع إلكًتوين                                   

http://www.intracen.org/tdc/Export%20Quality%20Bulletins/eq73fr.pdf 

 .9212-25-11 تاريخ ادلعاينة:

(2): Ibid – P 01. 
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 و ىذه بعض النماذج عن العالمات اإليكولوجية:
 

 

http://www.intracen.org/tdc/Export%20Quality%20Bulletins/eq73fr.pdf
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 عالمة إيكولوجية صينية                                                  عالمة إيكولوجية فرنسية              

              
 :. التسعَت اجملتمعي3

ات العادية طادلا أهنا ربمل أكثر من معٌت و ػادلنتج و يفتسعَت ادلنتجات ادللتزمة أو اجملتمعية أكثر تعقيدا من   
رغم ذلك فإف ادلبادئ العامة ذلذا العنصر  من ادلستهلكُت ىو مرجع الشراء، طادلا أف السعر عند فئات عديدة

من حيث األىداؼ أو العوامل ادلؤثرة يف العامة سياسة السعر ضمن أدوات السياسة التسويقية لتبقى نفسها 
 قرارات التسعَت أو طرؽ التسعَت، طبعا مع زيادة قيمة ادلسؤولية اليت تتمتع هبا ادلنتجات اجملتمعية.

التكاليف اإلضافية يف  ادلنتجات اجملتمعية و على رأسها ادلنتجات اخلضراء عادة ما ربمل إضافة سعرية بسبب
رلاؿ البحث و التطوير و التعديل يف األساليب االنتاجية دبػا جبعل ادلنتوج صاحلػا من الناحية البيئيػة و 

 معرفة مدى تقبلها ذلذه الزيادة السعرية.ة و االجتماعية، ما يتطلب دراسة معمقة ألجزاء السوؽ ادلستهدف
 الطلب على منتجاهتا ادللتزمة بعد أف ارتفع سعرىا خاصة يف رغم أف الكثَت من ادلؤسسات عانت نقص   

الزبائن  لإللكًتونيات تبُت أف ىناؾ من Philipsادلراحل األوذل إلطالقها إال أنو و يف دراسة قامت هبا شركة 
 من ىم مستعدوف لتحمل الزيادة يف السعر اليت ترافق التعديالت البيئية  و نوعية معينة من األسواؽ

 
 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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ألهنا ال لن يتأثر  ف مركزىا التنافسيأب القتناعها يف توجهها فتستمر ادلؤسسة ،و و خصائصوادلضافة جلودت
    (1) التنمية ادلستدامة.بدفع التنافس على أساس السعر و إظلا على أساس التزاـ منتجاهتا و مدى مساعلتها يف 

 :. التوزيع اجملتمعي4
و غَتىا من ادلفاىيم ادلتعلقة بسياسة  ئف و مستويات ىذه األخَتةاالتوزيع و قنوات التوزيع و وظ عٌتم   

، و النقطػة اجلديرة بالتفصيل تتعلق بقنػاة أو ذاهتا عند تبٍت ادلفهـو اجملتمعي للتسويقالتوزيع التسويقية تبقى 
، حيث تكوف القناة ذات اذباىُت بدال من قنوات االذباه الواحد من نظاـ التوزيع ادلعتمد يف حالة ىذا األخَت

 .صحاب ادلصاحللوجود أ نظرا، و اليت ورد ذكرىا سابقا ،ادلصنع األوؿ حىت ادلستعمل النهائي
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يعتمدىا ادلسوقوف يف رلاؿ ادلنتجات اخلضراء  'ادلنفذ االرذباعي'قناة التوزيع ذات االذباىُت و ادلعروفة بػ    
عرب تقوية  لتجار اجلملة و التجزئة على حد سواء خصوصا و ادللتزمة عموما، و ىي تساعد يف ربقيق ادلنفعة

سًتد يف الفصل ادلوارل من البحث،  ،(2) صلتهم بادلنتجُت و بالزبائن خاصة يف ظل وجود عملية إعادة التدوير
 :على ادلفهـو اجملتمعي للتسويق عموما من خالؿ الشكل التارل ؽلكن إسقاطوو ىو ما 

 
 : القنوات التوزيعية دلدخل التسويق األخضر13الشكل رقم  

 بقايا االستخداـ                                          
 ادلنتج                 سلع جديدة                            الزبوف                

 داـػخػػتػػا االسػػايػػقػػب                          
 ادلنتج      سلع جديدة      بائع ادلفرد       الزبوف                                 

 بػػقػػايػػا االسػػتػػخػداـ                                               
  تاجر اجلملة              ادلنتج    بائع ادلفرد       سلع.ج    الزبوف                

                      خػداـػػتػػػا االسػايػػقػػب                          
  ادلنتج  تاجر اجلملة            وسيط         الزبوف      بائع ادلفرد                 

 دةػػػػديػػػػع جػػػػلػػس                         
 
  –عماف  –دار اليازوري  – "التسويق األخضر" –و أضبد نزار النوري  امر البكريث: ادلصدر  

 .943ص  – 9227 –الطبعة العربية  -األردف                   

 .أصحاب ادلصلحةالتوزيع دبا ؼلدـ  لًتابط و التكامل بُت عناصر سياسةالتوجو اجملتمعي يفرض مزيدا من ا
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .198و  197ص ص  – ادلرجع نفسو: (1)

 .943ص  –ادلرجع نفسو  :(2)

التسويق و التسويق                                                             األول                                الفصل
 المجتمعي

  :اإلتصاؿ اجملتمعي .5
 توعيةو ذلك ب أفضل و ليس بالضرورة أقلاستهالؾ  إذل هتدؼ كالتسويق ادلسؤوؿ  سؤولةادل االتصاالت   

 الوعي خلق و بادلوازاة مع تبنيها حقيقة، ةادلؤسس اليت تتمٌت البيئية أو االجتماعية القضايا بشأف ادلستهلكُت
أكثر أعلية مقارنة مع  االتصاؿ، و يعترب عنصر يةاتادلؤسس و الداخلية االتصاالت تعمل أيضا على تقنُت

 ادلهتمُت بقضايا التنمية ادلستدامة. ادلاضيُت عند كثَت من العنصرين
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 االجتماعية ادلسؤوليات و االلتزامات تصاؿ حوؿاال كيفية أوال ،ادلسألة ىذه دلعاجلة ىجانم ثالثة توضع
 ونظاـ  جعل يةكيف أخَتا و ؤسسةادل قبل من ختارةادل قضاياال بشأف ادلستهلكُت سيسرب يةكيف مث ةػللمؤسس
 مسؤولة: االتصاالتأساليب 

 (1) :حوؿ االلتزامات و ادلسؤوليات االجتماعية للمؤسسة أ. اإلتصاؿ
 وعدال على اخلطاب بًتكيز شلارساهتا واهتا طابخ بالتنسيق مع ةادلؤسس التزاـ االتصاؿ ػلمل أف غلب   

 أصحاب عليها جعل طور.تبال علنا تلتـز مث دبا لديها من اختالالت االعًتاؼادلؤسسة ب بدأفت ،ُتالتحسب
 امستمر  و امفتوح احوار  و أف رباورىم ،تواضع و شفافية بكل معهم تحدثال و طرفا يف القضية ادلصلحة

 اليت ادلسؤولة اإلجراءات عن تقاريرتعد  ذلك بعد ،تواجهها اليت العقباتحوؿ  أو الفشل و النجاح حوؿ
 إجراءات تنفيذ علىيف خطاهبا  عتمدت أي اإلجراءات لغة األوؿ ادلقاـ يف ستخدـادلؤسسة ت ،هبا قامت

  اهتا ادللموسة منذ البداية.حسابو ضمن  واقعيةاألمور  جلعل زلددة ميزانيات تضع ثانياو  حقيقية ملموسة
 (2) :ربسيس ادلستهلكُت ب.
 ىي: طرؽ ثالث ادلسؤولة االعتماد على ةمؤسسلل ؽلكن ،رلتمعية أو بيئية قضايا حوؿ ادلستهلكُت ةوعيتل   
 ذلك غيبلعليها ت يف العرض، اجلديدة نظرهتا ًنقدت و يف السوؽ الكاذبة الوعود فضح للمؤسسة ؽلكن أوال* 
لقضية و ما اب لعلمو وفقا ؼلتار ادلستهلك و البدائل طرح عن فضال تربوية و بسيطة بطريقة اجلمهور توعيػة و

 تنافسية؛ال أو ديدةاجل للعالمات أكثر مالئمة ؽللكو من قيم. ىذه الطريقة
ادلؤسسات اليت  على خاص بشكل ينطبق ىذاو  يشعر بادلسؤولية، ادلستهلك جعل ةمؤسسلل كن* ثانيا ؽل

 لتحقيق مستهلكيها مع متبادؿ التزاـ إذل ربتاج و اليت هاعرضو  ىيكلها يف ادلستدامة التنمية اجدر إانتهت من 
 على إرجاع زبائنها تشجع اليت MAC التجميل مستحضرات عالمة الةىذه احل مثاؿ و األعماؿ، فعالية

 ىا؛تدوير  إعادة ة من أجلستخدمادل احلاويات
لتقنيتو  أفضل فهم و جو ادلنت جودة حبسن احلكم على ادلستهلكُت وعيةت و إعالـ ةمؤسسلل ؽلكن * و ثالثا 

 .أفضل شراءقيامو بعملية  و بالتارل أفضل مقارنةللوصوؿ إذل 
  
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

(1): Ghizlane Mrani – op.cit – P P 11 et 12. 
(2): Ibid – P 12. 
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 :تمعيمبادئ اإلتصاؿ اجمل ج.
 عن مسؤوال مستهلكا، يكوف أف قبل فهو مواطن ،فردلل نظرة مشولية تمعي يعٍت بالدرجة األوذلاإلتصاؿ اجمل   

 (1). اجملتمع و البيئة على مشًتياتو تأثَتب عيااو  من ذلك أكثر و بو ػليط الذي اجملتمععن  و نفسو
  (2) على ادلبادئ التالية:بشكل عاـ ادلسؤوؿ اجملتمعي أو يستند اإلتصاؿ 
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، األجل طويل و الذي غلب أف يكوف عمليا التزامها عنادلؤسسة التعبَت  القوؿ و الفعل: حبيث غلب على *
 ؛ملموسة كبَتة تغيَتاتال ندل تك إذا ؿاتصا ليس عليها القياـ بأي و من جهة أخرى

غَت اتصالية أي غَت تشاركية، و   أعماؿ أو خدمات أو سلعأي  رفضأي معرفة معرفة كيف يكوف الرفض:  *
 ؛جملتمعا على حسباجملاالت احلساسة بالنسبة  بعض يف شهاراإل كذا ؽلنع

 وفقا االتصاؿ لتقنيات حكيم ختياردبعٌت ا :أخالقيةو  مسؤولةاحلالية بطريقة  االتصاؿ تقنيات اـستخدإ *
 ؛زلددة أخالقية لقواعد

 وعلية لوعود ليس و الفعلي والستخدام جو نتادل بيع : غلبللمنتجات الفعلي االستخداـ عن إلبالغا *
 ؛للمستهلكُت بالنسبة االختيار و القرار حرية احًتاـ ، و منوالسعادةب
 ما فهم و للمجتمع احلقيقية التوقعات معرفة ،اإلستماع بشكل سلتلف: ذباوز ادلفهـو احملدود للمستهلك *

 حقيقة؛ الستماعا يعنيو

: حقيقية اجتماعية عالقة صيانة و إنشاء خالؿ من األخالقية و االجتماعية االستهالكية السلع توفَت *
 على للحكم ،l'apport social االجتماعية و ىو ادلساعلة للغاية امبتكر  امفهوم يقًتح االتصاؿ ادلسؤوؿ

 العالقات رفض ،خط تواصل حقيقي إنشاء ،اجملتمع علىللسلع االستهالكية  عاـو ال غلايباإل تأثَتال
 صحيحة؛ عالقة أي زلور يف لفردا وضعو  االصطناعية

 و تعليم خالؿ من قػالعم يف العملو ذلك بكربى: ال االجتماعية لقضاياا كوين يفالت و التوعية و التعليم *
 و ادلساعلة فيما ىو أفضل.    عصرنا يف الكربى التحديات دلواجهة ادلواطن توعية

و اجلوىر،  شكلال يف يأخالق أساس علىو  حقيقية عالقة إقامة ادلسؤوؿ على االتصاؿيعتمد  غالبا ما   
االعتناء بالرسائل  واإلشهاري  الضجيج ذبنبو  تلوث يف إعالناهتاال من ليتقلال على ادلؤسسة غلب أنو يعٍت

  طابعها اءػإخف عدـ زلاولة و للرسالة يتعرضوف قد الذين األشخاص صبيع إذل النظر غلباإلشهارية، كما 
 

 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

(1): Idem. 
(2): Sauveur Fernandez – "Communication responsable: à la recherche de l'échange perdu" – 

L’Econovateur – 2002                                                     :موقع إلكًتوين
http://www.econovateur.com/rubriques/prestations/aboutcom.shtml 

.9212-12-96 تاريخ ادلعاينة:  
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صغَتة و لو لفئػػة  استفزازية طرح إشهارات عدـ على احلرص غلب إعالنية ملةحب فمثال عند القياـ التجاري،

 فال ،األفراد لدى اإلحباط لقؼل ال رسالةال زلتوى أف من التأكد غلب أيضا من ادلستهدفُت هبذه احلملة،
، ادلثالية الصورةإعطاء  و ظلطية قوالب  إغلابية اتصاالت إعداد غلببالتارل  ال اليت توحي بالتعقيد ىو أمر الـز

http://www.econovateur.com/rubriques/prestations/aboutcom.shtml
http://www.econovateur.com/rubriques/prestations/aboutcom.shtml
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 الطاقة و اءػالكهرب استهالؾ كالعمل على التقليل من البيئي ىتماـاال من احد ضمنتت للمستهلكُت مفيدة و
 احًتاـعلى ادلؤسسة  غلب ذلك إذل باإلضافة سيما ذلذا األخَت، للتدوير القابلة ادلواد على الًتكيز و الورؽ و

 الىتماـا غلب ، كماالشخصية حريتو احًتاـمث  الشخصية معطياتو ةػضباي و حًتاـإ ادلستهدؼ، الشخص
 غَت إعالمية أو استخداـ وسائل استخداـ يف ًتددال عدـ و ادلختارة اإلعالـ وسائلل االجتماعية دلسؤوليةبا

 .و بالتارل أكثر إفادة اىتماما و تبنيا لقضايا البيئة أكثرإذا ما كانت  التقليدية غَت اإلعالـوسائل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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التسويق و التسويق                                   الفصل األول                                                         
 المجتمعي
 خالصة:

 
أذهان أصحاب أخذ مركزيته يف  نظرا ألمهيتهأنه يشمل مجيع جوانب حياتنا، و ذلك  لتسويق حدودليس ل   

مبختلف حاالهتم، و جيب أن يأخذها يف أذهان البشر  رأسها املؤسسة االقتصاديةاملؤسسات املختلفة و على 
 مبا يعود بالفائدة على اجلميع.   من نضج يف اهتماماته و تطبيقاته خاصة بعدما وصل إليه

راد و ـلألفة ـو العدالاألمان  إرساء مبادئ أمثر مفهوم التسويق اجملتمعي الذي يساهم حقيقة يف هذا النضج
تستمد  و نزيهةفعالة آليات اسًتاتيجيات و  من خالل و حيقق الرفاهية املرجوةو البيئة احمليطة هبم  تمعاتاجمل

 . أو املسؤولية االلتزاملتصبغ على نفسها  منها املؤسسة شرعيتها

 ةالرئيس و أهدافها أغراضها ال خيتلف اثنان يف األمهية القصوى لوضع املؤسسة السًتاتيجية حتدد من خالهلا   
 فإن سياق هذايف و ، لذلك ةاملطلوب املوارد و ختصيص معينة عمل ألدوار و تبنيها البعيد املدى على و غاياهتا

 تفعيلها جانب إىل األعمالبيئة  حتديات مواجهة يف الفعالة األداة تعترب ألهنا أكرب أمهية االسًتاتيجية التسويقية
يف  الكلية اإلسًتاتيجية ضمن و إسهامهاة للمخاطر احلاصلة أو املتوقعهتها و مواج املتاحة البيئية للفرص
ورية احملالتسويقية اجملتمعية اتيجية االسًت أمهية  إىل التأكيد على و هو ما يقود للمؤسسة، التنافسية امليزة حتقيق
 .ةيكرر من ضرور األ بل و

يف الفكر التنموي املستدام الشرعية أو مع لتحقيق الربح و التماشي مع  وافقةوضع األدوات امل باملقابل فإن   
أفكار مله من بالنظر إىل ما حيمله التسويق اجملتمعي من معٌت، إىل ما حيالوقت صعب و حساس للغاية نفس 

ا ـم، للمستقبلو  نظرته الشمولية للسوقو أيضا إىل  ةـالعامة ـو البيئ االستهالكباج و ـباإلنتط جزئية كررية ترتب
املتقدم بشكل  و اهتمامات العامل ةـة و املاليـة املاديـة الذهنيـات املؤسسـريا من اهتمامـحيزا كبأخذ ـي هـجعل

اليت تبقى  الداعمني لقضية التنمية املستدامة فيه املباشرين و غري املباشرينأطراف املصلحة  مبختلف خاص
 .غاية اجلميع

إال أنه ال ديكن إنكار ما وصل إليه الفكر املؤسسايت  و متشابكة ال تزال صعبة أن املهمة كانت وو رغم    
 اليت ال تلغي فكرة الرحبية.أو اجملتمعية فكرة االستدامة تضمن من نضج يحىت اآلن 

    

 



                                                                

 

 ثانيالفصل ال

                     

 التنمية المستدامة
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التنمية                                                                                           الفصل الثاني              
 المستدامة

 ةـة المستدامـالفصل الثاني: التنمي
 

 متهيد:
 

 أن الفكر املستدام رغم أن البحوث املختلفة يف اجملال البيئي خصوصا و التنموي املستدام عموما تؤكد   
ليس وليد اليوم و ال حىت القرن سواء عند األفراد أو عند حكام الشعوب مبختلف األمساء و عرب األزمان 

مستوى النظام البيئي من تدىور على السنوات غري البعيدة بصفة خاصة  منذنتيجة ملا عرفو العامل  ، واملاضي
برز مفهوم التنمية املستدامة بشكل واضح يف  االقتصادية املتواصلةعي التنمية و يف ظل مسا و االجتماعي

هناية الثمانينات من القرن املاضي كآخر حمطة من حمطات تطور الفكر التنموي، يف بادرة للحد من ذلك 
 و ةـة االقتصاديـة ىي التنميـباجلمع بني ثالثة حماور رئيسي بالتايل العمل على رفاىية الشعوبالتدىور و 

األكيد أنو و  و األفراد امحاليني و املستقبليني، سعيا للحفاظ على حقوق كذاو   ةجتماعية و امحماية البيئياال
غري ة امحكومات و اهليئات كاف اليت قد تلزم هباصفة الرمسية  تعطيوو هلذا املفهوم الكلي  تؤسسعرب مراحل 

 .و اخلاصةمنها العامة  امحكومية
  

على وجو  أيضا املؤسسات االقتصاديةىدف  و ىي أيضا اهليئات املختلفةىدف  املستدامةحتقيق التنمية    
اخلصوص باعتبارىا أكرب طرف يف النشاط االقتصادي و األكثر تعامال مع احمليط مبختلف عناصره الطبيعية و 

تتوقف جهود التنمية  جيب أن ال، هلذا و البيئية ولية االجتماعيةباملسؤ  ، لتتحلى بذلكو غريىا البشرية
املؤسسة االقتصادية الصناعية منها و اخلدماتية، ال  داخل معتتجيب أن عامة بل الامة عند اهليئات املستد

 فاىية.الر املبتغى الذي يتلخص يف لشيء إال للوصول معا إىل 
  

قطاع األعمال جاء الفصل الثاين  كيف يصل إىلملعاجلة موضوع التنمية املستدامة بشيء من التفصيل و     
 من البحث بالشكل التايل مكونا من ثالثة مباحث رئيسية:

 
 املبحث األول: اإلطار التارخيي ملفهوم التنمية املستدامة 

 
 املبحث الثاين: أساسيات يف مفهوم التنمية املستدامة 
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التنمية                                                                                                        الفصل الثاني 
 المستدامة

 المبحث األول: اإلطار التاريخي لمفهوم التنمية المستدامة
 البعد التاريخي للفكر التنموي المستدامالمطلب األول:  

عند بدايات التفكَت  ال بأس من الوقوؼالتنمية اؼبستدامة و يف إطارىا التارىبي موضوع قبل اػبوض يف    
كانت على اؼبستوى الفردي أو   دًن ربقيق مستوى معيشة أفضل سواءأي يف ؿباولة اإلنساف منذ القالتنموي، 
 ة و اعبزئية يف العادل.عديد التغَتات الكليتزامنت و مث التطورات اليت شهدىا و اليت اعبماعي 
 إضاءات على الفكر التنمويالفرع األول:   

 :الفكر التنموي و تطوره أصوؿ .1
  :الفكر التنموي أصوؿ أ.
استخدامو األوؿ بصحبة مفاىيم النشوء و االرتقاء اػباصة  إذل البيولوجيا حيث كافمفهـو التنمية يعود    

إذل نتقل اؼبفهـو و عرب درب طويل ا مستلهما فلسفة التنوير. ’س داروينلشار ’ باؼبذىب التطوري الذي طرحو
الدارج إذل تاريخ الدوؿ يشَت مفهـو التنمية  كما. اغبيز الثقايف االجتماعي جارا ؼبفهـو اغبضارة مث بديال لو

قبلًتا من ىذه اؼبرحلة اليت بدأت يف إإذل مستوى أو آخر ي الثورة الصناعية أي إذل ظاىرة تارىبية ى اؼبتقدمة
  (1)  ات اؼبتحدة األمريكية. الوالي بقليل يف باقي دوؿ أوروبا و ىاو بعد 18من طبسينات القرف 

، حيث ذكر عملية التنمية 1776عاـ  'ثروة األمم'من طرح موضوع التنمية يف كتابو  أوؿ ’آدـ ظبيث’يعترب    
دراسة نية. يف حُت ظهرت بوضوح أمريكا الالتييف قارات العادل النامي الثالث: أفريقيا و آسيا و االقتصادية 

 التنمية االقتصادية يف منتصف القرف العشرين مع تنامي حركات االستقالؿ الوطٍت يف العديد من الدوؿ النامية
  (2) يف القارات السابقة الذكر.

 22فاؼبادة  (3) 1919جانفي  28كاف يف ميثاؽ عصبة األمم الصادر يف ي للفظة 'التنمية'  سأوؿ ظهور مؤس  
"الشعوب غَت القادرة على قيادة نفسها يف الظروؼ شديدة الصعوبة اليت يبر هبا العادل اغبديث"  :تشَت إذل منو
 (4) .ىذه الشعوب تشكل رسالة مقدسة للحضارة" تنمية"إف رفاىية و  :لتقوؿ

 أخذ مفهـو التنميػة 1938ة و اؼبالية الصادرة عاـ ػو يف مذكرة نفس اؽبيئة خبصوص اؼبسائل االقتصادي
 
 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 :موقع إلكًتوين - 2006 - "النيباد" - ؾبدي اعبازورل: (1)
http:/www.d-a.org.uk/opinion/melgizouli/ melgizouli17-1-06.htm                

 .2009-02-26تاريخ اؼبعاينة: 
اؼبملكة العربية  - الرياض – دار اؼبريخ - ؿبمود حامد ؿبمودمراجعة: ؿبمود حسن حسٍت و تعريب و  - "التنمية االقتصادية" - ميشيل تودارو: (2)

 .38ص  -نشر بدوف سنة  – السعودية
 .اؼبوقع نفسو: (3)
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 .اؼبوقع نفسو: (4)

التنمية                                                                                           الفصل الثاني              
 المستدامة

 (1) 'ة االقتصادية للجماعات البدائيةالتنمي'ي ربت عنواف ػاالقتصادية يستقل عن اغبيز االجتماعي الثقاف
ة األوذل قد غَت سباما اغبرب العاؼبيذي ربقق منذ هناية "إف التطور العلمي ال منها ةيف اؼبادة اػبامس جاءحبيث 
  (2) .مالمح اقتصاد اؼبراكز اليت الزالت يف حالة عدـ تنمية يف العادل" من

و ترافق االنتشار األخَت للمفهـو يف ستينات القرف العشرين مع اإلدراؾ اؼبتعاظم لفشل مبوذج النمو 
مفهـو التنمية الظالؿ السابقة  إذل عادتيعرؼ باسم التخلف، و بالتارل يف ؾباهبة ما  االقتصادي الصرؼ

بثقة شديدة إضافة صفة الرأظبالية إذل  كنؼبهمة اغبضارة باعتبار ما يلـز من اسًتاتيجيات لتحقيق التقدـ. و يب
 دل لداف و الشعوب اليتػالتنمية مع تاريخ االستغالؿ الرأظبارل لكل البة التنمية، إذ يكاد يتطابق تاريخ ػكلم

   (3)ة الصناعية.ستفادة من الثور تتمكن من اال
 :تطور الفكر التنموي ب.

  (4):كالتارل قسم تطور الفكر التنموي إذل أربعة مراحل ’ؿبمد عارؼ‘يف دراسة قاـ هبا الدكتور    

كلفظ و مفردة تعرب عن عملية اقتصادية مادية يف أساسها تتم على   'ميةالتن'يف البدء كانت  اؼبرحلة األوذل:* 
قتصادية و التكنولوجية و تطوير الوسائل اؼبعيشية و توفَت ما يسد حاجات اإلنساف اؼبادية مستوى اؼبؤسسة اال

 ؛األساسية
، و 'لتنمية الشاملةاػ 'أضيف إذل مفهـو التنمية مفهـو الشموؿ فأصبح ىناؾ ما يعرؼ بها فياؼبرحلة الثانية: * 

ية اليت تشمل صبيع أبعاد حياة اإلنساف و اجملتمع و تغطي ـبتلف اجملاالت و تتقاطع مع ػيقصد هبا تلك العمل
اوز القصور اعبغرايف و ػ، ليتجاوز بذلك القصور اؼبوضوعي و لكنو دل يستطع ذباالجتماعيةؾبمل العلـو 
قتصادية و اؼبادية لعملية تطوير اجملتمعات و ترقيتها، مفهـو التنمية أسَت األبعاد اال فقد ظل ،اإلسًتاتيجي

 ؛جتماعية و مضموهنا الثقايف و األخالقيلبنية اؼبادية و ليس بالتنشئة االفالتعليم مثال يقاس با
التنمية للًتكيز على الداخل  مع اػبارج و دفع االرتباطفك ل 'مية اؼبستقلةالتن'ـو مفه اؼبرحلة الثالثة: ظهر* 

 ام  أو بُت اؼبتقدـ و اؼبتخلفو اؽب التذكَت بتصادـ اؼبصاحل أو تعارضها بُت اؼبركز األبعاد،و  الصوربكل 
 ، فيقيم التوازف بُت شبكاتهااعبغرايف ؼبفهوم و يتجاوز إشكالية القصور اد الذاتية للتنميةيؤكد على األبع

 ؛أشكالو و فبثليوب 'اآلخر'الالهتا و معانيها و و د أبعادىاب 'الذات'اليت يبكن ؿبورهتا حوؿ اؼبصاحل 
 
 
 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .اؼبوقع نفسو: (1)

 .اؼبوقع نفسو: (2)

 .اؼبوقع نفسو: (3)
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 :موقع إلكًتوين - 2004 - مصطلحاتمفاىيم و  إسالـ أوف الين، - ".. إعادة االعتبار لإلنساف مفهـو التنمية" -نصر ؿبمد عارؼ: (4)
www.islamonline.net/arabic/mafaheem/2004/02/article01.shtml                 

 .2009-02-26تاريخ اؼبعاينة: 
التنمية                                                                                           الفصل الثاني              

 المستدامة
ليبُت   ،'التنمية اؼبستدامة'مفهـو  و ىو ر صيحاهتاللتنمية ىو آخ آخرو ىنا برز مفهـو  اؼبرحلة الرابعة:* 

كيف غاب عن التنمية يف أطوارىا اؼبختلفة دالالت و أبعاد مفهـو التاريخ و الزمن و كيف كانت غلبة 
جتماعية برمتها و تقدًن اآلين و العاجل على ما عداه عصر التنوير على فلسفة العلـو االالفكر اغبداثي ل

اج و التوازف ػغابت عنها مفاىيم العدؿ يف اإلنتا ػاؼبادي، مثلم االقتصادية فبكنة باؼبعيار ػق أكرب منفعػلتحقي
يتطلب الوقوؼ عند حدود  القادمة و البعد األخالقي، و ىذا األجياؿو اغبفاظ على حقوؽ  االستهالؾيف 

 معينة يف التعامل مع اؼبوارد الطبيعية و توظيفها.
  :ماىية التنمية و النمو .2
 : مفهـو التنميةأ. 
ًَ أي زاد و كثرما و ػنقوؿ ن: لغة*  ََ  ؛ (1)أي جعلو ناميا ة الشيءػى و تنميم  ػ، و نمبوًّا أو مبى مبياً و مباَء
و  ةػمن الناحيتُت اؼبادي رار إذل مستوى عي  جيدػلوصوؿ باستمالتمكن من ا 'تنمية'تعٍت  :صطالحاأما ا* 

من وضع سابق  االنتقاؿاؼبعنوية، و إف دؿ ىذا على شيء فإمبا يدؿ على أف التنمية سياؽ حركي يؤدي إذل 
سياؽ   يفة ػطموحات الشخص و اعبماع غَت مرض إذل وضع الحق يستجيب بكيفية مرضية إذل حاجات و

اىية على اؼبستوى اؼبعنوي، ، حيث يعترب مبدئيا سد اغباجات اؼبادية دبثابة معرب إذل ربقيق الرفيو كيف يكم
   (2)خَت من التنمية ىو تفتح الشخص الذي يؤدي إذل تقدـ اجملتمع.فاؽبدؼ األ

اجتماعي  نظاـ من بينها أف يتوافقاليت  ثل سلسلة التغَتات الكلية ورىا هبب أف سبالتنمية يف جوى أيضا
حبيث يرى اغبياة شروط  يف و ينتقل بعيدا وراد و اعبماعات اؼبتعددة داخلبأكملو مع رغبات و احتياجات األف

  (3)  يعد أفضل ماديا و روحيا.ف أو شرط موق و يتجو كبو غَت مرض بشكل واسع أف وضعا ما
 :ب. الفرؽ بُت مفهـو التنمية و النمو

لبعض ا و استخدـ 'التنمية'و  'النمو'دل يفرؽ بعض االقتصاديُت خالؿ اػبمسينات و الستينات بُت مفهـو   
للداللة على   اغبقيقير واحد و ىو متوسط نصيب الفرد من الناتج ػاستخدـ مؤش الكلمتُت لنفس اؼبعٌت كما

  اليت بعض النقاط و ىذه ،اؾ من يفرؽ بُت ىذين اؼبفهومُتػمن جهة أخرى ىن كل منهما، لكن و
 
 
 
 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .1091ص  - 1989  – 07الطبعة  –لبناف  –بَتوت  –دار اؼبشرؽ  –"اؼبنجد األجبدي" : (1)

http://www.islamonline.net/arabic/mafaheem/2004/02/article01.shtml
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 -بدوف سنة نشر  – "ات و اإللتزاماتة اؼبستدامة: اػبصوصيات و التحديالعادل اإلسالمي و التنمي" - ةللًتبية و التعليم و الثقافاؼبنظمة اإلسالمية : (2)
 :موقع إلكًتوين

www.isesco.org.ma/arab/publication/tanmoust/index.php                               
 .2009-02-26تاريخ اؼبعاينة: 

 .55 و 54ص ص  -مرجع سبق ذكره  -ميشيل تودارو : (3)
التنمية                                                                                           الفصل الثاني              

 المستدامة
  (1):إذل إدراؾ ذلكتقود 

 أمااؼبستمرة اليت ربدث يف جانب معُت من جوانب اغبياة،  أو الثابتةالنمو يشَت إذل عملية الزيادة  صطالحإ *
 ؛فعبارة عن زيادة سريعة و تراكمية و دائمة عرب فًتة من الزمن التنمية
 االقتصاديفاصطالح النمو  ،ناؾ من يفرؽ بُت مصطلحي النمو و التنمية دبعيار ارتفاع الدخل القوميى *

 دولة يف تج القومي، فعندما يزيد اإلنتاجالدخل النقدي أو نصيب الفرد من الدخل القومي أو الناإذل يشَت 
التنمية فتشمل أكثر من ذلك حيث أهنا  أما، االقتصاديبأي شكل من األشكاؿ فإف ذلك يسمى بالنمو 

 ؛باإلضافة إذل ارتفاع نصيب الفرد من الدخل االقتصاديتتضمن تغَتات أساسية يف اؽبيكل 
يشَت إذل التغَت يف  األوؿيبيز بُت النمو و التنمية على أساس أف  ’فالديبَت كوسوؼ‘ السوفيايتاالقتصادي  *

حجم النظاـ االقتصادي بينما تعٍت التنمية الًتكيز على التغَتات يف ىيكلو القطاعي لصاحل القطاعات األكثر 
 ؛يف األجل الطويل تأمينا لتطوره

و  ،االقتصاديو و التنمية على أساس درجة التقدـ و التخلف ػػمن يبيز بُت النم االقتصاديُتو ىناؾ من  *
 النامية.الدوؿ مفهـو التنمية ينطبق على  و طبق على الدوؿ اؼبتقدمة اقتصاديامفهـو النمو ين فإف ا ؽبذاوفق
  (2):االقتصاديمفهـو النمو  ج.
 :حدوث زيادة مستمرة يف متوسط الدخل مع مرور الزمن على أنو االقتصاديالنمو  يعرؼ   

 متوسط دخل الفرد = الدخل الكلي / عدد السكاف
أنو يشَت إذل نصيب الفرد من الدخل الكلي للمجتمع و حدوث زيادة يف الدخل الكلي يؤدي إذل  أي 

مثال يف زيادة نصيبو من الدخل الكلي، و بالطبع فإف ىذا ال وبدث تحدوث ربسن يف مستوى معيشة الفرد م
 إال إذا فاؽ معدؿ مبو الدخل الكلي معدؿ النمو السكاين.

 يبكن أف نستنتج أف:
 معدؿ النمو السكاين –= معدؿ مبو الدخل الكلي  االقتصاديالنمو معدؿ 

يعٍت حدوث زيادة يف الدخل الفردي اغبقيقي فقط، فالنقدي  االقتصاديو يالحظ من ناحية أخرى أف النمو 
 رد خالؿ فًتة زمنية معينة عادة ما تكوف سنةػيشَت إذل عدد الوحدات النقدية اليت يستلمها الف

 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

http://www.isesco.org.ma/arab/publication/tanmoust/index.php
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دار  -"دور السياسة اؼبالية يف ربقيق التنمية االجتماعية بُت النظاـ اؼبارل اإلسالمي و النظاـ اؼبارل اؼبعاصر، دراسة مقارنة"  -ىشاـ مصطفى اعبمل  :(1)
 .215 .. 213ص ص  - 2006 -اإلسكندرية  –الفكر اعبامعي 

 - سعد دحلب جامعة - حبث يدخل ضمن متطلبات نيل شهادة اؼباجستَت - "اػبفي و آثاره على التنمية اؼبستدامة اإلقتصاد" - وشػؿبمد كنف: (2)
 :23 و 22ص ص  -موقع إلكًتوين  - 2004/2005- زبصص إدارة األعماؿ - إلقتصادية و علـو التسيػَتالعلػـو اكلية 

                                                                                     RARarchive,unpacked size607 744bytes-exp109r/???.ra 
   .2009-02-26تاريخ اؼبعاينة: 

التنمية                                                                                           الفصل الثاني              
 المستدامة
 :أما ،اػبدمات اإلنتاجية اليت يقدمها مقابل

 الدخل النقدي / اؼبستوى العاـ لألسعارالدخل اغبقيقي = 
خلو الفردي خالؿ فًتة زمنية معينة أي أنو يشَت لكمية السلع و اػبدمات اليت وبصل عليها الفرد من إنفاؽ د
 ألف: من معدؿ التضخم و لن وبدث مبو اقتصادي إال إذا كاف معدؿ الزيادة يف الدخل النقدي أكرب

 .معدؿ التضخم –معدؿ النمو االقتصادي اغبقيقي = معدؿ الزيادة يف الدخل النقدي 
 

 الفرع الثاني: إضاءات على الفكر التنموي المستدام
ة يف التاريخ حىت و إف دل تكن صروبة يف تسميتها و أف للتنمية اؼبستدامة جذورا ضاربات ػأثبتت الدراس   

.واضحة يف   معاؼبها كما ىي اليـو
 :الفكر التنموي اؼبستداـ يف اغبضارات القديبة .1
و اؼبتمثلة  اإذل الدوافع اليت أدت إذل ظهورى بالنظر ا جديداالتنمية اؼبستدامة ال سبثل ظاىرة أو اىتمام   
هبما يف كتا ’كارتر‘و  ’ديل‘عود إذل آالؼ السنُت حسبما أوضحو ي الذي اسا يف تدىور النظم البيئيةأس

عرفت ىذا  مصركذا حضارات مشاؿ إفريقيا بالقرب من قرطاج القديبة و   بأف "الًتبة الفوقية و اغبضارة"
بعد أف  فقرطاج مثال عرؼ تدىور األرض هبا مستويات كبَتة أدى إذل افتقار الناس على مر التاريخ، الفكر

ة و اكتفاء ػمن وفرة يف اؼبوارد الطبيعي فيهاؼبا  مرباطوريةلإلرة لتوريد الطعاـ ػمستعم جعلهاا بغزوىا و قامت روم
و  غذائي من نتاج الزراعة و الرعي يف األراضي اػبصبة اؼبنخفضة الواقعة بُت الساحل و جباؿ األطلس

من احملاصيل، و حينما بدأت خصوبة األرض يف التدين عمدت  اج أكرب قدرإذل الزراعة الكثيفة إلنت عمدت
لزراعة اؼبكثفة لتعويض البفاض احملصوؿ، و مع تزايد البفاض اإلنتاجية قامت بنشر الزراعة و إذل مزيد من ا
  (1)األرض. أدى يف النهاية إذل تدمَت مااؼبرتفعة و   (*) اطق اغبديةاؼبن الرعي يف
ور ػأوروبية من بينها إيرلندا و سويسرا و إسبانيا عانت منذ زمن اغبضارات القديبة و عرب العص وؿد من جهتها

  رػور النهضة و حىت عصر الثورة الصناعية من اػبراب الناجم عن الرعي اعبائػالوسطى و عص
  (2)الفيضانات و فقداف الًتبة ػبصوبتها.و 
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أف بعض  ’عصاـ الزعيم‘" لػ عربية مقاربة نقدية وجاء يف كتاب "التنمية اؼبستدامة  من ذلك و على العكس
 اليمن اؼبكسيك و د وػػاؽبن بالد الرافدين ويف  و ’كليوباترا‘منذ زمن يف مصر اغبضارات القديبة 

 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .اؼبناطق اغبدية ىي اليت يكوف إنتاجها مساويا ؼبا أنفق عليها: (*)
 2000  –الطبعة األوذل  –مصر  – يةلدار الدولية لإلستثمارات الثقافػػا -هباء شاىُت ترصبة  -ادئ التنمية اؼبستدامة" "مب -دوجالس موسشيت : (1)
 .14 و 13 ص ص –

 .14ص  –اؼبرجع نفسو : (2)
التنمية                                                                                           الفصل الثاني              

 المستدامة
مياه  ضبطباالقتصادية  مستدامة للبيئة الزراعية و حقيق إدارة رشيدة وبتستطاعت أف تنشأ تنمية مستدامة إ

  (1).بيئيا اقتصاديا وترشيد استثمارىا فبا انعكس ازدىارا  تسخَت مياه األهنار و و تالفيضانا
 :الفكر التنموي اؼبستداـ يف الشريعة اإلسالمية. 2
و استعماؿ اؼبوارد الطبيعية و استغالؽبا و للتوازنات البيئية و للتنوع أعطى الدين اإلسالمي للبيئة    

فقد وجد أف  النبوية،األحاديث  و يف القرآف الكرًنأنبية كبَتة  و غَتىا من االىتمامات اؼبستدامة البيولوجي
  (2):جل اؼبفاىيم البيئية اؼبعاصرة الكربى مت التطرؽ ؽبا بكيفية أو بأخرى، نذكر منها على سبيل اؼبثاؿ

 : مفهـو مشولية البيئة أ.
حسب مرتبطة فيما بينها ارتباطا وثيقا  ابتصور هبعل من البيئة وحدة متكاملة تكوف مكوناهتاألمر  يتعلق   
، و ىو ما غَت حي مرتبطا بباقي اؼبكونات األخرى أو اؼبتبادلة يكوف بقاء كل كائن حي العالقاتـ من نظا

  يفرض احملافظة على حياة الكائنات اغبية بعضها غبياة بعض حاليا و مستقبال.
اؼبكونات  من خالؿ آيات كثَتة تتحدث عن وحدة الكوف إذل ىذا اؼبفهـو من خالؿ أشار القرآف الكرًن

منها ألف ضخمة يتاألرض و السماء و اؼباء اليت تعترب حسب علم البيئة اغبديث نظما بيئية  و ىي الكربى
 :' غَت القابل للتجزيءاحمليط اغبيويػ 'ما يسمى ب

 ر اهلل بو أف يوصل وػيقطعوف ما أم الذين ينقضوف عهد اهلل من بعد ميثاقو و }ويقوؿ اغبق سبحانو و تعاذل:
 (25 ؽبم سوُء الدار{ )سورة الرعد: اآلية ؽبم اللَّعنة و أولئكيفسدوف يف األرض 

ور يؤدى إذل ظه صاؿ اليت تربط بُت مكونات البيئةجاء يف تفسَت ىذه اآلية ما معناه أف قطع األو 
 اختالالت يف نظاـ الًتابط الذي يشكل أساسا الستمرار اغبياة.

 :ب. مفهـو التوازف
 يعٍت أف لديو قدرة ذاتية على التنظيم ناذبة عن اغبركة الذاتية اليت تشًتؾ البيئي اؼبتوازف و الذيالنظاـ    

جزء أساسي يف  و ىواء و ماء و حيوانات و نباتات دبختلف أشكاؽبا و أنواعها فيها كل مكوناتو من تربة
 ربقيق التنمية اؼبستدامة يف بعدىا البيئي.



85 
 

 :منها على سبيل اؼبثاؿلكرًن زف يف العديد من آيات القرآف اللتوا اهلل عز و جللقد أشار 
 ( 19 أنبتنا فيها من كل شيء موزوف{ )سورة اغبجر: اآلية واسي وا ر ألقينا فيه األرض مددناىا و }و

ورية مفهـو التوازف الذي تأسس عليو علم البيػئة اغبديث من خالؿ العالقة الضر  إذل جزء منتشَت اآلية 
 .الكلي و اليت ربفظ التوازف البيئي بُت مكونات األرض كجزء من النظاـ البيئياؼبتبادلة 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  :إلكًتوينموقع  – 2006 - عمار ديوب عرض لتنمية اؼبستدامة/يف ا - "مناىضة العوؼبة يف سورية ابديل، ناشطو " - عصاـ الزعيم: (1)

http://www.albadil.net/?page=showBookαId=54 
         .2009-04-15تاريخ اؼبعاينة: 

 .موقع إلكًتوين سبق ذكره - مية للًتبية و التعليم و الثقافةاؼبنظمة اإلسال :(2)
التنمية                                                                                           الفصل الثاني              

 المستدامة
 :مفهـو ؿبدودية اؼبوارد ج.
من جهة و اإلمكانية احملدودة  ةالذي يقصد بو التعامل مع اؼبوارد دبحدودي مفهـو ؿبدودية اؼبوارد   

يقتضي  يف الثمانينات، و تأكدالسبعينات  ظهر يف معينُت من جهة أخرى لالستفادة منها يف زمن و مكاف
  .أيضاأف يتعامل اإلنساف مع البيئة و مع مواردىا بكيفية تضمن حاجاتو اآلنية و حاجات األجياؿ اؼبقبلة 

{)سورة اغبجر: اآلية ػما ننزائنو و ال عندنا خا:}و إف من شيٍء يقوؿ تعاذل  (21زلو إال بقدر معلـو
  يكوف التعامل معها بطريقة رشيدة، حىت و إف ىي عند اهلل غَت نافدة. هبب أف اؼبوارد اؼبتاحةف
 :مفهـو تنوع اغبياة .د
تنوع اغبياة أو التنوع البيولوجي ضروري الستمرار اغبياة إذ بواسطتو تستطيع الكائنات اغبية أف تواجو    

، خاصة و أف بصفة خاصة و يف البيئة بصفة عامةالتغيَتات اليت ربدث يف األوساط اليت تعي  فيها 
  و ـبلل بالنظاـ البيئي و مشوليتو السابقة الذكر. االستغالؿ البشري للموارد اؼبتاحة غَت عقالين

لعزيز من خالؿ العديد ىذا التنوع اؽبائل يف أشكاؿ و أنواع اغبياة أشار إليو اهلل سبحانو و تعاذل يف كتابو ا
  :منهامن اآليات 

 (08)سورة النحل: اآلية وف {ىبلق ماال تعلموىا و  زينة و  اغبمَت لًتكباػبيل و  البغاؿ و   و}
 و لن يستطيع. يستطع اإلنساف أف يتعرؼ عليو كلوفتدؿ ىذه اآلية على أف اهلل نوع اػبلق، و إف دل 

 :مفهـو الغائية ىػ.
دة اليت الكائنات اغبية و اعبام كل كائن من  تصور أفبيئي فقد يصعب ال هة يف إطار مفهـو الغائي إذا وضع   

تتحقق هبا تلبية  غاية معينة تتكوف منها البيئة و اليت تعد باؼباليَت وجد من أجل أف تتحقق من خاللو
 :، و لكنها اغبقيقةبشكل إصبارل اغباجات و مبادلتها و أكثر من ذلك ربسُت اؼبعيشة

 (27يقوؿ سبحانو و تعاذل: }و ما خلقنا السماء و األرض و ما بينهما باطال{ )سورة ص: اآلية 

http://www.albadil.net/?page=showBookαId=54
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تسَت تتحكم فيو بل سن ؼبخلوقاتو هنجا  يؤكد اهلل تعاذل أنو و عندما خلق الكوف دل يًتؾ أي شيء للصدفة
 اؼبنافع اؼبتبادلة. و من ذلك عليو و تعمل و تؤدي مهامها دبوجبو

 :ضباية البيئة و. مفهـو
 إف اإلنساف دبا أدخلو من تغيَتات ضخمة على النظم البيئية ذباوز إذل حد كبَت الفطرة اليت خلق اهلل   

 عليها األرض، و دل تعد ىذه األخَتة يف أكثر من مكاف قادرة على استيعاب ىذه التغيَتات من جراء
اآليات  و اؼبستوطنات البشرية و اؼبنشآت الصناعية. بناء االقتصاد العقالنية الستغالؿ اؼبوارد و األمباط غَت

 :َتة منهاكث ، و ىو جزء أساسي يف التنمية اؼبستدامة،من طرؼ اإلنساف اليت تشَت إذل وجوب ضباية البيئة
    (60سورة البقرة: اآلية ) {من رزؽ اهلل و ال تعثوا يف األرض مفسدين او كلوا و اشربو }... 

 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

التنمية                                                                                           الفصل الثاني              
 المستدامة

يكوف يف  و فيها نداء لو بأف منافع على اإلنساف ىذه اآليات الكريبة تشَت إذل ما أنعم اهلل بو من خَتات و
  .فيضمنها بذلك ؼبن بعده يت منها ينتفعصيانة و ضباية البيئة ال عليوف ،اهلل إياىامستوى النعم اليت حباه 

 :الفكر التنموي اؼبستداـ يف الفكر الغريب .3
اليت قدمت الكثَت من  و بيئتوفبارسات بشأف عالقة اإلنساف ب عرؼ الفكر الغريب منذ القدًن أفكار و   

 .ليهاالوقائية و العالجية غبماية البيئة و احملافظة ع اغبلوؿ

 (1)للموارد الطبيعية: دةاإلدارة الرشي إرساء مبادئوف على األول فساعد اإليديولوجيو  يف أوروبا  

- Charles Darwin ة بالوسط اغبي و ػعلى الدراسات اؼبهتم ا"ػيعترب أوؿ من أطلق مصطلح "إيكولوجي
و تأثَت نذرة اؼبوارد الطبيعية  ةبالبيئ االقتصاد ، و جاء بأفكار ىامة بشأف عالقة1866عاـ  النظم اإليكولوجية

 ؛على النمو االقتصادي
ادي ينجر عنها الطبيعية قيدا على النمو االقتص الذي يعترب نذرة اؼبوارد Malthusكاف ذلك موضع اىتماـ  -

  ؛النمو تراجع و بالتارل مستواهوسائل اإلنتاج و البفاض يف نقص يف 
  ؛ى أف ؿبدودية األراضي الزراعية تؤدي إذل ركود يف النمو االقتصاديأر ف Ricardoأما  -
أف ـبزوف  و إذلأف التقدـ الصناعي قد أدى إذل استخداـ مكثف للفحم و نب  من جهتو  Jevonsو الحظ  -

  يف اقبلًتا ؿبدود، و أبدى قلقو اذباه اؼبعدالت العالية الستخداـ اػبشب. ىذا األخَت
 اؼبستدامة  ميةيؤكدوف أف بذور اىتمامهم بالتنيوىا فاقتصاديوىا و بيئة أما يف الواليات اؼبتحدة األمريكي

    (2)وذل من القلق البيئي فيها:قد مت نثرىا يف أوائل القرف العشرين إباف اؼبوجة األ
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األحراج  خبَت ’وتػجيفورد بينش‘ أيضا و ،ابو الكالسيكي "أزمة النزوح"يف كت ’ستيوارت يوداؿ‘ ؤكدهكما ي -
األوؿ يف البالد الذي ربدث عن صيانة الغابات الوطنية خدمة للمصاحل االقتصادية العديدة دوف استنزاؼ 

 ؛الغابات على اؼبدى الطويل
بأنبية قصوى و وضعت  1972نقاء اؽبواء الذي حظي قبل ب البيئي يف الواليات اؼبتحدة االىتماـبدأ  -

أوؽبا حوؿ كيفية  ة قرائنكانت ىناؾ ثالث  ،سياسة نقاء اؽبواء من خالؿ اؼبوازنة بينو و بُت التنمية االقتصادية
و ة، ػنقاء اؽبواء يف بيئتها احمليطي اؼبناطق اليت ال تطبق معايَت ػُت النمو االقتصادي اؼبتواصل و التنمية فػسبك

ة ال يًتتب عليهما إفساد نقاء اؽبواء يف اؼبستقبل، و الثالثة منع ػاف أف النمو اؼبتواصل و التنميػثانيها ضم
للفساد، ىذه اؼبناىج تقدـ أدوات  بعد دل يتعرضلربية اليت تتمتع هبواء نقي التدىور الشديد يف مناطق ا
 ن اؼبلوثات من خالؿ ترشيد مقادير ضئيلة من اؽبواء النقي كل مرة.تكنولوجية إضافية لنوع م

         
 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .32 و 31ص ص  - موقع إلكًتوين سبق ذكره -ؿبمد كنفوش : (1)
 .16 و 15ص ص   –  اؼبرجع نفسو: (2)

التنمية                                                                                           الفصل الثاني              
 المستدامة

 المطلب الثاني: التأسيس الفكري لمفهوم التنمية المستدامة
الذي هبمع اإلنساف باغبيواف و النبات و ـبتلف الكائنات اغبية و غَت ىي اؼبكاف احمليط  أوألف البيئة    

تها عالقيدرؾ  و عرؼ الكيفية اؼبثالية الستغالؽبايأف و  جيدا لى اإلنساف أف يفهم معناىااغبية، كاف لزاما ع
 و ضبايتها.أف يسعى إذل احملافظة عليها عليو و من جانب آخر  التنمية االقتصادية و االجتماعيةب
 

 الفرع األول: العالقات المتبادلة بين البيئة و التنمية
 :مفهـو البيئة و اقتصاد البيئة .1
 :مفهـو البيئة أ.
كانت قبل   نولوجي لألمم،العلمي و التك ،الثقايف ،االقتصادي ،ت البيئة مرآة للمستوى االجتماعيأضح   
غَت حية و مكونات حية و  ات ماديةمن مكونؾبموعة ػ "تعرؼ ك 1977و تبيليسي  1972ستوكهودل  مؤسبر
نتيجة للتغيَتات الضخمة اليت أدخلها  تطورا هامفهوم"، مث عرؼ ىذه اؼبكوناتات اليت تربط بُت العالق

واحد من أىم أبعاده و ىو البعد  من مفهومهاإذا بًت  ااإلنساف على التوازنات البيئية و أصبح ال معٌت ؽب
   (1)إخل. ،اعبمالية ،الدينية ،التكنولوجية ،الثقافية ،دبختلف معطياتو االقتصاديةالبشري 

 اؼبوارد "رصيدأهنا:  البيئة بأف عرؼ 1972 ستوكهودل يف البشرية للبيئة اؼبتحدة األمم مؤسبرو ىذا ما أكده 

 (2) و تطلعاتو". اإلنساف حاجات إلشباع ما مكاف و يف ما وقت يف اؼبتاحة اؼبادية و االجتماعية
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(3)ؾبموعات: أربع إذل البيئة’ ووتوف راو‘ قسم   
   

 حيواف؛و  نبات مناخية، ظروؼ طبيعية، موارد من حوت و ما األرضو ىي طبيعية:  *

 ، إخل، اليتتجاريةالصحية، السياسية، ال ثقافية،ال اػبدمات و السكاف و توزيع تركيبةو تضم جتماعية: إ *
 ؛تمعجملا يتداوؽبا أفراد و صباعات

 اػبضراء؛ و اؼبساحات الًتفيهية اؼبناطق و العامة اؼبنتزىات و تشمل صبالية: *
 التكنولوجيا،اؼباؿ،  من رأس اإلنتاج عناصر عن الناذبة اؼبختلفة االقتصادية األنشطةو ىي  قتصادية:إ *

 االقتصادية. الرفاىية على تؤثر و فردية قومية دخوؿ من ذلك على يًتتب ، و ماضالعمالة و األر 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 موقع إلكًتوين سبق ذكره. -اؼبنظمة اإلسالمية للًتبية و التعليم و الثقافة : (1)
مذكرة مقدمة  -" سونطراؾ ربقيق التنمية اؼبستدامة، حالة "اؼبسؤولية البيئية و االجتماعية مدخل ؼبسانبة اؼبؤسسة االقتصادية يف -الطاىر خامرة  :(2)

 -قسم العلـو االقتصادية  -و العلـو االقتصادية كلية اغبقوؽ   –جامعة قاصدي مرباح  -الستكماؿ متطلبات شهادة اؼباجستَت يف العلـو االقتصادية 
 .17 و 16ص ص  -موقع إلكًتوين  - 2006/2007 -زبصص إقتصاد و تسيَت البيئة 

www.cerist.dz/version1/?page=arpage3 
 .2009-06-18اؼبعاينة:  تاريخ
 .17 و 16ص ص  -وقع نفسو اؼب: (3)

التنمية                                                                                           الفصل الثاني              
 المستدامة
 :مفهـو اقتصاد البيئة ب.

و  االقتصادبقضايا البيئة إذل جانب إستمرار اىتماـ اإلنساف و معو اجملتمع الدورل و اؼبؤسسات االقتصادية    
 .'ضباية البيئة قتصاد'إأو  'قتصاد البيئةػ 'إؼ بدبستقبل األجياؿ اغبالية و الالحقة أفرز ما يعر 

  ة و البشرية هبدؼ ربقيق أكرباالستخداـ األمثل للموارد اؼباديذلك العلم الذي يبحث يف  االقتصادعلم    
  .و البشري عموما ربح فبكن دل يعد الفهم الكالسيكي لو متناسبا مع متطلبات تطور النشاط االقتصادي

قاس العلم الذي ي"الذي يعرؼ على أنو  و ىو 'اقتصاد البيئة' ولعلى ىذا األساس ظهر مفهـو جديد 
توازنات بيئية تضمن التنمية اؼبستدامة و يتناوؿ ربليل مشاكل  احملافظة على و يهدؼ إذل دبقاييس بيئية ـبتلفة

و يهدؼ إذل ربقيق مستويات أعلى من الرفاىية االجتماعية اؼبستدامة مع  البيئة على مستوى االقتصاد ككل
  (1)."احملافظة النوعية و اعبيدة للبيئة

 :.  تطور العالقة بُت البيئة و التنمية2

  (2)متعاقبة: زمنية مراحل أربع عربو البيئة  االقتصادالعالقة بُت  تطورت   

 :ةالبيئي اؼبوارد من فبكن قدر أكرب باستغالؿ اقتصادي مبو ربقيق مرحلة أ.
 البيئة إذباىُت: عرفت النظرة إذلو  اؼباضي، القرف من الستينات حىت االقتصادي الفكر بداية من إمتدت   

http://www.cerist.dz/version1/?page=arpage3تاريخ
http://www.cerist.dz/version1/?page=arpage3تاريخ
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 عند البيئية ال يأخذوف يف اغبسباف االعتبارات ل و ىم الكالسيككاف االقتصاديوف األوائ  يف البداية 
 دوف و لكن اؼبشكلة و خطورة الطبيعية اؼبوارد نفاذ مسألة إذل هوانب رغم أهنماالقتصادي،  النمو َت أسبابتفس

 النمو: مبط يف تغيَت ذلك يصاحب أف

أضاؼ  وللنمو،  ؿبدد ىو عامل األرض عنصر أفيرى  ’مالتوسروبار ‘و  ’دافيد ريكاردو‘فكل من  -
من أجل يكوف اللجوء إذل أرض أكثر جودة عند زيادة عدد السكاف  عندمافكرة نوعية األرض  ’ريكاردو‘

كيف أف الناتج يزداد بتزايد التكاليف اؼبخصصة   ’ريكاردو‘، و الشكل اؼبوارل يبُت حسب إعطاء إنتاج أكرب
 :و العكس صحيح لإلنتاج اإلضايف اؼببتغى و بتزايد نوعية األراضي اؼبستغلة أيضا
 
 
 
 
 
 
 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 -"اؼبنظور اإلقتصادي للتنمية اؼبستدامػة، التجارة الدولية و أثرىا على التنمية اؼبستدامة"  -ة الدوؿ العربية ػجامع –اؼبنظمة العربية للتنمية اإلدارية : (1)
 .150 و 149ص ص  - 2007 - 2006 /تونس –أوراؽ عمل اؼبؤسبر العريب اػبامس لإلدارة البيئية 

 .24..  19ص ص  -وقع نفسو اؼب: (2)
التنمية                                                                                           الفصل الثاني              

 المستدامة
 الناتج تزايد عن الناذبة اإلضايف اإلنتاج لتكلفة ريكاردو مبوذج :14 رقم الشكل

 تكلفة اإلنتاج                                                                         
 اإلضايف                                                                           

         
 أراضي الدرجة الثالثة         

 أراضي الدرجة الثانية                             
 أراضي الدرجة األوذل                                                

 الناتج                      
 

االقتصادية يف ربقيق جتماعية مدخل ؼبسانبة اؼبؤسسة اؼبسؤولية البيئية و اال" -الطاىر خامرةاؼبصدر: 
 ـو االقتصادعلاؿ متطلبات شهادة اؼباجستَت يف مذكرة مقدمة الستكم - "حالة سونطراؾ التنمية اؼبستدامة،
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اد و صص إقتصزب - م العلـو االقتصاديةقس - اغبقوؽ و العلـو االقتصادية ةكلي – جامعة قاصدي مرباح -
 :21ص  - موقع إلكًتوين -2006/2007 - تسيَت البيئة

www.cerist.dz/version1/?page=arpage3 
 .2009-06-18ؼبعاينة: تاريخ ا 

                      
 عن و يرى بأهنا اؼبسؤولة الزراعية األرضو خاصة منها  اؼبوارد نذرةمن جهتو فكرة  ’مالتوس‘و أضاؼ  -

 :ايضا إضافية تكلفةستكوف لو  اللجوء إذل إنتاج إضايفو  الغلة تناقص
 الناتج تزايد عن الناذبة اإلضايف اإلنتاج لتكلفة مالتوس مبوذج :15 رقم الشكل

 تكلفة اإلنتاج اإلضايف                                                                     
 
 
 

                     

 الناتج                       
 .20ص  – نفسووقع اؼباؼبصدر: 

 كتابو يف و رأى العملي الواقع يف الغلة تناقص بانطباؽ اقتناعا أقل ’ميل ستيوارت وفػج’ كاف حُت يف -
 ومستوى التعليم  ادةػػبزي العمالية الطبقة سلوؾ تغَت يف يكمن أف ربقيق النمو  1837السياسي" االقتصاد"

 .أعدادىا زيادة يف التحكم على قدرهتا
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

التنمية                                                                                           الفصل الثاني              
 المستدامة

و  ’كالدور و ’سولو‘ ارػأفك من إليو الوصوؿ نػيبك و الذي ،يػالنيوكالسيك االقتصادي وذجػالنم -
 فيًتاكم اؼباؿ رأس أما و األرض العمل من اؼبتاح اغبجم يف تتمثل االقتصادي النمو على أف القيود ،’شومبيًت‘

 .البيئية أيضا باؼبوارد ىذا النمو مبوذج عدـ اىتماـ فيتضح السنوي، باالستثمار

 الواقع إذل اداػاستن االقتصادي النمو اذباه يف متعاقبة مراحل بأربعة يبر تمعجملا أف ’روستو‘ يرى بينما -
 مث االنطالؽ فمرحلة الذايت النمو كبو لالنطالؽ التهيؤ مرحلة إذل التقليدي تمعجملا من مرحلة بدءا التارىبي،
  البيئية. اؼبوارد دور يالحظ و الزاؿ ال ،الوفَت االستهالؾ ؾبتمع و اؼبرحلة األخَتة النضج كبو السَت

 دور بل البيئية اؼبوارد دور فقط ليس و يهمل للنمو الرئيسي اؼبسبب ىو اؼباؿ رأس‘ دومار ىارود‘ يعترب -
 .النمو ىذا ربقيق يف كلها  اؼبوارد البشرية
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 قتصادية، مع ر غياب عامل البيئة يف النماذج االلعشرين و حىت الستينات منو استممع بداية القرف ا
 اهناإلنساف، و أ ةػػبدم الالزمة الطبيعية البيئة مصدرا ال ينضب من اؼبوارد اراعتبسبثل يف  مالحظة تغيَت جوىري

 :البشري النشاط على اؼبًتتبة اإلنتاجية و االستهالكية اتاؼبخلف لتلقي ؿبدود غَت اءوع
 

 : التدفق الدائري اؼببسط للنشاط االقتصادي16الشكل رقم 
 إنفاؽ استهالكي                                           

 سلع و خدمات                                       
 

                                                                          
    

  خدمات عناصر اإلنتاج                                  
 دخل، أجور، ربح                                      

                                    
 .20ص  - نفسووقع اؼباؼبصدر: 

 
 العائليو القطاع  ةاالستهالكي و اػبدمات بالسلع H القطاع العائلي يزود B قطاع األعماؿ أف الشكل يبُت
 الناتج حجمفإف  لذا االستهالكية، اػبدمات و السلع تلك إنتاج يف تستخدـ اإلنتاجية اليت العناصر لويقدـ 

 موارد اعتربت اهنأل البيئية سو لي االقتصادية حجم اؼبوارد على يعتمد بقي النموذج ىذا يف اإلصبارل القومي

 .ناذرة ا غَتهنكو  ؾبانية
 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

التنمية                                                                                           الفصل الثاني              
 المستدامة

 :البيئة ضباية مع اقتصادي مبو ربقيق مرحلة .ب
 حوؿ التساؤالت من العديد برزت فيها و السبعينات، أوائل حىت الستينات أوائل من اؼبرحلة ىذه متدتإ   

 ىذه خالؿ االقتصادي التحليل البيئة. على السلبية اهتتأثَتا تزايد االقتصادية مع األنشطة استمرار إمكانية

 ىي التلوث يف للتحكم و السياسة الرئيسية اؼبغلق كيالنيوكالسي االقتصادي النظاـ فكرة على مبنيا ظل الفًتة

 منظور من و ليساقتصاديا  اػقبوؽب مدى منظور من للتلوث اهب مسموح مستويات وضع طريق عن اؼبنع سياسة

حسب ما يفسر  التلوث مشكالت و ظهور البيئة فسر تدىور األساس ىذا و على، البيئي النظاـ صيانة
 .اينؾبعليها  اغبصوؿ و البيئية للموارد مشًتكة اؼبلكية اؼبهتموف ىو أف

  Hطاع االستهالكيالق Bقطاع اإلنتاج    
H 
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 البيئة غبماية الدوؿ ـبتلف يف مستقلة حكومية وحدات إنشاء مت التلوث من اهب  اؼبسموح اؼبستويات لتنفيذ
و  البشرية الصحة غبماية الالزمة و اهب اؼبسموح القصوى باغبدود الصناعات التزاـ مدى على دؼ اإلشراؼهب

 .و غَتىا و اغبيوانات األخرى كالنباتات اغبية الكائنات
 :البيئية اؼبوارد إدارة مع اقتصادي مبو ربقيق مرحلة ج.
 االقتصادية الكفاءة ربقيق وكب بالبيئة االقتصاد و عالقة البيئي بالتوازف االىتماـ يظهر بدأيف ىذه اؼبرحلة    
و  تاػالثمانين من األخَتة واتػالسن حىت اتػأوائل السبعين من استمرت و ،البشرية اؼبوارد استغالؿ يف

  1987. سنة برانتالند عبنة تقرير صدور حىت 1972 سنة روما نادي تقرير صدور ذمن بالتحديد
يف  االقتصادية اؼبوارد زاؼو استن البيئية اؼبشكالت تفاقم نتيجة البيئي وازفالت يف ختالؿبا الفًتة ىذه سبيزت
 رأس أنواعبإدخاؿ  و تتمثل البيئة إدارة فكرة ظهرتف ،البيئة مع التعامل مبط يف اتغيَت  تطلب ما الفقَتة الدوؿ

 رتوفت حبيث االستثمار زبطيط ندو عالقومية  اغبسابات يف و الطبيعي االجتماعي ،البشري ،اؼبادياؼباؿ 
 .دائمة أسس وفقا هتلبيت على البيئة مقدرة أساس على اؼبنتجات ة منالبشري اتاؼبتطلب

 االقتصاد اؼبتبادلة بُت العالقات اغبسباف يف يأخذ اؼبغلق االقتصادي للنشاط الدائري التدفق مبوذجو هبذا بدأ 
 :ارلو اؼب الشكل يف يظهر الذي النحو على و البيئة
 
 
 
 
 
 
 

 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

التنمية                                                                                           الفصل الثاني              
 المستدامة

 و البيئية االقتصادية : التدفقات17 رقم الشكل
 سلع و خدمات                                      

 
 

 اإلقتصاد                                                                                                      
      ػ  ػ  ػ  ػ  ػ  ػ  ػ  ػ  ػ  ػ  ػ  ػ  ػ  ػ  ػ  ػ  ػ  ػ  ػ  ػ  ػ  ػ ػ         

اإلستهالؾ   H      اإلنتاج B 

HHHHHH
HHHHHH
HH H H 
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  البيئة                                                                                                      

                                                                              A ترويج و استجماـ                                                               
                              Sت ـبلفا                                    

  R اقتصادية موارد                                          
                                                                                                                           

 .23ص  - نفسووقع اؼباؼبصدر: 
 
 االقتصاد: و البيئة بُت تدفقات أيضا فهناؾ Bو H بُت  تدفقات على قاصرا يعد دل األمر أف الشكل يبُت
 ؛Sاؼبخلفات  شكل يف البيئة إذل  Bو H من تدفقات -
  ؛Bالقطاع  إذل البيئة من  Rاالقتصادية اؼبوارد تدفق -
 .Hالقطاع  إذل البيئة من A و االستجماـ الًتويح خدمات تدفق يف -
 ذباوز حالة و يف للبيئة االستيعابية اؼبقدرة تتجاوز ال Sالتدفقات  دامت ما مستمرة التدفقات ىذه تظلف

 تنعدـ.  RوA األخرى  البيئية اػبدمات باقي فإف األخَتة ىذه S التدفق
 
 :البيئية االقتصادية التنمية مرحلة .د
 قبل من اكبَت  اىتماما تلقى و الزالت اؼباضي رفالق من الثمانينات منتصف من اؼبرحلة ىذه بدأت   

 البيئيةو  االقتصادية مالنظ بُت لػػتكام ودوج من البد أنو اؼبرحلة ىذه وفالراىن، مضمػ يف الوقت االقتصاديُت

 اؼباؿ رأس حجم إذل إضافة االقتصادي يتطلب إدارة رشيدة النمو جديدا على قيدا ىناؾ و االجتماعية و أف

 للنشاط الدائري التدفق تضمن اؼبرحلة ىذه الطبيعي. يف اؼباؿ رأس حجم و ىو التكنولوجيا و مستوى العيٍت

 .البيئي االقتصادي النموذج عليو و يطلق البيئية األبعاد االقتصادي
 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

التنمية                                                                                           الفصل الثاني              
 المستدامة

 البيئي االقتصادي النموذج :18 رقم الشكل
                                    

 الكوف                                
 البيئيالنظاـ                                  

 ـبلفات                                 النظاـ االقتصادي   الشمس                                    
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 حرارة                       اإلنفاؽ                          الوقود اغبفري       
 الطاقة الشمسية   

B                                  H                                            طاقة 

  حرارية        تلوث                           السلع                               
 أقل     تدىور                                                        اؼبواد   
                           خدمات                                                    الًتبة                    

 البيئة                      الدخل                                 
                                         خدمات النظاـ البيئي                                           

                                                

 
 .23ص  - اؼبوقع نفسواؼبصدر: 

التلوث و  حبجم رػيتأث األخَت ىذا أف حيث ،البيئي و االقتصادي النظاـ بُت القوي طػالًتاب الشكل حيوض
 ربوؿ اليت الشمسية اقةبالط البيئي النظاـ يزود وينك  إطار يف يعمالفف النظاما و االقتصادي، النشاط ـبلفات

 .حرارية طاقةعنو من  يًتتبما  و يف اإلنتاج االقتصادي النظاـ هايستخدم أولية و مواد طاقة إذل
 
 :قضايا بيئية مقلقة .3
من أبرز  ،يف جانبها الطبيعي َتا يف أحواؿ البيئة و خاصةترديا كبيف العادل  اؼبناطقتشهد العديد من    

 مظاىره:
 (1) :يالتلوث البيئ .أ
  ذ مأخذ اعبد حىتدل تؤخ عادل وو دوؿ الي من اؼبشاكل الرئيسية اليت تواجتعترب مشكلة التلوث البيئ   

 ألبعاد ـبتلفة: ىو أخذىا خطورة اؼبشكلةو ما يزيد يف  قرف اؼباضيالستينات من ال
 
 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .294..  291ص ص  - 2007 –اؼبكتب اعبامعي اغبديث  –مواد البيئة"  "إقتصاديات -إيباف عطية ناصف و ىشاـ ؿبمد عمارة : (1)
التنمية                                                                                           الفصل الثاني              

 المستدامة
 :تلوث اؽبواء -
وقود اغبفري حيث يتولد عن اإلنتاجية و خاصة اؼبستخدمة للينشأ عن األخبرة اؼبتصاعدة من األنشطة    

 سيد الكربوف و ثاين أكسيد الكربوف و اؼبيثاف و أكسيد الكربيت.من أوؿ أك كميات كبَتة  احًتاقو
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ليت ذبري بشكل دوري يف العديد من من القياسات ا % 30و قد بلغ تلوث اؽبواء معدالت خطَتة ففي 
   (1)اؼبلوثات اعبوية اؼبعدالت القصوى اؼبسموح هبا عاؼبيا.البلداف يتعدى تركيز 

 و من مستويُت:يبكن النظر إليو  :تلوث اؼبياه -
 اؼبستوى احمللي : 
تخلص من النفايات يف األهنار و اجملاري اؼبائية باإلضافة إذل مياه الصرؼ الصحي وكذلك الينشأ نتيجة    

احية أخرى اؼبلوثُت و اعتبار اجملاري اؼبائية ملكية شائعة، من نغياب دور اغبكومة و عدـ وجود عقوبة على 
  .خاصة يف ؾباؿ الري الزراعي وو ارتفاع درجة تلوثيًتتب عناؼبياه داـ ستخاإلسراؼ يف ا

 اؼبستوى الدورل: 
و التنقيب ر تنظيفها، أنشطة اغبف اتن أو عمليحوادث السف سواء منينشأ نتيجة نقل البضائع يف البحار    

يف الدوؿ  عن اؼبعادف، عدـ خضوع احمليطات ألي سلطة دولية، وضع قيود على أنشطة البحث و التنقيب
 الواقعة على مياه البحار و احمليطات، فضال عن صعوبة ربديد الدوؿ اؼبلوثة من اؼبتضررة، إخل.

 :تلوث األرض -
من النفايات و خاصة منها  و ذلك من جراء استخداـ األرض يف كثَت من اغباالت كمستودع للتخلص   

 للمظهر العاـ و الصحة العمومية.للمكونات الباطنية و الصلبة فبا يسبب تشويها 
 :* اآلثار االقتصادية السلبية للتلوث البيئي

 (2) :يبكن حصر أنبها يف ينعكس التلوث البيئي بالسلب على النشاط االقتصادي يف العديد من اعبوانب   
غطاء حوؿ الكرة األرضية يسمح السامة تشكيل غازات لاتراكم  و بالضبط عنتلوث اؽبواء  يًتتب عن -

بُت ، فيحدث خلل ؽبا اػبروجيبكن و تدفئ سطحها و ال  رضبدخوؿ األفوؽ البنفسجية ألشعة الشمس 
يًتتب عن ذلك تغَت  .ما يعرؼ باالحتباس اغبراري و ىذاتغَت مناخي، وبدث  األشعة الداخلة و اػبارجة أي

يف أماكن سقوط األمطار فبا يؤثر على إنتاج احملاصيل الزراعية الرئيسية و ينعكس ذلك على اإلنتاج  الغذائي،  
ة و ػالعديد من اؼبدف الساحلي منو إغراؽ فبا يهدد بفيضاف اؼبياه و االهنيارتعرض األجزاء اعبليدية إذل تكما 
و تدمَت جزء ىائل من ات ػحرائق الغاب من ناحية أخرى فإف ارتفاع درجة حرارة األرض يؤدي إذل زيادة اعبزر،

 ظاىرة التصحر. توسعالثروة اػبشبية و اغبيوانية كما يؤدي إذل 
 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .42 ص - 2005 -الطبعة األوذل  -القاىرة  –و البيئة  صبعية اؼبكتب العريب للبحوث -"إدارة البيئة، كبو اإلنتاج األنظف"  –زكريا طاحوف  :(1)

 .298..  294ص ص  -مرجع سبق ذكره  -إيباف عطية ناصف و ىشاـ ؿبمد عمارة : (2)
التنمية                                                                                           الفصل الثاني              

 المستدامة
و من شبة  إفريقيايف  خاصةمن األراضي اؼبنتجة يف اؼبناطق اعبافة و  % 70يهدد تؤكد األحباث أف التصحر 
 (1) .ؼبعوناتأو طلب ا االستَتادنقص يف إنتاج الغذاء و اغباجة إذل تعرض الكثَت من أقطارىا إذل 
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ثقيلة مثل الرصاص الذي يؤدي إذل العادف اؼبذرات ب بسبيؤدي تلوث اؽبواء إذل ظهور كثَت من األمراض  -
و  . ىذاالتعلمو ضعف القدرة على الًتكيز  و األمراض السرطانية وو اعبهاز العصيب  و الكلى الصدرأمراض 

ترجع إذل استنشاؽ اؽبواء  مثال إصبارل الوفيات يف الواليات اؼبتحدة نم % 02رب اتقدر الدراسات أف ما يق
 ، إخل.كبَتة جداالعالج  تكاليف الرعاية الصحية و ىنا اؼبلوث بالغازات السامة، و 

األمطار اغبمضية الناذبة عن اختالط األمطار بالغازات اغبمضية اؼبتحولة بفعل تفاعالت كيماوية ربدث يف  -
أكسيد الكربوف و أكسيد النيًتوجُت، ىذه األمطار تدمر اغبياة اؼبائية و معها الثروة السمكية  اعبو لغازي ثاين

 و تدمر احملاصيل الزراعية و الغابات كما و تسبب تآكل اؼبباين و منها األثرية.
، و ىي قة األوزوفػإذل تدمَت طب عمومايؤدي تصاعد الغازات الناذبة عن احًتاؽ الوقود و النشاط الصناعي  -

و  25بُت  اإلسًتاتوسفَت على ارتفاع اؼبتشكل يف طبقة مم 03و  02طبقة من غاز األوزوف يًتاوح ظبكها بُت 
 (2)اخ األرضػو تنظيم من (UV-B)سجية الضارة تقـو بامتصاص األشعة فوؽ البنف البحر سطحكلم فوؽ  30

العيوف و زبفيض أمراض و سجية الضارة إذل األرض يصيب اإلنساف بالسرطاف ، تسرب األشعة فوؽ البنف
 يؤدي إذل البفاض إنتاجية كثَت من احملاصيل الزراعية.  مناعة اعبسم كما 
خالؿ  % 10إذل  % 05ما يصطلح عليو بثقب األوزوف، يف اؼبناطق القطبية وصل من  تآكل طبقة األوزوف،

األمريكية عند  ة ناساو أكدتو وكال (3) ما أكده فريق من اػبرباء الغربيُتحسب لعقد األخَت من القرف اؼباضيا
عاـ  سبتمرب من الثالث بتاريخ 2كلممليوف   2883بلغ حوارل  اكبَت   ارصدىا ؽبذه الطبقة بتسجيلها تدىور 

  (4)يف منطقة القطب اعبنويب. 2000
 (5)و من األوضاع اؼبقلقة اليت هتدد العادل أيضا:

  

بليوف  10 مليوف نسمة سنويا و سوؼ يصل عددىم وفقا ؽبذا اؼبعدؿ إذل 100يتزايد سكاف العادل دبعدؿ  -
 ضمن ىذه الزيادة اؼبخيفة. % 90نسمة يف منتصف ىذا القرف، و ربظى الدوؿ النامية بػ 
 
 
 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .42ص  - اؼبرجع نفسو :(1)

و و احملليات ات اؼبركزية ػ"التنمية اؼبستدامة و اإلدارة اجملتمعية، األدوار اؼبستقبلية للحكوم -جامعة الدوؿ العربية  -اإلدارية اؼبنظمة العربية للتنمية : (2)
 .114ص  -بدوف سنة نشر  –البحرين  –اؼبنامة –أوراؽ عمل اؼبؤسبر العريب الرابع لإلدارة البيئية  -القطاع اػباص و اجملتمع اؼبدين" 

 .42 ص –مرجع سبق ذكره  -زكريا طاحوف  :(3)
 .115 ص –مرجع سبق ذكره  -"التنمية اؼبستدامة و اإلدارة اجملتمعية"  -اؼبنظمة العربية للتنمية اإلدارية : (4)
 .44..  41ص ص  -مرجع سبق ذكره  -زكريا طاحوف  :(5)

التنمية                                                                                           الفصل الثاني              
 المستدامة
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ية سبتلك كل شيء و يُت القومي و العاؼبي، فهناؾ أقلتوزيع غَت عادؿ للثروة و الدخل على اؼبستو  ؾاػىن -
 أكثرية ساحقة فقَتة أو معدمة ال سبلك أي شيء.

ار اعبانبية أو اؼبستقبلية إذل اآلث االلتفاؼواردىا الطبيعية بسرعة دوف ؼ مزاتضطر الدوؿ الفقَتة إذل استن -
 و الذي يعٍت اػبراب و حرماف األجياؿ القادمة. االستنزاؼاؼبدمرة ؽبذا 

تفرز الوفرة الزائدة أساليب معيشية معينة و أمباط استهالكية استفزازية سرعاف ما تتحوؿ بفعل احملاكاة إذل  -
 الفقراء، فبا يسبب يف النهاية اػبلل يف التوازف البيئي و االجتماعي. مباذج وبلم هبا

.منها عدؿ إذل ىالؾ نوع اؼبو الطيور، فقد يصل  الكثَت من أنواع اغبيواف االنقراضيهدد  -  يف كل يـو
إدارهتا، و  وءحادة يف اؼبواد اؼبائية بسبب س دولة من أزمة 40تتفاقم أزمة اؼبياه العاؼبية بإطراد، حيث تعاين  -

 من األراضي يف العادل متشبعة باؼبلوحة بسبب ذلك.  %70 ىناؾ
ة، بالدوؿ الناميتوسع  يف و ىي من أكثر الصناعات اؼبلوثة الورؽ و األظبنت الكيماويات، اؼبعادف، صناعة -

 .االىتماـال تلقى نفس  ج و األغذية أقل خطورةالنسي بينما صناعات أخرى مثل الغزؿ و

التقدـ العلمي البطالة و الفقر من جهة و  بسببمن اجملتمع  فئاتالناجم عن اكبراؼ  االجتماعيالتلوث  -
 ترتب عنو من إدماف للمخدرات و اػبمور و غَتىا من اؼبكيفات. ، و مامن جهة أخرى و التقٍت

البحري  التنوعارل يؤثر سلبا على بزواؿ بعض األصناؼ و بالت اإلفراط يف استغالؿ ـبزونات األظباؾ يهدد - 
  (1)و قيمتو التجارية.

    
 الفرع الثاني: التوثيق الدولي لقضية التنمية المستدامة

حيث قامت الدوؿ اؼبصنعة دببادرة عاـ  ،20منذ بداية القرف بشكل واضح برز اىتماـ الدوؿ بقضايا البيئة    
لدا دبدينة بَتف ب 19شارؾ فيو  استشاري دورل حوؿ ضباية الطبيعة اجتماعمن خالؿ عقد أوؿ  1913

 (2) .1923بباريس عاـ  اردىاالسويسرية، مث جاء أوؿ مؤسبر حوؿ ضباية الطبيعة و عوامل زبريب مو 

 الشهَت من بروتوكوالت و اتفاقيات، كربوتوكوؿ كيوتو عنها رات و ما نتج ػاءات و اؼبؤسبػتوالت اللق
 

 
 
 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

كلية علـو االقتصاد و   -رسالة لنيل شهادة اؼباجستَت يف العلـو االقتصادية  -"إشكالية التنمية اؼبستدامة يف اعبزائر، دراسة تقييمية"  -ياظبينة  زرنوح: (1)
 :141 ص –موقع إلكًتوين  - 2005/2006 -فرع التخطيط  -التسيَت 

9003 )5(.rar 
 .2009-06-14تاريخ اؼبعاينة: 

                                            موقع إلكًتوين سبق ذكره. -مية للًتبية و التعليم و الثقافة اؼبنظمة اإلسال :(2)
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التنمية                                                                                           الفصل الثاني              
 المستدامة
 (1). 1997ديسمرب  11باتفاقية األمم اؼبتحدة اإلطارية بشأف تغَت اؼبناخ دبدينة كيوتو اليابانية يف  اؼبلحق

    يلي مػا احملطات الدولية اليت أص لت ؼببدأ التنمية اؼبستدامة يف العادل ىمأ من: 
 :1972ستوكهودل مؤسبر  .1
 االقتصاديلرد اػبطر عن النمو  'النمو حدود'ىو أوؿ من أعلن  (club du Rome)إذا كاف منتدى روما    

اؼبفرط للموارد الطبيعية، فإف انعقاد مؤسبر األمم اؼبتحدة للبيئة و  االستغالؿو الديبوغرايف يف ظل التلوث و 
اإليكولوجية  ة االجتماعية و اغبمايةػظبح بًتصبة مبوذج للتنمية منسجم مع العدال 1972سنة التنمية بستوكهودل 

  (2)اغباجات كهدؼ أوذل من الزيادة غَت اؼبراقبة يف العرض.و تلبية 

أهنما غَت متماثلُت سباما، فاالستدامة البيئية إال  'البيئة'و إف كاف يشبو مصطلح  'إيكولوجيا'مصطلح 
ستخدـ غالبا يف اؼبناقشات اػباصة باقتصاديات اؼبوارد و احملاسبة أي التنمية اؼبستدامة، بينما يستخدـ ت

  (3)اؼبستدامة أو الزراعة اؼبستدامة. (*) اغبراجةالستدامة اإليكولوجية غالبا يف مناقشات الوجيوف اإليكو 
' يكوف أنسب، إال أنو البيئة'التنمية اؼبستدامة و بالتارل استخداـ مصطلح يرتبط ب و رغم أف ىذا البحث

 كما يرد يف اؼبراجع.  'اإليكولوجيا'بقي على مصطلح سي
 17 و 05بُت  ما ة يف الفًتة اؼبمتدةػاؼبتحدة مؤسبر البيئة البشرية بستوكهودل العاصمة السويدياألمم ىيئة عقدت 
   (4) .'يوما عاؼبيا للبيئة'جواف من كل سنة  05 تاريخ جعل ىنامن و ، 1972جواف 
أو  'ةػاإليكولوجيالتنمية 'ػدة و ىو مصطلح ر كاف ميالدا ؼبصطلح جديد يشرح بامتياز الرؤية اعبديػاؼبؤسب
الذي يعرب عن إمكانية وضع اسًتاتيجيات للتنمية االقتصادية و  Ecodéveloppement 'ةػاإليكوتنمي'

 (5) . 'إسًتاتيجيات التنمية اإليكولوجية'االجتماعية عادلة و ؿبًتمة للبيئة، ظبيت 

 
 
 
 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 موقع إلكًتوين: – 2005 -"بروتوكوؿ كيوتو اؼبلحق باتفاقية األمم اؼبتحدة اإلطارية بشأف تغَت اؼبناخ"  -  األمم اؼبتحدة: (1)
 http://kparabic.pdf 

تاريخ                                                   . 2009-01-09اؼبعاينة:  
(2): Dr. Matouk BELATTAF et Baya ARHAB - "Intégration à l'économie mondiale par le  développement 
durable à travers l'application de l'approche tridimensielle de la durabilité dans les transports et 
l'agriculture" - Thème de communication - Université A.Mira de Béjaia-Faculté de Droit et des Sciences 

Economique  2005 -                                                                                                                موقع إلكًتوين:    
Exp.133.pdf                                                                    

.2008-02-25تاريخ اؼبعاينة:   
 و األحراج تعٍت الغابات بشكل عاـ. ،و صيانتها عليهااغبراجة تعٍت قطاع الغابات أو ما تعلق باغبفاظ : (*)
 .74ص  –مرجع سبق ذكره  –دوجالس موسشيت : (3)

http://kparabic.pdfتاريخ


99 
 

 .106 ص –مرجع سبق ذكره  –"التنمية اؼبستدامة و اإلدارة اجملتمعية"  -اؼبنظمة العربية للتنمية اإلدارية : (4)

Ibid.  (5):  
التنمية                                                                                           الفصل الثاني              

 المستدامة
اؼبنظمات الدولية تتضمن مبادئ العالقات و التوصيات تدعو اغبكومات و  ةر أوؿ وثيقة دوليصدر عن اؼبؤسب

  (1)الزباذ تدابَت من أجل ضباية البيئة و إنقاذ البشرية من الكوارث البيئية و العمل على ربسينها.
"يتعُت اغبفاظ  :02اؼببدأ عليو نص  ما ،'إعالف ستوكهودل'اليت تعرؼ بػ و الوثيقة ىذه  من بُت ما جاء يف
و الًتبة و  اهػاؼبوارد الطبيعية لألرض دبا يف ذلك اؽبواء و اؼبيلة على ػاضر و األجياؿ اؼبقبػلصاحل اعبيل اغب

عن طريق التخطيط و  ،يةػاغبيوانات و النباتات و باألخص العينات النموذجية من النظم اإليكولوجية الطبيع
التعاوف : "على صبيع الدوؿ كبَتة و صغَتة أف تتوذل بروح 24نص اؼببدأ  كمااإلدارة اعبيدة بالصورة اؼبناسبة"،  

    (2)و النهوض هبا". ة اؼبتعلقة حبماية البيئةاؼبساواة معاعبة اؼبسائل الدولي و على أساس
  :برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة* 

تتلخص  (*)  'برنامج األمم اؼبتحدة للتنمية'مكمال لػ  'برنامج األمم اؼبتحدة للبيئة'أشبر مؤسبر ستوكهودل    
تشجيع الشراكة يف االىتماـ بالبيئة عن طريق اإلوباء لألمم و الشعوب و إعالمها  توفَت القيادة و"مهمتو يف 

أبرز ما قاـ بو الربنامج ىو إصدار  إلضرار حبياة األجياؿ القادمة".و سبكينها من ربسُت نوعية حياهتا دوف ا
للتطوير و اؼبراجعة الدورية للتعاوف  وػيفيديػبرنامج مونت'صودؽ فيو على  1985ؾبلس إدارتو لقرار يف ماي 

أيضا ضباية طبقة األوزوف و ؾباؿ  و يةبر ادر التلوث البحري من مص ىي ؾباالتثالثة ىبص  ' الذيالبيئي
   (3)التحكم يف نقل النفايات اػبطرة و التخلص منها.

  : 1974مؤسبر كوكويوؾ  .2
لقد كاف مؤسبر ستوكهودل بداية عهد دورل جديد مع التنمية بكل ما ربملو الكلمة من معٌت ألنو نقل العادل    

فأعطى لو مصطلح التنمية اإليكولوجية اليت ربمل بُت طياهتا  ها،إذل نظرة أمشل و أوسع يف مساعيو لتحقيق
األمر   كاف  حىت و إف ،العديد من اعبوانب اليت تفيد اإلنساف و العادل و توجهو إذل مفهـو التنمية اؼبستدامة

 . خبروج ىذا اؼبصطلح إذل النور بداية التنمية اؼبستدامةحقيقة فإف مؤسبر كوكويوؾ كاف  كذلك
يف  H.Kissinger قد أنبل من طرؼلة دل يدـ سوى سنتُت فػة اإليكولوجيػأف مصطلح التنمي تظهر البحوث

مع احملافظة على روح فكرة التنمية االقتصادية اؼبتضمنة للمتطلبات  1974مؤسبر كوكويوؾ باؼبكسيك عاـ 
        Développement Soutenable  (D S)ة، و اقًتحػة و اإليكولوجيػاالجتماعي

 
 
 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  .125ص  - موقع إلكًتوين سبق ذكره - زرنوح ياظبينة: (1)
 .107 ص – نفسورجع اؼب: (2)



100 
 

(*): pour l'Environnement Programme des Nations Unies - (PNUE) أو UNEP) مكمال لػ  )باإلقبليزيةProgramme 

des Nations Unies pour le Développement -  (PNUD) أو UNDP) باإلقبليزية(.  
 .109 و 108ص   –اؼبرجع نفسو : (3)

التنمية                                                                                           الفصل الثاني              
 المستدامة

  (1).' بديال عنوالتنمية اؼبستدامة'أي  Développement Durable (D D)أو 

عاـ  (*) رة من طرؼ اؼبنظمة الدولية غبفظ الطبيعةػألوؿ م و استعماؿ شارتاالنأخذ اؼبصطلح يف بعدىا 
  (2).'اإلسًتاتيجية العاؼبية للحفظ' الذي يصدر ربت إشرافها كتابال يف 1980

  :1987مستقبلنا اؼبشًتؾ تقرير  .3
البد من التأكيد على ما مت تبنيو من رؤى توافق لوقف التدىور و الدمار الذي استمر يف كل العادل كاف    

 مفهـو التنمية اؼبستدامة الذي وصل إليو الفكر االقتصادي.
 'عبنة برانتالند'اليت ظبيت أيضا و  1987جاء اجتماع اللجنة العاؼبية للبيئة و التنمية عاـ  ذاؽب

Commission Bruntland برانتالندرو ىاردل ة إذل وزيرة البيئة النروهبية 'قنسب'Gro Harlem Bruntland 
   (3)شغاؿ.األاليت كلفت من طرؼ األمُت العاـ لألمم اؼبتحدة باإلشراؼ على 

يهدؼ إذل ربقيق التنمية  ' و الذيو ما بعدىا 2000اؼبنظور البيئي يف سنة 'صدر من االجتماع تقرير 
   (4)  .اؽب للمرة األوذل تعريف ؿبددوضع فيو  تمع الدورل، وللمج امنشودو ىدفا عاما  هااؼبستدامة بوصف

مث  Our Common Futureنشر ألوؿ مرة باللغة االقبليزية '، مستقبلنا اؼبشًتؾ'ضبل التقرير النهائي عنواف 
 Notre Avenir Tous. (5)بالفرنسية 

 و كتابا فيو تفصيل ما جاء بو تقرير اللجنة  ’قرو‘بنفس العنواف، مستقبلنا اؼبشًتؾ، و يف نفس السنة أصدرت 
و ، و أف ىذه األخَتة قضية أخالقية ةػوصلوا إليو لتحقيق التنمية اؼبستدامتفرصة لتوجيو العادل بأسره إذل ما 

اـ ػإنسانية بقدر ما ىي قضية تنموية و بيئية و أهنا قضية مصَتية و مستقبلية بقدر ما ىي قضية تتطلب اىتم
راد و اؼبؤسسات اغباكمة يف الدوؿ  ػو إذل األفػاب بتوصياتػو الكتػيتوج ات،ػو حكومات ػو مؤسسا دراػاغباضر أف

 دعوكافة و يدعوىم صبيعا إذل القياـ حبمالت تربوية واسعة لوضع العادل على مسار التنمية اؼبستدامة، كما ي
ء العادل للنظر يف قضايا البيئة و مؤسبر دورل هبمع زعما اعبمعية العامة لألمم اؼبتحدة إذل عقد بشكل خاص

  (6).بكل جدية التنمية
 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

(1): Moïse Tsayem Demaze - "Paradoxes conceptuels du développement       durable et  nouvelles 
initiatives de coopération Nord-Sud: le Mécanisme pour un Développement Propre (MDP)" - Rubrique 

Cybergeo                                                                                                                   :موقع إلكًتوين   2009 – 

httpwww.cybergeo.euindex22065.html 
.2009-06-01تاريخ اؼبعاينة:   

(*): Union Internationale pour la Conservation de la Nature - (UICN). 
- op.cit.  (2): Dr. Matouk BELATTAF et Baya ARHAB 
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 موقع إلكًتوين سبق ذكره. -اؼبنظمة اإلسالمية للًتبية و التعليم و الثقافة : (3)
 . 125ص  -موقع إلكًتوين سبق ذكره  -زرنوح ياظبينة  :(4)
 موقع إلكًتوين سبق ذكره. -اؼبنظمة اإلسالمية للًتبية و التعليم و الثقافة : (5)
 . 125ص  -موقع إلكًتوين سبق ذكره  -زرنوح ياظبينة  :(6)

التنمية                                                                                           الفصل الثاني              
 المستدامة

 :1992قمة األرض األوذل  .4
 صفيما ىب دورا نشطا النقل تلعب الزراعة و الصناعية و اإلدارات اؼبهتمة باؼبوارد الطبيعية و أصبحت   
 ابؤرة أنشطته يفوضعو  يف اغبكومات اؼبنظمات الدولية وبدأت  و ،بشكل متزايد والتنمية اؼبستدامة فهـو م

 بل أف بعض حكومات الدوؿ الكربى أكدت على كل اإلدارات اؼبركزية ،األساسية كهدؼ يسعوف إذل ربقيقو
  (1)  .ضوء ىذا اؼبفهـو يفصبيع عملياهتا إذل اؼبراجعة  بأف زبضع و اؼبؤسسات االقتصادية

 03دولة يف مؤسبر األمم اؼبتحدة للبيئة و التنمية بريو دي جانَتو بالربازيل من  178قادة أكثر من  إجتمع   
 'قمة األرض' اسمأطلق عليو ليتحقق بذلك مطلب برانتالند يف عقد مؤسبر دورل،  ،(2) 1992جواف  14إذل 

يف التاريخ كما جاء يف  علمية قمة أكرب ألنو اىتم بالقضية البيئية لعمـو الكوكب، و اعترب يف ذلك الوقت
، كيف ال و قد استغرؽ التحضَت ؽبذا عدة سنوات و أعدت 1992جواف  29التقرير الصحفي للقمة يف 

   (3). وثائقها عباف و ندوات و مؤسبرات عقدت حوؿ العادل
  :(Agende 21) 21مذكرة * 
لكوكب و لتحقيق اؼبستقبل اؼبتواصل لة التفصيلية ػو اػبط اإلعالف الرظبي لقمة األرض 21تعترب األجندة    

و رغم  يا من أعلى مستوى،كس إصباعػا عاؼبيا و التزاما سياسة من نوعها ربظى باتفاؽ دورل واسع يعأوؿ وثيق
فصال تنتظم  40تنتظم موضوعات األجندة يف  أهنا ليست ملزمة قانونا إال أف ؽبا قوة نفاذ أدبية و عملية.

لفًتة انتقالية  معدة اسًتاتيجيةيبثل كل منها بعدا ىاما من أبعاد  ؾباال من ؾباالت العمل 115بدورىا يف 
  (4)شاملة لألعماؿ اليت يلـز القياـ هبا للحماية البيئية و التنمية البشرية بشكل متكامل.

العشرين كتفاقم حد و تضمنت أجندة قمة األرض الوسائل اليت تساعد العادل على مواجهة ربديات القرف الوا
   اتاذباىو أوضحت أنبية العمل يف  ،ثوع و اؼبرض و األمية كتوابع ؼبشكلة التلو الفقر و كذا اعب

 
 
 
 
 
 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  :موقع إلكًتوين - 2008 -جريدة اؼبدى  -"اغبدث االقتصادي: التنمية اؼبستدامة فكرة حديثة لقرف جديد"  -نزار قاسم ؿبمد : (1)
http://almadapaper.net/paper.php?source=akbar&mlf=copy&sid=28283    

 .2009-06-15تاريخ اؼبعاينة: 

http://almadapaper.net/paper.php?source=akbar&mlf=copy&sid=28283
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(2): UN Department of Economic and Social Affairs – Division for Sustainable –"Development" – Agenda 

2004                                                                                                                                      :موقع إلكًتوين – 21  
http://www.un.org/esa/sustdev/documents/agenda21/index.htm 

 .2008-08-25تاريخ اؼبعاينة: 

 .55 و 51ص ص  –مرجع سبق ذكره  –زكريا طاحوف : (3)
 .127 و 126ص ص  -موقع إلكًتوين سبق ذكره  -زرنوح ياظبينة : (4)

التنمية                                                                                           الفصل الثاني              
 المستدامة

ؿبددة كًتشيد استخداـ مصادر الطاقة و زيادة كفاءة استخدامها و تنويع مصادرىا و ذلك بالتوسع يف 
استخداـ اؼبصادر اؼبتجددة و تنمية تقنيات الطاقة اعبديدة و اؼبتجددة. أكدت الوثيقة أيضا على مبادئ 

  (1)ال تنفك عن بعضها البعض.مًتابطة بشكل وثيق  ارئيسية كاعتبار السلم و التنمية و ضباية البيئة أمور 

 Commission of Sustainable Development 'عبنة التنمية اؼبستدامة'سبخض عن القمة تأسيس 

(CSD)  اء بو ػلضماف متابعة فعالة ؼبا ج 1992يف ديسمرب UNCED و إعداد التقارير، و كاف االتفاؽ على
  (2)سنوات للمراجعة من اؽبيئة العامة لألمم اؼبتحدة يف جلسة خاصة. 05

أىم ما  1997عاـ  '21األجندة 'و فعال عقدت اعبمعية العامة لألمم اؼبتحدة دورة استثنائية حوؿ تطبيق 
 دورل، و أيضا تقدًن توصيات أنبهاحوؿ كيفيات سبويل التنمية اؼبستدامة على الصعيد ال اختالؼميزىا بروز 

 اؼبصادقة على األىداؼ الرامية إذل التقليص من إطالؽ الغازات اغبابسة للحرارة اليت تؤدي إذل التغيَت اؼبناخي
   (3)ة.العمل أكثر بكل جد على أمباط مستدامة لإلنتاج و التوزيع و استخداـ الطاق و

 احمللية إقامة السلطات صبيععلى توجب و اليت أيضا  'احمللية 21اؼبذكرة 'مت تبٍت قد و ذبدر اإلشارة إذل أنو 
 يف 21 القرف أعماؿ جدوؿ و اعتماد احمللي اػباص القطاع و اؼبنظمات و مؤسسات السكاف مع حوار
  (4).ربقيقها كيفية و اؼبستدامةاإلمبائية  أىدافهاللمواطنُت  توضيح يبكن حيث اجملتمع،

 :2002قمة األرض الثانية  .5
تنفيذ  عن التقدـ احملرز يف قررت اعبمعية العامة لألمم اؼبتحدة إعداد تقرير عشري 199/55دبقتضى قرارىا    

يف  21تؤكد بكل صرامة على تطبيق األجندة و ل 1992نتائج مؤسبر األمم اؼبتحدة للبيئة و التنمية لعاـ 
عقدت  عد عشر سنواتبكاف مربؾبا و كما  . 'القمة العاؼبية للتنمية اؼبستدامة'اجتماع قمة أطلق عليو اسم 
   (5).2002 سبتمرب 04أوث إذل  26من  جبنوب إفريقياو ذلك قمة األرض الثانية جبوىانسبورغ 

 
 
 
 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .54..  51ص ص   – اؼبرجع نفسو: (1)
                               (2): Ibid. 

    . 129 و 128ص ص  - اؼبوقع نفسو: (3)
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(4): Pierre Blais et Alain Caron - "Agenda 21 local8 schéma d’aménagement et de développement et plan 

d’urbanisme: trois outils d’une même démarche" -2007                                                          :إلكًتوين موقع
http://www.mamrot.gouv.qc.ca/publications/obse_muni/agenda_21_local.pdf               

 .2009-06-16تاريخ اؼبعاينة: 
تقرير حوؿ جهود تنسيق التحضَت للقمة العاؼبية الثانية حوؿ التنمية  -واالجتماعية"  االقتصادية التنمية حوؿ اؼبعطيات "قاعدة -للتوثيق  الوطٍت اؼبركز: (5)

 :موقع إلكًتوين - 2007 -منظمة اإليسيسكو - 21اؼبستدامة وتنفيذ األجندة 
http://doc.abhatoo.net.ma/spip.php?article1697 

         .2009-06-16اؼبعاينة:  تاريخ
التنمية                                                                                           الفصل الثاني              

 المستدامة
ريو وضعت ألوؿ مرة يف تاريخ زبتلف قمة جوىانسبورغ عن قمة ريو يف حجم إقبازىا التارىبي، ففي    
جوىانسبورغ  ا يفأم التنوع البيئي و مكافحة التصحر،فػاظ على رية إتفاقيات غبماية اؼبناخ العاؼبي و اغبالبش

ػبفض عدد سكاف األرض احملرومُت  وة السمكية يف العادل و حددت خططمعايَت غبماية الثر  فقد أضيفت
   (1)من اؼبياه النقية للشرب و االغتساؿ إذل النصف.

تشدد على ضرورة  إذل العادليف شكل توصيات نقطة  35تضمن الذي  'إعالف قمة األرضػ 'رج اجملتمعوف بخ
  (2)بالنظر إذل تداخل اؼبصاحل و األضرار على حد سواء. و مع مساعي التنمية اؼبستدامةسباشي
 

 المبحث الثاني: أساسيات في مفهوم التنمية المستدامة
 المطلب األول: ماهية التنمية المستدامة     
و غَتىا ذلك من  او أىدافه ااؼبستدامة و ـبتلف عناصرىلتنمية ا تعريف البحث ىذا اعبزء من يتضمن   

،  ا هبعلها مؤسسة مسؤولة.اؼبؤسسة االقتصادية ممع  ؽبذا األخَت اربط كما يتضمن مرتكزات ىذا اؼبفهـو
 للتنمية المستدامة الفرع األول: المفهوم العناصر و المقومات األساسية  

 :مفهـو التنمية اؼبستدامة .1
 :التنمية اؼبستدامةريف تعأ. 
مسمياتو تعددت  صطلحاؼبفف ػػ بعض التعاريًنقدؼبستدامة تعددا واضحا، و قبل تشهد تعريف التنمية ا   

 '،اؼبطردة' '،اؼبوصولة' و أحيانا 'ة لإلستمرارػالقابل'و أحيانا أخرى  'ةػالتنمية القابلة لإلدام'ا يرد بالعربػية، فأحيان
  :خذ بوو لذلك سيؤ  (3) األكثر استعماالفهو  'اؼبستديبة'أو  'اؼبستدامة'و أما  'احملتملة' '،يةالبيئ' '،اؼبتواصلة'

  باعتبارىا الوالدة الرظبية ؽبذا  1987نبدأ صبلة التعاريف اؼبقدمة للتنمية اؼبستدامة من عبنة برانتالند
التنمية اليت ذبيب عن حاجات التنمية اؼبستدامة ىي : "لو كما يليدقيقا  ااؼبفهـو فقدمت ألوؿ مرة تعريف

  (4)اغباضر دوف تعريض قدرات األجياؿ القادمة للخطر و االستجابة الحتياجاهتم".

http://www.mamrot.gouv.qc.ca/publications/obse_muni/agenda_21_local.pdf
http://www.mamrot.gouv.qc.ca/publications/obse_muni/agenda_21_local.pdf
http://doc.abhatoo.net.ma/spip.php?article1697
http://doc.abhatoo.net.ma/spip.php?article1697
http://doc.abhatoo.net.ma/spip.php?article1697تاريخ
http://doc.abhatoo.net.ma/spip.php?article1697تاريخ
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 قابلة للتحقيق إيكولوجيا

 مرغوبة إجتماعيا معقولة إقتصاديا 

  1992عرفها اؼببدأ الثالث الذي تقرر يف مؤسبر األمم اؼبتحدة للبيئة و التنمية بريو دي جانَتو    
 وية و البيئية ألجياؿػاغباجات التنمو بأهنا: "ضرورة إقباز اغبق يف التنمية" حبيث تتحقق على كبو متساو 

 يف تلبية 'العدؿ'يف تلبية حاجات صبيع الشعوب حاليا و  'العدؿ'شَت ىذا اؼببدأ إذل اغباضر و اؼبستقبل، و ي
 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .                                                                     55ص  – اؼبرجع نفسو: (1)
 .67 و 66ص ص  – اؼبرجع نفسو: (2)

 .27ص  -موقع إلكًتوين سبق ذكره  -الطاىر خامرة :  (3)
 .  68ص  -مرجع سبق ذكره  –"التنمية اؼبستدامة و اإلدارة اجملتمعية"  –اؼبنظمة العربية للتنمية اإلدارية : (4)

التنمية                                                                                           الفصل الثاني              
 المستدامة

أشار اؼببدأ  ' بُت التنمية و صيانة البيئة، وربقيق التوازف'اغباجات بُت أجياؿ اؼبستقبل و أجياؿ اغباضر و 
الرابع إذل أنو "لكي تتحقق التنمية اؼبستدامة ينبغي أف سبثل اغبماية البيئية جزءا ال يتجػزأ من عملية التنمية و ال 

   (1)يبكن التفكَت فيها دبعزؿ عنها".
  و اد ة و االقتصػة اليت تأخذ يف االعتبار البيئػالعاؼبي للحفاظ على الطبيعة بأهنا: "التنمي االربادعرفها

عرفها: "ىي تلك التنمية اليت هتتم بتحقيق التكافؤ اؼبتصل الذي يضمن نفس االجتماع". أما البنك الدورل ف
 أو زيادتو اؼبستمرة اف ثبات رأس اؼباؿ الشاملػالفرص التنموية اغبالية لألجياؿ القادمة، و ذلك بضم

ىي إدارة قاعدة كالتارل: "  تنمية اؼبستدامةالعرؼ  FAOرب الزمن". من جهتو ؾبلس منظمة األغذية و الزراعة ع
تضمن تلبية االحتياجات البشرية  اؼبوارد الطبيعية و صيانتها و توجيو التغَتات التكنولوجية و اؼبؤسسية بطريقة

   (2)اغبالية و اؼبقبلة بصورة مستمرة".
 

 لتنمية اؼبستدامة لالرئيسية  اعبوانب :19 رقم الشكل  
 

 
 

  حلول مستدامة                                             
   
      

 الدار   - هباء شاىُت ترصبة - "مبادئ التنمية اؼبستدامة" - دوجالس موسشيتاؼبصدر: 
 .73ص  –  2000  – الطبعة األوذل – مصر  – ة لإلستثمارات الثقافيةػالدولي
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 .مرتكزات ثالثابقة يف إظهار التنمية اؼبستدامة ذات التعريفات السالشكل مع شًتؾ ي
 :مستويات التنمية اؼبستدامة .ب
   (3):ةضعيف تكوفقد ف قوية و تكو قد ف أف ؼبفهـو التنمية اؼبستدامة مستويُت اثنُت االقتصاديُتيرى بعض    

o االجتماعيػة أو  النشاطات ؾباؿ ضمن االقتصادية النشاطات حقل وقع إذا ة قويةػاالستدام تكوف
 متضائل بشكل تنمو االقتصادية اطاتو عليو فالنش البيولوجية، الدائرة ضمن األخَتة ىذه وعموما  نسانيةاال

 الشكل اؼبوارل: يوضحو كما ،جسيم شكلب بالطبيعة إضرار حدث إذا الطويل اؼبدى على

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ                                                    
 .17 ص –مرجع سبق ذكره  -دوجالس موسشيت  :(1)
 .29 و 28ص ص  - اؼبوقع نفسو: (2)
 .31 و 30ص ص  -اؼبوقع نفسو : (3)

التنمية                                                                                           الفصل الثاني              
 المستدامة

 البيئي الغطاء/ القوية  اإلستدامة :20 رقم الشكل               

 
 .31ص  - موقع إلكًتوين سبق ذكره - الطاىر خامرةاؼبصدر: 

 إطار يف يتم أف هبب و االجتماعية االقتصادية التنمية يف اػبارج كبو التوسع إمكانية أف الشكل يوضح
 اؼبارل، البشري، اؼباؿ رأس أشكاؿ ـبتلف بُت حالؿاإل فكرة ترفض القوية البيئية، فاالستدامة اغبدود

 .ثابتا الطبيعي اؼباؿ رأس ـبزوف من جزء األقل بقاء على ضرورة التكنولوجي، إخل، و تدعم
o ـبزوف يكوف حبيث اؼباؿ رأس أشكاؿ ـبتلف بُت اإلحالؿ من درجة فتفًتض الضعيفة االستدامة أما 

 يبكن للفناء القابل الطبيعي اؼباؿ أف رأس تقر اليت "sollow"قاعدة  إذل ثابتا استنادا اؼباؿ الشامل رأس

 اؼبارل: أو التكنولوجي اؼباؿ برأس الزمن دبرور كليا استبدالو

 االقتصادي الغطاء/ الضعيفة  االستدامة: 21الشكل رقم                  

 بػيػئػيػة
 إجتماعيػة

 إقتصادية
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 .31ص  - اؼبوقع نفسواؼبصدر: 

 الشامل اؼباؿ رأس رصيد بقاء شريطة البيئية اؼبوارد رصيد حساب على التوسع يبكن كيف يوضح الشكل
 .الداخل كبو االقتصادية فاالجتماعية التنمية اذباه عمليات خالؿ من ثابتا
 :ظبات التنمية اؼبستدامة .ج
  (1):فيما يلي لتنمية اؼبستدامةالسمات األساسية ل ’يػإدوارد باربي‘حددت إحدى دراسات *    

 بيعيا يتعلق دبا ىو طػمتداخال و تعقيدا و السيما  ة زبتلف بشكل عاـ يف كوهنا أشدػالتنمية اؼبستدام -
 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .26 و 25ص  -مرجع سبق ذكره  -"اؼبنظور اإلقتصادي للتنمية اؼبستدامة"  –اؼبنظمة العربية للتنمية اإلدارية  : (1)
التنمية                                                                                           الفصل الثاني              

 المستدامة
 التنمية؛و ما ىو اجتماعي يف 

 اغبد من تفاقم الفقر يف العادل؛ شرائح فقرا يف اجملتمع وتلبية متطلبات أكثر ال التنمية اؼبستدامة تقـو على -
 لمجتمعات؛اغبضارية ل اػبصوصية و اإلبقاء على ر اعبوانب الروحية و الثقافيةيتطو ؽبا بعد نوعي ل -
 ؛قياسا دقيقا ؤشراهتاعناصرىا و قياس متداخل األبعاد الكمية و النوعية حبيث ال يبكن فصل  -
 كافة الدوؿ الغنية لتنمية الدوؿ الفقَتة.  ضرورة مسانبةللتنمية اؼبستدامة بعد دورل يتعلق بكما  -
  (1)اغباجات و القيود: نبا مفهومُت أساسيُت تقـو علىالتنمية اؼبستدامة  تفق اعبميع على أفمن ىنا ا*    
 يفالتنمية اؼبستدامة فكرة أساسية ترتكز حوؿ استمرارية اجملتمعات البشرية : فإذا كانت اغباجات  

تلبية االحتياجات األساسية للفقراء لعلى تلك اجملتمعات إيالء األولوية  فينبغيلتحقيق حياة أفضل،  السعي
 ؛يف ربقيق حاجاهتا قدرة أجياؿ اؼبستقبل االعتبار عدـ إفساد يفواضعُت 
 :تلبيةعلى بيئة القدرة ، حبيث ربد من االجتماعيالتنظيم  تفرضها اغبالة التكنولوجية و القيود 

 .بشكل دائم اؼبستقبل احتياجات اغباضر و
 :عناصر التنمية اؼبستدامة .2
  (2)جاء يف إعالف ريو دي جانَتو التقسيم التارل لعناصر التنمية اؼبستدامة:   

 إقػتصاديػة
 إجتمػاعية
 بيئية
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  :عناصر موضوعية .أ
 و ىي:من اإلعالف،  16و اؼببدأ  08إذل  03تضمنتها اؼببادئ من    
 يعية؛ستخداـ اؼبتواصل للموارد الطباإل -
 البيئية  مع التنمية االقتصادية؛ إندماج اغبياة -
 اغبق يف التنمية؛ -
 اعبيل اغبارل و األجياؿ القادمة؛ التوزيع العادؿ للموارد بُت -
 ربميل اؼبتسبب يف التلوث نفقات ىذا األخَت. -
  عناصر إجرائية: .ب
 اػباصُت باالشًتاؾ العاـ يف ازباذ القرار و يف التقييم البيئي العاـ،من اإلعالف و  17و  10تضمنها اؼببدآف    

 حبيث تقـو التنمية اؼبستدامة على عدة اعتبارات أو مقاييس بيئية ربكمها قواعد ىي: 
ؼبخرجات: و ىي أف يكوف توليد اؼبخلفات ال يتجاوز قدرة استيعاب األرض ؽبا أو أف تضر بقوهتا قاعدة ا -

 على االستيعاب يف اؼبستقبل أو تضر بأحد خدماهتا.
 
 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 موقع إلكًتوين سبق ذكره.  -نزار قاسم ؿبمد : (1)
  .55 و 54ص  -اؼبرجع نفسو : (2)

التنمية                                                                                           الفصل الثاني              
 المستدامة

 قاعدة اؼبدخالت: و تتكوف من نوعُت من اؼبصادر نبا: -
 متجددة: و ىي أف يكوف استهالؾ اؼبصادر هبا ال يتعدى قدرهتا على إعادة التوليد. مصادر -     
و  يكوف استنزافها أقل من اؼبعدؿ التارىبي لتطوير اؼبستخدـ للمصادر اؼبتجددةمتجػددة: مصادر غَت  -     

للتنمية اؼبستدامة اليت تنص على أف الناتج من استخداـ جزء من  ’كوزي  سرفياف‘حسب قاعدة  استثمارىا
 دـ األجياؿ القادمة.اقي العائد يف مشاريع مستقبلية ىبات اغبالية بباؼبصادر اؼبستنفذة يف قضاء اغباج

 :اؼبقومات األساسية للتنمية اؼبستدامة .3
 (1)، منها: مساعيها أو أرضية مالئمة لنجاح تتطلب التنمية اؼبستدامة مقومات عديدة   

سياسة حكومية مالئمة لعملية التنمية اؼبستدامة، تتسم باالستقرار و تعتمد على ؾبموعة متكاملة من  .أ
 :على و تعمل على تنفيذ اسًتاتيجية تؤكد ،القوانُت و األنظمة و التعليمات

 من خالؿ بناء اؼبشروعات التحتية؛ دعم اؼبنشآت الصناعية *
 مراكز الطاقة؛ * تعزيز

 * تطوير اؼبوارد البشرية؛
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 * تنظيم اؼبواقع الصناعية؛
 منع حاالت التواطؤ و التسيب. *

ة أو اعبماعية ػػآت الصناعية معتمدة على مواردىا اػباصػة نظاـ اإلدارة الذاتية اؼبتطورة دبا هبعل اؼبنشػإشاع ب.
بشأف بناء أو توسيع أو توطُت أو تطوير اؼبشروعات يف سبويل براؾبها االستثمارية، و بذلك فإف االختيارات 

الصناعية ستعتمد على القدرات الداخلية بدال من الديوف اػبارجية و ما تولده من تراكم العجز يف ميزاف 
 اؼبدفوعات و تفاقم التضخم يف األسواؽ احمللية.

ؤسسية، اؼبقليمية و االقطاعية و الإنشاء بنوؾ اؼبعلومات و مراكز البحث و التطوير على كل اؼبستويات  ج.
 دبا يزيد من االبتكارات احمللية و ىبلق االندفاع الذايت للتحوؿ التكنولوجي.

إعتماد التكنولوجيات اؼبعروفة بالتكنولوجيات الصديقة للبيئة حبيث يبكن التحوؿ من مبط استهالؾ اؼبواد  د.
ؼبوارد و وبد من ظهور آثار التلوث على البيئة من أو الوقود إذل مبط آخر، دبا وبفظ معدالت االحتياط من ا
 خالؿ رفع كفاءة معامل الطاقة مع ربسُت كفاءة الوقود.

ربرير األسواؽ احمللية و رفع اغبماية عن الصناعات تدرهبيا، فاغبماية ذبعل الصناعات اؼبعنية اتكالية على  هـ.
 اؿ أف ػػىذا ال يعٍت بطبيعة اغب قتصادية،ا أحيانا اؼبردودات االمصادر الدعم كما و تتجاوز تكاليفه

 
 
 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .343 و 342ص ص  - 2006 -الطبعة الثانػػية  -دار جرير للنشر و التوزيع  -"ربليل اإلقتصاد التكنولوجي"  -ىوشيار معروؼ : (1)
التنمية                                                                                           الفصل الثاني              

 المستدامة
و ة ػالسوقي ةاالنفتاح على األسواؽ و اؼبوارد يكوف دوف النظر يف تأثَتاهتػا البيئية أو الصحية. سيادة اؼبنافس

اؼبقومات، ذلك أف ديناميكية الطلب و د من أىم ػضبايتها من التواطؤ و االحتكار و التدخل التحكمي تع
متابعة اإلنتاج لتغيَتات األذواؽ و التكنولوجيا ترتبطاف جوىريا بالتنافس السوقي اؼبباشر بُت السلع احمللية و 
األجنبية كما أف انغالؽ اإلنتاج الوطٍت دوف االنفتاح على اػبارج سيبقيو يف مستوياتو الواطئة و وبـر اؼبواطنُت 

 قارنة و االختيار.من لذة اؼب
 

 أهداف و شروط نجاح التنمية المستدامةالفرع الثاني: 
 :أىداؼ التنمية اؼبستدامة .1

 : أىداؼ التنمية اؼبستدامة22الشكل رقم     
 يكولوجية:األىداؼ اإل                                           

 النظاـ اإليكولوجيوحدة  -                                         
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 القدرة اغباملة -                                              
 :االجتماعيةاألىداؼ         التنوع البيولوجي             -                                         

 التمكُت -    العاؼبية                  القضايا -                                         
 اؼبشاركة -        :                                           االقتصادية األىداؼ       
 اغبراؾ االجتماعي -                                  النمو                                -       
 التماسك االجتماعي -            التنميـة المستـدامة       اؼبساواة                      -       
 اؽبوية الثقافية -                                الكفاءة                                -       

 التطوير اؼبؤسسي -                                                                                
 .72ص  – مرجع سبق ذكره –اؼبصدر: دوجالس موسشيت 

 
 إال أف ربقيق جاء يف الشكلما  أو باألحرى ذات تفاصيل أكثر عنأوسع  رغم أف أىداؼ التنمية اؼبستدامة

 .ربقيق الرفاىية ربسُت ظروؼ اغبياة و يفأكيد تبكل يساىم  يعترب إقبازا يف حد ذاتو ىذا األخَتيف  ما ورد
 
   (1):كالتارل  أساسيةأقساـ إذل ثالثة  قة ـبتلفةيبطر  ىناؾ من يقسم أىداؼ التنمية اؼبستدامة* 
 :اإلندماج و التكامل البيئي .أ
 البشريةيف ؾبمل أعماؿ اجملتمعات أي اندماج اىتمامات اغبفاظ على اغبيوية و التنوع اعبيٍت و األنواع    

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
    .68ص  -مرجع سبق ذكره  –"التنمية اؼبستدامة و اإلدارة اجملتمعية"   –اؼبنظمة العربية للتنمية اإلدارية : (1)

التنمية                                                                                           الفصل الثاني              
 المستدامة

ة الطبيعية األرضية و الفضائية عرب إجراءات ضباية جودة البيئة و اإلدارة اؼبستمرة ئيالبيو تكامل كل النظم 
 الستثمار اغبيوانات و النباتات و استهالكها.

 :ربسُت العدالة االجتماعية .ب
الية و اؼبستقبلية و ربسيػن جودة اغبياة و يل إشباع اغباجػات األساسية للمجتمعات البشرية اغبأي تسه   

توفَت فرص العمل للجميع و التعليم و العناية الصحية و اػبدمات االجتماعية و السكن اعبيد و احًتاـ 
 حقوؽ األفراد من خالؿ مشاركتهم يف ازباذ القرار.

 :ية االقتصاديةربسُت الفعال .ج
أي تشجيع اإلدارة اؼبثلى للموارد البشرية و الطبيعية و اؼبالية بغية إشباع التجمعات البشرية من خالؿ    

 ربميل اؼبسؤوليات للمؤسسات و اؼبستهلكُت إزاء السلع و اػبدمات اليت ينتجوهنا و يستخدموهنا و من
 خالؿ إقرار السياسات اغبكومية اؼبقبولة.
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 :شروط قباح التنمية اؼبستدامة .2
إذا كاف قباح عملية التنمية بوجو عاـ حسب ما الحظو البنك الدورل من خالؿ عقود طويلة من اػبربة    

و كذا  القوة، حسن نظاـ اإلدارة العامة ادي، وجود قطاع حيوي، التمكُت من أسبابػػيتضمن النمو االقتص
فإف قباح التنمية اؼبستدامة يتضمن إضافة إذل ذلك  ، (1)ية لكل بلد اؼبلكية و االلتزاـ ألجندة خاصة بالتنم

 نقاط أخرى من األنبية و اغبساسية دبا كاف.
  عترب و منذ وقت طويل أف اؽبندسة البشرية و التكنولوجيا يبكن أف زبفف الفاقة يف اؼبوارد و تعاجل أ

البيئية اليت سبتلك القدرة احملدودة المتصاص إنتاج النفايات و التلوث، و يدعم أغلبية الباحثُت النظم 
يف النظم الطبيعية  ا يف تدىور كبَتالنفايات و توليد اؼبوارد اؼبتجددة، فاإلنتاج و االستهالؾ دوف توقف تسبب

 اآلثار البيئية الضارة لالستهالؾ.وحدىا تقليص التكنولوجيا و من اؼبشكوؾ أف تستطيع 

  (2)ما يلي:ىا اجمللس الكندي بوزارة البيئة كمة توفر عدد من الشروط حدديفًتض لنجاح التنمية اؼبستدا   
 ؛إيقاع توليدىااـ اؼبوارد الطبيعية و اؼبتجددة ال يتجاوز إيقاع استخدأف  -أ
 ؛إيقاع تنمية البدائل اؼبتجددةيقاع نفاذ اؼبوارد غَت اؼبتجددة ال يتجاوز إأف  -ب
 النفايات تلك اليت سبتصها البيئة.ال تتجاوز كمية التلوث و أف  -ج

 
 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 :موقع إلكًتوين - 2006 -"أسئلة شائعة، التنمية"  –البنك الدورل : (1)
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTARABICHOME/EXTFAQSARABIC/0,,contentMDK:2041
3562~pagePK:98400~piPK:98424~theSitePK:727307,00.html 

 .  2009-06-16تاريخ اؼبعاينة: 
    .70 و 69 ص ص –اؼبرجع نفسو : (2)

التنمية                                                                                           الفصل الثاني              
 المستدامة
  ارل:ينو اعبدوؿ التوبدد شروط قباح التنمية اؼبستدامة كما يػبػو ىناؾ من 

 : السلسلة اؼبزدوجة لشروط التنمية اؼبستدامة 04جدوؿ رقم   
 شروط مالئمة للتنمية البشرية         شروط مالئمة للنمو االقتصادي        
 معرفة و أىلية فردية -   
 ستعماؿ فعاؿ لرأس اؼباؿ البشريإ -   
 سياسة اقتصادية جيدة -   
 إستقرار و أمػن -   
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Dr.Matouk BELATTAF et Baya ARHAB- "Intégration à l'économie mondiale par le 
développement durable à travers l'application de l'approche tridimensielle de la 
durabilité dans les transports et l'agriculture" -Thème de communication- 
Université A.Mira de Béjaia-Faculté de Droit et des Sciences Economique - 2005 

                                                                                                :موقع إلكًتوين
 Exp.133.pdf                                                                   .2008-02-25تاريخ اؼبعاينة: 
     

 المطلب الثاني: أبعاد التنمية المستدامة و قياسها
إدراجا و اىتماما من طرؼ الباحثُت،  وانبتعترب نقطتا أبعاد التنمية اؼبستدامة و مؤشراهتا من أكثر اعب   

 ألهنما توصالف الفهم الكامل و اؼبتكامل للتنمية اؼبستدامة.
 الفرع األول: أبعاد التنمية المستدامة

اػبصائص  على ضوء اؼبشاكل اؼبطروحة من أىم اؼبتداخلة 'نظم التنمية اؼبستدامة'أو  'مناظَت'أو  'أبعاد'إف    
   (1)كالتارل:  ؾبموعات اليت جاء هبا مفهـو التنمية اؼبستدامة، و قد  قسمت إذل أربعة

 :علق بػتت :األبعاد االقتصادية .1
 :حصة االستهالؾ الفردي من اؼبوارد الطبيعية .أ
 عن التنمية اؼبستدامة ربرص على اؼبساواة يف نصيب الفرد من اؼبوارد الطبيعية، فمثال استهالؾ الطاقة الناصبة   

 مرة. 33النفط و الغاز و الفحم يف الواليات اؼبتحدة ىو أعلى منو يف اؽبند بػ 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 –نص مداخلة يف االجتماع السنوي لنقابة اؼبهندسُت الزراعيُت التابعة لالرباد اؼبغريب للشغل  -"أبعاد التنمية اؼبستدامة"  -عبد السالـ أديب : (1)
 :موقع إلكًتوين - 2002

faculty.ksu.edu.sa/haya1414/Refrence%20to%20read .التنمية%20اؼبستدامة/Doc 
 .2009-06-16تاريخ اؼبعاينة: 

التنمية                                                                                           الفصل الثاني              
 المستدامة

 :إيقاؼ تبديد اؼبوارد الطبيعية .ب
للطاقة و اؼبوارد الطبيعية، بتحسُت  االستهالؾ اؼببدد تواصل يفاؼبتخفيض التؤكد التنمية اؼبستدامة على    

عدـ تصدير الضغوط البيئية إذل البلداف النامية و  مستوى الكفاءة و إحداث تغيَت جذري يف أسلوب اغبياة و
 اؼبنتجات اغبيوانية اؼبهددة باالنقراض.  هتدد التنوع البيولوجي منهاأيضا تغيَت أمباط االستهالؾ اليت

 :التلوث معاعبة يفمسؤولية البلداف اؼبتقدمة  .ج
 ستخداـالللموارد الطبيعية كبَت و لديها اؼبوارد اؼبالية و التقنية و البشرية  استهالؾ الدوؿ اؼبتقدمة ألف   

اواة و ػة أسباب اؼبسػيئعية، هتغبماية النظم الطبي اقتصاداهتاربويل إف ػفتكنولوجيات أنظف و موارد أقل، 
  وارد يف الدوؿ األخرى، ضروري.و توفَت اؼب االقتصادية و اػبدمات االجتماعيةاؼبشاركة يف الفرص 
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 :تقليص تبعية البلداف النامية .د
فبالقدر الذي ينخفض بو استهالؾ اؼبوارد الطبيعية يف البلداف الصناعية يتباطأ مبو صادرات ىذه اؼبنتجات    

هم االنطالؽ من مبط تنموي يعتمد ن اؼبتنخفض أسعار السلع األساسية بدرجة أكرب، فميف البلداف النامية و 
 على الذات لتنمية القدرات الذاتية و تأمُت االكتفاء الذايت.

 :التنمية اؼبستدامة لدى البلداف الفقَتة .ؾ
اؾ روابط وثيقة بُت الفقر و تدىور البيئة اؼبطلق نتائج عملية ىامة، ألف ىنق التخفيف من عبء الفقػر وبق   

الذين ال تلىب احتياجاهتم األساسية و ردبا بقائهم على عند و النمو السريع للسكاف و التخلف و التبعية، و 
 .'اؼبشًتؾ و مشاركتهم يف 'اؼبستقبلتصور اىتمامهم من الصعب  فإنو قيد اغبياة أمر مشكوؾ فيو

 :اؼبساواة يف توزيع اؼبوارد .ىػ
و اػبدمات بُت صبيع األفراد يف اجملتمع أقرب إذل  سلعتتمثل يف جعل فرص اغبصوؿ على اؼبوارد و ال   

اؼبساواة، فالفرص غَت اؼبتساوية يف التعليم و اػبدمات االجتماعية و األراضي و اؼبوارد الطبيػعية األخرى و 
 .حرية االختيار و غَتىا من اغبقوؽ السياسية، تشكل حاجزا ىاما أماـ التنمية

 :اغبد من التفاوت يف اؼبداخيل .و
اؼبنتجة للفقراء و اؼبهندسُت الزراعيُت  فرص حيازة األراضي الواسعة و من خالؿ اغبد من التفاوت يف   

إخل، لإلشارة  ،َت الرظبية و إكساهبا الشرعيةالبد من تقدًن القروض إذل القطاعات االقتصادية غ، فالعاطلُت
حاظبا يف اقتصاديات آسيوية مثل لعبت سياسة ربسُت فرص اغبصوؿ على اػبدمات االجتماعية دورا فقد 

 ماليزيا و كوريا اعبنوبية و تايواف.
 
 
 
 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

التنمية                                                                                           الفصل الثاني              
 المستدامة

 :تقليص اإلنفاؽ العسكري .ي
 .على التنمية اؼبستدامةباؼبقابل اإلنفاؽ  وعسكرية و أمن الدولة يف أغراض  اؼبنفقةمواؿ األرشيد تهبب    
 :األبعاد البشرية .2
 :مكانة اغبجم النهائي للسكاف .أ
 1186قر عند حوارل ستميف ضوء اذباىات اػبصوبة إذل أف عدد سكاف العادل  توحي اإلسقاطات اغبالية   

احات اػبضراء وبدث ضغوطا على قدرة اغبكومات على توفَت اػبدمات و على اؼبسذا اغبجم مليار نسمة، ى
 اغبياة الربية و اؼبوارد الطبيعية و األراضي اغبدية.الًتبة و يف استغالؿ  و اإلفراط
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 :أنبية توزيع السكاف .ب
 ؽبافاؼبدف  و السيما اؼبدف الكبَتة ؽبا عواقب بيئية ضخمة، الية كبو توسيع اؼبناطق اغبضريةاإلذباىات اغب   

لنظم الطبيعية احمليطة، فالبد من َت لدمخطورة على الناس و تىذا يف تركيز كبَت من النفايات و اؼبواد اؼبلوثة و 
 .جاد النهوض بالتنمية القروية إلبطاء اؽبجرة إذل اؼبدف و ازباذ تدابَت سياسية إلصالح زراعي

  :االستخداـ الكامل للموارد البشرية .ج
و ذلك للوفاء أوال باالحتياجات البشرية األساسية كتعلم القراءة و الكتابة و توفَت الرعاية الصحية األولية و    

 ار يف رأسػؿباربة اعبوع و أيضا ربسُت الرفاه االجتماعي و ضبػاية التنوع الثقايف، و االستثم
 صصُت الذين تدعو إليهم اغباجة الستمرار التنمية.اؼباؿ البشري بتدريب اؼبتخ

 :التعليم الصحة و .ىػ
و منها حسنة التعليم و وجود قوة عمل  لوا من التغذية اعبيدة ما يكفيهمالسكاف األصحاء الذين نا   

 و التنوع البيولوجي.و اؼبوارد اؼبختلفة اؼبزارعوف يساعد على ضباية أفضل للغابات و موارد الًتبة 
 :أنبية دور اؼبرأة .و
 كماغبطب و نقل اؼباء،  رعي و صبع امن  تقـو النساء بالزراعة اؼبعيشيةيف كثَت من البلداف النامية    

وؿ للموارد البيئية معظم طاقتهن يف الطبخ و االعتناء بالبيئة اؼبنزلية، اؼبرأة بعبارة أخرى ىي اؼبدبر األ تستخدمن
ألكثر تعليما فرصها أكرب مع ذلك كثَتا ما تلقى صحتها و تعليمها اإلنباؿ مقارنة بالرجاؿ. اؼبرأة ا ،يف اؼبنزؿ

 خصوبتها أقل يف اؼبتوسط و أطفاؽبا أكثر صحة. اغبمل و معدؿ تنظيمصوؿ على وسائل لحل
 :راكي يف اغبكماألسلوب الديبقراطي اإلش .ي
ىذه  صهمزب بُت كل منعلى اؼبستوى السياسي إذل "اؼبشاركة يف زبطيط القرارات و تنفيذىا  ىناؾ حاجة   

اد النمط كثَتا ما يصيبها اإلخفاؽ، لذلك فاعتم  مثال القرارات"، فجهود التنمية اليت ال تشرؾ اعبماعات احمللية
 يف اغبكم قاعدة أساسية للتنمية البشرية اؼبستدامة يف اؼبستقبل. راكيالديبقراطي اإلش

 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

التنمية                                                                                           الفصل الثاني              
 المستدامة

 :األبعاد البيئية .3
 :ستعماؿ اؼببيدات، تدمَت الغطاء النبايت و اؼبصايدإإتالؼ الًتبة،  .أ
اؼبطلوب مساحات كبَتة من األراضي اإلنتاج  و وبتاج تعرية الًتبة و فقداف إنتاجيتها يؤدياف إذل نقص الغلة   

أما الضغوط اعبوفية، اه السطحية و دات اغبشرات يؤدي إذل تلويث اؼبيدة و مبيالزراعية، اإلفراط يف األظب
اه العذبة و البحرية تستغل ػاء النبايت، و ىناؾ مصايد لألظباؾ يف اؼبيػا تضر و تدمر الغطػالبشرية و اغبيوانية فإهن

 دبستويات غَت مستدامة أو توشك أف تصبح كذلك.
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 :ضباية اؼبوارد الطبيعية .ب
 اءةاستغالؿ األراضي القابلة للزراعة و إمدادات اؼبياه بكف البد منيف التزايد  افالسكيف ظل استمرار عدد    

 دة الكيميائية و اؼببيداتو استحداث فبارسات زراعية ؿبسنة، و ىذا يتطلب عدـ اإلسراؼ يف استخداـ األظب
 عها باؼباء. يمع اجتناب سبليح أراضي احملاصيل و تشب حبذرو استخداـ الري 

 :صيانة اؼبياه .ج
و منها،  احية باستنفاد اؼبتػو اؼبياه اعبوف تقل فيها إمدادات اؼبياه و يهدد السحب من األهناربعض اؼبناطق    
فالبد  دد البحَتات و اؼبصبات،و هت لوث اؼبياه السطحية و اعبوفيةالصناعية و الزراعية و البشرية تات النفاي

و قصر  ا ربسُت نوعيتهاػهتا و أيضددة و ربسُت كفاءة شبكاػمن صيانة اؼبياه باغبد من االستخدامات اؼبب
 اؼبسحوبات من اؼبياه السطحية و اعبوفية.

 :تقلص مالجئ األنواع البيولوجية .ىػ
يف ظل تواصل البفاض األراضي  ،التنوع البيولوجي لألجياؿ اؼبقبلةصيانة ثراء األرض بمن الضروري جدا    
اغبيوانية و النباتية و كذا تعرض الغابات اؼبدارية و النظم   و منها اؼبالجئ اؼبتاحة لألنواع ة للزراعةػالقابل

اإليكولوجية للشعب اؼبرجانية و الغابات الساحلية و غَتىا من األراضي الرطبة و اؼبالجئ الفريدة للتدمَت 
 التسارع. األنواع اغبيوانية و النباتية آخذ يف الكثَت من السريع، كما أف انقراض 

 :ضباية اؼبناخ من االحتباس اغبراري .و
عدـ اؼبخاطرة بإجراء تغيَتات كبَتة يف البيئة العاؼبية بزيادة األشعة فوؽ البنفسجية حىت ال وبدث تغيَت يف    

الفرص اؼبتاحة لألجياؿ اؼبقبلة، و يعٍت ذلك اغبيلولة دوف زعزعة استقرار اؼبناخ أو النظم اعبغرافية الفيزيائية و 
 . البيولوجية أو تدمَت طبقة األوزوف اغبامية لألرض

 :األبعاد التكنولوجية .4
 :ستعماؿ تكنولوجيات أنظف يف اؼبرافق الصناعيةإ .أ
 ة و اؼبواردػيف اؼبناطق الصناعية و تقليص استهالؾ الطاق هبب التحوؿ إذل تكنولوجيات أنظف و أكفأ   

 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

التنمية                                                                                           الفصل الثاني              
 المستدامة

الطبيعية إذل أدىن حد باستعماؿ أو احملافظة على العمليات أو النظم التكنولوجية ذات ملوثات أقل يف اؼبقاـ 
 ا.ساندىالعمل مع النظم الطبيعية و متدوير النفايات داخليا و  مع إعادةاألوؿ 
 :األخذ بالتكنولوجيات احملسنة و بالنصوص القانونية الزاجرة .ب
من شأف  اؼبلوثُت.عقوبات على  وص القانونية لفرضبالنص خذ بالتكنولوجيات احملسنة والبد من األ   

 دوفو اغبيلولة االقتصادية التعاوف التكنولوجي سد الفجوة بُت البلداف الصناعية و النامية بزيادة اإلنتاجية 
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التعليم و التنمية  ؾباؿ يف ىذه اعبهود يتطلب استثمػارات كبَتة خاصةاح ػقب ة البيئة.ػيف نوعيمزيد من التدىور 
 شرية السيما يف البلداف الفقَتة.الب
 :احملروقات و مشاكل البيئة .ج
احملروقات يستدعي اىتماما خاصا، فاحملروقات هبري استخراجها و إحراقها و طرح نفاياهتا داخل  ستخداـإ   
ىي مصدر رئيسي لتلوث اؽبػواء يف اؼبناطق العمرانية و لألمطػار اغبمضية و خاصة اـ، و ػبشكل ع البيئة

لى النظم اإليكولوجية و لالحتباس اغبراري الذي يهدد بتغَت اؼبناخ و الذي من شأنو إحداث آثار مدمرة ع
 على رفاه الناس و معاشهم خاصة ؼبن يعتمدوف مباشرة على النظم الطبيعية.

 :اغبد من انبعاث الغازات .ىػ
اغبد من اؼبعدؿ العاؼبي لزيادة انبعاث الغازات اغبرارية و على رأسها ثاين أكسيد الكربوف و استحداث    

اغبرارية بكفاءة أكرب و توفَت إمدادات الطاقة غَت اغبرارية تكوف مأمونة تكنولوجيات جديدة الستخداـ الطاقة 
 و نفقتها ؿبتملة.

 :اغبامية لألرض فاألوزو اغبيلولة دوف تدىور طبقة  .و
تتمثل اإلجراءات اليت ازبذت ؼبعاعبة ىذه اؼبشكلة يف بروتوكوؿ كيوتو على وجو اػبصوص الذي طالب    

و وضح أف التعاوف الدورل ؼبعاعبة ـباطر البيئة العاؼبية  الكيميائية اؼبهددة لألوزوفواد بالتخلص تدرهبيا من اؼب
لإلشارة فقد رفضت الواليات اؼبتحدة األمريكية التوقيع على الربوتوكوؿ العتدادىا بأف قوهتا  ،أمر مستطاع
 .و نشاط مؤسساهتاعلى تغيَت مبط حياهتا  يستطيع إجبارىا ؽ إرادة اجملتمع الدورل و ال أحدأصبحت فو 

 
 

 
 
 
 
 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

التنمية                                                                                           الفصل الثاني              
 المستدامة

 الفرع الثاني: قياس التنمية المستدامة
إال أف اؼبعضلة الرئيسية فيو بقيت و قبولو على عديد اؼبستويات بالرغم من انتشار مفهـو التنمية اؼبستدامة    

رغم  و ػة من خالؽبا،لسنوات عديدة اغباجة اؼباسة إذل ربديد مؤشرات يبكن قياس التقدـ كبو التنمية اؼبستدام
أقساـ رئيسية تتماشى و أبعاد  إذل أربعة و قسمتتدامة مؤشرات التنمية اؼبس قد مت ربديدصعوبة األمر إال أنو 
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منها يشمل كل قسم  قتصادية و البيئية و االجتماعيةو ىي اؼبؤشرات اؼبؤسساتية و اال ،التنمية اؼبستدامة
 .فرعيةمؤشرات 

 :معايَت إعداد مؤشرات جيدة للتنمية اؼبستدامة *
أقرب و إف من أىم اؼبعايَت اليت تؤخذ بعُت االعتبار حىت تكوف اؼبؤشرات اؼبوضوعة لقياس التنمية اؼبستدامة    

 (1) ما يلي:أكثر إمكانية إذل التحقيق 
يكوف ذلك على اؼبدى الطويل و على مر أف شيئا أساسيا و جوىريا لصحة اجملتمع و  اتعكس اؼبؤشر ت أف -

 األجياؿ؛
 فهمها و تقبلها؛على األقل تكوف واضحة و يبكن ربقيقها حبيث يستطيع اجملتمع  أف -
 أف تكوف قابلة للقياس؛ -
 أف تكوف حساسة عرب األماكن أو داخل اجملتمعات؛ -
 أف يكوف باإلمكاف التنبؤ هبا أو توقعها؛ -
 أو ذات قيم حدية متاحة؛أف تكوف ذات مرجعية  -
 كانت اؼبتغَتات اغباصلة قابلة للقلب و أنو يبكن التحكم فيها أـ ال؛أف تتمكن من توضيح ما إذا   -
 أف يكوف باإلمكاف صبعها و استخدامها بسهولة نسبيا؛ -
و أف وح ػفينبغي ربديد األساليب اؼبستخدمة يف إعداد أي مؤشر بوض أما خبصوص النواحي اػباصة باعبودة -

 علميا و أيضا أف يكوف من السهل إعادة إنتاجها؛و يتم توصيفها بدقة و أف تكوف مقبولة ؾبتمعيا 
     'اغبساسية للزمن'.يطلق عليو  ، و ىو مات كل عاـإذل اذباىات مبوذجية إذا استخدم اتشَت اؼبؤشر أف ت -

 :منها الفرعيةبعض اؼبؤشرات ؼبستدامة الرئيسية و مؤشرات التنمية ا أقساـ ـبتلف يبُت* اعبدوؿ اؼبوارل 
 
 
 
 
 

 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .167 و 166ص ص  -مرجع سبق ذكره  – دوجالس موسشيت: (1)
التنمية                                                                                           الفصل الثاني              

 المستدامة
 اؼبستدامة: قائمة اؼبؤشرات األساسية للتنمية 05جدوؿ رقم 

 اؼبؤشرات االجتماعية
معدؿ الوفيات بُت  –حاالت الوفيات  – لرجلنسبة متوسط أجر اؼبرأة إذل أجر ا –معدؿ البطالة  -
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نسبة السكاف الذين  –متوسط العمر اؼبتوقع عند الوالدة  –سنوات  05األطفاؿ الذين تقل أعمارىم عن 
النسبة اؼبئوية للسكاف الذين تتوفر لديهم إمكانية االنتفاع دبرافق  –وبصلوف على مياه الشرب اؼبأمونة 

نسبة إكماؿ الدراسة االبتدائية و الثانوية  –اغبمل  تنظيممعدؿ انتشار وسائل   – الرعاية الصحية األولية
بلغ عنها عدد اعبرائم اؼب –نصيب الفرد من مساحة البيت  –لقراءة و الكتابة بُت البالغُت معدؿ اإلؼباـ با –

  سكاف اؼبستوطنات اغبضرية اؼبنظمة و غَت اؼبنظمة. –معدؿ النمو السكاين  –نسمة  1000لكل 
ؼبؤشرات البيئيةا  

مساحة األراضي الصاغبة للزراعة  –ستهالؾ اؼبواد اؼبستنفذة لطبقة األوزوف إ –إنبعاثات الغازات الدفينة  -
مساحة الغابات كنسبة  –اؼببيدات اغبشرية  واألظبدة  إستخداـ –و األراضي اؼبزروعة دبحاصيل دائمة 

تركز الطحالب يف اؼبياه  –مساحة اؼبستوطنات اغبضرية  –التصحر  –احة اإلصبالية لألراضيمئوية من اؼبس
ؾبموع اؼبياه السطحية و اعبوفية اؼبستخرجة سنويا كنسبة مئوية  –احملصوؿ النوعي من السمك  – الساحلية

تركز البكتَتيا  –الطلب البيولوجي و الكيميائي على األكسجُت يف الكتل اؼبائية  –من اؼبياه اؼبتوفرة 
من اؼبساحة نسبة اؼبساحة احملمية  –مساحة بعض النظم اإليكولوجية الرئيسية  –القولونية يف اؼبياه العذبة 

  إنتشار بعض األنواع من األمراض الرئيسية. –اإلصبالية 
 اؼبؤشرات االقتصادية

ميزاف التجارة  –حصة االستثمار من الناتج القومي اإلصبارل  –الفرد من الناتج القومي اإلصبارلنصيب  -
ي من نصيب الفرد السنو  –كثافة استخداـ اؼبواد   –ؾبموع اؼبساعدات اإلمبائية  – للسلع و اػبدمات
 –توليد النفايات الصناعية و اغبضرية الصلبة  – نسبة استهالؾ موارد الطاقة اؼبتجددة –استهالؾ الطاقة 

  سب واسطة النقل يوميا.حب اؼبسافة اليت يقطعها كل فرد –النفايات  إعادة تدوير –توليد النفايات اػبطرة
 اؼبؤشرات اؼبؤسسية

اشًتاكات أجهزة الراديو و  – اقيات الدولية اؼبربمةتنفيذ االتف – ةلتنمية اؼبستداملرصينة إسًتاتيجية  -
نسبة اإلنفاؽ  – نسمة ألفاؽبواتف النقالة لكل  خطوط اؽباتف الرئيسية و – لكل ألف نسمة األنًتنت

 .السطحية الكوارث مناػبسائر االقتصادية و البشرية  –من الناتج احمللي اإلصبارلعلى البحث و التطوير 
للتنمية  االقتصادي"اؼبنظور  - اؼبنظمة العربية للتنمية اإلدارية، جامعة الدوؿ العربيةاؼبصدر: 

وراؽ عمل اؼبؤسبر العريب اػبامس أ - اؼبستدامة، التجارة الدولية و أثرىا على التنمية اؼبستدامة"
 .28و  27ص ص  - 2007 - 2006 /تونس - لإلدارة البيئية

 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

التنمية                                                                                           الفصل الثاني              
 المستدامة

 (1) جاء يف اعبدوؿ:إضافة إذل ما    
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تفاوت الدخوؿ بُت السكاف، النسبة اؼبئوية لألطفاؿ دوف سن مؤشر تشمل اؼبؤشرات االجتماعية أيضا  .1
اؼبوجودوف خارج بيوهتم، اغبالة الغذائية لألطفاؿ، نسبة السكاف الذين لديهم مرافق صحية و  اػبامسة عشر

 التحصُت ضد أمراض األطفاؿ اؼبعدية؛ و مؤشر مالئمة لتصريف مياه اجملاري
و  ارػتركيز اؼبلوثات اعبوية يف اؼبناطق اغبضرية، كثافة قطع األشجمؤشر ة أيضا ػتشمل اؼبؤشرات البيئي .2

 ؾبموع السكاف يف اؼبناطق الساحلية؛ مؤشر
و   نسبة الدين / الناتج القومي االصبارل، كثافة استخداـ الطاقةمؤشر . و تشمل اؼبؤشرات االقتصادية أيضا 3

 توليد النفايات اؼبشعة. كذا مؤشر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ص ص  -مرجع سبق ذكره  –ة" ػ"اؼبنظور االقتصادي للتنمية اؼبستدامة، التجارة الدولية و أثرىا على التنمية اؼبستدام -اؼبنظمة العربية للتنمية اإلدارية : (1)
 .28 و 27

التنمية                                                                                           الفصل الثاني              
 المستدامة
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  لمسؤولةالمؤسسة اإلى التنمية المستدامة  حاجة :الثالث بحثالم
جهود كل القطاعات الرظبية و غَت الرظبية العامة و اػباصة، و ؼبا كاف قطاع التنمية اؼبستدامة  ربتاج   

ىو األعماؿ جزءا مهما للغاية يف سَت حياة البشر و تسيَت مصاغبهم كاف من اؼبنطقي و الضروري أف يدخل 
التنمية اؼبستدامة، و إف كاف قد شهد العديد من التغَتات يف اذباىها كما تبُت يف الفصل  طيف خاآلخر 
إف  ، و هاالتسويق اجملتمعي الذي ىبدمبتبٍت  من تلزموباؼبقابل يبكن اعتبار التنمية اؼبستدامة ىي  واألوؿ فإن
ستوى اؼبفاىيمي و النظري فإنو يف صعبا حىت على اؼب ربقيق ثنائية التسويق اجملتمعي و التنمية اؼبستدامة كاف

 أصعب. يعترب ربدياظل ظاىرة العوؼبة اليت دخلت كافة ميادين اغبياة 
   

 في ظل العولمةمع المؤسسة االقتصادية رهان التنمية المستدامة المطلب األول:  
اؼباديات ىو التعقيد،  أوباألخالؽ  اؼبرتبطةيف العديد من اجملاالت  ا يبكن أف يوصف بو العادل اليـوم ىمأ   

الذي بسط بفضل التطور التكنولوجي مثال، و ىو من مظاىر العوؼبة، عكس ما يقاؿ من أف اغبياة أصبحت أ
خاصة بالنظر إذل التوحيد الذي طاؿ بعضها و استفادت منو  اؼبعيشةجوانب من مستوى يف ربسُت  ساىم

و  ؽبا إذل جانب االنعكاسات اإلهبابيةالعوؼبة لكن  و ىذا ال ينكره أحد، ،الدوؿ النامية على وجو اػبصوص
ال ينكرىا أحد أيضا  انعكاسات سلبيةو كسب اؼبزيد من اؼبؤيدين، ؽبا  منها نشر قضية التنمية اؼبستدامة

يعرؼ باؼبعضالت األخالقية اليت ربتاج إذل  أدى إذل ظهور ماما اعبانب األخالقي بشكل خاص، مست 
 .على العمـوالتوجو اجملتمعي و ال اؼبستداـ ألهنا ال زبدـ  صبيع األطراؼ من حلوؿ موضوعية و سريعة

 
 المعضالت األخالقية حلمساهمة المؤسسة المسؤولة في  الفرع األول:  

 :عالقة التنمية اؼبستدامة باألخالؽ .1
 العاؼبية بالبيئة تتأثر و العاؼبية األعماؿ ؾبمل من متزايدة و كبَتة حصة تجارية بُت الدوؿال األعماؿأخذ ت   

 اليت باؼبوارد آلمنا تزودال يفو  جانب من تنتجااؼب تسويق يف ؾباؿ شديدة منافسة من فيها هبري ما و

 . آخر جانب من اإلنتاج تعمليا يف اؼبؤسسات ربتاجها
 و تكنولوجية و اجتماعية و اقتصادية و قانونية و سياسية بيئة بُت تعقدىا و اػبارجية البيئات لتنوع انظر    

و الشركات اؼبتعددة  االقتصاديةاؼبؤسسات  خاصةالذي يعرؼ اليـو عوؼبة حقيقية و العادل  فإف ،ةإيكولوجي
 و شكاؿاأل و اتػثقافال وت اػعمليال و ىداؼاأل وت اػسًتاتيجياال اختالؼ و يف ظل اعبنسية بشكل خاص

 تشكل ـبتلفة أخالقية معضالت و سعيها لتحقيق التنمية اؼبستدامة عملها يف تواجو ،وظائفال و صيغال
  .هاأمام ربديا كبَتا

 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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التنمية                                                                                           الفصل الثاني              
 المستدامة

 سيأيتاليت  العديد من اؼبراجع و حىت اؽبيئات الدولية على أف أىم أقساـ اؼبعضالت األخالقية ىي ذبمع   
 (1)    :ذكرىا مع الًتكيز على قسمُت اثنُت يتوافقاف و مضموف البحث

 اؼبعضالت يف ؾباؿ حقوؽ اإلنساف؛ أ.
 اؼبعضالت يف ؾباؿ العمل؛ ب.
 اؼبعضالت يف ؾباؿ ؿباربة الفساد؛ ج.
 اؼبعضالت يف ؾباؿ التمويل و احملاسبة؛ د.
 اؼبعضالت يف ؾباؿ اؼبفاوضات و الدبلوماسية؛ ىػ.
 :اؼبعضالت يف ؾباؿ البيئة و.

 :الطبيعية * 
 هامنخاصة اؼبتقدمة  ادوؽبها تشجع و للبيئة صديقة تكنولوجيا تطوير على اليت تعمل اتؤسساؼب تتزايد   
ال  حُت يف ،البيئة على احملافظة بقصد اغبديثة السيارات يف الرصاص من اػبارل البنزين مثل هتااستخداما على

 .الوقود نفقات من التخفيف بدعوى النامية دافلالبالكثَت من  يفتزاؿ ىذه التكنولوجيات مستبعدة 
 34 ؾبموعو ما 1993 و 1973ي عام بُت ما الواليات اؼبتحدة األمريكية فرضتيف الوقت الذي و لكن 
 وكوريا الصُت على اؼبفروضة العقوبات منها عقوبات 06 سوى منها ينجح دل ـبتلفة دوؿ على دولية عقوبة
 عقوباتأي  قعتو  دل ،األمازوف غابات بسبب الربازيل على و جلودىا و باغبيوانات االذبار من للحد اعبنوبية

 اللحـو ىذه باستخداـ ذلك مربرة ،جلودىا استغالؿ و اغبيتاف لحـواؼبفرط ل أكلها بسبب النرويج على

 ، ما يبُت بوضوح استمرار العادل يف ترسيخ الفروؽ و الالعدالة بُت الشعوب.كحمية
 :الثقافية و االجتماعية * 
 االتزام و معمقة معرفة الشركات متعددة اعبنسيات من يتطلب االجتماعية و الثقافية االختالفات فهم   
 تشكل إذ، فعاليتها و قباحها أماـ األكرب التحدي يشكل ما ىو و إليو تذىب الذي البلد ثقافة دبعايَت
 ثقافة يبيز ما و ،السلوؾ علىاؼبباشر  لتأثَتىا انظر  معرفتها من البد االذباىات و القيم من أشكاال الثقافة
 و األجياؿ عرب اؿػاالنتق عن الناتج الًتاكم و ارؾػالتش و بالتعلم تتعلق خصائص ؾبموعة ىو أخرى عن
 ف.التكي و النماذج و الرموز

 
 
 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 كلية - اػباصة الزرقاء جامعة - "اعبنسية متعددة الشركات عمليات أىداؼ تراجع يف أثرىا و األخالقية اؼبعضالت" - العمري عيسى غساف: (1)

 – اآلفاؽ-الفرص-التحديات ؿ/األعما منظمات على العاؼبية االقتصادية األزمة تداعيات بعنواف السابع الدورل العلمي اؼبؤسبر - اإلدارية والعلـو االقتصاد
 :18..  10 ص ص –موقع إلكًتوين  – 2009 -عماف 
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http://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2009/11/18--المعضالت-األخالقية-وأثرها-في-تراجع-أهداف

 pdf.الشركات-متعددة-الجنسية

 .2010-05-02 تاريخ اؼبعاينة:
التنمية                                                                                           الفصل الثاني              

 المستدامة
 يف اإلنساف غباجات الكلي الزخم اتؤسساؼب ذباىلت ما فإذا الثقافات عرب ىبتلف اغبياة نوعية مصطلح
 من بد ال، فاألخالقية اؼبعضلة ضدىا تثار و للنقد تتعرضس افإهنفقط  مصاغبها على ركزت و البلد ذلك
بعيدا عن ي ، أالنرجسية عن ابعيد بواقعية دراستها و اإلنسانية التجربة من االستفادة و األولويات تركيز
 خدمة يف يتمثل عمق و معٌت اغبياة إعطاء خالؿ من بالنفس و اؼببالغة يف تقييمها دوف اآلخرين االفتتاف
 .معهم اغبياة اقتساـ و اآلخرين
 :و السياسية القانونية *

، ـبتلفة دوؿ قوانُت مع تتعامل يف ىذا اإلطار كوهنا اعبنسية متعددة الشركات أماـ األخالقية اؼبعضلة تثار   
 على و قد تكوف منعدمة. بقوة مطبقةأقل أو غَت  قوانُت فيها لناميةا و كبَتة ضباية قوانُت فيها ؼبتقدمةفا

 قوانُت منظور وفق سلوكها األخالقي ربديد WTOو بعدىا GATT ات العاؼبية مثل نظمكذا اؼب  و اتؤسساؼب

 و الكمبيوتر برؾبيات ربمي اتفاقية يف عليها اؼبوقع الفكرية اؼبلكية ضباية قوانُتذلك  مثاؿ، البلداف تلك
 باليُت اؼبتخصصة يف ىذا اجملاؿ اتؤسساؼب زبسر، حيث غَتىا و التجارية العالمة و االخًتاع براءات

 البداف يفمنتوجها  لبيع النشر دور بعض تلجأبرؾبياهتا و منتوجاهتا عموما، ف استنساخ نتيجة الدوالرات

الدوؿ اؼبتطورة، كما سبارس يف األرجنتُت و ىي تاسع دولة يف ؾباؿ  يف العارل شبنها مقابل زىيد بثمن النامية
 ف.السرطا أدوية و اغبيوية للمضادات االستنساخ عمليةصناعة األدوية 

يف بعض الدوؿ و يف  الديبقراطية مفاصل على الكربى الشركات ةسيطر من الناحية السياسية هبب النظر يف 
مقدمتها الواليات اؼبتحدة األمريكية اليت هبب أف تعيد صياغة نظاـ اغبكم عندىا و صيانتو، بدءا بتوزيع 

 ن ما مسو الفساد يف النظاـ األمريكي. الدخل إذل التقديبات االجتماعية إذل حلوؿ اؼبشاكل البيئية و غَتىا م
 :اإلقتصادية *

 و اتػحاج إلشباع سلعال و اتػاػبدم تقدًن ىوكما ىو معروؼ  اتؤسساؼب لعمل األساسي دأػاؼبب   
 إذلتتحوؿ ف التخمةب و الذي يصيب اؼبؤسسات الكربى أحيانا كذل مقابلمع تعظيم الربح  الزبائن رغبات

 يف األخالقية اؼبعضلة و ىنا تظهر إذل ضده، انقلبالشيء إذا زاد عن حده فإف ، و كما يقاؿ مرباطورياتإ
 إذل الوصوؿ يف دعمها و النامية الدوؿ دبساعدة العارل الدخل ذات الدوؿ التزاـ مدى يف االقتصادية البيئة
االستفادة  مقابل اؼبساعداتىذه األخَتة، من خالؿ  أسواؽ يف بيعها و اهتمنتجا تصدير خالؿ من أسواقها
 الدفع جدولة بإعادة أوسحها أو جزء منها دب إما وفػالدي دفع إعادةو كذا من خالؿ  الفقَتة الدوؿ موارد من

 .دبا يتناسب و النمو االقتصادي للدوؿ النامية
 

http://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2009/11/18-المعضلات-الأخلاقية-وأثرها-في-تراجع-أهداف-الشركات-متعددة-الجنسية.pdf
http://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2009/11/18-المعضلات-الأخلاقية-وأثرها-في-تراجع-أهداف-الشركات-متعددة-الجنسية.pdf
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 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

التنمية                                                                                           الفصل الثاني              
 المستدامة
 :التكنولوجية * 
 حلت عندما ذلك مثاؿ و البطالة من زاد عموما الصناعة يف التكنولوجيا استخداـ بأف البعض يرى   

 ربوؿ مع و، اؽبند يف عليها يعيشوف كانوا يدوي عامل مليوف 7.5 ؿبل اآللة بواسطة اؼبنسوجات صناعة
 حلوؿ مسألة البعض يثَت معريف، قتصادا إذل االقتصادربوؿ  و معرفية إذل معلوماتية تقليدية إذل من اجملتمعات

 باؼبقابل، الصناعة عصر بداية مع كاف الذي التخوؼ ذات ىو و القديبة العمالة مكاف اؼبعلومات تكنولوجيا

 الذي و العالية الكفاءات واذو  بو يقـو الذي الرشيد اإلنتاج عمليةبدخوؿ  التخوؼ ىذامن  البعض ىبفف

 و يبلك من بُت اتمؤسسلل االقتصادي التمييز يف األخالقية اؼبعضلة تتجلى .متقدمة تكنولوجيا يستخدـ
 ما ،عليها اغبصوؿ يستطيع ال أو اؼبتقدمة التكنولوجيا يبلك ال أو يبلك من و الكفاءات ىذه يبلك ال من
 و معها دوؽبا التابعة ؽبا. دوف أخرى مؤسسات سيطرة و ديبومةمرة أخرى  يؤكد
 :يف ؾباؿ التسويق ي.
 ذكر بدوف لفوائدىا ذكرىا خالؿ من اهتمنتجا الكاكو وكو  بيبسي مثل الغازية اؼبشروبات اتمؤسس تروج   

 دولة و واعي فيها اؼبستهلك متقدمة دولة بُت زبتلف ةػاؼبسأل ، و إف كانتباؼبستهلك تلحقها اليت األضرار
 ترويج يف أكثر خطورة األمر يزداد و ،الوعي و التعليم من الكايف بالقدر ضوب دل فيها اؼبستهلك نامية
 يف مدمرة و ةػبالغ أضرار من تلحقو فبا الرغم على العادل يف ؼبنتجاهتا الكحولية اؼبشروبات و تبغال اتمؤسس
 الرىاف يًتؾ ذلك رغم و ،أيضا الزراعية البيئة يف ومن سرطاف الرئة و تشمع الكبد و غَتىا  اإلنساف صحة
اف و ضباية اإلنسعن أف يكوف ىناؾ مسؤولوف  ى أنبيةخلتت . ىنااؼبستهلك رشدل عدمو من استخدامها يف

 لزيادة اؼبدارسو  البحث مراكز و اؼبستشفيات بناءل مع الدعم اؼبتواصل البيئة و أف يقوموا دبسؤوليتهم الكاملة

 .الوعي
  )1(: و اقتصادية و سياسية و اجتماعية التنمية اؼبستدامة ضرورة إيكولوجية .2
 للبيئة دلا هنج أكثر احًتام تبٍتؽبذا  و، البيئة ربمل تأثَتا سلبيا على و اإلنتاج ستهالؾأمباط اإل و خيارات  

 ء األفراد و اؼبؤسسات معا.لبقاة حتمية ضرور  لكن و يعد خيارا للمناقشة
 :الضرورات اإليكولوجية أ.
 ت و طرؽمعدال قادرة أو لن تكوف قريبا قادرة على استيعاب تعد دل األرض بأف ىناؾ من يصرح   

 لنظما يف تراجع و ما ربدثو من و اإلنتاج، ؼبا غبقها من ضرر متزايد بسبب األنشطة البشرية االستهالؾ
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 ةدر القو عليو عدـ  اػباـ اؼبواد زواؿب االقتصادي النشاط يهدد لمواردل نضوب من بيئية مشاكلو  اإليكولوجية
 .االستهالؾ توقف بالتارل و نتاجاإل على

 
 
 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

(1): Ghizlane Mrani – op.cit – P 05. 

التنمية                                                                                           الفصل الثاني              
 المستدامة
 :جتماعيةالضرورات اإل ب.
، تساىم فيها اعبنوب و الشماؿ بُتو تتبعها االجتماعية  االقتصاديةتزداد اؽبوة     شركات ال يوما بعد يـو

 اؼبنظمات من و غَتىا العاؼبية التجارة منظمةاؼبنظمات العاؼبية على رأسها  و خاصة بصفة متعددة اعبنسيات
وف مثال وجد أف تأثَتىم على الرأي العاـ قدر بػ األوروبيالعاؼبي، ف األعماؿ قطاع قادةوكذا  اغبكومية غَت
 .2000 عاـ  54%
 :قتصادية و السياسيةالضرورات اال ج.
ىبدـ التنمية اؼبستدامة بأبعادىا اؼبختلفة  إهبايب بشكل القوة الستخداـ اعبنسيات اؼبتعددة الشركات تشجيع   

أمر أكثر من ضروري خدمة للرفاه االقتصادي و السياسي، يف ظل ربكم ىذه الشركات يف الكثَت من 
 .ؼبختلفةا مناىجها يف االستدامة دمج اػبيارات السياسية دبا هبرب الدوؿ و باقي القطاعات على

 
 مظاهر العولمة و قضية التنمية المستدامةالفرع الثاني:   

   :عكاسات العوؼبة على التنمية اؼبستدامةنإ. 1
 هبد هابفضلف اليـو العادل يف اإلنتاج و االستهالؾ أمباط تغيَت كبو الرئيسية الدافعة القوى من العوؼبة   

 اؼبباشر األجنيب االستثمار و التجاري لتوسعيبكن ل و ،اػبدمات و السلع يف اػبيارات من مزيدا اؼبستهلكوف
 العاؼبي االنتشار و ىذه من أبرز مظاىر العوؼبة، أف تؤدي إذل ،و للشركات متعددة اعبنسية التكنولوجيا نقل و

 .البيئة على اآلثار من تقلل و اؼبوارد على ربافظ نظافة أكثر إنتاجية ألساليب
كما ،  الفضالت إحداث و الطبيعية اؼبوارد استهالؾ زيادة مثل للبيئة هتديدات على تنطوي العوؼبة أف بيد
و  الكربوف دػأكسي ثاين اثاتػانبع من أعلى مستويات إذل األشخاص سفر و األمتعة نقل يف الزيادة تؤدي
 عاجلت ال اغبالية اإلنتاج أمباط و سياساتف مستدامة غَت معيشية أمباط انتشار إذل تؤدي أفأيضا  للعوؼبة يبكن
 يضر ألنو قلقال يثَت العاؼبي التنافسو  االستهالؾ و اإلنتاج يف الزيادة الناتج عن البيئة على اؼبتزايد الضغط

، الضعيفة البيئية السياسات آثار تفاقم إذل العوؼبة تؤدي اغباالت بعض يف .البيئية و االجتماعية بالسياسات
 الكيميائية اؼبواد استخداـ يزيد من أف يبكنعموما  الزراعية اؼبنتجات و الغذاء على العاؼبية السوؽ طلب مثال
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 يف ةػمستدام غَت بأساليب األظباؾ صيد فبارسة على يشجع أف يبكن و الًتبة، تدىور إذل يؤدي فباالزراعية 
  ارتفاع و الطلب دادػاشت يؤدي أف يبكن، كما األظباؾ مصائد إلدارة ةػمناسب نظم غياب

اؼبدارية  اؼبناطقيف  شجاراأل لقطع الضغط زيادة إذل على سبيل اؼبثاؿ ال اغبصر العاؼبية األسواؽ يف األسعار 
  تتسبب أف يبكن النقل عمليات و السلع ترافق اليت اغبية األنواعمن جهة أخرى فإف  ،مستدامة غَت بطريقة

 
 
 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

التنمية                                                                                           الفصل الثاني              
 المستدامة

ا ػألمريك الكربى البحَتات يف اؼبخطط البحر بلح حاؿ ىو كما اإليكولوجية النظمعلى  كبَتة أضرار يف
  (1) .الشمالية

(2) :مسانبة الشركات متعددة اعبنسية يف التنمية اؼبستدامة. 2
 

 حقبة تدشُت إذل اغباجة إدراؾ و يف مقدمتها الشركات متعددة اعبنسية اتؤسساؼب على لزاما أصبح   
 االقتصادية موازاة مع جهود التنمية اؼبستدامة العاؼبية.  اتمؤسسلل العاؼبية اؼبواطنة من جديدة
 على غالبا إليها نظري اتمؤسسلل االجتماعية وليةما يعرب عنو أيضا باؼبسؤ  أو اتؤسساؼب مواطنةال تزاؿ    
 ؾبتمع يف كافية غَت قاصرة نظرة ىي و هبا، تعمل اليت تمعاتجملا فقط تفيد خَتية أنشطة يف البراط أهنا

 ىي تقدمها أف اعبنسية متعددة للشركات يبكن اليت مالئمة األكثر اؼبسانبة إف اغبارل. العاؼبي األعماؿ
 اتاؼبنتج على الطلب خلق والعمل  فرص توفَت طريق عن االقتصادي مبوىا دفع على النامية البلداف مساعدة
باحًتامها  النمو ىذا تدعم مؤسسات وجود يتطلب اؼبستداـ االقتصادي النمو إف ،على أقل تقدير احمللية
 توفر فسوؼاؼبؤسسات  ىذه أقداـ ترسخت ما إذا و العقود تنفيذ و اؼبلكية حقوؽ ضباية و القانوف سيادة

 للمواطنة الرئيسية األىداؼ أحد يكوف أف هبب، و السواء على األجنبية و منها احمللية الزدىار الالزمة البيئة
(*)اغبوكمة من سنرب حبيث الدوؿ األخرى مؤسساتنفسها و  إعداد اتؤسسؼبذه اؽب اعبيدة

 اؼبستوى على  
 و مستوى اؼبعيشة. األسواؽ حالة و احمللي
 الشركات من متزايدا عددا اؼبستداـ اإلنتاج أجل من اعبمهور و اؼبستهلكوف يبارسها اليت الضغوط تدفع
 اعتماد إذل يؤدي، مورديها لعمليات و العاؼبية اهتعمليا عبميع موحدة معايَت تبٍت إذل اعبنسيات اؼبتعددة
 تنتج اليت و النامية البلداف يف الواقعة الشركات يف العمل ظروؼ ربسُت و نظافة أكثر إنتاجية أساليب
 تجةاؼبن السلع على اؼبتزايد الطلب لتلبية كافية إمدادات لضماف سعيا و، األسواؽ إذل التصدير ألغراض
 و اػؽب التابعة الشركات دبساعدة األحياف من كثَت يف اعبنسيات اؼبتعددة الشركات تقـو مستدامة بأساليب
  ددػع وبصل و ،النمو اؼبتقدمة البلداف أسواؽ يف اؼبطبقة باؼبعايَت االلتزاـ على النامية البلداف يف مورديها
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 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ص ص  –موقع إلكًتوين  - 2001 –"تغيَت أمباط اإلستهالؾ"  –ىيئة األمم اؼبتحدة  –اجمللس االقتصادي و االجتماعي  –عبنة التنمية اؼبستدامة : (1)
 :07 و 06

http://www.un.org/arabic/conferences/wssd/docs/first/E_CN17_2001_PC_8.pdf 

 .2010-05-02تاريخ اؼبعاينة: 
 يف الفصل األوؿ. الذي سبق الكالـ عنو GOUVERNANCE مصطلح يعترب ىو اآلخر ترصبة لػ: (*)
 قضايا -اػباصة  الدولية اؼبشروعات مركز - "العاؼبية الشركات ؼبواطنة اعبديد البعداإلصالح/  يف احمللي األعماؿ ؾبتمع إشراؾ" -ىونتز  إيريك: (2)

 :02ص  –موقع إلكًتوين  –بدوف سنة نشر  –االقتصادي  اإلصالح
http://www.cipe-arabia.org/files/pdf/article1202.pdf 

 .2010-05-02 تاريخ اؼبعاينة:
التنمية                                                                                           الفصل الثاني              

 المستدامة
  اؼبقاييس لتوحيد الدولية اؼبنظمة دبعايَت عمال البيئية اإلدارة نظم على النامية البلداف يف اتؤسساؼب من متزايد

14000 ISOىناؾ  ذلك عن فضال، النمو اؼبتقدمة البلداف أسواؽ يف اؼبتغَتة اؼبستهلكُت طلبات لغرض تلبية
 االجتماعية باؼبسؤولية تتسم مؤسسية سياسات اتباع على الشأف ألصحاب اؼبتزايدة اؼبشاركةتشجيع على 

 ألنشطةيف ا االقتصادية إضافة إذل االجتماعية و البيئية باؼبسائل يتعلق فيما اؼبؤسسي اإلبالغ شجعت كما
 اؼبختلفة.

 :األجنيب اؼبباشر و التنمية اؼبستدامة اإلستثمار .3
 قد يبدو اغبديث عن االستثمار األجنيب اؼبباشر مكررا بعد أف سبقو اغبديث عن الشركات متعددة اعبنسية   

و لكنها ليست  ار األجنيب اؼبباشرػة االستثمػة األكرب يف فبارسػدبا أف ىذه األخَتة ىي اليت تستحوذ على النسب
و لتوضيح اؼبوضوع أكثر  لحُت حقهما من جهة دبا وبمالف من معٌتطلكال اؼبص و لكن إيفاء الوحيدة،

    يفصل بينهما.
النامية  الدوؿيف  االقتصادية التنمية عمليةالتنمية اؼبستدامة بدءا ب دفع يف اؼبباشر األجنيب االستثمار يساىم   

 الفجوة سد يف اؼبسانبة و التصديرية اهتقدر  زيادة و بالتكنولوجياإمداد ىذه األخَتة  طريق عناؼبستقبلة لو 
، و ىي شروط الزمة للحديث بعدىا بكل منطقية البطالة مشكلة من اغبد و االدخار و االستثمار بُت احمللية

 عن اىتمامات بيئية و اجتماعية لشعوب ىذه الدوؿ النامية.
بالنظر  الدولةسبر هبا  اليت التنمية مرحلة قياس على اعتمادا التنمية و االستثمار بُت العالقة Dunningحبث 
 ذبذب أف توقع يبكن أنو التنمية و االستثمار دورة خالؿ من يرى و ،الدخل من الفرد نصيب متوسط إذل
 (1) :التالية اؼبزايا ؽبا ربققت إذا الستثماراتا ما دولة

 ؛البشرية و الطبيعية اؼبوارد و اػباـ باؼبواد غنية كانت إذا -
 ؛متسعة ؿبلية سوؽ ؽبا توافرت إذا -
 ؛مناسب مؤسسي و قانوين إطار و أساسية بيئة فرتو  حالة يف -

http://www.un.org/arabic/conferences/wssd/docs/first/E_CN17_2001_PC_8.pdf
http://www.cipe-arabia.org/files/pdf/article1202.pdf
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 .األجنبية الشركات منافسة من كنهاما يب احتكارية مزايا الدولة ذهؼبؤسسات ى يكن دل إذا -
 :اؼبرغوب لدور التنموي* ربقيق االستثمار األجنيب اؼبباشر ذو اؼبسؤولية االجتماعية ل

 من اجملتمع مصاحل يف النظر تشجع ىذه األخَتةا كانت اؼبسؤولية االجتماعية للمؤسسات تعٍت أف "ذإ   
 أف و البيئة، و عاتاجملتم و ُتاؼبسانب و اؼبوظفُت و الزبائن على اؼبؤسسة شطةنأ تأثَت وليةمسؤ  ربمل خالؿ

 
 
 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 –بدوف سنة نشر  –اعبزائر  جامعة – "اؼبنافسة ؼبواجهة االسًتاتيجية التحالفات دعم أشكاؿ من كشكل اؼبباشر األجنيب االستثمار" -أضبد  زغدار: (1)
 :162 ص –موقع إلكًتوين 

http://rcweb.luedld.net/rc3/16_ALG%20Zaghdar_A_OK.pdf 

 .2010-05-02 تاريخ اؼبعاينة:
التنمية                                                                                           الفصل الثاني              

 المستدامة
 اػبطوات من اؼبزيد ازباذ طوعا اتؤسساؼب بذلك ترى و التشريعات، ألحكاـ االمتثاؿ إذل يدفع االلتزاـ ىذا

 األمل يتزايد، فإنو باؼبقابل (1)ككل" العاؼبي   و احمللياجملتمع  عن فضال أسرىم و ماؿلعا حياة وعيةنلتحسُت 

 اؼبتعددة و منها الكبَتة السيما وؤسسات باؼب العاملُت اؼبديرين و اؼبوظفُت لدى و اؼبستهلكُت لدى الًتقب و

 من البيع و التعبئة و تاجناإل واالبتكار  يف اؼبتمثل ديػالتقلي دورىا اتػالشرك ىذه تتجاوز أف يف اتاعبنسي

 يقدمو وحيد كإسهاـ كافيا  يعد دل الضرائب سداد و الوظائف خلق ؾبرد أف وفير  و، الربح ربقيق أجل

 على االجتماعية وليةاؼبسؤ  ذات االستثمارية اؼبشروعات منتجات ازدىارو يشهد  للمجتمع، اػباص القطاع

 االذباه. ىذا صحة
 و فيها يستثمروف اليت للشركات االجتماعية و األخالقية مواقفهم عن يعلنوف و قلقهم اؼبستثمروف يبديؽبذا 
 ؛اعبامعات ؛اؽبيئات ؛األفراد االجتماعية ولياتاؼبسؤ  ذات االستثمارية اعبهات تضم و، برعايتها يقوموف

 و الربح إذل اؽبادفة غَت اؼبنظمات ؛التقاعدية اؼبعاشات صناديق ؛التأمُت شركات ؛اؼبؤسسات ؛اتػؼبستشفيا
 أو األسلحة أو الكحوؿ مثل بعينها فبارسات أو منتجات باستبعاد تقـو ىذه اعبهات قد، العبادة دورحىت 

 على النشط التعرؼ إذل تلجأ قد أو ،القمار أو على اغبيوانات بالتجار  إجراء أو للتلوث اؼبسببة اؼبنتجات

 إجراءات تتبع و البيئة ضباية أجل من بالفاعلية تتسم سياسات تعتمد اليت اتؤسساؼب لدى اإلهبابيةنب اعبوا

 اؼبنتجات و التبغ اتمؤسسػ استبعاد يعد وىذا  ،اجملتمع و اؿػاألعم بُت العالقة يف تبحث و عادلة توظيف

 أو األخالقية وليةاؼبسؤ  ذات االستثمارات سياسات من العظمى الغالبية بُت اؼبشًتؾ القاسم هبا اؼبرتبطة
 .االجتماعية

(2) 

 )3(: مظاىر أخرى للعوؼبة و جهود التنمية اؼبستدامة .4
و  العادل حوؿ شخاصاأل و اؼبعلومات و البضائع حركة تسارع إذل بفضل تطورىا أدت التكنولوجيا رغم أف   
 و الطاقة استهالؾ زيادة إذل اغباالت بعض يفإال أهنا مازالت تؤدي  للمستهلكُت اؼبتاحة اػبدمات تنوع زيادة

http://rcweb.luedld.net/rc3/16_ALG%20Zaghdar_A_OK.pdf
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 عاـ اؼبائة يف 50 وارلحبزاد  عاؼبيا الورؽ استهالؾ فمثالو ىو ما ال يتوافق مع جهود التنمية اؼبستدامة، ، اؼبواد
 و اؼبعلومات تكنولوجيا استخداـ يف للتوسع و الكتابة و القراءة على القادرين عدد لزيادة نتيجة 2010

 .سواء حد على االتصاالت
 

 
 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

اؼبعهد العريب  –"اؼبسؤولية االجتماعية و دورىا يف مشاركة القطاع اػباص يف التنمية، حالة تطبيقية على اؼبملكة العربية السعودية"  –باين ػصاحل السحي: (1)
 :04ص  -موقع إلكًتوين  –لبناف  –بَتوت  - 2009 –اؼبؤسبر الدورل: القطاع اػباص يف التنمية، تقييم و استشراؼ  -للتخطيط 

http://www.arab-api.org/conf_0309/p28.pdf 

 .2010-05-02تاريخ اؼبعاينة: 
 .10ص –اؼبوقع نفسو : (2)
 .05ص  -موقع إلكًتوين سبق ذكره  – ىيئة األمم اؼبتحدة – عبنة التنمية اؼبستدامة: (3)

التنمية                                                                                           الفصل الثاني              
 المستدامة

و  اتؤسساؼب بُت التجارية اؼبعامالت و ةئبالتجز  لبيعيف ا خاصة بسرعة تنمو التجارة االلكًتونيةجهتها من    
تنمو معها اؼبمارسات األخالقية اليت تعترب جزءا مهما من اىتمامات التنمية اؼبستدامة خاصة يف شقها 

 على اؼبعلومات تكنولوجيا تنطوي يف الوقت الذي و ،االجتماعي و جزءا مهما من التسويق اجملتمعي كذلك
 تغَت عدـ بسبب ىذا حدوث إذل تشَت طعةقا أدلة ىناؾ ليست أنو إال اؼبادي االستهالؾ من التقليل إمكانية
 التقليل إذل اؼبتطورة االتصاالتتؤدي  دل فمثال ة بشكل كاؼ ليصل إذل األثر اؼبطلوب،االستهالكي العادات
 على آثار من يصاحبو ما مع سريعا مبوا النمو يف النقل على الطلب استمربل  اؼبسافرين األشخاص عدد من
 .البيئة
 بُت األنشطة تنسيق و اؼبعلومات تبادؿ و الشبكي التواصل كبَت بشكل فقد حسنت نًتنتاأل شبكةأما     

 عززت و ،البيئية اؼبنظمات و اؼبستهلكُت منظمات فيها دبا اؼبستدامة بالتنمية اؼبعنية اغبكومية غَت اؼبنظمات
 و ةػالتجاري ؼبؤسساتا مع تعاملها يف ةػاحمللي ةػاغبكومي غَت اتػاؼبنظم نشاط اعبديدة اتػالتوجه ىذه

 و الديوف زبفيف و الفقر و البيئة ضباية و العوؼبة قضايا خبصوص الدولية اغبكومية اتػاؼبنظم و اغبكومات
بعدـ تكافؤ األجهزة و ربكم ما تعلق ، و إف كانت ىناؾ نقائص يف ىذا اجملاؿ خاصة من القضايا غَتىا

 اليت ال تتوافق دائما مع أخالقيات مناطق أخرى من العادل.و العروض الغرب يف ـبتلف الربامج 
 

 المطلب الثاني: ولوج التنمية المستدامة قطاع األعمال 
أف ىذا ال يبنعها من التعامل مع  و إف كانت مفهوما كليا إال سبقت اإلشارة إذل أف التنمية اؼبستدامة   

هنا تبحث عن رفاىية اعبميع، و ما إذ هبب أف ال تغفل أيا منها على اعتبار أبل بالعكس  اؼبفاىيم اعبزئية

http://www.arab-api.org/conf_0309/p28.pdf
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ىذا  اؼبستدامة أو تعثرىا، ؽبذا فإنو قد دخل القطاع االقتصادي إال واحد منها لو الدور األكيد يف قباح التنمية
 خصوصا و أف ىناؾ منفعة متبادلة. ة أكرباجملاؿ شيئا فشيئا و ال تزاؿ ىناؾ طموحات أكرب ؼبسانب

 
 التنمية المستدامة في المؤسسة االقتصادية دمجالفرع األول:   

 :تطلبو التنمية اؼبستدامة من قطاع األعماؿ ما. 1
   (1) :أ. تغيَت مبط االستهالؾ يف االذباه اؼبستداـ

 أمباط يف يكمن العاؼبية البيئة تدىور الستمرار الرئيسي السبب أف 21 القرف أعماؿ جدوؿ يشَت   
 للغاية مرتفع االستهالؾ أف من الرغم علىف ة،الصناعي البلداف يف سيما الستدامة اؼب غَت اإلنتاج و االستهالؾ

 .تلىب ال البشرية من كبَت عبزء األساسية االستهالكية االحتياجات إال أف العادل من معينة أجزاء يف
  األساسية االحتياجات تلبية على كزتتر  واضحة و دقيقة التفاصيل اسًتاتيجية يتطلب االستهالؾ أمباط تغيَت

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .05و  04ص ص  – اؼبوقع نفسو: (1)

التنمية                                                                                           الفصل الثاني              
 المستدامة

 اليت اتػاػبدم و السلع كبو ؿبليا و عاؼبيا االستهالكي الطلب توجيو بإعادة تقًتفو  اغبياة نوعية ربسُت و
 البعيد. اؼبدىتعاجل يف الغالب على  االستهالؾ أمباط تغيَت مسألة فإف لذلك وة، مستدام بطريقة تنتج
 يزداد يزاؿ ال البيئة على الضغط فإف يف النشاط االقتصادي الفعالية حيث من ربققت اليت التحسينات رغم
 ازدياد بفعل منها التخلص يتم اليت و اؼبستهلكة اػبدمات و السلع حجم ازدياد استمرار بسبب عامة بصورة

 .بطريقة غَت مستدامة االستهالكي الطلب و الدخل
 ؼبختلفة لالستهالؾا األمباط عن الناصبة اؽبائلة الضغوطو  البيئة على االستهالؾ ضغوط زبفيض يستدعي
 ذات ربسينات إدخاؿ و اؼبشكلة ؼبعاعبة العاؼبية و على مستوى اؼبؤسسات العامة السياسة إطار توسيع
يف اذباه خدمة التنمية اؼبستدامة، باعتبار اؼبؤسسة االنتاجية مستهلكا من جهة و  اؼبناسب الوقت يف ةػالفعالي

  .أقرب إذل التأثَت على اؼبستهلك الفرد من جهة أخرى
البيئة  و االجتماعية التنمية و الصحة ذلك يف دبا اؼبستدامة اؼبستهلكُت بالتنمية اؼبنتجُت و اىتماـ لزيادة نظرا

و ئػا إذل اؼبسؤولية من جانب منتجي لديهم، ما يؤدي إذل أمباط استهالكيػة أقرب شيئػا فشي وعيو مبو ال
 السليمة اؼبنتجات سوؽ مبت ،مستهلكي الدوؿ اؼبتقدمة عموما و الطبقات اؼبتوسطة و العليا يف الدوؿ النامية

اعبديدة و تماـ و دمج الطاقات ثمانينات و ازداد االىال منذ مثال التنمية و التعاوف منظمة بلداف يف بيئيا
 ما كثَتا للمستهلكُت اؼبعلنة اػبيارات أف إذل تشَت اؼبالحظةحىت و إف كانت  اؼبتجددة يف ـبتلف النشاطات،

 غَت اؼبنظمات من غَتىا و اؼبستهلكُت نظمات، كما أف ذلك أدى دبحقيقية شراء قرارات إذل تًتجم ال
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 اؼبستهلكُت مساعدة إذل الرامية جهودىا يف االجتماعية و البيئية اراتاالعتب اغبسباف يفإذل األخذ  اغبكومية

 .واعية خيارات فبارسة على
  :قطاع األعماؿ دبا ىبدـ التنمية اؼبستدامة متطلبات تغيَت سلوؾ ب.
 البيئة تدىور عن األوذل بالدرجة اؼبسؤولوف ىم البشرقائم على فكرة أف  جوىره يف البحث من اجملاؿ ىذا   

كما تبُت   التدىور ىذا لوقف األفراد فاعبماعات جذريا سلوؾ تعديل ينبغيلذا  خاصة يف شقها الطبيعي،
   (1) سابقا، و ينبغي توضيح أىم العناصر اليت ترتكز عليها عملية تغيَت السلوؾ يف االذباه اؼبستداـ:

 :بالبيئة * االىتماـ
 الستينات من الثاين اعبزء من طرؼ اؼبتعاملُت االقتصاديُت يف دبوضوع االىتماـ بالبيئة و ضبايتها الوعي بدأ   
 األخضر لتسويقعن ا امؤسبر  األمريكية التسويق صبعية أقامت اؼبثاؿ سبيل على السبعينات، برز أكثر خالؿ و
 و، ةػالطاق توفَتللحديث عن  1981 عاـ خاصا عددا لبحوثل اؼبستهلك ؾبلةخصصت  و 1979 عاـ

 و ةػالبيئ مايةحب ةاؼبعنيو ـبتلف األطراؼ  الفرد خصائص ربديدمن األحباث يف ىذا اجملػاؿ  الرئيسي الغرض
 .للتسويق العملية اآلثار استخالص

 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

(1): Marine Le Gall – op.cit – P P 05 .. 07. 
التنمية                                                                                           الفصل الثاني              

 المستدامة
 يستخدـ واع اجتماعيا مستهلكحبثا عن  لألفراد االجتماعية اؼبسؤولية درجة تقييم على االىتماـ بالبيئة يستند
 . الطبيعية البيئة احًتاـ و االجتماعي التغيَت ؿباولة يف الشرائية قوتو

 اػبضراء اؼبنتجات شراءلألفراد و اعبماعات تظهر يف  البيئي السلوؾ و بالبيئة االىتماـ بُت عالقةفهناؾ إذف 
و غَتىا، و إف كانت ىذه العالقة ال تزاؿ ضعيفة بسبب ضعف قياس و تقدير  تدويرال إعادةيف عملية  و

  اؼبزايا و العيوب بُت اؼبنتجات و النشاطات اؼبختلفة اؼبتجهة و غَت اؼبتجهة كبو ىذا اؼبوضوع.
 :البيئة حفظ* 
بالتارل اغبفاظ على و  البيئة على لحفاظل تمعاجمل حركةو ىو  البيئية ؼبشاكلا غبل هنج آخر حفظ البيئة   

 اؼبسؤوؿ السلوؾ ضماف و تسهيل و لتعزيز االجتماعي التنظيم يف اؼبطلوبة التغيَتات على يركز ،اجملتمع نفسو
 على حد سواء. اؼبستهلكُت و اؼبنتجُت جانب من بيئيا
 سيؤديو الذي  البيئي الوعيو زيادة  عملية الشراء تقدير بإعادة اؼبستهلكُت قناعإ يف التسويق دوريربز ىنا 
دبا فيها  لتكاليفا كامل ضبط خالؿ من ىذه تعزيز هبب و يف االذباه اؼبطلوب، السلوؾتغيَت  إذل حتما
و ىي ميزة  تنافسية بيئةوجود  يف البيئي اؼبنظور تطبيق مع االنتباه إذل صعوبة اؼبنتجات توافرو ضبط  البيئية

 بيئة األعماؿ اغبالية.

 :* التسويق األخضر
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 اؼبفهـو قبداليت تصب يف ؾباؿ ضباية البيئة من خالؿ التسويق، السابقة الذكر و التيارات  إذل جانب   
 ،من منتجات صديقة للبيئةكل واحد و ما يقدمو   للتسويق و اؼبفهـو البيئي و اؼبفهـو اإليكولوجي األخضر
 . ميعاعب ىدؼ و ىو إذل جانب الرحبية اؼبوارد على حفاظلل وسيلة أضمن ىي ىذه أف باعتبار
 صديقةال االستهالكية السلع على الطلب تقدير بعض العقبات الصعبة التجاوز منها صعوبة تطرح اؼبقابل يف
؛ ىناؾ عدد ؿبدود من اؼبؤسسات اؼبسؤولة و بالتارل فهناؾ كمية ؿبدودة من اؼبنتجات اػبضراء و ىي للبيئة
الواعُت؛ ضف إذل ذلك فالتكاليف غالبا ما تكوف مرتفعة  اؼبستهلكُت من ؿبدود عدد احتياجات تليببذلك 

 و بالتارل إذل أي درجة يبكن اغبفاظ على الربح و التقدـ.
أو غَت  طوعيبشكل  اؼبنتجُت و اؼبستهلكُت صبيع يشمل ؾبتمعيا ىدفا بوصفها االستدامةو ؽبذا فالتفكَت يف 

 ة.الثقافي التأثَتات االعتبار يف األخذ مع لبيئةاب االىتماـ يعكس منهما كل سلوؾ يف تغيَتا يتطلب و طوعي
 :يف ولوج قطاع األعماؿالتنمية اؼبستدامة  تدرج .2

 بوجود مشكلة االعًتاؼ أي بالظاىرة البيئية اؼبطروحة الوعي منأوال البد  البيئة ضباية لتزاـااؼبطالبة ب قبل   
 غياب عند دالفر يبكن أف يقدمها اليت  األعذار من ىرميا تسلساليف ىذا اإلطار  Raaij Van إقًتح ما،

 احملتمل َتػالتغ و مقاومة الدفاع خطوط سبثل مراحل شبانية يبيز و  ،االحًتافية لديو البيئية السلوكات
 
 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

التنمية                                                                                           الفصل الثاني              
 المستدامة
   (1) :ىيو  ،البيئي التدىورب سلوؾال بعالقة باألسباب و النتائج و تنامياؼب الوعي بسبب اآلخر تلو الواحد

 كمشكل خاطئ؛ اؼبستهلك اأي يعتربى اؼبشكلة ذباىليف البداية يكوف  -

 دوف سلوكو؛  ومواقف و ومعارف يغَتمث  -

 ؛اغبافز انعداـبسبب  ظاىرةال حدوث و أف عوامل أخرى على اللـو إلقاء -
 و الوثوؽ هبا؛ التكنولوجية اغبلوؿ على عتماداإل -

 من االحتماالت الواردة؛ تقليلو ال شكلةإعادة صياغة اؼب -

 ؛بالذنب الشعور و اغبافز إذل افتقاره قبوؿ -
 ؛التكلفة منخفضة سلوكيةال تغيَتاتال من أجل فقط جزئيا نقلالت -
 .عالية سلوكية تكاليفيتسموف ب الذين ألولئك بالنسبة حىت السلوؾ تغيَتمث يكوف  -
 :دمج التنمية اؼبستدامة يف السياسة التسويقيةإعتبارات  .3
الذي يشمل قطاع الصناعة و  و أو العكس ةػاؼبستدام ةػلتنمييف مسار ا ةػالتسويقي اسةػالسي ندماجإ   

   (2) :يلي ما مراعاة و مفصلة للسوؽ دراسة بعد إال يكوف أف يبكن الاػبدمات على حد سواء 
 مؤسسة؛لل األولية اؼبواقع ربديد •
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 ؛العمالءعند  ةؤسساؼب صورة •
 السابقة؛ البيئية اؼبكتسبة من اىتماماهتا ةؤسساؼب شرعيةمدى  •
 ؛اػبضراءإذل سوؽ اؼبؤسسة و ما سيعكسو من قبوؿ للعروض  لعمالءا نفاذيةمدى  •
 ؛العمالء توقعات •
 .العمالء لفوائد اإلنتاج األخضر إدراؾ •
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

(1): Patricia THIERY-SEROR - "La solidarité à travers les produits/ l'achat-geste écologique" – op.cit. 
(2): abc marketing* - "Le marketing et le développement durable (ou Marketing vert)" – Etudes et 

Conceil - Sans l’année de publication                                                                                                     :موقع إلكًتوين              
http://www.abcmarketing.fr/abchtml/developpement_durable.htm 

 .2010-04-16 تاريخ اؼبعاينة:

التنمية                                                                                           الفصل الثاني              
 المستدامة

  :التنمية اؼبستدامة يف اؼبؤسسة دمجمستويات  .4
بعد أخذ كل  بُت التنمية اؼبستدامة و التسويق وحسب بعض الدراسات اؼبتخصصة يف ؾباؿ العالقة    

اؼبؤسسات  ؼبشاركة مستويات ثالثة مالحظة يبكناالعتبارات لدخوؿ التنمية اؼبستدامة قطاع األعماؿ 
 (1) االقتصادية يف مساعي التنمية اؼبستدامة ىي:

 و بشكل خاص على مستوى االتصاؿ اؼبستداـ على نشاط اؼبؤسسات قتصرفيو ي :األوؿ اؼبستوى* 
اللوف األخضر، و لكن مع اغبذر من درجة الوعي البيئي اؼبتزايدة لدى العمالء من الواجهات باعتمادىا على 

  جهة و االنتباه إذل أف االىتماـ البيئي على درجة عالية من اغبساسية و ارتباطو بالشخصية و األخالؽ؛
و  منتجات تطوير خالؿ من دةػجدي أسواؽ يف اؼبتاحػة الفرصاؼبؤسسات  متغتن و فيػو: الثاين اؼبستوى *

 ؛مستدامة عروض
بكثَت  أبعدىذه األخَتة  تذىب و فيو ،توجد الكثَت من اؼبؤسسات ال على ىذا اؼبستوى :الثالث اؼبستوى *

 يف األعماؿ صميم اؼبستدامة التنمية مفهـو دمجفبا تقـو بو اؼبؤسسات يف اؼبستويُت األوليُت، حبيث يشمل 
 .اجملتمعو  البيئة و االقتصاد ىيأساسية  ركائز ثالث على واضح مبٍت ىيكلي هنج

http://www.abcmarketing.fr/abchtml/developpement_durable.htm
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 :اؼبشاريع بيئية. إقامة 5

 اؼبشروع يعٍت أف يكوفليتم دخوؿ التنمية اؼبستدامة القطاع االقتصادي سواء الصناعي أو اػبدمايت بنجاح    
 إذل باإلضافة االجتماعية و العدالة االقتصادية الفعالية االعتبار بعُت خذاأل عم بيئيا امستدامو  مسؤوال
يعرؼ  مااعبميع، فيكوف بذلك  إليها يسعى اليت اؼبستدامة التنمية أبعاد نفسها ىي و ىذه البيئي، اعبانب
 .أو السياسة البيئية بيئيالشروع باؼب
   : تعريف أ.

"اؼبشاريع البيئية ىي تلك االستثمارات اإلنتاجية أو اػبدمية اؼبرتبطة بالبيئة و هتدؼ إذل توفَت منتجات    
 نظيفة ال تضر هبذه األخَتة أي توفَت منتجات خضراء، كما تشمل أيضا اؼبشاريع الوقائية لتجنب تلوث البيئة

لتخلص من ملوثاهتا أو معاعبة مشاكل نضوب مواردىا أو االستثمارات اليت هتدؼ إذل ا أو تدىور أو نضوب
 (2)اؼبوارد، سواء تعلق األمر بالبيئة داخل اؼبنزؿ أو البيئة اؼبهنية أو البيئة اػبارجية إصباال". 

 
 
 
 
 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

(1): Ibid. 

 - الباحث ؾبلة - "اعبزائر حالة اؼبستدامة/ دراسة التنمية ربقيق أجل من البيئية اؼبشاريع سبويل يف اؼبالية اؼبؤسسات سًتاتيجياتإ" -حدة  فروحات: (2)
 :02ص  –موقع إلكًتوين  –جامعة ورقلة  – 2009/2010 – 07  عدد

http://rcweb.luedld.net/rc7/09-30A0702903.pdf 

 .2010-04-30 تاريخ اؼبعاينة:
التنمية                                                                                           الفصل الثاني              

 المستدامة
و عليو فإف اؼبشاريع أو السياسات البيئية اؼبثلى ىي اليت تسعى أساسا إذل ضباية البيئة، اليت ترمي إذل موازنة 

على اجملتمع و خاصة من األنشطة االقتصادية اؼبرتبطة بالتلوث البيئي و األضرار الناصبة عنو،  الفوائد اليت تعود
 (1) ما يعرؼ دبساواة اؼبنفعة اغبدية بالتكلفة اغبدية للتلوث البيئي يف القاموس االقتصادي.  و ىو

 (2): دور السياسات البيئيةب. 

 من تعريفها، و يشمل النقاط التالية: انطالقااؼبشاريع أو السياسات البيئية  دور جيبكن استخرا    
أو تنظيم تلك األنشطة دبا يكفل معاعبة  ةربجيم اؼبمارسات و األنشطة اليت تؤدي إذل تدىور موارد البيئ -

 مصادر التلوث و زبفيف آثارىا البيئية قدر اإلمكاف؛
ة اؽبامة و خصائصها الفيزيائية و الكيميائية و اغبيوية دبا يكفل إستعادة الوضع األمثل ؼبكونات البيئ -

 و اإلنتاجية قدر اإلمكاف؛ ةاستمرارية قدراهتا االستيعابي
مراعاة االعتبارات البيئية يف اػبطط التنموية للقطاعات اؼبختلفة و تضمُت اآلثار البيئية و كيفية معاعبتها يف  -

 .           (*)مشروعات االقتصادية و االجتماعية اؼبراحل األوذل لدراسات اعبدوى لل

http://rcweb.luedld.net/rc7/09-30A0702903.pdf
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 (3): اؼبشروع البيئيآداب  ج.

يبكن اعتبارىا طرقا و أساليبا ال يكوف اؼبشروع مستداما و مسؤوال بيئيا أي ال  للمشروع البيئيىناؾ مبادئ    
 وبمل صفة اؼبشروع البيئي إال بتوفرىا، و ىي كما يلي:   

 االقتصادية للمشروع؛ و البيئية و االجتماعية اآلثار عن اؼبالية القوائم و التقارير يف اإلفصاح :الشفافية *
 ؛احًتاـ خارجها بكل األفراد وداخل اؼبؤسسة  اؼبوظفُت معاملة أي :داألفرا *
 اؼببادئ و للمعايَتاؼبشروع عامة  يف اؼبشاركُت و التوريد سلسلة أفراد احًتاـ من التأكد: التوريد سلسلة *

 و ضماف إسباـ ـبتلف ؿبطاهتا حىت اؼبستهلك النهائي؛ باؼبشروع اػباصة
 
 
 
 
 
 
 
 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 :06ص  –موقع إلكًتوين  - 2004 - 25 العدد -جسر التنمية  – "السياسات البيئية "– عيسى ؿبمد الغزارل :(1)
http://www.arab-api.org/devbrdg/delivery/develop_bridge25.pdf 

 .2010-11-03تاريخ اؼبعاينة: 

 .07ص  –اؼبوقع نفسو  :(2)

و زيادة  رػػاؼبخاط و تقليل تنفيذه إمكانية ؼبعرفة ربليلها مث و من مقًتح مشروع عن معلومات صبع عملية ىي مشروع ألي االقتصادية اعبدوى دراسة: (*)
 يتطلب مشروع أي و استمرارية قياـ إف لالستثمار. ؾبدي اؼبشروع التساؤؿ فيما إذا كاف على اإلجابة ىو اعبدوى لدراسة الرئيسي و الناتج اؼبشروع، رحبية
 دراسة الثالثة، عناصرىا خالؿ من هتدؼ اعبدوى و دراسة و اؼباليػة، و الفنية التسويقيػة النواحي من اؼبختلفة متطلباتوو  احتياجاتو االعتبار بعُت األخذ

 .و االحتياجات اؼبتطلبات تلك على التعرؼ إذل اؼبالية، و الدراسة الفنية الدراسة السوؽ و
 .03ص  – موقع إلكًتوين سبق ذكره – حدة فروحات: (3)

التنمية                                                                                           الفصل الثاني              
 المستدامة

 ذات بطريقة الطبيعية اؼبوارد تستخدـ اليت اػبدمات و السلع تطوير يف االستثمار طريق عن : يكوفاإلبتكار *
 ؛الطويل اؼبدى على فعالية و كفاءة
 األجل طويلة االقتصادية و االجتماعية و البيئية األبعاد بُت تكامل ىناؾ يكوف أف ينبغي :اإلسًتاتيجية *

 العامة. اؼبشروع سًتاتيجيةا داخل
 (1): أسباب استدامة اؼبشروع د.

 ىػي: ذبعل من اؼبشروع أكثر استدامة أظهرت بعض الدراسات أف ىناؾ أسبابا   
 جديدة من خالؿ التحسينات البيئية و الفوائد االقتصادية؛ عمالء و توفَت أسواؽدخوؿ  -
 تقليل اؼبخاطر من خالؿ االندماج و التداخل مع اعبهات اؼبهتمة باؼبؤسسة؛ -
 بناء السمعة عن طريق الكفاءة البيئية؛ -
   تطوير رأس اؼباؿ البشري من خالؿ اإلدارة الرشيدة اعبيدة للموارد البشرية. -

http://www.arab-api.org/devbrdg/delivery/develop_bridge25.pdf


134 
 

 (2): أنواع اؼبشاريع البيئية ىػ.

إذل جانب ما يبكن أف تقدمو اؼبؤسسات االقتصادية اؽبادفة للربح و غَت اؽبادفة للربح من عرض على رأسو    
اؼبنتجات النظيفة يدعم التوجو العاؼبي كبو التنمية اؼبستدامة و ىي بذلك تقـو دبشاريع بيئية، ال بأس من 

لكوارث و الطػوارئ للتخلص من مشػاكل اإلشارة إذل األنواع األخرى من ىذه األخَتة، و تشمل مشاريع ا
بيئية طارئػة أو ؿبدودة؛ إستثمارات تنظيف البيئة اؼبهنية و اؼبنزلية اػبارجيػة كأجهزة تنقية اؽبواء من اؼبلوثػات 
الغازية و الغبارية؛ إستثمارات بيئية أمنية مثل حواجز ؾباهبة الفيضانات و الوقاية من تآكل الشواطئ و إزالة 

التشييد و البناء البيئي و ذلك باستخداـ اؼبنافع الطبيعيػة اجملانية كضوء الشمس و اؽبواء الطبيعي و األلغاـ؛ 
ذبنب باؼبقابل أكرب قدر فبكن من التلوث البيئي كاستخداـ عازؿ الصوت؛ مشروعات اؼبدف اعبديدة اليت 

ؼبخلفات و النفايات اليت تعترب هتدؼ إذل إقامة ؾبتمعات دبواصفات بيئية صحية؛ و تشمل أيضا استثمارات ا
 من أىم اؼبشاريع البيئية من حيث العائد و التكلفة. 

 :و. سبويل اؼبشاريع البيئية
 بُت جلألا الطويل و توسطاؼب  االسًتاتيجي لتوازفا  لتحقيق اؼبنهجي اإلطار "ٍتتع البيئي التمويل سياسة  

 لكبَتةا التحتية البنية مشروعات يف استثمارات ذلإ ربتاج ليتا البيئية القطاعات يف اػبدمية و البيئية األىداؼ
  (3) ."لقطاعاتا ؽبذه اؼبستقبل يف تاحاؼب ويلمالت بُت و
     

 
 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .02ص  –اؼبوقع نفسو : (1)
 .02ص  –اؼبوقع نفسو : (2)
 .04ص  –اؼبوقع نفسو : (3)

التنمية                                                                                           الفصل الثاني              
 المستدامة
 ىذا إذل نشاطو سرياف أجل من وبتاج مشروع كل ففإ لذااالقتصادية  اغبياة شرياف و عصب يبثل التمويل

 و اؼبشاريع أصحاب و اغبكومات اىتماـ تشغل اليت اؽبامة القضايا أبرز أحد جعلو ما ىو و اـ،ػاؽب عنصرػال
 ؿبطة أفمثال  قبد حيث ،البيئية اؼبشاريع تكاليف ارتفاع بسبب ذلك و البيئي التمويل ة منوخاصاؼبؤسسات 
 التكنولوجيات تكاليف عن ناىيك الفقَتة الدوؿ بعض ميزانية يقارب ما تكلف اؼبستعملة اؼبياه لتنقية واحدة
 عيدػالص على كبَتا اىتماما يلقى التمويل من النوع ىذا جعل الذي األمر ،عند استَتادىا خاصة النظيفة
أو االستثمارات اػبضراء  ةػالبيئي اؼبشاريع لػسبوي اياػقض و البيئة بشؤوف الدولية اتػامػاالىتم ظل يف الدورل
 يف تمثلي سبويلها أجل من للمشاريع جديدا أساسيا شرطا الدولية اؼبالية اؼبؤسسات أضافت حيث ،ربديدا
 (1). للبيئة ؿببة أوو  صديقة ؼبنتجات إنتاجها و النظيفة بالتكنولوجيات عملها و بالبيئة اىتمامها مدى
 



135 
 

 التنمية المستدامة ميزة إبداعية للمؤسسة االقتصاديةالفرع الثاني:   
ىم ىو ضماف الربح قبل اؼبستهلكُت األفراد أف من اؼبهم حىت ال نقوؿ األ قد تتبادر إذل أذىاف التسويقيُت   

و ليس قباح  و ىذا منطقي و مقبوؿ بل و مطلوب، حىت بعد اندماج اؼبؤسسة يف مسار التنمية اؼبستدامة
ؿ جابة عن ىذا االنشغاالتنمية اؼبستدامة اليت قد تبدو ؽبم موضوعا كليا تتكفل بو أطراؼ أخرى، و لكن اإل

تكوف من خالؿ ضماف التنمية اؼبستدامة لقطاع األعماؿ الربح و زيادة عليو ميزة تنافسية ىي فرصة للنجاح و 
 .ترتكز على فكرة االبتكار من جهة أخرىاالستمرار من جهة و رد ؼبخاطر الفشل 

 : التنمية اؼبستدامة مرحبة .1
ال سيما يف جانبو  االقتصادي باألداء اؼبؤسسات االقتصادية تضحية ال يعٍت اؼبستدامة التنمية هنج عتمادإ   

، يتضح ىذا ةؤسساؼب قيمة و تزيد من الطويل اؼبدى على مرحبة اؼبستدامة التنميةاؼبتعلق بتعظيم األرباح بل إف 
 (2) :ىي للتنمية اؼبستدامة آثار اقتصادية إهبابية 06من خالؿ 

 :توقع القيود و التنبؤ باؼبخاطر أ.
و إتاحة استغالؿ الفرص، ما  اؼبخاطر منع من شأنو البيئية و االجتماعية اعبديدة القواعد و القيود معرفة   

 .و بالتارل ؾبتمع أفضل اجملتمع تطلعات و للقضايا أفضل فهمو  اؼبصلحة أصحابيسمح خبدمة 
 
 
 
 
 
 
 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .01ص  –اؼبوقع نفسو : (1)
(2): Ghizlane Mrani – op.cit – P P 05 et 06. 

التنمية                                                                                           الفصل الثاني              
 المستدامة
 :خفض التكاليف ب.
 ربسُت و اؼبتجددة غَت الطبيعية اؼبوارد استهالؾ من اغبد طريق عن كبَتة وفورات ربقيق ةمؤسسلل يبكن   

و  نػاؼبوردي مع دائمة عالقات تطوير، ما يتيح بطريقة أو بأخرى النفايات على السيطرة و اؼبوارد استخداـ
 العروض. نوعية ربسُت و التكاليف ليقلاؼبستهلكُت و ت

 :اإلبتكار ج.
أف ربظى منتجاهتا  و خالقة تكوف أفب يلـز اؼبؤسسة العمالء تطلعات تلبية و اؼبستدامة التنمية هنج عتمادإ   

 .من عملية التصميم و إذل غاية العرض النهائي االبتكارخاصة و اسًتاتيجيتها عامة ب
 :التجارية العالمة قيمة زيادة و السوؽ سبايز د.
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 القيمة زيادة و سبايز حصتها السوقية و كذا نفسها تمييزب للمؤسسة تسمح اؼبستدامة التنمية سًتاتيجياتإ   
 أو عالمة ذبارية بيئية. اليت تصبح واعية التجارية عالمتهال اؼبتصورة
 :زيادة اؼببيعات ىػ.

 يعطيها ما ،لدى ـبتلف العمالء النية حسن زيعز ت و ؤسسةاؼب صورة ربسُت من شأنو سؤولةاؼبؤسسة اؼب هنج    
  .فتزيد نسبة اؼبستهلكُت اؼبتوجهُت ؼبنتجاهتا و بالتارل زيادة اؼببيعات و األرباح الشرعية من مزيدا
 :اؼبارل و االقتصادي األداء ربسُت و.
 الكفاءة زيادة و التجارية األعماؿالعملية االنتاجية و ـبتلف  ُتسيقتضي من اؼبؤسسة رب اؼبسؤوؿ عرضال   
 .اليت يتطلبها التوجو اؼبستداـ اؼبالية

 )1( :نفقات ؾبرد اع و ليستبدلإلالتنمية اؼبستدامة ؿبرؾ  .2
 و ؽبا داعي ال لنفقات مرادؼ اؼبستدامة التنمية بأف االعتقاد إذل يبيلوف زالوا ما األعماؿ رجاؿ من العديد   
 .البد لو من فكر مستداـ الطويل و اؼبتوسط األجلُت يف سيما المرحبا  كوفحىت ي االستثمار أف يروف ال
 اأمر  اؼبستدامة التنمية عل منهب اؼبرموقة Harvard Business Review ؾبلة يف مؤخرا نشر مقاؿ ىناؾ   
ظبحت  مبوذجا رائدا 30وارل غب دراسة بعد ، جاء ىذا التأكيداتمؤسسلل االبتكار مفتاح أهنا وا ضروري
 تتمثل يف: ةػحقيقي تنافسية ميزة ذات و مبتكرة حقااؼبؤسسػة  لتصبح رئيسية خطوات 05 بتحديد

 
 
 
 
 
 
 
 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

(1): Le blog de Marketing Durable - "Le développement durable comme moteur d’innovation" - 2009     

                                                                                                                                                    موقع إلكًتوين:        
http://www.marketingdurable.net/le-developpement-durable-comme-moteur-dinnovation 

 .2010-04 -16ة: تاريخ اؼبعاين

التنمية                                                                                           الفصل الثاني              
 المستدامة

اعتبارىا فرصة  واحمللية و العاؼبية  البيئية و االجتماعية التنظيمات و للقواعد اؼبؤسسة متثاؿإ :األوذل اؼبرحلة* 
 ردبا و توقعال على درةػالق كما تتيح ؽبا تنافسية ميزةاؼبؤسسات  معظمىذا أعطى  أف ثبت لقد و ،قيداال 
 ؛بسرعة للتكيف حلوؿإهباد  و بالتارل بإمكاهنا بتكاراا أكثر تصبحف ،ديدةاعب وائحللا على التأثَت
 على قادرة تكوف لدى اؼبؤسسة، حىت القيمة سلسلة امتداد على تنفيذ التنمية اؼبستدامة :الثانية اػبطوة* 

و  داخليا اػباـ اؼبواد و اؼبياه و ةػلطاقل قلأ باستخداـ عليها اغبصوؿ يبكن اليت وراتػالوف ربسُت مث ربديد
 غبدا لبدء للبيئة الصديق التصميم إدخاؿو  اؼبنتجات حياة دورة ربليل يطلب يف ىذه اؼبرحلة كماخارجيا،  

 على ىذه األخَتة؛ اؼبختلفة اآلثار من

http://www.marketingdurable.net/le-developpement-durable-comme-moteur-dinnovation
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 طبيعةتشمل التنمية اؼبستدامة  أف يعٍت عرض،ال قلب يف اؼبستدامة التنمية دمج: فيها يكوف ةثالثال اػبطوة* 
و  وظيفتهاكذا و  ت اؼبؤسسة اؼبلموسة و غَت اؼبلموسة، فالتصميم هبب أف يكػوف صديقػا للبيئػةاػمنتج

 ؛اؼبستهلكُت من جيد فهم لضماف لتوجوا ىذا مع تتكيف أف التسويق اسًتاتيجية على و ،ااهتاستخدام
 و العرض فقط ليس تغيَت طريق عن القيمة ػبلق جديدة طرؽ ادػإهب ىنا على اؼبؤسسة و :الرابعة اػبطوة* 
 رؤية على القدرة يتطلب الذي األمر اغبقيقي، اإلبداع إذل أي أف تنتقل ،بأكملو التجاري مبوذجها لكن
 ؛أيضا جديدة خدمات تطوير خالؿ من سيما ال العمالء احتياجات لتلبية جديدة طرؽ إلهباد جديدة

 إذل يؤدي فبا ،اؼبستدامة التنمية منظور من ةؤسساؼب نشاط يف اعبديدة االذباىات كتشاؼ* اػبطوة اػبامسة: إ
 الصناعات تقاطع عند خاصة فريدة توجهات إذل بدورىا تؤدي أف يبكن اليت اؼبفيدة االبتكاراتاؼبزيد من 
الناذبة من تقاطع اإلعالـ اآلرل مع إنتاج الطاقة  (*) smart grid الذكية الشبكة اؼبثاؿ سبيل على ،اؼبختلفة
 الطاقة. صناعة يف حقيقية ثورةسبثل 

و هبب أف يكوف يف األعماؿ  اتؤسساؼب لنمو الرئيسي احملرؾ ىو األزمات أوقات يف سيما ال و إذف االبتكار
 .اؼبستدامة التنمية اؼبختلفة ؽبذه األخَتة و أف يتجو يف ما ىبدـ جهود

  :جديدة أعماؿ مؤسسةمسار التنمية اؼبستدامة يولد  .3
 النظم مع متكاملة تكوفف بأكملها لثقافةل ىذه األخَتة تغيَت اؼبؤسسة يعٍت إذل اؼبستدامة التنمية دخوؿ   

، من ىنا تبدأ االذباىات ويف اػبيارات  مباشر تأثَت ؽباأف يكوف  و األساسية االسًتاتيجيات و القائمة اإلدارية
 قيمتها و رسالتها و رؤيتها ربديد إعادة و التفكَت ادةػإع خالؿ من نفسها اخًتاعبإعادة اؼبؤسسة  خطوة أوؿ

 ربقيقالؿ ػػسباشيا مع ما ربققو التنمية اؼبستدامة من سبيز اقتصادي للمؤسسة من خ و اؼبضافة،

 
 
 
 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

و ربط جيد  و التوزيع اإلنتاج لتحسُت اإلعالـ اآلرل تكنولوجيا تستخدـ اليت 'الذكية' الكهرباء توزيع الالمعة لشبكة األظباء من واحدة الذكية الشبكة: (*)
 أيضا التكاليف، و و تقليل اتػالشبك و أمن الطاقة يف توفَتالكهرباء، كما تساىم  و مستهلكي منتجي ما يؤدي إذل ربسُت العالقة بُت بالطلب للعرض
 اغبراري، و ىو ما ىبدـ قضية التنمية اؼبستدامة بكل تأكيد. لالحتباس اؼبسببة الغازات انبعاثات خفض

التنمية                                                                                           الفصل الثاني              
 المستدامة

 (1) :ىي الرئيسية النجاح معايَتفإف  األىداؼ اؼبرجوة يف ىذا اإلطار
 :البيئة و اجملتمعمؤسسة موجهة كبو  أ.
هبب أف  امشروع يبقى ىدفا الذي الربح فتحقيق ،التقليديتفكَتا ىبتلف عن  التفكَت ةؤسساؼب على هبب   
 إذل السعي بل على اؼبؤسسة العالقة مع العمالء، من شرعيتو يستمدو  ىبدـ البيئة لبقاءل وسيلة يكوف

 .البيئةيف  هبايباإل للتأثَت نفوذىا استخداـ
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 ربديد إعادة و La mission و مهمتها La vision رؤيتها صياغة إعادةب للمؤسسة ربقيق ذلكيتأتى و 
 :لديها النجاح معايَت و أىدافها
  :الرؤية * 

تقدـ  و اتوقعاهتو  ااذباىاهت تعكس السوؽ و يةلعاؼبلتغَتات ال ا اػباصةرؤيته ؤسساتاؼب قدـت أف ينبغي   
 هايعطو ي منافسيها عن يميزىاس ىذا، اغبياة ربسُت يف تساعد و بالتارلاؼبطروحة  اؼبشاكلمقًتحاهتا غبل 

  ، و هبب ربديد األطراؼ اؼبوكلة ؽبا مهمة اؼبؤسسة.العمالء والءكسب و   قوية ظبعة النهاية يف و الشرعية
  :اؼبهمة * 
، و اػهب اؼبتجدد االعًتاؼ و إذل اختيارىا صللت اليومي انشاطه جوىر و ا تلتـز بو اؼبؤسسةػأي م اؼبهمة   

على  الاليت يبكن تقديبها  اػبدماتصبلة  و اؼبنطق على القائمو  تتحدد اؼبهمة تبعا للهدؼ الرئيسي اؼبسطر
 للعمالء ا بالنسبةواضحاػبدمايت و طريقة العمل و التحسن  ربحال يكوف أف هبب و ،فقط اؼبادية نتجاتاؼب

 .ُت عن ىذه اؼبهمة من ذوي الكفاءةلحسن اختيار اؼبسؤو  ا ضروريو ؽبذ، لكسب ثقتهم
 :األىداؼ و معايَت األداء ضبط * 
اغباصل يف ثقافة و قيم  للتغَت تابعة للنجاح جديدة معايَتيقتضي وضع تُت جديدو مهمة  رؤيةوضع    

 و البيئة و اجملتمع ىي رئيسية أعمدة ثالثة على ةػلقيمل خلقأيضا  ىو اؼبستدامة التنمية هنج و ألف ،اؼبؤسسة
 و االقتصادي دػالبع و أف يرتكز ىو اآلخر على  التجارية ألعماؿل الكلي األداء تقييمفالبد من  االقتصاد
 .و على ترابطهم فيما بينهم البيئي و االجتماعي

 اغبوار تعزيزبل  اؼبصاحل أصحاب أي من استبعاد و عدـ األجل طويل اؼبنطقي القياس نظاـ على الًتكيزهبب 
 للتحسُت ديناميكية قوة ةاؼبؤسس لكسب أف هببكما  ،صدؽبكل  رأيهم يف النظر و االستماع و معهم
 .أفضل عادللوصوؿ يف النهاية إذل ل العمل يف التقدـ و اؼبستمر
 
 
 

 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

(1): Ghizlane Mrani – op.cit – P P 06 .. 08. 

التنمية                                                                                           الفصل الثاني              
 المستدامة
 :اإلدارة نظم يف اؼبستدامة التنمية دمج ب.
 فيما بينها تتقارب جعلها و القائمة اإلدارية النظم مع تتكيف أف هبب اؼبستدامة لتنميةمع ا ةػمتكامل إدارة   

 أصحاب و الفاعلة اعبهات و القيادة من حيث ةػؤسساؼب تتبعها اليتة ػالعام ةػالسياس و أف تأخذ يف االعتبار
 :يف اؼبستدامة لتنميةمع ا متكاملة إدارة لتطبيق اػبطوات، و تتمثل أىم اؼبصلحة
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 ؛نظرىم وجهات مراعاة و االستماع و اؼبصلحة أصحاب مع اغبوار تنظيم -

  جػربنامال تنفيذ و سًتاتيجيةاال و التنمية عملية و األىداؼ السياسات اؼبختلفة من حيث ضبط -
 القابلة للتحقيق؛   
 للعمل؛ زمٍت جدوؿ وضع -
  ؛العمل خطة تنفيذ -
  اؼبستمر مع اؼبوظفُت؛ االتصاؿ -
 ذػػتنفيمع  و الكفاءة و عملية التدريب و األداء األىداؼربقيق  و االلتزامات تنفيذ مراقبة -
 اإلجراءات التصحيحية إذا لـز األمر.   

 ،اػبدمات مقدمي و مورديندبا تشملو من  بأكملهانشاط اؼبؤسسة  سلسلة على ينطبق دمج التنمية اؼبستدامة
 دو قصاؼب ليست اؼبستدامة التنمية أف باؽبم عن يغيب أال التنفيذيُت اؼبديرين على ينبغي ذلك على عالوة

 على هبب اليت السياسة يف األخَت و، اؼبستمر تحسُتالعمل و ال و التعلم طريقة لكن و الوصوؿ إليو فقط
نشاطها و ـبتلف  بكل صدؽ أي أف يعكس Talk your walk and walk your talkاؼبؤسسة تأكيدىا 

 و العكس. إقبازاهتا ما تصرح بو من التزاـ
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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التنمية                                                                                           الفصل الثاني              
 المستدامة
 خالصة:

 
بالنظر إىل  ذات الصلة إملاما بكل صغرية و كبريةيتطلب  التنمية املستدامة موضوعمما ال شك فيو أن    

و إىل الفهم الصحيح  يتم الوصولحىت  ربـعمق و توثيقا أكأو يتطلب حبثا  اـحتميته و ا القصوىـأمهيته
و بالنسبة  بالنسبة للشعوب اليوم أكثر من أي وقت مضى ةيللتنمية املستدامة اليت ىي ضرور  الكامل

 .أيضا تصاديةو بالنسبة للمؤسسات االق للحكومات و اهليئات

و ليست  حديثة النشأة ليست األوضاع العاملية، معالتنموية ىي نتاج تطور األفكار التنمية املستدامة، و    
و  املهتمني بقضايا البيئة يف العامل بالدرجة األوىل بال، كانت و الزالت تشغل ة بشعب أو بلد دون آخرخاص

أطراف مجيع و  ارادفىم حياولون جاىدين دفع خمتلف األطراف من حكومات و مؤسسات اقتصادية و حىت أ
ستقبلنا ـم'يبقى تقرير لك ذفهوم، و لعل املرجع األساس يف املىذا ا تبين ذتأصيل و كإىل فهم و  املصلحة

و االجتماعي إىل د على االلتزام باجلانب البيئي ـتعريفا دقيقا للتنمية املستدامة و أك قدم للعاملي ذال 'ركـاملشت
 .عند تنمية الشعوب جانب االقتصادي

و دتكن من املصلحة العامة  التايلالتنمية املستدامة و بأفضى إىل مفاىيم جزئية ختدم  االجتاها ذل يف ىالعم   
قياس التنمية خاصة بعد التوصل إىل إمكانية  التحكم يف زمام األمور املتعلقة أساسا بكبح التدىور البيئي

 جهة أخرى.حتسينها من  و رمبا فرضمستوياهتا من جهة و التنبيو  ما يعطي فرصة التعرف علىاملستدامة، 

 راشدال احلكم تعزيز خالل من املستدامة التنمية لتحقيق الدول بعض طرف من املبذولة الكبرية اجلهود رغم   
تؤثر  كبرية نقائصبقاء  يالحظ أنو إال الشعبية، املشاركةدعم  و عارضةتامل القوى على االنفتاح خالل من و

 و اإلنسان حقوق نتهاكا استمرار و الشعبية ملشاركةا تفاوتسلبا على جناح فكرة التنمية املستدامة، بسبب 
 .يف مناطق متفرقة من العامل املدين اجملتمع نظماتم و اجلمعيات و اإلعالم وسائل على القيود تشييد

األخرية حية لتبين ىذه دمج التنمية املستدامة يف املؤسسة االقتصادية و الذي ميكن اعتباره و كأنو مطالبة صر    
اجملتمعي التسويق  من خاللمشاركة املؤسسة االقتصادية يف التنمية املستدامة للمفهوم األول أو بتعبري عكسي 

 التزال مطروحةما أمكن من السلبيات اليت  املستدامة و التقليليعترب جانبا مهما لنجاح التنمية  املستدامأو 
 .لثقة بني العرض و الطلبخاصة من خالل تعزيز املؤسسة املسؤولة ل للنشاط االقتصادي

و  اجلميع اىيةـو رف إىل خري ادامت توصلـمقيمة يف جمال التنمية املستدامة إضافة  كلعترب  تيف احلقيقة    
 .اليوم و غدا .. هم و اجتاه أرضهملية الفردية و اجلماعية اجتاه أنفسباملسؤو البشر طلع تيف  تزيد مادامت



                     
                                

 صل الثالثالف

 ثنائية 

 التسويق المجتمعي 

 المستدامة و التنمية
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ثنائية التسويق المجتمعي و التنمية                                 الفصل الثالث                                           
 المستدامة

 التسويق المجتمعي و التنمية المستدامة ثنائيةالفصل الثالث: 
 

 متهيد:
 

أو وم ـإن على مستوى ادلفه مية ادلستدامـةق اجملتمعي و التنـدة بني التسويـة عالقة أكيإتضح أن مثـ   
إىل ادلصلحة ضمن اجملموعات الرئيسية ألصحاب  بادرت العديد من األطراف من ىذا ادلنطلق التطبيقات،
   .ضروريةالإجناح تلك الثنائية العمل على 

ذلذا ظهرت و  اجلميعجهود  يتطلب تكاثفلألجيال القادمة  ارفاىية األفراد و اجملتمعات و ضماهن تحقيقف   
ة و ـادلدافع ISOالتقييس الدولية منظمة  عملت ادلنظمات الدولية اإلقليمية و احمللية يف ىذا السياق على رأسها

 دفعتمن معايري أو مواصفات من خالل ما تقدمو ات ـة األوىل من قبل ادلؤسسـاية البيئة بالدرجة حلمفعـالدا
بعيدة عن ىذه تبدو اختصاصات كانت علوم و صناعات و ذلك تدام، كسالتوجو ادللتزم ادلألخرية إىل ىذه ا

 ادلسؤولية دخلت ىي األخرى يف ادلسار كالكيمياء و صناعة السيارات و غريىا.
على حد سواء،  ك ميس اخلاصة و العامةالقول بأن مجيع األطراف معنية بتحقيق التنمية ادلستدامة فذل   

ادلتعاملني  قدرهتا على إلزامبتبنيها للحكم الراشد أو  من ذلكتتكفل جبزء مهم أن احلكومات ظهر  حبيث
و ة ادلراقبة ـمبا ذلا من سلط  مباشرةمباشرة أو غري بطريقة خاصة يف شقو ادلتعلق حبماية البيئة بالتوجو ادلستدام

  .أيضا الدول ادلتقدمة و النامية مناألمثلة الناجحة  لعديد شهدالتشريع و غري ذلك، و الواقع ي
كما سبق التذكري إليو  و عادليا القتصادي حمليافاعل يف النظام االطرف الادلؤسسات االقتصادية  ألنو    

ادلسامهة يف أكثر من ذلك بل و  حتقيق الرفاىية ادلبتغاةيف من ادلسؤولية  كبري  حتمل جزءيقع على عاتقها  لذلك
لتنمية ل احملققةدلبادئو  هاللتسويق اجملتمعي و تطبيق بتبنيها ة اجلميعـمبا خيدم مصلح ادلستهلكنيت تغيري توجها

اليت بكل تلقائية أو بسبب الضغوط  القتصاديةمن ادلؤسسات ا كثريال عليو سارت و ىو ماة، ـادلستدام
 .ادلستدام يف العامل نتاات ملتزمة دخدم بالفعل التوجومؤسسات مسؤولة مبو الذي أنتج  مورست عليها

 يف ثالثة مباحث ىي: جاء الفصل الثالث من ىذا البحثكل ىذا   أجل توضيح من   
  

 التنمية ادلستدامة ثنائية التسويق اجملتمعي ول مدخالت و خمرجات ادلبحث األول: 
 

 اجملتمعيو التسويق  مسامهات دولية جادة يف التوفيق بني التنمية ادلستدامة ادلبحث الثاين: 
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 فاعلة يف حتقيق التنمية ادلستدامة مناذج مؤسسات ادلبحث الثالث: 
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ثنائية التسويق المجتمعي و التنمية                                                                        الفصل الثالث    
 المستدامة

   مدخالت و مخرجات لثنائية التسويق المجتمعي و التنمية المستدامة بحث األول:مال
 و نظام إدارة البيئةالقياسية  ول: المواصفاتالمطلب األ

إُف  اؼبؤسساتدفع ناجحة ل أداة ISO 14000معايَت  سلسلةا عهمو  EMSيعترب تطبيق نظاـ إدارة البيئة    
 خاصة يف ظل الًتابط اؼبوجود بينهما. مساعي التنمية اؼبستدامةقباح التاِف بيف ضباية البيئة و  سانبةاؼب

 ISOالفرع األول: منظمة التقييس العالمية   

ؽبا  تطبيق نظاـ لئلدارة البيئية و سباشي جهود ضباية البيئة يف اؼبؤسسات مع اؼبعايَت اؼبوافقةاغبديث عن    
ليت تعترب حبد ا ،ISOو ىي بطبيعة اغباؿ الػ  ،معايَت ة اؼبصدرة ؽبكذااؽبيئة الرئيس قبل ذلك عند وقوؼوبتم ال
 .فيما بينها ـبرجات و مدخبلت ثنائية التسويق اجملتمعي و التنمية اؼبستدامةتفاعل نتيجة لذاهتا 

 :ISO. ماىية الػ 1
 :و أصل التسمية أ. النشأة
 إُف هتدؼ جديدة دولية منظمة إنشاء بلدا 52 من مندوبوف قرر 1491 عاـ لندفب عقد اجتماع يف*    
 تولتاليت  ISO اعبديدة اؼبنظمة ، فكانت"الصناعية اؼبعايَت أو تقييس توحيد و الدوِف التنسيق تسهيل"

 (1)ية مقرا ؽبا. سويسر ال جنيف و ازبذت 1491 فرباير 52 يفرظبيا  هامهام
 الفرنسية و من IOSاللغة االقبليزية  من ،ـبتلفة ـبتصرات فقد جاء من للتقييس الدولية اؼبنظمة اسم* أما    

OIN، فكاف عاؼبيا و اقصَت  ااظب مؤسسوىا إذ أراد 'ISO'  اليونانية الكلمة من ستمداؼبو isos  معناىااليت 
 ISO.  (2) دائما اؼبؤسسة اسم يبقى اللغة كانت أيا و البلد كاف أيافعليو  و '،اؼبساواة قدـ على'

 :ب. تعريف
 من الوطنية اؼبعايَت معاىد من شبكة عن عبارة ،الدولية للمعايَت ناشر و منتج أكرب اؼبنظمة العاؼبية للتقييس   

 ،اؼبنظمة داخل النظاـ قيتنسبدور تقـو  جنيف يف مركزية أمانة مع بلد لكل واحد عضو ؼببدأ وفقا بلدا 111
 اؼبعاىد من العديد رغم أف اػباص و العاـ القطاعُت بُت جسرا بٍتت حكومية غَتيف أصلها  منظمة ىي

 اؤو نش اػباص القطاع من اغبصر سبيل أعضاء على فيها و هتااحكوم قبل من مكلفة أو جزء فيها األعضاء
 حػوؿ  اآلراء يف توافق اؼبنظمػة بإنشاء سمحت الدوؿ، مستوى على صناعية لرابطات شراكات من
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name.htm-iso_isos-://www.iso.org/iso/fr/about/discover http 
 .5111-12-15تاريخ اؼبعاينة: 

ثنائية التسويق المجتمعي و التنمية                                                                        الفصل الثالث    
 المستدامة
 (1)  .و ذبنب اؼبشكبلت قدر اإلمكاف اتاجملتمع احتياجات و األعماؿ متطلبات تليب اليت اغبلوؿ وضع

 الدوليةمنظمة التقييس رمز : 52الشكل رقم 

 
 :Google صور  اؼبصدر:

e6ee9060f8.gif-http://www.chefs4arab.com/upload/uploads/images/chefs4arab 

 .5111-15-19 تاريخ اؼبعاينة:

 
 :نبيةاألج. 
 اؼببلئمة و اعبودةمنها  اػبدمات و يف السلع معينة صائ ػب أو مواصفات معايَت ضماف ISOلػ  يبكن   
 و النقل و البناء و ةػالزراعيف ؾباؿ  اقتصادية بتكلفةو ذلك  القابلية و الكفاءة و االعتماد و السبلمة و البيئية
 من اتػاػبدم و اعبيدة ةػاإلداري اتػمارسغطي اؼبكما ت االتصاالت، و اتػاؼبعلوم اػتكنولوجي و يةػالطب األجهزة
فيما إذا   القلق يظهر ما سرعاف وجودىا عدـ حالة يفقد ثبت أنو  و ،التوزيع و و اؼبيكانيك التصنيع بلؿػخ

ىنا  بالنسبة للمستهلكُت، آمنة غَت أو هبا موثوؽ غَت تصبحف رديئة جيدة أو نوعية ذات اؼبنتجات كانت
 ،و الثقة يف اؼبنظمة من جهة أخرىذلك  تظهر قيمة الثقة يف اؼبنتوج من جهة و بالتاِف أنبية صنعو دبا يوافق

 الػ معايَت مع متفقة تكوف ما غالبا أي أهنا آمنة جيدة و األجهزة و النظم تكوف اؼبنتجات عندماثبت أنو كما 
ISO.  (2) 
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 .5111-12-15تاريخ اؼبعاينة: 
ثنائية التسويق المجتمعي و التنمية                                                                        الفصل الثالث    

 المستدامة
 )ISO: )1. معايَت 5

  :الديبقراطي أ. اإلطار

 أهناب رىي اليت اؼبعايَت من معيار أي تطوير يف اؼبشاركة يف اغبق لديو ISO يف العضوية كامل عضو كل   
 البلدافف صوتمشارؾ  عضو كلالدولة فإف ل اقتصاد قوة أو حجم كاف مهماو  ،ببلده القتصاد مهمة
 . للمعايَت التقٍت اؼبضموف عن فضبل اؼبنظمة عمل توجو و االسًتاتيجي لتأثَتيف ا اؼبساواة قدـ على صبيعها

  :التطبيق الطوعي ب.

و  تشريعية أو تنظيمية وكالة ليستو  ةػحكومي رػغي اسهاػمادامت اؼبنظمة يف أس ةػطوعي ISO رػمعاييتبقى    
 تقٍت أساس دبثابة تكوف اليت القوانُت يف هبا االستشهاد أو أنظمتها من اجزءأف ذبعل منها  للدوؿ يبكن لكن
 إدارة أنظمةباؼبتعلق  ISO 4111 كما ىو اغباؿ بالنسبة لػ السوؽ متطلباتمن  تصبح أف يبكنما ك عندىا،
 . يةالبنك بطاقاتال و الشحن اوياتغب خاصة بالنسبة اعبودة معايَت

  :للسوؽ حتمية ج.

 الصناعة خرباء قبل منعلى ذلك  العمل يتم و السوؽ حتمية تليب اليت اؼبعايَتإال  ريتطو ال تقـو ب ISO الػ   
 . التنفيذ موضع وضعها و معايَت حسب ما يطلب منهم من االقتصادية أو التقنية

  :التوافق د.

 التكنولوجيا،تتطور  كما تطورو الذي يتسم بدوره بال اػبرباء بُت اآلراء يف دوِف توافقب ISO الػ معايَت سمتت   
على األقل حبيث تكوف  سنوات طبس كل معا اؼبتطورةاؼبصاٌف  و اؼبتغَتة التكنولوجيا اغبسباف يف و يتم األخذ

 .إلغائها أو هاربديث هبا االحتفاظ ينبغي كاف إذا ما تقرريل للمعايَت منهجية مراجعة ىناؾ
 :ؾ. اؼببلئمة العاؼبية

 لتكوف مصممة هيف ،العاَف أكباء صبيع يف متوافقة لتكنولوجيا إطارا توفر تقنية اتياتفاقدبثابة  ISO معايَت   
 . العاَف أكباء صبيع يف مفيدة و الصلة وثيقة

 :ISO معيار على التعرؼ كيفيةؿ.  

ضم ت أف يبكن حبيث امتغَت  اؼبعيار طوؿو يبقى  ،A 4 على ورقة من حجم تنشر وثيقةىو  ISO معيار   
 يف منها العديد و تحميللل بشكل إلكًتوين قابل أيضا وجدت كما ،الصفحات مئات و حىت صفحات بضع
 .'دوِف معيار' عيُتت و 'ISO شعار'شارة أو  ربمل ISO معايَت منها، ؾبموعات أو ةمضغوط صاقر أ سلسلة
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 .5111-12-15تاريخ اؼبعاينة: 
ثنائية التسويق المجتمعي و التنمية                                                                        الفصل الثالث    

 المستدامة
 :ISO دور معايَت. ـ
(1)و: ى ISO أىم ما تقدمو معايَت   

 

 ؛نظافة و أمنا أكثر و كفاءة أكثر منتجات تقدًن و تصنيع و تطويرب السماح -

 ؛عدال أكثر هاجعل و البلداف بُت التجارة تيسَت -

 ؛اؼبطابقة تقييم عن فضبل البيئية التشريعات و السبلمة و للصحة تقنية قاعدةب اغبكومات تزويد -

 ؛اعبيدة اإلدارة فبارسات و التكنولوجي التقدـ تقاسم ضماف -

 ؛االبتكار نشرعلى  ساعدةاؼب -

 .عامة اؼبستخدمُت و اؼبنتجات مستهلكي ضباية على تعملكما   -

 )ISO: )2 معايَت فوائد عن أمثلة و.

رحلة بارزة م سبثل والتكنولوجيات  نقل لتسه 'اؼبصطلحات' بشأف اآلراء يف دوِفال توافقال ربدد اليت اؼبعايَت -
  ؛االبتكارات نشر و اعبديدة بالتكنولوجيات النهوض يف

  ؛تكلفة أكثر و أبطأ تكوف الدولية التجارة فإف السلع نقل اوياتحب خاصة قياسية 'أبعاد' بدوف -

 ؛و أبطأ تعقيدا أكثر اغبياة تكوف 'اؼبصرفية و اؽباتفية البطاقات' توحيد دوف -
ال  فإهنم اؼبعوقُتبالنسبة  اؼبثاؿ سبيل علىف ،' نفسهااغبياة نوعية' على ؤثري أو القياس توحيدال غياب -

 اؼبتحركة الكراسيعندما تكوف  ةػالعام اؼبباينصعود  و نقلتال و االستهبلكية اتػاؼبنتج على اغبصوؿيستطيعوف 
  ؛موحدة غَت األبوابو 

  اللغات؛ حىت عند اختبلؼ اؼبعلومات نقل و األخطار من لتحذيربا تسمح 'القياسية الرموز' -

  ؛التجارية اؼبعامبلت يف العمبلء و للموردين مشًتكا' امرجعي اإطار ' يعطي اؼبواد بشأف اآلراء يف توافقال -

كذا   و' اغبجم وفورات' ضمن ما يعرؼ بػي الطلباتأكثر  لتلبية كاؼ قدرب ما جو منت متغَتات على تفاؽاإل -
 ؛سواء حد على العمبلء و للمنتجُت 'الرحبية'

 احتياجات تلبية ضماف على يساعد اؼبختلفة األجهزةيف  األماف' أو داءاأل متطلباتإف توحيد ' -
 غبسن تلبيتها؛ اصةاػب محلوؽب تصميمحوؿ  مصنعُتلل ريةاغب ترؾمع  اؼبستخدمُت

  أف تتناقش؛ صنعُتاؼب ختلفؼب الكمبيوتر ألجهزة يبكن 'موحدة بروتوكوالت' فضلب -
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

http://www.iso.org/iso/fr/about/discover-iso_how-to-recognize-an-iso-standard.htm
http://www.iso.org/iso/fr/about/discover-iso_how-to-recognize-an-iso-standard.htm


144 
 

(1): Organisation internationale de normalisation - "Les Normes internationales pour les entreprises, les 

gouvernements et la société" – 2010 :موقع إلكًتوين                                                        
do.htm-standards-iso_what-http://www.iso.org/iso/fr/about/discover 

 .5111-12-15تاريخ اؼبعاينة: 
(2): Organisation internationale de normalisation - "Les Normes internationales pour les entreprises, les 

gouvernements et la société" – 2010 :موقع إلكًتوين                                                        
provide.htm-standards-benefits-the-of-iso_examples-http://www.iso.org/iso/fr/about/discover 

 .5111-12-15تاريخ اؼبعاينة: 
ثنائية التسويق المجتمعي و التنمية                                                                        الفصل الثالث    

 المستدامة
 و كيف اػبطَتة من اسةػاغبس السلع ربديد أو ائعػالبض تسليم تسريعتسمح ب القياسية 'الوثائقمن جهتهػا ' -
  ؛ـبتلفة لغات يتحدثوف الذين فراداأل قبل من معها التعامل يبكن

يضمن  و ـبتلفة أصوؿ منواد دوات و اؼباأل بُت 'التوافق' يضمن ددةاؼبتع واجهاتاالت و الاالتص توحيد -
  ؛اؼبختلفة التكنولوجيات بُت أيضا ''التوافقية

 مكافحة' يف ىاما دورا لعباليت ت و ةػاألنبي ذات اؼبنتجات ةػقارندب يسمح 'ارػاالختب طرؽ' على تفاؽأي ا -
  ؛الغاز أوات االىتزاز  وأ الضوضاء عن الناجم 'التلوث

 و البحر و اؼببلعب يف يف ورشات العمل و للعاملُت عليهػا ضبايةتوفر  آلالتاػباصػة با السبلمة معايَت -
  ، و غَتىا.األسناف طبيبحىت عند 

 :ISO معايَت األطراؼ اؼبستفيدة مني. 

 (1) و بيئية للعديد من األطراؼ: جتماعيةا و قتصاديةا و تكنولوجية إهبابيات رتوف ISO معايَت   

 :* اؼبؤسسات
ذات  اؼبواصفات علىبناء و ـبتلف عملياهتم  منتجاهتم تطويرؽبم  يبكن و اؼبصنعوف و اؼبوزعوف اؼبوردينف   
 اؼبنافسة على قادرةإصباال  اؼبؤسسات حىت تكوف اليت ينشطوف فيها،القطاعات  حسب واسعال دوِفال قبوؿال

 .العاَف حوؿ األسواؽ ـبتلف يف داخليا و
 :* اؼببدعوف

 و ةػاحملاسبب مثبل الصلة ذات ةػالدولي اؼبعايَتفتقـو  جديدة، تكنولوجيات أو يبتكروف ىبلقوف الذينأي    
 . للتسويق قابلة منتجات تصنيع يف استخدامها و االبتكارات نشر تسريع على األمن و اؼبصطلحات

 :الزبائن* 
ت خيارا توفر للعمبلء الدولية اؼبعايَت على اؼبنتجات تقـو عندمات و ذلك لتكنولوجيال احملاسبة العاؼبية   

 . اؼبوردين بُت اؼبنافسة آثار من فوائدتظهر ال أيضا و عروضال من متنوعة

 :* اغبكومات
 . البيئة و السبلمة و الصحة يف تشريعاتال عليها ترتكز اليت التكنولوجية و العلمية األسس اؼبعايَتتوفر    
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 :* اؼبدراء و اؼبسَتوف االقتصاديوف

 الدولية اؼبعايَتو  التجارة أماـ تقنيا ااجز ح يبكن أف يشكل قليميةاإل أو وطنيةال عايَتبُت اؼب اختبلؼ وجود   
  السائدة. التجارية السياسة اليت تتوافق مع االتفاقات تنفيذ من سبكن اليت التقنية الوسائل ىي
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  المستدامة

 :النامية * البلداف
 باستثمار يف خاصة إذا ما تعلق األمر قراراهتا دعمب النامية للدوؿ تسمح أساسيةقاعدة اؼبعايَت الدولية سبثل    

 . ىاتبديد ذبنب عدـ و ناذرةال مواردىا

 :* اؼبستهلكوف
 . الثقة و اعبودة و لسبلمةتضمن ا الدولية اؼبعايَت مع  اؼبنتجات مطابقة   

 و اآلالت سبلمة نتضم و عاـ بشكل اغبياة نوعيةمادت تساىم يف  ةػالدولي اؼبعايَت د منػيستفي عبميعا* 
 .اعبميع ستخدمهاي اليت األدوات و النقل وسائل
 و غازاتال انبعاثات و تعمل يف ؾباؿ الًتبة و اؼباء و اؽبواء جودة ربفظ الدولية َتػاؼبعاي األرض لكوكب* و 
 .عموماو ربقيق التنمية اؼبستدامة  البيئة ضباية جهود من جزء هي، فاغبراري بلحتباسل ات اؼبسببةاإلشعاع

 

   ISOالـ في معايير االجتماعيةحماية البيئة و المسؤولية الفرع الثاني: 
و نبا العنصراف األىم يف  و اؼبسؤولية االجتماعية يئةباؼبعايَت اػباصة حبماية ال سيتناوؿ ىذا اعبزء من البحث   

 .لفرد أو اؼبؤسسة أو األرضمع الًتكيز على أىم الفوائد اليت تقدمها سواء ل قضية التنمية اؼبستدامة
  :أدوات للتصدي لتغَت اؼبناخ ISO الدوليةاؼبعايَت . 1
 (1) كالتاِف:  مستويات أربعة علىو ذلك  اؼبناخ تغَت مشكلة ؼبعاعبة ملموسة أدوات ISO معايَتتعترب    
 :. رصد تغَت اؼبناخأ
 و اعبغرافية اؼبعلوماتاؼبتعلقة ب اؼبعايَت ريتطو من خبلؿ  ISO/TC 211للمنظمة  الفنية اللجنة بذلكـو ػتق   

la géomatique (*)اليت  الزراعة و لؤلغذية اؼبتحدة األمممنظمة  منهم الشركاء من العديد معتعمل  ، و
، كما البياناتمعاعبة  و و االكتساب الصناعية األقمارعن طريق  اػبرائط رسم معايَتتعمل معها خبصوص 

 .اؼبناخية و اعبوية األرصاداؼبتعلقة دبعطيات  عايَتخبصوص اؼب OMM لؤلرصاد العاؼبية اؼبنظمةتعمل مع 
 :البيئية اآلثار عن و اإلببلغ الدفيئة الغازات النبعاثات الكمي . القياسب
 :ربديد الكمية* 

http://www.iso.org/iso/fr/about/discovers-iso_who-standards-benefits.htm
http://www.iso.org/iso/fr/about/discovers-iso_who-standards-benefits.htm
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  اتػانبعاث قياسمتوافقا على الصعيد الدوِف ل اإطار تعطي  ISO 19112 و ISO 19119اؼبعايَت اعبديدة    
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

(1): Secrétariat central de ISO - Organisation internationale de normalisation - "Les Normes 
internationales ISO des outils pour traiter du changement climatique" - Genève – Suisse – 2008 – P P 02 

et 03             :موقع إلكًتوين                                                                                                         
http://www.iso.org/iso/fr/climatechange_2008.pdf 

 .5111-12-11 تاريخ اؼبعاينة:
 إدارة و عبمع ةػالضروري الوسائل كل تضم شاملة ةػمنظوم على تعتمد اليت التطبيقات صبلة ىو"للجيوماتكس:  الكندي اؼبعهد قبل من اؼبعتمد التعريف: (*)

 بدورىا من اؼبشتقة Matique و أي األرض GEO و أصل الكلمػة فرنسي هبمع بُت ".اؼبكانية و اعبغرافية اؼبعلومات ربليل و إلنتاج البلزمة البيانات
Sciences informatiques. 

ثنائية التسويق المجتمعي و التنمية                                                                        الفصل الثالث    
  المستدامة

 من طن دائمايكوف  الكربوف من طن' أف التحقق من واؼبسببة لبلحتباس اغبراري  GES الدفيئة غازاتال
برامج التبادؿ  عن فضبل االنبعاثاتأو على األقل زبفيض  غبدا لربامج'، جاءت ىذه اؼبعايَت داعمة الكربوف
 :الربامج ؽبذه عاؼبيرجع أو مستودع كمظهػر باألساس   ISO 19119. االنبعاثات ىب  حقوؽفيما 

 19119 ISO للموارد العاؼبي اؼبعهد قبل من اؼبنشور الدفيئة غازاتال بروتوكوؿ مع متوافق و متسق  

WRI ةػاؼبستدام ةػللتنمي يػالعاؼب اؿػاألعم سػؾبل و WBCSD،  حبيث وقعت كل منISO و WRI و 
WBCSD الدفيئة غازاتال انبعاثاتالتصريح ب و احملاسبة معايَت تعزيزؾباؿ  يف للتعاوف تفاىم مذكرة على. 

 اؼبعيار الطوعي حوؿ الكربوف VCS  ؼ ؾبموعة اؼبناخ اؼبقدـ من طرTCG لتجارة الدولية لرابطةو ا  

 التحقق و اؼبصادقة متطلبات يستخدـ و ISO 19119 بادئؼب ربديدا يتضمن WBCSD و IETA االنبعاثات
 .اؼبسببة لبلحتباس اغبراري الغازاتبأساسا باؼبتطلبات و اعبهات اػباصة  تعلقاؼب ISO 14065 من اؼبيداين

 :* اإلتصاؿ
 لضماف اؼبمارسة السليمة يف إعداد التصروبات و االتصاالت البيئية منها: اؼبعايَت من اعددISO  وضعت   

  19151جاء معيار  5111يف عاـ ISO و كذا   البيئيةأو العبلمات و التصروبات  اؼبلصقاتاؼبتعلق ب
 ؛لو العامة اؼببادئ

  19112جاء معيار  5111يف عاـ ISO وط االتصاؿ البيئي و باػبطب و البيئية اإلدارةاؼبتعلق ب 
 التوجيهية و النموذجية؛

  51421جاء معيار  5111و يف عاـ ISO اؼبشيدة، بالتنميػة  األعماؿـبتلف  و عماراتلؼبتعلق باا
 .البناء بالبياف أو التصريح البيئي حوؿ منتجات و البناء اؼبستدامة يف

 :البيئة أجل من و التصميم اعبيدة اإلدارة فبارسات . تشجيعج
 راسخة ISO/TC 207التقنية  اللجنة وضعتها ليتا بيئيةػباصة باإلدارة الا ISO 19111 عائلة معايَت   

مثبل الذي جاء عاـ  ISO 19111، فمعيار اجملاؿ ىذا يف اعبيدة للممارسات ةعاؼبي اتمؤشر كمراجع أو 
 ربقيق يففعبل  يسهم هاستخدامال توجيهيةال بادئاؼب و متطلبات و البيئية اإلدارة نظمخبصوص  5119

http://www.iso.org/iso/fr/climatechange_2008.pdf
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شهادة  154111 من أكثر 5111 ديسمرب أواخر يف .مستدامة بيئة يف للعمل تسعى ةؤسسم أي أىداؼ
  .بلدا 191العاـ يف  و اصاػب قطاعلصاٌف منظمات و مؤسسات ال صدرت ISO 19111 متثاؿا

 :هامن ،للبيئة صديقةال اؼبنتجات تصميم و ةالبيئ إدارة لدعم البلزمة األدوات تشمل ISO 19111 عائلة
  معيارISO 14004 التوجيهية طوطاػبدائما و بشكل خػاص حوؿ  البيئية اإلدارة نظم ارػيف إط 

 ؛ 5119ظهر ىذا اؼبعيار سنة  وضوعة للتنفيذ،اؼب و التقنيات و النظم اؼبتعلقة باؼببادئ

  أما معيارISO 14040  بادئدب و اةػاغبي دورة لػربلي، بيئيةػال اإلدارةو يتعلق ب 5111و الذي ظهر سنة 
 .عمل ىذا اجملاؿ إطار و

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ثنائية التسويق المجتمعي و التنمية                                                                        الفصل الثالث    

  المستدامة

 :ISO 14004 و ISO 19111و بإمكاف األشكاؿ التالية أف تقدـ مزيدا من التوضيح و الفهم ؼبعياري    

  ISO 19111بياف أسس معيار : 59الشكل رقم 

 
 :Google صوراؼبصدر:    

http://www.tqcsi.ir/Img/Management%20Systems.bmp 
 .5111-11-11تاريخ اؼبعاينة: 

 ىي يف دورة متكاملة و اؼبستمرحسن ػتضمن لو الت لو أربعة ركائز ISO 19111 ؤكد الشكل على أف معيارػي
 .ردود أفعاؿو أف تكوف ىناؾ  التحرياؼبراجعة و ، العمل يف ؾباؿ اإلدارة البيئية، التخطيطضرورة 
    

  ISO 14004بياف أسس معيار : 52الشكل رقم 

http://www.tqcsi.ir/Img/Management%20Systems.bmp
http://www.tqcsi.ir/Img/Management%20Systems.bmp
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 :Google صوراؼبصدر:    

innovations.asn.au/impcycle.gif-http://www.green 

 .5111-11-11تاريخ اؼبعاينة: 
 
 التصحيح و التحري ،العمل، التخطيط يرتكز ىو اآلخر على حبيث ISO 14004 يكاد ىبتلف معيار ال

 ، ما يبكن اغبصوؿ عليو و بالتحسُت.القدرة ،سباشيا مع االلتزاـ بالقيم، االذباه و ربديد استعراضإضافة إُف 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ثنائية التسويق المجتمعي و التنمية                                                                        الفصل الثالث    
  المستدامة

 :الكفاءة الطاقوية من أجل تكنولوجيات عاؼبية . فتح أسواؽد
 و البديلة الطاقات على للحصوؿ سيما ال مبتكرة تكنولوجيات نشرل ناقبلت الدولية اؼبعايَت تكوف أف يبكن   

 للوثائق الشامل تطويرال وهبذه التكنولوجيات  العاؼبي االىتماـ خلق و التسليم وقت تقليلمن خبلؿ  اؼبتجددة
 الرائدة ؼاىداألربقيق  على تساعد اليت األدوات بُت من ISO معايَت. اؽب االقتصادي نجاحال لضماف الداعمة
 استخداـكيفية   و األنظمة و للحوافز ةموميػالع التدابَت بدورىا مقراراهت الذين تتضمن القرار صناعتتضمن 
 . اؼببتكرة لتكنولوجياتل النطاؽ واسع و حكيم استخداـ على يشجع فبا اؼبعايَت

أو  البيولوجي الوقود علىطػبلؽ أعماؿ اؼبنظمػة إترجم ب اؼبناخ تغَت مسألة حوؿ ISO لػ ستباقياال وقفاؼب   
 و ةويالطاقالكفاءة  ؾباؿ يف ةديداعب الفرص استعراض و الطاقة إدارة نظم و les biocarburantsاغبيوي 
أكثر من  ،CEI لكهروتقنيةل ةػالدولياللجنػة  مع وثيق بشكل تعاوهنا على ISO افظرب و هبذا ،اؼبتجددة الطاقات
 العاؼبي اجمللسكذا   و OCDE التنمية و التعاوف ةػمنظم و AIE للطاقة ةػالدولي الوكالة مع راكاتػش أنشأتذلك 
 .اجملاؿ ىذا إلقباح ةشًتكاؼب اؼببادرات للعمل يف إطار CME للطاقة

 :ISO 14000البيئية القياسية اؼبواصفة . 5
 (1) :تطورالنشأة و أ. ال
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إُف إضافة  ISO 9000اعبودة  من خبلؿ معيار يف ؾباؿ إدارة اعبودة ISOعلى إثر النجاح الذي حققتو    
تصاعد الدعوات اؼبوجهة للمنظمة من قبل األمم اؼبتحدة و منظمات أخرى إلصدار مواصفة متخصصة بإدارة 

أشبرت عبنة فنية بتشكيل ؾبموعة استشارية دولية ـبصصة  1441عاـ  بدأت و يف ىذا اجملاؿالبيئة، نشطت 
البيئية، التدقيق البيئي و عبلقات التحقيق ة زبت  بنظم اإلدارة ػة عباف فرعيػ' ذات ستISOITC, 207عرفت بػ '

البيئي، اؼبلصقات أو العبلمات البيئية، تقييم األداء البيئي، تقييم دورة اغبياة و عبنة ضبط اؼبصطلحات و 
بعد عدة مقاببلت  التعاريف، إضافة إُف ؾبموعة عمل متخصصة باعبوانب البيئية و مواصفات اؼبنتوج.

 للتصويت وعرضت  1442دات عمل كمواصفة دولية يف لقاء بأوسلو عاـ ُف طبسة مسو إتوصلت اللجنة 
 ISO 14000سلسلة اؼبواصفة  1441أي سبت اؼبوافقة عليها بعد عاـ و صدرت بعد أشهر من نفس العاـ 

 إدارة بيئية مع طريقة التنفيذ. إُف اؼبتطلبات العامة لتكوين نظاـاليت ترشد 
  :هاب. مفهوم

صبيع أنواع و  ؾبموعة متطلبات هتتم بتكوين نظاـ إدارة بيئية يبكن تطبيقو يف ISO 14000اؼبواصفة البيئية    
هتدؼ أساسا إُف تدعيم  أحجاـ اؼبؤسسات و يتكيف مع ـبتلف الظروؼ الثقافية و االجتماعية و اعبغرافية،

 تسهيل  ة إُفافو االجتماعية إض ضباية البيئة و منع التلوث و ربقيق التوازف مع اغباجات االقتصادية
 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 – الطبعة األوُف –دار اؼبسَتة للنشر و التوزيع و الطباعة  –" ISO 14000 "إدارة الػبيئة/ نظم و متطلبات –قبم العزاوي و عبد اهلل حكمت النقار  :(1)
 .152 و 159 ص ص – 5111

ثنائية التسويق المجتمعي و التنمية                                                                        الفصل الثالث    
  المستدامة

بإصدار تقـو اؼبنظمة مراجعتها يف أي وقت ف لبات اؼبواصفة و ربديديها وعملية التطبيق من خبلؿ صبع متط
  (1)  دليل االستخداـ بشكل مستمر يتضمن يف كل مرة مبلحظات و توضيحات و ربسينات أكثر.

 :اؼبطلوبة تلك اؼبتطلبات أو الظروؼ و الشكل اؼبواِف يوضح أىم
 

 ISO 14000: سلسلة اؼبتطلبات العامة اليت أقرهتا اؼبواصفة الدولية 51شكل رقم   
 السياسة البيئية                         

 التحسُت اؼبستمر                                                                     
 التخطيط              

 اؼبراجعة                                                                                
 التنفيذ و التشغيل              

 الفح  و العمل                                                                     
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  ISO "إدارة الػبيئة/ نظم و متطلبات –قبم العزاوي و عبد اهلل حكمت النقار اؼبصدر:       
 .151 ص – 5111 –الطبعة األوُف  –دار اؼبسَتة للنشر و التوزيع و الطباعة  -"14000                 
 
تشغيل، فح  و و ة بيئية مبلئمة، زبطيط، تنفيذ ػوجود سياس ISO 14000ة ػة القياسيػطلب اؼبواصفتت

و  ISO 19111ره فيما يتعلق باؼبواصفة و ىو ما يتوافق مع ما سبق ذك، امستمر  اػربسين عمل، مراجعة و
14004 ISO ،تكوف  و بذلكISO 14000  ؼبتطلبات سلسلة ىذه اؼبعايَت إصباال اأساسفعبل. 
 : ىا و ؿبفزاهتامزاياج. 
    (2)  مزايا عديدة منها: ISO 14000* أظهر التنفيذ الفعلي للمواصفة    
 التوافق اؼبتزايد مع التشريعات البيئية و األىداؼ السياسية و االسًتاتيجية؛ -
 إعًتاؼ اؼبؤسسات الصريح بأف تطورىا متعلق باؼبصادر البيئية و اؼبؤثر على نشاطها؛ -
دفة باستعدادىا للتقييم تصاعد رغبة اؼبؤسسات يف شرح وضعها البيئي للرأي العاـ احمللي و العاؼبي مسته -

 البيئي و إعادة تأىيل نشاطها و اكتساب اؼبعرفة و اػبربة فيما يتعلق باؼببادئ البيئية؛
 منع التلوث و اغبفاظ على اؼبواد األولية دبا يسهم يف تقليل التكاليف؛ -
 إهباد أسواؽ و مستهلكُت جدد؛ -

 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .151 ص -اؼبرجع نفسو  :(1)
 .121..  151ص ص  - اؼبرجع نفسو :(2) 

ثنائية التسويق المجتمعي و التنمية                                                                        الفصل الثالث    
 المستدامة

 ؛هاو اؼبستثمرين و األفراد و ـبتلف اعبهات اؼبتعاملة مع تعزيز صورة اؼبؤسسة لدى اؼبنظمُت و اؼبوردين -
 رفع معنويات العاملُت اذباه مسؤولياهتم البيئية؛ -
 زيادة يف إبداع اؼبؤسسات و قدرهتا على التنافس ألجل اغبصوؿ على حصة سوقية أعلى؛ -
 اإلدارة البيئية؛تكاليف تشغيل نشاطات  تقبلي واؿ الرئيسي و اؼبساؼب رأسربسُت التخطيط اؼباِف بتحديد  -
 ربسُت حضور اإلدارة العليا يف مواقف األزمات و الطوارئ البيئية؛ -
 إهباد لغة عاؼبية بسيطة و مفهومة إلدارة البيئة و ضبايتها من التلوث. -

ف و الوقت كالتكالي  ة ؽبااؼبوجه ةػداخليالادات ػرغم كل االنتق للمعايَتا األنبية الفعلية ػو عليو تظهر ىذه اؼبزاي
ا للبيئة على ارجية كمراعاة نظم اإلدارة ؼبصاٌف مؤسسات دوف أخرى و حىت مراعاهتو اػب ،و اعبهد الكبَت
 .األخرى و أىدافها الرئيسية حساب نشاطها

     (1) : بػ ISO 14000 دد دوافع السعي للحصوؿ على اؼبواصفة القياسيةربعلى ىذا األساس *    
 ؛التكاليف توفَت و اؼبالية التأثَتات -



151 
 

 ؛اؼبستدامة التنمية -
 ؛العاؼبية السوؽ يف اؼبنافسة -
 ؛اغبرة التجارة تعزيز -
 ؛البيئة ضباية -
 .اإلجراءات الفعلية لنظم اإلدارة البيئية أكثر اليت ربدد ISO 14001 مع التوافق -
 )2(: حوؿ اؼبسؤولية االجتماعية ISO 26000اؼبواصفة القياسية . 2
 يف جوىري أمر األخَتة ىذه بأف العاـ اإلدراؾ يف االجتماعية وليةؤ اؼبس بشأف ISO عمل ظروؼ تتمثل   
 اػباصة األرض قمة انعقاد عند 1992 عاـ يف اإلدراؾ ىذا عن التعبَت مت قد و، ةؤسسم أية استمرار و بقاء
 .أفريقيا جنوب يف اؼبستدامة بالتنمية اػباصة العاؼبية القمة انعقاد عند 2002 و جانَتو دي ريو يف بالبيئة
 هبدؼ االجتماعية وليةؤ باؼبس زبت  سًتاتيجيةا استشارية ؾبموعة بتكوينISO  قامت 2003 بداية مع   

 ،القائمة الربامج و للمبادرات قيمة تضيف قد اؿاجمل ىذا يفISO  مشاركة كانت إذا ما تقرير يف اؼبساعدة
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

(1): COMPUTER ENGINEERING DEPARTMENT STUDENTS, SECOND YEAR – "Engineering Problems of the 

Environment II, EN 212, SUMMARY" – 2009 – P 04                                                موقع إلكًتوين:

http://www.aiet.info/files/en212/en212sum.pdf 

 .5111-12-11 تاريخ اؼبعاينة:
(2) :ISO Central Secretariat – "سويسرا  –جنيف  –اؼبسؤولية االجتماعية"  حوؿ 26000 يزوإ اؼبستقبلية الدولية القياسية اؼبواصفة يف اؼبشاركة
 :14 و 11 و 11 و 12ص ص   –موقع إلكًتوين  – 5111 –

http://isotc.iso.org/livelink/livelink/fetch/2000/2122/830949/3934883/3935096/02_news/Brochure_p
articipating%20in%20the%20future_arabic_2006_10.pdf 

 .5111-12-11 تاريخ اؼبعاينة:

ثنائية التسويق المجتمعي و التنمية                                                                        الفصل الثالث    
 المستدامة

 و ةػالتجاري اتػاؼبنظم ملتش اليت ةػاؼبعني األطراؼ اىتمامات يبثلوف العاَف أكباء من فبثلُت اجملموعة لتمش
 من شهرا 11 من أكثر بعد و ،اغبكومية غَت اؼبنظمات جانب إُف اؼبستهلكُت و العماؿ و البيئية و اغبكومية

 اػباصة العاؼبية اؼببادرات على عامة إطبللة يتضمن شامبل تقريرا اجملموعة أعدت التطوير و اؼبكثفة اؼبناقشات
 خلصت و االعتبار يف تضعها أف اؼبنظمة على هبب اليت ددةػاحمل القضايا بعضعلى  و االجتماعية وليةؤ باؼبس
 ة.اؽبام التوصيات من دبجموعة االلتزاـ بشرط شأفذا الهب قدما سبضي أف هببISO الػ  أف إُف
 للمؤسبر، اؼبتماشية و اإلهبابية الردود إُف باإلضافة توصياهتا و سًتاتيجيةاال االستشارية اجملموعة تقرير على بناء
 تقدـ دولية قياسية مواصفة بإعداد تقـو جديدة عمل ؾبموعة إنشاء ضرورة للمنظمة الفنية اإلدارة ؾبلس قًتحإ

 اؼبعايَت معهدي من العمل جملموعة مشًتكة قيادة بتعيُت  قاـ، كما االجتماعية وليةؤ اؼبس  ىب فيما التوجيو

 أحد أيضا عضو متقدمة دولة و ISO يف عضو نامية دولة بُت لتوأمةا نظاـ يعترب و ،السويد و بالربازيل الوطنية

 يف العضوية ؾبموع من 111 سبثل اليت النامية الدوؿ مشاركة لتعزيز الفنية اإلدارة ؾبلس أدخلها اليت التدابَت

http://www.aiet.info/files/en212/en212sum.pdf
http://www.aiet.info/files/en212/en212sum.pdf
http://isotc.iso.org/livelink/livelink/fetch/2000/2122/830949/3934883/3935096/02_news/Brochure_participating%20in%20the%20future_arabic_2006_10.pdf
http://isotc.iso.org/livelink/livelink/fetch/2000/2122/830949/3934883/3935096/02_news/Brochure_participating%20in%20the%20future_arabic_2006_10.pdf
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 األساسية الوثيقة دبثابة جديد عمل بند اقًتاح على عضوا 37 صوت2005 جانفي  يف ،5111ؼبنظمة حىت ا
 تتضمن ،ISO 26000ترميز  5111 منذ ضبلت اؼبواصفة اليت إلعداد الرئيسية اإلرشادية اػبطوط تقدـ اليت

اعبوىرية ؽبذه  التوجيو فيما ىب  القضاياكذا االجتماعية للمؤسسات و األطراؼ اؼبعنية و  مبادئ اؼبسؤولية 
رسات و إعداد ات و اؼبناىج و اؼبماػتطبيق اؼبؤسسات ؽبا دبا يشمل مثبل السياسىب   اؼبسؤولية و فيما

 التقارير و غَت ذلك.
 

 ISO 26000بياف أسس معيار  :51شكل رقم 

 

 :Google صوراؼبصدر:   

http://chem-eng-net.com/wp-content/uploads/2010/10/iso26000.jpg 

 .5111-11-11تاريخ اؼبعاينة: 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ثنائية التسويق المجتمعي و التنمية                                                                        الفصل الثالث    
 المستدامة

الشكل اؼبعرب عن اؼببادئ التوجيهية و ىو دبثابة دليل  يفما ، كISO 26000 وضع معيار اؼبسؤولية االجتماعية
و   األمن، التنمية البشريةالصحة و جتماعي، االوار اغبو ضباية اجتماعية، ب شروط عمل تطلموجز للمعيار، ي

 بعضها لبعض. زمةلو م تسلسلة، تعمل ىذه اؼبتطلبات بطريقة مكذلك التوظيف و العبلقات
 

 الفرع الثالث: نظام اإلدارة البيئية
أحد أبرز النتائج اإلهبابية  Environnemental Management Systemيعترب نظاـ اإلدارة البيئية    

موما مع مساعي التنمية اؼبستدامة، إُف جانب و تكييف النشاط االقتصادي ع البيئةضباية يف عبهود العاَف 
 من خدمة للجميع. قدموهاجتهادات أخرى ربسب لصاٌف العاملُت يف ىذا اجملاؿ ؼبا 

 :ل اؼبشاكل البيئيةغبنظم . 1

http://chem-eng-net.com/wp-content/uploads/2010/10/iso26000.jpg
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 البيئيةاؼبتوصل إليها للمشاكل اغبلوؿ  من ىوو  ،، سيأيت اغبديث عنو منفرداإضافة إُف نظاـ اإلدارة البيئية   
     (1) منها: ات الغرض، ىناؾ نظم أخرى لذISO 14000شأنو شأف سلسلة اؼبعايَت القياسية 

 EA: البيئية اؼبراجعات .أ

 ".الصحة و مافاأل البيئة و على آثاره حيث من ةؤسساؼب داءأل تقييم عملية ىي"و    
 EIA: البيئي األثر تقييم .ب
من  البيئة علىؽبذا األخَت  هبابيةاإل و السلبية التأثَتات ربديد دؼهبمشروع  يأل البيئي ثراأل دراسة ىوو "   

ا فيو ؼبمن جهة أخرى  السلبية التأثَتات تقليل على العمل و جهة، ما يسمح بتقييم ىذا اعبانب يف اؼبشروع
 ".السواء على الدولة و اجملتمع و اؼبستثمر مصلحة
 للموارد السليمة البيئية دارةاإل ربقيق ،اقتصادية تنمية ربقيق ،الدولية القوانُت مع التوافق أىدافومن    

 اؼبشروع من البعيد اؼبدى على الفائدة تعظيم و البيئة على للمشروعات السلبية ثاراآل تقليل و ذبنب ،الطبيعية

 .الدولة واؼبواطن  و ؼبستثمرصاٌف ال
  :تكنولوجيا اإلنتاج األنظف .ج
 زيادةل اؼبنتجات و العملياتعلى  وقائية ةمتكامل بيئية سًتاتيجيةال مستمرتطبيق  ىواإلنتاج األنظف "   

 ".البيئة و البشر على اؼبخاطر تقليلل و البيئية الكفاءة
 :* طرؽ اإلنتاج األنظف

 ؛Reduce ختزاؿإ -     ؛Re-arrange للمكاف الداخلي الًتتيب إعادة -

               ؛Replace ستبداؿإ -                           ؛Reuse ستخداـالا إعادة -
 .Recycle تدوير إعادة -

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
(1): Ibid – P 02 et P P 05 et 06.  

و التنمية  ثنائية التسويق المجتمعي                                                                       الفصل الثالث    
 المستدامة

 :. منع التلوثد
 و النفايات اؼبخلفات تيار إُف تدخل اليت اؼبلوثات أو اػبطرة اؼبواد كمية من تقلل اليت اؼبمارسات "يعٍت   
 ".البيئة إُف بآخر أو بشكل زبرجاؼبواد اليت  أو
 :الكفاءة البيئية .ىػ
 يف ةؤسساؼب كفاءة من قدر أقصى ربقيق مع البيئية ضراراأل من اغبد إُف هتدؼ إدارية فلسفة ىي"   

 ج".نتا اإل عمليات
 و  اتػالسياس ميدعت االجتماعي، و العمل و التضامن اؼبشاركة و القوانُت، بالتشريعات االلتزاـ عند

األسواؽ  على الًتكيز التحسُت، و مراقبة إدارة يف و اؼبعلومات النظم إستخداـ البيئي، بالبعد األنظمة
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و كذلك  الطاقةو  للموارد دةػرشي إدارة البيئي، التحسُت على زػالًتكي اؼبصلحة، ابػو أصح العماؿو 
 ذه النظم و أخرى النجاح.ؽب يبكن ،البيئية اؼبسؤولية ذوي اؼبوردينمن خبلؿ 

  العمليات يشمل أىم زبضع ؾبمل اؼبمارسات اليت ذكرت و اليت َف تذكر عند تطبيقها لتسلسل ىرمي
مث إعادة  اؼبطلوبة يف ؾباؿ ضباية البيئة و اؼبسانبة اعبادة يف ربقيق التنمية اؼبستدامة، يبدأ دبنع التلوث

 االستخداـ أو التدوير تليها اؼبعاعبة و أخَتا التخل  قدر اإلمكاف من اؼبلوثات.
 EMS: . نظاـ اإلدارة البيئية5

 :  أ. تعريف
الكثَت من الصعوبات يف استيعاب إمكانية اعبمع بُت مفهـو اإلدارة و مفهـو البيئة يف البداية، إال أف  رغم   

 اعبهود أشبرت يف النهاية مفهـو 'اإلدارة البيئية' اؼبوافق لذلك:
  عرفوGrolosca  بشكل مبوذجي كما يلي: 1412عاـ 

شاطاتو و عبلقتو بالبيئة الفيزيائية و األنظمة "ىي اإلدارة اليت يصنعها اإلنساف و تتمركز حوؿ أو على ن
البيولوجية اؼبتأثرة، و أف جوىر اإلدارة البيئية يكمن يف التحليل اؼبوضوعي و الفهم و السيطرة الذي تسمح بو 

   (1)ىذه اإلدارة لئلنساف أف يستمر يف تطوير التكنولوجيا دوف تغيَت النظاـ الطبيعي". 
  كما عرفتISO  على أنونظاـ اإلدارة البيئية: 

ات، اؼبمارسات، اؼبسؤولي ط،التخطي لذي يتضمن اؽبيكل التنظيمي،اـ اإلداري الشامل ا"جزء من النظ
  (2)ا و اغبفاظ عليها". اسة البيئية و تطبيقها و مراجعتهة بتطوير السيات، العمليات و اؼبوارد اؼبتعلقاإلجراء
 كثَت من البساطة و الوضوح كما يلي:  والبيئية في و ىناؾ تعريف آخر لنظاـ اإلدارة 
  اػأنشطته تأثَت يف التحكم على القدرة تعظيم و ربقيق هبدؼ الصناعية اؼبؤسسات تتبناه إداري نظاـ ىو "

 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .155 ص -اؼبرجع نفسو  :(1)
 .155 ص -اؼبرجع نفسو  :(2)

ثنائية التسويق المجتمعي و التنمية                                                                        الفصل الثالث    
 المستدامة
 (1)". برامج و خطط و أىداؼ إُف تًتصبها و تتبناىا بيئية سياسة ؿخبل من البيئة على اؼبختلفة

    (2) :البيئية اإلدارة نظم لتطبيق الدافعة ب. القوى
 حىتبنظاـ إلدارة البيئة، على وجو اػبصوص إُف تبٍت و العمل تدفع اؼبؤسسات  توجد قضايا كلية و جزئية   

 جراءاتاإل زيادة باإلضافة إُف ة لتطبيق نظم اإلدارة البيئية،التنمية اؼبستدامة نفسها ىناؾ من يعتربىا أداة دافع

 اؼبالية. التأثَتاتكذلك و   الُدولية اؼبنافسة، اؼبصاٌف أصحاب توعية، البيئية التشريعات و
    )ISO 14000: )3إنشاء نظاـ لئلدارة البيئية وفقا للمواصفة البيئية الدولية  متطلباتج. 
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فإف اؼبؤسسات و معرفة االرتباط القائم بينو و بُت نظاـ إدارة البيئة،  ISO 14000 عيارممعرفة أنبية بعد    
 يف: ذلك، تتمثل أبرز متطلبات ة يتماشى و اؼبعيار اؼبطلوبإلدارة البيئ أف تنشئ نظاماباالقتصادية مطالبة 

 ضرورة وضع سياسة بيئية، حبيث: *
 تكوف مناسبة لطبيعة و حجم التأثَتات البيئية ألنشطة اؼبؤسسة أو خدماهتا؛ -
 تتضمن االلتزاـ بالتحسُت اؼبتواصل و اغبد من التلوث؛ -
 اؼبؤسسة؛تشارؾ هبا متطلبات أخرى تتضمن االلتزاـ بالوفاء بالتشريعات و اللوائح البيئية السائدة و  -
 تكوف اإلطار العاـ لضبط و فح  األىداؼ و اؼبستهدفات البيئية؛ -
 توثق و تنفذ و تصاف و تعمم على كل العاملُت؛ -
 و أف تتاح ىذه السياسة البيئية للجمهور. -

بكل ، األغراض و األىداؼ اػباصة التشريعاتة، أف يراعي اعبوانب البيئية للمؤسسهبب  ط، و* التخطي
أيضا ربديد  يراعيأف  البيئية العامة و مع االلتزاـ باغبد من التلوث خاصة و تتماشى مع السياسة حبيث يفةوظ

 .غيَتمع أي ت ربامج مرنةال ، على أف تكوفو اإلطار الزمٍت البلـز اؼبسؤوليات و الوسائل
التنفيذ و التشغيل، و ذلك بتوفَت البيئة البلزمة و ضبط اؼبسؤوليات، التدريب و التوعية و الكفاءة،  *

اإلتصاالت الداخلية و اػبارجية، توثيق اؼبنظومة اإلدارة البيئية، التحكم يف الوثائق و العمليات مع ضرورة 
 اؼبناسبة. االستعداد الدائم ألي طارئ من خبلؿ وضع أساليب اؼبواجهة

أساليب الفح  و اإلجراءات التصحيحية، و اليت تشمل الرقابة و القياس و عدـ اؼبطابقة و اإلجراءات  *
 التصحيحية و الوقائية، سجبلت التدريب و نتائج اؼبراجعة و الفحوص و أيضا برامج تدقيق اؼبنظومة البيئية.

اال أو ىي اؼبراجعة اإلدارية اليت تسمح بالتأكد من * الفح  على فًتات ؿبددة للمنظومة اإلدارية البيئية إصب
اؼببلءمة و الكفاية و الفعالية، تسمح بإعادة النظر يف أف اؼبعلومات الضرورية ؾبمعة تعطي فرصة التقييم و 

 كبو التحسُت اؼبتواصل. االذباهالتوثيق كما تربز اغباجة إُف أي تغيَت يف العناصر األوُف من اؼبتطلبات و 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

(1): Ibid – P 01.  
(2): Idem. 

 .195..  122 ص ص –اؼبرجع نفسو  :(3)
ثنائية التسويق المجتمعي و التنمية                                                                        الفصل الثالث    

 المستدامة
 مستدام  و عمل فكرالخضراء  المطلب الثاني: الكيمياء

 لطبقة مستفزة مواد من الصناعية العمليات إفرازات أو اتدياؼبب استعماؿ مثل الكيمياء تتطبيقا توظيف   
، كلها تسَت يف االذباه اؼبعاكس ذلك غَت أو اغبمضية األمطار أو اغبراري االحتباس لظاىرة اؼبسببة و األوزوف

 من العلمي االبتكار من اجديد نوعا لسبثاليت  اػبضراء الكيمياءعبهود التنمية اؼبستدامة، ؽبذا البد من تطبيق 

 خاصة يف شقها اؼبتعلق بالبيئة. اؼبستدامة التنمية وبقق أف شأنو
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  ماهية الكيمياء الخضراء الفرع األول:  
زات التقدـ و منجمن جهة الرحبية  يف اجملاؿ الكيميائي ات اؼبستدامةاألفكار و اؼبمارس سايرت البد و أف   

 الذي النظيف البيئي اؼبفهـو إحبلؿ، فبل تراجع عن ذلك مع من جهة أخرىو الصناعي و التقٍت  التكنولوجي

 التصنيع عمليات من الكثَت مسار تغيَت يف بَتك حد إُف تساىم أف يبكن اليت احملفزة العوامل على يتوقف

 .ةالبيئي اؼبنظومة لصاٌف الكيميائي
 :اػبضراءالكيمياء . بداية 1
 من معدة أو مستوردة مواثيق و والتكبروتو  على تستند الدوؿ من العديد يف الصناعات انتك أف بعد   
 يف صدر مثبل ،التلوث منع قوانُت إصدار جاء الطاقة استهبلؾ من اغباجة و البيئي البعد تراعي ال اػبارج
 من البيئية األبعاد تراعي بكيفية اإلنتاجية عملياتو يصمم بأف اؼبنتج   يُلـز قانوف 1990 سنة اؼبتحدة الواليات
 منح بتقدًن اؼبتحدة الواليات حكومة قامت ودبوجب و نفسو اؼبصدر من الضارة االنبعاثات زبفيض خبلؿ
 تشجيع مت و اؼبواد تلك ـباطر لتقليل اؼبختلفة اعبامعات و اؼبعاىد خبلؿ من الكيمائية اؼبنتجات لتطوير
 و الضارة اؼبواد معادلة على تعمل يمائيةك مواد إلنتاج اؼبقدمة اؼبنح أىداؼ تطورت و االذباه ىذا يف البحث
 نتج ما ىو و، للبيئة تلويث استخبلصها عمليات عن ينتج اليت الكيمائية للمواد بدائل وضع و التلوث تقليل

 العمليات بناء إعادة إُف هدؼي يذال ياؼباض القرف من التسعينيات منتصف يف اػبضراء الكيمياء علم عنو

 اإلنتاج عملية أثناء اإلنساف لصحة أو للبيئة اؼبلوثة اؼبواد تقليل يتم حبيث الكيميائية باتكللمر  التحضَتية

 (1) .حصوؽبا بعد التلوث مشكلة معاعبة و إزالة يف فقط اعبهد صرؼ من بدال األولية
 :أطراؼ فاعلة يف دعم الكيمياء اػبضراء .5
 يف الكيميائية اؼبلكية اعبمعية مثل الرائدة العلمية اؼبؤسسات من العديد اػبضراء بالكيمياء للعمل تشجعت     

 يف الطبلبية اؼبشاريع دعم و تشجيع مت و الدراسية اػبطط فوضعت ،األمريكية الكيميائية اعبمعية و بريطانيا
 علمية زكمرا  تستأس و اػبضراء الكيمياء يف اؼبتخصصة البحثية زكاؼبرا  أقيمت ماك اػبضراء، الكيمياء

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 اؼبتحدة العربية اإلمارات - رقةاالش جامعة - الكيمياء قسم -" العصر ُمتطلبات تقتضيها ضرورة: اػبضراء الكيمياء" - عبدوف أبو إبراىيم عديساف :(1)
 : 12ص  –موقع إلكًتوين  –بدوف سنة نشر  –

http://www.abuabdoun.com/PDF_Link/Green%20Chemistry.pdf 

 .11/12/5111تاريخ اؼبعاينة: 
المجتمعي و التنمية ثنائية التسويق                                                                        الفصل الثالث    

 المستدامة
 هامن خضراء، يميائيةك عمليات إُف العادية الكيميائية العمليات ربويل ؾباالت يف األحباث يف متخصصة 
 ؾبلس قبل من 2000 عاـ تأسس الذي بأسًتاليا موناش جامعة يف اػبضراء الكيمياء زكمر  اؼبثاؿ سبيل على

 خطة ضمن زكاؼبر  تطوير هبدؼ معتمدة مقاييس حسب 2005 عاـ منجزاتو  مراجعة مت و االسًتاِف البحث

 زكاؼبر  خطة تضمن و،  2008حىتلو  اؼباِف الدعم ضماف مت حيث هبا قاـ اليت نشاطاتو على بناء اسًتاتيجية
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 ؾباؿ و نظيفة ربضَت تقنيات ىي ؾباؿ ثبلثة ؾباالت يف جديدة تقنيات و طرؽ و مواد و اتػبكمر  ربضَت

 ضوء يف اػبضراء الكيمياء ؾباالت زبدـ متقدمة ضوئية و هربيةك يمياءؾباؿ ك و ضراءاػب ابيوتكنولوجيال

 على التأثَت دوف نظيفة طاقة إلنتاج طرؽ و اؼبخاطر منعدمة صناعية فضبلت إنتاج ىو و األساسي اؽبدؼ

 زكاؼبرا  أىم من يعترب الذي الربيطانية يورؾ جامعة يف اػبضراء الكيمياء زكمر  ، و من أمثلة ذلك أيضافاعليتها
كما أنو  بريطانيا مستوى على اػبضراء للكيمياء تؤسس و التعليم قطاع و الصناعة مع تتعاوف اليت العلمية
 إُف فباإلضافة األمريكية اؼبتحدة الواليات يف أما ،اػبضراء الكيمياء يف متخصصة عليا دراسات برامج يقدـ

 اعبامعات بعض يف اؼبعتمدة الربامج و األمريكية الكيميائية اعبمعية هبا تقـو اليت النشاطات و االىتمامات

 مستوى على اػبضراء الكيمياء تشجيع يف بارزة متشغن و أوريغن جامعة و ساتكس جامعة جهود فإف

 (1)  .ؤسبراتاؼب و ندواتال عقد خبلؿ من اؼبدارس
 :جوىر العمل بالكيمياء اػبضراء .2
 مراحل و ةػالناذب و ةػاؼبستعمل وادػاؼب درست اػبضراء الكيمياء مبادئ إُف ااستناد يميائيك تفاعل تصميم عند   

 عند حىت و زبزينها خبلؿ و اػاستعماؽب قبل البيئة و الصحة على احملتملة اؼبخاطر و اؼبنتجات طبيعة و تكوهنا

ما  االعتبار بعُت اػبضراء الكيمياء مرتكزات صبيع أخذ يتم باؼباء، االقبراؼ أو اغبريق مثل ؼبخاطر تعرضها
 .للطاقة قلأ استهبلؾ و ؼبنتجبالتاِف تكاليف او  تالنفقا من التقليل و البيئة ضباية على يساعد
 اؼبشتقة اؼبواد استبداؿ على و البيئية اؼبلوثات من خالية مواد إنتاج و تصنيع على اػبضراء الكيمياء علم يرتكز

 مع تشابوة، و اؼبختلف النباتية الزيوت و البطاطا و القمحك زراعية منتجات من طبيعية دبواد بًتولية مصادر من

 و فاءةك ثركأ يميائيةك عمليات و مواد إنتاج إُف يتطلع اػبضراء الكيمياء فعلم صائ اػب يف اؼبنتجات ىذه
 وقف كبو ىامة خطوةك طبيعية مواد من منتجات تصنيع و عاَفال تشكيل إعادة إُف سعىهو يف ة،لفتك أقل

 التوازف غبفظ البيئي النظاـ مراعاة و اؼبادية التكاليف بأقل ذلك و الطبيعة كبو تدرهبيا العودة و البيئي التلوث

 طرح و صناعية ملوثات تكوين منع اؼبختربات يف اعبديدة التصنيع عمليات تستطيعض، حبيث ؤلر ل اغبيوي

 يف خطرة مواد استعماؿ من اؼبتطورة التكنولوجيا ىذه حد أدىن إُف تقلل ماك للبيئة ثركأ صديقة منتجات
 (2) .التلوث مستوى لتخفيض بأساسها ـبتلفة طريقة تعترب ذال التطوير، و التصميم

 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 (1) :* أمثلة عن تطبيقات الكيمياء اػبضراء
o ضبض من غك بليوين حواِف إُف اللدائن و التشحيم زيوت و الببلستيكية ياسكاأل إنتاج مصانع ربتاج 
 و أولية مادةك  البنزين بكمر  استعماؿ على اغبمض لصنع القياسية الطريقة عتمدت و هالصنع سنة لك ديبيكاأل
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 البكتَتيا تستعمل مؤخرا تطويرىا مت تصنيع عملية ظهرت لكن ، واستعماؽبا اؼبمنوع اؼبواد من يعترب الذي

 يعٍت ما ،البنزين ؿبل البسيط وزغاعبلو  سكر فيها وبل حيث 'البيولوجية احملفزات' باسم تُعرؼ وراثيا اؼبعدلة

 ميةك استعماؿ لتجنب إمكانية توفر و ديبيكاأل ضبض لصنع وزغاعبلو ك اطبيعي آمنة مادة باستعماؿ البدء

 تستعمل اليت اعبديدة التصنيع عمليات انتشار حاؿ يف و، و عليالبنزينك مؤذية يميائيةك مادة من بَتةك
 دقيق من وزغاعبلو  إنتاج اؼبمكن فمن اؼبتجددة اؼبوارد على االعتماد حيث من و اػبضراء الكيمياء مبادئ

  .نباتية مواد يف اؼبوجود وزغاعبلو  أو النشوي الذرة
o اؼبكوف اعبزء 'إيبوبروفن' اآلالـ ُمسّكن من جعل 1991 عاـ صممت أخرى ؿبسنة تصنيع عملية يف 
 ؽبذه األخَتة و األصلية التصنيع عمليةخبلؿ ، ف'مدبرين' و 'نوبرين' و 'ادفيل'و  'موترين' أدوية يف النشط
 من فقط 40 %نسبة أبقي على اؼباضي القرف ستينيات منذ تطويرىا جرىو اليت  خطوات ست من اؼبكونة

 اآلالؼ مئات إزالة يف تساعد حسب اؼبختصُت اػبضراء العملية ىذه، 'إببوبروفن' جو منت يف اؼبفاعلة الذرّات

 ميةك الكيلوغرامات من اآلالؼ دبئات زبفض و سنة لك يميائيةكال انبيةاعب نتجاتاؼب من الكيلوغرامات من
 ىذا اؼبنتج األخَت.     لصنع البلزمة اؼبفاعبلت

o حيث النباتية و اغبيوانية الدىوف على قائمة جديدة منتجات تطوير مت اؼبنزلية اؼبنظفات ؾباؿ يف 
 اؼبنظفات،غَتىا من  و الصابوف لصناعة أساسي بشكل استخدمت

o و اػبضراء الكيمياء تطوير إُف الباحثُت من الكثَت الرائدة الصناعات و األفكار ىذه ادتػقا ػكم 
 أو طبيعية ادرػمص من أخرىب بًتولية مواد من ةػاؼبصنع الببلستيكية اؼبواد الستبداؿ جديدة تقنيات ابتكار

 و ةػالرطوب و الشمس أشعة  علىمثبلباالعتماد  الطبيعية للظروؼ لبلستجابة قابلة مواد ربضَت و تصميم
 'سكو ك جيفري' الربوفيسور بقيادة الكيميائيُت الباحثُت من فريق قاـ ، و ىنابالبيئة ضارة غَت مواد إُف التفكك
 من مكونة الطبيعية اللدائن من خاصة أنواع إنتاج من اػبضراء اللدائن بتحضَت األمريكية ورنيلك جامعة من
 ماستيشوستس جامعة يف أخرى ذبارب أجريت ماك الطبيعية، األلياؼ و الصويا فوؿ بروتينات من مزيج
 صفة ساهباكإ و تقويتها أجل من فيزيائية أو يميائيةك بطرؽ معاعبتها يتم القمح نبات من طبيعية لدائن إلنتاج
عدـ ما يعٍت  اعبوية لظروؼعند تعرضها ل تتحلل حيث استعماؽبا مدة أو طبيعة و تتناسب اليت الديبومة
 .البيئي النظاـب إضرارىا
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 عمليات تتطلب اليت الضارة الكيميائية اؼبخلفات و اؼبواد من األطناف مبليُت الكيميائية العمليات تنتج   
 قطاع ألف اؼبشكلة تربز و الكبَت االقتصادي العبء يظهر ىنا و، منها للتخل  تدوير إعادة أو معاعبة
 باحملافظة اؼبتعلقة اللوائح و القوانُت وبقق و ليطبق ألمواؿا من اإلضافية اؼببليُت آالؼ بإنفاؽ ملـز الصناعة
 ما سنوياتنفق  يميائيةكالبًتو  و الكيميائية الصناعات ؾباؿ يف تخصصةاؼب تؤسسااؼب بعضو ىناؾ ، البيئة على
 . ريالتطو  و البحث على تنفقو ماال ىو و البيئة ىعل احملافظةنشاطات  على دوالر البليوف يقارب
 جذورىا، من لكاؼبشا  باستئصاؿ البيئي التلوث مشكلة معاعبة يف اػبضراء الكيمياء دور يتجسد و يربز ىنا
 إيقاؼ على زكتر  اػبضراء الكيمياء ففإ اغبدث وقوع بعد تقليصو و بو والتحكم التلوث معاعبة من فبدال
 من الببليُت مئات توفر سوؼ بكفاءة توظيفها حاؿ فيف ،األساس من الضارة اؼبواد و اؼبلوثات تكوف

 فيهادبا  للدوؿ االقتصادي األداء ُتسرب إُف يؤدي بدوره ىذا و االقتصاد قوة يف تسهم بذلك و الدوالرات
   .التنموية مشاريعها دعم ىذه األخَتة دبقدور يكوف حيث النامية و الفقَتة
 على البيئي و االقتصادي الرخاء قيتحقل اػبضراء الكيمياء و اؼبستدامة التنمية مفهـو بُت تبلـز دو وج يتضح

 البلزمة األولية اػباـ اؼبواد على اغبصوؿ أجل من اؼبتجددة الطاقة مصادر على االعتماد يزداد وكما  السواء

 وقودك الذرة حوؿك استخداـ و اغبيوي الببلستيك و اغبيوي الديزؿ إنتاج مثل الكيميائية الصناعات يف
 شجرة من البشرية الربوتينات إنتاج و النفط آبار غبفر اعبديدة االصطناعية السوائل استخداـ و للسيارات
 اغبيوية اؼبعاعبة تقنية تطبيقات تدعم ىذه و، للمكيفات بديلك اؼببتلة النوافذ ستخداـا و وراثيا اؼبعدلة اؼبطاط

 و اؽبوائي بالتخمر اؼبعاعبة مثل اغبيوية اؼبخلفات تدوير إعادة يف اغبديثة الطرؽ تدعم و اعبزيئية و الطبيعية
 الزيتوف نفايات من للتخل  طرؽ و البحار يف اؼبتسرب النفط لتجميع طرؽ تصميم و بالديداف و البلىوائي

 النخيل ورؽ و اعبمربي و السمك قشر داـػباستخ الشرب مياه لتنقية طرؽ و الًتبة ربت بالرشح للري طرؽ و

 ة.للطاق نظيف مصدرك اغبيوي اؽبيدروجُت إلنتاج طرؽ و
 :االنتقادات يف وجو الكيمياء اػبضراء. بعض 2
 و التكنولوجية و الفنية لكػاؼبشا  بعض أف إال اػبضراء الكيمياء اؿػؾب يف حدث الذي التقدـ من بالرغم   

 الزراعي اإلنتاج حساب على سيكوف الطبيعية اؼبواد ىذه مثل إنتاج أف أنبها من ،قباحها تعًتض االقتصادية

 إُف للحاجة باإلضافة ىذا اإلنساف، الستهبلؾ اؼبخصصة الزراعية اؼبنتجات ميةك تقليل من عنو سينجم ما و

 الكيمياء تقنيات ضمن مستقببل لتصنيعها قابلة نباتات إلنتاج األراضي من واسعة مساحات زبصي 

قد  ا أف كميتهاكم غَتىا و ةػالعشبي و ةػاغبشري اؼببيدات و اهػاؼبي نػم كبػَتة  ياتػمك توفَت تطلبػي اػم اػبضراء
 الكيمياء اػبضراء تسهم أف إُف اجةاغب كانت، فإذا  اؼبتوقعةات اغباج تكفي ال

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 غذاءال حساب على ذلك يكوف ال أف مراعاة هبب الوقت نفس يف العلمي و الصناعي التطوير عملية دعم يف

 (1) و ـبتلف اغباجات اإلنسانية و بالتاِف الرفاىية اؼببتغاة.
 

 الخضراء كيمياءنموذج لل النيم شجرة الفرع الثاني:  
 جانبها من الكيمياء زبلي  حملاولة اؽبادؼ الكيميائي البناء إعادة أجل من اػبضراء الكيمياء وسيلة ظهرت   

 و الطرؽ تطوير و تصميم إعادة طريق عن ذلك و الصحة و البيئة على اؼبعلومة اػبأضرارى اؼبتمثل القبيح
من البحث يف ىذا اعبزء  .ضارة مواد إنتاج أو استخداـ فيها يتم ال حبيث الكيميائية اؼبنتجات و التفاعبلت

ة متعلقة بصحل الكثَت من االىتماـ نحديث عن شجرة النيم كنموذج لذلك و فرصة لدراسة جوانب َف ت
 غاية التنمية اؼبستدامة.ت، و ما كل ذلك إُف جزء لتحقيق اإلنساف و اغبيواف و النبا

 )Neem: )2 وصف شجرة النيم .1
 العامة اغبدائق أطراؼ و الشوارع جوانب على تزرع' الشريش أشجارأيضا ' تسمى و' النيم أشجار'   
 فهي شجرة صبيلة و حجمها كبَت اغبضري لتزيُتا منها بعضال لدى عروفةاؼب استعماالهتا كثَتة وىا الفوائدل

 و األرز و الشاي و القهوة و وكوالفوا  اػبضراوات و القطن مزارع حوؿ اؽبند يف بكثرة تزرع .إُف حد معترب
  .و حىت يف اعبزائر ، كما تزرع بكثرة يف اإلمارات العربية اؼبتحدةالبهارات

 

 شجرة النيم :51شكل رقم 

 
 :Google صوراؼبصدر:   

http://img194.imageshack.us/i/63801808.png/sr=1 
 .5111-11-52 تاريخ اؼبعاينة:
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 بذرة على ربتوى سنتمًتين حواِف طوؽبا جرابية الثمرة و فبيزة رائحة ذات اللوف بيضاء النيم أزىار أشجار

 وي اػم شهر خبلؿ بيضاء زىورا الثالث عامها بعد ارػاألشج ربمل ،النضج عند بٍت أصفر اػلوهن واحدة
 لتتحوؿوث أ إُف جويلية من الفًتة يف تنضج و جواف شهر خبلؿ الزيتوف شبار تشبو شبار إُف األزىار تتحوؿ

 .األصفر اللوف إُف األخضر اللوف من الثمار
 

 شبار شجرة النيم :54شكل رقم 

 
 :Google صوراؼبصدر:   

fruit.jpg-http://www.ncnhdistrict.org/images/neem 
 .5111-11-52 تاريخ اؼبعاينة:

 
 :شجرة النيم مبوذج للكيمياء اػبضراء .5
(1) :اؼبكونات الفعالة يف شجرة النيمأ. 

 

 دبركب غنيةذات اؼبذاؽ اؼبر  شبارىا و أوراقها كيماوي مركب 111 من أكثر على النيم شجرة ربتوي   
 حواِف إُف النيم يف الفعالة العناصر، يصل عدد الًتبينات بثبلثية تعرؼ معقدة مركباتفيها  دتوج كما الربوتُت

 اؼبركب ىو أنبية أكثرىا و Liminoids أو Tetranortripernoids باسم تعرؼ انوع 91
azadirachtin. اليت  كيورسينُت و مببدين مببدوؿ،، جيدونُت مثل اػاؼببلري تضاد مركبات على أيضا ربتوي

 تأثَت فهو ذو salannun ركبم، أما للجراثيم مضاد تأثَت ؽبا و اغبمى شدة زبفف و االلتهاب حدوث سبنع
 كبَت حد إُف اؼبركبات ىذهتشبو  كيميائيةال ناحيةال من و ،البعوض خاصة للحشرات طارد و دمنفر 
 .النمو و التكاثر و التغذية من هاسبنع ىرمونية اضطرابات عنها تنتج اغبشرات ضمهاهت عندما ستَتويداتاإل

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

(1): health for ARAB.COM – "موقع إلكًتوين: – 5114 – "الطبية النباتات كنوز من كنز   

http://www.ncnhdistrict.org/images/neem-fruit.jpg
http://www.ncnhdistrict.org/images/neem-fruit.jpg
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 http://healthforarab.com/index.php?pId=13&do=Show&UN=&articalsID=37 
 .5111-19-15 تاريخ اؼبعاينة:

ثنائية التسويق المجتمعي و التنمية                                                                        الفصل الثالث    
 المستدامة
                                             (1) :النيم شجرة أجزاء ؼبستخلصات الطبية الفوائدبعض ب. 

 ؛الدـ مكونات على التأثَت -
 ؛الدـ لكولسًتوؿ خافض -
    ؛الدموية الدورة و القلب علىاإلهبايب  التأثَت -

 ؛اؼبفاصل أمراض عبلج -
  ؛اعبلد أمراض عبلج -
 ؛السكر مرض عبلج -
  .السرطاف من الوقاية -
                                             )2( :حشري كمبيد النيم إستخداـج. 

 و ،DEET N,N-diethyl-m-toluamideا منه خطرة كيميائية مواد بواسطة عادة اغبشرات طرد يتم   
 البدالبيئة كاف  و اإلنساف صحة على خطَتة جانبية تأثَتات ؽبا أف إال فعالة اؼبواد ىذه أف من الرغم على
 .للحشرات كطارد النيم ، لذا جاء استخداـبديل آمن من
 اؼبركبات أحد السبلنُت مركب يعترب و اغبشرات، من احملاصيل و الناس لوقاية القدـ منذ يستخدـ النيم كاف

  اغبشرات. طرد يف DEET مادة من فعالية و ناأم أكثره بذور  و وأوراق يف اؼبوجودة

 15 ؼبدة للمبلريا الناقل البعوض تطرد اؽبند يف اؼببلريا معهد يف اختبارىا مت اليت النيم خبلصة أف اتضح كما
 من. البق و الربغوث مثل البلسعة اغبشرات من ضاأي بل فحسب البعوض من النيم وبمي ال و ساعة،

 يف رزاأل حقوؿ يف الباحثُت من عدد هبا قاـ اليت التجربة النيم بواسطة البعوض ؼبكافحة الناجحة التجارب
 النتائج كانت و األرز فيها يزرع اليت اتػاؼبستنقع يف إلقائها و النيم أغصاف بعض بقطع قاموا حيث د،ػاؽبن

 و اؼبزارعُت بُت اؼببلريا دبرض اإلصابة نسبة خفض والبعوض  يرقات إبادة إُف ذلك أدى فقد مدىشة،
 من زاد و النباتية الطفيليات قتل إُف النيم أدى بعد أف الوقت ذلك يف احملصوؿ زيادة ىو دىشة األكثر

 .الًتبة خصوبة
 إذا و منو تقًتب ال ىذه األخَتة أف لدرجة اؼبرارة شديد فهو اغبشرات ضد فعاال النيم زيت يعتربمن جهتو 
 اغبشرات ىرمونات يف خلبل يسببحبيث  ،للبشرمؤذ  غَتو باؼبقابل ىو  اؼبؤكد موهتا النتيجة فإف أكلتو
  النمو إيقاؼ و اغبوريات أو الَتقات انسبلخ عملية توقف عنو ينتج فبا النمو ىرمونات خاصة

 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

   اؼبوقع نفسو. :(1)

http://healthforarab.com/index.php?pId=13&do=Show&UN=&articalsID=37
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 - و السنة القرآف يف العلمي لئلعجاز العاؼبية اؽبيئة -" AZADIRACHTA INDICAالنيم  نبات يف الفعالة اؼبركبات" –الفيفي  عيسى بن زراؽ :(2)

 : 11و  11ص ص  – موقع إلكًتوين –بدوف سنة نشر  -اؼبملكة العربية السعودية  –اؼبكرمة  مكة
pdfshere.com/up/index.php?action=getfile&id=566 

 .5111-19-15 تاريخ اؼبعاينة:
ثنائية التسويق المجتمعي و التنمية                                                                        الفصل الثالث    

 المستدامة
 إُف وبتاج ال، اغبشرات من نوع 511 من أكثر ضد فعاؿ النيم أف اتضح كما النهاية، يف اغبشرة موت و

و  استخدام أف اؼبؤكد من و اؼبكافحة يف استخدامو عند فصلها أو مركباتو الستخبلص متطورة معدات
 أكثر. و منتشرة معروفة الطبية فوائده تصبح عندما يزداد سوؼ حشري كمبيد و كعبلج

 لطرد اؼبخصصة اػبطرة الكيميائية لموادل ناآم بديبل النيم ألجلها يعتربباإلضافة إُف ذلك ىناؾ أسباب أخرى 

 :، منهااغبشرات

يصيب ألنو  متكررة بصورة DEET باستخداـ فيو ينصح ال يف الوقت الذي ،للجلد فبتاز مرطب النيم -
 ؛الصغار لؤلطفاؿ بالنسبة خاصة بالضرر األيدي و الوجو و اعبلد
اؼبضر  DEET بواسطة و الكريستاؿ و الببلستيك و األثاث برش ينصح بل، فطبيعي نبايت زيت النيم زيت -
 .النايلوف عدا الصناعية اؼبنسوبات أغلبية إذابة إُف زيادة على ذلك يؤديالذي و 
 
 

 ضرورة االستدامة تدوير النفاياتالمطلب الثالث:  
هبتمع لدى القائمُت عليو اعبانب استمرار أي نشاط البد و أف ضماف قباح و إل ومنذ البداية تأكد أن   

بشيء من ، من ىذا اؼبنطلق جاء ىذا اؼبطلب الذي سيتناوؿ أو فن يف أي علم الفلسفي و التطبيقي معا
تقنية تدوير النفايات كواحدة من اؼبمارسات اؼبستدامة اليت أصبحت ضرورية بعد أف حققت فوائد  التفصيل 

بعد أف و ىذا ، فيد تثمُت النفايات عمومانب تقنيات أخرى تإُف جا كثَتة على صعيد التنمية اؼبستدامة
 تناوؿ اؼبطلب السابق عنصر الكيمياء اػبضراء األقرب إُف اعبانب الفلسفي منو إُف التطبيقي.

 
 

 اتـثمين النفايـالفرع األول: ت
تفصيل يف تقنية تدوير النفايات اليت زب  القطاع االقتصادي أكثر من غَتىا هبب العلم أوال بأف شبة قبل ال   

زبتلف يف شروطها و طريقة تطبيقها و لكنها تشًتؾ يف فكرة االستفادة من النفايات قدر أخرى  تقنيات
فايات أصبل أو على األقل بل إف ىناؾ توجها كبو اإلنتاج بدوف ن أو التخل  منها بأقل األضرار اإلمكاف
و بالتاِف اغبفاظ عليها ألجياؿ اليـو و  على البيئة التقليل من الضغوط اؼبفروضة ما يساعد يف، د أدىن منهاػحب
   .عبانب االقتصادي سواء يف شقو اؼباِف أو اعبودةبل و تطور ااحملافظة على الوتَتة اإلهبابية  معالغد 
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 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ثنائية التسويق المجتمعي و التنمية                                                                        الفصل الثالث    
 المستدامة

 :تعريف النفايات .1
 بصفة و االستعماؿ، أو التحويل أو اإلنتاج عمليات عن الناذبة البقايا كل أهنا على عادة النفايات تعرؼ   
 منها بالتخل  يلـز اليت أو منها التخل  ينوي أو حائزىا منها يتخل  اليت اؼبنقولة األشياء و اؼبواد كل عامة
تقسم  ، و يف اجملاؿ االقتصادي عادة ماعامة بصفة البيئة و اإلنساف بصحة اإلضرار عدـ هبدؼ بإزالتها أو

 (1) الطبية و النفايات اػبطرة.النفايات إُف ثبلثة أقساـ ىي النفايات الصناعية و النفايات 
 : النفايات تثمُتطرؽ . 5
 اغبضري احمليط مستوى على اؼبطروحة النفايات من التخل  و االستفادة أجل من العلمية التقنيات أىم   

 (2) :ىي طرؽ بثبلث تثمن و بطرؽ ـبتلفة صبعهاعد ب تتم بشكل خاص
و  الببلستيك الورؽ، اؼبواد، اسًتجاعب اػباص 'تقنية التدوير'و ىو ما يعرب عنو أيضا بػ  'اؼبادي التثمُت' إما* 

 غَتىا؛
 ؛الزراعة يف يستعمل الذي العضوي السماد نتاجاػباص بإ 'البيولوجي التثمُت' أو* 
 عن ذلك. الناذبة اغبرارية الطاقة من االستفادة و النفايات حرؽ طريق عن 'الطاقوي التثمُت' أو *
بدورىا  اليت و اؼبفرغة يف الباقية النفايات تصريف يتحتم فبكنة درجة أقصى إُف الطرؽ ىذه تستخدـ عندماو 
التنمية ، و كلها تصب يف خدمة دفنها دعن الناتج الغاز من االستفادة طريق عن منها االستفادة يبكن

 اؼبستدامة. 
  )3( :النفايات تثمُت طريقة اختيار عوامل .2
 :يلي فيما يبكن تلخيصها عناصر لعدة خاضعة النفايات تثمُت طريقة اختيار عملية   
 ؛سنويا و يوميا الناذبة النفايات كمية -
 ؛تركيبها و النفايات نوعية -
 ؛للمنطقة اؼبناخية الظروؼ -
 ؛الًتبة نوعية و األرض طبيعة -
 .اؼبستقبل لظروؼ اؼبقًتح اغبل مطابقة مدى -

 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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بدوف سنة  –اؼبغربية  اؼبملكة - الرباط -و البيئة  و اؼباء الوطٍت الًتاب إعداد وزارة -" النفايات إدارة ميداف يف اؼبغربية التجربة" –عبد القادر  اجعَت :(1)
 :111ص  –موقع إلكًتوين  –نشر 

http://www.aosfoc.org/wp-content/uploads/2010/09/النفايات.pdf 

 .5111-15-11 تاريخ اؼبعاينة:

 إلكًتوين:موقع  - 5111 - 15 اعبزء -" Recyclage des Déches دوير النفايات"ت  - koora.com منتدى :(2)

http://forum.kooora.com/f.aspx?t=7687311 

 .5111-15-11 تاريخ اؼبعاينة:

 : اؼبوقع نفسو.(3)

المجتمعي و التنمية ثنائية التسويق                                                                        الفصل الثالث    
 المستدامة
 الفرع الثاني: تقنية تدوير النفايات  

منحٌت تصاعديا بتبنيها من قبل اؼبؤسسات و الدوؿ على  Recyclingلقد أخذت تقنية تدوير النفايات    
منها ؾبددا، و ال يقتصر ذلك  لبلستفادةحد سواء، بل لقد أصبحت ىناؾ مؤسسات خاصة جبمع النفايات 

دة، و ىناؾ يف يعداقتصادية و بيئية على الدوؿ اؼبتقدمة فقط بل حىت دوؿ العاَف الثالث ؼبا ؽبا من منافع 
 .أو دبا يعرؼ أيضا برسكلتها تخدامهاسفايات اليت يبكن إعادة تدويرىا و انلمن احقيقة األمر أنواع كثَتة 

 :. تعريف1
ات إعادة ـبلفات أو بقايا اؼبواد اؼبستعملة كالقناين الفارغة و أكياس الببلستيك و ػعملييشَت التدوير إُف    

عوضا عن رميها  أي إُف ما يعرؼ بنقاط البيع األوراؽ و األجهزة التالفة و غَتىا إُف أماكن إنتاجها أو بيعها
ع يف العديد من مقابل اغبصوؿ على مبالغ مالية أو منتجات جديدة أخرى، و ىذا النظاـ مطبق بشكل واس

 على اتفاؽ بُت اؼبؤسسات و أحد أو كل أطراؼ القناة التوزيعية متكاملة. الدوؿ، و قد تقـو ىذه العمليات
(1) 
 طريقها يف أهنا اؼبفروض ما نفاية من االستفادة إمكانية مدى" هبا يقصدبتعبَت آخر  التدوير عمليةكما أف     
 منتجها نظر وجهة من ىذه النفاية حبيث تكوف ،"اؼبعروفة التخل  وسائل من وسيلة بأي منها التخل  إُف

 فائدة يعترب تكلف مهما منها االستفادة إلعادة يتخذ إجراء أي فإف البيئية الوجهة من و ةػالقيم معدومة
ما يعٍت النظرة  مكسب ذاتو حد يف ىذا و البيئة يف احملقونة الصلبة النفايات كمية تنق  األقل فعلى ،كبَتة

 الذي القرار صانع أو النفاية صاحبل الضيق اؼبنظور من تكوف ال فيها فالعربة ،نفاية تدوير مكانيةالواسعة إل
 تدوير بعملية النامية الدوؿ اىتماـ عدـ يف السر ىذا و ،سيجٍت كم و النفاية تدوير سيكلفو كم يهمو

 ربقق سوؼ العاؼبية و احمللية البيئة و العاؼبي و احمللي اجملتمع أف اغبقيقة لكن و بشكل كبَت، النفايات
 و جملتمع مكاسب إُف اغباضر الوقت يف البيئة و اجملتمع استفادة تتعدى بل اؼبرات آالؼ ذلك تفوؽ مكاسب
 .القادمة األجياؿ بيئة
 خاـ كمادة استخدامها يبكن ما نفاية من خاـ مادة استعادة قابلية مدى يعٍت التدوير فإعادة ذلك على و   
 أف الضروري من ليس، و أو مواد أخرى مرة أخرى النفاية خامة نفس منها أنتج اليت اؼبواد إنتاج يف تدخل

http://www.aosfoc.org/wp-content/uploads/2010/09/النفايات.pdf
http://forum.kooora.com/f.aspx?t=7687311
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 مادية مكاسب ةأي البيئة و اإلنساف على العملية ىذه أثر يفوؽ فقد آنية مادية مكاسب التدوير عملية ربقق
 بالبيئة، ضارة مادة وجود عن الناصبة اػبسائر إصباِف بكثَت يفوؽ قد الوقت نفس يف و ضخمة، كانت مهما
 و الصحية و االجتماعية ةػالقيمىم ىو األ لكن و ةػالعملي ىذه من اعباري العائد قيمة ليس فاألىم

 .مستقببل و حاليا البيئة و اجملتمع على تعود سوؼ اليت الكاملة االقتصادية
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .599ص  –مرجع سبق ذكره  –ثامر البكري و أضبد نزار النوري : (1)

ثنائية التسويق المجتمعي و التنمية                                                                        الفصل الثالث    
 المستدامة
 السابق يف حيث ؽبا الطويل االستخداـ خبلؿ من اؼبواد فاعلية من ترفع قد التدوير عمليةفإف  و عليو   
 يف اقتصاديا مهمة أصبحت ىاتدوير  إعادة مع لكن صبلحيتها انتهاء عند ترمى ألهنا تزوؿ اؼبواد قيمة كانت
خفض معدالت التلوث و و و مهمة بيئيا يف اغبفاظ على اؼبواد األولية و اؼبوارد الطبيعية  أخرى إنتاج عملية

 (1). اؼبستدامة مهمة اجتماعيا يف خفض معدالت اإلصابة ببعض األمراض و غَتىا من الفوائد
 أو اؼبستهلك إُف و القابلة للتدوير ربمل عبلمة معينة ترشد الزبوفأمن اؼبهم اإلشارة إُف أف اؼبواد اؼبدورة    

و ىو معتمد من طرؼ صبيع الدوؿ و بالتاِف من قبل  أف ىذه اؼبواد يبكن إعادة تدويرىا مرة أخرى ذلك أو
 كما يبينها الشكل التاِف:  ىذه اإلشارة ىي، و صبيع اؼبؤسسات ذات اؼبنتجات القابلة للتدوير

 
 : رمز اؼبواد القابلة للتدوير21شكل رقم   

 
 .592ص  –مرجع سبق ذكره  –ثامر البكري و أضبد نزار النوري اؼبصدر:   
 
ربملو عملية التدوير من تكاليف و من جهود إال أف عددا من اؼبؤسسات قد جعلت قد على الرغم فبا    

ا من خبلؿ إدامة العبلقة مع الزبائن و اؼبوزعُت و بناء تقنيات إنتاجية جديدة سبيزىا همنها ميزة تنافسية لصاغب
وؽبا على تأييد اعبماعات البيئية، و ال ىبتلف اثناف يف الدور الذي تلعبو عبلمة غَتىا باإلضافة إُف حص عن

 إعادة التدوير يف ىذا السياؽ.
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يف الواليات اؼبتحدة األمريكية توجد مؤسسات متخصصة يف إعػادة صبع القناين اؼبعدنية و الببلستيكية و    

سسات مع مؤسسات صاحبة العبلقة و تنصب أماكن عامة متخصصة يضع تتعاقد ىذه اؼبؤ  حبيث الزجاجية
ة أو اؼبعادة أكثر ػواد غَت الصاغبػدا و استبعاد اؼبػتقـو بفرز كل صنف على حمث األفراد فيها علبهم اؼبستهلكة، 

 من مرة، و يف السويد معروؼ أنو تعاد اؼبواد إُف أماكن البيع بشكل مباشر و ىناؾ أسلوب 

 
 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 اؼبوقع نفسو. :(1)

ثنائية التسويق المجتمعي و التنمية                                                                        الفصل الثالث    
 المستدامة
ة من األفراد على أساسو جبمع اؼبخلفات من حبيث تقـو ؾبموعيعرؼ بػ 'أسلوب اؼبرور على اؼبنازؿ' آخر 

 (1)اؼبنازؿ و بيعها لعدد من الوكبلء اؼبختصُت. 
 :منافع عملية التدوير .5
   (2) يهدؼ إُف ربقيق عدد من اؼبنافع منها:ه التقنية عموما إف تطبيق ىذ   
 ما يساىم يف ضباية اؼبوارد الطبيعية؛ ألكثر من مرةاإلستفادة من اؼبواد األولية  -
 ن رمي اؼبواد و إتبلفها بشكل عشوائي؛يئة و اجملتمع من التلوث الناجم مضباية الب -
 إدامة و تعزيز العبلقة مع الزبائن و الوكبلء؛ -
 إهباد مصدر بديل للمواد األولية يساىم يف دعم استقبللية مركز اؼبؤسسة يف مقابلة اؼبوردين؛ -
 ؿ الزبائن و بالتحديد اؼبستهلك النهائي على عوائد مالية و إف كانت بسيطة نظَت إعادتو لتلك اؼبوادحصو  -

 .اؼبعاد تدويرهأقل يف غالب األحياف عند شراء اؼبنتوج  يدفع سعرا كما أنومن جهة  
 :شروط عملية التدوير .2
 (3)  :توفر عدة عوامل أنبها للقياـ بعملية تدوير النفايات هبب   
 ؛فصلها يسهل و النفاية على اغبصوؿ يسهل أف -
  ؛اؼبطلوبة اؼبواصفات تستويف و لبلستعادة قابلة النفاية يف اػباـ اؼبواد مواصفات تكوف أف -
 ؛ذباري سوؽ ؽبا يكوف أف -
 .التدوير بعد البقايا من التخل  السهل من يكوف أف -
         4)( :يف وجو عملية التدوير صعوبات .9
 :منها مشاكل عدة تواجهها التدوير عملية   
  ؛قيمة ذات تكوف حىت نقية تكوف أف هبب اؼبسًتجعة اؼبادة و تامة تكوف أف هبب الفصل عملية *
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 تكوف حىت بسيطة ىندسية بتصميمات ذلك يكوف أف فيجب ميكانيكية لعمليات األمر احتاج إذا *
  أقل؛ التكاليف

 على مكوناتو من التحقق يبكن و اقياسي جو اؼبنت يكوف أف التدوير إعادة عملية من اؼبتولد اإلنتاج يف يراعى *
 ؛البيئة أو بالصحة ضارة بقايافعبل  وبتوي ال أف
  :التمويلية عتبارات* اإل
o اػالتدوير خصوص و اعبمع بعملية القائم تقابل ما دائما اليت اؼبشاكل أكثر التمويلية اؼبشاكل تعترب 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .599ص  –اؼبرجع نفسو  :(1)

 .592 و 599ص ص  –اؼبرجع نفسو : (2)
 اؼبوقع نفسو. :(3)

 اؼبوقع نفسو. :(4)

ثنائية التسويق المجتمعي و التنمية                                                                        الفصل الثالث    
 المستدامة
 اؼبصاريف ىي السلطات سيواجو ما فأوؿ قرية ما، أو مدينة يف التدوير إلعادة منضبطة اسًتاتيجية وضعتإذا 
 و التجميع بعد إال يتػم ال فالبيع التجميع، مركز إهبار و التخزين و اعبمع معدات لشراء توفَتىا هبب اليت
 اغبسباف يف توضع أف هبذه التقنية االسًتاتيجية اػباصة وضع عند هبب لذلك طويبل، البيع يتأخر و قد الفرز
 :التكاليف، و منها على وجو التحديد مصادر
 ؛لذلك البلـز القرض أو اؼباؿ رأس -
 ؛التشغيل مصاريف -
 .اؼبعدات تكاليف -
o اليت تتمثل يف و اؼبشروع هبنيها أف يبكن اليت الدخل مصادر حبث هبب كما: 
 ؛تدويرىا اؼبعاد أو اؼبفصولة اؼبنتجات بيع أشباف -
 ؛للتدوير اؼبخصصة عتماداتاإل -
 .النفايات صبع عملية تكاليف من الناتج التوفَت -
 :لتدويرل القابلة النفاياتأنواع  .2
 (1) :تسًتجع أف يبكن  اليت الصلبة النفايات بُت من   
  :اؼبقوى الورؽ و الورؽأ. 
 .ثانوية أولية كمواد اؼبقوى الورؽ و للورؽ التصنيع ؿبضر يف ضخهما يعاد حيث   
  :الزجاجب. 
 يبكن الزجاج بقايا، كما أف تطهر و تنظف أف بعد استعماؽبا يعاد أف يبكناليت  القاروراتو على رأسو    

 .جديد زجاج لتصنيع ثانوية أولية كمواد اعتمادىا
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  :الببلستيكج. 
 .وبرؽ أو حبيبات شكل يف إنتاجو يعاد أف يبكن   
  :اؼبعادفد. 
  .الصلب و اغبديد صناعة بواسطة تعاد رسكلتها حيث   
  :القماش ىػ.
  .ثانوية أولية كمادة الصناعة يف رسكلتها إعادة أو اؼبستعملة أللبسةا ستعماؿا إعادةو ذلك ب   
 و غَتىا القديبة الكهرو منزلية اآلالت و الشحن بطاريات و و من بُت اؼبواد أيضا الزيوت. 

 
 
 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 اؼبوقع نفسو. :(1)

ثنائية التسويق المجتمعي و التنمية                                                                        الفصل الثالث    
 المستدامة

 )1( :اغبضرية الصلبة النفايات بعض تدوير كيفية .1
 :اؼبستعمل اؼبقوى الورؽ و الورؽ تدويرأ. 
 و اتػاؼبساك ذاػك و وساخاأل و األلواف إلزالة تنظف أف أوال هبب القديبة األوراؽ بتدوير القياـ عند   
 و القدًن الورؽ من ىي األولية اؼبواد من كمعدؿ % 21 أف قبد الورؽ تصنيع فعند دخيلة،ال خرىاأل شياءاأل
 إنتاج يف يستعمل أف يمكنف اعبرائد ورؽ أما العالية اعبودة ذو للورؽ بالنسبة بقليل أقل اؼبرسكل الورؽ أف
 بالواليات البيئة ضباية وكالة إلحصائيةفطبقا  األوُف الدرجة من اقتصادية عملية ذهى تعترب ،آخر جرائد ورؽ
 كيلو 9111 يوفر الورقية اؼبخلفات من الورؽ من واحد طن إنتاج فإف 1449 سنة األمريكية اؼبتحدة
 من كغ 59 دبقدار الناتج اؽبوائي التلوث يف نق  إُف باإلضافة اؼبياه من امكعب مًتا 51 و طاقة ساعة/طوا

 اطن 5104 تدوير إعادةنفسها  األمريكية اؼبتحدة الواليات يف يتم فإنو ذلك من بالرغم و ،اؽبوائية اؼبلوثات
 ىا.تدوير  إعادة دوف منها التخل  يتم ورقيا اطن 2509 مقابل فقط اسنوي اورقي
و  اعبرائد و اؼبطابع يف استعمالو عن الناتج للتدوير القابل الورؽ مصدر إهباد من تبدأ الورؽ رسكلة مراحل
 مفصولة خيوط إُف ربويلو يتم مث من و الفرز أي االختياري اعبمع طريق عن استخدامو بعد صبعو ليتم ،غَتىا
 .  مرسكل مقوى كورؽ استخراجو يتم أخَتا و

  :اؼبستعمل الزجاج تدويرب. 
 كمية تستهلك اؼبواد ىذه و اغبرارة، و التلحيم و الرمل ىي عادية صفةب الزجاج صناعة يف األساسية اؼبواد   
 أقل، تكوف الطاقوية االحتياجات اؼبستعمل الزجاج إذابة فعند باؼبقابل االنصهار، عند الطاقة من كبَتة
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 فرف يف يوضع مث انتقائيا ذبميعو بعد نزعها مث فرزىا عن طريق الدخيلة اؼبواد عن يفصل و يسحق فالزجاج
 .أخرى مرة استعمالو و إذابتو أجل من ـ°1911 إُف تصل حرارتو درجة
 : الببلستيكية النفايات تدويرج. 
 أكياس و اؼاعب الببلستيك نبا رئيسُت نوعُت يف اختصارىا يبكن عديدة أنواع إُف الببلستيك ينقسم   

 بعد و الساخن اؼباء إليها اؼبضاؼ الكاوية الصودا دبادة الببلستيك غسل التدوير إعادة قبل يتم الببلستيك،
 خراطيم و الشماعات و الغسيل مشابك صنع يف استخدامو إعادة و اؼاعب الببلستيك تكسَت يتم ذلك

 ،الغذائية اؼبواد مع تتفاعل منتجات إنتاج يف الببلستيك ـبلفات باستخداـ ينصح ال و الببلستيكية، الكهرباء
 .البلورة ماكينات يف بلورتو إعادة فيتم األكياس ببلستيك أما

 تفصل مث زبزف مث الببلستيكية النفايات ذبميع من تنطلق الببلستيك تدوير إعادة مراحل مبسط بشكل
 نوعية حسب على كيميائية أو فيزيائية تكوف أف إما ىي و اؼبعاعبة مرحلة تأيت بعدىا ،هاسباثل حسب

 أخرى. مرسكلة ببلستيكية مواد و الشموعأنواع  و الشمع مواد على اغبصوؿ األخَت يف مليت الببلستيك،
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 اؼبوقع نفسو. :(1)
ثنائية التسويق المجتمعي و التنمية                                                                        الفصل الثالث    

 المستدامة
 و التسويق المجتمعي ت دولية جادة في التوفيق بين التنمية المستدامةساهماالثاني: مالمبحث 

ا أف تلعب دورا مهما يف معادلة التنمية اؼبستدامة و التسويق بإمكاهناغبكم  رئيسي يف الدوؿ كطرؼ   
الدوؿ  كل منو   ،معتربا ما ينعكس على الوضع العاؼبي عموما تطورا توجوىذا ال يشهداجملتمعي، و اليـو 

 .الذي تزداد حتميتو يوما بعد آخر اؼبتقدمة و يف طريق النمو و حىت غَت النامية تساىم يف الفكر اؼبستداـ
 

 البلد ية اؼبستدامة تبعا ؼبستوى مبوأىداؼ التنمو  الثقافة التنظيمية عناصر: 11 جدوؿ رقم  
 السًتاتيجية للتنمية اؼبستدامةاألىداؼ ا عناصر الثقافة اؼبؤسساتية مستوى التنمية يف البلد

، الشفافية، النشطة اؼبشاركة نامية
اؼبسؤولية، اإلتصاؿ، تساوي 

 اغبظوظ، اإلبتكار.

 ضريبية تسهيبلتو  ، تنظيماتالشراكات
و أصحاب اؼبؤسسات، تسويق  للمقاولُت

 تنظيفؾبتمعي و إيكولوجي، سبويبلت سهلة، 
 .اؼبلوثة األراضي

 نفوذال و خاصة تصاالتاال يف طريق النمو
، تساوي اغبظوظ سياسي

 عن االبتكاراؼبعلن عنها، 
 قوانُت، الاؼبهارة استَتاد طريق

 برامج تنفيذية، األجنب اتاالستثمار  بجذ
 تسبويبل ،البيئة و اعبودة معايَت تطبيق، تدريبية
يف شكل منح، تنظيمات  أو جزئيا مسًتدة

خاصة باؼبقاولُت و أصحاب اؼبؤسسات، 
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  . اإليكولوجية النظم ةنصيا ة.خاص لوائحال و
 اؼبمارسات، ؿبددة أولويات غَت النامية

، الفساد، للمنافسة اؼبانعة
 مداخل غَت متكافئة.

، حوافز الطبيعية للموارد اؼبكثف االستخداـ
متباينة للعامل البشري، أولويات بالنسبة 

.للضرائب و   الرسـو
 اؼبصدر:  

Doval Elena et Doval Oriana - "LE CHANGEMENT DE LA CULTURE 
ENTREPRENEURIALE VERS LE DEVELOPPEMENT DURABLE" - Université Spiru 
Haret - Faculté de Management Brasov - Sans l’année de publication - P 03        

:                                                                                              موقع إلكًتوين   

http://steconomice.uoradea.ro/anale/volume/2008/v1-international-business-
and-european-integration/053.pdf 

 .5111-19-59 تاريخ اؼبعاينة:

 اسًتاتيجياتتؤثراف بشكل كبَت يف  السائدة أو التنظيمية اؼبؤسساتية الثقافة و البلد يف التنمية مستوى   
 يف ىذا البلد أو ذلك و بالتاِف يف اؼبستوى العاـ ؽبا عاؼبيا. اؼبستدامة لتنميةا

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ثنائية التسويق المجتمعي و التنمية                                                                        الفصل الثالث    

 المستدامة
 ةـة الجزائريـالتجرب المطلب األول: 
دفع اؼبؤسسات تكانت و الزالت ذبتهد يف ؾباؿ ربقيق التنمية اؼبستدامة و  اعبزائر شأهنا شأف دوؿ العاَف   

الناشطة على تراهبا لتبٍت اؼبفهـو اجملتمعي و إف كاف ذلك ال يبدو مباشرا و لكن كثَتة ىي اإلجراءات اليت 
 إنقاذهما يبكن  إلنقاذالتوجو اؼبستداـ، إيبانا منها بضرورة إشراؾ صبيع الفاعلُت داخليا و خارجيا  وتتماشى 

 اؼبعيشة و ربقيق الرفاىية من جهة أخرى. ظروؼمن جهة و ربسُت خاصة فيما يتعلق بالبيئة 
 

 الدفع بالتنمية المستدامة في الجزائر أطراف و تشريعات الفرع األول:  
 )1( :اؼبشاكل البيئية يف اعبزائربعض . 1
يعترب التصحر و التوسع العمراين على حساب األراضي الزراعية من أبرز اؼبشاكل البيئية اليت تعاين منها    
، ضف إُف ذلك النمو السكاين الطفيليات و اغبرائق بفعل الغابات من كبَتة مساحات فقداف مع اعبزائر

 و الطاقة و الصحية العناية و السكن ضغوطالػذي ال يتماشى و اؼبوارد البيئية اؼبػمكن استغبلؽبا فضبل عن 
 12 من أكثر اعبزائر يف السكاف عدد تضاعف مثبلف ،األساسية اؼبتطلبات من غَتىا و اػبدمات و اؼبياه
%  12 حواِف زيادة دبعدؿ 2101 من أكثر إُفنسمة  مليوف 11 من 5115و  1415 عامي بُت ما مرات
 .5151 عاـ حلوؿ مع نسمة مليوف 95 حواِف يصل أف يتوقع و سنويا

http://steconomice.uoradea.ro/anale/volume/2008/v1-international-business-and-european-integration/053.pdf
http://steconomice.uoradea.ro/anale/volume/2008/v1-international-business-and-european-integration/053.pdf
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 تشكل اؽبواء تلوثو يبقى اؼبشكل الرئيسي كما يف العاَف بأسره ىو التلوث دبختلف أنواعو، فالنسبة ل
 السيارات من عالية نسبة هناؾف اعبزائر يف الكربى اؼبدف يف للبيئة ملوث أىم منها القديبة خاصة السيارات
 غَت بطريقة حرقها يتم اليت الطبية لنفاياتمن ا اؽبائل اغبجم إُف إضافة االستعماؿ، نم إبعادىا اؼبفًتض
 ألف 551 و سنويا طن ألف 159 حبواِف حجمها يقدر و الضرائب دفع من التهرب و التكلفة لتقليل سليمة
، أما تلوث اؼبياه فالوضع سامة فضبلت طن ألف 54 و الصحة على اػبطورة شديدة متعفنة فضبلت طن

 اؼباء أي األبيض الذىب ألفية ىي الثالثة األلفية أف هبمعوف على البيئة علماءليس دبختلف يف الوقت الذي 
و من بُت أىم  عليو، العاؼبي الطلب يف الزيادة مقابل األخَت ىذا عرض نق  لتوقع نظرا للشرب الصاٌف

 و معاعبتها دوف الصناعة ـبلفات من التخل  ،الصحي الصرؼ خدمات قصوريف اعبزائر  أسباب تلوث اؼبياه
 ، واعبوفية اؼبياه تلويث و األرض يف اغبشرية داتػاؼببي و الكيميائية اؼبواد تسربو  جزئي بشكلف عوعبت إف

الكولَتا و  مثل معوية بأمراض اإلصابة نتيجة فبيتػة صحية آثارا اؼبياه تلوث ىبلفكما ال ىبفى على أحد 
 البيولوجية اغبياة على آثار ذلك السلبية إُف إضافة جلدية أمراض و اؼببلريا الوبائي و الكبدي لتهاباال

 .األخرى اغبية للكائنات
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

   موقع إلكًتوين:   – 5114 –اؼبستدامة/ اعبزائر"  التنمية حوؿ شامل "حبث –اؼبوسوعة اعبغرافية السورية : (1)

http://www.4geography.com/vb/t354.html 

 .5111-15-11تاريخ اؼبعاينة: 
ثنائية التسويق المجتمعي و التنمية                                                                        الفصل الثالث    

 المستدامة
)1( :البيئة حبماية اؼبكلفة اؽبيئات .5

 

 القانونية النصوص أف ذلك اؼبؤسساتية، القدرات على أوال يتوقف للبيئة عقبلنية إدارة سياسة قباح إف   
 فعالية ذات بأجهزة تعزيزىا يتم َف ما لؤلفراد العامة اغبياة ؾباالت من ؾباؿ أي تنظيم على كافية غَت وحدىا
 إُف اإلشارةمن  البد كما اإلطار، ىذا يف أساليب من اؼبشرع ؽبا يبنحو ما طريق عن البيئية القضايا يف تتحكم
 .اجملتمع يف البيئية الثقافة إلرساء وسيلة باعتبارىا اعبمعيات تلعبو اليت اؽباـ الدور
 :اؼبركزية اؽبيئات أ.
 البيئة دبسألة عنيت ىيئة أوؿ إنشاء منذ نوعو من فريد دبسار اعبزائر يف بالبيئة اؼبتعلقة اؼبركزية اؽبيئات سبيزت   
 العامة اؼبديرية' نشاءإ مث و الذي حل ثبلث سنوات بعد ذلك، 1419 سنة 'للبيئة الوطٍت اجمللس' يف اؼبتمثلة و

 . 1441 سنة 'بالبيئة الكلفة الدولة كتابة' إقامة و 1449 سنة 'للبيئة

 تعترب اليت 'البيئة و اإلقليم هتيئة وزارة' يف اعبزائر للبيئة اؼبنظم اإلداري اؽبيكل رأس على أصبح 5111 منذو 
 للبيئة الوالئية اؼبديريات ـبتلف على تفرضها اليت السلمية بالرقابة تسيَته طريق عن القطاع على الوصية السلطة
 لكل البيئية و ةػاعبغرافي اتػاػبصوصي بُت التوازف لتحقيق و البيئي التشريع من اؼبتوخاة األىداؼ تطبيق لضماف
 .و العاؼبي الوطٍت البعد ذات البيئية القضايا و منطقة

http://www.4geography.com/vb/t354.html
http://www.4geography.com/vb/t354.html
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 خففت اليت و معينة بيئية ؾباالت تنظيم و تسيَت على تسهر مستقلة إدارية ىيئات اؼبشرع استحدث كما
 الوطٍت اؼبرصد يوجد اؼبستقلة اؼبركزية اؽبيئات ىذه أىم من و احمللية، اؽبيئات و الوصية السلطة على الضغط
  للجيولوجيا. الوطنية الوكالة و للساحل الوطنية احملافظة ،للنفايات الوطنية الوكالة ،اؼبستدامة التنمية و للبيئة
 :احمللية اؽبيئات ب.
و  االجتماعية و االقتصادية التنمية يف أساسيا ة دوراػالبلدية و ػو على رأسها الوالي احمللية اؽبيئات تؤدي   
و رئيس واِف ػعلى اؼبستوى احمللي، حيث أف لكل من ال البيئية القواعد دػذبسي و تنفيذ أداة سبثل فهي البيئيػة

 كافةو يتخذ   ةػاؼبصنف اؼبنشآت استغبلؿ رخصة تسليماتو، فمثبل يقـو الواِف بػاجمللس الشعيب البلدي صبلحي
 صناعية منطقة كل يف اإلسعافات و التدخبلت ضبطي إذ الطبيعية الكوارث من للوقاية البلزمة اإلجراءات

 من الوقاية ؾباؿ يف احملددة اؼبعايَت و التدابَت تنفيذ على بالسهر يلـز و للوالية اعبغرايف اإلقليم حدود يف تقع
 مكافحة، اغبضرية اعبامدة النفايات و القذرة اؼبياه عاعبةبشكل عاـ، من جهتها البلدية تتكفل دب األخطار
 .اغبياة إطار ربسُت و اػبضراء اؼبساحات صيانة و توسيع ،البيئة ضباية و التلوث
 :البيئة ضباية يف اعبمعيات دورج. 
 تدعيم صور من صورة للجمعيات اغبر االنتماء و le droit de participation اؼبشاركة يف اغبق يعد   

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 موقع إلكًتوين: – 5111 –تطبيقها"  يف القاضي دور و البيئة غبماية القانونية "الوسائل –ضباية البيئة  –منتديات الراشدي  :(1)

http://www.alrawashed.com/sa/showthread.php?p=20097 
 .5111-12-51تاريخ اؼبعاينة: 

ثنائية التسويق المجتمعي و التنمية                                                                        الفصل الثالث    
 المستدامة
 اؼبادة نصت لقد و مقيد، غَت و احر  االنتماء يكوف أف شريطة اغبكومات من الكثَتعليها  ربرص الديبقراطية

 و االجتماعات يف االشًتاؾ حرية يف اغبق شخ  لكل"على أنو  1491 لعاـ اإلنساف حقوؽ إعبلف من 51
 اؼبتعلق 21-41 قانوف بصدور إال واضحة بصفة اعبزائر يف اغبق ىذا يكرس َف أنو إال، "السلمية اعبمعيات

 أساس على معنويوف أو وفػطبيعي أشخاص إطارىا يف هبتمع إتفاقية" اػبأهن اعبمعية عرؼ الذي باعبمعيػات و
 ةػترقي أجل من دودةػؿب غَت أو دودةػؿب ؼبدة وسائلهم و معارفهم تسخَت يف يشًتكوف مربح غَت لغرض تعاقدي
 ."الرياضي و الثقايف و الًتبوي و ٍتػالدي و ميػالعل و اعيػاالجتم و ٍتػاؼبه ابعػالط ذات األنشطة
  مثبل توقيف  منهاىناؾ إجراءات و جزاءات من قبل اإلدارة و أخرى يلعب القضاء فيها دورا مهما
 العقوبة اؼبالية و التعويض و غَتىا. ،سحب الًتاخي ، النشاط

 :عند مديرية البيئة لوالية قسنطينةميدانية وقفة  .2
من مظاىر سعي اعبزائر إُف ضباية البيئة إقامتها مديرية عامة للبيئة تعمل أساسا على اغبفاظ على    

اؼبوجودات البيئية يف اعبزائر، التقلي  من اؼبلوثات و على رأسها النفايات دبختلف أنواعها، توسيع دائرة 

http://www.alrawashed.com/sa/showthread.php?p=20097
http://www.alrawashed.com/sa/showthread.php?p=20097
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لتوعوية و تأسيس جائزة البيئة اغبفاظ على البيئة من قبل صبيع األطراؼ من خبلؿ القياـ باغبمبلت ا
 السنوية لصاٌف اؼبؤسسات االقتصادية و غَتىا من النشاطات.

و لكي يكوف العمل جواريا أكثر و يعطي شبارا أفضل تتوزع على مستوى واليات الوطن مديريات بيئية 
 ؽبا مهامها اػباصة ىي أعرؼ خبصوصيات اؼبساحة اؼبسؤولة عليها.

زيارات معتربة إُف مديرية البيئة لوالية قسنطينة، حضينا فيها باالىتماـ من قبل يف ىذا اإلطار كانت لنا 
و على رأسهم اؼبهندس اؼبكلف بالبيئة الذي وجدناه ذا ثقافة بيئية كبَتة و  العاملُت الذين أمكننا لقاؤىم

 ذو وعي أكرب بضرورة التشديد على صبيع األصعدة من أجل خفض معدالت التلوث.
 :اؼبديريةأ. 
مديرية البيئة لوالية قسنطينة مصلحة تابعة لوزارة هتيئة اإلقليم و البيئة، تعمل على مراقبة تطبيق    

1959 شواؿ 52 يف 12/949القوانُت و النظم ذات الصلة حبماية البيئة. تأسست دبرسـو تنفيذي رقم 
 ىػ

5112 ديسمرب 11اؼبوافق لػ 
اؼبفتشية الوالئية  لق بتأسيساؼبتع 41/11اؼبعدؿ و اؼبتمم للمرسـو رقم  ـ

"مت ربويل مفتشيات البيئة و تنصيب مديريات للبيئة". تضم اؼبديرية مصاٌف و  :، ن  اؼبرسـو علىللبيئة
. يسَتىامكاتب   (1) مدير معُت ىو اآلخر دبرسـو

 
 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  دوف سنة نشر. - والية قسنطينة - "مديرية البيئة عريفيةن" :(1)
ثنائية التسويق المجتمعي و التنمية                                                                        الفصل الثالث    

 المستدامة
 :مهامهاب. 
 (1) من أىم ما تقـو بو اؼبديرية ىو:   
 وضع برنامج غبماية البيئة؛ إدراؾ و العمل مع األطراؼ األخرى يف البلد الوالية و البلدية على -
 زبلي  رخ  إذف و تأشَتات مبادرة من قبل اؼبشرع و التنظيمات بالوالية يف ؾباؿ البيئة؛ -
األخذ باؼبوازاة مع األطراؼ األخرى يف البلد اؼبقاييس اؼبستهدفة للمبادرات و احملاربة لكل أشكاؿ  -

راؼ الًتبة، مقاييس ربفظ و تطور التنوع التدىور البيئي السيما التلوث، الضوضاء، التصحر و اقب
 البيولوجي و كذا اإلرث الصيدي و تعزيز اؼبساحات اػبضراء و النشاط على مستوى البساتُت؛

 تعزيز اغبمبلت اإلعبلمية و التعليمية و التوعوية اؼبتعلقة بالبيئة؛ -
 ياة.أخذ أو العمل على أسباب األخذ دبقاييس فورية لتحسُت إطار و نوعية اغب -
 :االىتمامات البيئية الرئيسيةج. 
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 تتمثل أبرز االنشغاالت اليت تعمل مديرية البيئة لقسنطينة على احتوائها يف:   
الوالية و بوقعها اعبغرايف و طابعها اإلقليمي و بكثافة سكانية مرتفعة و إطار اقتصادي موحد تعرؼ  -

لصلبة، ميػاه الصرؼ الصحي اغبضرية و الصناعية مشاكل بيئية مرتبطة خاصة بتسيَت النفايات اغبضرية ا
و النفايات اػباصة، كمػا تعرؼ مشاكل أخرى ذات اػبصوصية و مثاؽبا االنزالقػات و االهنيارات 

 األرضية و كذلك تلوث اؽبواء من انبعاثات ؿبركات السيارات؛
 11مناطق صناعية و  12الذي يعمل على، و يف وجود  PROGDEMبرنامج تسيَت نفايات البلدية  -

، التحكم قدر اؼبستطاع يف  تسيَت النفايات الصناعية اػباصة على مستوى الوالية، منطقة نشاط
عرض  الغاز و الغبار اغبضري الصناعي و من جهة أخرى من أىم مصادرهالذي  تلوث اؽبواءمستويات 

 ؛التكنولوجية و منها كالزالزؿ و حدوث انزالقات السكنات اؼبخاطر الكبَتة الطبيعية
تبقى مستمرة و ىناؾ سعي كبَت على اغبفاظ على ما ربقق منها و ربسُت أدائها من جهة  اؼبشاريع -

و برؾبة أخرى، إذ تشرؼ اؼبديريػة على مراكز صبع النفايػات، دار البيئة 'دار دنيػا'، التحسيس و اإلعبلـ 
 و التثقيف البيئي دبختلف الطرؽ؛

يف وجود اثنُت من النظم البيئية، غابات، مسطحات مائية، برؾ، تبلؿ،  للوالية ضباية اغبياة النباتية -
يف وجود الكثَت من أنواع اغبيوانات و خاصة الطيور كذلك اغبياة الربية ، و ودياف و أنبها واد الرماؿ

 غَتىا. القط الربي و اؼبستقرة على مساحة الوالية و اليت منها اللحاـ الوردي و البط و
 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

    اؼبرجع نفسو. :(1)
ثنائية التسويق المجتمعي و التنمية                                                                        الفصل الثالث    

  المستدامة
 :أىم القوانُت الصادرة غبماية البيئة .9
 )1( :12-12قانوف أ. 
 قانوف أوؿ بصدور بدأت اليت و البيئي التشريع ؾباؿ يف نوعية قفزة اعبزائر عرفت الثمانينات نبداية م   
 التنظيمية و التشريعية للمنظومة الرئيسية القاعدةيعترب  الذي 12-12ربت رقم  1412 سنة البيئة ةػغبماي
 ضبايةمن خبلؿ  البيئة ضباية إليها ترمي اليت األساسية األىداؼ القانوف ىذا حدد فلقد البيئة، حبماية اؼبتعلقة
 يف اؼبشرع تعرض كما،  نوعيتها و اؼبعيشة إطار ربسُتو  التلوث أشكاؿ من شكل كل اتقاء و الطبيعية اؼبوارد
 إنشاء إمكانيةالبيئة و  حبماية اؼبكلفة اعبهات و (*) اؼبصنفة تؤسسااؼب و التأثَت دراسات إُف القانوف ىذا

 .البيئة ضباية يف للمسانبة صبعيات
 :منها القانوف ؽبذا تنفيذا تنظيمية نصوص عدة صدرت
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 احملميات و ةػالوطني اغبظائر تصنيف دػلقواع احملدد 1411 جػواف 11 يف اؼبؤرخ 11/192 ذيػالتنفي اؼبرسـو -
 ؛الطبيعية
 تؤسسااؼب على اؼبطبق التنظيم يضبط الذي و 1441 نوفمرب 12 يف اؼبؤرخ 41/224 التنفيذي اؼبرسـو -

 .لقائمتها احملدد و اؼبصنفة
 )2(: 11-12قانوف ب. 
 السيما العاَف عرفها اليت اعبديدة للمعطيات نظرا و البيئة مايةغب قانوف أوؿ صدور من سنة نعشري بعد   
 14 يف اؼبؤرخ 11-12 القانوف فجاء ،جديد قانوف إصدار ضرورة اؼبشرع رأى اغبضري و التكنولوجي التطور
 :يف اؼبتمثلة ويف إطار التنمية اؼبستدامة  البيئة غبماية األساسية اؼببادئ حدد و الذي 5112 جويلية
 ؛البيولوجي التنوع على احملافظة مبدأ -
 ؛الطبيعية اؼبوارد تدىور عدـ مبدأ -
 ؛le principe de substitution االستبداؿ مبدأ -
 ؛le principe d’intégration اإلدماج مبدأ -
 ؛اؼبصدر عند باألولوية البيئية األضرار تصحيح و الوقائي النشاط مبدأ -
 ؛le principe de précaution اغبيطة مبدأ -

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 اؼبوقع نفسو. :(1)
 اؼبنشآت مدونة وضع إُف أدى فبا فيما بعد و تطور الصناعية الثورة بداية مع 1111 سنة فرنسا يف اؼبصنفة اؼبؤسسات أو اؼبنشآت مفهـو ظهر: (*)
 اعبزائري اؼبشرع عرؼ .و التكنولوجي الصناعي التطور مع سباشيا تعديبلت عدة عرؼ يو الذ 1422 ماي 51 يف صادر مرسـو دبوجب فرنسا يف اؼبصنفة
 يبلكها أو يستغلها اليت اؼبؤسسػات عامة و بصفػة و اؼبناجم، اغبجارة و مقالع و اؼبشاغل و الورشػات اؼبصانع أهنػا على 11-12 قانوف يف اؼبصنفة اؼبنشآت
و  البيئية و األنظمة و الفبلحة و األمن و النظافة العمومية الصحة على أخطػار يف تتسبب قد و اليت خاص، أو عمومي معنػوي أو طبيػعي شخ  كػل
 .اعبوار براحة اؼبساس يف سببتت قد أو السياحية و اؼبناطق و اؼبعاَف و اؼبواقع الطبيعية اؼبوارد
 نفسو.اؼبوقع  :(2)

ثنائية التسويق المجتمعي و التنمية                                                                        الفصل الثالث    
 المستدامة

 ؛le principe du pollueur payeur الدافع اؼبلوث مبدأ -
 .le principe d’information et de participation اؼبشاركة و اإلعبلـ مبدأ -
 (1) :اعبزائري اإلقليم هتيئة قانوف ج.

 : إُف 5111 يف صدر الذي اؼبستدامة التنمية و اإلقليم بتهيئة اؼبتعلق القانوف يهدؼ   

 ؛التنمية وسائل و السكاف و النشاطات توزيع توازف إلعادة اسًتاتيجية إعداد -
 ؛اؼبهمشة اؼبناطق إنعاش و الريفي زوحػالن أسباب مكافحة -
 ؛البيئية األنظمة تثمُت و البيئة على احملافظة -
 ؛اؼبدينة سياسة تنظيم و حقيقية حضرية بنية وضع -
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 ؛اؼبتوسطي و اؼبغاريب البعد دمج -
 .التسانبي التسيَت و احمللية التنمية ترقية -

 :ؿباور ثبلث طريق عن اؼبستدامة التنمية تكريس إُف ترمي فهييف ىذا اجملاؿ  الوطنية السًتاتيجيةا أما   
 ؛الفقر ظاىرة مكافحة و الشغل مناصب و الثروات إلنشاء االقتصادية التنمية بعث -
 ؛البيئي التنوع و الفبلحية األراضي و كاؼبياه احملدودة الطبيعية اؼبوارد على اغبفاظ -
 .الشبكات تطهَت عمليات و للنفايات أمثل تسيَت خبلؿ من للسكاف اؼبعيشي اإلطار ربسُت -

 التنمية و بالتهيئة اؼبتعلق الوطٍت اؼبخطط' يف يتمثل عمل برنامج وضع مت األىداؼ ىذه ربقيق أجل من و
  صدرت ؽبذا ،اؼبراقبة و لمتابعةل طرؽ كذا و مؤسساتية و قانونية تدابَت وضع تطلبت ترصبتو 'ةػػاؼبستدام
 قانوف احملافظة الساحل، تثمُت و احملافظة قانوف النفايات، إزالة و مراقبة و تسيَت بينها من القوانُت من سلسلة
 السارية القانونية النصوص تكييف مت أخرى جهة من و، اعببلية اؼبناطق على احملافظة قانوف و البيئة على
 .اؼبستدامة التنمية و البيئة على احملافظة مستلزمات مع اؼبفعوؿ
 لسنوات اؼبالية قوانُت تضمنتها جبائية ترتيبات و مالية و اقتصادية أدوات وضع مت البيئية السياسة ؽبذه تدعيما
 النشاطات و الغازات تسرب و الصناعية سوائلػال و صلبةػال النفاياتػب قػتتعل 5112و  5115 و 5111
 .البيئة على اػبطَتة أو اؼبلوثة
 قصد اؼبواطنُت اذباه التحسيس عمليات رافقتها 5111 من بداية الوطنية االسًتاتيجية ىذه تنفيذ يف شرع كما
 اليت اعبهود صبيع تصب و البيئية، اعبمعيات عدد يف اؼبلحوظة الزيادة يفسر ماو ىو  ،البيئة على اغبفاظ
 اؼبناىج يف إدراجها اغبقيقي عزمها ؤكدي و فبارسة و ثقافة اؼبفاىيم ىذه جعل يف يدافاؼب ىذا يف اعبزائر تبذؽبا
 .بدءا من السنوات األوُف للتعليم للتبلميذ تدرس كموادمواضيع ضباية البيئة عامة   الًتبوية

 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 إلكًتوين سبق ذكره. موقع –اؼبوسوعة اعبغرافية السورية : (1)

التسويق المجتمعي و التنمية ثنائية                                                                        الفصل الثالث    
 المستدامة

  (1)  :السياحية اؼبواقع و التوسع مناطققانوف و  للسياحة اؼبستدامة التنمية قانوف مشروعي على اؼبصادقة د.
 أخذت قد و ،5112 جانفي 11 االثنُت يـو القانونُت مشروعي على الوطٍت الشعيب اجمللس صادؽ   

 السياحة بقطاع االرتقاء ضرورة االعتبار بعُت قانوف التنمية اؼبستدامة للسياحة مشروع على اؼبقًتحة التعديبلت
 االنسجاـ عدـل و للفوضى حد وضع، من خبلؿ عقبلنيا تسيَته و للثروة اؼبدرة القطاعات مصاؼ إُف

 يف جديد أسلوب تبٍت طريق عن الوطنية السياحية اؼبؤسسات تعرفهما الذين السياحية التنمية يف السائدين
 كما،  اؼبتاحة اغبضارية و الثقافية و الطبيعية الثروات تثمُت على يعتمد و العمل يف االستمرارية يضمن ىاتسيَت 
 قدراهتا و مستواىا رفع قصد السياحية و الفندقية لمؤسساتل االعتبار إعادة ضرورة حوؿ التعديبلت انصبت
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كاف   و السياحية، األنشطة من جديدة أشكاؿ تطوير و السياحي العرض تنويع مع اإلستقبالية و اإليوائية
 ربدد السياحة ميداف يف واضحة وطنية سًتاتيجيةا ضبط عملية تكتسيها اليت القصوى األنبية علىاإلصباع 
 للتهيئة توجيهي ـبطط مقدمتها يف و لذلك اؼبسخرة الوسائل كذا و تطويرىا اؼبراد شكاؿاأل و األولويات
 إدراج إُف القانوف ىذا مشروع يطمح .اؼبستدامة التنمية و اإلقليم لتهيئة الوطٍت اؼبخطط إطار يف السياحية
 التدفقات عن الناصبة اؼبالية اؼبداخيل من حصتها تأخذ حىت الدولية السوؽ يف سياحي كمقصد اعبزائر
 .خاصة و أنو بإمكاهنا أف تكوف بلدا سياحيا بامتياز الدوِف اؼبستوى على السياحية
 21 تسجيل مع ،السياحية اؼبواقع و التوسع دبناطق اؼبتعلق القانوف مشروع على اجمللس صادؽ أخرى جهة من

 واليات ـبتلف عرب السياحي االستثمار يعرقل الذي السياحي العقار على تركزت اؼبشروع ن  على تعديبل
 و بالعقوبات اؼبتعلقة كتلك ىذا األخَت يف الواردة اؼبواد بعض تعديل أو إلغاءب اؼبشروع جاء حيث الوطن
 االستثمار و العقارية األمبلؾ بتحويل اػباصة السيما اؼبراقبة آليات و السياحية التهيئة ـبطط
 باؼبناطق التعريف و اإلشهار يف اإلعبلـ وسائل و البنوؾ دور تفعيل و االستثمار يعتشج سبل سبس كما

 على السهر و السياحية االستثمارات ىب  فيما اعبهوي التوازف مراعاة مع الوطن خارج و داخل السياحية
 .فقط الساحلي الشريط يف اكبصارىا عدـ
 (2) :للنفايات الصحي الصرؼ ؾباؿ يف ىػ.
 النشاطات عن أساسا الناذبة اػبطرة اػباصة النفايات من طن ألف 511ػ ب يقدر ما سنويا اعبزائر تنتج   

 بطرؽ منها التخل  يتم أو إنتاجها وحدات ضمن زبزف كانت األخَتة ىذه، العبلجية و الزراعية و الصناعية
 يف يتسبب دائم خطر مصدر فبا هبعلها اؼبنزلية للنفايات أساسا اؼبخصصة العمومية اؼبزابل يف قانونية غَت
 وطنية بيئية سًتاتيجيةا وضع يف اإلقليم هتيئة و البيئة وزارة شرعت قد و ،اعبوفية و السطحية اؼبياه تلوث
  حبيث اؼبستدامة التنمية و البيئية للنشاطات الوطٍت اؼبخطط و البيئة وضعية حوؿ الوطٍت التقرير على معتمدة

 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 اؼبوقع نفسو. :(1)

 اؼبوقع نفسو. :(2)
ثنائية التسويق المجتمعي و التنمية                                                                        الفصل الثالث    

 المستدامة
كل  يف عليها اؼبعلن العملية ىذه ،العاؼبية البيئية للمقاييس ىبضع تسيَتا اػباصة النفايات تسيَت من تتمكن
 قد و اػباصة، النفايات و اػبطرة الكيميائية اؼبواد بتسيَت اؼبتعلقة األخطار بتفادي تسمح اعبزائر واليات
 لتدريب عمل ورشات تنظيم خبلؿ من اػباصة النفايات لكل شامل وطٍت إحصاء يف الوزارة انطلقت
 و ،ةػمدروس منهجية وفق اإلحصاء بعملية يقوموف النفايات من النوع ؽبذا اؼبنتجة القطاعات من أشخاص

 تنظيم باتنة و سيلةاؼب تلمساف، غرداية، سكيكدة، ،العاصمة على مرتُت ىي واليات 11 شهدت الفعلػب
 النفايات دبلف اؼبكلفُت اؼبهندسُت مشلت، دوليُت خرباء إشراؼ ربت يومُت منها واحدة كل دامت ورشات
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 تفرز اليت اؼبؤسسات داخل البيئية اػببليا مسؤوِف كذلك و للبيئة الوالئية اؼبفتشيات مستوى على اػباصة
 و اعبزائر يف اػباصة النفايات لتسيَت اغبالية الوضعية الورشات عمل جدوؿ تضمن و ،اػباصة النفايات
، و قػد اعبهات ـبتلف بُت العمل لتنسيق ـبطط وضع كذلك و اعبديد القانوف يقدمها اليت التسهيبلت

 تسيَت و مراقبة قانوف مشروعي على 5115 لسنة اؼبيزانية قانوف مناقشة أثناء الوطٍت الشعيب اجمللس ادؽػص
 بتقدير يسمح اػباصة للنفايات الوطٍت اؼبخطط أف إُف اإلشارة ذبدرو  منها، التخل  طرؽ و النفايات
 بتحديد يسمح كما منها التخل  هبب اليت تلك و تدويرىا إعادة يبكن اليت النفايات خصائ  و كميتها
 اختيار و جديدة مراكز إلنشاء البلزمة األولويات استنتاج مث من و اؼبوجودة اؼبعاعبة مواقع و مراكز ددػع

 .االعتبار يف االقتصادية و اؼبالية باإلمكانيات األخذ مع الفرز و التفريغ و اعبمع أنظمة
  )1( :اعبزائري اعببائي النظاـ يف البيئية الرسـو. 2

 البيئة، على سلبية آثار من البًتوكيمياء أو النفطية للصناعة ما ىبفي ال و النفطية الدوؿ بُت من اعبزائر   
 النفايات نػم افػاألطن مبليُت سنويا تقذؼ ىي و الساحلي الشريط يف تًتكز اؼبصانع معظم كوف إُف باإلضافة
 يف البيئية الرسـو و الضرائب من ؾبموعة إقرار إُف اعبزائر سعت، ؽبذا اؼبائية اؼبسطحات يف السامة
 غياب يف اؼبطلوب اؼبستوى إُف ترقى َف ىنا اعبباية أف غَت التلوث، أنواع ؼبختلف حد لوضع ؿباولة

 اعببائية األدوات كما أف ،اؼبتوقعة من قبل اؼبختصُت رعبةاؼب رقاـاأل عن تكشف أف شأهنا من اليت اإلحصاءات
 و البيئية األضرار لتغطية مردوديتها كفاية عدـ إُف باإلضافة ربفيزي، منو أكثر عقايب بطابع تتميز اؼبفروضة
 :اعببائية اؼبستخدمة األدوات أىم من بُت و، الدولة موازنة يف أخرى أمور تغطية إُف انصرافها
 : للبيئة اؼبلوثة النشاطات على الرسم أ.

 دبعدلُت البيئة على اػبطَتة أو اؼبلوثة النشاطات على سنوي رسم أسس 1445 لسنة اؼبالية قانوف من بتداءإ   
 نشاطؽبا  كاف إذا دج 21111 بػ الرسم يقدر شخصُت من أكثر تشغل اليت للمؤسسات بالنسبة أساسيُت،
 إلجراء خاضع األقل على واحد نشاط ؽبا كاف إذا دج 2111 و الًتخي  إلجراء خاضع األقل على واحد
  األساسي عدؿػاؼب فينخفض شخصُت من قلأ تشغل اليت للمؤسسات بالنسبة أما ،التصريح

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 اؼبوقع نفسو. :(1)

ثنائية التسويق المجتمعي و التنمية                                                                        الفصل الثالث    
 المستدامة
 .للتصريح اػباضعة للمؤسسات دج 121 إُف و للًتخي  اػباضعة للمؤسسات بالنسبة دج 1111 إُف

 كوفت قد أخطار االستغبلِف نشاطها عن ينجم اليت تلك ىي للًتخي  اػباضعة اؼبصنفة اؼبؤسساتعلما أف 
 البيئة و الطبيعة ضباية الفبلحة، و األمن و النظافة العمومية، الصحية اؼببلئمة ،اعبوار مبلئمة على تأثَتات ؽبا

 للتصريح اػباضعة اؼبصنفة اؼبؤسسات أما ،السياحية اؼبناطق كذلك و اؼبعاَف و اآلثار على احملافظة ،عموما
 .اؼبذكورة للمصاٌف مساوئ أو خطر أي تسبب ال اليت تلك فهي
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 وياامس للوالية الضرائب قباضة و ىي احمللية الضريبية اإلدارة طرؼ من ربصيلو الواجب الرسم مبلغ يكوف و
 أو اػبطَتة النشاطات من نشاط كل عن 11 و 11 بُت يًتاوح مضاعف معامل و األساسي اؼبعدؿ غباصل
 .األنشطة تلك أنبية و طبيعة حسب التنظيم طرؼ من اؼبعامل وبدد حيث اؼبلوثة
 على اػبطَتة أو اؼبلوثة األنشطة على الرسم بتأسيس اؼبتعلقة اؼبادة تعديل مت 5111 ةلسن اؼبالية قانوف يف و
 معدؿ رسم مبلغ بفرض يتعلق الثاين و للرسم السنوي اؼببلغ برفع يتعلق األوؿ تغيَتين، إحداثب ذلك و البيئة
 عن تنجم اليت اؼبساوئ درجة حسب ترتب اليت و ،للًتخي  اػباضعة اؼبؤسسة أصناؼ من صنف لكل

 :أصناؼ ثبلثة إُف استغبلؽبا
 ؛بالبيئة اؼبكلف الوزير ترخي  إُف خاضعة منشآت -
 ؛إقليميا اؼبتخص  الواِف لًتخي  خاضعة منشآت -
 إقليميا. اؼبخت  البلدي الشعيب اجمللس رئيس ترخي  إُف خاضعة منشآت و -

 معدؿ إُف إضافة ،اؼبشغلُت األشخاص بعدد قاساؼب اؼبؤسسة أحجاـ من حجم لكل معدالت ثبلث ىناؾو 
 .سابقا اؼبذكورة الثبلثة األصناؼ من خطورة أقل صنف بصفتها للتصريح اػباضعة باؼبؤسسات خاص رابع
  :اؼبياه جودة على احملافظة إتاوة ب.
 ربصل اؼبائية، للموارد اؼبتكامل للتسيَت الوطٍت الصندوؽ غبساب ذبىب و 1441 لسنة اؼبالية قانوف أسسها   
 بصفة و ةػاؼبسقي اتػاؼبساح دواوين لدى أو اهويج و و الوالية بلديةيف ال توزيعها و اؼبياه إنتاج مؤسسات لدى
 شاركةؼب األتاوى ىذه دؼهت تنقيبات، أو آبارا تستغل و سبلك اليت اػباصة أو العامة اؼبؤسسات لدى عامة

 :اآلتية اؼبعدالت قيتطبيتم  و ،عليها اغبفاظ و اؼبياه جودة ضباية برامج يف اؼبذكورة اؼبؤسسات
 19 % لئلتاوة بالنسبة شماؿال لواليات الفبلحة أو الصناعة أو للشرب الصاغبة اؼبياه فاتورة من 

 .العادية لئلتاوة اؼبقتطعة اؼبياه كميات يف مضروب األساسي السعر من اؼبعدؿ نفس و اػباصة،
 15 % و اعبنوب لواليات بالنسبة الفبلحة أو الصناعة أو للشرب الصاغبة ياهػاؼب اتورةػف مبلغ من ،

 و بسكرة ،أدرار ،سبنراست ليزي،إ بشار، تندوؼ، الوادي، غرداية، األغواط، يتعلق األمر بكل من
 اؼبقتطعة اؼبياه كميات يف مضروب األساسي السعر من اؼبعدؿ نفس و اػباصة، لئلتاوة بالنسبة ورقلة
 .العادية لئلتاوة بالنسبة

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ثنائية التسويق المجتمعي و التنمية                                                                        الفصل الثالث    

 المستدامة
 نوعية اؼبصرفة، اؼبياه كثافة اؼبدف، حجممن حيث  االعتبار بعُت منطقة بكل اػباصة الشروط أخذ أجل من
 االستعماؿو  اؼبياه استقباؿ وسط ىشاشة التلوث، آثار من ضبايتها الواجب اؼبناطق الصرؼ، ؾباري مياه

 .أقصى كحد 102 و 11 بُت ما أعبله اؼبذكورة النسب على زيادة دالتمعا تطبيق يبكن للمياه السفلي
 : أخرى رسـو ج.
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 :يلي كما األوؿ حدد قدو  الرصاص، من اػباِف غَت البنزين على الرسم و التطهَت برسم األمر يتعلق   
 212 ؛نسمة 21111 عن سكاهنا عدد يقل بلدية يف واقع منزؿ كل على دج 
 211 ؛أكثر أو نسمة 21111 سكاهنا عدد يبلغ بلدية يف واقع منزؿ كل على دج 
  1000؛نسمة 21111 عن سكاهنا عدد يقل بلدية يف واقع ذباري غَت أو ذباري ؿبل كل على دج 
 1521 أكثر أو نسمة 21111 سكاهنا عدد بلدية يف واقع ذباري غَت أو ذباري ؿبل كل على دج. 
 أو اؼبصانع عادة ىي و أعبله اؼبذكورة األصناؼ من أكرب فضبلت كمية ربدث اليت للمحبلت ةػػػبالنسب
 5211 بُت احملصور الرسم مبلغ بتحديد البلدي الشعيب اجمللس رئيس يقـو الكربى، اغبرفية أو التجارية احملبلت
 .البلدية سكاف عدد كاف مهما دج 2111 و دج
 من اػباِف البنزين استعماؿ تعميم إُف العمومية السلطات تسعى العامة الصحة على الرصاص خطر ىب  فيما

 5111 لسنة اؼبالية قانوف أنشأ اؼبقابلب ،ربفيزية كسياسة سعره زبفيض ؿباولة و اثيلو ت أقل نوأل الرصاص
 حسايب لصاٌف لًت / دج 11 فرضب ،فبتاز أو عادي بنزين و الرصاص على احملتوي الوقود على الرسم

 .مناصفة التلوث إزالة و للبيئة الوطٍت صندوؽال و السريعة الطرؽ و للطرؽ الوطٍت للصندوؽ التخصي 
 

 التمويل البيئي في الجزائرمصادر  الفرع الثاني:
تبُت يف الفقرات السابقة من البحث أف إقامة اؼبشاريع البيئية من األنبية دبا كاف و كذلك الشروط    

ادرات و ػمب اؽب اليتانب اؼباِف اؼبوافق، ال ىبتلف األمر يف اعبزائر ػة لذلك و على رأسها توفر اعبػاألساسي
 .اليت تستحق مزيدا من التفصيل البيئياجتهادات معتربة يف ؾباؿ التمويل 

 )1( :. اؼبصادر احمللية لتمويل اؼبشاريع البيئية1
 االستثمارات ىذهسبس  الدولة، ميزانية من االستثمارات شبكة يف ىامة مكانة ربتل اعبزائر يف البيئة ضباية   

 مكافحة، النفايات معاعبة ،األحواض و السهبية اؼبناطق ضباية، اؼبياه شبكات منها متنوعة بيئية ؾباالت
 .البيولوجي التنوعو  اإلقليم يئةهت ،التلوث
 :الرسـو البيئية أداة اقتصادية للمسانبة يف التنمية اؼبستدامة أ.
  البيئية الرسـو و الضرائب من ؾبموعة إقرار مت اعبزائر اعتمدتو الذي األخضر اعببائي اإلصبلح ؼبسار تبعا   

 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .10..  11ص ص  –موقع إلكًتوين سبق ذكره  –حدة  فروحات :(1)
ثنائية التسويق المجتمعي و التنمية                                                                        الفصل الثالث    

 المستدامة
 أوؿ إدخاؿ مت أنو إُف اإلشارة مع اؼباء، و اؽبواء تلوث خاصة و التلوث أنواع ؼبختلف حد لوضع كمحاولة
اػبطرة  أو اؼبلوثة بالنشاطات اؼبتعلق الرسم فرض مت حيث 1445 لسنة اؼبالية قانوف خبلؿ من بيئية ضريبة

TAPD  الذي يفرض عند أي أثر سليب على الصحة العمومية؛ النظافة و األمن و الفبلحة؛ الطبيعة و البيئة
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 السنواتيف  إال يتم َف اقتصادية كأداة البيئية اعبباية ذبسيد أف إال ،لسياحيةعموما؛ اآلثار و اؼبعاَف و اؼبناطق ا
، 5112و  5115و  5111 للسنوات اؼبالية قوانُت يف جبائية ترتيبات عدة استحداث مت حيث اؼباضية القليلة

 الرسـو اؼبفروضة: أنواع أىمو من بُت 
من العائبلت و النشاطات الطبية و النشاطات الصناعية اػباصة و كذا  الصلبة بالنفايات اػباصة الرسـو -

 األكياس الببلستيكية؛
دبثابة رسم  5112الذي اعتمد دبوجب قانوف اؼبالية لسنة  الصناعية السائلة باالنبعاثات اػباص الرسم -

 الصناعية و التلوث اعبوي؛ اؼبستعملة اؼبياه علىتكميلي 
ستوى اؼب على توزيعها و اؼبياه إنتاج مؤسساتلصاٌف  1442اؼبياه منذ قانوف اؼبالية  جودة على احملافظة إتاوة -
 أو باراآل تستغل و سبلك اليت اػباصة و العامة اؼبؤسسات لدى عامة بصفة و، هوياعب و بلدي و الوالئيال

 .تنقيباتال تنشط يف ميداف
 :مؤسسات و صناديق التمويل البيئي ب.
 : FEDEPالتلوث  مكافحةو  البيئة صندوؽ *
 و التلوث خفض إُف الرامي مشاريعها ذبسيد على اتػاؼبؤسس مساعدة أجل من الصندوؽ ىذا إنشاء مت   

 قػد و االقتصادي، و البيئي أدائها ربسُت على تشجيعها و للببلد الساخنة النقاط مستوى على األضرار
 على الرسم، و بدوره يتم سبويلو من عدة مصادر منها 2001 لسنة التكميلي اؼبالية قانوف ضمن جاء

 بػ بالصحة اؼبتعلقة الفضبلت تفريغ على للحث اؼبائة، الرسم يف 75 الذي نسبتو اػبطَتة أو اؼبلوثة النشاطات
 التلوث على اإلضايف و الرسم اؼبائة يف 50 بػ الرصاص و العادي و اؼبمتاز البًتين على اؼبائة، الرسم يف 75
 .الرسم من اؼبائة يف  75ىالقصو  القيمة تتجاوز اليت اؼبنبعثة الكميات على صناعي أصل من اؽبوائي
ـو الصندوؽ دبنح اإلعانات كتلك اليت تتعلق بتحويل اؼبؤسسات القائمة كبو التكنولوجيات األنظف و ػو يق

 اليت تتعلق دبراقبة التلوث من اؼبنبع و غَتىا.
 :FNATاؼبستدامة  و التنمية اإلقليملتهيئة  الوطٍت الصندوؽ *
 لتصنيف مساعدات و اإلقليم لتهيئة ؼبنح عبلوات موجو ىو و 1995 لسنة اؼبالية قانوف دبوجب أنشأ   

 يف الًتقية مناطق يف األقل على دائمُت عماؿ 11 من تتكوف عامة مؤسسات بإنشاء تتعلق اليت األنشطة
 يف األقل على دائمُت عماؿ 12 من تتكوف عامة مؤسسات إنشاءو  اإلنتاجية باألنشطة اؼبرتبطة االتجملا

 .ديدةاعب تصاؿاال تقنيات ؾباالت يف و اؼبناطق نفس
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ثنائية التسويق المجتمعي و التنمية                                                                        الفصل الثالث    
 المستدامة



183 
 

 مكاتب أو البحوث معاىد طرؼ من اؼبنجزة البحوث و بالدراسات فتتعلق اإلقليم يئةهت عبلوات أما
 العمرانية لؤلنسجة اؽبيكلة إعادة عمليات و مشاريع، كما زب  العبلوات اؿذا اجملهب اؼبتعلقة الدراسات
    .النظيفة التكنولوجيات تستعمل اليت االقتصادية اؼبشاريعو  الساحلية اؼبناطق يف خصوصا

 :CEATاإلقليم  و هتيئة التجهيز صندوؽ *
 الوطنية بالسياسة اؼبتعلقة نشاطات الدعم و الربامج تطبيق و إقباز أجل من جديدة أداة الصندوؽ يبثل   
 الكربى القاعدية اؽبياكل سبويل على اؼبساعدة خبلؿ من اؼبتوازنة اعبهوية التنمية خصوصا البيئة و اإلقليم لتهيئة
 اإلطار. ىذا يف الضرورية اؼبساعدات ـبتلفتقدًن  و االقتصادية األعواف و احمللية اعبمعيات سبوين و
 :FNPLZCالساحلية  و اؼبناطق الشواطئ غبماية الوطٍت الصندوؽ *
 اآلتية: العمليات تمويلب ليخت  2003 لسنة اؼبالية قانوف دبوجب إنشاؤه مت   
 ؛الساحلية اؼبناطق و الشواطئ ضبايةيف  اؼبختصة البحوث و الدراسات -
 ؛الطبيعية للمناظر االعتبار رد يف األولية اػبربات و الدراسات سبويل -
 ؛الساحلية اؼبناطق و الشواطئ ربسُت و غبماية التلوث مكافحة أنشطة سبويل -
 .اؼبفاجئ البحري التلوث حالة يف االستعجاِف بالتدخل اؼبتعلقة النفقات يف اؼبسانبة -
 :FLDDPSالسهبية  و الرعوية اؼبناطق و تنمية التصحر مكافحة صندوؽ *
 دج، ليوفم500 ػ ب قدر أوِف ماِف مبلغ لو خص  ، 2002لسنة التكميلي اؼبالية قانوف دبوجب إنشاؤه مت   
 : سبويلها و بتدعيمها يقـو اليت األنشطة أىم تتمثل الريفية، التنمية و الفبلحة لوزارة تابع ىو و
 ؛األراضي تنمية و صيانة و التصحر مكافحة -
 ؛السهبية األوساط يف اغبيوانات إنتاج تطوير -
 ؛الدواجن إنتاج تقوًن -
 .الرعوية اؼبناطق صيانة و اؼبواشي مريب خيل مدا ضباية -
 )1( :اؼبصادر الدولية لتمويل اؼبشاريع البيئية .5
، اػبارجي البيئي للتمويل مصادر عن البحث ضرورة استدعى البيئة ضباية مشاريع سبويل تكاليف ارتفاع إف   

 تنفيذ انطبلؽ حوؿ دوِف مؤسبر انعقد شارة إُف أنو قدذبدر اإل ذلك و ألجل ،سيأيت تفصيل بعضها الحقا
 جواف 18 و  17يومي اعبزائر لعاصمةبا األوراسي بفندؽاؼبستدامة  التنمية و البيئية لؤلنشطة الوطٍت اؼبخطط
 الصندوؽ ،FEM العاؼبي البيئة صندوؽالدولية من بينها  الصناديق و البنوؾ من العديد فيو شارؾ 2002
 العريب النقد صندوؽ ،FSD للتنمية السعودي الصندوؽ ،FADES االجتماعية و االقتصادية للتنمية العريب
FMA، يةػالفبلح للتنمية العاؼبي الصندوؽ FIDA، الدوِف البنك IB، كػالبن 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .15..  11ص ص  – اؼبوقع نفسو :(1)
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و ال بأس من اإلشارة  .BID للتنمية اإلسبلمي البنك و BAD للتنمية اإلفريقي البنك ،BEI لبلستثمار األوريب 
 لتمويل للجزائر دوالر مليار 5.1 منحجتماعية مثبل قد االقتصادية و اال للتنمية العريب الصندوؽأيضا إُف أف 

 كما بيئية، مشاريع أربع لتمويل أورو مبليُت 11 ػب تقدر مساعدة قدمت إيطاليا كذلك و إقبازات، عدة
 سلسلة من تستفيد اعبزائر جعل و السويد سويسرا و النمسا منها الصحية ببيئتها معروفة ماكبة بلداف اقًتحت
 32.07 دببلغ قرضافقد منح  للتنمية اإلسبلمي البنك أما، التلوث ؾباؿ يف العالية التكنولوجية اغبلوؿ من

 بتقرت.' ريغ واد بواحات' الري مشروع سبويل يف للمسانبة دوالر مليوف

 :الدوِف البنك أ.
قاـ  أنوكما ،  أورو مليوف 733 ػب مثبل 1997 سنة للجزائر األورويب البنك منحها اليت القروض ؾبموع قدر   

 1441منذ  اليت تعرؼ مستويات تلوث مرتفعة و ذلك والية عنابةب الصناعي التلوث مراقبةبتمويل مشروع 
  : كما يلي توزيعو مت أمريكي دوالر مليوف78 بقرض قدر بػ 
 ؛لؤلظبدة الوطنية لمؤسسةل أمريكي دوالر مليوف 22 -
 ؛الصلب و للحديد الوطنية لمؤسسةل أمريكي دوالر مليوف 2502 -
 .البيئة و اإلقليم يئةهت وزارةصاٌف ل أمريكي دوالر مليوف 1102 -

 : النتائج من العديد سجل و 2005 جانفي يف اؼبشروع ىذا من االنتهاء مت
 مًتابط مشروع تطبيق بفضل ربسينو مت فقد البيئة تسيَت ؾباؿ يف القانوين و اؼبؤسسايت لئلطار بالنسبة -

 خاصة ـبربية معدات طريق عن التلوث لقياس وسائل استعماؿ و اكتساب و التوعية و بالتكوين خاص
 األعماؿ من ةػسلسل إُف ةػباإلضافعنابة  و العاصمة اعبزائر من كل يف اؽبواء نوعية قياس شبكة و بالبيئة
 .تبنيها مت اليت القانونية النصوص إعداد يف سانبت اليت التحليلية

 مؤسسة داخل جرت اليت النشاطات بعد تسجيلها مت اليت اؼبباشرة فالنتائج االستثمار لعنصر بالنسبة أما -
 اؼبختلفة، اعبزيئات و النيًتوجُت أكسيد و الكربيت أكسيد النبعاث املموس كانت البفاضا فقد أظبيداؿ
 .العامة الصحة يف تحسنال بالتاِف و عنابة والية يف اؽبواء نوعية بذلك ؿبسنة
و  للمشروع لػمستق بتقييم الدوِف للبنك التابعة اتػالعملي مراقبة وحدة قامت اؼبشروع من االنتهاء بعد و

 .مرضية بصفة لو حددت اليت األىداؼ حقق قد األخَت ىذا أف إُف توصلت
 لؤلعماؿ الوطٍت الربنامج دراسةمنها  برامج و دراسات بتمويل الدوِف البنك قاـ فقد سبق ما إُف باإلضافة
 اؼبؤسسايت التدعيم و للمياه اؼبتكامل للتسيَت مبوذجي ـبطط دراسة، أمريكي دوالر 000 600 بقيمة البيئية
 .دوالر مليوف 19 حبواِف قدر مبلغ كلف الذي السدود أحواض لتهيئة
 :صندوؽ البيئة العاؼبيب. 
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 مقدارىا ىبة لوحدىا من بوالية الطارؼ للقالة الوطنية اغبظَتةما استفادت كمليوف دوالر للمشاريع اؼبسطرة،  
 .أمريكي دوالر مبليُت 11
 :برنامج األمم اؼبتحدة للتنميةج. 
 :ىوىذا الربنامج بو قاـ أىم ما    
 900قدرىا  بةهب نشرىا و اؼبعلومات عبمع نظاـ وضع و تكوين و اؼبخابر و اؼبؤسساتية اإلجراءات تدعيم -

 ؛أمريكي دوالر مليوف 1,8 ػب اؼبقدرة للمشروع اإلصبالية للكلفة تكملة أمريكي دوالر 000
 .أمريكي دوالر 000 300 قدرىا بةهب اؼبناخية التغَتات حوؿ العاؼبية اؼبعاىدة متابعة -
 

 الثالث: قطاع الطاقة و حماية البيئة في الجزائر الفرع  
من  % 41ال ىبتلف اثناف على أف قطاع الطاقة ىو أىم القطاعات يف اعبزائر على اعتبار أنو يغطي    

،  غطية ـبتلف احتياجات اعبزائريُتصادرات اعبزائر و ىي النسبة نفسها تقريبا من مداخيل الببلد و بالتاِف ت
اف البد و أف ػا كػى البيئة، من ىنلع ةاثناف على أف لنشاطات ىذا القطاع اآلثار السلبية الكبَت كما ال ىبتلف 

من أجل جعلو أكثر نظافة و مسؤولية و بالتاِف أكثر  االىتماـ البالغبالذات يف اعبزائر يأخذ ىذا القطاع 
 استدامة.

 )1( :جهود قطاع الطاقة غبماية البيئة يف اعبزائر .1
 :التنظيمي اإلطار .أ
يف  بالتوازف البيئي، و اإلخبلؿاألنظمة لتسيَت مواردىا الطبيعية دوف  القوانُت و إصدارتستمر اعبزائر يف    

 :مثبل إصدارمت  ىذا اإلطار
 ؛اؼبتعلق بالتحكم يف الطاقة 1444جويلية  12اؼبؤرخ يف  14-44القانوف رقم * 
 ؛مراقبة و القضاء على النفايات السامة و اؼبتعلق بتسيَت 5111ديسمرب  15 يف اؼبؤرخ 14-11القانوف رقم * 
، و التنمية اؼبستدامة إطاراؼبتعلق باحملافظة على البيئة يف  5112جويلية  14اؼبؤرخ يف  11-12القانوف رقم * 

الذي تضمن يف البند الرابع من مادتو الرابعة تعريفا للتنمية اؼبستدامة يتفق سباما مع ما ذكر ؽبا من تعريفات 
 ؛(*)عاؼبية 

 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 :91..  21 ص ص – إلكًتوين موقع -بدوف سنة نشر  – "الشعبية الديبوقراطية اعبزائرية للجمهورية القطرية الورقة" – الثامن العاؼبي الطاقة مؤسبر :(1)
www.oapecorg.org/aeconf_papers/eightconf/Algeria.doc 

http://www.oapecorg.org/aeconf_papers/eightconf/Algeria.doc
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اؼبتضمن الظروؼ اػباصة اؼبتعلقة بالنقل  5112ديسمرب  11الصادر يف  925-12اؼبرسـو التنفيذي رقم * 

 ؛ةَت الربي للمواد اػبط
الذي يضع القواعد اػباصة بالفعالية  و 5112جانفي  11الصادر يف  914-19اؼبرسـو التنفيذي رقم * 

 الغاز و اؼبواد البًتولية.  و الطاقوية اؼبطبقة على اآلالت اليت تعمل بالكهرباء
 األمم إشراؼعمدت اعبزائر على اؼبصادقة و االنضماـ إُف معظم االتفاقيات اليت ازبذهتا الدوؿ ربت  دوليا

 .5112فيفري  11اؼبتحدة منها اتفاقية األمم اؼبتحدة اإلطارية بشأف تغَت اؼبناخ و بروتوكوؿ كيوتو يف 
اؽبيئات و اؼبؤسسات اؼبختصة هبا   على عاتق بعضيف اعبزائر بدرجة أكرب كانت مهمة ضباية البيئة تقع   إذا و

لي اعب لو األثراىتماـ ىيئات حكومية أخرى  ف دور وإو اجمللس األعلى للبيئة، ف اإلقليمكوزارة البيئة و هتيئة 
 العديد من اللجاف القطاعية اؼبشًتكة للبحث يف مسائل البيئة. إنشاءمت لذا 
 :السياسة الطاقوية من أجل احملافظة على البيئة. ب
يف السياسة  األخَتةىذه  إدماج ما ظهر يفقطاع الطاقة و اؼبناجم يوُف أنبية كربى للمسائل البيئية  إف   

 حوؿ: أساسا يف اعبزائر تتمحور السياسة الطاقوية القطاعية و الربنامج اغبكومي.
البنزين اػباِف من  و غاز البًتوؿ اؼبساؿ و الغاز الطبيعيو ىي  ثايترقية و تطوير استعماؿ الطاقات األقل تلو * 

 الرصاص؛
 ترقية االقتصاد يف الطاقة؛* 

 تأىيل اؼبناطق اؼبلوثة؛ إعادةتطهَت و * 

 تطوير الطاقات اؼبتجددة؛* 

 تطوير التسيَت البيئي على مستوى الطاقة و اؼبناجم.* 

 من خبلؿ اػبيارات التالية: ديدبالتح كما يظهر جليا األنبية اؼبوالة لًتقية استعماؿ الغاز الطبيعي
الذي يغطي احتياجات  النهائيللغاز الطبيعي يف االستعماالت األولية و االستهبلؾ  األقصىاالستعماؿ * 

 ؛، النقل و اػبدماتاألشخاصالصناعة، 

 ؛تطوير استعماؿ غاز البًتوؿ اؼبساؿ* 

  ؛لبلستعماالت اؼبتخصصة اباؼبئة من الغاز الطبيعي و توجيهه 42الطاقة الكهربائية بنسبة  * إنتاج

 اليت يتم توجيهها للتصدير؛ التدرهبي غبصة اؼبواد البًتولية يف ميزاف الطاقة ولتخفيض ا* 

 ستعماؿ احملدود للحطب الذي وبفز اغبفاظ على الثروة الغابية؛اإل* 
 ترقية الطاقات اعبديدة و اؼبتجددة.* 

http://www.joradp.dz/
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 :جراءات اؼبتخذة للمحافظة على البيئةأىم اإل .ج
 اذػمت ازب ذلك، لعلى البيئة و الصحة العمومية ةسلبيال اهتاتأثَت ؽبا  نشاطات قطاع الطاقة أف معروؼ   

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
المجتمعي و التنمية ثنائية التسويق                                                                        الفصل الثالث    

 المستدامة
 قبازات لدراسة مدى أثرىا على احمليط.صبيع اؽبياكل و اإل إخضاع و من حدتو لئلنقاص إجراءاتعدة 

الرائدة من أجل اسًتجاع غازات اؼبشاعل؛ حيث تقـو شركة سوناطراؾ  معتربةيف ىذا اإلطار يتم بذؿ جهود 
على مستوى اؼبكامن  وإنقاص حجم الغاز اؼبصاحب الذي يتم حرق أواسًتجاع  إُفمشاريع هتدؼ  بسلسلة
نتيجة  1411يف  % 51مقابل  % 11مستوى  إُفكمية الغاز احملروقة   إنقاصمت  5119ففي سنة  ،البًتولية

  .5112-5115مليوف دوالر أمريكي خبلؿ الفًتة  552يقارب  استثمار ما
كمية الغاز   نقاصإل ةاصاػب – ةعموميالاؼببادرة الشاملة للشراكة  منجانبا بكل جدية أخذ قطاع الطاقة  كما

باإلضافة إُف فكرة إنشاء شركة ـبتلطة يف ميداف البيئة غبماية ، البنك العاؼبي اليت أطلقها GGFRاحملروؽ 
 ار و احمليطات من التلوثات الناذبة عن الكوارث البيئية يف ؾباؿ احملروقات.ػالبح
دراج برنامج خاص إلعادة إمع النظم الدولية و ربسُت نوعية اؼبنتجات البًتولية، مت  آتاؼبنشجل توافق أمن 

يسمح بتدعيم و ربديث وحدات اؼبعاعبة، وضع نظاـ اؼبراقبة الذايت لئلفرازات اؽبوائية و و الذي تأىيل اؼبصايف 
كما التـز القطاع بإدراج رية،  أي العط كيةيذلك خبفض نسبة الكربيت و اؼبواد األرومات ربسُت نوعية الوقود و

 اإلنتاجاػبطرة الناذبة عن عمليات التحويل و  نظاـ تسيَت جذري إلزالة الفضبلت السامة و
مشاريع غرس و غَتىا، باإلضافة إُف  طُت اغبفر و مياه مستعملة منو ذلك دبعاعبة النفايات السائلة 
 ، إٍف.األشجار و اغبفاظ على الطبيعة

 )1( :بو وبتذى مثاؿ لتخزين الغاز مشروع عُت صاٌف. 5
و ىي  الكربوف' 'احتجاز أو الكربوف' 'التقاطعملية  عليها يطلق افػأم بكل و زبزين الكربوف ة التقاطػعملي   
 الطاقوية و الصناعية اؼبؤسسػات من اعبو و اؼبنبعث يف إفرازه قبل الكربوف أوكسيد اينث بالتقاط خاصة تقنية
 التقاطو بعد ر، وػالتكري مصانع و ةػالكيميائي اؼبصانع و الكهربائية احملطات و صاٌف عُت مؤسسة غرار على
 مراقبتو تتم مث آمنة جيولوجية تشكيبلت ضمن األرض يف بعمق يضخ و الكربوف أوكسيد ثاين غاز يضغط
 حوؿ قويا برىانا مثل ىذه اؼبشاريع تعداألرض،  باطن يف األبد إُف من بقائو التأكد قصد متواصل بشكل
انسجاـ و بالتاِف خدمة  يف العمل من الطاقة تأمُت و البيئة يف التحكم و االقتصادية التنمية سبكن اليت الكيفية

 . التنمية اؼبستدامة
 اؼبسماة التقنية إُف اللجوء خبلؿ من األرض حرارة درجة ارتفاع مكافحة ؾباؿ يف اعبزائرية التجربة أصبحت   

 بعُت الواقع 'قرشبة' مصنع يعد و اؼبختصوف، بو صرح حسبما العاَف يف بو وبتذىمثاال  للغاز' الباطٍت 'التخزين
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 اعبيولوجي التخزين و االلتقاط تقنية على تعتمد اليت العاَف يف النادرة اؼبشاريع أحد اعبنوب أقصى يف صاٌف
 .الضار بالبيئة ىذا الغاز انبعاثات فبا وبد من الكربوف ثاين أوكسيد لغاز

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 موقع إلكًتوين: – 5114 –بو"  وبتذى مثاؿ للغاز الباطٍت التخزين ؾباؿ يف اعبزائرية "التجربة –نقبل عن جريدة النهار اعبديد  -اعبزائر س  :(1)

http://www.djazairess.com/ennahar/41757 

 . 5111-12-15 تاريخ اؼبعاينة:
ثنائية التسويق المجتمعي و التنمية                                                                        الفصل الثالث    

 المستدامة
 بريتش' و 'سوناطرؾ' ـبتلطة بُت مؤسسة ىو 5119 سنة يف عمليا أصبح و الذي صاٌف عُت غاز مشروع
 اغبقوؿ من انطبلقا للسوؽ اؼبهيأ اؼبعاًف و الغاز من مكعب مًت مبليَت 14 إلنتاج وضع 'ستاتويل' و 'بًتوليـو
 تكلفتو و الذي بلغت الصاٌف عُت غاز أثر االستثمار لتخفيض و ما ىذا ،للجزائر الوسطى بالصحراء الواقعة

 ضباية و اعبزائر عموما ذباه ستاتويل و بًتوليـو بريتش و سوناطراؾ التزاـ إال تأكيد على دوالر مليار 101
 مًت 111111 اعبزائر من زبزين بعد أف مكن ISO 19111 بشهادة على ىذا اؼبشروع التصديق مت ،البيئة
 5كلم 511 مساحتها غابة سبتصو أف يبكن باطنيا، ما يعادؿ ما الغازية النفايات من كمعدؿ يومي مكعب
ؽبذا  الضرورية الكلي اغبد عمليات يف باؼبئة 22 إُف 12 نسبة من الكاربوف و ما يقابل أوكسيد ثاين من غاز
 يف ىاما دورا زبزينو و التقاطو القرف، كما يلعب ىذا خبلؿ اؼبناخية التغَتات يف استقرار ربقيق أجل من الغاز
 لغاز الضعيف االنبعاث ذات الطاقة فيو تصبح مستقبل بلوغ و احملروقات ؾباؿ يف العاؼبية التبعية تعويض
 .ضرورية الكربوف
 بُت من تعترب صاٌف عُت أف قداـ' 'ؿبمد السيد الغازي صاٌف عُت مشروع رئيس أوضح السياؽ ذات يف

 أف العاَف و الكربوف أوكسيد ثاين لغاز الباطٍت التخزين تستعمل اليت العاَف يف مشاريع الثبلثة أو اؼبشروعُت
 من التمكن حاؿ يف التقنية ىذه تعميم أجل من اؼبوقع ىذا باطن أرض يف وبدث ما مراقبة بصدد الصناعي
 عُت يف اعبيولوجي التكوين أف باعبزائر، كما اؼبستعملة التكنولوجيا ؽبذه اإلبداعي' 'الطابع على مؤكدا تطبيقها
 أوكسيد ثاين غاز انبعاثات تعد أين العاَف عرب مناطق عدة يف اؼبوجودة الصخرية البنية عن مبوذجا يقدـ صاٌف
 مثل شركات فإف الصدد ىذا يف .الصُت و اؼبتحدة الواليات و الشمالية أوروبا غرار على أىم الكربوف
 يف انبواالذين س للطاقة األمريكي القسم كذا و األوريب اداالرب و ستاتويل و بًتوليـو و بريتش سوناطراؾ
  باستمرار.األرض بباطن  الغاز مادة فعل رد تابعوا و يتابعوف روعاؼبش سبويل

 اؼبدى خطورة و من جانب آخر و على دوف و أماف بكل الطبيعي الغاز معاعبة يبكن كيف أنو اؼبشروع يربز
 سوؽ يف الدخوؿ من اعبزائر يبكن بالتاِف و االقتصادي اؼبستوى على مردودية ذو يكوف يبكن أف فإنو القصَت
 الغربية البلداف أي الكربى اؼبلوثة للبلداف االنبعاث يف حقها ببيع ؽبا يسمح قوة كما بكل اعبديدة الكاربوف
 .اػبرباء يقوؿ السوؽ، وضعتها اليت القواعد حسب
 

http://www.djazairess.com/ennahar/41757
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 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ثنائية التسويق المجتمعي و التنمية                                                                        الفصل الثالث    
  المستدامة
 / تونس و المملكة العربية السعوديةمطلب الثاني: تجارب عربيةال

ل خاص و ػال يكاد ىبتلف الوضع يف الببلد العربية عنو يف اعبزائر حيث يزداد اىتمامها حبماية البيئة بشك   
ىذا ، و لقد جاء ىذا التوجوما ىبدـ زيادة على تكييف النشاط االقتصادي مع  ،التنمية اؼبستدامة بشكل عاـ

   اعبزء من البحث ببعض اعبوانب البارزة ؽبذا اؼبسعى يف كل من تونس و السعودية.
 البيئية عالمةفي ال ونسيةاألول: التجربة التالفرع 

مظهر من مظاىر التوجو األخضر و زبدـ جهود ورد فيما سبق أف العبلمة أو ما يعرؼ أيضا بالعنونة البيئية    
 اعبانب الذي سيخت  بو البحث يف جزئو اؼبتعلق بالتجربة التونسية. التنمية اؼبستدامة، و ىذا ىو

 :. مشروع العبلمة البيئية التونسية1
 أقرت 2005 أفريل 12 بتاريخ ألوروبا و التنمية التعاوف منظمةقامت هبا ا نسبي حديثة دراسة يفرغم أنو و    
 األزرؽ بلؾؼبا صوصػببا و نظمةؼبا بلداف يف طبقةؼبا البيئية العبلمات آثار تقييم مستوى على الصعوباتب فيها
 بالواليات الطاقة قبمة و، الذي رغم أنو كما تبُت خبلؿ الفصل األوؿ ىو األوؿ يف ىذا اجملاؿ، بأؼبانيا
العبلمة ع وض آثار لتقييم الضرورية عطياتؼبا على صوؿغبا مستوى على صعوباتغَتىا،  و األمريكية تحدةؼبا

 الختبلؼ نظرا البيئية العبلمات ختلفؼب مقارنة تقييمات إلجراء صعوبات نفسها و البيئة على البيئية
 ، االربادو تأثرت بإقبازاتو بشكل خاصحدت تونس حدو االرباد األوريب رغم ذلك  ،مناىجها
 أجل من اؼبتبع نهجؼبا اليت تعترب 'األوروبية الوردةالذي وضع عبلمتو البيئية الشهَتة اؼبتمثلة يف 'األوريب 

 ربديدا. البضائع و لسلعل ستهلكُتؼبا يستهدؼ منهج ىو و بيئةلا احًتاـ تشجيعو بذلك  ضراءاػبنتجات اؼب
 اؼبنهجه العبلمة ضمن ىذا ىذ على صوؿغبا األوروبية القوانُت دبقتضى مؽب كنيب امنتج 52 لئلشارة فإنو يوجد

 تتعلق للسلع بالنسبة اإلسناد شروط، حيث أف فعبل عليها اغبصوؿ مت إسناد شهادة 250 من أكثر و
ا على رأسهو  اتػػبدما فيما ىب  أما اإلنتاج ةػعملي أثناء اءؼبا و اؽبواء تلوث و بالبيئة الضارة باؼبواد خصوصا
 شرات،غبا مبيدات و التنظيف مواد ياه،ؼبا مصادرىا، و الطاقةتتعلق ب وجوبية شروط إُف تنقسم فهي الفندقية

 ؛عاـ بشكل التصرؼ نظم و ةػالعمومي النقل وسائل استعماؿعند  التدخُت كمنع أخرى خدماتالنفايات و 
 البيئي، االتصاؿ و كاإلعبلـ أخرى خدمات و طرةػبا الكيميائية وادؼبا اء،ؼبا و الطاقة هتم ختياريةا و شروط
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 ذلك فقد أصدر االرباد األورويب باإلضافة إُف .التصرؼ نظم و ؿبليا نتجةؼبا أو البيولوجية األغذية تقدًن
 سبلمة اؼبنتجات من الناحية البيئيةو الدالة على خارجها حىت و  البيئية األكثر شهرة و ثقة يف أوروباالعبلمة 
 (1) السبلمة األوربية'.'و أ 'يف 'عبلمة اؼبطابقةتتمثل و اليت 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 حوؿ العرب اػبرباء إجتماع -اإلستدامة"  كبو خطوات التونسية و البيئة/ التجربة بُت التجارة العبلقات يف البيئية العبلمة" –منية براىم يوسفي : (1)

 :09و  08 ص ص –موقع إلكًتوين  - 2007 -القاىرة  –العربية  اعبامعة - و البيئة التجارة بُت العبلقات
13nov07/11.pdf-http://css.escwa.org.lb/sdpd11 

 .5111-15-11تاريخ اؼبعاينة: 
ثنائية التسويق المجتمعي و التنمية                                                                        الفصل الثالث    

 المستدامة

 : العبلمة البيئية / الوردة األوروبية21الشكل رقم 

 
 :Google صوراؼبصدر: 

http://ncenviro91.perso.sfr.fr/mapage/bv000001.jpg 
 .5111-15-12 تاريخ اؼبعاينة:

 

 العبلمة البيئية / اؼببلؾ األزرؽ األؼباين : 25الشكل رقم 

 
 :Google صوراؼبصدر: 

world.de/image/0,,759990_1,00.jpg-w.dwhttp://ww 
 .5111-15-11 تاريخ اؼبعاينة:

http://ncenviro91.perso.sfr.fr/mapage/bv000001.jpg
http://ncenviro91.perso.sfr.fr/mapage/bv000001.jpg
http://www.dw-world.de/image/0,,759990_1,00.jpg
http://www.dw-world.de/image/0,,759990_1,00.jpg
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 (1) :مشروع العبلمة البيئية التونسيةسبويل أ. 
و أورو  912111 أطراؼ ىي االرباد األورويب بػ 12و من أور  121511 ػب قدر بلغدبمت سبويل ىذا اؼبشروع    

 و الباقي من مركز تونس الدوِف لتكنولوجيا البيئة.أورو  52111 ػالتعاوف الفٍت التونسي األؼباين ب
 
 
 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .11ص  –اؼبوقع نفسو  :(1)
ثنائية التسويق المجتمعي و التنمية                                                                        الفصل الثالث    

 المستدامة
 (1) :مشروع العبلمة البيئية التونسية أىداؼ ب.
 القدرات تعزز و البيئة ربًـت خدمات و صناعية جاتمنت بروز يفاؼبعتمدة  البيئية العبلمة ىذه تساىم   

 ػ:ب ذلك والتونسي  ٍتالوط قتصادبلل التنافسية
 ؛البيئة و اإلنساف على السلبية اهتانعكاسا و الصحية خاطرؼبا من التقلي  -
 ؛الدولية البيئية اللتزاماتا وفق مةاستدؼبا التنمية ربقيق يف و يطحملا ةيضبا ؾباؿ بلد يفبال سياسة سيمذب -
 .هبا نافسةؼبا حظوظ تعزيز و يةؼبالعا و وروبيةألا األسواؽ إُف اخدماهت واؼبنتجات التونسية  دخوؿ تيسَت -
 (2) :مشروع العبلمة البيئية التونسيةقطاعات  ج.
شمل ت يتالو  من جهة الصناعية القطاعاتعدة على رأسها  قطاعات بيئية عبلمة إحداث مشروعيبس    

من جهة  بشكل خاص اػبدمات و السياحة قطاع و النسيج و التنظيف مواد صناعة و الغذائية الصناعات
 .أخرى
 )3( :اؼبعتمدة اؼبنهجية د.
 يهدؼ التونسي لئلنتاج بيئية عبلمة لوضع خاصة إجراءات و قانونية مقاييس وضع إُف شروعؼبا ىذا يرمي   
 :على دماتػبا مقدمي و الصناعيُت غبفز
 ؛تلوثا قلأ بلكيةاسته جاتمنت تقدًن -
 ؛استدامة أكثر استهبلكية مباطأ اهذبا يف تقدـ قيقرب -
 .البيئية للمواصفات يتمؤسسا و تنظيمي إطار تركيز -

العبلمة البيئية: دعم 'ربت عنواف  ربسيسية و إعبلمية أياما البيئة لتكنولوجيا الدوِف تونس زكمر  نظمىذا و قد 
 اغبمامات دبدينة2005  جويلية 14 و13  يومي تونسية بيئية عبلمة إنشاء حوؿخصصت  'القدرة التنافسية

 الةكو  و 'حياة' بربنامج اؼبكلفة األوروبية اللجنة مع بالتعاوف و مةاؼبستدا التنمية و البيئة وزارة من بإشراؼ

 بيئية بلمةع يزكتر  مشروع بلؽانط عن بلفاإلع الدوِف اؼبلتقى ىذا أثناء مت قد و ،GTZ األؼباين الفٍت التعاوف



192 
 

 قدراتو تعزيز و يالتونس إلنتاجا تطويرمن  مزيد يف يلعبو أف يبكن الذي الدور بأنبية التحسيس و تونسية

 .التنافسية
 )4(: البيئية العبلمة نظومةؼب اؼبؤسسايت و اإلطار القانوين النظاـ ىػ.
 :القانوين اإلطار *
 طرؽ و روطػش ضبط و بإحداث اؼبتعلق و جواف 19 بتاريخ 2007 سنة الرئاسي األمرصدر ألجلها    

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .11ص  –اؼبوقع نفسو  :(1)
 .11ص  –اؼبوقع نفسو  :(2)
 .11ص  –اؼبوقع نفسو  :(3)

 .19ص  –اؼبوقع نفسو  :(4)
ثنائية التسويق المجتمعي و التنمية                                                                        الفصل الثالث    

 المستدامة
 سَت طرؽ و شروط بضبط تعلقاؼب مةاستدؼبا التنمية و البيئة وزير قرار، و كذلك التونسية البيئية العبلمة إسناد
 الذي بدأ إعداده يف نفس السنة. التونسية البيئية للعبلمة االستشارية جنةللا

 :الرئاسي لؤلمر العامة اؼببلمح -
 عايَتؼبا من موعةجمل نتوجؼبا مطابقة من التثبت بعد تسند اختيارية إشهاد منظومة البيئية العبلمة منظومة   
 قارنةؼببا البيئة على سليب تأثَت أقل ؽبا اليت نتجاتؼببا النهوض إُف دؼ، هتحياتو طواؿ اإليكولوجية و الفنية
 'خطرة' صنفةؼبا اؼبستحضرات و للمواد البيئية العبلمة تسند الحيث  الصنف نفس إُف تنتمي منتجات مع
 بصحة ملحوظة بصفة اإلضرار اهنشأ من أساليب على باالعتماد صناعتها تتم اليت كذلك و البيئة على

 .األولية وادؼبا و اءؼبا و للطاقة كمحملا غَت و فرطؼبا االستهبلؾ كذلك يف  و اإلنساف
 :اؼبؤسسايت اإلطار *
 اؼبلكية و للمواصفات الوطٍت اؼبعهدىو ' ةالبيئي العبلمة إف الطرؼ اؼبباشر اؼبكلف بالتصرؼ و إسناد   

 ةػاإليكولوجي و الفنية اؼبعايَت على اؼبصادقة ة يف ماؼبستدا التنمية و البيئة وزير دور '، بينما يتمثلالصناعية
 الدوِف تونس زكمر '، و من جهتو 'التونسية البيئية للعبلمة االستشارية اللجنة' و يًتأس البيئية للعبلمة
 '.البيئية للعبلمة القارة الفنية اللجنة' يًتأسة' لو دور يف ىذا حبيث البيئ لتكنولوجيا

 
 : العبلمة البيئية التونسية22الشكل رقم 
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 :Google صوراؼبصدر: 

http://www.tenmya21.org.tn/htm/infor/L5.JPG 
 .5111-15-11 تاريخ اؼبعاينة:

 

  :الصناعي للقطاع البيئي التأىيل برنامج و البيئية العنونة بُت الًتابط 50
 رؽػػط و جو نتؼببا تتعلق شروط و مواصفات عدة اؼبتقدمة منها خاصة و َفالعا يف بلداف عدة درجتأ   

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ثنائية التسويق المجتمعي و التنمية                                                                        الفصل الثالث    

 المستدامة
 إُف السلع بدخوؿ للسماح أساسي كشرط البيئية واصفاتؼبا تعتمد أصبحت و التسويق و التعليب و اإلنتاج
 على اؼبنتجُت ملوب الذي التوجو ىذا مسايرة على تونس حرصت نافسةؼبا و ودةعبا رىاف لكسب و ،أسواقها
 التأىيل منظومة ضمن اؼبضبوطة اإلنتاج بشروط و اهب التزامهم و البيئية اؼبواصفات متطلبات مع التأقلم
 الصحية و البيئية اعبوانب احًتاـ و ودةعببا النهوض و اإلنتاج وسائل تطوير على أساسا يرتكز الذي الشامل
 تبعا و ،لبلندماج يف اؼبشروع كليةو يبهل اؼبؤسسات التونسية مدة معينة  ،اؼبؤسسة داخل هنيةؼبا السبلمة و

 ؾباالت و أصناؼ ختلفدب االقتصادية اهتمؤسسا تأىيل حيث من جديدة مرحلة يف تونس دخلت لذلك
 ًـتوب بيئي تأىيل إُف تعداه بل فحسب اإلداري و الصناعي اؿجملا رةؼبا ىذه التأىيل يشمل َف و ،عملها
  .البيئة غبماية السليمة القوانُت
 غَتىا قبل مطالبة التصدير كبو توجهةؼبا منها خاصة و الصناعية ؤسساتؼبا فإف االعتبارات ىذه من انطبلقا و

 ISO و ISO 14000 مثل طلوبةؼبا اتػاؼبواصف اعتماد و البيئي التأىيل عملية يف اآلجاؿ أقرب يف بالشروع

 كتػلك اليت تصدر،  األوروبية السوؽ لدخوؿ منو البد شرطا منها للبعض ستصبحو اليت  14001
 ىي مطالبة ؤسساتؼبا بقية أف كما مكونات السيارات و غَتىا من قطع الغيار ؼبختلف االستعماالت،

 يرتكز الذي ربحؼبا البيئي بالتصرؼ اؼبتعلقة منها خاصة و البيئية اؼبتطلبات من األدىن دغبا باعتماد األخرى

http://www.tenmya21.org.tn/htm/infor/L5.JPG
http://www.tenmya21.org.tn/htm/infor/L5.JPG
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ة أولي مواد و طاقة و ماءمن   اإلنتاج مدخبلت يف الكلفة على الضغط و البيئي االقتصاد على باألساس
 األجنيب. نتوجاؼب مع منافسة يف الدخوؿ و مركيةاعب واجزاغب لفتح ستعداداإ
 منذ انطلق الذي و الصناعي التأىيل برنامج عن يةنبأ يقل ال رىانا الصناعي للنسيج البيئي التأىيل يبثل
 سنة 12 التونسية الصناعة إمهاؿ دبقتضاىا مت اليت 1995 سنة يباألورو  االرباد مع الشراكة اتفاقية إمضاء

 يأخذ َف آنذاؾ ضبطو مت الذي نامجرب ال ىذا أف غَت ،التأىيل بعملية القياـ من تمكنلت 5111تنتهي العاـ 
ىو  الذي بالشكل مطروحا يكن َف البيئي العنصر أف باعتبار التأىيل عملية يف البيئي انبعبا االعتبار بعُت
، عليو  البيئية اؼبواصفات وضع يف فقط سنوات عدة منذ انطلقت نفسها األوروبية موعةجملا أف إُف إضافة اليـو
 (1) .األورويب الصناعي للمنتوج

 (2) :* مراحل تأىيل اؼبؤسسات الصناعية التونسية
 لياحمل ئلنتاجل ضباية و السلبية َتاتالتأث من ستهلكاؼب ضباية ىعل حرصا و يالعاؼب البيئي سغبا تطور أماـ   

 و ألجنبيةا البضاعة دخوؿ أماـ بيئية حواجز البيئية واصفاتاؼب ألوروبيةا موعةجملا ربتعتإ ،ضبةاؼبزا منلكل بلد 
 التونسي. نتوجاؼب بينها من
  مراحل أربع ىعل يبر الصناعية للمؤسسات البيئي التأىيل برنامج وضعمن جهتها ب تونس قامت الغرض ذاؽب

 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .15ص  –اؼبوقع نفسو  :(1)
 .19..  15 ص ص –اؼبوقع نفسو  :(2)

ثنائية التسويق المجتمعي و التنمية                                                                        الفصل الثالث    
 المستدامة
 التلوث ابػأسب من ىناألد دغبا ةعبعاؼب الفنية ساندةؼبا من انطبلقا الصناعية ةػؤسسؼبا لدى البيئي للتدخل
 ، و ىذه اؼبراحل ىي: Ecolabelsالبيئية العبلمة خبلؿ من البيئي التميزُف إ وصوال

 :األوُف اؼبرحلة -
 للشروط استجابة الصناعية النفايات معاعبة و التصرؼ سبل يف للتحكم الفنية ساندةؼباتكوف من خبلؿ    
 على ؤسساتؼبا مساعدة يف تتمثل و يف تونس، عليها صوصناؼب الًتاتيب و للقوانُت طبقا و ددةحملا البيئية
 معاعبة على ساعدةؼبا صوصػببا منها و التونسية واصفاتؼبا وفق تهاعبمعا و النفايات يف التصرؼ إحكاـ
  التلوث من دغبا قصد الفنية االحاطة و يطحملا إُف ربويلها قبل اؼبطلوبة واصفاتؼبا اهبإكسا و الصناعية ياهؼبا
 أنواعها ختلفدب الصلبة النفايات ةعبعاؼب التقنية ساندةؼباكذا   و للمصانع الغازية االنبعاثات عن الناتج وائيؽبا

 ُتالتثم أو اػبطرة النفاياتيف حالة  زفػبا عن طريق أو غَته و الببلستيككحالة   الرسكلة طريق عن سواء
 و ألنشطةا متعددة مؤسسات مع اتفاقية 50 عن يزيد ما إبراـو قد مت  ،العضوية النفاياتيف حالة البيولوجي 

 .يطاحمل ىعل السليب ىاتأثَت  من داغب و الوطنية للمواصفات بلستجابةة لساعدربصل على اؼب وجبهادب
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 من ائةباؼب 80 ألقلا ىعل تستجيب أف الضروري من فقد قدر أنو يالعاؼب الظرؼ ليهايب اليت للتحديات نظرا
أي   سنةاؼبوافق ؽبذه ال عشر ادياغب خططاؼب ايةهن مع طلوبةاؼب الدنيا للمواصفات لوثةاؼب التونسية ؤسساتاؼب

 .سنويا مؤسسة 200 ِفغبوا فنية إحاطة دبعدؿ ذلك و 2011
 :الثانية اؼبرحلة -

 و الصغرى اتػؤسساؼب يبكن الذي ديجملػا البيئي التصرؼ منظومة تركيز على صاحبةاؼب امجػبرنزب     
 بذلك ستجيبي و ةػألوليا واداؼب و الطاقة و اءػاؼب منها خاصة و نتاجاإل يفػتكال ىعل السيطرة من ةػتوسطاؼب
 ؤسساتاؼب على الوقت نفس يف ييسر و التونسي للمنتوج التنافسية القدرة دعمي و ةستداماإل متطلبات إُف
 ة.يالعاؼب البيئية واصفاتاؼب يف النصهارا ربنامجال اهبذ نتفعةاؼب
 مت حيث مؤسسة 25 ومن انتفعت و األؼباين الفٍت التعاوف وكالة مع بالتنسيق 2004 سنة ربنامجال نطلقإ

 التنافسية القدرة تطوير يف ربنامجال ىذا يةألنب و ة،ميسر  بتكاليف ىامة مادية ىوامش ربح ربقيق إُف التوصل
 توسطةاؼب و الصغرى التونسية اتػؤسساؼب من ائةباؼب 50 إدماج اقًتاح مت توسطةاؼب و الصغرى اتػللمؤسس
 مؤسسة 80 حبساب نفس اؼبخطط ايةهن مع ذلك و ديجملا البيئي التصرؼ منظومة يف البيئية وانبباعب عنيةاؼب
 ا.سنوي

 :الثالثة اؼبرحلة -
 تأشَتة مع سفر جواز تعترب اليت ISO 14001 البيئي التصرؼ منظومة إرساء على ؤسساتؼبا دبصاحبة تعٌت   

 و اإلنتاج تكاليف من التقلي  من اغباصلة عليها اؼبؤسسة سبكن اهنكو  عن عبلوة األوروبية لؤلسواؽ الدخوؿ
  ِفبالتا و األورويب منو و األجنيب ستهلكؼبا لدى ةػالتونسي ةػللمؤسس التنافسية القدرة ربسُت

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ثنائية التسويق المجتمعي و التنمية                                                                        الفصل الثالث    

 المستدامة
 االرباد مع رغبا التبادؿ التفاقية الكلي للتطبيقا ربضَت  حواجز دوف يةؼبالعا األسواؽ كل يف منتوجها ترويج
 .2008 جانفي شهر من بداية التنفيذ حيز دخلت اليت األورويب
 عدد أف كما العاؼبي جاريلتا التبادؿ يف و القبوؿ التطور مقياس أصبحت ISO 14001 شهادة أف دبا و
 بعض مع قارنةؼبا خبلؿ منو ، صناعي بلد أي صبلبة و قدرةل امعيار  أصبح عليها تحصلةؼبا ؤسساتؼبا

 سنة حىتبلمة عال ىعل اؼبتحصلة هتامؤسسا عدد تطور و األوسط الشرؽ و إفريقيا مشاؿ يف ةناميال الدوؿ
مؤسسة، بينما يف مصر مثبل  91ا حيث َف يتجاوز متواضع يزاؿ الىنا  التونسية ؤسساتؼبا عدد فإف 2005
 لبنافة حاصلة و ػمؤسس 21 يبلكالذي  غربؼبا عن ةػمتقدم اهنأ لو و،  240تركيايف  ومؤسسة   289دػتوج
 مؤسسات فقط لنفس الفًتة. 12بػ  اعبزائر ومؤسسات  11 بػ

 :اؼبرحلة الرابعة -
 نتوجؼبا حبيث يصبح ،البيئي ؿجملػاا يف تميزةؼبا للمؤسسات بالنسبة تونسية بيئية عبلمة إنشاءن ػتتضم   
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فيكسب بذلك  البيولوجي اإلنتاج غرار ىعل البيئية وانبعبا لكل يستجيب منتوجاها علي تحصلؼبا الصناعي
اؼبتميز بالتحديد  السياحة قطاع يشهدىا اليت للمنافسة اعتبارا و، ارجيةػبا األسواؽ يف التنافسية القدرة يف سبيزا

 يف البيئية للمواصفات السياحية ؤسسةؼبا احًتاـ و البيئية فاىيمؼبا إزاء تزايدةؼبا السائح غبساسيةيف تونس و 
 تسويقال عنصر البيئية للعبلمة السياحية ؤسساتؼبا تبٍت أصبح ،ؿبيطها يف و داخلها سداةؼبا دماتػبا كل
 القادمة رحلةؼبا دياترب تفرض لذلك ،األسفار وكاالتل بالنسبة خاصة التونسي السياحي للمنتوج ساسياأل
 القطاع ذاهب لنهوضل البيئي التأىيل بعملية القياـ و دماتػبا مفهـو تطوير الوطنية السياحية ؤسساتؼبا ىعل
باؼبوازاة مع الفكر التسويقي   ISOمواصفات منظومة و بيئيةال عايَتاؼب تعتمد بيئية مواصفات وضع طريق عن

 اؼبستداـ.
 

 حماية البيئةو  الفرع الثاني: القطاع الصناعي السعودي
 و للتطوير افرص يًتؾ الذي اغبر ادػاالقتص إطار ضمن السعودية العربية اؼبملكة يف الصناعية التنمية بدأت   
 تكفلت الوقت نفس يف و اػباصة و العامة اؼبلكية من متعددة أشكاال يوفر متكامل نظاـ يدعمو ستمراراال

 .التنموية اؼبسَتة ىذه توجيوب التجارة و الصناعة وزارة يف فبثلة الدولة
 :نظرة عامة على النشاط الصناعي السعودي 10
 صناعية قاعدة إرساء من خبلؿو يظهر ذلك  األساسية القضايا أىم إحدىيف اؼبملكة  الصناعية التنمية   
ـ عا األوُف التنمية خطة بداية فمنذ ،النفط قطاع ىو و يف الببلد األساسي اؼبورد عوائد على دتعتم صلبة

  إصباِف قدرو  امصنع 2211 ةػاؼبنتج اؼبصانع عدد بلغ إذ امتسارع او ػمب الصناعي القطاع دػشه 1411
 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ثنائية التسويق المجتمعي و التنمية                                                                        الفصل الثالث    
 المستدامة
 أساسا على اؼبملكة يف الصناعي القطاع خطةتبٌت و  ،5111 عاـ سعودي مليار 592 حواِف استثماراهتا
 ربتو ويينط مبط كل و ،التحويلية الصناعات و البًتوكيماويات صناعة و النفط تكرير صناعةىي  أمباط ثبلثة

 بشكلو معها االستثمارات اػباصة  اؼبصانع ىذه تزداد و ،اؼبساندة األخرى الصناعات و اؼبصانع من عدد

 (1) .توفَتىا يتم اليت اغبوافز و الفرص من ينمستفيد مضطرد
 )2( :العربية السعوديةة يف اؼبملكة يمعاَف االسًتاتيجية البيئ 50
  :األنظف اؼبنتج صناعة .أ
إحدى أكرب  (*) الكيميائية DOW ةمؤسس اؼبنتج األنظف منها امجتبنت بر  عاؼبية لشركات مباذج عدة   
 (*) Union Carbideشركة  معها دؾبتػانالصناعػات الكيميائيػة خاصػة بػعػد أف  يف الرائدة العاؼبية اتشركال
 .، و ىو ما يعطي النموذج لباقي اؼبؤسساتو أصبحت فرعا منها 5111عاـ 
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 الكيميائية DOWالعبلمة التجارية ؼبؤسسة  :29الشكل رقم 

 
 :Google صوراؼبصدر: 

http://www.resinexpress.com/img_lib/u8967/22708813473954/Dow%20%20log
o%20Wire%20and%20Cable.jpg 

 .5111-11-21 تاريخ اؼبعاينة:
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 15ص ص  –موقع إلكًتوين  –بدوف سنة نشر  – "االسًتاتيجية اؼبستقبلية للبيئة و عبلقتها بقطاع األعماؿ الصناعي" –أضبد بن مشهور اغبازمي : (1)
 :19 و

http://uqu.edu.sa/files2/tiny_mce/plugins/filemanager/files/4150111/fourm/forum-30.pdf 

 .5111-12-11: تاريخ اؼبعاينة
 .52 و 55 و 11..  11ص ص  –وقع نفسو اؼب :(2)
(*) :DOW اؼبنتجات من واسعة ؾبموعة تقدـ أخرى، جهة من االنساين و العنصر جهة من و التكنولوجيا العلم قوة بُت ذبمع اؼبتنوعة للكيماويات شركة 
 الطبلء و و الغذاء و األدوية العذب اؼباء توفَت على تعمل اؼبستدامة، التنمية و مبادئ و االبتكار الكيمياء بُت ذبمع بلدا 111 حواِف يف لعمبلئها اؼببتكرة
 إُف اإلشارة إف .العاَف حوؿ موظف 910111 يعمل هبا أمَتكي و دوالر مليار 29 بقيمة سنوية مبيعات ربقق. الشخصية العناية و التغليف منتجات و

DOW للكيماويات داو "شركة تعٍت The Dow Chemical Company  ؽبػا و اليت رمزىا الكامل  التابعة الشركاتوTDCC." 
(*):Union Carbide Corporation  2111 من ة بأكثرمقرىا الواليات اؼبتحدة األمريكيو اؼبركب الكيميائي البوليمر،  للكيماويات شركة 

و  ةػػو األدوي اؼبنزلية و اؼبنتجات و الكاببلت األسبلؾو التغليف و  الطبلء و مواد ا الدىانات، أبرز منتجاهتالعاَف يف واسع نطاؽ على طتنش موظف،
 1444 أوث 19 ىو تارىبها يف أىم يـو .التكنولوجي االبتكار ىي الكيميائية صناعتهال اؼبميزة و الغاز، السمة و النفط و الزراعة و اؼبنسوجات السيارات
  العاؼبي اإلصباِف. DOW مؤشر من ىاما جزءا مبيعاهتا ؽبذه األخَتةللكيماويات، و سبنح  DOW لػ التابعة إحدى الشركات أصبحت عندما
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 الكيميائية Union Carbideالعبلمة التجارية ؼبؤسسة  :22الشكل رقم 

 
 :Google صوراؼبصدر: 

http://www.geography.ndo.co.uk/images/unioncarbide.gif 

http://www.resinexpress.com/img_lib/u8967/22708813473954/Dow%20%20logo%20Wire%20and%20Cable.jpg
http://www.resinexpress.com/img_lib/u8967/22708813473954/Dow%20%20logo%20Wire%20and%20Cable.jpg
http://uqu.edu.sa/files2/tiny_mce/plugins/filemanager/files/4150111/fourm/forum-30.pdf
http://www.geography.ndo.co.uk/images/unioncarbide.gif
http://www.geography.ndo.co.uk/images/unioncarbide.gif
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 .5111-11-21 تاريخ اؼبعاينة:
 
 إُفها برناؾب قباح يعود ، وامجبر  ذاكى يف صدارة أعطاىا ' ماالنفايات زبفيضمبادرة ظبتها ' DOW تبنت
 استخداـعند  النفايات زبفيض يف اؼبنشودة األىداؼ إُف الوصوؿفيها ب العاملُت إشراؾ مع العليا دارةاإل التزاـ

 التشريعات و القوانُتب ليس االلتزاـ و غَتىا و البًتوؿ و الغاز و الكهرباء و كاؼبياه العامة اؼبرافق و اػباـ اؼبواد
 يبقى اؼببادرات ىذه ؼبثل الرئيسي الدافعأف  رغم، تكوف عقابية أكثر منها ربفيزية قد ىذه األخَتة ألف فقط

  الوقت. مرور مع كلفتها تزداد قد اؼبواد ىذه أف ألهنا تعلمالبيئي  مث االقتصادي اعبانب

 :خطوات بثبلث يبر األنظف اإلنتاج مفهـو تطبيق* 

 :اإلنتاج عملية -
 ىذه أف الصناعة يف معروؼ و ،الطاقة و اؼباء و اػباـ اؼبواد على احملافظة ذات أنبية بالغة يف اػبطوة ىذه   
البد من التأكد  الربنامج أثناء تطبق وسيلة أي فإف لذلك و جو اؼبنت أسعار ربديد يف امهم ادور  تلعب اؼبواد
 .التصنيع عمليات أثناء هتدر قد اليت اؼبوارد على احملافظة إُف باإلضافة رباحألا ؿبافظتها على من

 يكوف و ،اؼبنبعثة اؼبواد و النفايات تقليل على العمل مث اػبطرة و السامة اؼبواد إزالة العملية ىذه يصاحب
 اليت اؼبواد مراقبة و التشغيل ظروؼ و اإلنتاج عمليات سَت مراجعة ىذا من يلـز و اؼبصدر من ذلك تقليل
 .األنظف اؼبنتج برامج تبٌت يف خطوة أىم اإلنتاج عملية .النفايات تقليل أو زيادة يف ادور  تلعب

 :جو اؼبنت -
 و لتفسَت طريقة يعترب خبلؽبا الصحية و ةػالبيئي اآلثار تقليل على العمل و جو ؼبنتاحياة  دورة ةػمعرف إف   
 وجودةػم الطريقة ىذه أف رغم و ،جو اؼبنت خيارات ؼبختلف البلزمة اؼبوارد متطلبات و البيئية االنبعاثات مقارنة

  الذي األمر، الثمانينات أواخر يف إال باالعًتاؼ ربظى َف أهنا إال اعام عشرين من ثرػأك منذ
 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ثنائية التسويق المجتمعي و التنمية                                                                        الفصل الثالث    
 المستدامة
 من عامبل الطرؽ ىذه اعتربت قد و ،اؼبستهلكُت من األفراد ػبيارات العامة اآلثار حوؿ الوعي تزايد يعكس
 و غَتىا على تفضل الصحية و البيئة اآلثار من اػبالية و اؼبنتجة اؼبادة أف إذ ،اتسويقي جو اؼبنت قبوؿ عوامل
فإف ربقيق باؼبقابل  و ،حياهتم يف اىام ايوما بعد يـو بعد البيئة يولوفن الذي اؼبستهلكُت لدى نظَتاهتا فوؽت

 .السياسات ىذه مثل تبنيها نتيجة طائلة اأرباح جنت قد عاؼبية اتمؤسساألرباح يبقى قائما بل إف 
  :اػبدمات -
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إُف  وصولو حىت العاؼبية و احمللية األسواؽ إُف نقلو و زبزينو حيث من جو باؼبنت تتعلق اليت اػبدمات تقدًن إف   
 يف ىاـ عنصرك البيئية االعتبارات وضع هبب ؽبذا و ،جو اؼبنت تسويق يف ىامة خدمة يعترب النهائي اؼبستهلك
 .اػبدمات تقدًن ضوئها يف يتم اليت اػبطوات
 ،ؽبا اتؤسساؼب و الدوؿ تبٍت يف منها رغبة الوسائل بشىت امجبر  ذاكى دعمت الدولية اؼبنظمات من جهتها* 
 التالية: العناصر يتضمن الذي األنظف لئلنتاج العاؼبي اإلعبلفبذلك  صدر و

 القيادة: 
 اإلدارات مع العبلقات خبلؿ من اؼبستداـ اإلنتاج و االستهبلؾ فبارسات تبٍت تشجيع مث النفوذ ستخداـإ   
 ىذه لتبٍت الدعم ىذا مثل تعطي اليت ىي اتؤسساؼب أو الدوؿ مستوى يف سواء العليا اإلدارة أف يعٍت، اؼبعنية

 اؼبدخل تعترب اليت الربنامج ىذا خطوات تماشى ولتاؼبعنية  اعبهات بُت العبلقات استغبلؿ و الصناعة
 إذا و بغَتىا مقارنة قليلة فإهنا النامية الدوؿ يف األنظف اإلنتاج مراكز إُف و بالنظر الرئيسي، و األساسي
من طرؼ  مجاالرب ه ىذ مثلتبٍت  احق اؼبفيد من لذلك ،اؼبساندة و الدعم بنفس ربظى ال قد فإهنا وجدت
 قاعدة توفَت و ىابتطوير  يقـو كمركزمثبل تكوف   مصلحةبإنشاء  العامة الرئاسة أو السعودية الصناعة وزارة

 ذبارب من االستفادة و امجالرب  هىذ مثل لتبٍت الصغَتة و اؼبتوسطة الصناعات مساندة و البلزمة للمعلومات
 .اإلقليمي و الدوِف اؼبستويُت على رائدة تطبيقية مباذج يف وجود اؼبفهـو ىذا طبقت اليت الدوؿ
 و التدريب و الًتبية التوعية: 
 مستوى على ةؤسساؼب شرائح ؼبختلف شامل تدريب إُف وبتاج اؼبصانع مستوى على الربامج ىذه مثل   

 للجمهور. شاملة توعيةو  مستوياهتم ختلفدب العاملُت مث التنفيذيُت اؼبديرين

 Hawken A Smith مؤسسة أف مفاده اخرب األمريكية  Outside ؾبلة أوردت عندما اؼبثاؿ سبيل على

 من فعل ردة قياـ احتماؿ إيزاء و ،مايتيمار منطقة أخشاب على تنق  االعتمادلتصنيع األدوات اػبشبية 

 اعبمهور لتوعية حبملة قياـالة سبثلت يف دببادر   Hawkenقامت االستوائية ألخشابا منتجات ضد الزبائن
 و إدارهتا أسلوبعن  اػجبمعه قامت اليت اؼبعلومات أيديهم بُت وضعت و ةػالطبيعي اؼبوارد على لمحافظةل

 األوليات ؾبلس من البيئية الرعاية و بذلك نالت اؼبؤسسة جائزة ،ذلك يف البيئي دورىا إظهار و معها التعامل
 ربقيق يف قصوىال نبيةاأل ذات البيئية الربامج من التدريب و التوعية قضية تعترب لذلك، االقتصادية

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 من للكثَت وبتاج الذي األنظف جو اؼبنت صناعة برنامج يف أنبيتها تربز و اؼبخططوف يضعها اليت األىداؼ
 تطبيقها اؼبراد األساليب يف التفكَت من خبلؿ خارجها من و اؼبؤسسة داخل من العقوؿ شحذ و األفكار
 .واحد آف يف البيئي و االقتصادي اؼبردود لتحقيق
  دورة حياة اؼبنتوج األنظف: 
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و  مناقشة مت الكيميائية و البيئية السمات لعلم األمريكية اعبمعية استضافتها اليت العمل اتورش إحدى يف   
 و السياسة البيئية، و خلصت األعماؿ إُف عدة نقاط أبرزىا: اؼبنتوج حياة دورةالعبلقة بُت  ربليل

 و اػباـ اؼبوادها في دبا جو اؼبنت اةػحي دورة من مرحلة كل عند لمواردل ااستهبلك و بيئية نبعاثاتا ىناؾأف  -
 االستعماؿ أيضا؛ إعادة احتماؿ و اؼبواد ىذه من التخل  و اؼبستهلكُت استعماؿ و التوزيع و معاعبتها
 خبلؿ حياة اؼبنتوج؛ فبكنا ذلك كاف مىت اؼبوارد استعماؿ إعادة و لبلنبعاثات البيئية اآلثار ميتقي و قياس -

 عند كل مرحلة. التحسينات إلجراء اؼبتاحة الفرص تقييم -

 :النفايات إدارة ب.
 و اؼباء و اؽبواء على آثارىا أف إذ اليـو العاَف تواجو اليت اػالقضايإحدى أبرز  النفايات ةػمشكلال تزاؿ    
 هامن ،إليها اليت تشَت العاؼبية و اإلقليمية و احمللية الدراسات من العديد ىناؾ، و تبقى يف تزايد الصحة و الًتبة
 مت مث براميل يف ىي و سامة و خطرة نفايات Love Channel ـ مؤسسةرد نتيجة 1411 عاـ حصل ما

 تلويث و ةػالصحي عتبلالتاال من العديد سبب الذي رػاألم مدارس و مساكن لبناء األراضي تلك استخداـ

خاص  للسكاف الصحية اؼبشاكل من العديد Minamata مدينة ساحل يف الزئبق أثار الياباف يف و ،الًتبة
 .مشاهبة أخرى حوادثىناؾ  و ،األظباؾ على يعيشوف الذي أولئك
 21 حبواِف تقدر عاعبةاؼب إُف ربتاج اليت اػبطرة اؼبواد كميةمعدؿ   أف األمريكية البيئة ضباية وكالة قدرت   
 .عشوائية بطريقة يتم الكمية ىذه من التخل  فإف األسف مع أنو و اطن مليوف
 و الطبية و اؼبنزلية النفايات كميات أف دراساتال وجدت قدفل ال ىبتلف األمر السعودية العربية اؼبملكة يف   

 الطبية وا طن 1911111 حبواِف تقدر اسنوي ردمها يتم اليت اؼبنزليةالنفايات ف ،مستمر ازدياد يف الصناعية
 أف رغما، طن 51111 حبواِف اآلِف باغبرؽ تعامل اليت السامة النفايات قدرت فيما اطن 52111 حبواِف قدرت

 لوحدنبا. جدة و الرياض مدينيت و زب  النفايات مصادر لكل شاملة غَت اإلحصائية ىذه

 ال و النفايات ىذه أف إذ ،مستقببلحاليا و  ابيئي اربدي سبثلت ذكر  اليت الكميات و النفايات مشكلة إف
 فإف اؼبنواؿ ىذا على تاستمر  إذا و الصحية اؼبدافن يف منها للتخل  شاسعة أماكن إُف ربتاج اؼبنزلية سيما
 ىي حساسة قضية ىناؾ أف على ،مستقببل لبلستعماؿ صاغبة تكوف لن سوؼ األراضي من كبَتة كميات
 حيث، اعبوفية اؼبياه و بالًتبة تضر اجد خطرة مواد على ربتوي بل فقط عضوية مواد ليست النفايات ىذه أف

  منها يكوف معهب ما فإ بل العلمية الطريقة حسب النفايات ىذه فصل و بفرز يقـو ال اؼبستهلك أف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 .حل اؼبشكلة على عُتيل متكامبرنامج  ىناؾ نيك َف ما هامراقبت يصعب صناعية أخرى و طبية نفايات منو
 تدرس و هامن التخل  طريقة و النفايات نقل و صبع أسلوب تطوير إُف تنظر يف اؼبملكة النفايات إدارة إف

 .اؼبردود كاف مهما ابيئي األفضل ترجح و البيئي األداء و اؼباِف اؼبردود تقارف و اأيض اؼبطروحة اػبيارات
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 :اؼبملكة العربية السعوديةيف  دارة النفاياتاالسًتاتيجية اؼبستقبلية إل *
 :التالية األساليب على النفايات إدارة يف ستقبليةاؼب سًتاتيجيةتبٌت اال   

 :النفايات تقليل -
 خاصة تاؤسساؼب قـوت اؼبختلفة بأنواعها النفايات كميات تزايد إُف اإلحصائيات فيو تشَتيف الوقت الذي    

 اػبطرة اتػالنفاي من التخل  تكلفة أف علما ،انفاياهت التخل  هبدؼ باىظة مبالغ بدفع الصناعية
 َف، ىذه الطريقة اليت للطن سعودي لاير 9111و  2111 بُت ما تقدر اآللية احملارؽ طريق عن باؼبملكة اجد
 لذلك مقبوؿ، العلمية الناحية من استخدامها أفرغم  العاَف دوؿ بعض يف البيئية اعبماعات نقد من تسلم

 اؼبردود ذات الربامج أىم و أحد ىو اإلنساين النشاط أو التصنيع عملية من اؼبتولدة النفايات كمية تقليل فإف

 بحثال و ةػالتشغيلي واتػاػبط اإلنتاج يف الداخلة اؼبواد و التصنيع عمليات ضعزب مث البد و أف االقتصادي
 إُف اؼبراجعة. قأف تطب يبكن اليت األساليب و اؼبواقع عن
 :جوانب عدة من يبكن أف يكوف االقتصادي ردودمع اؼب النفايات كمية تقليل يف النجاح ربقيق
  ؛النفايات ىذه من للتخل  تصرؼ اليت اؼببالغ توفَت -

  ؛النفايات ىذه زبزينفرز و  و جبمع تقـو اليت العاملة األيدي توفَت -

 .بشىت الطرؽ اؼبتاحة االنبعاثات تقليل و البيئة على اغبفاظ على العمل -
 :النفايات تدوير -

 يف النفايات من التخل  تقنيات بو حظيت ما مثل قبوال االقتصادي القطاع يف النفايات تدوير يلق َف   
 نيويورؾ يف أجريت دراسة ففي ،العاَف دوؿ بعض يف اؼبوضوع لنفس الغالبة السمة ىذه و األوسط الشرؽ دوؿ

 أنفقتو ما على اعفض 24 تزيد أمواال Incineration اغبرؽ وسيلة على أنفقت قد الوالية حكومة أف وجد

 أجل من دوالر بليوف نصف من أكثر اعتمدت األخرى الواليات إحدى أف بل التدوير إعادة برامج على

 و ،فقط دوالر مليوف و ىو التدوير لربنامج خص  مامع  مقارنة احملارؽ لبناء الضرائب من اؼبعفى التمويل
 معرض يف قاؿ الطبيعة بيولوجيال مركز مدير أف حىت البيئية السياسات ىذه مثل تنفيذ يف اشاسع الفرؽ يبدو

 يف و باؼبقابل "،ؿبرقة بناء ىو التدوير لربنامج الوحيد العائق إف" :األسلوبُت بُت اؼبنافسة ىذه عنلو  حديث
 و، عاـ كل اؼبخلفات من تصنيعها ريهب سيارة مليوين عدد على السيارات صانعي البيئة وزير شجع أؼبانيا
 تفكيك أنظمة أكثر إقامة على يتنافسوف أؼبانيا يف السيارات مصانع فإف ؽبم أعطيت اليت الفرصة ىذه إزاء

 ابرناؾبػ صممت حيث Volkswagen ىؤالء بُت من ويف ىذا اجملاؿ  مساعدة
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 إصباِف من فقط % 11 سوى نفايات إُف يتحوؿ ال إذ مذىلة نتائج إُف توصلت و بوضوح أىدافو وضعت
كما   تدويره دفبا يعا % 25 اؼبنتجة السيارة يف يوضع و اؼبواد % 15 اؼبقدرة بػاليت يتخل  منها و  اإلنتاج مواد
  .تدويرىا يعاد الببلستيك نفايات من % 111 نسبة إُف اأخَت  توصلتأهنا 

 العديد ىناؾ و االقتصادية الناحية من علمية مرتبة سبثل أف يبكن أخرى تطبيقات إهباد و الببلستيك تدوير إف

 كذلك و الدعم إُف ربتاج عاـ بشكل التدوير برامج أف غَت ،غَتىا و الرصاص و األؼبنيـو لتدوير الصور من

 بعيدة اسًتاتيجية من جزء األسلوب ىذا ،استعماؽبا يف اؼبواد ىذه مع يتعامل الذي اؼبستهلك لدى القبوؿ

 .و بالتاِف خدمة التنمية اؼبستدامة صورىا بشىت النفايات ػبفض اؼببذوؿ اعبهد يف اؼبدى
 :االستخداـ إعادة -

 استخداـ إعادة ىو و الكاملة البيئية اإلدارة اسًتاتيجية ضمن النفايات إدارة أسلوب من أخرى صورة ىذه   

 و اؼبستعملة الزيوت مثبل  ىب ،ضيق نطاؽ على كاف إف و امطبق األسلوب ىذا مثل أصبح قدل و اؼبواد
 و ،أخرى تشغيلية ظروؼ يف استخدامو إعادة كنيب يالذ كالغبار الناتج عن مصانع اغبديد  البيئة ملوثات
 مع ابيئي األفضل ألسلوبا ىذا اعتبار فينبغي كثرأ أو قلأ اؼبردود كوف  عن االقتصادية الناحية من النظر بغض

 من جزء أهنا و التطبيقات ىذه بأنبية اؼبستخدمُت قطاع إلقناع برامج وضعو  الدراسات و البحوث من مزيد

 الدعم جانبإُف  دبختلف الطرؽذلك  تشجيع واؼبشًتكة  العامة اؼبصاٌف ربقق اليت العامة البيئية االسًتاتيجية

 البد الصناعية و الطبية األخرى النفايات أف على .اؼبواصفات بإعداد تقـو اليت التشريعية اعبهات من اؼبعنوي

 مع تنسجم متكاملة خطة وضع مع اؼبوجودة اؼبمارسات و البيئية االسًتاتيجية ضمن ىي األخرى كوفت أف

 العربية اؼبتحدة. اؼبملكة يف للبيئة العاـ التصور

 :اغبديثة البيئية اإلدارة مفهـو ج.
 الذي البيئي التدقيق برامجتطبيق  أعقاب يف التسعينات يف الصناعي القطاع يف البيئية اإلدارة مفهـو ظهر   

 ىامة خطوة البيئة إدارة تعترب حيث ،الكيميائية تؤسسااؼب يف سيما ال و السبعينات أواسط يف ظهركاف قد 
 شهادة على ربوز اليت ةؤسساؼب و على حد سواء، الصناعي و اػبدمي القطاع يف البيئية اإلدارة نظاـ ربسُت يف

 منع و لتقليليبذؿ  الذي اعبهد على دليل ىو وو ذات ثقة  البيئةب اىتماـ ؽبا ةمؤسسك تصنف البيئية اعبودة
 يعطى حيث كافا  دب األنبية من البيئة اعبودة شعار أصبح و ،اؼبتوفرة و اؼبتاحة التقنيات باستخداـ اؼبلوثات

 اأحيان بل أعماؽبا ـبتلف يف بالبيئة ةؤسساؼب اىتماـ على واضحة داللة على أنو العاؼبية األسواؽ يف مرور جواز
 .إُف جانب احمللية العاؼبية األسواؽ يف تهاحص نسبة يزيد
 متطلبات و لكن الزدياد ،بو للقياـ نفسها ةؤسساؼب من مبادرة و اتطوعي عمبل يعترب الربنامج ىذا أف رغم
 دوؿ يف اجملتمعات من كبَتة شرائح لدى الوعي مستوى عا فتر ا و البيئي اغبس كذا و العاؼبية تغَتات البيئيةال

 .عيةطو  أخرى برامج إُف باإلضافة امجالرب  من كثَت بُت من أنبيتو الربنامج ىذا وجد العاَف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 المستدامة

 :عناصر نظاـ اإلدارة البيئية *
 :يلي فيما ملذب أف يبكن داخل اؼبملكة العربية السعودية البيئية اإلدارة نظاـ عناصرأىم    

 :ةيالبيئ السياسة -
 البيئي التأثَت حجم والسعودية  ةؤسساؼب أنشطة ربدد اليت ةيالبيئ سياسةال ىو النظاـ ىذا يف األوؿ العنصر   

 بالتحسن االلتزاـ مدى السياسة ىذه تتضمن أف على ةيالبيئ بالتشريعات االلتزاـ مدى مث ألنشطتها احملتمل

 التزاـ عن يعرب إذ أساسي اؼبطلب ىذا أف ذلك يف األنبية تربز و ،التلوث من للحد برنامج وضع و اؼبستمر

 عنواف ىو و ةؤسساؼب مع اؼبتعاملُت و العاملُت بُت معلنة السياسة ىذه أف إُف باإلضافة عدمو من ةؤسساؼب

  السياسة البيئية. خطوط نفس ضمن تطويرىا يراد اليت الربامجصبيع  تكوف أف البد و تها،مصداقي

 :التخطيط -
 أنبية لو األىداؼ ربديد إف ،البيئةب و و اػبدمة اؼبرفقة جو باؼبنت عبلقة ذات معينة اأىداف ربدد ةؤسسم كل   

 أفهبب  ترسم اليت األىداؼ، فالبيئة على تؤثر اليت اػبطرة اؼبصادر اغبسباف يف خذالبد من أف يأ إذدقيقة 

 .تطبيقها يراد اليت أو اؼبطبقة القانونية اؼبتطلباتعلى ضوء  تنفيذىا اؼبراد األنشطة تعكس
 :و التشغيل التغيَت -

و ىو  بالبيئة النهوض على يساعد مهم عامل اؼبعنية األجهزة على البيئية ولياتؤ اؼبس و اؼبهاـ ربديد إف   
أجل  من اعبهود من كثَتال إُف وبتاج البيئي الربنامج تفاصيل تطبيق أف إذ ،بشريال و اِفاؼب دعمال إُف وبتاج
 ليس التدريب و التوعية برامج ىذا يرافق و ،متابعتو يلـز ما أىم من ىذا و اؼبنشود اؽبدؼ إُف لوصوؿا

 ضمن الربامج ىذه وضعكذلك هبب  و البيئة برامج كل يف لكن البيئية اإلدارة نظاـ تطبيق يف فحسب
 .و مسايرهتا ؼبتطلبات السياسة البيئية اؼبوضوعة معينة فئة لكل ىادفة تصورات
 :التصحيحية اإلجراءات -

 العمليات خطة تنفيذ مراقبة هبدؼ ذلك و القياس و اؼبتابعة تتضمن أف هبب التصحيحية اإلجراءات إف   
 إعداد و القياس ألجهزة رةػاؼبعاي برنامج تطوير اؼبوقع ىذا يف وبسن و اؼبرسومة األىداؼ مع يتفق دبا ليةػالتفصي

 و التصحيحية اإلجراءات إعداد يلـز ىنا و اؼبطابقة عدـ وبصل اأحيان أنو على اؼبستخدمة اإلجراءات
 عدـ حالة مع يتعامل من صبلحية و وليةؤ مس لتحديد بإجراءات اؼبؤسسة ربتفظ الشأف ىذا يف و ،الوقائية

 و تستخدـ أف هبب اليت السليمة اؼبمارسات و األساليب وبدد الربنامج من البند ىذا أف يعتقد و ،اؼبطابقة
 .مستقببل متابعتو هبدؼ ذلك كل ةؤسساؼب توثق

 :اإلدارة مراجعة -
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 هنج لئلدارة يكوف أف فبلبد البيئية السياسة صياغة عند العليا اإلدارة دبوافقة بدأ كما البيئية اإلدارة برنامج   

 اؼبعنيوف الحظ إذا و اؼبعلومات توفر مع النظاـ ىذا مبلئمة و فاعلية من التأكد بغية ذلك و اؼبراجعة يف
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ثنائية التسويق المجتمعي و التنمية                                                                        الفصل الثالث    
 المستدامة

 ىذه على الربنامج تصميم و اؼبوافقة أخذ هبب فهنا التوجهات و األىداؼ بعض تعديل إُف غباجةا اإلدارة يف

 ولُتؤ اؼبس يعطي ال أنو رغم اؼبؤسسات يف البيئية لئلدارة متكاملة آلية ىو الربنامج ىذا إف مث ،اعبديدة الرؤية

 ىذا يكوف أف قًتحي العلمية الناحية فمن وضعو، من األساسي اؽبدؼ قد يكوف الذي البيئي األداء عن نتائج

 االسًتاتيجية األىداؼ من يكوف قد لذلك ،اواحد ابرناؾب افيصبح و البيئي األداء لربنامج امضاف الربنامج

ما  اغبديثة البيئية اإلدارة مفهـو ضمنىي  اليت البيئي األداء متطلبات إضافة مع الربنامج ىذا لتطوير اؼبستقبلية
 و اجملتمع توجوإُف جانب  البيئة على احملافظة يف الراغبة اؼبؤسسات أىداؼ ربقق سليمة بيئية إدارة يفيساىم 
 السامي. اؽبدؼ ىذا ربقيق يف الدولة

  
 و فرنسا ألمانيا و رومانيا/ بيةأجنتجارب المطلب الثالث:  

النشاط االقتصادي و السياسة يف ؾباؿ توجيو من الدوؿ اؼبتقدمة ستسمح دراسة بعض التجارب األجنبية    
و الوقوؼ طػار التطورات اغباصلة يف ىذا اإل بعضدبعرفػة  ة التنمية اؼبستدامةػة للببلد كبو خدمػاالقتصادية العام

 على وجو مقارنة و لو بطريقة سطحية بُت تلك الدوؿ و الدوؿ العربية عموما و اعبزائر خاصة.
 

  األول: ريادة التجربة األلمانية في مجال الطاقات المتجددة الفرع  

الدوؿ دبختلف مستوى مبوىا و ىي من أبرز مظاىر التوجو اؼبستداـ تعترب الطاقات اؼبتجددة من اىتمامات    
أنبية و لكن  ا ليست ذاتستحق ال ألهنا يف فقرات البحث اؼباضية كما تيف العاَف، رغم أنو َف يأيت ذكرى

اؼبستوى ُت أنبية ىذا النشاط من جهة و يب، و ىنا الفرصة مواتية لترذككثرة تفرعات موضوع البحث َف تعلى  
       أكرب قوة اقتصادية ليس يف أوروبا فقط و لكن يف العاَف بأسره.ا أؼباني الذي وصلت إليو يف

  )1( :اؼبستدامة التنمية ألجل البيئة ضباية يف اؼبتجددة الطاقة أنبية 10
 التنمية متغَتات من أساسي متغَت و للموارد العقبلين االستغبلؿ عناصر من عنصر البيئةال شك أف    

 غَت الطبيعية اؼبوارد من الكثَت كوفل و اؼبناخ على سلبية انعكاسات منها تلوث وبدثو ؼبا نظرا، اؼبستدامة
  النمو. كبح أو االختبلؿ إُف تؤدي ال و البقاء على ربافظ قواعد وفق استغبلؽبا وبتم فبا متجددة
 ارتفاعب ارتبطت اليت اغبراري االحتباس ظاىرة التقليدية الطاقة باستخدامات اؼبرتبطة البيئية التأثَتات أىم من
  اينػث غاز أنبهااليت  و اعبوي الغبلؼ يف الغازات بعض تركيز لزيادة نتيجة األرض حرارة درجة

 



205 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 - 11عدد  - الباحث ؾبلة -أؼبانيا"  ذبربة اؼبستدامة/ عرض التنمية ألجل البيئة ضباية يف اؼبتجددة الطاقة "أنبية -ساحل  ؿبمد و طاليب ؿبمد: (1)

 :12ص  -موقع إلكًتوين  - 5111
http://rcweb.luedld.net/rc6/16-Talbi.pdf 
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ثنائية التسويق المجتمعي و التنمية                                                                        الفصل الثالث    

 المستدامة

 ؼبا نتيجة البيئة ضباية يف أكيد أثر (*) اؼبتجددة الطاقة فبلستخداـ ذلك من العكس على و، الكربوف أكسيد
 نبعاثاتاال تبلغ أف اؼبتوقع من خاصة و أنو البيئي، التلوث بالتاِف و الغازات تلك انبعاث خفض من ربققو
 يفجاء  لذا، 2017 سنة الكربوف أكسيد ثاين غاز من طن مليوف 190 حواِف التقليدي الوقود عن الناذبة
 يف رئيسيا دورا اؼبتجددة الطاقة تلعب أف هبب بأنو 51 للقرف اؼبتجددة لطاقةل سياسة شبكة أصدرتو تقرير

 ا.خطر  تتزايد اليت اؼبناخي للتغَت االقتصادية و البيئية التهديدات مواجهة أجل من العاؼبية الطاقة إمدادات
 و اػبشب خاصة وقليلة ال اؼبقبلة السنوات خبلؿالتقليدية  الطاقة أزمة تفاقم أؼباف خرباء توقع اإلطار ذاػى يف

 يف التنمية ؼبستوى اتبع الطاقة استهبلؾ ؾبموع من  95 %نسبة تشكل و ىي ما النباتية و اغبيوانية اؼبخلفات
 كبو اؾػىن ففإ الدولية الزراعة و األغذية منظمة هتانشر  اليت التقديرات إُف اادػاستن و، النامية الدوؿ
 شجاراأل اجتثاث طريق عن اغباضر الوقت يف الطاقة من مهتاحتياجا يسدوف النامية الدوؿ يف شخ  ملياري
 إلعداد  القش و السماد و كاػبشب عادة التقليدية الطاقة مصادر تستخدـ و عادة تنمو فبا أكثر القريبة
 اؼبدف من القريبة الغابات و األشجار متوسط فإف اهتذا التقديرات حسب و التدفئة و اؼبياه تسخُت و الطعاـ
 و الًتبة و األرض يف جفاؼ من ذلك يسببو ما إُف باإلضافة ىذا، مستمرة بصورة تًتاجع السكنية اؼبناطق و

 غاز معدالت ازدياد بسبب للعاَف كئيبة صورة يضفي فبا الرماؿ زحف و التصحر زيادة و اعبوفية باؼبياه إضرار
 و افػكاؼبيث ـبتلفة غازات انطبلؽ إُف يؤدي اؼبنجمية الطاقة مصادر احًتاؽ أف كما  الفحم أكسيد ثاين
 يف كبَتة بصورةو أيضا  تسببي يالذ الفحم يدػأكس خاصة بصورة و النًتوجُت دػأكسي و الكربيت أكسيد
 و الرياح طاقة و الشمسية كالطاقة اؼبتجددة للطاقات يبكن أنو' تسافادتسكي' يرى و اغبرارة، اكبباس مشكلة
 توليد كلفة أف و خصوصا مستقببل اؼبناخ ضباية و الطاقة ذبهيز ؾباؿ يف مهما ادور  تلعب أف العضوية اؼبواد

 اؼبكاف على اعتمادا و األحياف بعض يفبل إهنا  النقصاف يف آخذة اؼبتجددة الطاقة مصادر من الكهرباء
 التقليدية. اؼبصادر من التوليد كلفة من أقل تكوف

 :العاؼبي االقتصادو  األؼباين االقتصاد يف البيئة على القائمة األؼبانية الصناعة مكانة 50
 الرياح و الشمس بأشعة االذبار' اليت يقصد هبا راءػاػبض ما أصبح يعرؼ بػ 'اؼبعجػزة األؼباين االقتصاد يعيش   
 على القائمة الصناعة تتحوؿ خاصة عندما قياسية صادرات أرقاـ وبقق و خيالية أرباحا يدر الذي اؼباء و
 وروأ بليوف إُف' األخضر القطاع' مبيعات صلت أف يتوقعإذ  51 القرفإهبابية يف  حظ ضربة إُف البيئة
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 أكربإهنا بل  العاؼبي اؼبستوى على الرائدة األؼبانية اتؤسساؼب فيها تعترب اليت االتجملا و تتعدد،  2030عاـ
  ةػالطاق توليد ؿبطات تقنيات أحدثهبا  الرياح و بطاقة تعمل اليت لتجمعاتل العاَف يف إنتاجية طاقة

 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

استغبلؽبا اؼبستمر دوف أف يؤدي ذلك إُف استنفاذ منبعها، فهي تلك اليت كبصل عليها من تيارات الطاقة اؼبتكرر تتميز مصادر الطاقة اؼبتجددة بقابلية  :(*)
ويػة و اغبرارة اعبوفية و وجودىا يف الطبيعة على كبو تلقائي و دوري، كما تعٍت الطاقة اؼبتجددة الكهرباء اليت يتم تولػيدىا من الشمس و الرياح و الكتػلة اغبي

 ائية و كذلك الوقود اغبيوي و اؽبدروجُت اؼبستخرج بدوره من اؼبصادر اؼبتجددة. اؼب
ثنائية التسويق المجتمعي و التنمية                                                                        الفصل الثالث    

 المستدامة
اليت  التقارير يف ىذا اجملاؿ. الفعالية العالية االستعماؿ أجهزة من العديد يف عاؼبيا األوؿ اؼبركزكما لديها 
 فرصة قناعة منها بأهنا مدة معتربة منذ صاغية آذانا أؼبانيا يف تلقىحقا  رعبةو اؼب اؼبناخ تغَتات عن تتحدث
و  البيئة، و بالطبيعةو  اؽبندسية لعلـوبا خاصا اىتماما توِف أف اؼبصادفة من ليس واألؼباين  لبلقتصاد ةػحقيقي
 و االستخداـ إعادة ؾباؿ يف تقدما األكثر و االخًتاع براءات تسجيل يف متفوقةفإف أؼبانيا  الوقت ذات يف
تتعامل  يتالاؼبختلفة و القطاعات تعرفيعرب عن التطور الذي ، ما الفضبلت و القمامة من اؼبختلفة األنواع فصل

 (1)مباشرة أو غَت مباشرة. مع البيئة سواء بطريقة 
 

 ؼبانيابأ2030  سنة يفاؼبتوقع  و 2005 سنة يف األعماؿ حجم :11م رق جدوؿ

 مليار أورو /حدةالو                    
 البيئة تقنيات السيارات صناعة اآلالت بناء القطاعالسنة / 

2005 170 280 150  

2030 290 570 1000  
  

  ةػػالتنمي ألجل البيئة ضباية يف اؼبتجددة ةػالطاق "أنبية -ساحل  ؿبمد و طاليب ؿبمددر: ػاؼبص
 :14ص  -موقع إلكًتوين  - 5111 - 11عدد  - الباحث ؾبلة -أؼبانيا"  ذبربة عرض اؼبستدامة/        
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 .5111-12-11تاريخ اؼبعاينة: 

 
 اليـو ىو و األؼباين االقتصاد يف كبَت قطاع إُف من تطور حقيقي حبيث ربوؿ البيئة قطاعفزيادة على ما شهده 

 بدال من اآلالت و قطاع السيػارات الذي ال ىبتلف اثناف يف جودتو العمل سوؽ يف األساسي احملرؾ
 اؼبستمر، إال أنو ىناؾ مزيد من التوقعات حوؿ التطور اؼبستمر ؽبذا القطاع خبلؿ السنوات اؼبقبلة. و تطوره
 شركة اد الوطٍت األؼباين قامتػػاؿ البيئة على مستوى االقتصػػؼبعرفة التقدـ من التأخر يف ؾب 

http://rcweb.luedld.net/rc6/16-Talbi.pdf
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 قامتو بعد أف تقنيات البيئة،  ؾباؿ يف صبيعها تعمل مؤسسة1500 ما يقرب  مشل االستشارات باستطبلع
 خلق يففعليا  يف أؼبانيا تسهم اؼبصنعة اػبضراء أف التقنية اؼبفرحة النتيجة كانت اؼبختلفةالدراسات  بتحليل
 من أكرب ىذا القطاع يف العاملُت عدد يكوفأف   2020من اؼبتوقع بداية من العاـ عمل جديدة و فرص
 (2) عاؼبيا ستكوف أكرب.اػبضراء مسانبة أؼبانيا  لتاِفو با صناعة السيارات أو اآلالت بناء قطاع يف العاملُت

 
 
 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .11ص  - اؼبوقع نفسو: (1)
 .11ص  –اؼبوقع نفسو : (2)

و التنمية ثنائية التسويق المجتمعي                                                                        الفصل الثالث    
  المستدامة
  اؼبختلفة البيئة تقنيات ؾباالت يف العاؼبية األسواؽ من أؼبانيا حصة: 11 جدوؿ رقم 
 الطبيعية  اؼبوارد فعالية الطاقة الطاقة توليد البياف

 اؼبوارد فعاليةو 
اؼباء  إقتصاد
 اؼبستداـ

إقتصاد الدورة  النقل اؼبستداـ
الكاملة للقمامة: 
 إعادة االستخداـ

% 30 10 05 05 20 25 
 .11ص  –وقع نفسو اؼباؼبصدر:  

أُي نسبة من النسب الواردة يف اعبدوؿ تدؿ لوحدىا عن اؼبسانبة اؼبتميزة ألؼبانيا يف ضباية البيئة بصفة خاصة 
 و يف ربقيق التنمية اؼبستدامة بصفة عامة على اؼبستوى العاؼبي، فكيف بالنسب ؾبتمعة.

 

 )1( :األؼباين يف القطاع االقتصادي البيئة ضبايةو  اؼبتجددة الطاقة 20
 بتخفيض لتزمتإ األؼبانية اغبكومة أف برلُت يف خرباء يقوؿ والطبيعة  غبماية الزمن مع سباقا أؼبانيا زبوض   
الوطٍت  االقتصادي القطاع عليو وافق و قد 25 % بنسبة 2005 عاـ حىت الفحم أكسيد ثاين غازات معدؿ

 حُت يف ،% 20 دبزيد من التخفيض إُف حدود األؼباين الصناعي القطاع التـز كما ،عند ربديده من قبل
 األؼباين الطاقة شؤوف خبَت يقوؿ وتقريبا،   23 %بنسبة من جهتها الورقية و الكيميائية الصناعات التزمت
 أف حيثاؼبتجددة  الطاقة إُف باللجوء البيئية اؼبشكبلت غبل تسعى األؼبانية اغبكومة أف' تسافادتسكي كارؿ'

 إحراؽ طريق عنف اآلخر النصف أما اؼبائية الطاقة ؿبطات طريق عن تقريبا نصفها يتم الكهربائية الطاقة إنتاج
 طاقة طريق عن و اؼبخلفات و ةػالقمام مقالب من اؼبستخرج الغاز إُف باإلضافة الطُت و القمامة و اػبشب
 البلزمة الكهربائية الطاقة إنتاج أف ذكر و، اغبرارية الطاقة و الضوئية اػببليا و الشمسية معاتجملا و الرياح
 الطاقة من هتااحتياجا اؼبساكن معظم تغطي بينما الكبَتة، اؼبائية السدود طريق عن يتم العالية الكهرباء لشبكة
 اؼبتجددة الطاقة مصادر من الكهرباء بإنتاجمعا  اؼبنازؿ و اؼبؤسسات تقـو عندما و، الشمسية معاتجملا من
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 فإف الشمسية األشعة أو اؼبائيةالعجبلت  أو احػالري طواحُت بواسطة واءػس حاجتها عن تزيد بكميات
  .الزائدة الطاقة ىذه بشراء اقانون تلـز الكهرباء توزيع مؤسسات
 شبكات يف اؼبتوفرة الكهرباء كميات نصف إعداد البعيد اؼبدى على و باإلمكاف أنو إُف التقديرات تشَت
 و العضوية و اؼبائية الطاقة و احػالري طاقة و ةػمشسي طاقة من اؼبتجددة الطاقات قػطري عن األؼبانية الطاقة
 و، اؿجملا ىذا يف متقدمة خطوات لتحقيق كبَتة جهودا اؼبعنية األؼبانية اؼبؤسسات تبذؿ و ،أخرى و اغبرارية
 ربسُتيف استمرار  الفحم أكسيد ثاين غاز مزيدا من االلبفاض يف نسبة' تسافادتسكي' يتوقع لذلك نتيجة
 .اؼبتجددة الطاقة مصادر طريق عن الكهرباء إنتاج جانب إُف الطاقة استخداـ

 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .08ص  –اؼبوقع نفسو : (1) 
ثنائية التسويق المجتمعي و التنمية                                                                        الفصل الثالث    

 المستدامة

 أعلى بلغ قد اؼبتجددة الطاقة استخداـ أف أؼبانيا يف' اؼبتجددة الطاقة منتجي ارباد' نشرىا بيانات أظهرت و
نفسو  العاـ خبلؿ شكل اؼبتجددة الطاقة نصيب بأف البيانات أشارت و، 5111 عاـ اإلطبلؽ على مستوياتو
 الطاقة ىذه حصة وكانت، أورويب اقتصاد أكرب تعد اليت أؼبانيا يف الطاقة استهبلؾ إصباِف من 7.7 % يناىز ما
 على االعتماد تقلي  إُف يؤدي ما ىذا و ة،الطاق استهبلؾ إصباِف من %  6.8نسبة 2005 يف مثلت قد

 .النظيفة اؼبتجددة الطاقة على االعتماد زيادة اؼبقابل يفو  البيئة على السيئ األثر ذات التقليدية الطاقة
 

  التوجه المستدام في رومانيا و فرنسا الفرع الثاني:  
بالنسبة ف، اؼبستدامة من بلد آلخر و من مؤسسة ألخرى السلوكياتكثَتة ىي الصور اليت تظهر من خبلؽبا     

بشكل عاـ إُف تبٍت  امؤسساهتتوجو  يتطرؽ البحث إُف اليت ربسب على أوروبا الشرقية، و رومانياكلدولة  
التسويق اجملتمعي يف الثقافة التنظيمية ؼبا يضمنو ىذ اؼبفهـو من خدمة للتنمية اؼبستدامة، أما بالنسبة مفهـو 
يتطرؽ البحث إُف توجو فئات اجملتمع إُف تبٍت اؼبخرجات اجملتمعية اليت ربسب على أوروبا الغربية،  و لفرنسا
  يت باألساس زبدـ ضباية البيئة و بالتاِف التنمية اؼبستدامة.ال
 :التنمية اؼبستدامة يف دولة رومانيا 10
 اؼبتقدمة البلداف من رومانيا أف دولة حسب درجة مبوىا يبكن اعتبار البلداف خصائ  ربليل بالعودة إُف   
 و تقنيةال ستثماراتالاد من ربتاج إُف مزي تزاؿ ال و إف كػانت اؼبستدامة التنمية ربقيق إجراءاتب يتعلق فيما
 فإف االتصاالت و اؼبعلومات تكنولوجيا خاصة اؼبلوثة غَت لتكنولوجياتل الدولية اؼبمارسة ألنو ماعدا ،اليةاؼب

 جوانب مع استهداؼ هبب أف تتحرؾ أكثر باذباه العنصر البشري اتمؤسسلل اؼبستدامة التنمية اسًتاتيجيات
 (1) .بشكل خاص الفقر مكافحةو  التعليم و الصحة
 (2) :يف رومانياكبو التنمية اؼبستدامة تغيَت الثقافة التنظيمية أ. 
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مع األخذ  القرار صنع يف و التنمية البيئةعنصر  إدماج سارية التغيَت من خبلؿ رومانيا يف التنظيمية الثقافة   
 تبعا الغربية أوروبا ثقافة تضع رومانيا ضمن اليت Ciarlante و Schutte لتصاميم اػببَتين يف اغبسباف

 التحسُت، باؼبرونة تتميز مرئية مطبقػة ياتسلوك الثالث من التنمية الذي يضم اؼبستوى عبوانب ؿبددة مثل
 الثاين اؼبستوىكذلك  ؛االتصاؿ شبكات و اؼبنافسة التنظيمي، األداء، النظمو  العقود، القواعد، اؼبستمر

؛ اؼبهاـ و اؼبستهلك ؼبتطلبات وفقا التفريق تارىبي والػ سياؽبال اليت تتميز بدورىا عنها اؼبعلن القيم الذي يضم
و  اؼبهاـ و من األفراد  انظام ةػؤسساؼب اؼبتميزة باعتبار الطبيعة من ازبذت اليت القيم مستوى قاعدةو كذلك 

'إفعل أي شيء و بأية طريقة   فهـودب ودبختلف مسؤوليها  ىذه األخَتة ربقيق يف اعبدِف الًتابطاؼبتميزة أيضا ب
 .كانت'

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
(1): Doval Elena et Doval Oriana – op.cit – P 02. 
(2): Ibid – P 05.    

المجتمعي و التنمية ثنائية التسويق                                                                        الفصل الثالث    
  المستدامة
  :االذباىات االسًتاتيجية للمؤسسة الرومانية كبو التنمية اؼبستدامةب. 
 متطلبات تنفيذ اذباه يف للثقافة التنظيمية البلزمة التغيَتاتالقياـ ب و رومانيا يف اػباصةالبيئية  اؼبشاريع تنظيم  

 (1) :ىي ،تعطي ظبات للمؤسسة الرومانية اسًتاتيجية اذباىات طبسة يشمل اؼبستدامة التنمية
 اإلدارة؛ اسًتاتيجيات توحيد بإدماج فكرة اجملتمع و ؼبوظفُتاذباه ا ةاؼبؤسس مسؤولية زيادة *
 البيئية؛ اإلدارة كذا شهادات  و الرقابة مؤسسات دور تعزيز *
 االتصاالت؛ خبلؿ من اؼبواطنُت و اتؤسساؼب إقناع يف اإلعبلـ وسائل و اؼبدين اجملتمع دور تعزيز *
التحفيز و  إجراءات خبلؿ مناؼبرجوة  اؼبشاريع دعمو ذلك ل ةػاصيف اؼبؤسسات اػب تنافسية ةػبيئ خلق *

 ؛ذلك إُف ما و ،اعبنسُت بُت تمييزيةال غَت اإلجراءات و األعماؿ حاضنات و التمويل تسهيل
 والعامة  راداتػلئلي العادؿ ميسالتق ربسُت من خبلؿ الشفافية زيادة طريق عن العاـ القطاع إدارة إصبلح *

 .على وجو اػبصوص التعليم و الصحةب اػباصة النفقات
  :الفرنسي ؿباولة جادة التنمية اؼبستدامة يف النشاط االقتصاديإدماج  50
مث  النظري اؼبفهـو منربديدا، ف فرنسايف  و أوروبا يف واسع نطاؽ على أكدت اؼبستدامة التنمية مفهـو   

أف ثقافة  لو حىت الفاعلة، االقتصادية اعبهات من العديد إنتقل إُف اغبياة التجارية حيث تتبناه اليـو السياسي
 سوؼ مضمونو قوة عن النظر بغض مفهـو أي أف إُف شَتت امنه مفر الاليت  عائداهتا واعبديدة  اؼبفاىيم
فاؼبؤسسة  يقصر أكثر فأكثر اؼبفاىيم عمر ال ؿبالة حيث أف اؼبتوسط و القصَت اؼبدى على َتيتغ أو تفيىب

 اؼبستدامة التنمية رغم حداثتو إال أنو سرعاف ما استبدؿ دبفهـو مثبل يف مفهومها الكامل و الصحيحة اؼبواطن
من  فرنسا، يف النضج مرحلة إُف صلو  وأن يبدو الذي حىت من طرؼ رجاؿ األعماؿ و التسويقيُت أنفسهم

 البيئي. أو اجملتمعي آخر ىو جديد فهـوؼب استيعابوخبلؿ 
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 يفجادة  الوظائف و اتقطاعال كلأف   حسب ما تؤكده جهات فرنسية و خارجية اؼببلحظ يف فرنسا   
 اؼبرتبطةاعبزئية  اؼبفاىيم خبلؿ من اعبديةالتنمية اؼبستدامة يف ؾباؿ نشاطها، تظهر ىذه  مع لتكيفا مساعي
 ،عاليةالبيئية الودة ، اعبالطاقة اػبضراء ،عدات اؼبستدامةاؼب ،اػبضراءاؼبباين  مثل ىنا و ىناؾتظهر اليت  هبا

 (2) ، و غَتىا.اػبضراء اؼبعمارية ةاؽبندس
 (3) التوقعات اجملتمعية للعمبلء:* 
يف فرنسا تكثر الدراسات و اؼبتابعات اػباصة دبدى التطور اغباصل يف اؼبسؤولية االجتماعية و البيئية على    

 ابعة مدى التطور اغباصل يف توجومت و كذامستوى اؼبؤسسات العامة و اػباصة الوطنية و األجنبية 
 ؤشراتيف ـبتلف اؼب فرنسا الذي ربتلو دبعرفة اؼبركز و ىو ما يسمح، لكُت إُف شراء اؼبنتجات اؼبلتزمةاؼبسته

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
(1): Ibid – P P 05 et 06. 
(2): abc marketing* – op.cit. 
(3): Petit - déjeuner débat - op.cit – P 03. 

التسويق المجتمعي و التنمية ثنائية                                                                        الفصل الثالث    
  المستدامة

دراسة حوؿ  ظبحت التنمية اؼبستدامة، من ىذا اؼبنطلقخدمة اؼبركز الذي ربتلو يف  البيئية و االجتماعية و
 استهبلؾ و توقعات الفرنسيُت بتمييز ثبلثة فئات من الناس حسب حساسيتهم اللتزاـ اؼبؤسسات:

بلب و إطارات شباب أو ػط ، و ىم29و  52ارىم بُت ػتًتاوح أعم :'اؼبتابعة'أو  'اػببلفة'الفئة  -
، و تعترب الفئة اؼبهتمة بالتوجو و غالبا ما يكونوف باريسيُتأعضاء يف فئات اجتماعية مهنية عليا، 

 ؛اؼبلـز للمنتجات يف السوؽ
 ؤولُت التنفيذيُت يف، تتكوف من اإلطارات و اؼبس12و  29الفئة 'اؼبلتزمة': تًتاوح أعمارىم بُت  -        

 اؼبؤسسات عامة كانت أو خاصة و حىت اؼبسَتين الرئيسيُت؛
  .بشكل عاـ كبار السن و الشباب  تتشكل من و :'الفاضلة'الفئة  -
 األشخاص الذين ينطووف ربتهاف ،الشراء عندىا يتماشى مع معتقداهتاسلوؾ  يف كوف ىذه الفئاتتشًتؾ 

بشكل ـبتلف و يطلبوف  اإضايف خاصة إذا َف يكن متعودا عليه معٌتأي ينظروف إُف اؼبنتجات اليت تتضمن 
، أما بالنسبة لؤلصناؼ اليت ال تنطوي ربت أي فئة من الثبلثة فلن يكوف باػبصوص ياةمعلومات عن دورة اغب

 ىذا ىو اغباؿ إال بالنسبة للمنتجات اليت سبس مصاغبهم الرئيسية.
 

 فاعلة في تحقيق التنمية المستدامةاقتصادية مؤسسات المبحث الثالث: 
كذلك اغباؿ   ،بأشكاؿ ـبتلفة و ةمستدام ؼببادئ و نشاطاتكما كاف اغباؿ بالنسبة لتطبيق بعض الدوؿ    

بالنسبة لبعض اؼبؤسسات اليت ستؤخذ كنماذج يف تبٍت التسويق اجملتمعي خاصة يف شقو اؼبتعلق حبماية البيئة و 
 .من مؤسسة ألخرى حيث تتعدد مظاىر ىذا التوجو ،و اؼبستقبلضماف الرفاىية ألجياؿ اغباضر 
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 التنمية المستدامةمجال ناشطة في  مؤسسات عربية المطلب األول: 
الدوؿ من لكثَت ااىتمامات من  و البيئية من أبرز صور الفكر اؼبستداـ يف العاَف و اؼبواصفة نظاـ إدارة البيئة   

مقتضيات العوؼبة و  مسايرة كذلكو   صناعة مزدىرة تواجو التحديات البيئية كبو سعييف ظل الو اؼبؤسسات 
التنمية بتبٍت ملزمة ليست فقط الدوؿ العربية  إٍف، ،التكوينالتغَتات اؼبناخية و و  ؿبددات التجارة العاؼبية

 بتبٍت الفكر اجملتمعي.و خاصة العربية أكثر من ذلك ملزمة بإلزاـ اؼبؤسسات الناشطة على تراهبا  بل اؼبستدامة
 :2001 ة/اؼبستدام التنمية عن العريب اإلعبلف *
قر دباجتماعهم يف لتنمية و التخطيط و البيئة ؤوف اش عن اؼبسؤولُت العرب الوزراء عن ىذا اإلعبلف صدر   

  اػعربيا ػهبب إقبازى ربديد من ضمن األىداؼ اليت فيو مت ،5111أكتوبر  59اعبامعة العربية بتاريخ 
 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ثنائية التسويق المجتمعي و التنمية                                                                        الفصل الثالث    
  المستدامة

 حد سواء: لتحقيق التنمية اؼببتغاة اؽبدؼ الرئيس اؼبواِف اؼبوجو إُف الدوؿ و اؼبؤسسات يف الببلد العربية على
"تطوير القطاعات اإلنتاجية العربية و تكاملها و اتباع نظم اإلدارة البيئية اؼبتكاملة و أساليب اإلنتاج األنظف 
و ربسُت الكفاءة اإلنتاجية لرفع القدرة التنافسية للمنتجات العربية و تعزيز قدرات التنبؤ باغبوادث الصناعية و 

 (1) الكوارث الطبيعية و االستعداد ؽبا".
 

 الفرع األول: االهتمام المجتمعي لدى بعض المؤسسات الجزائرية
التنمية اؼبستدامة  اؼبسانبة يف ذبليإظهار اؼبؤسسة الىتمامها بالبيئة أو باجملتمع بشكل ملموس و بالتاِف    

يلي  فيما الشك يف أنو يعتمد على وجود ذىنية موثقة تسري داخل اؼبؤسسة و عنصرىا البشري بالتحديد، و
 ية.ت االقتصادية اعبزائر إطبللة على واقع ذلك يف بعض اؼبؤسسا

 :. جانب من التزاـ مؤسسة 'صيداؿ' اعبزائرية1
 :حملة عن اؼبؤسسة أ.

و ذلػك بعػد سلسػلة  1414فيفػري  منػذمؤسسة اقتصادية تتمتع باالستقبللية يف التسيَت  'صيداؿ'أصبحت    
 سياسػة اسػتقبللية اؼبؤسسػاتب مت دبوجػ و، الصيدلية اؼبركزية اعبزائريػة' التطورات اليت شهدهتا ما كاف يعرؼ بػ '

ربويػل رأظباؽبػػا إُف أسػػهم و أصػػبحت مؤسسػػة وطنيػػة ذات أسػػهم و لكنهػػا بقيػػت دائمػػا خاضػػعة ؼبراقبػػة الشػػركة 
هػا إُف ربويلأدى  1441مث انتهجت اؼبؤسسة ـبططا إلعادة اؽبيكلة سنة '، كيمياء و صيدلة'العمومية القابضة 

 .1441جملمع صناعي يف فيفري 
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إُف مبػػو منػػتظم خػػبلؿ العشػػرية  فبػػا أدى قػػاـ اجملمػػع بتطػػوير ىدفػػو االجتمػػاعي إُف عمليػػات البحػػث األساسػػي
مػػن مبلمػػح ىػػذا النمػػو و التطػػور بلػػوغ  ، وكيػػز علػػى عنصػػر الكفػػاءة يف التسػػيَتإُف الًت باألسػػاس األخػػَتة يرجػػع 
مليػػوف  4145 قيمػػة اؼببيعػػات خػػبلؿ نفػػس السػػنة فاقػػتكمػػا مليػػوف وحػػدة   122 أكثػػر مػػن 5111 اإلنتػػاج سػػنة
 (2) دينار جزائري.

 
 
 
 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

اؼبنظمة العربية  –" العريب الوطن يف تطبيقهما وISO 14000  القياسية اؼبواصفة و EMS البيئية اإلدارة نظاـ" –الرزاؽ  عبد الرشيد عبد عادؿ :(1)
موقع  - 5112 – اؼبتحدة العربية اإلمارات - الشارقة –العربية  البيئة ضباية يف و القوانُت التشريعات دور ندوة/ -جامعة الدوؿ العربية  –للتنمية اإلدارية 
 :11 ص –إلكًتوين 

http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/arado/unpan024865.pdf 

 .5111-12-11 تاريخ اؼبعاينة:

(2): Groupe industriel SAIDAL – "Rapport de Gestion" – 2008 – P 17. 

ويق المجتمعي و التنمية ثنائية التس                                                                       الفصل الثالث    
  المستدام
 : العبلمة التجارية جملمع 'صيداؿ'21الشكل رقم   

  
 :Google صوراؼبصدر: 

http://images2.djazairess.com/djazairess/ennahar/3554/thumb 
 51110-19-59 تاريخ اؼبعاينة:

 

 :مهاـ مديرية التسويق و اإلعبلـ الطيبب. 
بطبيعػة اغبػاؿ تضم مؤسسػة 'صيداؿ' ـبتلف اؼبديريات اليت تسػهر علػى تسػيَت اؼبؤسسػة بشػكل عػاـ، و مػن    

 بُت ىذه اؼبديريات و اليت زب  موضوع البحث 'مديرية التسويق و اإلعبلـ' اليت تبُت بشكل واضح
ؼبهػػاـ مػن أىػم ازائريػػة، إدمػاج اؼبؤسسػة يف نشػػاطها للتسػويق علػى األقػػل علػى خػبلؼ الكثػػَت مػن اؼبؤسسػات اعب

   (1) :نسب ؽبذه اؼبديريةتاليت 

http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/arado/unpan024865.pdf
http://images2.djazairess.com/djazairess/ennahar/3554/thumb
http://images2.djazairess.com/djazairess/ennahar/3554/thumb
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 يف الداخل و اػبارج؛ 'صيداؿ' ؾبمعالتعريف دبنتجات  -
 و اؼببيعات؛  اإلنتاجو  متابعة و ربليل اؼبخزوف -
 متابعة و تنسيق خطط اإلنتاج و اؼببيعات؛ -
 تطوير اؼبنتجات اعبديدة و متابعتها؛ -
 اجملانية؛التسيَت اعبيد للعينات  -
 اإلجابة على تساؤالت و انشغاالت صبهور اؼبستهلكُت؛ -
 تسيَت الوسائل التقنية و الًتوهبية؛ -
 مروجي السلع؛كذلك تكوين و تدريب ف و  و ف الطبيو اؼبندوبو ىم تدريب فبثلي اجملمع  تكوين و -
 ستخداـ اليقظة التنافسية العلمية؛إ -
 و السعي إلرضائهم؛ متابعة احتياجات اؼبستهلكُت -
 القياـ بدراسات حوؿ اؼبنافسة؛ -
 ىتماـ باؼبورد البشري فيما ىب  التأمُت و التسيَت و التكوين بالتنسيق مع اإلدارة العامة.اإل -

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .15 ص – 5112 – 12 العدد -ؾبلة أخبار صيداؿ  :(1) 

ثنائية التسويق المجتمعي و التنمية                                                                        الفصل الثالث    
  المستدامة

  :الطبية و اؼبعلومات يةالتسويقج. السياسة 

ما جاء بو تقرير التسيَت اػباص  حسب الطبية اؼبعلوماتاؼبرتبط أساسا ب و لتسويقا يتسم العمل يف ؾباؿ   
  (1) :بػ 5111باجملمع لسنة 

 91الواليات  تغطيةب يسمح ما اؼببيعات قوة إثراء و يف كل مرة دبا يناسب التطورات اؼبوظفُت توزيع إعادة -
  البلد؛ من

  دولية؛ و إقليمية و ذبارية ؿبلية أو/ و علمية تظاىرات رعاية -

  الغربية؛ و الشرقية اػباصُت بالناحية اؼببيعات تقنياتميداف  يف الطبيُت مثلُتاؼب تدريب -

  صيداؿ؛ الداخلة يف تشكيلة ديدةاعب عبزيئاتالقائمة خاصة تلك اؼبتعلقة با السوؽ من دراسات نتهاءاإل -

  السوؽ؛ يف الطلبمع  العرض مطابقة هبدؼ ؽبا التابعة اتؤسساؼب و األعماؿ وحدات مع التنسيق -

  ؛األياـ الدراسية و التقييمية تنظيم -

  ؛الوسطى و الغربية و الشرقية، الثبلث اؼببيعات ناطقؼب الصحية القطاعات على الًتكيز -

 .ديدةاعب لمنتجاتل اعبيد الًتويج دبا يتماشى و الصور و اؼبلصقات و الدواء أشكاؿ تصميم -
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أف مسايرة التطور و األحداث يكوف جنبا إُف و عليو يبكن اإلقرار بأف ما تقـو بو 'صيداؿ' نابع من قناعة 
جنب مع ضماف اؼببيعات و ىو ما بإمكانو اؼبسانبة يف جهود التنمية اؼبستدامة خاصة بالنظر إُف السعي 

 اغبديث كبو اؼبنتجات اعبديدة.
 :التنمية اؼبستدامةب 'صيداؿد. إىتماـ '

 وفَتت إُف هتدؼ اليت 'صيداؿ' سياسة من يتجزأ ال جزءا و أساسيا شرطا باعتبارىا البيئة ضبايةتطرح قضية    
 و البيئة ضبايةالقائمة على  ؤسسة العامةاؼب اسًتاتيجية يف إدراجها لضماف البلزمة الوسائل دائم بشكلو 

 لتنميةاؼبتعلق با العاؼبي و الوطٍت رىافال من جزء اأهن '، ذلكصيداؿ' ة الذي تلعبوواطناؼب دورما يظهر  ،التنظيم
 . اؼبستدامة

 التنمية سياؽ يف لبيئةماية اغب األجل طويلة اسًتاتيجية يوما بعد يـو لتحقيق 'صيداؿ' ؾبموعة سعىت عمليا
 حقيقة من لتحقق، و ىو ما يسمح باالعملية الًتتيبات إُف النظرية األىداؼ االنتقاؿ من خبلؿ من اؼبستدامة
 اؼبوقع مع البيئي األداء إدارة عقد ىو األىداؼ ىذه من واحد ،جملموعةا مواقع صبيعمستوى  على تزاماتلاال

 .السياحة و البيئةبوزارة هتيئة اإلقليم و  ما كاف يسمى
أنشطة اؼبؤسسة  عن الناجم التلوث معاعبة و لتقليل اإلجراءات من العديد تنفيذ مت يف اجملاؿ العملي دائما

   (2)منها ما يلي: 

  ؛اجملموعة وحدات صبيعاليت تسببها  لمخاطرل دراسات و البيئي التدقيقيف  عمليات ربقيق -
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

(1): Groupe industriel SAIDAL – "Rapport de Gestion" – 2007 – P 27. 
 (2): Ibid – P 38. 

التسويق المجتمعي و التنمية ثنائية                                                                        الفصل الثالث    
  المستدامة

 ؛السائلة لنفاياتلتصريف ا ةشهري تربليبل إجراء -

  اؼبستعملة؛ الشحـو و الزيوت سًتدادإ -

 : التالية اجملاالتيف  أثرت اليت 'صيداؿ' ؾبموعةختلف وحدات ؼب البيئية للجوانب أوِف ربليل إجراء -

  الًتبة؛ تلوث و الرائحة إنتاج الضجيج، السائلة، النفايات توليدمن  اؼبباشرة، الغازية: نبعاثاتاإل -

  اػباـ؛ اؼبواد استخداـ و اؼبياه ستهبلؾ، إالطاقة ستهبلؾإ: اؼبوارد -

  ؛هامن التخل  طرؽو  اصةاػب النفايات توليد، بتذلةاؼب و اػباملة النفايات توليد: النفايات -

 الصيدالين نفسو. اؼبنتجاؼبرتبطة ب اؼبخاطرـبتلف  و اغبوادث: اؼبخاطر -
 :للتوجو اجملتمعي لدى بعض اؼبؤسسات االقتصادية اعبزائريةميداين . إستطبلع 5

 :أ. إعداد استمارة استبياف
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مت إعداد استمارة استبياف لغرض أساسي سبثل يف معرفة أو باألحرى استطبلع توجو اؼبؤسسات االقتصادية    
اعبزائرية إُف تطبيق التسويق و التسويق اجملتمعي بالتحديد و من خبلؿ ذلك مدى وعيها باؼبسؤولية اجملتمعية 

 خدمة للتنمية اؼبستدامة.
 نت أسئلة فرعية منها اؼبفتوحة و منها اؼبغلقة، حيث:قسمت االستمارة إُف ثبلثة ؿباور تضم

 احملور األوؿ: إىتم بالتعرؼ على نوع اؼبؤسسة اؼبستهدفة؛ -

 احملور الثاين: إىتم بالتعرؼ على اجمليب؛ -

احملور الثالث: إىتم دبعرفة تبٍت اؼبؤسسة اؼبستهدفة للتسويق اجملتمعي، حقيقة وعيها بقضية التنمية  -
ا اآلف و ػة و العمل على إقباحهػراكها لثنائية التسويق اجملتمعي و التنمية اؼبستداماؼبستدامة و منو إد

 مستقببل.

بنيت االستمارة على فرضية أساسية ىي أف "اؼبؤسسة االقتصادية اعبزائرية ال تزاؿ بعيدة عن مستوى فهم و 
تمعي بعدىا عن تبٍت ىذا العمل كطرؼ رئيسي يف ربقيق التنمية اؼبستدامة من خبلؿ تبنيها للتسويق اجمل

على ىذا األساس جاءت ىذه الدراسة إستطبلعا ؼبوضوع البحث و مت ربليل بياناهتا باالعتماد  األخَت أصبل".
 على النسب اؼبئوية فقط.

من حيث اؼبؤسسات اؼبستهدفة فاغبقيقة أنو َف يكن ىناؾ أساس معُت يف اختيارىا و ذلك لعدة أسباب أنبها 
مستوى الوالية ؿبل اإلقامة و العمل الشخصي موزعة بطريقة ال تساعد على التنقل إليها  أف اؼبؤسسات على

  أو االختيار فيما بينها، فهي قليلة نسبيا و متباعدة نوعا ما إذا ما استثنينا اؼبنطقة الصناعية لشلغـو العيد.

ى اغبضور أثناء إجابتها مؤسسة و قد حرصنا عل 12بلغ عدد اؼبؤسسات اليت حصلنا منها على اؼبعلومات 
 على األسئلة، و قد كانت ىناؾ مؤسسات َف نتمكن من أخذ إجاباهتا لسبب أو آلخر.

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ثنائية التسويق المجتمعي و التنمية                                                                        الفصل الثالث    

  المستدامة
 :النتائج و ربليلها ب. عرض

 تتقسم النتائج على حسب ؿباور الدراسة كالتاِف:   
 :* التعرؼ على أكثر أنواع اؼبؤسسات االقتصادية اعبزائرية

 
 حسب الشكل القانوين اؼبستهدفة : توزيع اؼبؤسسات21الشكل رقم   

 

13.33% 

26.67 % 
53.33 % 

6.67 % 
 فردية
 ذات اؼبسؤولية احملدودة
 مسانبة
 أخرى
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 من االستمارة  11/احملور 11اؼبصدر: من إعداد الطالبة باالعتماد على السؤاؿ      
 

من حيث الشكل القانوين فإف البيانات اجملمعة تشَت إُف أف اؼبؤسسات اؼبستهدفة أغلبها مؤسسات مسانبة 
. ىذا إف % 12022فيما كانت نسبة الفردية  % 26.67مث ذات اؼبسؤولية احملدودة بنسبة  % 22022بنسبػة 

اعبزائر ال يرتقوف إُف تأسيس مؤسسات كبَتة فردية دؿ على شيء فإمبا يدؿ على أف مالكي رؤوس األمواؿ يف 
 من جهة كما أهنم يسايروف التحفيزات اؼبقدمة يف ىذا االذباه.

 
 حسب اغبجم اؼبستهدفة: توزيع اؼبؤسسات 21الشكل رقم 

 
 من االستمارة  11/احملور 15اؼبصدر: من إعداد الطالبة باالعتماد على السؤاؿ 

 
، و % 22022 ةة و ىو ما تعكسو نسبات متوسطػؤسسات اؼبستهدفة مؤسسأما من حيث اغبجم فأغلب اؼب

متوسطة أيضا ماداـ  رأينا بأهنا % 26.67اغبقيقة أف اؼبؤسسات اجمليبة على أهنا كبَتة و اليت كانت نسبتها 
العماؿ يف اؼبؤسسة خرى ألننا بنينا ربليلنا على عدد عامل و من جهة أ 211عدد عماؽبا ال يتجاوز 

 ن قبلػاإلطار م اؼبستهدفة ذاهتا و لو كانت ؾبرد وكالة. يتوافق ىذا الواقع و السياسات اؼبنتهجة يف ىذا
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ثنائية التسويق المجتمعي و التنمية                                                                        الفصل الثالث    
  المستدامة

الدولة و الوزارة الوصية و سباشيا مع االمكانيات و القناعة بأف اغبركية االقتصادية تبدأ من اؼبؤسسات الصغَتة 
 و اؼبتوسطة.

 
 حسب طبيعة النشاط اؼبستهدفة توزيع اؼبؤسسات: 24الشكل رقم   

 

20 % 

53.33 % 

 متوسطة صغَتة % 26.67

 كبَتة

40 % 
53.33 % 

6.67 % 

 التجارة الصناعة

 اػبدمات
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 من االستمارة  11/احملور 12اؼبصدر: من إعداد الطالبة باالعتماد على السؤاؿ 
 

 % 91لؤلوُف و  % 22022ات بنسبة اط اؼبؤسسات اؼبستهدفة يف الصناعة و اػبدمتكاد تنحصر طبيعة نش
ا ال تعكس و بالتاِف ال زبدـ . ىذه النسب و إف كانت تعكس النشاط االقتصادي الشائع إال أهنللثانيػة

تتخص  يف صناعة أو ربويل الطابع الفبلحي السائد يف اؼبنطقة ؿبل الدراسة، بل وجدنا أنو حىت تلك اليت 
 منتجات فبلحية تعتمد على استَتاد اؼبادة األولية بشكل كبَت.

 
 حسب اؼبلكيةاؼبستهدفة توزيع اؼبؤسسات : 91الشكل رقم   

 
 من االستمارة  11/احملور 19اؼبصدر: من إعداد الطالبة باالعتماد على السؤاؿ 

 
بالتساوي من  مؤخرا إُف مؤسسة ـبتلطة فإف اؼبؤسسات اؼبستهدفة انقسمت ما عدا مؤسسة واحدة ربولت

ات اؼبنتهجة و ػدؿ ىذا على أف السياسػلكل نوع. ي % 91011حيث ملكيتها بُت اػبواص و الدولة بنسبة 
 الدعم اليت تقدمة الدولة للخواص بدأت تظهر نتائجو، و إف ال يزاؿ األمر وبتاج إُف مزيد من اعبهود.

 :مستوى الفهم و التعليم لدى اؼبسؤولُت و العاملُت يف اؼبؤسسات اعبزائرية* 
  نا ذلك فعلى األقل اؼبسؤوؿ عنػات اؼبستهدفة و إف َف يتح لػحرصنا على استهداؼ مديري اؼبؤسس   
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القسم التجاري األقرب أكثر من غَته إُف التسويق يف غياب أقساـ للتسويق ؿبل التخص ، سبكنا من ربقيق 
اليت تعكس مبلؾ اؼبؤسسات و الذين ىم بدورىم مدراءىا  % 12022و بإضافة  % 51اؼبسعى األوؿ بنسبة 

 .% 91011، فيما كانت نسبة ربقيق اؼبسعى الثاين % 22022سبة كبصل على ن
 

 : توزيع اؼبستجوبُت حسب اؼبستوى الدراسي91الشكل رقم   

46.67 % 

6.67 % 

46.67 % 
 عامة خاصة

 ـبتلطة
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 من االستمارة 15/احملور15اؼبصدر: من إعداد الطالبة باالعتماد على السؤاؿ  
 
واضحا أف اؼبستوى التعليمي للمستجوبُت جيد نسبيا إذا ما نظرنا إُف أف معظمهم ذووا مستوى جامعي  بدا

لذوي اؼبستوى الثانوي الذي ال يزاؿ يعتربه البعض  % 12022و جاءت نسبة  % 11فما فوؽ بنسبة فاقت 
ذه الوضعية السعي إُف ربقيق مقبوال بالنظر إُف سن ىذه الفئة و الظروؼ اليت شغلوا و اشتغلوا فيها، تعكس ى

اعبودة على العمـو يف العنصر البشري و إدماج خرهبي اعبامعات يف ميػداف العمل و يف زبصصات دراساهتم 
ؼبا لذلك من أثر إهبايب على أداء و مستقبل اؼبؤسسػات، و إف كنا ال نستطيع إقصاء أولئك الذين يبلكوف من 

 م.اػبربة ما هبعلنا ال نزاؿ حباجة إليه
، باؼبقابل نسبة % 11من حيث التخص  اؼبهٍت فاقت نسبة اجمليبُت على أهنم غَت متخصصُت يف التسويق 

 % 11فبا هبعل النسبة األوُف أكثر من  % 19بل إهنا ال تتعدى  % 22022اؼبتخصصُت يف التسويق أقل من 
بالتخص  يف التسويق  اجمليبُت و إف كانوا يف الغالب ذووا زبصصات االقتصاد و التسيَت، ذلك أنو ليس كل

فكرة تصريف  التقليدي اؼبتمركز على دوف مفهومومنهم يقص % 11دوف اؼبفهـو العلمي و اؼبتكامل لو و يقص
وى التخص  الفعلي و تقسيم العمل ػراء اؼبعامبلت اؼبتعلقة بذلك. يدؿ ىذا على أف مستػاؼبنتجات و إج

 داخل اؼبؤسسات اعبزائرية ال يزاؿ ضعيفا.
فيما  % 42022سنوات ما تبينو النسبة  12باؼبقابل فإف جل الذين أجابوا على االستمارة فاقت مدة عملهم 

وُف على حرص مبلؾ و مديري اؼبؤسسات نسبة أولئك الذين اشتغلوا مدة أقل. تعرب النسبة األ % 1011
ضماف االستقرار خاصة يف ظل و ة على األقل على االستفادة من خربة عماؽبا ستهدفة اؼباالقتصادية اعبزائري

 التوجو أكثر فأكثر كبو تشغيل اإلطارات اؼبتخصصة كما أوضحتو التحاليل السابقة.
 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ثنائية التسويق المجتمعي و التنمية                                                                        الفصل الثالث    
  المستدامة

 :* تقييم توجو اؼبؤسسات كبو إدراؾ و العمل على ثنائية التسويق اجملتمعي و التنمية اؼبستدامة
صحيح أف عدد اؼبؤسسات اؼبستهدفة اليت تتوفر على قسم خاص بالتسويق أقل من اليت ال تتوفر عليو كما     

ة، ذلك أنو فقط إذا ما على التواِف ال تعرب عن اغبقيق % 22022و  % 91011كاف متوقعا إال أف نسبة 
استثنينا مؤسستُت أو ثبلث سبلك أقساما للتسويق دبعناىا اغبقيقي تقريبا فالبقية أصرت على أهنا من النوع 

13.33 % 
13.33 % 

73.33 % 

 ثانوي

 جامعي

 دراسات عليا
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األوؿ ألهنا سبلك قسما هبذا االسم حىت و إف كانت وظيفتو ال تتعدى إجراء معاملة البيع و الشراء. وقوفا عند 
اليت تقابل إشراؼ متخص   % 12011ق فإف الشيء ذاتو يقاؿ، فنسبة اؼبؤسسات اجمليبة بوجود قسم للتسوي

خربة القائم بالتسويق أي خربتو يف تصريف بلقا، فلقد كاف القصد على ىذا القسم ال تعكس اغبقيقة إط
منتوج مؤسستو. حرصا منا على معرفة مدى اىتماـ اؼبؤسسات اؼبستهدفة على األقل بتعيُت جهة تتكفل دبا 

ؼبصلحة ىي القسم أو ا % 12تتبعنا اعبهة اؼبعنية بذلك و وجدنا أف  نظرا حملورية ىذا األخَتيعترب من التسويق 
مصاٌف أخرى و بتسميات ـبتلفة أملتها خصوصية و  ىي % 52فيما توزعت  يسمىالتجارية على حسب ما 
 طبيعة نشاط اؼبؤسسة.

 
 : توزيع الوظائف التسويقية اؼبمارسة باؼبؤسسات اؼبستهدفة95الشكل رقم   

 
 من االستمارة 12/احملور15اؼبصدر: من إعداد الطالبة باالعتماد على السؤاؿ  

 

عبلمة، جاءت  21ؾبموع العبلمات احملصلة يف اإلجابة عن أىم الوظائف التسويقية اؼبمارسة و اؼبقدرة بػ  من
لوظائف أخرى سبثلت يف  % 11و  % 51السياسات التسويقية  % 51011اإلشهار  % 92022نسبة البيع 

يع ويق و االقتصار على البالصيانة بشكل خاص، و عليو فإف النسب السابقة تبُت عدـ التطبيق اغبقيقي للتس
للوحات اإلشهارية يف بعض اد على او بعض اؼبمارسػات اإلشهارية كإصدار الرزنامات و اؼبذكرات و االعتم

و حسب ما تتبعنا فقد اكبصرت يف أجزاء من سياسة إعداد  4Psوف بقياـ مؤسستهم بػ األحياف، فيما اجمليب
أضيفت سياسة التوزيع، فيما َف قبد أثرا لسياسة الًتويج بشكل اؼبنتوج و تسعَته فقط و مرة واحدة فقط 

 صريح.
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 تواجو اؼبؤسسات اؼبستهدفةالتحديات اليت أىم : توزيع 92الشكل رقم 

20% 

43.33 % 
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 من االستمارة 12/احملور12اؼبصدر: من إعداد الطالبة باالعتماد على السؤاؿ  
 

ال ىبتلف اثناف يف أف التحديات اليت تواجو مؤسسة ما قد تكوف خطرا عليها و قد تكوف فرصة إذا ما سبكنت 
اؼبؤسسات اؼبستهدفة كمثاؿ عن اؼبؤسسات من استغبلؽبا لصاغبها، من ىذا اؼبنطلق إستطلعنا أىم ما يواجو 
من ؾبموع العبلمات احملصلة و بعدىا  % 92اعبزائرية من ربديات، جاءت اؼبنافسة يف اؼبرتبة األوُف بنسبة 

فيما اشتكت بعض اؼبؤسسات من  % 11و بعده البفاض اؼببيعات بنسبة  % 51ارتفاع التكاليف بنسبة 
أخرى من سلبية اإلدارة و أخرى من نق  اليد العاملة اؼبؤىلة و نق  الوعي و الفهم لدى الزبائن و 

اؼبتخصصة، و لعل ما جاء يف أجوبة اؼبؤسسات اؼبستهدفة يبثل حقيقة صبلة التحديات اليت تواجو اؼبؤسسات 
 االقتصادية اعبزائرية و حىت غَت اعبزائرية.

 لي:فيما جاء استطبلع وعي اجمليبُت عموما بالتسويق اجملتمعي كما ي
اوي نسبة الذين أجابوا بأنو حتمي و تقدر بػ سمعوا بالتسويق اجملتمعي قببل تسابوا بأهنم َف ينسبة الذين أج

ذبدر اإلشارة  ؤلمانة العليمة و األخبلقيةكن و لسبثل الذين اعتربوه مهما، ل % 51و النسبة اؼبتبقية أي  % 91
أو حتمي أخذ انطباعا عنو من الشرح الذي اضطررنا  إُف أف ىناؾ من م ن أجاب بأف التسويق اجملتمعي مهم

إُف تقديبو عرضا ؼبوضوع الدراسة. إستمر أثر ذلك على نتائج السؤاؿ اؼبتعلق بتبٍت التسويق اجملتمعي، إذ 
التواِف. تؤكد اؼبعلومات  على % 91011و  % 22022جاءت النسبة قريبة بل أكرب من عدـ تبنيو و ىي 

، فقد تركزت اؼبظاىر اؼبذكورة يف  اجملمعة عن مظاىر التسويق اجملتمعي عند اجمليبُت بتبنيو عدـ درايتهم باؼبفهـو
اعبانب االجتماعي، الذي َف يكن ؿبل تركيز يف البحث، يبكن حصرىا يف اإلعانات اؼبقدمة للعماؿ و 

اؼبستطاع يف األجور، التكوين و إجراء دورات تدريبية بُت اغبُت و اآلخر.  للفئات اؼبعوزة أحيانا، اؼبساواة قدر
تعترب إجابة 'مصنع اعببس' لوادي النجاء بتغيَت مصفات اؼبصنع للتقليل من االنبعاثات و ربت أعُت مديرية 

راحلها األوُف و  البيئة لوالية ميلة و إجابة 'مصنع الزجاج' يف شلغـو العيد برسكلة الزجاج اؼبستعمل و إف يف م
 كذا إجابة 'مؤسسة أشغاؿ البناء و الًتقية العقارية' يف فرجيوة بإعادة

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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تبٍت و لو مظهر من  األمثل يفاستخداـ بقايا اؼبواد يف موقع األشغاؿ نفسو أو من موقع أشغاؿ إُف آخر 
 التسويق اجملتمعي يف جانبو البيئي.

 11011التنمية اؼبستدامة و اليت جاءت  يعتربوف أنفسهم طرفا يف الذينا نسبة اجمليبُت ػمن جانب آخر منحتن
طبلع الوعي أو ستال جاءالسؤاؿ ىنا  و أفبعض التفاؤؿ يف االذباه كبو اؼبؤسسات اؼبسؤولة، خاصة  %

 اعبزائرية فبا يبكن من التفكَت يف اعبانب العملي. باؼبؤسسة اعبانب الذىٍت للعنصر البشري
 

 : بياف فهم وجود عبلقة بُت التسويق اجملتمعي و التنمية اؼبستدامة99الشكل رقم 

 
 من االستمارة 12/احملور11صدر: من إعداد الطالبة باالعتماد على السؤاؿاؼب  
 

إُف معرفة مدى إدراؾ اؼبستهدفُت  عمبل دببدأ التدرج يف طرح األسئلة و بالتاِف ذبميع اؼبعلومات اؼبطلوبة إنتقلنا
للعبلقة بُت التسويق اجملتمعي و التنمية اؼبستدامة، أي أف استهداؼ اعبانب الذىٍت اليزاؿ قائما، جاءت 

 و ىو ما يؤكد االنطباع السابق. % 11011النسبة مساوية لسابقتها أي 
 

 هدفة: بياف العمل بالتسويق اجملتمعي داخل اؼبؤسسات اؼبست92الشكل رقم 

 
 من االستمارة 12/احملور11اؼبصدر: من إعداد الطالبة باالعتماد على السؤاؿ  

 
 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

66.67% 

 إدراؾ عبلقة التسويق اجملتمعي بالتنمية اؼبستدامة % 33.33

 عدـ إدراؾ عبلقة التسويق اجملتمعي بالتنمية اؼبستدامة

26.67% 

73.33 % 

 العمل بالتسويق اجملتمعي 

 عدـ العمل بالتسويق اجملتمعي
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ثنائية التسويق المجتمعي و التنمية                                                                        الفصل الثالث    
  المستدامة

كنسبة للمجيبُت بعدـ   % 12022جاءت نتائج استطبلع اعبانب العملي، حصلنا على  سبق ماعلى عكس 
للمجيبُت بنعم، و ستتوضح حقيقة ذلك من خبلؿ التحليل اؼبواِف.  % 51011فيما اجملتمعي  التسويق تطبيق

مسؤوليتها كبو ربمل من نفس احملور غلبت مظاىر توجو اؼبؤسسات اؼبستهدفة  12السؤاؿ  نتائج فإضافة إُف
العمل و كاظ على اعبودة ػاليف و اغبفػخفض التكإُف  كالسعييها االقتصادي و االجتماعي  ػة يف جانبػاجملتمعي

إُف ما ذكر يبكن  زيادةعلى بلوغ شيء من العدالة االجتماعية على األقل بُت العماؿ، أما يف جانبها البيئي ف
م التنمية الريفية و ما تتضمنو من جهود كبو العودة إُف راء و دعػات اػبضػإضافة العمل على توفَت اؼبساح

الطبيعة، و طبعا ظهر ذلك على حسب طبيعة نشاط كل مؤسسة. من جانب آخر و وقوفا عند اجمليبُت بعدـ 
منهم بأهنم ال يفكروف يف تبٍت التسويق اجملتمعي و  % 91السَت يف االذباه اؼبقصود كانت اؼبفاجأة بإجابة 

اؼبستدامة مستقببل، ما يدؿ فعبل على أف مؤسساتنا و كصورة عنها ما سبكنا من أخذ فكرة عن خدمة التنمية 
 توجهاتو التزاؿ اجتهاداهتا فيما يتعلق بتشغيل اؼبؤىلُت و الواعُت التزاؿ ربتاج الكثَت من العمل.

 
 يف ربقيق التنمية اؼبستدامة اؼبستهدفة : أفاؽ الوعي دبسانبة اؼبؤسسة91الشكل رقم 

 
 من االستمارة 12/احملور14اؼبصدر: من إعداد الطالبة باالعتماد على السؤاؿ  

  
كخبلصة حملاور االستمارة و اليت سبثل اؼبوضوع الرئيسي للبحث أردنا اؼبسانبة يف دفع اؼبؤسسة اعبزائرية 
اؼبستهدفة على األقل إُف تبٍت التسويق اجملتمعي ؼبصلحتها و مسايرة ؼبساعي التنمية اؼبستدامة و لو بالشيء 

وعي باؼبعٌت اؼبستداـ و أف ينقل اىتمامو إُف  القليل، لذا جاء طلب اىتماـ اجمليب على األقل بأف يكػوف على
على ذلك فيما ؾبيب  % 42اؼبسؤولُت عنو إف َف يكن ىو اؼبسؤوؿ و إُف متخذي القرار بالتحديد، وافق 

واحد أبدى عدـ اكًتاث ألف اؼبؤسسة اليت يعمل هبا يف اعتقاده زبوض يف اؼبشاكل اليت تصادؼ أعواهنا مع 
الزبائن، و ما ىذا إال جهل فاضح حبقيقة ما هبب أف هتتم بو اؼبؤسسة و الذي يضمن ؽبا قباحها أكثر من 

حديد يف ظل الظروؼ الراىنة اليت يعيشها اعبميع و هبب أف ي بالتػغَته أال و ىو التسويق و التسويق اجملتمع
 يتكامل فيها اعبميع لتحقيق الرفاىية اؼبشًتكة.

 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

93.33 % 

6.67 % 

 موافق

 غَت موافق



223 
 

ثنائية التسويق المجتمعي و التنمية                                                                        الفصل الثالث    
 المستدامة
 :تقييم فرضية الدراسة على ضوء النتائج احملققةج. 
ال تزاؿ بعيدة عن مستوى ؼبا كانت فرضية ىذه الدراسة اؼبتواضعة ىي أف اؼبؤسسات االقتصادية اعبزائرية    

فهم و العمل كطرؼ رئيسي يف ربقيق التنمية اؼبستدامة من خبلؿ تبنيها للتسويق اجملتمعي بعدىا عن تطبيق 
، و يف ظل ربليل اؼبعلومات اجملمعة من االستمارة يبكن تأكيد ما افًتضناه خبصوص ىذا األخَت أصبل

 اؼبؤسسات اليت استهدفت بالدراسة.
بشكل عاـ اؼبؤسسات اؼبستهدفة ال تكاد تفهم التسويق دبعناه العلمي الذي يتطلب إؼباما باعبانب الذىٍت لو  

كذلك الشأف   ، تكاد تعطي لنفسها ؾباال كي تفهموكما التطبيقي فما بالك بالتسويق اجملتمعي بل إهنا ال
 بالنسبة للوعي بقضية التنمية اؼبستدامة كغاية ينشدىا اعبميع و السَت يف اذباه ربقيقها.

صحيح أف العمل على ىذا بالنسبة للمؤسسات اعبزائرية ال يبكن أف يتحقق دفعة واحدة أخذا بعُت االعتبار 
ا اؼبتعلقة باؼبستهلكُت أو باؼبؤسسة نفسها و الكلية أيضا اؼبتعلقة باالقتصاد الكثَت من التحديات اعبزئية منه

ات ػالوطٍت و بالتداخبلت القائمة يف االقتصاد العاؼبي، فما ؼبسناه من بعض الوعي اؼبستداـ و بعض اؼبمارس
اعتباره كافيا للقوؿ ات مستدامة ال يبكن االعتماد عليو أو ػودة يف غالب األحياف كممارسػاؼبستدامة غَت اؼبقص

بتحمل اؼبؤسسات اعبزائرية للمسؤولية اجملتمعية، فبلبد من العمل خطوة خبطوة طرفا بطرؼ يف سبيل تغيَت ىذا 
 الواقع و ربسينو دبا يضمن الرفاىية.

و يف األخَت نعًتؼ أنو لو كانت اؼبؤسسات اليت مستها الدراسة أكثر و ذات إمكانيات أكرب أو ردبا األجنبية 
و اؼبختلطة، و اليت تشهد انتشارا يف اعبزائر يوما بعد آخر، لكانت النتائج أقرب إُف رفض الفرضية اؼبطروحة أ

ده على وسائل اإلعبلـ اؼبختلفة، و لكن ىذا ال يعٍت أف ػمنها إُف قبوؽبا على ضوء ما نقرأه و نسمعو و نشاى
الفكر اجملتمعي خاصة و اؼبستداـ عامة داخل  مثل ىذه الدراسات أو باألحرى استطبلع و العمل على ربقيق

اؼبؤسسات هبب أف يشمل الكبَتة فقط أو متعددة اعبنسية مثبل دوف اؼبؤسسات الصغَتة و اؼبتوسطة أو 
اؼبغمورة ىنا و ىناؾ، ذلك أف تطور االقتصاد بشكل خاص و الدولة بشكل عاـ يتطلب باستمرار تظافر 

 مسانبة صبيع األطراؼ و يف كل مكاف.
 

 بعض المؤسسات العربية  لدى مجتمعيالفرع الثاني: االهتمام ال
، و ألف سػػات اعبزائريػػةحقيقػػة التوجػػو اجملتمعػػي و منػػو البيئػػي بصػػفة خاصػػة عنػػد بعػػض اؼبؤس الوقػػوؼ علػػى   

 على اؼبنطقػة يف ذلك من فوائدؼبا أف تكوف تكتبل يف وجو التكتبلت الغربية  بل هبب اؼبنطقة العربية تطمح إُف
 اؿ عند اؼبؤسسات العربية.ىذا اجمل، يتطلب الوقوؼ على حقيقة توحد األفكار و اعبهود يف بأكملها
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 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ثنائية التسويق المجتمعي و التنمية                                                                        الفصل الثالث    

  المستدامة
 :األدوية 'بَتزيت' الفلسطينية لصناعة مؤسسة .1

 :أ. حملة عن اؼبؤسسة
 آمنة عالية طبية دبستحضرات اجملتمع الفلسطيٍت ربديدا تزويد تعمل علىل 1419'بَتزيت' سنة  تأسست   
 إستطاعت .ؾبتمعها اذباه دبسؤولياهتا القياـ دبدى يقاس النجاح بأف مؤمنة و ثابتة، واضحة معايَت وفق اعبودة
 اعبودة العالية، دبعايَت و االلتزاـ الشريفة اؼبنافسة الثقة، األخبلؽ، عمادىا ىادفة لبيئة تؤسس أف اؼبؤسسة
 إدارة اسًتاتيجية من و اؼبستمد اؼبستمر التطور و وبفزىم جبد يعملوف الذين اهموظفي والء مفتاح ىي مبادئها
و  عملها يف ؾباؿ اؼبستمر التطور تواكب للمؤسسة اليت العامة و الرؤية باألىداؼ و تربطها األعماؿ ذبمع

 خبلؿ من اجملتمع اؼبؤسسة بتطوير تلتـز القيادي، كذلك الدور على اغبفاظ هبدؼ التقنيات أحدث تستخدـ
   (1) .لكل الفلسطينيُت آمن مستقبل من أجل البيئة ضباية إُف هتدؼ اليت اؼبسؤولة األعماؿ
 

 زيت'بَت التجارية ؼبؤسسة ': العبلمة 91الشكل رقم 

 
 :Googleصور اؼبصدر: 

palestine.ps/userfiles/image/logos/berzeit_logo.gif-http://www.pic 
 .5111-15-19تاريخ اؼبعاينة: 

 
 مع و اندؾبت عملها تطوير واصلت موظفا بعشرين بدأت أف فبعد التوسع من 'بَتزيت' مؤسسة سبكنت
 الشرقية 'اؼبؤسسة على و استحوذت األدوية' لصناعة فلسطُت 'مؤسسة مع اندؾبت حيث أخرى، مؤسسات
 'بًتافاـر مؤسسة من % 21بشراء  قامت حُت اػبارج يف استثماراهتا نطاؽ توسيع كبو كما اذبهت الكيماوية'،
 عنها انبثقت كما الدوائية، الصناعة يف جديدة تقنيات و طرح إضافة هبدؼ اعبزائر يف الدوائية' للصناعات
 'فيتشي' و 'ماي العاؼبية مثل اؼبؤسسات من عددا سبثػل و اليت و بالبشرة باعبماؿ للعناية 'ميديكس' مؤسسة

http://www.pic-palestine.ps/userfiles/image/logos/berzeit_logo.gif
http://www.pic-palestine.ps/userfiles/image/logos/berzeit_logo.gif
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 ذا و تقنيا إداريا كادرا ربتضن حيث عالية إمكانات من سبتلك دبا قباحها مواصلة من 'بَتزيت' سبكنت .بيلُت'
 يف لتساىم إمكاناهتا سخرت الدوائية، الصناعة ؾباؿ يف طويلة و خربة علمية كفاءة

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 . 11ص  – اؼبوقع نفسو :(1)

التسويق المجتمعي و التنمية ثنائية                                                                        الفصل الثالث    
  المستدامة

    (1)أوسع.  آفاؽ إُف للتطلع أىلها ما عموما االقتصادي القطاع دعم يف اؼبسانبة عن عبلوة تطوير القطاع
 (2) :ب. التوجو اجملتمعي للمؤسسة

و  اغبياة مستوى و ربسُت الفلسطيٍت اجملتمع ػبدمة اغبثيث بسعيها لؤلدوية 'بَتزيت' مؤسسة سبيزت لطاؼبا   
 و تكوف اجملتمع احتياجات تليب حىت و اإلنتاجية األداء ربسُت خبلؿ من الصحي القطاع رفع يف اؼبسانبة
 أدائها تطوير خبلؿ من سواء التزامها عرب ىذه رؤيتها رصبتالدوائية، ت   الصناعة حيث من فلسطُت يف الرائدة

 دورىا تُغفل َف ، فهيالتنمية اؼبستدامةيف إطار  اجملتمعية باؼبسؤولية التزامها خبلؿ من و الدوائية و منتجاهتا
 يف عديدة مؤسسات و مشاريع دعمت حيث اجملتمعي سواء البيئي أو االجتماعي اؼبصاحب لبلقتصادي؛

 تعٌت اليت 'زينة' ؤسسةؼب نذكر من ذلك بعض األمثلة. دعمها و الرياضة، الثقافة التعليم، الصحة، ؾباالت
 تتعهد كما اؼبخدرات، و تعاطي انتشار مكافحة ضببلت و دعمت السرطاف دبرض اؼبصابُت األطفاؿ دبعاعبة

و  مدف ـبتلف يف التعاونية و اعبمعيات الفلسطينية اعبامعات لعيادات الدوائية االحتياجات يف كل مرة بتوفَت
 و اؼبتميزين للطلبة جامعية دراسية منح عشرة من أكثر اؼبؤسسة تقدـ التعليم صعيد و على الغربية، الضفة قرى
 خاصا اىتماما اؼبؤسسة من جانب آخر أولت ،احملتاجُت للطلبة اؼبدرسية اؼبستلزمات آالؼ سنويا توزع

 احملافظة و بناء يف تساعد اليت األنشطة من و غَتىا الشعيب الفلكلور فرؽ تشجيعمن خبلؿ  الثقافية باألنشطة
 فلسطينية فرؽ 'بيزريت' عدة تدعم أيضا ضمن اىتمامات اؼبؤسسة إذ الرياضية ألنشطةا اجملتمعية، الثقافة
 اؼبؤسسة وضعت كما  .العاؼبية الرياضية األنشطة يف الفلسطينية الفرؽ مشاركة رعايةو  اؼببلعب تحسُتب وذلك
 ـبتلف يف سنويا شجرة 12111 زراعة برعاية تقـو حيث الفلسطينية البيئة ضباية جهود دعم اعتبارىا يف

   .فلسطُت يف و صبيلة نظيفة بيئة ما يساىم يف تأمُت احملافظات
 :بَتزيت'ج. السياسة البيئية ؼبؤسسة '

تعترب اؼبؤسسة من رواد صناعة األدوية يف منطقة الشرؽ األوسط، و إيبانا منها بأنبية اغبفاظ على البيئة    
 فإهنا ربرص على منع التلوث و التقليل من التأثَتات البيئيػة الناذبػة أو احملتمل أف تنتج عػن منتوجاهتػا 

   (3)اإلطار دبا يلي: و خدماهتا و ـبتلف أنشطتها، حيث تلتـز 'بَتزيت' يف ىذا 
 التوافق مع كافة التشريعات و القوانُت البيئية احمللية ذات العبلقة دبنتجات و خدمات و أنشطة اؼبؤسسة؛ -
 اغبد من اؼبلوثات البيئية عن منتجات و أنشطة اؼبؤسسة، مثل اؼبياه العادمة و اؼبخلفات الصلبة و اؼبلوثات -

 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 لتخلق و افزاػح وفػلتك زةػاعبائ فكرة تأيت و الفاعلة، الشراكة ربقيق إُف يتطلعوف الفلسطيٍت االقتصاد قادة إف" - لؤلدوية بَتزيت شركة الثانية اؼبرتبة :(1)
 موقع إلكًتوين: –دوف سنة نشر  – "األفضل ربقيق أجل من اػباص القطاع فئات ضمن اإلهبابية اؼبنافسة و التحدي من جواً 

awards.ps/awardees_details.php?ID=320&awardeesClassID=176-http://www.pal 

 51110-19-59 تاريخ اؼبعاينة:

 اؼبوقع نفسو. :(2)
         .15 و 11 ص ص -موقع سبق ذكره  –الرزاؽ  عبد الرشيد عبد عادؿ :(3)

ثنائية التسويق المجتمعي و التنمية                                                                        الفصل الثالث    
   المستدامة

اؽبوائية، و ذلك من خبلؿ إعداد و تنفيذ الربامج البيئية و تعليمات العمل اؽبادفة إُف منع أو اغبد من 
 التأثَتات البيئية و مراجعة و ربسُت ىذه الربامج و األىداؼ البيئية بشكل دوري؛

 ؛ معها اؼبتعاقدين و ؼبورديها بالبيئة ةؤسساؼب عناية و اىتماـ توصيل -
 ؛باستمرار البيئية التوعية و بالتدريب ةؤسساؼب موظفي تزويد -
البحث الدؤوب عن فرص األداء البيئي على منتجػات و خػدمات و نشػاطات اؼبؤسسػة، و مػن أجػل تنفيػذ   -

كافة األىداؼ البيئية و التحسُت اؼبستمر لؤلداء البيئي فقد قامت 'بَت زيت' بتطوير و تنفيػذ نظػاـ إدارة لتلبيػة 
 .ISO 14001متطلبات اؼبواصفات العاؼبية 

 :اليمنية و شركاه أنعم سعيد ىائل شركات ؾبموعة يف البيئية اإلدارة نظاـ. 5
بالبيئة و احملافظة عليها و حرصها  (*) 'اليمنية و شركاه أنعم سعيد ىائل شركات ؾبموعة'تبعات اىتماـ    

على أف ال يكوف نشاطها منفصبل عن البيئة اليت تعمل فيها انطبلقا من قيمها الدينية اليت توصي باغبفاظ 
على البيئة و حسن استغبلؽبا و عدـ العبث هبا و ىو ما يتوافق مع الرسالة الوطنية و االجتماعية يف اليمن، 

وعة يرتبط ارتباطا وثيقا حباجيات اجملتمع و تنميتها و ىو ما أدى باجملموعة إُف حيث أف االستثمار يف اجملم
 وضع خطة لتطبيق نظاـ اإلدارة البيئة.البدء يف 

 

  'و شركاه أنعم سعيد ات ىائلمؤسسؾبموعة ػ 'العبلمة التجارية ل: 91الشكل رقم 

 
 :Googleصور اؼبصدر: 

617.jpg-1-http://www.hournews.net/upload/pr 
 .5111-15-11تاريخ اؼبعاينة: 

http://www.pal-awards.ps/awardees_details.php?ID=320&awardeesClassID=176
http://www.pal-awards.ps/awardees_details.php?ID=320&awardeesClassID=176
http://www.hournews.net/upload/pr-1-617.jpg
http://www.hournews.net/upload/pr-1-617.jpg
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 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
احمللية،  الصناعية ات اجملموعةمؤسس منتجات و توزيع بيع يف زبصصت و ؽبا امتداد يف بعض دوؿ العاَف، 1421 عاـ تأسست شركة يبنية مقرىا بتعز: (*)
 و الرعاية الثقة على اؼببنية القوية الشراكة إطار يف متعددة اعبنسيات لشركات كربى التابعة اؼبستوردة و االستهبلكية الغذائية اؼبنتجات من تشكيلة إُف إضافة
 على ذلك يف معتمدةو غَتىا،  اغبليب' ؼبنتجات 'نستلو و بسكويت' 'يونيتد منها عاما 21 من أكثر إُف بعضها يف تصل عقود منذ للمصاٌف اؼبتبادلة
 يف الوكبلء، ترتكز الشركة يف عملها على النشاط من متنوعة ؾبموعة إُف احملافظات إضافة صبيع يف فروعها اؼبتكاملة و اؼبنتشرة خبلؿ من حديثة توزيع شبكة

و  الثقة الريادة و دعم تأكيد مع اؼبستمر و التحديث اعبودة و ضماف التكامل أساس على الشركاء لكافة و للعميل مضافة و قيمة اؼبردودية القطاعات ذات
 .و البحرية الزراعيػة و قطاع اؼبػوارد و اػبدمات و التجػارة الصناعػة: ىي أساسية قطاعات أربع التميز، و ذلك يف

ثنائية التسويق المجتمعي و التنمية                                                                        الفصل الثالث    
  المستدامة

 :اجملموعة اتمؤسس يف البيئية اإلدارة نظاـ تطبيق مراحل برنامج 0أ
يف التوجو كبو تطبيق نظاـ اإلدارة البيئية ناذبا عن قناعتها  اجملموعة اتؤسسؼب العليا اإلدارة قرار افك لقد   

اؼباء و اؽبواء و الًتبة من النضوب و  و األرض افظػة على عناصر اغبياة األساسية اؼبتمثلة أساسا يفبأنبية احمل
مت  ة العلياترصبة لقرار اإلدار ماعي ؿبليا و إقليميا و دوليا. التلوث، و ىذا بالطبع لن يتأتى إال باعبهد اعب

و لقد أبدى الفريق من خبلؿ لقاءاتو  ،تشكيل فريق اإلدارة البيئية و ربديد أىدافو و انتظاـ دورية اجتماعاتو
التوجو كبو العليا أو يف مؤسسات اجملموعة بضباسا و تفاعبل إهبابيا يعكس قناعة اعبميع سواء يف اإلدارة 

   (1) ة.تطبيق نظاـ اإلدارة البيئية فعبل يف ىذه األخَت 
و لكي تكوف اجتماعات الفريق ذات مردود إهبايب فقد مت بلورة قرار اإلدارة العليا للمجموعة إُف برنامج و 

   (2)خطة عمل تتضمن اؼبراحل التالية: 
 :اجملموعة اتكشر  يف البيئية اإلدارة نظاـ لتطبيق اإلعداد و التهيئة األوُف: اؼبرحلة* 
، و بالتاِف صبع اجملموعة اتمؤسس على مستوى البيئية اإلدارةيف تشكيل فريق  خبلؽباتركزت جهود العمل    

 و استقراء اآلراء و اؼبقًتحات حوؿ اؼبوضوع من حيث اؼبفهـو و الواقع و الطموحات اؼبستقبلية.
 األوُف اؼبرحلة مهاـ أولويات: 
 البيئي على مستواىا؛دعوة اؼبؤسسات إلرساء فبثليهم يف اجتماعات مناقشة و تقييم الوضع  -
 تسمية و تشكيل و إقرار فريق اإلدارة البيئية ؼبختلف اؼبؤسسات التابعة للمؤسسة األـ؛ -
 ربديد أىداؼ و أولويات عمل كل فريق فرعي؛ -
 إقرار و ربديد دورية اجتماعات الفرؽ البيئية. -
 :البيئية التشريعات و مراجعة البيانات قاعدة بناء الثانية: اؼبرحلة* 
اؽبدؼ الرئيسي ىنا ىو بلورة أولويات مهاـ العمل اؼبستهدفة من خبلؿ بياف أولويات خطة برنامج العمل    

        مع بياف آلية رصد و تقييم و متابعة النتائج. 5111 – 5112اؼبرحلية 
 ثانية:ال اؼبرحلة مهاـ أولويات 

 إنشاء قاعدة البيانات البيئية، و اليت تتضمن:  -
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 اجملموعة؛ائلة و الصلبة و الغازية يف كامل ر البيئي للمخلفات الستصنيف و بياف األثحصر و  - 
مستوى  نيف اإلمكانيات و الوسائل اؼبتاحة و اؼبتطلبة لتطبيق نظاـ اإلدارة البيئية على حصر و تص -        

 اجملموعة.
 
 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .11ص  – اؼبوقع نفسو :(1)
 .14 و 11ص ص  – اؼبوقع نفسو :(2)

ثنائية التسويق المجتمعي و التنمية                                                                        الفصل الثالث    
  المستدامة

 مراجعة القوانُت و التشريعات البيئية، و اليت تتضمن: -
 القوانُت و التشريعات البيئية اليمنية؛ - 
 ؛(*) الصلبة للمخلفات العاؼبية ؿباز  تفاقيةإ - 
 ؛اليمنية اؼبقاييس و اؼبواصفات قانوف - 
 ؛OSHA 18000 مواصفة نظاـ متطلبات - 
 EMS ISO. 14001 مواصفة نظاـ متطلبات - 

 ، عن طريق:       الدولية و اإلقليمية و احمللية اؽبيئات و اؼبنظمات مع التواصل و االتصاؿ قنوات تفعيل  -
 ؛اليمنيُت الصناعيُت صبعية - 
 ؛للمياه العامة اؼبؤسسة  - 
 ؛البيئة غبماية العامة اؽبيئة - 
 ؛الصحي الصرؼ و للمياه احمللية اؼبؤسسة - 
 ؛رتعز  امعةجب البيئية الدراسات زكمر  - 
 ؛اؼباكبة الدولية اؽبيئات و اؼبنظمات -
 .للبيئة اؼبتحدة األمم برنامج - 
 ، عن طريق:اجملتمع و اجملموعة و ةؤسساؼب إطار يف البيئي الوعي تعظيم يف ةكاؼبشار  -

 ؛الدوري و الشهري و األسبوعي اإلجتماع -
 ؛األسبوعية العمـو مدراء جتماعاتإ -
 ؛اتؤسساؼب يف الصناعية الدوريات و النشرات -
 ؛اليمنيُت الصناعيُت عبمعية الصناعية الدورية نشرات -
 ؛بالبيئة العبلقة ذات الدوريات و اجملبلت يف االشًتاؾ -
 ؛الدولية و احمللية البيئية فعالياتال يف ةكاؼبشار  و االشًتاؾ -
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 إصدار تقرير شهري أوِف حوؿ أنشطة و نتائج فريق اإلدارة البيئية على مستوى اؼبؤسسة؛ -
 اجملموعة؛اإلدارة البيئية على مستوى مؤسسات ؽ نتائج أنشطة فر ر خبلصة شهري لإصدار تقري -
 إستعراض نتائج أنشطة اإلدارة البيئية ضمن االجتماعات الشهرية و الدورية. -

 
 
 
 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

(*) :Basel Convention من بُت ما تضمنتو تعريف النفايات ، 1414 عاـ دولة 111 قبل من وقعت اغبدود، عرب اػبطرة اؼبخلفات عبور ربدد
 صفات اػبطورة يف ىذه األخَتة. اػبطرة و كيفية التخل  منها و أيضا حددت

ثنائية التسويق المجتمعي و التنمية                                                                        الفصل الثالث    
  المستدامة
 (1) :اؼبطلوبة العمل مهاـ أولويات بياف .ب
 :لمجموعةل البيئية اإلدارة فريق قبل من اؼبطلوبة العمل مهاـ أولويات بياف *

  البيئية اإلدارة منظومة بياناتإنشاء قاعدة: 
بغرض بناء قاعدة بيانات وفق منهجية علمية متعارؼ عليها فإف عملية الرصد و التدوين و التصنيف ؽبذه    

البيانات سوؼ تتم يف إطار صباعي مشًتؾ على مستوى اؼبؤسسة الواحدة و اجملموعة ككل، دبا يعزز اغبصوؿ 
ركػة اعبهػات احملليػة و اإلقليمية و الدولية على معلومات دقيقة يبكن االستفادة منها يف ازباذ القػرارات، مع مشا

 و تقدًن اؼبساعدة.
 ةيالبيئ اإلدارة منظومة بيانات ذبميع و رصد: 
 مث العمليات مث اؼبدخبلتب تبدأ بياف اؼبخلفات اػباصة لكل نشاط يف اؼبؤسسة وفق منهجية على مراحل -

 اؼبخرجات، و معرفة اؼبسؤوؿ اؼبخت  يف النشاط؛
 ؛عليها متعارؼ و موحدة لنماذج اوفق لبياناتا ىذه تدوين -
 تصنيف ىذه اؼبخلفات وفق نظاـ الًتميز احمللي و الدوِف طبقا ؼبا ورد يف اتفاقية بازؿ و ملحقاهتا؛ -
أو ػا، عن طريق اغبرؽ حصر و تصنيف ىذه اؼبخلفات على مستوى اؼبؤسسة و بياف آلية و سبل معاعبته -

 مع اإلشارة إُف األثر البيئي لكل حالة؛ اإلتبلؼ أو اؼبعاعبة اعبزئية،
 حصر و تصنيف ؾبموعة اؼبخلفات اؼبشًتكة على مستوى مؤسسات اجملموعة.    -

 اؼبتطلبة و اؼبتاحة اؼبوارد و اإلمكانيات رصد و حصر: 
 عموما؛ اؼبتوفرة و اؼبستخدمة اؼبوارد و اؼبواد ؾبموعة بياف -
 الواحدة؛ ةؤسساؼب مستوى على اؼبتطلبة اؼبوارد و اؼبواد ؾبموعة بياف -
 ككل؛  اجملموعة مستوى على اؼبوارد و اؼبواد ؾبموعة بياف -
 دبا فيها الطاقات اإلنتاجية اغبالية للمحارؽ و كذا معدات الفح  و القياس و الرصد اؼبتاحة و اؼبتطلبة. -
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 اؼبؤسسات: قبل من اؼبتطلبة العمل مهاـ أولويات بياف *
 ؛الدورية و األسبوعية االجتماعات مناقشة نقاط ضمن البيئية اإلدارة موضوع إدراج 
  طلب مشاركة مدراء اإلدارات و رؤساء األقساـ يف رصد و حصر و تصنيف كمية اؼبخلفات السائلة

ات على مستوى اإلدارة أو القسم خبلؿ ػات ىذه اؼبخلفػوال لتحديث مصنفػو الغازية و الصلبة، و ص
 العاـ؛

 
 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .11 و 14ص ص  – اؼبوقع نفسو :(1)
ثنائية التسويق المجتمعي و التنمية                                                                        الفصل الثالث    

  المستدامة
 مواد خاـ؛ مواد تعبئة و  من أنبية تصنيف األثر البيئي للمخلفات بأنواعها لكل مؤسسة وفق اؼبصدر

و  ،مياه عادمة ،زيوت و شحـو ،مواد نظافة ،مواد كيميائية ،روائح و ألواف ،أحبار و ألواف ،تغليف
 ؛غَتىا

  أف يتم التوصل مع اؼبورديػػن للمواد الداخلة يف العمليات و إشعارىم باآلثػار الناذبة عن اؼبواد و طلب
 اؼبساعدة للحد من اؼبخلفات؛

 نيف و ترميز اؼبخلفات و أثرىا البيئي وفقا للقوانُت و التشريعات البيئية احمللية و اإلقليمية أف يتم تص
 وفقا التفاقية بازؿ و ملحقاهتا؛و ذلك دائما و الدولية 

  اإلتصاؿ و التواصل مع اؼبؤسسات ذات النشاط اؼبشابو يف الداخل و اػبارج ؼبعرفة وسائل و سبل
 .اغبد و معاعبة ىذه اؼبخلفات

 
 زمةتأجـنبية مـل نماذج المطلب الثاني:

لطاؼبا كانت و الزالت الدوؿ الغربية اليت سبثل العاَف األوؿ بالدرجة األوُف على عمومها أكثر مسؤولية من    
أنو رغم  ،عليها السبب الرئيسي يف ذلك ىو اإلمكانيات اؽبائلة اليت تتوفر لعلو نظَتاهتا يف العاَف الثالث 

باؼبقابل ىناؾ من تلك الدوؿ اليت يبكن اغبكم عليها بالتقصَت و مثاؿ ذلك الواليات اؼبتحدة األمريكية اليت 
تعرض الدوؿ اؼبتقدمة  أف يبقى، و عن التغَتات اؼبناخيةالتوقيع على 'بروتوكوؿ كيوتو' ترفض ال تزاؿ إُف اليـو 

سواء يف الصناعات الثقيلة أو  اشية أيضا مع متطلبات العصريوما بعد يـو مزيدا من اؼبنتجات اؼبسؤولة و اؼبتم
 اؼبنتجات واسعة اإلستهبلؾ و سواء يف أوروبا أو أمريكا أو آسيا.

 
  Finetecناقالت معزولة للغاز الطبيعي المسال من صنع الفرع األول: صناعات ثقيلة/ 
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تستحوذ اؼبعامبلت التجارية يف ؾباؿ الغاز كما يف النفط على نسبة كبَتة من ؾبموع اؼبعامبلت التجارية يف    
العاَف، زيادة على األنبية اليت تأخذىا ىذه اؼبادة يف حد ذاهتا عند السياسيُت و االقتصاديُت و البيئيُت صبيعػا 

و مواكبة  مستويات النمو و العبلقات بُت الدوؿ، ؽبذاباعتبارىا مادة اسًتاتيجية و تعكس يف جل األحواؿ 
ؼبتطلبات العصر و مساعي التنمية اؼبستدامة كاف البد من تطوير التجارة يف ىذا اجملاؿ خاصة يف شقها اؼبتعلق 
بػالنقل، و ىػو مػا وصػلت إلػيو مؤسسات معتربة يف آسيا، كما يف أمريكا و أوروبا، و باػبصوص يف كوريا 

ة اليت يعتربىا البعض رائدة ؾباؿ صناعة السفن عموما و السفن الناقلة للغاز خصوصا و ىي اليت تعترب اعبنوبي
 من الصناعات الثقيلة.   

 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
التنمية ثنائية التسويق المجتمعي و                                                                        الفصل الثالث    

 المستدامة
   :يف ؾباؿ نقل الغاز الطبيعي و الغاز اؼبساؿ Finetec. نشاط مؤسسة 1
 شديدة منتجات موجهة للتطبيقات بتصنيع نشاطا خاصا جدا يتعلق (*) Finetecمؤسسة  طورت   

 أنتجت .GLNاؼبساؿ  الطبيعي الناقلة للغاز الضخمة السفن عازلة ؼبربدات مواد الربودة، حيث قامت بتصنيع
اليت تصنف ضمن اؼبنتجات الصديقة للبيئة، و  و R-PUF الزجاجية عززة باأللياؼاؼب يوريتاف اؼبؤسسة رغوة
 (1) سنويا. GLN ػخاصة  ب سفينة 11 قادرة على ذبهيز اؼبؤسسة
 

  Finetecالعبلمة التجارية ؼبؤسسة : 94الشكل رقم 

 
 :Googleصور اؼبصدر: 

http://image.ec21.com/image/finetec21/mu_logo/Finetec_Corp._Busan_Cold_St
orage.gif 

 .5111-11-51تاريخ اؼبعاينة: 
 

http://image.ec21.com/image/finetec21/mu_logo/Finetec_Corp._Busan_Cold_Storage.gif
http://image.ec21.com/image/finetec21/mu_logo/Finetec_Corp._Busan_Cold_Storage.gif
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ىذا النوع من الغاز  اؼبساؿ يف تزايد، الطبيعي الغازعلى  الطلب أف الحظت عندما عملها بدأت اؼبؤسسة
 كما األخرى النفط من مصادر أقػل ملوثات على تفضيبل و وبتوي و أكثر النظيفة للطاقة الذي يعترب مصدرا

 الغاز ضغط يتم لضماف الفعالية أثناء النقل و ،فعالية حرارية عالية ما يعطي اؽبواء من فهو أخف و ألنو غاز
 بالنسبة اؼبربدة أساسية العزؿ مئوية و تكوف نظم درجة 112 -و تربيده إُف  1:111 اؼبنقى بنسبة الطبيعي
  (2) و ميكانيزمات التسليم. اؼبعاعبة ذبهيز ؼبرافق

  :و نتائجها Finetec. الرؤية اإلدارية للتوجو اؼبستداـ ؼبؤسسة 5
 وػبذىنية مسَتيها، و عليو فإف ما يقولونو أو يفعلون الشكقباح أي مؤسسة يف ربقيق أىدافها يرتبط    

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

(*) :Finetec  شركة كورية جنوبية مقرىا مدينةAnsung ، متخصصة يف التصنيػع ، 1412بدأت نشاطها عاـmanufacturing  و بالضبط تصنيع
 أسطوانات مكافحة اغبرائق و أسطوانات التخزين و منتجات أخرى.أسطوانات الغاز السلس، كما تصنع أسطوانات الغاز الصناعي و 

(1): OWENS CORNING magazine – "Développement durable/ une importante opportunité pour les 

composites" – 2008 – P 08   :موقع إلكًتوين                                                                                             

http://www.ocvreinforcements.com/pdf/library/Market_Vision_Spring_2008___French.pdf 

 .5111-12-15تاريخ اؼبعاينة: 
(2): Idem. 

ثنائية التسويق المجتمعي و التنمية                                                                        الفصل الثالث    
  المستدامة
  (1): و بالنسبة للعاملُت داخلها أيضاهم يف توضيح التوجو العاـ للمؤسسة بالنسبة ؼبن ىم خارجها سسي
 العازلة للمواد رئيسي مورد أف اؼبؤسسة للبحوث Finetec معهد مدير Selon Sung-Hoon Kimيعترب 

 البًتوؿ غاز أيGPL  اؼبتخصصة يف الكورية السفن بناء أحواض صاغبة عبميعالو  اغبرارة اؼبنخفضة درجة
جاء على و  العاَف" يف األكثر أداء يف كوريا السفن "صناعة الطبيعي، كما يعترب أي الغاز  GLNو اؼبساؿ
 الغاز على ناقبلت وضعوا أحزمتهم و غَتنبا Samsung و Hyundai مثل الثقيلة الصناعات" لسانو
 إبقاء اؼبساؿ الطبيعي الغاز ناقبلت على"و أكد أنو ، "% 11 السوؽ حواِف يف و حصتها اؼبساؿ الطبيعي

السفن  بناء أحواض مستوى على و التوتر التحكم يف الضغط قدرة ؽبا تكوف أف ينبغي و أنو اؼبنتوج باردا
 التفوؽ على و اؽبندسة مؤسسات قبل من اؼبطلوبة اػبصائ  تلبية الصعب من"و تابع قولو  "،البحرية
 اؼبنتج ندرؾ أف يبكن اعبيدة النوعية تعزيزات مع باؼبقابل لكنو  اليت تتسم بالصرامة اعبودة مراقبة عمليات

 ألفضل منتجاهتا تقـو بتصنيع ترتكز على فكرة أهنا Finetecاػباصة دبؤسسة  الفلسفة إفاؼبطلوب و اؼبأموؿ، 
مع  R-PUFمعززة بػ  يوريتاف رغوة أوؿ لصناعة و أصبل و ألطف بيئة، و ىو األساس الذي قادىا حياة نوعية
 للبيئة صديقة دبنتجات الزبائن يوما بعد يـو ةطالبم مونًتياؿ بروتوكوؿ من تبعات"و يضيف  ."CO2 نفخها بػ

اؼبعروفة  HCFCفلورية ال اؽبيدروكلورية الكربوف و مركبات CFCخلوىا من الكلوروفلوروكربوف  و بشكل أخ 
رغم  للبيئة صديقة منتجات عندما قدمت بالفعل Finetec ، و ىذا ما امتثلت لولبيئةبإضرارىا الشديد ل

http://www.ocvreinforcements.com/pdf/library/Market_Vision_Spring_2008___French.pdf
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أي االحتباس اغبراري  PRGو الياباف، حيث يكوف معدؿ  كوريػايف   الثقيلة يف الصناعػات CO2 استخداـ
 معدوما". CO2احملتمل بسبب 

 يف مؤسسة  matاػباصة باغبصَتة  العاؼبية أو الكونية مدير اؼبنتجات Livio Lionettiمن جانب آخر عمل 
OCV Reinforcements (*)  بالتعاوف معFinetec بػا عػززة دائمجديدة و اؼب يوريتاف ير رغوةو لتط R-PUF 

 mat Unifil، ما يتوافػق و طموحاهتما اؼبستدامة تركز اؼبنتوج اعبديد على حصَتة اليونيفيل CO2 مع نفخها بػ
 .  CO2اليت تبقى تتوافق مع نفخ 

و استفاد من التكنولوجيا اؼببتكرة و اليت  U801التقليدي  اؼبنتوج ؿبل حل  U809عرؼ بػ اعبديد اؼبنتوج
 وافقت اعبديدة اغبصَتة اؼبنتجات اؼبذكورة سابقا يف تقدًن اؼبؤسسة و غَت اؼبذكورة،استخدمت يف أنواع 

 للتطبيق اؼبستداـ. أمثل طموحات اؼبسؤولُت يف اؼبؤسستُت و مت االعًتاؼ هبا كمنتج سباما
 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

(1): Idem. 

(*) :OCV Reinforcements  شركة إيطالية مقرىاBRIANZA  مع األداء عالية اؼبركبات لتقوية الزجاجية األلياؼ منتجات ؾباؿ توريدتعمل يف 
 األحجاـ دبختلف اؼبصنعة على اؼبدى القصَت و الطويل، الببلستيك قطع و يف األقمشة التقنية يف الزجاجية اػبيوط اػبربة، تستخدـ من عاما 11 من أكثر

 اؼبقوى و غَتىا، و الورؽ و الببلستيك و اػبشب و األلومنيـو الصلب ؿبل لتحل اغبرارة، مقاومة و يف تأثَت و التآكل العزؿ يف ؾباؿ الضوء، و األشكاؿ،
 و غَتىا.   و السيارات البصرية، بلتػالكاب و اعبسور، اؼبباين واجهات الرياح، توربينات مثل األداء عالية لتطبيقات تستخدـ منتجات اؼبؤسسة عند اغباجة

ثنائية التسويق المجتمعي و التنمية                                                                        الفصل الثالث    
                          المستدامة
و أف  Finetec مع و اعبديػة اوفػالتع من العاِف بأف ما حققو من نتائج جاء نتيجة اؼبستوى Livioو اعًتؼ 
  .اخضرارا أكثر و أكثر نقاء عاَف ربقيق و لعمبلئها اللتزاـ اؼبؤسسة مذىبل مثاال يعترب ذلك
 

 منتجات ملتزمة واسعة االستهالكالفرع الثاني:   
من غَتىا يف العاَف أكرب  ربقيق االلتزاـيف و اآلسيوية الشرقية الدوؿ األوربية و األمريكية الشمالية مسانبة    

منها اتساع حصة السوؽ عديدة ار العتبارات مطالبة أكثر بالسَت يف ىذا اؼبس ىيالثالث بل أكثر من ذلك 
ماية ، و ىنا مباذج ناجحة غباؼبستهلكُت يف بلداهنا و خارجهايف منتجاهتا عند و الثقة اؼبتاحة و االمكانيات 

 مواد أقل تكلفة واسعة االستهبلؾ. زب   التنمية اؼبستدامةلغاية  و الرعاية االجتماعية ربقيقاالبيئة 
 :مبوذج عن استغبلؿ الطاقات اؼبتجددة0 1
 اعبديد الشمسي SOLiCharger شاحن iPhoneقدمت إحدى مؤسسات اإلكسسوارات اػباصة بػ    
 و تعقيد أي ىناؾ غراـ و كذا بساطة يف التصميم فليس 91 يتجاوز ال وزفب يف اغبمل و سهولة صغَت حبجم
 الكاملة iPhone شحن قدرة من % 21 حىت شحن قوة الشاحن يوفر نسياهنا، يبكن إضافية أسبلؾ ال

 ربت ساعة يف مدة ربع % 111 حىت البطارية شحن يبكن و الطويلة، الصحراء رحبلت و الطارئة للحاالت
 (1) اغباسوب. من USBوصلو بػ  منها أخرى بطرؽ شحنها الشمس كما يبكن ضوء
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 iPhoneؽباتف  SOLiCharger : الشاحن21الشكل رقم 

 
 SOLiCharger "شػػػػاحن –تيػػػػدوز موبايػػػػل/ أخبػػػػار اعبػػػػواؿ العاؼبيػػػػة بنكهػػػػة عربيػػػػة اؼبصػػػػدر: 

 موقع إلكًتوين: – 5114 –اغبارقة"  الصحراء لرحبلت  لآليفوف الشمسي
http://mobile.teedoz.com/2009-شاحن/solicharger/الشمسي-لآليفوف-لرحبلت-الصحراء/ 

 51140-15-11تاريخ اؼبعاينة: 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
موقع  – 5114 –اغبارقة"  الصحراء لرحبلت  لآليفوف الشمسي SOLiCharger "شاحن –موبايل/ أخبار اعبواؿ العاؼبية بنكهة عربية  تيدوز :(1)

 إلكًتوين:
http://mobile.teedoz.com/2009-شاحن/solicharger/الشمسي-لآليفوف-لرحبلت-الصحراء/ 

 .5114-15-11تاريخ اؼبعاينة: 
ثنائية التسويق المجتمعي و التنمية                                                                        الفصل الثالث    

                          المستدامة
 iPhone: (1)* حملة عن جهاز 

 :عرض عاـ -
 ىي جهزةأ 12 يشمل ،Appleالعاؼبية  ةاؼبؤسس تنتجو SOLiChargerاغبامل لشاحن  iPhone جهاز   
 الذكية اؽبواتف من بذلك يعترب و ،السلكي اتصاؿ جهاز و خلوي ىاتف و ملتيميديا ملفات مشغل

Smartphones بتقديبو قاـ Steve Jobs معرض خضم يف 5111 جانفي 14 يف Macworld سافب 
. أنًتنت جهاز و  Digital cameraو iPod-Video Mobiltelefon قدرة يبتلك اعبهاز فرانسيسكو،
 االقراص مساحة يف ـبتلفُت نوعُت مع مريكيةاأل اؼبتحدة الواليات يف جويلية شهر بعد للبيع اعبهازطرح 

9GB  1 وGB   فرنسا مث ؼبانياأ و إقبلًتاب بداية 5111 نوفمرب بداية من أوروبية دوؿ عدة اؽباتفمث دخل. 
 :اعبانب التقٍت -

 نفس يف العمل أصابع ألربعػة يبكن حبيث Multi-Touch يسمى دبا بغشاء مغطاة iPhone شاشػة   
 زر أيضا يوجد و الشاشة جانب على صوت متحكم و  Home-Buttonفيزيائية أزرار أربعة الوقت، و لو
الكامَتا  أرقاـ، من جهتها قدرة أو حروؼ شكل على األزرار برؾبة على القدرة لو آخر و بالنغمات للتحكم
 بكسل. ميغا 15 تقدر بػ

http://mobile.teedoz.com/2009/شاحن-solicharger/الشمسي-للآيفون-لرحلات-الصحراء/
http://mobile.teedoz.com/2009/شاحن-solicharger/الشمسي-للآيفون-لرحلات-الصحراء/
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 :باألنًتنت تصاؿاإل -
 هوف نًتنتاأل متصفح ، أما WLAN 802.11b/g/pre-nوأ EDGE مع GSM باالتصاؿ يسمح اعبهاز   

Safari E-Mail-Programm  افةػػضإ عػم Push-IMAP-Mail-Funktion via Yahoo!-Mail  و
 .Widgets وGoogle Maps  كػ  أخرى برامج

 :الطاقة -
 و االنتظار وضع يف ساعة 521 و ثيحد ساعات 11 بعد تفرغ Lithium-Polymer نوع من البطارية   

 و، Audio تشغيل من ةػساع 59 و الفيديو تشغيل من ساعات 11 و األنًتنت استخداـ من ساعات 11
 ء.الكهربا طريق عن يضاأ و USB مدخل طريق عن SOLiChargerدوف شاحن  اعبهاز شحن يبكن
 .من خبلؿ ما ذكر تتبُت إمكانية اعبمع بُت التكنولوجيا اؼبتطورة و الربح االقتصادي و االلتزاـ 

 
 
 
 
 
 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 موقع إلكًتوين:  – 5111 –" ؟( iphone) اآليفوف ىو ما" –التكنولوجيا  –التقنية و الًتفيو  –منتديات فور شباب  :(1)

http://www.4shbab.net/vb/showthread.php?t=22248 

 51110-19-52 تاريخ اؼبعاينة:

ثنائية التسويق المجتمعي و التنمية                                                                        الفصل الثالث    
                          المستدامة

 Apple : عبلمة21الشكل رقم 

  
 :Googleصور اؼبصدر: 

apple.jpg-content/uploads/2010/09/logo-apple.fr/wp-http://iphone 

 51110-19-52 تاريخ اؼبعاينة:

 

 :مبوذج عن تقنية التدوير. 5

http://www.4shbab.net/vb/showthread.php?t=22248
http://iphone-apple.fr/wp-content/uploads/2010/09/logo-apple.jpg
http://iphone-apple.fr/wp-content/uploads/2010/09/logo-apple.jpg
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تنتجها  من اؽبواتف النقالة اليت جديد طراز عن 5111مع بداية سنة  األمريكية MOTOROLA كشفت    
 زجاجات مياه من رنيو' 522 دبليو 'موتو اسم وبمل الذي للهاتف اػبارجي اإلطار للبيئة، حبيث صنع صديق
و  % 111 بنسبة تدويره أعيد ورؽ من علبة صنعت ىي األخرى يف اعبهاز بيع يتم كما تدويرىا أعيد فارغة
 أخرى بصورة مرة تدويره إلعادة يرسلو حبيث القدًن جهػازه اؼبشًتي فيو يضع للشحن مظروؼ على ربتوي
 وضوحها درجػة تصل بوصة 101 مقاسها شاشة على رنيو' 522 دبليو 'موتو جهاز لئلشارة وبتوي .سليمة
 اؽباتفية، اؼبكاؼبػات من ساعات 14 إجراء يبكنها و بطاريػة بكسل 151 يف 151 إُف

 و تكنولوجيا دي' إس 'مايكرو نوع من اػبارجية الذاكرة لبطاقات دبنفذ ىذا اؽباتف موتوروال و زودت
الضوضاء، ما يعٍت النجاح يف اعبمع اؼبثاِف بُت اعبودة و االلتزاـ يف ىذا  معدالت ػبفض توؾ' 'كريستاؿ

 (1)اؼبنتوج و ؼبؤسسة موتوروال عموما. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 موقع إلكًتوين: – 5114 –للبيئة"  صديق جديد ؿبموؿ ىاتف عن تكشف "موتوروال –شبكة اإلعبلـ العربية  :(1)
http://www.moheet.com/show_news.aspx?nid=220098&pg=1 

 51140-15-11 تاريخ اؼبعاينة:
ثنائية التسويق المجتمعي و التنمية                                                                        الفصل الثالث    

                          المستدامة
 رنيو'  522 دبليو اؽباتف النقاؿ 'موتو: 25الشكل رقم 

 
للبيئة"  صديق جديد ؿبموؿ ىاتف عن تكشف "موتوروال –شبكة اإلعبلـ العربية اؼبصدر: 

 موقع إلكًتوين: – 5114 –
http://www.moheet.com/show_news.aspx?nid=220098&pg=1 

http://www.moheet.com/show_news.aspx?nid=220098&pg=1
http://www.moheet.com/show_news.aspx?nid=220098&pg=1
http://www.moheet.com/show_news.aspx?nid=220098&pg=1
http://www.moheet.com/show_news.aspx?nid=220098&pg=1
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 51140-15-11تاريخ اؼبعاينة: 

 
 )MOTOROLA: )1* حملة عن شركة 

 احملمولة، و اؽبواتف اغبواسيب ذلك يف دبا االلكًتونية اؼبعدات من و غَتىا بلتصاالتل األمريكية موتوروال   
تغَت االسم  مث الراديو أجهزة صناعة يف بدأت اليت للتصنيع' 'غالفُت شركة اسم ربت 1451 عاـ تأسست
 السلكي مثل بالراديو تتصل اليت اؼبنتجات سلسلة ربتو أنتجت ،1491 عاـ 'MOTOROLA' ُفإ رظبيا
 العاؼبية الشبكة بناء يف ىاـ بدور أيضا قامت الشركة. احملمولة و اؽبواتف البلسلكية و األجهزة الشرطة سيارة

 أفلست الشركة فإف ذلك و مع التسعينات، أواخر يف Irid¬iumشركة  خبلؿ من الساتبلتية لبلتصاالت
 .خدماهتا الستخداـ االتصاالت متعاملي من يكفي ما اجتذاب تستطع َف عندما

 عاما بعد عاـ حصلت موتوروال النقالة األجهزة من و غَتىا احملمولة اؽبواتف على القوي للطلب و لكن نتيجة
 و يعزى بعدىا اؼبئة يف 91 البفضت األرباح أف إال اإليرادات، من دوالر مليار 9504 على 5111 عاـ يف
 .األسعار يف الشديدة اؼبنافسة إُف ذلك
باسم  عرؼ نقاؿ ىاتف أوؿ اخًتاع من موتوروال شركة من كوبر' 'مارتن الباحث سبكن 1412 عاـ يف

 ىوائي وؿػو ط حجمو بكرب العاَف، سبيز يف النقالة األجهزة لكافة األوؿ اعبد الذي يعترب اغبذاء' 'اؽباتف
 التاريخ توالت ذلك عليو، و َف يسوؽ إال بعد عشر سنوات من ذلك، و منذ اؼبثبت و االستقباؿ اإلرساؿ

 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 موقع إلكًتوين: – 5111 –" 5111 ُفإ 1451 يديك بُت MOTOROLA "قصة -أخبار و تقنيات اعبواؿ  –منتديات ستار تايبز  :(1)
 http://www.startimes.com/f.aspx?t=27733786 

 51110-19-51تاريخ اؼبعاينة: 

ثنائية التسويق المجتمعي و التنمية                                                                        الفصل الثالث    
                          المستدامة
عند موتوروال نفسها أو عند غَتىا من الشركات اػباصة بصنع  األجهزة ؽبذه التحديث و التطوير عمليات

 'نوكيا'. الفنلنديةاؽبواتف النقالة و على رأسها الشركة 
 

  MOTOROLA لشركة: العبلمة التجارية 22الشكل رقم 

 

http://www.startimes.com/f.aspx?t=27733786
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 :Googleصور اؼبصدر: 
http://www.youm7.com/images/NewsPics/large/smal620101912276.jpg 

 .5111-19-51تاريخ اؼبعاينة: 
 
 :أمثلة عن اؼبنتجات اللفتة و اؼبشًتكة يف فرنسا 20

أمثلة عن بعض اؼبنتجات  CREDOC شروط اغبياة الفرنسي مراقبةو  للدراسة األحباث مدير مركز قدـ   
(1)اللفتة و اؼبشًتكة اليت رأى بأهنا تصب يف إطار ربقيق التنمية اؼبستدامة، منها: 

 

 تباع يف 'صبعية اليت القهوة من كغ 11 علبة لكل سنتا 21ألغت  Stentor القهوة عبلمة 1442 عاـ * يف
صبعيات األطفاؿ مث صبعيات  فرنك، مث مشل التخفيض 211 111النتيجة  حدود' و كانت ببل الصيادلة
 الشعبية. النجدة

 لدفع التربع 'اغبر االختيار'باخًتاع  من ؾبموعة دانوف Evian قامت عبلمة اؼبياه اؼبعدنية نفسو العاـ و يف *
و كانت النتيجة على  اؼبقًتحة،لصاٌف أي صبعية ىبتارىا اؼبستهلك بنفسو من بُت األربعة  سنتا 51 اإلنساين بػ
و  لصاٌف صبعيػات مرضى القلب صبعت  Des étiquettesمن التسميػات 1111111 سبيل اؼبثػاؿ
 .و غَتىا حدود ببل و صبعية األطباء اليونيسيف

و لكنها كانت أكثر  فباثلة عملية أعواـ 11 و ؼبدة فرنسا من أجزاء فقد حققت يف اكدونالدزؼب بالنسبة * أما
تذىب  الواحد اليـو مشًتاة يف Big Macفرنك عن كل  11 بػ التربع طريق عن اؼبناسب الوقت حضورا يف
 .األطفاؿ إغاثة لوكاالت

 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

(1): Patricia THIERY-SEROR  - "La solidarité à travers les produits/ l'achat-geste écologique"  – op.cit  – P 
05. 

http://www.youm7.com/images/NewsPics/large/smal620101912276.jpg
http://www.youm7.com/images/NewsPics/large/smal620101912276.jpg
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ثنائية التسويق المجتمعي و التنمية                                 الفصل الثالث                                           
 المستدامة
 خالصة:

 
عن البعيد  تيقن هبا العام و اخلاصاليوم يعرفها حقيقة ، تلوث بدون تصنيع ال و تصنيع بدون تنمية ال   

 مستواىا رفع يف تأمل الشعوب لك الوقت نفسوو يف  ة قبل القريب،السياسحىت رلال الصناعة و التجارة و 

ىذه ادلعضلة ل حلو ادلختصني  الباحثني مسؤولية تربز ىنا من الرفاىية، من عالية مستويات حتقيق و ادلعيشي
يت ـال تطبيقيةال و ةـعلميال لوسائال إجياد واجملتمعية ادلشاكل غريه من و  التلوث دلعاجلةلول احلمن خالل إجياد 

يف  .عموما البيئة و الطبيعة مكونات و العصرية احلياة متطلباتو ودات موجـ بني التوازن حتفظمن شأهنا أن 
فات القياسية البيئة و ادلواصنظام إدارة  و تقنية تدوير النفايات و اخلضراء الكيمياء علم عتربذا السياق يى

 اخلام للمواد األمثل االستخدامالسعي إىل  منهاوصل إليها العامل و  إلبراز االجتهادات اليتمناسبة البيئية أمثلة 

 أثناء ملوثات ظهور جتنب و مواردىا جتديداحملافظة و  و اسًتجاعها و العمل على ادلختلفة نشاطاتال يف
 منها. االنتهاء بعد أو التصنيع عمليات

 احتياجات تلبيةها قطاع األعمال ىو ساليت ميار اجملتمعية  التسويقية اجلهود من الرئيسي اذلدف دلا كان   
 من جهة و دلا كانت أطراف ادلصلحة يؤثر و يتأثر الواحد منهم باآلخر الرفاىية و دميومتها حتقيقو  ادلشًتين

 االحتياجاتتلك  تلبية عند ادلستدامالفكر و العمل تفرض حىت ال نقول  احلكومات تساىم، من جهة أخرى
محاية  من أجل خمتلف ادليادين يف نطاقا أوسع التزام حنو تحركت ، حبيثمع األطراف ادلعنية األخرىاجملتمعية 

، و احلقيقة أن ىناك الكثري من الدول خاصة من القادمة ألجيال مواردىا لالبيئة الطبيعية على األقل و تأمني
اليت تعترب  أفريقيا حىت منو أكثر من غريىا  فاعلة يف ىذا اجملال و أمريكا الشمالية و من أوروباشرق آسيا 

 .معظم دوذلا من الدول السائرة يف طريق النمو حتدو حدوىم و منها اجلزائر

بشكل  محاية البيئة و معلمجتمع الدويل ل أو ادلستدامة اجملتمعية ىتماماتالدلؤسسة االقتصادية مع اا تفاعل   
منها ادلنتجات  ملموسة يف وجود نتائج ،مثمرا و ليس رلرد توقيعات و عقود ميكن اعتباره حىت اآلنخاص 

بل إن العديد من ادلؤسسات قد جنحت  نسانيةات اإلاد تدويرىا و التجهيزات اآلمنة و ادلشاركو ادلعاخلضراء 
أن  تنبيو و التأكيدو اجلدير بالا ادللتزمة، ـاهتي نفسها ملتزمة قبل أن تعرض منتجـواد و وسائل ىـيف استخدام م

يت ـالو الـيت ميكن أن متارسها األنشطة أنواع  رةكثبالنظر إىل  فرص كبرية يف ىذا اإلطار  ادلسؤولةللمؤسسة 
 .اختالف أنواعها و أحجامها و تكاليفهاـواع السلع و اخلدمات بأنن ـبدورىا الكثري م عطيت



 

 

 

 

 

      

 خاتمةال           
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ــة  الخاتمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    
و التدىور غافال عن اآلثار السلبية للعمليات الصناعية و اإلنتاجية  العامل حىت بداية القرف العشرينكاف     

مستويات التلوث البيئة مبفهومها العاـ و الطبيعية منها بشكل خاص، حيث ارتفعت  الرىيب الذي طاؿ
توجهت  و ،طَتةػإىل درجات خ أخالقيات سلتلف األطراؼ ادلعنيةػادلتعلق أساسا ب االجتماعي كػذلكو  يئي بػال

الربامج  يفإعادة النظر التطور بإىل  ما قادىاأصابع االهتاـ إىل ادلسوقُت مبعٌت إىل ادلؤسسات االقتصادية 
ادلواد األولية  ادلختلفة االنتاج مراحليف احلسباف عند تأخذ اليت و االجتماعية ية البيئية ادلسؤولحتمل  وادلعتمدة 

و اعتبار ادلستهلكُت  ات التلوثػو مستويذه ادلسؤولية ػَت السياسات مبا يتماشى و ىػادلرتبطة بتغيو التكاليف 
مع احلكومات و اذليئات إىل العمل  قادىا ذلك أيضا كما و غَتىا من االعتبارات و اجلمهور طرفا يف القرار

 ، بعبارة أخرى تبٍت التسويق اجملتمعي.الداعمة ذلذا التوجو
عرفتو ادلؤسسة االقتصادية  التطور الذي عرفو التسويق إىل أف ارتقى إىل اجملتمعية و الذي ساير التطور الذي إف 

سؤولة، ىذا التطور ما من شك كجزء من تطور النظاـ االقتصادي ككل و الذي بدوره رقاىا إىل مؤسسة م
       التنمية ادلستدامة. تطور الفكر التنموي الذي وصل إىل ماشى دتاما معتأنو ي

 و باألعشاب التداوي لىع ادلستند البديل الطب موجة مثل لطبيعةإىل ا للعودة العادلية دعواتال تزايد ظلفي ف
إىل باإلضافة  الكيميائية األمسدة و ادلبيدات تستخدـ ال اليت البديلة العضوية الزراعة أو الكيميائي غَت العالج

 عن البحث و الضارة ادلواد استخداـ عدـ و جتنبها استحالة ةحال يف ادلخلفات من اآلمن لتخلصالدعوة ل

أصبحت حتمية بعد  اليت يف ظل مساعي التنمية ادلستدامة مبعٌت كافة رلاالت احلياة، يف اآلمنة البدائل
خاصة يف  أظهرت ادلؤسسات االقتصادية ،على وجو التحديد البيئةو ال يزاؿ يطاؿ التدىور الكبَت الذي طاؿ 

  .ادلوازيةادلسؤولة الكثَت من ادلمارسات  و حىت األفرادة ادلختلف األطراؼكذلك   الدوؿ الكربى
نعكاسات ال عرضة مبا أهنا سؤولياهتادل إدراكا أكثراليـو  ادلؤسسات االقتصادية أصبحتقد احلقيقة أنو    

فإهنا  و بالتايل أيضاذلا ىي  تسيءفهي  وكب األزرؽ بأكملوأهنا تسيء للك ما من شك البيئية اليت ألخطارا
حتمل  موضوع ذلذا يعترب ،زائدةتكاليف و إف ب تقوشنوتقوًن ما شنكن  التعامل مع ىذا الوضع و عليها تفرض

 مع لتعاملل منهجية تكن ذلا مل إذا شنكن أف تتعرض لألخطار مؤسسة أيف للغاية مهما دلسؤولية اجملتمعيةا
 هباتتكفل ادلنهجية ، ىذه متاحة للنجاح افرص ىذه األخَتة جتعلف أبدال من و مع الظروؼ احمليطة  البيئة

 يف و العمل ادلستمر البيئي التقييم التحضَت و خالؿ للمؤسسة من العامة اإلدارة تساعد اليتالبيئة  إدارات
 لبيئةل إدارة وضع و ال رنب أف يكوف حدوثها أصال،ختطي ادلشكالت و األفضل جتنب  مبكر على وقت

العادلي زلليا و على ادلستوى  ذلااالمتثاؿ حنو اليت باتت تأخذ منحى تصاعديا  بادلتطلبات القانونية فقط للوفاء
و  اسًتاتيجياتو  اتو سياسات ذىني من البيئة جزءا تكوف أف البد بل ادلنشود الغرض زنقق فذلك ال
 زنوؿ  أف خدمايت ذو سلطط بيئي شنكنو أو صناعي استثمار أي من ذلك بسطأاألعماؿ،  قطاعتطبيقات 
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  لخاتمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةا
غَت ذلك من و  بيئيةالالعالمة التجارية أو  فقط ادلقرواجهة  من خالؿ و إفاالستثمار  ىذا جزء منالبيئة إىل 

 .عموما و يستفيد من الوعي ادلتزايد لدى اجلمهور مظاىر االلتزاـ أو ادلسؤولية اجملتمعية
 و إسداء التشغيل و عمليات للمنتوج مراجعتها يف ادلؤسسة مساعدة باألساسالبيئية  اإلدارةمهمة إف 

كما يف  الصغَتة و ادلتوسطة ادلؤسسات يف ةلبيئل إدارة وضع مبا كاف األذنية من لذلك لرفع األداء، النصيحة
 يف و لكن للنظر ،بديهي مطلب فهذا ،ةالبيئي لقوانُتعلى ا احارسلتكوف فقط  ليس الكبَتة زلليا و دوليا و

 القتصاديا العائد على بقيت اليت السليمة البيئية ادلفاىيم تطبيق من جتنيها ادلؤسسات أف اليت شنكن اإلرنابيات

بلوغ يف  و ادلساذنةة على البيئ احملافظة تتوافق مع اليت العامة األىداؼ معهاقق تنافسية و حت ميزةدتنحها و 
 ومنها البيئية االىتماـ ادلتزايد باالعتبارات اجملتمعية و  ما يعكس ىذا التنمية ادلستدامة. الرفاىية ادلرجوة من

ات إىل التأثَت على مواقف و اجتاىات و قيم ادلؤسسيؤدي  ثبت أنو الذيالتسويق اجملتمعي و منو البيئي ب
اليت وصلت إليها  ستدامةادل مارساتادلادلستهلكُت أيضا، ف سلوكاتالدوؿ و  و سياساتاالقتصادية 
و متابعة ادلنتجات ادلصنعة يف  إعطاءالعملية االنتاجية و خالؿ  واحلصوؿ على ادلوارد من بداية ادلؤسسات 

شريعات و ػت من و ما يدعم ذلك إخل، ،صريف ادلخرجات إىل تثمُت النفاياتػمث تو تصريفها أكوناهتا ػم
  .الدعمثناء و الإىل  حتتاج، بشكل خاص البيئيةادلواصفات القياسية بشكل عاـ و حتفيزات 

 أىم مبجاؿ النفايات كأحد تماـمن االى القطاع االقتصادي على سبيل ادلثاؿ ال احلصر دتكنيف ىذا السياؽ 
 ذلاو البيئة  تلوث مباشر يف بشكل تساىم اذلك أهن التلوث، مصادر من مصدر و ادلعاصرة البيئية ادلشاكل

 اخنفاض مستوياتو  الوفيات نسبة و زيادة األمراض بسبب انتشار و إنتاجيتو اإلنساف على صحة آثار سلبية
كما بالنسبة لبعض النشاطات  مبختلف أنواعها للنفاياتالسلبية  التأثَتات ،عاـعلى األرض بشكل ادلعيشة و 

 ىذه أىم نػ، مجتنبهايصعب  علمية ماداـ و سليمة بطرؽ منها االستفادة كيفية يف الصناعية قاد إىل التفكَت
ادلستدامة  لتنميةيف ا و بآخرأة بشكل ػادلساذن بالتايل و الطبيعية ادلوارد علىحتافظ  والبيئة  يػاليت حتم التقنيات

  .تقنية 'التدوير' أو ما يعرؼ بػ 'الرسكلة' أو 'اإلسًتجاع'
طادلا  ادلستداـ توجومن ال امهم اجزء األطراؼ ادلعنية ادلسؤولةاليت تعدىا  االسًتاتيجية جهة أخرى تعتربمن    
إىل  بتفصيلو إف مل يتطرؽ البحث ، خصوصا و ادلستدامة عموماالبيئية  ىداؼاألو  اتتوجهال تتضمن أهنا

ألف ذلك كاف سيأخذنا  حنو تبٍت التسويق اجملتمعي ادلسؤولة دلؤسساتا توجوسًتاتيجية يف سياؽ اال موضوع
مسؤولة  سًتاتيجيةال ادلؤسسات وضعالتأكيد على أف بقى يأبعد من ما شنكن إيراده يف ىذا البحث، و لكن 

همة و ضرورية ػعترب مػادامت االسًتاتيجية عموما تػممن األذنية مبا كاف  على أساسهال و العم تعبَتػإف صح ال
و شنيزىا  ود االقتصاديدالتوجو اجملتمعي ذلذه األخَتة زنافظ على ادلر ـ دايف تسيَت أي مؤسسة من جهة و ما

  .من جهة أخرى بادلردود البيئي و االجتماعي على حد سواء
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  لخاتمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةا
يساىم حبق  التسويق اجملتمعيتبٍت  رتو االستجابة التسويقية من خالؿتًت  الذيو هتا احتمل ادلؤسسة دلسؤولي   

االجتماعي بعدىا  و حىت يف سواء يف بعدىا البيئي أو ادلؤسسايت أو االقتصادي يف حتقيق التنمية ادلستدامة
دلتبادلة بُت للتفاعالت ا اط حتمي دوف شك بالنظرظا وافرا من البحث إال أف االرتبالذي و رغم أنو مل ينل ح

 ،االقتصادية و العامل بأسرهبُت ادلؤسسة  و رنعل من اجملتمعية ذنزة الوصل مع االستدامة رتيع أطراؼ اجملتمع
 يف البحث و اليت منها إيرادىامكن اليت أادلادية منها و ادلعنوية  ادلسؤولةت ىتمامااال من خالؿ ذلك جتلى

لطاقات ادلتجددة و و ا البيئييل و تمػلاادر البحث عن مص و أخالقيات العملب و زتاية ادلستهلك علىالعمل 
النقاط ادلشًتكة بُت التسويق  ىذا من و ،غدػالتؤمنها ألجياؿ تسعى لرفاىية أجياؿ اليـو و  كلهاو   ،غَتىا

 .اجملتمعي و التنمية ادلستدامة

سندـ من وحدىا ليست  ،ادللتزمةو شنكن تسميتها أيضا ادلؤسسات  ،ادلسؤولة ادلؤسسات أفر دير بالذكج   
ذلك مثاؿ  ،سائر يف ىذا االجتاه مبختلف نشطائو ملتزمة بل إف العامل و يعطي سلرجاتالتنمية ادلستدامة 

 عليو طلقي و ىو ما ادلنبع عند ادللوثات من اآلمن التخلص كن منالذي شن اخلضراء الكيمياءعلم  الوصوؿ إىل

 ميائيةكي مواد دتاما و إدنا الكيميائية ادلواد من خالية رجاتسل بإعطائو ليس 'األويل التلوث حدوث منع'
االستفادة من  باستطاعتهم و السالمة و الصحة ةرفيق شنكنها أف تكوف الكيمياء أف هبا اجلميع يطمئن خضراء
و  و التصرؼحة العامة عن طريق رشادة التفكَت كذلك من خالؿ احلكم الراشد الذي سندـ ادلصل،  ميزاهتا

 .، إىل غَت ذلكبعث روح ادلواطنة بُت اجلميع

 تكرس و البيئية تشكالادلحنو  مسؤوليتها تعلم اليت دوؿتعترب من ال بكل موضوعية و للجزائربالنسبة    
يف إطار التمويل البيئي و قد سعت  للمساذنة قدر ادلستطاع يف زتاية األرض، عادليا و اوطني ا معتربةجهود
العديد من القوانُت اليت تلـز كما أصدرت  ،قامة ادلشاريع البيئيةإل ةدوليال ة منها ولياحمل همصادر إىل توفَت مثال 

فضال عن حرص و متابعة األطراؼ ادلكلفة بالبيئة   ،األطراؼ ادلعنية بالسَت يف اجتاه التنمية ادلستدامة
و ما اجلزائر إال مثاؿ عن غرس الثقافة البيئية يف اجملتمع،  و ىذه األخَتةكادلديريات الوالئية للبيئة على زتاية 

سجل فارقا يف النجاحات احملققة ت رغم اجلهود ادلعتربة و ادلًتاكمة شيئا فشيئا تبقى اليت تبقى الدوؿ النامية
 على مستواىا مقارنة بالدوؿ ادلتقدمة.

بعيدة عن طموحات الفكر  دتكنا من زيارهتا،يف اجلزائر، عينة منها تلك اليت و من جهة أخرى فإف ادلؤسسات 
، و إف ال شنكن إنكار تسجيل بعضها دلمارسات رلتمعية كحرصها على مسايرة اجملتمعي بعدىا عن التسويق

و بعضها اآلخر يتبٌت  تنشط فيوالعادات و حتسُت مستوى معيشة عماذلا و الطبقة ادلعوزة للمجتمع الذي 
ها واع بضرورة حتسُت األداء مبا يتماشى و كما أف معظم  ل من االنبعاثات الغازيةو التقلي إعادة استخداـ ادلواد

 ال تعكس صحيح أف رتلة ادلؤسسات ادلستهدفة باالستطالع ادليداين  التنمية ادلستدامة مستقبال.
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 ــةــــــــــــــــــــــــــــــــلخاتمــــــــــــــــا
ادلػؤسسات اجلزائرية بػرمتها و لكنها تعطي على األقل فكرة عن وجود مثل ىذه ادلؤسسات ىنػا و ىناؾ و  واقع

تطرح العديد من التساؤالت حوؿ إمكانيات ادلناطق ادلختلفة من اجلزائر و مستوى الفهم االقتصادي و البيئي 
               و االجتماعي لذا اجلزائريُت سواء أصحاب العرض أو الطلب.  

لتحقيق التنمية ادلستدامة تكوف ذات معٌت أكرب كٌل حسب موضعو و قدراتو مساعي األطراؼ ادلعنية  إف    
  ادلنتوجات ادللتزمة و سلتلف ادلخرجات ادللتزمة اليت تعمل عليهاَتتوف حصل رد فعل الشراء ادلنتظر، فبعدإذا 

ملتزمة ن ادلفروض أف تستعمل فيها مدخالت ادلدين و اليت مات و اجملتمع إىل جانب احلكوم ادلؤسسة ادلسؤولة
 سيصبحوف أكثر فأكثر مؤىلُتأصبحوا و ادلستهلكُت  البيئية فإف وعي بالقضاياال و مع ازديادبدورىا، 

فعل الشراء ادللتـز الذي يتمم جهود االستدامة و بالتايل حتقيق بالقياـ للبيئة مبعٌت  صديقة مواد الختيار
 الرفاىية ادلرجوة. 

 األسواؽ تفضيل وعليها بأساليب مستدامة للمنتجات احملصل  و ادلستًت الفعلي ادلستهلكُت تفضيل يشكل
 ذات ادلتقدمة البلداف يفيظهر جليا  ىذاو  ،يف ىذا اإلطار ادلخرجةو  دوف أخرى نتجاتادل لبعض ادلتنامية

لتلك  للمؤسسات وبالنسبة  آف واحد يف و فرصا حتدياتيشكل  ،ادلعيشة ادلرتفع مستوىاالمكانيات و 
و ػم احمللية أسواقه لكسب فرصة سعوف إىل أف يكوف ذلكػي من جهتهم فادلنتجو ف ،سواءعلى حد  لدوؿا

 لدفع و االستعداد بادلنتجات العضوية ادلتزايد االىتماـ شنكن مقابلة فمثال ،خارجها جديدة أسواؽ لدخوؿ

و ظروؼ بيئية  يف اإلنتاجتضمن  اليت العادلة التجارة حركةكذلك  العضوية، مارسة أساليب الزراعةمب ذتنها
من للمستهلكُت و إظهار أخالقيات ادلؤسسة  شنكن تعزيزىا مبا أمكن من إمكانياتعادلة و سليمة اجتماعية 

 .و رفض التعامل مبا يتناىف معها خالذلا

من يف البداية، بل لقد تأكدت  الفرضيات ادلوضوعة دلعاجلة موضوع ىذا البحث تبٍتشنكن  األخَت إذف يف   
  .مزيدا من الدراسةتستحق  حقائق أخرىخالؿ ىذا األخَت 
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ــةا   لخاتمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    التوصيات: 
جهة من  من جهة و توسعة لبعض النقاط الواردة فيو لبحثلشنكن اعتباره مبثابة نتائج بعد ما ذكر و الذي    

ا وجيههأىم التوصيات ادلمكن ت ففإ بُت مفهومُت أحدذنا جزئي و آخر كليو ألف البحث رتع ، أخرى
الدوؿ ادلتقدمة  على اعتبار أف ،راحلاؿ منها اجلزائو بطبيعة  بصفة خاصةيف الدوؿ النامية  ةلألطراؼ ادلعني

 : ما يليك  ادلستويُت قسمت إىل ،أو ادللتـز أو ادلستداـعمل ادلسؤوؿ الكذلك ر و  اقة إىل الفكسب

 * على الصعيد اجلزئي:

و القناعة حبتمية التوجو ادلستداـ رنب أف تكوف و قبل أي شيء ضمن الذىنية العامة للمؤسسة االقتصادية  -
ضمن الذىنية التسويقية بشكل خاص، سواء تعلق األمر مبؤسسة جديدة أو مبؤسسة قائمة عليها إعادة النظر 

 يف قناعاهتا مبا يوافق ىذا التوجو؛
أو  ادة التكاليفػزيك ،اتػمبا زنمالنو من حتديأو التنمية ادلستدامة كوف التسويق اجملتمعي ػال رنب أف ي -

 ذريعة أماـ ادلؤسسة ،و غَتىا نسب الوعي بادلخاطر البيئية بُت فئة و أخرىغياب اإلمكانيات أو تفاوت 
التوجو و يكوف ذلا  سيطة تعكس ىذاػب وصغَتة  صورة وػتبٍت و لباإلمكاف  ذلك أنو ،لعدـ حتمل ادلسؤولية

نفسها و اجتاه  جتاهإ تعطي مؤسسة مسؤولة بأمت معٌت الكلمة،ادلمارسات ف ًتاكمأف ت، إىل األثر الكبَت
 ؛ادلستهلكُت و اجملتمع و الكرة األرضية

 قدر اإلمكاف؛دوف الكيميائية اإلعتماد على ادلواد األولية الطبيعية  -
 الوعي اجملتمعي أو البيئي على األقل؛ذات ادلؤىلة  اليد العاملةادلسَتين و إختيار  -
؛        تطوير ىياكل ادلؤسسة و جتهيزاهتا مبا -  يناسب اإلنتاج ادللتـز
سواء بالنسبة  اجلديدادللتـز أف ادلنتوج  ذلكو السعي إىل ختفيضها قدر ادلستطاع،  بدقةتقدير التكاليف  -

، خاصة يف ادلناطق اليت ال تزاؿ شعوهبا ال يضمن قبولو مباشرة من طرؼ ادلستهلكُتو جديدة أدلؤسسة قائمة 
حىت تلك اليت تسَت يف طريق النمو الزاؿ ال تعترب ىذا ادلنحى ضمن أوىل تبحث لنفسها عن ما تأكلو و 

فكلما   عليوو  ،و بػالتايل فهي ال تدفع أو عػلى األقل ال هتتم بتوجهات ادلؤسسات الػيت على أرضها األولويات
نتجات مل يكن ىناؾ إقباؿ على ادلو بالتايل خسائر أقل إف أقل  األسعارأقل كلما كانت  التكاليفكانت 
ب األحياف العديد من التغيَتات ادلنتوج اجلديد بالنسبة للمؤسسات القائمة يتطلب يف غال، و كذلك فادللتزمة

 زائدة؛ كلو تكاليفو التجهيزات، و ىذا  تسيَتي و اإلنتاجي ػعلى مستوى الطاقم ال
و إرنابياتإىل ضافة إ، فلتوجو ادلستداـ للمؤسسة بأي شكل من األشكاؿل عدـ إغفاؿ اجلانب الًتورني -

مبصلحة اجلميع خاصة يف شقها ادلتعلق بتدىور  تعلقفهو سندـ قضية مصَتية ت رئيسية كآلية تسويقيةادلعروفة  
  األرض؛
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أو سلرجات العملية متابعة التجارب ادلسؤولة الناجحة و االستفادة منها سواء من حيث مدخالت  -
 اإلنتاجية مع زلاولة حتسُت تلك التجارب إف أمكن؛

ية قتصاداال القطاعات بُت تنتشر أف بدال ادلعايَت القياسية البيئيةاالجتهاد يف كسب ة و يالبيئ اإلدارة ثقافة -
ختضع أف و  عناصرىا شرحم تيأف  و البد ،و الصغَتة ادلتوسطة ادلؤسسات عليو تسَت جااهمن لتكوف ،ةختلفادل

 ؛و العمل يف إطارىا مدلوالهتا لفهم وظفُت للتدريبادل للتكييف و امجالرب 
 من خالؿ تكثيف ،عمل على حتقيق طلب ملتـزالالعمل على حتقيق عرض ملتـز رنب أف يقابلو كذلك  -

الوسائل ادلادية و ادلالية و ادلعنوية اليت تؤدي إىل إبراز إرنابيات التوجو  و الًتويج و سلتلف أساليب الدعاية
 . التنمية ادلستدامة ضرورة خدمةو  تمعياجمل

 * على الصعيد الكلي:

أدلانيا و الياباف قد أوفت  و منها الفنية اإلمكانياتيف العامل ذات  الكربى الصناعية أف القطاعات رغم -
الواليات  دتاطلف يف ىذا ما يقاؿ عن إ، و التشريعات الكثَت من مع و جتاوبت عادليةزللية و  بيئية تطلباتمب

و ىذا  تغَت ادلناخ يوتو دلنعػالتوقيع على بروتوكوؿ ك يفيف العامل  الدوؿ الصناعيةادلتحدة األمريكية كأحد أكرب 
من ، التزاؿ قائمة خاصة امل الثالثالعبالنسبة لدوؿ  مستقبلية لتطوير خطط اجةاحل إال أف ،يفتح رلاال آخر

دلواجهة التحديات اليت  و السَت عليها جديا ادلعامل واضحة عادلة عادلية اسًتاتيجية ضرورة وضع تأيت ىنا
 ؛خاصةبصفة  و الصناعي عامة اإلنساين بصفة النشاط واجوت

 ادلناسبة األرضية توفَت يتطلب ادلستداـاالسًتاتيجية السائرة حنو زتاية البيئة على األقل ضمن التوجو  تطبيق -
 مث البيئة قضايابأىم  الوعي البيئي بشكل كاؼ على األقل و التعريف زيادةالعمل على من أىم مكوناهتا  اليت
و  االسًتاتيجيات ىذه ن يطبقحوافز دل إعطاءدعم و و  و الصغَتة ادلتوسطة للصناعات معامل إرشادية رسم

 ؛القضاء على السوؽ ادلوازية، إىل غَت ذلك
و يف التسويق بشكل خاص ما من شأنو  االقتصادية ادلتخرجُت اجلامعُت يف التخصصات لنوعية يفالدفع با -

  االقتصادية؛ على نوعية التفكَت و األداء يف ادلؤسساتفيما بعد أف ينعكس 
على األقل من حد أدىن  اعتماد و سم بالشفافيةذلك قوانُت التشغيل و أساليب التوظيف رنب أف تتك -

 ؛كشرط من شروط نيل منصب العمل  التنمية ادلستدامة عمومامفهـو البيئة و حبماية  الفهم و الوعي
مدلوالت راؾ درتقاء معهم إلو االاألوىل  منذ مراحل التعليميف فئة ادلتمدرسُت  االستدامةغرس ثقافة  -

 ؛ادلسيئُتو ليس فقط من  مستقبال من اجملتهدين و اجملددين يف ىذا ادليداف التنمية ادلستدامة ليكونوا
 اإلىتماـ باحلكم الراشد و تعزيز حضوره أكثر يف مؤسسات الدولة العمومية و اخلاصة؛ -
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و بادلقابل تصديرىا إىل  بدال من استَتادىا و بطريقة مستدامة ادلواد األولية ادلتوفرة يف الدولة إستغالؿ -
 ستخدـت اليت دولةالستَتاد ادلادة األولية غَت ادلتوفرة من إ يف اجلهة ادلقابلة، و ادلناطق اليت تتوفر عليها من جهة

ال بُت األساليب ادلستدامة يف احلصوؿ عليها و حيث تكوف التكاليف منخفضة، ما يعطي يف النهاية تكاف
 الدوؿ يف ىذا اجملاؿ و سندـ الغاية األساسية؛  

إعتماد الصيغ التحفيزية و التوعوية لتبٍت الفكر ادلستداـ إرتاال أو إحدى مظاىره و ليس الصيغ العقابية  -
 ؛ حنو االستدامةالذىٍت و العملي  الشامل و لكنها ال ختدـ ىدؼ التوجو مرحليااليت و إف كانت ستجدي 

 البلد؛ظروؼ ها مع و زلاولة أقلمت رلاؿ التنمية ادلستدامة احلاصلة يفالتطورات  اجلزئيات ومتابعة  -
الفكر و ادلمارسة ادلستدامة  ، و ذلك بتقسيم جزئياتالناجحةادلسؤولة اإلستفادة من التجارب الدولية  -

ذا اجلزء من السوؽ أو يف ىذا اإلقليم أو ذلك أو يف ى على حسب التفوؽ الذي يكوف يف ىذا البلد أو ذلك
جربة اليابانية يف رلاؿ ادلساحات و رلاؿ الطاقات ادلتجددة و الت ذلك، على سبيل ادلثاؿ التجربة األدلانية يف

 الواجهات اخلضراء حىت يف ادلدف و ادلناطق الضيقة و الكثيفة السكاف؛
أو تقدًن ادلساعدة مبختلف صورىا  التنمية ادلستدامة قدماب تدفعاالنضماـ إىل أي ىيئة  عنعدـ التواين  -

 ؛إىل ادلناطق اليت تعرؼ مستويات عالية من ادلشاكل البيئية على وجو التحديد كدولة الصوماؿ ادلمكنة
و حتسينو  حاليا البيئي أداءىا مستوى معرفة و ادلؤسسات هبدؼ شامل للمصانع مسح تقييمي إجراء -

اإلحصاء االقتصادي  كل األمل يف أف، و  و اختاذ اإلجراءات ادلتالئمة مع خدمة التنمية ادلستدامة مستقبال
 ؛يف ىذا اإلطار ىاسيفيدمؤخرا كمثاؿ عن دوؿ العامل الثالث بو اجلزائر   قامتاألوؿ الذي 

نقاط عملية جادة ػب اخلروج علىالعادلية اإلقليمية و العمل بشكل متكامل خالؿ ادلؤدترات الوطنية و القمم  -
 ها.و متابعت و األىم من ذلك إرناد الصيغ اإللزامية ادلتناسبة مع خصوصيات رتيع الدوؿ
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 أوال: المراجع باللغة العربية

 الكتب
 0191 – 10الطبعة  –لبنان  –بريوت  –دار ادلشرق  – المنجد األبجدي 10
 –ادلكتب اجلامعي احلديث  – إقتصاديات مواد البيئة -هشام زلمد طمارة  ان ططةة ااف  وإمي 10

0110 
الطبعة  –األردن  –طمان  –دار وائل للنشر  – التسويق و المسؤولية االجتماعية –البكري  ثامر 10

 0110 –األوىل 
 –العلمةة للنشر و التوزيع  دار الةازريت – رـالتسويق األخض –أمحد ازار النوري  ثامـر البكري و 10

 0110 –الطبعة العربةة  –األردن  –طمان 
الدار الدولةة لئلستثمارات  - هباء شاهني ترمجة - مبادئ التنمية المستدامة -دوجبلس موسشةت  10

 0111  –الطبعة األوىل  –مصر   –الثقافةة 
 –مجعةة ادلكتب العريب للبحوث و البةئة  - إدارة البيئة، نحو اإلنتاج األنظف –زكريا طاحون  10

 0110 -الطبعة األوىل  -القاهرة 
10 
 

التسويق بالمنظومات و المصفوفات: مفاتيح و أسرار التقدم و التنمية المستدامة  –فريد النجار 
 0110 –اإلسكندرية  –الدار اجلامعةة  – 32في القرن 

الطبعة  –قسنطةنة  –مطبعة بغةجة  – ئ التسويقمحاضرات في التسويق: مباد –كمال مرداوي  19
 0119 –األوىل 

 0110 – 10العدد  -رللة أخبار فةدال  09
 –طمان  –دار وائل للنشر  - )األخضر و البيئي(التسويق اإلجتماعي  –زلمد إبراهةم طبةدات  10

 0110 –الطبعة األوىل  –األردن 
 0110 –الدار اجلامعةة  – التسويق –زلمد فريد الصحن  11
 –دار ادلناهج للنشر و التوزيع  – قمبادئ التسوي –بشري طباس العبلق  و زلمود جاسم الصمةدطي 12

 0110 –الطبعة األوىل 
بن  –ديوان ادلطبوطات اجلامعةة  – التسويق: مدخل المعلومات و االستراتيجيات –منري اوري  13

 0110 –اجلزائر  –طكنون 
 زلمود حامد زلمود ريب و مراجعة زلمود حسن حسين وتع - التنمية االقتصادية -تودارو مةشةل  14

 بدون سنة اشر – ادلملكة العربةة السعودية -الرياض  –دار ادلريخ  -
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دار ادلسرية  – ISO 14000 إدارة الـبيئة/ نظم و متطلبات –جنم العزاوي و طبد اهلل حكمت النقار  15

  0110 –الطبعة األوىل  –للنشر و التوزيع و الطباطة 
بين النظام المالي دور السياسة المالية في تحقيق التنمية االجتماعية  -هشام مصطفى اجلمل  16

 0110 –اإلسكندرية  –دار الفكر اجلامعي  - اإلسالمي و النظام المالي المعاصر، دراسة مقارنة
 –الطبعة الثااـةة  -دار جرير للنشر و التوزيع  - تحليل اإلقتصاد التكنولوجي -هوشةار معروف  17

0110 
الطبعة  –اجلزائر  –دار اخللدواةة  – التسويقمبادئ  –بلحةمر إبراهةم  حيه طةسى و لعبلوي طمر و 18

 0110 –األوىل 
 الدوريات و المجالت

التنمية المستدامة و اإلدارة المجتمعية،  -جامعة الدول العربةة  -ادلنظمة العربةة للتنمةة اإلدارية  10
 - األدوار المستقبلية للحكومات المركزية و المحليات و القطاع الخاص و المجتمع المدني

 بدون سنة اشر – البحرين –ادلنامة –أوراق طمل ادلؤدتر العريب الرابع لئلدارة البةئةة 
المنظور اإلقتصادي للتنمية المستدامة،  -جامعة الدول العربةة  -ادلنظمة العربةة للتنمةة اإلدارية  10

اخلامس لئلدارة البةئةة أوراق طمل ادلؤدتر العريب  -التجارة الدولية و أثرىا على التنمية المستدامة 
 0110 -0110 تواس/ –

 المواقع اإللكترونية
مؤدتر  – ال تنمية مستدامة بدون إدارة قوامة –أبو بكر مصطفى بعرية  و أاس أبو بكر بعرية  10

 بدون سنة اشر: –جامعة قاريواس  –التنمةة ادلستدامة يف لةبةا 
http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/unpan/unpan038760.
pdf 

و  الوطين التـراب إطـداد وزارة - النفايات إدارة ميدان في المغربية التجربة –طبد القادر  اجعري 10
 بدون سنة اشر: –ادلغربةة  ادلملكة - الرباط -و البةئة  ادلاء

http://www.aosfoc.org/wp-content/uploads/2010/09/النفايات.pdf 

 رللة -الراىنة  األعمال بيئة تحديات ظل في للتسويق اإلستراتيجية األىمية -ببليل  أمحد 10
 :0119 – ورقلة جامعة -06 طدد  - الباحث

bellali.pdf-http://rcweb.luedld.net/rc6/8 
 – األعمال الصناعياالستراتيجية المستقبلية للبيئة و عالقتها بقطاع  –أمحد بن مشهور احلازمي  10

 بدون سنة اشر:
http://uqu.edu.sa/files2/tiny_mce/plugins/filemanager/files/4150111/fourm/for
um-30.pdf 

http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/unpan/unpan038760.pdf
http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/unpan/unpan038760.pdf
http://www.aosfoc.org/wp-content/uploads/2010/09/النفايات.pdf
http://rcweb.luedld.net/rc6/8-bellali.pdf
http://rcweb.luedld.net/rc6/8-bellali.pdf
http://uqu.edu.sa/files2/tiny_mce/plugins/filemanager/files/4150111/fourm/forum-30.pdf
http://uqu.edu.sa/files2/tiny_mce/plugins/filemanager/files/4150111/fourm/forum-30.pdf
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 -بروتوكول كيوتو الملحق باتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ  –األمم ادلتحدة  10

0110: 
 http://kparabic.pdf 

 :0110 – أسئلة شائعة، التنمية –البنك الدويل  10
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTARABICHOME/EXTFAQSARABI
C/0,,contentMDK:20413562~pagePK:98400~piPK:98424~theSitePK:727307,00.ht
ml 

 للغاز الباطني التخزين مجال في الجزائرية التجربة –اقبل طن جريدة النهار اجلديد  -اجلزائر س  10
 :0111 – بو يحتدى مثال

http://www.djazairess.com/ennahar/41757 

المسؤولية البيئية و االجتماعية مدخل لمساىمة المؤسسة االقتصادية في  -الطاهر خامرة  19
مذكرة مقدمة الستكمال متطلبات شهادة ادلاجستري  -تحقيق التنمية المستدامة، حالة سونطراك 

قسم العلوم  -كلةة احلقوق و العلوم االقتصادية   –جامعة قافدي مرباح  -يف العلوم االقتصادية 
 :0110/0110 -ختصص إقتصاد و تسةري البةئة  -االقتصادية 

www.cerist.dz/version1/?page=arpage3 
 :2004 - 00 العدد -جسر التنمةة  – السياسات البيئية – طةسى زلمد الغزايل 11

http://www.arab-api.org/devbrdg/delivery/develop_bridge25.pdf 

 بدون سنة اشر:  –الفصل الثالث  01
http://aleppoeconomics.com/vb/attachment.php?attachmentid=4312&stc=1&d
=1260433140 

 الشراكة تحقيق إلى يتطلعون الفلسطيني االقتصاد قادة إن -لؤلدوية  بريزيت شركة الثااةة ادلرتبة 00
 اإليجابية و المنافسة التحدي من جواً  و لتخلق حـافزا لتكـون الجائـزة فكرة و تأتي الفاعلة،

 :اشر دون سنة – األفضل تحقيق أجل من الخاص القطاع فئات ضمن
-http://www.pal

awards.ps/awardees_details.php?ID=320&awardeesClassID=176 

تقرير حول  - و االجتماعية االقتصادية التنمية حول المعطيات قاعدة -للتوثةق  الوطين ادلركز 00
منظمة  - 00جهود تنسةق التحضري للقمة العادلةة الثااةة حول التنمةة ادلستدامة و تنفةذ األجندة 

 :0110 –اإليسةسكو 
http://doc.abhatoo.net.ma/spip.php?article1697 

العالم اإلسالمي و التنمية المستدامة:  -ادلنظمة اإلسبلمةة للرتبةة و التعلةم و الثقافـة  00
 بدون سنة اشر: –الخصوصيات و التحديات و اإللتزامات 

www.isesco.org.ma/arab/publication/tanmoust/index.php 
 

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTARABICHOME/EXTFAQSARABIC/0,,contentMDK:20413562~pagePK:98400~piPK:98424~theSitePK:727307,00.htmlتاريخ
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTARABICHOME/EXTFAQSARABIC/0,,contentMDK:20413562~pagePK:98400~piPK:98424~theSitePK:727307,00.htmlتاريخ
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTARABICHOME/EXTFAQSARABIC/0,,contentMDK:20413562~pagePK:98400~piPK:98424~theSitePK:727307,00.htmlتاريخ
http://www.djazairess.com/ennahar/41757
http://www.arab-api.org/devbrdg/delivery/develop_bridge25.pdf
http://aleppoeconomics.com/vb/attachment.php?attachmentid=4312&stc=1&d=1260433140
http://aleppoeconomics.com/vb/attachment.php?attachmentid=4312&stc=1&d=1260433140
http://www.pal-awards.ps/awardees_details.php?ID=320&awardeesClassID=176
http://www.pal-awards.ps/awardees_details.php?ID=320&awardeesClassID=176
http://doc.abhatoo.net.ma/spip.php?article1697
http://doc.abhatoo.net.ma/spip.php?article1697
http://www.isesco.org.ma/arab/publication/tanmoust/index.php
http://www.isesco.org.ma/arab/publication/tanmoust/index.php
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     :0111 – المستدامة/ الجزائر التنمية حول شامل بحث –ادلوسوطة اجلغرافةة السورية  00

http://www.4geography.com/vb/t354.html 
 الشركات لمواطنة الجديد البعداإلصالح/  في المحلي األعمال مجتمع إشراك -هواتز  إيريك 00

 بدون سنة اشر: –االقتصادي  اإلفبلح قضايا -اخلافة  الدولةة ادلشروطات مركز - العالمية
http://www.cipe-arabia.org/files/pdf/article1202.pdf 

 وثةقة - المستدامة البشرية التنمية لخدمة الحكم إدارة - اإلمنائي ادلتحدة األمم براامج 00

 :0110 – اإلمنائي ادلتحدة األمم لرباامج - العامة للسةاسات
http://www.pogar.org/publications/other/undp/governance/undppolicydoc97-
a.pdf 

  لآليفون الشمسي SOLiCharger شاحن –تةدوز موبايل/ أخبار اجلوال العادلةة بنكهة طربةة  00
 :0111 – الحارقة الصحراء لرحالت

http://mobile.teedoz.com/2009-شاحن/solicharger/الشمسي-لآليفون-لرحبلت-الصحراء/ 
 - الصحي في ظل المتغيرات المعاصرةالتسويق  -ثامر البكري و غسان طبد الرزاق العبةدي  09

حبث مقدم إىل ادلؤدتر العلمي األول لكلةة اإلقتصاد و العلوم اإلدارية جبامعة العلوم التطبةقةة األهلةة 
 بدون سنة اشر: –قسم إدارة األطمال  -كلةة اإلدارة و اإلقتصاد   -جامعة بغداد  -باألردن 

dir.com/Forum/uploads/1364/drthamer.doc-http://jps 
إطار مفاىيمي ألخالقيات التسويق والمسؤولية االجتماعية في منظمات األعمال  -محةد الطائي  01

حبث مقدم إىل ادلؤدتر العلمي الدويل السنوي السادس لكلةة االقتصاد والعلوم اإلدارية/  -الخدمية 
 –قسم التسويق  -جامعة الزيتواة األرداةة األهلةة  -ل ورلتمع ادلعرفة حتت شعار أخبلقةات األطما

0110: 
http://www.google.com/search?as_q=%D8%AD%D9%85%D9%8A%D8%AF+%D8
%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D9%8A+%D8%A5%  …=images 

 اذلةئة - AZADIRACHTA INDICA النيم نبات في الفعالة المركبات –الفةفي  طةسى بن زراق 01

بدون سنة  -ادلملكة العربةة السعودية  –ادلكرمة  مكة - و السنة القرآن يف العلمي لئلطجاز العادلةة
 : اشر

pdfshere.com/up/index.php?action=getfile&id=566 
رسالة لنةل شهادة  - إشكالية التنمية المستدامة في الجزائر، دراسة تقييمية - زراوح يامسةنة 00

 :0110/0110 -فرع التخطةط  -كلةة طلوم االقتصاد و التسةري   -ادلاجستري يف العلوم االقتصادية 
9003 (5).rar 
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 االستراتيجية التحالفات دعم أشكال من كشكل المباشر األجنبي االستثمار -أمحد  زغدار 00
 بدون سنة اشر: –جامعة اجلزائر  – المنافسة لمواجهة

http://rcweb.luedld.net/rc3/16_ALG%20Zaghdar_A_OK.pdf 

 بدون سنة اشر: - التسويق األخضر، المعيقات في المنطقة العربية –سامي الصمادي  00
http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:107xLH5GGBYJ:unpan1.un.org/int

radoc/ig=AHIEtbQlq9jyO1I8h4EQpXyuo7BUsBG1OA… &s  
مركز تطوير  – المشروعات الصغيرة، الفرص و التحديات –سةد كاسب و مجال كمال الدين  00

 بدون سنة اشر: –جامعة القاهرة  –كلةة اذلندسة   –الدراسات العلةا و البحوث 
-PDF-http://www.pathways.cu.edu.eg/subpages/training_courses/SME

Chapters/0-Chapter-0.pdf 
 :0111 – للبيئة صديق جديد محمول ىاتف عن تكشف موتوروال –شبكة اإلطبلم العربةة  00

http://www.moheet.com/show_news.aspx?nid=220098&pg=1 
المسؤولية االجتماعية و دورىا في مشاركة القطاع الخاص في التنمية، حالة  –فاحل السحةـباين  00

ويل: القطاع اخلاص ادلؤدتر الد -ادلعهد العريب للتخطةط  – السعودية تطبيقية على المملكة العربية
 :0111 –لبنان  –بريوت  -ة، تقةةم و استشراف يف التنمة

http://www.arab-api.org/conf_0309/p28.pdf 

 لمنظمات االجتماعية المسؤولية -العامري زلسن مهدي الغاليب و فاحل منصور زلسن طاهر 00

بدون  –األرداةة  التجارية ادلصارف لعةنة من تطبةقةة دراسة -المعلومات  و شفافية نظام األعمال
 سنة اشر:

http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/arado/unpan006259.
pdf 

 وISO 14000  ةـالقياسي المواصفة و EMS ةـالبيئي اإلدارة نظام –الرزاق  طبد الرشةد طبد طادل 09
 دور ادوة/ -جامعة الدول العربةة  –ادلنظمة العربةة للتنمةة اإلدارية  – العربي الوطن في تطبيقهما

 :0110 – ادلتحدة العربةة اإلمارات - الشارقة –العربةة  البةئة محاية يف و القوااني التشريعات
http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/arado/unpan024865.
pdf 

اص مداخلة يف االجتماع السنوي لنقابة ادلهندسني  - أبعاد التنمية المستدامة -طبد السبلم أديب  01
 : 0110 –الزراطةني التابعة لبلحتاد ادلغريب للشغل 

faculty.ksu.edu.sa/haya1414/Refrence%20to%20read .التنمةة%01ادلستدامة/Doc 
 القرن في التسويق المستقبل في عالم التسويق، تحديـات –القادر  طبد زلمد القادر طبد 01

 بدون سنة اشر: –ادلنصورة  جامعة  -التجارة كلةة  -األطمال  إدارة قسم - و العشرين الحادي
http://www.drkader.com/articles/MarketingFuture.pdf 
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 قسم - العصر ُمتطلبات تقتضيها ضرورة: الخضراء الكيمياء - طبدون أبو إبراهةم نطديسا 00

 بدون سنة اشر:  – ادلتحدة العربةة اإلمارات - رقةاالش جامعة - الكةمةاء
http://www.abuabdoun.com/PDF_Link/Green%20Chemistry.pdf 

يف التنمةة ادلستدامة/ طرض طمار  - بديل، ناشطو مناىضة العولمة في سورية -طصام الزطةم  00
  :0110 –ديوب 

http://www.albadil.net/?page=showBookαId=00 
 العلوم قسم - الجزائر في المستدامة التنمية و مستقبل الراشد الحكم -كربوسة  طمراين 00

 :بدون سنة اشر -بسكرة  -خةضر  زلمد جامعة -السةاسةة 
http://www.univ-
chlef.dz/seminaires/seminaires_2008/dicembre_2008/com_dic_2008_27.pdf 

 الشركات عمليات أىداف تراجع في أثرىا و األخالقية المعضالت - العمري طةسى غسان 00

 الدويل العلمي ادلؤدتر - اإلدارية والعلوم االقتصاد كلةة - اخلافة الزرقاء جامعة - الجنسية متعددة

 اآلفاق-الفرص-التحديات ل/األطما منظمات طلى العادلةة االقتصادية األزمة تداطةات بعنوان السابع

 : 2009 –طمان  –
http://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2009/11/18--المعضالت-األخالقية

 pdf.وأثرها-في-تراجع-أهداف-الشركات-متعددة-الجنسية

األبعاد التسويقية للمسؤولية االجتماعية للمنظمات و انعكاساتها  –فؤاد زلمد حسني احلمدي  00
دراسة حتلةلةة آلراء طةنة من ادلديرين و ادلستهلكني يف طةنة من ادلنظمات  –على رضا المستهلك 

دوكتورا فلسفة يف جزء من متطلبات اةل درجة  –ادلصنعة للمنتجات الغذائةة يف اجلمهورية الةمنةة 
 : 0110 –رللس كلةة اإلدارة و االقتصاد يف اجلامعة ادلستنصرية  -إدارة األطمال 

yemen.org/docs/doc_18/doctorah.pdf-http://www.ccsr 
 تحقيق أجل من البيئية المشاريع تمويل في المالية المؤسسات ستراتيجياتإ -حدة  فروحات 00

جامعة  – 0111/0101 – 07  طدد - الباحث رللة - الجزائر حالة المستدامة/ دراسة التنمية
 ورقلة:

http://rcweb.luedld.net/rc7/09-30A0702903.pdf 

 –مصر  –الزقازيق  – االجتماعي التسويق تعريف -الشرقةة  مبحافظة االجتماطي التسويق فريق 00
0119:  

post.html-http://sharkiasm.blogspot.com/2008/10/blog 
 يف ريادلاجست شهادة طلى احلصول أجل من مذكرة - جمعيات حماية المستهلك –فهةمة اافري  09

 –ةة ادلسؤول و العقود فرع - احلقوق كلةة  - خدة بن وس ي بن/ اجلزائر جامعة – احلقوق
0110/0110: 

perio4.ifrance.com/downloadmagister/m08_77.pdf-http://redouane 
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 – الديمقراطية و الصالح الحكم خالل العربي من الوطن في المستدامة التنمية -رزيق  كمال 01

 :0110 – 00 العدد –السنة الثالثة  –رللة العلوم اإلاسااةة 
http://www.ulum.nl/b33.htm 

تغيير أنماط  –هةئة األمم ادلتحدة  –اجمللس االقتصادي و االجتماطي  –جلنة التنمةة ادلستدامة  01
 :0110 – اإلستهالك

http://www.un.org/arabic/conferences/wssd/docs/first/E_CN17_2001_PC_8.pdf 

بدون  – الشعبية الديموقراطية الجزائرية للجمهورية القطرية الورقة – الثامن العادلي الطاقة مؤدتر 00
 :سنة اشر

www.oapecorg.org/aeconf_papers/eightconf/Algeria.doc 
 :0110 – النيباد - رلدي اجلازويل 00

       06.htm-1-a.org.uk/opinion/melgizouli/ melgizouli17-http:/www.d 
 متطلبات إستكمال - اإلسالمية المصارف في التسويقي المزيج –خاجني  الدين اءبه زلمد 00

و  ادلالةة للعلوم العربةة األكادميةة -اإلسبلمةة  ادلصارف ختصص -ادلاجستري  طلى شهادة احلصـول
 :0111 –ادلصرفةة 

http://www.kantakji.com/fiqh/Files/Manage/90069.pdf 
المستدامة/  التنمية ألجل البيئة حماية في المتجددة الطاقة أىمية -ساحل  زلمد و طاليب زلمد 00

 :0119 - 10 طدد - الباحث رللة - ألمانيا تجربة عرض
http://rcweb.luedld.net/rc6/16-Talbi.pdf 

حبث يدخل ضمن متطلبات  - اإلقتصاد الخفي و آثاره على التنمية المستدامة -زلمد كنفـوش  00
ختصص  -و طلوم التسةري  كلةة العلوم اإلقتصادية  -جامعة سعد دحلب  -اةل شهادة ادلاجستري 

 :0110/0110 -إدارة األطمال 
RARarchive,unpacked size607 744bytes-???.rar/exp109 

 بدون سنة اشر: –العالقات العامة و التفاعل مع الجمهور  –بنك فلسطني  -مركز التدريب  00
http://www.bankofpalestine.com/tc/e_training/behavior_skills/62.pdf 

دراسة سلوك المستهلك  -التسويق  أساسةات - التجارية العلوم قسم - اإلسبلمي التمويل منتدى 00
 بدون سنة اشر: –

t1918.htm-f30/topic-forum.net/montada-http://islamfin.go 
 بدون سنة اشر:  –السياسات التسويقية  –منتدى طلبة اجلزائر  –االقتصادية  العلوم كلةة منتدى 09

http://etudiantdz.com/vb/t1102.html 
 :0101 – الراشد الحكم مفهوم  -منتدى مدرسة ادلسجد الكبري  01

t203.htm-f36/topic-http://madrasttarrasst.3oloum.org/montada 
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 :0119 – 10 اجلزء - Recyclage des Déches دوير النفاياتت  - koora.com منتدى 01

http://forum.kooora.com/f.aspx?t=7687311 

 – تطبيقها في القاضي دور و البيئة لحماية القانونية الوسائل –محاية البةئة  –منتديات الراشدي  00
0100: 

read.php?p=20097http://www.alrawashed.com/sa/showth 
 إلى 2231 يديك بين MOTOROLA قصة -أخبار و تقنةات اجلوال  –منتديات ستار تاميز  00

3122 – 0100: 
 http://www.startimes.com/f.aspx?t=27733786 

  :0119 –  ؟( iphone) اآليفون ما ىو –التكنولوجةا  –التقنةة و الرتفةه  –منتديات فور شباب  00

http://www.4shbab.net/vb/showthread.php?t=22248 

حلب  – المطلوب من التسويق -اادي السنة الثااةة  –النوادي الطبلبةة  –منتديات كلةة االقتصاد  00
– 0110: 

http://aleppoeconomics.com/vb/attachment.php?attachmentid=4312&stc=1&d
=1260433140 

 خطوات التونسية و البيئة/ التجربة بين التجارة العالقات في البيئية العالمة –منةة براهم يوسفي  00
 –العربةة  اجلامعة - و البةئة التجارة بني العبلقات حول العرب اخلرباء إجتماع - اإلستدامة نحو

 :2007 -القاهرة 
13nov07/11.pdf-http://css.escwa.org.lb/sdpd11 

الفصل  –ادلنظمة العربةة للتنمةة اإلدارية  – أخالقيات اإلدارة في عالم متغير -جنم طبود جنم  00
 بدون سنة اشر: - الرابع/ أخالقيات اإلدارة

http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/ARADO/UNPAN00096
1.pdf 

جريدة  -احلدث االقتصادي  - التنمية المستدامة فكرة حديثة لقرن جديد -ازار قاسم زلمد  00
 : 2008 –ى ادلد

http://almadapaper.net/paper.php?source=akbar&mlf=copy&sid=28283 
إسبلم أون الين، مفاهةم و  - مفهـوم التنمية .. إعـادة االعتبـار لإلنسـان -اصر زلمد طارف 09

 :0110 –مصطلحات 
www.islamonline.net/arabic/mafaheem/2004/02/article01.shtml 

01 health for ARAB.COM – 0111 – الطبية النباتات كنوز من كنز:   
 http://healthforarab.com/index.php?pId=13&do=Show&UN=&articalsID=37 

 
 
 

http://forum.kooora.com/f.aspx?t=7687311
http://www.alrawashed.com/sa/showthread.php?p=20097
http://www.alrawashed.com/sa/showthread.php?p=20097
http://www.startimes.com/f.aspx?t=27733786
http://www.4shbab.net/vb/showthread.php?t=22248
http://aleppoeconomics.com/vb/attachment.php?attachmentid=4312&stc=1&d=1260433140
http://aleppoeconomics.com/vb/attachment.php?attachmentid=4312&stc=1&d=1260433140
http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/ARADO/UNPAN000961.pdf
http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/ARADO/UNPAN000961.pdf
http://almadapaper.net/paper.php?source=akbar&mlf=copy&sid=28283
http://almadapaper.net/paper.php?source=akbar&mlf=copy&sid=28283
http://www.islamonline.net/arabic/mafaheem/2004/02/article01.shtml
http://www.islamonline.net/arabic/mafaheem/2004/02/article01.shtml
http://healthforarab.com/index.php?pId=13&do=Show&UN=&articalsID=37
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01 ISO Central Secretariat – يزوإ المستقبلية الدولية القياسية المواصفة في المشاركة 

 :0110 –سويسرا  –جنة   – المسؤولية االجتماعية حول 26000
http://isotc.iso.org/livelink/livelink/fetch/2000/2122/830949/3934883/3935096
/02_news/Brochure_participating%20in%20the%20future_arabic_2006_10.pdf 

00 MBA GROUP - التسويق و المسؤولية االجتماعية -اجستري ادلخاص بطبلب  منتدى –  
 :0111 – مدخل تطبةقي  -اشاط التسويق إدارة - األول الفصل الدراسي

t10.htm-f6/topic-http://mbagroup.ibda3.org/montada 

 يةجنب: المراجع باللغة األثانيا
Les livres 

Claude Demeure  - Marketing  - édition DAVOZ - 4eme édition - 2003 01 
Groupe industriel SAIDAL – Rapport de Gestion – 2007. 02 
Groupe industriel SAIDAL – Rapport de Gestion – 2008. 03 
Marc Vandercammen  - Marketing, l'essentiel pour comprendre, décider, agir  
-  de boek  - 1ere édition  -  2002 

10 

Philip Kotler, Kevin Lane Keler, Bernard Dubois et Delphine Manceau - 
Marketing management  -  Conception  -  PEARSON Education  - 12eme  édition - 
Sans l’année de publication 

10 

Sophie Delerm, Jean-Pierre Helfer et Jacques Orsoni - Les bases du marketing - 
Vuibert - 3eme édition - Sans l’année de publication 

10 

Les sites internet 
abc marketing* - Le marketing et le développement durable (ou Marketing 
vert) - Etudes et Conceil - Sans l’année de publication :                        
                                         
http://www.abcmarketing.fr/abchtml/developpement_durable.htm 

10 

Anne Demange - Marketing sociétal: pour favoriser les prises de consciences 
individuelles et collectives - Annedemange.com - 2010:  
  
http://www.annedemange.com/post/Marketing-sociétal:-pour-favoriseles-
prises-de-consciences-individuelles-et-collectives 

10 

Anne Lise Becousse - Comment concilier éthique et marketing?, Application au 
commerce équitable - Conference des grandes écoles -  ROTARY / CGE - 2008: 
 
http://www.cge.asso.fr/presse/Unesco/diplomes/D-
%201750%20Sup%20de%20CO%20REIMS%20-
%20Anne%20Lise%20B%E9cousse.pdf 

10 

Centre du commerce international - C N U C E D / O M C - Une introduction à 
l’éco-étiquetage - Gestion de la qualité des exportations - Bulletin No 73 – 2003: 
 
http://www.intracen.org/tdc/Export%20Quality%20Bulletins/eq73fr.pdf 

10 

 

http://isotc.iso.org/livelink/livelink/fetch/2000/2122/830949/3934883/3935096/02_news/Brochure_participating%20in%20the%20future_arabic_2006_10.pdf
http://isotc.iso.org/livelink/livelink/fetch/2000/2122/830949/3934883/3935096/02_news/Brochure_participating%20in%20the%20future_arabic_2006_10.pdf
http://mbagroup.ibda3.org/category-c1/
http://mbagroup.ibda3.org/montada-f6/
http://mbagroup.ibda3.org/montada-f6/
http://mbagroup.ibda3.org/montada-f6/topic-t10.htm
http://mbagroup.ibda3.org/montada-f6/topic-t10.htm
http://www.abcmarketing.fr/abchtml/developpement_durable.htm
http://www.annedemange.com/post/Marketing-sociétal:-pour-favoriseles-prises-de-consciences-individuelles-et-collectives
http://www.annedemange.com/post/Marketing-sociétal:-pour-favoriseles-prises-de-consciences-individuelles-et-collectives
http://www.cge.asso.fr/presse/Unesco/diplomes/D-%201750%20Sup%20de%20CO%20REIMS%20-%20Anne%20Lise%20B%E9cousse.pdf
http://www.cge.asso.fr/presse/Unesco/diplomes/D-%201750%20Sup%20de%20CO%20REIMS%20-%20Anne%20Lise%20B%E9cousse.pdf
http://www.cge.asso.fr/presse/Unesco/diplomes/D-%201750%20Sup%20de%20CO%20REIMS%20-%20Anne%20Lise%20B%E9cousse.pdf
http://www.intracen.org/tdc/Export%20Quality%20Bulletins/eq73fr.pdf
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COMPUTER ENGINEERING DEPARTMENT STUDENTS, SECOND YEAR – 

Engineering Problems of the Environment II, EN 212, SUMMARY – 2009: 

 
http://www.aiet.info/files/en212/en212sum.pdf 

10 

Doval Elena et Doval Oriana - LE CHANGEMENT DE LA CULTURE 
ENTREPRENEURIALE VERS LE DEVELOPPEMENT DURABLE - Université Spiru 
Haret - Faculté de Management Brasov – Sans l’année de publication: 
 
http://steconomice.uoradea.ro/anale/volume/2008/v1-international-business-
and-european-integration/053.pdf 

10 

François Morin - La communication sociétale, Louer ou vendre un 
comportement? - journée montérégienne de santé publique - 2005: 
 
http://www.santemonteregie.qc.ca/depot/document/697/F.Morin.pdf 

10 

Ghizlane Mrani – Contribution de recherche : Marketing sociétal et 
développement durable/ Comment traduire dans son marketing 
l’engagement sociétal de l’entreprise? Comment mettre en oeuvre un 
marketing et une communication durable? – GROUPE ESC – TOULOUSE – 
2008/2009: 
 
http://www.imsentreprendre.com/documents/Compte%20rendu%20Valeurs%
20et%20Marques.pdf 

19 

Jean-Claude Andreani, Gérard Bouquett et Françoise Conchon - La 
communication citoyenne des marques produits: quels projets citoyens, 
quelles actions - Travaux réalisés dans le cadre de la Chaire Marketing 
Communication - Paris Cedex 11 - France - 2007:  
 
http://www.escpeap.net/conferences/marketing/2007_cp/Materiali/Paper/Fr/
Andreani%20_Bouquet_Conchon.pdf 

11 

Leanne Carter - Marketing orientation, societal orientation and organisational 
learning, in the not-for profit / public sector - Conference Proceedings 
Adelaide - Macquarie University - 2003: 
 
http://smib.vuw.ac.nz:8081/WWW/ANZMAC2003/papers/POL17_carterl.pdf 

01 

Le blog de Marketing Durable - Le développement durable comme moteur 
d’innovation – 2009:      
 
http://www.marketingdurable.net/le-developpement-durable-comme-moteur-
dinnovation 

00 

 

 

 

 

http://www.aiet.info/files/en212/en212sum.pdf
http://steconomice.uoradea.ro/anale/volume/2008/v1-international-business-and-european-integration/053.pdf
http://steconomice.uoradea.ro/anale/volume/2008/v1-international-business-and-european-integration/053.pdf
http://www.santemonteregie.qc.ca/depot/document/697/F.Morin.pdf
http://www.imsentreprendre.com/documents/Compte%20rendu%20Valeurs%20et%20Marques.pdf
http://www.imsentreprendre.com/documents/Compte%20rendu%20Valeurs%20et%20Marques.pdf
http://www.escpeap.net/conferences/marketing/2007_cp/Materiali/Paper/Fr/Andreani%20_Bouquet_Conchon.pdf
http://www.escpeap.net/conferences/marketing/2007_cp/Materiali/Paper/Fr/Andreani%20_Bouquet_Conchon.pdf
http://smib.vuw.ac.nz:8081/WWW/ANZMAC2003/papers/POL17_carterl.pdf
http://www.marketingdurable.net/le-developpement-durable-comme-moteur-dinnovation
http://www.marketingdurable.net/le-developpement-durable-comme-moteur-dinnovation
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Marie-Christine CHALUS-SAUVANNET - Dynamisation du dispositif de veille 
stratégique pour la conduite de stratégies proactives dans les entreprises 

industrielles - Thèse pour le doctorat de Sciences de gestion - Université 
Lumière - Lyon 2 - Faculté de sciences économiques et de gestion - 2000: 
 
http://demeter.univ-
lyon2.fr/sdx/theses/these/lyon2/2000/chalus_mc/pdf/chalus_mc.pdf 

00 

Marie-France VERNIER - Développement durable, RSE,  éthique : Le marketing 
sous pression, Le cas de la grande distribution - Université Catholique de Lyon - 
2005: 
 
http://www.strategie-aims.com/dd04/comdd/VERNIER%20Marie-France%20-
%20Developpement%20durable,%20RSE,%20ethique%20;%20le%20marketing
%20sous%20pression%20%20le%20cas%20de%20la%20grande%20distribution.
pdf 

00 

Marine Le Gall - De la préoccupation pour l’environnement à la consommation 
durable - Colloque/ 2e Congrès sur les Tendances du Marketing en Europe - 
Université de Venise - Centre de Recherche Rennais en Economie et en Gestion 
- Université de Rennes – 2002:  
 
http://marketing-trends-congress.com/pdf_2002/legall.pdf 

00 

Matouk BELATTAF et Baya ARHAB - Intégration à l'économie mondiale par le  
développement durable à travers l'application de l'approche tridimensielle de 
la durabilité dans les transports et l'agriculture  - Thème de communication - 
Université A.Mira de Béjaia - Faculté de Droit et des Sciences Economique - 
2005: 
 
Exp.133.pdf 

00 

Maud Dampérat - DE L’USAGE DE LA RESPONSABILITÉ SOCIALE MARKETING, 
IMPLICATIONS ET PERSPECTIVES DE CRÉATION DE VALEUR - Service Marketing 
- HEC Montréal - 2007: 
 
http://www.relationnel.uqam.ca/pdf/damperat.pdf 

00 

Moïse Tsayem Demaze - Paradoxes conceptuels du développemen  durable et  
nouvelles initiatives de coopération Nord-Sud: le Mécanisme pour un 
Développement Propre (MDP) - Rubrique Cybergeo - 2009: 
 
http://www.cybergeo.euindex22065.html 

00 

 

 

 

 

 

http://demeter.univ-lyon2.fr/sdx/theses/these/lyon2/2000/chalus_mc/pdf/chalus_mc.pdf
http://demeter.univ-lyon2.fr/sdx/theses/these/lyon2/2000/chalus_mc/pdf/chalus_mc.pdf
http://www.strategie-aims.com/dd04/comdd/VERNIER%20Marie-France%20-%20Developpement%20durable,%20RSE,%20ethique%20;%20le%20marketing%20sous%20pression%20%20le%20cas%20de%20la%20grande%20distribution.pdf
http://www.strategie-aims.com/dd04/comdd/VERNIER%20Marie-France%20-%20Developpement%20durable,%20RSE,%20ethique%20;%20le%20marketing%20sous%20pression%20%20le%20cas%20de%20la%20grande%20distribution.pdf
http://www.strategie-aims.com/dd04/comdd/VERNIER%20Marie-France%20-%20Developpement%20durable,%20RSE,%20ethique%20;%20le%20marketing%20sous%20pression%20%20le%20cas%20de%20la%20grande%20distribution.pdf
http://www.strategie-aims.com/dd04/comdd/VERNIER%20Marie-France%20-%20Developpement%20durable,%20RSE,%20ethique%20;%20le%20marketing%20sous%20pression%20%20le%20cas%20de%20la%20grande%20distribution.pdf
http://marketing-trends-congress.com/pdf_2002/legall.pdf
http://www.relationnel.uqam.ca/pdf/damperat.pdf
http://www.cybergeo.euindex22065.html/
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Organisation internationale de normalisation – Les Normes internationales 
pour les entreprises, les gouvernements et la société – 2010:  
 

://www.iso.org/iso/fr/about.htm http 
 

-benefits-the-of-iso_examples-http://www.iso.org/iso/fr/about/discover
provide.htm-standards 

 
http ://www.iso.org/iso/fr/about/discover-iso_isos-name.htm 
 
http://www.iso.org/iso/fr/about/discover-iso_isos-origins.htm 
 

do.htm-standards-iso_what-http://www.iso.org/iso/fr/about/discover 
 
http://www.iso.org/iso/fr/about/discovers-iso_who-standards-benefits.htm 
 

matter.htm-standards-iso_why-/www.iso.org/iso/fr/about/discover:/ http 
 

standard.htm-iso-an-recognize-to-iso_how-iso/fr/about/discover 

09 

OWENS CORNING magazine – Développement durable/ une importante 
opportunité pour les composites – 2008:  
 

http://www.ocvreinforcements.com/pdf/library/Market_Vision_Spring_2008__
_French.pdf 

01 

Patricia THIERY-SEROR - La solidarité à travers les produits/ l'achat-geste 
écologique – 12 ème CONGRES DE L'AFM – POITIERS – 1996: 
 
http://centremagellan.univ-lyon3.fr/fr/articles/101_540.pdf 

01 

Patricia THIERY-SEROR - Marketing et responsabilité sociétale de l’entreprise: 
entre civisme et cynisme - IAE / Université Jean Moulin Lyon 3 - IRIS / Centre de 
Recherche Magellan - Sans l’année de publication: 
 
http://centremagellan.univ-lyon3.fr/fr/articles/101_465.pdf 

00 

Petit – déjeuner débat - Comment traduire dans son marketing l’engagement 
sociétal de l’entreprise? Cas pratiques, facteurs clés de succès - Ethicity - 
Conseil en marketing et communication éthique - 2005: 
 
http://visionary.files.wordpress.com/2009/09/cr-v-finale-g-mrani.pdf 

00 

Pierre Blais et Alain Caron - Agenda 32 local, schéma d’aménagement et de 
développement et plan d’urbanisme : trois outils d’une même démarche? - 
2007: 
 
http://www.mamrot.gouv.qc.ca/publications/obse_muni/agenda_21_local.pdf 

00 

http://www.iso.org/iso/fr/about.htm
http://www.iso.org/iso/fr/about.htm
http://www.iso.org/iso/fr/about/discover-iso_examples-of-the-benefits-standards-provide.htm
http://www.iso.org/iso/fr/about/discover-iso_examples-of-the-benefits-standards-provide.htm
http://www.iso.org/iso/fr/about/discover-iso_isos-name.htm
http://www.iso.org/iso/fr/about/discover-iso_isos-origins.htm
http://www.iso.org/iso/fr/about/discover-iso_what-standards-do.htm
http://www.iso.org/iso/fr/about/discover-iso_what-standards-do.htm
http://www.iso.org/iso/fr/about/discovers-iso_who-standards-benefits.htm
http://www.iso.org/iso/fr/about/discover-iso_why-standards-matter.htm
http://www.iso.org/iso/fr/about/discover-iso_why-standards-matter.htm
http://www.ocvreinforcements.com/pdf/library/Market_Vision_Spring_2008___French.pdf
http://www.ocvreinforcements.com/pdf/library/Market_Vision_Spring_2008___French.pdf
http://centremagellan.univ-lyon3.fr/fr/articles/101_540.pdf
http://centremagellan.univ-lyon3.fr/fr/articles/101_465.pdf
http://visionary.files.wordpress.com/2009/09/cr-v-finale-g-mrani.pdf
http://www.mamrot.gouv.qc.ca/publications/obse_muni/agenda_21_local.pdf
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Regina Eckhardt - Marketing écologique, Comment Hewlett Packard l'utilise - 
Institution/Université: Fachhochschule Wiesbaden - Allemagne - 2006: 
 
http://www.grin.com/e-book/65449/marketing-ecologique-comment-hewlett-
packard-l-utilise 

00 

Sauveur Fernandez – Communication responsable: à la recherche de l'échange 
perdu  – L’Econovateur – 2002:  
 
http://www.econovateur.com/rubriques/prestations/aboutcom.shtml    

00 

Secrétariat central de ISO - Organisation internationale de normalisation - Les 
Normes internationales ISO des outils pour traiter du changement climatique - 
Genève – Suisse – 2008: 

  
http://www.iso.org/iso/fr/climatechange_2008.pdf 

00 

Steve Hoeffler and Kevin Lane Keller - Building Brand Equity Through Corporate 
Societal Marketing – EBSCO Publishing – 2003: 
 
http://public.kenan-flagler.unc.edu/courses/mba/mba260e/Hoeffler_JPPM.pdf 

27 

Tânia Modesto Veludo-de-Oliveira - Society Versus Business Organization: The 
Strategic Role of Marketing - Electronic Journal of Business Ethics and 
Organization Studies - 2006: 
 
http://ejbo.jyu.fi/pdf/ejbo_vol11_no1_pages_26-29.pdf 

28 

UN Department of Economic and Social Affairs-Division for Sustainable - 
Development - Agenda 21 - Sans l’année de publication: 
 
http://www.un.org/esa/sustdev/documents/agenda21/index.htm 

29 

 

http://www.grin.com/e-book/65449/marketing-ecologique-comment-hewlett-packard-l-utilise
http://www.grin.com/e-book/65449/marketing-ecologique-comment-hewlett-packard-l-utilise
http://www.econovateur.com/rubriques/prestations/aboutcom.shtml
http://www.iso.org/iso/fr/climatechange_2008.pdf
http://public.kenan-flagler.unc.edu/courses/mba/mba260e/Hoeffler_JPPM.pdf
http://ejbo.jyu.fi/pdf/ejbo_vol11_no1_pages_26-29.pdf
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Previous Page | Next Page 

Briefing Notes Home | Introduction | Child Summit | Women 
How to Order 

 

 
 

Conference United Nations Conference on Environment 

and Development (UNCED), Rio de 

Janeiro, 3-14 June 1992 

Informal name The Earth Summit 

Host 

Government 
Brazil 

Number of 

Governments 

participating 

172, 108 at level of heads of State or 

Government 

Conference 

Secretary-

General 

Maurice F. Strong, Canada 

Organizers UNCED secretariat 

Principal themes Environment and sustainable development 

NGO presence Some 2,400 representatives of non-

governmental organizations (NGOs) ; 

17,000 people attended the parallel NGO 
Forum 

Resulting 

document 

Agenda 21, the Rio Declaration on 

Environment and Development, the 

Statement of Forest Principles, the United 

Nations Framework Convention on Climate 

Change and the United Nations Convention 

on Biological Diversity 

Follow-up 

mechanisms 

 

Follow-up mechanisms : Commission on 

Sustainable Development ; Inter-agency 

Committee on Sustainable Development ; 

High-level Advisory Board on Sustainable 

Development 

Previous 

conference 

UN Conference on the Human 

Environment, Stockholm (1972) 

http://www.un.org/geninfo/bp/childp4.html
http://www.un.org/geninfo/bp/Envirop2.html
http://www.un.org/geninfo/bp/Envirop2.html
http://www.un.org/geninfo/bp/worconf.html
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The Earth Summit 

The Earth Summit in Rio de Janeiro was unprecedented for a UN conference, in terms of 265ystem s 

size and the scope of its concerns. Twenty years after the first global environment conference, the 

UN sought to help Governments rethink economic development and find ways to halt the destruction 

of irreplaceable natural resources and pollution of the planet. Hundreds of thousands of people from 

all walks of life were drawn into the Rio process. They persuaded their leaders to go to Rio and join 

other nations in making the difficult decisions needed to ensure a healthy planet for generations to 

come. 

The Summit’s message — that nothing less than a transformation of our attitudes and behaviour 

would bring about the necessary changes — was transmitted by almost 10,000 on-site journalists and 

heard by millions around the world. The message reflected the complexity of the problems facing 

us : that poverty as well as excessive consumption by affluent populations place damaging stress on 

the environment. Governments recognized the need to redirect international and national plans and 

policies to ensure that all economic decisions fully took into account any environmental impact. And 

the message has produced results, making eco-efficiency a guiding principle for business and 

governments alike. 

 Patterns of production — particularly the production of toxic components, such as lead in 

gasoline, or poisonous waste — are being scrutinized in a systematic manner by the UN and 

Governments alike ; 

 Alternative sources of energy are being sought to replace the use of fossil fuels which are 

linked to global climate change ; 

 New reliance on public transportation 265ystem sis being emphasized in order to reduce 

vehicle emissions, congestion in cities and the health problems caused by polluted air and 

smog ; 

 There is much greater awareness of and concern over the growing scarcity of water. 

The two-week Earth Summit was the climax of a process, begun in December 1989, of planning, 

education and negotiations among all Member States of the United Nations, leading to the adoption 

of Agenda 21, a wide-ranging blueprint for action to achieve sustainable development worldwide. At 

its close, Maurice Strong, the Conference Secretary-General, called the Summit a ―historic moment 

for humanity‖. Although Agenda 21 had been weakened by compromise and negotiation, he said, it 

was still the most comprehensive and, if implemented, effective programme of action ever 

sanctioned by the international community. Today, efforts to ensure its proper implementation 

continue, and they will be reviewed by the UN General Assembly at a special session to be held in 

June 1997. 

 

The Earth Summit influenced all subsequent UN conferences, which have examined the relationship 

between human rights, population, social development, women and human settlements — and the 

need for environmentally sustainable development. The World Conference on Human Rights, held in 

Vienna in 1993, for example, underscored the right of people to a healthy environment and the right 

to development, controversial demands that had met with resistance from some Member States until 

Rio. 
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Background 

The relationship between economic development and environmental degradation was first placed on 

the international agenda in 1972, at the UN Conference on the Human Environment, held in 

Stockholm. After the Conference, Governments set up the United Nations Environment Programme 

(UNEP), which today continues to act as a global catalyst for action to protect the environment. 

Little, however, was done in the succeeding years to integrate environmental concerns into national 

economic planning and decision-making. Overall, the environment continued to deteriorate, and such 

problems as ozone depletion, global warming and water pollution grew more serious, while the 

destruction of natural resources accelerated at an alarming rate. 

By 1983, when the UN set up the World Commission on Environment and Development, 

environmental degradation, which had been seen as a side effect of industrial wealth with only a 

limited impact, was understood to be a matter of survival for developing nations. Led by Gro Harlem 

Brundtland of Norway, the Commission put forward the concept of sustainable development as an 

alternative approach to one simply based on economic growth — one ―which meets the needs of the 

present without compromising the ability of future generations to meet their own needs‖. 

After considering the 1987 Brundtland report, the UN General Assembly called for the UN 

Conference on Environment and Development (UNCED). The primary goals of the Summit were to 

come to an understanding of ―development‖ that would support socio-economic development and 

prevent the continued deterioration of the environment, and to lay a foundation for a global 

partnership between the developing and the more industrialized countries, based on mutual needs and 

common interests, that would ensure a healthy future for the planet. 

The Earth Summit Agreements 

In Rio, Governments — 108 represented by heads of State or Government — adopted three major 

agreements aimed at changing the traditional approach to development : 

 Agenda 21 — a comprehensive programme of action for global action in all areas of 

sustainable development ; 

 The Rio Declaration on Environment and Development — a series of principles defining the 

rights and responsibilities of States ; 

 The Statement of Forest Principles — a set of principles to underlie the sustainable 

management of forests worldwide. 

In addition, two legally binding Conventions aimed at preventing global climate change and the 

eradication of the diversity of biological species were opened for signature at the Summit, giving 

high profile to these efforts: 

 The United Nations Framework Convention on Climate Change and 

 The Convention on Biological Diversity 

Agenda 21 addresses today’s pressing problems and aims to prepare the world for the challenges of 

the next century. It contains detailed proposals for action in social and economic areas (such as 

combating poverty, changing patterns of production and consumption and addressing demographic 

dynamics), and for conserving and managing the natural resources that are the basis for life — 

protecting the atmosphere, oceans and biodiversity; preventing deforestation; and promoting 

sustainable agriculture, for example. 
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Governments agreed that the integration of environment and development concerns will lead to the 

fulfilment of basic needs, improved standards for all, better protected and better managed ecosystems 

and a safer and a more prosperous future. ―No nation can achieve this on its own. Together we can 

— in a global partnership for sustainable development‖, states the preamble. 

The programme of action also recommends ways to strengthen the part played by major groups — 

women, trade unions, farmers, children and young people, indigenous peoples, the scientific 

community, local authorities, business, industry and non- 

governmental organizations (NGOs) — in achieving sustainable development. 

The Rio Declaration on Environment and Developmentsupports Agenda 21 by defining the rights 

and responsibilities of States regarding these issues. Among its principles: 

 That human beings are at the centre of concerns for sustainable development. They are 

entitled to a healthy and productive life in harmony with nature; 

 That scientific uncertainty should not delay measures to prevent environmental degradation 

where there are threats of serious or irreversible damage; 

 That States have a sovereign right to exploit their own resources but not to cause damage to 

the environment of other States; 

 That eradicating poverty and reducing disparities in worldwide standards of living are 

―indispensable‖ for sustainable development; 

 That the full participation of women is essential for achieving sustainable development; and 

 That the developed countries acknowledge the responsibility that they bear in the 

international pursuit of sustainable development in view of the pressures their societies place 

on the global environment and of the technologies and financial resources they command. 

The Statement of Forest Principles, the non–legally binding statement of principles for the 

sustainable management of forests, was the first global consensus reached on forests. Among its 

provisions: 

 That all countries, notably developed countries, should make an effort to ―green the world‖ 

through reforestation and forest conservation; 

 That States have a right to develop forests according to their socio-economic needs, in 

keeping with national sustainable development policies; and 

 That specific financial resources should be provided to develop programmes that encourage 

economic and social substitution policies. 

At the Summit, the UN was also called on to negotiate an international legal agreement on 

desertification, to hold talks on preventing the depletion of certain fish stocks, to devise a programme 

of action for the sustainable development of small island developing States and to establish 

mechanisms for ensuring the implementation of the Rio accords. 
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UN Follow-Up 

The Earth Summit succeeded in presenting new perspectives on economic progress. It was lauded as 

the beginning of a new era and its success would be measured by the implementation — locally, 

nationally and internationally — of its agreements. Those attending the Summit understood that 

making the necessary changes would not be easy: it would be a multi-phased process; it would take 

place at different rates in different parts of the world; and it would require the expenditure of funds 

now in order to prevent much larger financial and environmental costs in the future. 

In Rio, the UN was given a key role in the implementation of Agenda 21. Since then, the 

Organization has taken steps to integrate concepts of sustainable development into all relevant 

policies and programmes. Income-generating projects increasingly take into account environmental 

consequences. Development assistance programmes are increasingly directed towards women, given 

their central roles as producers and as caretakers of families. Efforts to manage forests in a 

sustainable manner begin with finding alternatives to meet the needs of people who are overusing 

them. The moral and social imperatives for alleviating poverty are given additional urgency by the 

recognition that poor people can cause damage to the environment. And foreign investment decisions 

increasingly take into account the fact that drawing down the earth’s natural resources for short-term 

profit is bad for business in the long run. 

In adopting Agenda 21, the Earth Summit also requested the United Nations to initiate talks aimed at 

halting the rapid depletion of certain fish stocks and preventing conflict over fishing on the high seas. 

After negotiations spanning more than two years, the UN Agreement on High Seas Fishing was 

opened for signature on 4 December 1995. It provides for all species of straddling and highly 

migratory fish — those which swim between national economic zones or migrate across broad areas 

of the ocean — to be subject to quotas designed to ensure the continued survival of fish for our 

children and grandchildren to enjoy. 

Also at the Summit, Governments requested the UN to hold negotiations for an international legal 

agreement to prevent the degradation of drylands. The resulting International Convention to Combat 

Desertification in Those Countries Experiencing Serious Drought and/or Desertification, particularly 

in Africa, was opened for signing in October 1994 and entered into force in December 1996. It calls 

for urgent action to be taken in Africa, where some 66 per cent of the continent is desert or drylands 

and 73 per cent of agricultural drylands are already degraded. 

In order to promote the well-being of people living in island countries, the Summit called for the UN 

to convene a Global Conference on the Sustainable Development of Small Island Developing States . 

The Conference was held in Barbados in May 1994 and produced a programme of action designed to 

assist these environmentally and economically vulnerable countries. 

In addition, three bodies were created within the United Nations to ensure full support for 

implementation of Agenda 21 worldwide: 

 The UN Commission on Sustainable Development, which first met in June 1993; 

 The Inter-agency Committee on Sustainable Development, set up by the Secretary-General in 

1992 to ensure effective system-wide cooperation and coordination in the follow-up to the 

Summit; and 

 The High-level Advisory Board on Sustainable Development, established in 1993 to advise 

the Secretary-General and the Commission on issues relating to the implementation of 

Agenda 21. 
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UN Commission on Sustainable Development (CSD) — The Earth Summit called on the General 

Assembly to establish the Commission under the Economic and Social Council as a means of 

supporting and encouraging action by Governments, business, industry and other non-governmental 

groups to bring about the social and economic changes needed for sustainable development. Each 

year, the Commission reviews implementation of the Earth Summit agreements, provides policy 

guidance to Governments and major groups involved in sustainable development and strengthens 

Agenda 21 by devising additional strategies where necessary. It also promotes dialogue and builds 

partnerships between Governments and the major groups which are seen as key to achieving 

sustainable development worldwide. The work of the Commission was supported by numerous inter-

sessional meetings and activities initiated by Governments, international organizations and major 

groups. In June 1997, the General Assembly will hold a special session to review overall progress 

following the Earth Summit. 

Under a multi-year thematic work programme, the Commission has monitored the early 

implementation of Agenda 21 in stages. Each sectoral issue — health, human settlements, 

freshwater, toxic chemicals and hazardous waste, land, agriculture, desertification, mountains, 

forests, biodiversity, atmosphere, oceans and seas — was reviewed between 1994 and 1996. 

Developments on most ―cross-sectoral‖ issues are considered each year. These issues, which must be 

addressed if action in sectoral areas is to be effective, are clustered as follows: critical elements of 

sustainability (trade and environment, patterns of production and consumption, combating poverty, 

demographic dynamics); financial resources and mechanisms; education, science, transfer of 

environmentally sound technologies, technical cooperation and capacity-building; decision-making; 

and activities of the major groups, such as business and labour. (For further details click here on 

UNCSD.)  

In 1995, the Commission established under its auspices the Intergovernmental Panel on Forests with 

a broad mandate covering the entire spectrum of forest-related issues and dealing with conservation, 

sustainable development and management of all types of forests. The Panel will submit its final 

report containing concrete conclusions and proposals for action to the 1997 session of the CSD. (For 

further details click here on IPF )  

Reports submitted annually by Governments are the main basis for monitoring progress and 

identifying problems faced by countries. By mid-1996, some 100 Governments had established 

national sustainable development councils or other coordinating bodies. More than 2,000 municipal 

and town governments had each formulated a local Agenda 21 of its own. Many countries were 

seeking legislative approval for sustainable development plans, and the level of NGO involvement 

remained high. 
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Standard-setting 

Central to the ability of Governments to formulate policies for sustainability and to regulate their 

impact is the development of a set of internationally accepted criteria and indicators for sustainable 

development. The Commission on Sustainable Development is spearheading this work, which will 

enable countries to gather and report the data needed to measure progress on Agenda 21. It is hoped 

that a ―menu‖ of indicators — from which Governments will choose those appropriate to local 

conditions — will be used by countries in their national plans and strategies and, subsequently, when 

they report to the Commission. 

Achieving sustainable development worldwide depends largely on changing patterns of production 

and consumption — what we produce, how it is produced and how much we consume, particularly in 

the developed countries. CSD’s work programme in this area focuses on projected trends in 

consumption and production; impacts on developing countries, including trade opportunities; 

assessment of the effectiveness of policy instruments, including new and innovative instruments; 

progress by countries through their timebound voluntary commitments; and extension and revision of 

UN guidelines for consumer protection. 

In 1995, the Commission also adopted a work programme on the transfer of environmentally sound 

technology, cooperation and capacity building. The programme places an emphasis on three 

interrelated priority areas: access to and dissemination of information, capacity building for 

managing technological change, and financial and partnership arrangements. The Commission is 

working with the World Trade Organization, the UN Conference on Trade and Development and the 

United Nations Environment Programme (UNEP) to ensure that trade, environment and sustainable 

development issues are mutually reinforcing. 

Financing Sustainable Development 

At Rio, it was agreed that most financing for Agenda 21 would come from within a country’s own 

public and private sectors. However, new and additional external funds were considered necessary if 

developing countries were to adopt sustainable development practices. Of the estimated $600 billion 

required annually by developing countries to implement Agenda 21, most — $475 billion — was to 

be transferred from economic activities in those countries. 

A further $125 billion would be needed in new and additional funds from external sources, some $70 

billion more than current levels of official development assistance (ODA). According to the 

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), between 1992 and 1995, levels 

of ODA fell from about $60.8 billion to $59.2 billion, despite a call at Rio for donor countries to 

more than double their official assistance. 

Other monies are available for implementation of Agenda 21. The Global Environment Facility 

(GEF) was set up in 1991. It is implemented by the World Bank, the United Nations Development 

Programme and the United Nations Environment Programme. The GEF provides funding for 

activities aimed at achieving global environmental benefits in four areas: climate change, loss of 

biodiversity, pollution of international waters and the depletion of the ozone layer. At Rio, the 

Facility became the funding mechanism for activities under the United Nations Framework 

Convention on Climate Change and the Convention on Biological Diversity. In 1994, the scope of 

the GEF’s funding was broadened to include land degradation, primarily desertification and 

deforestation, where this is linked to the four focal areas above. Since 1992, some $2 billion has been 

 .GEF for activities supported by the pledged 

In the years since the Earth Summit, the level of funding channelled to many of the developing 

countries as direct private investment has increased significantly and now far outstrips official flows. 

In 1995, this reportedly amounted to some $95 billion. Efforts are being made to ensure that 

activities supported by these funds are also environmentally sustainable.  
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Five Years After Rio 
In June 1997, the world’s attention will again focus on the Earth Summit. When Governments meet 

in New York for the UN General Assembly’s special session to review progress since Rio, the 

question will be: What changes have the major players — including Governments, international 

policy makers, businesses, trade unions, farmers and women’s groups — been able to bring about in 

the five years since Rio? A great deal has happened, but, in the view of some, not nearly enough to 

achieve the Summit’s goals. There is growing awareness of the many ―negative incentives‖ which 

continue to encourage people to become wasteful consumers. The Commission intends to elaborate 

for the 1997 special session of the GA concrete proposals for mechanisms and policy instruments to 

facilitate achieving the aims of Rio. 
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 ١٨٠.................................................................... العمل تنظيم - ألف       

 ١٨١................................................. الرئيسية اللجنة اختذتو الذي اإلجراء - باء       

 ١٨٣. ............................................................ السياسي اإلعالن اعتماد - الثامن   

 ١٨٤..............................  ادلستدامة للتنمية العادلي القمة مؤدتر نتائج تنفيذ خطة اعتماد - التاسع   

 ١٩٤ ............................................................ التفويض وثائق جلنة تقرير - العاشر   

 ١٩٧ ............................................................. ادلؤدتر تقرير اعتماد - عشر احلادي   

 ١٩٨ ..................................................................... ادلؤدتر اختتام - عشر الثاين   

 ١٩٩. ............................................................... الوثائق قائمة - األول ادلرفقات

 ٢٠٢ ............................................................ االفتتاحية البيانات - الثاين         

 ٢١٧ ......................................... بو وادلرتبطة للمؤدتر ادلصاحبة األنشطة - الثالث         
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 ISO 26000حول المواصفة القياسية ISO  لـ التابع اإلداري الفني المكتب رئيس من رسالة

Message from the Chair of the ISO Technical Management Board 

 
 لكي حنن نفعل فماذا ،للبقاء قابلية و عدال و نظافة و أمانا أكثر عامل ،فضلأ عامل يف حنيا أن نريد مجيعا حنن   

 كمجتمعات؟ و كمنشآت و كأفراد ىذا يتحقق

 كان قد و ،الدويل تواجدىا خالل من التغيري إحداث إىل دفهت ادلواصفات ذليئات دولية كشبكةISO  منظمة إن

 خالل من ارتقينا مث األنظمة و ادلواد و العمليات و اخلدمات و للمنتجات بالتقييس النهوض ىو التقليدي دورنا

 قياسية مواصفات نطور و لنضع ذلك من أكثر نرتقي اآلن و اإلدارية، للممارسة موحدة أدوات تطوير و وضع
 نتفهم 0202حىت  2005 من الفًتة خالل ISOـ ل اإلسًتاتيجية الرؤية ضوء يف اليوم و ،اإلنسانية اجلوانب ختاطب

 ال و ادلادية غري و ةـادلادي اتـادلكون بني يفرق أن حدأ أي بإمكان يعد مل و البعض ببعضها ترتبط األمور كل أن
 الصلة وثيق عملنا يكون أن لضمان سياسةISO  وضعت فقد ادلنشأة، قيم و اإلدارة بني ال و اخلدمة و ادلنتج بني

 .اإلطار ىذا يف االجتماعية وليةؤ ادلس نم أكثر يوجد ال اليوم و العادلي، باإلطار

 من الفكر و اجلهد من الكثري  القياسية ادلواصفات إعداد عملية يدير الذي ISOـ ل اإلداري الفين ادلكتب يبذل و

 األطراف جلميع التامة بالراحة إحساسا يعطي مما صلب أساس على االجتماعية وليةؤ ادلس مبادرة إطالق أجل
 ىيكل ذات مباشرة اإلداري الفين ادلكتب تتبع االجتماعية وليةؤ للمس عمل رلموعة بتكوين قمنا قد و ،ادلعنية
 اجملموعات من أي هتيمن أو تسيطر أن دون بادلشاركة ادلعنية األطراف رلموعات دلختلف للسماح مصمم خاص

 و، خاصة ندوات و صناديق خالل من ادلشاركة على النامية الدول تشجيع يتم فإنو ذلك إىل ةـباإلضاف األخرى،
 مشاركة توفر و السويد مثل متقدمة دولة مع الربازيل مثل نامية دولة يضم مشًتك قيادة فريق العمل رلموعة يرأس

 تعد و ،لتنوعلتحقيق ا األمهية يف غاية درجة النساء و الرجال مشاركة جانب إىل دولة 54 من اخلرباء من ادلئات

 و اإلرشاد توفر اليت وISO 26000  الدولية القياسية ادلواصفة تطوير و لوضع نظمةادل هبا تقوم اليت ادلبادرة ىذه
 .ادلستقبل لتشكيل فريدة فرصة االجتماعية ادلسئولية حول التوجيو

 
 
 
 

 باتري زيفا                                                     

                                                         اإلداري الفين ادلكتب رئيسة                                           
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 بسم اهلل الّرمحن الّرحيم
 قسنطينــة –جامعة منتوري 

 كلية العلوم االقتصادية و التسيري
 مدرسة الدوكتوراه
 ختـصص تسويـق

 إستمارة استبيان

 )ة  (..................................................................... احملًتم / .)سيديت  (سيدي    

 عنونة/ ادل الدراسة متغريات لقياس الالزمة البيانات مجع إىل ادلرفق االستبيان خالل من سعىن

 أهمية التسويق المجتمعي في مسار التنمية المستدامة

القطاع  يف فاعلنيال أحد باعتباركم والتسويق،  يف ادلاجستري درجة نيل مستلزمات من كجزء بإعدادىا قومن اليت
و منها يف السوق اجلزائرية  كمؤسستم يف رلال دراستنا ممارسة درجة حتديد مؤىلون للمسامهة يف نتمأف االقتصادي

 و ىذا ما عهدناه فيكم؛ علمية أمانة و موضوعيةكل ب

 من ذلا ادلناسب التقدير ضوءعلى  ستبياناال فقرات من فقرة لكل يف اخلانة ادلوافقة ( X )لذا يرجى وضع عالمة 
  .نظركم وجهة

 واقع إبرازمن  نتمكن و مثمرة النتائج تكون حىت ،سئلةاأل على دقة و باىتمام ستجيبون أنكم يف كبري ناأمل و
 ألغراض ستستخدم تكماإجاب نأب تأكيدنا لكممؤسسات دلسؤوليتها اجملتمعية خدمة للتنمية ادلستدامة، مع  حتمل

 .العلمي البحث

 جزيل شكرنا سلفا

 صاحبة البحث/                                     األستاذ ادلشرف/              
 فتيـحة ىـادف              د. كمـال مـرداوي          

 طالبة ماجستري / مدرسة الدوكتوراه                  قـسنطينـة –جـامعـة منـتـوري  
 قـسنطينـة –جـامعـة منـتـوري                     
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 المؤسسة أوال: معلومات عامة عن

 ما ىي الصيغة القانونية دلؤسستكم؟ -1
 ............ *تضامن ..................    ...........         .......................*فردية 

 ........مسامهة ......................*                ...........*ذات ادلسؤولية احملدودة .....
 ..............  *أخرى ................

 ما حجم مؤسستكم؟ -2
 ........   .....       * كبرية ...........* متوسطة ..........   ........     ......* صغرية ...

 ما طبيعة نشاطكم؟ -3
 .........................*التجارة .......    ................       *الصناعة ..............

 ........................ة ........*الفالح           .............................*اخلدمات 
 ىل أنتم مؤسسة؟ -4

 ............................................. ..........................*خاصة ...........
 ......................................................................*عامة .............
 ............................................ ..........................*خمتلطة ............

 
 ثانيا: معلومات عامة عن المجيب

 ما منصبكم يف ادلؤسسة؟ -1
 ................................... ...............................*مالك ادلؤسسة ........

 ................................................................*مدير ادلؤسسة ...........
 ................................. ...............................*نائب مدير ادلؤسسة ......
 ................................................................*رئيس مصلحة ..........

 ...................................................................................*آخر 
 ما مستواكم التعليمي؟ -2

 *أقل من الثانوي .........................................................................
 ................................*ثانوي .................................................

 *جامعي ................................................................................ 
 *دراسات عليا ..........................................................................
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 ما ىو ختصصكم ادلهين؟ -3

 ............................................................*التسويق ...................
 ....*يف غري التسويق ....................................................................

 كم تقدر خربتكم يف عملكم احلايل؟  -4
 ..........................سنوات ........................................... 3*أقل من 

 سنوات ....................................................................  ( 3 – 5 )*
 ............................................................سنوات ........ 5*أكثر من 

 
 ثالثا: معلومات خاصة بموضوع الدراسة

 ......     ال .............. ة ) قسم ... ( للتسويق؟ نعم ....ىل دتلك مؤسستكم مصلح -1
 .....................      ال ىل يشرف عليها متخصص؟ نعم ..... يف حال اإلجابة بنعم،   
 يف حال اإلجابة بال، ما ىي اجلهة ادلكلفة مبا يعترب من التسويق؟   

.......................................................................................... 
 ما ىي أبرز الوظائف التسويقية اليت دتارسوهنا؟ -2
*04Ps أو أقل ........................................................................ 

 ...........................................................*البيع .....................
 .............................. ...........................*اإلشهار ....................

 ................................................................*أخرى ..............
 ما ىي أىم التحديات اليت تواجو نشاطكم؟ -3

 ........................... ...........................*إخنفاض ادلبيعات ...............
 ........................... ..........................*إرتفاع التكاليف ...............

 ......................... ...........................*ادلنافسة .........................
 *أخرى ) حددىا ( 

......................................................................................... 
 جو اجملتمعي للتسويق؟كيف تنظرون، كمجيب، إىل التو   -4

 ...................................................*مل أمسع بو قبال ...................
 .................................................*مهم ..............................
 ................................................*حتمي .............................
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 ....... ..هوم اجملتمعي للتسويق؟ نعم ..........     ال .....ىل تتبنون، كمؤسسة، ادلف -5

 يف حال اإلجابة بنعم، حدد أبرز مظاىره:    
....................................................................................... 

....................................................................................... 
 يف حال اإلجابة بال، حدد دلاذا؟    

....................................................................................... 
....................................................................................... 

 .. ..........     ال عم ...ىل تعتربون أنفسكم طرفا يف جهود حتقيق التنمية ادلستدامة؟ ن -6
 ..ة ادلستدامة؟ نعم ....   ال التنميىل تدركون أن تبين التسويق اجملتمعي يساىم يف حتقيق  -7
 ......... ......     ال ...................؟ نعم ..........ا االجتاهىل تسريون يف ىذ -8

 يف حال اإلجابة بنعم، حدد أىم معامل ذلك:    
 *من الناحية البيئية:

....................................................................................... 
....................................................................................... 

....................................................................................... 
 *من الناحية االقتصادية:

....................................................................................... 
....................................................................................... 

....................................................................................... 
 *من الناحية االجتماعية:

....................................................................................... 
....................................................................................... 

....................................................................................... 
 يف حال اإلجابة بال، ىل تفكرون يف ذلك مستقبال؟     

 .............. ......       ال ......................م ...........................نع
التسويق اجملتمعي ذو أمهية كبرية يف حتقيق التنمية ادلستدامة، إحرص على أن تكون طرفا فاعال يف جناح ىذه  -9

 و انقلها إىل غريك )ادلسؤول عن اختاذ القرارات بالدرجة األوىل(يها من خري للجميع اليوم و غدا الثنائية دلا ف
 ........................غري موافق ...........      افق .........................مو 
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 :بنيت عليها نتائج االستبيانقائمة المؤسسات التي 

 فرجيوة؛ – BADR. الوكالة التجارية لبنك الفالحة و التنمية الريفية 1
 فرجيوة؛ – BDLالوكالة التجارية لبنك التنمية احمللية  .0
 فرجيوة؛ –. مؤسسة أشغال البناء و الًتقية العقارية دلرس ادليلود 3
 فرجيوة؛ – SONARIC. الشركة الوطنية لتحقيق و تسيري الصناعات ادلًتابطة 4
 فرجيوة؛ –. الوكالة التجارية التصاالت اجلزائر 5
 فرجيوة؛ –. مطاحن بين ىارون/ الوحدة اإلنتاجية و التجارية عبد احلق بن محودة 6
 وادي النجاء؛ –شركة اجلبس . 7
 ميلة؛ – MOBILIS الوكالة التجارية دلوبيليس. 8
 ميلة؛ – HYUNDAIنقطة بيع سيارات العالمة ىيونداي . 9
 ميلة؛ – CAATالوكالة التجارية للشركة اجلزائرية للتأمني الشامل . 02
 شلغوم العيد؛ –رلموعة بوصوف لصناعة مأكوالت الدواجن . 00
 شلغوم العيد؛ –مطاحن سنابل السالم . 00
 شلغوم العيد؛ –مطاحن علي بن سامل . 03
 شلغوم العيد؛ –مصنع اإلخوة بوحجر للزجاج . 04
 جيجل.بلدية  –الوكالة التجارية لشركة االتصاالت جيزي . 05

 



 
 
 
 
 
 

 

 

  ملخص البحث

          
            

                               

                                   "   ...   " 
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إىل التسويق و تطور ظهور االقتصادية منها احلياة البشرية و تغريات ب ملؤسسة االقتصاديةا من عالمات تأثر   

إىل  جو ل املنتصتو بأدوات و جتسيدىا فلسفة قيام األعمال  واحلديث الذي جيعل من أن وصل إىل املفهوم
أو  أو املسؤول اجملتمعيإىل  التسويق ىػإرتق خاصة البيئةعلى  الصناعي النشاط أضرارمع بروز و ، املستهلك

 البيئة احلفاظ علىمسؤولية حتمل و  املستهلكنيمع املؤسسة شرعية  بلوغ التقليدية ألسسيضيف ل الذيامللتزم 
 .تعطي بدورىا منتجات ملتزمة ، فيعطي بذلك مؤسسة مسؤولةاجملتمع و

بني  جيمعو تراكمات تطبيقية، مفهوم هادات فكرية بعد اجت مفهوم التنمية املستدامة ظهر ،من جانب آخر
كما يؤكد على ،  املستقبلرفاىية أجيال احلاضر و  على يعملو  و االجتماعية و البيئيةالتنمية االقتصادية 

 لتحقيقها كغاية منشودة. األولية أو االبتدائية املعنيةاألطراؼ  جهود مجيعتظافر 
االعتبارات االجتماعية و البيئية و ػك جوىرية بني التسويق اجملتمعي و التنمية املستدامةمشًتكة نقاط  توجد

و  عالقةػالأطراؼ  حىت ال نقول التكامل بني التكافل جيبو عليو ، السعي إىل رفاىية اجلميع اليوم و غدا
 جديد.تالتحسني و ال يف انتظار بني املفهومني الرئيسيني، جتمعة يمسؤوللمظاىر ل بلوغيف  جنحوا الذين

التنمية و  التسويق اجملتمعي مع بني مفهومياجل مهما عندالدراسة موضوعا  تتناول، إنطالقا مما سبق   
لتحقيق أمام املؤسسة االقتصادية و العامل  ثنائية بينهما حتدياالا و تشكل ممنهيشكل كل حبيث  املستدامة،

أن املؤسسة املسؤولة األول  ،ذات شقنيللدراسة ساسية األ فكرةالعليو فو  .رفاىية اجلميع حاضرا و مستقبال
صورا قدمت الدراسة لبيان ذلك  ،املستدام و تساىم يف جناح مساعيومع الفكر التنموي  الصورة تتوافق هبذه

كشاحن اهلواتف النقالة  أجنبيةو عربية جزائرية و  مؤسسات من قبل الفكرية و املاديةة ياملسؤولحتمل  من
 توجو بعض املؤسسات اجلزائريةو آفاؽ باستطالع ميداين لواقع  تتعزز ، و و تقنية تدوير النفايات الشمسي

أن ىذه املؤسسات على األقل  على فرضية بناء التنمية املستدامةمبا خيدم  التسويق اجملتمعيحنو  والية ميلة يف
يف سياؽ الفكر اجملتمعي عند  اجتهادات رغم وجودبشكل عام إليو النتائج بعيدة عن ذلك، و ىو ما أشارت 

كطرؼ ال ميكنها االستغناء عن املؤسسة االقتصادية   أن التنمية املستدامة هوأما الشق الثاين ف ،منهابعض ال
أو  مل تتحمل مسؤوليتها اجملتمعية األكثر تثبيطا ملسار التنمية املستدامة إن ىيبل أىم طرؼ مادامت  فعال

 على سبيل املثال ، و قد أورد البحثاألخرى األطراؼ جهود إىل جانب هنا األكثر تأثريا يف حالة العكسأ
مؤسسات الدولة اليت  كمؤسسة من مديرية البيئة لوالية قسنطينة منظمة التقييس العاملية كهيئة عاملية ملتزمة و

 تعٌت حبماية البيئة ضمن املساعي الكلية للتنمية املستدامة يف اجلزائر.

  - املنتجات امللتزمة -املسؤولية اجملتمعية  -التنمية املستدامة  -التسويق اجملتمعي  :الكلمات املفتاحية   
 .األطراؼ املعنية
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   Des signes de l’influence de la vie humaine et ses changements notamment 
économiques sur l'entreprise économique, on note  l’apparition et le 
développement  de marketing jusqu'à ce qu'il arrive au concept moderne qui le rend 
une philosophie d'entreprise renforcée par des outils qui assurent l'arrivée du produit 
au consommateur, et avec l'émergence des effets négatifs de l'activité industrielle sur 
l'environnement en particulier le marketing s'est élevé au marketing sociétal ou 
responsable ou engagé qui ajoute à la base conventionnelle l’arrivée à la légitimité de 
l'entreprise avec les consommateurs et prendre la responsabilité de la préservation 
de l'environnement et de la société, ce qui donne une entreprise responsable qui 
donne des produits engagés à son tour. 
D'autre part, le concept de développement durable est apparu après des efforts 
intellectuelles et l'accumulation appliquées, la notion de combiner le développement 
économique et social et environnemental et d’œuvres pour le bien-être 
des générations actuelles et futures, également il met l'accent sur les efforts 

concertés de toutes les parties prenantes primaires ou secondaires pour le réaliser. 
Il existe des points en commun  fondamentaux entre le marketing sociétal et le 
développement durable comme les considérations sociales et environnementales et la 
recherche du bien-être de tout le monde aujourd'hui et demain, c’est ainsi où il faut se 
solidariser pour ne pas dire l'intégration entre les parties de cette relation qui ont réussi 
à atteindre des aspects de la responsabilité combinent les deux concepts principaux. 
   A partir de ce qui a été précédemment dit, l'étude aborde un sujet important 
lorsqu'on associe les deux concepts de marketing sociétal et développement durable, si 
bien que chacun d’eux ainsi que les deux ensembles présente un défi face à l’entreprise 
économique et le monde pour réaliser le bien-être de tous aujourd’hui et demain. Donc 
l'idée fondamentale de cette étude comporte deux parties, la première est que 
l'entreprise responsable se conforme de cette façon avec l’idéologie du développement 
durable et contribue au sucée de ses efforts, afin de démontrer, l'étude a fourni des 
exemples de responsabilité intellectuelle et matérielle par des entreprises algériennes, 
arabes et étrangères comme le chargeur solaire de téléphones portables et le recyclage 
des déchets, l’étude s’est renforcée par une exploration dans le domaine de la réalité et 
les perspectives de tendances des entreprises algériennes au niveau de la wilaya de 
Mila sur le marketing sociétal au service du développement durable repose sur 
l'hypothèse que ces entreprises au moins sont loin de là, c’est ce qui est indiqué par les 
résultats en général malgré la présence des efforts dans le contexte de la pensée 
sociétale, tandis que l'autre est que le développement durable ne peut se passer de 
l’entreprise économique en tant que partie prenante à un recours effectif mais la partie 
la plus importante tant que la plus redoutable de la voie de développement durable si 
elle ne porte pas la responsabilité sociétale ou la plus influente dans le cas contraire 
avec la solidarité des autres parties, la recherche a cité par exemple l'Organisation 
Mondiale de la Normalisation en tant qu'organisme mondial engagé et la Direction de 
l’environnement de Constantine en tant qu'institution de l’Etat qui s'occupent de la 
protection de l'environnement au sein des efforts collèges de développement durable 
en Algérie. 

   MOTS CLES: Marketing sociétal - Développement durable - Responsabilité sociétale - 
Produits engagés - Les parties prenantes. 
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 البحث                                                                                                                        ملخص
   Signs of economic changes affected the company is the emergence and development 
of marketing until he came to the modern concept that makes a business 
philosophy reinforced by tools that ensure the flow of product to the 
consumer , and with the emergence of negative effects of industrial activity on the 
environment particularly high in the marketing or societal marketing or responsible or 
commetted which adds to the conventional basis the legitimacy of the company with 
consumers and take responsibility for preserving the environment and society, it gives a 
responsible company gives products involved in turn. 
On the other hand, the concept of sustainable development emerged after the 
jurisprudence of intellectual property and the accumulation of applications, the idea of 
combining the economic and social and environmental development and workon the 
welfare of present and future, and also focuses on the concerted efforts of all 
stakeholders primary or secondary to achieve as a desired end. 
There are some basic points in common between societal marketing and sustainable 
development such as social and environmental considerations and the pursuit of 
welfare of everyone today and tomorrow, so there must be solidarity if 
not the integration between the parties to the relationship who have achieved aspects 
of responsibility combine the two key concepts, pending improvement and renewal. 

   Based on the foregoing, the study addresses an important issue when combining the 
concepts of societal marketing and sustainable development, each of them and the 
bilateral agreement is a challenge for economic company and world to achieve the 
welfare of all present and future. So the basic idea for the study consists of two parts, 
first according to the responsible company for this picture with the thought of 
sustainable development and contributes to the success of its efforts, to 
demonstrate that the study provides models of physical and intellectual 
responsibility by Algerian and Arab and foreign companies as the solar cell 
phone charger and recycling of waste, the study was strengthened by an exploration 
into the realm of reality and the prospects for trends in Algerian companies state in 
Mila towards societal marketing in the service of sustainable development based on the 
assumption that these companies are at least far from it, and what is indicated by the 
results in general despite the presence of jurisprudence in the context of societal 
thought, while the other is that sustainable development cannot happen with the 
economic companies as part of an effective remedy but the most important part as 
the most formidable of the path of sustainable development if it not bear the societal 
responsibility or the most influential if not solidarity with other parties, the research 
cited for example the International Organization for Standardization as a global 
body committed and Environment Directorate of Constantine as an institution of the 
state concerned with the environmental protection efforts whithin colleges of 
sustainable development in Algeria. 

   Keywords: Societal marketing - Sustainable development - Societal responsibility - 
Products involved - Stakeholders.  

 


