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 االقتصاد والبيئةة ـمجل

 االقتصادي جالمتخصصة في املمحكمة مجلة علمية دولية 
 

 
 

 

 تقديم المجلة 
 

" والبيئةمجلة  علمية    "االقتصاد  أبريل،  )سنوية  نصف    محكمة مجانيةدولية  هي مجلة 

إلى اقتصاد أخضر"  المخبر    عنتصدر  ،  2018تأسست سنة  ،  (أكتوبر التحول  بحث "استراتيجية 

  -   مستغانم،  جامعة عبد الحميد بن باديس  –كلية العلوم االقتصادية، التجارية وعلوم التسيير  ب

باملالجزائر تهتم  والبيئي  ،االقتصادي  جال.  املحاسبي  املالي،  لجميع أصحاب .  اإلداري،  تفتح فضاء 

في   العلمية  العلمية    العالم  القدرات  بأعمالهم  تهتم للمساهمة  كما  وتغيراته،  باالقتصاد  املرتبطة 

املتسمة بالجودة واألصالة واملحررة بإحدى اللغتين: العربية أو اإلنجليزية والتي لم يسبق بالبحوث  

 نشرها.

امل وطلبة تهدف  واألساتذة  الباحثين  طرف  من  األصيلة  العلمية  البحوث  نشر  إلى  جلة 

الدكتوراه وذلك بهدف تعميم نشر املعرفة واإلطالع على البحوث الجديدة والجادة وربط التواصل 

من   ممكن  عدد  ألكبر  والدراسات  البحوث  على  اإلطالع  إتاحة  إلى  املجلة  تهدف  كما  الباحثين  بين 

 داراتها املطبوعة وااللكترونية. الباحثين عبر إص

تتضمن املجلة هيئة تحرير ومراجعة دولية تعمل وفقا للمعايير الدولية، وتطبق السرية على 

إجراءات التقييم، والتي تضمن أن يكون املراجعين من الخارج وغير منتسبين إلى نفس الهيئات التي  

 ينتمي إليها املؤلفين.

 

 

، جامعة عبد  "أخضراقتصاد استراتيجية التحول إلى "بحث المجلة االقتصاد والبيئة، مخبر املراسالت واالشتراك: 

 ، الجزائر 27000مستغانم -الحميد بن باديس

 stratev.univ-mosta.dz  اإللكتروني:املوقع /      eco.env@univ-mosta.dzالبريد اإللكتروني:  

 http://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/645 :الرابط على املنصة االلكترونية الوزارية

mailto:eco.env@univ-mosta.dz
http://stratev.univ-mosta.dz/
http://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/645
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 االقتصاد والبيئةة ـمجل

 االقتصادي جالمتخصصة في املمحكمة مجلة علمية 
 

 
 

 دليل المؤلف 
 

 تقديم املقاالت:  -1

" في  مقاالتهم  نشر  في  الراغبين  املؤلفين  والبيئةندعو  االقتصاد  األقسام:  مجلة  على  االطالع   "

 "تعليمات للمؤلفين" و"دليل للمؤلفين" ملساحتنا املحجوزة على منصة املجالت العلمية الجزائرية: 

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/645 

. يمكن القيام Wordبصيغة    ASJPاملنصة    املؤلفون مدعوون لتقديم أوراقهم البحثية عن طريق

 :ASJPبذلك عن طريق النقر على األيقونة إرسال املقالة على يسار الشاشة في رابط املنصة 

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/645 

 لـــــ "مجلة االقتصاد والبيئة ": كلمة مرور /   اسم مستخدملفين إذا كان لدى املؤ 

Aller à la connexion 

 هل تحتاج إلى اسم مستخدم / كلمة مرور؟ 

Aller à l'inscription 

 مطلوب التسجيل والدخول لتقديم املقاالت عبر اإلنترنت وللتحقق من وضعية املقاالت مالحظة: 

 

 املبادئ التوجيهية للمؤلف:  - 2

 ندعو املؤلفين إلى قراءة ومتابعة هذه التوصيات بعناية؛ •

 األوراق البحثية التي لم يتم تقديمها وفًقا لهذه التوصيات. يحق لرئيس التحرير إعادة  •

 

 

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/645
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/645
https://www.asjp.cerist.dz/en/login
https://www.asjp.cerist.dz/en/login
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 عملية تقييم املقال:  - 3

 :  . الخطوةاألولى 3-1

يتم فحص املقال بشكل سري على مستوى لجنة القراءة للمجلة، التي تجتمع بانتظام وتتدخل في 

ملحررين املساعدين. إذا كان القرار  مرحلة ما قبل التقييم. حيث تقدم قرارا بأهلية املقاالت قبل إرسالها إلى ا 

سلبيا فسيتم رفض املقال على املنصة مع اعالم صاحب املقال بسبب الرفض. يمكن للمؤلف إعادة إرساله  

 مع األخذ بعين االعتبار التوصيات املقدمة. 

 : . الخطوة الثانية3-2

املجلة ووفق شروط النشر(، في الحالة التي تكون فيها املقالة مؤهلة للتقييم )تم إعدادها وفق قالب  

سيتم إرسالها في حالة مشفرة للمحرر املساعد ذي االختصاص، والذي بدوره سيقدمه إلى مراجعين إثنين  

تقييم موحدة متوفرة على   البحثية وفًقا الستمارة  الورقة  املراجعين مسؤولية تحكيم  في شبكته. سيتولى 

 بشكل إلزامي.   ASJPاملنصة 

املساعد املرتبط أيًضا تقييم املقالة إذا رغب في ذلك. توفر سكرتارية املجلة  : يمكن للمحرر مالحظة

 الواجهة بين مؤلفي املقاالت واملحررين املساعدين. 

 

منح فترة تقييم مدتها فترة تقييم املقاالت:  -4
ُ
يوًما، ولكن يستغرق املراجعون مدة تمتد لشهرين في  30ت

 إلرسال نتائج التقييم إلى أمانة املجلة.املتوسط 
 

فعندما يتلقى مشروع املقال رأيا إيجابيا وآخر سلبيا، ُيطلب إجراء تقييم ثالث من  حالة تقييم املقاالت:    -5

 وطنيا أو أجنبيا. مراجع آخر، مع مراعاة أصله، 
 

 إعداد املقال:  -6 

" في  املقاالت  نشر  عملية  والبيئة  لتسريع  االقتصاد  نموذج   مجلة  املؤلفين الستخدام  ندعو   ،"

 " إلدراج مقاالتهم. تعليمات للمؤلفاملجلة. يتوفر قالب للمؤلفين في قسم "

الو تعليمات للمؤلفيمكن للمؤلفين تنزيل القالب من قسم " الفضاء عن "، حيث يمكنهم  صول إلى هذا 

 طريق زيارة: 

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/645 

 " على الجانب األيسر من الشاشة.تعليمات للمؤلف ثم النقر على "

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/645
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 االطالع على ملف دليل املؤلف:  -7

" يتم تحميل ملف مضغوط، وهو توجيه لصاحب املقال يوضح  دليل املؤلفبالضغط على أيقونة"

طريقة إرسال املقال، كما يتضمن حقوق املؤلف الخاص باملجلة ويتضمن أيضا خطاب تعهد يمض ي عليها  

 صاحب املقال توضح أن امللكية الفكرية تعود للمجلة فقط.
 

 : إرسال املقال  -8

وفق لقالب املجلة الذي تم تحميله، واإلطالع على دليل املؤلف، يتم الضغط على  بعد إعداد املقال

لغة مقال إرسال"  أيقونة وباملؤلفين:  باملقال  الخاصة  البيانات  مختلف  تتضمن  للملء  استمارة  تظهر   ."

االيميل )ويمكن  املقال؛ عنوان املقال؛ امللخص؛ كلمات مفتاحية؛ االسم الكامل للمؤلف؛ مؤسسة االنتماء؛  

 إضافة مؤلف ثان(؛ اقتراح مراجعين.

"  إرسال مقالبعد ملء كل البيانات وتحميل ملف املقال على املنصة، يتم الضغط على أيقونة: "

 املوجودة أسفل استمارة املعلومات.
 

 إشعار باستالم مقال:  -9

الشاشة تبين ذلك. وفي مرحلة  في حالة نجاح عملية إرسال املقال على املنصة تظهر رسالة على  

موالية يستلم املؤلف املرسل على إيميله الشخص ي إشعار بتقديم مقال، وإشعار للمؤلف الثاني على إيميله  

 لتأكيد اشتراكه في املقال. 
 

إذا تبين أن املقال ال يحترم قالب املجلة وشروط النشر فسيتم إشعار املؤلف  إشعار برفض املقال:    -10

 برفض املقال. 
 

 متابعة وضعية املقال على املنصة:  -11

وذلك   بمرحلة  مرحلة  مقاله  وضعية  ومتابعة  املنصة  في  حسابه  على  الدخول  للمؤلف  يمكن 

" سيظهر جدول يحمل تفاصيل  املقاالت املرسلة" ثم الضغط على أيقونة: "املقاالتبالضغط على أيقونة: "

 فاصيل؛ الحالة. وهذه األخيرة تمر على عدة مراحل:املقال من: عنوان؛ تاريخ اإلرسال؛ اسم املجلة؛ الت

 : قبول أو رفض التحكيم؛1املرحلة  -

 : مقال في انتظار املراجعة؛2املرحلة  -

 : اسناد املقال للمراجعين؛3املرحلة  -
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 : قرار املراجعين بقبول املقال أول رفضه أو طلب التعديل؛4املرحلة  -

 الباحث إدراج املراجع عبر املنصة.: في حالة قبول املقال على 5املرحلة  -
 

 سياسة االنتحال:  -12

لهذه   يتم قبول أي خرق  للمجلة. وال  أخالقي  ا غير 
ً
العلمية، بجميع أشكالها سلوك تشكل السرقة 

 القاعدة. ولن يتم قبول أي مقال آخر للمؤلف الذي قام باالنتحال من خالل املراجعة التي أجريناها.
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 والبيئةاالقتصاد ة ـمجل

 االقتصادي جالمتخصصة في املمحكمة مجلة علمية 

  782X-2661: ر.د.م.د. /      2018اإليداع القانوني: أكتوبر 
 

 

 

 

 
 

   2020 كتوبرأ   / 03  العدد ،(03جلد )امل
 

 الفهـرس 

 

 

 

 

 الصفحة  اسم ولقب الباحث )ان(  عنوان املقال 

التلوث الصناعي وانعكاساته على الوسط البيئي  

 والتدابير املقترحة ملواجهته بمدينة برشيد )املغرب( 

السلطان موالي  )جامعة    كردود عبد الحميد .  د

 (سليمان، املغرب

خالدد.   الزيدية  موالي  )جامعة    بن  السلطان 

 (سليمان، املغرب

11 

بات العملّية    اإلستدامة
ّ
الضعيفة والقوية: بين املتطل

 دراسة مقارنة  :للرفاهية وصون البيئة

مهدي.  د أمين  محمد  العليا  )  خالدي  املدرسة 

 (لالقتصاد، وهران
30 

واقع تبني منظمات األعمال ألنموذج خلق القيمة  

  املستدامة:املشتركة ودوره في تحقيق أهداف التنمية  

 أنموذجا    Novartisشركة  

 (جامعة الشلف) شيباني عبد القادرد.  

 (جامعة الشلف) فالق محمد د.  
44 

التحليل املكاني للواقع البيئي ومصادر التلوث في وادي  

 الغربية: الخليل جنوب الضفة  

 وادي السمن حالة دراسية  

 ( الخليل، فلسطين)جامعة  أبو عالن خليل د.

 ( الخليل، فلسطينجامعة  ) الجعبري كارول . د
63 
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 االقتصاد والبيئةة ـمجل

 االقتصادي جالمتخصصة في املمحكمة مجلة علمية 

 
 

 
 افتتاحية العدد  

 
 

 بسم هللا الرحمن الرحيم، والصالة والسالم على خير املرسلين،

هللا نبدأ وبكتابه الكريم نهتدي، وبرسوله الصادق  وبركاته، بسمالسالم عليكم ورحمة هللا تعالى 

 األمين نقتدي، اللهم وفقنا إلى ما تحبه وترضاه. 

القتصاد والبيئة، امن مجلة    3  / مجلد  3العدد  يسعدنا أن نضع بين أيدي القراء الكرام  

محكمة   علمية  مجلة  عن  سداسيةوهي  تصدر   ،" البحث  اقتصاد مخبر  إلى  التحول  استراتيجية 

التجارية وعلوم التسيير بجامعة عبد الحميد بن باديس،   ،كلية العلوم االقتصاديةالتابع ل   "أخضر

في   -مستغانم دور  لهم  كان  الذين  والباحثين  املجلة  عمل  فريق  كل  أشكر  وباملناسبة  الجزائر. 

ة  مساهماتهم البحثية املميزة. أين تناول هذا العدد مقاالت متنوعة عالجت مواضيعها مشاكل متعدد

 .واقترحت حلوال لها عملية تطبيقية

، وكلنا امتنان للقائمين عليها،  االقتصاد والبيئةفهنيئا لنا جميعا صدور هذا العدد ملجلة  

 هدهم وعلمهم ووقتهم خبراء كانوا أو باحثين، لكم جميعا ألف شكرا وتقدير. جوالذين ساهموا ب

مرار ورقي هذه املجلة خدمة للبحث العلمي، وفي األخير ال يسعني إال الدعاء واألخذ باألسباب الست

 اللهم ثبتنا بالقول الثابت، وأشرح صدورنا، وسدد خطانا، وأجر الخير على ألسنتنا وأقالمنا... 

 والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته. 
 

  

 مدير املجلة:

 أ.د. عدالة العجال     
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التركيز على موضوع ذو تم  الدراسة  التلو   قتصاديةاة  بيئي  دأبعا في هذه  الصناعي وهو موضوع  ث 

ملواج  نعكاساته وا املقترحة  والتدابير  البيئي  الوسط  الدراسة على  هذه  أهمية  وترجع  برشيد  بمدينة    هته 

 ..(جتماعيةواال   االقتصادية)املستويات  ملا تعرفه من ديناميات على جل  في مسألة التلوث    البيئية للمدينة

ال السكاني  التزايد  املدينة خس بفعل  الذي عرفته  الريع  ترتب عليه من ضغوطات  الل  وما  األخيرة  سنوات 

والغازية،    والسائلةفي التلوث الناتج عن األنشطة الصناعية ومشاكل النفايات الصلبة    على البيئة تمثلت

  اء و واله  املائيةسلبية تسببت بشكل كبير في تلويث الفرشاة    نعكاسات ا  في املنطقة لم يخلو من  فالتصنيع

ا املنظر  إلى تشويه  الصناعية وسنعملباإلضافة  للمنطقة  النتائج    لعام  إبراز  البحثية على  الورقة  في هذه 

 .2019 -2018املستخلصة من خالل الدراسة امليدانية خالل سنة 

 .املنطقة الصناعية ،تلوث، الصناعةال ،الوسط البيئي ،برشيد :يةكلمات مفتاح
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___________________________ _______________ 

 abdelhamid.kardoud@USMS.AC.MAيميل: ال  عبد الحميد كردود، املؤلف املرسل:  

mailto:abdelhamid.kardoud@USMS.AC.MA
mailto:k.benzidiya@usms.ma


 
 الد بن الزيديةميد كردود، خعبد الح

 

12 

 

 

Abstract:  

In this study the focus is going to be shed on a subject of Environmental and economic 

dimension which is industrial pollution its impact over the environment and how it can be 

handled in the city of Berrechid. The importance of this environmental study is due to the 

tangibly noticeable situation in the matter of pollution in which both economic and social 

dimension is privileged. The demographic growth of the city aggravates its status. The speed 

of development that the city has witnessed these past few years and the pressure regarding 

the environment resulting from Industrial activities and problems of solid liquid gaseous 

waste. Manufacturing in the region has not been without negative repercussions which have 

caused a great deal of water and air pollution in addition to distorting eyesight. In this article, 

we will work to highlight the results obtained through the field study during the year 2018-

2019. 

Keywords: Berrechid, environmental environment, pollution, industry, zone industrial.  

Jel Classification Codes : Q51 ; Q53 ; Q57 
 

   :مقدمة .1

التاريخ البيئي بما يحدثه من  عتبر ظهور اإلنسان على الكرة األرضية نقطة تحول خطيرة علىي

البيئة، كان   أثار سلبية على  القديم  السكان تأثير اإلنسان عوفي  لقلة عدد  البيئة طفيف نظرا  لى 

البيئية،م والتغيرات  الطبيعية  العوامل  مع  و  قارنة  والزالزل  تأثيرات  لا  البراكينكاملناخ  لها  كانت  تي 

 رة سريعة.تياإلنسان وتعاظمت مخلفات اإلنسان على البيئة بو  أعظم من دور 

الثورة   ظهور  بعد  البيئية  املشاكل  القرنين  وتضاعفت  في  أصبح  يث  ح ،19-18الصناعية 

د صناعية غريبة على البيئة تتسبب في تفاقم املشكالت البيئية والثلوث بمختلف اإلنسان ينتج موا

ورجال  إ  كاله،أش خاص  بشكل  اإلنسان  بقي  يهدفو   قتصاداالذ  األرباح والصناعة  تحقيق  إلى  ن 

بعين    االقتصاديةوالفوائد   األخذ  صالح،  البيئية.  عتباراتاال   االعتباردون  صفحة 2001)وهبي   ،

302). 
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 ستيعابيةال إنسان يعيش على كوكب األرض أن يدرك أن البيئة ماهي إال قدرة  ويجب على ك 

دودة ال تستطيع تحمل أفعال البشرية أال مسؤولة ضدها والبيئة بمعناها الشمولي  دية محوتجدي

لتي تعيش فيها الكائنات الحية وتمارس فيها ا  ،جتماعيةواال والنظامي بأنها مجموعة النظم الطبيعية  

عوامل  تضم العديد من الفالبيئة مفهوم ذو طبيعة كلية    تستمد منها مقوماتها اإلحيائية،نشاطها، و 

بعضها   قتصادية االو الثقافية  و   جتماعيةاال و   والحيوية،الطبيعية،   مع  تتفاعل  التي  والسياسية 

 .(302صفحة ،1997)الجبان رياض، البعض.

القول  ن  وم يمكن  مجال    إنهنا  في  منه  البد  الدولي  يعرف  التعاون  ال  الذي  البيئي  التلوث 

ية في عقول وسلوكيات البشر بمختلف الوسائل الحدود كما أنه البد من تعميق مفهوم التربية البيئ

 وتحسينها.للحفاظ على املنظومة البيئية  

البي منظومتها  تتعرض  التي  البلدان  من  املغرب  يعتبر  للتدهور  و  بفعل    ستنزافاال و ئية 

امل املستمر على  الطبيعية،وار الضغط  الصناعي تشكل  ف  د  بالتلوث  املرتبطة  املشاكل  لقد أصبحت 

يقخطرا كبيرا سوا الذي  الصناعي  التخطيط  في  البيئي خاصة  املجال  أو  أساسا  ء على اإلنسان  وم 

مجموع بعين  على  تأخذ  التي  الدراسات  من  الب  عتباراال ة  فيالعوامل  والوقائية  املناطق    يئية  تهيئة 

املو   الصناعية، التي تعاني من خطورة الصناعات  تعتبر  املناطق  نطقة الصناعية ملدينة برشيد من 

لكنها كذلك سلبية على   جتماعيواال   االقتصاديأنها تعد إيجابية على املستوى  اجد بها فرغم  التي تتو 

فعل تفاقم أفة التلوث إلى تدهور تدريجي و إلى خطر  املستوى البيئي واملجالي إذ يتعرض هذا املجال ب

الصناعية  دائم الوحدات  أن عدد  برمتها و خاصة  املنطقة  و  الساكنة  يهدد حياة  تتزايد   و مستمر 

 األراض ي الفالحية. تجاهاسنة بعد أخرى و تزحف في 

 :شكالية البحثإ 1.1

سي البلدان  مختلف  في  الثلوث  أن مستوى  على  العلمية  التقارير  بستة أضعاف  أكدت  زداد 

القادمة، سنة  العشرين  ع  خالل  يؤثر  وعلى  مما  األرض  كوكب  وعلى  الحياة  نوعية   ستدامة ا لى 

الثالث، العالم  ببلدان  منها،  التنمية  واحدا  املغرب  يعتبر  إال   الذي  تستقيم  ال  فالتنمية  لذلك 

تنق الحضرية فإن هذه األخيرة  البيئة  إلى شقين همابالحفاظ وصيانة  بدورها  و   سم    املدينة، البيئة 

البيئة هي الشجرة والتربة واملاء    فيه الكائنات الحية،  فالبيئة هي الوسط الطبيعي الذي تحيى  إذن 

الش الفضاء وسطح وباطن األرض،والهواء وأشعة  و هي  الذي هو سيدها   مس  نفسه  اإلنسان  هي 

 .(4صفحة ، 2011)املجلس الوطني للبيئة،  وجزء منها في نفس الوقت.
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ك  بال وإذا  في  انت  حضرية  منظومة  تعرف  وجود    ضطهادادنا  مع  عميقة كبير  مشكالت 

بيئية    تصاحب نموها هذا فمدينة برشيد واحدة منها النفايات على كبيرة حيث  فهي تعرف أضرار 

الطريق   األرض    نفجاراتا  و قارعة  وجه  على  املتعفنة  املياه  ومستنقعات  الصحي  الصرف  مجاري 

ة التي ــــــــــــــــــــــــــــاألوراش الحرفين و املخاز التي تفرزها املصانع وكذا األخطار التي تسببها    والغازات السامة

وتوسع املنطقة الصناعية في    نتشاراالالزمة لذلك فظاهرة    تاطاحتياال ال تحترم القانون وال تتخذ  

طرح   تجاها يمكن  هنا  ومن  املواطنين،  وحياة  سالمة  على  مباشرا  خطرا  تشكل  السكنية  األحياء 

التالية:  اإلشكال مدية  الوسط    ىما  على  الصناعية  املنطقة  أهم تأثير  وماهي  برشيد  بمدينة  البيئي 

 ؟ التدابير املقترحة ملواجهته

 التالي:إلى جانب اإلشكالية العامة للبحث تم طرح بعض التساؤالت الفرعية على النحو و  

 ئية؟ املاكيف تأثر الوحدات الصناعية على الفرشاة  -

 الصناعية؟ت ماهي أبرز املخلفات الصناعية الناتجة عن الوحدا -

 برشيد؟الصناعية على الهواء بمدينة  نبعاثاتاال ماهي أبرز  -

التد - أهم  أجل  واإلجراءاتابير  ماهي  من  التلوث  املتخذة  من  البيئة  وحماية  الحفاظ 

  الصناعي؟

 : فرضيات البحث 2.1

ال يمكن  البحث  إشكالية  خالل  أنمن  تهدد    قول  مشاكل  عدة  من  تعاني  برشيد  مدينة 

لبيئية من بينها التلوث الناتج عن النشاط الصناعي الذي يعد الركيزة األساسية في تلوث  وضعيتها ا

وهذه دينة  امل املطروحة  التساؤالت  عن  تجيب  أن  عساها  التي  الفرضيات  بعض  طرح  قررنا 

 كالتالي:الفرضيات 

الطبيعي  يبقى - العامل  من  الج  كل  واملوقع  فيغر والبشري  الرئيسية  األسباب  أهم  من   افي 

 املنطقة الصناعية بمدينة برشيد.  ستقرارا

تنمو  - قفزة  خلق  على  قادرة  ببرشيد  الصناعية  وعلى املنطقة  ككل  املدينة  مستوى  على  ية 

 .  مجموعة من األصعدة

املك - على  برشيد  بمدينة  الصناعية  املنطقة  حصول  في  أساس ي  دور  التي للدولة  املهمة  انة 

 تحتلها حاليا على الصعيد الوطني. 
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قد  - أنها  إال  الحضري  املجال  على  مهمة  تغيرات  حدوث  في  أساس ي  دور  الصناعية  للمنطقة 

       ثيرات السلبية.تكون لها بعض التأ

 الناتجة عن املنطقة الصناعية من أبرز اإلكراهات التي تؤثر على   نبعاثاتواال املخلفات  تعد   -

     . املجال الحضري ملدينة برشيد

 :أهداف البحث  3.1

 على الوسط البيئي والتدابير   نعكاساتها  ف دراسة موضوع التلوث الصناعي وحصر أهدانت

في دراسة الوضعية البيئية للمدينة ملا تعرفه من دينامية على جل  ة برشيد،املقترحة ملواجهته بمدين

( ترت .جتماعيةاال و   قتصاديةاال  املستويات  وما  األخيرة،  السنوات  خالل  املدينة  عرفته  الذي  ب  ..( 

عليه من ضغوطات على البيئة، تمثلت في التلوث الناتج عن األنشطة الصناعية ومشكل النفايات 

جي  ــــــــــــــــــــــالتلوث إلى تدهور تدري  آفةوالسائلة والغازية، إذ يتعرض هذا املجال بفعل تفاقم  الصلبة منها  

و  و دائم  خطر  يهدد  إلى  السا  مستمر  وحياة  و  كنة  برمتها  الوحدات  املنطقة  عدد  أن    خاصة 

 األراض ي الفالحية.  تجاها ة تتزايد سنة بعد أخرى وتزحف في الصناعي

 : ثبحالية منهج  4.1

العديد من   عن طريق    عليه في هذا املقال هو امليدان بالدرجة األولى  عتمدناااملنهج الذي    إن

امليدانية  الدراسة  الزيارات  املعطياتن  م  ملجال  جمع  يتم  ثم  ،  أجل  التي  النظري  البحث  مرحلة 

و   عتماداال  الكتب  على  جامعية  فيها  التيأطروحات  الظاهرة  عن  معلومات  تحمل  دد  صبنحن    التي 

 للمقال. الدراسة شكاليةإالتي على أساسها يتم صياغة و دراستها 

املسؤولين الذين لم   على العديد من املقابالت في جمع املعطيات مع مجموعة من  عتمدنااثم  

املعلومة عل أي تحفظ عن  لديهم  بعمالة برشيديكن  البيئة  املساحات  ،  ى مكتب مصلحة  مصلحة 

الصلب   تطهير  مصلحة  املائللسواالخضراء،  زيارة  املعطيات   وعلى،  ةالصناعي  نطقة،  هذه  ضوء 

وفي األخير    الخالصات،ة من  تشخيص الظاهرة املدروسة ثم التوصل إلى مجموع املحصل عليها يتم

 .اتما سيتم الحصول عليه من معلوم ستغاللايتم 

 أصناف الصناعات امللوثة وتأثيرها على الفرشاة املائية ملدينة برشيد  .2

 تعتبر الصناعة األكثر تلويثا للمجال هي التي تندرج ضمن الفروع التالية:           

 : الكيماوية والشبهالصناعة الكيماوية     1.2         

لوحدات الصناعية ببرشيد،  مجموع ا  % من40الصناعة الكيماوية والشبه الكيماوية    ثلتم

املط  تحويل  وصناعة  الزليج  كصناعة  مختلفة،  صناعات  على  من تحتوي  وغيرها  والبالستيك  اط 
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امللوثة، والتي   امللوثات   تنوعتو   ،على املدينة عامة والبيئة خاصة  تشكل خطرااملواد الكيماوية  هذه 

املب احسب  طرف  ألولية  واد  من  و املستعملة  الصناعة  تكون هذه  على   انعكاساتها  التي  خطيرة  جد 

 صحة اإلنسان والبيئة. 

هذ أهم  امل ومن  األحماض  نذكر  املواد  وكربونات   والنتريككالكبريت    عدنية،ه  والكلوريدك 

سامة  غازات  طرح  عن  فضال  وهذا  والزئبق،  والكلور  كالرصاص  الثقيلة  واملعادن    الصوديوم 

وثا الكاربون  إلى  كأوكسيد  إضافة  الكبريت،  أوكسيد  واألسمدة    ستعمالاال ني  للمبيدات  املكثف 

ثل تلوث فعاليتها فإن لها أضرار بيئية خطيرة مهذه املبيدات عبارة عن مواد سامة رغم    الكيماوية،

ال مثل  األمراض  ببعض  اإلصابة  خالل  من  اإلنسان  على  وتأثيرها  الباطنية  املائية  تسمم  الفرشة 

 . السرطانو 

 : لكترونيةوال والكهربائية عدنيةواملالصناعة امليكانيكية      2.2

ا املرتبة  في  واملعدنية  امليكانيكية  الصناعات  قطاع  بنسبة  يأتي   ا باعتباره%  22.5لثانية 

وسائل   من  بحاجياتها  القطاعات  ملختلف  الرئيس ي  واملزود  الصناعات  لتنمية  األساس ي  املحرك 

نفاياتاإلنتاج   كونها تطرح  الصناعة  بكميات كبيرة   والتجهيزات، ومن سلبيات هذه  سائلة محملة 

ي واملعالجة باإلضافة إلى املواد  من املواد العالقة واملعادن التي تصدر عن وحدات التصفيح والسق

ال أما  والتنظيف،  التشحيم  عمليات  عن  تنتج  التي  بقايا  الزئبقية  من  تتكون  فهي  الصلبة  نفايات 

 . (96ة ،صفح2011)عادل, املجهد،  ملعادن والرمل وسلكات الزئبق.ا

 :الغذائيةات الصناع     3.2

برشيد أي ما  املوجودة بمدينة    % من مجموع املصانع14يندرج ضمن هذا النشاط ما يقارب  

، من أكثر الصناعات تلويثا نجد الصناعات الغذائية التصبيرية التي تطرح  وحدة صناعية  15يمثل  

الصناعية امللوثة الناتجة عن عمليات    ات سائلة وصلبة غنية باملواد العضوية إضافة إلى املياهنفاي

ف السوائل  جريان  تؤمن  التي  والقنوات  األحواض  هذا تنظيف  عن  الناتج  فالتلوث  لذلك  اآلالت  ي 

شكل نفايات سائلة تحتوي على نسبة  النوع من الصناعات هو تلوث عضوي باألساس وذلك على  

بدون مرتف تلقى  والتي  العضوية  واملواد  العالقة  املواد  من  فهي   عة  الصلبة  النفايات  أما  معالجة، 

يبا ملربي املاشية والبقية تعرف طريقها نحو تتكون من قشور وبقايا املواد الفالحية نصفها يباع تقر 

 .( 32صفحة  ،2001)املهدي حيدة، املطرح العمومي.
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  والجلد:صناعة النسيج     4.2

  1479يد عاملة مهمة تقدر    % ويشغل14ذا القطاع املرتبة الثالثة حيث يمثل نسبة  ل هيحت

ال املالبس  و  النسيج  صناعات  بين  التمييز  ويمكن  وعاملة،  محملة  عامل  سائلة  نفايات  تطرح  تي 

مركبات األلوان واألمالح العضوية الناتجة عن    ستعمالواد عالقة ناتجة عن عملية الصباغة  بموا

لدباغة بشكل خاص وذلك ف، ثم صناعة الجلد واألحذية حيث التلوث مرتبط بمصانع اغزل الصو 

والس كالكروم  السامة  املواد  بعض  تضم  عنها  املترتبة  النفايات  باملواد ألن  محملة  تكون  كما  لفور، 

البرو  إزالة  عن  الناتجة  العضوية  واملواد  كالشعر  هذه  العالقة  من  تنبعث  كما  الدهون  و  تين 

رو  تسببالصناعة  كريهة  اائح  إزعاج  في  املجاورة.ت  الحم  لساكنة  كردود،  )عبد  صفحة ،2019يد 

110). 

 : املوارد الباطنية   5.2

ل على مساحة تصل ية مهمة وتمتد الفرشة املائية لسهتتوفر مدينة برشيد على موارد باطن

  3م مليار    1.5ن كان  ) بعد أ  2010سنة    3م م  800مائي وصل حجمه إلى    و مخزون    2كلم  1500إلى  

فيقدر    1980سنة   اليوم  أما  م  حتياطيا(  ملياري  بحوالي  املياه  من  برشيد  ع  3سهل  يتراوح  مق  و 

تتجه املياه الجوفية  متر و   80و30ما بين    اآلباروسط عمق  متر ومت  50و  15الفرشاة الباطنية ما بين  

برشيد تبلغ و فرشتي الشاوية    تي تشغلها كل مناملساحة ال،  من الجنوب الشرقي نحو الشمال الغربي

تتحرك    فرشة حرة  هيالفرشاة في الجهة و أهم  هي من  و ،  2كلم  1052شيد  و بر   2كلم  462على التوالي  

الرملي   الحجر  خالل  من  او وتتدفق  الثانيالحجر  الزمن  خالل  املتكون  القطاع ،  لجيري  ويعتمد 

حفر   طريق  عن  مهمة  باطنية  موارد  على  نشاطاته  في  املكتب    اآلبار الصناعي  طريق  عن  والربط 

نطقة  املوجودة في امل اآلبار حسب العمقبين عدد يالتالي  (01شكل )الوطني للماء الصالح للشرب وال

 .(111، صفحة 2019 )عبد الحميد كردود، ة.الصناعي
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 دينة برشيدالفرشاة املائية باملنطقة الصناعية مل  عمق أبار : 1الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )112 ، صفحة 2019 ، الحميد كردود   عبد ( :ملصدرا

الصناعية  فالوحدات  بئر،  على  تتوفر  الصناعية  الوحدات  أن جل  أعاله  الشكل  من خالل 

من   أقل  اآلبار  عمق  على  تتوفر  تبلغ حوالي  26التي  و   19  متر  فيوحدة صناعية  تتواجد  الجهة    هي 

للمنطقةالجنو  والصناعي   بية  فالفرشاة  ة  الوسط  الوحدات  في  ،أما  السطح  من  قريبة  املائية 

وحدة تتواجد في أنحاء    56تمثل  فمتر    50و26ر التي يتراوح عمقها ما بين  الصناعية التي تستغل اآلبا

أما الصناعية  املنطقة  من  بين  اآلبار    مختلفة  ما  عمقها  يتراوح  تمث  80و  50التي  حدة  و   24ل  في 

في أغراض   ستغاللهاوالى القيام باألنشطة الصناعية  ع  صناعية، فاآلبار في املنطقة تساعد املصانع

املواد ......لكن تبقي غير كافية مما جعل املصانع تعتمد على املكتب الوطني التبريد وغسل اآلالت و 

 ب. للماء الصالح للشر 

 :جودة الفرشاة املائية    6.2

من   البالرغم  األ الحماية  هي  تبقى  أنها  إال  الجوفية،  للمياه  ملخاطر طبيعية  معرضة  خرى 

لكن السطحية  التلوث،  املياه  مع  مقارنة  من   ببطء  قريبة  الجوفية  املائية  الطبقات  كانت  فكلما 

  قل   كانت الطبقات املائية عميقة  السطح، إال وزاد تعرضها للمخاطر التلوث، وعلى عكس ذلك كلما

وتتعرض    بة التكوينوصلغير منفذة    صخريةخاصة عند وجود تركيبة  ا بالتلوث، و إصابته  حتمالا

بشكل   إما  لتلوث  الجوفية  مياه    منفذة(سطحية    طبقة)مباشر  الطبقات  تسرب  طريق  عن  أو 
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األودية   ومياه  والسقي  جودة  امللوثة،األمطار  تدهور  سرعة  من  يزيد  بطء   ومما  الجوفية  املياه 

بف سنوات  تجددها  تردد  املائية    (02)  والشكل  الجفافعل  الفرشاة  جودة  يوضح  بمدينة التالي 

 .  (113،صفحة  2019)عبد الحميد كردود،   برشيد.

 : جودة الفرشاة املائية ملدينة برشيد 2الشكل 

 

                                                  

 

 

 

 

 

 

 )114ة صفح،  2019 ، د  د الحميد كردو ب ع  ( املصدر:

 ( الشكل  خالل  نالحظ02من  ا  (  الجودة، أن  حسب  تختلف  برشيد  بمدينة  املائية  لفرشاة 

 وهذا   %7متوسطة تمثل    وجودة%  7سيئة تمثل    وجودة%  86فالفرشاة الجد السيئة تمثل نسبة  

التي    والصلبةة  ات السائليايعني أن الوحدات الصناعية لها تأثير على الفرشاة املائية عن طريق النف

 .كبير تأثر على الجودة بشكل 

 :على الفرشاة املائية وتأثيرهاخلفات الصناعية امل    7.2

هناك نوعان من املخلفات التي تطرحها الوحدات الصناعية التي تؤثر على البيئة وعلى  

 : نوعانساكنة املدينة بشكل عام وهي  

 :  املخلفات الصناعية السائلة -أ

ة خاصة إذا  در التلوث، وأكبر ملوث للبيئة بصفة عامفات من أخطر مصاه املخلهذ  ر تعتب

ويمكن أن تكون    املنتوجات الصناعية  باختالف مواد سامة، وتختلف هذه املواد    كانت تحتوي على

 ستهالكاويقدر  بيدات ومشتقاتها وغيرهامن أصل معدني كاملعادن الثقيلة، أو من أصل عضوي كامل

فيتم    ة من املاءال تلبي حاجيات الصناعوهي كمية متر مكعب،   6000ملاء ب اعية من انصاملنطقة ال

إلى من خاللها    اللجوء  يتم  التي  اآلبار  الضخ،   ستغاللاحفر  آالت  عبر  الباطنية  الفرشة  من  املياه 

العوالق  من  بمجموعة  محملة  املياه  تصبح  وبذلك  والتنظيف،  التبريد  عمليات  في  وتستعمل 
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اعة الكيماوية، حيث سامة وامللوثة، خاصة أن القطاع املهيمن ببرشيد هو الصنواملواد ال  املختلفة

النتريك   كاآلزوت،  خطيرة  مواد  السائلة  نفاياتها  املواد   والهيدروكربون   والسلفور تركز  من  وغيرها 

دية  لجالسامة التي يصعب تحللها بيولوجيا باإلضافة إلى النفايات السائلة الناتجة عن الوحدات ال

 يد و الكروم والزئبق والنيكل. ملصانع التي تسجل نسب مرتفعة من املعادن الثقيلة كالحدو ا

وفي ظل غياب محطات معالجة املياه العادمة واملستعملة من مختلف الوحدات الصناعية 

ملحطة  املستعملة  الصناعية  املياه  هذه  تصرف  برشيد،  ملدينة  الصناعية  باملنطقة  املتمركزة 

متر    4600اض بسعة  وجد في الشمال الغربي للمنطقة الصناعية، وتضم خمسة أحو التي ت  عيالتجم

األمطار ملياه  ذو تصريف سطحي مخصص  توزيع  نظام  عبر  في    مكعب  واحد  آن  في  العادمة  واملياه 

طريق مديونة عبر الضخ ليصرف في الطبيعة دون أية معالجة، وبذلك تشكل املياه املستعملة   تجاها

الفرشة  إلى  تسربها  نتيجة  خاص  بشكل  واإلنسان  البيئة  على  تؤثر  التي  الرئيسية  العناصر  أحد 

 شكلحيد للسقي والشرب كذلك، وبالتالي فهذه املخلفات تؤثر باألخيرة هي املصدر الو املائية، هذه  

 .(106،صفحة2009)حياة زعيم ،  مباشر على صحة سكان مدينة برشيد.

املائية  الفرشاة  كبير على  تأثير  لها  الصناعية  املنطقة  أن  امليدانية الحظنا  الزيارة  من خالل 

املنطق  قتربنااكلما  ف قويامن  التأثير  كان  كلما  كلما    بتعدنااوكلما    ة  املنطقة  عن  فشيئا  قل  شيئا 

تتمتع خلففاملالتأثير،   السطحية  الطبقة  أن  وخصوصا  كبير  بشكل  تأثر  السائلة  الصناعية  ات 

املخلفات  تتسربو بنفاذية   املائية    والصلبةالسائلة   إليها  الفرشاة  على  تأثر  التالية   والصور التي 

 توضح ذلك.

 . قنوات سطحية لصرف املياه باملنطقة الصناعية  :2و  1 تينالصور 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )120صفحة ،  2019 ،كردود   عبد الحميد( املصدر:
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يتبين من خالل الصورتين أعاله بأن هذه املخلفات السائلة والتي هي عبارة عن مياه عادمة 

بشكل   الطبيعة  في  فإتطرح  وبالتالي  معالجة،  دون  في  مباشرة  يتمثل  كبيرا  تأثيرا  تحدث   رتفاعانها 

با الباطنية،  املائية  الفرشة  وتلويث  التربة  احمضية  إلى  التي  إلضافة  منها  املنبعثة  الكريهة  لروائح 

ظهو  إلى  باإلضافة  كالربو،  مزمنة  أمراض  حدوث  في  يتم تتسبب  كما  الجلدية،  األمراض  بعض  ر 

 الفالحية. ياه العادمة من طرف بعض الفالحين في سقي أراضيهم هذه امل ستعمالا

من القول  يمكن  اإلطار  هذا  امليدانية  خالل  وفي  التطهي   بأن  ،املعاينة  املنطقة شبكة  في  ر 

 ذلك فيما يلي: ويتمثل والضعف الصناعية تعاني من العجز 

الصحي   - إلى    وتأكل  وتالشيهاقدم شبكات الصرف  يؤدي  الصالح لشرب ا  ختالطاقنواتها  ملاء 

 إلى تلوث الفرشة املائية ككل. ويؤدي باملياه العادمة أحيانا،

 طهير.م املديري لت في إطار التصمي نجاز املشاريع الالزمةإعدم  -

مادية   - إمكانيات  وجود  املطلوبة    وبشريةعدم  باملهام  العشوائية   وتركللقيام  الربط  حرية 

  .للوحدات الصناعية

داخل  وتراكم  القنواتقطر  ضعف   - الصلبة  الغالب   يؤدي  ها،النفايات  مما     ها ختناقاإلى    في 

 من مشكل الفيضانات. يزيد

  لتزام االفي    واملماطلةنفايات  لالبيئية ل  نعكاساتباالأرباب الوحدات الصناعية    هتماماعدم   -

 بدفاتر التحمالت. 

 .لخسائر البيئيةاملسؤولين باألرباح الصناعية قبل ا  هتمامواعدم فعالية القوانين  -

 : املخلفات الصناعية الصلبة -ب

 طن   80000وصل حجم النفايات الصناعية الصلبة الناتجة عن الوحدات الصناعية حوالي  

طن في أماكن قريبة من   58000يلقى بها في املطرح، ويتم تخزين حوالي    فقط  %5، منها  2000سنة  

لى جودة املياه  الحديد، وهو ما يشكل خطر عالوحدات، وهنا يتعلق األمر باألوحال والرمال وبقايا  

والسطحية وعلى    .(60الصفحة  2010الصديق،)املستني,  ،الجوفية  البيئة  على  تؤثر  بدورها  والتي 

لنفايات الصلبة بمدينة برشيد عامة حوالي  و   دشيكنة مدينة بر سا   320000يبلغ الحجم السنوي 

منها   ب  4500طن  تتميز  التي  الصناعية  النفايات  من  السامةطن  املواد  لغلبة    غلبة  تبعا  والخطيرة 

ملوث مواد  تتكون من  التي  والغذائية  والنسيجية  الكيماوية والشبه كيماوية واملعدنية  ة الصناعات 

كباقي   لتحلل جدا  قابلة  مواد  ثم  الصباغة  ورواسب  واألملنيوم  والزنك  والنحاس  الرصاص  معادن 
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ات الفالحية وقصاصات الورق أو على املدى البعيد  سواء على املدى القريب كباقي املنتوج  بيولوجيا

لقطاع عدة سنة أو أكثر لتحلل في الطبيعة و يطرح هذا ا  100كاملواد البالستيكية التي تحتاج إلى  

اكل تتجلى في كونه ال زال ال يرقى إلى املستوى املطلوب و املسطر من قبل املجلس الجماعي وهذا مش

 راجع باألساس إلى :

 . ت التحسيسية املوجهة ألرباب املصانعغياب الحمال  -

 نطقة الصناعية. يطرح البعض النفايات في أزقة امل بحيثغياب الوعي البيئي لدى العمال  -

 .فات الناتجة عن الوحدات الصناعيةبعض املقذو بين ت ةلتاليا صور وال 

 ة برشيد: تراكم النفايات الصلبة باملنطقة الصناعية ملدين  4و  3 الصورتين

 )123صفحة،  2019 ،الحميد كردود  بدع( :املصدر 

املجال البيئي بشكل كبير   وتشوهنالحظ من خالل الصورتين أن الوحدات الصناعية تلوث 

خطرا على صحة اإلنسان والبيئة  ت الصلبة في أزقة وشوارع الحي مما يشكلرمي النفايا عن طريق

  .العديد من األمراض الفتاكة نتشاروا

 :الغازية النفايات    8.2 

يعتبر الهواء عنصرا أساس ي من عناصر املناخ، وهو من األركان األساسية للحياة غير أنه في  

جد   وضعية  عرفت  األخيرة  االسنوات  بسبب  الطبيعية مقلقة  مصادر  عن  الناتج  الكبير  لتلوث 

أك  والبشرية البشرية  املصادر  كانت  السريع  وإذا  بالتطور  تتميز  إذ  اإلنسان،  على  وأعظم خطرا  ثر 
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يصبح  الهواء  جعل  ذلك  وكل  املدينة  ساكنة  عدد  في  وزيادة  الصناعية  لألنشطة  محدود،  وغير 

 معرضا أكثر لثلوث بجميع مصادره.

ع  ويتكون  من  النيتروجين  الهواء  غاز  أهمها  غازات  الكربون أكسيد    وثاني  واألكسجيندة 

إذ شكل األوكسجين حوالي  . ويعتبواألرغون  نقيا  الهواء  أكسيد   وثاني%  78  والنيتروجين%  20.44ر 

% وتؤثر األنشطة البشرية على تلك املكونات فتغيرها الش يء الذي  0.93% واألرغون  0.03الكربون  

 لوث الهواء. يؤدي إلى ث

الدو  وخاصة  املعاصرة  املجتمعات  تواجه  التي  املشاكل  أهم  من  الهوائي  التلوث  ل  ويعد 

هذا    وتزدادالصناعية   منتأثيرات  حجم   النوع  في  التراكمية  لزيادة  نتيجة  عام  بعد  عاما  التلوث 

األ  في  املصانع  تنفثها  التي  و امللوثات  من  جواء  برشيد  هواء  األ أيعتبر  امللوثكثر  صعيد جواء  على  ة 

طقة الصناعية  املن  مدى تأثير الصور في األسفل توضح  و  صناعية  املدينة أنشطة  حتضانال   ململكة،ا

 بمدينة برشيد. 

أهم الوحدات الصناعية امللوثة للهواء باملنطقة الصناعية ملدينة   :6و 5 تينالصور 

 رشيدب

  

 )127لصفحة ا 2019د سنة عبد الحميد كردو ( املصدر:                                  

ب  والحلول التدابير   .3 الحضرية  البيئة  حماية  أجل  من  التلوث املقترحة  من  برشيد  مدينة 

 الصناعي

إذ  البيئة،  وسالمة  اإلنسان  صحة  على  الخطيرة  البيئية  املشاكل  من  البيئي  التلوث  يعتبر 

ز بر عدة مشاكل ت  بحيث تعاني من  خاصة،برشيد    ومدينةيشكل نقطة سوداء بالنسبة للمدن عامة  



 
 الد بن الزيديةميد كردود، خعبد الح

 

24 

 

الصلبة النفايات  تراكم  خالل  الصحيمن  الصرف  مجاري  قنوات  وهشاشة  تلوث ،  إلى  إضافة   ،

إضافة إلى ذلك نجد املنطقة الصناعية تزيد من خطورة   أغلبيتها،  وقدمالهواء بفعل وسائل النقل  

املدينة تعيشها  التي  الوضعية  املهتم  هذه  خاصة  املسؤولين  جعلت  املشاكل  هذه  بمجال  وكل  ين 

وع  يتخذون يئة  الب البيئة،  على  للحفاظ  وقائية  وتدابير  إجراءات  سال عدة  الساكنة لى  وصحة  مة 

لوث البيئي الناتج هذه التدابير في إقامة العديد من املشاريع الهادفة إلى الحد من مشاكل الت  تبرزو 

 و البشرية. قتصاديةاالعن األنشطة 

عدة قوانين دولية تهم املجال البيئي، وضع    تفاقياتاإطار هذه املشاريع تم توقيع عدة    وفي

على مجموعة من    عتماداال هكتار تقريبا، ثم    42تية للمدينة ومن بين  ثم إعادة النظر في البنية التح 

القوانين لحماية البيئة من التلوث الصناعي ومن أبرز هذه القوانين نجد قانون تدبير النفايات رقم 

 وغيرها من اإلجراءات األخرى.  حة تلوث الهواء،ملتعلق بمكافا 13,03وقانون رقم  28,00

 :اظ على البيئةللحف املتخذةالتدابير  1.3

إجراءات    تخذا عدة  برشيد  ملدينة  البلدي  البيئة   وتدابيراملجلس  على  الحفاظ  أجل  من 

التدابير نجد مش  والرقي  التلوثمن    وحمايتها أبرز هذه  تلوثا، ومن  األقل  املدن  إلى مستوى  روع بها 

 . م إعادة تهيئة قنوات تطهير السائلثباملساحات الخضراء   هتماماال 

 :التلوث الصناعي متصاصافي  الخضراء واملساحاتء النباتي دور الغطا -أ
املدينة،   تتنفس بواسطتها  التي  الرئة  التي تعرف    وخصوصاتعتبر املساحات الخضراء  املدن 

، فاملساحات والبنزيناد الكيماوية  املو   حتراقا  تركز الوحدات الصناعية التي تتعرض لثلوث بفعل

التو  في  البيئي ملدينة برشيد، نظرا ألهميتها الصناعية وكثافتها  الخضراء تشكل عنصرا أساسيا  ازن 

واألغراس  الخضراء  املناطق  إنعاش  إلى  الرامية  السياسة  مع  تماشيا  العمراني،  وتوسعها  السكانية 

الحضري  املدار  مواطن  داخل  كل  برشيبم  فنصيب  هو  دينة  املساحات  من هذه  نسبة   ²م3د  وهي 

 لمواصالت وكذلك املنطقة الصناعية.  ضعيفة مقارنة مع الحركة النشيطة ل

بالدور الحيوي الذي تلعبه   وإحساساملا تكتسبه املساحات الخضراء في حياة املواطن    ونظرا

س البلدي من حيث ام بها املجلبها متزايدا، ويظهر ذلك من خالل اإلنجازات الذي ق  هتماماال أصبح  

ب   مساحتها  تقدر  حيث  املهيئة  األن   14أي  ² متر   140000املساحة  تناهز  املساحة  وهذه  هكتار 

 . باإلضافة إلى القيام بإنجاز العديد من املشاريع األخرى  هكتار تقريبا، 42أي ² متر   417729
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لدور الفعال الذي با  ايمانا من وإ  ،ةو أمام هذه املجهودات التي قام بها املجلس البلدي للمدين

الخضر  املساحات  في مجال صيانة  الخاص  القطاع  به  التذبير  يقوم  املجلس على سياسة  اء، راهن 

املفوض من أجل صيانة كل املساحات الخضراء، وهذه السياسة أعطت النتائج املتوخاة منها حيث  

ملساحة اإلجمالية ا  تتوزع  حيث  تعتبر الحدائق بمدينة برشيد مثاال يحتذى به جهويا وحتى وطنيا،

شارع محمد    تتواجد ب  حيثحو التالي  على الن املدار الحضري    مجموع  داخلللمساحات الخضراء  

السطات    8حوالي  بالخامس   وطريق  البلدي    4هكتارات،  واملنزه  وح  15هكتارات،  ديقة  هكتار، 

  2مقر العمالة    راءو و حديقة  هكتارات و   2الرياض ي الحي الحسني  املركب  مكتار، و   2.5املغرب العربي  

أي   تبلغ  بمهكتارات  إليه  20ساحة اإلجمالية  الخاصة بحديقة   35ا مساحة  هكتار وتضاف  هكتار 

في  سندباد كبير  دور  لها  الخضراء  فاملساحات  بطرح   امتصاص،  الجو  تلطيف  و  السامة  الغازات 

 األوكسجين .

 :تدبير تطهير السائل 2.3

قطاع التطهير   وتدبير حول تسيير    2003بر  نون  11تاريخ  الصالح لشرب ب  الوطني للماءاملكتب  

شراكة من املجلس الحضري ملدينة برشيد بإنجاز عدة مشاريع لتقوية السائل باملدينة قام املكتب ب 

القطاع والرفع من مستوى الخدمات لدى ساكنة املدينة،   لهذا  التحتية  إطار هذه   وفيالتجهيزات 

 في: تجلى تم إنجاز عدة مشاريع ت تفاقيةاال

 .قنوات الصرف الصحي بجميع أحياء املنطقة الصناعية وتجديدء بنا -

 . شبكة صرف املياه الشتوية وتقويةبناء  -

 . للمياه العادمة والرفعبناء محطات الضخ  -

 . محطة التصفية تجاهاكلم من قنوات صرف املياه العادمة في  8بناء  -

 .كوادي مرز  جاهتاكلم من القنوات لصرف املياه املعالجة في  14بناء  -

 .قة الصناعيةكلم من القنوات في املنط   8إعادة بناء  -

يعاب على هذه املشاريع هو غياب مشروع معالجة املياه الصناعية محطة التصفية  لكن ما

التي كانت في البداية تستقبل املياه العادمة الصناعية واملنزلية  هكتار  40سيدي املكي على مساحة  

 . نزلية فقطامل ة املياهتخصيصها ملعالجتم لكن 
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 : تدبير تطهير الصلب 3.3

مجمو  الصلبة  هناك  النفايات  ملعالجة  الطرق  من  خاص   والتيعة  تغيير  خاللها  من  يمكن 

نقلها    أكثر، فيمكنللنفايات الصلبة الخطيرة بجعلها أقل خطورة حيث يمكن بعدها التعامل بأمان  

ومن الطرق املستخدمة   والبيئةن أضرار لإلنساأو جمعها أو تخزينها أو التخلص منها دون أن تسبب 

ا عملية  ثنذكر  الردم  أو  النفايات  لدفن  حرق  عملية  بعد خطو   تشكلالتي  م  بحيث  الهواء  على  رة 

 عملية الحرق تتصاعد الغازات الناتجة عن عملية الحرق إلى الجو مما يلوث الهواء. 

 :الجراءات الوقائية للتخفيف من تلوث الهواء 4.3

عاصرة وخاصة الدول الصناعية أهم املشاكل التي تواجه املجتمعات املث الهواء من  تلو يعد  

التي   وتزداد امللوثات  في حجم  التراكمية  لزيادة  نتيجة  عام  بعد  عاما  التلوث  من  النوع  هذا  تأثيرات 

ا في األجواء ويعتبر هواء برشيد من أكثر  امللوثة على صعيد الجهة  تنفثها املصانع   نهحتضاال ألجواء 

 الدار البيضاء.  قتصاديةاالصمة ملوثة وقربه أيضا من العا صناعية جد أنشطة على

 من طرف الجهات املعنية   جراءاتاإل   مجموعة من  تخذتال  هذه املشاك تداعيات    منللحد  و 

الغازية السامة في األجواء سواء األتية من املصانع أو من املرافق    نبعاثاتاال لتخفيف من  ل  للحد أو 

الوقائية للتخفيف ين هذه اإلجراءات    ومنقديمة  النقل الغير املهيكلة وال  أو من وسائل  العشوائية

 : هيمن ثلوث الهواء 

املناخ   - العلمي السليم عند إنشاء أي صناعة بحيث يراعي    أالويراعي    والتضاريسالتخطيط 

يجب أن ية مصانع كيماوية أو تعيينه قرب التجمعات السكانية أو املناطق الزراعية و أتنشأ  

 العمران. تساعاو سكان تزايد ال  عتباراال بعين يؤخذ 

امللوثة التي يسمح بوجودها في الهواء   - تحديد املقاييس الخاصة بالتركيزات القصوى للمواد 

 هواء املنطقة الصناعية.  وخاصة

إنشاء نقاط رصد ومراقبة لقياس جودة الهواء في مناطق مختلفة مع مراعاة أنماط النمو في  -

 املواد امللوثة.  ةوكمياملناطق هذه 

الصناعية  هتماماال  - املناطق  حول  الخضراء  واألحزمة  املسطحات  وزيادة  األشجار    بزراعة 

 خالل:ذلك دورا بالغا في تنقية الهواء من  ويلعب

 وزيادة األوكسجين في الجو.   العمل عل التقليل من وجود ثاني أوكسيد الكربون  -
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األشجار   - كأو للغازا  متصاصهاال زرع  السامة  أت  وثاني  الكربون  أكسيد  الكبريت ل  وكسيد 

ت إلى الوقود، وبتالي منع وصول هذه امللوثا  حتراقاوأكسيد النتروجين والرصاص الناتج عن  

 بينها:بعض الحلول املقترحة ملقاومة تلوث الهواء من  هناكو  املكونات األخرى في البيئة

امللوثة   - املواد  التخلي عن  قليلة   لهستبدااو (  قود)الو   للهواءطريقة  الطاقة  التلوث،   بمصادر 

الغاز الطبيعي أو الكهرباء أو الطاقة الشمسية بدال من   ستخداماويتضمن ذلك التحول إلى  

ومنا لوسائل املتبعة   اد والرصاص الذي يؤثر على البيئةعلى الرم الوقود البترولي الذي يتوفر 

للغاز  املكونة  املواد  بعض  إزالة  التلوث  و لتقليل  الوقود    الجسيماتات  من  الة إز و امللوثة 

و  البنزين  من  إطالقا.الكبريت  الرصاص  إضافة  كردود،    عدم  الحميد  ،صفحة 2019)عبد 

131). 

 :  خاتمة  .  4

القول    نطالقاا يمكن  تم  مما سبق  ما  إلى  ستعراضهامن خالل  تو   توصلنا  وحدات الزيع  أن 

 ة نطقفالتصنيع بامل  ،لبيئيلى املستوى امتعددة خصوصا ع   نعكاساتاالصناعية باملنطقة كانت له  

إلى سلبية تسببت بشكل كبير في    انعكاساتلم يخلو من   تلويث الفرشاة املائية والهواء وباإلضافة 

العام   نفاياتها الصلبة و السائ  ةالصناعي  ةللمنطقتشويه منظر  أو بأخر من خالل  لة أثرت بشكل 

ت منتشرة  تاكة التي أصبح ة و الفمراض املزمنالبيئة من خالل العديد من األ على صحة اإلنسان و 

ويبقى أن نقول بأن قضية املحافظة على البيئة من التلوث رهينة بإعادة النظر في الطرق  باملنطقة،  

وب تقنية  لشروط  يستجيب  بشكل  الصلبة  النفايات  معالجة  في  و  املتبعة  عالية  كفاءة  ذات  شرية 

علمي السليم عند إلضافة إلى التخطيط الاملدى هذا باو بيئية حقيقية و بعيدة    اقتصاديةمردودية  

املناخ    تراعى  أن  هو  األول  هدفها  صناعة  أية  على  إنشاء  السهر  يجب  لذا  األولى   احترام بدرجة 

العمل، بها  البيئية الجاري  تبقى محدودة    القوانين  أنها  بالرغم من كل  املجهودات الجبارة إال  لكن 

املوارد الطبيعية و كثرة املباني    مع زيادة في الطلب علىال البيئي و  مقارنة مع وضعية املدينة في مج

   .بفعل النمو السكاني الذي تعرفه مدينة برشيد في السنوات األخيرة

   :ملراجعقائمة ا . 5

 :  الكتب

دار الفكر ،  302عدد الصفحات    مشكالت و حلول،(: التربية البيئية  1997)الجبان رياض، -

 دمشق )سوريا(.
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مكتبة األسد ،  302التلوث البيئي عدد الصفحات    ان و البيئة ونساإل(:  2001)ح،وهبي صال -

 دمشق )سوريا(. -قسم الجغرافيا 

 الرسائل واألطروحات الجامعية: 

والفالحية  نعكاساتا(:  2010)الصديق،    املستني، - الصناعية  املائية   األنشطة  املوارد  على 

 ية باملحمدية )املغرب(.انالعلوم اإلنسجامعة الحسن الثاني كلية اآلداب و  بسهل برشيد،

الحضري  التوس   (:2001)حيدة،  املهدي   - الفالحة،  وانعكاساتهع  الثاني    على  الحسن  جامعة 

 اإلنسانية املحمدية )املغرب(.  والعلوم اآلدابكلية 

بحري   - الخصائص   (:2010)حديس،  الصمد    وعبدحجاج  برشيد،  ملدينة  الداخلي  التركيب 

 ات خريبكة )املغرب(. خصصتعددة الت. كلية املواملميزات

الصناعية  (:  2009)زعيم،  حياة   - الصناعية   وانعكاساتهااألنشطة  املنطقة  نموذج  البيئية 

 اإلنسانية املحمدية )املغرب(.   والعلوم اآلدابالساحل، برشيد. جامعة الحسن الثاني كلية 

جامعة   ئي،ال البياملج  على  وتأثيرهرشيد  ب  النشاط الصناعي بمدينة (:  2011)املجهد،    عادل، -

 عين الشق الدار البيضاء )املغرب(.  اآلدابالحسن الثاني كلية 

دينامي(.:  2019)كردود،  الحميد  عبد   - خلق  في  ودورها  الصناعية  الوحدات  ة كي توطين 

حالة مدينة برشيد دراسة   البيئية على املجال الحضري،  وانعكاساتها  واجتماعية  اقتصادية

املعلو   باستخدام الالنظم  الثاني    واالستشعارة  جغرافيمات  الحسن  جامعة  بعد،  كلية عن 

 اإلنسانية املحمدية )املغرب(.  والعلوم اآلداب

هوية، الجوالحاجيات    االستهالكإشكالية املوارد املائية باملغرب بين    :(2004)  صباحي،محمد   -

الثاني،    أطروحة الحسن  جامعة  الدكتوراه،  اإلنسانلنيل  والعلوم  اآلداب  اكلية  ملحمدية ية 

 (. )املغرب

 مالحق: .6

 مقابلة موجهة ألرباب املصانع واملسؤولين                                  

   الصناعية؟باملنطقة  االستقرارباب الرئيسية التي حفزتكم على ما هي األس  -

املساعدة؟ وأين تتجلى هذه    االستقرارهل ساعدتكم الدولة على هذا   -  

باملصنع؟ إنتاجها ات التي يتم ما نوع املنتوج  -  
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أين يتم تسويق هذه املنتوجات: داخليا أم خارجيا؟  -  

الخارجية؟ما هي األسواق التي تفضلونها: األسواق الداخلية أم   -  

ما طبيعة الكفاءات التي يشترط توفرها في العمال الذين يشتغلون داخل املصنع؟  -  

؟ دينةاملداخل هل املصنع يساهم في خلق أنشطة موازية   -  

األنشطة؟ساكنة من هذه هل تستفيد ال  -  

 تتجلى؟ما طبيعة املشاكل التي تعاني منها املنطقة الصناعية منذ استقرارها وأين   -

 ما هي العناصر املتضررة من هذا التلوث؟  -

 الصناعية؟ و الحلول للحد من تأثيرات املنطقة  االقتراحاتما هي    -
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One of the most famous of these is the sustainable development issue, which has long 

been at the center of much scientific research and           policy-making. This work aims at 

qualitative comparative analysis of the sustainability paradox shown in the almost absolute 

methodological difference that distinguishes weak from strong sustainability. The synthesis 

of the result is that this paradox has a real practical impact on the sustainable development 

indicators or pathways related to requirements of human welfare and environmental 

conservation. While weak sustainability sees growth,                            for example, as one of the 

reasons for the success of sustainable development, the strong sustainability sees,  on the 

other hand, the need to stop or reduce growth and consumption. 

Keywords: sustainable development; weak sustainability; strong sustainability; capital stock; 

growth. 

JEL Classification Codes : B00 ; I31 ; O13 ; O44 ; Q01 ; Q5 ; Q57. 

 

   :مقدمة  .1

مفهوم                    مثل  األخيرة  العشريات  في  واسع  صدى  لها  كان  التي  املفاهيم  تلك  ا  جدًّ قليلة 

ي، سياس ي أو اجتماعي، التنمية املستدامة. حقيقة األمر، من الصعب اليوم إيجاد إجراء اقتصاد

ي كان،
ّ
 فهوم. وطني أو حتى دولي، ال يمكن تبريره باسم هذا امل محل

شمولي    وذاع  نشأت كمشروع  املستدامة  التنمية  املآس ي   وكرّدةصيت  من  للتقليل  فعل 

العالم.    واملختلفة  العديدة يعيشها  األخير  التي  الطبيعية هذا  للنظم  ا  تدميرا ا  يوميا                           يشهد 

يين األشخاص  واة بين مئات مال البيئي للكوكب مع زيادٍة خطرة في حّدة الفقر وعدم املسا  وللتوازن 

الغذاء،  غي أقّل قدر من الحاجيات األساسية: الحصول على مياه الشرب،  القادرين على تحقيق  ر 

اقة، الرعاية الصحية، التعليم 
ّ
غلالط

ّ
 . والش

املقابل، يعاني هذا املشروع أو املصطلح من مجموعة نقائص. نذكر منها الغموض   وفيلكن،  

للغ كبير  يرجع سببهالداللي  الذي  التعريفات    اية  يثير   ولالستخداملكثرة  مما  العبارة  لهذه  املكثف 

عام   في  كمثال،  الحقيقية.  فائدتها  حول   
ا
حّدد  1989تساؤال  ،Pezzey   الدولي البنك  معنى    37من 

ا للتنمية املستدامة. في نفس الفترة، أوجد   معنى.  Hatem ،60مختلفا

املستوى   على  اإلشكال  ع  ي االصطالحهذا  آخر  إشكال  املنهجيرافقه  املستوى                      . لى 

  بصفة أوضح، طريقة تنفيذ التنمية املستدامة على أرض الواقع تخضع لنظرتين متضاّدتين، األولى، 
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ف  ،  اإلستدامة الضعيفة  وهي
ُ
ّ ت فكري اقتصادي      من منطلق    البيئة  وحماية، الرفاهية  االستدامةُر  س 

أو  تدعو إلى تفعيل    القوية، فهي  االستدامة  وتدعىة،  لثانيأما ا.  Solowأحد أبرز ممثليها هو  .  بحت

 دتها مأحد أع  .عبر نهج تحليلي ذي فلسفة بيئية أو إيكولوجية خالصة   تفسير هذه املفاهيم الثالث

  .Dalyاملشهورين هو 

ا من تحليل مقارني نوعي، سيهدف هذا العم
ا
ل إلى تسليط الضوء على هذين النظرتين إنطالق

فهل املنظور اإلقتصادي لإلستدامة كّل واحدة منهما إلنجاح التنمية املستدامة.  ا  ليا عمتقتضيه    وما

طرح فلسفي أشمل يقّدم   ، إلىومنهإلى اإلستدامة القوية،    أم يجب اللجوء   لوحده؟كاف    الضعيفة

   اقتصادي؟تمام اه البيئية على كّل  واملزايا اإلنشغالت

مقّس  هذه  البحثية  الورقة  ستكون  تقّدم،  منها مما  األول  رئيسية.  أجزاء  ثالث  إلى                 مة 

ع ا  بناءا املستدامة  التنمية  ملصطلح  تعريفي  مدخل  عن  التعريفاتعبارة   لهذه  تاريخي  تسلسل  . لى 

فري و   االقتصادي  والنمو الجزء الثاني سيتطّرق إلى أطروحة الحالة املستقّرة   هما من املمّهدات الّص 

كلتا   امةستدلال   واملنهجيةاملفاهيمية   لدراسة  مقتضيات  الثالث  ّصص الجزء 
 
ا، سُيخ القوية. أخيرا

 البيئة.  وصون اإلستدامتين من أجل إرساء الرفاهة 

 . التنمية املستدامة: مصطلح واحد، تعريفات متعّددة2

املستدامة للتنمية  حقيقي  تعريف  عام    أّول  حاد   1980ظهر 
ّ
لإلت السنوي  التقرير                في 

لحماالّدول الطبيعة  ي  أنها   واملوسومية  على  تقديمها  تّم  حيث  العاملية"  الحفظ  "استراتيجية               ب 

الجيني   التنوع  الحية،  املوارد  على  بالحفاظ  يسمح  تطور  ".  وعلى"  األساسية  البيئية   التوازنات 

(Schubert   & Zagamé, 1998, p. 110) 

أكثر   املصطلح  هذا  أصبح  بعدها،  سنوات  تقريرسبع  بفضل   
ا
Brundtland  (1987  )شهرة

للبيئة   العاملية  " والتنميةللجنة  املشتركاملعنون  العامة   واملقدم"  مستقبلنا  الجمعية                 إلى 

تنمية املستدامة على  بتعريف ال قام هذا التقرير ،(Combes, 2005, p. 135)حسب   .لألمم املتحدة

ا من" نمط من التنمية االقتصادية ي  أنها ا    لبي احتياجات كل جيل، بدءا ا، ]غالبا أولئك األكثر حرمانا

 .  ما يتم حذف هذا الجزء![ دون املساس بقدرة األجيال القادمة  على تلبية احتياجاتهم "

التنمية هذه  ا  معتبرا ا  ثانيا ا  مفهوما عرض  التقرير  التي،  :  نفس  تغيير  خاللها،   ومن"سيرورة 

االستثم توجيه  املوارد،  انسجام    واملؤسسيةالتقنية    والتغييراتارات  استغالل  في   وتعزز تتّم 

          (Barde, 1992, p. 37)  ."البشرية االحتياجات اإلمكانات الحالية واملستقبلية لتلبية
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ا للمبدأ   : " التنمية املستدامة تعني ، فإّن 1992وان  من إعالن ريو في ج  1من جهة أخرى، وفقا

نقية   انسجام  ومنتجةتنمية  الطبيع  في  "مع  األوروبيةة  املفّوضية  اقترحت  السنة،  ذات  تعريفا  . 

بها:   ا  سياسة  خاصًّ االقتصادية تهدف    واستراتيجية"هي  للتنمية  زمنية  استمرارية  ضمان  إلى 

البيئة    واالجتماعية احترام  الضروريةاملساس    ودون مع  الطبيعية  ".     باملوارد  البشري  للنشاط 

(Meier & Schier, 2005, p. 281)  

ا،   ، أعطت منظمة التعاون (Maréchal & Quenault, 2005, p. 233)ما يذكره    وحسبأيضا

املفهوم     1998عام   االقتصادية   والتنمية هذا  أّن  على  قائمة  تعريف  توجيه صيغة  يقتض ي   "

اع  االهتمام االقتصادي  إلى  النمو  من  شمولية  أكثر  املفهوم    والرفاهيةتبارات  يشمل     املادية. 

اإل انشغا بشأن  ضّد    والتماسكنصاف  الت  التهديدات   مواجهة  ضرورة   إلى  باإلضافة  االجتماعي 

 الخيرات املشتركة لإلنسانية ". 

امل القرن  أواخر  في   
ّ
إال تظهر  لم  التعريفات  هذه  أّن  من  الّرغم  إعلى  التنمية اض ي  أّن   

ّ
ال

مجلس الشيوخ، أعلن   م ماوأ  1909لها جذور فكرية قديمة. فعلى سبيل املثال، في عام    املستدامة

املوضوعات  أحد  الطبيعية  املحميات  على  الحفاظ  جعل  الذي  روزفلت،  ثيودور  األمريكي  الرئيس 

لسياسته،   للسكان  "أّن:  املركزية  املستمر  النمو  في    والزيادةمع  شعبنا  السريعة  فإّن  االستهالك، 

ا الجيل، بتدمير املوارد التي ستكون سيحتاج إلى املزيد من املوارد الطبيعية ... إذا قمنا، نحن من هذ

نخفض مستوى املعيشة، بل   السكان، فإنناقللنا من قدرة أرضنا على دعم    إذاو ضرورية ألطفالنا،  

 (Maréchal & Quenault, 2005, p. 290)    ".هذه القارة ملستقبل فينزيل الحق في الحياة ألجيال ا

بل تدامة ليست نظرية  التنمية املس  أّن  من الواضح يكون  هذه التعريفات،  مجموع  من خالل  

املؤسس ي،   البيئي،  االجتماعي،  االقتصادي،  الجانب  بين  الترابط  على  يؤكد  تحليلي  مرجعي  إطار 

معياري  .  (Rousseau & Zuindeau, 2007, p. 03)  واملكاني الزماني   إطار  أنها  العمومي  كما  للفعل 

اإلخال  عدم  في  متمثل  أساس ي  هدف  مع  األولى  أفراد بالدرجة  بين  اإلنصاف  أو  بالعدالة               ل 

األجيال املتتالية. قدرات تلبية احتياجات كل جيل ترتكز على رأس املال املنتج، رأس املال البشري 

 طبيعية. ال واألصول 

و  االحتياجات،  بتلبية  األمر  ق 
ّ
يتعل الحاضر،  لجيل  لجيل  بالنسبة   فإّن املستقبل،  بالنسبة 

بالق يتعلق  الصاملعيار  هذه  تعترف  في درات.  اليقين  عدم  من  بكل  املستدامة  للتنمية  الزمنية  يغة 

ا لقدراتها.  مسؤولية جيل اليوم  طلباتها وف  وتلبيةاملستقبل واالستقاللية لألجيال القادمة لتحديد  
قا

تتمثل إذن في اإلبقاء، قدر اإلمكان، على قدرات أجيال الغد ملمارسة تفضيالتهم عن طريق توريثهم 
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املؤسسات  ر  املوارد،  من  متنوع  تطوير    والطاقاتصيد  من  ستمكنها  التي  حياتها   التقنية  مشاريع 

   (Godard, 2007, p. 62)الخاصة. 

املستدامة    وبغّض ،  لكن التنمية  فكرة  تعّرضت  الدولي،  انتشارها  عن  .  لالنتقاداتالنظر 

تقرير   في  االحتياجات  عن  Brundtlandفمصطلح  سيما  ال  ا،  نسبيا من  غامض  ربما  أنه  نعلم  دما 

الحقيقية  امل االحتياجات  معرفة  الغدستحيل  ما    .ألجيال   (Latouche, 2003, p. 24)جعل  هذا 

بمعار  عنها  املعروف  يقول  املستدامة  للتنمية  الشديدة  "    ضته  ليست سوى  مفاهيمي  أنها  تعديل 

 .إلى تغيير الكلمات ال إلى تغيير األشياء "  يهدف

التنمية أّن  يضيف  بالن  هو  هي  البيئةاملستدامة،  تحترم  التي  التنمية  للبعض،                      .سبة 

بالنسبة   ت غير الحكومية واملفكرين اإلنسانيين. هذا موقف موجود إلى حد ما عند نشطاء املنظما

لآلخرين، الش يء املهم هو أن التنمية يمكن أن تستمر إلى أجل غير مسّمى. هذا املوقف موجود عند 

ا. وجميععيين، معظم السياسيين الصنا   علماء االقتصاد تقريبا

ا، نقول أّن التنمية املستدامة توضح أن الحفاظ على البيئة يعت  التنميةمد على أنماط  أخيرا

البشرية   ستتبناها  دون   وأنهالتي  األجل  طويلة  رؤية  هناك  تكون  للتوجهات  لن  جذري  شبه  تغيير 

الحالية. واالقتصادية  إعادة ايحم االجتماعية  حّد  إلى  يصل  أن  يجب  الكبرى  البيئية  التوازنات  ة 

القتصادي. كذلك، إّن نشأة  النموذج الحديث للنمو ا  ومنتصّور بعض الجوانب من طريقة حياتنا  

ق بمواجهة 
ّ
يتعل الّسائدة فيما  النظرية االقتصادية  في  يثبت وجود قصور فعلي  التنمية املستدامة 

 .ناعهدفي   التحديات البيئية الحرجة 

ابتة أو املستقّرة وأطروحةالتنمية املستدامة  .3
ّ
 الحالة الث

علماء   من  التقليديون  أو  مناالقتصادالكالسيكيون           ،  Ricardoو  Smith  ،Malthusهم  ، 

اقتصادي   نمّو  تسجيل  عدم  في  تتمثل  تفاديها  يمكن  ال  اقتصادية  وضعية  حدوث  عوا 
ّ
توق في  قد 

الطويل   صفري -املدى  ا-نمّو  إعتبار  ندرة.  ذي  لكن  لإلنتاج  أساس ي  كمدخل  مطلقة  ألرض 

(Malthus) ( نسبية  النمو  Ricardoأو  إلى  إضافة  في (  متناقصة  عوائد  في   سيتسّببان  السكاني 

رأس   تراكم  فانخفاض  األرباح  تقليل  ثم  الكفاف،  مستوى  إلى  األجور  يدفع  مما                املال،  الزراعة 

ثاو  حالة  وقوع  ا،  البعأخيرا املستقبل  في  املستدامة يد.  بتة  التنمية  إمكانية  غياب                        أي 

   باملفهوم الحديث.
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اإلشكالية   هذه  معالجة  الباحثون  تناول  العشرين،  القرن  الثابتة-في                        -الحالة 

الفكرية   التيارات  بعض  املتشائمين  وعلىبواسطة  مدرسة  أو  تّيار  ا  ء،  هؤال  .رأسها  معا مجتمعون 

ا ب "حدود النمو" )  ،نادي روماداخل   ا موسوما   " أو  تقرير  Meadows ( أو تقرير"1972نشروا تقريرا

" Limits to growth  هناك مجتمع دام  ما  مستدامة  تنمية  توجد  ال  قد  أنه  صه 
ّ
ملخ غير     ".  دولي 

 الطبيعية.  واملواردمستقّر من حيث مستويات نمو السكان، االستثمار 

الغذاء  إنتاج  كفاية  عدم  أعقاب  في  ستنجم  التي  الحتمية  الكارثة  عن  أعلن                 التقرير 

عام   عام  2020بحلول  حوالي  التلوث  زيادة  عا   2040،  بحلول  الخام  املواد  نقص                  ،  2050م  و 

مهما   هذا،  فو  يكمن  الخيار  املتبعة.  واالقتصادية  الديمغرافية  السياسات  اإلعتماد  كانت  في  قط 

على التجديد البسيط    م، في استثمارات تقتصرعلى النمو الّصفري مع استقرار فوري لسكان العال

بنسبة   في خفض  املال،  الطبيعية  75لرأس  املوارد  استهالك  من  في   لكّل    والتلوث٪  منتجة،  وحدة 

 ,Merlin)  الغذاء. نتاج  إلى إ  تحويل رأس املال من الصناعة  وفيزيادة مدة حياة رأس املال الصناعي  

2008, p. 08)    

ا سيحّد حركة  الطبيعية  املوارد  من  العديد  تبذير  أو  استنفاد  أّن  دت 
ّ
أك هذه                 ملتشائمين 

املستقبل في  اقتصادي  نمّو  أي  يمنع  الكوكب  .أو حتى  إلى  تمتّد  التقرير  تناولها  التي  بأسره    املشاكل 

البعض.  ولها بعضها  على  قوي  على    تأثير  شّجع  فقد  عليه،  ا  ابناءا مع               والبيئة ية  لتنمالتعامل 

 . ووحيدةعاملية واحدة  على أنهما معضلة

النظام   لنموذج  الحاسوبية  املحاكاة  عمليات  أولى  إحدى  على  التقرير  هذا  ارتكز  للتذكير، 

ا التصنيع،  الغذاء،  إنتاج  السكان،  معايير:  بخمسة  يتميز  الذي  العاملي  واستخدام البيئي  لتلوث 

ديناميكية النظام العاملي تجعل هذه املعايير تتعّزز ببعضها البعض    .ددة غير املتج  املوارد الطبيعية

في عالم محدود   أكثر فأكثر    ويلّوثون متسّببة في حلقة مفرغة: تزايد عدد السكان الذين يستهلكون  

لذلك،   املوارد.  فإن    ومهمامن  اختبارها،  تم  التي  الخطة  يشهده  كانت  الذي  املتسارع  العالم النمو 

 يؤدي في النهاية إلى انهياره. 

" نحن مقتنعون، يكتب مؤلفوا التقرير، بأّن الوعي بالحدود املادية للبيئة العاملية والعواقب  

للتفكير   أمر ضروري لظهور طرق جديدة  للموارد األرضية  املعقول  غير    والتي املأساوية لالستغالل 

مراجعة   إلى  البشستؤدي  للسلوك  وباجوهرية  " ري،  الحالي  املجتمع  لهيكل   & Aubertin) .لتالي، 

Vivien, 2006, p. 25) 



 
بات العملّية للرفاهية والقويةالضعيفة  االستدامة

ّ
مقارنةدراسة البيئة.  وصون : بين املتطل  

 

36 

 

التي   املستقرة"  "الحالة  إبراز  منح فرصة جديدة إلعادة     John Stuart Millطرحها.  التقرير 

الو   :يوّضح  هو   املجّمعات  هما  املال  رأس  و  السكان  ثابتة  "  تظّل  أن  يجب  التي  عاحيدة                  لم في 

ت حالة  البشرية وازن.ذي  األنشطة  التي   جميع  للمواد  املعقول  غير  االستهالك  إلى  تؤدي  ال                 التي 

إلى تزدهر  أن  يمكن  فيه،  رجعة  ال  بشكل  البيئة  تدهور  إلى  تؤدي  ال  التي  أو  تعويضها  يمكن                   ال 

نهاية. ال  الخصوص،   ما  وجه  األنشط على  يعتتلك  التي  أة  الكثيرون  املرغوبة برها  األشياء                   كثر 

"إرضاءا   واألكثر  اإلنسانية  والعالقات  الرياضة  األساسية،  البحوث  الدين،  الفن،  التعليم،   : .

(Aubertin & Vivien, 2006, pp. 25-26) 

أثار صحو  أو مدرسة املتشائمين قد  أّن عمل مجموعة  ة  مهمة بعبارة أخرى، يمكن اعتبار 

للن   وفتح منبابا  و،  الحديثة  املجتمعات  حياة  نموذج  جدوى  حول  استدامة قاش  مدى  حول  ه، 

املؤسس ي    عالوة على ذلك، فقد وضع أرضية للتحول   .في البلدان الغربية الصناعية  التنمية خاصة

الجنوب،    التي تحّض على إعادة توزيع الثروة على املستوى العاملي: يجب أن يستمّر النمو في بلدان

 رة معينة، بينما يجب أن يتوقف في بلدان الشمال.على األقل لفت

 اإلستدامة الّضعيفة مقابل اإلستدامة القوّية: تحليل مقارني نوعي .4

مختلفة   زوايا  من  املستدامة  التنمية  مسألة  تحليل  باستدامة ومتعددةيتّم  يتعلق  ما  منها   .

أ بين  الدخل  أو  الرفاهية  أو  املعيشة  املتعاقبمستوى  األجيال  باستدامة    ومنهاة  فراد  يرتبط  ما 

مخزون رأس املال. الفكرة األخيرة هذه تدور، بشكل عام، حول تفسيرين محتملين للمخزون: األول،  

 رأس املال، بينما الثاني، يقتصر فقط على رأس املال الطبيعي.  يشمل إجمالي

الإلفادة،   ر (Costanza, et al., 1997, p. 254)إلى    واستنادا يّتخذ مخزون   ، 
ا

املال أشكاال أس 

كاألشجار،  الطبيعي  املال  رأس  ذلك  في  بما  املاّدية  األشكال  في  سيما  ال  تحديدها  يمكن  مختلفة 

البيئية   النظم  كاآلالت    والغالفاملعادن،  ع  صنَّ
ُ
امل املال  رأس  املال    وكذا،  واملبانيالجوي،  رأس 

أ  البشري. اإلحالل  اإلستبدال،  درجات  رأإشكالية  بين  التعويض  الطبيعي  و  املال  املال    ورأسس 

ب:   تواليا  يعرفان  اإلستدامة  من  نهجين  بين  التمييز  إلى  أّدت  ع  صنَّ
ُ
الضعيفة (  1امل                  اإلستدامة 

أنه تفترض  الطبيعي   التي  املال  رأس  استبدال  ا  دائما املمكن  من  سيكون  أو  املمكن                          من 

ع، املصنَّ املال  القوية  (2  برأس  تقتض ي    اإلستدامة  تحت   أال التي  البيئية  األصول  بعض  تنخفض 

 (Figuières, Guyomard, & Rotillon, 2007, p. 80)املستويات الحرجة. 
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 اإلجمالي لرأس املال:   الضعيفة: عدم التناقص أو الثبات الزمني في املخزون االستدامة   1.4

م  النوع  هذا  اقتصاد  نيرتبط  بمجال  البيئة  االستدامة  مضمونه  الطبيعية.  واملوارديات 

يزعم أّن كل جيل يجب أن يورث للجيل الذي يليه مخزون إجمالي أو كلي من رأس املال يكون، على  

يتم  الطبيعي،  املال  رأس  نسبة  تراجع  حال  في  نفسه.  هو  عليه  الذي حصل  الحجم  بذاك  األقل، 

امل بزيادة نسبة رأس  املادي  التعويض  صّنع–ال 
ُ
اهي  .  -امل ، عدم  (Vivien, 2003, p. 10)  وفق،  أيضا

 النقصان الزمني للدخل أو للمستوى الفردي من املنفعة أو االستهالك.  

الّدخل.  من  متزايد  أو  ثابت  بتدفق  إذا  توحي  تحيين  هي  نجاعة  عن  ا  مهمًّ  
ا
سؤاال يطرح  هذا 

تحي نجاعة  أي  بالحاضر،  مقارنة  املقبلة  الفردية  ياملداخيل  الرفاهة  املستقبلية.   واملجتمعيةن 

يتّم  كيف   ،
ا
الثروات    فمثال كمية  نقصان  حتمية  ظّل  في  من    ية؟الطبيعتقديرها  فقط  تقاس  هل 

اقتصادي   مزيدا من حّم   محض؟منظور  تعني  الضعيفة  في اإلستدامة  الرفاهة  السباحة هل  امات 

 للتنفس؟قابلية   رات لكن مع هواء أقلالكن مع تلوث مياه البحار، هل هي مرادفة ملزيد من السي

اإلنتاجية    Solow (1993) اقترحها التي    االستدامةهذه   القدرة  على  تحافظ  أن  يجب 

تشمل    فحسب، بلال تقتصر فقط على املعدات اإلنتاجية    والتيلالقتصادات إلى أجل غير محدود،  

البي الخيرات  في ذلك  بما  الرفاهية،  في  التي تساهم  كانت ية.  ئجميع األصول  هناك دراسات   للعلم، 

ر من سنوات السبعينات، على نمذجة النمو االقتصادي نيو 
ّ
الكالسيكي -نظرية عملت، في وقت مبك

اإلنتاج في  كعوامل  الطبيعية  املوارد  مثل  ج  نت 
ُ
امل غير  املال  رأس                             باستعمال 

(Markandya & Pedroso-Galinato, 2007, pp. 298-299) 

على وعليه اإلبقاء  يتم  بحيث  املستمر  اإلستهالك  هو  اإلستدامة  لهذه  األمثل  املسار  فإّن   ،

ا طول هذا املسار. فقط توليفته تتغير    -املصّنع مع الطبيعي-الرصيد الكلي من رأس املال   بما   ثابتا

ض ب عوَّ
ُ
ميات متصاعدة  كأّن الكميات املتناقصة من الثروات البيئية، القابلة للنفاذ مثال، سوف ت

املباني،   الطرق،  )املدارس،  اإلنسان  طرف  من  املنتج  املال  رأس  على  املعرفة(  من  الحفاظ  لضمان 

   .األفراد ورفاهيةالقدرات اإلنتاجية 

هذه املقاربة تعتمد فرضيات قابلية اإلستبدال بين هذين رأس املال مع تحسين الكفاءة في 

الطبي املوارد  عملي  وكذاعية  استخدام  بالنسبة    Ouharon, 2006, p. 170)   (االستثمار.  ةفي 

بين  Solowإلى يحدث  تبادل  هناك  طبيعية   :األجيال  ،  خيرات  يستهلك  الحالي  في   الجيل  لكنه،  و 

املعرف و  املعدات  من  في شكل رصيد  اإلنتاجية  الطاقة  من  املزيد  القادمة  لألجيال  يترك  ة. املقابل، 

بت سيسمح  التكنولوجي  اإلبتكار  الطبيعيةحبدوره،  املوارد  استخدام  في  الكفاءة  عدم  و   سين 
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أ. باملوازاة،  
 
نش

ُ
ااستنفادها أو بإحاللها مع رأس املال امل استثمار الريع   ، يجبHartwickلقانون    ووفقا

ة  تكوين رأس مال جديد )املعدات اإلنتاجية، التعليم، اآلتي من استغالل األصول الطبيعية في إعاد

 لبيئي(. االتأهيل  وإعادةالبحث 

اإلقتصاد  علماء  اإلنتقادات من بعض  الّضعيفة ملوجة من  تعّرضت اإلستدامة  املقابل،  في 

بقوة قضية    Daly, Pearce, Atkinson, Farleyمثل   الك  االستبدالالذين عارضوا  أو    امل ـــــــــــــاملطلق 

امل الطبيعي  أو  املال  رأس  بين  إليهم  ورأسثالي  فبالنسبة  أ. 
 
نش

ُ
امل من   ، املال  ْور د 

م  كّل  خصوصيات 

ا. فبينما رأس املال املصّنع يمكن تقليل نسبته أو زيادتها، تعرف الخيرات   ين غير متطابقة تماما ْور د 
 
امل

ا إذا  البيئية غالبا نقصانا في كميتها بطريقة ال رجعة فيها. هذا األمر يصبح أ نزل مستوى    كثر تهديدا

  الذي يؤّدي بها إلى زوال شبه نهائي. ةالخيرات تحت عتبة الخطورة الحرج هذه 

فإّن اإلستبدال بين ،  (Bürgenmeïer, Harayama, & Wallart, 1997, pp. 56-57)كما يشير  

 الشكلين املختلفين لرأس املال يتّم انتقاده بشدة لألسباب التالية: 

كائنات الحية لالوراثي ل  والتخزينالطبيعية لها وظائف كالتنظيم أو التعديل املناخي  األصول   -

ج من طرف اإلنسان؛  نت 
ُ
ا تعويضها برأس املال امل  ال يمكن أبدا

ا بيئية هي أيضا من حق األجيال املستقبلية.  - ع تستهلك مواردا صنَّ
ُ
سيرورة تراكم رأس املال امل

إنصاف تجاه هذه األجيال التي ستعيش في عالم يتميز بقلة   من هذا املنطلق، فإنه ال يوجد

 األصول الطبيعية؛  في وكميةنوعية 

املنشأ   - املال  رأس  بينما  عاّمة  منفعة  ذي  خير جماعي  عن  عبارة  ثرواته،  بكل  البيئي  املحيط 

 يكون ذو منفعة خاصة. هذا ما يجعل فكرة اإلحالل غير منطقية أو غير مشروعة. 

 مة القوية: عدم التناقص أو الثبات الزمني في مخزون رأس املال الطبيعي: اإلستدا     2.4

املدافعون عن هذه اإلستدامة ينتمون إلى حقل اإلقتصاد الحيوي أو اإلقتصاد اإليكولوجي. 

ا تجاه تعويض رأس ي املال   ا رافضا
يضعون خصوصية املنطق البيئي في صميم تحليلهم ويتبّنون موقفا

بيعي ط "رأس املال الادة على ذلك، يقترحون أحد املفاهيم املحورية املتمثلة في  ببعضهما البعض. زي

مثل   الحرج"  الحيوية  خدماتها  عن  االستغناء  يمكن  ال  بيئية  أصول  مجموعة  على  ر 
ّ
يؤش الذي 

األوزون   طبقة  بواسطة  الحماية  املناخية،  يوّضحه البيولوجي.    والتنوعالتعديالت  ما  مثل 

(Rousseau & Zuindeau, 2007, p. 05)  فإّن األصول  ،  هذه  كمية  الحرجة    نزول  العتبة  تحت 

 ه دمار ال مفّر منه للطبيعة و لإلنسان.  نسينجم ع
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عام   في  الفرنسية  الحكومة  إلى  املوّجه  تقريره  ما  Coppens أشار    ،2003في  إّن  "  يلي:إلى 

تبدال رأس املال البشري أو التكنولوجي باملوارد الطبيعية إلى أجل الفكرة القائلة بأنه ال يمكننا اس

م به أن الخدمات التي توفرها   .غير مسمى هي ما يحدد التنمية املستدامة
ّ
في الواقع، من غير املسل

ا يمكن أو يجب إعادة إنتاجها بشكل منهجي مصطنع  .Schepens, 2005, pp) " النظم البيئية حاليا

118-119) 

اإل  في عكس  الزمني  الثبات  أو  التناقص  عدم  ضرورة  على  د 
ّ
تؤك التي  الضعيفة  ستدامة 

 االستهالك ردية،  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق آخر، عدم تراجع مستوى الرفاهية الفط املخزون الكلي لرأس املال أو، بمن

أو املنفعة، فإّن اإلستدامة القوية تدعو إلى أهمية عدم التناقص أو الثبات الزمني في مخزون رأس 

الطبيع تلوث،  املال  أي  منع  يقتض ي  الطرح  هذا  تراوبالتاليي.  أو  إيقاف  تحديد،  النمو ج،  ع 

 . 1972عام   Meadowsفي تقرير  نادي رومااإلقتصادي كما بّينه 

يقل  البيئية ال  الثروات  ا من  التالي مخزونا للجيل  يورث  أن  أدّق، يجب  على كل جيل  بمعنى 

ا حتى مع تراجع  هذا    استقرار  .أهمية عن ذلك الذي ورثه هو نفسه في بعض     املخزون يظّل قائما

 تناسبة أو متماثلة في مكونات أخرى.  ممكوناته بشرط  زيادة 

اإلستدام مقاربة  أّن  اإليكولوجي  اإلقتصاد  في  الباحثون  مالءمة يعتقد  أكثر  هي  القوية  ة 

م  وتحمل للتحليل تحّررها  بفضل  أقّل  مستقبلية  وبيئية  اقتصادية  املتعددة مخاطر  االنتقادات  ن 

الطبي  املال،  رأس  صنفي  بين  املزعوم  اإلحالل  إلى  مشروع واملصّنعي  عاملوجهة  ل 
ّ
تمث هي  ا،  أيضا  .

مجتمعي يعطي أولوية ظاهرة للطبيعة. واقع األمر، هو يقترح طابعا بيئيا خالصا لإلستدامة مقارنة 

 باملنطق اإلقتصادي البحت لإلستدامة الضعيفة.   

عن    ،(Daly, 1990, p. 40)لى  إ  رجوع بال املدافعين  أشّد  أحد  هو                  القوية،    االستدامةو 

 ( مبادئ:  03يجب أن تتمحور التنمية املستدامة حول الكفاية و كذلك الكفاءة بفضل ثالث )

 اإلنتاج؛مردود  وليسيجب أن يؤّدي التقدم التكنولوجي إلى زيادة الكفاية  -

تتج - أال  التجديد،  يجب  معدالت  املتجددة  املوارد  استغالل  معدالت  تتجاوز   ويجباوز  أال 

 للبيئة؛ قدرة اإلستيعاب املتجددة  انبعاثات النفايات

 .يجب استغالل املوارد غير املتجددة بمعدل مساو إلنشاء بدائل متجددة -

عب محتواه  كان  إذا  ما  حالة  في  يختلف  الطبيعي  املال  رأس  مخزون  ثبات                   ارة تفسير 

األولى،   الحالة  في  متجددة.  غير  موارد  أو  متجددة  موارد  التو   وعلىعن  أال ضسبيل  يجب                   يح، 

جديدة  أشجار  توليد  على  البيئية  األنظمة  قدرة  األسماك  صيد  أو  األشجار  قطع  وتيرة                 تتجاوز 
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اأو تكاثر األسماك. في الحالة الثانية،   ن هبوط نسبة  ، يجب أن يتزامHotellingإلى فرضية    واستنادا

ممخزون   ارتفاع  مع  املتجددة  غير  بالقيمة تالثروات  يتساوى،  أن  أي  أسعارها،  نسبة  في  ماثل 

ا.   والسعراملطلقة، مقدار تغّير املخزون    معا

غير  املخزون  فانخفاض  املوردين.  كال  بين  اإلستبدال  احتمالية  هناك  آخر،  جانب  من 

تراجع  ا عن  للتعويض  ما  منطقة  تشجير  كإعادة  املتجدد  املخزون  في  زيادة  يقابله  قد  ملتجدد 

ا واسع  لاحتياطيات  نطاق  على  كاف  غير  يكون  قد  اإلحالل  هذا  أّن   
ّ
إال                         عملي   وغير نفط. 

 في كّل األحيان للوصول إلى غاية التأهيل البيئي الكامل. 

 خاتمة: . 5

ا ذائع الصيت  أضحت الت ا عامليًّ بفضل كثير من الباحثين   واالنتشارنمية املستدامة موضوعا

خطط عمل في    وباقتراحورية  الهيئات الدولية التي تقوم بتنظيم مناقشات د  اوكذمن آفاق مختلفة  

اقتصادية    سلسلة اجتماعية،  معايير  إرساء  خالل  من  الرئيسية.  املؤتمرات  متكاملة،    وبيئية  من 

البيولوجي   التنوع  كحماية  أهداف  مجموعة  تحقيق  إلى  العموم،  على  التنمية  هذه   والثقافي تسعى 

 املتعاقبة. واألجياليل الحالي جالخاّص بأفراد ال 

هي هذا،  على   
ا
التنمية   زيادة خيارات  إدراج  إلزامية  فقط  وليس-تعني  مجال    -النمو  داخل 

عبر  ا  سالفا به  القيام  تم  مما  اإلقليمية   أوسع  اآلثار  األجل،  قصيرة  للقرارات  البعيدة  اآلثار  دراسة 

البيئية   اآلثار  ا،  أيضا و،  املحلية  سياق    ةواالجتماعيللقرارات  في   االقتصادية  للقرارات  التوزيعية 

 .العالقات بين دول الشمال ودول الجنوب

حركت بين  خالف  محّل  املستدامة  التنمية  تفعيل  نهج  يظّل                         علميتين.   ينباملوازاة، 

حركة النم  ترى  من  مزيد  إلى  باللجوء  ّل  ح 
ُ
ت قد  البيئية  املشكالت  أّن  الضعيفة   و اإلستدامة 

توفير   من  ن 
ّ
سيمك الذي  بتحسين    طاقاتاإلقتصادي  تسمح  اإلنسان  طرف  من  منشأة  إضافية 

 مثالي لندرة الثروات الطبيعية.  وبتعويضجودة البيئة 

معاكسةج  ومن،  لكن تتضّمنهة  الرؤية    ،  أّن  هذه  حيث  شائكة  املوارد    نضوبمعضلة 

لوتراكم النفايات الطبيعية 
ّ
 االقتصاديالنمو  ا على ية املطاف، خطرا ا، في نهعلى األجل الطويل يشك

 .  والرفاهية

العاملي   النظام  استقرار  حالة  بوجوب  فتؤمن  القوية،  اإلستدامة  حركة  حيث أّما  من 

النمو   البشري    واالستهالكية  السكاني مستويات  الجنس  استمرارية  األرض     والحياةلضمان  فوق 
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 كّل مبدأ إحالل بين األصول الطبيعية  
ا
هي  حدود البيئة    أّن هي تشّدد على    ال املصّنع.ملا  ورأسرافضة

البشرية األخرى  لها االهتمامات  ثابتة يجب أن تخضع  إلى  هي    ،زد على هذا.  عناصر  أفضلية  تدعو 

البيئيةفامل بنفس   اهيم  األقل،  على  التمتع،  في  املتالحقة  األجيال  مختلف  بين  اإلنصاف  كمفهوم 

ا   ااملستقبل ال يتم تقييمه اقتصاديا   ما يعني أن   الثروات البيئية  من  خزونامل الرفاهية  وأّن   بل أخالقيا

ل اإلستدامة القوية تشمل ب  مع هذا، فإّن   .وحسبليست ذات طابع ماّدي  
ّ
دورها على معضلة تتمث

إ للبطالة    مكانيةفي  واسع  إيقاف   االجتماعي  والركودانتشار  أو  تراجع  ملبدأ  محتمل  تطبيق  نتيجة 

 النمو. 

املناقشات   تصّور بتؤثر  وضع  على  الحركتين  هذين  التنمية    شامل  ين                 املستدامة:  ملؤشرات 

التقييم النقدي لجميع الخيرات غير السوقية أو   فحيث تشترط األولى تعظيم دور السوق من خالل

معايير  تطوير  عبر  البشرية  االهتمامات  مركز  في  البيئة  تمحور  إعادة  الثانية  تقتض ي  الطبيعية، 

الحرج.  يالتق الطبيعي  املال  برأس  يسّمى  ملا  البيئي  أو  الحيوي  بين يم  املطلق  في  األفضل                 ما 

اليوم    الجواب    املدرستين؟هذين   غاية  إلى  ا  قائما يزال  ال  بينهما  فالنقاش  بالسهل،  ا،  ليس  دا
ّ
                   مول

ا   كيفية صون البيئة.  وو رؤى جديدة عن رفاهة اإلنسان  في ذات الحين، أفكارا
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 :  ملخص

في    ودورها  األعمال  منظمات  في  املشتركة  القيمة  خلق  واقع  على  التعرف  إلى  الدراسة  هذه  تهدف 

تحقيق أهداف التنمية املستدامة، حيث أن خلق القيمة املشتركة يتم عبر تحقيق ثنائية تستلزم إحداهما  

ة للمنظمات من  األخرى، فتحقيق القيمة االجتماعية للمجتمع من جهة يستلزم منه تحقيق قيمة اقتصادي

جهة أخرى، وقد تم االعتماد على املنهج الوصفي التحليلي، كما تم التطرق الى مجموعة البرامج التي طبقتها  

 .من أجل خلق القيمة املشتركةNovartis شركة

توصلت الدراسة إلى أن استخدام منظمات األعمال لنموذج القيمة املشتركة يساهم بشكل كبير في 

لقيمة االقتصادية باملوازاة مع خلق التنمية االجتماعية، وبالتالي تحقيق أهداف التنمية  خلق املنفعة أو ا

 املستدامة، كما تم تقديم بعض التوصيات التي تفيد موضوع الدراسة. 

 Novartis شركة ،خلق القيمة املشتركة، التنمية املستدامة، منظمات األعمال الكلمات املفتاحية: 

 JEL : M1  ،M14  ،M21  ،Q01  ،Q5 ،Q56اتتصنيف
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Abstract: 

 This study aims to be acquainted with the reality of creating a common value in 

business organizations and their role in achieving sustainable development goals, whereas the 

creation of shared value is done by bilateral require one another. Achieving the social value of 

society on the one hand required achieving economic value on the other, we have adopted on 

the descriptive-analytical method, has also been touched upon the set of programs that 

Novartis company. 

Finally, the study reached for business organizations use of the shared value model 

greatly contributes to creating economic benefit or value in parallel with Creating social 

development, thereby achieving sustainable development goals, was also provided some 

recommendations that benefit the subject of the study. 

Keywords: Creating shared value, sustainable development, business organizations, Novartis 

company. 

Jel Codes : M1, M14, M21, Q01, Q5, Q56. 
 

 : مقدمة .1

ال يمكن ألي منظمة اقتصادية أن تنشأ بمعزل عن املحيط الخارجي، فهي تتأثر به من خالل   

التأقلم  عليها  فرض  الذي  املرن  الطلب  وكذا  املحيطة،  االقتصادية  والظروف  الشرسة  املنافسة 

املحيط   تبني استراتيجيات جديدة ملسايرة  عليهاواالستجابة لرغبات وحاجيات العمالء، مما فرض  

  ى ما يسم املجال    م االستراتيجيات املبتكرة في هذااملتغير والنمو في مجالها بشكل أسرع، ومن بين أه

 .بنموذج خلق قيمة مشتركة بين منظمات األعمال واملجتمع املحيط بها

املنظمات   أولويات عمل  من  املشتركة  القيمة  املعاصرة، حيث تسعى من تعتبر عملية خلق 

خاللها إلى تحقيق قيمة اقتصادية لها من جهة، إضافة إلى تحقيق قيمة اجتماعية من جهة أخرى،  

يمكن أن تعود بالنفع على املجتمع وتعزيز   حيث تدرك املنظمات أنه من خالل خلق قيمة مشتركة

 .تدامةلي تحقيق تنمية اقتصادية مسقدرتها التنافسية في نفس الوقت، وبالتا

 إشكالية الدراسة:  1.1

سبق التالي  مما  الرئيس ي  السؤال  في  اإلشكالية  صياغة  شركة  :يمكن  تبني  ساهم   كيف 

Novartis  لنموذج خلق القيمة املشتركة في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة؟ 



 
اقع تبني منظمات األعمال ألنموذج خلق القيمة املشتركة ودوره في تحقيق أهداف التنمية املستدامة    –و

 – أنموذجا    Novartisشركة 

 

46 

 

 :تنبثق من السؤال الرئيس عدة أسئلة فرعية نوردها كالتالي

 املشتركة؟ وماهي سيرورة خلق القيمة املشتركة؟ وكيف يتم خلق القيمةماذا يقصد بالقيمة 

املشتركة في املنظمات؟ وما الفرق بين خلق القيمة املشتركة واملسؤولية االجتماعية؟ وماذا  

بالتن شركةميقصد  طبقتها  التي  البرامج  وماهي  املستدامة؟  املشتركة   Novartis ية  القيمة  لخلق 

 ؟ وتحقيق تنمية مستدامة

  أهداف الدراسة:  2.1

  :الدراسة إلىهذه تهدف 

   ؛على مفهوم القيمة املشتركة كفلسفة جديدة في مجال األعمال  التعرف -

 ؛ تقديم مفهوم للتنمية املستدامة -

 .واالستفادة منها Novartis توضيح سيرورة خلق القيمة املشتركة لدى شركة صناعة األدوية -

 أهمية الدراسة:   3.1

الدراسة في تسليط الضوء على موضوع في غاية األهمية وهو القيمة املشتركة،  تتمثل أهمية 

ففي ظل املنافسة الشرسة بين املنظمات وسعي كل شركة في البحث عن التفوق والريادة والحصول  

أرباح   امل  أكبر على  القيمة  تظهر  العمالء،  من  قدر  أكبر  وجذب  بمنافسيها  كفلسفة  مقارنة  شتركة 

جديدة في مجال األعمال واستراتيجية تسمح بتحقيق أرباح أكبر للمنظمات من جهة وتحقيق منفعة  

 .من جهة أخرى، مما يساهم في بناء تنمية اقتصادية مستدامة ةاجتماعي

 الدراسات السابقة:  4.1

-  (  How Creating Shared Value is takingبعنوان    Rendal 2015l  and  (Garcíaدراسة 

corporate social responsibility one step further, Google as a case study: 

توضيح مفهوم خلق القيمة املشتركة الذي قدمه مايكل بورتر كانت هذه الدراسة تهدف إلى  

سنة   في  كرامر  هذا    2011ومارك  حول  املستمر  والجدل  االجتماعية،  املسؤولية  نظرية  وتطور 

إلى  املوض إضافة  املشتركةوع،  القيمة  مجال  في  املمارسات  ومختلف  قوقل  شركة  حالة     ، دراسة 

يمكن أنه  إلى  الدراسة  اقتصادي  توصلت  قيمة  تخلق  أن  املشكالت للشركات  حل  خالل  من  ة 

 ، وهذا هو املفهوم الحقيقي للقيمة املشتركة.املجتمعية
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نحو نموذج جديد ألعمال الشركات االقتصادية الجزائرية  بعنوان    (2016خرش ي    )إسحاقدراسة    -

 : "أنموذج مقترحة "االجتماعي واملنفعةلخلق القيمة االقتصادية 

كنموذج جديد ألعمال الشركات  إلى تقديم مفهوم القيمة املشتركة تهدف هذه الدراسةكانت 

الشركات مع تحقيق املنفعة االجتماعية تنافسية    الجزائرية لخلق القيمة االقتصادية التي تحسن في

إلى  للمجتمعات الدراسة  توصلت  البرامج  ،  من  مجموعة  املشاكل  اقتراح  حل  في  تساعد  التي 

 االجتماعية وتلبية الحاجات املجتمعية.

املسؤولية االجتماعية  بعنوان    (2017  منى مسغوني و الميا عماني و كيحلي فاطمة الزهراءدراسة )   -

 القيمة املشتركة وتعزيز تنافسية املؤسسات الصغيرة واملتوسطة: مصدر لخلق 

أن توضيح إمكانية خلق القيمة املشتركة في املؤسسات الصغيرة كانت تهدف هذه الدراسة إلى    

املسؤولية واملتوسطة   بين  عالقة  هناك  أن  إلى  الدراسة  توصلت  ذلك،  لتحقيق  السبل  وأهم 

وأن خلق القيمة املشتركة يتوقف على قدرة املؤسسات في دمج ،  االجتماعية وخلق القيمة املشتركة

 املسؤولية االجتماعية في استراتيجيتها وااللتزام بها.

 الدراسة: تقسيم 5.1

لإلجابة على اإلشكالية املطروحة واإلملام بمضمون الدراسة تم تقسيم الورقة البحثية إلى   

 ين رئيسيين:ور مح

 .اإلطار النظري ملفهوم القيمة املشتركة والتنمية املستدامة •

ة املشتركة وتحقيق تنمية  لخلق القيم Novartisالبرامج والسياسيات التي طبقتها شركة  •

 .مستدامة

 الطار النظري ملفهوم القيمة املشتركة والتنمية املستدامة .2

 مفاهيم أساسية حول القيمة املشتركة:   1.2

 القيمة املشتركة:   مفهوم 1.1.2

العملية التي تعزز   واملمارساتأنها " السياسات    ( علىshared valueتعرف القيمة املشتركة )

  التي  تللمجتمعا  واالجتماعيةفي نفس الوقت في الشروط االقتصادية    وتحسنتنافسية املؤسسة  

 . (Porter & Kramer, 2011, p. 6 ) " املؤسسة النشاط تمارس فيها

أنها "وسيلة استراتيجية لتحقيق االستدامة ثالثية األبعاد   ك  وبعبارةوتعرف أيضا   ن أخرى، 

 وبيئًيا واجتماعًيا "
ً
 (Rendal, Titor, & Garcían, 2015, p. 15) .مستداًما ماليا
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تحقيق   عن  وإنما »تبحثلصالح املجتمع    ال تعبر القيمة املشتركة عن القيام باألعمال الخيرية

يمثل أعلى مستويات الرأسمالية حيث تسمح القيمة    وهذا مااألرباح من خالل حل مشاكل املجتمع  

 (Schmitt, 2014, p. 24 ) .املشتركة بتطور املجتمعات بشكل أفضل ونمو املؤسسات بشكل أسرع"

 للقيمة املشتركة والتي هي عبارة  من خالل التعاريف السابقة يمكننا أن نستخلص مفهوما 

عن عملية تداخل كل من القيمة االقتصادية للشركة مع القيمة االجتماعية جنبا لجنب بغية تحقيق 

تم تنافسية  ميزة  واكتساب  املستدامة  مجالها،التنمية  في  الريادة  من  الشركة  الى   باإلضافة  كن 

 الوصول الى إشباع وتلبية حاجات ورغبات املجتمع املحيط بها.

 نموذج خلق القيمة املشتركة:  2.1.2

تتمثل القيمة املشتركة في تحقيق القيمة االقتصادية من جهة وتحقيق املنافع االجتماعية  

ال هو ماعية كممن جهة أخرى، بمعنى أنه يوجد تداخل بين األهداف االقتصادية واألهداف االجت

 . (1موضح في الشكل )

 : نموذج خلق القيمة املشتركة 1الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: Bockstette.V& Stamp.M, ,2011, p4 . 

( رقم  الشكل  خالل  من  القيم 1نالحظ  تداخل  تستلزم  املشتركة  القيمة  خلق  عملية  أن   )

االقتصادية والقيم االجتماعية معا، وأن على أي منظمة اقتصادية تسعى للنجاح والتطور وتحقيق  

خلق القيمة 

 االجتماعية: 

االستثمارات التي تتناول  

األهداف االجتماعية 

 والبيئية

 خلق قيمة العمل: 

االستثمارات في  

التنافسية على املدى 

 الطويل 

 خلق القيمة املشتركة: 

االستثمارات في القدرة 

التنافسية لألعمال  

التجارية على املدى الطويل  

والتي تتناول في وقت واحد 

األهداف االجتماعية 

 والبيئية
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الهدف  فتحقيق  والبيئية،  االجتماعية  األهداف  وتحقق  تستثمر  أن  الطويل  املدى  على  التنافسية 

 تبط بتحقيق الهدف الثاني وبالتالي تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.األول مر 

 : CSRواملسؤولية االجتماعية للمنظمات  CSVالفرق بين خلق القيمة املشتركة  3.1.2

القيمة املشتركة واملسؤولية االجتماعية يجعل تحديد  لتداخل وتشابه كل من مفهوم  نظرا 

 :روق بينهماالفروق بينهما صعبا، وفيما يلي أهم الف

املؤسسة   ➢ استثمارات  في  األساس  املشتركة  القيمة  األرباح    وفيتمثل  مرتبطة   وهيتحقيق 

باملؤسسة ككل في حين أن املسؤولية االجتماعية لها أثر محدود في أرباح املؤسسة كما تمتلك 

 (Sarma, 2015, p. 4) .برامج املسؤولية االجتماعية جزء محدد في امليزانية

التبرعات   ➢ بعض  تقديم  إلى  االجتماعية  املسؤولية  بعض   واألعمالتسعى  ملعالجة  الخيرية 

دور  تعريف  إعادة  على  تعمل  فهي  املشتركة  القيمة  خلق  عملية  أما  االجتماعية  املشاكل 

 ,Sarma)  .املنظمات باعتبارها قوة كبرى لحل ضغط املشاكل االجتماعية املوجودة في املجتمع

2015, p. 5) 

القيمة ➢ مفهوم  يعبر  إلى   ال  تهدف  ال  التي  االجتماعية  أو  االقتصادية  األعمال  عن  املشتركة 

تعبر عن األعمال التي يعتبر فيها تحقيق األرباح    وإنماتحقيق الربح بشكل مباشر أو غير مباشر  

على عكس املسؤولية االجتماعية التي ال تهدف دائما إلى تحقيق   وهذاكمحفز أساس ي للنمو  

 (Porter M. , 2014, p. 3) .الربح

بأعمال ال ترتبط  ➢ القيام  أن املسؤولية االجتماعية ترتكز على  الفرق األساس ي فيكون  يكمن 

البعد تدمج  املشتركة  القيمة  أن  حين  في  املؤسسة  فياالجتماعي    بنشاط  نشاطات   والبيئي 

 (Moore, 2014, p. 4) .الحرفة للمؤسسة لتحقيق قيمة اقتصادية

األساسية  الخطة  في  تدمج  استراتيجية  عن  عبارة  هي  املشتركة  القيمة  أن  القول    يمكننا 

االقتصادية  )القيمةللمؤسسة تهدف بشكل أساس ي إلى تحقيق األرباح وترتكز على بعدين أساسيين 

، كما يتم تخصيص ميزانية خاصة بها تقوم من خاللها املؤسسة بدمج البعد االجتماعية(  القيمة-

العمل  االج عليها  يغلب  االجتماعية  املسؤولية  بينما  األساسية،  إطار حرفتها  في  وهذا  والبيئي  تماعي 

 الخيري التطوعي. 
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 سيرورة خلق القيمة املشتركة:   4.1.2

إعادة تصور   واملتمثلة فيثالثة عناصر أساسية لخلق القيمة املشتركة    Michael Porterاقترح  

ا  املدعمة، كلهاملنتج والسوق، إعادة تعريف اإلنتاجية في سلسلة القيمة، بناء العناقيد الصناعية  

 (7،8، صفحة 2016)خرش ي،  :بعضها البعض على النحو التالي مرتبطة مع

تلبية الحاجيات االجتماعية غير املشبعة وإعادة تصور   وهنا يتم  :والسوق إعادة تصور املنتج   ▪

املنتجاملنتج   الجديد    والسوق وتكييف  السوق  للمجتمعاتلتلبية حاجيات  بمعنى واملمثل   ،

تكييف منتجات املؤسسة على حسب حاجيات املجتمع، بحيث يساهم املنتج املقدم في تلبية 

جتمع. من أجل خلق القيمة املشتركة حاجة اجتماعية أو له القدرة على حل بعض مشاكل امل

املنتج   تصور  إعادة  خيار  اتبعت  التي  املؤسسات  من  العديد  مثلنجد  مؤسسات   والسوق 

 التغذية الصحيةالتركيز على    والجودة إلىصناعة األغذية التي انتقلت من التركيز على الذوق  

 .الجيدة

 يتطلب األمر هنا وجوب إعادة النظر في طريقة  إعادة تعريف النتاجية في سلسلة القيمة: ▪

الخدمات  أو  التوزيع  قنوات  النقل،  عمليات  مستوى  على  سواء  القيمة  سلسلة  استغالل 

كم النقل    ااملكملة،  مسافات  لخفض  اللوجيستي  النظام  تصميم  عملياتيعاد   وتبسيط 

 .املناولة

الحد ▪ التكنولوجيا  واستخدام  للمواد  األمثل  االستخدام  املكونة يؤثر  األجزاء  كل  على  يثة 

لسلسلة القيمة وينتقل هذا األثر حتى إلى املوردين و املوزعين مثل قيام مؤسسة كوكا كوال 

، أما بالنسبة 2013إلى غاية سنة     2004منذ سنة9بخفض نسبة استخدامها للمياه بنسبة % 

لوجيا ومنح القروض لعمليات الشراء فهنا تقوم املؤسسة بمساعدة املوردين مثل توفير التكنو 

التوريد   أسعار  انخفاض  املورد  إنتاجية  ارتفاع  يصاحب  بحيث  املورد  إنتاجية  رفع  أجل  من 

للقنوات  فحص  إعادة  املؤسسة  من  تتطلب  التوزيع  عمليات  أن  حين  في  املؤسسة  لصالح 

قيام مثل  املشتركة  القيمة  ملفهوم  وفقا  عليها  توزيع Google  scholarاملعتمد  و  بتوفير 

أرباح كبيرة من نموذج التوزيع املعتمد على النص وص األكاديمية على االنترنيت حيث حقق 

  .خفض حجم األوراق و البالستيك املستخدم
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القيمة   سلسلة  ضمن  رئيس ي  مكون  اإلنتاجية  هذاتمثل  من   وضمن  العديد  قامت  اإلطار 

على عكس و املؤسسات بخفض تكلفة املوظف أو العامل من خالل خفض تكاليف الرعاية الصحية،  

أكثر من    وتكلف املؤسسةاملتوقع اتضح أن األم التي يغيب فيها العامل تعمل على خفض إنتاجيته  

ليوم على رفع إنتاجية املنافع املحققة من خفض تكاليف الرعاية الصحية، لذا تعمل املؤسسات ا

 .واالجتماعيةموظفيها من خالل توفير معظم االحتياجات املهنية 

ال يمكن للمؤسسات أن تعمل في عزلة عن محيطها فهي   بناء العناقيد الصناعية املدعمة:  ▪

التحتية املساعدة، العناقيد املوجودة،   والبنىتتأثر باملؤسسات األخرى الناشطة في الصناعة  

الصن املرتبطة  التركز  النشاطات  اللوجيستية،  الهياكل  للمؤسسات،  تبر   وغير اعي    ز ذلك. 

الناشئة   االقتصادات  معظم  في  الصناعية  اإلنتاجية،   وتلعب العناقيد  رفع  في  حاسما  دورا 

تدريب   وتنافسيةاإلبداع   تكلفة  التعليمي  املستوى  انخفاض  يفرض  فمثال  املؤسسات، 

كما تؤثر مستويات الفقر على الطلب   اللوجيستية  إضافية، ضعف قطاع النقل يرفع التكلفة

، فعملية خلق القيمة املشتركة تتطلب بناء العناقيد املساعدة على  والخدماتحول املنتجات  

 تحسين إنتاجية املؤسسة.

 مفاهيم أساسية حول التنمية املستدامة:      2.2

 مفهوم التنمية املستدامة:  1.2.2

املستدامة عبارة عن تطور ملفهوم التنمية، فكل تنمية تمكن من إشباع يعتبر مصطلح التنمية  

إشباع   على  القادمة  األجيال  بقدرة  املساس  دون  رفاهيتهم  وتحقيق  الحالية  األجيال  حاجيات 

حاجياتهم، آخذة بعين االعتبار الحفاظ على األنظمة البيئية ومحدودية املوارد الطبيعية فهي تنمية  

 مستدامة.

على أنها "ذلك النشاط الذي يؤدي إلى االرتقاء بالرفاهية االجتماعية أكبر قدر ممكن، تعرف  

 ".مع الحرص والحفاظ على املوارد الطبيعية املتاحة، وبأقل قدر ممكن من األضرار واإلساءة إلى البيئة

(Gabriem, 2008, p. 31) 

يضا من خالل أربعة أبعاد كما جاء في التقرير الصادر عن معهد املوارد العاملية أوقد عرفت  

سنة   نشر  ما  1992الذي  املستدامة  التنمية  موضوع  بدراسة  املختص  للتنمية 20يقارب  ،  تعريفا 

املستدامة، وصنف التقرير هذه التعاريف إلى أربع مجموعات رئيسية، اقتصادية وبيئية، اجتماعية 

 ( 2008)بوعيشة،  نذكر منها: وتكنولوجية
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تعني التنمية املستدامة بالنسبة للدول املتقدمة إجراء خفض في مستويات   التعريف االقتصادي: -أ

في  السائدة  الحياتية  األنماط  في  جذرية  تحوالت  وإحداث  الطبيعية،  واملوارد  الطاقة  استهالك 

 تعني توظيف املوارد بشكل  االستهالك واالنتاج، أما بالنسبة للدول املتخلفة فهي

 .مستويات املعيشة والحد من الفقر وتحسين البيئةفعال من أجل رفع 

التنمية املستدامة نمط تنموي يسهر على حماية البيئة من خالل االستعمال    التعريف البيئي: -ب

العقالني للموارد الطبيعية من أجل توفيرها للمدى البعيد، بمعنى ضمان الحماية للموارد الطبيعية 

 .تخدام األمثل لألراض ي الفالحية واملوارد املائيةوالزراعية والحيوانية، وضمان االس

ما بشكل يغطي حاجاته دون   االجتماعي:التعريف   -ج أنماط عيش مجتمع  أنها هيكلة  تعرف على 

 .املساس بحاجات أجيال املستقبل

التكنولوجي: -د املضرة    التعريف  وغير  النظيفة  التقنيات  على  تعتمد  التي  هي  املستدامة  التنمية 

الطبيعية وتنتج أقل  بالبيئة   الطاقة واملوارد  في الصناعة، وتستخدم أقل قدر ممكن من  واملحيط 

 .انبعاث غازي ملوث وضار بطبقة األوزون 

تلبية  على  القادمة  األجيال  بقدرة  اإلخالل  دون  الحاضر  احتياجات  تلبي  التي  التنمية  هي 

 .احتياجاتها

التنمية املستدامة يتمثل في العناصر   مفهومإن  من خالل التعاريف السابقة يمكننا القول  

  :والخصائص التالية

 .تلبية احتياجات ورغبات الحاضر دون املساس باحتياجات املستقبل ✓

 .االستخدام االمثل للموارد الطبيعية املحدودة ✓

 .والتكنولوجية والبيئية ةواالجتماعيتشمل جميع امليادين االقتصادية  ✓

املستدامة هي عبارة عن االستخدام األمثل للموارد الطبيعية املحدودة من ومنه فإن التنمية  

القادمة،  األجيال  ورغبات  بحاجيات  املساس  دون  الحاضرة  األجيال  ورغبات  حاجيات  تلبية  أجل 

 وذلك باالعتماد على تقنيات نظيفة صديقة للبيئة. 

 أهداف التنمية املستدامة: 2.2.2

 (UN, 2020) تدامة فيما يلي:تتمثل أهم أهداف التنمية املس

 .تقليل استنزاف املوارد الطبيعية ✓
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  .خلق التنمية التي يمكن حمايتها واستدامتها دون اإلضرار بالبيئة ✓

 .ادخار أساليب التطور املعاصرة، واستثمارها في مشاريع صديقة للبيئة ✓

 .التخلص من الفقر على مستوى العالم ✓

 .ادخار التعليم الجيد للجميع ه و تدعيم الصحة الجيدة والرفا ✓

 .ادخار املياه النقية والصرف الصحي ✓

 .تشييد بنية تحتية قوية، ودعم الصناعة، واحتضان االبتكار ✓

  .تمكين الوصول إلى الطاقة بتكاليف معقولة، ودون اإلضرار بالبيئة ✓

 تمكين املساواة بين الجنسين. ✓

 التنمية املستدامة: أبعاد  3.2.2

 تشمل التنمية املستدامة ثالثة أبعاد رئيسية:

ويقصد به إعادة النظر في كافة مراحل النشاط االقتصادي بدءا من مرحلة   البعد االقتصادي:  -أ

الذي   االستثمار  ومرحلة  املجتمعية،  األجيال  حقوق  يراعي  توزيعا  الثروة  مصادر  واستخدام  توزيع 

االستدامة لقواعد  املستدامة  يخضع  للتنمية  جديدة  معايير  الجودة  دراسات  جوانب  في   .ويراعي 

 (871، صفحة 2008)صالحي، 

يقصد به تحقيق العدالة في التوزيع، وإيصال الخدمات االجتماعية كالصحة البعد االجتماعي:    -ب

 .االجتماعي واملحاسبة السياسية واملشاركة الشعبيةوالتعليم إلى محتاجيها، واملساواة في النوع 

يقصد به املحافظة على قاعدة ثابتة من املوارد الطبيعية، تجنب االستنزاف الزائد  البعد البيئي:    -ج

وإنتاجية  الجوي  واالتزان  الحيوي  التنوع  حماية  ذلك  ويتضمن  املتجددة،  وغير  املتجددة  للموارد 

واألنظمة   اقتصاديةالتربة  كموارد  عادة  تصنف  ال  التي  األخرى  الطبيعية  ،  2006)وردم،    .البيئية 

 ( 189صفحة 

شركة  .  3 طبقتها  التي  والسياسيات  تنمية    Novartisالبرامج  وتحقيق  املشتركة  القيمة  لخلق 

 مستدامة 

 : Novartisبطاقة فنية لشركة . 1.3

 Novartis شركة رعاية صحية مقرها في بازل بسويسرا، تأسست شركة  هي Novartis شركة

 .Sandozو Ciba-Geigyمن خالل دمج شركتي األدوية السويسرية 1996في عام  
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دولة، أطلقت   180شخص وتبيع منتجاتها في أكثر من    119000أطلقت الشركة التي توظف  

تحسين الوصول إلى عالج األمراض غير السارية كوسيلة ل  2015في سبتمبر  Novartis Accessشركة

 (Hurst, 2016, p. 1 ) .بأسعار معقولة في البلدان النامية

 (Novartis in Society Report, 2018, p. 4) :يما يلنذكر  Novartis وفيما يتعلق بشركة

  الشركة:غرض  -أ

والتكنولوجيا  العلوم  نستخدم  نحن  أمدها،  وإطالة  الناس  حياة  لتحسين  الدواء  "نتذكر 

 ."الصحية األكثر تحديا في املجتمع ةياملبتكرة ملعالجة بعض قضايا الرعا

الناس،  ' من  ممكن  عدد  أكبر  إلى  ا جديدة إليصالها 
ً
طرق ونجد  املتطورة  العالجات  ونطور  نكتشف 

 ."مكافأة أولئك الذين يستثمرون أموالهم ووقتهم وأفكارهم في شركتنانهدف إلى 

 :حول الشركة -ب

 :للعملقسم لديه وحدتين  املبتكرة:األدوية  ▪

•  Novartis   يركز  :األورامNovartis Oncology اختراع براءة  على  الحاصلة  العالجات  على 

 .ملجموعة متنوعة من أنواع السرطان واألمراض النادرة

•  Novartis  يركز على العالجات الحاصلة على براءة اختراع في مجاالت طب العيون،  :لألدوية

 .علم املناعة، أمراض الكبد واألمراض الجلدية، علم األعصاب، القلب األيض ي والتنفس

▪ : Sandos عالية  تقدم جودة  ذات  أدوية  الصحية  الرعاية  مجال  في  والعاملين  للمرض ى 

 .وأدوية حيويةوبأسعار معقولة 

▪ :Alcon  من خالل أعمالها الجراحية، تقدم Alcon  واحدة من أكبر التشكيالت في العالم من

أجهزة العناية بالعيون من املعدات املتطورة لجراحة العين الحساسة إلى مجموعة واسعة من 

 .العدسات الالصقة املتقدمة

ومنتجات  ىيتول  (NTO): الفنية Novartis عمليات املبتكرة  األدوية   بمساعدة Sandos تصنيع 

NTO على تحسين تخصيص املوارد وتخطيط القدرات عبر مواقع اإلنتاج. 

يساعد على زيادة كفاءة    خدمات الدعم عبر الشركة، مما  : يدمجNovartis  (NBS)  خدمات أعمال  

 .القيادة والتبسيط والتوحيد والجودة

 Novartisالجدول التالي يمثل أهم مجاالت عمل  عمل الشركة: -ج
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 مجاالت عمل الشركة :1الجدول 

 الستراتيجية املحيط املنتج موذج األعمال ن

 : ةاملوارد املستخدم

 املوهوبين ▪

 رأس املال املالي ▪

 رأس املال الفكري  ▪

 رأس املال الطبيعي  ▪

 التقنية  ▪

مرافق البنية   ▪

 التحتية 

 العمل:

 التوزيع  ▪

 التسويق  ▪

 التصنيع ▪

 البحث والتطوير ▪

 القيمة التي تخلق:

تحسين الصحة   ▪

 والرفاه 

 للناس

الحصول على   ▪

 األدوية 

 والرعاية الصحية 

 عوائد املساهمين ▪

 الضرائب املدفوعة ▪

 الوظائف ▪

 القلب واألوعية ▪

الدموية واأليض   ▪

 والتمثيل الغذائي

 طب العيون  ▪

 علم املناعة ▪

 الكبد ▪

 أمراض الجهاز  ▪

 التنفس ي  ▪

 األعصابعلم  ▪

 أمراض معدية ▪

 بالضافة الى: ▪

 حبوب الدواء  ▪

 املقننة  ▪

 الحقن  ▪

 سريع االبتكار ▪

 الشيخوخة ▪

 السكانية

 اإلنفاق على  ▪

 الرعاية الصحية 

 زيادة قوة األفراد ▪

 تقديم االبتكار  ▪

 التحويلي.

 احتضان التميز  ▪

 التشغيلي. 

 قاعدة كبيرة من  ▪

 البيانات الرقمية. 

بناء الثقة مع  ▪

 املجتمع.

Source: Novartis in SocietyReport, 2018, p7 

  :Novartisتطبيقات خلق القيمة املشتركة لشركة  2.3

 (Kramer, Kingsbury, Mundle, & Voûte, 2011, p. 17.18) :تتمثل في

عن زيوت خالية من الدهون غير املشبعة تقريًبا وتحتوي على   عبارة :الصحية  9زيوت أوميغا   ✓

ويمكن استخدام نصف الدهون املشبعة   أقل نسبة من الدهون املشبعة في أي زيت نباتي،
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من التطبيقات بما في  كانوال وزيت عباد الشمس في العديد  Omeg 9من زيت الزيتون وأوميغا

 .والخبز والسلطة ذلك القلي

 :املشتركة املحققةالقيمة 

 .صفر من الدهون غير املشبعة •

 .غني بالدهون غير املشبعة األحادية الصحية •

 .أقل الدهون املشبعة في زيوت الطهي النموذجية ونصف الدهون املشبعة في زيت الزيتون  •

  250ومن حوالي مليار جنيه من الدهون غير املشبعة    9، تخلصت زيوت أوميجا  2005منذ عام  •

 .مليون رطل من الدهون املشبعة من األطعمة األمريكية الشمالية

أوميغا   • الكانوال  بزيت  املقلية  األطعمة  مذاق  يفضلون  الناس  أن  إلى  الدراسات  على   9تشير 

  .الزيوت الشائعة

تقنية مبتكرة ملكافحة الحشرات مستمدة من كائن حيوي   هي :راتالحشمنتجات مكافحة   ✓

واسعة مجموعة  على  السيطرة  توفر  من   والتي  متنوعة  مجموعة  في  الحشرية  اآلفات  من 

 .املحاصيل

 :القيمة املشتركة املحققة

 .تطبق بمعدالت أقل من املبيدات الحشرية التقليدية •

 .تأثير منخفض على الحشرات املفيدة •

 .يتحلل بشكل طبيعي من خالل ضوء األشعة فوق البنفسجية وميكروبات التربة •

 .انخفاض نسبة الذوبان في املاء •

 .أقل خطرا على األفراد •

 .العضوية •

 .تناسبية األعمال •

 :نذكر منهاابتكارات أخرى لخلق القيمة املشتركة:  ✓

 .التركيباأللواح الشمسية لتوفير الطاقة النظيفة مع انخفاض تكاليف  •

 .من كمية املنتج املطبقة تقليديا 10000/ 1نظام القضاء على النمل األبيض باستخدام  •



 محمد فالق  شيباني، عبد القادر 

 

57 

 

لتوفير مياه نظيفة بأسعار معقولة لعشرة   'WaterHealth International'االستثمار في •

 .ماليين شخص يعيشون على دوالرين في اليوم

 .رات الدوالرات خفض انبعاثات الغازات الدفيئة مما أدى إلى توفير مليا •

 Novartis) نذكر منهافي مجال القيمة املشتركة:  2017أبرز ما قامت به الشركة خالل عام  ✓

Corporate Responsibility Report, 2017, p. 25):  

 .بالشركةااللتزام بدمج استراتيجيات وصول املريض إلى جميع ابتكارات الطب الجديد  •

اتفاقيات الدخول في ثالث دول ليصل املجموع إلى ستة، وقدمت أكثر من   Novartis وقعت •

 .عالج للمرض ى في البلدان ذات الدخل املنخفض  685000

اتفاقيات مع الشركاء الرئيسيين لتحسين إدارة السرطان في إفريقيا جنوب  Novartis وقعت •

 .الصحراء الكبرى 

 .مساعدة املرض ى الدوليينتبني برنامج  •

 .موافقة في االتحاد األوروبي على Sandozحصلت •

مبادرة "مدن أفضل قلوب أفضل"، واستمر برنامج التطبيب عن  Novartis أطلقت مؤسسة •

 .ُبعد في جميع أنحاء غانا

 Novartis) :منها ما يليفي مجال القيمة املشتركة:    2018أبرز ما قامت به الشركة خالل عام   ✓

in Society Report, 2018, p. 29) 

مع  • الشركة  تفاعالت  لتوجيه  املبادئ  إلى  املستندة  املهنية  للممارسات  سياسة جديدة  طرح 

أصحاب املصلحة، بما في ذلك املتخصصون في الرعاية الصحية ومنظمات الرعاية الصحية 

 .واملرض ى ومجموعات املرض ى

٪ في عدد الشكاوى املبلغ عنها من االحتيال واملمارسات املهنية في قوة   54شهدت انخفاض   •

 .2017مقابل عام    2018املبيعات في عام 

ا إطالق عملية تقييم ومراقبة مخاطر منسقة •
ً
 .حديث

 .زيارة قطرية  220تعزيز وظيفة النزاهة واالمتثال وإجراء  •

  .خاطر واالمتثال إلى اللجنة التنفيذيةرفع دور كبير مسؤولي األخالقيات وامل •

 (Jürgen , Vas , & Shannon , 2017, pp. 37-41) :باإلضافة إلى ما يلي            

  :مكافحة العبء املتزايد لألمراض املزمنة ✓
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من   • مبتكرة  الذين   دواء  15مجموعة  للمرض ى  أفضل  رعاية  لتوفير  االختراع  براءات  خارج 

  يعانون من أمراض القلب

البلدان  • في  الثدي  وسرطان  التنفس ي  الجهاز  وأمراض  السكري  مرض  الدموية،  واألوعية 

 .املنخفضة واملتوسطة الدخل

 .عالجات بأسعار معقولة ملعظم املحتاجين •

مليون   20، بهدف الوصول إلى  2020عام  تحسين الرعاية الصحية على نطاق واسع بحلول   •

 .دولة 30مريض سنوًيا في  

 :املساعدة في تسريع القضاء على املالريامبادرة املالريا:  ✓

إلى تلبية احتياجات املرض ى من خالل أربعة أركان رئيسية:  'Novartis Malaria' تهدف مبادرة

أحد أكبر   Novartis Malaria مبادرة  تعدالعالج، الوصول، بناء القدرات، والبحث والتطوير، حيث  

مليون عالج بدون ربح   800برامج الوصول إلى األدوية في هذه الصناعة، حيث يتم تقديم أكثر من  

 :، باإلضافة إلى2001منذ عام  

• Novartis  لديها تراث طويل في تطوير األدوية املضادة للمالريا. 

 .أول منتجات صديقة للطفل •

 على مستوى العالمقيادة اثنين من أكثر  •
ً
 .أربعة برامج لتطوير املالريا تطورا

 :األسرة الصحية: التثقيف الصحي والرعاية للمجتمعات الريفية ✓

برامج • املحلية ' Novartis Healthy Family' تستخدم  القدرات  تبني  مبتكرة  أعمال  نماذج 

والتعليم والبنية التحتية املستدامة للرعاية الصحية بما في ذلك الوصول إلى الرعاية الصحية  

 .أنحاء العالم والتوزيع للسكان ذوي الدخل املنخفض في جميع

عام   • أكثر من  2010منذ  إلى  وإندونيسيا  الهند وكينيا وفيتنام  في  البرامج  مليون   30، وصلت 

 .شخص بالتثقيف الصحي

 .ماليين مريض في املخيمات الصحية  3تم تشخيص وعالج أكثر من  •

ال ✓ الرسائل  الهواتف خدمة  تكنولوجيا  استخدام  الحياة:  أجل  من  القصيرة  نصية 

 :املحمولة والرقمية لزيادة جودة الرعاية
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الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر اللوحي لتتبع مستويات  ' SMS for Life' تستخدم خدمة

العاملين  مخزون األدوية األساسية، كما يسمح أيًضا بمراقبة األمراض ويمكن استخدامه لتدريب  

وتم   2016كادونا بنيجيريا في نهاية عام   على مستوى الشركة عن ُبعد، كما تم إطالق البرنامج في والية

 .2017نشره في زامبيا في 

وتم تصميمه إلدارة املخزون   ،2009في عام SMS for Life  تم إطالق  التكنولوجيا من أجل التغيير:

ن اآلن أيًضا في العالجات واللقاحات الخاصة بفيروس  من مضادات املالريا. ينتظر اإلصدار املحس  

 .العوز املناعي البشري وسيتم تمديده ليشمل العالجات ضد األمراض غير السارية

غير ✓ املنظمات  غير امدادات  املنظمات  مع  الشراكة  العاملية   الحكومية:  الحكومية 

 :لتحسين الوصول إليها

التي   • املنتجات  من  جدا  واسعة  الحكومية مجموعة  غير  املنظمات  لشركاء  تقديمها  يتم 

بال  أطباء  اليونيسف،  ذلك  في  بما  لجنة الرئيسية  اإلنمائي،  املتحدة  األمم  برنامج   حدود، 

الصليب األحمر الدولية، املؤسسة الدولية للتنمية، كما ان البرنامج ملتزم بالوصول إلى املزيد  

 .الفقيرة من املرض ى في البلدان املنخفضة الدخل والبلدان

في  • لألطفال  أموكسيسيلين  من  األطفال  عالجات  بإتاحة  وذلك  األطفال:  بالسكان  االلتزام 

تسليم   تم  اآلن  وحتى  النامية  االلتزام    500000البلدان  هذا  يدعم  لليونيسيف،  عالج  دورة 

 .لجنة األمم املتحدة املعنية بالسلع األساسية املنقذة لحياة النساء واألطفال

 تائج:. تحليل الن4

بها شركة   التي قامت  والبرامج  السياسات  أهم  إبراز  الدراسة على  في   Novartisتركزت هذه 

ولقد ،  اإلطارفي هذا  مجال خلق القيمة املشتركة، حيث قطعت شوطا كبيرا وقدمت خدمات معتبرة  

تحسين الصحة والرفاه للناس من خالل الحصول على األدوية   فيساهمت هذه املبادرات من الشركة  

 املجتمع. قيمة مشتركة بينها وبينية الصحية الالزمة وخلق والرعا

 خاتمة: . 5

 تمارس املنظمات ومنظمات األعمال نشاطها في ظل بيئة أعمال تتميز باملنافسة الشديدة  

عليها   لذا  بها،  املحيط  املجتمع  ورغبات  حاجيات  في  وخاصة  املحيطة  الظروف  في  املستمر  والتغير 

ميزة  تكتسب  املجتمع حتى  هذا  وبين  بينها  مشتركة  قيم  رغباته وخلق  تلبية  في  فعالة  نماذج  ابتكار 

القيمة  خلق  بنموذج  يسمى  ما  تبني  عليها  يفرض  ما  وهذا  في سوقها،   الريادة  من  تمكنها  تنافسية 

لها بتحقيق الثنائية ) قيمة اقتصادية   في مجال األعمال تسمح  قيمة   –املشتركة كفلسفة جديدة 
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ع اجتماعية (، حيث تحقق أكبر ربح لها مقابل تحقيق منافع اجتماعية تغطي جميع شرائح املجتم

 .بما في ذلك الطبقة الهشة والفقيرة وبالتالي تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة

 يلي: تتضمن خاتمة هذه الدراسة أيضا مجموعة من االستنتاجات والتوصيات نلخصها فيما

يساعد تطبيق نموذج خلق القيمة املشتركة منظمات األعمال على تحقيق االستدامة املالية  ✓

  .واالجتماعية والبيئية

 .توسع خلق القيمة املشتركة الروابط بين التقدم االجتماعي واالقتصادي  ✓

 .تعتبر رأسمالية املنظمات أقوى أداة لدفع التغيير االجتماعي والتقدم البشري  ✓

إن التركيز على خلط القيم االقتصادية بالقيم االجتماعية يحافظ على استمرارية الشركة  ✓

 .الي مقاومة التهديدات البيئيةوتميزها الدائم في بيئة أعمالها وبالت

األدوية  Novartis تركز شركة ✓ الحصول على  للناس من خالل  والرفاه  الصحة  على تحسين 

 .املجتمعوالرعاية الصحية الالزمة وخلق املبادرات في مجال خدمة 

إدماج القيمة املشتركة في أعمال املنظمات وتسطيرها كخطة استراتيجية ووسيلة للوصول الى  ✓

 .ا املستقبليةأهدافه

 .بتبني فلسفة خلق القيمة املشتركة كأداة لتعزيز تنافسية منظمات األعمال ✓

ابتكار مبادرات وممارسات وأنشطة اجتماعية في مجال خلق القيمة املشتركة بغية تحقيق  ✓

 .رضا ووالء أصحاب املصلحة سواء كانوا من داخل الشركة أم خارجها
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في  البيئي  التدهور  وحالة  السمن،  وادي  منطقة  في  البيئة  واقع  تحليل  إلى  الدراسة  هذه  هدفت 

الوادي   في  التلوث  ملصادر  املكاني  التحليل  أيضا  عليها،  اثرت  التي  العوامل  من  للعديد  نتيجة  املنطقة، 

املن2018-2019) على  اعتمدت  كما  تفسير  ه(،  على  وركزت  واملقارن،  التحليلي  بين  ج  املكانية  العالقات 

على البيئة، وقد كشفت الدراسة أن جريان املياه العادمة في الوادي أدى    ةاألنشطة البشرية واالثار الناتج 

بنسبة    مساحة تناقص  الى   الزراعية  عن  %،    ٢٥االراض ي  املزارعين  من  الكثير  وكذلك  أراضيهم،  وابتعاد 

العشو ا االنتش وقر  الصلبة،  النفايات  ملكبات  الدراسةائي  بينت  كما  السكان،  لدى  البيئي  الوعي    أن   لة 

للينابيع   السنوية  التدفق  الىمعدالت  السنوية3م  2615  وصلت  االمطار  كميات  ومعدالت    في  /السنة، 

 ملم/السنة.  500 نحو  املنطقة
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Abstract:  

This study is a spatial analysis of the environmental reality and sources of pollution in As-

Samin Valley in the West Bank city of Hebron, focusing on the critical state of environmental 

degradation in the region due to many factors (2018-2019). Using the analytical and 

comparative approach, the study analyzed and explain the spatial relationships between 

human activities and their consequences on the environment. The study reveals that 

wastewater runoff in the region has led to a decrease in the area of agricultural land by 25%, 

a high increase in the number of farmers deserting their farms, indiscriminate dumping of 

solid waste, lack of environmental awareness among the inhabitants of the area. The study 

also sheds light on the annual flow rates of springs 2615 m 3 / year, and the average annual 

precipitation in the area 500mm / year. 

Key Words: spatial analysis, environment, sources of pollution, GIS, As-Samin Valley 

Jel Classification Codes : Q51 O13 ؛Q56 ؛  Q15 ؛

 

 مقدمة . 1

التي من  أهم املراحل األساسية  في املجال الجغرافي والبيئي أحد  املكاني  التحليل  تعد عملية 

الب البيئة واالنشطة  بين  العالقات والتباينات  إلى تحليل  يتم الوصول  شرية بكافة أشكالها،  خاللها 

وا منطقة  في  واالجتماعي  واالقتصادي  السياس ي  للوضع  وادي  ونظرا  من ضمنها  والتي  الخليل،  دي 

التخطيط والعش البيئية واستنزافها،  السمن، فإنها تعاني من سوء في  وائية، والضغط على املوارد 

 خاصة في وادي السمن.األمر الذي أدى إلى بروز مشاكل بيئية كثيرة في العديد من املناطق و 

ية التي أخذها موقع وادي السمن يتناول هذا البحث تحليل املوقع للمنطقة واألهمية املكان

املجاور  للمناطق  بالخصائص بالنسبة  كبيرا  تأثرا  للموقع  كان  فقد  الطبيعية  الناحية  من  أما  ة، 

نط من  املناخية،   بين  وجوده  مناخيين  اقحيث  الشما   –ين  في  املعتدل  في  املناخ  الجاف  وشبه  ل 

 . سنويةوانعكاس ذلك على معدالت الحرارة وكميات االمطار ال –الجنوب 

منط  في  املوجودة  واالبار  الينابيع  أهم  البحث  يعرض  الخليلكما  وادي  والعوامل قة   ،

الطبيعية التي أدت لوجود وتوفر املياه في املنطقة، وخاصة العوامل الجيولوجية وطبيعة الصخور 
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ي التي تصب في املنطقة وخاصة ف  هي تنتشر في الجزء الغربي من وادي السمن، وروافدالكلسية الت 

 فصل الشتاء.

على   على  الدراسة  وتركز البشرية  االنشطة  وتأثير  املنطقة  في  املنتشرة  التلوث  مصادر  أهم 

لعادمة  العناصر الطبيعية والبيئية، والتي أدت إلى حدوث تدهور بيئي في وادي السمن، ومنها املياه ا

تعتبر  والتي  الوادي  في  تجري  امصادر    أهم    من  التي  عن  الناتجة  من  امللوثات  البشرية  النشطة 

للمنطقة، امل والحيوي  البيئي  النظام  في  بيئية  كارثة  ذلك حدوث  الوادي، وسبب  في  املحيطة  ناطق 

مبعثرة   تنتشر على شكل مكبات عشوائية ونفايات  التي  الصلبة  النفايات  الى  الوادي،  باإلضافة  في 

ا على نوعية ومساحة االراض ي وكذلك الزحف العمراني واملبيدات الزراعية وانتشار املحاجر وتأثيره

 الزراعية.

 الخصائص الطبيعية والبشرية موقع املنطقة املكاني. 2

كم عن مدينة   6يقع وادي السمن جنوب الضفة الغربية، جنوب محافظة الخليل، على بعد  

)خريطة   في (،  1الخليل  أما  الشمالي،  الجزء  في  الخليل  مدينة  لسكان  الوادي  أراض ي  أغلب  وتتبع 

سكان مدينة الشرقي والشمال الشرقي فهي تتبع ملدينة يطا، واالجزاء الغربية من الوادي هي لالجزء  

)البطاط، الظاهرية  ملدينة  فتعود  الجنوبية  االجزاء  أما  ص2013  دورا،  االمتداد  53،  وهذا   ،)

 طقة أدى لتنوع استخدامات االراض ي في منطقة وادي السمن. الجغرافي للمن

السمن  يتميز   تدبوجو وادي  لتجمع د  نتيجة  الشتاء  في فصل  األمطار  عند سقوط  مائي  فق 

مستوى  عن  السمن  وادي  يرتفع  حيث  املنطقة،  تلك  في  والينابيع  املجاورة  األودية  من  فيه  املياه 

م فوق سطح البحر، إال  650-400تحيط به فتتراوح بين  م، أما ارتفاع الجبال التي  300سطح البحر  

 .  تداد مجرى الواديتنوع حيوي على امبأنه يتميز 

 : )تأثير عناصر املناخ(  الخصائص املناخية في املنطقة 2.1

 صيفا
ً
 وحارا

ً
   ،تتميز املنطقة بمناخ البحر املتوسط، حيث يكون املناخ معتدال

ً
 وماطرا

ً
وباردا

ميز به محافظة الخليل، وخاصة االجزاء الشمالية من منطقة وادي السمن، شتاًء، وهذا املناخ تت

لل القرينتيجة  و موقع،  املتوسط  البحر  من  اما ب  السنة،  البحر خالل فصول  من  القادمة  للرياح 

 الجاف.االجزاء الجنوبية فيسود املناخ 
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بين    في املنطقة   
ً
أيام  درجة مئوية، حي  35  -25يتراوح معدل درجة الحرارة صيفا ث أن أشد 

 ما تزيد    40الصيف ارتفاعا بالحرارة تصل إلى  
ً
في درجة   االرتفاععن ذلك، ويعود  درجة مئوية ونادرا

من  ر الحرا  القادمة  الحارة  للرياح  املنطقة  تعرض  إلى  لها  السنوي  املعدل  عن  األحيان  بعض  في  ة 

)قاعود، درجة مئوية    16-7الجنوب والجنوب الشرقي، أما في فصل الشتاء فمتوسط الحرارة يكون  

الشمالية(33، ص2008 الجوية  للمنخفضات  تعرضها  بسبب  وذلك  الغربية    ،  وللرياح  الشرقية، 

 . (18، ص2011)إخليف، القادمة من البحر املتوسط وأوروبا والشمالية الغربية 

بين   ما  السمن  وادي  منطقة  في  لألمطار  السنوي  املعدل  وتسقط   600-350يتراوح  ملم، 

ف )الشكل  األمطار  آذار  شهر  نهاية  حتى  ثاني  تشرين  شهر  بداية  من  املمتد  الشتاء  فصل  (، 1ي 

التيو  الجوية  املنخفضات  على  ذلك  ويعتمد  آلخر  عام  من  الساقطة  األمطار  كمية  تمر   تختلف 

ملم،   560في منطقة وادي السمن   2018/ 2019باملنطقة، حيث وصل معدل سقوط األمطار للعام 

السنوي   املعدل  يبلغ  ولكن  لها  العام    450العام  خالل  األمطار  كمية  لزيادة  ونتيجة  ملم، 

رقم  )ال  2019/ 2018 السطحي،  1شكل  الجريان  كمية  وزيادة  الينابيع  من  العديد  تفجر  لوحظ   ،)

كبيرةوتدفق   املياه  كميات  بعض    من  في  الوادي  في  الجارية  املياه  ارتفاع  وصل  حيث  الوادي،  إلى 

 متر.   1أجزاءه إلى 

، أيام سقوط االمطار، في منطقة وادي السمن، حيث تم تسجيل هذه 1الجدول رقم  ويظهر  

وتوثيالبي البحث،  فريق  خالل  من  سابقانات  سنوات  خالل  مستمر،  بشكل  الفترة  ةقها  وخالل   ،

سنة   أن  وتبين  في    2018/2019الحالية،  التذبذب  ولكن  لألمطار،  سقوط  السنة  أيام  أكثر  هي 

من شهر حزيران    ان  وحالة من عدم االستقرار املناخي في املنطقة، كما  كميات االمطار كان واضحا

ل كميات لتساقط االمطار وذلك بحكم وقوع املنطقة ضمن مناخ  يسجيتم تسطس لم  لى شهر أغإ

 البحر االبيض املتوسط، وعدم سقوط االمطار في هذه الفترة من السنة.

 : لينابيع في املنطقةل  التوزيع املكاني 2.2 

ب  يقارب  أما  ما  يوجد  إذ  بكثرتها،  فتتميز  املنطقة  في  للينابيع  ضم  12النسبة  ماء،  ن نبع 

ازات، ويعود ذلك االراض ي املحيطة بوادي السمن، واملنطقة ذاتها، ونسبة عالية تكون على شكل نز 

من   املياه  بتسرب  تسمح  التي  والدولومايتية  الكلسية  الصخور  ذات  املنطقة  طبيعة جيولوجية  إلى 
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هي  باإلضافة ،  ( 2)خريطة    خاللها املنطقة  أن  من    إلى  مدينالجزء  شرق  الواقع  الشرقي  ة حوض 

 . يل وجنوبها الشرقيالخل

ينابي  أهم  والدلبومن  العلق،  نبع  السمن:  وادي  و ع  والوادي،  والبلأبو ه،  وأبو د الغزالن،   ،

يوجد عدد    والوسطى، وهي تقع في وسط التجمع السكاني لقرى وادي السمن، كما  ةالعسجا، ودوم

سقوط  نتيجة  الشتاء  فصل  في  تتفجر  والتي  الصغيرة  النزازات  من  لداخل   مطاراأل   كبير  وتسربها 

و  الجوفيالصخور  للخزان  امل(،   Zaarir,  2017,p20)وصولها  لتدفق  ويبلغ  )املتوسط(  العام  عدل 

الدراسة  ينابيع  ال منطقة  رقم  ³م   21240في  )الشكل  ا  2/سنة،  في  الينابيع  تدفق  يوضح  ملنطقة، ( 

 بمعدل سنوي وصل إلى  
ً
يليه نبع الدلبة بمعدل    /سنة،³م  3852ويعد نبع العلق أكثر الينابيع تدفقا

 /سنة.³م  3456

 . مصادر التلوث في منطقة وادي السمن3

 :وتأثيرها البيئي املياه العادمة 1.3

وسط  يمر  مجرى    في  السمن  العادمة،    وادي  املياه  الشم  ٤٥طوله  من  من  تقريبا،  ال  كم 

وما به النهر الجاري، باتجاه الجنوب، وهي عبارة عن مياه العادمة ناتجة عن املخلفات البشرية، وتش

التجمعات الفلسطينية عبر وادي السمن دون    منتدفق املياه العادمة  هو  يزيد من حدة املشكلة  

معالجة العشوائي  وكذلك    ،إي  االتخلص  ع من  الناتجة  العادمة  اإلسر ملياه  التجمعات  ائيلية  ن 

دمة من مستوطنة كريات فغالبا ما يتم تجميع املياه العا، وكذلك املحاجر الفلسطينية،  ومصانعها

للمجاري   في  خارصينامستوطنة    و  االسرائيلية  أربعة وادي   شبكة  أراض ي  باتجاه  وتنساب  لتنتهي 

لعادمة  الناتجة  السمن  وتغور كلها في أراض ي جنوب الضفة الغربية.  باإلضافة إلى ذلك فإن املياه ا

املستو  من  تنساب  عتنائيل  مستوطنة  وتعن  السمن  طنة  وادي  في   املصب  جريان  من  ياه  ليزيد 

 . (3لعادمة في هذا الوادي )خريطة ا

إن اآلثار البيئية املترتبة عن طرح املياه العادمة إلى البيئة عبر وادي السمن ال تتوقف عند 

ب فقط  الخليل  مدينة  جنوب  يطا  مدينة  السلبية حدود  فاآلثار  برمتها.   الخليل  محافظة  تطال  ل 

لصحي عبر وادي السمن تتمثل  بانبعاث الروائح الكريهة وانتشار الناجمة عن تدفق مياه الصرف ا

وكذلك اآلثار املتوقعة على التربة وعلى النظام البيئي لها من خالل تراكم األمالح الحشرات الضارة  

 . (80، ص2011)الباز،  وثات الكيميائيةواملل واملواد الصلبة في التربة
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الت على خصوبة  العادمة  املياه  تؤثر  اإلخال حيث  من خالل  بمكوناتهاربة  مساحة   ،ل  وتقدر 

دونم. وتشكل اشجار الزيتون    500األراض ي املتضررة من املياه العادمة املتدفقة في وادي السمن ِب  

وال80 اللوزيات  تشكل  فيما  املتضررة  املزروعات  من  ومن 20خضراوات  %  املزروعات.  هذه  من   %

ياه العادمة املنسابة في الوديان منتشرة في مدينة يطا الجدير ذكره أن ظاهرة ري املزروعات من امل

 للصحة العامة. باإلضافة إلى ما ذكر سابقا يقع وادي  واملناطق امل
ً
جاورة لوادي السمن يشكل تهديدا

ة تعمل على تغذية  السمن فوق من
ّ
الجوفي الشرقي، هذا األمر ذو خطورة كبيرة   الحوضطقة منفذ

وق هذه املنطقة يؤدي إلى تلوث وتدهور نوعية املياه الجوفية في هذا إذ أن جريان املياه العادمة ف

 .(130، ص 2010)عبد هللا،  الحوض

 : وانعكاسها على التربة واملياهة الزراعيواملبيدات  األسمدة 2.3

اتية ـــــــــــــث التربة باملخصبات الزراعية، سواء كانت آزوتية أو فوسف بالنسبة للتلوث املائي وتلو 

 ملحدودية التربة الصالحة للزراعةوتاسية، و أو ب
ً
، واالتجاه نحو التوسع  التي يتزايد استخدامها نظرا

سكان املنطقة واملناطق لفي الزراعة الكثيفة لزيادة إنتاجية الزراعة من الغذاء مع النمو املضطرد  

 ينشأ التلوث املائي باملخصبات الزراعية في حال املحيطة في  
ً
استخدامها بطريقة   وادي السمن. فمثال

النب زيادتها عن حاجة  إلى  يؤدي  مما  مياه (6، ص2019)الزردموي،  ات  غير محسوبة،  في  ، فتذوب 

املياه الجوفية   إلى  الزمن لتصل  تتراكم بمرور  أو  في املصارف،  منها  التخلص  يتم  التي    ترتفع   والري 

 في حمل لعب األ ، كما ت(17، ص2013)البلوش ي،  فيها نسبة مركبات النترات والفوسفات  
ً
مطار دورا

، واحتمالية وصول (11، ص2018)جمعة،  ما تبقى منها في التربة ونقلها إلى املجاري املائية املجاورة  

في منطقة وادي السمن عن الواقعة  الى االراض ي  الزراعية املذابة  املبيدات  طريق االودية    مخلفات 

 . نطقة املاملائية التي تصب في 

 :املنتشرة في املنطقة الحفر االمتصاصية 3.3

غير املصمتة95يعتمد    االمتصاصية  الحفر  السمن، على  )غير   % من سكان منطقة وادي 

باإلسمنت( الجوفية، ونسبة من  املسلحة  املياه  الى  العادمة  املياه  تتسرب كميات كبيرة من  ، حيث 

، فمثال: على مستوى (Singh, 2012, p152)خلصون من املياه العادمة املنزلية الى االودية  السكان يت

محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية ال تخدم شبكات الصرف الصحي في محافظة الخليل أكثر  

في حين يعتمد  20من   التي تستخدم 80% من السكان،  % منهم على الحفر االمتصاصية الخاصة 
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امليا لتلقلتجميع  صهاريج  عبر  تنقل  الحفر  هذه  امتالء  وبعد  العادمة،  املنه  في  الخالى  أو  اطق  ية 

كمية    ،األودية حول  دقيقة  مصادر  توجد  الغربيةوال  الضفة  في  العادمة  لوزارة   ،املياه  تقرير  وفي 

( الفلسطينية   منطقة  2015الزراعة  يعتبر  والتي  الريفية،  املناطق  في  االمتصاصية  الحفر  حول   )

ا  وادي التجمعات  في  الصحي  للصرف  شبكات  وجود  "عدم  بين  منها،  جزء  لسكانية  السمن 

امل مراكز  عن  والبعيدة  الريفية  املناطق   
ً
خصوصا الحفر الفلسطينية  انتشار  الى  أدى  دن، 

الخزانات   الى  العادمة  املياه  بتسرب  يتسبب  الذي  األمر  املجاري،  مياه  من  للتخلص  االمتصاصية 

  مة العاد  املياه، لدى القاء  (12، ص 2019)سعود،  باألراض ي الزراعية والتربة    الجوفية والحاق اضرار

 في األودية بعد سحبها من الحفر 
ً
 . (8، ص 2017)رزاق، عشوائيا

توجد احصائيات دقيقة عن نسب التلوث في املياه الجوفية والسطحية، لكن التقديرات ال  

ان   الى  يو 30-20تشير  الجوفية والسطحية  املياه  الحفر االمتصاصية% من  تلوث بسبب  فيها   جد 

ناهيك(18، ص2014)الدجيلي،   تلو   ،  القاء  عن  يتم فيها  التي  الزراعية املجاورة لألودية  ث االراض ي 

 في ظل عدم االلتزام بإنشاء حفر صماء   عن طريقمياه املجاري  
ً
سيارات نضح القاذورات، خصوصا

 . (15، ص2011)عيشون،  تمنع التسرب"

املس الزراعية  ومن خالل  االراض ي  القريبة من  السكانية  للتجمعات  امليداني  وادي   ومجرى ح 

أن   تبين  أن  95السمن،  كما  مصمته،  غير  االمتصاصية  حفرهم  حفر  من  %  %5  لديهم  الذين 

 مصمته يتخلصون من النفايات البشرية التي تملء الحفر في مجرى الوادي. 

 :العشوائية مكبات النفايات الصلبة 4.3

ت السكانية في ملنطقة مكبين للنفايات الصلبة والتي تعتبر مكبات رئيسية للتجمعايوجد في ا 

عام   بشكل  به  املحيطة  واملناطق  السمن،  وادي  املكب  منطقة  يعتبر  حيث  الخليل،  محافظة  في 

، وهو من مخلفات املنازل واملحالت التجارية واملصانع، والطرق، أما 2متر   3500الشمالي ذو مساحة  

الغر  نحو  املكب  تقريبا  فمساحته  محتويا 2متر 2000بي،  نفس  على  تقريبا  ويحتوي  املكب  ،  ت 

 غير محمية والنفايات متراكمة على التربة والسفوح الجبلية، وغير مخططة.  الشمالي، وهذه املكبات 

وتعتمد درجة تلوث املياه الجوفية برواشح مكبات النفايات على نوعية التربة منفذة كانت أم 

منطقربتف  ،كتيمة تربة  منها  تتكون  التي  الجافة،  شبه  والتربة  املتوسط  البحر  السمن، ة  وادي  ة 

 . ة التي تحتوي على املياه الجوفيةتسمح بتسرب امللوثات الى داخل الطبقات الصخري
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أما التربة الجيرية )أغلب صخور املنطقة هي صخور جيرية( والتي تنتشر فيها ظاهرة الكهوف  

ا والدولينات  الجوفية  الكارستية  للمياه  ومجاري  منابع  تشكل  لذلك  (WMF, 2003, p23)لتي   ،

ديدة التشقق والهشاشة؛ األمر الذي يسمح للملوثات والعصارة باملرور من خاللها مع صخورها شف

 .(Steiner, 2006, p409)املياه املتسربة والوصول للمياه الجوفية وتلويثها 

ا  املياه  عن  يعرف  أنه  إلى  اإلشارة  النفايات وتجدر  مكبات  من  بالقرب  تقع  التي  لجوفية 

م العضوية  الكلورية  كاملبيدات  بيئيا  الثابتة  املبيدات  من  مختلفة  تراكيز  على  مركب  احتوائها  ثل 

(DDT)( بمركبات  اختصارا  املعروفة  الكلورية  الصناعية  والزيوت   ،PCBs  املعادن أمالح  وكذلك   ،)

 .(Babiker, 2007, p703) ، وهي جميعها مواد سامةلثقيلة كالرصاص والزئبق والكاديوم وغيرهاا

املنطقة و األراض ي املجاورة سواء كان على نطاق انتقال    ةبتسهم مكبات النفايات في تلوث تر 

التر  مسامات  إغالق  على  تعمل  إذ  للتحلل،  القابلة  غير  النفايات  كمكونات  الفيزيائية  بة  امللوثات 

نفاذيتها خص  ،وتقليل  تغير  إلى  يؤدي  بنائهاما  وتدهور  الفيزيائية  تراكم    -ائصها  نطاق  على  كان  أو 

املعدني   تركيبها  يغير خصائص  ما  التربة؛   في  أنواعها وخصائصها  بشتى   ,Wilcox, 2003)املعادن 

p230) جود خصائص ؛ إذ إن ارتفاع تركيز عناصر الكالسيوم والصوديوم في تربة املكب يؤدي إلى و

يوم يؤدي إلى تهتك بناء التربة وزيادة محتوى السمية فيها؛ في حين  جديدة لها؛ فارتفاع نسبة الصود

تدهور جودتها   وبالتالي  نفاذيتها  قلة  إلى  يؤدي  الكالسيوم  تركيز  ؛  (Yolcubal, 2004, p226)ارتفاع 

تي تلقى عليها، والتي تكون  ومن املمكن أن تتلوث التربة بالرصاص عن طريق املخلفات الصناعية ال

)األسدي،  ا الفلز أو مركباته الكيماوية كما هو الحال في إلقاء البطاريات املستهلكةمحتوية على هذ

؛ حيث يصل الرصاص إلى املواد الغذائية من خالل امتصاص النباتات له وملركباته (11، ص 2017

التربة   من  ص 2015)صفر،  الكيماوية  الحي(16،  تتغذى  وحين  على ،  والطيور  الداجنة  وانات 

 . ، ضمن السلم الغذائيوثة بالرصاص، فإنه ينتقل إلى أجسامهاالنباتات املل

)مارس،   والبيئة  الصحة  مع مسؤولي وزارة  البحث  مقابالت فريق  قالوا: 2019ومن خالل   ،)

ب ولكن  املنطقة،  في  املنتشرة  العشوائية  النفايات  مكبات  من  الحد  الى  تسعى  الحكومة  سبب  "بأن 

نتشار العشوائي للمكبات مستمرا". وهذا يدل على أن خطر  وجود العديد من الصعوبات، ما زال اال 

 . ازدياداملكبات العشوائية ما زال موجودا وفي 
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)مارس،   السمن  وادي  منطقة  في  املحلية  واملجالس  البلديات،  مع  املقابلة  (، 2019أما 

، قالوا:"  على للطاقة االستيعابية للمكبات النفاياتواملناطق املحيطة به، وبعد سؤالهم عن الحد األ 

الحرق   وعمليات  به،  املحيطة  واملساحة  املكب،  مساحة  على  ذلك  ويعتمد  معين،  حد  يوجد  ال 

املحلية للنفايات في منطقة املكب، غير كافية، الن النفايات تتزايد بشكل كبير"، وتعتبر هذه االجابة  

يوجد ضوابط،   ال  أنه  حيث  واكارثية،  النفايات  من  املزيد  تراكم  الى  اشارة  عدد  في  زيادة  حتمالية 

 املكبات في املنطقة. 

 : النفايات العشوائية املنزلية 5.3

لتراكم نتشر  ت ونتيجة  عشوائي،  بشكل  العمرانية  والتجمعات  املنازل  بين  املنزلية  النفايات 

االدا  بسبب ضعف  اسابيع  عدة  الى  ملدة طويلة تصل  املنزلية  مجال  النفايات  في  الخدمات  وقلة  رة 

النفايات ص2019صري،  امل)  جمع  وتسرب   (،102،  املنطقة  في  االمطار  سقوط  فترة  في  وخاصة 

املواد الكيميائية من هذه النفايات الى االودية واالراض ي الزراعية في منطقة وادي السمن، وتسرب 

 نسبة من هذه امللوثات الى املياه الجوفية. 

 الحيوانية: مخلفات املزارع  6.3

على   املنطقة  لأل   4تحتوي  أكثر  بقمزارع  املزارع  هذه  في  االبقار  ومجموع  بقرة،   1500ار، 

ومخلفات هذه املزارع يتم التخلص منها في االراض ي املجاورة للمزارع، وبعضها بجوار املزارع، وتراكم  

)الخطيب،   الجوفية  كميات كبيرة من روث الحيوانات، وكميات من املواد العضوية تتسرب الى املياه

 .(7، ص 2013

 :)السائلة والصلبة( ملحاجر ا مخلفات 7.3

بانتشار املحاجر والكسارات بشكل كبير،   تشتهر املنطقة واملناطق املحيطة بوادي السمن، 

الس وادي  شمال  تقع  التي  الخليل  مدينة  الواديوخاصة  شرق  تقع  التي  يطا  وبلدة  أن  من،  كما   ،

بالقرب   املحاجر  معظم  اوجود  إلجراءات  وافتقادها  السكنية  املناطق  يشكل لسمن  العامة  المة 

 على صحة اإلنسان الفلسطيني والحياة البرية: فالغبار الناتج عن العمل في املحاجر 
ً
 محدقا

ً
خطرا

والكسارات أو نتيجة حركة اآلليات والشاحنات على الطرق الترابية يعتبر من امللوثات الرئيسية التي 

تلويث   على  مساماتتعمل  إغالق  خالل  من  التربة  وعلى  خصوبتها    هاالهواء  ،  2014)قدورة،  وتقلل 

العميقة. وباإلضافة على ذلك  (13ص الناتج والحفر  يتم تركها بعد االنتهاء من   فان الضجيج  التي 
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 ،العمل، والتخلص من املخلفات بشكل عشوائي يؤثر وبشكل كبير على العاملين والسكان املجاورين

طق. فقد تبين خالل تحليل الخرائط الجوية  نادمير وتدهور األراض ي الزراعية في تلك املويؤدي الى ت

ملنطقة يطا ومدينة الخليل خالل العقدين األخيرين ان هناك تدهور في األراض ي وخصوصا األراض ي 

 الزراعية القريبة من املحاجر. 

لألراض ي الزراعية في   كلية% من املساحة ال15% و22شارت نتائج التحليل ان ما نسبته  أ  إذ

ليل املجاورة لوادي السمن، على التوالي قد تدهورت بشكل كامل. كما ان املسح  لخامدينة بلدة يطا و 

% من املواطنين الذين لديهم أراض ي 85امليداني الذي استهدف املواطنين في تلك املنطقة اظهر ان  

أو  قادرين على الوصول الى أراضيهم  دوا  زراعية تقع بالقرب من موقع املحاجر والكسارات، لم يعو 

هجرها ألنها لم تعد صالحة للزراعة وذلك بسبب تدهور هذه االراض ي وتدهور نوعية التربة  ب  قاموا

 وجودتها االمر الذي اثر بشكل سلبي على نوعية وكمية املحصول املنتج.

وبعضهإ السمن،  وادي  في  مخلفاتها  من  تتخلص  املنطقة،  في  املحاجر  معظم  مناطق ن  في  ا 

راعية، ولكن تبين أن هذه االماكن، توجد على مداخل األودية،  لز يعتقدون أنها بعيدة من االراض ي ا

من   عينة  أخذ  تم  أن    20حيث  وتبين  املنطقة،  في  في  51محجر  املحاجر  نفايات  من  يتخلصون   %

و السمن،  السمن25وادي  وادي  شمال  الجبلية  السفوح  على  امل  ،%  هذه  وصول  لوثات وامكانية 

 سمن. البسهولة الى االراض ي الزراعية في وادي 

 االستنتاجات. 4

 ، وأهمها: تاالستنتاجاتوصلت الدراسة إلى مجموعة من 

الجغرافي • املوقع  املائية   أثر  االودية  انتشار  وعلى  الحيوي،  التنوع  على  الطبيعية  بخصائصه 

 املحيطة باملنطقة. 

السمن، تساعد على التنوع الزراعي، وتوفر احتياجات ن خصائص املناخ في منطقة وادي  إ •

من الرطوبة والحرارة الالزمة، حيث تقع املنطقة ضمن مناخ البحر املتوسط ذو املناخ  ة  الترب

 املعتدل.

ا • العامل  هي  الدراسة  منطقة  في  االمطار  أنهاتعتبر  إذ  السطحي  للجريان    صدرامل  الساس ي 

وجود تفاوت في كميات االمطار دي السمن، وقد تبين  في منطقة وا  لمياه الجوفية املتجددةل
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، وأن كمية االمطار في الجزء الشمالي كان أعلى من الجزء الجنوبي  2019  –  2010  اممن الع

 من منطقة وادي السمن.

ذات • املنطقة  جيولوجية  وخصائص  هي    طبيعة  الكارستية  والطبقات  في الصخور  سبب 

 انتشار الينابيع في املنطقة. 

 ية والنباتات الطبية. بر نطقة على تنوع حيوي، مثل االحراش، وانتشار النباتات التحتوي امل •

هو مجرى املياه العادمة في وادي السمن، و أظهرت الدراسة أهم مصادر التلوث في املنطقة   •

ويستغل مساحة   املنطقة  في وسط  يمر  يعتبر 5والذي  الكلية وهذا  املنطقة  من مساحة   %

 . كارثة بيئية

مك • أن  التبين  على  واضح  تأثير  لها  الزراعية  واملبيدات  النفايات  الطبيعي شكبات  واملظهر  ل 

 .، وخصائص التربة واملياهللوادي

باملواد  • والغنية  الصلصالية،  الخصائص  ذات  التيراروزا  تربة  ضمن  من  هي  املنطقة  تربة 

 العضوية، وبالتي تعتبر من الترب الخصبة للنشاط الزراعي في منطقة وادي السمن. 

لزراعي، وتوفر احتياجات ا  أن خصائص املناخ في منطقة وادي السمن، تساعد على التنوع •

التربة من الرطوبة والحرارة الالزمة، حيث تقع املنطقة ضمن مناخ البحر املتوسط ذو املناخ  

 املعتدل.

قلة الوعي البيئي لدى سكان املنطقة ساعد على حدوث التدهور البيئي في املنطقة، وانتشار  •

 مللوثات بشكل عشوائي. ا

ال • االراض ي  من  واسعة  مساحات  املزارعين زر تناقص  وترك  العمراني،  الزحف  بسبب  اعية 

 ألراضيهم. 

 : خاتمة. 5

اعتماد الدراسة على التحليل امليداني واملكاني للظواهر الطبيعية والبشرية واملكونة للنظام  

النتائج و  إلى إظهار العديد من  في املنطقة، أدى  لها درجة خطورة البيئي  تبين أن  التي  البيئية  االثار 

على   من  الةلحاعالية  في  والنباتية  والحيوانية  التنوعالبشرية  يعرض  وهذا  السمن،  وادي   طقة 

وذل االنهيار،  إلى  املنطقة  في  حالحيوي  عدم  تضمن  ضوابط  وجود  عدم  بسبب  التدهور  ك  دوث 

ضفة الغربية، حيث عرضت الدراسة مجموعة  البيئي في منطقة تعتبر من أهم املناطق البيئية في ال
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ك  التي  النتائج  الى    ان من  سنة  من  املشكلة  هذه  وتفاق  التلوث  ملصادر  الكبير  االنتشار  ضمنها  من 

اخرى، وقد أوصت الدراسة: بوجوب صياغة قوانين صارمة تضبط االنشطة البشرية في املنطقة،  

املنطقة، في  العادمة  واملياه  العمراني،  الزحف  توعية    وخاصة  إلى  باإلضافة  العشوائية،  والنفايات 

ة ورفع مستوى الوعي البيئي لديهم عن طريق الدورات التدريبية وحمالت التوعية، طقالناس في املن

البحثية  الدراسات  واستمرار  لالنقراض،  املعرضة  التي  وخاصة  والنباتات  االشجار  زراعة  وأيضا 

 حول املنطقة لضمان حماية البيئة.

 :ثتمويل البح. 6

بيركلي    -من خالل مؤسسة الفالح كعمل تعاوني بين جامعة كاليفورنيا  تم تمويل هذا البحث               
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 : مجرى املياه العادمة في الوادي 3ريطة خال

 
 وسط، الجنوبي( لي، األ ا: معدل األمطار الساقطة على أجزاء املنطقة )الشم1الشكل 

 
 .2019، أبوعالن والجعبري  املصدر:
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: عدد أيام سقوط االمطار خلل أشهر السنة )شهر سبتمبر الى شهر ماي(، من عام 1الجدول 

 .2019ى ال  2011

 

مجموع 

أيام  

 التساقط

 الشهر/ سبتمبر أكتوبر  نوفمبر ديسمبر يناير فبراير مارس  ابريل ماي 

 السنة 

39 0 2 5 4 7 4 12 4 1 2010-2011 

39 0 1 4 5 13 5 5 6 0 2011-2012 

38 0 1 3 10 12 7 2 3 0 2012-2013 

40 2 2 2 12 10 5 3 4 0 2013-2014 

28 0 2 3 8 7 2 5 0 1 2014-2015 

41 0 1 12 9 5 3 8 3 0 2015-2016 

30 0 2 4 6 7 6 2 2 1 2016-2017 

27 0 1 3 6 8 5 3 1 0 2017-2018 

43 0 3 8 13 11 6 2 0 0 2018-2019 

 .2020، أبوعالن والجعبري  املصدر:

 

 في منطقة الدراسةينابيع السنوي للمعدل تدفق  :2الشكل 

 
 .2019، أبوعالن والجعبري  املصدر:
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Abstract:  

the research reveals two basic dimensions that resulted in administrative 

economic literature: the environmental economics andsustainable 

development, and in this paper, we tried to define the most important 

milestones oft he environmental economy by touching on the relationship 

between economics and environment, where it isconsidere a milestone or a 

broad window in the philosophy of economic thought. 

We also pointed tot he economic costs of environmental problems and 

the requirements oft he transformation oft he green economy by reviewing 

government policies and paying more attention to rural development and 

other requirements. Then we discussed the effects of efforts to ensure the 

environment on economic growth, but in the end, we touched on 

environmental management systems and their role in sustainable 

development. Finally, we concluded the most important findings and 

recommendations. 
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1. INTRODUCTION 

Since the beginning of the modern administrative renaissance in the 

post-industrial era, many studies have been based on the idea of studying 

environmental economics, especially its implications at the macro level. 

Today, many statistics and data have become clear that the environment 

problem is one of the most important issues on the international scene, 

whether the causes and effects of pollution are raised at the macro level of 

countries, or at the individual level of each country separately. 

1.1 The problem of the study: 

The research is based on a real problem that stipulates that the 

requirements for the transition to a green economy have many conditions and 

controls in order to be achieved on the ground, and the most important 

challenges facing countries and organizations must be presented to reach the 

highest level of development that takes into account the protection of the 

environment. 

The main research problem shows us: "What is the relationship of 

environmental economics to sustainable development?" 

1.2 Objectives of the study: 

• This study aims to find out the true relationship between the economy 

and the environment, and the level of study of environmental economics 

in whole or in part. 

•  Knowing the total economic costs of environmental problems; 

• Determine the most important requirements for the transition to a green 

economy. 

1.3 Methodology of the study: 

The research relied on two approaches: 

• Deductive approach: based on logical reasoning and linking causes to 

outcomes; 

• Inductive approach: by collecting data and information and analyzing 

it. 
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1.4 Structure search: 

The research is divided into the following axes: 

• INTRODUCTION 

• What is the environment. 

• the economic costs of environmental problems and the requirements of 

the transformation of the green economy: 

• the effects of efforts to ensure the environment on economic growth . 

• environmental management systems and their role in sustainable 

development . 
 

2.   What is the environment 

2.1 the definition of environmental economics (green economy) 

2.1.1 Definition of the environment:  

The environment is defined as the total external conditions that affect 

the life, growth and survival of the organism. It is known that the natural 

environment depends on three main elements: air, water and the ground, and 

it is considered one of the essentials of life, and the ecosystem is 

characterized by a balance between its elements and the ecosystem can 

maintain this balance, but within certain limits that are affected. 

The industrial revolution was accompanied by developments in various 

areas of life, the use of machinery, and the manufacture of chemicals as a 

result of increased human activity, all of which led to an imbalance in the 

environmental balance, which resulted in the emergence of many 

environmental damages (Atard Khalil, Shaimaa Farid, 2003, p. 

2.)Environmental damage is an unexpected or planned event exit To him, by 

external action, that is, it is assumed that there is a direct cause that caused 

the damage. In economic terms, negative changes related to the natural 

environment are expressed as a result of human activity, whether it occurs 

directly or indirectly ( Marcllin Slimba Ngabi, 2006, p18). By defining the 

concept of damage, its importance appears within the environment economy, 

because it helps in determining the monetary measurement of environmental 

damage, in the sense that it is possible to calculate the financial cost resulting 

from such damage. 
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2.1.2 The concept of environmental economics:  

The concept of environmental economics is defined as the effect of the 

economy and the importance of the environment to the economy and the 

appropriate way to manage economic activity in a way that achieves a 

balance between environmental and economic goals and other social goals. 

Work, development economics, international finance, money economics, 

environmental economics ... This field includes incorporating concepts from 

other branches of economics (public finance for example) and applying them 

to environmental problems (Moussa Abdel Nasser & al, 2015, p. 4.).  

Environmental economics is defined as: "A science that measures 

various environmental scales, theoretical, analytical and accounting aspects 

of economic life, and aims to preserve environmental balances that guarantee 

sustainable growth. It is also called a green economy" (Ibrahim Atari, June 

6-7, 2006.) 

Environmental economics views economic growth as an increase in the 

material dimensions of the economy, and production must be seen as the 

transformation of materials using energy and other factors such as capital and 

labor with waste as a byproduct that cannot be avoided (Donato Romano, 

2003, p. 79) 

2.2. Economy and environment relationship 

The environment is seen in economics as the property that provides a 

set of services, it is a very special asset as it provides life systems that 

guarantee our survival not alive, and the environment provides the economy 

with raw materials that turn into consumer products through the production 

process and the energy that feeds the process the shift. In general, these raw 

materials and energy are returned to the environment in the form of waste 

(Donato Romano, 2003, p. 45) 
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Fig.1. The overlap between the economy and the environment 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Source: Donato Romano, aforementioned reference, 45. 

Source: ( Donato Romano, 2003, p. 45) 

2.3 Environmental economics study levels 

Environmental economics is characterized by two levels:: ( Moussa 

Abdel Nasser & al, 2015, p. 4.). 

Partial level: It relates to the sectors of institutions and families, i.e. the 

producer and the consumer, and the environmental economy is characterized 

according to this level as: 

Part of the institution’s economy and is concerned with analyzing the 

corporation’s relationship with the natural environment and the qualitative 

development of the surrounding environment, as well as the impact of 

environmental policies on the corporation. Socializing in an enterprise means 

making it a special cost. 

As for whatever micro-environmental economics is at this level, it can 

be summarized in: 
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• Study and analyze environmental protection measures on the 

institution and its goals; 

• Contribute to directing production as required by environmental 

directives, instructions and regulations; 

• Study of environmental investments that reduce pollution risks; 

•  Giving information about environmental protection costs and 

investment expenditures, the impact of environmental protection on 

profit and loss accounts and environmental feasibility analysis of 

projects. 

- Macro level: addresses the problems of the environment at the level of the 

economy as a whole, and one of its goals is to reach higher levels of 

sustainable social welfare, which takes into account the preservation of the 

quality of the environment at the highest levels. 

Issues addressed by the macroeconomic environment: 

• Physical and monetary evaluation of environmental damage, as well as 

an evaluation of environmental improvement resulting from 

environmental policy in government and private activities; 

• To define and study the link between the environment and 

macroeconomic goals, as well as the links between economic and 

environmental policies; 

• Determining and studying the existing relationships between the state's 

fiscal policy and the environmental policy. 

3. the economic costs of environmental problems and the requirements 

of the transformation of the green economy 

3.1 The economic costs of environmental problems and their types 

3.1.1 The concept of environmental costs: 

Defined by the Environmental Protection Agency in the United States 

of America as the monetary and moral effects caused by the institution as a 

result of activities that directly affect the environment, and these expenses 

include both traditional (explicit) costs and potential implicit costs, and less 

tangible costs " (Usepa , 2000,p3.) 

 It also means expenses and cash obligations spent on all that would lead to 

the preservation of the ecosystem of equipment and others, and what proves 
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the institutions ’commitment to standards for environmental protection and 

improvement ( Asmaa Abdel Qader Taher, 2010, p. 58.)  

3.1.2. Types of environmental costs: 

The causes are primarily due to excessive environmental damage due 

to two main reasons, one related to market failure, and the other related to 

policy failure, and this failure reflects the occurrence of excessive 

consumption or excessive consumption of environmental assets, which 

creates a potential serious threat to the ability of local or even global 

ecosystems to continue. These environmental problems are exacerbated by 

the enormous environmental costs, which we summarize in the following 

manifestations:(Talaat Al-Demerdash, 2006, p. 398). 

- Costs of degradation of the quality of the environment: they appear 

through a marked decrease in the productivity of agricultural lands, the 

inability to absorb waste from human activities, and the excessive use 

of resources. 

- The costs of environmental imbalance: It appears through the decrease 

in numbers of local organisms and the extinction of some of them, as it 

leads to an imbalance between the environmental footprint and the 

available biological capacity, and the relationship between the two 

concepts, can be observed through the following relationship. 

 

 

 whereas: 

 

                                    And 

 

 

 

Ecological footprint - biological capacity = environmental deficit. 

Biological capacity = area x biological production capacity. 

Ecological footprint = number of people x consumption per person 

x density of resources and waste 
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In the natural case, the biological capacity must be equal to the 

environmental footprint in order to maintain balance, and in the case of 

increasing the environmental footprint over the available biological capacity, 

there is a deficiency in the natural resources of this country. 

- Environmental pollution costs: 

By investing huge funds in pollution control equipment, or by making 

economic sacrifices such as reducing the level of economic activities in order 

to maintain a very low level of pollution. As for the costs incurred by the 

government, they are the costs of constructing water purification and 

treatment plants, and the overheads for implementing environmental laws 

through environmental monitoring and conservation agencies. 

3.2 Requirements for the transition to a green economy 

There has become a distinction in theories of economic development 

between development that takes into account environmental aspects and is 

known as green, continuous or sustainable development, and between pure 

economic development that does not take into account the environmental 

dimension and which has become the subject of criticism from all circles and 

global economic institutions1 As the concept of green economy is considered 

a modern concept that has appeared on the scene during the past few years, 

this idea was discussed in the context of sustainable development and poverty 

reduction, and it is defined as the economy in which there is a small 

percentage of carbon and resources are used efficiently. Also, growth in 

income and employment comes Through public and private investments that 

reduce carbon emissions and pollution, while enhancing resource and energy 

efficiency, and preventing biodiversity loss, this can only be achieved 

through reform of policies and legislation regulating this) Muhammad Abd 

Rabbo, 2000, p. 62 ( 

3.2.1 The transition to a green economy: 

The transition to green development is not an immediate event that can 

be decided by a single decision that can be taken at a high level, but rather a 

long and arduous process, directed by a political view from the top to the 

base and public participation from the base to the top, this approach gives a 
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shift in the political and social legitimacy required to ensure the mobilization 

of efforts on Large scale to make this transformation a reality. 

A comprehensive shift to a green economy would achieve a higher per 

capita income compared to its counterpart under current economic models 

while reducing the footprint by approximately 5.0 percent during the year 

2050, compared to the usual business approach (Nagwa Gamal El-Din, 2017, 

p. 3.) 

3.2.2 Requirements for the transition to a green economy: 

- reviewing and redesigning government policies to stimulate shifts in 

production, consumption and investment patterns; 

- Paying attention to rural development in order to reduce rural poverty 

while increasing resources; 

- Pay attention to the water sector, control its use and rationalization, and 

prevent pollution; 

- Work on sustainable energy investments and energy efficiency 

measures; 

- Developing low-carbon strategies for industrial development and 

adopting more efficient production technologies in new factories; 

- Support to the mass transit sector. 

- Adopting mixed-use land classification and development systems and 

adopting environmental standards in construction; 

- Address the problem of municipal solid waste and invest it in what is 

beneficial and environmentally friendly. 

3.3. Challenges of transformation and transition 

- They can be summarized as follows: 

- Lack of tight planning in the area of development policies; 

- The spread of unemployment among many segments, particularly the 

youth, and the shifting of jobs from other sectors, "an increase in jobs 

in certain sectors, offset by a decrease in the number of jobs in other 

sectors, especially in the transitional period; 

- The possibility of green protectionism and additional technical barriers 

to trade. 
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- Poverty still affects nearly 70 million people in the Arab world, 

including the lack of more than forty-five Arab minimum health 

services and clean water and the lack of efficient use of fresh water and 

energy sources and investment in the Green Economy Organization and 

its technologies and management. 

- a costly option that may not result in spontaneous and equal winning at 

the economic and environmental levels, and this may be at the expense 

of achieving other development goals; 

- The high cost of environmental degradation in the Arab countries, 

which amounts to ninety-five billion dollars annually, equivalent to five 

percent of the total GDP for the year 2010 (Ayed Radhi Khanfar, 2014, 

p. 55)  

4. the effects of efforts to ensure the environment on economic growth 

The problem of the environment and its lack of protection are among 

the reasons that limit future economic growth, through its negative impact on 

the productivity of agricultural lands, on human health, and raising health 

costs and destroying infrastructure under pain of natural disasters. In the 

future, or what is called sustainable development, the process of protecting 

the environment also requires large financial resources, especially if the 

degree of sustainable development and the permanent standard of living of 

the population are raised. Finally, at the limits of economic growth, the 

vicious circle is completed and the process of protecting the environment 

faltered again. 

- The situation of developing countries with a lack of financial resources 

clearly shows the state of the dialectic between the environmental and 

growth requirements. That is why, since the beginning of the 

international community’s interest in the issue of the environment, the 

United Nations issued a resolution in December 1968, in which the 

developed countries were taken to Assist developing countries to solve 

their environmental problems. At the first United Nations 

Environmental Conference in Stockholm in 1972, developing countries 

emphasized the following :(Ayed Radhi Khanfar, 2014, p. 55)  
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A. priority of development in view of the economic situation of developing 

countries; 

B. Caring for the environment should not be at the expense of development 

from the point of view of expenditures 

C. The developed countries should contribute the largest share of the costs of 

environmental protection, due to the fact that they cause a lot of 

environmental damage due to industrial processes and the negative effects of 

technology; 

On the basis of this basis, little by little has grown the belief that the 

relationship between the environment and economic growth is that the efforts 

to protect the environment must not be costly and at the expense of the 

requirements of economic growth conditions and development that are the 

primary goal of developing countries in particular in order to achieve the 

economic and social welfare of their people. 

From this point of view, it can be said, especially in the case of 

developing countries, that there are negative economic repercussions to 

achieve the requirements of environmental protection, which can be achieved 

as follows: 

- Threatening the level of economic growth: The protection of the 

environment permanently and comprehensively obliges countries to be 

careful in the use of natural resources in production processes, 

especially in industry, and may stop the use of some of them in order to 

avoid damage to the environment or depletion of their resources. Also, 

the implementation of environmental protection policies requires 

significant and permanent financial spending that developing countries 

may lack or at the expense of the necessary economic and social 

investments for these countries. In both cases, the suppression of natural 

and financial resources leads to a decrease in production and 

consequently a decrease in economic growth rates.  

- High production cost: Efforts to protect and develop the environment, 

raise awareness of environmental affairs, carry out studies on 

environmental issues as well as introduce new technological means to 

mitigate the harmful effects of the environment leads to inflating the 
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production cost of production companies, which causes them an 

additional financial burden, and may result in avoiding investment 

investors In some areas that may be strategic to the national economy 

such as investment in the construction and strategic industries sectors. 

- High level of unemployment: due to the conditions placed on the 

exploitation of natural resources, as well as increased spending on 

environmental protection at the expense of economic investments, the 

volume of production achieved and consequently economic growth 

rates shrinks, which increases unemployment rates at the levels used 

before spending on environmental protection. From it, the countries that 

suffer from the heroine, including the developing countries, may face a 

major challenge represented in the apparent contradiction between the 

priority of growth, job creation and development as an economic and 

social priority on the one hand and the goal of protecting the 

environment that represents the living environment of the population 

and a source of their natural and food resources on the other hand. 

- Impact on exports: The decrease in production and the increase in the 

cost of those due to the high volume of spending on the environment at 

the expense of economic growth may lead to a decrease in the volume 

of exports and damage to the trade balance due to the decrease in 

production achieved on the one hand and the high cost of final products 

on the other hand. 

5. environmental management systems and their role in sustainable 

development 

Specialists deliberate several definitions of environmental 

management, aiming in the outcome to what the environmental management 

aims that are: "Organized efforts by organizations to approach the 

achievement of environmental purposes as an essential part of their policy, 

as they are concerned with the required amendments in the systems of 

enterprises and different organizations, so that Attention to the environment 

is an effective and effective area in it, and this is evident in the job structure 

of the facilities in terms of responsibilities and tasks, implementation of plans 

and review of environmental plans, with the aim of improving the 
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performance of the facility and reducing or preventing its environmental 

impacts altogether. 

 

6. CONCLUSION  

It appeared to us through our treatment of the topic of environmental 

economics and sustainable development, that there is a strong and close 

relationship that combines environmental economics on the one hand and 

sustainable development on the other hand, and that there is a strong 

correlation between all causes leading to environmental problems and 

economic activities as a result of the irrational use of various environmental 

resources. 

The implementation of strategies to protect the environment within the 

framework of sustainable development resulted in the implementation of 

many plans that enable the framing of a special approach through which it 

aims to find solutions to environmental problems at various levels, and to 

find alternatives to reduce their repercussions in various fields. 

7.Recommendations: 

- The necessity for the economic units to design and implement a system 

to protect the environment, provided that it includes environmental 

policies, goals and programs in addition to the imperative of an 

environmental management system that aims to provide the data and 

information necessary to assess the environmental performance. 

- Establishing environmental culture by incorporating environmental 

awareness into education and training at all levels and in all fields, be it 

the written, audio and visual media; 

- The need to diagnose and account for existing environmental problems, 

so that radical solutions can be found for them; 
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Abstract:  

This paper aimed to examine Marketing Information System (MIS) 

application extent in Zain Telecommunications Company (ZTC), White Nile 

and Kordofan sectors, also suggesting some recommendations which can 

motivate (ZTC) to improve its existing marketing systems to cope with others 

competitive companies. The main findings of this paper shown that (ZTC) 

has analyzed data and information which have been gathered from their 

clients regularly, for improving and developing their services, also has 

trained their marketing divisions staff about the techniques of collecting data 

and information from external environment, electronically, also allocating 

particular budget for implementation all marketing researches stages.        
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registers system; marketing researches system & competitive advantage. 
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1. INTRODUCTION 

The modern business environment has motivated the economic 

institutions to use marketing information, in order to increase their 

competitive abilities, improving their overall performance and keeping their 

survival and growth.  

The management information systems (MIS) has played main role in 

formulating the competitive strategies of the economic institutions, taking in 

consideration the strategies information about the competed companies, for 

capturing their strength points and avoiding the weakness points. 

1.1 Research problem: 

The researcher noticed that, most of business organizations have put 

less attention on enhancing their competitive abilities, and poor consideration 

of generating effective (MIS) to overcome the competed telecommunication 

companies, and keep good image towards their clients and stake holders.  

1.2 Research Importance: 

In mean time Sudan is working hard to become a member in the 

International Trade Organization (ITO), after implementing the regional and 

international economic agreements, based on effective (MIS) for facing out 

the international competition, likewise this research can be an additive in 

marketing researches and a path for the researchers to write more researches 

in this regard. 

1.3 Research Objectives: 

a- To recognize the roles of Marketing Intelligences System, Reports & 

Registers System, besides Marketing Decision Support System in 

enhancing the competitive of Sudanese Telecommunication 

Companies. 

b- To examine Marketing Information System (MIS) application extent in 

Zain Telecommunications Company (ZTC), White Nile and Kordofan 

sectors. 

c- Suggesting some recommendations which can motivate (ZTC) to 

improve its existing marketing systems to cope with others companies 

in the same sector.   
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1.4 Research hypotheses: 

In order to investigate about the research problem and to assure about 

the questions which have been raised in the questionnaire, the following 

hypotheses can be raised accordingly:  

a- There is relationship between Marketing Intelligences System & 

competitive abilities on enhancing (ZTC), White Nile & Kordofan 

Sectors. 

b- There is relationship between marketing researches system and 

competitive abilities on enhancing (ZTC), White Nile and Kordofan 

Sectors. 

c- There is relationship between reports & registers system & competitive 

abilities on enhancing (ZTC), White Nile and Kordofan Sectors. 
 

2. Literature Review 

This section has discussed in brief the literature pertinent with the 

variables of the title of this paper which are consisting of Marketing 

Information Systems and competitive abilities, as follows: 

2.1 Information System Definition 

a- There was no particular standard definition about information system, 

which had been agreed by authors and researchers, but the most 

common definitions are as follows:  

b- Group of connected elements by each other, which are working 

integrally, to help corporate management for achieving the activities 

accurately, (Salami, 2003, p 29). 

c- Group of connected elements by each other, for producing ,processing 

and storing data, for controlling and taking corrected decisions by 

organization management, (Dahrawi, 1997, p 15). 

d- An integrated system consisting of the mankind and equipment, for 

presenting information which can support decisions taking in the 

organization. This system can use the computer programs, the manual 

procedures and the decisions models, (Sabah, 1999, p 162). 

The researcher thinks, the information system can mean supplying 

intransitive information by using computers & programs, which can be 
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operated by trained staff, for achieving organization activities at possible 

lowest cost, for ascertaining the planned objectives and correct decisions. 

2.2 Marketing Information Systems definition 

MIS is a computer system consisting of hardware and software that 

serves as the backbone of an organization’s operations, it gathers data from 

multiple online systems, analyzes the information, and reports data to aid in 

management  decision-making.MIS is the continuous system for presenting 

useful marketing information to the decisions takers, (Al bakery, 2006, p 57), 

Also it has been defined by (Kruss, 1988, p 27), as a composing of personnel 

& equipment, for availing and exchanging data and information continuously 

for decisions-making, moreover.(Kolter & Dubois, 2006, p103) had said that 

MIS was continuous alliance between personnel, equipment & procedures, 

for collecting, categorizing, analyzing and distributing the appropriated and 

accurate information, at suitable time, which will help the decisions makers 

for planning, organizing and controlling the marketing activities. 

The researcher thinks, Marketing Information System has been 

designed to study operating systems electronically, to support management 

for taking correct decisions. 

2.3 Categories of Marketing Information Systems 

The management information systems (MIS) can be categorized as 

follows, (Bazraa, 1996, p 53): 

a- Marketing Researches System: function for communicating consumers 

and clients with the vendors according to exchanged information, which 

can assist them to recognize the marketing obstacles and problems, and 

to control performance of the marketing in the organization. 

b- Marketing Intelligences System consisted of group of procedures & 

sources, for helping the manager to claim daily information from the 

surrounding marketing environment, to analyze them to know the 

trends of competitors in the market, and for designing policies for the 

marketing strategies, which will support taking right decisions. 

c-  Reports & Registers System: these periodical reports and the registers 

are important for decision making, because they are consisted of various 

reports such as accounts, sales registers, production and store’s 
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inventory, competitors and clients observations, besides performance 

reports of the organization, for improving the activities of marketing 

planning.  

d- Marketing Decision Support System: This (MDSS) is computer system 

has been designed to help marketing managers for gathering and 

analyzing the collected information, for taking marketing-decisions 

electronically instead of analyzing them manually. 

2.4 Difference between MIS and Computer science (CS) 

It is useful to compare Management Information System (MIS) with 

other fields related to information technology such as Computer Sciences 

(CS), in terms of departments and programs, as shown in the below table. 

Table 1. Differences between MIS & CS 

Parameters Management Information 

System (MIS) 

Computer Sciences (CS) 

Focus Organization Software 

Objective More efficient or effective 

business 

Reliable computer program 

Core Skill Problem solving Logic/Procedure 

Core Task Determine business 

requirements for information 

systems 

Deliver information systems 

to meet defined requirements 

Theoretical versus 

applied 

Balanced Applied 

Generic Job Title Analyst/Designer Builder 

Typical Starting Job 

Title 

Business Systems Analyst Application Programmer 

Career Goals Senior Organizational 

Manager 

Programming Manager 

Source : https://eller.arizona.edu/departments-research/schools-departments/mis/what-is-

mis. 

2.5 Competitive Ability 

The competitive ability is an objective of all economic institutions 

looking forward to ascertain it, by confining an entrepreneurial location in 

the market, for selling their products & services by gaining good marketing 

share best than other competitors, for keeping good survival & growth in long 

run. 
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2.6 Definition of Competitive 

There was no agreed standard definition has been accepted by authors 

and researchers about the definition of the competitive; some of them thought 

that it was consisted of total productivity, lived levels and economic growth, 

while others thought that it was relied on trade & competitive pricing, as 

described below: 

Organization for Economic Cooperation & Development (OECM), 

defined the competitive based on national economic culture, as degree at free 

market terms, for production of products & services according to the 

international market tastes, which will attract other clients in long run, and 

for raising their market shares at international & national markets, (ALAUOI, 

2005, p 41).    

a- The Competitive has been defined on the level of sector, as the 

companies’ ability in particular industrial sector in any country, for 

ascertaining continuous prosperous in the international markets, 

without relying on supporting & protection of the government, (J. 

Michel, 1999, p 05).     

b- The Competitive has been defined on level of company, as the ability 

of supplying the consumer by products & services effectively & 

efficient among the other competitors in the international markets, for 

raising factors of the production, which are included capital, work and 

technology, (Masadwe, 2007, p 05).   

The researcher thinks, the competitive can be defined as an ability of 

any organization or company, to supply consumers and clients with fair 

products & services, best than other competitors in international and national 

markets.   

2.7 Definition of Competitive Ability 

The competitive ability at the level of organization is strategic concept, 

reflecting ideal economic status for the organization in comparison by other 

competed organizations in the market; therefore, it was defined as follows:  

a- It was combination or grouping of individual or collective skills, the 

institution can enjoy, and related with high level of technology, which 

are basic of data base of abilities of the organization for ascertaining 
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competitive advantage in concerned activity or activities, (Khalil, 1996, 

p 33) . 

b- It was characteristic or adjectives which characterized by the trade mark 

or product, and can grant the superiority and upraising to any company 

over its direct competitors, (Lambin, 1993, p 209).  

c- The ability of executing the activities by lowest cost in comparison with 

other competitors, or ability of the monitoring and distinguishing the 

prices that have been exceeded exceeding the additional costs for 

achieving it, (Madeedi, 2007, P 04). 

2.8 Definition of Competitive Advantage 

It was a method for any organization to overcome its competitors, 

(Algodbe, 2011, p 80), whilst, (Hadi, 2005, p 163) said it was anything can 

distinguish the organization or its products positively among other 

competitors, according to the desires of its customers and final users. 

The competitive advantage it is the skill or technique, or the distinctive 

supplier who can motivate the organization to produce and ascertain values 

and utilities for the clients and consumers, best than other competed 

companies (Alsalmi, 2001, p125).  

The researcher thinks that, the competitive advantage can be 

distinguished the organization from other competed companies, in terms of 

products or services according to the perspective of the clients and 

stakeholders.  
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Table 1. difference between Competitive Ability and Competitive 

Advantage 

Terminology  Definition  Sources  

Competitive 

Ability 

It is the advantage which is 

encouraging the institution to 

exceed other institutions in the 

same activity.   

The sources which revealed in 

occurring market share, which 

can't be achieved unless the 

preferences of the clients & 

customers can be ascertained 

inside or outside the institution in 

widespread scope. 

Competitive 

advantage 

It is the unique advantage for the 

institution which cannot be found 

in the other institutions in the same 

activity. 

The sources which is revealing in 

products, services, human 

resources and the technology, and 

used inside or outside the 

institution at narrow scope.   

 

Source: the researcher, 2019. 

 

2.10 Overview results of previous researches 

In this section the researcher described the results of pertinent 

researches, and compared them with the presented paper, as follows:    

There was spiritual effect on (MIS) in determining the requirements of 

marketing crisis management, (Salih, 2015). This study agreed with the 

presented paper in the independent variable being (MIS), but differed from it 

in the dependent variable being marketing crisis management. 

There was an imparity in (MIS) application and competitive strategic 

designing in the economic institutions, but there was a relationship between 

(MIS) and competitive strategic designing in industrial production sectors, 

likewise in import & export activities, at the same time  this relationship 

could not find in services & trade sectors in Masala estate, (Aleed, 2015). 

This study agreed with the presented paper in both independent & dependent 

variables, but the location of the case study was in Algeria services and trade 

institutions, whilst the case study of this paper was in Sudanese 

telecommunication companies. 

Management Information System was so important in marketing 
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strategic planning in Iraq Rafi den Bank, for ascertaining high level of 

achievement (Hilo, 2013). This study agreed with the presented paper in the 

independent variable being (MIS), but differed from it in the dependent 

variable being the strategic palming. 

The company had used traditional marketing system, for collection and 

analyzing data and information based on personal experience, therefore 

establishing (MIS) unit, will lead employees contribute in marketing 

decisions making, (Albeldawe & Alzoubide, 2012). This study agreed with 

this paper in the independent variable being (MIS), but differed from it in the 

dependent variable being marketing decisions making. 

There were no genuine variations about employees’ perspective, who 

had worked in Algeria small & medium institutions, in terms of building 

competitive abilities for these institutions, as an important model of the 

industrial institutions outside of the charred sectors, (Tigawe, 2012). This 

study differed from this paper, because it was made the competitive abilities 

as an impendent variable.   

The market share of Dafoon Company had dropped from 45% to 

40.80% that because of keen competition and bad political environments in 

Egypt during that time, therefore knowledge approach for building 

competitive abilities, could be solution for survival & continuity of the 

company, (Mohamed & Taha, 2012). This study differed from this paper 

because it the competitive abilities stood for the impendent variable.   

Methodology:  

The researcher had used the descriptive method to determine changes 

and events which were related to the concepts of the variables of research 

topic, also used the historical methodizing to know the findings of the 

previous studies, besides the literature review which were related to the 

variables of the title of this paper.     

 Furthermore, the researcher has used the standard deviation to measure

 responses of the targeted questionnaires, moreover Chi square was used 

for examining the rightness of the hypothesis, if exceeding the significant 

level 0.05 will be accepted, but if not exceeded 0.05 this hypothesis will be 

rejected. 
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 The researcher has used the Statistical Package for Social Sciences 

(SPSS) to analyze the data and information, which had been collected from 

the targeted sample in Zain Telecommunications Company, also alpha-

cronbach to assure about the rightness & constancy of the designed 

questionnaire, furthermore, the Standard deviation had been used to know the 

values distribution about their mean.   
 

3. Results 

The researcher will focus on the findings of the case study, by using 

Statistical methods & tools for analyzing gathered data & information which 

had been gathered from the targeted sample in population community.  

The field study was conducted in (ZTC), White Nile & Kordofan 

Sectors, the biggest and widespread telecommunications company in Sudan, 

because it was contributed in the national economic by four milliard US 

dollars since its establishing in 2000. 

Zain has covered all the regions of Sudan, whilst its market share 

reached only 60%, revealing to 76 sales points all over Sudan states, while 

the clients reached 12 million, (Zain Company, identification booklet, 2015).      

Marketing department in (ZTC) headquarter has a system to sale its 

products, by communication net covered all Sudan estates, whilst the division 

of the clients & subscribers covers the required services and analyze their 

complaints & suggestions, in order develop the company services, though 

marketing research section used to survey various markets, for identifying 

and meet the requirements of the existing clients, and forecast for 

requirements of potential clients. 

3.1 Statistical package 

The researcher has selected a targeted sample of 60 persons including 

staff & technical employees, from the field of population (ZTC), who had 

received the designed questionnaires for collecting their answers about the 

questions which were raised accordingly. Only 53 questionnaires were 

received back ready for analyzing, by using the following packages:   

a- Reliability Test: for testing the stability and true of the raised questions, 

also Cronpach’s Alpha has been used for measuring internal 
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consistency of the phrases of the hypothesis, in order to assure about 

the correctness of this tool if exceeding 60% will be acceptable.       

b- Inference statistic: for examining the hypothesis at 5%, if the value of 

Chi square less than 5% is significant and at confidence rate 95%, the 

raised hypothesis will be accepted, otherwise will be rejected.   

c- Regression analyzing: for testing the effect of any dependent variable 

on the independent variable, in order to examine the research hypothesis 

based on T-test value. In case of the acceptance of the hypothesis, the 

accounted T-test value will be biggest than the scheduled T- test value 

or less than 5%.  

3.2 Standards of stability & reliability 

The researcher has used the following standards to make sure whether 

if the questionnaire is stabled or not:  

a- Stability & reliability test: this concerned testing of the questions of the 

questionnaire in terms of the concept, formalizing & clarity, had been 

presented to three of academically recognized for evaluation, according 

which the questionnaire has been modified. 

b- Stability & internal uniformity test: this standard means no mistakes in 

the measurements, and it means the internal uniformity between the 

phrases of the hypothesis which measure any variable, whilst stability 

means resulting to same values if the same measurement tool repeated, 

by using Alpha-cronbach which was given same results, and assuring 

the stability of the measurement.  
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Table 3. Alpha-cronbach for hypotheses stability 

 

Hypothesis Phrases Stabili

ty ratio 

There is relationship between Marketing Intelligences System 

& competitive abilities enhancing of Zain Telecommunication 

Company 

5 0.73 

There is between marketing researches system and competitive 

abilities enhancing of Zain Telecommunication Company 

5 0.74 

There is relationship between reports & registers system & 

competitive abilities enhancing of Zain Telecommunication 

Company 

5 0.73 

General average 5 0.73 

 

Source: the researcher from questionnaires data, 2019. 

 

As per above table 03, the general stability average of all hypothesis is 

0.73%, that exceeding 60% which is less than the acceptable value of alpha-

cronbach, therefore this 73% assured the stability on the phrases of the 

hypothesis, and can be used for analyzing the data & information which were 

gathered from the case study (ZTC). 

4.Discussion 

After the assurance of stability & reliability of the questionnaire, it was 

copied & distributed to the targeted sample, and after collecting all filled 

questionnaires, the researcher had used the statistical package of social 

sciences (SPSS) for analyzing the gathered data and information, in order to 

identify the percentage of acceptance and no acceptance of the hypothesis’s 

phrases, as follows: 

4.1 Analyzing of the first hypothesis 
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This hypothesis assumed: There was relationship between Marketing 

Intelligences System & competitive abilities on enhancing (ZTC), Kordofan 

& White Nile Sectors. This hypothesis was analyzed as below:    

a- The frequencies for hypothesis phrases: by using Likert Scale as shown 

in below table no 04: 

Table 4. frequency of the first hypothesis phrases 

 

No Extremely  

agree 

Agree Neutral Disagree Extremely 

disagree 

 Freq. % Freq. % Freq. % Freq. % Freq. % 

1 43 81.1 07 13.2 02 3.8 01 1.9 0 0 

2 36 67.9 11 20.8 04 7.5 02 3.8 0 0 

3 28 52.8 18 34.0 07 13.2 0 0 0 0 

4 33 62.3 13 24.5 06 11.3 01 1.9 0 0 

5 39 73.6 12 22.6 01 1.9 01 1.9 0 0 

Aver.   67.54  23.02  7.54  1.90   

Total   90.56%  7.54% 1.90% 

 

Source: the researcher from questionnaires data, 2019. 

 

As obviously shown in table 04, the average of all agreed upon the 

phrases of the first hypothesis by the targeted sample was 90.56%, whilst the 

average of the neutral from reply for the questionnaires was 7.54%, although 

the ratio of those who had disagreed for all hypothesis phrases was 1.90% 

only, reflecting the acceptance & rightness for the hypothesis phrases.  

b- The descriptive Statistic for hypothesis phrases: by using mean, 

Standard deviation & Chi-Square, for analyzing the hypothesis phrases 

to identify the variances between the responses of the targeted sample, 

as shown in the below table no 05: 
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Table 5. Dean, Standard deviation & Chi-Square for the first hypothesis 

 
N Phrase Mean Std. 

deviation 

Chi- 

square 

Asymp. 

Significant 

1 Zain company collects data & information 

from the surrounding environment regularly. 

4.73 0.624 90.62 0.000 

2 Marketing section staff has been trained 

about techniques of gathering data & 

information. 

4.52 0.799 55.45 0.000 

3 Marketing intelligence system supplies the 

management by accurate reports about 

market trends. 

4.39 0.716 12.49 0.002 

4 Marketing intelligence system supports the 

management to recognize the clients' needs 

& interests.    

4.47 0.774 44.73 0.000 

5 Marketing intelligence system helping 

management to recognize the competitive 

abilities of other companies. 

4.67 0.613 72.81 0.000 

                 General average  4.55 0.705 55.22 0.000 

 

Source: the researcher from questionnaires data, 2019. 

 

As shown in the above table no 05, the average of mean of the targeted 

sample for phrases of the hypothesis was 4.55, and the Standard deviation 

average 0.705, whilst the average of Chi-Square was 55.22, this result which 

is indicating the differences in responses of those who accepted the phrases 

of this hypothesis, is proving the rightness of the first hypothesis.  

4.2 Analyzing of the second hypothesis 

This hypothesis assumed: There was relationship between Marketing 

Researches System & competitive abilities on enhancing (ZTC), Kordofan & 

White Nile Sectors. This hypothesis was analyzed as below: 

a- The frequency for hypothesis phrases: by using Likert Scale as shown 

in below table no 06: 
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Table 6. frequency of the second hypothesis phrases 

 
N Extremely  

agree 

Agree Neutral Disagree Extremely 

disagree 

 Fre

q. 

% Freq. % Freq. % Freq. % Freq. % 

1 34 64.0 13 24.5 05 9.5 01 1.9 0 0 

2 34 64.0 13 24.5 04 7.5 02 3.8 0 0 

3 26 49.0 16 30.0 09 17.0 01 1.9 01 1.9 

4 40 75.5 10 18.9 02 3.8 01 1.9 0 0 

5 35 66.0 13 24.5 03 15.0 02 3.8 0 0 

Aver.  63.70  24.50  10.56  2.70  0.40  

Total  88.20%  10.56% 3.10% 

 

Source: the researcher from questionnaires data, 2019. 

 

As obviously stated in table 06, the average of all agreed upon the 

phrases of the second hypothesis by the targeted sample was 88.20% whilst 

the average of the neutral from reply of the questionnaires was 10.56%, 

although the ratio of those who had disagreed for all hypothesis phrases was 

3.10% only, reflecting the acceptance & rightness for the hypothesis phrases. 

b- The descriptive Statistic for hypothesis phrases: by using mean, 

Standard deviation & Chi-Square, for analyzing the hypothesis phrases 

to identify the variances between the responses of the targeted sample, 

as shown in the below table no 07: 
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Table 7. Dean, Standard deviation & Chi-Square for the second hypothesis 

 
N Phrase Mean Std. 

deviation 

Chi- 

square 

Asymp. 

Signific

ant 

1 Zain company relies on marketing researches 

for obtaining appropriate information 

4.50 0.749 48.96 0.000 

2 Marketing researches will be prepared to meet 

company's requirements & needs 

4.49 0.799 48.50 0.000 

3 Zain company allocating suitable budget to be 

used for all stages of marketing researches 

4.22 0.933 42.75 0.000 

4 Marketing researches contributes  in solving 

marketing activities problems in the company 

4.67 0.643 75.67 0.000 

5 Marketing researches contributes  in 

determining the weakness & strength of the 

competitive companies 

4.52 0.774 53.18 0.000 

General average 4.48 0.779 53.81 0.000 

 

Source: the researcher from questionnaires data, 2019 

 

As stated in the above table no 07, the average of mean of the targeted 

sample for phrases of the hypotheses was 4.48, and the Standard deviation 

average 0.779, whilst the average of Chi-Square was 53.81, this result which 

is indicating the differences in responses of those who accepted the phrases 

of this hypothesis, is proving the rightness of the second hypothesis. 

4.3Analyzing of the third hypothesis       

This hypothesis assumed: There was relationship between the Internal 

Reports System & competitive abilities on enhancing (ZTC), Kordofan & 

White Nile Sectors. This hypothesis was analyzed as below: 

a- The frequency for hypothesis phrases: by using Likert Scale as shown 

in below table no 08: 
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Table 8. frequency of the third hypothesis phrases 

 
No Extremely 

agree 

Agree Neutral Disagree Extremely 

disagree 

 Fr

eq

. 

% Freq. % Freq. % Freq. % Freq. % 

1 35 66.0 10 18.9 08 15.1 0 0 0 0 

2 41 77.4 06 11.3 04 7.5 02 3.8 0 0 

3 40 75.5 06 11.3 06 11.3 01 1.9 0 0 

4 35 66.0 10 18.9 05 9.4 02 3.8 01 1.9 

5 27 50.9 22 41.5 04 7.5 0 0 0 0 

Aver.   67.16  20.38  10.24  1.9  0.38 

Total  87.50%  10.20% 2.30% 

 

Source: the researcher from questionnaires data, 2019. 
 

As obviously described in table 08, the average of all agreed upon the 

phrases of the second hypotheses by the targeted sample was 87.50% whilst 

the average of the neutral from reply of the questionnaires was 10.20%, 

although the ratio of those who had disagreed for all hypothesis phrases was 

2.30% only, reflecting the acceptance & rightness for the hypothesis phrases. 

b- The descriptive Statistic for hypothesis phrases: by using mean, 

Standard deviation & Chi-Square, for analyzing the hypothesis phrases 

to identify the variances between the responses of the targeted sample, 

as shown in the below table no 07: 
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Table 9. Dean, Standard deviation & Chi-Square for the third hypothesis 
 

N Phrase Mean Std. 

deviation 

Chi- 

square 

Asymp. 

Significant 

1 Zain company updating the internal reports 

system according to the environmental 

variations. 

4.50 0.749 25.62 0.000 

2 Internal reports system of Zain company can 

be distinguished by accuracy & 

Trustworthiness.  

4.62 0.790 78.09 0.000 

3 Internal reports system of Zain company can 

supply sufficient data & information about 

the surrounding environment. 

4.60  0.768 73.26  0.000 

4 Equipment & programs of internal reports 

system can be distinguished by high speed 

during entry and   recapturing of required 

information. 

4.43 0.950 74.83 0.000 

5 Internal reports system meets the 

requirements & ambitions of company 

marketing section  

4.43 0.635  16.56  0.000 

                 General average  4.52 0.778 53.67 0.000 

 

Source: the researcher from questionnaires data, 2019 

 

As stated in the above table no 09, the average of mean of the targeted 

sample for phrases of the hypothesis was 4.52, and the Standard deviation 

average was 0.778, whilst the average of Chi-Square was 53.67, this result 

which is indicating the differences in responses of those who accepted the 

phrases of this hypothesis, is proving the rightness of the third hypothesis. 

4.4 Examining rightness of the hypotheses 

The researcher has used regression analysis for testing rightness of the   

hypotheses or otherwise, based on the relationship between the dependent 

variables and independent, as follows: 

4.4.1 Examining rightness of the first hypothesis: 

This hypothesis assumed, there was relationship between Marketing 

Intelligences System & competitive abilities on enhancing (ZTC), Kordofan 

& White Nile Sectors. 
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Table 10. First hypothesis testing 

 
The hypothesis Correlation 

ratios  R 

Determination 

ratios R2 

regression 

ratios B 

T-test 

value 

Asymp. 

Sig. 

Result 

There was 

relationship 

between Marketing 

Intelligences 

System & 

competitive abilities 

on enhancing Zain 

Telecommunication 

company. 

0.77 0.59 0.814 9.620 0.000 Acceptance 

 

Source: the researcher from questionnaires data, 2019 

 

As described in above table no 10 there was:   

a- There is strong correlation between marketing intelligences system and 

enhancing competitive abilities at correlation ratios  0.77, is not 

determined the sort of relationship between the dependent variable and 

independent, whilst the value of regression analysis 0.814, is proving 

positive relationship between marketing intelligences system & 

enhancing the competitive abilities of (ZTC). 

b- The Determination ratios 0.59 was considered as a result of the 

independent variable (competitive ability), because of the dependent 

variable (marketing intelligences system), according to T test at general 

Asymp. Significant being 0.05, whilst T-test value reached 9.620 at the 

resulted Asymp. Significant 0.000, which was less than the general 

Asymp. Significant 0.05 is proving the rightness of the above-

mentioned hypothesis.   

4.4.2 Examining rightness of the second hypothesis:  

         There was relationship between Marketing Researches System & 

Competitive abilities on enhancing (ZTC), Kordofan & White Nile sectors 
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Table 11. Second hypothesis testing 

 
The hypothesis Correlation 

ratios  R 

Determination 

ratios R2 

regression 

ratios B 

T test 

value 

Asymp. 

Sig. 

Result 

There was 

relationship 

between marketing 

researches system & 

competitive abilities 

on enhancing Zain 

telecommunication 

company 

0.79 0.62 0.830 10.415 0.000 Acceptance 

 

Source: the researcher from questionnaires data, 2019 

 

As stated in above table no 11 there was:   

a- There is strong correlation between marketing researches system and 

enhancing competitive abilities at correlation ratios 0.79, is not 

determined the sort of relationship between the dependent variable and 

independent, whilst the value of regression analysis 0.830, is proving 

positive relationship between marketing researches system & 

enhancing the competitive abilities of (ZTC). 

b- The Determination ratios 0.62 was considered as a result of the 

independent variable (competitive ability), because of the dependent 

variable (marketing researches system), according to T-test at general 

Asymp. Significant being 0.05, whilst T test value reached 10.415 at 

the resulted Asymp. Significant 0.000, which was less than the general 

Asymp. Significant 0.05 is proving the rightness of the above-

mentioned hypothesis. 

4.4.3 Examining rightness of the third hypothesis:  

           There was relationship between the internal reports system & 

competitive abilities on enhancing (ZTC), Kordofan & White Nile sectors   
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Table 12. Third hypothesis testing 
 

The hypothesis Correlation 

ratios  R 

Determination 

ratios R2 

regression 

ratios B 

T-test 

value 

Asymp. 

Sig. 

Result 

There was 

relationship 

between internal 

reports system & 

competitive abilities 

on enhancing Zain 

telecommunication 

company 

0.81 0.66 0.297 11.318 0.000 Acceptance 

 

Source: the researcher from questionnaires data, 2019 

As shown in above table no 12 there was:   

a- There is strong correlation between internal reports system and 

enhancing competitive abilities at correlation ratios 0.81, is not 

determined the sort of relationship between the dependent variable and 

independent, whilst the value of regression analysis 0.297, is proving 

positive relationship between internal reports system & enhancing the 

competitive abilities of (ZTC). 

b- The Determination ratios 0.66 was considered as a result of the 

independent variable (competitive ability), because of the dependent 

variable (internal reports system), according to T-test at general Asymp. 

Significant being 0.05, whilst T test value reached 11.318 at the resulted 

Asymp. Significant 0.000, which was less than the general Asymp. 

Significant 0.05 is proving the rightness of the above-mentioned 

hypothesis. 

5. CONCLUSION  

This research is coming out with the following findings: 

a- (ZTC) used to collect & analysis data and information from the clients 

regularly, in order to improve and develop the services. 

b- Marketing intelligences system supporting (ZTC) to find out the 

weakness & strength of the competed companies.  

c- (ZTC) has training program for its staff about the techniques of 

collecting and analyzing data & information from surrounding 
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environment.  

d- Marketing researches system of (ZTC) supporting management to solve 

marketing problems. 

e- The internal reports system has distinguished with sufficient data and 

information about markets trends.   

f- The internal reports system of (ZTC) has accuracy, objectivity and 

modernity. 

In the light of the above-mentioned findings, the researcher has 

suggested the following recommendations: 

a- Allocating particular budget for implementation all marketing 

researches stages. 

b- Assigning marketing researches which are concentrating on company 

products and meeting clients' requirements & needs.  

c- Putting more attention on organizing suitable programs & equipment 

which can be simplified data entry & processing for updating and 

developing the internal reports system. 

d- Putting more attention on services products to match clients' 

requirements & preferences. 

e- Continuous improving of company products to meet the changes in the 

surrounding environment is very essential. 

f- Essentiality of supplying marketing intelligences system with accurate 

reports about trends of the markets and preferences of the clients.  
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Abstract:  

The theoretical framework places the ISO 26000 standard as a reference 

for the practice of the CSR, this standard provides sustainable development 

principles to guide organizations in taking charge of societal responsibilities. 

The SR MENA program was implemented with the aim of contributing 

to the implementation of a sustainable development strategy through the 

effective integration of the principles and practices of social responsibility 

(ISO 26000) in the MENA region. 

In this research, we offer an analysis of the actions taken in the fields 

defined by ISO 26000 by an Algerian company leader in CSR and member 

of the SR MENA project. 
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1. INTRODUCTION 

Faced with technological changes and the effects of globalization, 

current modes of production and consumption are not compatible with the 

objective of preserving  

the planet's resources in order to enable future generations to meet their 

own needs, in other words they are not compatible with sustainable 

development. 

In addition, civil society is putting increasing pressure on organizations 

to report on their activities and their impact on society and the environment. 

At the same time, many managers have clearly understood the 

importance of the sustainability of their organisation, the control of risks or 

the assurance of profitability, to minimise the negative consequences of their 

activities and to increase their benefits from a societal point of view. 

Furthermore, many practices have been developed, ranging from 

humanitarian activities dedicated to certain causes, to taking into account 

environmental or social impacts, to risk analyses. The need for these actions 

to converge towards the same objectives has become obvious. 

It is in this context that ISO developed the ISO 26000 standard with the 

ambition of providing social responsibility with a universal framework 

allowing this convergence of individual actions towards a collective 

objective, which constitutes a frame of reference for the adoption of the 

sustainable development approach. 

By synthesizing existing visions, ISO 26000 brings a common 

understanding of social responsibility at the global level. It guides 

organizations by structuring and systematizing the understanding of 

individual responsibility. This new fundamental standard should not be 

experienced as a revolution but rather as the bearer, above all, of a logic of 

overall consistency of actions. It translates and formalizes a kind of collective 

common sense by presenting society's expectations. 

The guidelines of ISO 26000 show the way, it is then up to each 

organization to find its own towards an increasingly assumed responsibility. 

The SR-MENA (Social Responsibility within the Middle East and 

North Africa) project was implemented between 2011 and 2014, piloted by 
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MENA countries, was launched with the aim of contributing to the 

establishment of a sustainable development strategy through the effective 

integration of the principles and practices of social responsibility (ISO 

26000) in the MENA region, with the national standards body (NSB) as its 

hub and to create skills on social responsibility to support the application of 

ISO 26000 in each pilot country in the MENA region. 

The ISO 26000 guidelines draw on best practices developed by existing 

CSR initiatives in the public and private sectors, through which it creates 

added value for existing work on social responsibility (SR), will promote 

understanding and expand application as it seeks to build an international 

consensus on what CSR means and what CSR issues organizations need to 

address. However, it provides guidelines for translating the principles into 

effective actions and refines the best practices already established and 

disseminates them globally for the benefit of the international community. 

Therefore, the question that we ask is: what is the degree of application 

of the CSR guidelines defined by ISO 26000? 

2. CSR framework 

Sustainable development is the notion that defines the need for 

transition and change that our planet and its inhabitants need to live in a more 

equitable world, in good health and respecting the environment. 

Sustainable development was defined by Norwegian Prime Minister 

Brundtland (1987) as: "A development which must meet our present needs, 

without preventing future generations from meeting theirs" 

It is therefore considered a mode of economic development seeking to 

reconcile economic and social progress and the preservation of the 

environment, considering the latter as a heritage to be passed on to future 

generations. 

The pillars of sustainable development (Purvis & al., 2018, p.05) are: 

- Economic efficiency: by ensuring sound and sustainable management, 

without prejudice to the environment and to humans; 

 

- Social equity: by meeting the basic needs of humanity (housing, food, 

health and education) while reducing inequalities between individuals 

and respecting their cultures; 
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- Environmental quality: by preserving natural resources in the long 

term, by maintaining the major ecological balances and by limiting 

environmental impacts. 

2.1 The concept of CSR 

According to the Commission of the European communities (2001, 

p.35), the CSR is the voluntary integration of social and ecological concerns 

of companies in their business activities and in their relations with their 

stakeholders. Being socially responsible means not only fully meeting 

applicable legal obligations, but also going beyond and investing "more" in 

human capital, the environment and relationships with stakeholders. 

According to ISO 26000 (ISO, 2014, p.17) the CSR is the responsibility 

of an organization towards the impacts of its decisions and activities on 

society and the environment, resulting in ethical and transparent behaviour 

that contributes to sustainable development, including health and good -being 

of society; takes into account the expectations of stakeholders; respects the 

laws in force and that is in accordance with international standards of 

behaviour; and which is integrated throughout the organization and 

implemented in its relationships. 

2.2 The concept of ISO 26000 

Published in 2010 by the International Organization for 

Standardization, the ISO 26000 standard establishes the principles, themes 

and main lines of the concept of social responsibility (or social 

responsibility), as well as an application method intended for any type of 

structure. (company, NGO, community, union…). ISO 26000 is therefore in 

line with the definition of Corporate Social Responsibility (CSR) as it has 

been defined by the European Union. Very often, the ISO 26000 standard is 

at the heart of companies CSR strategy. 

This standard gives principles of sustainable development to guide 

organizations in taking charge of societal responsibilities. 

The concept of sustainable development is complementary in three 

areas: economic, social and environmental. The rules recommended by ISO 

26000 can therefore be considered as a major contribution to sustainable 

development taken as a whole. Any strategy that complies with the precepts 
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of social responsibility acts in a transversal way and generates significant 

contributions in terms of reasoned economy, social well-being and 

environmental preservation. 

The ISO 26000 standard does not give rise to certification itself, it is 

difficult to assess its effectiveness in a precise and quantified manner. 

However, by giving organizations the keys to manage their social 

responsibility, ISO 26000 enables them to anchor and perpetuate a structured 

CSR approach. It is therefore a useful tool for organizations that want to 

assess the state of their CSR, define their lines of action and set up 

procedures. 

The ISO 26000 standard explains how to set up a CSR strategy based 

on 7 principles, i.e. (Cadet, 2010, p.403): 

• admissibility; 

• Transparency; 

• ethical behaviour; 

• Recognition of stakeholder interests; 

• Respect for the principle of legality; 

• Taking into account international standards of behaviour; 

• Respect for human rights. 

The seven central questions revolve around the following elements 

(Cadet, 2010, p;403): 

• Governance: incorporates all the procedures and means on which the 

company relies to make decisions in order to achieve its objectives. 

• Human rights: incorporates all the good practices that the company 

must apply to avoid any discrimination in human rights. 

• Relations and working conditions: referring to employment, working 

conditions and social protection, social dialogue, occupational health 

and safety as well as the development of human capital. 

• The environment: dealing with the prevention of pollution, the 

sustainable use of resources, adaptation and mitigation of climate 

change, the protection and restoration of the natural environment. 

• Fair practices: concerning the fight against corruption, responsible 

engagement, fair competition and respect for property rights. 

• Consumer issues: includes fair practice in marketing, customer 
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information, commercial contracts, consumer health and safety 

protection, sustainable consumption, education, after-sales services, 

conflict resolution and access to services. 

• Communities and local development: integrate issues related to 

community involvement, education and culture, employment and skills 

development, technology, wealth and income generation, health, and 

social investment. 

Fig.1. 7 core subjects of ISO 26000 

 
 

Source: ISO, 2010, p.09 
 

 

 

3. The SR MENA project 

3.1 The purpose of the SR MENA project 

The purpose of this four-year project (2011-2014) was to encourage the 

adoption and use of the ISO 26000 standard on social responsibility in the 

Middle East - North Africa (MENA) region, i.e.: Algeria, Egypt, Iraq, Jordan, 

Lebanon, Morocco, Syria and Tunisia. 
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Funded by the Swedish International Development Cooperation 

Agency (SIDA), it was part of the implementation of ISO's 2011-2015 action 

plan for developing countries. ISO's Development and Training Services 

(DEVT) department was responsible for managing it, in close collaboration 

with ISO members. 

The aim was to contribute to the establishment of a sustainable 

development strategy by the effective integration of the principles and 

practices of social responsibility (ISO 26000) in the MENA region, giving a 

central role to National Standardization Bodies (NSB). The concrete 

objective of the project was to develop local skills and capacities on ISO 

26000 and its application to help organizations and companies to apply the 

principles in their activities. It was also to facilitate the exchange of 

experiences and good practices on the application of the standard at the 

regional level between partner countries. To this end, training has also been 

set up for professionals from the NSB, public authorities, industry, consumer 

organizations, etc. 

3.2 The application of the ISO 26000 in Algeria 

The ISO 26000 standard, relating to practices and procedures related to 

social responsibility, was officially applied on 2011 under the initiation of the 

Algerian Institute for Standardization (IANOR) and the program to support 

economic and political governance of the Algeria. 

The main stages in the development of the project supervised by ISO at 

national level are: 

- Establishment, with the ONB, of the list of pilot organizations and 

national experts selected for the project; 

- Commitment of the leadership of the pilot organizations to implement 

ISO 26000; 

- Designation of international experts by ISO to ensure capacity building 

for national experts (training, internships, country visits, advice and 

remote supervision); 

- Provide technical advice on the application of ISO 26000 to pilot 

organizations by national experts, mentored by international experts, to 

assist them in the following activities: 

- Preparation of deliverables to be provided (gap analysis, action plans, 
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progress reports, stakeholder mapping, etc.); 

- Organization of training and awareness campaigns for staff. 

- The statement of the results of the project at the national level is given 

below (ISO, 2016): 

Table 1. Report of the results of the project at the national level 

 

Reinforcement at 

national level of 

human and 

institutional 

capacities 

for the 

application 

ISO 26000 

Increased 

awareness of 

social 

responsibility 

(SR) in 

National level 

Technical 

support 

brought to 

pilot 

organizations 

(POs) to 

facilitate their 

application of 

ISO 26000 

Regional 

accountability 

mechanism 

societal (RS) set 

in place 

-16 national 

trained experts ; 

-More than 250 

trained staff 

in POs. 

-7 national 

awareness raising 

events 

-16 participating 

POs; 

-11 POs produced 

all deliverables; 

-70 training 

courses organized 

by national 

experts for POs. 

-2 events 

regional 

welcome; 

-9 national 

experts 

participated in 

other RS projects 

regional; 

-1 exchange 

platform. 

 

Source: ISO, 2016, p.07 

 

4. Research methodology 

The subject of our article being precise, the question being asked, it 

remains to present the protocol for resolving the problem raised. Before that, 

we must remember that our research is field research that is based on 

qualitative research. 

As our research is exploratory, data collection was carried out through 

interviews with those responsible for implementing CSR. 
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We limited ourselves to the case study at NCA Rouïba as being a CSR 

leader in the SR-MENA project. 

4.1 The company identity card 

Table 2. The company’s information 

 

Reinforcement at 

national level of 

human and 

institutional 

capacities 

for the 

application 

ISO 26000 

Increased 

awareness of 

social 

responsibility 

(SR) in 

National level 

Technical 

support 

brought to 

pilot 

organizations 

(POs) to 

facilitate their 

application of 

ISO 26000 

Regional 

accountability 

mechanism 

societal (RS) set 

in place 

-16 national 

trained experts ; 

-More than 250 

trained staff 

in POs. 

-7 national 

awareness raising 

events 

-16 participating 

POs; 

-11 POs produced 

all deliverables; 

-70 training 

courses organized 

by national 

experts for POs. 

-2 events 

regional 

welcome; 

-9 national 

experts 

participated in 

other RS projects 

regional; 

-1 exchange 

platform. 

 

Source: NCA Rouiba internal documents  

4.2 The company commitment to CSR  

The company's ambitions in terms of sustainable development by 2030 

- To be an employer of excellence recognized at national and 

international level; 

- Achieve ecological neutrality; 

- Offer a healthy product and promote responsible and sustainable 

consumption  

- Be a corporate citizen leader of good SR practices. 

Inscribed in the values carried by the family and transposed within NCA 

Rouiba, corporate social responsibility (CSR) is part of its policy, placing 
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NCA Rouiba at the top of the companies having integrated the ISO 26000 

standard in the MENA region (Middle East North Africa). 

5. Results and interpretation  

The evaluation of the practice of CSR in accordance with good practices 

and the ISO 26000 standard is given below: 

 

Table 3. Evaluation of the practice of CSR in accordance with good practices and 

the ISO 26000 standard. 

CSR field according to ISO 26000 
Framework of actions carried out 

 By NCA Rouiba 

Governance of the organization 

-Practice of a rigorous and transparent 

management to ensure the availability 

of Resources and a return on 

investment; 

 

-Formal commitment of management 

in a sustainable development approach 

at the level of the board of directors, 

leading to the updating of the 

company's vision and policies; 

 

- Creation of a position in charge of 

corporate governance at corporate 

level; 

 

- Evolution of the position of 

responsible for management systems 

towards responsibility for the 

integrated system including SR; 

 

-Evaluation of regulatory compliance 

by an external expert; 
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- Management's commitment to the 

implementation of public reporting 

and communication on SD. 

Human rights 

-Promote social dialogue and fight 

against all forms of discrimination; 

 

-Maintain and develop a permanent 

relationship with all interested parties. 

Relations and working conditions 

-Ensure and improve good hygiene 

and safety practices; 

 

-Cover all aspects of employee health 

and safety in the workplace and 

prevent accidents & incidents 

according to health and safety 

standards; 

 

-Ensure a motivating professional 

framework for the staff: 

• Improve the framework & the 

working environment; 

• Improve communication and 

teamwork;  

• Improve the remuneration 

system; 

 

- Support of the employee health 

component (coverage by the company 

of employee care) 

The environment 

- Mitigate the environmental impact of 

the activity through: control of fluid 

consumption and waste management; 

 

-Optimize the use of natural resources 

by promoting clean technologies as 

well as recycling technologies and 

preventing pollution risks. 
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Fair practices 

-Transition from a quality 

management system to an integrated 

management system based on ISO 

9001, ISO 14001 ISO 22000 

(integrated certification) and an OHS 

dimension referring to OHSAS 18001; 

 

-Integration of RS axes and objectives 

into the integrated management 

system; 

 

-Review of the internal and external 

communication procedure. 

 

Consumer issues 

-Ensure respect for the rights of 

customers and consumers through: 

• reduction of customer 

complaints 

• increase the availability of 

products on the market 

 

-Ensure and improve the health safety 

of manufactured products; 

 

-Provide our customers & consumers 

with products and services that meet 

established Quality requirements. 

Communities and local 

development 

- Advocate a participatory 

management by developing individual 

responsibilities and stimulating the 

processes of innovation and systematic 

improvement; 

 

- Formalize good practices of 

involvement in local development and 

in society; 
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-Improve participation in professional 

associations -Formalize the 

educational contribution for the 

benefit of young people; 

 

-Structure sponsorship actions. 

Source: Made by ourselves 

 

6. CONCLUSION  

Through this article, we have studied how to take into account the 

central issues of the ISO 26000 standard, which constitutes a reference 

framework for companies that are committed to adopting the CSR approach. 

The SR-MENA project helped companies to contribute to the 

implementation of a sustainable development strategy through the effective 

integration of social responsibility (ISO 26000) principles and practices in 

the MENA region, with the national standards body (NSB) as the focal point, 

and to create a pool of expertise on social responsibility to support the 

implementation of ISO 26000 in each pilot country in the MENA region. 

For our case study, we concluded that the approach adopted by NCA-

Rouïba, which touched all the axes defined by the ISO 26000 standard, had 

positive impacts for the company, i.e.: 

• Improved staff engagement and motivation; 

• Effective waste management program through sorting, recycling and 

recovery; 

• Reduction of greenhouse gas emissions; 

• Reduction in water consumption and its contamination; 

• Improved involvement with the local community through donations, 

patronage and sponsorship of charities; 

• Publication of a sustainable development report based on the Global 

Reporting Initiative (GRI) model. 
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