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نحو استراتيجية جديدة لمكافحة الفقر في الجزائر وفق المواصفة الدولية للمسؤولية المجتمعية
ISO SR 26000

*د .حروش رفيقة ،جامعة اجلزائر  ،3اجلزائر.

ملخص:
هتدف هذه الورقة البحثية إىل معرفة واقع مكافحة الفقر يف اجلزائر ،وتقييم السياسات املنتهجة من طرف الدولة اجلزائرية للقضاء على
تبّي نأّنا جمهودات جبنارة تربهن عن إرادة احلكومة يف السعي للقضاء على هذه الظاهرة ،ورغم النتائج اإلجيابية اليت حققتها
الظاهرة واليت ن
هذه السياسات إالن نأّنا تبقى حمدودة األثر نظرا لعدم إشراك مجيع املؤسسات يف الدولة سواءً كانت مؤسسات عامة أو مؤسسات خاصة
أو مؤسسات اجملتمع املدين يف حماربة الظاهرة واستئصاهلا من جذورها.
بتحمل املسؤولية اجملتمعية من طرف مجيع املؤسسات الفاعلة يف اجملتمع وذلك
وملا كان الفقر ظاهرة جمتمعية فإ نن مكافحته لن يتم إالن ن
من خالل املشاركة يف صياغة وتنفيذ اسرتاتيجية جديدة تستمد حماورها األساسية من معايري املواصفة الدولية للمسؤولية اجملتمعية ISO
 RS 26000واملتمثلة يف احلوكمة املؤسسية ،وحقوق اإلنسان ،واملمارسات العمالية ،وممارسات التشغيل العادلة ،وقضايا املستهلك،
وإشراك وتنمية اجملتمع.
الكلمات المفتاحية :اإلسرتاتيجية ،املسؤولية اجملتمعية ،الفقر ،اجلزائر.

harrouche.r@gmail.com

497

*

نحو استراتيجية جديدة لمكافحة الفقر في الجزائر وفق المواصفة الدولية للمسؤولية المجتمعية ISO SR 26000

مقدمة:
لقد أصبح للمؤسسات االقتصادية اليوم دورا هاما يف املشاركة يف مكافحة الفقر يف اجملتمعات و إحداث التنمية الشاملة للبالد
حتمل املسؤولية اجملتمعية اليت كانت عبءًا كبريا على الدولة عموما وعلى القطاع العام خصوصا ،ومنه
وذلك من خالل املشاركة اجلادة يف ن
فإ نن املسؤولية اجملتمعية للمؤسسات االقتصادية اليوم تع ندت املفهوم الضينق املتمثنل يف العطاء العشوائي غري املنظم إىل مفهوم حديث جعلها
جزءًا ال يتجزأ من نشاطات املؤسسة ومبادرة طوعية لتعزيز مواطنتها وااللتزام الدائم بدعم واحرتام حقوق اإلنسان وحماربة الفساد وأخذ
املزيد من املسؤولية اجتاه البيئة اليت تنشط فيها.
وملا كان الفقر ظاهرة اجتماعية متس مجيع اجملتمعات سواءً كانت متقدمة أو نامية فإ نن مكافحته لن تتحقق إالن بالتزام مجيع
املؤسسات يف الدولة مبسؤوليتها اجملتمعية اليت أصبحت منهجا دوليا وخاصة بعد تقدميها كمواصفة قياسية دولية من طرف املنظمة الدولية
للتقييس  ISOمسيت مبواصفة ISO SR 26000 :2010/
ويف اجلزائر مازال الفقر يسجل مؤشرات عالية تدل على أ نن القضاء عليه ومكافحته من خالل االسرتاتيجيات و السياسات املطبقة
مل تصل بعد إىل املستوى املطلوب ،وهلذا فإ نن التفكري يف صياغة وتنفيذ اسرتاتيجية جديدة ملكافحته وفق معايري املواصفة الدولية للمسؤولية
اجملتمعية  ISO SR 26000تعترب اليوم أكثر من ضرورة.
وتأسيسا على ماسبق نطرح اإلشكالية التالية:
ماهو واقع مكافحة الفقر في الجزائر؟ وماهي االستراتيجية الجديدة المقترحة لمكافحته وفق معايير المواصفة الدولية

للمسؤولية المجتمعية ISO SR 26000؟

سوف جنيب عن هذه اإلشكالية من خالل ثالث حمطات رئيسية:
أوال :التعريف باملواصفة الدولية للمسؤولية اجملتمعية ISO SR 26000
ثانيا :سياسات مكافحة الفقر يف اجلزائر
ثالثا :اقرتاح اسرتاتيجية جديدة ملكافحة الفقر يف اجلزائر وفق معايري املواصفة الدولية للمسؤولية اجملتمعية ISO SR 26000

أوال :التعريف بالمواصفة الدولية للمسؤولية المجتمعية ISO SR 26000
 .1تعريف المسؤولية المجتمعية:

لقد سبق املنظمة العاملية للتقييس االتفاق العاملي لألمم املتحدة عندما عرف املسؤولية اجملتمعية بأّنا " ربط اختاذ القرارات يف
مؤسسات األعمال بالقيم األخالقية ،واالمتثال لالشرتاطات القانونية ،واحرتام األشخاص ،واجملتمعات احمللية ،والبيئة" وهو يهدف بذلك
إىل تعزيز البعدين االجتماعي والبيئي للمؤسسات ،وقد تضمن االتفاق عشرة مبادئ تدور حول حقوق اإلنسان ،ومعايري العمل واحملافظة
على البيئة.
عرف البنك الدويل املسؤولية اجملتمعية بأّنا ":التزام أصحاب النشاطات التجارية باملسامهة يف التنمية املستدامة من خالل
كما ن
العمل مع موظفيهم وعائلتهم ،واجملتمع ككل لتحسّي مستوى معيشة الناس ،بأسلوب خيدم التجارة وخيدم التنمية يف آن واحد".
ومنه فإ نن املسؤولية اجملتمعية للمؤسسات ليست فكرة وليدة الساعة ولكنها بدأت يف اخلمسينيات من القرن املاضي ،وتع نددت
األصوات وتعالت للمناداة بضرورة التزام املؤسسات تطوعيا مبسؤوليتها اجتاه اجملتمع إىل غاية إخراج املواصفة الدولية للمسؤولية اجملتمعية
 ISO SR 26000من طرف املنظمة العاملية للتقييس واليت صادقت عليها  09دولة حيث متثنل اخلطوط املوجهة للمسؤولية
اجملتمعية.
إ نن املصادقة على املواصفة الدولية  ISO SR 26000يعترب مصادقة على تغيري املصطلح من اجتماعية إىل جمتمعية ،حبيث أ نن
معىن األول كان ينحصر يف تلك العالقات بّي صاحب العمل والعمال فقط ،أما الثاين وهو املسؤولية اجملتمعية فيعين أ نن املؤسسة هلا
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مسؤولية اجتاه مجيع أصحاب املصلحة واملتعاملّي معها واجتاه البيئة ،إالن أ نن ما جيب اإلشارة إليه أ نن املصطلح الواسع االستعمال هو
املسؤولية االجتماعية مبفهومه اجملتمعية  ،إالن أ نن يف حبثنا هذا سنستعمل املسؤولية اجملتمعية كما ورد يف الرتمجة الرمسية إىل اللغة العربية.
ولقد عرفت منظمة اإليزو 1املسؤولية اجملتمعية بأّنا " األفعال اليت تقوم هبا املؤسسة لتحمل مسؤولية آثار أنشطتها على اجملتمع
والبيئة ،حيث تكون هذه األفعال متماشية مع مصاحل اجملتمع والتنمية املستدامة ،وتكون قائمة على السلوك األخالقي ،واالمتثال للقانون
املطبق واجلهات العاملة فيما بّي احلكومات ،وتكون مندجمة يف األنشطة املستمرة للمؤسسة".
كما تضيف أيضا أ نن املسؤولية اجملتمعية للمؤسسة هي ممارسات املنظمة لتحمل املسؤولية النامجة عن أثر قراراهتا ونشاطاهتا اليت
تقوم هبا يف اجملتمع والبيئة واليت ترتكز على السلوك األخالقي والشفاف والذي :
يساهم يف التنمية املستدامة مبا يف ذلك الصحة والرفاهية للمجتمع؛احرتام القوانّي السارية واملتوافقة مع املعايري الدولية؛األخذ بعّي االعتبار مصاحل وتوقعات أصحاب املصلحة؛2
يُدمج يف املنظمة ككل ،ويتم تطبيقه يف مجيع أعماهلا وعالقاهتا.تعهد من قطاع األعمال باملشاركة يف التنمية االقتصادية املستدامة من خالل العمل
عرف املسؤولية اجملتمعية أيضا على أ نّنا" ن
وتُ ن
مع العاملّي وعائالهتم واجملتمع احمللي واإلقليمي بغرض حتسّي جودة حياهتم ،من خالل الركائز الثالثة لتحقيق التنمية املستدامة وهي
التنمية االقتصادية والتنمية االجدمتاعية واحلماية البيئية ،كما أ نن هذه املسؤولية جيب أن ترتكز على ثالثة أعمدة وهي :املساءلة والشفافية
واالستدامة ،وتعمل على ترسيخ جمموعة من املبادئ أمهها :املسؤولية ،والشفافية ،والسلوك األخالقي ،واحرتام اهتمامات أصحاب املصاحل،
3
واحرتام سيادة القانون ،واحرتام القواعد الدولية للسلوك ،واحرتام حقوق اإلنسان.
حولت هذه األخرية من منوذج تقليدي قدمي
إ نن التعاريف السابقة ن
تبّي أ نن املسؤولية اجملتمعية للمؤسسات  ISO SR 26000ن
للمنظمة يرتكز على عالقة املؤسسة مبجموعة مصغرة من املتعاملّي معها وهم املوردون والزبائن والعمال واملستثمرون ،واليت تكون املصلحة
يف اجتاه واحد فق ط ،إىل منوذج حديث أوسع جيعل املؤسسة مرتبطة مبجموعة كبرية من أصحاب املصلحة واليت تكون العالقة بينها وبينهم
عالقة متبادلة ،حبيث أّنا تبحث دائما عن انشغاالهتم وتوقعاهتم املستقبلية ،ووضع سياسات وآليات لتحقيقها ،وأصحاب املصلحة هنا
هم :أصحاب األسهم ( املالكون) ،املستهلكون ومصاحل محاية املستهلكّي ،واملنافسون ،واملوردون ،ومنظمات اجملتمع املدين ،واجلماعات
احمللية ،واحلكومة ،ورجال البيئة ،ووسائل اإلعالم.
وميكن متثيل ذلك بالشكلّي التاليّي:
املستثمرون
املستهلكون

املؤسسة

املوردون

العمال
الشكل رقم :1النموذج التقليدي للمؤسسة
Source : Danaldson & preston, the stakeholder theory of corporation : concepts, Evidence an
implications, Academy of Management Review, Vol 20, N° 1, 1995, p 65.
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أصحاب األسهم

اجلماعات احمللية

احلكومة

رجال البيئة

املوردون

المؤسسة االقتصادية

املستهلكون

مصاحل محاية املستهلك املنافسون

وسائل اإلعالم

العمال

اجملتمع املدين

الشكل رقم  :2أصحاب المصلحة اتجاه المؤسسة (النموذج الحديث للمؤسسة)
Source : Freeman RE, Strategic Management : a stakeholder approach , pitman series in
bussiness and public policy, 1984,p 276.

إ نن األخذ بعّي االعتبار اهتمامات وتوقعات أصحاب املصلحة جيعل املؤسسة حتت مراقبة دميقراطية جلميع قراراهتا االقتصادية من
خالل إشراك مجيع األطراف اليت هلا مصلحة مع املؤسسة ،وهو ما يعود عليها بالنفع من جراء الرضا اليت حترزه املؤسسة من مجيع األطراف
4
وبالتايل حتقيق منوها وضمان بقائها واستمراريتها.

 .2المسؤولية المجتمعية للمؤسسة االقتصادية بين التأييد والرفض
لقد تباينت النظريات املفسرة للمسؤولية اجملتمعية للمؤسسات بّي نظرة كالسيكية رافضة وأخرى حديثة مؤيدة ،فالتيار األول هو
يوضح أ نن " ال شيء سوى أعلى األرباح للمالكّي" حيث أ نن املسؤولية اجملتمعية تكون من
التيار الرافض لفكرة املسؤولية اجملتمعية والذي ن
خالل القرارات املوجهة لتحسّي املردودية والرحبية لفائدة املسامهّي ،وأ نن مبدأ تعظيم قيمة املساهم هو اهلدف االجتماعي املناسب
للمؤسسة.
يعرب أ نن هناك عقد جتاري بّي املؤسسة وأصحاب املصلحة حبيث أّنم
أما التيار الثاين فهو التيار املؤيد لفكرة املسؤولية اجملتمعية والذي ن
قادرون على التأثري على القرارات االسرتاتيجية للمسريين ،كما أ نن هناك التزامات أخالقية للمؤسسة اجتاه أصحاب املصلحة وهو ما يؤكد
5
النظرية املعاصرة للمسؤولية اجملتمعية.
كما جيب اإلشاررة إىل أ نن مفهوم املسؤولية اجملتمعية مازال يف جوهره معنوي طوعي اختياري ،أي عدم اإلقرار بإلزامية هذه املسؤولية
اجملتمعية ،كما أنه ميكن توضيح جمموعة من اخلصائص للمسؤولية اجملتمعية وهي:
 طواعية مبدأ املسؤولية اجملتمعية للمؤسسات وعدم إلزاميته؛ تكامل السياسات اجملتمعية والبيئة للمؤسسة مع السياسات االقتصادية هلا يف مجيع أعماهلا اليومية؛ جعل املسؤولية اجملتمعية نشاط أساسي راسخ يف اسرتاتيجية وأعمال املؤسسة؛ أن تكون هذه املسؤولية عملية تشاركية بّي مجيع األطراف املتعاملة مع املؤسسة؛ املسؤولية اجملتمعية على عاتق مجيع املؤسسات بغض النظر عن طبيعة عملها. .3أهداف المواصفة الدولية للمسؤولية المجتمعية ISO SR 26000
تتمثل أهداف مواصفة ايزو  00999فيما يلي:
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 :1.3على مستوى أداء المؤسسات تجاه المجتمع:

6

 مساعدة املؤسسات يف خماطبة مسؤولياهتا اجملتمعية ،و يف نفس الوقت احرتام االختالفات الثقافية االجتماعية و البيئية و القانونية و
ظروف التنمية االقتصادية.
 توفري التوجيهات العملية اليت جتعل من املسؤولية اجملتمعية قابلة للتطبيق و املمارسة العملية ،تعزيز مصداقية التقارير املعدة من أجل
عرض تقييم ممارسات املسؤولية اجملتمعية.
 التوافق مع االتفاقات و املبادرات الدولية املتعلقة باملسؤولية االجتماعية للشركات.
 نشر الوعي بأمهية املسؤولية اجملتمعية و التحسيس بأمهيتها و مكاسبها للشركات.
 العمل املشرتك على املستوى الدويل يف حقل املسؤولية اجملتمعية و توحيد ممارساهتا ليسهل تقييمها بشكل متماثل يف الدول املختلفة.

 :2.3على مستوى األداء البيئي و الدور التنموي:

 جعل من املمارسات العملية للمسؤولية اجملتمعية أداة لتحقيق التنمية املستدامة ،و احلفاظ على اإلنسان و احليوان و البيئة ،و
االعتماد على القوانّي املنظمة لذلك مثل حقوق االنسان و قوانّي محاية البيئة.
 اعتبار كل قضايا التنمية كمكون أصيل ملواصفة املسؤولية اجملتمعية.
 نشر مفاهيم و ممارسات املسؤولية اجملتمعية من خالل دجمها يف الربامج التنموية و التعليمية و التثقيفية و برامج البحث العلمي يف
اجلامعات.
 :3.3على مستوى عالقة المؤسسات بأصحاب المصلحة:

 حتسّي العالقة بّي املؤسسة و باقي أصحاب املصلحة املتعاونّي معها ،و ذلك من خالل خلق حوار مشرتك بّي الطرفّي موضوعه
أمهية حتقيق املنافع املتبادلة.
 االلتزام حبقوق كل من العاملّي و املستهلكّي و املوردين ،و حتسينها بشكل مستمر يف سبيل أن تتحسن الذهنية جتاه املؤسسة ،و
تتكاثف جهود كل األطراف لتحقيق املصلحة العامة.
 عدم إمهال حق اجملتمع يف استفادته من مزايا متنحها املؤسسة االقتصادية  ،مثل عدالة التوظيف ،و منح املساعدات و اهلبات
ملنظمات اجملتمع املدين ،و املسامهة يف حتقيق التنمية بكافة أشكاهلا.
 حتمل تبعات النشاطات الصناعية على البيئة ،والتخفيف من حدة التلوث ،مع حماولة جتنب كل ما من شأنه أن يؤثر سلبا على البيئة
و تفاديه.
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 .4النموذج الشامل للمواصفة الدولية للمسؤولية المجتمعية ISO SR 26000

نقدم النموذج الشامل للمواصفة الدولية  ISO SR 26000يف شكل رسم ختطيطي يوضح أهم حماور املواصفة
المجال

ممارستان رئيسيتان للمسؤولية المجتمعية

بند1

إدراك المسؤولية المجتمعية

دليل إرشادي

لجميع أنواع

بند 5

تحديد األطراف المعنية ومشاركتهم

المؤسسات

الحوكـمة

المصطلحات بند2
والتعاريف
فهم

المسؤولية

حقوق

اإلنسان

بند 3

المؤسسية

الممارسات البيئة

العمالية

المجتمعية
مبادئ

المسؤولية

بند6

ممارسات

قضايا

التشغيل

التنمية و

المستهلك

العادلة

المشاركة

المجتمعية

اإلجراءات والتوقعات وثيقة الصلة
بند 4

المجتمعية

دمج المسؤولية المجتمعية داخل المؤسسة

الفهم الخاص

عالقة خصائص المؤسسة
بالمسؤولية المجتمعية

التواصل فيما يتعلق

بالمسؤولية المجتمعية

بالمسؤولية المجتمعية للمؤسسة

ممارسات دمج

المسؤولية المجتمعية
داخل المؤسسة

مراجعة وتحسين اإلجراءات

بند7

المبادرات التطوعية الخاصة
بالمسؤولية المجتمعية

تعزيز المصداقية فيمايتعلق
بالمسؤولية المجتمعية

المتعلقة بالمسؤولية المجتمعية
المراجع :مصادر موثقة وإرشادات إضافية

ملحق :أمثلة من األدوات والمبادرات التطوعية

المصدر :الترجمة الرسمية لـ IS0 26000 :2010

الشكل رقم  :3النموذج الشامل للمواصفة

يقدم النموذج الشامل للمواصفة نظرة عامة عن اإليزو  ،00999ويهدف إىل مساعدة املؤسسات على فهم كيفية تطبيق هذه املواصفة،
وهو عبارة عن إرشادات لكافة أنواع املنشآت بغض النظر عن حجمها أو موقعها وتناولتها املنظمة يف البند األول منها ،أما البند الثاين
فتناول كل املصطلحات واملفاهيم املتعلقة باملسؤولية اجملتمعية مثل القابلية للمساءلة ،واملستهلك ،والعميل ،وواجب االجتهاد ،واملوظف،
والبيئة ،والسلوك األخالقي ،واملساواة بّي اجلنسّي ،واملعايري الدولية للسلوك ،واحلوكمة املؤسسية ،إىل غري ذلك من املفاهيم املتعلقة
باملسؤولية اجملتمعية.
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وتناول البند الثالث من املواصفة خلفيات املسؤولية اجملتمعية واجتاهاهتا وخصائصها ،من خالل التعريف باالجتاهات احلديثة يف املسؤولية
اجملتمعية اليت اهتمت هبا نظرا للعوامل احلديثة اليت ظهرت عامليا مثل العوملة واألزمات املالية العاملية اليت جعلت أنشطة املؤسسة ختضع
للفحص والتدقيق من طرف أفراد وجمموعات متنوعة ،كما أ نن هذه االجتاهات أصبحت تعرتف بدور املسؤولية اجملتمعية يف حماربة الفقر يف
الدول ،وكذا يف تقدمي العالقة بّي املسؤولية اجملتمعية والتنمية املستدامة.
ويقدم البند الرابع من املواصفة سبعة مبادئ مرتبطة باملسؤولية اجملتمعية جيب على املؤسسة االلتزام هبا وهي :القابلية للمساءلة ( احملاسبة)،
الشفافية ،السلوك األخالقي ،احرتام سيادة القانون ،احرتام مصاحل األطراف املعنية ،احرتام املعايري الدولية للسلوك ،احرتام حقوق اإلنسان.
كما توضح املنظمة أ نن املمارستّي األساسيتّي للمسؤولية اجملتمعية تتمثل يف اإلعرتاف باملسؤولية اجملتمعية كخطوة أوىل مث حتديد األطراف
املعنية وتوضيح العالقة بّي املنشأة وهذه األطراف واجملتمع ،ووضع جمال لتأثريها املتبادل من خالل القرارات املتعلقة باملسؤولية اجملتمعية،
وهو ما جاء يف البند اخلامس من املواصفة.
أما البند السادس فيمثل املواضيع اجلوهرية واحملورية للمسؤولية اجملتمعية وهو دليل يوضح معايري ومؤشرات كل موضوع على حدة ،ومتثل
املواضيع اجلوهرية سبعة حماور وهي :احلوكمة املؤسسية ،حقوق اإلنسان ،ممارسات العمل ،البيئة  ،ممارسات التشغيل العادلة ،قضايا
املستهلك ،مشاركة وتنمية اجملتمع.
وتبّي منظة اإليزو أ نن التزام املؤسسة بتطبيق احملاور اجلوهرية السابقة يوفر هلا فوائد ومزايا متعددة تتمثل فيمايلي:
ن
حتمل املسؤولية؛
 تشجيع عملية اختاذ القرار على أساس فهم متطور لتوقعات اجملتمع وجتنب خماطر عدم ن حتسّي ممارسات إدارة املخاطر باملنشأة؛ تعزيز مسعة املنظمة ،وتشجيع ثقة أكرب للجمهور؛ دعم ترخيص املنشأة االجتماعية للعمل؛ توليد االبتكار؛ حتسّي تنافسية املنشأة؛ تعزيز والء املوظفّي ورفع روحهم املعنوية من خالل مشاركتهم؛ حتسّي سالمة وصحة العاملّي من نساء ورجال؛ حتقيق املدخرات املرتبطة بزيادة اإلنتاجية وكفاءة املوارد وخفض استهالك الطاقة واملياه ،وخفض النفايات واسرتداد املنتجاتالفرعية القينمة؛
 حتسّي اعتمادية ونزاهة املعامالت من خالل املشاركة السياسية املسؤولة واملنافسة العادلة وانعدام الفساد؛ املنع أو احلد من الصراعات احملتملة مع املستهلكّي بشأن املنتجات أو اخلدمات.كما تقدم يف البند السابع جمموعة من املمارسات اليت تربهن على تكامل املسؤولية اجملتمعية عرب املنشأة ،ويف األخري أمثلة عن املبادرات
7
التطوعية يف شكل ملحق وقائمة باملصادر اليت استعملت يف إخراج املواصفة.
ثانيا :سياسات مكافحة الفقر في الجزائر
.1مفهوم الفقر وأسبابه

يعترب الفقر ظاهرة عاملية تعرف امتدادا متواصال ،وهو مشكلة اجتماعية واقتصادية ذات تأثري كبري على الفرد واجملتمع ،والفقر
حسب البنك الدويل للتنمية هو " عدم القدرة على حتقيق احلد األدىن من مستوى املعيشة" ويشمل األشخاص الذين يعيشون على دوالر
أمريكي واحد يف اليوم أو أقل ،كما أنه حسب البنك الدويل للتنمية دائما " تدين ملختلف األوضاع االجتماعية من تغذية وتعليم
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وصحة" ،8كما اعتربته األمم املتحدة " عجزا لألفراد واألسر املوجودة يف اجملتمع عجزا تاما عن توفري احلد األدىن من املوارد أو القدرة على
حتقيق أقل قد ر من اإلشباع للحاجات األساسية أو الضروريات اليت متكنهم من البقاء على قيد احلياة ومزاولة أعماهلم" ،9وقد تعدى
املفهوم احلديث للفقر عدم كفاية الدخل إىل احلرمان من التغذية ،العناية الصحية ،التعليم والتكوين ،السكن الالئق ،واملشاركة االقتصادية
والسياسية.
والفقر ظاهرة معقدة وحقيقة راسخة حيث يشكل حلقة مفرغة قوامها اعتالل الصحة واخنفاض القدرة على العمل وتدين اإلنتاجية ،وقصر
10
العمر املتوقع ،وعدم كفاية التعليم ،ونقص املهارات ،وسوء الصحة.
وتعود أسباب انتشار الفقر يف العامل إىل جمموعة من األسباب أمهها األسباب االجتماعية املتمثلة يف النمو السكاين ،وارتفاع نسب
البطالة ،وعدم العدالة يف توزيع الثروة ،والتهميش واحلرمان ،ضف إىل ذلك األسباب االقتصادية املتمثلة يف اإلصالحات االقتصادية املمالة
من طرف صندوق النقد الدويل والبنك العاملي للتنمية  ،واالعتماد على املواد األولية يف الصادرات وغياب مسامهة القطاعات األخرى،
والتضخم ،واملديونية اخلارجية ،أما األسباب السياسية فتتمحور حول قضية الألمن يف العامل وانتشار النزاعات الداخلية واخلارجية ،كما
تعترب األسباب البيئية أيضا من أكرب العوامل املساعدة على انتشار ظاهرة الفقر يف اجملتمعات من جراء ندرة املياه يف بعض املناطق ،وسوء
توزيعها ،وكذا الكوارث الطبيعية واليت ينتج عنها تلوثات يف املاء واهلواء ،واليت يكون للمؤسسات االقتصادية دورا كبريا فيها نظرا لإلفراط
يف النشاطات االقتصادية سواءً الصناعية أو الزراعية اليت تستخدم األمسدة واملبيدات الكيماوية ،وتسرب الزيوت من اآلبار البرتولية،
11
وانبعاث الغازات امللوثة ،إىل غري ذلك من النشاطات امللوثة.

 .0مشكلة الفقر في الجزائر ،أسبابها وآثارها

يف إطار األزمات املتعددة األبعاد اليت عاشتها اجلزائر منذ االستقالل إىل اليوم مازالت ظاهرة الفقر يف تطور مستمر ،وتعود أسباب
انتشار الفقر يف اجلزائر إىل أسباب مباشرة وأخرى غري مباشرة ،فأما املباشرة منها فتتمثل يف النمو السكاين ،وتدين مستوى التعليم لألفراد،
وارتفاع نسبة البطالة وخاصة بّي فئة الشباب وحىت بّي الذين هلم مستويات عليا يف الدراسة ،وكذا رفع الدعم عن بعض املواد األساسية
من جراء انتقال اجلزائر من االقتصاد املخطط إىل اقتصاد السوق ،ونقص مشاريع التنمية يف املناطق الريفية ،وظهور اجلفاف يف مناطق
خمتلفة من الوطن حيث أثر ذلك سلبا على اإلنتاج يف القطاع الزراعي ،كما ساهم يف تطور مشكلة الفقر يف اجلزائر انتشار األمراض
املع دية لرتدي شروط النظافة على عدة مستويات ،وانتشار النفايات الصناعية بدون مراعاة ألدىن شروط البيئة ،وفيما يتعلق باألسباب غري
املباشرة فإ نن االصالحات االقتصادية املمالة من طرف صندوق النقد الدويل والبنك الدويل للتنمية ،وخاصة التعديل اهليكلي ،واليت كانت
حتمل يف طياهتا تكلفة اجتماعية باهظة من خالل استفحال ظاهرة عدم االستقرار االجتماعي والفقر ،حيث أدى االخنفاض الكبري
للمداخيل إىل ضعف مستوى االدخار وبالتايل اخنفاض االستثمارات واالنتاج ،ضف إىل كل ذلك انتشار الألمن يف مناطق عديدة من
الوطن وخاصة األرياف والقرى مما ألثنر سلبا على سكان هذه املناطق من جراء مغادرة الكثري منهم ملساكنهم حبثاً عن األمان يف مناطق
أخرى من الوطن ،كما أ نن اعتماد اجلزائر على قطاع واحد يف صادراهتا وهو قطاع احملروقات وغياب املسامهة الفعالة للقطاعات األخرى
أدى إىل تقليص إمكانيات التشغيل للفقراء وخاصة عند تدهور األسعار يف األسواق العاملية اليت تؤدي إىل ارتفاع أسعار املواد الغذائية،
12
وعلى رأس هذه األسباب كلها التوزيع غري العادل للثروات الوطنية ،وانتشار الفساد والبريوقراطية.
إ نن األسباب السابقة أدت إىل جمموعة من االختالالت اليت ساعدت أيضا على استفحال ظاهرة الفقر يف اجملتمع اجلزائري رغم كل ما
تبذله الدولة من جمهودات يف مكافحته ،جنملها فيمايلي:
 ظهور االقتصاد املوازي (غري الرمسي) والتحول حنو العمالة غري الرمسية؛ تكاثر األنشطة اهلامشية اليت تبحث عن الربح السريع؛ إضعاف دور الدولة يف محاية العمالة؛ االستغالل الفاحش للثروات الباطنية ،وتلويث البيئة؛504
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-

عدم مراعاة شروط ومعايري السالمة الغذائية ،وإمهال قضايا املستهلك؛
انتشار ظاهرة الفساد على مجيع املستويات ،وغياب احلوكمة املؤسسية؛
13
فقدان قيمة العمل املنتج والتوجه حنو الكسب السريع حىت ولو كان بطرق غري شرعية؛
ارتفاع نسب التسرب املدرسي ،وانتشار النظرة الدونية للعلم ،وقصور املناهج التعليمية يف إعداد اإلنسان املعاصر املنتج بكفاءة
من الناحية التطبيقية؛
غياب ثقافة االستثمار واإلنتاج؛
ارتفاع نسبة هجرة الكفاءات واألدمغة حنو اخلارج لعدم مشاركتهم يف القرارات االسرتاتيجية للبالد؛
انتشار ظاهرة العنف والألمن مما أدى إحجام أصحاب رؤوس األموال عن االستثمار وهروهبم إىل اخلارج؛
عدم مشاركة مجيع املؤسسات الفاعلة يف تنمية اجملتمع؛
غياب ثقافة املسؤولية اجملتمعية أو ثقافة العطاء التنموي على مجيع املستويات ،الدولة بأجهزهتا املختلفة ،واجملتمع املدين ،والقطاع
اخلاص.

 .3سياسات مكافحة الفقر في الجزائر

تعتمد اجلزائر يف سعيها ملكافحة الفقر على مجلة من السياسات االقتصادية ،واالجتماعية ،والبشرية ،حيث أ نن املخطط الوطين حملاربة
الفقر والتهميش الذي أعدته وزارة التشغيل والتضامن الوطين سنة  ،0992ووضع اسرتاتيجية وطنية للقضاء على الفقر والتهميش سنة
 ،0999وإقامة ندوة اخلالص من الفقر من خالل العمل مبشاركة مكتب املنظمة الدولية للعمل سنة  ،0993كلها مبادرات تعكس إرادة
احلكومة يف القضاء على هذه املشكلة.

1.3

السياسة االقتصادية:

هبدف مساعدة العاطلّي عن العمل متن وضع برنامج القروض املصغرة الذي تسهر عليه الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والوكالة
الوطنية لتسري القرض املصغر ،واليت تتكفل بتقدمي قروض بنسبة  %02من املبلغ اإلمجايل لالستثمار ،كما وضعت برنامج وطين للتنمية
الزراعية الريفية من خالل مساعدة سكان الريف على حتسّي ظروف معيشتهم واملسامهة يف حتقيق األمن الغذائي للبالد ،وذلك من خالل
خلق الظروف املناسبة الستقرارهم يف مناطقهم الريفية عن طريق تزويدهم بالكهرباء وفتح الطرقات وإنشاء املرافق الصحية والتعليمية ،ضف
إىل ذلك صندوق الزكاة ا لذي تشرف عليه وزارة الشؤون الدينية واألوقاف والذي يعمل على مجع الزكاة وصرفها للعائالت الفقرية
14
ولالستثمار لصاحل الفقراء.
0.3

السياسة االجتماعية :

من الربامج االجتماعية للتضامن الوطين ومكافحة الفقر يف اجلزائر استحداث هياكل أوىل لإلدماج عن طريق العمل مسيت مبؤسسات
العمل احملمي وتتمثل يف الورشات احملمية ،ومراكز توزيع العمل بالبيت ،ومؤسسات اإلعانة عن طريق العمل ،واملزارع البيداغوجية ،كما مت
تطوير اخلاليا اجلوارية اليت مهمتها الدعم االجتماعي والصحة والتكفل النفسي واالتصال االجتماعي.
كما رافق هذا كله وضع خمطط عمل يتضمن حتسّي شروط تعليم األطفال و باألخص الساكنّي باملناطق النائية والفقرية ،وحتسّي تدابري
اإلعانة والتضامن الوطين والتدخل اجلواري ،السيما لدى سكان املناطق الريفية ،واستحداث هياكل استقبال جديدة مكيفة حسب
التغريات الطارئة ،واستحداث مراكز إعانة استعجالية لفائدة األشخاص احملتاجّي مؤقتا ،وإعادة تنشيط مكاتب النشاط االجتماعي كما
أن احلكومة اجلزائرية بادرت يف تقدمي تعويضات ألصحاب الدخول احملدودة والعاجزين عن العمل منها املنحة اجلزافية للتضامن ،ومنحة
التعويض عن النشاطات ذات املنفعة ،ومنحة األسر اليت تتبىن بالكفالة كإعانة لألطفال احملرومّي والطفولة املسعفة والتكفل مبصاريف
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النقل لألشخاص بدون دخل واملعوقّي وتقدمي خدمات اإليواء والرعاية الصحية للمسنّي واملعوقّي وتنفيذ عمليات التضامن املدرسي من
خالل املنحة املدرسية السنوية ،وضمان النقل املدرسي لألطفال يف املناطق النائية وتوفري املطاعم املدرسية ومنح الكتب واللوازم املدرسية.
كما مشلت السياسة االجتماعية ملكافحة الفقر يف اجلزائر برامج لرتقية الشغل والدعم االجتماعي متثلت يف عقود ما قبل التشغيل،
واستحداث مناصب شغل مومسية ذات املنفعة احمللية ،وبرنامج لتنمية اهلضاب العليا وبرنامج لتنمية مناطق اجلنوب وبرنامج األشغال
العمومية ذات الكثافة العالية من اليد العاملة،كما مت استحداث الصندوق الوطين للتأمّي عن البطالة لتقدمي قروض وإعانات للبطالّي
،ضف إىل كل ذلك مشروع توفري السكن الالئق والقضاء على السكنات اهلشة مشلت مناطق عديدة من الوطن.

 3.3سياسة التنمية البشرية :

من أجل حتقيق تنمية بشرية ويف إطار القضاء على الفقر دائما والتقليل من آثاره واملتمثلة يف تدين مستوى التعليم ،وارتفاع نسبة
التسرب والرسوب املدرسي ،واخنفاض مستوى التأهيل لأليدي العاملة ،وضعت اجلزائر برنامج اإلنعاش االقتصادي الذي جتزأ إىل أربع
برامج محاسية كان آخرها ميتد يف الفرتة  0922_ 0929والذي خصصت أكثر من  %29من موارده لتحسّي التنمية البشرية يف البالد
ومن أهم حماوره :
 بناء مؤسسات تعليمية جلميع املستويات التعليمية من ابتدائي ،ومتوسط ،وثانوي ،وجامعي ،وتكوين مهين ،للقضاء على النقصاملوجود يف هياكل االستقبال على املستوى الوطين .
 إنشاء مؤسسات استشفائية وصحية؛ بناء السكنات؛ تزويد السكان بشبكة الغاز الطبيعي والكهرباء؛ حتسّي التزود باملاء الشروب؛يتبّي لنا أ نن هناك التزام كبري من طرف احلكومة اجلزائرية ملكافحة الظاهرة ،ولكن
إن تقييم سريع للسياسة اجلزائرية يف مكافحة الفقر ن
تبقى املبادرة حكرا على الدولة مبؤسساهتا بدون إشراك املؤسسات االقتصادية الناشطة يف امليدان االقتصادي يف مكافحة الفقر  ،ضف إىل
ذلك أن السياسات السابقة تفتقر إىل حوكمة ،حيث أن الفساد بكل أشكاله استفحل يف مجيع املستويات مما أدى إىل ضعف يف أداء
اخلدمات االجتماعية وحال دون وصوهلا إىل مستحقيها  ،كما أن هذه السياسة يطغى عليها اجلانب العطائي البحث أما العطاء التنموي
فهو ضعيف جدا .
وهلذا فإننا نقرتح اسرتاتيجية وطنية جديدة تعمل على اشراك األطراف الثالثة ملكافحة الفقر ،وهي الدولة مبجميع مؤسساهتا ،والقطاع
اخلاص ،ومؤسسات اجملتمع املدين ،تستمد حماورها األساسية من املواصفة الدولية . Iso SR 26000

ثالثا :نحو استراتيجية جديدة لمكافحة الفقر في الجزائر وفق المواصفة الدولية للمسؤولية المجتمعية ISO SR 26000

إ نن مكافحة الفقر والقضاء على مسبباته والتخفيف من آثاره ال ميثنل حاجة إنسانية فقط بل صمام أمان اجتماعي واقتصادي ،وهلذا
فإ نن وضع اسرتاتيجية علمية وعملية واضحة املعامل ومستمدة من الواقع اجلزائري تتطلب مسامهة وتعاون مجيع أطراف اجملتمع وليس على
عاتق الدولة فقط ،وذلك أل نن الفقر مسؤولية جمتمعية جيب على مجيع املؤسسات يف اجملتمع املشاركة يف تنفيذها سواءً كانت مؤسسات
عامة أو خاصة أو مؤسسات اجملتمع املدين ،ولن يتأتى هذا إالن باملشاركة الواسعة جلميع األطراف السابقة يف صياغة وتنفيذ هذه
االسرتاتيجية اليت تستمد حماورها من املوضوعات اجلوهرية للمواصفة الدولية للمسؤولية اجملتمعية  ،ISO SR 26000وخاصة إذا علمنا
أ نن اجلزائر من البلدان األوىل املصادقة على هذه املواصفة.
وانطالقا من أ نن دعم تنمية اجملتمع والقضاء على الفقر ومكافحته ليس على سبيل التربعات بل على شكل مشاريع ،وبرامج،
وأنشطة ،تساعد على النهوض باجملتمع ،وتوفر فرص العمل ألفراده وتؤهلهم مبا حيقق السلم والعدالة االجتماعية ،و أ نن وضع قضايا
حتمل مجيع املنشآت ملسؤوليتها عن قراراهتا وأنشطتها ومنتجاهتا
املسؤولية اجملتمعية على رأس أولويات احلكومة والقطاع اخلاص ،من خالل ن
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وخدماهتا ،يف إطار احرتام القانون والسلوك األخالقي واملشاركة الفاعلة يف التنمية من أجل رفاهية اجملتمع وتقدمه ،تعترب أكثر من ضرورة،
كما أ نن جناح االسرتاتيجية اجلديدة مرتبط بالعمل املكثف والتعاضدي بّي األطراف الثالثة الدولة جبميع مؤسساهتا  ،مؤسسات القطاع
حتم املسؤولية اجملتمعية كل حسب نشاطاته و أعماله ،واليت ميكن توضيحها بالشكل
اخلاص ،مؤسسات اجملتمع املدين ،وذلك من خالل ن
التايل:
الدولة جبميع مؤسساهتا

القطاع اخلاص

القضاء على الفقر

مؤسسات اجملتمع املدين

الشكل  :4المسؤولية المجتمعية للقضاء على الفقر

 .2رؤية االستراتيجية :استئصال ظاهرة الفقر من اجملتمع اجلزائري من خالل القضاء على مسبباته الرئيسية.

 .0محاور االستراتيجية :هي املوضوعات اجلوهرية للمسؤولية اجملتمعية اليت تناولتها املواصفة الدولية  ISORS 26000وهي
كالتايل:

15

المحور األول :الحوكمة المؤسسية
-

تصمم كل مؤسسة اسرتاتيجيتها وأهدافها ضمن التزامها باملسؤولية اجملتمعية ،مع التزام القيادة هبا؛
أن ن
أن ُهت نيء الظروف املالئمة ملمارسة مبادئ املسؤولية اجملتمعية ،وأن ختلق ثقافة احلوكمة يف املؤسسة؛
أن تُنشىء نظام من احلوافز االقتصادية وغري االقتصادية لتشجيع األداء يف املسؤولية اجملتمعية؛
أن تستخدم املوارد املالية والطبيعية والبشرية بكفاءة عالية؛
تعزز العدالة يف متثيل الفئات األقل متثيال يف املناصب العليا يف املؤسسة مثل متثيل النساء واجلماعات العرقية ،وعدم استخدام
أن ن
اجلهوية يف التعيينات؛
أن تراعي مصاحل أصحاب املصلحة ( األطراف املعنية) بتوفري االحتياجات احلالية واملستقبلية ( مراعاة احتياجات األجيال)؛
أن تنشئ اتصاالت متبادلة بّي مجيع األطراف من أجل حتديد جماالت االتفاق واالختالف ،والتفاوض حلل النزاعات احملتملة؛
أن تشجع املشاركة الفعالة لكافة مستويات العاملّي يف اختاذ القرارات يف املؤسسة بشأن قضايا املسؤولية؛
أن تتابع تنفيذ القرارات يف املؤسسة ملعرفة نتائج األنشطة ومراجعة وتقييم عمليات احلوكمة بصفة دورية؛
أن تضبط العمليات واألنشطة وفقا لنتائج املراجعة.

-

أن تتحمل كل مؤسسة احرتام وتلبية حقوق اإلنسان يف جمال نشاطاهتا؛
أن تضع كل مؤسسة سياسة واضحة حلقوق اإلنسان ،تعطي إرشادات ذات معىن جلميع األفراد الذين يرتبطون هبا؛
أن تدمج سياسة حقوق اإلنسان يف مجيع أحناء املؤسسة؛
أن تتبع أداء املؤسسة والتزاماهتااجتاه حقوق اإلنسان الختاذ التعديالت الالزمة دوريا؛
أن تعمل كل مؤسسة على معاجلة اآلثار السلبية املرتتبة عن قراراهتا وأنشطتها؛

-

16

المحور الثاني :حقوق اإلنسان
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-

-

أن ال تشارك املؤسسة يف النشاطات املنتهكة حلقوق اإلنسان مثل النشاطات اليت تشرك األطفال يف العمل ،أو النشاطات اليت
تسودها ثقافة الفساد ،أو النشاطات غري الرمسية اليت يتم أداؤها بدون محاية؛
أن تتحقق املؤسسة من أ نن ترتيباهتا األمنية حترتم حقوق اإلنسان وتتماشى مع القواعد واملعايري الدولية لتنفيذ القانون؛
أن ال تتعامل املؤسسة مع كيانات منتهكة للقانون مثل عدم اإلمداد بالسلع أو اخلدمات ملؤسسة يتم استخدامها يف تنفيذ
انتهاكات حقوق اإلنسان؛
أن تتجنب االخنراط يف العالقات مع اهليئات اليت تشارك يف األنشطة املعادية للمجتمع؛
أن تضع املؤسسة آليات ملعاجلة الشكاوي اليت قد حتدث من جراء اخلالفات ،واليت تكون شرعية (شفافة) ،وسهلة املنال ،وقابلة
للتوقع ( له إطار زمين واضح) ،وعادلة ( االطالع عليها من طرف اجلميع) ،ومتماشية مع معايري حقوق اإلنسان وذات شفافية
واضحة وقائمة على احلوار والوساطة؛
أن تعمل املؤسسة على ضمان عدم وجود أي متييز عنصري لديها ضد املوظفّي أو الشركاء أو العمالء أو األطراف املعنية وضد
أي شخص يكون على اتصال باملؤسسة؛

 أن تعمل املؤسسة على نشر الوعي املتعلق حبقوق اإلنسان بّي أعضاء اجملموعات املستضعفة ( املرأة ،ذوو االحتياجات اخلاصة،األطفال ،املهاجرون والعمال املهاجرين ،أشخاص تعاين التمييز على أساس الطبقة االجتماعية املنحدرين منها ،أشخاص تعاين
التمييز على أساس العرق أو النسب ،كبار السن ،املشردين ،الفقراء ،األميّي ،املرضى؛
 أن حترتم املؤسسة مجيع احلقوق املدنية والسياسية لألفراد املعنية منها احلق يف احلياة ،واحلق يف التجمع السلمي واجلمعياتالسلمية ،احلق يف البحث عن املعلومات واألفكار ،حق امللكية اخلاصة؛
 حق التقاضي واالستماع للمتورطّي يف قضايا قبل اختاذ أي تدابري تأديبية داخلية ،وأن تكون هذه التدابري مالئمة وال تشمل أيعقوبة جسدية أو معاملة غري إنسانية أو مهنية؛
 أن تعمل املؤسسة وجتتهد لضمان أّنا ال تعرقل أو تعيق التمتع باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية مثل العمل والصحةوالتعليم والطعام يف ظروف مناسبة وعادلة ،وذلك من خالل تقييم التأثريات احملتملة ألنشطتها ومنتجاهتا وخدماهتا اليت قد حتول
دون حتقيق هذه احلقوق لألفراد؛
 أن ال ينبغي على املؤسسة أن متنع بشكل مباشر أو غري مباشر احلصول على منتج رئيسي أو مورد مثل املياه؛ -أن تضمن املؤسسة كفاءة يف توزيع السلع واخلدمات؛

 -أن تساهم املؤسسة يف تسهيل الدخول يف التعليم والتعلم مدى احلياة ألعضاء اجملتمع؛

 أن تضافر اجلهود مع املنشآت األخرى واملؤسسات احلكومية ايل تدعم احرتام وتلبية احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛ أن تبحث سبل وآليات تأقلم سلعها أو خدماهتا مع القدرة الشرائية للفقراء؛ -أن حتارب مجيع أشكال العمالة اجلربية أو اإللزامية وعمالة األطفال؛

 -أن تعطي احلق للعمال يف إنشاء أو االنضمام إىل مجعيات خيتاروّنا ،واالعرتاف هبا.

المحور الثالث :الممارسات العمالية

إ نن العمل املثمر واملنتج يع ند عنصرا أساسيا يف التنمية البشرية  ،أما غيابه فيع ند سببا رئيسيا يف املشاكل اجملتمعية ،وهلذا فإ نن ممارسات العمل
يف املؤسسة جيب أن تكون مسؤولة لتحقيق العدالة واالستقرار والسالمة ،وعلى مستوى الدولة جيب:
 أن تتبىن التشريعات اليت تتوافق مع قواعد العمل ملنظمة العمل الدولية؛ أن تضمن تطبيق القوانّي من خالل تطوير ومتويل أنظمة التفتيش احمللية للعمل؛508
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 أن تتأكد من أ نن العمال واملؤسسات ميتلكون ماهو ضروري للحصول على العدالة يف العمل؛أما على مستوى املؤسسات:
ؤدى من قبل عمال معرتف هبم قانونيا كموظفّي؛
 ينبغي على املؤسسة أن تتأكد أ نن العمل يُ ن أن تعرتف املؤسسة جبميع عالقات العمل معهم مبوجب القانون؛ أن تعرتف بأمهية تأمّي العمل الوظيفي؛ أن تقدم إخطارات معقولة للعمال يف كيفية التخفيف من التأثريات السلبية ألقصى حد ممكن؛ أن تكفل الفرص املتساوية للعمال؛ عدم القيام بأي ممارسات الفصل التعسفي أو التمييزي؛ محاية البيانات الشخصية للمواظف واحلفاظ على سريتها؛ ضمان متاشي ظروف العمل مع القوانّي والقواعد احمللية؛ توفري ظروف عمل مالئمة فيما يتعلق باألجور وساعات العمل والراحة األسبوعية واإلجازات والصحة والسالمة؛ متكّي ممثلي العمال من التواصل مع صانعي القرار يف املؤسسة؛ احرتام مبدأ عدم إشراك العمال يف أي نفقات متعلقة بإجراءات الصحة والسالمة يف العمل؛ العمل على تنمية مهارات العمال من خالل تدريبهم بدون متييز؛ -مساعدة العمال على االنتقال إىل وظائف جديدة من خالل تقدير مهاراهتم.

المحور الرابع :البيئة
وتعزز املبادئ البيئية التالية:
على املؤسسة أن حترتم ن
 املسؤولية البيئية " حتمل املسؤولية عن األعباء البيئية النامجة عن أنشطتها" املنهجية الوقائية " جتنب التدهور البيئي أو دمار صحة اإلنسان" إدارة املخاطر البيئية " جيب على املؤسسة أن تطبق برامج ذات منظور قائم على منع املخاطر واالستدامة" املسبب للتلوث " أن تتكبد تكلفة التلوث الناجم عن أنشطتها وإجراء العالج املطلوب.كما جيب على املؤسسة:
 أن متنع االنبعاثات املنتشرة يف اهلواء الصادرة عن املؤسسة؛ أن متنع تصريف املياه وتلويثها؛ أن تضع نظام إلدارة نفايتها بإعادة االستخدام أو إعادة التدوير ومعاجلة النفايات؛ أن متنع انتشار املواد الكيميائية السامة واخلطرة؛ أن متنع مجيع أشكال التلوث األخرى اليت تؤثر على صحة ورفاهية اجملتمع؛ املشاركة مع اجملتمعات احمللية فيما يتعلق بالنفايات واالنبعاثات امللوثة الفعلية واحملتملة؛ تنفيذ تدابري لتحقيق كفاءة املوارد للتقليل من النفايات؛ -املشاركة يف محاية البيئة وإستعادة البيئة الطبيعية من خالل احملافظة عليها.
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المحور الخامس :ممارسات التشغيل العادلة
تتعلق ممارسات التشغيل العادلة بالسلوك األخالقي يف تعامالت املؤسسة مع املؤسسات األخرى واألفراد ،ويتضمن العالقات بّي
املؤسسات والوكاالت احلكومية باإلضافة إىل العالقة بّي املؤسسات وشركائهم ومورديهم ومقاوليهم ومنافسيهم واجلمعيات اليت يكونون
أعضاءً فيها ،وتظهر يف جمال مكافحة الفساد واالخنراط املسؤول يف املناخ العام واملنافسة العادلة والسلوك املسؤول جمتمعيافيما يتعلق
باملؤسسات األخرى واحرتام حقوق امللكية ،حيث جيب على املؤسسة أن:
 تضع وتن نفذ سياسة ملكافحة الفساد والرشوة واالبتزاز؛ التأكد من أ نن القيادة تع ند مثال حملاربة الفساد؛ دعم جهود املوظفّي واملندوبّي للقضاء على الرشوة والفساد ،وتقدمي حوافز هلم؛ تدريب ورفع الوعي حول الفساد وضرورة مكافحته؛ التأكد من أ نن املكافآت اليت حيص عليه اجلميع قانونية؛ إقامة نطاق فعال للمراقبة الداخلية؛ أن تعمل على املسامهة يف سياسة الدولة بطريقة شفافة ومسؤولة؛ أن تشجع املنافسة العادلة املبنية على الكفاءة ،من خالل مكافحة اإلغراق واالحتكار وسياسات تثبيت السعر أو خفضه؛ أن تعزز مسؤوليتها اجملتمعية يف كل عمليات الشراء والتوزيع؛ -أن تدعم املؤسسات الصغرية واملتوسطة بتقدمي املساعدات واإلرشادات.

المحور السادس :قضايا المستهلك

ترتبط قضايا املستهلك فيما يتعلق باملسؤولية اجملتمعية مبمارسات التسويق العادلة ومحاية الصحة والسالمة واإلستهالك املستدام وتسوية
املنازعات ومعاجلتها ،ومحاية البيانات ،واخلوصصة ،واحلصول على اخلدمات واملنتجات األساسية والتعليم وغريها ،حيث جيب على
املؤسسة :
 أن تضمن األمن والسالمة من جراء استعمال املنتجات واخلدمات؛ أن توفر املعلومات املتعلقة باملنتجات واخلدمات من إعالنات وبطاقات البيانات؛ أن تضمن للمستهلك حق االختيار بّي جمموعة واسعة من املنتجات؛ أن توفر حق االستماع من خالل متثيل مصاحل املستهلكّي يف صنع وتنفيذ السياسات احلكومية وتطوير املنتجات واخلدمات؛ أن تضمن حق التعويض على الشكاوي واملطالب؛ أن تساهم يف تثقيف املستهلك بشأن املنتجات واخلدمات وكيفية التعامل معها؛ أن توفر بيئة صحية ال هتدد رفاهية اجليل احلايل واجليل القادم؛ أن حترتم حق اخلصوصية أي عدم التدخل يف خصوصيات األفراد واألسر؛ أن تنتهج املنهج الوقائي؛ أن تضمن املساواة بّي اجلنسّي.المحور السابع :مشاركة المجتمع المحلي وتنميته

إ نن مسامهة املؤسسة يف تنمية اجملتمع تعين حتسّي جودة املعيشة للسكان ،وان يتحقق ذلك إال على املدى الطويل من خالل مايلي:
 إشراك اجملتمع املدين يف حتديد أولويات االستثمار اجملتمعي؛ اإلشرتاك يف اجلمعيات احمللية؛ املشاركة يف دعم فرص التعليم والدخول يف إجراءات جودة التعليم؛510

جممع مداخالت امللتقى الدولي حول تقييم سياسات اإلقالل من الفقر يف الدول العربية يف ظل العوملة
 80-80ديسمرب 4802

-

توفري فرص العمل وتنمية مهارات العاملّي؛
تطوير التكنولوجيا يف اجملتمع من خالل دعم االبتكار واالخرتاعات العلمية؛
العمل على خلق الثروة يف اجملتمع وزيادة الدخل والتوزيع العادل؛
املسامهة يف االستثمار اجملتمعي (االستثمار يف البنية التحتية) لتحسّي اجلوانب االجتماعية للمجتمع.

الخاتمة:
يعترب الفقر من الظواهر اليت ال ميكن حماربتها والقضاء عليها إال من خالل مشاركة مجيع األطراف الفاعلة يف اجملتمع ،وهلذا فإ نن تطبيق
املسؤولية اجملتمعية  ISO 26000تعترب السبيل األكيد للقضاء على هذه املشكلة ،وباعتبار اجلزائر مازالت تعاين من مشكلة الفقر ،
وأن سياسات مكافحتها أخذت الشكل التضامين االجتماعي أكثر من العطاء االستثماري ،فإ نن القضاء على املشكلة لن يتأتى إال بوضع
اسرتاتيجية وطنية ملكافحته تستمد حماورها من حماور املواصفة الدولية للمسؤولية اجملتمعية .ISO 26000
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حتمل
الحوكمة المؤسسية هي النظام الذي حيكم اختاذ وتنفيذ القرارات داخل املؤسسة لتحقيق أهدافها ،وهي العامل األساسي يف متكّي املؤسسة من ن
مسؤوليتها اجملتمعية ،وهي عبارة عن دمج ملبادئ املسؤولية اجملتمعية يف اختاذ القرارات يف املؤسسة وتنفيذها ،وهي القابلية للمساءلة والشفافية والسلوك األخالقي
واحرتام مصاحل األطراف املعنية واحرتام سيادة القانون.

 16حقوق اإلنسان هي احلقوق األساسية جلميع البشر واليت حتق هلم لكوّنم بشر ،وهنالك فئتّي رئيسيتّي حلقوق اإلنسان ،الفئة األوىل وهي احلقوق املدنية
والسياسية وتشمل احلق يف احلياة واحلرية واملساواة أمام القانون وحرية التعبري ،أما الفئة الثانية فتتعلنق باحلقوق االقتصادية واجملتمعية والثقافية وتشمل احلق يف
العمل ،واحلق يف الغذاء ،واحلق يف الصحة ،واحلق يف التعليم ،واحلق يف األمن اجملتمعي.
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