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 المستخلص
 اقتصاديا مكانيةهدفت الدراسة إلى التعرف على واقع دور الشركة األهلية لإلسمنت المساهمة في التنمية المستدامة ال

منهج في والواجتماعيا وبيئيا والتعرف على الصعوبات التي تحد من هذا الدور، واعتمدت الدراسة على المنهج الوص

 ن بالشركةلمسؤوليافي المتمثل  أسلوب المقابلة الشخصية لجمع البيانات من مجتمع الدراسةالتحليلي، واستخدم الباحثون 

نمية نت في التلإلسم إن دور الشركة االهلية المساهمة األهلية لإلسمنت المساهمة، وتوصلت الدراسة لعدة نتائج من أهمها:

ات المسؤولي م ببعضالت االقتصادية والبيئية، والقياالمستدامة المكانية يعتبر ضعيف من حيث االداء، إال في بعض المجا

تنمية ت في المجموعة من الصعوبات التي تحد من دور الشركة األهلية المساهمة لإلسمن، باإلضافة لوجود االجتماعية

على  وبناءية، البلد المستدامة المكانية متمثلة في صعوبات قانونية، وتعطيل قانون اإلدارة المحلية الخاص بعمل المجالس

همة ية المساالشركة األهليجب على نتائج التي توصلت إليها الدراسة قام الباحثون بتقديم عدة توصيات من أهمها: 

يادة زة للشركة لعموميالإلسمنت زيادة المساهمة في التنمية المستدامة المكانية اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا وعلى الجمعية 

يم نفسها دة تنظمة، ويجب على المجالس البلدية لمدن المتواجد فيها مصانع الشركة إعاالمخصصات الالزمة لهذه المساه

 إداريا، وإعداد خطة تنموية واضحة لمدنهم، باإلضافة لضرورة تفعيل قانون اإلدارة المحلية. 

 

 الشركات المساهمة، التنمية المستدامة، الواقع والصعوبات الكلمات المفتاحية:

 
 
 

 المقدمة: .1

ان االهتمام بالتنمية المستدامة من طرف المؤسسات 

االقتصادية يعكس مستوى الوعي الذي يتحلى به 

مسؤوليها الحتياجات البيئة المحيطة بالمؤسسات، حيث 

ت ان هذه البيئة تكون بيئة مستقرة ومزدهرة إذا استطاع

هذه المؤسسات ان تشبع رغبات كل الجهات المحيطة 

 (.2011، نعبد الرحمبها وتحقق الرضاء لها )

ومن هنا يظهر دور الشركات المساهمة في ادماج ابعاد 

هدافها، حتى يتحقق التوافق بين التنمية المستدامة في ا

المصالح العامة للمناطق )االقتصادية واالجتماعية 

والبيئية( التي توجد فيها هذه الشركات المساهمة مع 

األهداف الخاصة لهذه الشركات بما ينعكس ايجابيا على 

نموء هذه المناطق، ويساهم مستقبال في تعظيم أرباح 

 الشركات المساهمة نفسها.
 دراسة:مشكلة ال .2

أصبحت التنمية المستدامة هدف تسعى إليه أغلب 

المجتمعات وخاصة في ظل الظروف الراهنة 

)االقتصادية واالجتماعية والبيئية(، وذلك لتحقيق أعلى 

mailto:mu.arifai.27@gmail.com
mailto:naser.youns77@gmail.com
mailto:Awaitil1966@yahoo.com


ICTS24632019-AF6043 

1652 
 

معدالت الرفاهية دون المساس بحقوق األجيال القادمة، 

والشركات المساهمة التي تعمل داخل هذه المجتمعات 

إحدى الدعائم االقتصادية لها،  نجدها من ناحية تعتبر

ومن ناحية أخرى نجدها هي من تستنزف الموارد 

الطبيعية وتلوث البيئية، وبالتالي يقع على عاتقها تحمل 

مسؤولية المساهمة في التنمية المستدامة لهذه 

المجتمعات، والشركة األهلية لإلسمنت المساهمة هي من 

مجموعة من  أكبر الشركات الليبية وتواجد مصانعها في

مصنعي إسمنت المرقب وإسمنت المدن الليبية وهي )

لبدة في مدينة الخمس ومصنع إسمنت زليتن في مدينة 

زليتن، ومصنع إسمنت سوق الخميس في سوق الخميس 

مسيحل، ومصنع الجبس الناعم في مدينة سوق الخميس 

(، مسيحل، ومصنع األكياس الورقية في مدينة مسالتة

 كن طرح التساؤالت التالية: ذلك يم وبناء على

ما دور الشركة األهلية  التساؤل الرئيسي األول:

 ة؟لإلسمنت المساهمة في التنمية المستدامة المكاني

 ولإلجابة على هذا التساؤل تم وضع التساؤالت الفرعية

 التالية:

ما دور الشركة األهلية  التساؤل الفرعي األول:

 امةصادية المستدلإلسمنت المساهمة في التنمية االقت

 المكانية؟

 ما هو دور الشركة األهليةالتساؤل الفرعي الثاني: 

 امةلإلسمنت المساهمة في التنمية االجتماعية المستد

 المكانية؟

ما دور الشركة األهلية التساؤل الفرعي الثالث: 

 لإلسمنت المساهمة في التنمية البيئية المستدامة

 المكانية؟

حد الثاني: ما هي الصعوبات التي تالتساؤل الرئيسي 

ة نميمن دور الشركة األهلية لإلسمنت للمساهمة في الت

 المستدامة المكانية؟

 أهداف الدارسة: .3

 هدفت الدراسة إلى تحقيق األهداف األتية:

 التعرف على دور الشركة األهلية لإلسمنت المساهمةأ: 

 يا.بيئوفي التنمية المستدامة المكانية اقتصاديا واجتماعيا 

التعرف على الصعوبات التي تحد من دور الشركة ب: 

 ية.كاناألهلية لإلسمنت المساهمة في التنمية المستدامة الم

 أهمية الدارسة:  .4

وتستتتتتمد هتتتتذه الدراستتتتة أهميتهتتتتا متتتتن أهميتتتتة موضتتتتو  

التتتتتتذي تتناولتتتتتته وهتتتتتتو التنميتتتتتتة المستتتتتتتدامة المكانيتتتتتتة، 

وتستتتتليط الضتتتتوء علتتتتى دور الشتتتتركات المستتتتاهمة فتتتتي 

 نميتتتتة المستتتتتدامة محليتتتتا، باإلضتتتتافة إلتتتتى أنهتتتتا تفيتتتتدالت

متختتتتتتذي القتتتتتترارات ستتتتتتواء علتتتتتتى مستتتتتتتوى الشتتتتتتركة 

األهليتتتتة لإلستتتتمنت أو علتتتتى مستتتتتوى المجتتتتالس البلديتتتتة 

 بما تتكشف من نتائج.

 حدود الدارسة: .5

  الحدود الموضوعية: تم تناول موضو  التنمية

المستدامة بأبعادها )االقتصادي واالجتماعي 

والبيئي(، والصعوبات التي تواجه الشركات 

المساهمة في المشاركة في التنمية المستدامة 

 المكانية. 

 الحدود البشرية والمكانية: المسؤولين بالشركة 

 .لخمس(ا-األهلية لإلسمنت )اإلدارة العامة

  الحدود الزمنية: تم عمل الدراسة خالل سنة

2018. 

 الدراسات السابقة:  .6

 تناولت العديد من الدراسات موضو  التنمية المستدامة

ا  من جميع ابعادها، وفيما يلى أهم الدراسات التي أستط

 الباحثون الوصول إليها وهي:

: هدفت الدراسة (2017دراسة ابوحنيك، وآخرون )

إلى التعرف على مدى التزام مصنع لبدة لإلسمنت 

بمسؤوليته االجتماعية والبيئية، واعتمدت الدراسة على 

المنهج الوصفي التحليلي، واستخدمت الدراسة قائمة 

االستبيان الستطال  آراء عينة الدراسة المتمثلة في 

جميع العاملين بمصنع لبده لإلسمنت ليبيا، وتوصلت 

راسة إلى عدة نتائج من أهمها: إن هناك قصور من الد
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قبل إدارة المصنع موضو  الدراسة حول مسؤوليته 

االجتماعية اتجاه العاملين وخاصة فيما يتعلق بالرعاية 

الصحية والوقاية من الحوادث، وقلة اهتمام إدارة 

المصنع بمراجعة وتقييم األداء البيئي في سبيل الحفاظ 

 على البيئة.

هدفت الدراسة إلى  (:2017اعليجة واخرون )راسة د

التعرف على مدى مساهمة المسؤولية االجتماعية في 

 العامة،تحقيق التنمية المستدامة في المؤسسات 

 التحليلي،واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي 

 ناتواستخدم الباحثون قائمة االستبيان كأداة لجمع البيا

ة نتائج أهمها: ان وتوصلت الدراسة إلى عد األولية،

هناك قصور من اإلدارة بتطبيق أبعاد المسؤولية 

 ع.والمجتماالجتماعية اتجاه العاملين والعمالء والبيئة 

هدفت الدراسة إلى (: 2017دراسة امال ورابح )

إظهار أثر رأس المال االجتماعي في تبني المؤسسة 

سة االقتصادية التنمية المستدامة، ولتحقيق أهداف الدرا

 ناتتم استخدام أسلوب قائمة االستبيان كأداة لجمع البيا

نت من عينة الدراسة المتمثلة في العاملين بمؤسسة اإلسم

بحامة بوزيان الجزائر، وتوصلت الدراسة إلى عدة 

عي نتائج أهمها: إن اهتمام المؤسسة برأس المال االجتما

ساهم في تنمية فرق العمل بصفة خاصة وتنمية الموارد 

د ية بصفة عامة األمر الذي سهل عليها تطبيق أبعاالبشر

 التنمية المستدامة.

هدفت الدراسة إلى (: 2016دراسة بوختالة ودبون )

التعرف على واقع التنمية المستدامة في مؤسسات 

صناعة االسمنت العمومية في الجزائر، واعتمدت 

الدراسة على المنهج الوصفي، واستخدم الباحثان قائمة 

باإلضافة إلى استعمال أداة المقابلة لجمع آراء  االستبيان

عينة الدراسة المتمثلة في المدير العام ورؤساء األقسام 

بمؤسسات قطا  صناعة اإلسمنت بالجزائر، وتوصلت 

الدراسة إلى عدة نتائج أهمها إن مؤسسات االسمنت في 

الجزائر ال توجد فيها استراتيجية خاصة للمسؤولية 

جد خطة على مستوى هذه المؤسسات االجتماعية وال تو

 لتنمية المجتمع.

هدفت الدراسة إلى إبراز  (:2016دراسة صاطوري )

 أهم مؤشرات التنمية المستدامة في الجزائر بإجاباتها

وسلبياتها، واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي 

لف التحليلي لتحليل البيانات والمعلومات المنشورة لمخت

تصادي، وتوصلت الدراسة إلى برامج االصطالح االق

د ر قعدة نتائج من أهمها: ان البرامج المعتمدة في الجزائ

سمحت بتحقيق نمو اقتصادي يساهم إلى حد كبير في 

تحسين الوضعية االجتماعية للبالد رغم النقائض 

 المسجلة.

هدفت الدراسة إلى بيان تأثر (: 2016دراسة عجاج )

لزراعية بالواقع آليات تطبيق استراتيجية التنمية ا

المكاني، من حيث الجوانب السلبية التي تعيق عملية 

التنمية الزراعية والجوانب االيجابية التي تعززها، 

واعتمدت الدراسة على المنهج النظري التاريخي في 

دراسة المصطلحات والتعاريف والمفاهيم التي 

استخدمت في موضو  الدراسة، والمنهج التحليلي 

اسة مقارنة التجارب ونظريات التنمية المقارن في در

 المكانية الزراعية عربيا وعالميا، والمنهج التحليلي

ة لدراسة تاريخ المنطقة المدروسة من النواحي الجغرافي

واالستراتيجية واالقتصادية واالجتماعية والبيئية، 

وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها : إن هناك 

 كانية الشاملة بالتنميةارتباط وثيق بين التنمية الم

ية الزراعية ويظهر هذا االرتباط على صعيد البنية التحت

 والفوقية.

هدفت الدراسة إلى (: 2016دراسة عمر ورشيدة )

التطرق لمفهوم واضح للمسؤولية االجتماعية وربطها 

 راتبتحقيق التنمية المستدامة كما هدفت إلى توعية اإلدا

تبني مزيد من  خاصة في منظمات األعمال بأهمية

المبادرات االجتماعية التي تساهم في تطوير وتحقيق 

ية التنمية المستدامة ومعالجة مشاكله اإلنسانية والبيئ

واالقتصادية، وتوصلت الدراسية لعدة نتائج منها: ان 

ال قيام المؤسسة بالمسؤولية االجتماعية ينعكس على العم

 وبيئيا. بما يحقق تنمية مستدامة اجتماعيا واقتصاديا
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إلى هدفت الدراسة  (:2015) بن ابراهيمدراسة 

ة إبراز مفهوم الحوكمة البيئية كإطار نظري بغي محاولة

 إدراك أهمية البيئة وخطورة تلوثها واستنزاف مواردها

، والذي سيكون عائقا في سبيل تحقيق التنمية المستدامة

واعتمدت الدراسة على الدراسات النظرية، وأوصت 

بضرورة االهتمام بالبحث العلمي وتشجيع الدراسة 

مختلف األفكار والمشاريع الخاصة باالستثمار في 

 .مختلف المجاالت مع تحفيز االلتزام باإلدارة البيئية

 هدفت الدراسة إلى(: 2013دراسة بولرباح وبضياف )

توضيح دور حوكمة الشركات في تحقيق التنمية 

الشركات المستدامة عن طريق تشديد الرقابة على 

وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها: غياب شبه 

كامل للمسؤولية البيئية في الشركات الصناعية 

 الجزائرية وخاصة البترولية منها.

هدفت الدراسة إلى تسليط (: 2013دراسة عويدة )

الضوء على الدور الذي تلعبه المؤسسة في تحقيق 

واعتمدت الدراسة على المنهج  المستدامة،التنمية 

واستخدم الباحث أسلوب المقابلة لجمع آراء  الوصفي،

عينة الدراسية المتمثلة في العاملين بمجمع صيدال 

: لصناعة الدوية، وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها

إن أداء المؤسسة في مجال االلتزامات االجتماعية 

ية أهمية في عمل واألخالقية والبيئية معيارا ومؤشرا ذا

 تقييم وقياس أداء المؤسسة.

 : هدفت الدراسة إلى بيان(2011دراسة عبد الرحمن )

وتحليل كيفية التحكم في األداء الشامل للمؤسسة 

 واعتمدت المستدامة،االقتصادية في ظل تحديات التنمية 

واستخدمت  التحليلي،الدراسة على المنهج الوصفي 

 اسةيان لجمع آراء عينة الدرالدراسة أسلوب قائمة االستب

 ر،بالجزائالمتمثلة في المدراء العامون لمصانع اإلسمنت 

وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها: إن 

مؤسسات قطا  االسمنت في الجزائر تقوم بدمج أبعاد 

 التنمية المستدامة ضمن اهتماماتها اإلدارية.

 هدفت الدراسة إلى التعرف(: 2008دراسة السالم )

على واقع وإمكانيات التنمية المستدامة للتجمعات 

واتبعت الدراسة المنهج  طوباس،السكانية في منطقة 

التاريخي والمنهج الوصفي والمنهج التحليلي باستخدام 

بعض األدوات العلمية مثل قائمة االستبيان والمقابلة 

من أهم  بفلسطين،لجمع آراء سكان منطقة طوباس 

نشاطات الصناعية الكبيرة التي تساهم نتائجها ال تتوفر ال

 في عملية التنمية في المنطقة.

عرض الدراسات السابقة يتبن لنا أهمية  من خالل

 اطقالنشاطات الصناعية في عملية التنمية المستدامة للمن

، ودراسة 2008وهذا ضمن نتائج )دراسة السالم 

( على إن مؤسسات قطا  اإلسمنت 2011عبدالرحمن 

 تقوم بدمج أبعاد التنمية ضمن اهتماماتها في الجزائر

( على 2016دراسة )عمر ورشيدة  فيما راتاإلدارية، 

ة إن قيام المؤسسة بالمسؤولية االجتماعية يحقق التنمي

ات الدراس وباقيالمستدامة اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا، 

انقسمت بين من يرى أن المؤسسات تقوم بالمسؤولية 

 ومن هنايرى أنها ال تقوم بها، االجتماعية، وبين من 

جاءت فكرة هذه الدراسة للوقوف على دور الشركات 

ة المساهمة في القيام بواجبها اتجاه التنمية المستدام

المكانية، وذلك من خالل تقييم دور الشركة األهلية 

 اجدالمساهمة لإلسمنت في التنمية المستدامة للمدن المتو

 فيها مصانعها.

 لدراسة:الجانب النظري ل .7

 راألكث التعريفات أحد إن المستدامة: التنمية مفهوم

 لجنة به تقدمت الذي هو للتنمية المستدامة شهرة

 للبيئة الدولية اللجنة وهي (Brudtlandبرودتالند )

والذي عرف التنمية المستدامة  ،1987سنة والتنمية،

 على أنها "التنمية التي تلبي احتياجات الجيل الحاضر

دون التضحية أو اإلضرار بقدرة األجيال القادمة على 

   (.WCED 1987تلبية احتياجاتها"

المستدامة بأنها:  التنمية (2012عبد الغني، )عرف  وقد

 للدول المستدامة التنمية تعني االقتصادية الناحية من

 أما والموارد، الطاقة استهالك خفض إجراء المتقدمة

 أجل من الموارد توظيف تعني فهي النامية بالنسبة للدول
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 من أما .للفرد المعيشي اإلطار وتحسين الفقر من الحد

 السعي تعني المستدامة التنمية فإن االجتماعية الناحية

 مستوى ورفع السكاني النمو استقرار تحقيق إلى

 فإن البيئية الناحية من وأما .والتعليمية الصحية الخدمات

 الطبيعية الموارد حماية تعني المستدامة التنمية

 الزراعية لألراضي والعقالني األمثل واالستخدام

 .المائية والموارد

 مستدامةال التنمية أبعاد تتجسد المستدامة: التنمية أبعاد

 (: 2015اآلتي:)نقالً عن محمد وآخرون،  خالل من

 مستدامةال التنمية فان عام : بشكلاالقتصادي البعد أوالً:

 فرص وفي الدخل في المتزايد التفاوت من الحد تعني

 والخدمات والتعليم الصحية الرعاية على الحصول

 اردالمو استخدام فإن أذا المجتمع، أفراد بين االجتماعية

 الموارد على والحفاظ وسليم عقالني بشكل الطبيعة

    مستدامة. اقتصادية تنمية تحقيق إلى يؤدي سوف البيئية

 من األقصى الحد على للحصول أسلوب أفضل ان

 ةالبيئي الجوانب على المحافظة مع االقتصادية الرفاهية

 من قرارات اقتصادية اتخاذ صانعي القرار من يحتاج

 حدود وضع طريق عن البيئية السالمة تحقيق شانها

ية االقتصاد العمليات عن الناتج البيئي الضرر على مادية

 البيئي الضرر مقدار حسب تلوث الضرائب فرض مثل

 الشامل التخطيط توزيع في يسهم مما عنها المتولد

 إلى يحتاج هذا فان وبالطبع الطويل المدى على للموارد

 تيال االجتماعية العدالة قيم وتأصيل المشاركة مبدأ دعم

 بين المعيشية المستويات في الفجوة تضيق إلى تسعى

 نهإ القول نستطيع فإننا وعلية والفقيرة، الغنية الطبقات

 ياالقتصاد البعد وفق على المستدامة التنمية تتحقق لكي

 من: البد

 ةوالحيا واإلنسانية والرفاهية المعيشة مستوى تحسين: 1

 .االجتماعية

 . المال أسرل كفاءة أكثر استخدام: 2

 الفقر. مستوى تقليل: 3

 البيئة. مع االقتصادي النمو يتالءم أن: 4

 الستخداما تعني المستدامة فالتنميةالبيئي:  البعد ثانياً:

 ،العالم في المائية والموارد الزراعية لألراضي األمثل

 االنقراض خطر من والنباتية الحيوانية األصناف وحماية

 العالمي استقرار المناخ في الكبير التغير من والحد

 المستدامة التنمية فانوعليه األوزون.  طبقة وتدمير

 هما: عاملين على تعتمد البيئي المفهوم وفق على

 ضغطا المستمرة السكانية الزيادة تسبب إذ السكان:: 1

 على البيئية قدرة عدم ثم ومن واستنزافها الموارد على

 والموارد. السكان حجم بين توازن يتطلب مما التحمل

 والمهارات المعارف مجموعة هي والتي :لتكنولوجيا: 2

 السلع في أنتاج المستخدمة والمعدات واألدوات

 :للتنمية جوانب ثالثة وتمثل والخدمات

 الثروة. خلق على قادرة موارد هي -

 السيطرة ممارسة من تمكن وسيلة هي -

 لممتلكيها. االجتماعية

 .القرارات اتخاذ في ومؤثرة فعالة أداة -

 حقيقت المستدامة التنمية تعنياالجتماعي:  ثالثا: البعد

 السكان نمو الن السكان، نمو تحديد سبيل في كبير تقدم

 الطبيعية، الموارد على حادة ضغوط إلى يؤدي السريع

 والتوزيع الخدمات توفير على الحكومات قدرة وعلى

 عواقب له التحضر في والتوسع كبيرة، أهمية السكان

 حالية، للمستخدم التكنولوجي التوسع فمع كبيرة بيئية

 كلتش التي الملوثة والمواد النفايات بتركيز المدن تقوم

 المحيطة الطبيعية النظم وعلى السكان على خطورة

 نالمد إلى الهجرة حركة إبطاء تعني المستدامة فالتنمية

 التعليم طريقة عن النشطة الريفية بالتنمية واالهتمام

 طريق تعزيز عن الدخل مستوى ورفع والتدريب

 والثقافية. البيئية والسياحة السياحية األنشطة

 انالسك بتنمية أال تحقق ال المستدامة التنمية فإن أذا 

 ةاألساسي العناصر من تعد التي البشرية الموارد وتنمية

 أي غاية هو اإلنسان والن مستدامة، تنمية إلى للوصول

 وسائل من وسيلة نفسه الوقت في وهو للتنمية برامج

 :تعني المستدامة فالتنمية وبذلك أهدافها تحقيق
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 البشري. بالعنصر االرتقاء .1

 للسكان. األساسية االحتياجات تامين .2

 .االجتماعية الرفاهية حسين .3

رغم الجهود العالمية معوقات التنمية المستدامة: 

ي والمحاوالت الجادة لتحقيق مطلب التنمية المستدامة ف

جميع دول ومجتمعات العالم، إال أنه ال تزال تلك 

المحاوالت قاصرة إلى حد كبير، وذلك لعدد من 

األسباب، التي لعل من بين أهمها وأبرزها )نقالً عن 

 (: 2011الحسن، 

عالم، إذ تشير الزيادة المطردة في عدد سكان ال: 1

اإلحصائيات إلى أن ما يزيد على ستة مليارات شخص 

في  140يسكنون هذه األرض، أو ما يمثل نحو نسبة 

غ عاما الماضية، كما يتوقع أن يبل 50المائة خالل الـ 

تسعة مليارات  2050عدد سكان العالم بحلول عام 

 نسمة، مما سيضاعف من تعقيدات التنمية المستدامة.

يات الفقر المدقع في العالم، إذ تشير اإلحصائ انتشار: 2

إلى أن خمس سكان العالم مضطرون للعيش على أقل 

 1.1من دوالر واحد في اليوم، هذا إضافة إلى أن نحو 

ن مليار شخص ال تتوافر لديهم مياه الشرب المأمونة، وأ

مياه الشرب الملوثة وعدم كفاية اإلمدادات من الماء 

ي المائة من جميع األمراض في ف 10يتسببان في نحو 

 البلدان النامية.

 نوالناتج ععدم االستقرار في كثير من مناطق العالم : 3

 غياب السالم واألمن.

مشكلة الفقر في بعض دول العالم والتي تزداد حدة : 4

ون مع األمية وارتفا  عدد السكان والبطالة وتراكم الدي

 د الطبيعية.وفوائدها واالستغالل غير الرشيد للموار

استمرار الهجرة من األرياف إلى المناطق الحضرية : 5

وانتشار ظاهرة المناطق العشوائية، وتفاقم الضغوط 

على األنظمة اإليكولوجية وعلى المرافق والخدمات 

 الحضرية، وتلوث الهواء وتراكم النفايات.

تعرض مناطق من العالم بصفة عامة لظروف : 6

فاض معدالت األمطار عن مناخية قاسية، وخاصة انخ

المعدل العام السنوي، وارتفا  درجات الحرارة في 

فصل الصيف ومعدالت البخر والنتح، مما أدى إلى 

 تكرار ظاهرة الجفاف وزيادة التصحر.

ها محدودية الموارد الطبيعية وسوء استغاللها بما في: 7

 اضيالنقص الحاد في الموارد المائية وتلوثها وندرة األر

حة لالستغالل في النشاطات الزراعية المختلفة، الصال

وتدهور نوعيتهما، ونقص الطاقة غير المتجددة في 

 بعض أقطار العالم.

عدم موائمة بعض التقنيات والتجارب المستوردة من : 8

الدول المتقدمة مع الظروف االقتصادية واالجتماعية 

والبيئية في بعض دول العالم النامي، ونقص الكفاءات 

 طنية القادرة على التعامل معها.الو

دور  يتسعالمحلي:  المجتمع تنمية الشركات في دور

من  ويتجاوز كبير المجتمع بشكل تنمية فيالشركات 

 شموال أكثر وأصبح اإلنتاجية، الخدمات تقديم مجرد

 التي باستمرار والمتغيرة المتجددة المتطلبات مع وتكامال

 الشركات سعي إطار وفي التنافسية، األجواء تفرضها

 من تجعل التي المستدامة التنمية مستلزمات لتحقيق

 االجتماعية والعدالة االقتصادي، االنتعاش تحقيق

 من أصبح االستراتيجية أهدافها البيئية أهم والسالمة

 وكفاءة، إن   فاعلية أكثر دوراً  تؤدي أن الضروري

 ويؤدي حتمي أمر المحلي والمجتمع الشركة بين التفاعل

 هذا على وبناءً  كليهما، على هامة تغييرات إحداث إلى

الشركات  فإن   بينهما، المتبادل التأثير عالقة وقوة التفاعل

 مواقع على الحصول في كبيرة صعوبة تجد االقتصادية

 البيئة تعاني وبالمقابل أهدافها وتحقيق لنشاطها مناسبة

 األعباء بسبب بها تخل التي التنظيمات من أحيانا

 العمل، تنظيمات تسببها التي اإليكولوجية والعمرانية

 محيط تميز محددة معطيات هناك المثال سبيل فعلى

 المستمرة التغيرات خاصة الجزائرية االقتصاديةالشركة 

 واالجتماعية والسياسية االقتصادية النواحي في

 القائمين أولويات من تكون أن يجب والتي والثقافية،

 االقتصادية الشركة أن يعني وهذا تسييرها، على

 مراعاة دون وتنمو وتستمر تبقى أن يمكن ال الجزائرية
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 ضمن االعتبار بعين وأخذها المحيط عوامل

  (.2009الكنز، )وسياساتها  استراتيجياتها

 الدراسة العملية: .8

ج اعتمدت الدراسة على المنهأوال: منهجية الدراسة: 

الدراسات الوصفي والمنهج التحليلي لالطال  على 

ة السابقة والكتب والدوريات التي تناولت مفهوم التنمي

 المستدامة وابعادها.

تمثل مجتمع الدراسة في المسؤولين مجتمع الدراسة: 

 بالشركة األهلية لإلسمنت المساهمة.

بلة استخدم الباحثون أسلوب المقاأداة جمع البيانات: 

الشخصية لجمع البيانات من مجتمع الدراسة وذلك 

ء لتناسبه مع عدد مجتمع الدراسة، وقام الباحثان بإجرا

المقابالت الشخصية مع مسؤولي الشركة األهلية 

المساهمة لإلسمنت صباح يوم الخميس الموافق 

12/04/2018. 

 ثانيا: عرض أسئلة وإجابات المقابلة الشخصية:

 صيةالقسم األول: عرض أسئلة وإجابات المقابالت الشخ

 ركة األهلية المساهمة لإلسمنتمع المسؤولين بالش

 ة:انيالمتعلق بدور الشركة في التنمية المستدامة المك

ة هليما الدور الذي تقوم به الشركة األالسؤال األول: 

مة المستداالمساهمة لإلسمنت في التنمية االقتصادية 

 ؟المكانية

طبقا إلجابات المسؤولين بالشركة فأنها تقوم بإضافة 

لمجلس البلدي الخمس والمجلس رسوم جباية لصلح ا

البلدي زليتن والمجلس البلدي سوق الخميس مسيحل 

على عمليات الحجز الخاصة بمصانع الشركة وهي 

)مصنع إسمنت المرقب ومصنع إسمنت لبدة في مدينة 

الخمس ومصنع إسمنت زليتن في مدينة زليتن، ومصنع 

إسمنت سوق الخميس في سوق الخميس مسيحل( وذلك 

دينار( 15ها في تنمية هذه المدن وهي )الستخدام

دينار( على السيارة  100كيس و) 300للسيارة 

 االسمنت السائب.

ونظرا لتعاظم مشكلة طرح األحمال على المناطق قامت 

الشركة بالتعاقد باستيراد محطات كهربائية خاصة 

بمصانع الشركة وذلك لضمان عدم توقف اإلنتاج 

ينعكس إيجابا على وتخفيف الضغط على الشبكة بما 

المواطنين داخل المدن المتواجد فيها مصانع الشركة، 

باإلضافة إلى انه يمكن ربط بعض األحياء السكنية 

القريبة من المصانع ومدهم بالتيار الكهربائي في 

 المرحلة الثانية.

وتساهم الشركة في زيادة الحركة التجارية لمدن 

ريق تشغيل المتواجد فيها مصانع الشركة الخمس عن ط

عدد كبير من أصحاب الشاحنات في عمليات توصيل 

االسمنت المحجوز إلى أصاحبه، وكذلك تقوم بتوظيف 

 ركةالعديد المواطنين من المدن المتواجد فيها مصانع الش

وهي تساعد في حل مشكلة البطالة داخل هذه المدن، 

باإلضافة إلى أن هناك زوار من خارج ليبيا لشركة 

ع لهم في فنادق المدن المتواجد فيها مصانحيث يتم حجز 

الشركة مما ينعكس على الحركة التجارية داخل هذه 

ن المدن. وكمبادرة في المساهمة في حل أزمة السيولة فا

الشركة تقوم بتوريد جزء من النقدية المستلمة إلى 

مصارف المدن المتواجد فيها مصانع الشركة ليستفيد 

 دن.منه المواطنين داخل هذه الم

ة ما هو الدور الذي تقوم به الشركالسؤال الثاني: 

التنمية البيئية األهلية المساهمة لإلسمنت في 

 ؟المستدامة المكانية

أفاد المسؤولين بالشركة بانها تقوم بدعم الحملة الليبية 

الرابعة والخامسة الخاصة بتشجير جبال المرقب وجبال 

ل من رأس الحمام ومحمية مسالته وهذا بدعم كام

الشركة األهلية، وقامت الشركة بالتعاقد على توريد 

فالتر خاصة لضمان عدم تلوث البيئة لكل مصانع 

حاوية من أصل  16الشركة، وقد وصلت إلى حد االن

حاوية وسيبدأ العمل على تركيبها للمساهمة في  54

حماية البيئة. وهناك أفكار حول االستفادة من العادم 

م في تصنيع الطوب اإلسمنتي )الغبار( كمادة تستخد
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بخلطة مع االسمنت بمقدار معين وسيتم وضع آليات 

 لذلك لضمان حسن استخدامها. 

ة ما هو الدور الذي تقوم به الشركالسؤال الثالث: 

ة التنمية االجتماعياألهلية المساهمة لإلسمنت في 

 ؟المستدامة المكانية

م خلصت إجابات المسؤولين بالشركة بانها تقوم بدع

قطا  الصحة في كل المناطق الواقع فيها مصانع 

حيث تم دعم مستشفى الخمس التعليمي  الشركة،

ومركز  والدة،والمستشفى القروي سوق الخميس بحجرة 

 السكري،السكر بمنطقة الساحل بحجرة عمليات القدم 

ومستوصف سوق الخميس مسيحل بسيارة إسعاف، 

صحة في وتوفير بعض االحتياجات الخاصة بقطا  ال

 المدن المتواجد فيها مصانع الشركة عن طريق الشركة.

بدعم مرضى األورام  2017وقامت الشركة خالل العام 

وذلك من خالل مساعدتهم من خالل كميات كبيرة من 

االسمنت لالستفادة منه في رفع معاناتهم وخاصة في 

ل حايالظروف الحالية، وقد توقف هذا الدعم حاليا نظراً لت

ف النفوس لالستفادة منه على حساب بعض ضعا

 المرضى الحقيقيون.

وقامت الشركة ايضا بتوظيف ذوي االحتياجات الخاصة 

حيث منهم مسئولين على مستوى اإلدارات العامة 

 إال أن عددهم قليل نظرا لطبيعة نشاط الشركة للشركة،

وهو إنتاجي صرف. وقامت الشركة بتوفير مقر لوكالة 

قر اإلدارة العامة في مدينة مصرف الجمهورية في م

الخمس لتسهيل المعامالت المصرفية لكل األجانب 

ة ماديمع العلم بأن كل االحتياجات ال الشركة،العاملين في 

 لهذه الوكالة هي من دعم الشركة.

ن مين وانطالقا من المعاملة العادلة لكل المواطنين الليبي

 حيث االستفادة من إنتاج الشركة )االسمنت( قامت

 الشركة بتنفيذ عملية حجز اإلسمنت الكترونيا من خالل

شبكة المعلومات الدولية )االنترنيت( وتم وضع 

اإلجراءات الخاصة لضمان االستفادة لكل المواطنين 

 الليبيين.

ولدى الشركة قاعة للمؤتمرات بمقر اإلدارة العامة 

س للشركة تقدمها مجاناً لكل القطاعات داخل مدينة الخم

ى أو تنظيم أي محافل أو اجتماعات، باإلضافة إلإلقامة 

إن الشركة قامت بإعداد دورات تدريبية لبعض قطاعات 

 المدن المتواجد فيها مصانع الشركة.

وللشركة صفحة خاصة على صفحات التواصل 

ة االجتماعي )الفيس بوك( تعرض فيها كل األمور المتعلق

لق بالشركة ومنها النشاط االجتماعي وأي أمور تتع

بعمليات اإلنتاج والحجز، وفيما يخص اإلفصاح عن 

النشاطات الخيرية واالجتماعية ال يتم اإلفصاح بشكل 

رسمي في القوائم المالية نظرا لعدم توافق ذلك مع 

 القوانين المالية.

ا اليحبالنسبة للتامين الطبي للعاملين بالشركة تم إلغائه 

  إن الشركةإال به،لسوء توظيفه وحاالت الفساد الخاصة 

 وتم شهريا،دينار 80قامت باستبداله بدعم نقدي مقداره 

دينار شهريا. 300م( إلى 2018زيادته في بداية )

 ركةباإلضافة إلى انه يتم الكشف على جميع العاملين بالش

وتقوم الشركة بالتكفل بمعالجة إصابات  مجانا،سنويا 

العمل داخليا وخارجيا حسب الحالة، وهناك صندوق 

ة ص باإلعانات االجتماعية للعاملين بالشركة للمساهمخا

 في تغطية المناسبات االجتماعية لهم.

ع ة مالقسم الثاني: عرض أسئلة وإجابات المقابالت الشخصي

 لقةالمسؤولين بالشركة األهلية المساهمة لإلسمنت المتع

مة تدابالصعوبات التي تحد من دور الشركة في التنمية المس

 المكانية:

ما هي الصعوبات التي تحد من دور السؤال األول: 

التنمية الشركة األهلية المساهمة لإلسمنت في 

 ؟المستدامة المكانية

أفاد المسؤولون بان هناك الكثير من الصعوبات التي تحد 

من دور الشركة األهلية المساهمة لإلسمنت في تنمية 

المدن المتواجد فيها مصانع الشركة وهي صعوبات 

نية متمثلة في اللوائح الداخلية التي تحد من تقديم قانو

باإلضافة إلى تحول الشركة من  واإلعانات،المساعدات 

شركة مملوكة للدولة إلى شركة مساهمة تخضع لقرارات 
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الجمعية العمومية ساهم في تقليص حجم الخدمات 

 االجتماعية للشركة.

ة كذلك إن قيمة االعتمادات الممنوحة للشركة فهي ثابت

 تمنع الشركة من استيراد أي احتياجات يمكن أن تستفيد

منها المدن المتواجد فيها مصانع الشركة نظرا لكثرة 

االحتياجات اآللية والفنية المستمرة لشركة، وكذلك 

 انعضعف األداء للمجالس البلدية للمدن المتواجد فيها مص

الشركة وغياب رؤية واضحة الحتياجات هذه المدن، 

ة خطة تنموية ثابتة تمكن الشركة من المساهم وعدم تبني

فيها، باإلضافة إلى سوء طلب مستحق الخدمة في المدن 

ا المتواجد فيها مصانع الشركة حيث يتم المطالبة أحيان

باحتياجات موجودة أصالً لديهم على حساب احتياجات 

 غير موجودة أساسا لديهم.

الل خ ومن مناقشة إجابات المقابالت الشخصية:: ثالثا

 إجابات المسئولين بالشركة األهلية المساهمة لإلسمنت

 يتبين اآلتي:

بالنسبة لدور الشركة األهلية المساهمة لإلسمنت في 

ده نج التنمية المكانية للمدن المتواجد فيها مصانع الشركة

ضعيف جدا، حيث يتبين من خالل المساهمات التي 

ت لمشاكل تقدمها الشركة األهلية لإلسمنت إنها معالجا

قصيرة األجل وعليه يمكن طرحها من ضمن المسؤولية 

ا االجتماعية للشركة داخل المدن المتواجد فيها مصانعه

فهي ملزمة بها أخالقيا، نظرا ألن أرباحها تتحقق عن 

طريق موارد طبيعية هي باألساس ملك لهذه المدن 

م هوكذلك إن العاملين الذين يعتبرون من أصولها المهمة 

كل تهم من هذه المدن، باإلضافة إلى إنها تساهم بشأغلبي

د كبير في تلوث بيئة هذه المدن من خالل الغبار والموا

 السامة الناتجة من مصانعها بسبب اإلنتاج.

إال أنها في نفس الوقت تقوم ببعض األعمال التي تساهم 

جزئيا في تنمية المدن المتواجد فيها مصانع الشركة 

في زيادة الحركة التجارية داخلها  اقتصاديا وهي: تساهم

من حيث المساهمة في نقص البطالة وزيادة حركة النقل 

ألصحاب السيارات، مما ينعكس إيجابيا على التنمية 

 االقتصادية لهذه المدن.

أما بخصوص التنمية االجتماعية للمدن المتواجد فيها 

مصانع الشركة تعتبر معدومة حيث ال تقوم بتوظيف 

عة اجات الخاصة إال بالقدر القليل نظرا لطبيذوي االحتي

عمل الشركة وهو صناعي، باإلضافة لتوفير مقر لوكالة 

مصرف الجمهورية في مقر اإلدارة العامة في مدينة 

الخمس خاص باألجانب فقط مما يسهل المعامالت 

 المصرفية لكل األجانب العاملين في الشركة.

فيها مصانع  أما على الصعيد البيئي للمدن المتواجد

الشركة لم يصل إلى المستوى المقبول، وخاصة 

بالمقارنة مع أنها إحدى األسباب المسببة في تلوث 

 البيئة، حيث نجدها تقوم بحمالت التشجير وتقوم حاليا

بتركيب فالتر خاصة لضمان لتخفيض حجم التلوث 

 البيئي الناتج عن اإلنتاج.

للصعوبات فتبين من خالل إجابات مجتمع  وبالنسبة

الدراسة بانه هناك عدة صعوبات تحد من دور الشركة 

 يهافاألهلية المساهمة لإلسمنت من تنمية المدن المتواجد 

 مصانع الشركة وهي:

القانون الخاص بتنظيم عمل الشركة حيث يمنعها من 

المساهمة في التنمية المستدامة حيث حدد لها مساحة 

جدا من الدعم أو المساهمة، وكذلك ضعف أداء قليلة 

ن مالمجالس البلدية للمدن المتواجد فيها مصانع الشركة 

حيث عدم تبني أفكار تنموية. باإلضافة إلى ضعف 

استغالل الفرص المتاحة من قبل المستفيدين من دعم 

 الذيوكذلك تعطيل قانون اإلدارة المحلية  الشركة،

ية في تنفيذ أو تحقيق سيفرض إرادة المجالس البلد

 خططها التنموية.

 نتائج وتوصيات الدراسة: .9

من أجل تحقيق أهداف الدراسة ومن  أوال: النتائج:

خالل تجميع بيانات الدراسة وتحليلها توصلت الدراسة 

 إلى النتائج التالية:

إن الدور الذي تقوم به الشركة االهلية المساهمة : 1

مكانية يعتبر ضعيف من لإلسمنت في التنمية المستدامة ال

حيث االداء، إال في بعض المجاالت فاقتصاديا من خالل 
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المساهمة في زيادة الحركة التجارية داخل المدن، وبيئيا 

عن طريق حمالت التشجير والبدء في تركيب الفالتر 

لحد من التلوث البيئي في المدن المتواجد فيها مصانع 

 الشركة.

م الشركة االهلية المساهمة لإلسمنت في القيا متساه :2

ببعض المسؤوليات االجتماعية مثل دعم قطا  الصحة 

عينيا في المدن المتواجد فيها مصانع الشركة وتقوم 

بتقديم بعض اإلعانات لمجالس البلدية لهذه المدن 

وتسهيل بعض تعاقداتها حسب قدراتها المتاحة قانونا، 

 تجاه العاملين بها.وكذلك تقوم بمسؤولياتها ا

هناك مجموعة من الصعوبات التي تحد من دور : 3

 امةالشركة األهلية المساهمة لإلسمنت في التنمية المستد

المكانية وهي: صعوبات قانونية، وضعف أداء المجالس 

فع مناالبلدية لهذه المدن، وسوء استغالل المستفيدين من ال

لية الخاص المقدمة لهم، وتعطيل قانون اإلدارة المح

 بعمل المجالس البلدية.

ين باحثبناء على نتائج الدراسة يمكن لل التوصيات:ثانيا: 

 تقديم التوصيات التالية:

الشركة األهلية المساهمة لإلسمنت زيادة على : 1

د واجالمساهمة في التنمية المستدامة المكانية للمدن المت

 فيها مصانع الشركة اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا.

على الجمعية العمومية للشركة األهلية المساهمة : 2

لإلسمنت زيادة المخصصات الالزمة للقيام الشركة 

ا بالمساهمة في التنمية المستدامة للمدن المتواجد فيه

 مصانع الشركة.

على الشركة األهلية المساهمة لإلسمنت زيادة : 3

 االهتمام بمجاالت المسؤولية االجتماعية.

البلدية للمدن المتواجد فيها مصانع  على المجالس: 4

الشركة إعادة تنظيمها إداريا بما يتوافق مع المسؤوليات 

الملقاة عليها اتجاه مدنها، والقيام بإعداد خطة تنموية 

واضحة لهذه المدن على أن يتم ذلك بإشراك جميع 

 القطاعات والمؤسسات المدينة.

على جهات ذات االختصاص ضرورة تفعيل قانون : 5

اإلدارة المحلية حتى يتسنى للمجالس البلدية القيام 

 بمسؤولياتها اتجاه مدنها.

ضرورة قيام الجمعية العمومية للشركة األهلية : 6

ا المساهمة لإلسمنت بتعديل القانونيين والتشريعات فيم

 يخص زيادة بند الدعم المادي والمساعدات واإلعانات

ا المتواجد فيهفي التنمية المستدامة للمدن والمساهمة 

بما يتالءم مع أضرر مصانعها اتجاه  مصانع الشركة

  تلوث البيئة.
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